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FUNDAMENTAL PROBLEMLƏRİ 
ARAŞDIRAN ALİM

Xalqımızın fəxr etdiyi, 
adını daim uca tutduğu zi-
yalılardan biri də XX əsrin 
görkəmli elm xadimi, aydın 
təfəkkürə malik akademik 
Hüseyn Heydər oğlu Həsə-
novdur. Onun şərəfl i ömür 
yolu elmə xidmətin ən par-
laq nümunəsidir. Akademik  
H.Həsənovun barəsində bir 
insan, şəxsiyyət, alim kimi 
düşünəndə hər kəsin qəlbi 
işıqlanır. Onun həyatda tut-
duğu yol neçə-neçə nəslə elmin sirlərini öyrətmək, mənəviyyatı-
mızın safl ığını, zənginliyini qorumaq yoludur. O, yalnız ictimai 
fəaliyyəti ilə deyil, təvazökarlığı ilə seçilən, ruhunun rahatlığını 
elmdə tapan şəxsiyyət və əsl ziyalı idi.

Çoxşaxəli elmi fəaliyyəti nəticəsində H.Həsənov nəinki fi-
ziologiya, eləcə də səhiyyə və fizika sahəsində çalışan alimlərlə 
elmi əməkdaşlıq edib. Bu da ali sinir fəaliyyətinin patologiyası və 
psixi sinir pozğunluqlarının müalicəsi üzrə kompleks tədqiqatlar 
aparılmasına imkan yaradıb…

H.Həsənovun adı fiziologiyanın mühüm problemlərinin bö-
yük tədqiqatçısı kimi təkcə Azərbaycanda deyil, respublikanın 
hüdudlarından kənarda da məşhur olub. Onun işlərinin nəticələri 
yerli və xarici  mətbuatda geniş nəşr edilib. Alim elmi nailiyyətlə-
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rinin ümumi nəticələri ilə müvafiq elm sahələri üzrə ümumdünya 
konqres, qurultay və simpoziumlarda iştirak edib…

H.Həsənov laboratoriya  müdiri və institut direktoru kimi 
yüksək erudisiyalı alim və elmi işin istedadlı təşkilatçısı kimi 
daim kollektivin perspektiv tədqiqatlarının inkişafını təmin et-
məyə çalışıb, keçmiş ittifaq respublikaları, eləcə də Macarıstan, 
Polşa, Çexoslovakiya, Yaponiya, ABŞ, İngiltərə və digər ölkələ-
rin elmi-tədqiqat idarələri ilə elmi əlaqələri genişləndirib….

Əhliman ƏMİRASLANOV
millət vəkili,

AMEA-nın Biologiya və Tibb elmləri bölməsinin
akademik-katibi, akademik
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Rafiq Qasımov
AMEA müxbir üzvü, 

biologiya elmləri doktoru, 
professor

GÖRKƏMLİ  FİZİOLOQ  ALİM

1950-60-cı illər  SSRİ-də Fiziologiya elmində yeni bir dövr 
İ.P.Pavlovun ali sinir fəaliyyətinin orqanizmdə tənzimlənmə 
mexanizmlərinin öyrənilməsi əsas istiqamətlərdən biri idi. Bu 
istiqamətdə Azərbaycanda da əsas fizioloji tədqiqatlar vegetativ 
funksiyaların öyrənilməsi və orqanizmin daxili mühitinin tənzim-
lənməsində mərkəzi sinir sisteminin rolunun müəyyən edilməsinə 
yönəldilmişdir. 

Hüseyn Həsənovun bu sahədə Azərbaycanda ilk dəfə apar-
dığı tədqiqatlar gələcəkdə bir çox yeni istiqamətlərə yol açdı. O, 
1961-ci ildən baş elmi işçi vəzifəsinə keçirildi.

Bu illərdə Abdulla Qarayevin səyi nəticəsində Fiziologi-
ya institutunun yaradılması istiqamətində xeyli işlər aparılırdı. 
1967-ci ildə Hüseyn Həsənov doktorluq dissertasiyası müdafiə 
edir. 1968-ci ildə Fiziologiya institutu yaradılır və Hüseyn Həsə-
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nov bu institutun ilk elmi işlər üzrə müdir  müavini  təyin edilir. 
Həmin ilin sonlarında akademik Abdulla Qarayev dünyasını də-
yişir. H.Həsənov Fiziologiya institutunun rəhbəri təyin olunur.

Yenicə yaradılmış Fiziologiya institutunu bir elmi tədqiqat 
mərkəzi kimi həm elmi kadrlarla, həm də müasir cihazlarla təmin 
etmək lazım idi. Bu institut SSRİ Respublikaları Fiziologiya ins-
titutları arasında ən cavanı idi. Hüseyn Həsənovun təşkilatçılığı 
və bacarığı nəticəsində çox qısa zamanda -1970-ci illərin əvvə-
lində institut tam formalaşdı, çoxlu yeni cihazlar alındı və cavan 
kadrlar qabaqcıl SSRİ Fiziologiya institutlarına göndərildi. 

Hüseyn Həsənov bu dövrdə çalışırdı ki, Azərbaycanda fizio-
logiyanın bütün istiqamətlərini inkişaf etdirsin və demək olar ki, 
ona da nail oldu. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, əgər akademik A.İ.Qarayev  Fiziologi-
ya institutunun təməlini qoydusa, onun yetirməsinin bacarığı nəticə-
sində elmi-tədqiqat institutu kimi püxtələşdi, inkişaf etdi. Beləliklə, 
institut əməkdaşlarının apardıqları tədqiqat işləri SSRİ Elmlər Aka-
demiyasının təsdiq etdiyi mühüm fundamental istiqamətləri olan 
“Beyin” və “Homeostaz” proqramlarına daxil olundu. 

Bütün bu işlərdə, yəni kadrların müxtəlif şəhərlərə təcrübə 
qazanmaq üçün göndərilməsində və instituta çox vacib cihazların 
alınması üçün vəsaitin ayrılmasında Hüseyn müəllimin xidmətlə-
ri az olmadı. 

Bütün bu işlərin nəticəsində qısa zamanda Elmlər Akademi-
yasının Fiziologiya institutu  SSRİ məkanında olan institutlar ara-
sında qabaqcıllar sırasına çıxdı. 

Azərbaycan fizioloqlarının apardığı elmi tədqiqat işlərinin 
nəticələri dünyanın bir çox tanınmış jurnallarında çap olunmağa 
başladı.

Hüseyn Həsənov gənc kadrları dünyanın bir çox qabaqcıl fi-
zioloji mərkəzlərinə işlər aparmaq üçün göndərirdi. Bütün bunlar 
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Hüseyn Həsənovun dünyanın aparıcı fizioloqları arasında işgüzar 
elm xadimi kimi tanınmasına səbəb oldu. Hüseyn müəllimin və 
onun tələbələrinin emosional proseslərin sinir və neyrokimyəvi 
mexanizmlərinin öyrənilməsi və sinir sisteminin bu proseslərdə 
rolu bir çox alimlərin marağına səbəb olmuşdur. Məhz buna görə 
də Hüseyn Həsənovu dünya və SSRİ məkanında keçirilən konq-
reslərə və konfranslara onun elmi fəaliyyətinin nəticələrini din-
ləmək üçün dəvət edirdilər. 

Demək olar ki, o dövrdə SSRİ məkanında və dünya miqya-
sında keçirilən bütün beynəlxalq simpozium, konqres və kon-
franslarda  (Moskva, Leninqrad, Kiyev, Macarıstan, Rumıniya, 
Münhen, Dehli, Praqa, Berlin, İsveçrə və s.) Hüseyn Həsənov 
özünün və tələbələrinin elmi nəticələri ilə çıxış edib.  O kadrların 
hazırlanmasına çox böyük önəm verirdi…

Hüseyn Həsənov öz elmi fəaliyyəti ilə bərabər ictimai və təş-
kilati işlərdə də fəal çalışırdı.

1983-cü ildə SSRİ Fizioloqlar Cəmiyyətinin idarə heyətində 
növbəti XIV fizioloqların qurultayının çağrılması və keçiriləcək 
yer müzakirə olunurdu. Qazaxıstan, Moldova, Belarusiya və s. 
respublikaların rəhbərləri çox çalışırdılar ki, bu qurultay onların 
məkanında aparılsın, çünki bu, çox böyük bir hadisə idi. Qərara 
alındı ki, qurultay Azərbaycanda təşkil olunsun. 1983-cü ildə Bakı 
şəhərində çox yüksək səviyyədə SSRİ Fizioloqlar Cəmiyyətinin 
XIV qurultayı keçirilmişdir. Bu qurultayda 1200-ə yaxın  fizioloq 
alim (SSRİ-nin bütün respublikalarından, ABŞ-dan, İngiltərədən, 
Yaponiyadan, Macarıstandan, Rumıniyadan və s. ölkələrdən) iş-
tirak etmişdilər….

Hüseyn müəllimin xatirəsi Azərbaycanın elmi ictimaiyyəti, 
fizioloqlar və tələbələr arasında daim yad edilir. O öz əməlləri ilə 
daim yaşayacaqdır…
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Akademik Hüseyn Həsənovun cavanlıq şəkili
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Müəllimi, akademik Abdulla Qarayevin yanında fi zioloji 
problemlərin həllində iştirakı

Hüseyn Həsənov beynəlxalq konfrans iştirakçıları ilə birlikdə
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Xarici elmi tədbirlərdən birində, soldan birinci Hüseyn Həsənovdur
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Kitablar onun həyatının bir parçası idi
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Elmi yığıncaqda çıxış edərkən

Beynəlxalq konfrans iştirakçıları arasında, 
sağdan üçüncü Hüseyn Həsənov
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AZƏRBAYCANDA 
FİZİOLOGİYANIN TARİXİ

Fiziologiya (physis - təbiət və logos - elm) canlı orqanizm 
və onun həyat fəaliyyəti haqqında elmdir. Fiziologiya canlı orqa-
nizmin fəaliyyətlərinin icra mexanizmini açmaqla onlar arasın-
dakı əlaqəni, təkamülü və fərdi inkişaf proseslərini öyrənir. Fizi-
ologiya sistemli münasibət icra edən elmdir, yəni orqanizmi və 
onun hissələrini bir sistem kimi tədqiq edir. Fiziologiyanın öyrən-
mə obyekti canlı orqanizmdir…

Akademik Hüseyn Həsənov Azərbaycanda fiziologiya üzrə 
tanınmış alimlərdən biri olub. Ümumiyyətlə, fiziologiya nəyi öy-
rənir, bu sahənin tarixi haradan başlayır və ölkəmizdə onun inki-
şafı ilə bağlı nələri demək olar? 

Bu kitab Azərbaycanda fiziologiyanın inkişafında çox vacib 
rol oynamış fizioloq alim Hüseyn Həsənova həsr olunduğu üçün 
onun çalışdığı, tədqiqatlar apardığı elm sahəsinin tarixi ilə bağlı 
düşünürük ki,  oxuculara geniş məlumat vermək doğru olar…. 

Fiziologiyanın inkişafına aid tarixi məlumatlar H.M.Hacıyе-
va, Ə.M.Məhərrəmоv, Q.K.İsmayılov və İ.V.Qafarovanın müəl-
lifi olduğu “Biоlоgiyanın inkiş af tariхi və mеtоdоlоgiyası” kita-
bından götürülüb… 

Dünyada qədimdən başlayaraq tarixin ayrı-ayrı inkişaf dövr-
lərində tələbat və şəraitdən asılı olaraq fizioloji fikirlər öz həqiqi 
inkişaf yolunu tapa bilmişdir. Azərbaycanda da fizioloji fikirlərin 
meydana gəlməsi və inkişafı müəyyən mərhələ keçmişdir.

Bir sıra ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da fiziologiya 
elmi XX əsrin birinci yarısından inkişaf etməyə başlamışdır.
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Bakıda universitet yaradılmamışdan qabaq da azərbaycanlı-
lardan fiziologiya sahəsi ilə maraqlananlar və bu elmə dair təd-
qiqat işi aparanlar olmuşdur. Belə şəxslərə Mirzə Məhəmməd 
Təbrizini (1805-1885), İ.İbrahimovu, H.Zərdabini (1837-1907) 
və Ə.Hüseynzadəni misal göstərmək olar.

İ. İbrahimov Xarkov universitetinin rus fizioloqu və bioloq-
larından V.İ. Danilevskinin (1832-1939) laboratoriyasında elek-
tro-fiziologiya sahəsinə dair elmi tədqiqat işi aparmışdır. Onun 
1891-ci ildə tamamlanmış işi - «Kimoduktor vasitəsilə elektriklə 
qıcıqlanmanın yeni üsulu» adlı məqalədə çap edilmişdir.

Y.Hüseynzadə bir müddət Peterburq universitetinin profes-
soru məşhur rus fizioloqu N.Y.Vedenskinin (1852-1922) yanında 
işləmişdir. Azərbaycanda biologiya elmləri, o cümlədən fiziologi-
ya elminin inkişafı sahəsində H.Zərdabinin də böyük xidməti ol-
muşdur.

Bakıda universitet təsis olunaraq tibb fakültəsi açıldı və orada 
1919 - 20-ci dərs ilinin yazında fiziologiya fənni tədris olunmağa 
başladı.

1926-cı ildə universitetin tibb fakültəsinin fiziologiya kafed-
rasında laborant vəzifəsinə həmin ali ocağı 1925-ci ildə bitirmiş 
müəllim-həkim A.Əmirov (1880-1945) və universitetin 1926-cı il 
məzunlarından həkim Q.Qənbəroğlu təyin olunmuşdur.

Professor Q.Qənbəroğluna «Qara ciyərin qanın laxtalanma 
prosesində rolu»nu, A.Əmirova isə «Qara ciyərin funksiyasının 
pozulmasından asılı olaraq əzələdə qlikogenin sərfi»ni öyrənmək 
məqsədi ilə elmi tədqiqat işləri aparmaları təklif olunmuşdur.  

1929-cu ildə universitetin məzunlarından S.Ocaxverdizadə 
(Azərbaycan Tibb İnstitutunun fiziologiya kafedrasının professo-
ru), 1930-cu ildə A. Qarayev (1910-1969), İ.Hacıyev və Z.Muğan-
linskaya fiziologiya kafedrasına elmi işçi kimi cəlb olunmuşdular. 
Kafedranın müdiri prof. Rostovsevin tövsiyəsi ilə onlar əvvəlcə ka-
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fedrada laborant, sonra isə assistent vəzifəsində çalışmışdılar. Tibb 
fakültəsində adları çəkilən mütəxəssislərdən mərhum A.Qarayev 
istedad və çalışqanlığı sayəsində qısa müddətdə fiziologiya elminin 
dərinliklərinə yiyələnməklə akademik adına qədər yüksəldi. Azər-
baycanda fiziologiya sahəsində çalışan alimlərin və yeniyetmələrin 
çoxu onun laboratoriyasının yetişdirməsidir.

Azərbaycan dilində fiziologiyanın tədrisi A.Əmirov və 
Q.Qənbəroğluna tapşırıldı. Q.Qənbəroğlu həm də universitetdə 
rus dilində fiziologiyadan dərs deyən ilk Azərbaycanlı ali məktəb 
müəllimi olmuşdur.

1939-cu ildə universitetin (S.M. Kirov adına) “İnsan və hey-
van fiziologiyası” kafedrası yaradıldı və ora gənc kadrlar cəlb 
olundu. Onlardan Nəsirov və başqalarının adlarını qeyd etmək 
olar. Azərbaycan Tibb İnstitutunun “İnsan fiziologiyası” kafed-
rasında isə Z.Məmmədova, M.Mustafayev, Q.Abayev, Q.Əzizbə-
yova və başqaları işləməyə başladılar.

Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişafında S.M.Kirov 
adına (Bakıda) kurortologiya və fiziki müalicə metodları elmi-tə-
dqiqat institutu nəzdində eksperimental fiziologiya laboratoriya-
sının təşkil edilməsi müəyyən rol oynamışdır. Bu laboratoriyanın 
ilk müdiri A.Qarayev olmuşdur. Həmin müəssisənin əməkdaşları-
nın Azərbaycan kurortlarının, o cümlədən Naftalan neftinin müa-
licəvi əhəmiyyətini tədqiq etməkdə böyük rolu olmuşdur. 

1945-ci ildən 1948-ci ilədək Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının Eksperimental-Təbabət İnstitutunun nəzdində iki fizi-
ologiya laboratoriyası təsis edildi. Birinci laboratoriyada fizio-
logiyaya aid mühüm problemlər üzərində tədqiqat işləri aparıldı. 
İkinci laboratoriya təkamül fiziologiyası laboratoriyası olub, ona 
M.Qaşqay (1896-1970) rəhbərlik edirdi.

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda biologiya elmləri 
ilə yanaşı, tibb elminin əsasını təşkil edən fiziologiya elmi xüsu-
silə yaxşı inkişaf etmişdir.
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1955-ci ildə Azərbaycan EA Zoologiya İnstitutunun nəzdində 
fiziologiya şöbəsi təsis edilmişdi. Bundan bir il sonra (1956-cı 
ildə) Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasında fiziologiya sekto-
ru yaradıldı ki, ona akademik A.Qarayev başçılıq etdi. 

Bütün bunlar Azərbaycanda fiziologiya elminin az bir müd-
dət ərzində (1951-ci ildən 1957-ci ilədək) sürətlə inkişaf etmə-
sinə səbəb oldu. Bu müddətdə fiziologiya və ona yaxın elmlər 
üzrə çoxlu alimlər yetişmişdir. Onlardan: yeddisi qadın olmaqla 
21 nəfər elmlər namizədi və elmlər doktoru elmi dərəcələri al-
mağa müvəff əq olmuşdular. Bu qadınlardan dosent X.Rəhimzadə 
Azərbaycanda baytarlıq sahəsində (fiziologiya) elmi dərəcə alan 
ilk qadın alimdir. O, Ağamalıoğlu adına Kənd Təsərrüfatı İnsti-
tutunun baytarlıq fakültəsinin fiziologiya kafedrasının təcrübəli 
müəllimlərindən olmuşdur.

Hazırda fiziologiya elmi respublikamızda mövcud olan yed-
di ali məktəbdə tədris olunur. Eyni zamanda Azərbaycan MEA 
fiziologiya və heyvandarlıq institutlarında müasir fiziologiyanın 
problemlərinə dair müxtəlif istiqamətdə elmi-tədqiqat işləri apa-
rılmaqdadır.

Fiziologiya institutundan başqa, ayrı-ayrı ali məktəb və el-
mi-tədqiqat institutlarında da fiziologiyanın müxtəlif sahələrinə 
dair tədqiqat işləri aparılır.

Azərbaycan fizioloqları öz elmi-tədqiqat işləri ilə başqa res-
publikaların fizioloqlarını tanış etmək məqsədi ilə vaxtaşırı keçi-
rilən fizioloji konfrans və qurultaylarda (Moskva - 1928, Xarkov 
- 1930, Borjomi - 1932, Tbilisi - 1937, Bakı - 1939 və s.) çıxışlar 
ediblər. Fizioloqlarımız sonrakı illərdə də dəfələrlə beynəlxalq 
konqreslərdə iştirak etmiş və fizioloji tədqiqat işlərinin nəticələ-
rinə dair məruzələr söyləmişlər.

Azərbaycan fizioloqlarının apardıqları tədqiqat işlərinin nəti-
cələri və fiziologiyanın tarixinə (bioqrafiyalar şəklində) dair ma-
teriallar Bakıda, Sankt-Peterburqda, Moskvada müvafiq kitabça 
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və jurnallarda nəşr olunmuşdur. Bakıda A.Qarayev «Sinir-əzələ 
fiziologiyasından praktikum» və bir neçə sistemin fiziologiyası-
nı yazmışdır. Bunlardan ən müfəssəli M.Mustafayevlə birlikdə 
yazdığı «Ali sinir fəaliyyəti» adlı kitabıdır. Həmin ildə Gəncədə 
Q.Qənbəroğlu tərəfindən fiziologiyanın üç fəslini: «qan, qan döv-
ranı və həzm sistemi» fəsillərini əhatə edən dərslik yazılmışdır. 
S.Ocaxverdizadə isə «Həzm fiziologiyası» adlı dərs vəsaitini nəşr 
etdirmişdir (1936).

Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra görkəmli fizioloq alimlərin 
əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Krjinovskinin «Ev 
heyvanları fiziologiyası» (1936), Şenk və Çyurberin «İnsan fizio-
logiyası» (1938), E.Babskinin «Ev heyvanları və insan fiziologi-
yası» (1947) kitablarını bunlara misal göstərmək olar.

Azərbaycan fizioloqlarının yetişib təkmilləşməsində keçmiş 
Sovet İttifaqının müxtəlif elmi mərkəzlərində çalışan görkəmli 
alimlərdən L.A.Orbeli (1888-1958), K.Bıkov (1886-1961), İ.İ.Si-
toviç, V.N.Çerniqovski və başqaları böyük rol oynamışlar. Onla-
rın yaxından köməyi sayəsində Azərbaycanda görkəmli fizioloq-
lar ordusu yetişmişdir. Onlar çox maraqlı və aktual problemlərin 
həllinə dair tədqiqatlar aparır, yüksək nəticələr əldə edirlər…

Akademik Abdulla Qarayevdən sonra Fiziologiya institutuna  
onun yetirməsi akademik Hüseyn Heydər oğlu Həsənov (1969-cu 
ildən 1995-ci ilə kimi) rəhbərlik etmişdir… 

2014-cü ildən isə  instituta biologiya elmləri doktoru Həşi-
mova Ulduz Faizi qızı direktor  təyin edilib…

Ekoloji fiziologiya sahəsində tanınmış Azərbaycan alimlərin-
dən biri olan AMEA-nın müxbir üzvü, professor Rafiq Qasımov 
qeyd edir ki, Abdulla Qarayev Fiziologiya institutunun yaradıl-
masında, onun bir elmi müəssisə kimi fəaliyyət göstərməsində 
böyük rol oynamışdır. Lakin akademik Hüseyn Həsənov onu tam 
institut şəklində formalaşdırılmasında və gənc kadrların, gələ-
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cək fizioloqların yetişməsi üçün böyük işlər görmüşdür. Hüseyn 
Həsənov fizioloji mövzuların işlənib araşdırılması üçün gənclərin 
öhdəsinə  elmin inkişafı ilə bağlı xeyli tapşırıqlar verdi. Nəticədə 
institut qısa bir müddətdə tam formalaşmış elm ocaqlarından bi-
rinə çevrildi. 

Ona görə də Fiziologiya institutunun tarixini yazarkən aka-
demik Hüseyn Həsənovun adını böyük hərfl ərlə qeyd etmək 
lazımdır. Bu elm xadiminin gördüyü  misilsiz işlər nəticəsində  
institutun adı tez bir zamanda keçmiş Sovetlər İttifaqının qabaq-
cıl elmi tədqiqat müəssisələri arasında nüfuz qazanmağa başladı. 
Alimlərin zəhməti hədər getmədi, yeniliklər göz qabağında idi. 
Alimlərin apardığı səmərəli işlər, qazanılan təcrübənin elmi nə-
ticələri elm aləminə bəlli olanda dünya fizioloqlarının diqqətinin 
bura, məhz Azərbaycana  yönəlməsi də gözlənilən idi. 

Kitabda verilmiş fotolarda da fiziologiyanın inkişafından 
soraq verən tarixi sənədlər oxuculara təqdim olunur. Fiziologi-
ya institutuna gələn dünya şöhrətli alimlər buradakı kollektivin 
gördüyü işlərlə maraqlanır, onların gördükləri işləri qənaətbəxş 
hesab edir, Azərbaycan elminin inkişafından məmnun kimi gö-
rünürlər. 

Akademik Hüseyn Həsənovun rəhbərliyi altında yetişən 
kadr lar bu gün onun yolunu layiqincə  davam etdirirlər. Bu gün 
Azərbaycanda çalışan fiziologiya sahəsi üzrə professorların əksə-
riyyəti məhz onun tələbələri olmuşdur.  

Ötən 30 il müddətində Fiziologiya İnstitutunun əməkdaş-
ları tərəfindən fiziologiya elminin ən aktual problemlərinə həsr 
olunan dəyərli fundamental elmi tədqiqat işləri aparılmış və bir 
sıra mühüm elmi nəticələr əldə edilmişdir. Hazırda Azərbaycan 
MEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 3 bölmə və 11 
laboratoriyada fəaliyyət göstərərək, özünün strateji və öncül is-
tiqamətini müəyyən etmişdir. Onun əsas (strateji)  istiqaməti in-
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san və onun sağlamlığının elmi  əsaslarının öyrənilməsidir. Öncül 
istiqaməti isə beyinin ali funksiyalarının    neyrofizioloji, mole-
kulyar-neyrokimyəvi mexanizmləri, orqanizmin inkişafı dövrün-
də öyrənilməsi və ekoloji-sosial amillərin təsirini araşdırmaqdan 
ibarətdir.

İnstitut Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Ukrayna, Polşa, Ma-
carıstan, Çexoslovakiya, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Türkiyə, 
ABŞ, İsveç, İran, Yaponiya kimi ölkələrin fizioloqları ilə sıx 
əməkdaşlıq edir.

A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunda hal-hazırda 141 
nəfər elmi işçi fəaliyyət göstərir. Onlardan iki nəfər Azərbaycan 
MEA-nın müxbir üzvü, 15 nəfər biologiya elmləri doktoru, 47 
nəfər isə biologiya və tibb üzrə fəlsəfə doktorlarıdır. 

A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu Respublikada fizio-
logiya elminin hərtərəfl i inkişafı və yüksək ixtisaslı elmi kadrla-
rın hazırlanması işində Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı Döv-
lət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Tibb 
və Kənd Təsərrüfatı sahəsində elmi-tədqiqat institutları ilə sıx 
əlaqədə fəaliyyət göstərir, onların elmi-tədqiqat planlarını koordi-
nasiya edir və birlikdə fundamental təcrübəvi elmi istiqamətlərini 
hərtərəfl i inkişaf etdirir.

Azərbaycanda insan və heyvan fiziologiyasının inkişaf tarixi-
ni üç dövrə bölmək daha məqsədəuyğundur: 1. Akademik A.İ.Qa-
rayevə qədər olan dövr. 2. Akademik A.İ.Qarayev dövrü. 3. Aka-
demik A.İ.Qarayevdən sonrakı dövr.

İlk dəfə Azərbaycanda insan orqanizminin fizioloji-gigiyenik 
normaları haqqında bilikləri təbliğ edən şəxslər Həsən bəy Məli-
kov Zərdabi və Nəcəf bəy Vəzirov olmuşdur.

Azərbaycanda elm və ali təhsil sahəsində ən böyük nailiyyət 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) yaradılması idi. 
1919-cu ildə akademik İ.P.Pavlovun tələbələrindən olan məşhur 
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fizioloq İ.S.Sitoviçin iştirakı ilə universitetdə «Fiziologiya» ka-
fedrasının əsası qoyulmuşdur. 1920-ci il oktyabrın 29-da tibb fa-
kültəsinə və təbiət elmlərinə xidmət edən «Fiziologiya» kafedrası 
təşkil olunmuşdur.

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda insan və heyvan 
fiziologiyası sahəsində elmin inkişafı Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetində (ADU) «İnsan və heyvan fiziologiyası» kafedrasının 
yaranması ilə bağlıdır. Kafedranın ilk müəllimi və təşkilatçısı, 
məşhur fizik A.D.Landaunun anası Lyubov Veniaminovna Qar-
kavi-Landau olmuşdur. Təşkil olunduğu ilk vaxtdan kafedranın 
elmi istiqaməti «Mərkəzi sinir sisteminin ümumi fiziologiyası» 
və «Ali sinir fəaliyyəti» idi.

1923-cü ildən başlayaraq, burada gənc mütəxəssis-fizio-
loqların hazırlanmasına başlanıldı. 1924-cü ildə Universitetin 
«Fizio logiya» kafedrasına akademik İ.P.Pavlovun yaxın tələbəsi 
P.Y.Rostovtsev rəhbərlik edirdi.

1934-1938-ci illərdə «Fiziologiya» kafedrasında P.Y.Ros-
tovtsev, A.İ.Qarayev, Z.A.Muğanlinskaya, S.R.Ocaqverdizadə 
işləyirdi. 1939-cu ilin yanvar ayında professor P.Y.Rostovtsevin 
səyi nəticəsində Bakıda fizioloq, biokimyaçı və farmakoloqların 
Zaqafqaziya qurultayı keçirilmişdir.

1937-ci ildə yeni yaranmış S.M.Kirov adına ADU-da «Hey-
van fiziologiyası» kafedrasında P.Y.Rostovtsev müdir, azərbay-
can dilində mühazirə oxumaq üçün A.İ.Qarayev dosent vəzifə-
sinə dəvət olunurlar.

1941-ci ildə ADU-nun «Fiziologiya» kafedrasına A.İ.Qa-
rayev müdir təyin edildikdən sonra ondan ayrılmış Azərbay-
can Pedaqoji İnstitutunun «Fiziologiya» kafedrasına isə dosent 
S.R.Ocaq verdizadə və başqaları cəlb olundular.

1940-1950-ci illərdə ADU-nun «İnsan və heyvan fiziologiya-
sı» kafedrası 3 istiqamətdə elmi fəaliyyət göstərmişdir:
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1.    Karbohidrat mübadiləsinin sinir tənzimi;
2.    Faqositozun fiziologiyası;
3.   Respublikanın təbii müalicə ehtiyatlarının öyrənilməsi.
Son 15-20 il ərzində «İnsan və heyvan fiziologiyası» kafed-

rasının əsas istiqaməti «Analizator, epifiz-hipotalamus və visseral 
sistemlərin həm norma, həm də struktur-funksional dəyişmələ-
rindən sonra vegetativ funksiyaların neyrohumoral tənzimində 
rolu» və radiobiologiya sahəsində elmi işlərə həsr edilmişdir. 
Kafedranın müəllimlərindən professor T.D.Qayıbovun, dosent 
Ş.Ə.Məhərrəmovun, professor İ.A.Ömərovun, professor H.İ.
Cəfərovun, professor Q.İ.Əhmədovun və professor Ə.H.Əliyevin 
ali və orta ixtisas təhsili proqramı əsasında bir çox tədris kitabları 
və vəsaitləri çapdan çıxmışdır.

1930-cu ildə Respublikada tibb kadrlarına daha böyük eh-
tiyac olduğundan Azərbaycan Tibb İnstitutu təşkil olundu. Tibb 
İnstitutunun nəzdində təşkil olunmuş «Normal fiziologiya» ka-
fedrasına professor P.Y.Rostovtsev (Konderman) rəhbər təyin 
edildi. O, kafedrada elmi-tədqiqat işlərinin aparılması ilə yanaşı 
milli  kadrların  cəlb  edilməsi və  yetişdirilməsinə xüsusi fikir 
vermişdir. Kafedraya 1926-1933-cü illərdə Azad Əmirov, Qasım 
Qəmbəroğlu, Savalan Ocaqverdizadə, İsrafil Hacıyev, Məhərrəm 
Mustafayev, Zərifə Muğanlinskaya və Vəzifə Məmmədovanı işə 
qəbul etmişdir. Onların bioloji təhsili olduğundan, işdən ayrılma-
maq şərtilə Tibb İnstitutuna daxil olaraq, tibbi təhsil almışlar.

P.Y.Rostovtsevin tələbələrindən biri də Abdulla İsmayıl oğlu 
Qarayev idi. 1910-cu ildə Bakı şəhərində anadan olan A.İ.Qa-
rayev 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Təbiət 
fakültəsini, 1936-cı ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun Müali-
cə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir.

1937-ci ildə namizədlik və 1940-cı ildə isə doktorluq disser-
tasiyasını müdafiə etmişdir. 1942-ci ildə A.İ.Qarayev Azərbaycan 
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Tibb İnstitutunun «Normal fiziologiya» kafedrasının professoru 
seçilir. Elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin «İnsan 
və heyvan fiziologiyası» kafedrasına müdir vəzifəsinə təyin olun-
muşdur. 

1941-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun «Fiziologi-
ya» kafedrası Azərbaycan Dövlət Universitetinin «Fiziologiya» 
kafedrası ilə birləşdirilmiş və müdir vəzifəsinə professor A.İ.Qa-
rayev seçilmişdir. On illik fasilədən sonra 1951-ci ildə Azərbay-
can Pedaqoji İnstitutunda «Fiziologiya» kafedrası yenidən təşkil 
olunmuş və oraya dosent Tələt Qayıbov müdir təyin olunmuş-
dur. Onun səyi nəticəsində kafedraya fiziologiya fənnindən başqa 
məktəb gigiyenası və digər morfoloji fənlər (insan anatomiyası, 
histologiya və sitologiya) də gətirilərək  fakültənin ən böyük ka-
fedralarından birinə çevrildi.

Ondan sonra kafedraya müsabiqə yolu ilə professor 
R.İ.Səfərov müdir təyin edilmişdir.

Professor R.Səfərovdan sonra kafedraya professor R.Qafa-
rova rəhbərlik etmişdir. Biologiya fakültəsinə dekan seçilən bi-
ologiya elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, professor Roza 
Zeynal qızı Qafarova Pedaqoji İnstitutun biologiya fakültəsinin 
dekanı vəzifəsində 1967-ci ildən 1997-ci ilin iyun ayına qədər 
(vəfat edənə kimi) fəaliyyət göstərmişdir.

1994-cü ilin oktyabr ayında «Fiziologiya» kafedrasına bi-
ologiya elmləri doktoru, professor Ə.N.Fərəcov müdir seçil-
mişdir. 

Kafedra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.İ.Qarayev 
adına Fiziologiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti və Tibb Uni-
versitetinin «Fiziologiya» kafedraları ilə sıx qarşılıqlı yaradıcılıq 
əlaqələri yaratmışdır.



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 

ELMƏ GEDƏN YOLUN İLK 
BAŞLANĞICI

Akademik Hüseyn Həsənovun  elm aləminə gəlişi universi-
tetin biologiya fakültəsindən başlayıb... 

Fakültənin görkəmli məzunları, tanınmış alimləri sırasında 
Hüseyn müəllimin adının da fəxarətlə qeyd edilməsi, internet 
saytında haqqında məlumatların əks olunması alimə dərin ehtira-
mın təcəssümüdür. 

Hüseyn Həsənov bu fakültədə müəllim kimi də fəaliyyət 
göstərib və elmi kadrların hazırlanması istiqamətində peşəkar 
mütəxəssis kimi gənclərə diqqət və qayğısını əsirgəməyib. 

Fakültədə təşkil edilən  kafedraların elmi istiqamətlərinin 
hər biri haqqında müfəssəl məlumata mailk olan alim çoxsahəli 
yaradıcılığı ilə tələbələrə dərin bilik aşılayan elmi heyət arasın-
da olub. 

Hüseyn Həsənov canlı aləmin genetik xüsusiyyətlərini öy-
rənərkən sanki həyatda yaşayış üçün zəruri olan bütün lazımi ün-
sürlərin də vacibliyini başa düşüb. Sağlam əqidəli, zehni cəhətdən 
güclü insan olması üçün həyati əhəmiyyətli amillərə ciddi yana-
şırdı.

O tələbəliyini təkcə kitablarla keçirmir, “sağlam bədəndə sağ-
lam ruh olar” devizi ilə hərəkət edir,  maraqlı, şən tələbəlik illəri-
ni yaşayırdı. Asudə vaxtını idmanla xüsusi məşğul olur, gündəlik 
həyatını ciddi nizam-intizam əsasında tənzimləyirdi. Başa düşür-
dü ki, idman insana mənən güclü stimul verir,  əzələlər hərəkətdə 
olaraq immun, qan sistemi normallaşır, beyin hüceyrələri daha 
aktiv olaraq həyatı daha bütövlüklə anlamağa kömək edir. 
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Hüseyn müəllim elə təbələlik illərindən ali sinir sistemini təd-
qiq etməyə başlamışdı. Elmin bu sahəsinə maraq yaradan müəl-
limlərinə həyatı boyu minnətdar idi. Çünki o sevdiyi bir sahənin 
araşdırılmasına xüsusi səylə çalışırdı. Ona görə də universitetlə 
bağlı xatirələri, təhsil aldığı bu mötəbər elm ocağında ünsiyyətdə 
olduğu müəllimləri ilə bağlı  təəssüratları da bol idi.
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AKADEMİK ABDULLA QARAYEV
 
(Hüseyn Həsənovun müəllimi, Fiziologiya institutunun 

adı verilmiş alim haqqında qısa arayış)

Hüseyn Həsənova müəllimi akademik Abdulla Qarayevin 
inamı böyük idi. O inanırdı ki, tələbəsi, layiqli namizəd bildiyi 
bu gənc onun elmi axtarışlarının davamçısı olacaq və fiziologi-
yanın inkişafı istiqamətində ondan öyrəndiklərini özünəməxsus 
əqli gücü, potensialı və elmi dəlilləri ilə zənginləşdirərək sahənin 
təkamülü prosesində öz sözünü deyəcək. 

Zaman keçdikcə dahi insanların gördükləri işlərə nəzər salan-
da, onların həyat yolunu vərəqləyəndə necə böyük simalar olduğu 
üzə çıxır. 

Abdulla Qarayev də belə azman elm xadimlərindən biri olub. 
Alimin 100 illik yubileyi ilə bağlı BDU-da keçirilən tədbirdə 
onun haqqında deyilən fikirlər bir daha sübut edir ki, belə alimlər 
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özlərindən sonra təkcə elmi əsərlər deyil, həm də elmi kadrlar 
qoyub gediblər.

BDU-nun rektoru, akademik Abel Məhərrəmov: “1938-ci 
ildə təməli qoyulan eksperimental fiziologiya laboratoriyasının 
ilk təşkilatçılarından biri, tibb elmləri doktoru, professor, Azər-
baycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Əməkdar elm 
xadimi, 1944-1950-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin rekto-
ru, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 2 çağırış deputatı olmuş aka-
demik Abdulla Qarayev bütün şüurlu həyatını fiziologiya, bio-
logiya və tibb elmlərinin müxtəlif nəzəri və təcrübi sahələrinin 
inkişafı işinə həsr etmişdir. Abdulla Qarayev nadir təfəkkürü, 
tükənməz qüvvəsi və bacarığı sayəsində adını Azərbaycan elmi 
tarixinə milli fiziologiya məktəbinin yaradıcısı kimi qızıl hərfl ər-
lə yazmışdır. Çox erkən yaşlarında həm tibb, həm də biologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alan Abdulla Qarayev bir neçə 
ildən sonra, daha dəqiqi, 30 yaşında tibb elmləri doktoru alimlik 
dərəcəsinə yiyələnmişdir. İlk azərbaycanlı professor fizioloq kimi 
xeyli sayda tədqiqat işlərinin müəllifi olmuşdur…” 

1952-1956-cı illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Biologiya və kənd təsərrüfatı bölməsinin akademik-katibi, 1961-
1963-cü illərdə Azərbaycan Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas 
Təhsili Komitəsinin sədri, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Fiziologiya bölməsinin rəhbəri və Fiziologiya institutunun direk-
toru vəzifələrində çalışan, 1951-1968-ci illərdə Ümumittifaq Fi-
zioloqlar Cəmiyyəti Azərbaycan bölməsinin sədri işləyən Abdul-
la Qarayev, eyni zamanda zəngin elmi, elmi-təşkilati, pedaqoji, 
inzibati və ictimai təcrübəyə malik nadir insanlardan idi.

Abdulla müəllim elmə çox böyük üstünlük verdiyindən həya-
tının sonuna qədər elmi mühitdən bir an olsa da ayrılmayıb. Ali-
min fəaliyyəti ilə bağlı akademik Abel Məhərrəmov deyir: “Onun 
illər boyu bu sahədə apardığı tədqiqat işləri sonda bəhrəsini verdi. 
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1968-ci ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin Elm və Texnika üzrə Dövlət 
Komitəsi Kollegiyasının qərarı ilə bölmənin əsasında Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının Fiziologiya institutu təşkil edildi və 
təbii ki, onun direktoru vəzifəsinə bu sahədə imzasını qoymuş 
Abdulla Qarayev təyin edildi. Bir faktı xatırlatmaq yerinə düşər 
ki, akademik Abdulla Qarayev nəinki elm təşkilatçısı idi, o, eyni 
zamanda böyük ictimai və dövlət xadimi idi”.

Abdulla Qarayev həyatının çiçəkləndiyi, dolğun enerji və 
əmək qüvvəsinə malik olduğu bir dövrdə, yaradıcılığının tam 
inkişafa çatdığı bir mərhələdə, hələ 60 yaşına çatmamış 9 de-
kabr 1968-ci ildə vaxtından çox tez əbədiyyətə qovuşdu. Onun 
ən yaxın gələcək üçün hazırladığı real və obyektiv layihələri həll 
olunmamış qalsa da, zəngin elmi fəaliyyəti bu gün də öyrənilir, 
tədqiq edilir və tələbələrinin elmi axtarışlarında inkişaf etdirilir.…

Özündən sonra alim dəyərli ziyalılar yetişdirdi və yarımçıq 
qalmış işlərin davamı üçün güvəndiyi gənc kadrların gələcəyinə 
inanaraq fiziologiyanın sonrakı  taleyini onlara etibar etdi. 

Əfsuslar olsun ki, onun sevimli tələbələrindən biri olan Hü-
seyn Həsənov da müəllimi qədər bir ömür yaşadı. 60 illik yu-
bileyindən sonra amansız xəstəliklə mübarizəyə qatlaşmalı oldu 
və təəssüf ki, bu ölüm-dirim savaşından məğlub ayrıldı. Bu anda 
xalq şairi  Səməd Vurğunun dahi bəstəkarımız Üzeyir bəyin ölüm 
günündə yazdığı bu məşhur misralarını xatırladım…

…Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada.
El qədrini canından daha artıq bilənlər.
Şirin bir xatirə tək qalacaqlar dünyada
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər….
Hüseyn Həsənov və onun müəllimi Abdulla Qarayev, eləcə 

də əqli potensialı ilə beynəlxalq aləmdə nüfuz sahibi olan, dün-
yanın axarını öyrənən əsl ziyalılar millətin tarixində ölümsüzlük 
qazanan şəxsiyyətlərdir….
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 İRƏVAN TORPAĞININ YETİRMƏSİ

Шəlalə Məhyəddinqızı: Hüseyn müəllimlə  bağlı daha ge-
niş məlumat toplamaq,  onun valideynlərini tanımaq, uşaqlığı, 
gəncliyi, necə ailədə böyüməsi, yaşadığı mühit, bir sözlə alimin 
həyatı haqqında ətrafl ı məlumat əldə etmək üçün ömür-gün yol-
daşı Arifə xanım məni akademikin bacısı, biologiya elmləri üzrə 
fəlsəfə doktoru Laura Həsənova ilə görüşdürdü. Bacısının da bio-
loq olması, qardaşı kimi bu sahəni seçməsi, məhz fizioloq kimi 
fəaliyyət göstərməsi mənə öncə təəccüblü gəldi, ancaq söhbəti-
miz əsnasında öyrəndim ki, təkcə hər ikisinin deyil, ailənin digər 
üzvlərinin də təbiət elmlərinə marağı güclü olub... 

Hüseyn müəllim İrəvanda sadə bir ailədə dünyaya göz açıb. 
Dayısı Tağı Paşayev məşhur alim olub.  1953-1966-cı illərdə 
ATİ-nin patoloji fiziologiya kafedrasına prof. T.H.Paşayev (1910-
1966) rəhbərlik edib. 40-50-ci iilərdə İstisu və Naftalan kurortu-
nun elmi rəhbəri olub. T.H Paşayev 150-dən artıq elmi məqalənin 
və 2 monoqrafiyanın müəllifidir. Bunlardan 1959-cu ildə Mosk-
vada rus dilində çap edilmiş «Naftalan nefti və onun müalicəvi 
əhəmiyyəti» adlı monoqrafiyanın böyük elmi-praktik əhəmiyyəti-
ni xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Onun rəhbərliyi ilə 5 doktorluq 
və 21 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir…

Balacalıqdan elmə maraq göstərən Hüseyn Həsənov məktəb 
illərindən müəllimlərinin etimadını qazanıb. Ona görə də həm 
ailədə, həm də məktəbdə onun gələcəyinin parlaq olacağını dü-
şünürdülər. Ailənin bütün uşaqları ali təhsil alıblar. Laura xanım 
bildirdi ki, qardaşı Oqtay biologiya üzrə elmlər namizədidir. Ba-
cıları Dilarə xanım həkimdir, içərilərində  müəllim, idmançı və 
digər sahələri seçənlər də var. Qardaşı Hamlet uzun müddət Yün-
gül Sənaye Nazirliyində çalışıb, fabrik direktoru olub. Solmaz 



 42 

adlı bacıları müəlimə idi. Bir qardaşı Məcid isə Xalq Təsərrüfatı 
institutunu bitirmişdi...

Hüseyn Bakıya gəlir, universitetin biologiya fakültəsində 
təhsil alır. Elmi fəaliyyətə başlayır. Onun elm aləmində olan nü-
fuzu get-gedə güclənir və respublikanın tanınmış şəxsiyyətlərin-
dən birinə çevrilir. Dünya səviyyəsində Azərbaycan elmini təbliğ 
edən əsl ziyalı kimi fəaliyyət göstərir.... 

Hüseyn Həsənov neyrofizioloq olub. Mərkəzi sinir sistemi-
nin fizioloji funksiyasını öyrənirdi. Canlılar üzərində elmi araş-
dırmalar aparıb. 

Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası insan və heyvanların 
fiziologiyasının ən mühüm bölmələrindən biridir. O, əsasən baş 
və onurğa beyninin funksiyalarını, onların formalaşması qanuna-
uyğunluqlarını, təzahür formaları və prinsiplərini, həyata keçməsi 
şəraitini, sinir və psixi proseslərin təbiətini, beyin fəaliyyətinin 
mahiyyətini, orqanizmin mühit şəraitinə uyğunlaşmasında onun 
rolunu öyrənir. Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası  eksperi-
mental və nəzəri elm sahəsidir. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat-
lar ayrıca sinir hüceyrəsindən bütöv beyinə kimi ən yüksək inki-
şaf etmiş canlı materiya formasına, adi refl ektor reaksiyalardan 
ali sinir fəaliyyətinə qədər çox geniş bir diapozonu əhatə edir. 
O, öz inkişafında müqayisəli və ontogenetik yanaşmalara, ney-
romorfoloji, neyrofiziki, neyrofizioloji, neyrokibernetik, etoloji, 
psixofizioloji, neyropatoloji və neyrofarmokoloji tədqiqatlara 
arxalanır, dialektik materializm fəlsəfəsinin və təbiət elmlərinin 
metodologiyasından, fundamental ideyalarından və idrak üsulla-
rından, ən yeni texniki tədqiqat vasitələrindən geniş istifadə edir.

Mərkəzi sinir sistemi fiziologiyası əsasında sinir sisteminin 
və onun periferik aparatlarının funksiyalarının konkret mexa-
nizmlərini öyrənən neyrofiziologiya və bütövlükdə sinir siste-
minin, beyinin bütün bioloji aspektlərinin kompleks tədqiqi ilə 
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məşğul olan neyrobiologiya kimi böyük elm sahəsi formalaşır. 
İnsan və heyvan orqanizmində beyinin, sinirlərin, hiss (sen-

sor) üzvləri və sinir kələfl ərinin fizioloji xassələri çoxdan öyrə-
nilirdi. Lakin bu sahədə mühüm nailiyyətlər yalnız XX əsrdə, 
xüsusilə həmin əsrin ikinci yarısında əldə edilmişdir. Bu dövrdə 
beyinin müxtəlif şöbələri, sahələri və mərkəzləri arasındakı mor-
fo-funksional əlaqələr, onların funksiya üzrə ixtisaslaşma dərə-
cəsi, müxtəlif beyin törəmələrinin və neyron elementlərinin bio-
elektrik fəallığı və onun genezi, sinir fəaliyyəti və neyronlararası 
sinaptik əlaqələrin elektrokimyəvi və molekulyar əsasları, beyin-
lə digər orqan və sistemlərin qarşılıqlı əlaqə və təsirləri, orqanizm 
davranışının sinir, somatik və visseral mexanizmləri daha ətrafl ı 
öyrənilmişdir.

Neyrofiziologiya elminin inkişafında   rus, alman, ingilis, 
fransız, italyan,  çex, macar və yapon alimlərinin xidmətləri 
böyükdür. İndi dünyanın müxtəlif ölkələrində neyrofizioloji və 
neyrobioloji problemlərlə məşğul olan xüsusi elmi mərkəzlər və 
institutlar fəaliyyət göstərir. Beyin tədqiqatları üzrə dünya alim-
lərinin birgə əməkdaşlığının əhəmiyyəti günü-gündən artır. Bu işi 
əlaqələndirmək və inkişaf etdirmək üçün milli və beynəlxalq elmi 
cəmiyyətlər və təşkilatlar yaradılmışdır. 

Ali məktəblərdə biologiya (xüsusilə fiziologiya), tibb, psixo-
logiya, pedaqoqika, zootexnika, baytarlıq kimi ixtisaslar  üzrə 
təhsil alan tələbələrin neyrobiologiya, neyrofiziologiya, mərkəzi 
sinir sisteminin fiziologiyası, ali sinir fəaliyyətinin fiziologiya-
sı, sensor sistemlərinin fiziologiyası, zoopsixologiya, etologiya, 
psixofiziologiya sahəsində əldə edilmiş müasir biliklərə mükəm-
məl yiyələnməsi çox vacibdir. 

Hüseyn Həsənov fiziologiya sahəsində kadr potensialını ar-
tırmağa da ciddi səy göstərirdi. Universitetdə oxuyan tələbələrin 
istifadəsi üçün elmi mənbələrinin sayını artırmaq niyyətində idi. 
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Dərslik problemini həll etməyə çalışırdı. Ana dilində vəsait az ol-
duğundan dərsliklərin yazılmasına güclü ehtiyac hiss olunurdu.

Akademik Hüseyn Həsənovun rəhbərliyi ilə hazırlanmış 
“Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası” kitabında  alimlər yuxa-
rıda sadalanan elm sahələrinə dair əsas bilikləri qismən də olsa 
sistemləşdirməyə cəhd göstərmişdir. 

Kitab 16 fəsildən ibarətdir. Beyin fəaliyyətini araşdıran dün-
ya alimlərinin elmi-nəzəri fikirlərinin də geniş əks olunduğu kitab 
dərslik kimi nəzərdə tutulsa da, ümumən geniş oxucu kütləsinin 
də diqqətini cəlb edir. 

Məsələn, insanın psixikasının dəyişkənliyi, yuxu görmələr, 
yaddaş, şüur və onun yüksək forması olan təfəkkürün maddi əsa-
sının öyrənilməsi, bir sözlə insan orqanizminin, canlı varlığın si-
nir sisteminin araşdırılması və s. mövzular həmişə düşündürücü 
olub. Ona görə alimlərin bu sahədə deyilən fikirləri maraq doğur-
duğu üçün elmi ədəbiyyat içərisində bu kitabın xüsusi çəkisi var. 

Əfsuslar olsun ki, akademik Hüseyn Həsənov özü bu dərsliyi 
hazırlasa da, onu çap etdirməyə xəstəlik imkan vermədi. Ölümün-
dən sonra həyat yoldaşı Arifə xanım Həsənova bu kitabın nəşrini 
reallaşdırdı. Hüseyn müəllimin və onun həmkarlarının üzərində 
çalışdığı “Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası” dərsliyi indi 
tələbələrin ixtiyarındadır. 
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Alimin gənclik illəri
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Elmi təcrübə apararkən

Hüseyn Həsənov fi zioloq həmkarı Qüdrət Qədirovla birlikdə
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Hüseyn Həsənov və Rafi q Qasımov. (V kurs)

I kurs
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Akademiklər Abdulla Qarayev və Beritaşvili  fi ziologiya 
kafedrasının əməkdaşları ilə birlikdə

Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin 
III kurs tələbələri. Hüseyn Həsənov əyləşib, 

yuxarı cərgədə solda AMEA-nın müxbir üzvü Rafi q Qasımov, 
onun yanında Botanika institutunun baş elmi işçisi, 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ədalət Səmədov
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Əsgərlikdə
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Azərbaycan Dövlət Universitetinin 1951-ci ildə ağırlıq qaldırma 
üzrə yığma komandasının üzvləri. Sağdan birinci Hüseyn Həsənov.  

(Uşaqlıq və tələbəlik dostu, professor Rafi q Qasımov 
ortada ştanq qaldırır.)

Alimin gənclik dövrü
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İrəvan torpağının yetirmələri. Professorlar Hüseyn Həsənov, 
Rafi q Qasımov (hər ikisi III kurs), Roza Qafarova V kurs
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Müəllimi dosent Hüseyn Hüseynovla 
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BÖYÜK ALİMİN ÖMÜR YOLU

(Akademik Hüseyn Həsənovun  pedaqoji və ictimai 
fəaliyyəti haqqında qısa oçerk)

Hüseyn Heydər oğlu Həsənov elmi fəaliyyətinə 1954-cü 
ildə Fiziologiya institutunda əvvəlcə laborant, sonra aspirant, 
1957-ci ildə isə kiçik elmi işçi kimi başlamışdır. 

1958-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək biologiya elmləri 
namizədi, alimlik dərəcəsi almış, 1961-ci ildən isə baş elmi işçi 
vəzifəsinə keçirilmiş, 1967-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmişdir.

1968-ci ildə elmi işlər üzrə direktor müavini təyin edilmiş 
və 1969-cu ildən etibarən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
A.İ.Qarayev adına Fiziologiya institutuna, eyni zamanda “Beyin 
və davranış” şöbəsinin davranış və təlim laboratoriyasına rəhbər-
lik edib. 

1972-ci ildə AEA-nın müxbir üzvü, 1976-cı ildə həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 

Onun elmi tədqiqat fəaliyyəti akademik A.İ.Qarayevin rəh-
bərliyi altında başlamış və bu tədqiqatların böyük hissəsini 
mərkəzi sinir sisteminin requlyasiya mexanizmlərinin vegetativ 
funksiyalarının öyrənilməsi, bu requlyasiya proseslərinin orqa-
nizmin daxili mühiti hemostazın tənzim edilməsində rolu kimi 
mühüm məsələlərin tədqiqi təşkil edir.

Bu problem üzərində işləyərkən o, interereseptorların qlike-
mik reaksiyalar təsiri, baş beyin qabığı strukturları, limbik reti-
kulyar kompleksinin qlikohomzostazın tənzim edilməsində rolu, 
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ontogenezdə qlikohomeostazisin tənzim edilməsinin sinir mexa-
nizmləri, interoreseptiv siqnalların öyrənilməsinin  neyrofizioloji 
və neyrokimyəvi mexanizmləri və inteqrasiya qabıqaltı əlaqələr 
və funksiyaların lokalizasiyası kimi elmi  tədqiqat istiqamətlə-
ri yaratmışdır. Bu çoxcəhətli tədqiqatların nəticələrində daxili 
analizator sistemin qabıq morfo-funksional strukturları haqqında 
təsəvvürlər vermiş, hippokamp, amiqdala, hipotalamus kimi lim-
bik strukturların beyin qabığında visseral təsirlərin formalaşması 
və interoreseptiv qlikemik reaksiyaların requlyasiyasında mühüm 
rolu aydınlaşdırılmışdır.

H.H.Həsənovun bu sahədəki tədqiqatlarının nəticələri, eləcə 
də onun rəhbərliyi altında aparılmış işlər interoreseptiv mübadilə 
refl ekslərinin sinir requlyasiyasının qanunauyğunluqlarını müəy-
yən etməyə imkan verir. 

H.H.Həsənovun bir institut direktoru kimi fəaliyyəti kollek-
tivin gücünün fiziologiyanın daha aktual və müasir istiqamətləri-
nin işlənib hazırlanmasına-fundamental problem olan analizator 
funksiyaların təkamülü, inteqrasiya, mürəkkəb davranış forma-
larının fizioloji və biokimyəvi əlaqələrin izah edilməsinə yönəlt-
məkdən ibarət olub. 

Fizologiya institutunun elmi mövzusunun keçmiş SSRİ 
Elmlər Akademiyası tərəfindən tərtib edilmiş 1990-cı ilə qədər 
mühüm fundamental problemlərə aid “Beyin” və “Homeostoz” 
tədqiqat proqramlarında öz əksini tapması aparılan tədqiqatların 
aktuallığının dərin təcəssümüdür. 

Məhz elmi-fəaliyyət çərçivəsinin hərtərəfl i səyı nəticəsində 
H.H.Həsənov nəinki fiziologiya sahəsində eləcə də Azərbaycan-
da səhiyyə və fizika sahələrindəki alimlərlə elmi əməkdaşlıq edib, 
bu da ali sinir fəaliyyətinin potologiyası və psixi sinir pozğunluq-
larının müalicə olunması üçün kompleks tədqiqatlar aparılmasına 
imkan yaradıb. 
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H.H.Həsənovun adı fiziologiyanın mühüm problemləri-
nin böyük tədqiqatçısı kimi təkcə Azərbaycanda deyil, həm də 
respublikadan kənarda da məşhur olub. Onun işləri respublika, 
mərkəzi və xarici mətbuatda nəşr olunub. 

Akademik özünün elmi məlumatları və ümumi nəticələri ilə 
Ümumdünya konqressləri, qurultayları və simpoziumlarında işti-
rak edib. 

Onun işləri xarici konfrans və konqresslərə (Macarıstan, Ru-
mıniya), Ümumdünya fizioloqlar konqresslərinə (Münhen, Deh-
li), ali sinir fəaliyyətinə  həsr olunmuş  Ümumdünya konqresinə 
(Praqa), Eksperimental nevroz simpoziumunda (Berlin) və be-
yinin İnteqrativ  fəaliyyəti (Beymar), XVII Beynəlxalq fizioloji 
elmlər konqresi (Paris), Beynəlxalq fizioloji elmlər konqresi (Bu-
dapeşt), “Interbeyin”  xətti ilə III Beynəlxalq simpoziumu, YU-
NESKO-nun beyin tədqiq edilməsi üzrə təşkil edilmiş I Ümum-
dünya konqresinə (İsveçrə, Lozaina) və s. təqdim olunmuşdur. 

Akademikin rəhbərliyi altında aparılan elmi tədqiqatlar im-
kan vermişdir ki, qida emosiya və motivasiyasında iştirak edən 
limbic sistemin sinir və neyrokimyəvi mexanizmləri haqqında 
tamamilə təzə və maraqlı elmi mülahizələr yürüdülsün. Bu müla-
hizələr orqanizmin uyğunlaşma fəaliyyətinin tənzim olunmasının 
inteqrativ-nerarxiya nəzəriyyəsinin əsasının təşkili kimi “emosi-
ya visseral funksiya”  Beynəlxalq simpoziumunda dünya fizio-
loqlarının geniş marağına səbəb olmuşdur. 

Yorulmaz və tükənməz enerjiyə malik olan akademik Hüseyn 
Həsənov öz bəhrəli elmi işinin ictimai, təşkilati və müdriklik fəa-
liyyətini müvəff əqiyyətlə yerinə yetirmişdir. 

Alim Azərbaycan fizioloqlar cəmiyyətinin sədri, Biologi-
ya elmləri üzrə şöbənin akademik katibinin müavini, Azər-
baycan Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin  elmi kadrların 
hazırlanması üzrə sədr, Azərbaycan Elmlər Akademiyası  re-
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daksiya-nəşriyyat şurasının sədr müavini, A.İ.Qarayev adına 
Fizioloqlar Cəmiyyəti Assosiasiyasının üzvü, K.M.Bıkov adı-
na mükafatın ekspert komissiyasının üzvü, “Ali sinir fəaliyyə-
ti” keçmiş SSRİ fizioloji jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, 
Azərbaycan Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin üzvü kimi 
də fəaliyyət göstərib. 

H.H.Həsənov “Fiziologiya institutunun işləri” kortinko-vis-
seral fiziologiya problemlərinə həsr olunmuş IV Ümumittifaq 
konferensiyasının materialları, “Emosiya və visseral funksiya-
lar”,  “Axtarış aktivliyi”, “Motivasiya və yuxu” məcmuəsi, “Fizi-
oloji terminlər” lüğətinin redaksiya heyətinin üzvü olub.

Bir laboratoriya müdiri və institut direktoru kimi o, özünün 
qısa elmi təşkilatçılığı  fəaliyyətində  yüksək erudusiyalı alim və 
elmi işin istedadlı təşkilatçısı kimi  daim institutun elmi dərəcə-
sinin artırılması və elmi kollektivin perspektiv tədqiqatlarının in-
kişafını təmin edib. 

Hüseyn Həsənov keçmiş ittifaqın respublikaları ilə, eləcə 
də digər ölkələrin (Macarıstan, Polşa, Çexoslovakiya, Yaponiya, 
Amerika, İngiltərə) elmi-tədqiqat idarələri ilə əlaqələrin genişlən-
dirilməsi istiqamətində əsl fədakarlıq göstərmişdir. 

H.H.Həsənov 300-dən artıq elmi iş və 5 monoqrafiyanın, 
Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyasına aid bir dərs vəsaitinin, 
eləcə də fiziologiya sahəsinə dair kitabların  müəllifi olub. 

Onun rəhbərliyi altında beş doktorluq, 40-dan artıq elmlər na-
mizədi dissertasiya müdafiə etmişdir. Onun elmi nailiyyətləri elm 
və texnika sahəsində “Azərbaycan Dövlət mükafatı” na (1972) 
layiq görülmüşdür.  Həmçinin alim “Əməyə görə”  XTNS-nin  
bürünc medal və diplomu (1972), 1982-ci ildə “Fəxri Nişan” or-
deni ilə təltif edilmişdir.

Elm sahəsindəki yüksək nailiyyətlərinə görə H.H.Həsənov 
1989-cu ildə Nyu-York Akademiyasının üzvü seçilmişdir və 
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1978-ci ildən başlayaraq Azərbaycanı YUNESKO-da “Beyinin 
öyrənilməsi” üzrə Beynəlxalq təşkilatda təmsil edib. 

Hüseyn Həsənov yaradıcılığının məhsuldar bir dövründə, 62 
yaşında qəfildən gələn bəla ilə üzləşdi, ağır xəstəliklə qarşılaş-
dı. 1995-ci  ildə həyatla vidalaşdı. Alimin cismani ruhu öz doğ-
ma kollektivini, əzizlərini tərk etsə də ondan bu işıqlı dünyaya 
apardığı elmi işlərinin nəticələri, bir insan zəkasının məhsulu 
olan mənbələr və bir də saysız-hesabsız xatirələr qaldı. Alimin 
yarımçıq qalmış işlərini sonradan onun tələbələri olmuş fizioloq 
alimlər, bugünkü gənc fizioloqlar davam etdirir və fiziologiyanın 
aktual problemlərini öyrənən hər bir mütəxəssis onun zəngin ir-
sindən faydalanır….
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО

Посвящается памяти всемирно известного ученого, 
академика Академии Наук Азербайджана, доктора Биологи-
ческих наук, профессор, член Нью-Йоркской академии, лау-
реат государственной премии,  заслуженный деятель науки, 
директор физиологического института имени А.И.Гараева, 
заведующий отделением «Мозг и поведение» того же инсти-
тута Гасанов Гусейн Гейдар оглы… 

       
Краткий очерк

О педагогической и общественной де-
ятельности академика

Гусейн Гасанова

Научная деятельность Гусейн Гейдар оглы Гасанова на-
чалась с 1954 года в качестве лаборанта  Физиологического 
института, затем он стал аспирантом, а с 1957 года он полу-
чил должность младшего научного сотрудника. 

В 1958 году защитил диссертацию, получил ученую сте-
пень кандидата биологических наук, в 1961 году был пере-
веден на должность старшего научного сотрудника, а в 1967 
году - защитил докторскую диссертацию. В 1968 году был 
назначен заместителем директора по научным работам и с 
1969 года был назначен директором института Физиологии 
имени А.И.Гараева отделения Академии Наук  Азербайджа-
на, и в те же годы  стал заведующим лабораторией отделения 
«Мозг и поведение». В 1972 году он был избран член корре-
спондентом Академии Наук Азербайджана, а в 1976 году  - 
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действительным членом. Научно-исследовательская деятель-
ность Гусейн Гасанова началась под руководством академика 
А.И.Гараева и большая часть этих исследований была посвя-
щена изучению механизмов регуляция вегетативных функ-
ций центральной нервной системы, и основу исследования 
составила роль этих процессов регуляции в регулировании 
гемостаза  внутренней среды организма. 

Работая над данной проблемой, он создал такие науч-
но-исследовательские направления, как влияние гликемиче-
ских реакций интерорецепторов на структуру коры головного 
мозга, роль лимбико-ретикулярного комплекса в регуляции 
гликометостаза, нервные механизмы регуляции гликометос-
таза в онтогенезе, нейрофизиологические и нейрохимические 
механизмы изучения сигналов интероценторов, подкорковые 
связи, функции их интеграции и локализации.  В результате 
этих разносторонних исследований было дано представле-
ние о морфофункциональных структурах внутренней систе-
мы анализаторов, были определены значительная роль таких 
структур, как гипокамп, амигдале, гипоталамус в формирова-
нии висцеральных влияний в коре мозга, а также в регуляции 
интероцептивных гликемических реакций. 

Результаты исследований Г.Г.Гасанова в этой области, в 
том числе проведенные под его руководством работы дают 
возможность определить закономерность нервной регуляции 
интероцептивных обменных рефлексов. Будучи директором 
института, он направил свою деятельность на развитие рабо-
тоспособности коллектива, на решение актуальных проблем 
современной физиологии, одной из фундаментальных про-
блем которой является эволюция функций анализаторов, ин-
теграция, физиологические и биологические связи сложных 
поведенческих реакций. 
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Научная тема института Физиологии была составлена 
бывшей академией наук СССР,  и до 1990 года являлась  оли-
цетворением актуальности  проводимых исследований важ-
ных фундаментальных проблем, нашедших  свое отражение 
в программах «Мозг» и «Гомеостаз».

В результате всесторонней научной деятельности,  Г.Г.
Гасанов  сотрудничал с учеными Азербайджана не только в 
области физиологии, но и в области медицины и физики, и 
это создало условия для комплексного исследования лечений 
патологии высшей нервной деятельности и психических рас-
стройств. 

Г.Г.Гасанов  как великий исследователь важных про-
блем физиологии стал известен не только в Азербайджане, 
но и за пределами Республики. Его работы  были опубли-
кованы  в республиканских, центральных и в зарубежных 
СМИ.

Академик с научными сведениями и выводами принимал 
участие в  международных конгрессах, съездах и симпозиу-
мах. 

Его работы были посвящены  деятельности высшей 
нервной системы на зарубежных конференциях и конгрес-
сах (Венгрия, Румыния), международных физиологических 
конгрессах (Мюнхен, Дели), предоставлены в международ-
ных конгрессах (Прага); симпозиуме по экспериментально-
му неврозу (Берлин), и интегративной  деятельности мозга 
(Беймар);   на XVII международном научно физиологическом 
конгрессе (Париж), международном научно физиологиче-
ском конгрессе  (Будапешт), по программе «Интермозг» III 
международного симпозиума,  организованная ЮНЕСКО по 
изучению мозга   I Международного конгресса (Швейцария, 
Лозанна) и другие. 
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Проведенные под его руководством научные исследова-
ния позволили создать новые и интересные суждения о нерв-
ных и нейрохимических механизмах лимбической системы, 
участвующих в пищевых мотивациях и эмоциях. Эти сужде-
ния по регулированию деятельности организма в адаптации 
организации основы теории интегративной нерархии, вызвал 
большой интерес у мировых физиологов на международном 
симпозиуме «Эмоционально - виссеральные функции». 

Неутомимый и обладающий неисчерпаемой энергией 
академик Гусейн Гасанов, успешно выполнил обществен-
ную, организационную деятельность своей научной работы. 

Ученый являлся  председателем общества физиологов 
Азербайджана, заместителем секретаря академика отделения 
по биологическим наукам, председателем Президиума по 
подготовке научных кадров Академии Наук Азербайджана, 
заместителем председателя редакционно-издательского со-
вета Академии Наук Азербайджана, членом ассоциации об-
щества физиологов имени А.И.Гараева, членом экспертной 
комиссии премии К.М.Быкова, членом редколлегии физиоло-
гического журнала «Высшая нервная деятельность» бывше-
го СССР, а так же членом редакционной коллегии Азербайд-
жанской Энциклопедии. Г.Г.Гасанов так же являлся членом 
редакционной коллегии материалов IV Всесоюзной конфе-
ренции «Работы физиологического института», посвященная 
проблемам висцеральной физиологии, сборника «Эмоция и 
висцеральная функция», «Поисковая активность», «Мотива-
ция и сон», и словаря «Физиологические термины». 

Г.Г.Гасанов в своей короткой научной организационной 
деятельности,  как директор института и заведующий лабо-
раторией,  как эрудированный ученый и талантливый орга-
низатор научной работы,  обеспечил развитие перспектив 
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исследований научного коллектива и повышения научного 
уровня института. 

Гусейн Гасанов проявил настоящую самоотверженность 
в направлении расширения связей с научно-исследователь-
скими учреждениями республик бывшего союза (Венгрия, 
Польша, Чехословакия, Япония, Америка, Англия). 

Г.Г.Гасанов является автором более 300 научных работ и 
5 монографий, учебного пособия по физиологии централь-
ной нервной системы, а так же автором книг по физиологии. 

Под его руководством было защищено пять докторских 
работ и более 40 кандидатских диссертаций. Его научные до-
стижения в области науки и техники были удостоены «Го-
сударственной премии Азербайджана» (1972), бронзовой  
медали  и дипломом «За труд» (1972), в 1982 году удостоен 
ордена  «Почетный Знак». 

В 1989 году Г.Г.Гасанов был избран членом Нью-Йорк-
ской Академии за выдающиеся достижения в области науки 
и с 1978 года представлял Азербайджан на Международной 
организации в Юнеско по «Изучению мозга». 

Были изданы большое количество научных статей акаде-
мика Гусейн Гасанова, относящиеся к актуальным пробле-
мам в области физиологии.   Ученый, публикуя исследования 
и научные новшества за пределами  республики, стремился 
привести ценные факты, доказывающие ум, способности,  
интеллектуальный уровень,  весь потенциал азербайджан-
ского ученого.  Именно поэтому слава академика распро-
странилась повсюду, его голос услышан на научных конгрес-
сах.  Естественно, за деятельностью и  научным  творчеством 
всемирно известного ученого следили и в нашей стране. Не-
зависимо от  того, с страны мира он возвращался, его вы-
ступления на научных собраниях публиковались в ведущих 
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печатных органах страны. Подготавливались передачи на те-
левидении, велись беседы о научных новшествах в редакции 
наука и образование на радио…

Гусейн Гасанов в плодотворный период своего творче-
ства, в возрасте 62 лет  неожиданно столкнулся с тяжелой 
болезнью. В 1995 году он покинул этот мир. Несмотря на 
то, что ученый покинул нас, он оставил  научные работы, 
продукт человеческого ума и бесчисленное количество вос-
поминаний.  Неоконченные работы  ученого сегодня про-
должают молодые физиологи и каждый молодой человек, 
изучающий актуальные проблемы физиологии, пользуется 
его наследием…
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THE GREAT SCİENTİST’S WAY OF LİFE

This essay is dedicated to the memory of Hussein Haydar 
Hassan – World-renowned scientist, Academician of the Academy 
of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Biological Sciences, 
Professor, a Member of the New York Academy, the Winner of 
the State Award, Honored Scientist, Director of the Institute of 
Physiology named after A.I.Garayev, Branch Manager of “Brain 
and Behavior”.

About Pedagogical and Social Activities of 
the Academician      

Hussein Hassanov
                                          

Short Essay

Hussein Haydar Hassanov started his scientifi c career at fi rst 
as a laboratory assistant, then a postgraduate at the Institute of 
Physiology in 1954 and as a junior researcher in 1957. 

Defending his PhD thesis on biology he received an academic 
degree in 1958, since 1961 he held the position of senior researcher 
and defended his doctoral thesis in 1967. 

In 1968 he was appointed a deputy director on scientifi c issues. 
Since 1969 he was a Director of the Institute of Physiology named 
after A.I.Garayev of the Academy of Sciences of Azerbaijan, at 
the same time he led a behavioral and training lab of the “Brain 
and Behavior” department. 

In 1972 he was elected as an associate member of Academy 
of Sciences of Azerbaijan (ASA) and as a full member in 1976.  
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He began his research activities under the guidance of the 
academician A.I.Qarayev. The research of important issues like 
the study of vegetative functions of regulatory mechanisms of the 
central nervous system, the role of these regulatory processes in 
regulating homeostasis inside the body, form a substantial part of 
these studies. 

While working on this problem, he had created areas of 
scientifi c research as an eff ect of glycemic reactions of inter-
receptors, structures of the brain cortex, the role of the limbic 
reticular in the regulation of qlikohomeostaz¸ neural mechanisms 
of qlikohomeostaz regulation in ontogenesis, neurophysiologic 
and neurochemical mechanisms of inter-receptive signals study, 
sub cortical relations and localization of functions. As a result 
of the multilateral research, ideas about morpho-functional 
structures in the cortex of the internal analyzer system had been 
given. The role of limbic structures like hippocampus, amygdale 
and hypothalamus in the formation of visceral impacts in the 
cerebral cortex and in the regulation of inter-receptive glycemic 
reactions had been clarifi ed. 

H.H.Hassanov’s research results in this area, as well as work 
carried out under his leadership gave an opportunity to defi ne 
nervous regulation regularities of refl exes of the inter-receptive 
exchange. 

As a director of the institute, H.H.Hassanov’s activity was to 
direct strength of the staff  to develop more current and modern 
trends of the human physiology and explain an evolution of 
analyzer functions, integration, physiological and biochemical 
relationships of complex behaviors.  

The refl ection of the scientifi c issue of the Institute of 
physiology in the research program of “Brain and homeostasis” 
related to important fundamental problems till 1990, which was 
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compiled by the Academy of Sciences of the former USSR was a 
deep incarnation of the research actuality. 

Just due to comprehensive eff orts of his scientifi c-activity 
framework H.H.Hassanov had scientifi c cooperation not only in 
the fi eld of physiology, but with scientists in the fi eld of health 
and physics as well. 

This enabled to conduct complex investigations for the 
treatment of the pathology of higher nervous activity and mental 
nerve disorders.  

As a great researcher of important problems of physiology, 
H.H.Hassanov’s name was popular not only in Azerbaijan, but 
also outside the country. Each of his research work had been 
published in republican, central and foreign press. 

The Academician took part in worldwide conventions, 
congresses and symposiums with his own scientifi c data and total 
results. 

His researches had been presented to foreign conferences 
and congresses (Hungary and Romania), worldwide 
physiologists’ congresses (Munich and New Delhi), 
worldwide congress dedicated to higher nervous activity 
(Prague), experimental neurosis symposium (Berlin) 
and interactive activity of the brain (Beymar), the 17th 
International congress of physiological sciences (Paris), 
International congress of physiological sciences (Budapest), 
the 3rd International symposium through “Interbrain” line, the 
1st worldwide congress of UNESCO organized on the brain 
research (Switzerland and Lozano) and etc. 

Scientifi c researches carried out under the leadership 
of the academician gave an opportunity to pursue entirely 
fresh and exciting scientifi c considerations about neural and 
neuro-chemical mechanisms of the limbic system involved in 
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emotion and motivation for food. These considerations were the 
foundation of the integrative-nerarchy theory of the regulation 
of the body’s adaptation activity. They caused a great interest of 
world physiologists in an international symposium dedicated to 
“visceral emotion function”.

The Academician Hussein Hassanov had tireless and 
inexhaustible energy.  He successfully implemented social, 
organizational and wisdom activity of  his productive scientifi c 
work. 

The scientist acted as a chairman of the physiologists’ society, 
deputy secretary of the academic department on biological 
sciences, chairman of the Presidium of the Academy of Sciences 
of Azerbaijan under preparation of the scientifi c staff , deputy 
chairman of the editorial-publishing board of the Academy of 
Sciences of Azerbaijan, a member of the expert commission of 
the award named after K.M.Bikov, a member of the editorial 
board of the physiological journal of the former Soviet Union 
“Higher nervous activity”, a member of the editorial board of the 
Encyclopedia of Azerbaijan. 

H.H.Hassanov was a member of the editorial board of 
the materials of the 4th All-Union Conference dedicated to 
physiological problems of kortinko-visceral on “The work of the 
Institute of Physiology”, collections of “Emotions and Visceral 
Functions”, “Search Activity”, “Motivation and Dream” and 
dictionary of “Physiological Terms”.

He also worked as a lab manager, director of the institute 
and was a scientist with high erudition and talented organizer 
of his scientifi c work. He constantly provided the increase of an 
academic degree of the institute and development of prospective 
studies of the scientifi c team in short scientifi c and organizational 
activities of his own.  
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Hussein Hassanov showed true selfl essness in expanding 
relations with scientifi c-research institutions of republics of the 
former Soviet Union as well as Hungary, Poland, Czechoslovakia, 
Japan, America and England. 

H.H.Hassanov was the author of more than 300 scientifi c 
works and 5 monographs, a textbook related to the physiology 
of the central nervous system as well as books in the fi eld of 
physiology. 

Five doctoral candidates and more than 40 PhDs defended 
their thesis under his leadership. His scientifi c achievements in 
the fi eld of science and technology  were honored with “The State 
Award of Azerbaijan” in 1972. He was awarded with a bronze 
medal and diploma of the Exhibition of Achievements of the 
National Economy (EANE) “For Labor” in 1972 and an order of 
“Badge of Honor” in 1982. 

Due to the high achievements in the fi eld of science H.H. 
Hassanov was elected as a member of New York Academy in 
1989. Since 1978 had represented Azerbaijan in the international 
organization UNESCO on “Study of the Brain”.

A large number of his scientifi c articles related to actual 
problems in the fi eld of physiology had been published abroad. By 
printing his research and scientifi c innovations outside the country, 
the scientist had drawn attention of the scientifi c community to 
precious facts which proved capability of the Azerbaijani scientist, 
his intellectual level, intelligence, in a word, intellectual potential. 
Just therefore, the scientist’s reputation had spread from country 
to country. He was heard from scientifi c congresses and reliable 
councils. Of course scientifi c creativity of the world-renowned 
scientist was carefully followed in the country. After returning 
from any part of the world, series of articles related to him and 
his scientifi c output were published in the leading newspapers of 
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the country’s press. TV programs were made and there were talks 
about scientifi c innovations in the editorial offi  ce of science and 
education of the radio. 

In a fertile period of his creative activity, at the age of 62, 
Hussein Hassanov suddenly faced with the plague–severe disease. 
In 1995 he died. 

Although the fl eshly spirit of the scientist left his native staff  
and loved ones, there remained the results of scientifi c studies, 
sources that were the products of human intelligence and a myriad 
of his memories in this bright world. 

Today, young physiologists continue the scientist’s unfi nished 
work. 

Each young man who learns the actual problems of physiology 
benefi ts from   the work of the scientist.
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XX ВЕК ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

После безвременной кончины академика А.И.Караева 
руководство институтом физиологии АН Азербайджанской 
ССР было возложено на последователя-ученика тогда еще 
молодого доктора  биологических наук Гасанова Гусейна 
Гейдар оглу.

Г.Г.Гасанов научно-исследовательскую деятельность на-
чал в 1954 году в лаборатории физиологии при Институте 
зоологии в качестве лаборанта и аспиранта, а с 1957 года в 
должности младшего научного сотрудника. В 1958 году им 
была защищена диссертасия на ученую степень кандида-
та биологических наук, а  в 1961 году он был переведен на 
должность старшего научного сотрудника.

Основным направлением исследований академика Г.Г. 
Гасанова и его учеников стало изучение структурно - функ-
циональной организации, нейрофизиологических механиз-
мов процессов емоционально-мотивационного поведения 
(пищевого, питьевого и оборонительного), центральных ме-
ханизмов подкрепления, роли емоционально-мотивационной 
активации в процессах памяти и обучения.

В 1971 году Гусейн Гейдар оглу Гасановым была органи-
зована  лаборатория «Функциональной организации емоцио-
нально-мотивационного поведения и памяти». В лаборатории 
занимались изучением основных принципов и закономерно-
стей структурно-функциональной и нейрохимической орга-
низации различных корковых и подкорковых образований. 
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Прежде всего, лимбических структур мозга в формировании 
мотивационного и емоционального возбуждения и сопуству-
ющих им висцеральных сдвигов в состоянии голода, жажды, 
насыщения, страха и т.д.

В 1972 году доктор биологических наук, профессор Гаса-
нов Г.Г. был избран членом- корреспондентом, а в 1976 году 
– действительным членом АН Азербайджана.

В этот период ряд исследований был направлен на изуче-
ние морфофункциональных и нейрохимических основ овро-
зования, хранения и воспроизводства следов памяти на уров-
не синапсов, отдельных нейронов, нейронных популяций, 
структур мозга и целостной деятельности ЦНС с привлече-
нием современных  электрофизиологических, включающих 
ЭВМ, биохимических, гормональных, гистоцитохимических 
методов анализа.

В результате проведенных в лаборатории исследований 
получен целый ряд новых данных, расширяющих представ-
ление  о функции отдельных  структур мозга, их нейрохими-
ческой особенности во взаимодействии и контроле  емоцио-
нально-мотивационного поведения, обучения и памяти.

Разрабатывая  нейрофизиологические основы структур-
но-функциональной организации целенаправленного пове-
дения на моделях голода и жажды в лаборатории использо-
вались тогда самые современные электрофизиологические, 
нейро и гистохимические методы исследования.

Так, уже в начале 70-х годов старшим научным сотруд-
ником, кандидатом медицинских наук Ханукаевым Э.М. в 
отличие от  устоновленного в мировой литературе пред-
ставления о наличии в гиппокампе только 2-х типов те-
таволновой активности (быстрого и медленного тета-рит-
ма) удалось выявить ряд дискретных частотных полос в 
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суммарной ЭЭГ активности гиппокампа, четко коррели-
рующих с емоционально-мотивационным состоянием и 
различными формами двигательной активности при ис-
полнении обучаемыми животными целенаправленного 
питьевого поводения. Также была установлена корреляция 
«взрывной» активности базолатеральной области амигда-
лы с уровнем питьевой мотивации подтвердить мнение о 
пейсмекерной роли латеральной преоптической области 
(ЛПО) гипоталамуса в формировании питьевого мотиви-
рованного поведения.

В 1974 году м.н.с Касымовым А.Э. была налажена мето-
дика мультинейрональной активности, с  помощью которой в 
базолатеральной области амигдалы удалось обнажурить ней-
роны чуствительные искусственной (микроинъекция хлори-
стого На в ЛПО) и естественной (водная депривация) жажде, 
проявляющие свою активность в ответ на указанные воздей-
ствия. При этом  деятельность амигдалярных нейронов носи-
ла следовой характер.

Углубляя исследования гиппокампального тета-ритма, 
как коррелята емоционально-мотивационного поведения 
животных академиком Г.Г.Гасановым была поставлена зада-
ча по изучению вклада лимбических и экстралимбических 
структур в формировании этой биоелектрической активно-
сти. Так, Аллахвердиевым А.Р. посредством разработанного 
им специального микроножа для перерезки септо-гиппокам-
пального пути, кортико-гиппоркампального и медиально-
го пучка переднего мозга, было показоно, что медленный 
тета-ритм  формируется за счет  наличия септо- гиппокам-
пальной системы, а быстрый тета-ритм  вовлекает и гипота-
ламоретикулярные структуры, тогда как десинхронизация в 
гиппокампе исходит из кортикальных структур. Исследова-
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ния Гусейновой А.Д. по выявлению возможностей и харак-
тера  влияния филогенетически различных ядер мозжечка на 
электрическую активность дорсального  гиппокампа показа-
ли участие фастигиального ядра мозжечка  в модуляции гип-
покампального тета-ритма, осуществляемой, по-видимому, 
через ретикуло-септальный вход.

В результате  проведенных старшим научным сотрудни-
ком, кандидатом биологических наук Исмайловой Хадиджой 
Юнус кызы исследований были изучены нейрохимические 
механизмы архии неокортикальных взаимовлияний в ор-
ганизации сложных форм поведения.  Было показано,  что 
односторонняя  микроинъекция серотонина в дорсальный 
гиппокамп на этапе упроченного дифференцировачного ус-
ловного рефлекса изменяла его направление, однако под дей-
ствием амина положительный условный рефлекс исполнялся 
с большим латентным периодом, снижалась пищевая моти-
вация. В тоже время двустороннее префронтальнолобэкто-
мированные животные теряли способность дифференциро-
вать положительные и  отрицательные условные сигналы. 
Причем, экстирпация прореальной извилины вызывала уве-
лечение двигательной активности, усиление пищевой возбу-
димости. Ввыдение же серотонина в дорсальный гиппокамп 
на этом  фоне восстанавливало дифференцировку релевант-
ных и иррелевантных раздражителей, при этом отмечалось 
уменьшение двигательной активности, снижение пищевой 
мотивации. Одностороннее введение норадреналина в дар-
сальный  гиппокамп интактным животным на этапе упро-
ченного дифференцировачного условного пишевого реф-
лекса тормозило проявление условно-рефлекторного ответа 
на положительный раздражитель, т.е отмечалось некоторое 
увеличение латентного времени положительного условного 
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ответа. Под действием норадреналина у кошек снижались 
межсигнальные реакции нажатия на педаль.

Безусловные реакции при этом не изменялись, а коли-
чество принятой пищи после введения норадреналина не 
отличалось от фонового пишевого пайка. Односторонняя 
микроинъекция норадреналина в дорсальный гиппоками 
лобэктомированным животным тормозило проявление 
условно-рефлекторного ответа. Отмечалось увеличение 
латентного времени условного ответа в ответ на положи-
тельный сигнал. При этом безусловные реакции остава-
лись без изменения, а в поведении животных отмечалось 
снижение двигательной активности и межсигнальных ре-
акций.

Таким образом, введение серотонина в дорсальный 
гиппокамп на фоне лобэктомии восстанавливало диффе-
ренцировку условных сигналов, в то время как введение 
норадреналина усугубляло тормозное проявление услов-
но-рефлекторного процесса.

По-видимому, восстановление дифференцировки реле-
вантных и иррелевантных раздражителей под действием се-
ротонина обусловлено компенсацией дефицита тормозных 
процессов на корковом уровне, вызванных поражением лоб-
ных областей.

На основании длительной регистрации нейрональной 
активности неокортикальных элементов при аппликации на 
кору серотонина и норадреналина было электрофизиологи-
чески доказано, что моноамины, по крайней мере, в коре, 
являются не медиаторами, передающими импульсацию с 
одного нейрона на другой, а модуляторами, подготавливаю-
щими чувствительность постсинаптических мембран,  изме-
няющих функциональное состояние нейрональной сети, что 
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можно рассматривать как основу формирования памятного 
следа на корковом уровне.

Прямая аппликация амина на кору вызывала мощные 
сверхмедленные колебания  импульсации нейронов, харак-
тер протекания которых находится в зависимости от исход-
ного уровня фоновой активности. Эти и другие важные дан-
ные лаборатории получили высокую оценку и признание, как 
в нашей стране, так и за рубежом.

Исследования старшего научного сотрудника, кандидата 
биологических наук Багировой Рафиги Мазахир кызы, за-
щитившей диссертацию на тему «Роль различных ядер ги-
поталамуса в формировании электрической активности дор-
сального гиппокампа и питьевого выработанного навыка» в 
дальнейшем были посвящены изучению роли экстрагиппо-
кампальных структур мозга в организации гиппокампаль-
ного тета-ритма. В частности изучалось влияние электро и 
хемостимуляции различных ядер гипоталамуса,  амигдалы, 
ретикулярной формации ствола мозга, септума и, наконец, 
самого гиппокампа, производимых до и после электролити-
ческого разрушения дорсального  и вентрального амигдала-
фугальных путей на механизм формирования гиппокампаль-
ного тета-ритма.

При изучении нейрохимической специфики различных 
структур лимбической системы была показана функциональ-
ная дифференциация моноаминергической системы мозга. 
Установлено, что введение серотонина в гиппокамп суще-
ственно не отражается на исполнении вработанного услов-
ного рефлекса, тогда как его введение в амигдалу блокирует 
проявление условного пишевого рефлекса.  Причем, серото-
нин в гиппокампе снижает потребление пищи, активизирует 
положительное эмоциональное состояние, тогда как в амиг-
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дале данный амин не влияет на пищевое поведение. Введе-
ние норадреналина в гиппокамп, наоборот, тормозит услов-
ные рефлексы, не влияя, или даже усиливая их при инъекции 
в амигдалу.

Дальнейшее изучении функциональных возможностей 
моноаминов лимбической системы показало их компенса-
торно-тормозную функцию при  дефиците коркового тормо-
жения. Было устоновлено, что после префронтальной лобэк-
томии наблюдается нарушение дифференцировки условных 
сигналов, а введение серотонина в гиппокамп восстанавли-
вает нарушенную дифференциацию.

Результаты работ, выполненных под его руководством, 
позволили выдвинуть совершенно новые и оригинальные 
представления о нервных и нейрохимических механизмах 
лимбической системы, участвующих в формировании пище-
вой эмоции и мотивации. В дальнейшем эти представления 
легли в основу теории об интегративно-иерархической регу-
ляции приспособительной деятельности организма.

Большое внимание академик Гасанов Г.Г  уделял подго-
товке высококвалифицированных научных кадров.

Начиная с 1971 года на базе «Лаборатории функциональ-
ной организации эмоционально-мотивационного поведения 
и памяти» «отпочковались» ряд лабораторий, заведующими 
которых стали подготовленные им ученики.

Так, в 1974 году была организована «Лаборатория функ-
циональной цитохимии», а руководителем стал старший 
научный сотрудник, кандидат биологических наук Аскеров  
Фахраддин Бахман оглу. Основной проблемой являлось из-
учение морфологических и цитохимических изменений в  
структурах лимбико-ретикулярного комплекса при отдель-
ных формах пищевого и питьевого поведения животных.
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В 1976 году была сформирована «Лаборатория приме-
нения вычислительной техники в нейрофизиологических 
экспериментах»,  в которой изучались электрофизические и 
нейрохимические основы структурно-функциональной орга-
низации корково-подкорковых взаимоотношений в процес-
сах памяти и обучения, а также механизмы адаптивной пла-
стичности и саморегуляции нейродинамических  процессов 
мозга. Руководил лабораторией старший научный сотрудник, 
кандидат биологических наук, ныне доктор биологических 
наук Ибрагимов Расим Шахсувар оглу.

Были созданы алгоритмы, комплекс-программы на ЭВМ 
управляемых эвкспериментов, основанных на принципах 
многоцелевой оптимизации, для мультипараметрического 
управления внутренних состояний мозга, на основании кото-
рых проводились исследования по изучению адаптационной 
пластичности пространственно-дискретных взаимоотноше-
ний мозга.

«Лаборатория нейрофизиологии подкрепления» была 
организовано в 1981 году. (Руководитель-старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук Меликов Энвер 
Мусаевич, ныне доктор биологических наук). В лаборатории 
изучались центральные механизмы, структурно-функцио-
нальная организация, электрофизиологические корреляты и  
нейрохимические основы подкрепления в условных рефлек-
сах, мотивационной активности и перцепции. Разрабатыва-
лись новые теоретические приемы изучения проблемы под-
крепления.

На основании електрофизиологических исследаваний 
была показана зависимость генерации бета-активности ами-
гдалы от ориентации животных на условные раздражите-
ли, выдвинута гипотеза, рассматривающая бета-активьност 
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амигдалы как електрофизиологический коррелят сенсорного 
подкрепления. Экспериментально была обнаружена функци-
ональная зависимость генерации гиппокампом двух типов 
тета-ритма от стратегии условнорефлекторного поведения.

Экспериментами по изучению спесифики моноаминов 
(серотонина и порадреналина) была обнаружена функци-
ональная дифференциация одного и того же моноамина  в 
гиппокампе и амигдален, установлена зависимость  действия 
моноаминов от спесифики условных рефлексов.

В 1985 году была создана лаборатория «Клинической 
нейрофизиологии», которой руководит доктор медицинских 
наук Али Рагим оглу Аллахвердиев.

В 1994 году была организована еще одна лаборотория-«-
Нейрофизиология». Руководителем лаборатории был назна-
чен доктор биологических наук Мамедов З.Г.

Развивая медико-прикладные направления, в лаборато-
рии велесь научнодиагностические исследования нарушений 
нервной системы, психической и емоциональной сферы де-
тей различного возраста методами тестирования и регистра-
ции полиграфической ЭЭГ,ЭКГ, теплограммы, КЕГ, выпол-
няемых на кафедре детской невропотологии при городской 
детской неврологической больнитце Минздрава Азербайд-
жанской ССР. Сотрудники лаборатории выполняли совмест-
ные научние исследования с Институтом ВНД и нейрофизи-
ологии АН СССР, Институтом мозга АМН СССР, институтом 
биофизики АН СССР, Институтом дефектологии АМН СССР, 
кафедрой детского травматизма АМИ им. Н.Н.Нариманова.

Деятельность академика Гасанова Г.Г. всегда была на-
правлена на разработку самых актуальных и современных 
направлений в физиологии, на изучение фундаментальных 
проблем-выяснение нейрофизиологических и биохимиче-
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ских основ сложных  форм поведения, интеграции и эволю-
ции анализаторных функций.

Одна из последних работ, проводившихся под руковод-
ством Г.Г.Гасанова, была начата в 1990 году исследователь-
ской группой (старший научный сотрудник Мехтиев А.А., 
аспирант Мехтиев М.М., старший лаборант Закиева К.Ф.), в 
задачу которой входило выявление белков, метоболизм кото-
рых находится под влиянием серотонина. В результате этих 
исследований был выявлен и выделен белок, содержание 
которого изменялось под вылиянием аппликации серотони-
на на кору головного мозга. При изучении физикохимиче-
ских свойств белка было выявлено, что этот белок относит-
ся к кислым белкам, изоелектрическая точка которого равна 
6.0, молекулярная масса-69 кДа. Белок выл назван SMP-69 
(serotonin-modulating protein), на основании значения эго мо-
лекулярной массы и того факта, что его метаболизм находит-
ся под вылиянием серотонина. При изучении участия SMP-69 
в реализации врожденных и приобретенных форм поведения 
было вявлено, выраженное вылияние блокады данного бел-
ка поликлональными моноспецифическими антителами к 
нему, на поведение крыс. Под влиянием антител наблюда-
лось повышение исследовательской активности крыс в тесте 
открытого поля. В модели пассивного избегания, введение 
антител к белку до обучения приводило к нарушению про-
цессов консолидации следов памяти, не оказывая влияния на 
процессы хранения воспроизведения памяти. Полученные 
данные, дают основание полагать об участии белка SMP-69 
в регуляции исследовательского поведения и консолидации 
следов памяти. Данные исследования, так же, представляют 
определенный интерес для медицины так как, в основе ряда 
психических заболеваний (шизофрения, маникальнодепрес-
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сивный психоз и т.д.) лежат нарушения серотонинергической 
системы.

Научная тематика исследований, проводимых под руко-
водством академика Гасанова Г.Г., нашла свое отражение в 
программах исследований по фундаментальным, важнейшем 
проблемам «МОЗГ» и «ГОМЕОСТАЗ», запланираванным 
бывшей АН СССР.

Основные проблемы разработанные под руководством 
академика Гасанова Г.Г. – это высшая нервная деятельность 
и ее нейрофизиологические основы, принципы реценции 
и реализации сенсорной информации, физиологические, 
биохимические и структурные основы эволюции функции, 
физиология и биохимия продуктивных животных. Много-
гранность научной деятельности  позволяла ему работать 
не только в области физиологии, но и в содружестве с уче-
ными-физиками и медиками Азербайджана; с учреждения-
ми практического здравоохранения проводить комплексные 
исследования по патологии ВНД и лечению нервно-психи-
ческих расстройств.

Академик Гасанов Г.Г. успешно  сочетал плодотворную 
научную деятельность с обшественной работой. Он являлся 
Президентом Азербайджанского Обшества физиологов, за-
местителем академика-секретаря Отделения Биологических 
наук АН Азербайджана, председателем  Совета по подготовке 
научных кадров при Президиуме АН Азербайджана, замести-
телем председателя Редакционно-издательского Совета при 
Президиуме АН Азербайджана, членом Ассоциации Прав-
ления Всесоюзного Обшества физиологов им. И.П.Павлова, 
членом Экспертной комиссии по премии им. К.М.Быкова. 
Многие годы являлся членом редколлегии журнала «Высшая 
нервная деятельность», «Физиологический журнал СССР», 
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«Словарь физиологических терминов», Г.Г.Гасанов – редак-
тор сборника «Труды  Института физиологии», «Материалы 
lХ Всесоюзной конференции по проблемам кортико-висце-
ральной физиологии», « Эмоции и висцеральные функции», 
Международные сборника «Поисковая активность, мотива-
ция и сонь».

Имя Г.Г.Гасанова, как крупного исследователя в области 
физиологии, широко известно, не только в Азербайджане, 
но и далеко  за пределами республики. Его работы публи-
ковались в республиканской и зарубежной печати. Со свои-
ми научными данными и их обобшениями он выступал на 
Всемирных конгрессах, съездах и  симпозиумах. Его работы 
были представлены на зарубежных конгрессах (Венгрия, Ру-
мыния), Международных конгрессах физиологов (Мюнхен, 
Нью-Дели), Международном конгрессе по  Высшей нервной 
деятельности (Прага), симпозиумах по експериментальному 
неврозу и интегративной деятельности мозга (Берлин, Вей-
мар), XXVII  Международном конгрессе физиологических 
наук (Франция, Париж), XXVIII Международном конгрессе 
физиологических наук (Печ, Венгрия), I конгрессе Между-
народной  организации по исследованию мозга IBRO при 
ЮНЕСКО (Швейцария, Лозанна) и многих других.

Являяась эрудированным ученым и отличным органи-
затором, сравнительно короткий период  деятельности в ка-
честве руководителя лаборатории и директора Института, 
академик Г.Г.Гасанов способствовал повышению научного 
уровня Института и развитую перспективных исследований 
научного коллектива, расширял научные контакты  совмест-
ных исследований с республиками Союза, а также с зарубеж-
ными странами (Венгрия, Польша, Чехословакия, Япония, 
США, Англия).
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Академик Г.Г.Гасанов являлся автором более 300 науч-
ных работ и 5 монографий, одного учебника по физиологии 
центральной  нервной системы, а также двух брошюр. Под  
его руководством Гафулов М.С.,  Меликов Э.М., Ибрагимов 
Р.Ш., Аллахвердиев А.Р., Аскеров Ф.Б. и Мамедов З.Г. защи-
тили докторские диссертации. Им было  подготовлено свы-
ше 30  кандидатов наук: Ага-Али-заде Т.И., Джафаров А.И., 
Назаров И.И., Велиев Ш.М., Исмаилова Х.Ю., Баширов Г., 
Меликов Э.М., Рустамова Н.А., Хорунжева Ю.А., Алекперо-
ва С.А.,  Аллахвердиев А.Р., Ибрагимов Р.Ш., Рубцова В.В.. 
Мамедов З.Г., Садыхова Э.Р., Мирзоев И.Г., Гусейнова А. 
Дж., Багиров Т.К., Багирова Р.М., Кулиев Э.И., Мовсумов Н., 
Велиев Г. Дж., Леонтиева И. И., Абдуллаева З.А., Байрамова 
Ф.М., Алиев К.О., Гулиева Т.Т., Кадырова К.К.,

Его научные успехи отмечены Государственной преми-
ей Азербайджана в области науки и техники (1972), Меда-
лью  «За доблестный труд», бронзовой медалью и дипломом 
ВДНХ за 1972 год, Орденом «Знак почета» за 1982 год.

За большие успехи в науке академик Г.Г.Гасанов был из-
бран членом Нью-йоркской Академии Наук а, начиная с 1978 
года, достойно представлял Азербайджан в Международной  
организации по изучению Мозга (IBRO)  при ЮНЕСКО…

“XX век история развития физиологической науки в 
Азербайджане». Б. Издательство «Елм». 1999.
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AZƏRBAYCAN SOVET ENSİKLOPEDİYASI (X cild)

Həsənov Hüseyn Heydər oğlu 
(d.19.10.1932, Yerevan) - sovet ney-
rofizioloqu, Biologiya elmləri dok-
toru (1967), prof. (1970),  Azərbay-
can SSR EA akademiki (1976; m. 
üzvü, 1974), Azərbaycan SSR Döv-
lət Mükafatı laureatı (1972),  1967-
ci ildən Sov.İKP üzvü. 1968-ci ildən 
Azərbaycan SSR EA  A.İ.Qarayev 
adına Fiziologiya institutunun di-
rektor müavini olmuş, 1970-ci ildən 
həmin institutun direktorudur. Tədqiqatı mərkəzi sinir sisteminin 
funksional və neyrokimyəvi təşkilinin mürəkkəb davranış aktla-
rı ilə əlaqədar inteqrativ proseslərdə onun rolunun öyrənilməsinə 
həsr edilmişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti var. ASE 
elmi redaksiya şurasının üzvüdür (1976). “İnterbeyin”  üzrə Bey-
nəlxalq simpoziumun Sovet Təşkilat Komitəsinin sədri (1980), 
YUNESKO-nun beyini  öyrənən Beynəlxalq təşkilatının üzvüdür 
(1978). Ümumdünya fiziologiya konqreslərində (Münhen, 1971; 
Nyu-Dehli, 1974; Paris, 1977; Budapeşt, 1980) və Beynəlxalq 
konqreslərdə (ÇSSR, 1975; İsveçrə, 1982) və s. məruzə ilə çıxış 
etmişdir. “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ə S Ə R L Ə R İ: Interoseptik qlikemik refl ekslər, onların 
qabıq lokalizasiyası və sinir tənziminin mexanizmi, B., 1970: 

Beyin labirintlərində, B., 1977; 
Эмоции висцеральные функции, B., 1974;
Нейрохимические механизмы гиппокампа, тета, ритма и 

поведения,  M., 1985.
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Akademik Hüseyn Həsənov həyat yoldaşı Arifə xanımla

Alim xanımı ilə 
Xoşbəxt cütlük. 

Hamı onları belə adlandırırdı
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Hüseyn Həsənov ailəsi ilə 
nəfəs alırdı

Hüseyn müəllim ilk nəvəsi 
Cahidlə də baş-başa qalmağa 

vaxt tapırdı 



 86 
Ailənin sonbeşiyi Aytən

Böyük qızları Sevda İkinci qızları Lalə 
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AKADEMİK HÜSEYN HƏSƏNOVUN 
RUHU DOLAŞAN İNSTİTUTDAN REPORTAJ…

(A.Qarayev  adına Fiziologiya 
institutunun direktoru, biologiya 
elmləri doktoru Ulduz Həşimova ilə 
müsahibə).

Şəlalə Məhyəddinqızı. İlk dəfə 
idi ki, yolumu AMEA-nın A.Qara-
yev adına Azərbaycan Fiziologiya 
institutuna salmışdım. Burada ömrü-
nün sonuna kimi direktor olmuş mər-
hum akademik Hüseyn Heydər oğlu 
Həsənov haqqında material toplamaq məqsədi ilə fizioloqların 
fikirlərini  öyrənmək üçün onlarla görüşmək qərarına gəlmişdim. 

Söhbət əsnasında xəbər tutdum ki, Biolgiya elmləri doktoru 
Ulduz Həşimovanın kollektivə təzə rəhbər təyin edilməsi kollek-
tivin ürəyincə olub. Çünki Uduz xanım institutun əvvəlki şöhrəti-
ni qaytarmaq üçün ilk günlərdən fəallıq nümayiş etdirir və vaxtilə 
qurulmuş elmi əlaqələrin bərpasına çalışır. 

Akademik Abdulla Qarayev tərəfindən təməli qoyulan, aka-
demik Hüseyn Həsənov tərəfindən güclü maddi texniki bazası ya-
radılan, qısa zaman kəsiyində sürətlə  inkişaf edən, elmi tədqiqat 
fəaliyyəti ilə keçmiş SSRİ-nin qabaqcıl elmi müəssisələrindən bi-
rinə çevrilən Azərbaycan Fiziologiya institutunun keçmiş nüfuzu-
nun geri qaytarılması üçün kollektiv müəssisənin yeni rəhbərinə, 
Ulduz Həşimovaya böyük ümidlə baxır… 

Hüseyn Həsənovla bağlı ilk müsahibim də Ulduz xanımın 
özü oldu. 
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Şəlalə Məhyəddinqızı. Akademik Hüseyn Həsənov haqqın-
da, onun elmi fəaliyyəti barədə fikirlərinizi öyrənmək istəyirik.

Ulduz Həşimova.  Akademik Hüseyn Heydər oğlu Həsənov 
çox gümrah, tükənməz yaradıcılıq enerjisinə mailk olan bir şəxs 
idi. O elmdə yeni ideyalara, yeni yanaşmalara açıq bir alim idi və 
elmi fəaliyyətin düzgün təşkilinin nümunəsi kimi özünü göstərir-
di.  Hüseyn Həsənovu təkcə respublikamızın deyil, keçmiş İttifaq 
respublikalarının mütəxəssisləri görkəmli fizioloq kimi tanıyır və 
onun şəxsi keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirirdilər. O buna öz 
səmimiliyi, insanlara qarşı qayğıkeş münasibəti ilə nail olmuşdur. 

Akademik Hüseyn Həsənov respublika üçün yüksək ixtisaslı 
kadrların hazırlanması işinə böyük töhfələr vermişdir. Keçmiş it-
tifaqın respublikaları ilə, o cümlədən “İnterbeyin” proqramı çər-
çivəsində Rusiya, Macarıstan, Polşa, Çexoslovakiya, Yaponiya, 
Amerika, İngiltərə və digər ölkələrin elmi-tədqiqat müəssisələri ilə 
əlaqələri genişləndirmiş və institut əməkdaşlarının qabaqcıl labora-
toriyalarda birgə tədqiqatlar aparılmasına şərait yaratmışdır.

Akademik Hüseyn Həsənovun rəhbərliyi dövründə institutun 
fəal iştirakı ilə AMEA-da bir sıra beynəlxalq əhəmiyyətli simpo-
zium və konfranslar keçirilmişdir. 

Belə tədbirlərə “Baş beynin uyğunlaşma funksiyaları” üzrə 
Ümumittifaq simpoziumu (1980), İnterbeyin xətti ilə “Axtarış 
aktivliyi, motivasiya və yuxu”  beynəlxalq simpoziumu (1981),  
Ümumittifaq Fizioloqlarının XXIV qurultayı (1983), Zaqafqazi-
ya Gənc Fizioloqlarının I, IV konfransları (1990, 1992) misal ola 
bilər.

Akademik H.H.Həsənovun adı fiziologiya sahəsində görkəm-
li mütəxəssislərin daxil olduğu ingilis katoloquna salınmışdır.

Şəlalə Məhyəddinqızı. Hüseyn Həsənovdan sonra insti-
tutun elmi əlaqələrində bir durğunluq yarandı. İndi kollektiv 
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sizdən  çox şey gözləyir.  Gələcəkdə bu elm ocağının inkişafı ilə 
bağlı sözsüz ki,  planlarınız genişdir.

Ulduz Həşimova. Hazırda İnstitutda orqanizmin inkişafının 
və həyat fəaliyyətinin fizioloji, neyrokimyəvi, ekoloji və neyrofi-
zioloji əsaslarının öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparılır və əlbəttə 
vaxtilə Hüseyn müəllim tərəfindən  irəli sürülmüş ideyalar da bu 
tədqiqatlarda özünə müəyyən yer tutur. Bu gün institutun həm 
təşkilati, həm də elmi-tədqiqat fəaliyyətində əhəmiyyətli dəyişik-
liklər baş verib. İnstitutun yeni yaradılmış strukturuna üç şöbə 
- “Qocalmanın biologiyası”, “Ekoloji fiziologiya” və “Neyrofi-
ziologiya” şöbələri müvafiq laboratoriyaları ilə daxildir. Labora-
toriyaların elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə və mövzuları-
na yenidən baxılaraq digər təşkilatlarla yaradıcılıq əlaqələrinin 
genişləndirilməsinə və elmin istehsalatla yaxınlaşmasına xüsusi 
diqqət yetirilir. 

 Bu gün institutda AMEA RH-nin qərarı ilə maliyyələşdi-
rilməsi tövsiyə  edilən 2 elmi tədqiqat proqramı üzrə tədqiqatlar 
aparılır. Bunlar AMEA-nın biologiya üzrə elmi prioritetləri sıra-
sına daxil olan uzunömürlülük problemi və kök hüceyrələri tex-
nologiyalarının istifadə perspektivləri ilə bağlıdır.

İnstitutun beynəlxalq elmi əlaqələrində də yeniliklər var. Mü-
vafiq müqavilələr əsasında Ukrayna TEA-nın Herontologiya ins-
titutu ilə,  M.V.Lomonosov ad. Moskva Dövlət Universiteti ilə, 
RF Sankt-Peterburq Biotənzimləmə və herontologiya institutu 
ilə, Belarus MEA  Fiziologiya  institutu ilə, Qazaxıstan Respub-
likası Prezidentinin İşlər idarəsinin Tibbi Mərkəzi ilə sıx əlaqələr 
yaradılmış və birgə elmi-tədqiqat və elmi-təşkilati işlər aparılır.

2009-2015-ci illər üçün Respublikada elmin inkişafına dair 
Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramının 
tələblərinə uyğun olaraq İnstitutun fəaliyyətində elmlə təhsilin 
inteqrasiyası məsələsinə də ciddi fikir verilir. İnstitut alimləri ali 
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məktəblərdə müvafiq fənlər üzrə mühazirələr oxuyur, magistrant 
və doktorant hazırlığında iştirak edirlər. Orta məktəb şagirdləri 
də yaddan çıxarılmır; müxtəlif elmi müsabiqələrdə iştirak edən 
yuxarı sinif şagirdləri institutun laboratoriyalarında hazırlıq keçir, 
təcrübələrin aparılmasında iştirak edirlər. 

Bir sözlə, demək olar ki, Fiziologiya institutu artıq müasir 
fiziologiyanın ən mühüm problemlərini həll etməyə, fiziologiya 
və ona yaxın olan elm sahələrində (biokimya, biofizika) yüksək 
ixtisaslı kadrları hazırlamağa qadir olan mükəmməl bir akademik 
müəssisədir. 
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AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA VƏ 
FİZİOLOGİYA İNSTİTUTU

Oftalmoloq alim, akademik 
Zərifə Əliyeva tibb aləmində ta-
nınmış görkəmli şəxsiyyətlərdən 
biridir. Alim Fiziologiya institutu 
ilə sıx əməkdaşlıq etmiş, təşəbbüs 
göstərərək bu elm ocağında insti-
tutun direktoru, akademik Hüseyn 
Həsənovla birlikdə çalışdığı sahəyə 
uyğun fizioloji istiqamətdə tədqiqat-
ların aparılması üçün xüsusi bir la-
boratoriya yaratmışdılar… 

Zərifə Əliyeva 1968-ci ildən məqsədyönlü şəkildə görmə 
orqanının patologiyası ilə məşğul olmağa başlayır…

Çoxillik müşahidələrin, klinik tədqiqatların və eksperiment-
lərin nəticələri Zərifə xanım Əliyevanın doktorluq dissertasiya-
sının əsasını təşkil etmişdir. O, «Azərbaycanın bir sıra kimya 
müəssisələri işçilərinin görmə orqanının vəziyyəti» mövzusun-
da yazdığı dissertasiya işini dünyanın ən nüfuzlu oftalmologiya 
mərkəzlərindən birində – H.Helmqolts adına Moskva Elmi-Təd-
qiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda müdafiə etmişdir. Z.Ə.Əli-
yevanın dissertasiya işi alim-oftalmoloqların yüksək qiymətini 
almış, oftalmologiyanın bu sahəsində ilk işlərdən biri olmuşdur. 
1977-ci ildə Z.Ə.Əliyevaya tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi ve-
rilmişdir.

Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdikdən bir qədər sonra 
Zərifə xanım Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İns-
titutunun Oftalmologiya kafedrasının professoru seçilir, 1983-cü 
ildə isə həmin kafedranın müdiri olur. Amma kafedranın mövcud 
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bazası elmi tədqiqatların keçirilməsi tələblərinə cavab vermirdi. 
Təşəbbüs göstərmək lazım gəlirdi və Zərifə xanım bu problemin 
həlli yolunda bir sıra konkret addımlar atdı. 1977-ci ildə profes-
sor Z.Ə.Əliyevanın təklifi ilə Bakı şəhərində Ümumittifaq Oftal-
moloqlar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin plenumu keçirildi. Plenum 
Azərbaycanda görmə orqanının peşə patologiyasının öyrənilməsi 
üzrə ilk ixtisaslaşdırılmış elmi-tədqiqat laboratoriyası yaradıl-
ması barədə professor Z.Ə.Əliyevanın irəli sürdüyü təşəbbüsü 
bəyəndi. 1979-cu ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizi-
ologiya İnstitutunda Zərifə xanımın təşəbbüsü və təşkilatçılığı 
ilə yaradılan həmin laboratoriyada az intensivli zəhərli istehsal 
sahələrində görmə orqanına fizioloji, klinik, funksional, histo-
loji mexanizmlərin təsirinin öyrənilməsi üzrə bir sıra qiymətli 
tədqiqatlar aparıldı. Elmi araşdırmalar nəticəsində Z.Ə.Əliyeva 
bir neçə monoqrafiya, o cümlədən «Şin istehsalında gözün peşə 
patologiyası», «Xroniki yod intoksikasiyası ilə bağlı oftalmologi-
ya», «Yod sənayesində gözün peşə xəstəliyinin profilaktikası» 
monoqrafiyalarını çap etdirdi. Bu əsərlər dünyanın elmi ictimaiy-
yətinin etimadını qazandı…

Həmin dövrdə Zərifə xanım qlaukomanın etimologiyası, di-
aqnostikası və müalicəsi məsələlərinə həsr olunmuş maraqlı tə-
dqiqatlar aparmışdır. Gərgin və gərəkli tədqiqatlar nəticəsində 
o, bir sıra elmi məqalələr və iki monoqrafiya – «Gözün hidro-
dinamik sisteminin anatomo-fizioloji xarakteristikası» və «Yaş-
la bağlı gözün əsəb yollarının dəyişməsi» monoqrafiyalarını çap 
etdirmişdir.

Z.Ə.Əliyevanın daktriologiyadan bəhs edən – «Göz sulanma-
sının fiziologiyası», «Göz sulanmasının müasir cərrahiyə üsulları 
ilə müalicəsi» monoqrafiyaları təkcə oftalmoloqların yox, həm də 
fizioloqların diqqətini cəlb edib. (mənbə http://www.zarifa-aliye-
va.az saytı).
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Məmməd Salmanov
AMEA-nın 

Mikrobiologiya İnstitutunun 
direktoru, akademik 

“HÜSEYN HƏSƏNOVUN TARİXDƏ 
QALMAĞA HAQQI VAR”

Biz yeniyetməlik illərindən tanışıq. 1947-ci ildə İrəvanda 
texnikoma daxil olmuşdum. Kənddən şəhərə gəlmiş yeniyetmə 
idim. Bəzi insanlar bizə əyalətdən gəldiyimiz üçün çox sataşardılar. 
Şəhərdə bizim çoxlu azərbaycanlımız var idi. Nuru adlı bir gənc 
həmvətənimiz bizə diqqətlə, qayğıyla yanaşırdı, çox istiqanlı oğlan 
idi. Mən onunla dostluq edirdim. Oxuduğum məktəbdə həm yaş-
da, həm də boyda-buxunda hamısından gənc idim, 14 yaşım vardı. 
Nuru mənə yaxın idi. Elə oldu ki, mən onun evinə də getməyə baş-
ladım. Demə, bu Hüseyn müəllimgilin ailəsi imiş. Nuru Hüseynin 
böyük qardaşı idi. Hüseynlə eyni yaşda idik, ancaq mən orta mək-
təbi natamam bitirib texnikuma daxil olmuşdum…

Hüseyni o vaxtlardan tanıyıram. Onlar İrəvanda imkanlı 
ailələrdən biri olub. Çox zəhmətkeş atası və cənnət bağları vardı. 



 94 

Sonra mən texnikomu bitirib Gəncəyə oxumağa gəldim. Bununla 
da onların ailəsi ilə əlaqələrim kəsildi. 

Beş il Gəncədə oxudum, sonra Moskvaya, aspiranturaya 
getdim. 1958-ci ildə Bakıya qayıdanda mən Bakıda  eloğlum 
Hüseyn lə tanış oldum, maraqlandım ki, İrəvanda kimlərdəndir. 
Məlum oldu ki, rəhmətlik Nurunun qardaşı Hüseyn imiş, həmin 
uşaqlıq illərindən tanıdığım, dəfələrlə evlərində olduğum oğlan. 
Mənim yaxşı yadımdadır ki, Hüseynə uşaq vaxtı Qara deyirdilər, 
ailədə də onu belə çağırırdılar. 

Akademiyada da eyni bölmədə fəaliyyət göstərirdik. Bizim 
aramızda çox gözəl dostluq ünsiyyəti yarandı. 

Hüseynin elm aləmində irəliləməyi mənim gözümün qaba-
ğındadır. Rəhmətlik Abdulla Qarayev Fiziologiya institutunu 
yaratdı, Hüseyn isə onu inkişaf etdirdi. Çünki hər institutun, hər 
elmin, hər bir qurumun intibah dövrü, inkişaf dövrü olur. Hüseyn 
əsl mənada novator idi. Mən Zoologiya institutunun əməkdaşı 
idim. Hüseyn müəllimgilin, rəhmətlik Abdulla Qarayevin şöbəsi 
institut olmamışdan əvvəl  Zoologiya institutuna baxırdı. Sonra 
onlar inkişaf edərək bölməni genişləndirməyə müvəff əq oldular. 

Hüseyn müəllim çox xeyirxah adam idi. Onda əsl mənada ya-
radıcılıq ruhu vardı. Böyük təşkilatçı idi. Bizim biologiya bölmə-
sində, təbiət elmləri sahəsində Hüseynin institutu kimi qabaqcıl 
institut yox idi. 

Mən 1955-ci ildən akademiyada çalışıram və 10-dan çox pre-
zidentlə işləmişəm. Yaxşı xatırlayıram, SSRİ miqyasında yüksək 
səviyyədə fizioloqların qurultayı keçirildi. O vaxt Mərkəzi Ko-
mitə gələn qonaqlara xidmət etmək, onlara qulluq üçün 50 maşın 
ayırmışdı. Akademiyada misli görünməmiş hadisə idi. Təmtəraqlı 
fizioloqlar yığıncağı SSRİ-də ən mükəmməl şəkildə Azərbaycan-
da keçirilmişdir. O da Hüseyn müəllimin xidməti idi. Mən ictimai 
işlərdə də fəal iştirak etmişəm. Böyük cəsarətlə deyə bilərəm ki, 
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akademiyada bizim institutlar içərisində gənclərə açılan imkan fi-
zioloqlar qədər heç yanda yox idi. 

Heç unutmaram. Bir dəfə Zoologiya institutundan qurultaya 
getmək üçün beş nəfər ərizə verdik.  O beş nəfərdən ikisinə pul 
tapıldı. Hüseyn müəllimin institutundan 17 adam getmişdi. 

Bütün akademiyada təsərrüfat təminatı şöbəsi vardı. Bütün 
ləvazimatlar bu bünövrəyə gələrdi, oradan da institutlara bölünər-
di. Akademiyaya gələn avadanlıqlar paylananda birinci Hüseynin 
institutuna ayrılırdı. Bizim bioloji, fizioloji tədqiqatlarda lazım 
olan yeni avadanlıqları mən ilk dəfə Fiziologiya instituna gedən-
də görərdim. 

Bizim nəinki dost, hətta həmkar kimi də ünsiyyətimiz yaxşı 
idi. Biz həmişə məsləhətləşərdik, böyük məmnuniyyətlə dərd-
ləşərdik… 

Bir dəfə onun yanına getmişdim, kabinetin qapısı açıq idi. 
Telefonla danışırdı. Məni görəndə əli ilə içəri dəvət etdi, işarə elə-
di ki, gəl. Telefonda akademiyanın prezidenti Həsən Abdullayevə 
deyirdi ki, Həsən müəllim mən buna razı ola bilmərəm. O elmə 
layiq insan deyil və fikirləri də səhvdir. 

Telefon danışığından sonra mənə dedi ki, akademiya-
da filankəs (adını çəkməyə lüzum görmürük. Ş.M.) təyyarə ilə 
Səmərqənddən xəzdərili qoyunlar gətirib. Dövlətin milyonlarla 
pulunu xərcləyib. O zaman Hüseyn etiraz edir ki,  o heyvanların 
yaşama şəraiti Azərbaycana, Şəkiyə  uyğun deyil. Həmin adama 
bu məqsədlə ayrılacaq növbəti maliyyə vəsaitinə etirazını bil-
dirən Hüseyn müəllim Həsən Abdullayevə dedi ki, o insan elmə 
ləkə gətirir və sizi də günaha batıracaqdır. Çünki o adamın qabi-
liyyəti Hüseynə bəlli idi. Hüseyn yaxşını qiymətləndirə bilirdi.  
Həqiqətən də elə oldu. Həmin o şəxs Ali Sovetdə etdiyi təhqira-
miz çıxışı ilə millətə xəyanətkar sifətini tanıtdı. Hüseynin uzaq-
görənliyi onda idi ki, o təkcə bugünü yox, sonranı da fikirləşirdi. 
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Hüseyn hamıdan qabaq həmin o cəfəngiyat adamın keyfiyyətsiz 
hərəkətlərini  hiss eləmişdi. 

Hüseyn qiyməti olan böyük alim idi. Hüseyn cavan müx-
bir üzv, cavan direktor, cavan akademiklərimizdən biri idi. Mən 
dəfələrlə şahidi olmuşam ki, o aspirantlara, dissertantlara kömək 
üçün əlindən gələni əsirgəməzdi. “De görüm kimə lazımdır mü-
raciət edək”, “hara lazımdır göndərək”, “hansı cihaz gərəkdir”, 
“hansı şəhərə getmək istəyirsən göndərək” deyirdi. 

Bizim akademiyada cavan kadrlar üçün can yandıran ən yax-
şılarından ancaq Hüseyn müəlimi tanıyıram. O bizim respublika-
mızda, ictimaiyyətdə güclü nüfuz sahibi idi. Həyatda əqidəcə də 
təmiz idi. Əxlaqı təmiz şəxsiyyət idi. Tərbiyəli, çox canıyanan, 
insanpərvər bir dostumuz idi. 

Mən onun itkisinə çox ağrıdım. Çox tez getdi dünyadan. Ya-
şasaydı, bizim elmimizə çox xeyri dəyərdi. Həyatdan köçməsinə 
baxmayaraq Hüseynin xoş əməlləri, gülümsər surəti, xeyirxah iş-
ləri yaxşı yadımızdadır. Allah ona rəhmət eləsin. Hüseyn haqqın-
da bu yazdığınız kitab gələcək üçün çox böyük tapıntı ola bilər. 
Təəssüf ki, Hüseyn kimi bizim soydaşlarımız çox deyil. Hüseynin 
əməllərinə, xidmətlərinə görə tarixdə qalmağa, elmimizdə yaşa-
mağa, yad olunmağa haqqı var. Qəbri nurla dolsun….
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Rafiq Qasımov
AMEA-nın müxbir üzvü

Biologiya elmləri doktoru,
 professor

İLLƏRİN ƏBƏDİLƏŞƏN DOSTLUĞU

(Akademikin uşaqlıq dostu danışır) 
             
Hüseyn müəllimlə mən uşaqlıqdan tanışam. Mən ondan 

bir sinif yuxarıda oxuyurdum. Orta məktəbi birinci mən bitirib 
Bakıya gəldim və  Neft Kimya institutunun energetika fakültə-
sinə daxil oldum. Birinci kursu əla qiymətlərlə oxudum. Fənlərin 
içərisində riyaziyyatı çox yaxşı bilirdim. Bizə orta məktəbdə ri-
yaziyyatdan dərs deyən Təvəkkül müəllim mənimlə bərabər bu 
institutda oxuyan həmyerlimiz Lətif Həsənova da burda oxumağı 
məsləhət görmədi. O dövrdə müəllimə peyğəmbər kimi baxardıq, 
sözü bizim üçün qanun sayılırdı. Biz ikimiz də onun sözünə qulaq 
asıb, təhsilimizi yarımçıq qoyub İrəvana qayıtdıq. Biznən eyni 
sinfi bitirən uşaqlar universitetin biologiyasına daxil olmuşdular. 
Biz də qərara gəldik ki, gələn il hazırlaşıb, sənədlərimizi həmin 
yerə verək. 
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Hüseyn müəllimin atası ilə mənim atam bir yerdə işləyir-
dilər. Hər ikisi müharibədən əlil qayıtmışdı, usta idilər. Onun 
atası mənə dedi ki, gəl ikinizi də götürüb şəhərə aparım, ali 
təhsil alın. 

Onların böyük bağları vardı. O bağlar İrəvanda çox məşhur 
bağlar idi. Onların bağında olan qaysılardan  heç bir yerdə yox 
idi. O bağda biz ikimiz qəbul imtahanlarına hazırlaşırdıq. 

Birlikdə biologiya fakültəsinə gəlib sənədlərimizi verdik. O 
vaxt biologiyaya daxil olmaq üçün riyaziyyatdan imtahan vermək 
lazım gəlirdi. Mən də bu fənni yaxşı bildiyim üçün məni biologi-
yaya yox, riyaziyyat fakültəsinə göndərmək istədilər. Çünki ri-
yaziyyata az adam gedirdi. Mən narazılıq etdim, dedilər ki, bu 
məsələni ancaq rektor həll edir. Getdim universitetin rektoru Ab-
dulla Qarayevin yanına. Dedi ki, “sən özün nəçi, özün hansı peşə 
sahibi olmağı qərarlaşdırmısan?”. Dedim ki, “fizioloq olmaq istə-
yirəm”. Açığı deyim ki, heç bilmirdim ki, fizioloq nə deməkdir. 
Bədahətən ağzımdan belə çıxdı. “Çox gözəl” - deyib, köməkçisi 
Qəmər xanımı çağırdı. Ona tapşırdı ki, bu oğlanın əmrini biologi-
ya fakültəsinə versinlər… 

Hüseynin atası Heydər kişi oğluna çox da böyük olmayan bir 
ev aldı, mən isə yataqxanada qalırdım. Mən tez-tez onun yanına 
gəlirdim, birlikdə imtahanlara hazırlaşırdıq. Bütün bu illər ərzin-
də biz dərslərimizi bərabər oxuyur, ikimiz birlikdə çalışırdıq. 

Onun fərqliliyi nədə idi?.  Bircə xüsusiyyəti ilə seçilirdi. İstə-
yirdi ki, həmişə hər yerdə birinci olsun. Bu onda özündən razılıq 
əlaməti deyildi, sadəcə çalışırdı ki, nümunəvi cəhətləri ilə öndə 
getsin. Sonralar mən onun bu xüsusiyyətini daha yüksək qiymət-
ləndirirdim. 

Hər ikimiz də əlaçı olduq, eyni fakültəni bitirdik. Sonra hər 
ikimiz də eyni fakültədə, akademik Abdulla Qarayevin kafedra-
sında qaldıq.
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Abdulla müəllim dedi ki, biriniz APİ-də, biriniz də Elmlər 
Akademiyasında aspiranturaya daxil olun. O dövrdə ondan başqa 
rəhbər yox idi, dedi ki, fərqi nədir, onsuz da ikinizin də elmi rəh-
bəri özüm olacağam. 

Daha sonra isə Abdula Qarayevin istəyi və xeyir-duası ilə hər  
ikimiz Elmlər Akademiyasına aspirant kimi qəbul olunduq. Onda 
Rəyasət Heyətində Derjavin adında bir akademik var idi. Dedi ki, 
bunlardan birini biz balıq üzrə göndərək. Məni Leninqrada gön-
dərdilər, Hüseyn müəllim isə aspirant kimi  Abdulla Qarayevin 
yanında qaldı. 

Aspiranturanı bitirdikdən sonra məni Leninqradda saxla-
dılar…

O vaxt Hüseyn müəllim intereseptorlarla işləyirdi. Çünki 50-
ci illərdə Pavlov sesiyası oldu. Alimlərin əksəryyəti belə qənaətə 
gəldi ki, hər şeyi sinir sistemi idarə edir. Əsəb sisteminə ona qə-
dər o qədər də çox önəm vermirdilər. Ən çox endokrin sistemə 
üstünlük verilirdi. Ona görə də  yeni elmi nəzəriyyə ətrafında 
düşünmək, intereseptorların öyrənilməsi çox vacib idi. Abdulla 
Qarayev də çox müdrik bir alim  idi. Bu mövzunu Azərbaycan 
fizioloqları üçün əsas mövzu etdi. 

Hüseyn müəllim də onun bir hissəsini, mədəni qıcıqlandır-
dıqda mədədə intereseptorların təsiri nəticəsində baş beyində nə 
kimi dəyişikliklər əmələ gəlir, bu istiqamətdə elmi  araşdırmalara 
başladı. 

Onda Hüseyn müəllimin elmi rəhbəri yox idi. Abdulla Qara-
yev deyirdi ki, nə bilirəmsə sizə öyrətmişəm, mənim bildiyimi siz 
də bilirsiniz. İndi sizdən nəsə təzə bir şey eşitmək istəyirəm. Çün-
ki onunla ünsiyət zamanı alim bütün bildiklərini bizə, tələbələrinə 
ötürmüşdü. Mən onun yanında beş il laborant işlədim. Dedi ki, 
Rafiq oğlum, mən nə bilirəmsə  sənə demişəm. Ancaq get indi də 
xaricdə elmi öyrən gətir. 
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Hüseynə də eyni sözü dedi. Hüseyn də Leninqrada gəldi. 
O vaxt rəhbərim Lebaşov  mənə rəhbər olmaq istəmirdi ki, 

azərbaycanlılar oxuya bilmirlər. Məlum oldu ki, məndən qabaq 
biri millətin adına yaraşmayan hərəkət edərək mənfi rəy forma-
laşdırmışdı. Lebaşov Lısenkonu yıxan məşhur fizioloqlardan biri 
idi.  İsrarla söylədim ki, mən burdan gedəsi deyiləm, oxumağa, 
elm öyrənməyə gəlmişəm. Həm də Qarayev də mənə tapşırmış-
dı ki, nə olursa, olsun, oradan əliboş qayıtma. Axırda Lebaşov  
mənə üç ay ərzində bir referat yazmağı tapşırdı. Dedi ki, onu öy-
rən, laboratoriyada məruzə et, ondan sonra sənin haqqında qərar 
verərik. Mən Bakıdan da üç ay gec getmişdim, bu üç  ayı da üstə 
gələndə 6 ayım boşa gedirdi, ona görə də tələsik bir ay ərzində 
o referatı hazırlayıb yanına getdim. Məni diqqətlə dinlədi. Rus 
alimlərinin doğrudan da çox  gözəl xüsusiyyətləri var. Məndən 
bütün laboratoriya işçilərinin qarşısında üzr istədi ki, bəs səhv 
eləmişəm, azərbaycanlılar haqqında pis fikirdə olmuşam. 

Abdulla müəllim dəfələrlə deyirdi ki, siz ora xalqın adından 
gedirsinz. Siz özünüzü elə aparın ki, xalqımız haqqında yaxşı fi-
kirdə olsunlar… 

Beləcə Hüseyn müəllim ilə biz yenidən Leninqradda görüş-
dük. Daima elmi biliklərimizi paylaşırdıq, məsləhətləşirdik, bir 
mövzu ətrafında saatlarla elmi söhbətlərimiz olurdu. O çox  istə-
yirdi ki, qabaqcıl ola, elmi daha dərindən qavraya. Buna ciddi 
cəhd göstərirdi, usanmadan çalışardı. Bütün gücünü bu  istiqamətə 
yönəldirdi.  Müdafiədən sonra məni orada saxladılar, ev verdilər 
və  3 ilə yaxın Leninqradda qaldım, Pavlov institutunda işlədim.

Sonra mənim rəhbərimi Leninqrad universitetinə genetika 
üzrə kafedra müdiri apardılar. Mən çalışan laboratoriyaya elə bir 
adam təyin edildi ki, mən onun elmi fikirlərinə qarşı idim və dis-
sertasiyamda onun haqqında mənfi fikirlər səsləndirmişdim. Tə-
bii ki, onunla birlikdə işləyə bilməzdim. Rəhbərim məni çalışdığı 
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universitetə işə dəvət etdi. Biz Hüseyn müəllimlə genetikanı mü-
haribə dövründən keçmişdik. Müəllimlərimiz genetikanın əslini 
bilmirdilər. Lısenko genetikası əsl genetikadan xeyli fərqlənirdi. 
Onlar tamamilə başqa cür yanaşırdılar təbii seçməyə və s. Lısen-
ko genetikləri mühitin təsiri və s. amil üzərində dayanırdı. Yəni 
hər ikisi arasında ciddi fərqlər  var idi. Rəhbərimə bildirdim ki, 
genetikanı dərindən mənimsəməmişəm və tələbə qarşısında bu 
fənn üzrə dərs deyə bilmərəm. Mən Azərbaycana qayıtmağa qə-
rar verdim. 

Onda Hüseyn müəllim artıq müdafiə eləmişdi. Abdulla Qa-
rayevin yanında çalışırdı, direktor müavini idi. Başqa yoldaşlar 
da var idi, ancaq onlardan fərqli olaraq Hüseyni bu vəzifəyə layiq 
bilmişdi. Qarayevin müdrikliyi onda idi ki, o vaxtında seçə bildi 
ki, kim institutu inkişaf etdirə bilər. 

Hüseyn müəllimə doktorluğu müdafiə eləmək istədiyimi 
bildirdim. Fikirlərimi ürəkdən bəyəndi. Dedim ki, Neftçalada iş-
ləyəcəm. Orda Moskvanın bir bazası var, orda öz təcrübələrimi 
həyata keçirib, işimi yekunlaşdıraram. 

Abdulla Qarayev fiziologiya institutunu təşkil etdi, ancaq heç 
bir il işləmədi, rəhmətə getdi. Hüseyn müəllimi müdir qoydular. 
Abdulla müəllim yalnız institutun yaranması üçün icazəsini aldı, 
ölkə rəhbərliyinin, akademiya rəhbərliyinin qərarını almağa nail 
oldu. Hüseyn müəllim gəldi boş bir yerə. Fizilogiyanın cəmi 20-25 
kadrı var idi. Hüseyn müəllim bu institutun yaranmasında, onun 
təşkilində canını qoydu. Bu binaya köçməyimiz, hər laboratoriya-
nın qurulması, adi stol-stulunun əldə edilməsi, mebellərlə təchizi, 
bütün texniki imkanlarla təmini, bir sözlə onun o qazandığı hörmət 
hesabına bura yüksək səviyyədə təşkil olundu. Sonra məni dəvət 
etdi instituta. Gəldim və burada bərabər laboratoriya açdıq. Akade-
miyanın prezidenti Həsən Abdullayevin Hüseynə xüsusi  hörməti 
vardı. Onun işgüzarlığını yüksək qiymətləndirirdi. 
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Hüseyn müəllimin bir prinsipi var idi. Azərbaycanda fizio-
logiyanın yeni  təməli qoyulmuşdu, kadra ehtiyac güclü idi. O 
cavanlara üstünlük verməyə başladı ki, təzə nəsil yetişsin, bu sahə 
inkişaf etsin. Eynilə müəllimi rəhmətlik Abdulla Qarayev kimi  
düşünürdü. Onun yolu ilə gedərək məhz xaricdə oxumağa, dünya 
yeniliklərini Azərbaycana gətirməyə qadir olan gənclərə qayğı ilə 
yanaşdı. Onun sayəsində ölkədə dövrün tələblərinə uyğun olaraq 
fiziologiya elmi inkişaf etməyə başladı. 

Mühüm bir faktı deyim. Erməni fizioloqları həmişə öyünür-
dülər ki, biz birinciyik. Az qala hətta daş dövründən bu sahəni biz 
yaratmışıq deyib özlərini güclü hesab edirdilər. Həqiqətən o dövrdə 
bu sahədə ermənilərin məşhur alimləri tanınırdı və bizdən də əvvəl 
onlarda fiziologiya elmi öyrənilməyə başlanmışdı. Çoxlu erməni 
alimlər vardı, Azərbaycandan bir neçə fizioloq, o cümlədən Hü-
seyn müəllim idi. Abdulla Qarayevi çox da tanımırdılar. O daha 
çox respublikada böyük nüfuza malik idi. Leninqradda olanda Qa-
rayevin ölkədən kənarda “Maddələr mübadiləsi və intereseptorlar” 
adlı ilk kitabı çıxdı. Göndərmişdi mənə ki, orda alimlərdən biri-
nin redaktəsi ilə çap olunsun. Elə o kitabı görəndə alimlər Abdulla 
müəllimin nəyə qadir olduğuna heyran qaldılar. Sonra o konfransa 
gəlmişdi və orda mən onu Pavlov institutunun direktoru Bıkovla 
tanış etdim. Qarayevin adını çox eşitmişdi, elə ona görə də onun 
tələbəsi kimi mənə xüsusi hörməti var idi. Partiya komitəsinin sədr 
müavini idim. Qarayev gəlməmişdən bir gün qabaq ixtisasdan na-
mizədlik minimumları verirdik. Ruslar üç aldılar, mən isə beş qiy-
mətini almışdım. Bıkovla onu tanış edəndə soruşdu ki, bəs bizim 
kadrımız necədir. İnstitutun direktoru məni çox tərifl ədi. Dedi ki, 
təki  bütün fizioloqlar belə olaydı. İnanırsınız, Abdulla müəllimə 
elə bilin dünyanı verdilər. O qədər sevinirdi. “Sən ki, belə bizim 
adımızı uca elədin, sənə afərin”. Sonradan mənə teleqramlar vur-
muşdu ki, “sən Azərbaycan fizioloqlarının kosmikisən.” Həmin te-
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leqramları bu gün də saxlayıram. Hər bir Azərbaycanlı gərək özünü 
yox, birinci növbədə millətini düşünə. Hüseyn müəllim də onun 
yolu ilə gedirdi, eynən onun kimi düşünürdü….

Hər iki-üç ildən bir Zaqafqaziyada  gənc fizioloqların konq-
resi olurdu. Erməni alimi Karamyan beynəlxalq konfransda dedi 
ki, “bir neçə ildən sonra Azərbaycan fizioloqları birinci olacaqlar. 
Bu gedişlə onlar hamımızı keçəcəklər”. Elə də oldu. Onun söylə-
diyi kimi bizdə bu sahədə gənclər sürətlə inkişaf etməyə başladı. 
Yəni Hüseyn müəlim o mühiti yaratmışdı. Bir neçə il də yaşasay-
dı, fəaliyyət göstərsəydi Azərbaycanda fiziologiya doğrudan da 
çox inkişaf edəcək idi. Hüseyn müəllim Azərbaycan fiziologiya-
sını  dünya miqyasında  tanıtdırdı. 

XIV Fizioloqlar Cəmiyyətinin qurultayı Azərbaycanda keçi-
rildi. Onun əsas səbəbkarı ulu öndər Heydər Əliyev oldu. Belə ki,  
Hüseynin qabiliyyətini bilirdi, nəyə qadir olduğundan yaxşı xə-
bəri vardı və təşkilatçılıq fəaliyyətinə güvəndiyi üçün ona dəstək 
oldu. Həmin vaxt Azərbaycana 1200-ə yaxın alim gəlmişdi. Onda 
da cəmi bir, iki mehmanxana var idi. Hətta Mərkəzi Komitənin 
qonaqlar üçün nəzərdə tutulan mehmanxanasını da alimlərə ver-
dilər. Elə bir alimlər gəlmişdi ki, onlar hər tədbirə getmirdilər. 
Hüseyn müəllimi tanıdıqları üçün,  onun şəxsiyyətinə olan hör-
mətə görə bura gəlmişdilər. 

Hüseyn müəllim ünsiyyətcil bir insan idi, əlaqələr qura bilir-
di, insanlarla rahat dil tapmağı bacarırdı. Elə bu kollektivdə də 
hamı ilə səmimi ünsiyyət qurmuşdu. O heç vaxt yeməkxanada 
yemək yemirdi. Həyat yoldaşı Arifə xanım onun üçün yemək qo-
yurdu. Öz kabinetində süfrə açırdı, ailəsinin hazırladığını yeyirdi. 
Ancaq o ünsiyyət qurmaq üçün bizim hamımızı,  bütün laborato-
riya işçilərini həftədə və ya ayda bir dəfə institutun yaxınlığındakı 
yeməkxanaya aparardı. Stol açardıq, oturardıq. Niyə? Çünki işçi-
nin dərdini bilsin, nəyə ehtiyacı olduğunu öyrənsin.
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Eyni zamanda da işçilərin, kollektivin fikirləri ilə də ma-
raqlanırdı, həyata keçirəcəyi bir məsələni kollektivlə məs-
ləhətləşirdi, onların məsələyə münasibətini öyrənirdi. Tək-
başına bir şeyi reallaşdırmağı xoşlamırdı. Elmi diskussiyalar 
aparmağı sevirdi. 

Hüseyn müəllimin bu hərəkəti insanın ən böyük qabiliy-
yətidir, Allah tərəfindən verilən vergidir, xüsusi istedad tələb 
edən bir şeydir. Təkcə elmli olmaqla deyil, gərək insani key-
fiyyətlər olsun ki, işdə, əməldə, bir sözlə həyatda nəsə uğura 
nail ola biləsən. Hüseyn müəllimdə dediyimiz bu cəhətlər bü-
töv şəkildə cəmləşmişdi, ona görə də onun rəhbərliyi zamanı 
institut irəliyə gedirdi. Axı hər rəhbər laborantın, adi əməkda-
şın, sıravi işçinin fikrini öyrənmək istəmir. Hüseyn müəlim isə 
tamamilə fərqli idi....

O xəstələnmişdi, evdə müalicə alırdı. Şüa müalicəsi olunmuş-
du. Məni ABŞ-a Texas universitetinə dəvət etmişdilər. Yola düş-
məzdən əvvəl yanına getdim. Uşaqlıq, tələbəlik dostum, iş yol-
daşım, həmkarım, yaxın insanım idi. Dedim ki, ay Hüseyn mən 
yola düşürəm, sözün varmı? Yaxşı yol arzuladı və bizim ikimiz 
də həmin gün bərk kövrəldik, həm o, həm də mən göz yaşımızı 
saxlaya  bilmədik. Elə bil eyni anda ikimizin də ürəyinə gəldi ki, 
deyəsən bir daha görüşə bilməyəcəyik…

Elə bil ürəyimə dammışdı. 15 gün orda qaldım. Qayıdanda 
təyyarədə məni yuxu tutdu. Yuxuda gördüm ki, Hüseyn akademi-
yanın zalında məruzə edir. Bir neçə adam buna etiraz edir və mən 
onu müdafiə etməyə başlayıram. Nəisə. Hüseynlə bağlı qarmaqa-
rışıq bir yuxu gördüm. Təyyarədən enən kimi telefon köşkündən 
evə zəng vurdum. Qızım ağlaya-ağlaya dedi ki, Hüseyn müəllim 
rəhmətə gedib. Mən ən yaxın dostumu itirdim (kövrəlir)…

O da, mən də həyatda çox kövrək olmuşuq. Adi bir işçi nəsə 
dərdini danışanda gözümüzdən yaş gəlirdi… 
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Ailəsini çox sevirdi, həddən artıq diqqət yetirirdi. Evə tez-tez 
zəng vurub uşaqların, yoldaşının halını xəbər alırdı. Xaricdən qa-
yıdana kimi ailəsi  və kollektivi üçün çox intizar çəkirdi. 

Əfsus ki, həyatın qanunu budur. Yaxşı insanlar çox tez gedir. 
İnsan bu dünyadan köçəndə onun əməli qalır. Həyatdakı əməllə-
rinə görə ya onun haqqında yaxşı deyirlər, ya da pis. Yəni o nə 
edibsə qiymətini ətrafı, onu tanıyanlar verir. Bu kollektivin adi bir 
süpürgəçisi də Hüseyn müəllim haqqında ancaq xoş  sözlər deyə 
bilər. Çünki o əməlisaleh  bir insan olub. 

O qədər ürəyi təmiz idi,  lap  arada ona deyirdim ki, sən hələ 
uşaqsan. Müdir, vəzifə sahibi olmasına baxmayaraq qəti xasiyyə-
tində sərtlik yox idi. Bəzən kimsə nəsə xahiş eləyəndə gücü çat-
madığı məsələyə görə dərin narahatçılıq keçirərdi, düzəlməyən 
işə görə sanki xəcalət çəkirmiş kimi o adamın könlünü almağa 
çalışardı. 

Hüseynin  əməlləri  bu gün həyatda onu yaşadır. Onun elmə 
gətirdiyi ziyalıların hafizəsində, dostlarının, onu tanıyanların xa-
tirəsində, əzizlərinin qəlbində  Hüseyn müəllim yaşayır, həmişə 
anılır, ruhu yad olunur. Allah Rəhmət eləsin….
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Akademik Hüseyn Həsənov 
tələbəsi Ənvər Musayev ilə təcrübə zamanı

Hüseyn Həsənov öz  tələbəsi  Erik Xanukayev ilə birlikdə



 107 

Doktorluq işi üzərində çalışarkən

Elmi araşdırma apararkən
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Beyin üzərində düşünərkən
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Alim düşüncələr içərisində

Alim Hüseyn Həsənov elmi yaradıcılıq zamanı
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Alim iş otağında dərin düşüncələr içərisində

Alim mütaliə edərkən
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Alim usanmırdı elmi fəaliyyətindən

Alınan elmi nəticələrin müzakirəsi zamanı
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Hüseyn müəllim tələbələri ilə birlikdə aparılan tədqiqatları yoxlayır

Tədqiqatların analizi zamanı Aspirantura dövrü
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AKADEMİK HÜSEYN HƏSƏNOVUN 
ÖMÜR-GÜN YOLDAŞI ARİFƏ XANIMIN 

XATİRƏLƏRİNDƏN
 
Şəlalə Məhyəddinqızı: Arifə xanımla tanışlığım 1995-ci il-

dən başlayıb. O zaman Hüseyn müəllim yenicə rəhmətə getmiş-
di. Qardaşım  jurnalistika fakültəsində oxuyurdu və o, Hüseyn 
müəllim haqqında universitetin mətbu orqanında kiçik bir yazı 
hazırlamışdı. Akademikin xanımı ilə görüşdən o qədər mütəəs-
sir olmuşdu ki, məndən də xahiş etdi ki, radioda alim barəsində 
Arifə xanımdan müsahibə alım və çalışıb onun könlünü ovundu-
rum. Hüseyn müəllimin doğum günündə Azərbaycan Radiosunda 
Arifə xanımla həmsöhbət olduq… 

Həyat sirdaşının  itkisindən dərin sarsıntı keçirən bu xanım 
istəyirdi ki, ağlamasın, başını dik tutsun. Axı Hüseynin ruhu in-
ciyə bilərdi onun  qaməti əyilmiş görkəmindən. Amma bacarmır-
dı, gözünün yaşı içərisinə axırdı. İstəmirdi qəhərlənsin, ancaq sə-
sinin titrəyişi ruhunu göynədirdi. O Hüseyndən danışırdı…onun 
elmi axtarışlarından, qızlarına göstərdiyi nəvazişdən, nəvə sev-
gisindən, qonum-qonşu yanında olan hörmətindən, böyük-kiçiyə 
davranışından, birgə keçirdiyi istirahətlərdən, xarici səfərlərində 
onu müşayiət etməyindən, bərabər gəzdikləri ölkələrdən, ən çətin 
anında Hüseynin bir göz qırpımında yanında olmasından, sevdiyi 
yeməklərdən,  oxuduğu əsərlərdən, zümzümə elədiyi mahnılar-
dan, hər il yoluxduğu vətən torpağından, ata-anasına olan sonsuz 
məhəbbətindən, üzü Xəzərə açılan eyvanında oturub saatlarla  də-
nizə tamaşa etməyindən, gecəli-gündüzlü gərgin çalışmağından, 
rəhbərlik etdiyi kollektivə diqqətindən, aldığı mükafatlardan, ar-
dıcıl qazandığı uğurlarından, özünün Hüseynə olan məhəbbətin-
dən və s. i… 
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O vaxtdan bu günə kimi beləcə Arifl ə xanımla hər ildə  iki 
dəfə görüşümüz olurdu. Hüseyn müəllimi  ad günündə və dün-
yadan köçdüyü gün birlikdə yad  edir, alimin ömür dünyasını 
bərabər vərəqləyirdik….Elə bu kitabın da ərsəyə gəlməsi Arifə 
xanımın şəxsi istəyi ilə reallaşdı. Alimin arxivində olan material-
ların, fotoşəkillərin bir kitabda cəmləşməsi, kitab halında topla-
maq istəyi və nəhayət mənim bu haqda  araya-ərsəyə gətirdiyim 
toplu onun  ürəyincə oldu. 

Arifə xanım Hüseynin əli dəyən hər kiçik bir əşyaya diqqətlə 
yanaşır, ona usulluca toxunur, sevərək əzizləyir, sanki müqəddəs 
bir şeyi hifz edirdi. Hüseyn müəllimin əlyazmaları, cızma-qarala-
rı belə bu evdə ən dəyərli bir sənəd hesab edilir. O,  Hüseyn müəl-
limə bu günün özündə də böyük ehtiram nümayiş etdirir, onun 
mənzilini bircə gün də olsa boş qoymur ki, ruhuna toxuna bilər. 
Dəfələrlə qızları onu özləri ilə yaşamağa aparmaq istəsələr də, o  
yalqız qaldığı divarlar arasında özünü tənha hiss etmir, Hüseynin 
nəfəsi dəyən evdə özünü rahat və gümrah sayır…

Xəzərə onun gözləri ilə baxır, eşitdiyi hər bir hadisəyə Hü-
seynin düşüncəsi ilə yanaşmağa çalışır. Bir sözlə o gündən bu 
günə içində Hüseynlə danışır, qəlbində onunla pıçıldaşır, ruhunda 
onun varlığını görür, ürəyindəki simsarı ilə söhbətləşir. 

Çəkilmiş hər şəkil bir həyat tarixçəsidir. Hüseyn Həsənovdan 
xatirə qalmış yüzlərlə fotolarda  ötən illəri yada salan o qədər 
maraqlı anlar, unudulmaz məqamlar var ki, hər birisinin arxasın-
da ömür deyilən bir yolun Əbədi Qəhrəmanının gerçək dünyada 
yaşanan həyat görüntüləri öz əksini tapıb…

“Mən Hüseyndən sonra onun xəyalları ilə yaşayıram, bir an 
olsa belə yadımdan çıxmır, hərdən elə düşünürəm ki, yox mən 
də yaşamıram, deyəsən mən də yoxam,…Onsuz nə ürəkdən gülə 
bilirəm, nə şənlənə bilirəm, nə də  bu həyatdan nəsə ilham alıram. 
Mənim üçün hər şey Hüseynlə getdi. Onun yanında olanda həyat 



 115 

mənə mənalı idi…Hüseyndən sonra mən gözümü, gülüşümü, ye-
rişimi yox, deyəsən elə ürəyimi, qəlbini də itirmişəm. İllər keç-
məsinə baxmayaraq Hüseyn mənim üçün dünəndir. Elə bil onu 
dünəndən bəri görmürəm. O hər an mənimlədir….”. 

Arifə xanım qəlbinin dərinliyində özünə əbədi yuva salan 
Hüseyni  ilə ürəyində danışsa da, onun rəssam fırçası ilə işlən-
miş böyük portretinin önündə və bir də məzarı üstündə tək bir-
cə bu kəlməni bərkdən söyləyir: “Sənin yoxluğun çox çətindir 
mənə, Hüseyn, ölümünə alışa bilmədim, bağışla məni, yoxluğun-
la deyəsən  bundan sonra da barışa bilməyəcəm...”

Elə düşünürəm ki, Hüseyn Həsənovun  təkcə elm sahəsində 
deyil, bəxti ailə sarıdan da yaxşı gətirib. Taleyinə çıxan xanım 
onun ən çətin günlərində arxasında olub, bütün könlünü ona ve-
rib, həyat yolunu nura qərq edib. Əfsuslar olsun ki, elə böyük 
elm xadimləri, alimlər tanıyıram ki, ölən kimi, həyatını dəyişən 
günün səhərisi bütün kitablarını, arxivini evdən çıxarırlar. Bir 
vaxtlar alimin ən qiymətli xəzinə hesab etdiyi külliyyatı onun öz 
doğması tərəfindən çölə tökülür, qarajlara yığılır, bir sözlə müasir 
evin sahiblərinin zövqünü oxşamadığı üçün mərhumun heç 40-ı 
çıxmamış lazımsız əşyaya çevrilir, dəyərini itirir. Belə aqibət ya-
şayan bir neçə alimin adını çəkə bilərəm ki, oğlu, qızı, gəlini tərə-
findən bütün irsi məhv edilib…

Arifə xanım kimi insanlar isə düşünür ki, əsl ziyalıların, bö-
yük xidmətləri olan elm xadimlərinin adı əbədi olaraq yaddaşlara 
yazılmalıdır…

“Hüseyn Həsənovla bu xanımın tanışlığı harda, nə zaman 
olub”, “onları bir-birinə bağlayan, belə doğmalaşdıran tellər han-
sılardır”, “ailə başçısının xasiyyətindəki müsbət keyfiyyətlər nə-
dən ibarət idi”, “ailədə necə ər, necə ata kimi yadda qalıb” və s. 
xeyli suallarla Arifə xanımın könül dünyasını silkələdim.

***
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Arifə Həsənova: (kimya üzrə fəlsəfə doktoru)
Hüseyn müəllimlə tanışlığım tələbəlik illərindən başlayıb. 

Universitetin kimya fakültəsində ikinci kursda oxuyurdum. O da 
məndən iki kurs yuxarı, biologiyada təhsil alırdı. Sonra isə qonşu-
muzda görmüşdüm. Bizim qonşuluğa, yaxın qohumlarına gəlmiş-
di. Onun bibisigil bizim ailəyə yaxın idi. Artıq eyni ali məktəbdə 
oxuduğumuz üçün mən onu qiyabi də olsa üzdən tanıyırdım, uni-
versitetdə ara-sıra rastlaşırdıq.  

Bizim tanışlığımız beləcə başladı. İrəvandan elçi gəldilər. 
İkimiz burada yenicə bir-birimizi görsək də, ailələrimiz İrəvan-
dan, uzaqdan-uzağa da olsa az-çox əvvəldən tanış idilər. 

Ailəmizdə beş uşaq olmuşuq. Bacım Raifə xanım filologiya 
üzrə  ADU-nun (BDU) professoru idi. 

Digər bacım Zərifə və qardaşım Nəriman hüquqşünas ixtisa-
sına yiyələniblər. Zərifə xanım Ali Məhkəmənin uzun illər hakimi 
olub. Bacım  Esmiralda türkoloqdur. AMEA-da çalışır. Şərqşü-
naslıq İnstitutunun «Din və ictimai fikir tarixi» şöbəsinin müdiri, 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur. 

Ziyalı nəslimiz olub. Kitaba, oxumağa həvəsi bizdə vali-
deynlərimiz  oyadıb. Evimizdə hamımız mütaliə etməyi  xoş-
layardıq…

1958-ci ildə Hüseynlə ailə qurduq. Biz evlənəndə Hüseyn as-
pirant, mən isə Neft Kimya institutunda kiçik elmi işçi idim. Elmi 
işimi müdafiə edəndə artıq bizim iki uşağımız var idi.

 Allah bilmirəm mənə o gücü hardan vermişdi, ya da ailəyə 
olan məhəbbətim idi. Çünki o səliqəli insan idi, zövqlü geyinməyi 
sevirdi, bütün bunları mən mükəmməl şəkildə çatdırırdım. Evdə 
də müxtəlif yeməklərim olurdu, bizə gələnlər heyran qalırdılar. 

O vaxt Hüseynin alim qonaqları çox gəlirdi. Onlar indiki kimi 
restorana, otelə getmirdilər, bizim qonağımız olurdular. Yüksək 
səviyyədə hörmət görürdülər…. 
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1974-cü ildən isə gördüyünüz bu mənzilə, Hökumət Evinin 
yanındakı bu binaya  yerləşdik. Akademiyanın rəhbəri Həsən Ab-
dullayevin sayəsində bu binadan  Hüseynə mənzil verildi. 

Hüseyn ən çox bu mənzilə bağlanmışdı. Bu binada yaxın 
yoldaşlardan biri tək yaşadığı üçün dörd otaqlı mənzilini Hüsey-
nə vermək, özü üç otaqlıya köçmək istədi. Dedi ki, sənin ailən 
böyük, mən tək dörd otağı istəmirəm, gəl dəyişək. Razılaşmadı, 
dedi ki, bura mənə kifayət edir. Eyvandan Xəzərə baxmağı sevir-
di, stol qoyub gözlərini dənizə zilləyirdi. Çox rahat olurdu, çay 
içə-içə mavi suları seyr edirdi. Elə bu mənzildə də elmi uğurlara 
imza atdı, Dövlət Mükafatına layiq görüldü, akademik, elm xadi-
mi oldu və s. Buradan da son mənzilə köçdü….

Hüseyn 1969-cu ildən Fiziologiya institutunun direktoru 
idi. O çalışdığı kollektivə də çox bağlı idi. Elm aləmində dəyərli 
alimləri instituta dəvət edirdi, onlarla elmi əməkdaşlıq yaradırdı.  
Məsələn oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyeva peşə xəstəliyi 
ilə bağlı Kondisioner zavodunda bir laboratoriya yaratmışdı, bu 
sahədə təqdiqatlar aparırdı. Sonra Hüseyn müəllim Zərifə xanımı 
çalışdığı elm ocağına dəvət etdi. Hər iki alim  belə bir qrupu Fi-
ziologiya institutunda yaratdılar. Zərifə xanım bu laboratoriyada 
mütəmadi çalışaraq bir çox elmi əsərlərə imza atdı…

Hüseyn ailəcanlı idi. Hər üç qızını dünyalar qədər istəyirdi, 
onlarla nəfəs alırdı. Hər üçünə böyük sevgisi var idi. Xəstə-xəstə 
uşaqlarına “qurban olum” deyirdi. Onun bu sözü mənim heç xo-
şuma gəlməzdi. Xəstə olduğu günlərdə belə söz deyəndə o dəqiqə 
narazılığımı bildirirdim…

Burda ilk nəvəsi Cahidlə çox şən vaxt keçirirdi. Elə Cahidi də 
özümüz böyütdük… 

Onun xəstəliyi qəfildən gəldi. Həvəslə, iştahla, ləzzətlə yeyən 
adam birdən-birə yeməkdən kəsilməyə başladı. Həmişə ev yeməyi-
ni sevirdi və buna görə də mən onun üçün işə yemək qoyurdum…
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“İştaham yoxdur” deyə-deyə günbəgün yeməyini azaltdı. 
Sonra gördüm ki, Hindistanın istehsal etdiyi bir dərmanı içir ki, 
“bunu tərfiləyirlər, yəqin düzələrəm”. Ancaq yaxşılığa doğru bir 
şey dəyişmədiyini görəndə biz Əhliman Əmiraslanovun (onko-
loq alim, akademik) yanına getdik. Əhliman müəllimlə yaxınlığı 
vardı, araları çox yaxşı idi, dəqiqəbaşı zəngləşirdilər. Əhliman 
müəllim məsləhət gördü ki, Moskvaya getsin. Onkoloq alim uzun 
müddət orada işlədiyini, müalicə üsulunun yüksək səviyyədə ol-
duğunu, öz bacısının burada yaşadığını və həmkarlarının savadı-
na güvəndiyini söylədi. Kaş onun sözünə baxaydıq. 

Biz Moskvaya yox, Almaniyaya getdik. Bir ildə üç dəfə, bi-
rində ay yarım, bir ay və axırıncı dəfə iki həftəyə yaxın orda qal-
dıq. Mən gördüm ki, yox, Hüseyn sağalan deyil, əlimiz get-gedə 
ondan üzülürdü. Özü alim adam idi, kitabları qoyurdu, öz xəstəli-
yini araşdırırdı, görürdü ki, əlacı yoxdur. Onu aldatmaq mümkün 
deyildi (göz yaşlarını saxlaya bilmir)…

Bizim ailənin böyük faciəsi baş verdi. O uzandığı yerdə elə 
hey ölçüb-biçirdi. Xatırlayıram, mənə deyirdi ki, sən eyvana 
çıxanda, qapı bağlanır, qalırsan orda, bax o nəfəslikdən istifadə 
et, bu cür qapını açmağa çalış. Deyirdim ki, niyə belə düşünürsən. 
Ele hey özü olmayanda mənim nə edəcəyimi düşünürdü… 

Onun ölümündən sonra mən yaşamıram, özümü o vaxtdan 
yox kimi hiss edirəm. Kaş incidən, pis ailə başçısı olaydı, adam 
da deyərdi ki, məni belə incitdi, mənə belə dedi… Amma yox, 
zərrə qədər də bizi incitməmişdi…Həmişə nazımızı, qayğımızı 
çəkirdi. 

O rəhmətə gedəndən sonra institutdan Əli Allahverdiyev 
mənə dedi ki, onun yarımçıq qalmış kitabını çap etdirə bilsəniz 
ruhu şad olar. O çox istəyirdi ki, belə bir dərslik hazırlasın. Mən 
onun hazırladığı həmin kitabın çapını həyata keçirdim. 1998-
ci ildə Hüseyn Həsənovun və həmkarlarının müəllifi olduğu 
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“Mərkəzi Sinir Sisteminin Fiziologiyası” kitabı, dərs vəsaiti çap 
olundu.

AMEA-da prezident Fərəməz Maqsudovun vaxtında Rəyasət 
Heyətinin qərarı ilə ölümündən sonra adının əbədiləşdirilməsi 
haqqında qərar çıxarıldı: yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulsun 
və dərs dediyi fakültədə adına təqaüd təsis edilsin və s… 

Xaricdə keçirilən konfranslarda çıxışlar üçün məruzələr ha-
zırlayırdı, bunun üçün gərgin çalışırdı. Həm öz kabinetində, həm 
də evdə yorulmaq bilmədən işləyirdi. Məsələn Berlində keçirilən 
beynəlxalq simpoziuma məni də özü ilə aparmışdı. Təxminən 
70-ci illər idi. Həmin tədbirdə mən də iştirak etmişdim və onun 
məruzəsini dinləmişdim. O qədər maraqlı danışırdı ki, mən özüm 
onun danışığına heyran qalırdım. Vemarda həmin konfransın da-
vamı keçirildi, orada da Hüseynin çıxışı oldu və maraqla dinlənil-
di. Dünya üzrə Nevroz simpoziumu idi. Elm aləminin  ən mötə-
bər alimləri orada elmi mülahizələrini səsləndirirdilər və Hüseyn 
də onların arasında Azərbaycanı təmsil edirdi.

Tədbirdə iştirak edən qonaqlara böyük bir  zalda banket ver-
dilər və  təşkilatçılardan biri Hüseynə bildirdi ki, Moskva istehsa-
lı olan “Baharın 17-ci anı”  filmindəki Ştirlislə xanımının görüş-
dürüldüyü səhnə məhz həmin bu məkanda çəkilib…

Yadımdadır ki, Leninqradda meşənin içində Pavlovun ins-
titutunda doktorantura üçün təcrübəyə göndərilmişdi. Mən də 
Bakıdan zəng vurdum ki, uşağı götürüb yanına gəlmək istəyirik. 
Getdik, ancaq hava dəyişkənliyi uşağın səhhətinə pis təsir elə-
di və qız bərk xəstələndi. Gördüm ki, Hüseynin işinə biz maneə 
oluruq, bilmir ki, uşağı müalicə elətdirsin, yoxsa öz işini görsün. 
Dedim ki, bizi yola sal Bakıya, narahat olma, mən özüm hər şeyi 
həll edəcəm, sən işinlə məşğul ol. Biz geri döndük…

Hüseyn çox mədəni, səliqəli, gözəl insan, qohumcan, xe-
yirxah, bacardıqca hamıya kömək əlini uzadan insan olub.
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Hara gedirdisə evinə qayıdanda çox sevinirdi. Gözü, könlü 
tox adam idi….

Biz hər yay İrəvana gedirdik, sonrakı illər isə istirahətə Göy-
gölə, Yesentuki, Nalçik, Kislovodskiyə yola düşürdük. Zehni 
yorğunluqdan sonra rahat dincəlir, bu yerlərdən istirahətdən qa-
yıdanda özünü gümrah hiss edirdi. Heç vaxt Həmkarlar İttifaqın-
dan göndəriş almazdı, xoşlamırdı. Özü sərbəst ailəsi ilə  istirahətə 
getməyi sevərdi….

Hüseyn fiziki tərbiyə ilə ciddi məşğul olurdu. Saatlarla id-
man zallarında məşq edərdi. Üzürdü, qaçırdı, ağırlıq qaldırırdı. 
Bununla elə bil o güc alırdı, mənən gümrahlaşırdı. 

Bir işi elə həvəslə görərdi ki, qorxudan deyə bilmirdik ki, su 
kranı xarab olub. O dəqiqə bütün fikri yönəlirdi o məsələyə. Onu 
düzəltməyincə rahat olmazdı. Evdə hansı əyər-əskik varsa çalı-
şardı ki, tez yerbəyer eləsin…

Onun sevimli müəllimi, hörmətli professor Abdulla Qarayev 
idi. Fizioloqların hamısı onu çox istəyirdilər. Yadımdadır ki, Ab-
dulla müəllim xəstələnmişdi, xəstəxanada yatırdı. Biz Hüseynlə 
yanına getdik….Abdulla müəllimin evində çox olmuşduq. Bütün 
fizioloqlar professorun sağlığında şəxsən özünün istəyi ilə yeni il 
axşamı onun başına yığışırdılar… 

Hüseyn böyük qardaş kimi bacı-qardaşlarına məsləhətlərini 
verirdi, onlara mənəvi dayaq idi. Köməyini heç birindən əsir-
gəməzdi. Hər bir işləri ilə ciddi maraqlanırdı…

Hər ikimiz elmə ciddi yanaşırdıq. Ancaq elm bizim qəbrimizi 
də   bir-birimizdən ayıracaq. O ikinci Fəxri Xiyabanda torpağa 
tapşırıldı, mən isə anamın yanında (pauza)…

O həm də yaxşı ata idi. Ailədə üç övladımıza gözəl tərbiyə, 
təhsil  vermişik. Üçü də ali təhsil alıblar. Böyük qızımız Sevda 
Həsənova filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan Dillər 
Universitetində çalışıb. Lalə və Aytən Azərbaycan Tibb Universi-
tetini bitirib, hər ikisi həkimdir…
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Hüseynin məzarı üstündə qəbirüstü abidəsi ucalıb. Məşhur 
heykəltəraş, akademik  Ömər Eldarovun hazırladığı monumental 
abidənin üzərində Hüseynin araşdırdığı elmi mövzulardan kim-
yəvi elementlərin adları yazılıb. Beyin ritmləri, biopotensiallar 
daşın üzərinə işlənib….

Ölümündən sonra Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamı 
Yusif  Hüseynov yağlı boya ilə kətan üzərində onun böyük port-
retini yaradıb. Yusif müəllim bizimlə qapı qonşu idi və Hüsey-
nin Xəzərə necə tamaşa etdiyini də yaxşı bilirdi, yəni onu daha 
yaxından tanıdığı üçün real obrazının bütün xarakterik cəhətləri-
ni açmağa çalışıb. Həmin portretdə pəncərənin yanında Hüseyn, 
arxada isə mavi Xəzərin ləpələri əks olunub.

Bu evdə onun ruhu dolaşır, nəfəsini hiss edirəm, hər kiçik 
bir əşya onun adı ilə bağlıdır. Hətta dənizə belə baxanda Hüsey-
ni anıram, onu xatırlayıram...Hələ də onun yoxluğuna inana bil-
mirəm…Hüseyn bizim ailədən yox,  həm də eldən-obadan getdi. 

Vətən görkəmli elm xadimini vaxtsız itirdi. O bugünə kimi 
yaşasaydı, kim bilir, nələrə, hansı böyük elmi yeniliklərə imza 
atardı. Görüləsi işləri yarımçıq qaldı…Azərbaycanın elm aləminə 
ağır itki üz verdi. Ruhu şad olsun...

Bu kitabın çapında da məqsədim odur ki, istəyirəm, gənc nə-
sil onu daha yaxından tanısın, belə şəxsiyyətlərin həyat yoluna 
nəzər salsın. İnsan istəsə “dağı dağ üstünə” qoya bilər, öz elmi zə-
kası ilə nələrə qadir olduğunu nümayiş etdirər. Təki iradəsi, zəka 
səviyyəsi buna imkan versin və belə örnəklərdən güc alsınlar….
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Yaponiya səfəri

Gözəl təəssüratlarla çəkilən foto

Alim qonaq olduğu ölkələrin milli adətləri ilə yaxından maraqlanırdı
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Alim tələbəsi Ənvər Musayevlə Yaponiyada

Daha bir yapon alimi ilə dostlaşır
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Gəzinti zamanı

Gördüyü hər bir gözəllik qəlbini fəth edirdi
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Gözəl görüntülər ürəyincə idi

Yaponiyalı həmkarı ilə
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Hüseyn Həsənov və Ənvər Musayev
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Hüseyn Həsənov Yaponiyada

Yaponiyada daha bir gün
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Hüseyn Həsənov yapon alimləri ilə

Qədim aləmə tamaşa edərkən
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Okaenın sahilində
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Xaricdə yaşanan maraqlı günlərdən biri

Səyahət edərkən
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Yaponiyada

Yaponların yaratdıqlarına maraqla tamaşa edərkən
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Yaponiya
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AKADEMİK HÜSEYN HƏSƏNOV 
TƏLƏBƏLƏRİNİN, HƏMKARLARININ 

YADDAŞINDA 

Hüseyn Həsənovun elmi fəaliyyəti həmkarları tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilirdi.  Haqqında tək jurnalistlər yazmırdı, 
eyni zamanda alim dostları onun xidmətlərindən danışır, bey-
nəlxalq konqresslərdəki çıxışlarını diqqətlə nəzərdən keçirirdilər. 

Onun ölümündən sonra isə bir təəssüf hissi ilə yazılan yazı-
larda alimin qısa, lakin mənalı ömür yolundan bəhs olunur, Azər-
baycan elminə ağır itki olduğu dönə-dönə vurğulanır.  62 yaş nə-
dir ki, deyə onun yoxluğuna inana bilməyən alim dostları Hüseyn 
müəllimin Fiziologiya elminin inkişafında göstərdiyi misilsiz 
xidmətlərdən söz açırlar. Akademik ölümündən sonra da anılır və 
hər yeri gələndə anılacaq, yada salınacaq, elmi ictimaiyyət tərə-
findən həmişə ruhuna ehtiram hiss olunacaqdır. 

Alim haqqında mətbuatda gedən yazılara nəzər salanda da gö-
rürük ki, akademiklə bağlı onun həmkarları qürur hissi ilə danışır, 
hər il xatırlanır, haqqında söhbətlər açılır. Azərbaycan mətbuatı 
dönə-dönə yazır ki,  fiziologiya elminin inkişafında Azərbayca-
nın görkəmli elm xadimi Hüseyn Həsənovun xidmətləri təqdirə 
layiqdir. O fiziologiya elminin görkəmli simalarından biri, əvəze-
dilməz alim, bacarıqlı təşkilatçı, nüfuzlu elm xadimi olub. 

Əziz oxucular, akademik Hüseyn Həsənov haqqında  ölü-
mündən sonra mətbuatda işıq üzü görən bəzi yazıları da diqqə-
tinizə yetirməkdə məqsədimiz odur ki, onun barəsində yetərincə 
məlumatınız olsun. Bu alimin varlığı Azərbaycan elminin dünya 
müstəvisində təmsil olunmağı demək imiş... Gənclərimiz belə zi-
yalıları tanımalı, belə şəxsiyyətlərdən örnək almalı və öz milli 
ziyalılarımızla fəxr etməlidirlər. Əgər biz xarici təbliğat nəticə-
sində dünyanın bir çox alimləri haqqında nələri biliriksə, eyni ilə 
Azərbaycanın da məşhur olan simaları haqqında dərin məlumata 
yiyələnməliyik. Onları yaxından tanımalı, gördüyü işləri dəyər-
ləndirməli və dünyada təbliğ etməliyik. 
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Arif Məmmədov
Rusiya Elmlər Akademiyasının 
üzvü, ATU-nun normal fıziologiya
kafedrasının və AMAA-nın 
“Aviasiyada insan amili” 
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professor

GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏT, BÖYÜK ALİM, 
GÖZƏL İNSAN - AKADEMİK HÜSEYN HƏSƏNOV

Akademik Hüseyn Həsənovla tanışlığım 1966-cı ildən baş-
layıb. O vaxt mən fiziologiya üzrə bölmədə akademik Abdulla 
Qarayevə imtahan verdim və Elmlər Akademiyasının aspirantu-
rasına qəbul oldum. Onda Hüseyn müəllim cavan oğlan idi. Hə-
min bölmədə çalışırdı. Yenicə müdafiə etmişdi. 

Məni Moskvaya Anoxin adına Normal Fiziologiya institutu-
na göndərdilər. Orda işləyirdim və eşitdim ki, fiziologiya bölməsi 
institut olub və Abdulla Qarayevdən sonra həmin instituta rəhbər-
lik Hüseyn müəllimə tapşırılıb.

Hüseyn müəllim həm elmi işləri, həm də kadr hazırlığını ön 
planda saxlayırdı, bu iki məsələni paralel olaraq idarə edir və hər 
iki məsələyə xüsusi diqqət ayırırdı.  
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Hətta xatırlayıram ki, Hüseyn müəllim Moskvaya mənim 
çalışdığım instituta gəlmişdi. Mənimlə ciddi maraqlandı, rəhbər-
likdən haqqımda soruşdu, necə işləməyimlə, fəaliyyətimlə tanış 
oldu və bildirdi ki, belə mütəxəssis respublikamıza lazımdır. 

Hüseyn müəllim  xeyirxah bir insan  idi. Əməkdaşlarına la-
zım olanda həmişə vaxt da verirdi, hərtərəfl i  kömək də edirdi.  
Dəfələrlə zəng edib, soruşurdu ki, nə çatışmamazlıq, nə çətinlik 
var. Gözəl insani xüsusiyyətləri vardı. Həssas, incə yanaşırdı 
hər şeyə.

Mən 1969-cu ildə müdafiə edib Azərbaycana, Fiziologiya 
institutuna qayıtdım. İnstitutun direktoru Hüseyn Həsənov mənə 
cavan ikən doktorluğu müdafiə etməyi də məsləhət bildi. Məni 
institutda baş elmi işçi vəzifəsinə keçirdi. 

Qısa bir müddətdən sonra mən yenidən Hüseyn müəllimin 
xeyir-duası ilə doktorant kimi elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq 
üçün həmin Anoxin adına instituta qayıtdım.  

1975-ci ildə isə doktorluğu müdafiə etdim. Bütün bu illər ər-
zində Hüseyn müəllim nəinki mənə, bütün aspirantlara, dokto-
rantlara fiziologiya institutunda çox böyük dayaq olmuşdu. 

Hüseyn müəllimi mən yaxın dost, xeyirxah insan kimi tanı-
mışam. Hərdən çətinliklərimiz olurdu,  maaşlarımız arada gec 
verilirdi. Zəng vurub maraqlanırdı, narahat olurdu.  Deyirdi ki, 
qoy  mən özüm pul göndərim. Həmçinin o  biri yoldaşlara da eyni 
tərzdə diqqət yetirirdi.

Hüseyn müəllim cavan yaşında böyük alimlərimizdən biri 
idi. 40 yaşında Elmlər Akademiyasının  müxbir üzvü oldu. 1976-
cı ildə isə həqiqi üzv seçildi. 

Hüseyn müəllim fiziologiya elminin aktual sahələrinin təd-
qiqatı ilə məşğul idi. Onun elmi yaradıcılığı intereseptorların qli-
semik reaksiyaların təsirini öyrənirdi. Baş beyinin qabıq struktur-
larının tədqiqatı ilə məşğul olub. Çox böyük işlər görmüşdü və 
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yaxşı nəticələr də almışdı. O zaman Moskvada fizioloji tədqiqat-
larda bu məsələyə böyük maraq vardı. Xüsusən Hüseyn müəl-
limin elmi yaradıcılığına xüsusi diqqət yetirilirdi. Onu nəinki 
SSRİ-də, hətta sosialist ölkələrində Polşa, Çexoslovakiya,  Bolqa-
rıstan,  Almaniyada və s. yerlərdə yaxşı tanıyırdılar. Adını həmişə 
hörmətlə çəkirdilər. Mən şahidiyəm ki, həmin alimlər Moskvada 
olanda onun haqqında soruşur, haqqında xoş sözlər deyirdilər. 

Hüseyn müəllimin instituta rəhbərlik fəaliyyətinin səciyyəvi 
cəhəti kollektivin gücünün fiziologiyanın daha aktual və müa-
sir  istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasına, onun əsas elmi işləri 
fundamental problem olan analizator funksiyalarının  təkamülü, 
inteqrasiya və mürəkkəb davranış formalarının  fizoloji və bio-
kimyəvi əlaqələrinin izahına yönəlmişdi.

Hüseyn müəllim çox fəal insan idi.  46 yaşında  gecə-gündüz 
işləyir və bizi də işləməyə sövq edirdi. Yorulmaq bilmədən çalı-
şan zəka sahibi idi. 

Moskvadan 1975-ci ildə vətənə qayıdan kimi məni laborato-
riya müdiri təyin etdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunda (1976-1982) labora-
toriya rəhbəri vəzifəsində çalışmışam. Mənə çox böyük köməyi 
dəyirdi. Laboratoriyanın maddi-texniki təchizatının qurulması 
üçün bahalı avadanlıqlara ehtiyac vardı. Həddindən artıq maliyyə 
vəsaiti tələb olunurdu. Hüseyn müəllim müasir tələblər səviyyə-
sində yeni düzəldilmiş avtomatlaşdırılmış sistemlərin əldə olun-
masının vacibliyini nəzərə alaraq bu məsələni tez bir zamanda 
həll etdi. 

Akademik Hüseyn Həsənovun rəhbərliyi altında 5 doktorluq 
işi müdafiə olunmuşdur. Bu az deyil. Onun elmi nailiyyətləri döv-
lət tərəfindən də qiymətləndirilmişdir. Texnika üzrə Azərbayca-
nın ən ali mükafatını, Dövlət Mükafatını almışdır. Elmi xidmətlə-
ri müqabilində çoxlu medallarla təltif olunmuşdur.
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Hüseyn müəlim çox görkəmli,  tanınmış elm xadimi idi. He-
yif ki, belə dəyərli bir alim elmi təşkilatçılıq fəaliyyətinin ən məh-
suldar bir dövründə dünyasını dəyişdi. 

Hüseyn müəlimin əziz xatirəsi onu yaxından tanıyanların 
yaddaşında həmişəlik əbədiyyət qazanıb.  Alimin həmkarları, 
tələbələri onun adını  hörmətlə çəkir, haqqında çox gözəl sözlər 
deyirlər. Onun cismanı varlığı aramızda olmasa da,  mənəvi var-
lığı həmişə bizimlədir. Hüseyn müəllimin yetirmələri onun ruhu 
qarşısında baş əyir. 

Görkəmli şəxsiyyətin, böyük alimin, dəyərli yoldaşın, gözəl 
insanın ruhu şad olsun… 
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Əli Həsən oğlu  Əliyev
BDU-nun  İnsan və heyvan 
fiziologiyası kafedrasının  müdiri
Biologiya elmləri doktoru, 
professor

UNUDULMAZ ALİM, QAYĞIKEŞ İNSAN,  
AKADEMİK H.H.HƏSƏNOV

 
AMEA-da akademik Hüseyn müəllimin 80 illik yubileyi ke-

çirildi. Akademik Əhliman Əmiraslanovun rəhbərliyi ilə keçirilən 
tədbirdə mən öz çıxışımda qeyd etdim ki,  Azərbaycan xalqının, 
türk dünyasının dünya elm xəzinəsindən məharətlə istifadə edən 
və yeri gəldikcə öz elmi töhfəsini ora təqdim edən xeyli sayda 
elm xadimlərimiz, akademik A.Qarayev, akademik Y.Məmmədə-
liyev kimi böyük alimlərimiz  olmuşdur.

AMEA-nın Fiziologiya institutunun 1968-ci ildə yaranma-
sında Azərbaycan fiziologiya elminin banisi və Fiziologiya ins-
titutunun ilk direktoru akademik A.İ.Qarayevlə yanaşı, akademik 
Ş.Kərimovun, akademik H.Həsənovun da böyük zəhməti var. 
Akademik A. İ.Qarayevin vəfatından sonra Fiziologiya institu-
tuna akademik Hüseyn Həsənov direktor təyin olundu. Hüseyn 
müəllim instituta rəhbərlik etdiyi dövrdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə 
Azərbaycanın elm tarixinə öz adını qızıl hərfl ərlə yazdıran alim-
lərimiz sırasında öz yerini tuta bildi. Hüseyn müəllimin elmi təd-
qiqat fəaliyyəti 1954-cü ildə AMEA-nın Zoologiya institutunun 
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nəzdində fəaliyyət göstərən fiziologiya laboratoriyasında labo-
rant, 1957-ci ildə kiçik elmi işçi kimi başlamışdı. 1958-ci ildə 
bio logiya elmləri namizədi adını almaq üçün dissertasiya müda-
fiə etdikdən sonra həmin institutda baş elmi işçi vəzifəsini tut-
muşdur.

Akademik H.Həsənovun elmi fəaliyyətinin parladığı əsas 
mərhələlər 1971-ci ildə rəhbərlik etdiyi “emosiya və motivasiyon 
davranış və yaddaşın funksional təşkili” laboratoriyasında,  təşkil 
etdiyi digər elmi laboratoriyalarda aparılan və dünyada tanınan 
aktual elmi problemlər sahəsində əldə etdiyi elmi işləri ilə başla-
dı. İnstituta rəhbərlik etdiyi dövrdə əməkdaşları ilə birlikdə elmi 
kəşfl əri və yenilikləri onun adının Azərbaycanın elm tarixinə qı-
zıl hərfl ərlə yazılması ilə nəticələnmişdi. Bunu akademik Hüseyn 
Həsənovun keçdiyi elmi tədqiqat yolu bir daha təsdiq edir. Belə 
ki, H.Həsənovun elm aləmində adı nəinki Azərbaycanda, həm 
də ölkəmizdən çox-çox kənarlarda nəşr etdirdiyi elmi məqalələr, 
monoqrafiya və dərslikləri ilə tanınır. Rusiya, Yaponiya, ABŞ, 
Polşa, İngiltərə, Rumıniya, Almaniya, Fransa, Çexiya və digər 
ölkələrdə konfranslarda dəfələrlə iştirak edib. Onun elmi xidmət-
ləri Azərbaycanın Dövlət Mükafatına, medal və diplomlara, or-
denlərə layiq görülmüşdür. 

O Nyu-York EA-nın üzvü seçilmiş və Azərbaycan elminin 
şərəfini qorumuşdur.

Akademik Hüseyn Həsənov Azərbaycanı  dünya səviyyəsin-
də tanıtdıran alimdir. Onunla ilk tanışlığım biologiya fakültəsinin 
tələbəsi olduğum vaxtlardan başlamışdır.  Onunla ADU-da dərs 
dediyi, sonralar isə mənim elmlər namizədi, 1970-ci ildə elmlər 
doktoru adı almaq üçün dissertasiya müdafiə etməyə hazırlaşdı-
ğım dövrlərdə mənə öz köməyini əsirgəmədiyi illərdə yaxın mü-
nasibətlərimiz olmuşdur.

Akademik H.Həsənov yüksək mədəniyyəti, insani keyfiy-
yətləri, xeyirxahlığı, əməkdaşlarına köməyi ilə həm Fiziologiya 
institutunun işçiləri, həm də Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
tələbələri və müəllim kollektivi arasında hörmət qazanmışdır. 
Akademikin adı onun rəhbərliyi ilə elmlər doktoru adını  almış 
tələbələri tərəfindən böyük hörmətlə yad edilir.
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BEYİN FİZİOLOGİYASININ TANINMIŞ ALİMİ…

Mən Fiziologiya institutuna 1975-ci ildə gəlmişəm.  O vaxt 
Hüseyn müəllim direktor və  respublikanın tanınmış ziyalısı, eyni 
zamanda  Elmlər Akademiyasının da müxbir üzvü idi. Həmin il-
lərdə elmdə bir dönüş əmələ gəlirdi: xüsusən də beyin fiziologi-
yası sahəsində. SSRİ vaxtında biologiya və digər elmlərin hamısı 
Moskvada cəmləşmişdi. Abdulla Qarayevin vaxtında Fiziologiya 
institutu yeni yaranmış və başqa istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. 
Ancaq beyin fiziologiyası, neyrofiziologiya 70-ci illərdə  Hüseyn 
müəllimin vaxtında təzə sahə kimi inkişaf etməyə başlayırdı. Yeni 
sahə olduğu üçün bununla bağlı Moskva ilə əlaqalər yaradılması, 
eksperimental sahələri mənimsəmək, yeni tələbələri yetişdirmək 
lazım idi. Elə mən bu vaxtlarda həmin institutda işə başlamışdım.

Yaxşı yadımdadır ki, Hüseyn müəllimin ölkəmizlə yanaşı, 
Moskvada  Elmlər Akademiyasının üzvləri arasında çox böyük 
hörməti var idi. Ona görə də bu institutdan Hüseyn müəllimin 
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təşəbbüsü ilə çoxlu cavan kadrlar eksperimental sahədə yenilik-
ləri əldə etmək üçün Moskvaya, Kiyevə, Leninqrada aspirantu-
raya və yaxud uzunmüddətli ezamiyyətə göndərilirdi. Məni də 
bu məqsədlə Moskva ətrafında  Puşino biofizika mərkəzinə gön-
dərmişdilər. Orada bir-iki il namizədlik dissertasiyasının üzərin-
də işlədim. Sonra instituta qayıtdım. Hüseyn müəllimin yaxından 
köməkliyi ilə yeni cihazlar  tapıb alırdıq, institutun maddi texniki 
bazasını möhkəmləndirirdik. O vaxt Elmlər Akademiyasının xü-
susi bir bölməsi bu işlə məşğul olurdu.  Biz elmi cihazları xaric-
dən, yaxud SSRİ-nin istehsal etdiyi yerlərdən əldə etməyə çalı-
şırdıq. Buna çox ciddi məsələ kimi yanaşırdılar. Biz ən son çıxan 
cihazı da tapıb instituta  gətirməyə can atırdıq. 

Hüseyn müəllimin təşəbbüsü ilə 5 dəstə yaradıldı. Mən isə   
elektrofiziologiyanın hüceyrə fiziologiyası sahəsində öyrənil-
məsinə rəhbərlik edirdim. Bu Azərbaycanda yeni bir sahə idi. 
Moskvada öyrəndiyimiz o təcrübələri, işləri burada həyata ke-
çirməyə başladıq. İnstitutda çox maraqlı təcrübələr aparırdıq, öz 
əməyimizdən sanki həzz alırdıq, həvəslə çalışırdıq. O vaxtlar bu 
institutun yeni simasını, yeni fundamental istiqamətlərini inkişaf 
etdirməkdə Hüseyn müəllimin rolu olduqca böyük idi. Çox yorul-
maz, olduqca işgüzar adam idi. Mən bir dəfə də olsun onu yorğun 
vəziyyətdə görmədim. 80-ci illərin əvvəllərində Hüseyn müəlli-
min təşəbbüsü ilə SSRİ-nın Moskva, Kiyev, Leninqrad kimi elmi 
mərkəzləri ilə geniş əlaqələr yaradıldı.  İnstitutumuz ilə yaxın 
əlaqələrin qurulmasında direktorumuzun böyük rolu oldu. 

SSRİ-nin beynəlxalq elmi proqramı icra olunurdu. “Bey-
nəlxalq beyin” - “intermozq” proqramına əsasən, əlbəttə birin-
ci növbədə sosialist ölkələrindən olan alimlər, harada qüvvətli, 
metodik cəhətdən güclü bazası olan institutlar varsa, ora yığışar-
dılar. Hüseyn müəllimin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Fiziologiya 
institutu da beynəlxalq alimlərin diqqət mərkəzinə çevrilmişdi. 
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Avropanın və yaxud SSRİ-nin alimləri yığışıb bura gələrdilər, hər 
hansı problem üzərində bərabər işləyərdilər. Azərbaycan alimləri 
də həmçinin elmi təcrübə üçün xaricə göndərilirdi.  Bu yol ilə 
mən təxminən 5 il  Çexoslovakiyada,  Elmlər Akademiyasının 
Fiziologiya institutunda işləmişəm. Ora da Hüseyn müəllim tərə-
findən göndərilmişdim.

Dünyada elm aləmində tanınmış ən məşhur neyrofizioloq, 
professor Borşun rəhbərliyi altında çalışırdım. Onun əsas işi tə-
limin neyrofiziologiyasını araşdırmaq idi. Mənimlə bərabər Ya-
poniyadan, Almaniyadan, Finlandiyadan  mütəxəssislər də onun 
yanında təcrübə keçirdilər. 

Biz bir neçə il “Beynəlxalq beyin” - “intermozq”  proqramı 
çərçivəsində çalışdıq, təxminən 80-ci illərin axırına qədər. Sonra 
SSRİ-də hakimiyyətin dağılması elmdə də abu-havanı dəyişdirdi… 

O vaxtlar mən ezamiyyətdə,  xüsusən Moskvada tez-tez olur-
dum. Hara gedirdimsə birinci Hüseyn müəllimi soruşurdular. Hər 
yerdə, Moskvada, hətta Ali Attestasiya Komissiyasında da Hü-
seyn müəllimin adını çəkir, onu xəbər alırdılar. 

Hüseyn müəllim bir məktəb qoymuşdu, bir düşüncə forma-
laşdırmışdı… Bu gün o məktəb yoxa çıxsa, onun yetişdirdiyi 
alimlər də dünyadan köçsə, gələcəkdə  elmin bu sahəsinin taleyi 
sual altına düşə bilər, həmin  məktəb yoxa çıxar. İndi nə qədər ye-
niliklər olsa da, cihazlar müasirləşsə də gərək onları idarə etmək 
üçün elmi düşüncə olsun. Hazırda o düşüncənin səviyyəsi aşağı 
enir. Əgər biz hər hansı bir məktəb yarada bilmişiksə,  onu gələ-
cək üçün qoruyub saxlamağa gücümüz çatmırsa, yüz dənə yeni 
cihaz olsun heç nəyə nail olmaq mümkün deyil… 

O illər Hüseyn müəllimin rəhbərliyi altında işləyəndə bu ins-
titut  SSRİ miqyasında öz sahəsində 4-cü yerdə dururdu.

Ötən əsrin 70-ci illərin axırlarında akademik Skryabinin, 
SSRİ Elmlər Akademiyasının Biologiya bölməsinin hesabatla-
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rında bizim institut irəlidə, dördüncü yerdə idi. Baxmayaraq ki, 
qonşularımız, gürcülər, ermənilər fiizologiya elmini bizdən əvvəl 
qurmuşdular. Onların fizioloqları  Pavlovun tələbələri idi. Vaxtilə 
Pavlovun laboratoriyasında çoxlu gürcü və ermənilər işləyirdilər. 
Respublikalarda elmi inkişaf etdirmək üçün o illər həmin tələ-
bələr Tbilisə, İrəvana göndərilmişdi. Dünyada məşhur olan fizi-
ologiya məktəbinin nümayəndələri olan bu mütəxəssislər hazır 
məktəb yaratmışdılar. Biz isə elə bil Azərbaycanda sıfırdan başla-
yırdıq. Baxmayaraq ki, Abdulla Qarayev görkəmli alimlərdən biri 
idi və bu institutu o yaratmışdı, ancaq onun elmi istiqaməti, elmi 
maraqları tamam başqa sahələr üzrə idi. 

70-ci illərin əvvəllərində əsas fikir biologiyada beyin fiziologi-
yasına yönəlmişdi. Elmdə əsas bir nömrəli məsələ bu istiqamətdə 
araşdırmalar aparmaq idi. Bütün qüvvələr, o cümlədən də bioloq-
larla yanaşı digər sahələr üzrə alimlər də bu istiqamətə cəlb edilirdi. 
Çünki beyin fiziologiyası bir çox elmlərin birgə birləşdirilməsi nə-
ticəsində öyrənilə bilərdi. Mühəndislərin, fiziklərin, riyaziyyatçıla-
rın və s. sahələrin mütəxəssisləri ilə  birlikdə bir çox yeni qurğular 
yaradıb, yeni üsullar tapıb, beyinin iş xüsusiyyətlərini araşdırmaq 
lazım idi. Ona görə də biz bu sarıdan qonşularımıza  baxanda əv-
vəllər çox geridə idik. Ancaq üstündən bir neçə il keçməmiş biz çox 
irəliyə getdik. Erməniləri, gürcüləri ötüb keçdik. 

O vaxtlar, Hüseyn müəllimin təşəbbüsü ilə Zaqafqaziya Gənc 
Alimlərin Birliyi yaradılmışdı. Bu birlik çərçivəsində hər iki il-
dən bir gənc alimlərin  konfransları keçirilirdi. Növbə ilə ildə bir 
ölkədə təşkil olunurdu. Tədbirə bütün fzioloqlar toplaşardı. 

Təəssüf ki, sonra vəziyyət dəyişdi. SSRİ-nin akademik sistemi 
dünyada ən qüvvətli, elmi baxımdan ən düzgün bir qurum idi. Ru-
siyanın özündə elm aləmində çox böyük dəyişikliklər oldu. Ancaq 
onların fiziologiya sahəsində çoxlu alimləri,  güclü elmi bazaları 
var. Fizioloqların sayı bizimlə müqayisədə minlərlədir. Onların 70-
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80 nəfəri işini dəyişsə də kifayət qədər aparıcı alimləri var ki, onla-
rın yenidən bu elmi bərpa etməyə imkanları şübhəsizdir. 

Məsələn bir il yarım öncə Moskvada Ali Sinir  Mərkəzində 
direktorla söhbət edirdim. Bir əməkdaş otağa girib, balaca, yarım 
santimetrlik bir gümüş məftilin yoxluğunu bildirdi. Bir balaca 
dəmir parçası indiki dövrdə o boyda institut üçün də problemə 
dönüb, yəni çətinliklər orada da var. Beyinin elektrik potensialını 
ölçmək üçün qurğu hazırlanırdı. Direktorla elmi əməkdaşın  üzə-
rində iş gedən qurğu və lazım olan balaca məftillə bağlı söhbəti 
məni heyran qoydu. Onlar on dəqiqə elmi diskussiya apardılar. 
Mən gördüm ki, onlarda elmi potensial o qədər güclüdür ki, sabah 
başqa bir əvəzləyici yaradıb, o işi başa çatdırmaq gücündədirlər. 

Hüseyn müəllimin vaxtında bizim institut axşam saat doqqu-
za, ona kimi işləyirdi. Alimlər burada eksperimentlər aparırdı. 
Fizioloqlarda güclü həvəs var idi. O vaxtlar elmə həvəs indiki 
dövrlə müqayisədə tamamilə başqa cür idi… 

Kollektiv aparıcı bir şəxsiyyətə həmişə bağlı olur. Hüseyn 
müəllimin bu elmdə, həm də instituta  rəhbərlikdə səriştəsi böyük 
idi. Onda öncəni  görmək bacarığı var idi. 

12-13 ilin içərisində Azərbaycanda  beyin fiziologiyası bir-
dən-birə inkişaf etdi. Hüseyn müəllimin vaxtında bizim institu-
tun tələbələri Yaponiya, Polşa, Bolqarıstan, Çexslovakiyada və 
s. yerlərdə işləyiblər. Az  bir müddətdə böyük  nailiyyətlər əldə 
etmişdik. Onlar orda öyrəndiklərini gəlib burada tətbiq edirdilər, 
institutu inkişaf etdirirdilər. Eyni zamanda özləri də yeni tələbələr 
yetişdirirdilər. 

Beyinin öyrənilməsi istiqamətində işlər mütəmadi davam 
etməlidir. İndiyə kimi ümumi prinsiplər öyrənilib. Molekulyar, 
membran, sistem səviyyəsində beyinin iş prinsiplərinin bir çox 
aspektləri aydındır, ancaq deyək ki, beyin necə işləyir… axıra 
qədər bunu öyrənmək çox  çətindir. Mənə elə gəlir ki, biz bilən-
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də ki, beyin necə işləyir, onda biz deməli özümüzü yaxşı tanıya 
bilmişik. Bu da mümkünsüzdür. Biologiya elmləri içərisində ən 
çətin problem hüceyrənin iş prinsipidir. Hüceyrəni öyrənsək də, 
elementar səviyyədən, mürəkkəbə doğru, onu sistem səviyyəsin-
də araşdırmaq, davam etdirmək  lazımdır. Yəni kompüterdə olan 
ayrı-ayrı elementlər bütövlükdə cəmləşib bir qurğu əmələ gətir-
diyi kimi, beyini təşkil edən funksiyaların kompleks halda bir-
ləşməsini öyrənmək lazımdır. Beyinin əsas funksiyaları olan in-
formasiyanın təhlili, yaddaş prosesləri, təlim prosesləri və yaxud 
funksional sistemlərin orqanizmi təmin edəcək emosional stress 
vəziyyətləri - bunların hamısını sinirin ətraf mühitin ona təsir 
edən amillərin qiymətləndirilməsinin nəticəsində və əldə olunan 
nəticənin proqnozlaşdırılması zamanı qavraya bilərik. Onun üçün 
də beyinin sistem aspektlərini öyrənmək lazımdır. 

Hüseyn müəllimin vaxtında bir neçə laboratoriya bir bölmə-
də cəmləşmişdi. Beyin fiziologiyası ilə məşğul olan bölməyə aka-
demikin  özü rəhbərlik edirdi. Sonra institutda dəyişikliklər oldu.  
Həmin bölmə ləğv edildi. Mənim indi rəhbərlik etdiyim laborato-
riya onun çalışdığı laboratoriyadır. Yəni əvvəlki “neyrofiziologi-
ya” laboratoriyası “beyin və davranış” laboratoriyası ilə birləş-
dirildi. Hazırda Akademik Hüseyn Həsənov adına laboratoriya 
adlanır. Həm də Fiziologiya institutundan xeyli sayda mütəxəssis 
xaricə köçdü.

Hüseyn müəllimin vaxtında institut doğrudan da böyük bir 
fizioloqlar məktəbinə çevrilmişdi.  O on il də yaşasaydı  bu insti-
tut AMEA-da, bəlkə də biologiya sahəsində ən aparıcı elmi təşki-
latlardan biri olardı. Çox təəssüf ki, akademik  cavan yaşlarında 
dünyadan köçdü…Ancaq elmdə iz qoyub, məktəb yaradıb dün-
yasını dəyişdi…
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FENOMEN ŞƏXSİYYƏT

Hüseyn müəllimin şəxsi keyfiyyətlərindən, onun elmi təş-
kilatçılıq qabiliyyətindən, Azərbaycanda fiziologiya elminin inki-
şafındakı xidmətlərindən, yaxud özündən əvvəl  Fiziologiya insti-
tutuna direktorluq etmiş akademik Abdulla Qarayevin elmi irsini 
layiqincə davam etdirməsindən  saatlarla danışmaq olar. 

Hüseyn müəllimlə səmimi ünsiyyətimiz 70-ci  illərin əvvəllə-
rindən başlayıb. Böyük bir elm ocağına,  Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən  və 1968-ci ildən insti-
tut olan elm mərkəzinə rəhbərlik etmək Hüseyn müəllimə həvalə 
olunmuşdur. O,  A.Qarayevin sağlığında Fiziologiya institutunun 
direktor müavini vəzifəsində çalışırdı. Həmin vaxt Hüseyn müəl-
limdən də başqa fiziologiya üzrə doktorlar, professorlar var idi. 
Ancaq akademik Qarayev Hüseyn müəllimin elmi bünövrəsinə, 
onun təşkilatçılığına bələd olduğundan, elmi rəhbərliyə obyektiv 
münasibət bəsləyə bilməsi keyfiyyətlərini nəzərə alıb, elə öz sağ-
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lığında məsləhət bildi ki, bu ciddi vəzifə Hüseyn müəllimə həvalə 
olunsun. 

Akademik Qarayev dünyasını dəyişəndən sonra akademi-
yanın rəhbərliyi, ictimaiyyət, Fiziologiya institutunun kollektivi 
belə qənaətə gəldi ki, institutun direktoru Hüseyn müəllim olma-
lıdır. 

Hüseyn müəllim institutun direktoru seçildikdən sonra ömrü-
nün sonuna kimi də həmin vəzifədə fəaliyyət göstərdi.

Alim ilk növbədə Fiziologiya institutunun tələbələrinə, və-
zifəsinə uyğun olaraq texniki, elmi tədqiqat işləri üçün lazım olan 
tədqiqat bazasının yaradılmasına xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bu ən 
mühüm şərt idi. Fiziologiya institutunda fəaliyyət göstərən elmi 
tədqiqat işlərinin istiqamətinə uyğun olaraq laboratoriyaları diff e-
rensiasiya etdi. Yəni hər bir istiqamət üzrə tanınmış alimləri  la-
boratoriya rəhbəri təyin etməklə elmi təcrübə zamanı yaxşı nəti-
cələrin əldə olunmasına şərait yaratdı. O,  Fiziologiya institutuna 
çoxlu sayda elmi istiqamətlər gətirdi. Həmin mövzular indinin 
özündə də aktuallığını saxlayır. Yeni istiqamətlər deyəndə təbii 
ki, akademik A.Qarayevin yaratmış olduğu elmi bünövrəni o sax-
ladı. Lakin həmin bünövrənin üzərində o yeni məqamlar müəy-
yənləşdirdi və  onları zənginləşdirdi. Məsələn onun vaxtında fizi-
ologiya bütövlükdə neyrofiziologiya elmini, neyrokimya elmini, 
davranışın fiziologiyasının, sonra stress hadisələrinin orqanizmə 
təsiri kimi məsələləri öz elmi planında müəyyənləşdirdi və həyata 
keçirdi. Onlardan biri də aclığın müxtəlif müddət daxilində öyrə-
nilməsi idi. Təbii ki, fiziologiyada tədqiqatlar heyvanlar üzərində 
aparılır. Alınan nəticələr isə qanunauyğun olaraq insanlara nəzəri 
cəhətdən tətbiq olunur. Hüseyn müəllim bu cəhətlərin hər birini 
gözəl bilirdi. 

Hüseyn müəllimin sağlığında Müdafiə Şurasının üzvü olmu-
şam. O adamlara tamamilə sərbəstlik verirdi. Adamların fikrini 
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dinləyirdi, onların fikirlərinə hörmətlə yanaşırdı. Elmi Şuraların 
aparılması, Azərbaycanda fiziologiya cəmiyyətinin fəaliyyətinin 
inkişaf etdirilməsi bir qayda olaraq Hüseyn müəllimin həmişə 
diqqət mərkəzində idi. Həmin vaxtlarda Hüseyn müəllim  aktiv 
fəallığın nəticəsində 1972-ci ildə akademiyanın müxbir üzvü, 
1976-cı ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. Buna layiq idi. Hüseyn müəl-
lim adamlara, yəni öz əməkdaşlarına şərait yaradırdı ki, onlar o 
vaxt dünyanın və yaxud ittifaqın elm mərkəzləri olan Moskvaya 
getsinlər. Orada Beyin  institutu, Leninqradda Ali Sinir Mərkə-
zinin  fiziologiyası var idi. Fiziologiya və Təkamül fiziologiyası 
Bio kimyası adında fiziologiya institutu fəaliyyət göstərirdi. Bun-
lar güclü elm mərkəzləri idi. Çalışırdı ki, Azərbaycan gəncləri hə-
min elm mərkəzlərində olsunlar. O dövrün görkəmli alimləri ilə 
təmasa girə bilsinlər. Həmin yerlərdə onlar çxış etsinlər, seminar-
lara qoşulsunlar. Bütün bunlarla yanaşı o kimə elmi məzuniyyət 
həvalə edirdisə,  eyni zamanda onlara tapşırıq verirdi ki, orada ol-
duqları müddətdə qayıtdıqdan sonra bunlar necə işləyə biləcəklər, 
lazım olan kimyəvi maddələri əldə etsinlər, müəyyən cihazların, 
qurğuların sifariş olunması, onların alınıb Fiziologiya institutuna 
gətirilməsinə təşəbbüs göstərsinlər. 

Təsəvvür edin ki, vəziyyət belədir. Hər otaqda bir-iki, mak-
simum üç nəfər işləyirdi. Mən bütün bunların şahidi olmuşam. 
Hər bir adam özünün tədqiqat işini aparırdı. Yaxud onlara verilən 
göstəriş əsasında fəaliyyət göstərirdilər. 

Hüseyn müəllimin elmi xidmətləri ancaq Fiziologiya institu-
tunda direktor olmaqla məhdudlaşmadı. Hüseyn müəllim sözün 
həqiqi mənasında Azərbaycanın müxtəlif ali təhsil müəssisələ-
rində mövcud olan insan və heyvan fiziologiyası kafedraları ilə 
təmasa daxil olurdu. Ən çox Azərbaycan  Dövlət Universiteti ilə 
əlaqəsi güclü  idi. Həmçinin orada dərs də aparırdı. Kafedranın 
istəyi ilə müəyyən fənləri tədris edirdi. 
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Mən şəxsən dəfələrlə Hüseyn müəllimdən xahiş edirdim ki, 
APİ-yə,  kafedraya gəlsin, tədbirlərimizə qoşulsun, ehtiyac ol-
duğu zaman istiqamət də versin. Hüseyn müəllim çox mülayim 
təbiətli bir adam idi. Məmnuniyyətlə gəlirdi, burda laboratoriya-
nın  vəziyyəti ilə tanış olurdu. Öz təklifl ərini, arzularını da qeyd 
edirdi, razılığını bildirirdi. Ancaq bütün hallarda, şəxsən bizim 
kafedranın əməkdaşlarından ötrü fiziologiya institutunun qapıları 
açıq idi. Biz ora gedəndə kimdənsə icazə istəmirdik. Elə indi də 
elədir. Mən o vaxtlar doktorluq dissertasiyası üzərində işləyirdim, 
işin bir hissəsini öz kafedramızda,  bir hissəsini də Fiziologiya 
institutunda aparırdım. Hər dəfə o uyğun laboratoriya müdirlərinə 
tapşırırdı ki, işçilərə kömək edin, şərait yaradın, qoyun işləsin. 

Allah ona min rəhmət eləsin, şəxsən mənim doktorluq disser-
tasiyamla həmişə maraqlanırdı. Adamların yanında açıq şəkildə 
elan edirdi ki, fiziologiya  instutundan nə lazımdırsa kömək olu-
nacaq. Hüseyn müəllimin sağlığında ancaq bizim kafedradan 8 
nəfər Fiziologiya institutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
etdi. Əlbəttə bütün hallarda subardinasiya, təlimat məsələləri və 
s. gözlənilirdi. O, şərait yaradırdı ki, gənclər inkişaf etsin, elmə 
gəlsin, bir də sözün düzü, mən o vaxt xüsusən SSRİ daxilində 
çoxsaylı tədbirlərdə iştirak edirdim. İlk növbədə bir alim kimi 
Hüseyn müəllim həmin adamları maraqlandırırdı. Onun ünvanı-
na yaxşı sözlər deyir və xahiş edirdilər ki, o adamların salamları-
nı Hüseyn müəllimə çatdıraq. Hüseyn müəllim həmin vaxtlarda 
Azərbaycan fiziologiya elmini yalnız İttifaq miqyasında, bizim 
respublikada deyil, eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrində 
də təmsil edirdi, özü də yüksək səviyyədə. Mən dəfələrlə onun 
kabinetinə gedəndə görürdüm ki, ingilis dilində materiallar üzə-
rində işləyir. Deyirdi ki, yaxın vaxtlarda xaricə gediş var. O  da 
SSRİ-dən olan nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil idi və özü 
şübhəsiz ki, müstəqil  məruzə ilə çıxış etməli idi. Təsəvvür edin, 
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bax, akademik olduğu halda öz vəzifəsinə, öz adına-sanına, el-
minə  hörmətlə yanaşırdı. Yüksək hazırlıqdan və özünə inanan-
dan sonra beynəlxalq səviyyəli elmi forumlarda respublikamızı 
təmsil edib. 

Hüseyn müəllim ardıcıl təhsil alıb. Universiteti qurtarıb, hələ 
orda oxuyarkən Fiziologiya kafedrasının o vaxtki görkəmli alim-
ləri ilə, şəxsən akademik Qarayevlə, professor Tələt Qayıbovla, 
professor Rza Səfərovla elmi əlaqədə olub, hələ tələbə ikən TEC 
(Tələbə Elmi Cəmiyyəti) xətti ilə professorların diqqətini özünə 
cəlb edib. Ona görə də məndə olan məlumatlara görə akademik 
Qarayevin məsləhəti ilə aspiranturaya qəbul olunur, səmərəli elmi 
yaradıcılığı üçün planlaşdırılan elmi tədqiqat işinin istiqamətinə 
uyğun olaraq Leninqrada göndərilir. Leninqradda da çox yüksək 
səviyyədə elmi-tədqiqat işi aparır. Vaxtında namizədlik və dok-
torluq  dissertasiya işlərini müdafiə edib, görkəmli alim səviyyə-
sinə yüksələ bilmişdir. 

Hüseyn müəllimin sağlığında bizim respublikada çoxlu sayda 
elmi forumlar təşkil olunub. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda 1983-
cü ildə SSRİ Fizioloqlarının qurultayı Bakıda keçirildi. Həmin  
qurultayın açılışı yaxşı yadımdadır. İndiki Heydər Əliyev adına 
sarayda keçirilən tədbirə, beynəlxalq səviyyəli toplantıya dünya-
nın müxtəlif ölkələrindən  iştirak etmək üçün alimlər gəlmişdilər. 
SSRİ fiziologiya elmi elə bir möhtəşəm tədbirin Azərbaycanda 
keçirilməsini ilk növbədə akademik Hüseyn Həsənovun nümunə-
sində ölkəmizə  etibar etmişdi. Tədbir yüksək səviyyədə təşkil 
olunmuşdu. 

Biz tez-tez Avropa elminə, təhsilinə inteqrasiya etmək barə-
də danışırıq. Azərbaycan təhsilinin və elminin beynəlxalq səviy-
yəyə yüksəldilməsi, tanınması istiqamətində Hüseyn müəllim az 
iş görmədi. O istedadlı gənclərin yalnız keçmiş ittifaqda deyil, 
SSRİ -nin sərhədlərindən kənara çıxıb, başqa beynəlxalq səviy-



 151 

yəli tədbirlərdə iştirak etməsi üçün geniş meydan açmışdı. Mə-
zuniyyət, ezamiyyət, yol xərci, gündəlik xərc və s. nəzərə almaq 
şərti ilə, çoxlu sayda aspirantların Moskvaya, Kiyevə, Leninqrada 
və s. yerlərə ezam olunmasına şərait yaratmışdır. Bu gün məhz 
onlar, həmin mütəxəssislər  Azərbaycan Fiziologiya elminin inki-
şafını davam etdirirlər. 

Hüseyn müəllim Azərbaycanda Fiziologiya elminin yeni bir 
epoxasını yaratdı və həmin dəyərlər bu gün də qorunub saxlanı-
lır. Bugünkü gündə də kimlərsə doktorluq müdafiəsi kürsüsünə 
çıxırsa, ilk növbədə o adamlar akademikin adından çıxış edirlər, 
deyirlər ki, bu sahədə elmi istiqaməti bizə Hüseyn müəllim ve-
rib. Özünün elmi mövqeyinə görə Azərbaycanda bütöv bir fizio-
loqlar məktəbi yarada bildi. O məktəb bu gün ölkəmizdə yaşayır 
və eyni zamanda Azərbaycanda fiziologiyanın tədrisi ilə həmişə 
uzlaşdırılır.

Onun “Mərkəzi Sinir Sisteminin fiziologiyası” adlı dərsliyinə 
bugünkü gündə də ali məktəb auditoriyasında ehtiyac var.

Auditoriyada gənclərimizə görkəmli fizioloqların, xüsusən 
Hüseyn Həsənovun adını tez-tez çəkirik. Fiziologiya üzrə Azər-
baycan dilində ilk vəsaitlərin yaradılması akademik Qarayevin 
öhdəsinə düşüb. Ondan sonra Azərbaycan dilində dərslik yazmaq, 
Azərbaycan dilində elmi tədqiqat işlərinin istiqamətini genişlən-
dirmək, fiziologiyanın tədqiqində Hüseyn müəllimin xidməti mi-
silsizdir. Onun yaratdığı məktəb bu gün etibarlı əllərdədir. 

Orta məktəblər üçün yazılan biologiya dərsliyində də Hüseyn 
müəlimin adı çəkilir  ki, şagirdlərimiz bu alim haqqında məlumat-
lı olsunlar. Həmçinin Abdulla Qarayev və Zərifə Əliyeva barəsin-
də geniş məlumatlar yazılıb. Dərsliyin müəllifi olduğum üçün bu 
insanların adını qeyd edərkən fəxarət hissi keçirirəm.  

Hüseyn müəllim bioloq olmaqla yanaşı tibb ilə əlaqəli olan 
Fiziologiya elminə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Zərifə xanım da 
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vaxtilə Fiziologiya institutunda  fəaliyyət göstərib,  onların  bir-
likdə xidmətləri olub. 

Hüseyn müəllim universal bir bioloq alim idi. 
O özünün elmi imkanlarının çiçəkləndiyi bir dövrdə həyatla 

vidalaşdı. Bu həyatın qanunauyğunluğudur.
Həkimlər praktik cəhətdən insanları müalicə edir. Fizioloqlar 

isə nəzəri cəhətdən tibbin xidmətçiləridir. 
İndi üzərində çalışdığım dərslikdə də Hüseyn müəllim 

haqqında geniş materiallar öz əksini tapacaq. Bunu özümə ondan 
ötrü borc bilirəm ki, Hüseyn müəllimin mənim elmi inkişafımda 
həqqətən qayğısı olub  və nəticəsini görmüşəm. 

Adamları diqqətlə dinləyirdi, istər şifahi, istər yazılı, ondan 
yox kəlməsini eşitmək mümkün deyildi. Lap çətin olduğu halda 
deyirdi ki, biz şəraiti təmin edəcəyik. Onun fəlsəfəsində “imkan 
imkansızlığın əleyhinədir” şüarı hakim idi. Özü elmi axtarışlar-
dan zövq alardı, uzun müddət ailədən, evindən kənarda illərlə 
zəhmət çəkib, elmi nailiyyətlər əldə etmişdi  deyənə, elm arxasın-
ca gedən hər bir kəsin əziyyətini yaxşı bilirdi, elmi zəhmətin çə-
tinliyini başa düşürdü. Hüseyn müəllimin mövqeyi o idi ki, onun 
səviyəsinə qalxa biləcək ziyalılar yetişsin…

Onun hazırladığı elmi kadrlar öz vəzifələrini yüksək səviyə-
də yerinə yetirirlər. Elmi kadrları  onun yaradıcılığına hörmət və 
ehtiramla yanaşırlar. Onun rəhbərliyi ilə müdafiə edib, elmlər 
doktoru adını almış çoxlu sayda mütəxəssislər dünyanın müxtə-
lif elm mərkəzlərində hörmətli bir alim kimi fəaliyyət göstərirlər. 
Akademik üçün bundan  daha böyük uğur nə ola bilər. Türkiyə, 
Almaniya, Yaponiya və ABŞ-da və bir sıra ölkələrdə çalışan 
alimlər yetişdirib. Onlar Azərbaycan elminə ucalıq gətirirlər. O, 
yorulmaq nə olduğunu bilməyən böyük elmi təşkilatçı idi. Onun 
yüksək fiziki aktivlik və tükənməyən enerji və natiqlik məharəti, 
bildiyini auditoriyaya çatdırmaq üçün qeyri-adi danışıq qabiliy-
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yəti var idi. Böyük bir mövzunun içərisindən asan başa düşülən 
lazım olanı 3-4 cümlə ilə auditoriyaya çatdıra bilmək hər alimə 
qismət ola bilən ilahi bir keyfiyyət deyil. Hüseyn müəllimin çıxışı 
olanda salon dolu olardı, hamı onu dinləmək istəyirdi. Ona görə 
yox ki, institutun direktoru idi, ona görə ki, ondan nəsə öyrənmək 
istəyirdilər. Hər hansı çıxış da böyük bir zəhmətin, məsuliyyətin 
nəticəsidir. 

Hüseyn müəllimdə İlahidən gələn bir fenomenlik  var idi. O 
fenomenlik onu 40 yaşında dünyanın görkəmli alimləri sırasına 
çıxardı. Hər adam 40 yaşında bu qədər yüksəkliyə qalxa bilmir. 
Hüseyn müəllimdə xalqın tarixinə, mədəniyyətinə, fəlsəfəsinə, 
musiqisinə bağlılıq var idi. Bu gün Hüseyn müəllimin alimliyini 
fizilogiya elminin hüdudları çərçivəsində məhdudlaşdıra bilmə-
rik. Onun fəlsəfəyə müdaxiləsi, məntiqə, psixologiyaya, Azər-
baycan tarixinin ayrı-ayrı məqamlarını məharətlə təhlil etmək 
bacarığı,  polemikaya girişməyi var idi… 

Bir dəfə Gürcüstandan fizioloqlar gəlmişdilər. Müdafiədən 
sonra bir ziyafət məclisi  təşkil olunmuşdu. Məclisdən çıxanda 
xidməti sürücüsünün yox, mənim maşınımın sükanı arxasına əy-
ləşdi. Dedi ki, bayaq gələndə fikir verdim ki, qabaqda sən maşınla 
gedirdin və çox narahat sürürsən avtomobili. İndi səni özüm apa-
racam evə. Məni evə qədər gətirdi və dedi ki, indi arxayın gedə 
bilərəm. Bax  belə insan idi. 

Mən  xarici işlər nazirinin də  onunla məsləhətləşdiyinin şahi-
di olmuşam. Başqasının görə bilmədiyi və əhəmiyyət vermədiyi 
sətiraltı mənaları asanlıqla tuturdu… 

Hüseyn müəllimin parlaq xatirəsi onu tanıyanların qəlbində 
əbədi iz qoyub. Ruhu şad olsun….
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Fəxrəddin Bəhmən oğlu 
Əsgərov
AMEA-nın A.İ.Qarayev adına 
Fiziologiya institutunun 
“Hüceyrənin morfofunksional 
plastikliyi” laboratoriyasının 
müdiri, biologiya üzrə elmlər 
doktoru, professor  

ELM FƏDAİSİ- AKADEMİK HÜSEYN HƏSƏNOV 

Akademik Hüseyn Həsənovla ilk tanışlığım 1967-ci ilin 
əvvəllərinə təsadüf edir. O zaman fiziologiya üzrə bölmə fəa-
liyyət göstərirdi. İndiki Bakı Dövlət Universitetinin yanında 
birmərtəbəli tikilidə yerləşirdi. O zaman mən aspiranturanı biti-
rib, 1967-ci ilin sentyabr ayında müdafiə edib, elmlər namizədi 
olmuşdum.

Hüseyn müəllim də Leninqradda Pavlov adına institutda  
doktorluq işini tamamlayıb gəlmişdi. 

Hüseyn müəllim şəxsiyyət kimi çox şücaətli, fiziki cəhətdən 
də çox sağlam bir insan idi. Dəblə, müasir zövqlə, səliqəli  geyi-
nirdi. Həddindən artıq mehribanlığı ilə diqqət çəkirdi. 

Azərbaycanda Fiziologiya institutunun yaranması haqqında 
SSRİ Elmlər Akademiyasında söhbət gedirdi. Akademik Abdulla 
Qarayev biologiya bölməsinə məktub yazmışdı. Nəticədə Azər-
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baycanda olan fiziologiya bölməsini Fiziologiya institutuna çe-
virmək barədə 1968-ci ildə qərar qəbul olunmuşdu… 

Hüseyn müəllim doktorluğu müdafiə etmiş gözəl mütəxəs-
sis idi. Abdulla Qarayevin istəyi ilə Hüseyn müəllim elm üzrə 
müavin təyin edildi. Bir neçə aydan sonra A.Qarayev 58 yaşında  
rəhmətə getdi. Hüseyn müəllim institutun direktoru oldu. 

Mən o zaman institutun Həmkarlar Şurasının sədri idim. 
Hüseyn müəllimlə bizim çox səmimi dostluq, yoldaşlıq müna-
sibətimiz vardı. 1985-ci ilə kimi də həmkarlarda çalışdım və 
sonralar elmi yaradıcılıqla bağlı bu vəzifədən azad olunmağımı 
xahiş etdim….

Hüseyn müəllim hamıya kömək əlini uzadırdı. Mən 1965-ci 
ildə müdafiə edib, bir il sonra 1966-cı ildə diplomumu almışdım. 
Hüseyn müəllim direktor olandan sonra dedim ki, mən neçə il-
dir müdafiə etmişəm, 3 ildir kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyirəm, 
özüm də ailəliyəm, cəmisi 150 manat maaş alıram. Hüseyn müəl-
lim iki gün keçməmiş, yay ayları ərəfəsində iclas çağırdı və məni 
baş elmi işçi vəzifəsinə keçirdi. 

Hüseyn müəllimin ölkədə və eyni zamanda respublikamız-
dan kənarda da nüfuzu güclü idi. İstənilən elm ocağı, istənilən 
dünya alimləri ilə əlaqələri mövcud idi. Özü Pavlov institutun-
da  müdafiə etdiyindən, oranın elmi heyəti ilə də sıx yaradıcılıq 
münasibətləri vardı. O vaxtlar SSRİ-də fiziologiyanın da mərkəzi 
həmin institut sayılırdı. 

Hüseyn müəllim qısa müddətdə Fiziologiya institutunu se-
çilən elm ocaqlarından birinə çevirdi. Yeni laboratoriyalar açıldı. 
İnstitut sürətlə inkişaf etməyə başladı. 

O vaxt institutdan qabaq, fiziologiya bölməsi olanda akade-
mik Cəlil Hüseynov 1962-ci ildə yaradılan “Histologiya və mor-
fologiya” laboratoriyasının müdiri idi. Cəlil müəllim  yaşlı adam 
idi. O illər biz elmi hesabatı Moskvaya verirdik. Cəlil müəllim də 
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yaşı ilə bağlı instituta vaxtı-vaxtında gəlib gedə bilmirdi. Mən hə-
min istiqamətdə başqa laboratoriyada işləyirdim. Hüseyn müəl-
lim məni onun laboratoriyasına baş elmi işçi keçirdi və qarşıma 
tələblər qoydu. 1971-ci ildə akademik Cəlil Hüseynov özü ərizə 
yazaraq Rəyasət Heyətinin qarşısında məsələ qaldırdı ki, labora-
toriyaya rəhbərlik mənə tapşırılsın. 

Hüseyn müəlim həmin laboratoriyanın 1965-ci ildən yazıl-
mamış hesabatlarını hazırlamağı mənə həvalə etdi. Mən də çalış-
dım və bütün illər ərzində nəzərdə tutulan hesabatları qısa müd-
dətdə Moskvaya təqdim etdim. 

Hüseyn müəllim özünün elmi istiqamətini inkişaf etdirmək 
üçün institutda “Beyin və davranış” şöbəsini yaratdı. Özü şöbəyə 
başçılıq edirdi və burda tədqiqatlar elektrofizioloji istiqamətdə, 
neyrokimya üzrə aparılırdı. Ancaq beyinin hansı strukturasında, 
hansı nüvəsində, bax  bu məlum deyildi. Beyində elə törəmələr 
var ki, onu ancaq mikroskopla görmək olur. Hüseyn müəlllim 
mənə beyinin strukturlarını öyrənməyi, həm onun hüceyrə quru-
luşunu, həm də anatomik quruluşunu araşdırmağı tövsiyə etdi.

Canlı heyvan üzərində təcrübələr aparılır, elektrod qoyu-
lur, beyində gedən potensiallar yazılır, mübadilə prosesləri öy-
rənilir… 

Hüseyn müəllim beyinin struktur çalışmasını öyrənməyi 
mənə tapşırdı. 

1971-ci ilin axırı, 1973-cü ilin əvvəlinə kimi, cəmi iki il müd-
dətində Hüseyn müəllim məni SSRİ-nin altı dənə institutuna eza-
miyyətə göndərdi. 

Birinci, məni Pavlov adına institutun morfologiya labora-
toriyasına, sonra Leninqradda Hüceyrə institutuna, yenə həmin 
şəhərdə Tibbi Eksperimental instituta, daha sonra Moskvanın 
Beyin institutuna (orada üç ay ərzində insan və heyvanların həm 
anatomiyasını və həm də onun hüceyrə quruluşunu öyrəndim), 
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daha sonra isə Neyrofiziologiya və Ali Sinir fəaliyyəti institutuna 
göndərdi. Bunlar hamısı morfologiya üzrə idi. Təkamül institu-
tunda isə hüceyrənin tərkibində olan maddələri tam şəkildə öyrə-
nirlər. Üç ay da professor Brodskinin hüceyrə laborotoriyasında 
çalışdım. 

9 ay ərzində fasiləsiz həmin institutlarda çalışdım və qayıt-
dım ölkəmizə. Hüseyn müəllimə dedim ki, baxın, mən bu metodi-
kaları öyrəndim. İnstitutda adi işıq mikroskopundan başqa heç bir 
şey yoxdur. Mən necə işləyim?. Dedi ki, təklifin nədir, neyləyə 
bilərsən?

Bildirdim ki, Leninqradda mən optik cihazların mərkəzi de-
yilən bir yer tanıyıram. Cürbəcür mikroskoplar buraxırlar. Həmin 
mikroskoplarla hüceyrədə, beyinin başqa toxumalarında gedən 
prosesləri, neyronlarda gedən dəyişiklikləri öyrənmək,  izləmək 
mümkündür. O məni ezamiyyətə göndərdi ki, get nə lazımdırsa 
sifariş ver, al gətir. Bir ay həmin zavodda oldum, müəssisənin 
məhsullarını öyrəndim  və təxminən 5 dənə mikroskop seçdim. 
1976-ci ilin axırına kimi mən sifariş verdiyim avadanlığın Fizio-
logiya institutuna gətirilməsinə nail oldum. Sonra da Hüseyn 
müəllimə bildirdim ki, çoxlu reaktivlər almalıyıq ki, onların üzə-
rində işləyək. Yenə də Moskvada rastlaşdığım bir yer haqqında 
ona məlumat verdim ki, dünyada olan bütün reaktivləri  orada 
tapmaq mümkündür. Bu məsələ ilə bağlı məni 1978-ci ildə bir 
neçə dəfə Moskvaya ezamiyyətə yolladı.  

Mənim laboratoriyamın təchizatına o zaman 20 min manatlıq 
və bir dəfə də reaktivlərin alınması üçün 35 min manatlıq vəsa-
it ayırtdırdı. Hüseyn müəllim akademiyanın Rəyasət Heyətində 
Gənc Alimlər Şöbəsinin rəhbəri idi. Onun sözü keçirdi və əlində 
geniş imkanları var idi.

Laboratoriya tam  qurulduqdan və son texnologiya ilə təmin 
olunduqdan sonra mənə xeyli sayda işçi verdi. Təkcə mənim la-
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boratoriyamda 32 işçi və 5 nəfər də aspirant çalışırdı. Bütün mik-
roskopları işlədirdik, əlavə olaraq başqa cihazlar da almışdıq.

Biz Hüseyn müəllimlə birgə kadr hazırlığına başladıq. La-
boratoriyada qida problemini araşdırırdıq. Aclıq mərkəzi, toxluq, 
susuzluq mərkəzi və bu mərkəzlərdə gedən neyrokimyəvi pro-
sesləri öyrənirdik. Bu mövzu üzrə Hüseyn müəllimlə mən 20-yə 
yaxın elmlər namizədi hazırlamışıq. Kadr hazırlığı Hüseyn müəl-
limin ideyası idi. Həmin bu mövzu ilə bağlı mən 1990-cı ildə Ki-
yevdə doktorluq işini müdafiə etmişəm. 

Hüseyn müəllim mənə çox böyük hörmət edirdi. Hər hansı 
məsələ ilə bağlı mütləq mənim fikrimi də öyrənirdi. Ümumiyyət-
lə, kollektivlə fikirlərini daima bölüşərdi. 

Həyat qəribəliklərlə ilə doludur. Onun vəfatı gözlənilməz 
oldu. Ölümündən sonra rəhbərlik etmiş olduğu “Beyin və davra-
nış” şöbəsinin  müdirliyi  1995-ci ildən mənə tapşırıldı. Fiziologi-
ya institutunda 12 laboratoriya vardı və onun da altısı bu şöbədə 
idi. Sonrakı illərdə bu şöbə ləğv edildi.  

Hüseyn müəllim elmi qabiliyyəti olan adamlara çox böyük 
kömək edirdi. 

Yaxşı xatırlayıram, 1984-cü ildə SSRİ Elmlər Akademiyası-
nın nümayəndə heyəti instituta gəlmişdi. Akademiklər institutu 
gəzərkən mənim laboratoriyamda heyrətlərini gizlədə bilmədilər. 
Dedilər ki, Moskvada belə laboratoriya yoxdur.  Mən də dedim 
ki, Hüseyn müəllimin sayəsində bunu yaratmışıq. Hüseyn müəlli-
min nəinki laboratoriyaların, bütövlükdə institutun təkmilləşdiril-
məsində, inkişafında böyük zəhməti olub. Alimin fədakar əməyi 
nəticəsində qısa müddətdə Fiziologiya institutu 12 elm ocağı ara-
sında 4-cü yerə çıxdı. Bizim və Hüseyn müəllimin rəhbərlik et-
diyi laboratoriyada çalışan alimlərlə birlikdə 1973-cü ildən 1990-
cı ilə kimi SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının və SSRİ EA-nın 
Beyin proqramına qoşulmuşduq. SSRİ dağılandan sonra əlaqələ-
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rimiz kəsildi.  Həmin proqrama əsasən ildə iki-üç dəfə mən ya 
xaricə, ya da ittifaqın müxtəlif elmi müəssisələrinə ezamiyyətə 
gedirdim. 1993-cü ildən bu günə kimi mən bir dəfə də olsun elmi 
ezamiyyətdə olmamışam…

Qəlbi kövrək insan idi. İnsanpərvərliyi  ilə hamının qeydinə 
qalırdı, işçilərə böyük qayğıyla yanaşırdı, hamıya hörmət bəslə-
yirdi. Onun ən böyük üstünlüyü insanları düzgün seçmək qabi-
liyyəti idi. Kimin qabında nə olduğunu, bacarığını, nəyə qadir 
olduğunu bilirdi. Adam tanımaqda sərraf idi. Özü də çalışırdı ki, 
qabiliyyəti olan adamlara şərait yaratsın. Onda paxıllıq yox idi. 
Onun  mənə yaratdığı şərait olmasaydı mən gəlib bu səviyyəyə 
çıxa bilməzdim. Üstümdə onun zəhməti çox olub, heç vaxt haqqı-
nı itirə bilmərəm.  

Nə vaxt yuxuma girirsə, həmin gün mən onun ruhuna yasin 
oxutdururam. “Beyin və davranış” şöbəsini yaradanda deyirdi ki, 
mənə lazımdır ki, bütün bunu kompleks şəkildə öyrənək. Deyir-
dim ki, ay Hüseyn müəllim beyin o qədər mürəkkəbdir ki, dav-
ranışa əsasən onun hər bir nüansını öyrənmək qeyri-mümkündür. 
Təsəvvür edin ki, beyində 18 milyard hüceyrə və hər bir hücey-
rənin də özünün 10 min qəbuledici nöqtəsi var. Hər kəs bir cür 
anlayır. İnformasiyaları öz süzgəcindən özünəməxsus düşüncə 
tərzi ilə qəbul edir. İnsanlar bir-birinin təkrarı deyil. Fərdi qayda-
da düşünürlər… 

Hüseyn müəllimin arzuları böyük idi, bu şöbədə çoxlu elmi 
araşdırmalar aparacağımızı düşünürdü. Ancaq əfsuslar olsun ki, 
görkəmli alimi vaxtsız itirdik. Yaratdığı şöbə və çalışdığı labo-
ratoriya ölümündən sonra onun adını daşıyır. Ruhu şad olsun….
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Əli Allahverdiyev
AMEA-nın A.İ.Qarayev adına 
Fiziologiya institutunun  
laboratoriya müdiri,
Tibb Elmləri doktoru, professor

“HÜSEYN HEYDƏR OĞLU HƏSƏNOV”

Akademik Hüseyn Heydər oğlu Həsənov dünya şöhrət-
li alim, böyük insan 20 ilə yaxındır ki,  bizim aramızda yoxdur, 
amma ruhu, qoyduğu böyük işləri, elmi ideyaları bu gün də bi-
zimlədir. Biz onlardan bəhrələnirik.

Fiziologiya institutunun formalaşmasında, onun inkişafında 
Hüseyn müəllimin əvəzsiz rolu var.

Akademik Hüseyn Həsənovun səyi nəticəsində Fiziologiya 
institutunda geniş miqyaslı neyrofizioloji tədqiqatların təməli qo-
yuldu. 

Hüseyn müəllimin yüksək elmi və təşkilati xüsusiyyətlərinə 
görə institutda beynəlxalq konfranslar və xarici alimlərin iştirakı 
ilə SSRİ fizioloqlarının qurultayı keçirildi.  Bu onu göstərirdi ki, 
Hüseyn müəllimin rəhbərlik etdiyi A.İ.Qarayev adına Fiziologiya 
institutu SSRİ Elmlər Akademiyasının ön sıralarında olan insti-
tutlarından biri idi.
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Fiziologiya elminin ön problemlərini məqsəd qoyaraq və 
düzgün kadr siyasəti nəticəsində Hüseyn müəllim Azərbaycanda 
müasir Fizioloqlar Cəmiyyəti yaratdı, elmi istiqamətlər genişlən-
dirildi. Hüseyn müəllimin rəhbərliyi altında institutda insan fizio-
logiyasının problemləri öz yerini tutdu.

Xüsusən mənə göstərdiyi dəstəyə görə Hüseyn müəllimə də-
rin minnətdaram və ruhuna rəhmət diləyirəm.

Akademik Hüseyn müəllimi tanıyanlar onun insanlıq cəhət-
lərinə vurğun idi. Sadəlik, insanpərvərlik, alimlə alim, fəhlə ilə 
fəhlə, böyük ilə böyük, uşaq ilə uşaq olmağı onu fərqləndirirdi.

İnternetdə məşhur şəxsiyyətlərin reytinqinə görə, Akademik 
Həsənov Hüseyn Heydər oğluna yüksək ballar verildi:

Simpatiyaya görə-5000 bal
Dəyərinə görə-5077 bal.



 162 

İsmayılova Xədicə Yusif qızı
A.İ.Qarayev adına Fiziologiya 
institutunda baş elmi işçi, 
biologiya üzrə elmlər doktoru 

                    
AKADEMİKİN TƏLƏBƏSİNİN 

MÜƏLLİMİ İLƏ BAĞLI XATİRƏLƏRİ

Akademik Hüseyn Həsənovun  yaradıcılıq yolu vətənimiz-
də elmin inkişafına xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. 

Akademik Hüseyn Həsənovun instituta rəhbərlik fəaliyyə-
tinin səciyyəvi cəhəti kollektivin gücünün fiziologiyanın aktual 
və müasir istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasına-fundamental 
problem olan  mürəkkəb davranış formaların fizioloji və bio-
kimyəvi əlaqələrin izah edilməsinə yönəlmiş və o, buna nail 
olmuşdur. Xüsusi ilə onun yaddaş proseslərinin struktur-funk-
sional təşkilinin, emosiya və motivasiyanın neyrofizioloji və 
neyrokimyəvi əsaslarının öyrənilməsi, şərti refl ektor proseslə-
rində biogen amillərin rolunun sahəsində apardığı bir sıra fun-
damental və tətbiqi işləri ölkə daxilində və xaricdə geniş şöhrət 
qazanmış və bir sıra monoqrafiyalarda öz əksini tapmışdır. Bu 
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istiqamətdə apardığı və diqqəti cəlb edən eksperimental məlu-
matları dəfələrlə sovet elminin mühüm əhəmiyyətli nailiyyətləri 
kimi keçmiş sovetlər məkanının Elmlər Akademiyasının aka-
demik-katibinin illik məruzələrinə daxil edilmişdir. Akademik 
A.İ.Qarayev adına Fiziologiya institutunda aparılan elmi işlə-
rin nəticələri keçmiş SSRİ-nin Xalq Təsərrüfatının nailiyyətləri 
sərgisində nümayiş etdirilmişdir. 

Dörd laboratoriyadan ibarət olan “Beyin və  davranış” adlı 
şöbə və onlardan biri “Emosional-motivasiyalı davranış və yad-
daş” adlı olan laboratoriya müdiri və bununla bərabər direktor 
kimi akademik Hüseyn Həsənov özünün qısa elmi təşkilatçılığı 
fəaliyyətində yüksək eridusiyalı alim və elmi işin istedadlı təşki-
latçısı kimi daim institutun elmi dərəcəsinin artırılması və elmi 
kollektivin perspektiv tədqiqatlarının inkişafını təmin etməyə ça-
lışmışdır. O, xarici dövlət fizioloqları ilə elmi əlaqələrin genişlən-
məsi və möhkəmlənməsi istiqamətində tükənməz enerji nümayiş 
etdirməklə çox işlər görmüşdür. Belə ki, o, keçmiş Sovet  İttifaqı-
nın respublikaları ilə, eləcə də “Intermozq”  çərçivəsində Rusiya, 
Macarıstan, Polşa, Çexoslavakiya, Yaponiya, Amerika, İngiltərə 
və digər ölkələrin alimləri ilə birgə müqavilə əsasında elmi-təd-
qiqat işləri aparmış və bunun əsasında elmi-tədqiqat idarələri ilə 
əlaqələri genişləndirmişdir. Belə ki, şəxsən mən akademik Hü-
seyn Həsənovun təşəbbüsü ilə Rusiya, Polşa və Türkiyə alimlə-
ri ilə birgə müqavilə əsasında elmi-tədqiqat işləri aparmışam və 
bu tədqiqatların nəticələri mənim doktorluq dissertasiyamda öz 
əksini tapmışdır. Digər tərəfdən, mən “Beyin və  davranış” adlı 
şöbənin və bu şöbəyə aid olan “Emosional-motivasiyalı davranış 
və yaddaş” adlı laboratoriyaların katibi və bundan əlavə, Azər-
baycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi katibi olmuşam. Mənə 
göstərdiyi bütün kömək və etimada görə mən akademik Hüseyn 
Həsənova minnətdaram.
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Sovet İttifaqı dağılanda və respublikamız öz müstəqilliyini 
əldə edəndən sonra akademik Hüseyn Həsənov müstəqil Fizio-
logiya Cəmiyyətini yaratmağa qərar verdi və bu işi mənə həvalə 
etdi. Bu cəmiyyəti yaratması ərəfəsində mən cəmiyyətin Nizam-
namə və Proqramını tərtib etdikdən, uyğun təşkilatlardan möhür  
və ştampın əldə olunmasından və cəmiyyətin Ədliyyə Nazirliyin-
də qanunləşdirilib qeydiyyatdan keçməsi ilə əlaqədar bütün işləri 
gördükdən sonra yalnız akademik Hüseyn Həsənov cəmiyyətin 
sertifikatını almaq və Azərbaycan Fiziologiya Cəmiyyətinin  səd-
rinin təyin edilməsi üçün ədliyyə nazirinin qəbuluna getməli oldu. 
Mən, şəxsən nazirin qəbulundan sonra onun necə sevindiyinin və 
bu zaman dediyi sözlərin şahidi olmuşam. Sitat: “Nəhayət ki, biz 
müstəqil vətənimizdə fiziologiya elminin mühüm istiqamətləri-
nin işlənib hazırlanması və inkişafı ilə məşğul ola bilərik və mənə 
belə bir ciddi işə etimad göstərilməsinə görə çox şadam”.  

Azərbaycan Fizioloqları Cəmiyyətinin  çərçivəsində Fizio-
logiya institutu Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Döv-
lət Universiteti (BDU), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
ilə birlikdə fiziologiya elminin hərtərəfl i inkişaf etdirilməsinə və 
Azərbaycanda kadrların hazırlanmasında çox fəal iştirak etmişdir.

Lakin, təəssüf ki, akademik Hüseyn Həsənov elmi və el-
mi-təşkilatçılıq fəaliyyətinin ən məhsuldar dövründə dünyasını 
dəyişmişdir.
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Arif Mehdiyev
AMEA-nın A.İ.Qarayev 

adına  Fiziologiya institutunun  
laboratoriya müdiri,

Biologiya elmləri doktoru 

BÖYÜK İNSAN, 
AKADEMİK HÜSEYN HƏSƏNOV

Akademik Hüseyn Heydər oğlu Həsənov 1969-cu ildən 
ömrünün axırına  kimi Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnsti-
tutunun direktoru vəzifəsində çalışırdı. Mən 1986-cı ildə Mosk-
va şəhərində P.K.Anoxin adına Normal Fiziologiya İnstitutunda 
aspiranturanı bitirəndən və namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etdikdən sonra Hüseyn müəllimin rəhbərlik etdiyi instituta qa-
yıtmışdım. Hüseyn müəllim ümumiyyətlə elmin dəyərini yaxşı 
bilən və elmi işçilərə səmimi qayğı və hörmət ilə yanaşan, əsl 
mənada bir alim idi. Onun rəhbərlik etdiyi zamanda institutumuz-
da bir neçə yeni elmi istiqamət yaradılmışdır. Xüsusən, Hüseyn 
müəllim SSRİ-nin müxtəlif fiziologiya və biokimya üzrə elmi 
mərkəzlərinə perspektiv cavan kadrları müxtəlif metodikaları 
mənimsəməyə və alim kimi yetişməyə göndərirdi. O, elmi işin 
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nə qədər ağır, çətin  və mürəkkəb olduğunu yaxşı bilirdi  və bu 
səbəbdən institutun elmi işçilərinə həmişə mənəvi dəstək verirdi, 
onların şəxsi problemlərinin həllində belə şəxsən özü yaxından 
iştirak edirdi. 

Hüseyn müəllim yüksək direktor vəzifəsini tutduğuna bax-
mayaraq, elmi tədqiqatların aparılması ilə həmişə yaxından ma-
raqlanırdı, hər hansı bir problem yaranırdısa onun həllinə lazım 
olan qüvvələri səfərbər etməyə çalışırdı. Təbii ki, İnstitutun di-
rektorunun onun institutunda aparılan bütün elmi istiqamətlərdən 
müfəssəl şəkildə xəbəri olmaya da bilər, amma Hüseyn müəllim 
hər elmi rəhbərə xas olmayan uzaqgörən güclü intuisiyaya məx-
sus idi. Şəxsən mənim özümə Hüseyn müəllim həmişə ürək-dirək 
verərək ruh yüksəkliyi yaradırdı. İnstitutun direktoru tərəfindən 
bu cür dəstək alandan sonra ən mürəkkəb elmi problem artıq öz 
mürəkkəbliyini itirirdi və mən böyük həvəslə qabağımda duran 
problemlər üzərində işləməyə başlayırdım.  
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Əsgər Zeynalov
Azərbaycan Yazıçılar və Jur-

nalistlər Birliyinin üzvü,
Filologiya elmləri doktoru, 

professor 

DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİM

Hüseyn Həsənov İrəvanın gözəl nəsillərindən birinin nü-
mayəndəsi idi. Onun ailə qurduğu nəsili də yaxşı tanıyırdım. Hər 
iki nəslin dünya səviyyəsində tanınan alimləri, ziyalıları var. 

İrəvan ziyalıları haqqında bilgi toplayanda, Hüseyn Həsə-
novla bağlı çox maraqlı məlumatlar əldə etmişdim. Onun böyük 
alimliyi  ilə  yanaşı, həm də insani keyfiyyətlərindən də söhbət 
açırdılar. 

Yeri gəlmişkən deyim ki, qohumu Raifə xanım da dərin zəka-
lı ziyalı olub. Onun adını hələ kənddən eşitmişdim. Bilirsiniz ki, 
professor Raifə xanım Hüseyn müəllimin baldızı, Arifə xanımın 
bacısıdır. 

Əfsuslar olsun ki, Hüseyn müəllimlə görüşə bilmədim. 
Haqqında çox eşitdiyim bu alimin vaxtsız-vədəsiz gələn ölümünü 
ağlıma belə gətirə bilməzdim. Onun barəsində yazı hazırlayarkən 
çalışdığı institutdan materiallar əldə etdim.

Hüseyn Həsənov unikal alimlərimizdən biri olub. O çox tez 
dünyasını dəyişdi, halbuki cavan qalmışdı, saçlarına bir dənə də 
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olsun dən düşməmişdi. Qəfil xəstələndi, tez də dünyadan köçdü.  
Heyf belə alimdən ki, dünya səviyyəsinə yüksələsən, ancaq ya-
şamağa macal tapmayasan… Ölümü onu tanıyanları şok vəziy-
yətinə salmışdı. Heç kəs onun həyatdan gedişinə  inanmaq istə-
mirdi. Siması cavan, saçı qapqara, gözləmədiyimiz halda ölüm 
xəbərini eşitdik. 

Onun dəfn mərasimini yaxşı xatırlayıram. Akademiyadan 
götürüldü. Həmkarları haqqında gözəl sözlər dedilər, onunla 
bağlı maraqlı çıxışlar oldu. İrəvan ziyalıları kitabında həmin gün 
haqqında yazmışam. “1995-ci il 17 iyul...Akademiyanın böyük 
zalı...Akademik Hüseyn Həsənovla vida mərasimi...Akademiyanın 
rəhbərləri, tanınmış elm adamları H.Həsənovun elmi nailiyyətlə-
rindən danışır, onun vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, 
mərhumun əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər. Özündən 
sonra böyük bir irs qoyub gedən akademik Hüseyn Həsənovun 
ailəsi sözün həqiqi mənasında əsl ziyalı ailəsidir. Həyat yoldaşı 
Arifə xanım kimya elmləri namizədi, qızı Sevda isə filologiya elm-
ləri namizədidir”...

Hüseyn müəllim haqqında deyilən sözlərdən, eşitdiklərin fi-
kirlərdən sonra qəti  qərara gəlirsən ki, belə bir insanın varlığı və 
gərgin yaradıcılığı onun adını əbədi olaraq elm tarixinə həkk edib. 

Onlar, yəni hər iki nəslin alim nümayəndələri çox iş gör-
müşdülər, buna baxmayaraq, həddindən artıq çox sadə insanlar 
idilər. Bəli, Hüseyn müəllimgilin və onun qohum olduğu nəslin 
nümayəndələrinin adları məşhur olmasına rəğmən, onlar həmişə 
özlərini həyatda çox sadə aparırdılar. Bir alim kimi belə qənaətə 
gələ bilərəm ki, bu iki nəslin kökündə qədim İrəvan xanlığının, 
bəyliyinin,  xanzadələrinin qanı axır və milli zəmində həmişə mü-
barizliyi ilə seçiliblər, soyköklərində əsl ağayanalıq durub, heç 
birində mənəm-mənəmlik prinsipi yoxdur.

Hüseyn Həsənov yüksək dərəcədə savadlı, intellektual po-
tensialı güclü olan zəka sahibi, dünyagörüşü zəngin, Azərbaycanı 
dünya miqyasında təmsil edən və ən mötəbər elmi tribunalardan 
səsi gələn mötəbər bir alim, eyni zamanda həddindən artıq sadə 
və səmimi bir insan idi. Allah rəhmət eləsin…
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ФИЗИОЛОГ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Одним из самых видных представителей эриванской 
интеллигенции является действительный член Академии 
Наук Азервайджана, доктор биологических наук, профессор, 
член Ню-Йоркской Академии, заслуженный деятель наук, 
лауреат Государственной премии, директор института физи-
ологии им. А.Караева, заведующий отделением мозга и по-
ведения Гусейн Гейдар оглу Гасанов. Родился он  19 октября 
1932 года в Эриване. Там же учился в средней школе имени   
М.Азизбекова. В 1949 году поступил на факультет биологии 
Азервайджанского Государственного Университета, который 
окончил в 1954 году. Эту специальность он выбрал по совету 
дяди, известного врача-патофизиолога Т.Пашаева. 

Научно-исследовательскую деятельность начал Г. Гаса-
нов в том же году в институте физиологии лаборантом, по-
ступил в аспирантуру, а в 1957 году стал младшим научным 
сотрудником. В 1958 году зашитил кандидатскую диссерта-
цию, 1961 году перешел на должность старшего научного 
сотрудника. Молодой ученый в 1967 году зашитил доктор-
скую диссертацию, а через год был назначен заместителем 
директора по науке. Еще через год он возглавил Институт 
физиологии им. А.И.Караева Академии Наук Азербайджана 
и отделение мозга и поведения.

В 1972 году 40-летний ученый становится членом-кор-
респондентом, а еще через четыре года действительным 
членом АН Азербайджана. Как и многие известные физио-
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логии республики, Г.Гасанов тоже начал свою научную дея-
тельность под руководством академика А.Караева. Большая 
часть его исследований была посвящена изучению вегета-
тивной функции механизмов регуляции центральной нерв-
ной системы, рассмотрению таких важных проблем, как 
роль  регуляционных просесов в регулировании гомстоста-
зы внутренней среды организма. Работая над данной про-
блемой , он создал такие научные направления, как струк-
туры интерорецепторов, роль лимбических ретикулярных 
комплекций в регулировании глоикогомеостазии, нервные 
механизмы регулирования глоикогомеостазии в онтогенезе, 
нейрофизиологические и нейрохимические механизмы из-
учения интерорецептивных сигналов, интеграции, а так же 
локализация связей и функций коры и подкорки. В резулта-
те этих многоаспектных исследований было создано пред-
ставление о морфо-функциональной  структуре внутренней 
коры, устоновлено, что такие лимбические структуры, как  
гиппокамп, амогдал, гипоталамус, формируют виссераль-
ные  воздействия в коре головного мозга и регуляции ин-
терорецептивных гликемических реакции. Основная задача 
Г.Гасанова, как директора института, заключалась в на-
правлении усилий коллектива на наиболее актуальные про-
блемы и современные направления физиологии - на такие 
фундаментальные проблемы, как эволюция аманизаторских 
функций интеграции, обьяснение физиологических и био-
химических связей сложных видов поведения.

То, что научные темы Института Физиологии нашли свое 
отражение в программах исследований наиболее актуальных 
провлем мозга и гомеостаза, составленных Академией био-
логии СССР до 1990 года, говорит об актуальности проводи-
мых  исследований.
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Благодаря всесторонности проводимых исследований  
Г.Гасанов сотрудничал с другими учеными не только в обла-
сти физиологии, а так же в области здравоохранения и фи-
зики, что создавало условия для проведения комплексных 
исследований с целью лечения паталогии высшей нервной 
деятельности и психических нарушений. Имя Г.Гасанова, 
как  крупного исследователя важных проблем физиологии, 
часто упонимается не только в республиканской печати, но 
и за рубежом.

Ученый своими сообщениями и докладами выступал на 
Всемирных конгрессах, съездах и симпозиумах.

Его работы были представлены на международных 
конференциях и конгрессах (Венгрия, Румыния), Всемир-
ных конгрессах физиологов (Мюнхен, Дехли), на Все-
мирных конгрессе, посвященном высшей нервной дея-
тельности (Прага), симпозиуме по экспериментальному 
неврозу, на конгрессах по Интегративной деятельности 
мозга (Веймар), ХVll Международном конгрессе физио-
логических наук (Будапешт), на Первом Всемирном кон-
грессе по исследованию мозга, проводимого под эгидой 
ЮНЕСКО (Швейцария, Лозанна). Проводившаяся под его 
руководством исследования  позволяли высказывать но-
вые и интересные суждения о нервных и нейрохимических 
механизмах лимбических систем, участвующих в емоции 
и мотивации питания. Эти суждения, как  основа инте-
гративно-иерархической теории регулирования процесса 
приспособления организма, вызвали большой интерес фи-
зиологов мира на Международном симпозиуме. Нейтоми-
мый труженик Г.Гасанов постоянно был в делах, успешно 
совмешая научную, общественную и организаторскую де-
ятельность.
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Он был председателем  Общества Азербайджанских Фи-
зиологов,  заместителем академического секретаря отдела по 
биологическим наукам, заместителем председателя редакци-
онно-издательского совета Академии Наук Азербайджана, 
членом Ассоциации физиологов им. А.И.Караева, членом 
экспертной комиссии Премии им. К.М.Быкова, членом ред-
коллегии физиологического журнала СССР «Высшая нерв-
ная деятельность», членом редакции Азербайджанской Эн-
циклопедии.

Г.Гасанов был так же членом редколлегии сборников «Ра-
боты института физиологии», материалов IV Всесоюзной 
конференции, посвященной проблемам кортиковиссериаль-
ной физиологии, «Эмоциональные и виссеральные функции», 
«Активность поисков», «Мотивация и сон», словаря «Физи-
ологических терминов». Он как заведующий лабораторией и 
директор института, за короткий период своей научной и ор-
ганизаторской деятельности проявил себя высоко эрудирован-
ным ученым и талантливым организатором науки, блогодаря 
чему ему удавалось обеспечивать развитие перспективных 
направлений научного коллектива института. Он значительно 
расширил связи с научно-исследовательскими структурами 
бывших советских республик и зарубежных стран (Венгрии, 
Польши, Чехословакии, Японии, Америки, Англии).

Г.Г.Гасанов автор более 300 научных публикаций, 5 мо-
нографий, учебника по  физиологии центральной нервной 
системы и двух брошюр.

Им подготовлены 5 докторов наук и более 40 кандида-
тов наук. Он за достижения в облости науки удостоен Госу-
дарсвенной Премии Азербайджана (1972), бронзовой меда-
ли и грамоты ВДНХ (1972), награжден орденом Знак почета 
(1982).
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В 1989 году  Г.Г.Гасанов был избран действительным 
членом Нью-Йоркской Академии. С 1978 года он представ-
лял Азербайджан и Международной организации по изуче-
нию мозга при ЮНЕСКО.

В 1995 году в рассвете творческих сил академик Г.Г.Гаса-
нов внезапно умер. Эта смерть выглядевшего гороздо моло-
же своих лет ученого потрясла всю научную общественност 
республики.

17 июля 1995 года… Прощание с академиком Г.Г.Гасано-
вым…Руководство Академии, известные деятели науки гово-
рили о научных достижениях Г.Гасанова, выказывали свою 
печаль, вызванную внезапной смертью ученого, выражали 
соболезнования родным и близким покойного. Семья вид-
ного ученого истинно интеллигентная. Его спруга кандидат 
химических наук, а дочь- филологических.

Аскер Зейналов
Член Союза писателей и журналистов Азербайджана

Доктор филологических наук, nрофессор
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JURNALİSTLƏR HÜSEYN HƏSƏNOV 
HAQQINDA YAZIR

Akademik Hüseyn Həsənovun xarici aləmdə fiziologiya 
ilə bağlı, bu sahənin aktual problemlərinə aid xeyli sayda elmi 
yazıları çap olunub. Alim araşdırmalarını, elmi yeniliklərini res-
publikadan kənarda çap etdirməklə Azərbaycan aliminin, onun 
intellektual səviyyəsinin, zəkasının, bir sözlə əqli potensialının 
nəyə qadir olduğunu sübut edən qiymətli faktları elmi ictimaiy-
yətin diqqətinə yetirib. Məhz buna görə də akademikin şöhrəti 
eldən-elə yayılıb, səsi, sorağı elmi konqreslərdən, mötəbər məc-
lislərdən eşidilib. Təbii ki, görkəmli alimin elmi yaradıcılıq fəa-
liyyəti ölkədə də diqqətlə izlənilirdi.  Dünyanın hansı nöqtəsindən 
geri qayıdırdısa onun haqqında, elmi  yığıncaqlarda etdiyi çıxış-
larla bağlı ölkə mətbuatınının aparıcı qəzetlərində silsilə yazılar 
çap olunurdu. Televiziyada verilişlər hazırlanır, radionun “Elm və 
Təhsil” redaksiyasında elmi yeniliklərindən söhbət açılırdı. 

Azərbaycan Televiziyasının Xəbərlər Redaksiyasında 40 il-
dən artıq xəbər redaktoru işləyən Hafiz  Ələkbərli danışır: “Bir 
neçə dəfə alimdən veriliş hazırlamışam. Onun Yaponiya səfəri ilə 
bağlı hazırladığım reportajı xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm. Re-
daksiyadan tapşırıq alandan sonra çalışdığı instituta getdik. Bizi 
olduqca mehriban qarşıladı. Dünyanın bu böyük ölkəsinə  səfəri 
və elmi toplantıda çıxışı ilə bağlı bizə ətrafl ı məlumat verdi. Elə 
həmin axşam da  “Günün Xəbərləri” proqramında alim haqqında 
süjetimiz ekranda verildi.  Hüseyn müəllim elm aləmində, res-
publikanın ictimai-siyasi həyatında xüsusi çəkisi olan nüfuzlu 
elm xadimi idi. Sanballı ziyalı olub. Onun hörmətini hamı saxla-
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yırdı. Elə biz jurnalistlər də dəfələrlə onunla görüşəndə bir daha 
əmin olurduq ki, çox səmimi insan, müdrik ziyalı və qayğıkeş 
təşkilat rəhbəri idi”.

Hüseyn müəllimin qonaq olduğu verilişlərdən biri Azərbay-
can Radiosunun Qızıl fondunda saxlanılır. Əməkdar jurnalist Ya-
sin Qaraməmmədlinin müəllifi olduğu, 1968-ci ildə lentə alınmış 
“Görkəmli elm xadimləri” verilişi akademik Abdulla Qarayevə 
həsr olunub. Jurnalist danışır ki, alimi öz yetirmələri ilə birgə 
studiyaya dəvət etmişdim.  O zaman Hüseyn müəllim institut-
da direktor müavini idi. Fiziologiya institutu yenicə yaranmışdı.  
Yasin müəllim deyir ki, söhbət başlamamış onlara verilişin lentə 
yazılacağını və sonradan montaj olunacağını bildirdim. Yəni tam 
sərbəst halda düşüncələrini bölüşməyi xahiş etdim. Səmimi bir 
efir söhbəti alınır, veriliş bitəndən sonra alimlər başa düşür ki, on-
lar efirdə canlı qonaq imişlər. Belə ki, jurnalist hər birinin sərbəst 
olması üçün belə deyib. Canlı yayımlanan söhbət eyni zamanda 
lentə də yazılıb. 

Yasin müəllimin sözlərinə görə, həmin gün verilişdə Abdulla 
Qarayev elmi uğurlarından daha çox öz yetirmələri ilə öyünür-
dü. Hüseyn Həsənov haqqında ağızdolusu danışırdı və onun elmə 
gətirdiyi yeni istiqamətlərdən bəhs edirdi. Arada deyirdim ki, biz 
sizin elm aləmində göstərdiyiniz xidmətləri sadalamaq üçün bura 
toplaşmışıq, gələcəkdə isə tələbələrinizin gördüyü işləri işıqlan-
dırarıq. Abdulla Qarayev çox təvazökar insan idi və söhbətin ya-
rısından çoxu Hüseyn Həsənovun elmi işi ilə bağlı oldu... 
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Akademik Hüseyn Həsənov 
professorlar  Məmməd Mehdiyev və  Şamxal Tağıyevlə

Akademik Hüseyn Həsənov 
xarici həmkarı ilə

Akademiklər Qovırin və 
Yuri Ofçininikov. Fiziologiya 

institutunun işi ilə  tanış olurlar 
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Akademiklər Hüseyn Həsənov və Şamxal Tağıyev Rusiyalı alim, 
professor Şapavalovla Fiziologiya institutunun qarşısında

Alim yoldaşları ilə bir arada
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Alimlər müdafi ə zamanı 

Azərbaycanda 1983-cü ildə SSRİ Fizioloqlar Cəmiyyətinin 
ondördüncü qurultayı zamanı. Solda akademik Hüseyn Həsənov, 
ortada professor Əli Allahverdiyev və akademik Şamxal Tağıyev
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Azərbaycanda patofi ziologiya 
elminin yaradıcılarından biri, 

Hüseyn Həsənovun dayısı,
 prosessor Tağı Paşayev

Beynəlxalq elmi konfrans iştirakçıları arasında



 181 

Bakıda Fizioloqların qurultayı

Doğma kollektivində
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EA Biologiya şöbəsinin üzvləri. akademiklər Volobuyev, 
Tağıyev və Həsənov.

Fizioloqların XIV qurultayının iştirakçıları, Bakıda əklil qoyma 
mərasimindən. Akademiklər Bextereva və Kostyuk



 183 

EA ümumi iclası zamanı

EA-nın  yığıncağında akademiyanın vitse prezidenti, akademik 
Mustafa Topçubaşovla. Kadr hazırlığı barədə iclas zanamı
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Elmi tədbirdə çıxış edərkən

Elmi toplantıda
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Elmi yığıncaqda çıxışı zamanı

Elmlər Akademiyasının illik hesabatı zamanı iclasda
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Fiziologiya bölməsinin iclasında iştirakı,  SSRİ EA, Moskvada

Fiziologiya institutunun qarşısında alim qonaqları ilə
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Rumıniyada fi ziloqların konqresi zamanı bir qrup 
dünya fi zioloqları ilə (1980- ci illərdə)

Rusiyada elmi tədbirdə akademik Adryanov Oleklə birlikdə
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Universitetdə müdafi ə şurasında iştirakı

Xaricdə elmi konfransda iştirak edərkən
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Xaricdə konfrans iştirakçıları ilə

Xaricdə konfrans zamanı
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Xaricdə

Xaricdən gələn qonaqlar
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Xarici elmi həmkarları ilə

Xarici həmkarları ilə
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Hüseyn Həsənov elm xadimləri ilə birlikdə

Xarici ölkələrdən dönərkən
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Akademik Hüseyn Həsənov

Akademik iş otağında
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Fiziologiya institutunda  elmi dərəcə almaq üçün 
Müdafi ə Şurası zamanı

İnstitutun Elmi Şurasında çıxışı
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Hindistanın ali dövlət rəhbəri ilə görüş
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Kollektiv iməcilik

Kür Neftçala Nərə Balıqartırma zavodunda birgə tədqiqatlar üçün 
SSRİ Elmlər Akademiyasının  Fizilolgiya institutunun  müdiri 

akademik Qovırin ilə birlikdə
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Fiziologiya institutunda iməcilik
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Elmlər Akademiyasının prezidenti Həsən Abdullayevlə 
akademiyanın müəssisələrindən birində

Hüseyn müəllim öz elmi həmkarı ilə
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Mühazirə zamanı
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Konfrans zamanı

Konfransda çıxışı zamanıKonfransda çıxışı zamanı



 201 

Qurultay iştirakçıları Fiziologiya institutunda

Mötəbər toplantıda iştirak edərkən
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Professorlar  Mustafa Hüseynov, Şamxal Tağıyev və akademiklər 
Akif Əlizadə və Hüseyn Həsənov ictimai tədbirlərdə iştirakı zamanı

Qurultayda çıxışı, akademik Zərifə Əliyeva, 
akademik Həsən Abdullayev, Süleyman Tatlıyev və xarici alimlər
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Xaricdə konfransda
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Hüseyn Həsənov həyat yoldaşı Arifə xanımla Almaniya, Veymarda 
(elmi konfransda olarkən)
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YERİ GÖRÜNƏNLƏR

Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi hələ neçə əsr əvvəl yazmışdır.
Qüvvət elmdədir,
başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük
eyləyə bilməz.
Əməkdar elm xadimi, respublika Milli Elmlər Akademiya-

sının həqiqi üzvü Hüseyn Həsənov dünya miqyasında tanınmış 
görkəmli fizioloq alimlərdən biridir. Hüseyn müəllim sirri açıl-
mayan, insan zəkasının beşiyi adlanan beyinin  mürəkkəb xüsu-
siyyətləri  üzərində tədqiqatlar aparmış, Azərbaycanda fiziologi-
ya və neyrologiya elminə böyük töhfələr vermişdir. 

Alim elmi fəaliyyətə 1954-cü ildə başlamışdır. 1958-ci ildə 
namizədlik, 1967-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 
elm yolunda pillə-pillə yüksəlmişdir.

Hüseyn müəllim mərkəzi sinir sisteminin requlyasiyası 
mexanizmlərinin vegetativ funksiyalarının öyrənilməsi səhəsində 
öz sözünü demişdir.

Beyin üzərində apardığı tədqiqatlar, elmi nəticələr, ixtiralar 
haqqında ümumdünya fizioloqlarının Macarıstan, Rumıniya, Al-
maniya və başqa Avropa dövlətlərində keçirilən konqres və sim-
poziumlardakı məruzələri yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Hüseyn Həsənov respublika Fizioloqlar Cəmiyyətinin sədri, 
biologiya elmləri üzrə şöbənin akademik katibinin müavini, Milli 
Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətində elmi kadrların hazır-
lanması üzrə sədr kimi ictimai işlərdə çalışmışdır. 



 206 

300-dən artıq elmi işin, 5 monoqrafiyanın, bir dərsliyin müəl-
lifidir.  Sanballı elmi nailiyyətlərinə görə respublika dövlət müka-
fatına layiq görülmüşdür. 

Elmdə böyük uğurlarına görə o Nyu-York Akademiyasına 
üzv seçilmişdir. 

Hörmətli dinləyicilər, mərhum fizioloq alim Hüseyn Həsəno-
va həsr etdiyimiz “Yeri Görünənlər” verilişi avqustun 7-də saat 
22.35-də efirdə səsləndiriləcəkdir. 

Ekran Efir qəzeti , 
4-10 avqust, 2003.
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“NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ”
ONU ƏMƏLLƏRİ YAŞADIR

Görkəmli alim, biologiya elmləri doktoru, professor, Azər-
baycan Elmlər Akademiyasının akademiki Həsənov Hüseyn Hey-
dər oğlu respublikamızda fiziologiya elminin inkişafında xüsusi 
xidmətlər göstərmiş, Azərbaycan fizioloqlar məktəbində neyrofi-
ziologiya istiqamətli tədqiqatların yaradıcısı olmuşdur. 

Akademik Hüseyn Həsənov 1932-ci ildə qədim Oğuz torpa-
ğında, İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. O, 1954-cü ildə Azər-
baycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin insan və 
heyvan fiziologiyası kafedrasında fizioloq ixtisası alaraq, univer-
siteti qırmızı diplomla bitirmişdir...

H.Həsənov əmək fəaliyyətinə 1954-cü ildə Azərbaycan Elm-
lər Akademiyasının Zoologiya institutunun “insan və heyvan fizi-
ologiyası” laboratoriyasında baş laborant vəzifəsində başlamış və 
elə həmin ilin noyabrında aspiranturaya daxil olmuşdur. 1958-ci 
ildə H.Həsənov biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi al-
maq üçün dissertasiya müdafiə edir və ona Azərbaycan Dövlət 
Universiteti Elmi Şurasının qərarı ilə biologiya elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi verilir. 1961-ci ildə H.Həsənov Elmi Şuranın və 
“Biologiya və təbabət”  Şöbəsi Bürosunun qərarı ilə baş elmi işçi 
vəzifəsinə keçirilir. Elə həmin ildə o, görkəmli alim, akademik 
Abdulla Qarayevin təşəbbüsü ilə SSRİ Elmlər Akademiyasının 
İ.P.Pavlov adına Fiziologiya institutuna  ezamiyyə edilir və bura-
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da Hüseyn müəllim 1965-ci ilədək elmi tədqiqatlar aparır. Apar-
dığı tədqiqatların nəticəsi H.Həsənova 1967-ci ildə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etməyə imkan yaradır və ona 1968-ci ildə 
SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən biologiya elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsi verilir… 

Bu dövrə qədər Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Zoologi-
ya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən fiziologiya sektoru 
1968-ci ildə SSRİ Nazirlər Kabinetinin  qərarı ilə sərbəst instituta 
çevrilir və Hüseyn müəllim bu institutun elmi işlər üzrə direktor 
müavini vəzifəsinə seçilir. 

Eyni zamanda o, “Daxili analizatorların fiziologiyası” labo-
ratoriyasına da  rəhbərlik edir…

1970-ci ildə biologiya elmləri doktoru H.Həsənov  Fiziologi-
ya institutunun direktor əvəzi təyin edilir və 1971-ci ildə isə o, 
institutun direktoru vəzifəsinə seçilərək ömrünün sonunadək, fa-
siləsiz olaraq 27 il, bu vəzifəni böyük həvəs və yaradıcılıqla icra 
edir.

1972-ci ildə AEA-nın müxbir üzvü, 1976-cı ildə həqiqi üzvü 
seçilmişdir.

Onun elmi-tədqiqat fəaliyyəti akademik Abdulla Qarayevin 
rəhbərliyi altında başlamış və bu tədqiqatların böyük hissəsini 
mərkəzi sinir sisteminin requlyasiya mexanizmlərinin vegetativ 
funksiyalarının öyrənilməsi, bu requlyasiya proseslərinin orqa-
nizmin daxili mühiti homeostazın tənzim edilməsində rolu kimi 
mühüm məsələlərin tədqiqi təşkil edir. 

H.Həsənovun bu sahədəki tədqiqatlarının nəticələri, eləcə də 
onun rəhbərliyi altında aparılan işlər interoreseptiv mübadilə ref-
lekslərinin sinir requlyasiyasının qanunauyğunluqlarını müəyyən 
etməyə imkan verir. 

H.Həsənovun bir institut direktoru kimi fəaliyyəti kollektivin 
gücünün fiziologiyanın daha aktual və müasir istiqamətlərinin iş-
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lənib hazırlanmasına-fundamental problem olan analizator funk-
siyaların təkamülü, inteqrasiya, mürəkkəb davranış formalarının 
fizioloji və biokimyəvi əlaqələrin izah edilməsinə yönəltməkdən 
ibarətdir. 

Fiziologiya institutunun elmi mövzusunun keçmiş SSRİ EA 
tərəfindən tərtib edilmiş 1990-cı ilə qədər mühüm fundamental 
problemlərə aid “Beyin” və “homeostaz” tədqiqat proqramların-
da öz əksini tapması aparılan tədqiqatların aktuallığının dərin tə-
cəssümüdür.

Məhz elmi fəaliyyətin hərtərəfl i səyi nəticəsində H.Həsənov 
nəinki fiziologiya sahəsində, eləcə də Azərbaycanda səhiyyə və 
fizika sahəsindəki  alimlərlə elmi əməkdaşlıq edir ki, bu da ali 
sinir fəaliyyətinin patologiyası və psixi sinir pozğunluqlarının 
müalicə olunması üçün kompleks tədqiqatlar aparılmasına imkan 
yaradır... 

Afiq Qazıyev
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Respublika qəzeti, 
25 oktyabr, 2007
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ELMİN ZİRVƏSİNƏ UCALANLAR

O ktyabrın  19-u akademik Hüseyn Həsənovun anadan ol-
duğu gündür. O alimdən söhbət gedir ki, yaşadığı qısa ömür ər-
zində elmi və pedaqoji fəaliyyəti ilə dəyərli əsərlərə imza atıb. 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, Biologiya elmlə-
ri doktoru, professor. Nyu-York Akademiyasının üzvü, Əməkdar 
elm xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı laureatı, Abdulla Qa-
rayev adına Fiziologiya institutunun direktoru, həmin institutun 
“Beyin və Davranış” şöbəsinin müdiri olmuş Hüseyn Həsənov 
neyrofioziologiya istiqamətli tədqiqatların müəllifidir. 

O elmin ən mürəkkəb sahəsi olan beyin üzərində işləyirdi, 
mərkəzi sinir sisteminin funksiyalarını öyrənirdi. Apardığı müşa-
hidələr dünya alimlərini heyrətə salmışdı. Dünyanın elə bir ölkəsi 
yoxdur ki, Hüseyn Həsənov orada keçirilən elmi yığıncaqlarda 
iştirak etməsin.  Dəfələrlə xarici dövlətlərə dəvət alan alim öz 
elmi tapıntıları ilə həmkarlarını tanış edirdi. 

Akademik Abdulla Qarayev onun elmi potensialının gücünə 
bələd olduqdan sonra gənc alimin gələcəkdə elmə uğurlar gətirə-
cəyinə qəti əmin idi. Həqiqətdə də belə oldu. Akademik Hüseyn 
Həsənovun elmi əsərlərindən təkcə öz ölkəmiz deyil, dünya elm 
aləmi bəhrələnib. 

Hüseyn Həsənovun elmi fəaliyyəti yerli mətbuatla yanaşı, 
xarici elmi jurnallarda da geniş  işıqlandırılırdı. Alim tək öz na-
iliyyətləri ilə sevinmir, rəhbəri olduğu institutu da irəli apararaq  
onu tanınmış elmi müəssisələrdən birinə çevirir. 

Keçmiş SSRİ zamanı Fiziologiya  institutunun ən çox adı çə-
kilən elm ocağı kimi tanınmasında akademik Hüseyn Həsənovun 
əməyi misilsiz olub. 
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Pedaqoji fəaliyyətə də vaxt tapan alim elmi kadrların hazır-
lığına da əmək sərf edib. 5 nəfər elmlər doktoru, 40-dan  artıq 
elmlər namizədi Hüseyn müəllimin rəhbərliyi ilə  elmin sirlərinə 
yiyələnib.

Bugünkü gündə alimin əsərləri bu sahə ilə məşğul olan neyro-
fizioloqlar, tibb universitetinin tələbələri üçün qiymətli mənbədir.

Hüseyn Həsənov hələ öz sözünü tamam deməmiş, heç əlin-
dəki ən vacib əsərlərini çap etməyə imkan tapmamış ömrünün 
cavan çağında dünyasını dəyişdi. Qəfil ölüm onu elm aləmindən 
apardı.

Hüseyn Həsənov haqq dünyasında olsa da, elmi xidmətləri ilə 
Azərbaycan elminin zirvəsinə qədər ucalıb. Xalqımızın fəxri olan 
belə insanlar barəsində təbii ki, danışanda qürur hissi duyuruq.

Akademik Hüseyn Həsənovun əziz xatirəsi Azərbaycan el-
mində daim yaşayacaqdır!. Ruhu şad olsun. 

İcmal qəzeti,
14 oktyabr, 2009 
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AKADEMIk HÜSEYn HəSəNov Un 
80 ILLIk YUBILEYi

2012-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyası (AMEA) Rəyasət Heyətinin binasında 
AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin, aka-
demiyanın Fiziologiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə 
görkəmli fizioloq alim və elm təşkilatçısı, Əməkdar Elm 
Xadimi, akademik Hüseyn Həsənovun 80 illik yubileyinə 
həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə AMEA-nın Biologi-
ya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik 
Əhliman Əmiraslanov ölkəmizdə elm, sənət xadimlərinin 
yubileylərinin keçirilməsinin bir ənənəyə çevrildiyini, əsa-
sı ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu 
ənənənin hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirildiyini bildirmişdir.

Akademik Ə.Əmiraslanov tanınmış alim və ictimai 
xadim, akademik Hüseyn Həsənovun elmə, təhsilə verdi-
yi töhfələrdən, Azərbaycan fiziologiya elminin inkişafında 
əvəzsiz xidmətlərindən danışmışdır.

Sonra AMEA-nın veteranlar şurasının sədri, akademi-
yanın müxbir üzvü Rafiq Qasımovun “Akademik Hüseyn 
Həsənovun həyatı və fəaliyyəti haqqında” mövzusunda mə-
ruzəsi dinlənilmişdir.

Bildirilmişdir ki, akademik Hüseyn Heydər oğlu Həsə-
nov 1932-ci ildə Qərbi Azərbaycanda anadan olmuşdur. O, 
1949-cu ildə İrəvan gimnaziyasını bitirmiş, həmin il Bakıya 
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Akademik Hüseyn Həsənovun 
80 illik yubileyi münasibəti ilə 

respublika elmi konfrans 
iştirakçılarına dəvətnamə
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gələrək Azərbaycan Tibb Universitetinin biologiya fakültə-
sinə daxil olmuşdur.

H.Həsənov Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişa-
fında böyük xidmətləri olmuş, çətin və şərəfl i ömür yolu 
keçmiş alim, bacarıqlı elm təşkilatçısı idi. 1968-ci ildə isə 
Fiziologiya İnstitutu yarananda H.Həsənov orada elmi iş-
lər üzrə direktor müavini kimi fəaliyyətə başlamış, sonra-
lar institutun direktoru vəzifəsinədək yüksəlmişdir. O, 27 il 
AMEA-nın Fiziologiya İnstitutuna rəhbərlik etmişdir.

Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyasının öyrənilmə-
sində, fiziologiyanın tədqiqi üçün laboratoriyaların açılma-
sında böyük əmək sərf etmiş alimin əsərləri bir sıra xarici 
ölkələrdə çap olunaraq dünya elmi ictimaiyyətinin diqqə-
tinə çatdırılmışdır. Akademik H.Həsənov SSRİ fizioloqları 
arasında böyük nüfuza malik idi. Məhz onun səyi nəticə-
sində SSRİ fizioloqlarının qurultayı Azərbaycanda keçiril-
mişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, ölkəmizdə fiziologiya sahəsin-
də nailiyyətlərin qazanılmasında əvəzsiz rol oynamış, qısa 
ömründə çox işlər görmüş görkəmli akademikin yetirmələri 
hazırda onun işini müvəff əqiyyətlə davam etdirirlər.

Tədbirdə AMEA-nın prezidenti, akademik Mahmud 
Kərimov, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Əli Əli-
yev, Fiziologiya İnstitutunun əməkdaşları, professorlar 
Əli Allahverdiyev, Fəxrəddin Əsgərov, Azərbaycan Mil-
li Aviasiya Akademiyasının professoru Arif Məmmədov, 
akademik Məmməd Salmanov və başqaları akademik 
H.Həsənovun elmi və pedaqoji fəaliyyətindən, yüksək in-
sani keyfiyyətlərindən söz açmış, onunla bağlı xatirələrini 
bölüşmüşlər.

 Azərtac 12 noyabr, 2012 
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SON SÖZ 

Akademik Hüseyn Həsənovun   həm ölkədə, həm 
də respublikamızdan kənarda çoxşaxəli elmi   faəliyyə-
tini nəzərə alaraq  qərara gəldim ki, onun haqqında belə 
bir kitab yazılsın. Hüseyn müəllim elmi yaradıcılıq döv-
rünün ən məhsuldar illərində həyatla vidalaşdı. Görülə-
cək işləri yarımçıq qaldı. O yaşadığı hər günün, hər ayın 
qədrini bildiyi üçün mənalı illər yaşadı. Alim fiziologi-
yanın aktual mövzuları üzərində çalışırdı. Hələ görüləsi 
işləri çox idi, xeyli araşdırmaq istədiyi məsələlər barədə 
düşünürdü. Əfsus ki, alimin ömür yolu qısa oldu… 

Onun haqqında kitab yazmaq istədiyimi, nəşrlə bağ-
lı fikirlərimi tez-tez Hüseyni yad edən, doğum və anım 
günündə onun ruhunu şadlandıran,  bir alim kimi elmi 
xidmətlərini yüksək səviyyədə işıqlandıran jurnalist Şə-
lalə Məhyəddinqızına bildirdim. Şəlalə xanım təşəbbü-
sü alqışladı və böyük həvəslə kitab üzərində çalışmağa 
başladı.  Hüseynin dostları, həmkarları, tələbələri ilə gö-
rüşdü. Onun arxivində olan materialları incələdi, yaradı-
cılığını vərəqlədi, elmi tədbirlərdə çəkilmiş şəkillərinə 
nəzər saldı…

Hüseyn müəllimin işçiləri, dəyərli alimlərimiz bu 
kitabda  onun haqqında yüksək fikirlər söyləyiblər. Şə-
lalə xanım deyir ki, görüşdüyü insanlar Hüseyni göz yaşı 
ilə xatırlayıblar. Düz 20 ildən sonra alimin  adı çəkiləndə 
böyük ehtiramla onu yada salıblar, onun ölümünə dərin-
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dən kədərləndiklərini bildiriblər. Haqqında deyilmiş fi-
kirləri  oxuyanda bir daha buna əmin oldum ki, Hüseyn 
bu illər ərzində unudulmayıb, əksinə  daha da  yaddaş-
larda möhkəmlənib, tələbələrinin hafizəsində əbədiləşib. 

Mən Hüseynin elmi fəaliyyətinə verdiyi yüksək 
dəyərə görə millət vəkili, AMEA-nın Biologiya bölmə-
sinin rəhbəri akademik Əhliman Əmiraslanova xüsusi 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hörmətli Əhliman 
müəllimin təşkilatçılığı və aparıcılığı ilə alimin 80 illik 
yubileyi yüksək səviyyədə qeyd olundu. Əhliman müə-
limlə Hüseynin çox yaxın münasibəti var idi. Onun Hü-
seynə olan doğma münasibəti alimin ölümündən sonra 
da dəyişmədi. Dəfələrlə şahidi oldum ki, Əhliman müəl-
lim onun xatirəsinə böyük ehtiramla yanaşır. Nəcib dav-
ranışına və hər zaman Hüseyni yada saldığına görə  aka-
demik Əhliman Əmiraslanova bir daha minnətdarlığımı 
bildirirəm.  

Kitabın yazılması üçün müəllifə şərait yaradan, ins-
titutun  qapılarını onun üzünə açan, haqqında xoş söz-
lər söyləyən, vaxtilə Hüseyn ilə birlikdə çalışmış Fizio-
logiya institutunun hazırki direktoru Ulduz Həşimovaya 
təşəkkür edirəm. 

Hüseynin  uşaqlıq, tələbəlik dostu fizioloq alim, pro-
fessor  Rafiq Qasımovun müəllifə böyük köməyi dəyib. 
Rafiq müəllim ötən illər ərzində bir an olsun belə onu 
unutmayıb. Onun yoxluğundan sonra hətta Amerika-
dan zəng vuraraq Hüseynin ailəsinin, qızlarının  əhvalı 
ilə maraqlanıb, bayramımızı təbrik edib. Mən Hüseyn 
müəllimin qəbrinin üstünə qoyulan tər çiçəklərdən bi-
lirəm ki,  dəfələrlə Rafiq müəllim az əvvəl burada olub, 
öz dostunun məzarını ziyarət edib. 
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Hüseyni uşaqlıqdan tanıyan hörmətli akademik 
Məmməd Salmanova çox sağ olun deyirəm. Haqqında 
gözəl fikirlər səsləndirən həmkarlarına, dəyərli ziyalıla-
rımıza, bu kitabın yazılmasında əməyi olan professorla-
ra, Arif Məmmədova, Əli Əliyevə, Əli Allahverdiyevə, 
Ədalət Fərəcova, Fəxrəddin Əsgərova, Zakir Məmmə-
dova, alimin aspirantları olan Arif Mehdiyevə, Xədicə 
İsmayılovaya, “İrəvan Ziyalıları” kitabının müəllifi, 
professor  Əsgər Zeynalova və başqa insanlara təşəkkür 
edirəm.

Əsas məqsədim odur ki, gənc nəsil keçmişdən nə 
isə bilsin, Hüseyn kimi alimlərin varlığından, elmi xid-
mətlərindən xəbər tutsun. Oxucular bilsin ki, akademik 
Abdulla Qarayevdən sonra onun tələbəsi  olmuş, 27 ilə 
yaxın Fiziologiya institutuna rəhbərlik etmiş akademik 
Hüseyn Həsənovun fiziologiya elminin inkişafında bö-
yük xidmətləri olub.

Sonda əsərin qəhrəmanı, tanınmış  alim, sədaqətli 
dost, gözəl ailə başçsı, yaxşı ata, nəcib və qayğıkeş in-
san, elm fədaisi, böyük ehtiramla yada saldığımız Hü-
seyn Həsənovun ruhuna Ulu Tanrıdan rəhmət diləyirəm. 
Qəbri nurla dolsun. 

Haqqında söylənilən bu fikirlər ruhuna ayan olsun ki, 
sən ölməmisən, bizi tərk etməmisən, işıqlı dünyadan ürə-
yimizə, qəlbimizə köçmüsən, könlümüzdə yaşayırsan…. 

Arifə xanım Həsənova
Akademik Hüseyn Həsənovun 

ömür-gün yoldaşı 
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