
                                                                  Tuncay ŞƏHRİLİ 

 
 

  
 

 

21 
XXI ƏSRİN 21 AYDINI 

 

 
 

(YAZARLAR    DƏRNƏYİ) 
XVII  KİTAB 

 
 
 
 

Bakı – 2021 
 
 

https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/


2 
 

  
Redaktor: Zaur USTAC. 
Ön söz:     Hacıxanım AİDA 
 

“21 – XXI ƏSRİN 21 AYDINI”  – Tuncay ŞƏHRİLİ 
Bakı, “USTAC.AZ”  nəşrləri, 2021, 106 səh.  

Kod: 035-06-MTZ-16-20-21 

 

 

                             

Kiçik ensiklopediya şəklində tərtib olunmuş bu kitab Tuncay Şəhrilinin 

konkret məlumatlara aludəçi oxucuları ilə ilk görüşüdür. Tuncayın 
gələcəkdə daha faydalı  və  vacib araşdırmalarların nəticəsi olaraq 
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                                                  ÖN SÖZ  

                           YOLUN AÇIQ OLSUN, TUNCAY! 

Ön sözümə Tuncayı tanıtmaqla başlamaq istəyirəm. Yolun açıq 
olsun, Tuncay Şəhrili! Az rast gəlinsə də ədəbiyyatda və 

mətbuatda “Şəhrili” təxəlüsü götürmüş şəxslər var. İlk öncə 

onu qeyd edim ki, sən də yaxşı edib bu təxəllüsü götürmüsən. 

Xeyirli olsun! Bəxtin və imzan daim parlaq olsun! Tuncay Şəhrili 

(Mustafayev Tuncay Zaur oğlu - 2009) soyu Ustaclı, Şəhrili və 

24-lər kimi 3 türk tayfasından gələn  vətənsevər, təəssübkeş 
gəncdir.  

Onun oxucularla ilk görüşü olan bu kitaba gəlincə, bütün 

şəxslər haqqında olan məlumatları diqqətlə oxudum. Tuncayın 
seçiminə heyran qaldım. Şübhəsiz ki, burada böyüklərin də 

təsiri var. Ancaq burada qəbahətli heç nə görmürəm. 

Böyüklərin başlıca vəzifəsi yeniyetmə və gənclər üçün faydalı 
mühit yaratmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan Tuncayın 
valideyinlərini də təbrik edirəm! Övladları doğru yoldadır. 
Vətənpərvər, təəssübkeş olmadan böyük nəticələr əldə etmək 

mümmkün deyil. Tuncayın hələ illər öncə oxuduğum 
“Azərbaycan” şeirində bu məqamı sezmişdim: 

Biz müstəqil dövlətik! 

Bizim bayrağımız var. 
Babalardan əmanət 

Qalan torpağımız var. 
* * * 
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Borcluyuq qorumağa! 

Qulluğunda durmağa! 

Əkməyə, suvarmağa 

Dədə tövsiyəmiz var. 

* * * 

Tuncayam, elim, Ağdam! 

İnana bilmir adam. 
Vətən edilib, edam... 

Dörd yanda tikəmiz var! 

14.04.2018. (İlk şeir) Bakı ş. 

Tuncayın digər daha geniş auditoriyaya xidmət edən başqa bir 
yaradıcılıq sahəsi də var. İnternetdə tez-tez mühüm hadisələr 

barədə onun qısa video materialları ilə rastlaşıram.  

Düşünürəm ki, Tuncay doğru yoldadır. Bu yolda ona uğurlar 
arzu edirəm. Yolun açıq olsun, Tuncay Şəhrili! 

20.12.2021. – Ağdam.  

         Hacıxanım AİDA,  

yazar, kitabşünas-tənqidçi.     
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                                        Rafiq ƏLİYEV  

 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu (10 fevral 1942, Novruzlu, Ağdam, 
Azərbaycan SSR, SSRİ) — texnika elmləri doktoru (1975), professor 
(1976), AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri kafedrasının 
sabiq müdiri, MBA proqram direktoru, ADNA, Corciya Dövlət 
Universiteti, Atlanta, ABŞ, BBA Proqram direktoru, "Zadə irsi və 
süni intellekt" Assosiasiyasının prezidenti. 
 
HƏYATI 
Rafiq Əliyev 10 fevral 1942-ci ildə Azərbaycanın Ağdam rayonunun 
Novruzlu kəndində anadan olmuşdur. 1948-1958-ci ildə Ağdamda 
orta məktəbdə təhsil almış, məktəbi medalla bitirmişdir. 1958-1963-
cü illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunda oxumuşdur. İnstitut təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa 
vurmuşdur. 1964-1967-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər 
Akademiyası İdarəetmə Problemləri İnstitutunun aspirantı olmuşdur. 
1967-ci ildə texnika elmləri namizədi, 1975-ci il texnika elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1967-1969-cu illərdə 
Neftkimyaavtomat Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunda (ETLİ) 
elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri olmuşdur. 1976-cı ildən 
professordur. 1989-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü seçilmişdir. 1989-cu ildən 2011-ci ilə kimi Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri 
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kafedrasının müdiri olub. 1998-ci ildən indiyə kimi Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyası və Corciya Dövlət Universitetinin 
(Atlanta, ABŞ) MBA proqram direktoru, 2001-dən indiyə kimi isə bu 
universitetlərin BBA proqram direktorudur. 
 
Azərbaycan və bir sıra xarici ölkələrdə informatika və idarəetmə 
sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində böyük rolu olmuşdur. 
Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər 
namizədi, 25 elmlər doktoru hazırlamışdır. Tələbələri hazırda təkcə 
Azərbaycanın elm mərkəzlərində deyil, digər ölkələrdə də (ABŞ, 
Almaniya, Türkiyə, Rusiya, İran və s.) fəaliyyət göstərirlər. 
 
Bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı ilə 1994-cü ildən başlayaraq hər iki 
ildən bir Avropanın bir sıra ölkələrində ″Qeyri-səlis sistemlərin 
tətbiqi″, 2000-ci ildən başlayaraq hər iki ildən bir Özbəkstan 
Respublikasının Daşkənt şəhərində ″Qeyri-səlis sistemlərin tətbiqi və 
Soft Kompyutinq″, 2000-ci ildən başlayaraq hər iki ildən bir 
Türkiyənin Antalya şəhərində ″Sistem təhlilində, qərarqəbuletmə və 
idarəetmədə sözlə işləyən kompüter və Soft Kompyutinq″ üzrə 
beynəlxalq elmi konfranslar keçirilir. 
 
İnformatika və idarəetmə, süni intellekt, qeyri-səlis məntiq və Soft 
Kompyutingə həsr olunmuş 70-ə yaxın kitabın, 350-dən çox elmi 
məqalənin müəllifidir. 
 
MÜKAFATLARI 
1971 — Elm sahəsində Azərbaycan Lenin komsomolu mükafatı 
1983 — Elm və Texnika üzrə SSRİ Dövlət mükafatı 
1992 — Təbriz Universitetinin (İran) professoru 
1999 — Corciya Dövlət Universitetinin (ABŞ) professoru 
2000 — Zigen Universitetinin (Almaniya) professoru 
2003 — Yakın Doğu Üniversitesinin (ŞKTR) professoru 
 
ƏSAS ELMİ NAİLİYYƏTLƏRİ 
Çoxölçülü və kombinə olunmuş determiristik, stoxastik (1967), 
qeyri-səlis (1981) idarəetmə sistemlərinin invariantlıq şərtlərinin 
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formalaşdırılması; 
İntellektual sənaye sistemlərində qərar qəbuletmə və idarəetmə 
proseslərinin inteqrasiya prinsiplərinin formalaşdırılması (1969); 
Stoxastik dəyişən strukturlu sistemlərin sintez metodlarının işlənməsi 
(1976); 
Çoxsəviyyəli paylanmış istehsalat sistemləri üçün koordinasiya 
nəzəriyyəsinin işlənməsi (1980); 
AL11, AL12 və AL13 qeyri-səlis məntiqlərinin yaradılması (1984-
1986); 
Qeyri-səlis modellərin adekvatlığ şərtlərinin formalaşdırılması 
(1984); 
Qeyri-səlis intellektual robotların nəzəriyyəsi və qurulma 
prinsiplərinin işlənməsi (1986); 
ESPLAN da daxil olmaqla qeyri-səlis ekspert sistemlərin işlənməsi 
(1987); 
Qeyri-səlis paylanmış intellektual sistemlər konsepsiyasının 
formalaşdırılması (1988), onların yaradılma metodlarının işlənməsi 
(1993); 
Agentləri arasında rəqabət və kooperasiya olan Soft Kompütinq 
əsaslı çoxagentli intellektual sistemlərin yaradılması (1997); 
Qeyri-səlis neyron şəbəkələrinin genetik alqoritmlərə əsaslanan 
öyrənmə metodunun işlənməsi (1997); 
Genetik alqoritmlər əsasında qeyri-səlis reqressiya təhlilinin yeni 
konsepsiyasının işlənməsi (1998); 
Qeyri-səlis-xaos sinerci əsasında adaptiv idarəetmə sistemlərinin 
təklif olunması (2001); 
Qeyri-səlis zaman sırıları əsasında yeni proqnozlaşdırma üsullarının 
yaradılması, 2002; 
Ümumiləşmiş dayanıqlıq nəzəriyyəsinin yaradılması. Dinamik 
sistemlərin dayanıqlığının Zadə — Əliyev tərifi və meyarının təklif 
olunması, 2003-2007. 
 
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 
Əliyev R.Ə. Avtomatik idarəetmə. Bakı: Maarif, 1993, 622 
səh.(Azərbaycan dilində). 
Алиев Р.А. Методы интеграции в системах управления 
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производством. Moskva: Energoatomizdat, 1989, 271 s. 
Aliev R.A., Aliev F.T., and Babaev M.D., Fuzzy Process Control and 
Knowledge Engineering. Koln: Verlag TUV Rheinland, 1991, p. 
148. (İngilis dilində). 
Aliev R.A., Bonfig K.W., and Aliev F.T., Soft Computing, Technik 
Verlag, Berlin, Germany, 2000, p. 448. (Alman dilində). 
Aliev R.A., and Aliev R.R., Soft Computing and its Application, 
World Scientific, New Jersey, London, Singapure, Hong Kong, 
2001. (İngilis dilində). 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                   Cahangir MƏMMƏDLİ  

 

Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu — Azərbaycanın tanınmış 
jurnalisti. BDU-nun Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi 
kafedrasının müdiri. 
 
HƏYATI 
Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu 1942-ci ildə Ağdam rayonunun 
Novruzlu kəndində anadan olub. 
 
1968-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini 
bitirib. Həmin ildən adıçəkilən fakültədə müəllimlik fəaliyyətinə 
başlayıb. 
 
Hazırda Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri 
vəzifəsində çalışır. Filologiya elmləri doktoru, professorudur. 
 
İndiyədək 500-dən çox elmi, publisistik yazısı dərc olunub. Ədəbi 
tənqidə və jurnalistikaya dair 7 kitabın müəllifidir. 
 
2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində "İlin müəllimi" 
nominasiyasının qalibi olub. Bundan əlavə jurnalistika sahəsində bir 
neçə nüfuzlu mükafatın sahibidir. Prezident təqaüdçüsüdür. 
 
2005-ci ildən İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım 
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Şurasının sədridir. 
 
C.Məmmədli 2003-2005-ci illər arasında Azərbaycan Mətbuat Şurası 
sədrinin müavini olmuşdur. 
 
Beynəlxalq Seminar, Simpozium və Konfranslarda 
2005-ci ildə Hollandiyada İctimai teleradionun problemləri 
2006-cı ildə Türkiyədə türk dilli xalqların qurultayı 
2007-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində YUNESKO-nun təşkil 
etdiyi „Mediaobrazovanie" 
2007-ci ildə Bakıda „Türk dünyası jurnalistikası" 
 
MƏQALƏLƏRİ 
Fəlsəfi publisistika: bu zamanın və bu məkanın tələbi. «Tənqid.net» 
jurnalı, №8, səh. 194-201 
Jurnalistikanın beynəlxalq yaradıcılıq prinsipləri. «Jurnalistikanın 
nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi» I Beynəlxalq elmi-nəzəri 
konfransın materialları. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012, səh. 11-
12 
Səlahəddin Xəlilov publisist kimi. Bakı, 2013, “Elm” nəşriyyatı, səh. 
122-125 2. *Vətənə sevginin ölçüsüzlük ölçüsü. Bakı, 2013, 
“Naşir”jurnalı, № 5 
Zaman sərhəddini aşan klassik publisistika. Bakı, 2013, 
“Füyuzat”jurnalı, №4 
 
Jurnalist yaradıcılığının bəzi peşəkarlıq məqamları. 1. “Azərbaycan 
mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseyn-zadənin 150 
illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. 
BDU, Jurnalistika fakül-təsi, 2014, səh. 51-67 
Müəllimliyin, tədqiqatçılığın və publisistikanın Şirməm-məd 
Hüseynov məktəbi. Biblioqrafiya. Bakı, “Bakı Univer-siteti” 
nəşriyyatı, 2014, səh. 4-12. 
Senzura sisteminin fəaliyyət mexanizmi. “Füyuzat” jurnalı, 2014, № 
3, səh. 20-25. 
Bədii sözün «Ulduz» rəngi. «Ulduz»jurnalı, Bakı, «Təhsil» nəşr., 
2015, səh. 3-7 



11 
 

Böyük alim, böyük müəllim. Mir Cəlal, II cilddə, Bakı, 
«Nurlar»nəşr., 2015, səh. 166-175 
Fəlsəfi publisistikanın müasir problemləri. «Jurnalistika» seriyası, 
№3 Bakı, «Elm və Təhsil» nəşr., 2015, səh. 42-59 
 
 
KİTABLARI 
Jurnalistikaya giriş. B., 2001. 
Müasir jurnalistika. B., 2003 
Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri. B., 2006 
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi 
LTD» MMC, 2012, 38,5 ç.v. 
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi 
LTD» MMC, 2012 
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi (dərslik). Bakı, “Təhsil” 
nəşriyyatı, 2013. 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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Qurban BAYRAMOV 

 

Bayramov Qurban Fərman oğlu (30 may 1946, Əlimədətli, 

Ağdam rayonu) — Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 
(1985), Respublika Qarabağ Ağsaqqallar Şurasının üzvü 
(2001), Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatı Ali Şurasının üzvü 
(2003), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (1979), Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi. 
 

HƏYATI 

Qurban Bayramov 1946-cı il mayın 30-da Ağdam rayonunun 
Əlimədədli kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini burada 

almış, indki N.Tusi adına ADPU-nin filologiya fakültəsini 

(1963-1967) bitirmişdir. Orta məktəbdə müəllim, tədris işləri 

üzrə direkor müavini vəzifələrində çalışmışdır (1967-1971). 

Hərbi xidmətdə olmuş (1967-1968), aspirantura təhsili 

almışdır (1970-1974). 1972-ci ildən Ədəbiyyat İnstitutunda 
baş laborant, elmi işçi, baş elmi işçi olmuşdur. Hazırda həmin 

institutda aparıcı elmi işçi vəzifəsində fəaliyyət göstərir. 
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1979-cu ildə "Səməd Vurğun poeziyasında lirik qəhrəman 

problemi" mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Dövri 
və elmi mətbuatda 300-dən çox məğalə dərc etdirmiş, 
"Vurğun poeziyası", "Lirik qəhrəman və zaman", "Yaşar 
Qarayev: Milli yaddaş təlimi – Azərbaycançılıq" elmi-nəzəri, 

"Yaralı Vətənin yaralı övladları" bədii-publisist kitabları var. 
Onun "Müasir Azərbaycan poeziyasında üslubi meyillər", 

"Azərbaycan ədəbiyyatında tarixilik və müasirlik", 
"M.Ə.Sabir ənənələri və Azərbaycan ədəbiyyatı", "Səməd 

Vurğun dünən, bu gün və sabah", "M.H.Şəhriyar poetik 

üslubu", "Qarabağ ədəbi mühiti – uzaq keçmişdən bu 

günümüzə qədər" kimi tədqiqat işləri vardır. 
 

Azərbaycan ədəbiyyatının əksər nümayəndələri barəsində 

məqalə yazmış, fikir söyləmiş, elmi və bədii kitabların 
redaktoru olmuş, onların bir çoxuna ön söz yazmış, xüsusən, 

"Azərbaycan poeziyası"na dair ədəbi icmallar yazmışdır. 
 

Uzun illər "Gənclik" nəşriyyatında rəsmi rəyçi, Azərbaycan 

Dövlət Televiziyasında "Ədəbiyyatşünaslıq və zaman", 

"Ədəbiyyat" (1982-1992) elmi-kütləvi, tədris televiziya 

verilişlərinin müəllif-aparıcısı, Ədəbiyyat İnstitutu Elmi 
Şurasının, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bir illik fərdi 

təqaüdçüsü olmuşdur(2011). 
 

Azərbaycan MEA-nın Rəyasət Heyətinin (2016), Azərbaycan 
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Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin (2011), Azərbaycan 

Respublikası Həmkarlar Konfederasiyasının Fəxri 

fərmanlarına(2016, 2019), "Tanınmış Vurğunşünas 
alim"(2011), "Fədakar alim"(2011), "Elm fədaisi"(2012) 

fəxri diplomlarına, "Səməd Vurğun mükafatı"na(2011), 

"Avropa Nəşr Mətbu Evi"nin "Qızıl medal"ına (2011), 
AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqının "Fəxri fərmanı"na 
(2016),Beynəlxalq statuslu "Vintsas" Mükafatı diplomuna 
(2020) və "Ziyadar" Mükafatı diplomuna (2021) layiq 
görülmüşdür. 
 

ƏSƏRLƏRİ 

Vurğun poeziyası, B., Elm, 1976, 78 səh., 1.000 nüsxə. 

Lirik qəhrəman və zaman (Səməd Vurğun poeziyasında lirik 
qəhrəman problemi.), B., Elm, 1986, 140 səh., 1.200 nüs. 
Tarixilik və müasirlik – “Sosialist realizmi müasir 
mərhələdə” kitabı (kollektiv), B., Elm, 1988, 388 səh., 1.800 

nüs. 
Yaşar Qarayev: Milli yaddaş təlımi – azərbaycançılıq, (Jalə 

Qurbanqızı ilə birgə) B.,BDU-nun nəşriyyatı, 2001, 138 səh., 

500 nüs. 
Poeziyanın sirri: Çaylar geri axmır, dənizə can atır və yaxud, 

qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair Şahməmmədin poeportreti 

(mini-modern monoqrafiya), B., “MBM”, 2009, 104 səh., 

500 nüs. 
Əli İldırımoğlunun yaradıcılıq yolu: milli-mənəvi dəyərlərin 

bədii salnaməsi və yaxud, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında 
avtobioqrafik roman janrının təkamülü (monumental 
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monoqrafiya), B., “Nurlan”, 2009, 560 səh., 500 nüs. 
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə 

(Jalə Qurbanqızı ilə birlikdə), Bakı, "Yazıçı", 2014, - 272 

səh. 

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə (akademik İsa Həbibbəyli ilə 

birlikdə). - "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 
cilddə, I c., (kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 2016, s.529-

560. - 800 s. 

Şeirlərindən görünən şair - Musa Yaqub. - "Müstəqillik dövrü 
Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, I c., (kollektiv), Bakı, "Elm 
və təhsil", 2016, s.623-638. - 800 s. 

Hidayətin poeportretindən cizgilər. - "Müstəqillik dövrü 
Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, II c., (kollektiv), Bakı, 
"Elm və təhsil", 2016, s.29-48. - 1088 s. 

Çağdaş poeziya - ədəbi istiqamətlər, mövzu aktuallığı, 
sənətkarlıq məsələləri. - "Müstəqillik dövrü Azərbaycan 

ədəbiyyatı" 2 cilddə, II c., (kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 

2016, s.548-563. - 1088 s. 

Sonsuzluğun ahəngini yazan şair - Əhməd Qəşəmoğlu. - 
"Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, II c., 

(kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 2016, s.714-724. - 1088 s. 

Yaşar Qarayev: Azərbaycan istiqlalı - yaxın və uzaq 

tarixlər... (Jalə Qurbanqızı ilə birlikdə), - kollektiv, Bakı, 
"Sabah" nəş., 2016, s.162-186. - 404 s. 

 

HAQQINDA 

Şahməmməd. Qurban Bayramov - şəxsiyyətin böyüklüyü, 
böyüklüyün şəxsiyyəti (essevari publisist tədqiqat) B., MBM, 
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2011, 480 səh., 1500 nüs. 
Qurban Bayramov -70. Azərbaycan Yazıçıları Birliyinin 
təbrik məktubu. "Ədəbiyyat qəzeti", 28.05.2016, şənbə, № 
20(5039), s.4. 

Mahir Qabiloğlu.Professor Qurban Bayramova təbrik-70. 

27.05.2016, "Modern.az". 

Asif Rüstəmli. Tənqidçi səmimiyyəti. "Ədəbiyyat qəzeti", 

28.05.2016, şənbə, № 20(5039), s.4-5. 

Qələndər Xaçınçaylı. Sözün qüdrətinə ilahi gözlə baxan alim. 

"Həftə içi" qəzeti, 27.05.2016. 

Asif Rüstəmli. Ədəbi tənqidimizin fədaisi. "525-ci qəzet", 

04.06.2016,№ 100(4596), s.19; "Kredo", № 22(883) 
30.05.2016,s.13. 

Ədəbi tənqiddə bənzərsiz ifadə tərzi. "Azertag.az" Xəbərlər, 

06.06.2016. (Təqdim edən: Elçin Kamal.) 
Rəhim Əliyev. Tənqidçi ürəyinin miqyası. "525-ci qəzet", 

say.119(4615), 05.07.2016, s.7;"Bütöv Azərbaycan" qəzeti, 

say:22(306),14-20.07.2006. 

Mənzər Niyarlı. "Ah, bu nəvələr, bu nəvələr", Qurban 

Bayramovun 70-illik yubileyinə sənədli hekayə. 05.07.2016.; 

"Ədəbiyyat qəzeti", 02.08.2016, say.25(5044), s.26-27. 

Asif Rüstəmli. Təbrik məktubu, Qurban Bayramlı-70. 

Müşfiq Borçalı, Yazıçılar Birliyində Yubiley tədbiri, Qurban 

Bayramov-70. 

Aslan Salmansoy. Ruhların da, sevindiyi o gün... "Bütöv 
Azərbaycan" qəzeti, say 19(303), 9-15.06.2016., s.2.; 

"Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.4. 

Akif Bayram. Tanınmış tənqidçi, vətən sevdalı alim. 
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"Respublika" qəzeti, say.131(5582), 19.06.2016, s.5. 

Əli Rza Xələfli. Tənqidçi meyarı - sözün əyarı. Söz içində 

sözü görmək, yaxud tənqidçinin adı, istedadı."Kredo", 
№21(882) 13.05.2016,s.1. 
Qəzənfər Kazımov. Ustadları kimi. "Kredo", №21(882) 
13.05.2016,s.3. 

Qurban Bayramov - 70. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
təbrik məktubu. "Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.3. 
İsmayıl Kazımov. Kimin kim olduğu bilinməlidir. "Kredo", 

№21(882) 13.05.2016,s.8. 
Şakir Qabbısanlı (Həmzəyev). Qurban Bayramov-70. Pərəstiş 
ediləsi alim, Nə yaxşı ki, sən varsan Qurban Bayramov. 

"Respublika gəncləri" qəzeti, № 78(699), 15.06.2016, s.8. 
Şahməmməd. “Sözün də çəkisi var” (Tənqidçi haqqında 
poema), Bakı, "Ekoprint" nəş., 2017. – 143 səh. 

Şahməmməd. Qurban Bayramovun yaradıcılığı və şəxiyyəti 

(müəllifdən), (Sözün də çəkisi var (poema), Bakı, “Ekoprint” 

nəşriyyatı, 2017 kitabında, s.3-14. 

İsa Həbibbəyli. Mən heç inanmırdım ki... (“Ön söz əvəzi), ( 

Sözün də çəkisi var (poema), Bakı, “Ekoprint” nəşriyyatı, 
2017 kitabında, s.15-17. 

Tahir Taisoğlu. Redaktordan son söz əvəzi. ( “Sözün də 

çəkisi var” (poema), Bakı, “Ekoprint” nəşriyyatı, 2017 
kitabında, s.138-142. 

Aqil Hüseynov . Şairin yeni poeması və onun qəhrəmanı 
(Yeni kitab təqdim edirik), “Təzadlar” qəzeti, 16.05.2017, 

say: 18(2114), s.15; “Zim.AZ.” saytı, 10.05.2017; 
“Media.İnfo.Az.”, 08.05.2017. 
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Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan isə dünyamız! - Yubiley 

təbriki DƏYƏRLİ ALİM QURBAN BAYRAMOVUN 75 
İLLİYİNƏ - Zaur Ustac. 

Asif Rüstəmli. Qurban Bayramlı tənqidinin, ədəbi 

düşüncəsinin keyfiyyət göstəriciləri. “Aziya.İnfo” elm və 

araşdırma portalı, 30-05.2017. 

Qələndər Xaçınçaylı . Tənqidçi- ədəbiyyatçünas Qurban 
Bayramova doğum günü təbriki , “Yazarlar” jurnalı, may 
2021, say: 05(05), s.4-8. 

Mənbə: az.wikipedia.org 
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Hamlet İSAXANLI 

Hamlet İsaxanlı (tam adı: İsayev Hamlet Abdulla oğlu; 1 
mart 1948, Kosalı, Qardabani bələdiyyəsi) — riyaziyyatçı, 
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, şair, yazıçı, 
publisist, tərcüməçi, elm, mədəniyyət və təhsil tarixi üzrə 

mütəxəssis, ədəbiyyat və dilçilik, tarix və fəlsəfəyə dair 

çoxsaylı əsərlərin müəllifi. 

 

İsaxanlı soyadını о, poetik yaradıcılığında, həmçinin 
humanitar və sosial elmlər sahəsində yazdığı əsərlərində 

işlətmişdir. Onun bütün riyazi əsərləri "İsayev" soyadı ilə çap 
olunmuşdur. Hazırda o, geniş ictimaiyyət arasında daha çox 
Hamlet İsaxanlı kimi tanınır. 
 

Hamlet İsaxanlı müxtəlif sahələrdə geniş fəaliyyət göstərmiş 
və göstərməkdə olan ensiklopedik elm və sənət adamıdır — 

riyaziyyatçı, humanitar və sosial elmlərin bir çox sahələrində 

yazılmış elmi-tədqiqat işlərinin müəllifi, poetik və bədii-

publisistik əsərlərin müəllifi, tərcüməçi, maarifçi, Xəzər 

Universitetinin təsisçisi və rektoru, Xəzər Universitetinin 
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Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, Dünya məktəbinin 

(ibtidai, ümumi orta, tam orta) təsisçisi, nəşriyyat təsisçisi, 
redaktor, ictimai xadim və s. 

 

Hamlet İsaxanlının keçid iqtisadiyyatında olan ölkələrin 

təhsil sistemində islahatlara dair baxışları, nəzəri və praktik 

işləri təhsil xadimlərinin, hökumət nümayəndələrinin, 

siyasətçilərin və ümumiyyətlə, ictimaiyyətin fikir və işinə 

təsir göstərmişdir. O, öz fikirlərini açıq ifadə edən görkəmli 

ictimai xadim və ziyalıdır. 
 

1920-ci illərin sonu və 1930-cu ildə Gürcüstan və 

Ermənistanda Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyana başçılıq 
etmiş məşhur Qaçaq İsaxanın nəvəsidir. Avrasiya 

Akademiyasının qurucu üzvlərinin biridir. 

 

HƏYATI 

Riyaziyyatçı tələbə 

Hamlet İsaxanlı 1948-ci il martın 1-də Gürcüstanın Qarayazı 
rayonunun Kosalı kəndində anadan olmuşdur. Milliyyətcə 

qarapapaq (tərəkəmə) türküdür. 1965-ci ildə orta məktəbi 

qızıl medalla bitirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

(indiki BDU-nun) mexanika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul 

olundu və 1970-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. 

1970-ci ildə Nailə xanım Əsgərli ilə evləndi. 1970–1973-cü 
illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və 

Mexanika İnstitutu tərəfindən M.V. Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universiteti mexanika-riyaziyyat fakültəsinə 
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aspiranturada oxumağa göndərildi və 1973-cü ildə "Operator 

dəstələrin spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri" 

mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək fizika-

riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi aldı. 
 

1973–1983-cü illər ərzində Hamlet İsaxanlı Moskva və 

Bakıda, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetində, SSRİ Elmlər Akademiyasının V.İ. Steklov 
adına Riyaziyyat İnstitutunda, Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda, 
Azərbaycan Dövlət Universitetində çalışdı, elmi-tədqiqatla və 

qismən də pedaqoji işlə məşğul oldu. Sonra Azərbaycan 

Dövlət Neft və Kimya İnstitutunda (İndiki Azərbaycan 

Dövlət Neft Akademiyası) və Leninqrad Maliyyə və İqtisad 
İnstitutunda (Bakı filialında) uyğun olaraq professor və 

kafedra müdiri kimi fəaliyyət göstərdi. 

 

Hamlet İsayev imzası ilə SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya, 
Kanada və Almaniya kimi ölkələrdə nüfuzlu elmi jurnallarda 
və məcmuələrdə elmi-tədqiqat əsərləri dərc olundu. O, 1983-

cü ildə Moskvada Sovet Elmlər Akademiyası V.İ. Steklov 
adına Riyaziyyat İnstitutunda "Çoxparametrli spektral 

nəzəriyyənin bəzi məsələləri" mövzusunda dissertasiya işini 
müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik 

dərəcəsi aldı; bir qədər sonra isə Sovet Ali Attestasiya 

Komitəsi tərəfindən professor adına layiq görüldü. 
 

1991-ci ildə İngilisdilli Azərbaycan Universitetinin 
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yaranmasına təşəbbüs göstərdi, Azərbaycan SSR Nazirlər 

Sovetinin 20 dekabr 1990 və Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 18 mart 1991 tarixli qərarları ilə rəsmi 

status alan bu ali məktəbi təsis etdi, onu sıfırdan yaratmağa 
başladı. Azərbaycanın ilk özəl universitetinin qurucu rektoru 

olaraq geniş fəaliyyət göstərdi. Bir qədər sonra yeni – Xəzər 

Universiteti (Universitəsi) adını alan bu elm, təhsil və 

mədəniyyət ocağı Azərbaycanın dünyada ən yaxşı tanınan 
hörmətli təşkilatlarından biri oldu. 
 

Daha çox strateji inkişaf məsələləri ilə məşğul olmaq və 

həmçinin elmi-bədii yaradıcılığa vaxt qazanmaq məqsədilə 

2010-cu ilin əvvəlində Xəzər Universitetinə yeni rektor təyin 

etmək üçün müsabiqə elan etdi. 2010-cu ilin sentyabr 

ayından başlayaraq özü Xəzər Universiteti Direktorlar və 

Qəyyumlar Şurasının sədri vəzifəsində, müsabiqədə uğur 
qazanan professor Con Rayder (ing. John Ryder) isə yeni 

rektor vəzifəsində fəaliyyətə başladılar (hazırki rektor 
Azərbaycan əsilli ABŞ vətəndaşı Həsən Niknafs`dır). Hamlet 
İsaxanlı Azərbaycanda universitetin Direktorlar və 

Qəyyumlar Şurasını yaratmaq və müsabiqə yolu ilə xaricdən 

rektor gətirmək fikrinə düşən və onu həyata keçirən ilk insan 

oldu. 

 

2012-ci ildə Hamlet İsaxanlı digər dörd görkəmli elm və 

sənət adamı (Halil İnalcık-Türkiyə, Lütfizadə-ABŞ, Mahmud 
Gazi Yaşargil-ABŞ, Arif Məlikov-Azərbaycan) ilə birlikdə 

Avrasiya Akademiyasını Avrasiya Akademiyası təsis etdi. 
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FƏALİYYƏTİ 

Riyaziyyatçı 
Hamlet İsayev müasir çoxparametrli spektral nəzəriyyənin 

yaradıcılarından biri hesab olunur. O, riyaziyyatın riyazi 
fizikadan qaynaqlanan bu çox mühüm sahəsində dərin 

tədqiqatlar aparan ilk sovet riyaziyyatçısı idi. 
 

Hamlet İsayev Moskva riyaziyat məktəbinin nümayəndəsi 

olmaqla yanaşı ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Kanada və 

s. ölkə elmi məktəblərinin uğurlarından da bəhrələndi. 

 

Onun elmi əsərləri Sovet Elmlər Akademiyasının Rəyasət 

Heyəti tərəfindən "ilin ən yaxşı elmi işləri" siyahisinə daxil 

edildi. 

 

Yazıçı və şair 

Hamlet İsaxanlı Azərbaycanda və onun hüdudlarından 
kənarda təkcə alim və elm-təhsil təşkilatçısı kimi deyil, şair 
kimi də çox tanınır. Uşaq və gənclik illərindən şeir yazmış, 
lakin onları uzun müddət çap etdirməmişdir. 
 

Azərbaycanda, Rusiyada, Çində, İranda, Türkiyədə, 

Gürcüstanda, Pakistanda, Finlandiyada və digər ölkələrdə şeir 
kitabları, jurnal, qəzet və poetik toplularda şeir və poemaları 
nəşr olunmuşdur. Onun şeirləri rus, ingilis, çin, gürcü, eston, 
finland, türk və digər dillərə tərcümə olunmuşdur. 
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Tərcüməçilik 

Hamlet İsaxanlının yaradıcılığına tərcümə işi də daxildir. 

Xüsusi halda, o V.A. Jukovski, F. Baratınski, F. İ. Tyutçev, 
A.Fet, Sergey Yesenin, Nikolay Qumilyov, Anna Axmatova, 

Alla Axundova, Corc Qordon Bayron, W.Bleyk, R. Herrik və 

G. De Nerval kimi rus, ingilis və fransız şairlərinin şeirlərini 

orijinaldan Azərbaycan türkcəsinə çevirmişdir. 
 

Musiqi 

Şairin "Xəzər Universitəm" şeirinə görkəmli bəstəkarlar, xalq 

artistləri Ramiz Mustafayev və Vasif Adıgözəlov musiqi-

himn yazmış, Ramiz Mustafayev "Xəzərimin sorağında" 
şeirinə mahnı-tələbə valsı bəstələmişdir. Vaqif Gərayzadə 

"Hicran", Lütfiyar İmanov "Yaşamağa nə var ki?!", Nailə 

İsayeva "Səni sevdim çox sadəcə", "Gözəldir", "Lalə", 

"İnciçiçəyi", "Külək və qız", "Tək qalmaq istəyirəm", "Tez 

gəlin", "Dünyam" şeirlərinə, Elza Seyidcahan "Baş açmadım 
bu dünyadan", "İkimizdən birimiz" və "Bakı" şeirlərinə , 

Cahangir Zülfüqarov "Görüş yerimiz", Tahir Əkbər 

"Rübailər" (və ya "Mənə ayrılan vaxt"), "Məndən sənə yar 

olmaz", "Keçmiş", Dilarə Qulamova "Qədim sual", "Möcüzə 

gecə", "Uşaqlıqda qalan buludlar" və digər şeirlərinə, 

həmçinin şairin fəlsəfi şeirlər silsiləsi əsasında qurulmuş 
"Ömür yolu bircə andır" adlı tamaşaya musiqi bəstələyiblər. 

Hamlet İsaxanlının "Ziyarət" poemasına bütövlükdə musiqi 

bəstələyən Cavanşir Quliyev şairin on bir şeirini də mahnıya 
çevirmişdir. Bu və başqa mahnılar və musiqili tamaşalar 
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Brilliant Dadaşova, Lütfiyar İmanov, Flora Kərimova, İlqar 
Muradov, Azər Zeynalov, Rəşidə Behbudova, Aygün Bəylər, 

Gülyanaq Məmmədova, Manana Caparidze, Elza 

Seyidcahan, Samir Cəfərov, Anar Şuşalı, Bəturə Hüseynova, 
Yusif Savalan, Məhsəti Cabbarova, Fədayə Laçın, 
Azərbaycan dövlət simfonik orkestri və xoru, "Savalan", 

"Şaron", "Kristal" qrupları, Dünya məktəbinin xoru və b. 

tərəfindən ustalıqla ifa olunmuş və olunmaqdadır. Arif 
Babayev, Alim Qasımov, Nəzakət Teymurova, Zabit 

Nəbizadə, Teyyub Aslanov, Zakir Əliyev kimi muğam 
ustaları, gənc Abgül Mirzəliyev və başqa xanəndə və 

müğənnilər də Hamlet İsaxanlı yaradıcılığına müraciət 

etmişlər. 

 

Xəzər Universiteti 

"Xəzər Universitetinin şərəfini qoruyacağıma and içirəm" 

Azərbaycanda təhsil islahatı aparılması yolları üzərində 

düşünməyə və yazmağa davam edən Hamlet İsaxanlı bu işdə 

əməli surətdə də ciddi iştirak etdi, tamamilə yeni tipli ali 

məktəb yaratmaq qərarına gəldi. 1990-cı ilin payızında 
başlanan bu fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 1990-cı il 20 dekabr tarixli 286 saylı 
sərəncamı ilə hazırlıq işləri aparıldı və 1991-ci il 18 mart 

tarixli 41 saylı qərarla Xəzər Universiteti (o zamankı adı ilə 

"İngilisdilli Azərbaycan Universiteti") yaradıldı. Xəzər 

Universiteti Azərbaycanın ilk özəl ali məktəbi olmaqla 

yanaşı, keçmiş Sovetlərdə də rəsmən yaradılmış ilk özəl ali 

məktəblərdən biri idi. Bu universitetin qurulması ilə bağlı 
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hadisələri o, bir qədər sonra qələmə aldığı "Xəzərin 

sorağında" adlı əsərində ustalıqla təsvir etdi. 

 

Hamlet İsaxanlı bir mühüm fikri vurğuladı, dürüst ifadə etdi: 

korrupsiyanın çox geniş yayıldığı, o cümlədən təhsil 

sisteminin canına daraşdığı bir ölkədə çox ciddi, çox təmiz 

işləyən və keyfiyyətli təhsil verən ali məktəbin qurulması 
həyati vacibdir və mümkün işdir. O, öz get-gedə artan və 

güclənən fəaliyyəti ilə keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrin 

təhsil sistemi sahəsində həm nəzəri məsələlərdə, həm 

quruculuq işlərində bir lider olaraq tanındı. 
 

Hamlet İsaxanlının yaratdığı təhsil ocağında onun bilavasitə 

rəhbərliyi ilə tədris proqram-planları Qərb standartlarına 
uyğunlaşdırıldı, tədris modeli olaraq tələbənin fərdi yolla 

inkişafını təmin edən "tələbə mərkəzli" çevik kredit yığma 
metodu seçildi, müasir idarəetmə üsulları tətbiq edildi, çox 
geniş və səmərəli beynəlxalq əlaqələr quruldu, ən səviyyəli 

yerli və xarici mütəxəssislər işə cəlb edildi. "Tapşırıq-rüşvət" 

virusunun əmələ gəlməməsi üçün böyük iş aparıldı, 
ümumiyyətlə, ciddi və keyfiyyətli təhsil bu universitetin 

həyat prinsipinə çevrildi. Nəticədə Xəzər Universiteti tezliklə 

Azərbaycanda və geniş Postsovet-Yaxın Şərq məkanında ən 

yaxşı ali məktəblərdən birinə çevrildi. 
 

 

Bir yerdə olaq 

Hamlet İsaxanlı ingiliscəni Xəzər Universitetində əsas tədris 
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dili elan etdi. Bu qərar tələbə və müəllimlərin Qərb 

ölkələrində nəşr olunmuş kitab və digər tədris-tədqiqat 

materiallarından istifadə etməsinə, tələbə mübadiləsi 

proqramlarının inkişafına və xarici professorların dəvət 

edilməsi və səmərəli işinin təşkilinə zəmin yaratdı. 
 

Ümumiyyətlə, ətalətdən qurtarmaq, yeni düşüncəyə yol 

açmaq üçün də bu ingilisdilli təhsil güclü amil və vasitə oldu. 

Hamlet İsaxanlı eyni zamanda Qərb dəyərlər məcmusunun 

"mədəni imperializm" deyilən təzyiqinə qarşı milli 
mədəniyyətin öyrənilməsi və inkişafı məsələsini də hərtərəfli 

təhlil etdi və bu ideyanı Xəzər universitetində uğurla həyata 

keçirməyə başladı. 
 

Azərbaycan ali təhsilində ikipilləli bakalavr-magistr 

sisteminin bərqərar olmasında, PhD deyilən üçüncü mərhələ 

tədqiqat-yüksək təhsil dərəcəsinin anlaşılmasında, biliyin 
müasir qiymətləndirilməsi üsullarının hazırlanması və 

tətbiqində Hamlet İsaxanlının yazıları, bu istiqamətdə 

arasıkəsilməz fəaliyyəti və Xəzər Universitetinin təcrübəsi 

mühüm rol oynadı. 1990–1996-cı illərdə öz yenilikçi 
çalışmaları ilə Hamlet İsaxanlı sonralar (Bologna) Bolonya 
Prosesi adlanacaq Avropa Ali Təhsil Məkanının ("European 
Higher Education Area") yaradılması ideyasını da qabaqladı. 
O, Azərbaycanın 2005-ci ildə bu prosesə qoşulmasını 
hazırlayan əsas şəxslərdən biri oldu. 
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Dünya məktəbi 

Uşaqlarla birlikdə gülüş səadəti 

1998-ci ildə Hamlet İsaxanlı Xəzər Universiteti nəzdində 

Dünya məktəbini yaratdı. Üç yaşdan başlayaraq orta məktəbi 

bitirənə qədər uşaq və gənclərin təlim-təhsil-tərbiyəsi ilə 

məşğul olan bu bağça-məktəb kompleksi ciddi uğurlar 
qazanmış, ölkədə çox sevilən, arzu olunan təhsil ocağı kimi 
tanınmışdır. Azərbaycan təhsil ənənələrini nəzərə almaqla 

yaxşı dünya təcrübəsini də mənimsəyən Dünya məktəbində 

azərbaycan dili birinci, ingilis dili ikinci dildir. Dünya 
məktəbi 2009-cu il yanvarın 16-da beynəlxalq status almış, 
Beynəlxalq Bakalavriat Təşkilatının (İnternational 
Baccalaurate Organization – IBO) akkreditasiyasını 
keçmişdir. Dünyanın minlərlə qabaqcıl universitetləri İBO 
diplomu sahiblərinə üstünlük verirlər. 

 

Bu müasir və orijinal məktəbi qurmaqla Hamlet İsaxanlı tək 

ali təhsil sahəsində deyil, orta təhsil sistemində də beynəlxalq 

yarışa girə bilən təhsil ocağı modelini formalaşdırdı. O, ən 

kiçik yaşdan doktor və professor olana qədər bir təhsil 

şəbəkəsi qurmaqla ömürboyu təhsil düşüncəsini də həyata 

keçirir. 
 

MÜKAFATLARI 

1965: Qızıl medal – Orta məktəb məzunu, Gürcüstan 

1994: Yusif Məmmədəliyev mükafatı laureatı – Elm və təhsil 

sahəsindəki xidmətlərinə görə 

2004: "Qızıl Qələm" mükafatçısı – Poeziya və bədii-
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publisistik yazı sahəsindəki uğurlarına görə 

2005: "Səməd Vurğun" mükafatı laureatı – Maarifçilik, milli 
elmimizin tərəqqisi, Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti 

qarşısında xidmətlərinə görə 

2008: Fəxri doktor. Avrouniversitet (Tallin, Estoniya) 

2010: Cəfər Cabbarlı mükafatı  laureatı – Klassik və çağdaş 
Azərbaycan poeziyası nın təbliğinə, çoxcildli "Azərbaycan 

Sevgi Poeziyası" kitabının tərtibinə görə. 

2010: Milli "Xəzər" mükafatı laureatı – Azərbaycan 

təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə və beynəlxalq 

standartlara uyğun ali məktəb qurduğuna görə. 

2016: Şəhriyar mədəniyyət medalı, Təbriz 

2016: Zahid Xəlilov mükafatı və Türklüyə xidmət ödülü, 
Borçalı cəmiyyəti, Bakı 
2017: TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı/International Organization of Turkic Culture) 
medalı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 
Cumhuriyetlerinin ve Türkmenistan`ın bağımsızlıklarının 25. 
Yılı anısına 

 

ƏSƏRLƏRİ 

"Poetik Tərcümələr. 1-ci toplu". Xəzər Universitəsi 

Nəşriyyatı, Bakı, 2005. 
Təzadlar. Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2001. 
Bu da bir həyatdı. Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2004. 
Dördlüklər. Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2007. 
Ziyarət. Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2009. 
"Koнтpacты. Kнигa cтихотворений" (В переводах Аллы 
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Ахундовой). "ИзoгpaфЪ", Моcква (Moskva), 2006. 
"Şeirə dönən duyğular", Əxtər nəşriyyatı, Təbriz, 2004 

 ("رالو۔۔غیود ڹ۔۔نؤد ہرعش")

Təzadlar. Əxtər nəşriyyatı, Təbriz, 2005 ("رالداضت") 

"Bu da bir həyatdı". Əxtər nəşriyyatı, Təbriz, 2005 (" یدڌایحریب
 ("ادوب

"Sitotxlis Poezia" (Ömür Poeziyası).(Gürcücə, İmir 
Məmmədlinin tərcüməsində). "İntellekt", Tbilisi, 2004 
(ჰამლეთ ისახანლი. სიცოცხლის პოეზია) 
"Təzadlar. Bu da bir həyatdı" (Çincə) -(Putonghua-

mandarincə). CCTP – Central Compilation & Translation 

Press, Beijing (Pekin), 2009 (咍姆雷特诗迭 阿塞) 咍姆雷特

. 伊萨赞里著; 陈子慕译 .一北京: 中央编译岀版社) 

Azərbaycan Sevgi Poeziyası. Üçüncü kitab. Tərtibçi: Hamlet 
İsaxanlı. "Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı", Bakı: 2009. ISBN 
978-9952-20-051-5 

"Poetry of Azerbaijan. A drop in the Ocean". Compiled and 

edited by Dr. Eynulla Madatli. Leaf Publications-İslamabad, 
2010. 

Д. Каракмазли. Вкус инжира: стихи и переводы. Баку: 
Юрд, 2005 (стр. 180–190). 

Дружба народов, № 2, 2007, Москва; стр. 161–164. 

Гамлет Исаханлы. Поезiя. "Всесвит" (Review of World 

Literature), 11–12, Kiev, 2014; 30–32 (ukrayna dilində) 

Poetik Tərcümələr. 1-ci toplu. Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 
Bakı, 2005 (səh. 180–195 və 234–281). 

Olen Helmi Simpukassa. Azerbaidzanilaisen lyriikan 
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antologia. ntamo, 2014 (fin dilində, səh. 135–139). 

Xəzər İngiliscə-Azərbaycanca Böyük Lüğət 

Xaricilər üçün Azərbaycan dili 

On Education System in Transition Economy. A View From 

Azerbaijan ("Keçid iqtisadiyyatındakı təhsil sistemi 

haqqında. Azərbaycandan baxış") 
"Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və 

"2008–2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 

sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı necə olsa 

yaxşıdır?" 

Mənbə: az.wikipedia.org 
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                           Natiq  RƏSULZADƏ 

 

Natiq Rəsul oğlu Rəsulzadə — Azərbaycan yazıçısı, 
Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1999), "Şöhrət" 

ordeni laureatı (2009), Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü. Azərbaycan Respublikasının 
Xalq yazıçısı (24.05.2019). 
 

HƏYATI 

Natiq Rəsulzadə 5 iyun 1949-cu ildə Bakıda anadan olub. 
1975-ci ildə Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu 
bitirib. 1979-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 
Kinematoqrafçılar İttifaqı və Teatr Xadimləri İttifaqının 
üzvüdür. 40 ilə yaxındır ki, əsərləri bir çox dillərdə və 

dünyanın adlı-sanlı ölkələrində çap olunur. Azərbaycanda, 

ABŞ-da, Rusiyada, Macarıstanda, Yuqoslaviyada, Polşada və 

başqa yerlərdə 40-dan artıq kitabı işıq üzü görüb. Əsərləri bir 

çox nüfuzlu milli və beynəlxalq ədəbi mükafatlara layiq 
görülüb. 1984-cü ildə N. Ostrovski adına Ümumiyttifaq 
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Mükafatına layiq görülüb. "İntihar edənin gündəliyi", "Gecə 

çaparı", "Nonsens", "Məhəbbət ili", "Yağışlı bayram", 
"Kabuslar arasında", "Quş çəkirəm", "Ulduz yollar", "Tələ", 

"Adacıq" və başqa geniş oxucu rəğbəti qazanmış əsərlərin 

müəllifi olan Natiq Rəsulzadənin ssenariləri əsasında 
"Mələklərə inanmayın", "Bayramda yağış", "Yaşa, qızıl 
balıq", "Vahimə", "Sifarişçi", "Gecə qatarında qətl", "Nə 

gözəldir bu dünya...", "Girov", "Ovsunçu", "Biz qayıdacağıq" 
kimi onlarla maraqlı filmlər çəkilmişdir. 2017-ci ildə 

yazıçının əsəri əsasında Azərbaycan Dövlət Rus Dram 

Teatrında "Meme" tamaşası səhnəyə qoyulub. 

 

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1999) fəxri adına 
layiq görülüb. Respublika Dövlət mükafatı laureatıdır. 2009-

cu ildə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub. 21 dekabr 2015-ci 

ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə 

layiq görülüb. 
 

ƏSƏRLƏRİ 

«Uşaqlıq lövhələri» 

«İşıqlı toran» 

«Bayramda yağan yağış» 

«Gecədə atlı» 

«Ruhlar arasında» 

«Intihar edənin qeydləri» 

«Kabusların arasında» 

«Ulduzların altında yol» 
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FİLMOQRAFİYA 

Bayramda yağış (film, 1985) 
Biz qayıdacağıq (film, 2007) 
Biz qayıdacağıq (veriliş, 2007) (II) 
De ki, məni sevirsən! (film, 1977) 

Dünən, bu gün, sabah (film, 1992) 
Epizod (film, 2002) 

Gecə qatarında qətl (film, 1990) 

Girov (film, 2005) 

Nə gözəldir bu dünya... (film, 1999) 
Ovsunçu (film, 2002) 
Pərilərə inanmayın (film, 1979) 
Sifarişçi (film, 2000) 

Sürpriz (film, 1977) 
Vahimə (film, 1998) 

Yaşa, qızıl balıq (film, 1988) 

Mənbə: az.wikipedia.org 
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                               Kərim  TAHİROV 

Kərim Məhəmməd oğlu Tahirov (d.12 noyabr 1951, Ağcabədi, 
Azərbaycan SSR) — Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, 
Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, professor. 
 
HƏYATI 
Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu 1951-ci il noyabr ayının 12-də 
Ağcabədi rayonunda anadan olmuşdur. 1973-1978-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil 
almışdır. 1978-ci ildə təyinatla M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Dövlət Respublika Kitabxanasına (indiki Azərbaycan Milli 
Kitabxanası) göndərilmiş, 1979-1982-ci illərdə Elmi-metodiki 
şöbədə (indiki Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi) böyük 
kitabxanaçı, baş kitabxanaçı, böyük redaktor, bölmə müdiri 
vəzifələrində çalışmışdır. 1983-1987-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş Kitabxana müfəttişliyinin 
böyük müfəttişi, 1987-1988-ci illərdə rəisi, 1988-1989-cu illərdə 
Mədəni-maarif Müəssisələri İdarəsinin, 1989-1993-cü illərdə 
Mədəni-kütləvi işlər, Kitabxana və Muzey işləri Baş İdarəsinin baş 
müfəttişi, 1993-2000-ci illərdə Kitabxana və Muzey işləri baş 
idarəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. 2000-2005-ci illərdə 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasının (indiki 
Azərbaycan Milli Kitabxanası) Metodik və nəşriyyat işləri üzrə 
direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 2005-ci ildən hal-hazıradək 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru vəzifəsində çalışır. 
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2009-cu ildə “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
yaranması və inkişafı (1923–1959-cu illər)” mövzusunda dissertasiya 
işini uğurla müdafiə edərək tarix elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru) alimlik dərəcəsi almışdır. O, BDU-nun Kitabxanaçılıq-
informasiya fakültəsində və Respublika Mədəniyyət Müəssisələri 
İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olur, gənc ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə xidmət göstərir. 
2012-ci ildə Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, 2013-cü ildə 
professoru elmi dərəcəsi almışdır. 
 
Professor K.Tahirov dünyanın 40-dan artıq ölkəsində keçirilən elmi 
konfranslarda və elmi simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmiş, 
elmi məqalələri bir sıra ölkələrin elmi jurnallarında dərc olunmuşdur. 
BDU-nun kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq ixtisasları üzrə 
ixtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasının üzvüdür, bu ixtisas üzrə bir 
neçə fəlsəfə doktorları və magistrlarının elmi rəhbəri və rəsmi 
oponenti olmuşdur. 
 
Prof. Kərim Tahirovun rəhbərliyi dövründə Milli Kitabxana 
respublikanın ictimai həyatında fəal iştirak etməyə başlamış, 
oxuculara xidmət sahələrinin tam şəkildə avtomatlaşdırılması təmin 
olunmuş, müxtəlif mövzulara dair 50-dən artıq fundamental 
biblioqrafiyalar tərtib edilərək çap olunmuş, cari biblioqrafiya və 
informasiya göstəricilərinin, “Elmi əsərlər”in nəşri bərpa edilmiş, 
kitabxananın elektron kataloqu, elektron kitabxanası, Elmi Şurası 
yaradılmışdır, 34 xarici ölkənin milli kitabxanaları ilə qarşılıqlı 
əməkdaşlığa dair memorandumlar imzalanmışdır. 
 
2006-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaşünaslıq, 
biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisasları üzrə Dövlət İmtahan 
Komissiyasının sədri, 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Ekspert Komissiyasının 
sədri, 2013-cü ildən isə Milli Kitabxananın Elmi Şurasının sədridir. 
 
Ailəlidir, iki övladı, dörd nəvəsi var. 
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TƏLTİF VƏ MÜKAFATLARI 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 noyabr 2008-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət 
işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür. 
2013-cü ildə “3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 
2014-cü il 10 yanvar tarixində TÜRKSOY-un yaradılmasının 20 
illiyi münasibəti ilə medalla təltif olunmuşdur. 
2014-cü ildə “QIZIL FORTUNA” Beynəlxalq reytinqli 
texnologiyalar və Sosiologiya Akademiyasının medalı ilə təltif 
edilmişdir. 
Nazirlər Kabinetinin 12 sentyabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kollegiyasının 
üzvü təyin olunmuşdur. 
28 oktyabr 2019-cu ildə mədəniyyət nominasıyası üzrə Cəfər 
Cabbarlı mükafatına layiq görülmüşdür. 
2019-cu il, 24 dekabr tarixində Azərbaycan Milli Kitabxanasında 
"İmadəddin Nəsimi. Biblioqrafiya" adlı yeni kitabın işıq üzü görməsi 
münasibəti ilə "Ziyadar" mükafatına layiq görülüb. 
Beynəlxalq qurum və təşkilatlarda üzvlüyü 
2003-cü ildən Avrasiya Kitabxanalar Assambleyasının (BAE) üzvü, 
2015-ci ildən isə vitse prezidentidir. 
2003-cü ildən Avropa Milli Kitabxanaları Konfransı (CENL) 
beynəlxalq təşkilatının üzvü; 
Dünya elektron kitabxanasının (WDL) üzvü; 
2007-ci ildən Türkdilli ölkələrin Milli Kitabxanalar Şurasının və 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin Milli 
Kitabxanaları Direktorlar Şurasının üzvü; 
Biblioqrafiya 
Kərim Tahirov 50-dən artıq kitab, kitabça, metodik vəsaitin və 
fundamental biblioqrafiyaların müəllifi, tərtibçisi və redaktoru 
olmuşdur. İlk kitabxana ensiklopediyasının hazırlanması işinə 
rəhbərlik etmiş və baş redaktoru olmuşdur. 200-dən artıq elmi 
məqalənin müəllifidir. “Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi 
Əsərləri”nin, “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”nin, “Azərbaycan 
kitabı” on cildlik milli biblioqrafiya repertuarının baş redaktorudur. 
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ƏSƏRLƏRİ 
Bakı şəhərində kitabxana-klub: yaddaş. Bakı: Kommunist, 1986.-16 
s. 
Kitabxana işinə dair normativ aktlar: [Qanun və qanun qüvvəli 
normativ hüquqlu sənədlər toplusu] -Bakı: M. F. Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, 2001.-52 s. 
Kitabxana işinə dair normativ sənədlər: [Qanun və qanun qüvvəli 
normativ sənədlər toplusu]/ M. F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət 
Kitabxanası.-Bakı, 2001.-48 s. 
Kitabxana fondlarının məzmunca köhnəlmiş ədəbiyyatdan 
təmizlənməsi və mühafizəsi: [normativ sənədlər toplusu] -Bakı: M.F. 
Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, 2002.-32 s. 
Kitabxana işinə dair normativ aktlar: Qanun və qanun qüvvəli 
normativ hüquqlu sənədlər toplusu /Tərtib edən: K. M. Tahirov; 
Red.: Ş. Əhmədova və b.; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası. Bakı, 2004, 52 s. 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının tarixi (1923–
2008-ci illər). Bakı: Ulu, 2008, 218 s. 
Ölkəşünaslıq biblioqrafiyası: [Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi 
üçün "Kitabxanaçılıq və informasiya" ixtisası üzrə bakalavr pilləsi 
üçün fənn proqramı]/ Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-Bakı: 
Bakı Universiteti, 2011.-12 s. 
Azərbaycan xalçası: [biblioqrafiya]. Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana.-Bakı, 2012.-
438 s. 
Dünya milli kitabxanaları: M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası. (dərs vəsaiti) -Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2013. 
- 212 s. 
Azərbaycan Milli Kitabxanası Böyük Vətən müharibəsi illərində: 
(1941-1945-ci illər). - Bakı: Zərdabi Nəşr MMC, 2020.- 80 s. 
 
TƏRCÜMƏLƏRİ 
Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində işin təşkili: [təlimatlar və 
uçot formaları]/ Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov 
adına Azərb. Dövlət Kitabxanası. - Bakı, 1988. - 176 s. 
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MƏQALƏLƏRİ 
Görkəmli biblioqraf: [S.D.Poltaratskinin anadan olmasının 175 illiyi 
münasibətilə] // Mədəni maarif işi.-1978.-№1.-S.46-47 
Zəhmətkeşlərin mütaliəsinə rəhbərlik // Mədəni maarif işi.-1979.-
№1.-S.22-23 
Köməkçi göstəricilərin tərtibi metodikası: [ Azərbaycan 
biblioqrafiyası materialları əsasında] // M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Kitabxanasının elmi əsərləri.-1983.-
№2.-S.61-83 
80 yaşlı kitabxana: [Razin qəsəbəsindəki Y.Zevin adına uşaq 
kitabxanası haqqında] // Mədəni maarif işi.-1984.-№4.-S.2-3 
Kitabxana xidmətinin keyfiyyətini yüksəltməli // Mədəni maarif işi.-
1987.-№3.-S.2-6 
Kitabxanalar yeni həyata qədəm qoyacaq: [NK-nın 1996- cı il 9 
iyulda“ Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin vəziyyəti və 
onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərarı ilə əlaqədar müsahibə 
] ; müsahibəni apardı P.Cəfər // Xalq qəzeti.-1996.-17 oktyabr 
Yubileyiniz və yeni nəşriniz mübarək!: [BDU-nun Kitabxanaçılıq 
fakültəsinin 50 illiyi ərəfəsində eyni adlı jurnalın nəşr olunması 
münasibətilə müəllifin təbriki ] // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: 
Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-1997.- № 1.- S. 7. 
Kitabxana elm ocağıdır // Respublika.-1999.- 11 may. -S.4. 
Özəlləşdirmə kitabxanalar üçün çoxlu problemlər yaratdı // Xalq 
qəzeti.-1999.-2 may.-S.5 
və digər. 
 
BAŞ REDAKTORU OLDUĞU ƏSƏRLƏRDƏN SEÇMƏLƏR 
“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”nin nəşri 2005-ci ildə bərpa 
edildi və professor Kərim Tahirovun baş redaktorluğu ilə bu təqvim 
hər il çap edilir. Azərbaycan Milli Kitabxanasının ən əhəmiyyətli 
metodik nəşrlərindən biri olan “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” 
1961-ci ildən çap edilir. Universal xarakterli bu nəşr uzun, tarixi bir 
yol keçmişdir. “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” adı ilə nəşrə 
başlayan vəsaitin yaranmasında və təşəkkülündə Milli Kitabxana 
əməkdaşlarının müstəsna xidmətləri olmuşdur. İlk nəşrə başladığı 
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illərdə rübdə bir dəfə çap olunan təqvimdə müxtəlif əlamətdar 
günlərə, yubileylərə dair ölkəşünaslıq tövsiyə ədəbiyyat siyahıları 
verilirdi. Sonralar - 1970-ci ilin dördüncü rübündən 1992-ci ilədək 
“Kitabxana işçisinə kömək” adı ilə çap olunan vəsaitin səhifələrində 
metodik xarakterli materiallar, kitabxana işinə dair məlumatlar, digər 
araşdırmalar geniş yer tuturdu. 2005-ci ildə Milli Kitabxana 
rəhbərliyi tərəfindən 1992-ci ildən məlum səbəblər üzündən nəşri 
dayandırılmış vəsaitin çapı bərpa edilmiş, “Əlamətdar və tarixi 
günlər təqvimi” adı ilə ildə bir dəfə çap edilməyə başlanmışdır. 
Respublika kitabxanalarının fəaliyyətinin səmərəliliyinə əsaslı 
şəkildə təsir göstərən bu hadisə böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 
 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2005: [metodik materiallar 
toplusu]/ M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 
2004.- 92 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2006: [metodik materiallar 
toplusu]/ M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası -Bakı, 
2005.-155 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi. 2007-ci il: [metodik materiallar 
toplusu: Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, 
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik tövsiyələr]/ 
M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. -Bakı: M.F.Axundov 
adına Milli Kitabxana, 2006.- burax.3. -197 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: [2008-cı il: Respublikanın 
kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana sistemləri üçün metodik tövsiyələr]/ M.F.Axundov ad. 
Azərb. Milli Kitabxanası. - Bakı, 2007.-183 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2009: [metodik 
tövsiyələr]/Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı: 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.-385 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2010 [Respublikanın kütləvi və 
ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana 
Sistemləri üçün]/Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. 
F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2009.-435 s. 
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Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2011: [Respublikanın kütləvi və 
ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana 
Sistemləri üçün]/Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. 
F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-437 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2012: [respublikanın kütləvi və 
ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana 
Sistemləri üçün] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. 
F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası. -Bakı: M. F. Axundov 
adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2011.-319 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2013/ M.F. Axundov ad. Azərb. 
Milli Kitabxanası.-Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2012.-440 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər. Təqvim 2014./ M.F. Axundov ad. Azərb. 
Milli Kitabxanası.-Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 423 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər. [Təqvim 2015]/M. F. Axundov ad. 
Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli 
Kitabxanası, 2014.-384 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2016. /M. F. Axundov ad. 
Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli 
Kitabxanası, 2015.-429 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2017/ M. F. Axundov ad. Azərb. 
Milli Kitabxanası.-Bakı: M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli 
Kitabxanası, 2016.-420 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər [Təqvimi 2018] / M.F. Axundov ad. 
Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı, 2017.-578 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi [Təqvim 2019] /Azərb. Milli 
Kitabxanası.-Bakı: M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası, 2018.-520 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: [Təqvim 2020] /Azərb.Milli 
Kitabxanası.-Bakı: M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli kitabxanası, 
2019.- burax. 2020.-576 s. 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2021 /Azərb. Milli Kitabxanası.-
Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2020.-562 s. 
“Birillik Azərbaycan kitabiyyatı”nın nəşri də 2005-ci ildə bərpa 
edildi və professor Kərim Tahirovun baş redaktorluğu ilə çap 
edilməyə başladı. 1960-cı ildən nəşr edilən “Birillik Azərbaycan 
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kitabiyyatı” il ərzində dilindən, mövzusundan, janrından asılı 
olmayaraq respublikada nəşr edilmiş bütün kitablar barəsində tam 
biblioqrafik məlumat verir. “Birillik Azərbaycan kitabiyyatı”nda 
materialların ayrı-ayrı elm sahələri üzrə qruplaşdırılması 
respublikada nəşr edilən kitab məhsulunun tərkibi, mövzu əhatəliliyi 
barədə müxtəlif aspektli informasiya əldə etməyə imkan yaradır. 
Uzun illər ərzində bu vəsaitlər kitabxanaçılar, biblioqraflar və ən 
müxtəlif tələbatçı qrupları tərəfindən geniş istifadə edilir. Həmin 
vəsaitə nəinki respublikamızda, həm də onun hüdudlarından kənarda 
böyük tələbat vardır. 2005-ci ildə M.F.Axundоv adına Dövlət 
Kitabxanası milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin nəşri işini yеnidən bərpa 
etmiş, kitabxana həmin ilin iyun ayından digər milli biblioqrafiya 
vəsaitləri kimi, “Birillik Azərbaycan kitabiyyatı”nı da nəşr etməyə 
başlamışdır. 
 
İXTİSAS REDAKTORU VƏ BURAXILIŞA MƏSUL OLDUĞU       
                           ƏSƏRLƏRDƏN  SEÇMƏLƏR 
İxtisas redaktoru və buraxılışa məsul olduğu əsərlərdən seçmələr 
İkirəqəmli müəllif işarəsi cədvəlləri/ M. F. Axundov ad. Azərb. 
Dövlət Kitabxanası.-Bakı, 2001.-24 s. 
Fikrət Əmirovun anadan olmasının 80 illiyi və kitabxanaların 
vəzifələri:[metodik tövsiyələr]/Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, 
М. F. Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası.-Bаkı, 2003.-16 s. 
Hüseyn Cavidin anadan olmasının 120 illiyi və kitabxanaların 
vəzifələri:metodik tövsiyə.- Bakı, 2003, 27 s. 
Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 60 illiyi və kitabxanaların 
qarşısında duran vəzifələr: [metodik tövsiyələr]/Azərb. Resp. 
Mədəniyyət Nazirliyi, M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-
Bakı, 2005.-20 s. 
Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində kitabxanaların 
vəzifələri:[metodik vəsait]/ Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, M. F. 
Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı, 2005.-49 s. 
Mir Cəlal: [biblioqrafiya]/Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, M. F. 
Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: Adiloğlu, 2006.-259 s 
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: 
[Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar]; M. F. 
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Axundov Adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Diyarşünaslıq elmi 
biblioqrafiya şöbəsi.-Bakı, 2007.-burax. 1.-202 s. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-90: (1918-1920): [biblioqrafiya]/ 
Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. 
Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı , 2008.-266 s. 
Qara Qarayev: [biblioqrafiya]/Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F. Axundov ad. Azərb.Milli Kitabxanası.-Bakı, 2008.-
332 s. 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: [biblioqrafiya]/Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov ad. Azərb. Milli 
Kitabxanası.-Bakı: M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası, 2008.-233 s. 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                  Akif ƏLİ 

 

Akif Əli — Azərbaycan yazıçısı, filoloq alim, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri 
(1994–2019). 2-ci dərəcə Dövlət müşaviri. 
 
HƏYATI 
Akif Əli 1952-ci il fevralın 22-də Şuşada anadan olub. M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Dövlət Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib 
(Bakı Slavyan Universiteti) (1974). 
 
YARADICILIĞI 
Azərbaycanfilm, Tacikfilm, Lenfilm kinostudiyalarında filmlərə 
çəkilib (1974-1978). "Uzun müharibədə qısa görüşlər" (Tacikfilm) 
filmində Rüstəm, "Tütək səsi" filmində (Azərbaycanfilm) Tapdıq və 
başqa obrazları yaradıb. 1978-1987-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində çalışıb. Radionun 
"Satira və yumor" şöbəsində kiçik redaktor, redaktor və şöbə müdiri 
vəzifələrində işləyərkən bir neçə populyar radio verilişinin 
("Sabahınız xeyir", "Molla Nəsrəddin", "Gülüş axşamı" (1981-
1983)), Televiziyanın Gənclər üçün proqramlar Baş redaksiyasının 
Baş redaktoru vəzifəsində çalışarkən isə televiziya proqramlarının 
("Zəriflik", "Aygün", "7 sual, 7 cavab" televiktorinası, "İdrak", 
"Tələbə dünyası", "Teleteatrda gənclər gecəsi", "Çay, çay, çay!", 
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"Mənəvi dünyamız") yaradıcısı, müəllifi, yaxud redaktoru olub. 
Çoxlu sayda elmi və bədii-publisistik məqalələrin, kino-tele-radio 
ssenarilərinin, kitabların, "Mozalan" kino-süjetlərinin və tərcümə 
əsərlərinin müəllifidir. 
 
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (1988), dosent, Qızıl qələm 
mükafatı laureatıdır. 
 
SİYASİ FƏALİYYƏTİ 
1989-cu ildə Bakı Ali Partiya Məktəbinin əyani kursunu bitirib. 
1990-cı ildə "Vətən səsi" qəzetinin yaradılmasında iştirak edib və 
1991-1993-cü illərdə həmin qəzetin baş redaktoru vəzifəsində 
çalışıb. Eyni zamanda elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olaraq Bakı 
Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda (indiki Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası) baş müəllim, dosent və Mədəniyyətşünaslıq 
kafedrasının müdiri işləyib (1992-1994). 
 
1994-cü ildən Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri 
vəzifəsində çalışır. 2-ci dərəcə Dövlət müşaviridir. 
 
ƏSƏRLƏRİ 
"Gözəlliyin qədrini bilək" (1984), "Azərbaycanın müasir 
kinoaktyorları" (1984), "Unudulmaz yollar" (1985), "Məhəbbət 
təranələri" (1989), "Qaragöz oyunu" (1999), "M.Ə.Sabirin satira 
sənətkarlığı" (1999), "Öncə – vətəndir" (2003), "Böyük ömrün 
anları" (2004), "İdrak" (2007), "Azman" (2013) kitabları çap olunub. 
Bunlardan başqa tərcümələri var (A.Hertsen "Olmuşlar, düşüncələr", 
V.Mayakovski "Taxtabiti", M.Zoşşenko "Nəhs günü", J.B.Molyer 
"Meşşanın zadəganlığı", A.Soljenitsin "Matryonanın ocağı", A. 
Çexov "Hekayələr", Qrimm qardaşları "Bremen musiqiçiləri"). 
 
VƏZİFƏLƏRİ 
1978-1987-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio 
Verilişləri Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Radionun 
"Satira və yumor" şöbəsində kiçik redaktor, redaktor və şöbə müdiri 
(1978-83), Televiziyanın Gənclər üçün proqramlar Baş 
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redaksiyasının Baş redaktoru (1983-87) olub. 
 
1991-1993-cü illərdə "Vətən səsi" qəzetinin baş redaktoru 
vəzifəsində çalışıb. Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya 
İnstitutunda (indiki Dövlət İdarəçilik Akademiyası) baş müəllim, 
dosent və Mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri (1992-1994) 
işləyib. 
 
Ailəlidir, iki övladı var. 
 
FİLMOQRAFİYA 
Uzun müharibədə qısa görüşlər (1974-75) 
Tütək səsi (film, 1975) 
Əgər bir yerdəyiksə (film, 1975) 
Arxadan vurulan zərbə (film, 1977) 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                   Aqil ABBAS 

Aqil Abbas (tam adı: Aqil Məhəmməd oğlu Abbasov; 1 aprel 1953, 
Boyat, Ağcabədi rayonu) — Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı, Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, 1986-cı ildən 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü. 
 
HƏYATI 
Aqil Məhəmməd oğlu Abbasov 1953-cü il aprelin 1-də Ağcabədi 
rayonunun Kolalı kəndində doğulub. 1955-ci ildə 2 yaşında olarkən 
ailəsi ilə birlikdə Ağdama köçüb. Ağdam 1 saylı orta məktəbini 
bitirdikdən sonra ADU-nun filologiya fakültəsində təhsilini davam 
etdirib (1970-1976). Əmək fəaliyyətinə Ağsu rayonundakı internat 
məktəbində müəllim (1976-1977) kimi başlayıb, "Elm və həyat" 
jurnalında fotomüxbir, şöbə müdiri (1977-1987), "Sovet kəndi" 
qəzetinin xüsusi müxbiri (1987-1990) işləyib. Hazırda "Ədalət" 
(1990-cı ildən), "Boz qurd" (1993-cü ildən) qəzetlərinin baş 
redaktorudur. Bədii yaradıcılığa 1970-ci ildən başlasa da, ilk mətbu 
hekayəsi "Şirinlik" 1976-cı ildə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində 
dərc olunub. Bunun ardınca 1977-ci ildə "Şəbədə Nazim" hekayəsi 
"Ulduz" və "Azərbaycan" jurnallarında işıq üzü görüb. Həmin 
dövrdən mətbuatda müntəzəm çıxış edir. "Qiyamət gecəsi" və 
"Qapqara uzun saçlar" povestlərinin müəllifidir (2003). 
 
2005-ci ildə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir. 
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MÜKAFATLARI 
Azərbaycan komsomolu (1987) ("Ən yaxşı adam" kitabına görə) 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin "Qızıl qələm" mükafatı (1993) 
"Məmməd Araz" adına ədəbi mükafat (1994) 
"Dan ulduzu" (1993) 
"Yaddaş" 
"Zeynalabdin Tağıyev" 
01.04.2013 — Azərbaycan "Şöhrət" ordeni. 
 
KİTABLARI 
Evləri köndələn yar. Bakı: Yazıçı, 1983, 104 səh. 
Ən xoşbəxt adam (povestlər və hekayələr). Bakı: Yazıçı, 1987, 115 
səh. 
Batmanqılınc (roman). Bakı: Gənclik, 1994, 300 səh. 
Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz (roman və publisistika). 
Bakı: Şuşa, 2001, 255 səh. 
Dolu (roman). Bakı: Təhsil, 2008, 254 səh. 
 
FİLMOQRAFİYA 
Biz qayıdacağıq (veriliş, 2007) (II) 
Dolu (film, 2012) 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                        Çingiz  ABDULLAYEV 

Çingiz Akif oğlu Abdullayev (d. 7 aprel 1959) — Azərbaycan 
detektiv yazıçısı, nasir, publisist, Azərbaycan Respublikasının xalq 
yazıçısı (2005), 1989-cu ildən Azərbaycan SSR Yazıçılar İttifaqının, 
1991-ci ildən isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi(müavini), 
hüquq elmləri doktoru (1991); "Neftçi" PFK-nın Müşahidə Şurasının 
sədri (31 mart 2015-ci ildən). 
 
HƏYATI 
Çingiz Abdullayev 1959-cu il aprelin 7-də Bakı şəhərində ziyalı 
ailəsində anadan olmuşdur. Atası Abdullayev Akif Abdulla oğlu 
Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında prokuror, Bakı şəhərində prokuror müavini, 
Azərbaycan Vəkillər Rəyasət Heyətinin sədri vəzifələrində 
çalışmışdır. Ç.Abdullayev Bakıda 189 saylı şəhər məktəbini 
bitirmişdir (1976). Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq 
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir (1976-1981) 
 
FƏALİYYƏTİ 
Əmək fəaliyyətinə Bakı istehsalat birliyində hüquq məsləhətçisi, 
böyük hüquq məsləhətçisi və şöbə rəisi kimi başlamışdır (1981). 
Afrika, Asiya və Avropa ölkələrində ezamiyyətdə olmuşdur (1984-
1986). Sonra Bakı şəhəri Əzizbəyov rayonu icraiyyə komitəsində 
şöbə müdiri, KP Qaradağ rayonu komitəsində təşkilat şöbəsinin 
təlimatçısı, siyasi-maarif kabinetinin müdiri vəzifələrində 
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çalışmışdır. 1989-cu ilin fevralından Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 
katibi olmuşdur. Beynəlxalq təcavüz problemi barədə dissertasiya 
müdafiə edib hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır 
(1988). Polşanın Krakov Universitetinin fəxri professorudur (1989). 
H.Z.Tağıyev adına Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri (1990-cı ildən) və 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi (1991-ci ildən) seçilmişdir. 
Azərbaycan Demokratik Ziyalılar İttifaqı nəzdində olan milli 
akademiyanın doktorudur (1990). Beynəlxalq cinayət problemi 
barədə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir (1991). Azərbaycan 
PEN klubunun vitse-prezidentidir (1990). 
 
Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik dövründən başlamışdır. 1983-cü ildən 
dövri mətbuatda oçerk, məqalə və detektiv janrda yazdığı hekayələrlə 
müntəzəm çıxış edir. Rus dilində yazıb-yaradır. İngilis və italyan 
dillərində sərbəst danışır. Əsərləri xarici ölkə xalqlarının dillərinə 
tərcümə olunmuşdur. Almaniyada, İrlandiyada, Fransada, Rusiyada 
kütləvi tirajla buraxılmış, 27 milyon nüsxədə olan 600-dən çox kitabı 
dünyada yayılmışdır. 194 adda kitabın müəllifidir. Xidmətlərinə görə 
"Qırmızı əmək bayrağı" ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. 
Keçmiş SSRİ Yazıçılar İttifaqının nümayəndələri tərkibində 
Çexoslovakiya, Yuqoslaviya (1978), Bolqarıstan (1986), Danimarka 
(1989), Polşada (1989) səfərdə olmuşdur. 
 
Çingiz Abdullayev 2009-cu il aprel ayının 7-də Azərbaycanın ədəbi 
həyatında fəal iştirakına görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib. 
 
2014-cü ilin noyabr ayından İnterpolun fəxri səfiridir. 
 
31 mart 2015-ci ildən "Neftçi" Futbol Klubunun Müşahidə Şurasının 
sədridir. 
 
AD VƏ MÜKAFATLARI 
Azərbaycan Respublikasının xalq yazıçısı — 12 iyul 2005; 
"Qırmızı əmək bayrağı" ordeni; 
"Şöhrət" ordeni — 7 aprel 2009; 
"Dostluq" ordeni (Rusiya) — 19 may 2020. 
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FİLMOQRAFİYA 
Əsər müəllifi kimi 
Dronqo (serial, 2002)(bədii serial)(Rusiya) 
Məhkumlar (film, 2007)(tammetrajlı bədii film) 
 
Ssenari müəllifi kimi 
Dronqo (serial, 2002)(bədii serial)(Rusiya) 
Məhkumlar (film, 2007)(tammetrajlı bədii film) 
Tərsinə çevrilən dünya (film, 2011)(tammetrajlı bədii film) 
Xeyirlə şərin rəqsi (film, 2016)(tammetrajlı bədii film) 
 
Məsləhətçi kimi 
40-cı qapı (film, 2008)(tammetrajlı bədii film) 
 
Prodüser kimi 
Adın sirri və tale. Qurban Səid (film, 2010) 
 
ƏSƏRLƏRİ 
Müqəddəs olmaq istəyi. Bakı: Adiloğlu, 2004hj 
Alçağın üslubu. Bakı: Çıraq, 2005 
Məhşər ayağında. 2 cilddə. I cild. Bakı: Çıraq, 2005 
Məhşər ayağında. 2 cilddə. II cild. Bakı: Çıraq, 2005 
Payız madriqalı. Bakı: Yurd, 2005 
Monte-Mario təpəsində ölüm. Bakı: Çıraq, 2005 
Mənim gözəl alibim. Bakı: Nurlan, 2006 
Bağdadlı əlaqələndirici. Bakı: Çıraq, 2006 
Unudulmuş röya. Bakı: Çıraq, 2006 
Yalnız özümüzünkülər. Bakı: Çıraq, 2007 
Qatil üçün Qran-Pri. Bakı: Kitab klubu, 2007 
Üçüncü variant. Bakı: Nurlan, 2007 
Döyüşçünün yolu. Bakı: Çıraq, 2007 
Manyakın idrakı. Bakı: UniPrint, 2008 
Gedər-gəlməz. Bakı: Nurlan, 2008 
Quba kapriççiosu. Bakı: Nurlar, 2008 
Qisasın ölçüsü. Bakı: Çıraq, 2008 
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Məhəbbət və nifrətin ölçüsü. Bakı: Çıraq, 2009 
Etiraflar vadisi. Bakı: Çıraq, 2009 
Hammurapi məcəlləsi. Bakı: UniPrint, 2009 
Centlmen sövdələşməsi. Bakı: Çıraq, 2009 
Manipulyator. Üç payız günü. Bakı: UniPrint, 2009 
Mavi mələklər. Bakı: Çıraq, 2009 
Payız madriqalı. Bakı: Nurlar, 2009 
Saturnun tövbəsi. Bakı: Nurlar, 2010 
Paralel həyat. Bakı: 2010 
Veneranın ikinci dəfə həyata gəlməsi. Bakı: 2010 
Əfsanəyə çevrilmə haqqı. Bakı: Xatun Plyus, 2010 
Kandaqardan agent. Bakı: 2010 
Sonuncu divarın daşları. Bakı: Nurlar, 2010 
İrodun kölgəsi. Bakı: UniPrint, 2010 
Tənha ürəklərin evi. Bakı: 2010 
Mavi mələklər. Bakı: Qanun, 2011 
İnsan ovu. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2011 
İnsan ovu. (tərcümə M.Dadaşqızı) Bakı: Zərdabi LTD, 2011 
İngilis bulvarı. Bakı: Qanun, 2011 
Ölümü özün seç. Bakı: Qanun, 2011 
Bakı bulvarı (roman). Bakı: Qanun, 2011 
Milad bayramında açılan atəş. Bakı: Zərdabi LTD, 2011 
Abırlı adam. Bakı: Qanun, 2011 
Tver bulvarı. Bakı: Qanun, 2011 
Məntiq qaydaları. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 
Dərdimə şərik ol. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 
Hammurapi qanunu. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 
Prezident ovu. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 
Xəzinədar. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 
Yekun diaqnoz. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 
Sutenyorun qəlbi. Bakı: Zərdabi LTD, 2012 
Bakı bulvarı. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2013 
Eramızın əzəlində sui-qəsd. Bakı: Zərdabi LTD, 2013 
Mənim gözəl alibim. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 
Yeni cəngavər qadınların qəbiləsi (kitab). Bakı: Qanun; Əli və Nino, 
2013 
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Uzun çəkən sözardı (kitab). Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2013 
Soyuğu qoruyanlar. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2013 
Qərb bürküsü (kitab). Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2013 
Şərq küləyi. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2013 
Soyuqdan dönməyən casuslar (kitab). Bakı: Qanun; Əli və Nino, 
2013 
Əclafların qanunu. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2014 
Əclafların kredosu. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2014 
Balkan sindromu. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2014 
Transilvaniya səfəri. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2014 
Uğursuzun hekayəti .Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2014 
Namərdin üslubu (kitab). Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2014 
və digər. 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                       Asif MƏRZİLİ 

Məmmədov Asif Millət oğlu (Asif Mərzili; 1960, Mərzili, 

Ağdam rayonu) – publisist, yazıçı. 
 

HƏYATI 

Asif Mərzili 9 yanvar 1960-cı ildə Ağdam rayonunun Mərzili 

kəndində anadan оlub. 1977-ci ildə Mərzili kənd оrta 
məktəbini bitirib, 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Nеft 
Akadеmiyasının mühəndis-iqtisad fakultəsinin axşam 
şöbəsinə qəbul оlunub. 1979-1981-ci illərdə Pribaltikada 

hərbi xidmətini başa vurub. 1983-cü ildə Azərbaycan 

Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunu, 1988-ci ildə Azərbaycan 

Dövlət Nеft Akadеmiyasını bitirb. 1984-cü ildə Nеft Kimya 
Sənayеsi Nazirliynin 6-saylı TTI-nin plan şöbəsinin rəisi 

təyin еdilib, 1989-cu ildə nazirliyin "Böyük kimya uğrunda" 
çоxtirajlı qəzеtinin baş rеdaktоru təyin еdilib. 1982-1988-ci 

illər ərzində Azərbaycan Dövlət Tеlеviziya və Radiо 
Vеrilişləri Kоmitəsinin ştatdankənar əməkdaşı оlub. 1990-cı 
ildə Azərbaycan Nazirlər Sоvеtinin оrqanı "Rеspublika" 
qəzеtinə köçürmə yоlu ilə müxbir təyin оlunub. 1991-ci ildə 

köçürmə yоlu ilə Milli Məclisin оrqanı "Həyat" (indiki 
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"Azərbaycan") qəzеtinə parlamеnt müxbiri təyin еdilib. 
1992-ci ildə "Ədalət" qəzеtinə baş rеdaktоrun 1 müavini 
təyin оlunub. 1993-cü ildən həm də "Təzadlar" qəzеtinin baş 
rеdaktоrudur. 
 

1991-ci ildə Məşhəd tоrpağını ziyarət еdib. 
 

İki övladı var. 
 

ƏSƏRLƏRİ 

"Biz əyilmədik", "Yеrin görünəcək", "Mərzili və Mərzililər" 

(Ənvər Çingizoğlu və Asif Mərzili),"Qalxın, jurnalist gəlir!" 

(2011), "Təzadlar"(2013)kitablarının müəllifi, 10-a yaxın 
kitabın isə rеdaktоrudur. 
 

MÜKAFATLARI 

Çоxsaylı publisistik və araşdırma yazıları KIV-lər arasında 
kеçirilən yazı müsabiqələrin qalibi оlub, dəfələrlə diplоm və 

pul mükafatlarının sahibi оlub, rəhbərlik еtdiyi qəzеt 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür. 
Azərbaycanda müasir siyasi afоrizm yaradıcılığının müəllifi 

sayılır və hazırda siyasi afоrizmlərdən ibarət kitabı nəşrə 

hazırlanır. 
Bir çоx hеkayələrin müəllifidir. 

Rəhbərlik еtdiyi qəzеt 2008-ci ilin yеkunlarına görə mərkəzi 

qərargahı Cеnеvrədə yеrləşən "Cеntury Intеrnatiоnal Quality 
Еra Award" Bеynəlxalq Təşkilatının "QC-100 İdarəеtmənin 
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Ümumi Kеyfiyyət Mоdеlinin Əsrin Bеynəlxalq İnkişafı üzrə 

Qızıl ЕRA" mükafatına layiq görülüb. 

Mənbə: az.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

                                                   Yunus OĞUZ 

 
Yunus Oğuz (azərb. Yunus İsaxan oğlu Əliyev — 1960-cı il) – 

publisist, yazıçı. 
 
HAQQINDA 
Yunus Oğuz (azərb. Yunus İsaxan oğlu Əliyev) — 1960-cı il iyulun 
22-də Şirvan şəhərində anadan olub. 1977-ci ildə orta məktəbi 
bitirdikdən sonra bir il Şirvan DRES-də fəhlə işləyib. 1978–1979-cu 
illərdə Bakı şəhəri 6 nömrəli texniki peşə məktəbində təhsil alib. 
1979–1981-ci illərdə sovet ordusunda xidmət edb. Ordudan tərxis 
olunduqdan sonra 1983-cü ilin avqust ayına qədər Şirvan şəhər 
pambıq təmizləmə zavodunda mülku müdafiə qərargahının rəisi 
vəzifəsində çalısıb. 
 
Həmin müddətdə ictimai əsaslarla zavodun komsomol təşkilat katibi 
secilib. 1983-cü ildə Rostov Dövlət Universitetinə daxil olub və 
1988-ci ildə RDU-nun fəlsəfə fakultəsini bitirərək filosof ixtisasina 
yiyələnib. Ali təhsilini bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və hüquq institutuna göndərilib və 
burada kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 1988-ci ildən də Milli 
Azadlıq hərəkatına aktiv qoşulub. Fəlsəfə və hüquq institutunda kiçik 
elmi işçi işləməklə yanaşı 1989-cu ildən 1991-ci ilədək Azad söz 
qəzetinin, həmçinin Xüsusi bulletenlərin qeyri-leqal nəşrinə rəhbərlik 
edib. 1990-ci ilin yanvarında akademiyanın bir qrup gənc alimi ilə 



58 
 

Xalq Azadliq Partiyasının (XAP) yaradıb və onun sədri seçilib. 
 
1991–1992-cı illərdə Ordu qəzetinin baş redaktoru vəzifəsində 
çalışıb. 1990-cı ildə AXC Ali Məclisinə, sonra AXC idarə heyətinə 
üzv seçilib. 1992-ci ildə AXC idarə heyəti ləğv olunduqdan sonra 
AXC sədrinin müavini təyin olub. 1993-cü ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müşaviri təyin edilib. 1994-cü ildə AXC 
–ni tərk edərək Azərbaycan Bütövlüyü Uğrunda Cəmiyyəti və eyni 
adlı partiyanı təsis edib və onun sədri seçilib. Yunus Oğuzun 
təşəbbüsü ilə 1997-ci ildə ABUP və XAP birləşib və o, Xalq Azadlıq 
Partiyasınin sədri seçilib. 
 
1998-ci ildə XAP və Vəhdət Partiyası birləşib və bu dəfə partiya 
sədrinin birinci müavini seçilib. 2000-ci ildən Vəhdət Partiyası adını 
Milli Vəhdət Partiyası elan edib və qurultayda Yunus Oğuz Milli 
Vəhdət Partiyasının sədri seçilib. 1995-ci ildən bu günə qədər 
"Olaylar" İnformasiya Agentliyinin baş direktoru və eyni adlı qəzetin 
baş redaktoru vəzifəsində çalışır. Yüzlərlə elmi və publisistik 
məqalələrin müəllifidir. 15 oktyabr 2003-cü ildə keçirilən prezident 
seçkilərində namizədliyi qeydə alınıb və Azərbaycan 
Respublikasının hazırki prezidenti İlham Əliyevin xeyrinə 
namizədliyini geri götürüb.2005-ci ildə prezident İlham Əliyev 
tərəfindən Tərəqqi medalına, 2010-cu ildə Əməkdar mədəniyyət 
işçisi adına layiq görülüb. 
 
2009-cu ildə Nadir şah romanı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən Qızıl kəlmə mükafatının Şans ödülünə layiq 
görülüb.2010-cu ildə "Nadir şah", "Təhmasib şah", "Attila" və 
"Qədim türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi" Türkiyə türkcəsinə 
çevrilib və bu ölkədə böyük tirajla nəşr olunub. 
 
"Nadir şah" romanı 2010-cu ildə ingilis dilində Londonda işıq üzü 
görüb. 
 
"Türkün tarixinə yeni bir baxış" kitabı 2008-ci ildə Təhsil 
Nazirliyinin qərarı ilə ali məktəblərdə dərs vəsaiti kimi çap olunub. 
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2011-ci ildə yenə Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə "Nadir şah" və 
"Təhmasib şah" tarixi romanları sinifdənxaric oxu ədəbiyyatı kimi 
sifariş edilib və çapdan çıxıb. 
 
"Nadir şah" dörd dəfə, "Təhmasib şah" isə üç dəfə yenidən nəşr 
olunub. 
 
2011-ci ildə Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi 
Şurasının qərarı ilə "Qədim türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi 
L.N.Qumilyovun tədqiqatlarında" adlı elmi kitabı işıq üzü görüb və 
TN-i tərəfindən dərs vəsaiti kimi çap olunub. Bu kitab eyni zamanda 
2012-ci ildə İstanbulda nəşr olunub. 
 
2011–2012-ci illərdə iki cildlik "Əmir Teymur – zirvəyə doğru" və 
"Əmir Teymur — dünyanın hakimi" tarixi romanı dərc olunub. 
 
Əsərləri dünyanın 20-dən çox ölkəsində dərc olunub. Dünyanın bir 
çox ölkəsində mükafatlara layiq görülüb. 
 
Əsərləri Nyu-Yorkda, Londonda, Moskvada, İstanbulda, Kiyevdə, 
Daşkənddə, Almaatada, Bişkekdə və başqa şəhərlərdə nəşr edilib. 
 
Bütövlükdə 22 ölkədə 47 kitabı dərc olunub. Kitabları haqqında iki 
monoqrafiya yazılıb. 
 
KİTABLARI 
Qarabağ nəzarətsiz zona (2003) (ingiliscə) 
Siyasi hakimiyyətin idarəetmə prinsipləri (1994) 
Qadın ulduzu (1996) 
Qədim Anadolu və Azərbaycan türkləri (2002) 
Türkün tarixinə yeni bir baxış (2006) 
Atilla pyesi (2007) 
Nadir Şah (tarixi roman) (2008) 
Təhmasib Şah (tarixi roman) (2009) 
Türkün gizli tarixi (2010) 
Əmir Teymur zirvəyə doğru (2011) 
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Qədim Türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi Qumilyovun 
tədqiqatlarında (2011) 
Əmir Teymur dünyanın hakimi (2012) 
"Şah arvadı və Cadugər" tarixi romanı (2013) 
Sultan Alp Arslan (tarixi roman) (2015) 
Azərbaycanın geosiyasəti Əli Həsənovun tədqiqatlarında (2016) 
Atabəy Eldəniz (tarixi roman) (2017) 
Ovçu (2018) 
Nadir Şah pyesi 
Səfəvi şeyxi (tarixi roman) 
Altun dəftər pyesi 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                      Rəşad  MƏCİD 

Rəşad Məcid (tam adı: Məcidov Rəşad Müseyib oğlu; 21 
avqust 1964, Ağcabədi, Ağdam rayonu) — yazıçı, jurnalist, 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi, 
"525-ci qəzet"in baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin sədr müavini, Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə 

Heyətinin üzvü, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü. 
 

HƏYATI 

Rəşad Məcid 1964-cü ildə Ağcabədi rayonunda anadan olub. 

1979-cu ilədək Ağdam şəhərində yaşayıb, həmin vaxtdan 

Bakıya köçüb. 1981-ci ildə Respublika fizika-riyaziyyat 

təmayüllü 1 saylı orta məktəbi, 1988-ci ildə Bakı Dövlət 

Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. 1985-ci ildən 

"Elm və həyat" jurnalında korrektor kimi əmək fəaliyyətinə 

başlayıb, 1990-cı ilədək həmin jurnalın müxbiri işləyib. 

1990-1991-ci illərdə Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi 

Əlaqələr Mərkəzində sədr müavini vəzifəsində çalışıb. 1991-

1992-ci illərdə əvvəlcə "Ədalət" qəzetində, sonra isə 
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"Azərbaycan" qəzetində baş redaktorun birinci müavini olub. 
1992-ci ildə "525-ci qəzet"i təsis edib. 1993-cü ildə 

"Azərmətbuatyayımı" İstehsalat Birliyinin rəisi olub. 1994-

1995-ci illərdə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində məsul katib 

vəzifəsində çalışıb. 1995-ci ildən "525-ci qəzet"in baş 
redaktorudur. 

 

Azərbaycan Prezidentinin sərəncamına əsasən, iki dəfə — 

2004 və 2008-ci illərdə Prezident yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 

Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü olub. Eyni zamanda, iki 
dəfə — 2016 və 2020-ci illərdə dövlət başçısının 
sərəncamları ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü təyin edilib, iki 

dəfə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla 
əlaqədar Dövlət Komissiyasında təmsil olunub. 

 

2004-cü ildə Azərbaycan Yazıçılarının XI qurultayında 
Birliyin gənclərlə iş üzrə katibi seçilib. 2021-ci ilin iyul 

ayından Azərbaycan Yazıçılar Birliyi sədrinin müavinidir. 
 

Rəşad Məcid dünyanın müxtəlif ölkələrində — ABŞ, Böyük 
Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Belçika, Polşa, 
Yunanıstan, Kipr, Cənubi Koreya, Küveyt, Rusiya, Ukrayna, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və s. – mətbuat və 

ədəbiyyatla bağlı keçirilmiş bir çox tədbirlərin iştirakçısı 
olub, dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
Fransanın Strasburq şəhərində keçirilən iclas və 
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toplantılarında mətbuat nümayəndəsi kimi Azərbaycanı 
təmsil edib. 

 

2017-ci ilin noyabr ayında Rəşad Məcidin yaradıcısı və 

rəhbəri olduğu "525-ci qəzet"in 25 illik yubileyi qeyd olunub. 

Bu münasibətlə Bakı Dövlət Universitetində və AMEA-nın 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda yubiley tədbirləri 

keçirilib, Azərbaycanın nüfuzlu pedaqoqları və elm adamları 
çıxışlar edərək qəzetin 25 illik fəaliyyəti ilə bağlı öz 
fikirlərini bildiriblər. 

 

2015-ci ilin iyul ayında Milan şəhər bələdiyyəsinin binasında 
Cüzeppe Verdi adına Milan Konservatoriyasının, İtaliyada 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyəti Assosiasiyasının 
(AMA) və adıçəkilən şəhər bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı 
ilə Rəşad Məcidin italyan dilində çapdan çıxmış "O - La 

Donna" adlı şeirlər kitabının və şairin şeirlərinə italyan 

dilində bəstələnmiş musiqilərdən ibarət diskin təqdimatı 
keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Milan şəhər bələdiyyəsinin 

milli şurasının sədri Bazilio Rossi, qurumun mədəniyyət 

məsələləri üzrə şöbəsinin müdiri Cüzeppe Landonio, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar, 
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli italyan 

dilində çapdan çıxmış "O - La Donna" kitabı və Rəşad Məcid 

yaradıcılığı haqqında fikirlərini bölüşüblər. 

 

2016-cı ildə Ankarada Avrasiya Yazarlar Birliyinin 

təşkilatçılığı ilə Rəşad Məcidin türk dilində nəşr olunmuş 
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"Bir də gəlməyəcək" irihəcmli şeirlər toplusunun, 2017-ci 

ildə isə Türkiyə Elmi və Ədəbi Əsər Sahibləri Məslək 

Birliyinin (İLESAM) təşkilatçılığı ilə Ankaradakı Türk Tarix 
Qurumunun salonunda "Delicesine" (türk dilində) kitabının 
geniş təqdimat mərasimi keçirilib. 
 

2019-cu il noyabrın 23-də İstanbulda Türk Ədəbiyyat 

Vəqfində, 2020-ci il yanvar ayının 15-də isə Bakıda fəaliyyət 

göstərən Yunus Əmrə İnstitutunda Rəşad Məcidin "Kalemsiz 

yazılanlar" (türk dilində) kitabının təqdimat mərasimləri baş 
tutub. 

 

2021-ci ilin may ayında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
Şuşa şəhərində keçirilmiş "Xarıbülbül" musiqi festivalının 
iştirakçısı olub. 
 

TƏLTİV VƏ MÜKAFATLARI 

Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin Rəşad Məcidə təqdim etdiyi "Türk 
Dünyasına Üstün Xidmət" mükafatı (2021) 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin "Nizami 

Gəncəvinin 880 illiyi" xatirə nişanı (dekabr, 2021) 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Həsən bəy Zərdabi 

mükafatı (1996) 
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi 
(2005) 

Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatı (2006) 
"Bakı Dövlət Universitetinin dostu" mükafatı (2011) 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının "Ali Media Mükafatı" (2012) 



65 
 

TÜRKSOY-un ünlü qırğız şairi, ozan Toktogul Satılganovun 
150 illik yubileyi ilə bağlı diplomu (2014) 
TÜRKSOY-un Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi 

münasibəti ilə təsis etdiyi yubiley medalı (2017) 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun "Ədəbiyyatşünaslıq elminə dəstək" 

diplomu (2017) 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun "Ədəbiyyat İnstitutunun dostu" 

diplomu (2018) 

"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)" 

yubiley medalı (2019) 
"Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı (2019) 
Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin "Türk Dünyasına Üstün Xidmət" 

mükafatı (2021) 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin "Nizami 

Gəncəvinin 880 illiyi" xatirə nişanı (dekabr, 2021) 
 

KİTABLARI 

Hələ ki vaxt var (şeirlər). Bakı: 1993 

10 sentyabr (hekayələr). Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 

2004, 408 səh. 

Əlvida və salam. Bakı: Təhsil, 2009 

10 sentyabr (hekayə) 11 dildə. Bakı: Mütərcim, 2010 

Dəlicəsinə. Bakı: Təhsil, 2014 

Roman (sevgi seirləri). Bakı: Qanun, 2014 

Çiyələk qadın. Bakı: Yazıçı, 2014 
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Bir də gəlməyəcək... Bakı: Təhsil, 2015 

You love me (selected poems). (ingiliscəyə çevirəni: Kamran 

Nəzirli) Baku: Mutarjim Publisher, 2017 

Qələmsiz yazılanlar. Bakı: Qanun, 2019 

Səbəbi sənsən (sevgi şeirləri). Bakı: Mütərcim, 2019 

Не пером написанные (ruscaya çevirəni: Nərgiz 

Əfəndiyeva). Bakı: Mütərcim, 2021 

 

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ NƏŞR OLUNAN KİTABLARI 

Bir daha gelmeyecek (şiirler, çevirəni Seyfəddin Altaylı). 
Ankara: "Bengü" yayın evi, 2014 

La Donna! (rakkolta poetika) (çevirənlər Mais Nuriyev, 

Davide Gualiteri). Milan: "Treditre editori", 2015 

Delicesinə (denemeler, çevirəni M.Rıza Goçi) Ankara: 
"Tulpars" yayınları, İLESAM, 2017 

Kalemsiz yazılanlar (esse ve denemeler, çevirəni İmdat 
Avşar) İstanbul: Türk Edebiyyat Vekfi, "Turay" kitab 
yayınçılıq, 2019 

Tbilisi yağışı (gürcücə şeirlər, çevirən İmir Məmmədli). 

Tbilisi: 2021 

 

HAQQINDA YAZILAN KİTABLAR 

Yaşar Qasımbəyli. İlk lirikanın cazibəsi. Bakı: Mütərcim, 

2012 

İsa Həbibbəyli. Bütün yönləri ilə yaradıcı. Bakı: Elm və 

təhsil, 2014 

Cığıraçan (toplu). Bakı: "Vektor" Nəşrlər evi, 2015 

Tural Cəfərli. Yamyaşıl ümidlər. Bakı: Mütərcim, 2017 
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Zamanın sorağında (Professor Cahangir Məmmədlinin tərtib 

etdiyi kitabda R.Məcidin baş redaktorluğu ilə nəşr olunan 
"525-ci qəzet"in 25 illik fəaliyyətinə dair materiallar yer 

alıb). Bakı: 2017 

Xasiyyət xoşbəxti (toplu). Bakı: "Vektor" Nəşrlər evi, 2019 

 

ŞEİRLƏRİNƏ YAZILAN MAHNILAR 

Məni anla — (Bəstəkar: Xanım İsmayılqızı. İfaçı: Ayan) 
Bir də gəlməyəcək — (Bəstəkar: Xumar Qədimova. İfaçı: 
Xumar Qədimova) 

O — (Bəstəkar: Xanım İsmayılqızı) 
Sevəcəyəm səni — (Bəstəkar: Aysel Kərim. İfaçılar: Fidan 

Hacıyeva və Ələsgər Əliyev) 
Get — (Bəstəkar: Tünzalə Ağayeva. İfaçı Tünzalə Ağayeva) 
Səbəbi sənsən — (Bəstəkar: Xumar Qədimova. İfaçı: Xumar 
Qədimova) 

Səndən bir söz çıxanacan — (Bəstəkar: Xanım İsmayılqızı) 
Gözlərimə bax — (Bəstəkar: Aysel Kərim. İfaçı: Nüşabə 

Ələsgərli) 

Daha səni üzməyəcəm — (Bəstəkar: Xumar Qədimova. İfaçı: 
Xumar Qədimova) 

Şuşa — (Bəstəkar: Xumar Qədimova. İfaçı: Xumar 
Qədimova) 

Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                        Varis  YOLÇİYEV 

Yolçiyev Varis Musa oğlu — yazıçı, jurnalist, Rusiya Yazıçılar 
İttifaqının üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Beynəlxalq 
Yazıçılar Gildiyasının üzvü. Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar 
Jurnalisti". 
 
HƏYATI 
Varis Yolçiyev 7 iyun 1966-cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 
1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. 
 
1991-ci ildə "168 saat" qəzetinə baş redaktorluq, 1993-cü ildə "7 
gün" qəzetinə redaktorluq edib. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Televiziyasının "Gecə kanalı" proqramının yaradıcılarından olub. 
 
2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
"Azərbaycan" nəşriyyatına baş redaktor təyin edilib. 2007-ci ildə 
"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-də (AzTV) Dövri 
Nəşrlər və Sosioloji Araşdırmalar Departamentinin direktoru təyin 
edilib. O, həmçinin Azərbaycanda ilk "TV plyus" milli teleradio 
jurnalının baş redaktorudur. 
 
Azərbaycanda və xarici ölkə mətbuatlarında yüzlərlə məqaləsi çıxıb, 
2001-2005-ci illərdə dalbadal 5 dəfə müxtəlif beynəlxalq qurumlar 
tərəfindən ("European Market Research Center", "Editorial Ofice" və 
s.) media mükafatlarına layiq görülüb. Müxtəlif illərdə "Dan ulduzu" 
ali jurnalistika mükafatına, "İlin ən yaxşı redaktoru" adına layiq 
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görülüb. 18 kitabın ("Əsl insan haqqında", "Azərbaycan prezidenti", 
"Azərbaycan gəncliyi - Azərbaycanın gələcəyi" və s.) redaktoru olub. 
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının təqdimatı ilə ilk hekayələri "Ulduz" 
jurnalında dərc edilib. 1990-cı illərdən başlayaraq isə onun ədəbi 
mətbuatda digər hekayələri ("Bir ovuc torpaq", "Tənha yalquzağın 
nağılı", "Əbədi məhəbbət dastanı", "Səhər heç vaxt açılmayacaq", 
"Sənə inanıram", "Yol ayrıcında azıb qalanlar") işıq üzü görüb. İlk 
bədii kitabı ("Sonuncu ölən ümidlərdir") 2008-ci ilin noyabrında çap 
olunub. 2009-cu ildə yazıçının "Bir ovuc torpaq", 2010-cu ildə "Sənə 
inanıram", 2011-ci ildə "Yetmiş yeddinci gün" adlı növbəti kitabları 
işıq üzü görüb. Kitabları Özbəkistanda,Rusiyada və Türkiyədə çap 
olunub. 
 
MÜKAFATLARI 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Jurnalisti 
"Qızıl Kəlmə" ali ədəbiyyat mükafatı 
Avrasiyanın 3-cü LiFFT festivallar festivalının qızıl medalı 
Unesconun Adam Mitskeviç medalı 
Moskva ədəbiyyat mükafatı 
Rusiya Yazıçılar Birliyinin "Mayakovski"medalı 
Rusiya Yazıçılar Birliyinin "Puşkin"medalı 
"Dan Ulduzu" ali jurnalistika mükafatı 
Əli Bəy Hüseynzadə mükafatı 
 
ÜZVLÜKLƏRİ 
Beynəlxalq Yazıçılar Gildiyası 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
Rusiya Yazıçılar Birliyi 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi 
 
ƏSƏRLƏRİ 
Sonuncu ölən ümidlərdir (roman). Bakı: 2008, 350 səh. 
Bir ovuc torpaq. Bakı: Vektor, 2009. 318 səh. 
Sənə inanıram (roman). Bakı: Apostrof, 2010. 349 səh. 
Yetmiş yeddinci gün (roman). Bakı:Apostrof, 2012. 479 səh. 
Əzilmiş fotoşəkillər (roman). Bakı: Apostrof - 2012. 277 səh. 
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Sonuncu ölən ümidlərdir (roman). Bakı: Apostrof, 2012. 351 səh. 
Metamorfoz. Bir gecənin əhvalatı (roman). Bakı: OL MMC, 2013. 
199 səh. 
Yol ayrıcında azıb qalanlar (roman). Bakı: n. y., 2013. - 349 səh. 
Son məktub (roman). Bakı: “OL” MMC. 2014. 264 səh. 
Yaşıl üzlü gündəlik (roman). Bakı: 2014. 
Bitməyən matç (roman). Bakı : Çaşıoğlu, 2015. - 271 səh. 
Əzilmiş fotoşəkillər (roman). Bakı: Hədəf Nəşrləri, 2016. 275 səh. 
Üçbucaq (roman). Bakı: Qanun, 2016. 270 səh. 
Uzaqdan gələn yağış (roman). Bakı: Kitab Klubu, 2017. 224 səh. 
Uzaqdan gələn yağış (roman). Bakı: TEAS Press, 2018. 222 s. 
 
FİLMOQRAFİYA 
Bir ovuc torpaq.Televiziya:Lider TV. Sənə inanıram (serial, 2013) 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                                 Əli bəy AZƏRİ 

Əli bəy Azəri (Əli Qurban oğlu Rzaquliyev; d.15.07.1966, Zəngilan 
r. Vejnəli k.) — yazıçı-publisist, "Rəsmi Bakı" qəzetinin və "Xəzan" 
jurnalının baş redaktoru, müharibə veteranı. 
 
HƏYATI 
Əli bəy Azəri 15 iyul 1966-cı ildə Zəngilan rayonu Vejnəli kəndində 
dəmiryolçu ailəsində anadan olub. Milliyyətcə azərbaycanlıdır. 
Məktəbəqədər tərbiyəni evdə alaraq 1973-cü ildə Vejnəli kənd ibtidai 
məktəbinin birinci sinifinə daxil olub. 1976-cı ildə həmin məktəbi 
bitirdikdən sonra 6-7 kilometrlik məsafədə Araz çayının sahilində 
yerləşən qonşu Ağbənd qəsəbə səkkizillik məktəbin dördüncü 
sinifinə getməklə təhsilini davam etdirir. 1977-ci ildən öz 
kəndlərində səkkizillik məktəb açıldığından geriyə qayıtmalı olur və 
1981-ci ildə bu məktəbin ilk məzunu olaraq fərqlənmə ilə natamam 
orta məktəbi bitirir. Həmin dövrdə Vejnəli uşaqları üçün təhsil almaq 
cəhətdən yaxınlıqda yerləşən və münasib sayılan Ordubad şəhər 
fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbində təhsilini davam 
etdirərək 1983-cü ildə onuncu sinifi bitirib orta məktəbi başa vurur. 
 
Sənədlərini təqdim edib qəbul imtahanlarından müvəffəqiyyətlə 
çıxsa da o vaxtın sərt maneələrindən sayılan müsabiqədən keçə 
bilmədiyindən Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika 
fakültəsində oxumaq ona nəsib olmur. Tale onu tamam başqa bir 
istiqamətə göndərir. 1984-cü ildə Ukrayna SSR-in Xarkov şəhərində 
yerləşən Qvardiyalı Ali Hərbi Tank Komandirliyi məktəbinə daxil 
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olan Ə.Rzaquliyev 1988-ci ildə "leytenant" hərbi rütbəsi verilməklə 
"tank qoşunları üzrə taktiki əməliyyat komandiri" hərbi, "təkərli və 
tırtıllı texnikanın mühəndisi" mülki ixtisaslara yiyələnərək adıçəkilən 
ali məktəbi bitirir. 
 
May 1992-ci ilədək SSRİ Silahlı Qüvvələrinin tərkibində tank 
tağımı, tank bölüyü komandiri vəzifələrində hərbi xidmət keçmiş, 
"Kiyev-90" hərbi təlimində şücaət göstərərək fərqləndiyinə görə "baş 
leytenant" hərbi rütbəsini vaxtından əvvəl almışdır. SSRİ-nin 
dağılması ilə əlaqədar Rusiyaya sədaqət andı içmədiyinə və 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə başladığından öz xahişinə 
əsasən Müstəqil Dövlətlər Birliyi Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunları 
Komandanının əmri ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 
sərəncamına göndərilmişdir. 01 iyun 1992-ci ildən 30 noyabr 1992-ci 
ilədək Zəngilan rayonunda yerləşən 806 saylı hərbi hissə qərargah 
rəisinin müavini, 01 dekabr 1992-ci ildən isə həmin hərbi hissənin 
bazasında yaradılmış 865 saylı hərbi hissədə (Zəngilan Ərazi 
Özünümüdafiə Alayında) qərargah rəisinin müavini vəzifəsində hərbi 
xidmətdə olmuşdur. Bir sıra döyüş əməliyyatlarına rəhbərlik 
etmişdir. 
 
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin 1993-cü il yay-payız 
kompaniyası Ağdamın, Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının və ən 
nəhayət Qızıl Zəngilanın ermənilər tərəfindən işğalı ilə başa 
çatdıqdan sonra Müdafiə Naziri əvəzi polkovnik (indi general-
polkovnik) Səfər Əbiyevin əmri ilə Beyləqan-Füzuli rayonları 
ərazisində Haramı deyilən yerdə yerləşən 181 saylı hərbi hissə tank 
taborunun komandiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1993-1994-cü 
illər qış kompaniyası zamanı Azərbaycan-Ermənistan cəbhəsində ən 
mühüm döyüşlərdən hesab olunan və müharibənin gedişində dönüş 
yaradan Haramı döyüşlərində iştirak edərək şücaətlər göstərmişdir. 
Müharibə veteranıdır. Atəşkəs dövründə Beyləqan-Füzuli cəbhəsində 
yerləşən 181 və Xanlar (indiki Göygöl)-Kəlbəcər cəbhəsində 
yerləşən 172 saylı hərbi hissələrdə briqada komandirinin 
silahlandırma üzrə müavini xidmətini davam etdirmişdir. 2002-ci ilin 
noyabrında öz xahişi ilə "mayor" hərbi rütbəsində ehtiyata 
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buraxılmışdır. Ailəlidir, iki övlad atasıdır. 
 
Silahlı Qüvvələrdən tərxis olunduqdan sonra tale onu uzun ayrılıqdan 
sonra yenidən ədəbi mühitə qaytarır. Əli Rzaquliyev silahı qələmlə 
əvəzləyib Əli bəy Azəri olaraq yaradıcılıq cəbhəsində mübarizəsini 
davam etdirir. 
 
O, yaradıcılığa erkən yaşlarından kiçik həcmli məqalələr yazmaqla 
başlayıb. "Təbiətin heykəli" adlı ilk məqaləsi 1976-cı ildə "Pioner" 
jurnalında dərc olunub. Sonra ara-sıra məqalələri "Pioner" jurnalında, 
"Azərbaycan Pioneri", "Azərbaycan Gəncləri" respublika, "Kənd 
həyatı" rayon qəzetlərində, bir neçə şeiri "Ədəbiyyat və incəsənət" 
qəzetində dərc olunan Ə.Rzaquliyevin əsil jurnalistlik fəaliyyəti 
"Yeni Ordubad" qəzeti ilə bağlıdır. Hərbi xidmətdə olduğu dövrdə də 
mətbuatla əlaqəni kəsmir. SSRİ Silahlı Qüvvələrində olarkən 
Kiyevdə nəşr olunan "Leninskaya Znamya", Moskvada nəşr olunan 
"Krasnaya Zvezda" hərbi qəzetlərdə bir neçə məqaləsi dərc olunub. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətdə ikən isə Zəngilanda çıxan 
"Zəngilanın səsi", Beyləqanda çıxan "Beyləqan" rayon qəzetlərində 
hərdənbir çıxışlar edib. Hərbi xidmətdən sonra 2003-2005-ci illərdə 
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Mülki Müdafiə kafedrasında 
müəllim işləyərkən və sonralar "Xalq qəzeti", "Respublika", 
"Kredo", "Sizin qəzet", "Qafqazın səsi", "Pres Azərbaycan", "Ata 
yurdu", "Bütöv Azərbaycan", "Ədalət keşiyində", "Etiraf", 
"Azərbaycan övladı", "Sabah nyus", "Nyus Respublika", "Gündəlik 
Bakı", "Aydın fikir", "Real pres", "Ömür yolu", "Sivil Azərbaycan" 
və sair qəzetlərlə əməkdaşlıq etmiş onlarla elmi və publisistik 
məqaləsini dərc etdirmişdir. 
 
2005-ci ildən müstəqil olaraq "Qərbin qərbi", 2007-ci ildən isə 
həftəlik "Rəsmi Bakı" qəzetinə baş redaktorluq etməklə jurnalistlik 
fəaliyyətini davam etdirir. Üç yüzdən çox müxtəlif səpkili məqaləsi 
qəzetlərdə dərc olunub. 
 
"Yurd nisgili", "Şah bərəsi", "Qəmlibel müsibəti", "Özününkülərin 
hədəfində", "Hərbi Zəngilan", "Məhəbbət piyaləsində zəhər", 
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"Arazgersdən keçən köç" "Çovğun" və "Generalın yefreytor vəkili" 
kitablarının müəllifidir. Dəfələrlə bədii və publisistik yazı 
müsabiqələrində iştirak etmiş və qalib olaraq mükafatlandırılmışdır. 
 
Yazıçı Əli bəy Azərinin "Mübarizləşən vətən" hekayəsi 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun xatirəsinə həsr 
olunmuş Vətənpərvərlik mövzusunda bədii və publisistik yazı 
müsabiqəsinə təqdim olunmuşdur. 
 
KİTABLARI 
"Yurd nisgili" (publisistika və hekayə), Bakı, "Min bir mahnı", 2009. 
208 səh. 500 nüsxə. 
"Şah bərəsi", Bakı, 
"Qəmlibel müsibəti", Bakı, 
"Özününkülərin hədəfində", Bakı, 
"Hərbi Zəngilan", Bakı, 
"Məhəbbət piyaləsində zəhər", Bakı, 
"ArazGERSdən keçən köç" (povest). Bakı, 
"Çovğun", Bakı, 
"Generalın yefreytor vəkili", Bakı, 
"ArazGERSdən keçən köç" (povest). Bakı, "Nurlan", 2013. 224 səh. 
500 nüsxə. (təkrar nəşr) 
"Gəlin, tanış olaq" (publisistika), Bakı, "Elm və Təhsil", 2015, 160 
səhifə 
"Şəhərli qızın dəli sevgisi" (povest və hekayələr) "Elm və Təhsil" 
300 səhifə 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                             Qulu  AĞSƏS 

Qulu Ağsəs (tam adı:Zeynalov Qulu Ağsəs oğlu) — 

Ulduz jurnalının baş redaktoru, Azərbaycan Respublikası 
Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycanın əməkdar jurnalisti 

(2015). 

 

HƏYATI 

Qulu Ağsəs 20 aprel 1969-cu ildə Ağdamda doğulub. 
 

1993-cü ildə mükafat almışdır. "Avropa" qəzetində 

işləmişdir. Dövlət radiosunda proqramı var. “Azərbaycan 

qadını” jurnalının da əməkdaşıdır. Prezident təqaüdçüsüdür. 
 

27 mart 2014-cü ildə Ulduz jurnalının baş redaktoru təyin 

olunub. Qulu Ağsəs bu təyinata qədər jurnalın baş redaktor 
müavini olmuşdur. 
 

YARADICILIĞI 

Əvvəllər Qulu Zeynalov, Qulu Baxış imzaları ilə yazmışdır. 
İlk şeirini 1978-ci ildə yazmışdır. 1980-ci ildə isə çap 
olunmuşdur. Lenin haqqında olan ilk şeiri "Azərbaycan 

pioneri" jurnalında çap olunub. Böyük ədəbiyyata 1990-cı 
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ildə “Ulduz” jurnalında çap olunan şeirləri ilə gəlib. Şeirləri 

Türk, Rus, özbək, gürcü, ukrayna, polyak dillərinə tərcümə 

edilib. 

 

"Sənsən hər yer", "Külək poçtdu", "Nabran novellası" və 

"Nöqtələr" kitablarının müəllifidir. 

 

30 dekabr 2015-ci ildə Azərbaycanın əməkdar jurnalisti fəxri 

adına layiq görülmüşdür. 
 

KİTABLARI 

"Sənsən hər yer" 

"Külək poçtdu", 
"Nabran novellası" 

"Nöqtələr" 

Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                                 Zaur  USTAC 

Zaur Mustafa oğlu Mustafayev (8 yanvar 1975, Bakı) — şair, 
publisist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, "Qızıl qələm" 
mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezident təqaüdçüsü 
(2019-cu ildən). 
 
HƏYATI 
Zaur Ustac 1975-ci il yanvarın 8-də Bakı şəhərində anadan 
olmuşdur. İlk təhsilini Ağdam rayonunun Yusifcanlı kənd orta 
məktəbində almış, ardıcıl olaraq Bakı Dövlət Universitetində, Bakı 
Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, Beynəlxalq İxtiraçılıq və 
Biznes İnstitutunda və Şamaxı Humanitar Kollecində davam 
etdirmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və hal-hazırda 
ehtiyatda olan zabitdir. 
 
Zaur Ustac 1988-ci ildən etibarən dövri mətbuatda çıxış edir. 
 
Zaur Ustac "Yazarlar" jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Qızıl qələm mükafatı 
laureatıdır. 
 
YARADICILIĞI 
Zaur Ustac yaradıcılığında nəzm və nəsr nümunələrinin payı bərabər 
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bölünmüşdür. Yazar bədii əsərlərin, əlavə dərs vəsaitlərinin, vacib 
mövzularda publisistik yazıların müəllifidir. O həmçinin müxtəlif 
vaxtlarda nəşr olunmuş toplu və almanaxlarda, eyni zamanda ayrı-
ayrı qrumların tərtib etdiyi metodik vəsaitlərdə yer almışdır. 
 
ƏSƏRLƏRİ 
Kitabları 
”Günaydın “(“Ağçiçəyim”) 
"Mum kimi yumşalanda" 
”Məhdud həyatın məchul düşüncələri” 
”İstəməzdim şair olum hələ mən” 
”Gülzar” 
”Oriyentir Ulduzu” 
”Şehçiçəyim” 
"Gülünün şeirləri" 
”Balçiçəyim” 
”Bayatılar” 
”Bərzəxdə” 
”Sevin ki, seviləsiz” 
"Qəlbimin açıqcası" 
"93-ün yayı və ya bir qaşıq qatıq" 
"2016" 
"Nişangah" 
"Ustadnamə" 
"Usubcan əfsanəsi" 
"Çəhrayı kitab" 
"Otuz ildir əldə qələm " 
"Əliş və Anna" 
"Qələmdar" 
"Yaradanla baş-başa" 
"Zimistan" 
"45" (şeirlər) 
"Ülyahəzrət" 
"Qədimliyə bürünmüş yenilik" 
"Gülüzənin şeirləri" 
"Uşaq boğçası" 
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Tərcümələri 
Stiven Reblinin "Mavi Ay Vadisi" (Stephen Rabley "Blue Moon 
Valley") 
Stiven Rebli."Troya Daşı" (Stephen Rabley “The Troy Stone”) 
 
Tədris vəsaitləri 
"Güllünün şeirləri" Məktəbəhazırlıq qrupları üçün vəsait. 
"39 Həftə" (İngilis dili üçün xüsusi proqram) "39 Weeks" (Special 
program for English) 
"Uşaq boğçası" Məktəbəhazırlıq qrupları və I siniflər üçün vəsait. 
 
MƏQALƏLƏRİ 
Zaur Ustac "Dağlar" haqqında 
Su — dünyaya açılan bir pəncərədir 
"Hərb mövzulu yazılar" I və II 
Nəzmi şah və ya Kəmaləddin Qədim 
və digər. 
 
LAYİHƏLƏRİ 
"Dağlar - 200" (Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubileyi 
münasibəti ilə). 
"Mübariz - 31" (Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun 31 yaşı 
münasibəti ilə) 
"Kərəmli - 700" (Şamaxılı memar Əliş Kərəmlinin anadan olmasının 
700 illik yubileyi münasibəti ilə) 
və digər. 
 
MÜKAFATLARI 
Qızıl qələm mükafatı 
İlin Vətənpərvər Şairi 
 
ƏDƏBİYYAT 
Aida Hacıxanım "Məqam" 
Aida Hacıxanım "Ömrün anları" 
Aida Hacıxanım "Otuz şeir, otuz fikir" 
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Gülü "Zaur Ustac" 
Qələndər Xaçınçaylı "Taclı şair" 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi "Məktəbə hazırlaşırıq" I 
hissə və II hissə 
Kamal Camalov "Əliş və Anna haqqında" 
Ayətxan Ziyad "Zaur Ustacın uşaq dünyası" 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

                                                   Kənan  HACI 

Kənan Hacı (Kənan Hacıyev; 1975, Buzovna) — şair, yazıçı, esseist, 
tərcüməçi. 
 
HƏYATI 
Kənan Hacı 3 mart 1975-ci ildə Bakının Buzovna qəsəbəsində 
anadan olub. 1992-ci ildə Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsinin 125 
saylı orta məktəbini bitirib. 1995-ci ildə özəl universitetin jurnalistika 
fakültəsini bitirib. 
 
FƏALİYYƏTİ 
1995-ci ildən yazıları mütəmadi olaraq dövri mətbuatda çap olunur. 
“İki sahil”, “Ədalət”, “Vətəndaş həmrəyliyi”, “Yazar” və digər 
qəzetlərdə çalışıb. APA İnformasiya Agentliyinin Kulis.az saytında 
redaktor, “Qanun” Nəşrlər Evində redaktor, Publika.az portalının 
redaktoru, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 
Tərcümə Mərkəzinin “Aydın yol” qəzetində redaktor vəzifələrində 
çalışıb. Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun Sim-sim.az saytının 
redaktorudur. 
 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Müxtəlif ədəbi əsərlərdən 
ibarət 11 kitabı nəşr olunub. Tərcümələrindən ibarət 5 kitab çap 
olunub. Əsərləri rus, türk, ingilis, ukrayn dillərinə tərcümə olunub, 
müxtəlif nüfuzlu antologiyalarda, almanaxlarda dərc olunub. 
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Bakı Slavyan Universitetinin Yaradıcılıq fakültəsinin Elmi Şurasının 
üzvü olub. Azərbaycan Radiosunun “Qərib axşamlar” verilişinin iki 
buraxılışı onun yaradıcılığına həsr olunub. Yaradıcılığı haqqında 
Vaqif Yusifli, Əsəd Cahangir, Tofiq Abdin, Səlim Babullaoğlu, Ülvi 
Babasoy, Şərif Ağayar, Cəlil Cavanşir, Mətanət Vahid və digərləri 
yazılar yazıb. 
 
MÜKAFATLARI 
2004-cü ildə Müstəqil Media Mərkəzinin “İlin ən yaxşı jurnalisti” 
mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Kitab bayramı” 
yarışmasında “2009-cu ilin Yeni Nəsil yazarı” mükafatını alıb. “Qızıl 
Qələm” və “Həsən bəy Zərdabi” mükafatları laureatıdır. 2016-cı ildə 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə “Ədəbiyyat qəzeti”nin təsis etdiyi 
“Əli bəy Hüseynzadə” mükafatına layiq görülüb. 
 
ƏSƏRLƏRİ 
Kitabları 
2008-ci il - “Retro yuxular” (Xüsusi buraxılış) 
2009-cu il - “Özündən qaçmaq olmur” (şeir) 
2010-cu il - “Çəhrayı qan” (nəsr) 
2010-cu il - “Quşlar üçün karusel” (nəsr) 
2011-ci il - “Yağ kimi” (roman) 
2013-cü il - “Atamın sevgilisi” (nəsr) 
2013-cü il - “Yaddaş kartı” (memuar-roman) 
2014-cü il - “Rəqqasə” (roman) 
2015-ci il - “Uzaqdasan, soyuqdur” (şeir) 
2015-ci il - “Ədəbiyyatın kulisi” (esselər) 
2017-ci il - “Fironun dəftəri” (roman) 
2017-ci il - “İki qadını ayıran pəncərə” (nəsr) 
 
Pyesləri 
2004-cü il - “Kölgə” (pantomim) 
2017-ci il - “Xəlbir və ney” 
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Tərcümələri 
Lev Tolstoy – “İnsan nə ilə yaşayır” 
Umberto Eko – “Naməlum O” 
“Həyat işığı” (Rus ədəbiyyatından seçmələr) 
“Əjdahanı necə öldürdülər” (Avropa yazarlarından hekayələr) 
“Actus reus” (müştərək) 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                         Qənirə  PAŞAYEVA  

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı (7 mart 1975, Düz Qırıqlı, Tovuz 
rayonu) — Azərbaycan siyasətçisi, jurnalist, Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputatı. 
 
HƏYATI 
Qənirə Paşayeva 1975-ci il martın 7-də Tovuz rayonunun Düz Qırıqlı 
kəndində anadan olmuşdur. 
 
AİLƏSİ 
Subaydır. Firuzə adlı mənəvi qızı var. 
 
TƏHSİLİ 
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsini və 
Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsini bitirmişdir. 
Rus və ingilis dillərini bilir. 
 
FƏALİYYƏTİ 
Jurnalist fəaliyyəti 
1998-ci ildən ANS televiziya şirkətinin Xəbərlər xidmətində 
reportyor, müxbir, redaktor, aparıcı redaktor, baş aparıcı redaktor, 
baş redaktorun müavini, Xəbərlər redaksiyası baş redaktorunun 
müavini vəzifələrində çalışmışdır. 
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2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun İctimaiyyətlə əlaqələr 
departamentinin rəhbəri olmuşdur. 
 
Siyasi fəaliyyəti 
Azərbaycan Respublikası III, IV, V və VI çağırış Milli Məclisinin 
deputatıdır. Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədridir. 
 
MÜKAFATLARI 
30 sentyabr 2011-ci il tarixində "İslahatçı Gənclər" İctimai Birliyi 
Qənirə Paşayevanı hər il ənənəvi olaraq təqdim etdiyi "Xəzər" Milli 
Mükafatının qaliblərindən biri elan edib. 
 
“İslahatçı Gənclər” İctimai Birliyi tərəfindən 2013-cü ildə 
Azərbaycanda reallaşdırılan dövlət gənclər siyasətinə verdiyi dəstəyə 
və bu siyasətin təbliğindəki xidmətlərinə görə Qənirə Paşayevanı 
Fəxri Diplomla təltif edib. Gürcüstanın fəxri vətəndaşıdır. 
 
SƏFƏRLƏRİ 
Somali səfəri 
Qənirə Paşayeva 2012-ci ildə iki həftə uşaq həkimi qismində 
Somalidə fəaliyyət göstərmiş, sakinlərə yardım etmişdir. 
 
 
 
ƏSƏRLƏRİ 
Kitabları 
Nobel mükafatlı qadınlar. Bakı: "Elm və təhsil", 2009. 456 səh. 1000 
nüsxə 
Tarixə adını yazan qadınlar, 3 cilddə. Bakı: Ozan, 2011. 
Xocalı soyqırımı (26 fevral 1992): şahidlərin dilindən Arxivləşdirilib 
2016-03-05 at the Wayback Machine. H. Məmmədova ilə birgə. 
Bakı: "Elm və təhsil", 2011. 
Səndən sonra. Təbriz: 2020 
 
Məqalələri 
"Bülbül kimi gül aşiqi", "Ozan dünyası" jurnalı, №3(10) 2012. 
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FİLMOQRAFİYA 
Apreldən əvvəl may... Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (film, 2001) 
Erməni soyqırımı. Türkün sözü (film, 2001) 
Mənə inanın! (film, 2007) 
Ruhum qarabağlıdır (film, 2012) 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                 İlqar  FƏHMİ 

Paşayev İlqar Əliabas oğlu (İlqar Fəhmi) — şair, 
yazıçı, kinodramaturq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
Yaradıcılıq məsələləri üzrə katibi. 

 

HƏYATI 

İlqar Fəhmi 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakının 
Zirə kəndindəndir. 1992-1996-ci illərdə Bakı Dövlət 

Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb, sonradan 
Belarusiya Dövlət İqtisad Universitetini bitirib. 
 

1995-ci ildən bədii yaradıcılıqla məşğul olur. Uzun illər Bakı 
və Abşeronda əruz məclislərinin iştirakçısı olub. Müxtəlif 

ədəbi əsərlərdən ibarət on səkkiz kitabı dərc edilib. 2002-ci 

ildə "Axırıncı qatar" ("İtlər") pyesi Cənnət Səlimova 

tərəfindən səhnələşdirilib, "Ölüm növbəsi" (2009, rejissor 

Fikrət Əliyev), "Aktrisa" (2010, rejissor Rövşən İsax), 
"Dərvişin qeydləri" (2011-2012, rejissor Eldar Quliyev) 

"Axırıncı dayanacaq" (2013-2014, rejissor Fikrət Əliyev) və 

başqa ssenariləri dövlət sifarişi ilə Azərbaycan Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi tərəfindən ekranlaşdırılıb. 
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2003-cü ildə Azərbaycan Gənclər, İdman və Turizm 

Nazirliyinin "İlin ən yaxşı gənc şairi" mükafatına, 2007-ci 

ildə "Rəsul Rza" ədəbi mükafatına, 2008-ci ildə Rusiyada 

MDB ölkələri gənc şairləri arasında keçirilən Poeziya 

yarışının diplomuna, 2011-ci ildə isə "Bakı tarixindən kollaj" 

əsərinə görə "Humay" mükafatına layiq görülüb. 
 

Onun romanı əsasında çəkilən "Aktrisa" filmi 2011-ci ildə 

Kann kinofestivalında ilk dəfə Azərbaycan pavilyonunun 

açılışında nümayiş etdirilib. 
 

Əsərləri bir çox xarici ölkələrdə nəşr edilib. 
 

Uzun illər AYB-nin "Ulduz" jurnalında işləyib. Bir müddət 

Xəzər Universitetində "Creative Writing" (Yaradıcı yazı) 
fənnindən dərs deyib. 

 

Hazırda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Yaradiciliq 
məsələləri üzrə katibi vəzifəsində çalışır. 
2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında 
yayimlanan "Məclisi-Üns" ədəbi verilişinin aparıcı-
redaktorudur. 

 

2017-ci ildə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Dövlət 

televiziyasında hazirlanan Muğam-televiziya müsabiqəsinin 

münsiflər heyətinin üzvü, 2019-cu ildə isə layihənin icraçı 
direktoru təyin edilib. 
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ƏSƏRLƏRİ 

Sənli sözüm gəldi sənə (şeir). 2000 

Ölüm gözəldi, yoxsa sən? (şeir). 2001 

Yenə də qəzəllər (şeir). 2005 

İlk sui-qəsd (Çənlibel tülküsü - 1-ci kitab) (roman). 2005 

Qarğa yuvası (Çənlibel tülküsü - 2-ci kitab) (roman). 2006 

Kölgədə əqrəb (Çənlibel tülküsü - 3-ci kitab) (roman). 2007 

Akvarium (roman). 2006 

Aktrisa (roman). 2005 

Aqvalanq (roman). 2008 

Bakı tarixindən kollaj (roman). 2007 

Karmen (povest). 2005 

Səndən nigaranam (povest). 2009 

Maygülü (povest). 2013 

 

PYESLƏRİ 

Axırıncı qatar. 2000 

Krupye və Ulduz. 2009 

Tut ağacı. 2010 

Müsibəti-Fəxrəddin və... 2011 

Son reportaj. 2013 

Zümrüd parıltısı. 2013 

Şahnamə. 2014 

 

KİNOROMANLARI 

"Pejo 307". 2008 

Evtanaziya. 2009 

Vampir. 2010 
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FİLMOQRAFİYA 

Qaydasız döyüş (film, 2009) — (serial; ANS) 

Hörümçək toru (film, 2011) — (ÇARX FİLM; Space TV) 
Sirat körpüsü (film, 2007) 
Məcnunlar (film, 2008) — (İTV) 
100000 AZN (film, 2009) — (tammetrajlı bədii film; İTV) 
Ölüm növbəsi (film, 2009) — (tammmetrajlı bədii film. 

"Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Dövlət sifarişi) 
Aktrisa (film, 2011) (tammetrajlı bədii film. "Pozitiv-media" 

şirkəti. Dövlət sifarişi) - əsərin və ssenarinin müəllifi 

Çaqqal nəfəsi (film, 2012) — (çoxseriyalı bədii film; Kaspi 

Global - ATV kanalı. Dövlət sifarişi ) 
Dərvişin qeydləri (film, 2013) — (tammmetrajlı bədii film. 

"Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Dövlət sifarişi) 
Axırıncı dayanacaq (film, 2014) — (tammmetrajlı bədii film; 

"Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Dövlət sifarişi) 
Gecə qonağı (film, 2015) — (tammmetrajlı bədii film) 

Bakı gecələri (film, 2015) — (kinoalmanax; 

"Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Dövlət sifarişi) 

Dəfnə ağacı (teleserial, 2016) 
Qayıdış (Tammetrajlı bədii film) 2016 

Əlvida, Şmidt! (film, 2019) 

Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                   Rövşən  ABDULLAOĞLU 

Rövşən Abdullaoğlu (tam adı: Rövşən Abdulla oğlu Abdullayev; d. 
28 sentyabr 1978. Bakı, Azərbaycan SSR) — Azərbaycanlı yazıçı, 
filosof-şərqşünas, psixoloq, teoloq. 
 
BİOQRAFİYA 
Rövşən Abdulla oğlu Abdullayev 28 sentyabr 1978-ci ildə Bakı 
şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 
 
Atası - Abdulla Abdullayev, hüquq-mühafizə sistemində çalışıb, 
rütbəsi mayordur. Hal-hazırda baş hüquqşünas vəzifəsini icra edir. 
90-cı illərdə Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. 
 
Anası - Gülnarə Abdullayeva, ixtisasca mühasibdir, 30 ilə yaxın bank 
sektorunda çalışmışdır. Hal-hazırda təqaüddədir. 
 
Qardaşları: 
 
Altay Abdullayev - həkim, pediatr-neonatoloq. 
 
Fərhad Abdullayev - pedaqoji təhsil almışdır. Hal-hazırda “Qədim 
Qala” nəşriyyat evinin icraçı direktoru vəzifəsini icra edir. 
 
Rövşən Abdullaoğlu evlidir, üç övladı var. 
 
TƏHSİLİ 
Rövşən Abdullaoğlu 1995-ci ildə 116 saylı məktəbi bitirdikdən sonra 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə qəbul olmuşdur. 
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Universitet təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Respublikası 
Sərhəd Qoşunları sıralarına hərbi xidmətə yollanır, xidməti başa 
vurduğu zaman hərbi hissə komandirinin təşəkkür etimadnaməsi ilə 
təltif olunur. 
 
Rövşən Abdullaoğlu təhsilini ərəb və fars dillərində, teologiya, 
sxolastika, ərəb ədəbiyyatı, şərq və qərb fəlsəfəsi sahəsi üzrə 8 ildən 
artıq olmaqla müxtəlif ali məktəb ocaqlarında davam etdirmışdir. 
 
2013-cü ildə Moskva Pozitiv Texnologiyalar və Konsaltinq 
İnstitutunun “Psixoloji Konsultasiya” fakültəsində“qeştalt-terapiyası” 
metodu üzrə məsləhətçi-psixoloq ixtisasına yiyələnib. 
 
Azərbaycan, türk, ərəb, fars və rus dillərini bilir. 
 
YARADICILIĞI 
Yaradıcı fəaliyyətinin başlanğıcını məktəb illərinə aid etmək olar. 
1990-cı illərdə idmana olan böyük həvəsinin təsiri altında, güləşin 
müxtəlif növləri və akrobatika ilə məşğul olarkən bu mövzuda ilk 
kitabını yazır. 
 
Sonralar əlyazmasını itirdiyi bu kitabda o, idmanın nəzəri və fəlsəfi 
mahiyyətinə toxunur, ideal idmançı olmağın yollarını göstərir, bir 
növ müxtəlif fəndlərin sintezi olan yeni, mükəmməl bir idman 
növünü təsvir edirdi. 
 
Universitetdə oxuyarkən sosial faktorların yeniyetmə psixologiyasına 
təsiri haqda ilk məqalələr yazmış, təkamül nəzəriyyəsinin lehinə və 
əleyhinə olan faktları araşdırmışdır. 
 
2010-cu ildə işıq üzü görmüş ilk kitabı olan “Nəfsi təzkiyənin elmi 
əsasları” şəxsiyyətin mənəvi dirçəliş və tənəzzül faktorundan, qəlbin 
xüsusiyyətlərindən, onda təcəlli edən zülmət və nur örtüyündən bəhs 
edir. 
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TƏRCÜMƏ VƏ ŞƏRHLƏR 
2011-ci ildə İbn Sinanın şərqi mütəəssir buraxdığı kimi, qərbi də 
təsirsiz qoymayan son kitablarından olan “Göstəriş və təlimatlar” 
(Kitab əl-işarat vət-tənbihat) kitabının tərcüməsinə başlayıb. 
 
Məna tərcüməsi ilə yanaşı olaraq, Rövşən Abdullaoğlu İbn Sinanın 
məntiqinə və metafizikasına yönəlik dərin izahlar təqdim etmişdir. 
Əsər iki kitab şəklində: “Görüntülər” və “Ariflərin irfani məqamları” 
adları altında nəşr olunmuşdur. 
 
2012-ci ildə növbəti tərcümə işi “Əl-Mizan” adlı çoxcildli təfsir 
kitabının müəllifi, məşhur alim, filosof Əllamə Təbatəbainin “İnsan” 
traktatı oldu. Traktatın tərcümə və şərhi üç hissə şəklində nəşr 
olunub. 
 
Elə həmin ildə islam aləmində ilk əlyazma sayılan kitabın 
tərcüməsini həyata keçirir. Kitabın “İlk kitab” adlanması məhz 
buradan qaynaqlanır. Bu kitabda islam cəmiyyətinin formalaşdığı 
erkən dönəmlərin tarixi hadisələri və siyasi fitnələr öz əksini tapıb. 
 
MÜƏLLİF ƏSƏRLƏRİ 
Rövşən Abdullaoğlu yaradıcılığının növbəti mərhələsinə psixoloji 
motivasiya yanaşma tərzi xarakterikdir. Növbəti beş kitabında - 
“Arxadakı körpüləri yandırın”, “Hər bir insan hökmdardır”, “Çətin 
olsa da, həyat davam edir”, “Üsyan”, “Qorxular” əsərlərində müəllif 
şərq və qərb psixologiyasına müraciət edir, şəxsiyyətin maddi və 
mənəvi inkişafı yolunda teoloji və psixoloji yanaşma sintezinin 
istifadə edildiyi yeni motivasiya üsulları təqdim edir. 
 
Vətənində Rövşən Abdullaoğlu öz debütü ilə xüsusilə məşhurluq 
qazanmışdır. “Bu şəhərdə kimsə yoxdur” adlı ilk psixoloji romanı 
2016-2018-ci illər ərzində Azərbaycanda ən çox satılan kitab 
olmuşdur. 
 
Müəllifin ikinci “Relslər üzərinə uzanmış adam” romanı heç də az 
uğur qazanmır, kitabın birinci tirajı cəmi iki həftəyə satılır. 
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2018-ci ildə bu psixoloji romanların ingilis dilində elektron versiyası 
Amazon.com satış platformasında yerləşdirilib. 
 
Psixoloji mövzuda qələmə alınmış bu romanlar ümumbəşəri mənəvi 
dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq, irqi, dini, milli mənsubiyyətinə 
baxmayaraq ətrafdakılara münasibətdə insanlıq və dözümlülük 
nümayiş etdirmək, həyatın məşəqqətlərini dəyanətlə qarşılamaq və 
ən əsası – qarşılıq istəmədən, sidq-ürəkdən sevməyə səsləyir. 
 
2018-ci ildə intellektual psixoloji detektiv janrında yazılmış, adı ilə 
böyük maraq doğuran “Abaddon” kitabı işıq üzü görməsi ilə bütün 
gözləntiləri aşdı. Artıq oxucu kütləsinin sevgisini qazanmış olan 
müəllifin bu romanı cəmi üç saata satıldı. Nəşriyyat bir neçə gün 
ərzində ikinci tirajı çap edib. 
 
2019-cu ilin mart ayında "Tanrı–mif, yoxsa həqiqət" silsiləsindən ilk 
kitab olan "Əsarət" işıq üzü görmüşdür. Bu kitab müxtəlif ideoloji 
məktəblər tərəfindən "yaradan" anlayışının qızğın müdafiəsinin və 
kəskin inkarının psixoloji səbəblərini açıqlayan elmi-populyar 
üslubda yazılmış vəsaitdir. 
 
Hazırda Azərbaycanda Rövşən Abdullaoğlunun 25 kitabı çapdan 
çıxmışdır, onların əksəriyyəti bestseller olmuş, ingilis, rus, türk 
dillərinə tərcümə edilmişdir. 
 
Yazar öz əsərlərində psixologiya, fəlsəfə, motivasiya, irfan, həyat 
fəlsəfəsi, epistemologiya, ontologiya və teologiya sahələrinə aid 
mövzulara toxunur. Bundan əlavə, Rövşən Abdullaoğlu mütəmadi 
olaraq televiziya verilişlərində çıxış edir, fəlsəfə üzrə onlayn dərslər 
verir, məqalələri müxtəlif xəbər portallarında dərc olunur. 
 
HOBBİ 
Uşaqlıqdan əsas hobbisi kitab oxumaq və idmanla məşğul olmaq 
olmuşdur. Həmçinin o, bir neçə il musiqi məktəbində də təhsil 
almışdır. Artıq yeniyetmə ikən müntəzəm şəkildə sambo, güləş, 
karate, boksla məşğul olur, bir neçə yarışlarda iştirak edir. 
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SƏYAHƏT 
Yaradıcı fəaliyyətini zənginləşdirmək, tarixi və görkəmli yerləri 
bilavasitə tanımaq, müxtəlif xalqların mədəniyyətləri haqqında 
məlumat əldə etmək üçün bir çox Avropa və Skandinaviya 
şəhərlərinə səyahət etmişdir. 
 
Bəşəriyyətin beşiyinə səyahət zamanı o, Afrika ölkələrinin qəbilə 
icmaları ilə tanış olmuş, bu ibtidai qəbilələrin adət və ənənələrini 
müşahidə etmiş, regiondakı park və qoruqları ziyarət etmişdir. 
 
BİBLİOQRAFİYA 
Abaddon 
Ariflərin irfani məqamları 
Arxadakı körpüləri yandırın 
Bəla və Səbir 
Bu şəhərdə kimsə yoxdur 
Çətin olsa da, həyat davam edir 
Əsarət 
Görüntülər 
Hər bir insan hökmdardır 
Hidayət risaləsi 
Hikmətin əvvəli 
İnsan dünyadan əvvəl 
İnsan dünyadan sonra 
İnsan dünyadan sonradan sonra 
Ləpirçi: Mən yeməli deyiləm 
Mərifət 
Nəfsi təzkiyyənin elmi əsasları 
O 
Qorxular 
Relslər üzərinə uzanmış adam 
İlk Kitab 
Həyatın imzası 
Ölülərin hakimiyyəti 
Üsyan 
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Xüsusiyyətlər 
Zamanı necə yeyək? 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                         Sayman  ARUZ 

Sayman Aruz (19  aprel 1979) — Şair və yazıçı. Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin Güney Azərbaycan Şöbəsinin rəhbəri. 
 
HƏYATI 
Sayman Aruz ( Saman Həsənzadə) 19  aprel 1979-ci ildə Cənub 
Azərbaycanın Sulduz şəhərində anadan olub. 
 
Orta təhsilini bitirdikdən sonra Təbriz Azad Universitetinin Kənd 
təsərrüfatı və daha sonra fars dili və ədəbiyyatı fakültəsinə daxil 
olub, Bakı Dövlət Universitetin Filologiya fakültəsini bitiribdir. 
 
Kiçik yaşlarından xiyabanda kitab satmaqla məşqul olub. Yaradıcılıq 
nümünələri dövrü mətbuatda, "Mərdom və cameə", "Məhdi Azadı", 
"Şəms", "Yarpaq", "Yaşmaq", "Günəş" və s. dərgi və qəzetlərdə cap 
olunmuşdur. 
 
2001 və 2007-cu illərdə İran İslam Respublikasında keçirilən şeir 
festivalında birinci yerə layiq görülüb. İranda qadağa qoyulan "Süküt 
kimi sakit", "Barış xətabaləri" və Bakıda nəşr olunmuş "Bahar 
gəlmədi", "Paltarlarım adamsızdır", "A hərfinə uduzmaq", “Dənizləri 
yelləndirən faciə” adında şeir və "Yüz il inqilab" və "Bizi Öldürməyə 
gəlirlər "adında roman, eyni zamanda İmadəddin Nəsimi haqqında 
"Nəsimi mənzum dramı" və "Praktik irfan nəzəriyyəsi" kitablarının 
müəllifidir. Əlavə olaraq 11 müxtəlif mövzularda kitab çapa hazırdır. 
Yaxın vaxtlarda çap edilməsi planlaşdırılır. 
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2009-2011 DAƏŞ-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin məsul işçisi. 
Dünya Azərbaycanlıları Yazarlar Qurumunun (DAYAQ) təsisçisi və 
rəhbəridir. İndiyə kimi Cənubi Azərbaycanın müasir şairlərinin 
DAYAQ adına 30 kitabı nəşr olunmuşdur. Eləcə də dünyada yaşayan 
soydaşlarımızın ədəbi yaradıcılığını əks etdirən qurumun elektron 
səhifəsi (litdiaspora.az) yaradılmışdır. Hazırda Bakıda yaşayır. 2011-
hal hazira kimi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Cənubi Azərbaycan 
Komissiyasının sədridir və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi sədrin 
müşaviri vəzifəsində çalışır. 
 
2013-dən hal-hazıra kimi AzTV-nin Mədəniyyət kanalında 
yayımlanan “Məclisi üns” verilişinin daimi üzv-iştirakçısı, AzTV 
Mədəniyyət kanalında dünya azərbaycanlılarının mədəniyyət 
platforması olan “Körpü” verilişinin ideya müəllifi və aparıcısı, 
 
2019-cu ildə AzTV-nin Mədəniyyət kanalında yayımlanan “Nəsimi 
650” verilişinin ideya müəllifi və aparıcısı olmuş, Türkmən Yazarlar 
Birliyinin Azərbaycan üzrə təmsilçisidir. 
 
Avrasiya Kültür Sənət, Elm və Ədəbiyyat federasiyasının (ASKEF) 
Azərbaycan üzrə başqanıdır 
 
2019-cu ildə TÜRKSOY tərəfindən “Nəsimi 650” medalı ilə təltif 
 
Azərbaycan və Türkiyənin İspaniyadaki səfirtliyi və Yunus İmrə 
İnsitutunun İspaniyadaki nümayəndəliyi tərəfindən ilin Nəsimi 
təqdiqatçısı seçilmişdir. 
 
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin dünyadaki təbliğinə görə 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri fərmanı, AMEA-nin Ədəbiyyat 
İnsititutunun II beynalxalq Nəsimi festivalında elmi məqalə müəllifi 
və mühazirəçi kimi iştirakına görə Fəxri fərmana layiq görülmüşdür. 
200-dən artıq müxtəlif qurum və təşkilatlar terefindən fəxri fərmana 
layiq görülübdür. Şablon:Elmi əsərlər: 
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ƏSƏRLƏRİ 
Çap edilmiş bədii əsərlər: 
1. Süküt kimi sakit (şeir toplusu-qadağan edilmişdir)-Təbriz, “Əxtər” 
nəşriyyatı, 1999-cu il 
2. Barış xətabaləri (şeir toplusu-qadağan edilmişdir)- Təbriz, “Əxtər” 
nəşriyyatı, 2001-ci il. 
3. Bahar gəlmədi (şeir toplusu)- Bakı “Qanun” nəşriyyatı, 2009 
4. Paltarlarım adamsızdır (şeir toplusu)-2010 , Bakı “Qanun” 
nəşriyyatı 
5. “A” hərfinə uduzmaq (şeir toplusu)-2016, Tehran, “Yaşmaq” 
nəşriyyatı 
6. Yüz il inqilab (Roman)-2013, Bakı “Qanun” nəşriyyatı 
7. Bizi öldürməyə gəlirlər (Roman)-2016. Bakı “Yek” nəşriyyatı 
8. Nəsimi mənzum dramı-2018, Bakı “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 
2019 
9. Dənizləri Yelləndirən faciə (şeir toplusu)-Təbriz, “Şani” 
nəşriyyatı, 2018 
 
Elmi əsərlər: 
1- Praktik irfan nəzəriyyəsi- Tehran, “Çeşmə” nəşriyyatı, 2020 
2- Xaqani Şirvanının "Şiniyyə" qəsidəsinin şərhi-Təbriz “Şani” 
nəşriyyatı, 2017 
 
Transliterasiya etdiyi əsərlər: 
1- Vətən Dili (Qori müəllimlər seminariyasının birinci-dördüncü 
siniflərə hazırladığı dərslik). ADA Universitetinin sifarişi ilə 
hazırlanmışdır. Bakı “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2021 
 
Redaktə etdiyi və çapa hazırladığı əsərlər: 
1- Sarı saatlar dənizində-(şeir toplusu). Bakı “Qanun” nəşriyyatı, 
2010 
2- Mən Çin məhəllələrində itmişəm-(şeir toplusu). Bakı “Qanun” 
nəşriyyatı, 2010 
3- Su pıçıldısı-(şeir toplusu)- Bakı “Qanun” nəşriyyatı, 2009 
 
4- Əlimdə əlli barmaq-(şeir toplusu). Bakı “Qanun” nəşriyyatı, 2010 
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5- Ayrılıq durağı-(şeir toplusu). Bakı “Qanun” nəşriyyatı,2010 
6- Arazdan Əruza-(Cənubi Azərbaycan şeir antologiyası)- Təbriz, 
“Şani” nəşriyyatı, 2017 
7- Adın Azadlıqdır- (Cənubi Azərbaycan şeir antologiyası)-“XAN” 
nəşriyyatı, Bakı 2017 
8- Zibil dolunda ziyafət-(şeir toplusu)- Bakı “Qanun” nəşriyyatı, 
2014 
 
TƏRCÜMƏLƏRİ 
1-Xaqni Şirvaninin "Şiniyyə" qəsidəsinin tərcüməsi və şərhi 2-
Mövlanə Cəlaləddinin "Məsnəvi" Əsərinin 2 dəfrtərini orginaldan 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi 3-Nurəngiz Günün şeirlərinin farscaya 
tərcüməsi 
 
MÜKAFATLARI 
Ziyadar Mükafatı 
 
Mənbə: az.wikipedia.org 
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                                       BİR NEÇƏ KƏLMƏ 

    Belə bir kitab tərtib etmək ideyasının ilk dəfə nə vaxt 

yarandığını deyə bilmərəm. Ancaq yəqin ki, birbaşa olmasa da 
dolayı yolla atamın təsiri var. Çünki, burada haqqında 
məlumatları topladığım şəxslərin çoxunu ya həyatda, ya da 

televiziya vasitəsi ilə atamın təqdimatında tanımışam. Çoxlarını 
atamla birlikdə getdiyim müxtəlif tədbirlərdə görmüşəm, 

görüşmüşəm, söhbət etmişəm.  

Ancaq onu da mütləq əlavə etməliyəm ki, təkcə yazılı mətnlər 

deyil, artıq uzun müddətdir  maraqlı şəxslər, xüsusi əlamətdar 

günlər barədə, ölkələr haqqında video materiallar, slaydlar 
hazırlamaqla məşğulam. Belə bir kitab tərtib etməkdə bəlkə də 

əsas ilham qaynağım Araz Şəhrilinin “Səfəvilər” kitabı olub. 

Bu kitabı özümün tərtib etdiyim ilk, ən sadə, kiçik 

ensiklopediyam hesab edirəm. Yəni gələcəkdə müəyyən 

istiqamətləri əhatə edən çoxlu ensiklopediyalar, sorğu kitabları 
tərtib etməyi düşünürəm. Hal-hazırda yazılı mətnlərdən əlavə 

WWW.USTAC.AZ (elektron sorğu kitabı)  saytında və  

“Youtube”da BAX >>>>>>> Tuncay Shahrili kanalında bu 
yöndə müxtəlif vasitələrlə müntəzəm fəaliyyət göstərirəm. 

Haqqında daha az məlumat olan Qulu Ağsəs barədə bir 

məsələni xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm. Qulu Ağsəs atamdan 

sonra real həyatda tanıdığım, ilk dəfə görüşdüyüm şairdir. 4 
may 2018 – ci ildə atamla birgə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə 

kitab təqdimatına getmişdim. Binaya girməmiş elə giriş 

http://ustac.az/
https://www.youtube.com/channel/UCyFKG-Zy1NsBav69F1NnTMQ
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qapısında Qulu müəllimlə rastlaşdıq. Əvvəlcə atam Qulu 

müəllimlə görüşdü. Sonra onu mənə təqdim etdi: - “Tuncay 

tanış ol, bax bu şair Qulu Ağsəsdir.” Qulu müəllim əl verib, 

mənimlə görüşdü. Halımı soruşdu. Nəsə bir-iki kəlmə danışdıq. 
O binadan çıxırdı, biz isə yuxarı “Natəvan” zalına qalxmalı idik… 
Həmin gün bax belə yaddaşımda qalıb. Mənim şəxsən görüşüb, 
kəlmə kəsdiyim ilk şair Qulu Ağsəs olub.  

Bu kitabı tərtib edərkən bir məsələ də diqqətimi çəkdi. 

Atamdan da tez-tez eşitdiyim, “75”lər. İkinci kitabım yəqin ki, 

elə belə adlanacaq, “75”lər. Artıq kitabın konturları xəyalımda 
tam hazırdır. Yəqin ki, tezliklə onu da tərtib etməyə 

başlayacam.  

Hələlik bu ilk işim olduğuna görə qüsurlarımı bağışlamağı xahiş 
edirəm. 

Qeyd: 

    Kitabın tərtibində kiçik dəyişiklik və əlavələrlə mənbə 

göstərilmək şərti ilə əsasən hər kəsə açıq, üzərində heç bir 

məhdudiyyət olmayan müstəqil internet resurslarından istifadə 

olunmuşdur. 

Bütün yaradıcı insanlara dərin hörmətlə: Tuncay ŞƏHRİLİ 

 

 

https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/
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https://yazarlar.az/2021/02/08/zaur-ustac-haqqinda/
https://yazarlar.az/tag/tuncay-s%c9%99hrili/
http://www.ustac.az/
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