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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.  
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   Kitabda 1990-1995-ci illərdə Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsinin 

102/502-ci qrupunda təhsil almıĢ tələbələrdən 

bəhs olunur. Burada ADPU,  Tarix fakültəsi, 

tarixĢünaslıq, qrupda təhsil almıĢ tələbələr, 

zaçotlar, imtahanlar,  qrupda dərs demiĢ 

müəllimlər, tələbələrin məzunluq dövrü barədə  

məlumat verilmiĢdir. 
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REDAKTORDAN 

 

    Əziz dostlar!  

Bu kitaba ön söz yazmaq mənim üçün Ģərəfli bir 

iĢdir. Çünki müəllifin böyük səyi və zəhməti 

nəticəsində ərsəyə gələn  “xatirələr” real kitab 

formasında evimizin, həyatımızın bir parçasına 

çevrilmiĢdir. 1990-cı il “102-ci” qrupun 

yaranmasına səbəb oldu. Azərbaycanın müxtəlif 

guĢələrindən olan  tələbələr bu qrupda 

cəmləĢdilər. BeĢillik ömür həyat səhifəsinə 

yazıldı. Lakin bu həyat səhifəsinin anlarını hər 

kəs yaddaĢa olduğu  kimi ötürə bilmədi. Bu iĢin 

öhdəsindən  tələbə yoldaĢımız Ġldırım ġükürzadə  

layiqincə gələ bildi. Təhsil aldığımız universitetin 

yaranmasından bu günədək fəaliyyətini müəllif 

əsl tədqiqatçı kimi nəzərə çarpdırmıĢdır. Tarixi 

Ģəxsiyyətlər bir daha xatırlanmaqla keçmiĢin 

izlərini bu günümüzə istiqamətləndirə bilmiĢdir. 

Məlum olduğu kimi, Hurufilikdə  1-dən 9-a qədər 

rəqəmlərin açıqlanması verilmiĢdir. Lakin Ġldırım 
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ġükürzadə  “13” rəqəminə belə maraqlı yanaĢma 

etməklə bütün rəqəmlərin insan həyatında rol 

oynaya biləcəyini sübut etmiĢdir. Bəlkə də 

çoxlarının xəbərsiz olduğu tarixçi-alimin həyatı 

“13” rəqəmi ilə necə vəhdət təĢkil etdiyini müəllif 

sübuta yetirə bilmiĢdir. Müəllimlərimizin hər biri 

haqqında olan məlumatlar Ģəxsən məndə çox 

dərin təəssürat oyatmıĢdır.  Belə ki, bu gün  

çalıĢdığımız  sahələrdə bizə belə bir qiymət verə 

biləcək “Ġkinci Ġldırım” meydana gələcəkmi sualı 

məni düĢündürür.  

    Tələbəlik dövründə gizlin-gizlin Ġldırımın 

əlindəki qovluğa baxardım. Bir gün məni maraq 

bürüdüyü üçün soruĢdum ki, burda nə var belə 

sən qeydiyyat aparırsan? O, Ģirin talıĢ ləhcəsi ilə 

“Qızə (“ay qız” mənasındadır), bu mənim “Xatirə-

gündəliy”imdir. Auditoriyada maraqlı, gülməli 

nəsə baĢ vermiĢ olsa onu tarixi (gün, ay, il), saatı 

və otağın nömrəsi göstərilməklə qeyd edirəm” 

deyə cavab verdi. O zaman bu mənə qəribə 

gəlsə də,  lakin 23 ildən (ilk görüĢümüz – 

27.05.2018) sonra bu gündəliyin  əhəmiyyəti 

mənə bəlli oldu. “Tələbəlik illərimizin gülüĢ 
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dəqiqələri” rubrikasını oxuyanda sanki mən bu 

günü yox, o zamanı yaĢadım. Hər bir tələbə 

yoldaĢımızın taleyini, tərcümeyi-halını qələmə 

almaqla bizi yenidən özümüzə qaytardı. Orta yaĢ 

dövründə yenidən “gənclik çağını”  yaĢadıq. 

Dərs keçdiyimiz auditoriyaların nömrəsini belə 

qeyd etməklə sanki ömür səhifələrimizi Ģifrələyə 

bilmiĢdir. 23 ildən sonra baĢ tutan görüĢümüz  

“köhnə partizanlar” arasındakı səmimiyyətin hələ 

də etibarlılıq vaxtını keçmədiyini bir daha 

göstərdi. GörüĢdə bəzi tələbə yoldaĢlarımızın 

iĢtirak edə bilməməsini belə hiss etdirməyə 

müəllif imkan verməmiĢdir. Hər birinin məlumatı 

dolğun Ģəkildə kitabda öz əksini tapmıĢdır.  

Müəllifin mərhum tələbə yoldaĢımız olan Aslan 

Məmmədovun xatirəsinə ithaf etdiyi kitab təhsil 

aldığımız “102-502-ci qrup”un hər bir üzvünə 

doğma olan “gənclik ensiklopediyası”dır.  

    5 kitab, 300-ə yaxın məqalə  müəllifi olan 

Ġldırım ġükürzadənin fəaliyyəti sanki adı ilə də 

vəhdət təĢkil edir. Adətinə, dininə, əxlaqına bağlı 

olan müəllifin soyadı, yazdığı kitab və məqalələri 
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ilə Ģüurumuzu zənginləĢdirən adı buna bariz 

sübutdur. 

 

                                                                                                 

Mətanət Əkbərova, 

                                                                                            

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
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MÜƏLLĠFDƏN 

 

    1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin tarix fakültəsini bitirmiĢəm. Həmin 

vaxtdan etibarən doğma kəndimdə, Lənkəran 

rayonunun Havzava kənd tam orta məktəbində 

müəllim iĢləyirəm. Pedaqoji fəaliyyətlə yanaĢı, 

eyni zamanda yaĢadığım bölgənin , o cümlədən 

Lənkəran rayonunun tarixi, abidələri, toponimləri 

və etnoqrafiyasının tədqiqi ilə də məĢğul oluram. 

Məhz bunun nəticəsi olaraq kitabları çap 

olunmuĢ, məqalələrim dərc edilmiĢdir. 

Tədqiqatçı-tarixçi kimi bölgə ilə bağlı mütəmadi 

olaraq sosial Ģəbəkədə də paylaĢımlar edirəm. 

Tələbə yoldaĢlarım sosial Ģəbəkə vasitəsilə 

mənim kitab və məqalələr müəllifi olduğumu 

öyrənmiĢlər. Tələbə yoldaĢı olaraq bir-birimizi 

axtarıb tapdıqdan sonra virtual aləm vasitəsilə 

əlaqələrimizi daha da geniĢləndirib, feyzbok 

internet Ģəbəkəsində “ADPU; tarix-hüquq, 1990-

1995” səhifəsini yaratdıq. Bu səhifədə tələbəlik 

həyatımız və universitetimizlə bağlı paylaĢımlar 
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edirdim. Tələbə yoldaĢım Qorxmaz 

Əbdürrəhimov tələbəlik illərimizdən bəhs edən 

kitab yazmağı mənə təklif etdi. Bir qədər 

tərəddüd etdikdən sonra qərara gəldik ki, 23 

ildən sonra mayın 27-ə planlaĢdırdığımız ilk 

görüĢdə kitabla bağlı qəti fikir bildiriləcəkdir. 

Nəhayət 27 may 2018-ci ildə baĢ tutan görüĢdə 

Qorxmaz Əbdürrəhimovun təklifi yekdilliklə qəbul 

edilərək  bu Ģərəfli missiyanı yerinə yetirmək  

mənə həvalə olundu.  

    Tələbəlik illərində auditoriyada baĢ vermiĢ 

gülüĢ məqamlarını, bizə dərs demiĢ müəllimlərin 

ad və soyadlarını, elmi dərəcə və elmi adlarını, 

müəllimlərin xarakterlərini ayrıca dəftərə qeyd 

etməyim, qiymət dəftərçəmin (zaçotnik) və 

ADPU-nun məətbu orqanı olan “Gənc müəllim” 

qəzetinin bir neçə sayının məndə olması iĢimi 

xeyli yüngülləĢdirdi. Bəzi faktların 

dəqiqləĢdirilməsində tələbə yoldaĢlarım tariz 

üzrə fəlsəfə doktorları Mətanət Əkbərova və 

Cəfər Cəfərli köməklərini əsirgəməmiĢlər. 

Yeganə PaĢayeva, Əlimərdan Həsənov, Ġlqar 

Qarayev  isə tələbə yoldaĢlarımızın bir neçəsinin 
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tərcümeyi-hallarının əldə edilməsində mənə 

yaxından kömək etmiĢlər. Dərin təəssüf hissi ilə 

qeyd edim ki, tələbə yoldaĢlarımızdan biri 

Hacıqabul rayonunun TalıĢ kəndindən olan 

Aslan Məmmədov vaxtsız dünyasını dəyiĢmiĢdir. 

Buna görə də kitabı düĢünmədən onun 

xatirəsinə ithaf etdim. Aslan mənən bizimlə 

olmasa da, ruhən bizimlədir. Allah ona qəni-qəni 

rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun! 

   Kitaba ad seçilməsini qrupun müzakirəsinə 

buraxdıq. Fikirlər müxtəlif olsa da  sonda Cəfər 

Cəfərlinin “Bizim tələbəlik illəri” adı üstündə 

dayandıq.  Beləliklə, gərgin zəhmət hesabına 

qısa müddət ərzində “Bizim tələbəlik illəri” 

kitabını yazıb oxucuların ixtiyarına verdim. 

Kitabın iĢıq üzü görməsində zərrə qədər zəhməti 

keçən hər bir Ģəxsə dərin təĢəkkürümü 

bildirirəm.  Əminəm ki, “Bizim tələbəlik illəri” 

kitabı oxucular tərəfindən rəğbətlə qarĢılanacaq 

və o, 1990-1995-ci illərdə ADPU-nun tarix 

fakültəsinin 102/502-ci qrupunda təhsil almıĢ hər 

bir Ģəxsin stolüstü kitabı olacaqdır. 
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AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  PEDAQOJĠ  

UNĠVERSĠTETĠ 

 

   Respublikamızın ilk ali  təhsil ocaqlarından  biri 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetidir. O, 

pedaqoji kadrların hazırlığı ilə məĢğul olan dövlət 

ali təhsil müəssisəsidir. ADPU  Azərbaycan SSR 

Xalq Komissarları Sovetinin (sədri Nəriman 

Nərimanov)  1921-ci il iyul tarixli 66 saylı dekreti 

ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutu adı 

altında yaradılmıĢdır.  ADPĠ (ADPU) 3 Ģöbə: - 

“Tarix və ədəbiyyat”, “Təbiyyat və coğrafiya”, 

“Fizika və riyaziyyat” Ģöbələri ilə fəaliyyətə 

baĢlamıĢdır. Universitet yarandığı ilk günlərdə 

üçillik tədris planı əsasında iĢləmiĢdir. Ġlk 

buraxılıĢı 1923/1924-cü tədris ilində olmuĢ və 

institutu 28 nəfər bitirmiĢdir. 1924/1925-ci tədris 

ilində institut dördillik, 1957/1958-ci tədris ilindən 

isə beĢillik tədris planına keçmiĢdir. ADPĠ 

(ADPU)-nin ilk direktoru (rektoru) Odessa 

Universitetinin məzunu, bioloq  Fətullabəy 

Rzabəyli, direktor (rektor) müavini isə Həbibbəy 
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Mahmudbəyov olmuĢdur. Respublikada elmi-

pedaqoji kadrların hazırlanmasında yaranmıĢ 

maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar 1926-1930-cu 

illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutu 

pedaqoji fakültə Ģəklində Azərbaycan Dövlət 

Universiteti (indiki BDU) ilə birləĢdirilmiĢdir. 

1930-cu ildə ADPĠ müstəqil ali məktəb kimi 

yenidən fəaliyyətə baĢlamıĢdır. 1933-cü ildə 

ADPĠ-də aspirantura Ģöbəsi yaradılmıĢ və həmin 

il aspiranturaya 25 nəfər qəbul olunmuĢdur. 

ADPĠ (ADPU) 1941-ci ildə bir daha BDU-ya 

birləĢdirilmiĢ və iki ildən sonra,  1943-cü ildə  

ADPU yenidən müstəqil ali məktəb kimi 

fəaliyyətə baĢlamıĢdır. ADPĠ (ADPU) 1930-1991-

ci illərdə V.Ġ.Leninin adını daĢımıĢdır.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 

noyabr 1991-ci il tarixli 392 saylı Qərar ilə 

universitet Nəsirəddin Tusinin adına 

adlandırılmıĢdır.  1991-ci ilin martında 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutuna 

universitet statusu verilmiĢdir.  ADPĠ (ADPU) 

1972-ci ildə Sovet dövlətinin ali mükafatlarından 
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olan Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif 

edilmiĢdir.  

    ADPU-da aĢağıdakı ixtisaslar üzrə müəllim və 

tərbiyəçi kadrları hazırlayan  8 fakültə və 39 

kafedra fəaliyyət göstərir: 

 Filologiya  (əyani, qiyabi, Azərbaycan bölməsi) 

 Tarix və Coğrafiya  (əyani, qiyabi, Azərbaycan 

və rus bölmələri) 

 Riyaziyyat və Ġnformatika  (əyani, qiyabi, 

Azərbaycan və rus bölmələri) 

 Kimya və Biologiya  (əyani, qiyabi, Azərbaycan 

və rus bölmələri) 

 Fizika və Texnologiya  (əyani, Azərbaycan 

bölməsi) 

 Musiqi, Təsviri incəsənət, Fiziki tərbiyə və ÇQH  

(əyani, Azərbaycan bölməsi) 

 Ġbtidai təhsil  (əyani, qiyabi, Azərbaycan və rus 

bölməsi) 
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 Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji Xidmət 

Korreksiyaedici təlim (əyani, qiyabi,            

Azərbaycan bölməsi) 

   Universitetdə 730 nəfər müəllim, 330 nəfər 

köməkçi heyət çalıĢır. Bunlardan 59 nəfər elmlər 

doktoru, professor, 329 nəfəri fəlsəfə doktoru, 

dosentdir. Universitetdə müxtəlif Elmlər 

Akademiyalarının 4 nəfər üzvü fəaliyyət göstərir. 

Hazırda ADPU-nun əyani və qiyabi Ģöbələrində 

21 minədək tələbə təhsil alır. ADPU-nun 

məzunları arasında elmin, mədəniyyətin, 

incəsənətin və ədəbiyyatın tərəqqisində samballı 

xidmətləri olan S.Vurğun, S.Rüstəm, M.MüĢfiq, 

Y.Məmmədəliyev, Z.Xəlilov, ġ.Qurbanov kimi 

tanınmıĢ simalar vardır. Universitetdə 700 min 

nüsxədən ibarət kitab fondu olan kitabxana, 

qiraət zalları, hesablama-kompüter mərkəzi, 

onomastik laboratoriya, zoologiya muzeyi, tibbi 

xidmət mərkəzi və s. fəaliyyət göstərir.  

   ADPU-nun aĢağıdakı filialları vardır: 
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   Ağcabədi filialı, Cəlilabad filialı, Qazax filialı, 

Quba filialı, ġamaxı filialı, ġəki filialı, Zaqatala 

filialı. 

    Universitetin məətbu orqanı “Gənc müəllim” 

qəzetidir. Qəzet 1958-ci ildən nəĢr olunur.  

Vebsaytı – adpu.edu. az saytıdır. 

   Bakı Ģəhəri Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 68 (34) 

ünvanında yerləĢən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti indiyədək 100 mindən artıq ali təhsilli 

müəllim kadrları hazırlamıĢdır.  
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(TARĠX)  TARĠX  VƏ  COĞRAFĠYA  

FAKÜLTƏSĠ 

 

   Tarix  fakültəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin yaĢıdıdır. Fakültə 1922-ci ilin 

sentyabrında Tarix – Ədəbiyyat Ģöbəsi adı 

altında yaradılmıĢdır. ġöbənin rəhbəri professor 

Əziz Ġbadullayev olmuĢdur. Respublikada elmi-

pedaqoji kadrların hazırlanmasında yaranmıĢ 

maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar 1926-1930-cu 

illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutu 

(ADPU) pedaqoji fakültə Ģəklində Azərbaycan 

Dövlət Universiteti (BDU) ilə birləĢdirilmiĢdir. 

1930-cu ildə Pedaqoji Ġnstitut müstəqil ali məktəb 

kimi yenidən fəaliyyətə baĢlayanda tarix – 

ədəbiyyat Ģöbəsi də yenidən təĢkil edildi, 1934-

cü ildə  həmin Ģöbənin əsasında iki müstəqil 

fakültə - tarix və filologiya fakültələri yaradıldı. 

Müstəqil tarix fakültəsinin yaradılması tarixçi 

müəllimlərin yetiĢdirilməsində, habelə 

respublikada tarix elminin inkiĢafında dönüĢ 
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nöqtəsi olmuĢdur. 1957-ci ildə beĢillik təhsil 

sisteminə keçməklə əlaqədar tarix və filologiya 

fakültələri birləĢdirildi. BirləĢmiĢ fakültənin 

dekanı dosent  Azər Hüseynov olmuĢdur. 

Azərbaycan SSR  Ali və Orta Ġxtisas Təhsil 

Nazirliyinin 1968-ci il 04 dekabr tarixli əmri ilə 

tarix-filologiya fakültəsi tarix və filologiya 

fakültəsinə ayrıldı. Bundan sonra tarix 

fakültəsinə dosent H.Qasımzdə (1968-1974), 

professor Əbdürrəhman ġahmirov (1974-1980), 

professor Yusif Yusifov (1981), professor Dərgah 

Qüdrətov (1981-1995), dosent Rəhim Əliyev 

(1995-2006) və professor Oqtay Sultanov (2006-

2016) rəhbərlik etmiĢlər.  2016-cı ildə Tarix və 

Coğrafiya fakültələri birləĢdirilərək Tarix  və 

Coğrafiya  fakültəsi adlandırılmıĢdır. Tarix və 

Coğrafiya fakültəsinin dekanı, coğrafiya üzrə 

fəlsəfə doktoru, dosent ġahin Poladovdur.  

    1990-1995-ci illərdə  tarix fakültəsində təhsil 

alarkən burada fakültənin əyani və qiyabi 

Ģöbələri, Azərbaycan və rus bölmələri fəaliyyət 

göstərirdi. Həmin vaxt fakültədə 300 nəfərə 

yaxın tələbə təhsil alır və onların təlim-tərbiyəsi 
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ilə 130 nəfər professor-müəllim, tədris köməkçi 

heyəti məĢğul olmuĢdur ki, bunların da 14 nəfəri 

elmlər doktoru, professor, 40 nəfəri isə elmlər 

namizədi (fəlsəfə doktoru), dosent idi. Tarix 

fakültəsi  “tarix və əlavə Sovet hüququ” ixtisası 

üzrə kadr hazırladığı üçün o, universitetin “ən 

hörmətli” fakültəsi sayılırdı.  

   1990-1995-ci illərdə tarix fakültəsində 4 ixtisas 

kafedrası və 4 ümumuniversitet kafedrası 

fəaliyyət göstərmiĢdir. 

       Ġxtisas kafedraları 

Azərbaycan tarixi (müdiri, professor Süleyman 

Məmmədov) 

Türk və ġərqi Avropa xalqları tarixi (müdiri, əvvəl 

professor ġükür Sadıqov, sonra isə professor 

Oqtay Sultanov) 

Ümumi tarix (müdiri, professor Yusif Yusifov) 

Siyasi tarix (müdiri, professor Hacıbaba Əzimov) 

        Ümumuniversitet kafedraları 
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Ümumi pedaqogika (müdiri, professor Hüseyn 

Əhmədov) 

 Psixologiya (müdiri, professor Əbdül Əlizadə) 

 Fəlsəfə (müdiri, professor Həsən Balıyev) 

 Ġqtisadi və sosial fənlər (müdiri, professor Rasim 

Qarayev) 
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HERODOT – “TARĠXĠN ATASI” 

 

    Herodot qədim yunan tarixçisidir. O, e.ə. 484-

cü ildə Kiçik Asiyada, əhalisi dorilərdən ibarət 

olan Halikarnas Ģəhərində anadan olmuĢdur. 

Gəncliyində zülmkar Liqdamidaya qarĢı 

mübarizə aparmıĢdır. Buna görə də təqib 

edilmiĢdir. Herodot təqiblərdən yaxa qurtarmaq 

üçün Samos Ģəhərinə qaçmıĢ, bir müddət 

burada yaĢadıqdan sonra isə uzunmüddətli 

səyahətə çıxmıĢdır. O, Babilistan, Assuriya, 

Misir, Kiçik Asiya, Pelopanesdən Makedoniya və 

Finikiyaya qədər Balkan yarmadasını gəzib 

dolanmıĢdır. E.Ə. 446-cı ildə Afinaya gələn 

Herodot burada xalq hərəkatının rəhbəri, 

Yunanıstanın ən görkəmli, bacarıqlı dövlət 

xadimlərindən biri, dövrünün məĢhur elm və 

mədəniyyət xadimlərini ətrafına toplayıb, onlara 

himayədarlıq edən və e.ə. 443-428-ci illərdə 

Afinanın birinci strateqi (hərbi baĢçı) olmuĢ 
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Perikllə yaxınlıq etmiĢdir. Herodot e.ə. V əsrdə 

“Tarix” əsərini yazmıĢdır. Yunan-Ġran 

müharibələrindən (e.ə. 500-449) bəhs edən bu 

əsərdə müəllif nəinki hərbi əməliyyatlar 

haqqında, hətta həmin əməliyyatlarda iĢtirak  

edən xalqların tarixi haqqında da yazmıĢdır. 

Herodot öz əsəri üçün məlumat toplamaq 

məqsədilə bir çox ölkələri gəzmiĢ və burada öz 

gözü ilə gördüklərini, yerli əhalidən eĢitdiklərini, 

yaxın və uzaq vaxtların hadisələrini qələmə aldı. 

“Tarix” kitabı Herodotun bəĢəriyyətə ən böyük 

töhfəsidir. Kitab Yunanıstan, Ön Asiya, Misir, 

eləcə də Azərbaycanın qədim tarixini öyrənmək 

üçün çox qiymətli mənbələrdən biridir.  Herodot 

“Tarix” kitabını yazmaqla e.ə. V əsrdə tarix 

elminin əsasını qoymuĢ oldu. Bu kitab dünyada 

ilk tammiqyaslı tarix kitabı hesab olunur. Məhz 

buna görə də yunan alimi Herodot “Tarixin atası” 

adlandırılır (bu ifadə ilk dəfə Qədim Roma alimi, 

natiq, siyasi xadim, hüquqĢünas Siseron (e.ə. 

106-43) tərəfindən iĢlədilmiĢdir. Herodot e.ə. 

425-ci ildə vəfat etmiĢdir. 

P.S.    
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   Tarix insanların qədim dövrdə necə 

yaĢadıqlarını, onların həyatında hansı 

hadisələrin baĢ verdiyini, həyatlarının necə və nə 

üçün dəyiĢdiyini öyrənən elmdir. 
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AZƏRBAYCAN MĠLLĠ 

TARĠXġÜNASLIĞININ  BANĠSĠ  

 A. A.BAKIXANOV 

 

    Abbasqulu Ağa Mirzə Məhəmmməd xan oğlu 

Bakıxanov  03 iyul 1794-cü ildə Bakının Xilə 

(indiki Əmircan) kəndində anadan olmuĢdur. 

A.A.Bakıxanovun fəaliyyəti çoxĢaxəli olub, 

tarixçi, coğrafiyaçı, hərbçi, filosof, maarifçi, Ģair, 

yazıçı, tərcüməçi kimi tanınır. Ədəbi əsərlərini 

“Qüdsi” təxəllüsü ilə yazıb-yaratmıĢdır. O, 1820-

ci ildə Çar Rusiyasının Əlahiddə Qafqaz 

Korpusunda hərbi qulluğa girmiĢ və polkovnik 

(1842) rütbəsinədək yüksəlmiĢdir. 

A.A.Bakıxanov qulluğu ilə əlaqədar olaraq 

Rusiyanın 1826-1829-cu illərdə Ġran və  Türkiyə  

dövlətləri ilə apardığı müharibələrdə  iĢtirak 

etmiĢ, 1828-ci il fevralın 10-da Rusiya ilə Ġran 
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arasında Türkmənçay sülh müqaviləsi 

imzalanarkən  tərcüməçi olmuĢdur.  

    A.A.Bakıxanov 1841-ci ildə fars dilində 

“Gülüstani-Ġrəm” əsərini yazmıĢdır. Əsər 

Azərbaycanın ən qədim zamanlarından 1813-cü 

il Gülüstan sülhünə qədərki dövrü əhatə edir. 

“Gülüstani-Ġrəm” əsəri 1844-cü ildə 

A.A.Bakıxanovun yaxından iĢtirak ilə rus dilinə 

tərcümə edilmiĢdir. Əsər 1845-ci ildə Rusiya 

Elmlər Akademiyasında müzakirə edilmiĢ, 

akademiklərdən M.Brosse və V.Dorn  əsəri 

yüksək qiymətləndirmiĢ və əsər hökumət 

tərəfindən mükafatlandırılmıĢdır. “Gülüstani-

Ġrəm” ilk dəfə 1926-cı ildə rus, 1951-ci ildə isə 

Azərbaycan dilində çap olunmuĢdur. “Gülüstani-

Ġrəm” arxiv sənədləri, qaynaqlar əsasında 

yazılmıĢ Azərbaycanın ilk tarix kitabıdır. 

A.A.Bakıxanova qədər Azərbaycan tarixi bu və 

ya digər tarixçilərin ümumtarix  səpgisində 

yazılmıĢ əsərlərində epizodik Ģəkildə, müəyyən 

məhdud çərçivədə əksini tapmıĢdır. “Gülüstani-

Ġrəm”də ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixi bütöv 

Ģəkildə, akademik  planda  nəzərdə keçirilir və 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

İldırım Şükürzadə              “Bizim tələbəlik illəri” 

bu tarix dövrləĢdirilir. Məhz “Gülüstani-Ġrəm” 

əsərinə görə A.A.Bakıxanov Azərbaycanin ilk 

tarixĢünası, Azərbaycan tarixĢünaslığının banisi 

adlandırılmıĢdır. A.A.Bakıxanov 31 may 1847-ci 

ildə  Həcc ziyarətindən qayıdarkən  yolda, 52 

yaĢında vəba xəstəliyindən vəfat edərək, orada 

Vadiyi-Fatimə deyilən yerdə dəfn edilmiĢdir. Bu 

gün AMEA-nın Tarix Ġnstitutunun 

A.A.Bakıxanovun adını daĢıması heç də təsadüfi 

deyildir.  
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TARĠX ÜZRƏ ĠLK AZƏRBAYCANLI 

ALĠM 

 

   Bu gün respublikamızda  14.369 nəfər alim 

vardır ki, bunların da 2495 nəfəri elmlər doktoru, 

11.874 nəfəri isə fəlsəfə doktorudur (“ġərqin 

səsi” qəzeti, 25.05.2017). Bu alimlər sırasında 

tarixçi alimlər də vardır. Azərbaycanlılar arasında 

tarix üzrə ilk alim Ġsmayıl Hüseynovdur.  

    Ġsmayıl Abbas oğlu Hüseynov 1910-cu il 

dekabrın 15-də Tbilisi Ģəhərində sənətkar 

ailəsində doğulmuĢdur. Tbilisidə ibtidai məktəbi, 

Bakı Pedaqoji Texnikumu və Azərbaycan Dövlət 

Darulfununun (indiki BDU) ĢərqĢünaslıq 

fakültəsinin hüquq bölməsini (1933) bitirmiĢdir. 

1933-cü ildə Moskvada Millətlər Ġnstitutunun 

SSRĠ tarixi kafedrasının aspirantı olmuĢdur. 

Ġsmayıl Hüseynov 1941-ci ildə namizədlik 

(fəlsəfə doktoru), 1946-cı ildə isə doktorluq 

dissertasiyası müdafiə edərək tarix elmləri 
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doktoru elmi dərəcəsini almıĢdır. O, 31 yaĢında 

fəlsəfə doktorluğu, 36 yaĢında isə doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etməklə adını 

Azərbaycan elminə ilk azərbaycanlı  tarixçi alim 

kimi həkk etdirmiĢdir. Ġsmayıl Hüseynov 1944-

1948-ci illərdə BDU-nun SSRĠ tarixi kafedrasının 

müdiri, 1941-1944 və 1958-1961-ci illərdə AMEA 

Tarix Ġnstitutunun direktoru,  1961-1969-cu 

illərdə AMEA-nın Ġctimai Elmlər bölməsinin 

akademik katibi vəzifələrində iĢləmiĢdir. 1949-cu 

ildə AMEA-nın müxbir, 1958-ci ildə isə həqiqi 

üzvü seçilmiĢdir. Tarix elmləri doktoru, akademik 

Ġsmayıl Hüseynov elmi xidmətlərinə görə 

əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq 

görülmüĢdür. Akademik Ġsmayil Hüseynov 1969-

cu il noyabrın 8-də 59 yaĢında vəfat etmiĢdir.  
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HƏYATI “13” RƏQƏMĠ ĠLƏ 

ƏLAMƏTDAR OLAN TARĠXÇĠ ALĠM 

 

    Hər bir Ģəxs orta məktəbdə oxuyarkən özünə 

peĢə-ixtisas seçimi edir və bu məqsədinə nail 

olmaq üçün çalıĢır. Ġlk əvvəl coğrafiya müəllimi 

olmaq istəsəm də, IX sinfdən etibarən məndə 

tarix fənninə böyük maraq  oyanmıĢdır. Bu fənnə 

maraq və məhəbbəti məndə tarix müəllimi Bilal 

Canəli oğlu Quliyev oyatmıĢdır. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil oldum. 1990-

1995-ci illərdə tarix fakültəsində oxuyarkən 

Azərbaycanın tarixçi alimlərinin mühazirələrini 

dinləmiĢ, bir qismini Ģəxsən tanımıĢ, digərlərini 

isə kitab və məqalələri əsasında qiyabi olaraq 

tanımıĢam. Elmi fəaliyyəti və Ģəxsiyyətinə böyük 

hörmət bəslədiyim tarixçi alimlərdən biri 

Qiyasəddin Qeybullayev olmuĢdur. Qiyasəddin 

müəllimi ilk dəfə 27 sentyabr 1990-cı ildə, ı 

kursda oxuyarkən Ģəxsən görmüĢəm. Həmin 
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vaxt o universitetimizdə özünün müəllifi olduğu 

“Qarabağ” kitabını gənc tarixçilərə paylayırdı. 

1990-cı ildə 5100 tirajla çap olunan həmin kitab 

Qarabağın etnik və siyasi tarixindən bəhs edir. 

Erməni ekstremistlərinin Dağlıq Qarabağı tələb 

etdikləri bir zamanda bu qəbildən olan kitablara 

olduqca böyük ehtiyac duyulurdu. Qiyasəddin 

müəllim “Ġldırım bəyə xoĢ arzularla... müəllifdən. 

27/IX 1990”  sozlərini yazmaqla kitabın bir 

nüsxəsini mənə bağıĢladı. 248 səhifəlik 

“Qarabağ” kitabını diqətlə oxuyub ölkəmiz, o 

cümlədən Qarabağın tarixi haqqında daha geniĢ 

və əlavə bilgilər əldə etdim. Müəllif əsərdə 

erməni tarixçilərinin əsassız iddialarına cavab 

olaraq Dağlıq Qarabağın əzəli Azərbaycan 

torpağı olduğunu faktlar əsasında tutarlı Ģəkildə 

sübut etmiĢdir. Sonralar daha bir neçə dəfə 

Qiyasəddin müəllimlə kirayə qaldığım 

Yasamalda, Musabəyov qəsəbəsində qarĢılaĢıb 

hörmətli alimimizin Yasamalda yaĢadığını 

öyrəndim. Mən, “Qarabağ” kitabına görə bir 

tələbə və oxucu kimi ona öz təĢəkkürümü 

bildirdim. Hər dəfə rastlaĢanda Qiyasəddin 
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müəllim mənə isti münasibət bəsləyir və 

tariximizlə bağlı olduqca maraqlı söhbətlər edirdi. 

Tarix fakültəsinin tələbəsi kimi tarix elmləri 

namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) Qiyasəddin 

Qeybullayevlə “dostluğumuzdan” qürur hissi 

keçirirdim.   

     Qiyasəddin Əsgər oğlu Qeybullayev 13 mart 

1933-cü ildə Quba rayonunun Rustov kəndində 

(indi qəsəbədir) anadan olmuĢdur. 1958-ci ildə 

BDU-nun  tarix fakültəsini bitirdikdən sonra 

1958-1960-cı illərdə Cəlilabad rayonunun 

Sabirabad kənd tam orta məktəbində 

müəllimiĢləmiĢdir. 1960-cı ildə AMEA Tarix 

Ġnstitutunun nəzdində “Azərbaycan 

etnoqrafiyası” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil 

olmuĢdur. AMEA Tarix Ġnstitutunda kiçik elmi iĢçi 

(1964-1973),  baĢ elmi iĢçi (1973-1992), 1992-ci 

ildən institutun Arxeologiya və Etnoqrafiya 

bölməsinin aparıcı elmi iĢçisi olmuĢdur. 1966-cı 

ildə “azərbaycanlılarda müasir ailə məiĢəti” 

mövzusunda namizədlik (fəlsəfə doktorluğu) 

dissertasiyası müdafiə edib tarix elmləri 

namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) elmi 
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dəərəcəsini almıĢdır. O, ABġ-da çap olunan  

“Türk dünyası” jurnalının redaksiya heyətinə 

seçilmiĢ, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məslisinin yanında Toponimika Komissiyasının 

üzvü olmuĢdur. 13 monoqrafiya və 213 elmi 

məqalənin müəllifidir. Əsərlərini Azərbaycan və 

rus dillərində yazan alim “Azərbaycan 

toponimləri” (1986, rus dilində), “qarabağ” 

(1990), “Azərbaycanlıların etnogenezinə dair” (I 

cild, 1991, rus dilində), “Qədim türklər və 

Ermənistan” (1992), “Azərbaycan türklərinin 

təĢəkkülü tarixindən” (1994), “Azərbaycanlıların 

etnik tarixinə dair” (1994), “ Gürcüstanda türk 

mənĢəli toponimlərin izahlı lüğəti” (2002) və 

digər əsərləri ilə Azərbaycanın tarix elminə 

böyük töhfə vermiĢdir. Heç də təsadüfi deyildir 

ki, Ali Attestasiya Komissiyası yazdığı 

monoqrafiyalarına görə müdafiə etmədən 1995-

ci ildə  ona tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini 

vermiĢdir. Q.Qeybullayevin kitabları maraq 

dairəmdə olan toponimika və etnoqrafiya ilə 

bağlı olduğundan onları böyük maraqla 

oxuyuram. Məhz buna görə də alimin 
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“Azərbaycan toponimləri” (rusca), “Qarabağ”, 

“Azərbaycanlıların etnogenezinə dair” (rusca), 

“Qədim türklər və Ermənistan” və “Azərbaycan 

türklərinin təĢəkkülü tarixindən” kitabları Ģəxsi 

kitabxanamın “qızıl fond”unu təĢkil edən kitablar 

sırasındadır.  

    Tarix elmləri doktoru Qiyasəddin Qeybullayev 

2002-ci il dekabrın 13-də, 69 yaĢında Bakıda 

vəfat etmiĢdir. Alimin vəsiyyətinə əsasən o, 

doğulduğu Quba rayonunun Rustov 

qəsəbəsində, doğmalarının yanında dəfn 

edilmiĢdir. Görkəmli alimin ölüm xəbərini “Xalq 

qəzeti”nin 13 mart 2003-cü il tarixli sayında dərc 

edilmiĢ tarix elmləri doktoru Ġlyas Babayevin 

“Həyatda və tariximizdə izi qalan böyük alim” 

baĢlıqlı xatirə yazısından öyrəndim. El arasında 

“13” rəqəmi nəhs sayılsa da, əslində bu heç də 

düĢündüyümüz kimi deyildir. Ġlyas Babayevin adı 

qeyd olunan məqaləsini oxuduqda Qiyasəddin 

müəllimin həyatında baĢ verən bütün əlamətdar 

hadisələrin “13” rəqəmi ilə bağlı olduğunun 

Ģahidi oluruq.  
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1933-cü il martın 13-də  doğulmuĢdur. 

1951-ci il dekabrın 13-də Bakıya gələrək 

Balaxanı qəsəbəsindəki 9 saylı fabrik-zavod 

təhsili məktəbinə daxil olmuĢdur. 

1952-ci il noyabrın 13-də Bakı neft mədənlərində 

usta köməkçisi kimi əmək fəaliyyətinə 

baĢlamıĢdır.  

1953-cü il iyulun 13-də sənədlərini BDU-nun 

tarix fakültəsinə vermiĢdir. 

1956-cı il  iyunun 13-də toyu olmuĢdur. 

1960-cı il iyulun 13-də AMEA Tarix Ġnstitutunun 

aspiranturasına daxil olmuĢdur. 

1966-cı il aprelin 13-də namizədlik (fəlsəfə 

doktoru) dissertasiyası müdafiə etmiĢdir.  

1995-ci il aprelin 13-də müdafiə etmədən tarix 

elmləri doktoru elmi dərəcəsini almıĢdır.  

13 monoqrafiyanın müəllifidir. 

2002-ci il dekabrın 13-də vəfat etmiĢdir. 
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CEHUN HƏSƏNOV 

 

TƏLƏBƏLĠK  ĠLLƏRĠ 

 

Həyatın ən Ģirin, ən gözəl günü, 

Nə vaxtdır, haçandır, həyat öyrədir. 

Ömrün ən dəyərli, mükəmməl günü, 

Yalnız tələbəlik illərindədir. 

 

Tələbə olduğum gün yadımdadır, 

Necə xoĢbəxt idim, Ģən idim o gün. 

Böyük sevinc idi tələbə adı, 

Mən artıq baĢqa bir mən idim o gün. 
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Ġlk dərs günündə məktəbə gəldim, 

Parta arxasında gördüm özümü. 

Artıq Ģagird deyil, tələbə idim, 

Özüm sevinərək öyündüm özüm. 

 

Artıq ayrılıram tələbəlikdən, 

Müəllimlik həyatım baĢlayır indi. 

Çox çətin olsa da, sevinir qəlbim, 

Bu da mənim üçün baĢqa sevincdi. 
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BĠZĠM  TƏLƏBƏLĠK  ĠLLƏRĠ 

 

    Ümumtəhsil məktəbində oxuyarkən hərə bir 

arzu ilə yaĢayır. Kimisi müəllim, kimisi həkim, 

kimisi hüquqĢünas, kimisi jurnalist ... olmaq 

istəyir. Mənim də arzum tarix müəllimi olmaq idi. 

1987-ci ildə ümumtəhsil məktəbini bitirib 

sənədlərimi V.Ġ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Ġnstitutunun (indiki ADPU) tarix 

fakültəsinə təqdim etdim. SSRĠ tarixi fənnindən 

“4” alsam da, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

(Ģifahi) fənnindən, həmin dövrdə hökm sürən 

neqativ hallar üzündən kəsildim. Qəbuliyyətdə 

kəsildikdən sonra 1 il kənddə, sovxozda fəhlə 

iĢlədim, 2 il orduda xidmət etdim.  1990-cı ildə 

Sovet Ordusundan, həqiqi hərbi xidmətdən tərxis 

olunduqdan  sonra yenidən sənədlərimi ADPU-

nun tarix fakültəsinə təqdim etdim. Qəbulu 

zamanı  tələb olunan vahid formada ərizə, 6 

fotoĢəkil, 086/y saylı tibbi arayıĢ və əmək 
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kitabçasından çıxarıĢı qəbul komissiyasına 

təqdim etdim. Qəbul olunmaq üçün üç fənndən – 

SSRĠ tarixi (Ģifahi),  Ana dili və ədəbiyyatından 

(yazılı və Ģifahi) imtahan verilməli idi. Hər üç 

imtahandan  “3” qiymət alıb, 9 balla ali məktəbə 

daxil oldum. Ġmtahan biletimə düĢən suallar 

aĢağıdakılar idi:  

SSRĠ tarixi  (Ģifahi). 

Buz döyüĢü.  2) Xarici siyasət.  3) monqol-

tatarların Azərbaycana yürüĢü. Qazan 

xanın islahatları. 

 Ana dili və ədəbiyyatı  (yazılı). 

“Dədə Qorqud” dastanından Qorqud 

surəti.  2)  S.Rüstəmin    yaradıcılığında 

cənub mövzusu.  3)  Təbiəti qorumaq 

borcumuzdur. 

__ Mən Süleyman Rüstəmin “Təbrizim” Ģeiri 

əsasında ikici sual üzərində iĢlədim. 

Ana dili və ədəbiyyat  (Ģifahi). 

      1)  Mirzə Ġbrahimovun həyat və yaradıcılığı.  

2)  “Xosrov və ġirin “ poeması.   

3)  Morfoloji təhlil.  
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Sonradan məlum oldu ki, tələbə yoldaĢlarımdan 

8 nəfər də 9 balla universitetə daxil olmuĢdur. 

Həmin 8 nəfər arasında tarix fənnini tərifnamə ilə 

bitirməyim, orduda xidmət etməyim və bir illik iĢ 

stajına malik olmağım mənə əlavə üstünlük 

verirdi. Qeyd edim ki, həmin vaxt qəbul 

komissiyasının sədri professor Sabir Quliyev 

(Lənkəran) idi. Universitetə qəbul olub-

olunmamağımı öyrənmək məqsədilə atam xəstə 

olduğundan  Ġsmayıl əmim ilə avqustun 4-də 

Bakıya yollandıq.  Universitetin həyətindəki 

lövhədə qəbul olunanların siyahısında adımı 

oxuyanda sanki dünyanı mənə bağıĢladılar. Elə 

həmin gün , 4 avqust 1990-cı ildə 90/07 – 79 

saylı tələbə biletimi və Qiymət kitabçamı alıb geri 

qayıtdıq. Orada eyni zamanda tələbə yoldaĢım 

olacaq ġahəddin Məmməd oğlu Canıyevlə 

(Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndi) də tanıĢ 

oldum. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi, çünki 

ən böyük arzuma çatmıĢ, tarix fakültəsinin 

tələbəsi adını qazanmıĢdım. 

    ADPU-ya qəbul zamanı rektor tarix elmləri 

doktoru, professor Səlvər Aslanov, tarix 
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fakültəsinin dekanı isə tarix elmləri doktoru, 

professor Dərgah Qüdrətov idi. 1990-cı il 1 

sentyabr tarixi həyatımda ən əlamətdar 

günlərdən biridir. Həmin gün ali məktəb 

auditoriyasında ilk dəfə tələbə kimi iĢtirak 

edirdim.  Qrupumuz 102 adlanırdı. O, kurslar 

üzrə müvafiq olaraq 102, 202, 302,  402 və 502 

adlanmıĢdır. Qrupumuzda ilk əvvəl 25 nəfər 

oxumuĢ, sonrakı kurslarda daha 2 nəfər (Cəfər 

Cəfərov, Arzu Biliyev) əlavə olunmuĢdur. Tələbə 

yoldaĢlarımızdan 16 nəfəri oğlan, 11 nəfəri qız 

idi.  

   102 – 502-ci qrupda oxumuĢ tələbələr: 

Abdullayeva Təranə  -  Beyləqan r. 

ġahsevən kəndi. 

Ağamalıyeva Maral   -  Sumqayıt Ģəhəri 

(Laçın)). 

Aslanova Tahirə  -  Lənkəran Ģəhəri. 

Biliyev Arzu  -  ġuĢa Ģəhəri. 

Canıyev ġahəddin  -  Lənkəran r. 

Kərgəlan k. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

İldırım Şükürzadə              “Bizim tələbəlik illəri” 

Cəfərov Cəfər  -  Bakı  Ģ.(Ermənistan, 

Masis r.). 

Davudov Davud  -  Bakı  Ģ. (ġamaxı). 

Əbdürrəhimov Qorxmaz  -  AğdaĢ r. Orta 

Ləki k. 

Əbdürrəhimova Vüsalə  -  Ağcabədi 

Ģəhəri. 

 Əlizadə Gülnarə  -  Füzuli r. Gecəgözlü k. 

 Əsgərov Elçin  -  Bakı Ģ. Montin qəsəbəsi. 

 Əzizova Gülər  -  Bakı Ģ. Ələt qəsəbəsi. 

 Həsənov Əlimərdan  -  Masallı r. Ərkivan 

qəsəbəsi. 

  HəĢimov ƏĢrəf  -  ĠmiĢli r. Qaradonlu k. 

  Kazımov Azər  -  Gürcüstan, Laqodexi r. 

Qaracalar k. 

  Qarayev Ġlqar  -  Bakı Ģ.  Əhmədli 

qəsəbəsi (Ġsmayıllı). 

  Quliyeva Təranə  -  Bakı Ģ. (Ucar). 

  Quliyeva Məleykə  -  Sumqayıt Ģ. 

(Ermənistan, Qafan r.). 

  Qurbanova Zəminə  -  Quba Ģ. 

  Məmmədov ġöhrət  -  Qazax r. Cəfərli k. 

  Məmmədov Aslan  -  Hacıqabul r. TalıĢ k. 
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  Muxtarov Əziz  -  Qax r. Ġlisu k. 

  Ömərov ġəfahət  -  Kürdəmir r. ġilyan k.  

  PaĢayeva Yeganə  -  Bərdə Ģ. 

  Səfərova Mətanət  -  Bakı Ģ. Dərnəgül 

qəsəbəsi. 

  Soltanov Mübariz  -  Salyan r. Xıdırlı k. 

   ġükürzadə Ġldırım  -  Lənkəran r. 

Havzava k. 

Qrup nümayəndəsi  ƏĢrəf HəĢimov idi.  1990-

1995-ci illərdə tarix fakültəsində təhsil alarkən 53 

zaçot, 34 smestr imtahanı və 3 dövlət imtahanı 

vermiĢik. 

                                          I  KURS  (I  SMESTR) 

Zaçotlar: 

SSRĠ arxeologiyası  -  O.Sultanov.                          

20.12.1990 

Rus dili  -  R. Ağasiyeva.                                           

25.12.1990 

Siyasi tarix  -  ġ.Haqverdiyev.                                 

29.12.1990 

Ümumi psixologiya  -  A.Məmmədov.                  

30.12.1990 
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Tarixi  diyarĢünaslıq  -  ġ.Sadıqzadə.                      

03.01.1991 

Bədən tərbiyəsi  -  T.Cəbrayılov.                             

03. 01. 1991 

Tibbi biliklərin əsasları  -  R.Xəlilova.                      

03.01.1991 

 Ġmtahanlar: 

Qədim dünya tarixi  -  Y.Yusifov.                              

08.01.1990 

SSRĠ tarixi  -  Ə. ġahmirov.                                         

12.01.1990 

 

                                                  I  KURS  (II 

SMESTR) 

      Zaçotlar: 

Fars dili  -  P.Zindədel.                                                       

24.05.1991 

Pedaqogika  -  M. Həsənov.                                             

26.05.1991 

Tarixə köməkçi fənnlər  -  Ġ. Məmmədov.                      

03.06.1991 
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Bədən tərbiyəsi  -  T. Cəbrayılov.                                     

08.06.1991 

Ġmtahanlar: 

1. SSRĠ tarixi  -  D.Qüdrətov.                                                    

22.06.1991 

2. Siyasi tarix  -  ġ. Haqvverdiyev.                                           

26.06.1991 

3. Tibbi biliklərin əsasları  - R.Xəlilova.                                  

29.06.1991 

4.  Qədim dünya tarixi  -  R.Arazova.                                     

03.07. 1991 

 

                                     II  KURS  (I SMESTR) 

Zaçotlar: 

Rus dili  -  H. Gülməmmədova.                                                

21.12.1991 

YaĢ fizologiyası  -  B. Bayramova.                                            

30.12.1992 
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Fəlsəfə  -  V. Mövsümov.                                                          

04.01.1992 

Orta əsrlər tarixi  -  A. Nəbiyev.                                               

08.01.1992 

SSRĠ tarixi  -  Rəcəb Əliyev.                                                       

09.01.1992 

Bədən tərbiyəsi  - T. Cəbrayılov.                                              

11.01.1992 

Pedaqogika  -  Miri Həsənov.                                                   

13.01.1992 

        Ġmtahanlar: 

Psixologiya  -  A. Məmmədov.                                                  

14.01.1992 

Mədəniyyət tarixi nəzəriyyəsi  - Y. 

Qaraməmmədli.            23.01.1992 

                                

                                             II  KURS  (II  

SMESTR) 

       Zaçotlar: 

Nitq mədəniyyəti  -  N. Əsgərov.                                         

12.05.1992 
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Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi – L. 

Hüseynov.                     01.06.1992 

Bədən tərbiyəsi  -  T. Cəbrayılov.                                         

03.06.1992 

         

     Ġmtahanlar: 

Azərbaycan tarixi  -  S. Məmmədov.                                          

11.06.1992 

Fəlsəfə  -  A. ġirinov.                                                                     

16.06.1992 

Orta əsrlər tarixi  -  A. Nəbiyev.                                                  

20.06.1992 

Suveren respublikalar tarixi – ġ. Sadıqov.                                 

24.06.1992 

Pedaqogika  -  Miri Həsənov.                                                       

29.06.1992 

 

                                                      III  KURS  (I  

SMESTR) 

       Zaçotlar: 
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Fəlsəfə  -  A. Əhədov.                                                                   

17.12.1992 

                -  ġıxlı.                                                                              

22.12.1992 

Tibbi biliklərin əsasları – Mirsalayeva.                                       

26.12.1992 

Ġqtisadi nəzəriyyə  -  R. Qarayev.                                                

26.12.1992 

Pedaqoji ustalıq  -  Miri Həsənov.                                              

28.12.1992 

Yeni tarix  -  Musa Həsənov.                                                        

30.12.1992 

Azərbaycan tarixi  -  E. Hacıyev.                                                  

04.01.1993 

       Ġmtahanlar: 

Azərbaycan tarixi  - E. Məmmədov.                                            

06.01.1993 

Məntiq  -  M. Güləliyev.                                                                

09.01.1993 

Tibbi biliklərin əsasları – R.  Xəlilova.                                          

12.01.1993          

Dövlət və inzibati hüquq  - Ġ. Səlimov.                                        

15.01.1993                              
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Fars dili  -  P. Zindədel.                                                                  

21.01.1993 

Rus dili  -  O. Qasımova.                                                                

25.01.1993 

 

                                              III  KURS  (II  

SMESTR) 

       Zaçotlar: 

Pedaqoji etika  -  Ə. Adıgözəlov.                                                 

06.05.1993 

Təbiəti mühafizə hüququ  -  Ə. Ələsgərov.                               

10.05.1993 

ġagirdlərdə hüquq tərbiyəsi  -  M. Əmirov.                              

10.05.1993 

Hüququn  tədrisi metodikası  -  M. Əmirov.                             

11. 05. 1993           

UĢaq pedaqogikasını əsasları  -  Miri 

Həsənov.                        10.12.1993 

 

  Ġmtahanlar: 

Azərbaycan tarixi  -  Rəhim Əliyev.                                        

13.05.1993 
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Suveren respublikaların tarixi – O. 

Sultanov.                       19.05.1993 

Ġqtisadi nəzəriyyə  -  R. Qarayev.                                            

25.05.1993 

Yeni tarix  -  Musa Həsənov.                                                    

28.05.1993 

 

                                                       IV  KURS  (I  

SMESTR) 

         Zaçotlar: 

Pedaqogika  -  Miri Həsənov.                                                        

02.02.1994 

Hesablama texnikası  -  Muradova.                                             

02.02.1994 

Etika  -  S. Salahov.                                                                          

04.02.1994 

Təbiəti  mühafizə hüququ  - N. Qaracayev.                                

09.02. 1994 

Mülki və ailə hüququ  -  Ö. Əbdürrəhimov.                                

10.02.1994 

Estetika  -  Y. Yusifov.                                                                     

10.02.1994 
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Pedaqogika tarixi  -  Ə. Əhmədov.                                               

16.02.1994 

        Ġmtahanlar: 

Tarixin tədrisi metodikası –  R. Xəlilov.                                       

19.02.1994 

DinĢünaslıq  -  A. Əliyev.                                                                

24.02.1994           

 

                                             IV  KURS  (II  

SMESTR)             

       Zaçotlar: 

Sosiologiya  -  O. Qüdrətov.                                                   

17.06.1994 

Ġnsan və Cəmiyyət  -  R. Xəlilov.                                             

18.06.1994 

Ən yeni tarix  - F. Seyidov.                                                      

20.06.1994 

Seçmə kurs  -  Ġ. Ġsmayılov.                                                      

04.01.1995 

      Ġ mtahanlar: 
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Əmək hüququ  -  M. Əmirov.                                                  

28.06.1994 

TarixĢünaslıq  -  M. Salahov.                                                    

02.07.1994 

Pedaqogika tarixi  -  Ə. Əhmədov.                                          

07.07.1994 

Ən yeni tarix  -  B. Bəxtiyarov.                                                 

12.07.1994 

                                                V  KURS  (I  

SMESTR) 

       Zaçotlar: 

Seçmə kurs  -  Talıbov.                                                           

30.12.1994 

Asiya-Afrika xalqları tarixi – F. Seyidov.                              

03.01.1995 

Yaxın ġərq xalqları tarixi  - Ə. Ələkbərov.                            

04.01.1995 

Seçmə kurs (Ümumi tarix)  -  Musa 

Həsənov.                    05.01.1995 

        Ġmtahanlar: 

Pedaqogika  -  Miri Həsənov.                                                   

05.01.1995 
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Dövlət qanunlarının təmin edilməsi – M. 

Əmirov.              13.01.1995 

Palitologiya  -  O. Qüdrətov.                                                    

17.01.1995 

Toponimika  -  Y. Yusifov.                                                         

25.01.1994 

 

                                             V  KURS  (II  

SMESTR) 

  Zaçotlar:        

 

  Beynəlxalq münasibətlər -  O. Sultanov.                                

09. 05.1995 

Seçmə kurs (Azərbaycan tarixi) – Ə. 

Haqverdiyev.                11.05.1995 

Seçmə kurs (Ümumi tarix)  -  Musa 

Həsənov.                        12.05.1995 

Seçmə kurs  -  Rəcəb Əliyev.                                                     

15.05.1995 

Seçmə kurs  -  Ə. Ələkbərov.                                                     

17.05.1995 
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        Ġmtahan: 

Asiya-Afrika ölkələri tarixi  –  A. Nəbiyev.                                

19.05.1995 
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DÖVLƏT  ĠMTAHANI 

 

   1995-ci ildə ali məktəbi bitirib tarix müəllimi 

adını qazanmaq üçün 502-ci qrup üç fənndən 

dövlət imtahanı vermiĢdir.  10  nəfər “diplom iĢi” 

götürdüyü üçün  dövlət imtahanlarından azad idi. 

Dövlət imtahan komissiyasının sədri Azərbaycan 

Dövlət Tibb Universitetinin Azərbaycan tarixi 

kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, 

professor Əlikram Zeynalov idi.   

    Dövlət imtahanı aĢağıdakı fənnlərdən 

verilmiĢdir: 

Azərbaycan tarixi 

Pedaqogika 

Ümumi tarix 

Dövlət imtahanı verənlər: 

Abdullayeva Təranə 

 Aslanova Tahirə  

Biliyev Arzu 
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 Canıyev ġahəddin 

 Davudov Davud 

 Əbdürrəhimov Qorxmaz  

 Əlizadə Gülnarə 

  Kazımov Azər  

  Qarayev Ġlqar 

  Quliyeva Təranə 

  Məmmədov ġöhrət  

  Ömərov ġəfahət 

  PaĢayeva Yeganə 

  Soltanov Mübariz 

 

Zəminə Qurbanova 1993-cü ildə, IV 

kursda oxuyarkən ailə vəziyyəti (ailə 

qurmuĢdur) ilə əlaqədar qiyabi Ģöbəyə 

keçmiĢdir. 

 Vüsalə Əbdürrəhimova  IV kursdan analıq 

məzuniyyətinə  çıxdığından V kursda 

bizimlə deyil, bizdən bir kurs aĢağıda olan 

tələbələrlə oxumuĢ və universiteti 1996-cı 

ildə bitirmiĢdir. 

Aslan Məmmədov IV kursun  I 

smestrinədək bizimlə oxumuĢdur. Ġmtahan 
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kəsirinə görə o, universitetdən xaric 

edilmiĢdir.   

Yeganə PaĢayeva “Pedaqogika”dan 

dövlət imtahanında müəllimlər arasındakı 

intriqalar üzündən kəsilmiĢ və 1996-cı ildə 

təkrar imtahan verməklə müvəffəq qiymət 

almıĢdır. 
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“DĠPLOM  ĠġĠ”   MÜDAFĠƏ  EDƏNLƏR 

 

    Tələbə yoldaĢlarımdan mən də daxil olmaqla 

10 nəfər “Diplom iĢi” götürdüyündən dövlət 

imtahanlarından azad  idi. “Diplom iĢi” 

götürənlər: 

Ağamalıyeva Maral – “Tarixin tədrisində 

Ģagirdlərin müstəqil iĢi”. Elmi rəhbər – 

prof. Əbdürrəhman ġahmirov. 

Cəfərov Cəfər – “XIX əsrin sonu- XX əsrin 

əvvəllərində ġimali Azərbaycanda milli 

azadlıq hərəkatı”.  Elmi rəhbər – dosent 

Rəhim Əliyev. 

Əsgərov Elçin – “Tufan dövləti”. Elmi 

rəhbər – dosent Qabil BəĢirov. 

Əzizova Gülər  -  “Ağqoyunlu dövlətinin 

xarici siyasəti”. Elmi rəhbər – prof. 

Süleyman Məmmədov. 

HəĢimov ƏĢrəf – “Uyğur dövləti”. Elmi 

rəhbər – dosent Qabil BəĢirov. 
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Həsənov Əlimərdan – “Azərbaycan 

Səfəvilər dövlətinin yaranması və 

möhkəmləndirilməsi”. Elmi rəhbər – prof.  

Süleyman Məmmədov. 

Quliyeva Məleykə - “ġumer dövləti”. Elmi 

rəhbər – prof. Əbdürrəhman ġahmirov. 

Muxtarov  Əziz  -  “ ġagirdlərdə hüquq 

tərbiyəs”.   Elmi rəhbər – dosent Mübariz 

Əmirov 

Səfərova Mətanət  - “XIX əsrin 70-ci 

illərində islahatlar”. Elmi rəhbər-   dosent 

Rəcəb Əliyev. 

  ġükürzadə Ġldırım  - “Azərbaycanın 

Rusiya və Ġran tərəfindən iĢğalı”. Elmi 

rəhbər – prof. Süleyman Məmmədov. 

   “Diplom iĢi”mi 07 iyun 1995-ci il tarixində 

Azərbaycan tarixindən olan imtahanda müdafiə 

etdim. Dövlət imtahan komissiyası elmi iĢimi 

“əla” qiymətləndirdi.  Beləliklə, 1990-cı ildə “102-

ci qrup”la baĢlayan tələbəlik həyatımız 1995-ci 

ildə “502-ci qrup”la baĢa çatmıĢdır. Dövlət 

imtahan komissiyasının qərarı ilə biz “tarix, 

hüquq və ictimaiyyat müəllimi” ixtisası üzrə 
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diplom alıb, həyata vəsiqə qazandıq.  

Diplomumun sayı: AB-I   002823. Diplomumu 06 

noyabr 1997-ci ildə aldım.  1995-ci il iyulun 27-

də universitetin kiçik akt zalında təyinat məsələsi 

ilə bağlı iclas keçirildi.  ADPU-nun rektoru 

professor Nizami Xudiyev Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən göndərilmiĢ siyahı əsasında 

məzunlara təyinat yazdı. Azad təyinat alanlar da 

oldu. Təyinatım Lənkəran rayonunun Tatova 

kənd tam orta məktəbinə verildi. Təyinat 

arayıĢımın qeydi: “ADPU, 27 iyul 1995-ci il.  Sayı 

95/T 38”. 

P. S.   

-  27 aprel 1993-cü il və 24 sentyabr 1994-cü il 

tarixləri tələbəlik həyatımın  ən gözəl və 

unudulmaz çağları kimi əbədi olaraq yaddaĢıma 

həkk olunmuĢdur. 27 aprel 1993-cü ildə Quba 

Ģəhərində  Zəminə Qurbanovanın (Ġsayeva), 24 

sentyabr 1994-cü ildə isə Bərdə Ģəhərində  

Yeganə PaĢayevanın toy Ģənliyində iĢtirak etdik. 

Hər iki Ģəhər (rayon) respublikamızın dilbər, 

füsunkar guĢələrindən hesab olunur. Böyük 
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Qafqaz sıra dağları Qubaya, Tərtər çayı isə 

Bərdəyə xüsusi gözəllik verir. Mənə Zəminənin 

toyundan  Ģəkillər, Yeganənin toyundan isə Sabir 

Rüstəmxanlının “Ömür kitabı” (B., 1988) xatirə  

qalmıĢdır.  

-  Universiteti bitirməyimiz münasibəti ilə 1995-ci 

il iyunun 21-də Bakıda, 6-cı mikrorayonda tələbə 

yoldaĢımız Tahirə  gilin evində ziyafət təĢkil 

etdik. Çox əfsuslar olsun ki, sonda “Məzun” 

(“Venetka”) çəkdirməmiĢik. 
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FƏRQLƏNMƏ  DĠPLOMU  ALANLAR 

 

   Tələbə yoldaĢlarımızdan 7 nəfər universiteti 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmiĢdir. Fərqlənmə 

diplomu alanlar: 

      1.  Ağamalıyeva  Maral                                        

      2. Cəfərov  Cəfər                                                   

      3.  Əsgərov  Elçin                                                    

      4.  HəĢimov  ƏĢrəf 

      5.  Quliyeva Məleykə 

      6.  Səfərova Mətanət 

      7.  ġükürzadə  Ġldırım 

   Tarix elmləri doktoru, professor Mehdiqulu 

Salahovun IV kursun II smestrində 

“TarixĢünaslıq” fənnindən olan imtahanda 

(02.07.1994)  Əlimərdan Həsənova  “3” (kafi) 
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qiymət yazması onu fərqlənmə diplomundan 

məhrum etmiĢdir.  Sonuncu dövlət  imtahanında 

(20.06.1995) “Ümumi  tarix “ kafedrasının müdiri, 

tarix elmləri doktoru, professor Yusif Yusifov  

akademik Ziya Bünyadov və özünün birgə 

redaktəsi ilə yenicə iĢıq üzü görmüĢ 

“Azərbaycan tarixi” (ən qədim zamanlardan XX 

əsrədək) I cild (B.,1994) kitabını  universiteti 

fərqlənmə diplomu ilə bitirənlərə hədiyyə etdi. 

Professor  kitaba aĢağıda qeyd edilmiĢ Ģəkildə 

avtoqraf yazmıĢdır: “Gənc kolleqam ... 

universiteti əla qiymətlə bitirdiyi üçün ən xoĢ 

arzularla. 20. VI. 1995. Y. Yusifov”.  Həmin kitab 

Ģəxsi kitabxanamın “qızıl fond”una daxildir. 

P. S.   

   1. II kursda oxuyarkən 1991-ci il noyabrın 12-

də universitetdə keçirilən ADPU-nun 52-ci tələbə 

elmi konfransında iĢtirak etmiĢəm. Konfransda 

“Tarix” bölməsinin sədri – professor Dərgah 

Qüdrətov,  müavini – professor Süleyman 

Məmmədov, katibi – Qabil BəĢirov idi. 

Konfranfransda  “ġimali Azərbaycanın iĢğal 
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olunması. Türkmənçay müqaviləsi” mövzusunda 

çıxıĢ etdim. Elmi rəhbərim professor Dərgah 

Qüdrətov idi.  Adım konfransın proqramına daxil 

edilmiĢdir. 

   2.   III kursda oxuyarkən, 1993-cü il yanvarın 6-

da  Azərbaycan tarixi kafedrasında “Atropatena 

dövləti: ərazisi, əhalisi və dövlət quruluĢu” 

mövzusunda kurs iĢi müdafiə etdim. Elmi 

rəhbərim  kafedranın müdiri, professor Süleyman 

Məmmədov idi.  Kurs iĢim “əla” qiymətləndirildi.  

3.   IV kursda oxuyarkən 23 sentyabr  1993-cü il 

tarixində Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 

sədri (indiki Milli Məclis), prezident 

səlahiyyətlərini həyata keçirən, prezidentliyə 

namizəd Heydər Əliyevin  parlament binasında 

respublika gənclərinin nümayəndələri ilə 

görüĢündə  ADPU-nun nümayəndəsi kimi mən 

də iĢtirak edirdim. 
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TƏLƏBƏLĠK  ĠLLƏRĠMĠZĠN  FOTO-

XRONĠKASI 

 

    1990-1995-ci illərdə çəkilmiĢ Ģəkillər  
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Ağamir Cavad      

   (ġair “Ayrılıq” Ģeirini LDU-nu bitirmələri 

münasibətilə 29  iyul 1998-ci il tarixində 

yazmıĢdır)                      

 

                                                            

AYRILIQ 

 

Həyat yollarında bu da bir addım. 

Durubdur yenə də üzə ayrılıq. 

Neçə ayrılığın daĢın atdıq, 

Gəlib ömrümüzə təzə ayrılıq. 

 

Bir həsrət ürəkdə daĢ olub qalıb, 

Bir sevgi gözlərdə yaĢ olub qalıb. 
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Bir hicran vüsalə qoĢulub qalıb, 

Salıb neçə qəlbi közə ayrılıq. 

 

Bir yarpaq  uĢuyub düĢür budaqdan, 

Neçə kövrək ürək yanır bu dağdan. 

Min meyvə dərmiĢik biz ki bu tağdan, 

Qoymarıq qəlbləri üzə ayrılıq. 

 

Ġllər qanad gərib illərin üstə, 

Neçə qırov düĢüb tellərin üstə. 

Bu gün dəstə tutub əlləri üstə, 

Gül verir oğula, qıza ayrılıq. 

 

Bu həsrət vusala qarıĢıq düĢüb, 

Bu kədər sevincə yaraĢıq düĢüb. 
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Hər gəncin yoluna bir iĢıq düĢüb, 

Gör bir neçə ömürü bəzər ayrılıq. 

 

EĢqdir bu həyatın ocağı, közü, 

Elmdi tanrının duası, sözü. 

TuĢ etsin bir yeni vusala bizi, 

Qoy gözə gəlməsin gözəl ayrılıq. 

 

Bu həsrət Ģəbnəmi güllərə düĢər, 

Meyvəsi üzülüb illərə düĢər. 

Bu sevgi yayılıb dillərə düĢər, 

Dillərdə bir nəğmə gəzər: “Ayrılıq”. 

 

Səs verib hər ünə görüĢəcəyik, 

Tutarıq biz binə, görüĢəcəyik. 
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Hər bahar biz yenə görüĢəcəyik, 

Vallah, yaraĢmayır bizə ayrılıq. 
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MÜƏLLĠMLƏRĠMĠZ 

 

    Tələbəlik illərində bizə 48 müəllim dərs 

demiĢdir ki, bunların da 12 nəfəri elmlər doktoru, 

professor, 30 nəfəri elmlər namizədi (fəlsəfə 

doktoru), dosent, 6 nəfəri isə baĢ müəllim 

olmuĢdur.  

                   Elmlər doktorları, professorlar 

 

Abdulla Əhədov  -  fəlsəfə, (Qusar) 

Dərgah Qüdrətov  -  tarix, (Cəbrayıl) 

Əbdürrəhman ġahmirov  -  tarix, (ġəki) 

Ġsmayıl Səlimov  -  hüquq, (Lənkəran) 

Ġbrahim Ġsmayılov  -  hüquq, (Naxçıvan) 

Mehdiqulu Salahov  -  tarix, (Ġsmayıllı) 

Musa Həsənov  -  tarix, (Tovuz) 

Rasim Qarayev  -  iqtisad, (Ağdam) 
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Süleyman Məmmədov  -  tarix, 

(Ermənistan, Vedi) 

 ġərif Haqverdiyev  -  tarix, (Qazax) 

  ġükür Sadıqov  -  tarix, (Naxçıvan) 

  Yusif Yusifov  -  tarix, (Ermənistan, Vedi) 

                               

Elmlər namizədləri (fəlsəfə doktorları),  dosentlər 

Adilxan Nəbiyev  -  tarix, (Gürcüstan, 

Dmanisi) 

Aydın ġirinov  -  fəlsəfə, (Qəbələ) 

Arif Məmmədov  -  psixologiya, (Ağsu) 

Arif əliyev  -  fəlsəfə, (ġuĢa) 

Bahadur Bəxtiyarov  - tarix, (Bakı) 

Eldar Hacıyev  -  tarix, (Salyan) 

Əli Haqverdiyev  -  tarix, (Cəbrayıl) 

Ələkbər Ələkbərov  -  tarix, (Bakı) 

Əhməd Əhmədov  -  pedaqogika, (Masallı) 

  Əli Adıgözəlov  -  pedaqoji, (Ermənistan, 

Sisyan) 

  Əbülfəz Ələsgərov  -  hüquq, (Beyləqan) 

  Füzuli Seyidov  -  tarix, (Ermənistan) 

  Ġbadulla Məmmədov  -  tarix, (Cəlilabad) 
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  Qabil BəĢirov  -  tarix, (Yardımlı) 

  Lətif Hüseynov  -  hüquq, (Ağdam) 

  Miri Həsənov  -  pedaqogika, 

(Ermənistan, Vedi) 

  Mübariz Əmirov  -  pedaqoji, (Quba) 

  Mayis Güləliyev  -  fəlsəfə, (ġamaxı) 

  Nailə Hüseynova  -  tarix, (?) 

  Nəbi Əsgərov  -  filologiya, (Gürcüstan) 

  Oktay Sultanov  -  tarix, (ġabran) 

  Ömər Əbdürrəhimov  -  hüquq, (AğdaĢ) 

  Rəhim Əliyev  -  tarix, (Ermənistan) 

  Rəcəb Əliyev  -  tarix, (Lənkəran) 

  Roza Arazova  -  tarix, (Bakı) 

  ġərqiyyə Sadıqzadə  -  tarix, (Qax) 

  Valeh Mövsümov  -  fəlsəfə, (Bakı) 

  Vaqif Əliyev  -  iqtisad, (Füzuli) 

  Yasin Qaraməmmədli  -  fəlsəfə, 

(Gürcüstan) 

  Nizami  Qaracayev  -  tarix, (Qazax) 

                                               

BaĢ müəllimlər 

Hökümə Gülməmmədova  -  rus dili, (Bakı) 
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Oruc Qüdrətov  -  sosiologiya, palitologiya, 

(Cəbrayıl) 

Pərvin Zindədel  -  fars dili, (Təbriz) 

Rafiq Xəlilov  -  tarix,  (ġamaxı) 

ġövkət müəllimə  - tarix, (Tovuz) 

Tofiq Cəbrayılov  -  bədən tərbiyəsi (Bakı). 

 

P. S. 

 

1. Hüquq elmləri doktoru, professor Ġsmayıl 

Səlimov (Lənkəranlı, Bakıda Ġçəri Ģəhərdə 

yaĢayırdı) SSRĠ-nin rəhbərləri olmuĢ M.S. 

Qorbaçov və A. Lukyanova Moskva Dövlət 

Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil aldıqları 

zaman dərs demiĢdir.  M.S.Qorbaçov  1985-

1991-ci illərdə SSRĠ-nin rəhbəri, Sov.ĠKP MK-nın 

BaĢ katibi, sonra isə SSRĠ-nin prezidenti (ilk və 

son prezident), A.Lukyanov isə SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət Heyətinin (parlament) sədri olmuĢdur.  
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Ġsmayıl müəllim Lənkəran Dövlət Universitetində 

həmkarım, coğrafiya müəllimi Elnur Mənsumova 

da dərs demiĢdir. 

Hüquq elmləri doktoru, professor Ġbrahim 

Ġsmayılov 1980-1986-cı illərdə Azərbaycan SSR 

Ali Məhkəməsinin sədri olmuĢdur. O, Bakıda 

Fəxri Xiyabanda dəfn edilmiĢdir. 

 

1988-1990-cı illərdə (may)  Qazaxıstanda, 

Baykonur kosmodromunda  Sovet Ordusu 

sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə olan zaman 

1990-cı ilin mart ayında Qazaxıstanda parlament 

seçkilərinə start verilmiĢdir. 5 namizəddən 4-ü 

milliyyətcə rus və ukrain, 1-i isə qazax idi. 

Yeganə qazax namizəd Moskva Aviasiya 

Ġnstitutunun Leninsk (indiki Baykonur) 

Ģəhərindəki  “VOSXOD” filialının direktoru, alim 

Tsumbayev idi. Həmin vaxt mən KPP (Nəzarət 

BuraxılıĢ Məntəqəsi)-də dayanırdım. Namizədlər 

hərbi hissəmizə də əsgərlərlə görüĢə gəlirdilər. 

Tsumbayevlə klubda görüĢ keçirilərkən onu 

müĢaiyyət edən yoldaĢlar növbə ilə çıxıĢ edərək 
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əsgərləri Tsumbayevə səs verməyə çağırırdılar. 

Növbəti çıxıĢçının adı elan edilərkən bildirildi ki, 

“eto paren iz Baku” (bu oğlan Bakıdandır). Bu 

sözləri eĢidəndə sanki dünyanı mənə bəxĢ 

etdilər. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Tədbir 

qurtaran kimi bayırda ona yaxınlaĢıb kimliyini və 

nəçi olduğunu soruĢdum. O, bildirdi ki, 

müəllimdir və “VOSXOD” filialında dərs deyir. 

Sonralar onun adını unutdum. ADPU-nun  III 

kursunda oxuyanda bizə yeni bir fənn, “Məntiq” 

tədris olundu. Dərs cədvəlində fənni tədris 

edəcək müəllimin adı A. Güləliyev yazılmıĢdır. 

Müəllim saqqallı və cavan oğlan idi. 

DanıĢığından hiss etdim ki, bu müəllim 

Qazaxıstanda söhbət etdiyim Ģəxsdir, sadəcə 

saqqal saxlaması məni çaĢdırırdı. . Tənəffüs 

zammanı müəllimə yaxınlaĢıb Qazaxıstanda 

yaĢayıb-yaĢamadığını soruĢdum. O, “bəli” deyə 

cavab verdi. Bundan sonra Baykonurda 

Tsumbayevin rəhbərlik etdiyi institutda 

çalıĢdığını soruĢdum. Müəllim təəccüblə üzümə 

baxıb bunu haradan bildiyimi soruĢdu. Mən 

vəziyyəti ona danıĢdım. Müəllim “biz köhnə 
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dostuq ki” deyib əlini mənə uzatdı. Ondan kimin 

deputat seçildiyini soruĢdum. O, Tsumbayevin 

deputat seçildiyini bildirdi. Məlum oldu ki, yeni 

müəllim 1990-cı ildə Baykonurda görüĢdüyüm 

Mayis Güləliyevdir.   Bu da həyatın 

qəribəliklərindən biridir.  

 

MAYĠS  GÜLALI  OĞLU  GÜLƏLĠYEV 

 

17 oktyabr 1960-cı  ildə ġamaxı rayonunun 

Məlikçobanlı kəndində anadan olmuĢdur. BDU-

nu bitirmiĢdir. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur 

(1991). 1987-1992-ci illərdə Moskva Aviasiya 

Ġnstitutunun  Qazaxıstanın Leninsk (Boykonur) 

Ģəhərində yerləĢən “VOSXOD” filialında baĢ 

müəllim , 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan 

Universitetində dosent, 1996-20006-cı illərdə 

VətəndaĢ TəĢəbbüsçüləri Mərkəzində prezident, 

layihə koordinatoru və “Yerli özünüidarə 

məsələləri” jurnalının baĢ redaktoru vəzifələrində 

çalıĢmıĢdır. 2009-cu ildən AMEA Ġqtisadiyyat 

Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, Ġnstitutun “Elmi 

əsərlər” Toplusunun baĢ redaktor müavini və 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

İldırım Şükürzadə              “Bizim tələbəlik illəri” 

həmçinin 2006-ci ildən AzərbayĢan YaĢıllar 

Partiyasının həmsədridir. 8 kitab və 300-dən çox 

elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.  

 

Azərbaycan tarixindən bizə dərs demiĢ  tarix 

elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru), 

dosent Əli ġahverdi oğlu Haqverdiyev  (1942, 

Cəbrayıl rayonu Balyand kəndi ) 2005-ci il 

oktyabrın 23-də avtomobil qəzası nəticəsində 

faciəli Ģəkildə həlak olmuĢdur.  Haqq dünyasına 

qovuĢmuĢ bütün müəllimlərimizə uca Allahdan 

rəhmət, sağ qalanlara isə can sağlığı diləyirəm. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham 

Əliyevin 26 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə 

müəllimlərimizdən professor Süleyman 

Məmmədov (S. Məmmədova eyni zaman da 

2012-ci  ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Mükafatı  laureatı fəxri adı verilmiĢdir) əməkdar 

elm xadimi, professor Dərgah Qüdrətov  

əməkdar müəllim fəxri adları, professor Oktay 
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Sultanov isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif 

olunmuĢlar.  
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“MÜƏLLĠMĠN  GÜZGÜSÜ” 

 

   Müəllim təlim-tərbiyəçi kimi bir Ģəxsiyyət olaraq 

formalaĢmağımızda, müstəqil həyatda 

addımlamağımızda, elm, bilik əldə etməyimizdə 

böyük pay sahibidir. Dahilərin, mütəfəkkirlərin 

müəllim, müəllimliklə bağlı çoxlu aforizmləri 

vardır.  Həzrəti Əli demiĢdir: “Kim mənə bir hərf 

öyrətsə, məni özünə qul etmiĢ olar”. Böyük çex 

pedaqoqu Yan Komenski müəllimi GünəĢə 

bənzətmiĢdir.  Xalq Ģairi Bəxtiyar Vahabzadə 

yazır: “Müəllim beyinlərə fikir, ideya toxumu 

səpir, gözlərə iĢıq, ürəklərə od verir. Ən ümdəsi 

də bizə düĢünmək öyrədir”. Dünyanın ən məĢhur 

sərkərdələrindən biri olan Əmir Teymur isə 

müəlliminin ayağı altında dəfn edilməsini 

vəsiyyət etmiĢdir və s.  

    ADPU-da bizə 48 müəllim dərs demiĢdir. 

Müəllimi Ģagirdi, tələbəsi qədər yaxĢı tanıya 
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biləcək ikinci bir Ģəxs ola bilməz. ġagird, tələbə 

əbəs yerə “müəllimin güzgüsü” 

adlandırılmamıĢdır.  Tələbəlik illərində 

götürdüyüm “Qeyd-xatirə dəftəri”ndə  

müəllimlərimin xarakterləri ilə bağlı qeydlərimi də 

aparmıĢam. Kitab üzərində i.ləyərkən həmin 

dəftərə bir daha nəzər saldım. DüĢünürəm ki, 

müəllimlərimin xarakterləri ilə bağlı məlumat həm 

tələbə yoldaĢlarım və həm də dəyərli oxucular 

üçün maraqlı olacaqdır. Buna görə də, bəəzi 

müəllimlərin xarakteri barədə qısa məlumat 

vermək istəyirəm. 

 DƏRGAH  QÜDRƏTOV  -  dekanımız idi. Bizə I 

kursun  II smestrində dərs demiĢdir. Dekan 

olduğundan iĢlə əlaqədar demək olar ki, çox vaxt 

dərsə gecikirdi. Mühazirə oxuyanda çox hallarda 

tavana baxırdı. Auditoriyada ən çox “vicdanım 

haqqı”, “açığını deyim ki” sözlərini iĢlədirdi.  

ġƏRĠF  HAQVERDĠYEV  -  I kursda bizə siyasi 

tarixdən dərs keçib. Çox səliqəli geyinərdi.  Qeyd 

dəftərində ən yüksək qiymət  “3”  idi. Onun 

dərsində  “3”  alan çox sevinərdi. Mən qrupda 
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yeganə tələbə idim ki, siyasi tarixdən üç dənə “3” 

almıĢdım. Lakin smestr imtahanında bir çox 

tələbə “4” və “5” qiymət aldı. ġərif müəllim 

deyirdi: “imtahanda  bir “2” alsanız deyərsiz “2” 

verdilər, əgər sizə “5”  yazsaq deyərsiz “5” aldıq”.  

III kursda oxuyarkən ġərif müəllim vəfat etmiĢdir. 

ƏBDÜRRƏHMAN  ġƏRĠFOV  -  I kursun I 

smestrində dərs demiĢdir. Tələbələrlə sanki 

yoldaĢ kimi davranırdı. Ədəbiyyat siyahısını 

yazdıranda ən çox  Mavrodinin adını yazdırardı. 

Ən çox iĢlətdiyi söz “padumayeĢ” olardı. 

Əbdürrəhman müəllim 1996-cı ildə vəfat 

etmiĢdir. 

ADĠLXAN  NƏBĠYEV  -  dekan müavini idi. 

Tələbələrlə açıq söhbət etməyi xoĢlayırdı. 

Qiymətləndirmədə tələbəni heç vaxt ruhdan 

salmazdı. “Orta əsrlər tarixi”ndə smestr 

imtahanında (II kurs, 20.06.1992) ġahəddin 

Canıyevə bir cümlə cavaba görə ardını 

soruĢmadan “4” yazdı. ġahəddinə düĢən biletin 

suallarından biri “Al və Ağ qızılgül müharibələri” 

(Ġngiltərə, 1455-1485) adlanırdı.  ġahəddin: - 
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“həmiĢə məhəbbət rəmzi olmuĢ qızılgül çox 

əfsuslar olsun ki, bu dəfə müharibə rəmzinə 

çevrilmiĢdir”.  Adilxan müəllim bu bir cümlə 

cavaba görə ona “4” yazdı.  O, ġahəddinə adı ilə 

yox, “Ģair” deyə müraciət edirdi. Adilxan müəllim 

bir qədər çılğın idi. Yeri gələndə tələbəni söyüb, 

təhqir edir, hətta vururdu da.   2012-ci ildə vəfat 

etmiĢdir. 

SÜLEYMAN  MƏMMƏDOV  -  Azərbaycan tarixi 

kafedrasının müdiri idi. II-III kurslarda 

Azərbaycan tarixindən dərs keçmiĢdir. Ciddi 

adam olsa da, dərsdə arada zarafat da edərdi. 

Dərsdə səs salanlara “ay oğlan karvansarayda 

deyilsən” deyərdi.  

YUSĠF  YUSĠFOV  -  Ümumi tarix kafedrasının 

müdiri idi. I-IV-V kurslarda Qədim dünya tarixi, 

Estetika və  Toponimika fənlərindən dərs 

demiĢdir. Çox ciddi adam olduğundan dərsdə 

zarafat etməzdi. Qiymətləndirmədə tələbəni 

ruhdan salmazdı. Bir alim kimi böyüklüyü onda 

idi ki, talıĢ mənĢəli toponimlərlə bağlı fikirlərimi 

dəftərçəsinə qeyd edərdi. ElamĢünas kimi 
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universitetin ən tanınmıĢ alimlərindən biri idi. 

1998-ci ildə vəfat etmiĢdir. 

ROZA  ARAZOVA  -  I kursda Qədim dünya 

tarixindən dərs keçmiĢdir. Heç vaxt dərsə 

gecikməzdi hətta tələbələri tənəffüsə 

buraxmazdı.  Mövzunu elə sidq ürəklə izah 

edərdi ki, eramızdan əvvəldə baĢ vermiĢ 

hadisələrin sanki iĢtirakçısı olmuĢdur. 

Diskussiyalara geniĢ yer verirdi. Hansısa 

müəllim gəlib kiməsə icazə istəyəndə icazə 

verməz və həmin Ģəxsə deyərdi: “xahiĢ edirəm 

dərsə mane olmayasınız”. 

RƏHĠM  ƏLĠYEV  -  III kursda Azərbaycan 

tarixini tədris etmiĢdir. Natiq və  ensiklopedik bilik 

sahibi  idi. Dərsində tamamilə sakitlik olardı. 

Mühazirəni hamıya yazdırardı.  Dərsində  

dörddən çox “qayib”i olan tələbəni imtahanda 

“süründürürdü”. Əgər həmin tələbə “4”-ə cavab 

versəydi, dərsdə olmadığına görə “2” yazardı. 

OKTAY  SULTANOV  -  I  kursda SSRĠ 

arxeologiyası və V  kursda  Beynəlxalq 

münasibətlər fənlərini tədris etmiĢdir. Olduqca 
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savadlı, ensiklopedik bilik sahibi idi. Tünd 

xasiyyəti vardı. Buna baxmayaraq tələbələrlə 

həm müəllim, həm qardaĢ və yoldaĢ kimi rəftar 

edirdi. Dərsi tamamilə sakit Ģəraitdə keçərdi. 

Mühazirəni çox vaxt misallar əsasında qurardı. 

Ən çox müraciət forması “ay oğlan” idi.  

MÜBARĠZ  ƏMĠROV  -  III-IV-V kurslarda 

Hüquqdan dərs keçmiĢdir.Dərsi maraqlı keçər, 

tələbələrlə açıq söhbət edərdi. Mühazirə 

dərslərində tələbələri yormazdı. Çox vaxt mövzu 

ilə bağlı haĢiə çıxar və mövzunu həyatı misallar 

üzərində qurardı.      

MĠRĠ  HƏSƏNOV  -  dekan müavini idi. II-III-IV-V  

kurslarda pedaqogikadan dərs keçmiĢdir. Dekan 

müavini olsa da qətiyyən dərsə gecikməzdi. 

Mühazirəsi azad idi. Mühazirə zamanı ədəbiyyat 

siyahısında əsas mənbə kimi daha çox professor 

BəĢir Əhmədovun “Pedaqogikadan mühazirə 

konspekti” kitabının adını qeyd etdirərdi.  

ORUC  QÜDRƏTOV  -  IV-V kurslarda 

Sosiologiya və Palitologiya fənlərini tədris 

etmiĢdir. Yazıçı idi. Mühazirəsi azad idi, 
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mühazirəni məcburən yazdırmırdı. Açıq söhbət 

etməyi xoĢlayırdı.  Olduqca səmimi, mehriban və 

demokratik düĢüncəli idi. Tələbələrlə həm 

müəllim, həm də yoldaĢ, valideyin kimi 

davranırdı. Dərs müddətində əsəbləĢdiyinin 

Ģahidi olmadıq.  Kim dərsində iĢtirak edirdisə, 

ona zaçotua sorgu-sualsız  “məqbul” yazırdı.  

RƏCƏB  ƏLĠYEV  -  II – V kurslarda SSRĠ tarixi 

fənnini və Seçmə kurs (Qafqazda rus  

müharibələri)  tədris etmiĢdir. Mühazirəsi azd idi,  

məcburən yazdırmazdı. Ciddi görkəmə malik 

olsa da, hərdən zarafata da yer verərdi. 

Qiymətləndirmədə tələbəni yormazdı.   

MUSA  HƏSƏNOV  -  III – V kurslarda Yeni tarix 

fənnini və Seçmə kursu tədris etmiĢdir. 

Mühazirəsi yorucu olmazdı. Mövzu ilə bağlı tez-

tez haĢiyə çıxar, fikir mübadiləsi aparmağa 

üstünlük verərdi. Bəzən dərsdə səs-küy olanda 

“ədə bəsdirində, tərbiyəsizlər, heyvan yığını 

heyvan” ifadəsini iĢlədərdi. Tələbkar idi, dərsi 

oxumayan tələbələrə “imtahanda sizin nəfəsinizi 

kəsərəm” deyirdi. Əslində o, imtahana bir vasitə 
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kimi baxmırdı. Kimsə ondan nəsə soruĢanda 

deyirdi: “demiyejam”.   

AYDIN  ġĠRĠNOV  -  II kursda Fəlsəfədən dərs 

keçmiĢdir. Olduqca əsəbli idi. Dərsi izah edən 

zaman kimsə səs salardısa əsəbləĢər və bir 

qədər fikrə gedərdi. Dərsdə bəzən vulqar sözlər 

də iĢlədərdi. 

BAHADUR  BƏXTĠYAROV  -  IV kursda Ən yeni 

tarix fənnindən dərs demiĢdir. Mühazirəsi azad 

idi,  konspektdən istifadə etməzdi. Ciddi və tünd 

xasiyyət idi. Dərs prosesində kimsə qapını açıb 

kiməsə icazə istəsəydi icazə verməzdi və  həmin 

tələbəni təhqir edərdi. Məhz buna görə də bəzən 

tələbələr ondan inciyərdilər. 

VAQĠF  ƏLĠYEV  -  III kursda Ġqtisadi 

nəzəriyyədən dərs keçmiĢdir.  Dərsi azad və 

maraqlı keçərdi. Tələbələrlə təkcə müəllim yox, 

həmçinin böyük qardaĢ və yoldaĢ kimi 

davranırdı.  Çox zarafatcıl idi. Dərsi misallar 

üzərində qurardı. Mövzudan bir balaca xəbəri 

olana zaçot və ya imtahanda qiymət yazardı. 
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ĠSMAYIL  SƏLĠMOV  -  III kursda Hüquqdan 

dərs keçmiĢdir. Dərsi azad və sərbəst olardı. 

Tələbəni mühazirəni yazmağa məcbur etməzdi. 

Qiymətləndirmədə tələbəni ruhdan salmırdı. 

GüzəĢtə getməyi bacarırdı. Onu digər 

müəllimlərdən fərqləndirən baĢlıca amil Moskva 

Dövlət Universitetində Sovet dövlətinin gələcək 

rəhbərləri  M.S. Qorbaçov və A. Lukyanova dərs 

keməsi idi.  

ABDULLAH  ƏHƏDOV  -  III kursda Fəlsəfədən 

dərs keçmiĢdir. Mühazirəsi azad idi, 

konspektdən istifadə etməzdi. Dərsi çox maraqlı 

keçirdi. Zaçot zamanı hamıya sorğu-sualsız 

“məqbul” yazırdı.     

MAYĠS  GÜLƏLĠYEV  -  III  kursda Məntiqdən 

dərs keçmiĢdir.  Dərsi azad idi. Mühazirə zamanı 

konspektdən istifadə etməzdi. Mövzunu misallar 

üzərində qurardı. Digər müəllimlərdən fərqli 

olaraq özünün ayrıca imtahan götürmə metodu  

vardı.  Ġmtahan  zamanı qabaqcadan deyərdi:  

“kim könüllü “3” almaq istəyirsə, desin ona “3” 

yazım”.    
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ÖMƏR  ƏBDÜRRƏHĠMOV   -  IV kursda Hüquq 

fənnini tədris etmiĢdir. Dərsi maraqlı qurardı.  40 

il müxtəlif Ģəhər və rayonlarda prokuror 

iĢlədiyindən  böyük həyati təcrübəyə malik idi. 

Dərsi real həyat üzərində  qururdu. Tələbələrlə 

isti münasibəti vardı. Zaçotda hamıya mexaniki 

olaraq “məqbul” yazdı. 

MEHDĠQULU  SALAHOV  -  IV  kursda 

TarixĢünaslıq fənnini tədris etmiĢdir. Dərsi çox 

vaxt boĢ keçirdi. Mühazirəni  məcburən 

yazdırmazdı. Auditoriyada zarafat etməyi 

xoĢlayırdı. Dərsində iĢtirak etməyən tələbələrə 

qarĢı sərt idi.  

NAĠBƏ  HÜSEYNOVA  -  I  kursda  Tarixə 

köməkçi fənnlərdən dərs demiĢdir. Olduqca 

təmkinli, mülayim adam idi. Dərsi azad və 

sərbəst keĢirdi.  Qiymətləndirmədə tələbəni 

ruhdan salmırdı. Dərsə həmiĢə hazırlıqlı gəldiyim 

üçün imtahan zamanı (I kurs, II smestr, 

03.04.1991)  mənə mexaniki olaraq “5” (əla) 

yazdı.  
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ELDAR  HACIYEV  -  II-III  kurslarda  Aərbaycan 

tarixi fənnini tədris etmiĢdir. Olduqca təmkinli, 

mülayim adam idi, dərs müddətində 

əsəbləĢdiyini görmədik.  Dərsi maraqlı keçər və 

canlı  qurmağa çalıĢardı. Biz tələbələrlə həm 

müəllim, həm də qardaĢ kimi davranırdı. Ġmtahan 

zamanı çətinə düĢən tələbələrə kömək etməyə 

çalıĢırdı. 

RAFĠQ  XƏLĠLOV  -  IV-V kurslarda Tarixin 

tədrisi metodikasından və Ġnsan və Cəmiyyət  

fənnindən dərs keçmiĢdir. Dərsi azad və maraqlı 

keçirdi. Tez-tez haĢiyə çıxırdı. Heç vaxt 

əsəbləĢməzdi. Zarafatı xoĢlayırdı. Bəzən səs-

küy olanda deyirdi: “bu olmadı uĢaqlar, bu 

olmadı”. Dərsdə imtahanda çətin olacaq desə 

də, imtahanda bunun əksini görürdük.  O, özü 

tələbəyə kömək edirdi.    
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TƏLƏBƏLĠK  ĠLLƏRĠMĠZĠN 

GÜLÜġ  DƏQĠQƏLƏRĠ 

 

     Tələbəlik illərində auditoriyada baĢ vermiĢ 

gülməli məqamları “Qeyd-Xatirə dəftəri”mə  qeyd 

etmiĢəm. Hərdan əhval-ruhiyyəni qaldırmaq, 

stresdən uzaq olmaq üçün dəftəri əlimə alıb 

orada qeyd etdiyim gülməli əhvalatları 

oxuyuram. Həmin gülməli məqamlardan bəzi 

nümunələri kitabda qeyd etmək qərarına gəldim 

və əminəm ki, bu tələbə yoldaĢlarım üçün də 

maraqlı olacaqdır.   

 1990;  I  KURS,  OTAQ – 218 

ġƏRĠF  MÜƏLLĠM:  Kazımov Azər gəl 

dərsi danıĢ. 

AZƏR:  müəllim öyrənməmiĢəm. 

ġƏRĠF  MÜƏLLĠM:  bəyəm öyrənən günün 

olub? 
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 1992;  II  KURS 

ADĠLXAN  müəllim  mühazirə yazdıranda 

201-ci qrupdan olan Əli Abdullayev 10 

dəqiqənin içində 4-5 dəfə soruĢdu – 

müəllim nə?  Müəllim ona fikir verməyib,  

mühazirəni davam etdirdi. Sonda Adilxan 

müəllim dedi:  Əli sən qəsdən deyirsən ki, 

nə? Guya mən deyim ki, Əli də yazır.  

 

 1992;  II  KURS,  OTAQ – 115 

Azər pedaqogikadan dərsi danıĢırdı. Miri 

müəllim onun dəftərinə baxıb dedi:  “bu 

sənin seminar dəftərindir, yoxsa 

mühazirə?” 

AZƏR :  seminar dəftərim.     

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  bəs bu köhnə tarixdir 

axı? 

AZƏR :  müəllim, mən mühazirə keçirilən 

tarixi seminar dəftərinə yazmıĢam. 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  sən orta məktəbi harda 

qurtarmısan? 

AZƏR : Gürcüstanda,  Laqodexi 

rayonunda. 
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MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  orda da yalan 

danıĢırdın? 

AZƏR :  xeyir. 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  deməli yalan danıĢmağı 

burda öyrənmisən. Keç otur sənə iki dənə 

“2” yazıram. Birini  yalan danıĢdığına görə, 

o birini  də  biliyinə. 

 

 1992;  II  KURS,  OTAQ – 115 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM:  Elçin dərsə niyə 

qalmamıĢdın?     

ELÇĠN :  müəllim evimiz uzaqda olur. 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  sən harda yaĢayırsan? 

ELÇĠN : Montində. (Miri müəllimdə 

Montində yaĢayırdı.  Halbuki, Montin 

qəsəbəsi Bakının mərkəzində yerləĢir).     

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  otur, uzaqda olmağını 

sənə zaçotda göstərərəm.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  1992;  II  KURS,  OTAQ – 134 

ġöhrət tənəffüs zamanı auditoriyada 

siqaret çəkərkən  dekan müavini Miri 
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müəllim onu görüb dedi:  ədə sən 

hardasan, hələ bura gəl. 

ġÖHRƏT :  müəllim diĢim ağrayır, ona 

görə siqaret çəkirəm. 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  indi sənin diĢini 

sağaldacağam. Dekanlıqdan töhmət 

kitabını götürüb ona töhmət yazdı və 

sonra da onu auditoriyada oxudu. 

 

  1992;  II  KURS 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  Qorxmaz keçən dərs 

harda idin? 

QORXMAZ :  müəllim rayonda idim. 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  Qorxmaz, bax elə 

eləmə ki, səni birdəfəlik göndərim rayona. 

 

1992;  II  KURS,  OTAQ – 218 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  bundan sonra sizə 

hansı dərsdir? 

ĠLDIRIM :  fars dili. 

MĠRĠ  MÜƏLLĠM :  fars dili?  YaxĢıdır da, 

hüquqĢünas olmasanız da ali təhsilli molla 

olarsınız. 
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 1993;  III  KURS 

DƏRGAH  MÜƏLLĠM :  ay bala, niyə 

gecikirsiniz? 

Gecikən 3-4 nəfərdən biri :  müəllim 

avtobus yox idi. 

DƏRGAH  MÜƏLLĠM :  bəyəm mənim 

vertalyotum var. 

 

1993;  III  KURS,  OTAQ – 313 

MUSA  MÜƏLLĠM :  mən icazə verə 

bilmərəm. Çünki səlahiyyətim çatmır. Kim 

məndən icazə istəsə, deyərəm ki, o 

tərbiyəsizdir, ailəsi tərbiyəsizdir. 

 

   25  MART  1993;  III  KURS 

RAFĠQ  (301-ci qrupun tələbəsi) :  Oktay 

müəllim, üçüncü saat sizin seminarınız 

bizədir? 

OKTAY  MÜƏLLĠM :  əĢĢi, bir aman ver 

birinci saatdan sağ-salamat çıxaq, sonra 

üçüncü saatı de. 
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   31  MART  1993;  III  KURS,  OTAQ – 

302, SAAT: 13.50 

   Oktay müəllimin dərsi idi. Dekan müavini 

Adilxan müəllim içəri girib  301-ci qrupda 

oxuyan və eyni zaman da qrupun 

nümayəndəsi olan  Rafiqə dedi: ədə dur 

ayağa görüm, dünən, sırağagün harda 

idin? 

RAFĠQ :  xəsrə idim. 

ADĠLXAN  MÜƏLLĠM :  qalx ayağa,  hələ 

dekanlığa gəl, görüm hardasan, üç gün 

gəlirsən, üç gün gəlmirsən. Sənin baĢın 

xarab olub? Sonra Adilxan müəllim üzünü 

Oktay müəllimə tutub dedi: bunu qovmaq 

lazımdır. UĢaqlar, siz də sinifkom 

məsələsini öz aranızda həll edin. 

 

   29  APREL  1993;  III  KURS,  OTAQ – 

318 

UĢaqlar dərsdə söhbət edirdilər. 

MUSA  MÜƏLLĠM :  ədə ay 

mədəniyyətsizlər, ay zırramalar bəsdirin 

də. Ġmtahanda sizin nəfəsinizi kəsərəm. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

İldırım Şükürzadə              “Bizim tələbəlik illəri” 

 

  27  DEKABR  1993;  IV  KURS,  OTAQ – 

324,  SAAT: 14.50 

Adilxan müəllim Yaponiyadan mühazirə 

oxuyurdu. Mühazirəni bitirəndən sonra 

dedi:  bununla da konsertimiz baĢa çatdı. 

Sağ olun, gələn görüĢlərədək. 

 

   29  YANVAR  1994; IV  KURS, OTAQ – 

338 

RAFĠQ  MÜƏLLĠM :  nə əcəb bu gün 

dərsdə bu qədər uĢaq var? 

YERDƏN :  bu gün stepeniya (təqaüd) 

verirlər. 

 

   19  FEVRAL  1994;  IV  KURS,  OTAQ – 

302,  SAAT:  09.40 

     Tarixin tədrisi metodikasından Rafiq müəllim 

Maralı imtahan etdikdən       sonra  dedi: sənə 

əla yazıram.  

RAFĠQ  MÜƏLLĠM :  uĢaqlar, listə, 

zaçotnikə “5” yazılır, yoxsa əla? 

ASLAN :  “əla” görmüĢük ki? 
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   30  MAY  1994;   IV  KURS;  OTAQ – 

327,  SAAT: 15.45 

 MÜBARĠZ MÜƏLLĠM :  ə niyə yazmırsan? 

 QORXMAZ :  rayondan gəlmiĢəm. 

 MÜBARĠZ  MÜƏLLĠM :  xoĢ gəlmisən, 

həmiĢə sən gələsən, hansı rayondansan? 

QORXMAZ :  AğdaĢ rayonundan. 

MÜBARĠZ  MÜƏLLĠM :  ə, haçandan sizin 

rayon müsəlmanların mərkəzi olub. Sizin 

rayon Məkkədir? Sən rayondan gəlibsən 

yazmırsan. Sabah  “əmək müqaviləsinə 

xitam verilməsi” mövzusunu səndən 

soruĢanda deyərəm rayondan gəlib. 

 

   28  FEVRAL  1995;   V  KURS,  OTAQ – 

318,  SAAT: 16.25 

Musa müəllim dərsə gəlib-gəlməyənləri 

jurnal əsasında yoxlayırdı. Qrup 

nümayəndəsi ƏĢrəf oxudu: Rəhimov Əli, 

yoxdur, müəllim o fizikin kürəkənidir. 
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MUSA  MÜƏLLĠM :  daha fizik kömək edə 

bilməz, onun baĢına bir oyun açım ki, 

sizdə tamaĢa edəsiniz. 

P. S.  Əli Rəhimov  Astara rayonundan idi. 

V kursda oxuyanda qrupumuza əlavə 

olunmuĢdur. Bəlkə də onu 2-3 dəfə dərsdə 

görmüĢük.  Buna görə də onun bizimlə 

tələbə yoldaĢı olduğunu  unutmuĢuq. O, 

ADPU-nun müəllimi fizika elmləri namizədi 

(fizika üzrə fəlsəfə doktoru) buta müəllimin 

qızı ilə evlənmiĢdir. 

 

 

    17  APREL  1995;   V  KURS,  OTAQ – 

318 

           ƏLƏKBƏR  MÜƏLLĠM : yoldaĢlar siz 

məni təbrik edə bilərsiniz. Mən Xəzər     

Universitetinin hüquq fakültəsinin III kursuna 

qəbul olunmuĢam. 

             ƏZĠZ :  müəllim, siz starostsunuz (qrup 

nümayəndəsisiniz)? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

İldırım Şükürzadə              “Bizim tələbəlik illəri” 

   07 APREL  1995;  V  KURS,  OTAQ – 

318 

Əli Haqverdiyev dərs zamanı Albaniyadan 

danıĢarkən qeyd etdi ki, Albaniyada bir 

sülh müqaviləsi imzalanmıĢdır. Əfsuslar 

olsun ki, həmin müqavilənin Ģərtləri bizə 

gəlib çatmamıĢdır. 

ƏLĠMƏRDAN :  həmin sülh müqaviləsi 

tapılsaydı nə zor olardı. 

 

   20 APREL  1995;  V  KURS, OTAQ – 

318,  SAAT: 14.35 

   Adilxan müəllim mühazirə yazdırarkən 

arxada Əzizin baĢını partaya qoyduğunu 

görür. Müəllim mühazirəsini qurtaran kimi 

Əziz də baĢını partadan qaldırır. 

ADĠLXAN  MÜƏLLĠM :  Əziz, bir yarım 

saat yatdın, ancaq yaxĢı yatdın, heç 

xoruldamadın. 
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REKTORLAR 
 

 

   Təhsil aldığımız müddətdə ADPU-ya 2 

nəfər rəhbərlik etmiĢdir. Universitetə qəbul 

olunan zaman rektor Səlvər Aslanov, 

bitirəndə isə Nizami Xudiyev olmuĢdur. 

 

                    SƏLVƏR  ASLANOV 

 

   Səlvər Rza oğlu Aslanov 1930-cu il 

oktyabrın 11-də anadan olmuĢdur. 1954-

cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin tarix 

fakültəsini bitirmiĢdir. 1960-cı ildə  

namizədlik (fəlsəfə doktoru), 1965-ci ildə 

doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 

tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini, 1966-

cı ildə isə professor elmi adını almıĢdır. 

1955-1956-cı illərdə respublika və ittifaq 

miqyasında müxtəlif vəzifələrdə 

çalıĢmıĢdır. 1966-1973-cü illərdə 

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Ġnstitutunun 
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(indiki Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Ġnstitutu) 

rektoru olmuĢdur.  1973-1994-cü illərdə 

ADPU-nun əvvəlcə professoru, kafedra 

müdiri vəzifələrində çalıĢmıĢ, daha sonra 

həmin universitetin rektoru təyin edilmiĢdir.  

1989-cu ildə AMEA-nın müxbir üzvü 

seçilmiĢ, 1991-ci ildə isə elm sahəsindəki 

xidmətlərinə görə əməkdar elm xadimi 

fəxri adına layiq görülmüĢdür.  1994-2000-

ci illərdə AMEA Milli Münasibətlər 

Ġnstitutunda baĢ elmi iĢçi vəzifəsində 

iĢləmiĢdir. 1963-1967-ci illərdə 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin və 1991-

19995-ci illərdə Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin deputatı olmuĢdur. 

    Səlvər Aslanov 2001-ci ildə Bakı 

Ģəhərində vəfat etmiĢdir.  
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NĠZAMĠ  XUDĠYEV 

 

   Nizami Manaf oğlu Xudiyev  01 aprel 

1949-cu ildə Naxçıvan MR-in ġahbuz 

rayonunda anadan olmuĢdur. ADPU-nun 

filologiya fakültəsini bitirmiĢdir. 1970-ci 

ildən ADPU-da iĢləyir. Bu müddət ərzində  

müəllim, baĢ müəllim, dosent, professor, 

həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri, I 

prorektor (1991-1994) və rektor (1994-

1996) vəzifələrində çalıĢmıĢdır. 2006-cı 

ildən həmin universitetin “Azərbaycan 

dilçiliyi” kafedrasının müdiridir.  1996-

2006-cı illərdə Azərbaycan Dövlət 

Televiziya və Radio VeriliĢləri QSC-nin 

sədri olmuĢdur.  I, II və III çağırıĢ (1995, 

2000, 2005) parlament seçkilərində  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 

üzv seçilmiĢdir.  Nyu-York Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm 

xadimi, filologiya elmləri doktoru, 
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professordur. 60-dan çox kitabın, 300-dən 

çox məqalənin müəllifidir. 
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DEKANLIQ 

 

    1990-1995-ci illərdə  ADPU-nun tarix 

fakültəsində təhsil alarkən fakültənin 

dekanı professor Dərgah Qüdrətov, 

müavinləri isə dosentlər Adilxan Nəbiyev  

və Miri Həsənov olmuĢdur. 

 

DƏRGAH  QÜDRƏTOV 

 

    Dərgah Humay oğlu Qüdrətov 1929-cu 

il noyabrın 25-də Cəbrayıl rayonunun 

DaĢkəsən kəndində anadan olmuĢdur. 

1946-cı ildə Cəbrayıl kənd  M. Qorki adına 

tam orta məktəbi (indiki akademik Mehdi 

Mehdizadə adına Cəbrayıl Ģəhər 1 saylı 

tam orta məktəb), 1951-ci ildə isə ADPU-

nun tarix fakültəsini bitirmiĢdir.  1951-

1957-ci illərdə Bakının Suraxanı 

rayonundakı 65 saylı tam orta məktəbində 

müəllim, dərs hissə müdiri, 1957-1972-ci 
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illərdə AMEA Tarix Ġnstitutunda elmi iĢçi 

vəzifələrində iĢləmiĢdir. 1962-ci ildə 

namizədlik (fəlsəfə doktorluğu), 1970-ci 

ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə 

edərək tarix elmləri doktoru elmi 

dərəcəsini, 1977-ci ildə isə professor elmi 

adını almıĢdır. 1972-1995-ci illərdə ADPU-

nun tarix fakültəsinin dekanı, 1995-1999-

cu illərdə “Türk və Qərbi Avropa xalqları 

tarixi” kafedrasının müdiri, 1999-2007-ci 

illərdə həmin kafedranın professoru 

vəzifələrində çalıĢmıĢdır.  

   9 monoqrafiya,  4 kitabça, 4 proqram, 2 

sənədlər və materiallar külliyyatının, 3 

məqalələr məcmuəsinin və  100-dən çox 

elmi məqalənin müəllifidir.  2006-cı ildə 

əməkdar müəllim fəxri adına layiq 

görülmüĢdür. 

    2007-ci ilin noyabrında uzun sürən 

xəstəlikdən sonra vəfat etmiĢdir.  

 

                            

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

İldırım Şükürzadə              “Bizim tələbəlik illəri” 

                 ADĠLXAN  NƏBĠYEV 

 

    Adilxan Mahmud oğlu Nəbiyev 1938-ci il 

mayın 22-də Gürcüstanın Dmanisi 

rayonunun Qızılkilsə kəndində anadan 

olmuĢdur. 1956-cı ildə Qızılkilsə tam orta 

məktəbini, 1963-cü ildə isə Bakı Dövlət 

Universitetinin tarix fakültəsini bitirmiĢdir. 

1963-1966-cı illərdə Biləsuvar rayonunda,  

1966-1973-cü illərdə Bakının Buzovna 

qəsəbəsindəki  125 saylı tam orta 

məktəbində müəllim iĢləmiĢdir. 1973-cü 

ildə AMEA Tarix Ġnstitutunun 

aspiranturasına daxil olmuĢdur. Tbilisi 

Ģəhərində “Gürcüstanda yaĢayan 

azərbaycanlıların maddi mədəniyyəti” 

mövzusunda namizədlik (fəlsəfə 

doktorluğu) müdafiə edərək tarix üzrə 

fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almıĢdır. 

1980-1982-ci illərdə ADPU-nun “Ümumi 

tarix” kafedrasında baĢ müəllim, dosent, 

tarix fakültəsinin həmkarlar təĢkilatının 

sədri, 1982-1997-ci illərdə tarix 
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fakültəsinin dekan müavini vəzifələrində 

iĢləmiĢdir. 50-dən çox dərs proqramının,  

dərsliyin, dərs vəsaitinin və elmi 

məqalələrin müəllifidir.  2012-ci ildə Bakı 

Ģəhərində vəfat etmiĢdir. 

 

                         MĠRĠ  HƏSƏNOV 

 

     Miri Bilal oğlu Həsənov Ermənistanın 

Vedi rayonunda anadan olmuĢdur. 

Pedaqogika elmləri namizədi (pedaqogika 

üzrə fəlsəfə doktoru), dosent idi. ADPU-

nun “Pedaqogika” kafedrasının  baĢ 

müəllimi, dosenti vəzifələrində çalıĢmıĢdır. 

1990-1995-ci illərdə  tarix fakültəsində 

təhsil aldığımız müddətdə fakültənin 

dekan müavini  olmuĢdur. 
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KAFEDRALAR 
 

    1990-1995-ci illərdə tarix fakültəsində 

təhsil alarkən fakültədə 4 ixtisas və 4 

ümumuniversitet kafedrası fəaliyyət 

göstərirdi.   

 

                       Ġxtisas kafedraları 

 

Azərbaycan tarixi  (müdiri, prof. Süleyman 

Məmmədov) 

Ümumi tarix  (müdiri, prof. Yusif Yusifov) 

Türk və Ģərqi Avropa xalqları tarixi  

(müdiri, əvvəl prof. ġükür Sadıqov, daha 

sonra isə prof. Oktay Sultanov) 

Siyasi tarix (müdiri, prof. Hacıbaba 

Əzimov) 
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   Ümumuniversitet  kafedraları 

 

Ümumi pedaqogika  (müdiri, prof. Hüseyn 

Əhmədov) 

Psixologiya  (müdiri, prof. Əbdül Əlizadə) 

Fəlsəfə  (müdiri, prof. Həsən Balıyev) 

Ġqtisadi və sosial fənnlər (müdiri, prof. 

Rasim Qarayev) 

 

    Kitabda  Azərbaycan tarixi və Ümumi 

tarix kafedralarının müdiri olmuĢ 

professorlar Süleyman Məmmədov və 

Yusif Yusifov haqqında  bioqrafik məlumat 

verməyi  məqsədəmüvafiq hesab etdim. 

 

SÜLEYMAN  MƏMMƏDOV 

 

  (Dövlət Mükafatı laureatı, əməkdar elm 

xadimi,  tarix elmləri doktoru, professor) 

 

   Süleyman Abbas oğlu Məmmədov 30 

oktyabr 1932-ci ildə Ermənistanın Vedi 

rayonunun Xalisa kəndində anadan 
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olmuĢdur. 1951-ci ildə Xanlar (indiki 

Göygöl) Pedaqoji Məktəbini, 1959-cu ildə 

isə Bakı Dövlət Universitetinin tarix 

fakültəsini bitirmiĢdir.  1952-1954-cü 

illərdə Sovet Ordusu sıralarında həqiqi 

hərbi xidmətdə olmuĢdur. 1962-1965-ci 

illərdə Ermənistan Elmlər Akademiyası 

Tarix Ġnstitutunun məqsədli aspirantı olub, 

1966-cı ildə orada “XVII əsrin ikinci yarısı 

– XVIII əsrin birinci otuzilliyində 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı, 

Azərbaycan – erməni münasibətləri” 

mövzusunda namizədlik (fəlsəfə 

doktorluğu), 1983-cü ildə isə AMEA Tarix 

Ġnstitutunda “Azərbaycan XV – XVIII əsrin 

I yarısı qaynaqlarında” mövzusunda 

doktorluq dissertasiyası müdafiə edib tarix 

elmləri doktoru elmi dərəcəsini almıĢdır. 

Qədim erməni dili üzrə yeganə 

mütəxəssisdir. 1959-1986-cı illərdə AMEA 

Tarix  Ġnstitutunda baĢ laborant, aspirant, 

kiçik elmi iĢçi, baĢ elmi iĢçi vəzifələrində 

çalıĢıb. 1986-cı ildən ADPU-nun 
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Azərbaycan tarixi kafedrasının professoru, 

1989-2016-cı illərdə həmin kafedranın 

müdiri olmuĢdur.  “Azərbaycan XVII əsrin 

ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci 

otuzilliyində”, “Azərbaycan XV – XVIII 

əsrin birinci yarısı qaynaqlarında”,  

“Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi 

coğrafiyası”,  “O  yerlərdə izim qaldı...” 

monoqrafiyalarının,  21 dərsliyin (ali və 

orta məktəb), 300-ə yaxın elmi məqalənin 

müəllifidir.  ASE-nin, Naxçıvan 

Ensiklopediyasının, həmçinin “Ġrəvan 

xanlığı”, “Türk tarixi” və “Qafqaz tarixi” 

kitablarının həmmüəlliflərindən biridir.  

“Azərbaycan XVII əsrin ikinci yarisi – XVIII 

əsrin birinci otuzilliyində” və “Azərbaycan 

XV – XVIII əsrin birinci yarısı 

qaynaqlarında”  əsərləri Nyu-York 

Konqres kitabxanasının kataloquna daxil 

edilmiĢdir.  

    Əməkdar elm xadimi (2006) və 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı 
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laureatı (2012) fəxri adlarına layiq 

görülmüĢdür.  

     Süleyman Məmmədov  02 iyul 2018-ci 

ildə vəfat etmiĢdir. 

 

P. S.   

    Süleyman Məmmədov kurs  və diplom 

iĢləri üzrə elmi rəhbərim olmuĢdur. 12 iyul 

1994-cü ildə “Azərbaycan XV – XVIII əsrin 

birinci yarısı qaynaqlarında” (B., 1993, rus 

dilində)  kitabına “Gələcəyinə böyük ümud  

bəslədiyim tələbəm Ġldırıma, ən xoĢ 

arzularla, müəllifdən” sözlərini avtoqraf 

yazıb mənə bağıĢlamıĢdır. 

 

 

                     YUSĠF  YUSĠFOV 

       (tarix elmləri doktoru, professor) 

 

   Yusif Bəhlul oğlu Yusifov 23 sentyabr 

1929-cu ildə Ermənistanın Vedi rayonunda 

anadan olmuĢdur. 1946-cı ildə Ġrəvan 

Azərbaycan Pedaqoji Texnikumunu, 1952-
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ci ildə isə Leninqrad (Sankt-Peterburq) 

Universitetinin Ġran filologiyası Ģöbəsini 

bitirmiĢdir. 1952-1953-cü illərdə AMEA 

Tarix və Fəlsəfə Ġnstitutunda çalıĢmıĢdır. 

1953 - 1956-cı illərdə Leninqrad Dövlət 

Ermitajında görkəmli ĢumerĢünas və 

assurĢünas Ġ. M. Dyakonovun rəhbərliyi 

altında aspirantura təhsili almıĢdır. Elam 

dövləti ilə bağlı 1958-ci ildə namizədlik 

(fəlsəfə doktorluğu), 1965-ci ildə isə 

doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 

tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini 

almıĢdır. 1956-1967-ci illərdə AMEA Tarix 

və Fəlsəfə Ġnstitutunda, 1967-1971-ci 

illərdə M. F. Axundov adına Azərbaycan 

Dövlət Rus dili və ədəbiyyatı Pedaqoji 

Ġnstitutunda, 1971-1997-ci illərdə isə 

ADPU-da professor, fakültə dekanı (1981), 

Ümumi tarix kafedrasının  müdiri  (1981-

1997) vəzifələrində iĢləmiĢdir.  

    Yusif Yusifov Azərbaycanda ilk və 

yeganə elamĢünas alim kimi adını dünya 

elamĢünasları sırasına həkk etdirmiĢdir. 
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“Toponimikanın əsasları” (həmmüəllif  S. 

Kərimov), “Qədim ġərq tarixi”, 

“Azərbaycan tarixi” dərsliyinin (B., 1994;  I 

cild, akademik Ziya Bünyadovla birlikdə) 

və digər kitabların, bir çox dərs 

vəsaitlərinin, ali və orta məktəb 

dərsliklərinin və çoxlu sayda elmi 

məqalənin müəllifidir.  

    4 yanvar 1998-ci ildə  Bakıda 68 

yaĢında vəfat etmiĢdir. Əcəl imkan 

versəydi Yusif müəllim Dövlət  Mükafatı 

laureatı və əməkdar elm xadimi fəxri 

adlarına layiq görülər, AMEA-nın ən 

azından müxbir üzvü seçilərdi. 

 

 P. S.    

 

    1995-ci ildə universiteti bitirərkən 

Toponimika elminə olan marağımı nəzərə 

alan Yusif müəllim mənə “Lənkəran – 

Astara zonasının toponimləri”  

mövzusunda elmi iĢ üzərində iĢləməyi 

məsləhət gördü. Mövzu üzərində müəyyən 
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qədər iĢlədim. Lakin, həmin dövrlərdə 

hökm sürən iqtisadi çətinliklər, maddi 

imkansızlıq və  eyni zamanda  Yusif 

müəllimin vaxtsız vəfat etməsi  elm 

dalınca getmək arzumun üstünə xətt 

çəkdi. 
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ĠLK  GÖRÜġ 

 
   

    YoldaĢlarımızdan bəziləri qonaqlığa 

üstünlük verdiyindən 1995-ci ildə ADPU-

nu bitirərkən “Məzun” (Venetka) 

çəkdirmədik.  “Məzun” çəkdirmədiyimiz 

üçün  “görüĢ vaxtı” təyin etməmiĢdik. 

Digər tərəfdən də oxuduğumuz dövrdə 

mobil telefonlar və sosial Ģəbəkə 

olmadığından bir-birimizlə əlaqə qura 

bilmirdik. Hərdən həmyerlim, Lənkəranın 

Kərgəlan kəndindən olan ġahəddinlə 

Lənkəran Ģəhərində rastlaĢıb, hal-əhval 

tuturduq. 13 sentyabr 1997-ci ildə 

Sumqayıtda yaĢayan Məleykə Quliyeva və 

19 oktyabr 1997-ci ildə isə Bakıda, 

Səngəçal qəsəbəsində həqiqi hərbi 

xidmətdə olan Qorxmaz Əbdürrəhimovdan 

(AğdaĢ rayonu, Orta Ləki kəndi; Qorxmaz 

bibim oğlu Əlvan Hüseynovla eyni hissədə 

xidmət etmiĢdir) məktub aldım. Məktubları 
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alan gün sevincimin həddi-hüdudu yox idi. 

Sanki dünyanı mənə bağıĢlamıĢlar. 

Məleykə və Qorxmazın məktublarını ən 

qiymətli sənəd kimi hələ də Ģəxsi 

arxivimdə saxlayıram. Bir müddət 

keçdikdən sonra soraqlaĢıb Əlimərdanla 

(Masallı rayonu Ərkivan qəsəbəsi) əlaqə 

yarada bildim. Mobil telefon və sosial 

Ģəbəkənin yaratdığı  geniĢ imkanlardan 

istifadə edib tədricən yoldaĢlarla əlaqələri 

bərpa edə bildik. Fərdi əlaqələrimiz olsa 

da, qrup olaraq görüĢə bilməmiĢdik. 23 

ildən sonra qərara gəldik ki, mayın 27-də 

(2018-ci il) Bakıda ilk görüĢümüzü təĢkil 

edək. Nəhayət ki, mayın 27-də görüĢümüz 

baĢ tutdu və 23 illik həsrətə son qoyuldu. 

Ali məktəbə qəbul zamanı nə qədər 

sevinmiĢdiksə, 27 may görüĢündə də bir o 

qədər sevindik və görüĢün keçirildiyi gün 

hər birimizin bioqrafiyasına əbədi olaraq 

qızıl hərflə həkk olunmuĢdur. GörüĢ yeri 

kimi bizə doğma olan ADPU-nun qarĢısı 

seçilmiĢdir. GörüĢdə 18 nəfər – Mətanət 
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Əkbərova (qızlıq soyadı Səfərova;  Bakı), 

Məleykə Məmmədova (Quliyeva; 

Sumqayıt),  Gülər Bəbirova (Əzizova; 

Bakı, Ələt qəsəbəsi), Yeganə PaĢayeva 

(Bərdə-Bakı), Zəminə Ġsayeva 

(Qurbanova; Ouba), Vüsalə 

Əbdürrəhimova (Ağcabədi-Bakı), Təranə 

Məmmədova (Quliyeva; Bakı), Tahirə 

Bayramova (Aslanova; Lənkəran-Bakı), 

Əlimərdan Həsənov (Masallı), Qorxmaz 

Əbdürrəhimov (AğdaĢ), Ġlqar Qarayev, 

Elçin Əsgərov, Cəfər Cəfərli, Arzu Biliyev 

(Bakı), ġəfahət Ömərov (Kürdəmir), Azər 

Kazımov (Gürcüstan, Laqodexi rayonu), 

Əziz Muxtarov (Qax) və mən, Ġldırım 

ġükürzadə (Lənkəran) iĢtirak edirdik. 

    ƏĢrəf HəĢimov (ĠmiĢli), ġahəddin 

Canıyev (Lənkəran), ġöhrət Məmmədov 

(Qazax), Davud Davudov (Bakı), Mübariz 

Soltanov (Salyan), Maral Ağamalıyeva 

(Sumqayıt), Təranə  Hacıyeva 

(Abdullayeva; Beyləqan) və Gülnarə 

Sadıqlı (Əlizadə; Füzuli) üzürlü səbəbdən 
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görüĢdə iĢtirak edə bilməmiĢlər. Buna 

baxmayaraq Rusiya Federasiyasında 

yaĢayan ƏĢrəf HəĢimov və Təranə 

Hacıyeva müvafiq olaraq Moskva və 

Surqut Ģəhərlərindən  skayp vasitəsilə 

bizimlə əlaqə saxlayıb, görüĢə canlı 

bağlantı ilə qatıldılar. GörüĢ metronun 

Nizami stansiyasının yaxınlığındakı 

“SUMAX  KARAOKE” restoranında yemək 

stolu arxasında davam etdirildi. GörüĢ 

saat 13.00-da baĢlayıb, 18.00-a qədər 

davam etmiĢdir. Tələbə yoldaĢlar məclisi 

aparmağı mənə həvalə etdilər.  

Ġlk olaraq dünyasını dəyiĢmiĢ tələbə 

yoldaĢımız  Aslan Məmmədovun 

(Hacıqabul rayonu TalıĢ kəndi) xatirəsini 

bir dəqiqəlik  sükutla yad etdik. Ona 

Allahdan rəhmət diləyib, ruhuna dualar 

oxuduq.  Tələbə yoldaĢlarımızdan iki nəfər 

– ƏĢrəf və Mətanət zahirən çox 

dəyiĢmiĢlər, əksəriyyətimiz xüsusilə 

Mətanət xanımı ilk olaraq tanımadıq. 
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23 il müddətində tələbə yoldaĢlarımızın 

zahiri görünüĢlərində bəzi dəyiĢikliklər olsa 

da, onların xarakterində heç bir dəyiĢlik  

olmamıĢdır. YoldaĢlarımızdan ən gənci 

Məleykə, Təranə Məmmədova və 

Qorxmazdır. Onlar 1974-cü ildə 

doğulmuĢlar. Qorxmaz tələbəlik illərində 

necə  “ərköyün” idisə, yenə də 

“ərköyün”lüyünü saxlamıĢdır. O, öz 

replikaları ilə məclisimizə əlavə rəng 

qatırdı. Hər bir Ģeyin baĢlanğıcı olduğu 

kimi sonu da vardır.  GörüĢün ilk 

dəqiqələrində nə qədər sevinmiĢdiksə, 

“finiĢ”ində, ayrılıq məqamında da bir o 

qədər kövrəldik. Çünki nə az, nə çox, düz 

23 illik həsrətə son qoyan bir görüĢdən  

ayrılmaq heç də asan deyildir. 27 mayda  

“102/502-ci qrup” olaraq görüĢ üçün 

körpünün əsası qoyuldu. Əminəm ki, 

görüĢlərimiz bundan sonra davamlı, 

axarıncı olacaqdır. Təki salamatlıq olsun!  

23 illik həsrətə son qoyan görüĢün  

təĢkilində böyük pay sahibi olan Gülər 
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xanıma, Yeganə xanıma, Ġlqar, Əlimərdan 

və ġəfahət qardaĢıma dərin təĢəkkürümü 

bildirirəm.  

    Nə yaxĢı ki, biz bir qrupda təhsil 

almıĢıq! 
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MƏZUNLUQ 

 

                       ARZU BĠLĠYEV 

    Arzu Həsən oğlu Biliyev  26 fevral 1973-cü 

ildə  ġuĢa Ģəhərində anadan olmuĢdur. 1990-cı 

ildə  ġuĢa Ģəhər 4 saylı tam orta məktəbini  

bitirmiĢdir.  1990-cı ildə ADPU-nun ġuĢa filialının 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, IV kursdan  ADPU-

ya köçürülmüĢ və 1995-ci ildə həmin fakültəni 

bitirmiĢdir. 1995-2001-ci illərdə biznes fəaliyyəti 

ilə məĢğul olmuĢdur. 2001-2005-ci illərdə Bakı 

Biznes Universitetində inspektor, iqtisadiyyat və 

hüquq fakültəsinin dekan müavini, 2005-2013-cü 

illərdə Azəraqrartikinti ASC-nin Tender 

Ģöbəsində mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis 

vəzifələrində çalıĢmıĢdır. 2016-cı ildən özəl 

Ģirkətdə iĢləyir. Ailəlidir, 1 övladı  (Yadigar) 

vardır. 
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AZƏR  KAZIMOV 

     Azər Hümbət oğlu Kazımov 03 aprel 1972-ci 

ildə Gürcüstanın Laqodexi rayonunun Qaracalar 

kəndində anadan olmuĢdur. 1989-cu ildə 

Laqodexi rayonunun Qabal kənd tam orta 

məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ və 1995-ci ildə 

həmin fakültəni bitirmiĢdir. 1995-ci ildən 

Qaracalar kənd ümumi orta məktəbdə müəllim, 

2008-ci ildən isə təlim-tərbiyə iĢləri üzrə direktor 

müavini vəzifəsində çalıĢır. Ailəlidir, 3 övladı  

(Diləpruz, Gülzadə, Azad) vardır. 

 

ASLAN   MƏMMƏDOV 

 

    Aslan Mirismayıl oğlu Məmmədov 10 avqust 

1973-cü ildə Hacıqabul rayonunun TalıĢ 

kəndində anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə TalıĢ 

kənd tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, IV kursa 
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qədər  (1993-1994) bizimlə oxumuĢdur. 1998-

2002-ci illərdə TalıĢ kənd tam orta məktəbində 

natamam ali təhsilli tarix müəllimi kimi 

çalıĢmıĢdır. Ailəli olub, 2 övlad (Seyidsəkinə, 

MirniĢanə) atası idi. 08 fevral 2002-ci ildə vəfat 

etmiĢdir. TalıĢ kənd qəbristanlığında dəfn 

olunmuĢ, seyid Peygəmbər (s.) övladı 

olduğundan qəbri üzərində məqbərə 

ucaldılmıĢdır. 

  Aslan haqqında keçmiĢdə danıĢmaq bizim 

üçün olduqca  çətindir. Onun bu fani dünyada 

yoxluğu ilə hesablaĢmaq olmur. Olduqca Ģən, 

deyib-gülən adam idi. Hamı ilə dil tapmağı 

bacarırdı.  Aslan qardaĢımız mənən aramızda 

olmasa da ruhən bizimlədir. Allah ona qəni-qəni 

rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun! 

   Maraqlıdır ki,  Hacıqabul rayonunun TalıĢ 

kəndindən olan Aslanın sənədlərində  adı  Aslan 

deyil, bu adın talıĢ variantında Əslan kimi qeyd 

olunmuĢdur. Buna görə də  onu  çox hallarda 

“talıĢ”  adlandırırdım.  
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                       CƏFƏR  CƏFƏRLĠ 

   Cəfər Südeyüb oğlu Cəfərli 07 oktyabr 1972-ci 

ildə Ermənistanın Masis rayonunun Sarvanlar 

kəndində anadan olmuĢdur. 1979-cu ildə 

Sarvanlar kənd tam orta məktəbin  I sinfinə 

qəbul olunmuĢ, 1988-ci ildə Ermənistandan 

azərbaycanlıların deportasiyası ilə əlaqədar 

ailəsi ilə birlikdə Bakı Ģəhərinə köçmüĢ və 1989-

cu ildə Bakı Ģəhər 70 saylı tam orta məktəbini, 

1990-cı ildə isə Bakı Texniki PeĢə Məktəbini  

üçüncü dərəcəli saatsaz  peĢəsi üzrə fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmiĢdir. 1990-cı ildə Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil 

olmuĢ,  II kursdan ADPU-ya köçürülmüĢ, 1995-ci 

ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə,  

1998-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq 

fakültəsini (axĢam Ģöbəsi) bitirmiĢdir. 1995-

1999-cu illərdə ADPU-nun Azərbaycan tarixi 

kafedrasının aspirantı olmuĢdur. 2004-cü ildə  

“Azərbaycanlı deputatların Bakı ġəhər 

Dumasında fəaliyyəti” mövzusunda namizədlik 

(fəlsəfə doktorluğu) dissertasiyası müdafiə 

edərək tarix elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə 
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doktoru) elmi dərəcəsini almıĢdır.  Hal-hazırda 

“Bakı ġəhər Dumasının təĢkili və fəaliyyəti” 

mövzusunda doktorluq iĢi üzərində çalıĢır. 

Bakıda “Zəngi” liseyində (1997-2002), 

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, Qafqaz 

Universiteti (1998-2000) və Azərbaycan Dövlət 

Ġqtisad Universitetində (2001-2005) müəllim 

iĢləmiĢdir. 2001-ci ildən ADPU-da iĢləyir, Fəlsəfə 

və Sosial Fənlər kafedrasının baĢ müəllimidir. 

2005-ci ildən Azərbaycan Respublikası Vəkillər 

Kollegiyasının üzvü və Bakı Ģəhər 07 saylı Vəkil 

Bürosunun vəkilidir. 

    4 kitab (“Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya hüququnun əsasları”. B., 2003, 

həmmüəllif;   “Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyası”,  IX siniflər üçün dərslik. B., 2010, 

həmmüəllif;  Abituriyentlər üçün “Azərbaycan 

tarixi” və “Ümumi tarix”. B., 2014) və bir çox 

məqalənin müəllifidir.  Hal-hazırda ADPU-nun 

tələbələri üçün “Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası və hüququnun əsasları” adlı dərs 

vəsaiti üzərində iĢləyir.  Ailəlidir, 3 övladı  

(Murad, Lalə, Südeyüb) vardır. 
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                         DAVUD  DAVUDOV 

   Davud Raul oğlu Davudov 1973-cü ildə Bakı 

Ģəhərində anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə Bakıda 

tam orta məktəbi bitirib. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olub, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. 

 

                        ELÇĠN  ƏSGƏROV 

   Elçin Həsən oğlu Əsgərov 30 aprel 1973-cü 

ildə Bakı Ģəhərində anadan olmuĢdur. 1990-cı 

ildə Bakı Ģəhər 57 saylı tam orta məktəbini 

bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun tarix 

fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmiĢdir. 1995-

1998-ci illərdə ADPU-nun “Türk və Qərbi Avropa 

xalqları” kafedrasının aspirantı olmuĢdur. 2000-

2001-ci illərdə  orduda xidmət etmiĢdir. 1998-

2008-ci illərdə ADPU-da (“Türk və Qərbi Avropa 

xalqları” kafedrasında),  “ERUDĠT” və Beynəlxalq 

özəl ümumtəhsil məktəblərində müəllim 
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iĢləmiĢdir. Ailəlidir, 2 övladı  (Kənan, Rəvan) 

vardır. 

 

                           ƏġRƏF  HƏġĠMOV 

 

    ƏĢrəf Səyyaf oğlu HəĢimov 21 may 1969-cu 

ildə ĠmiĢli rayonunun Qaradonlu kəndində 

anadan olmuĢdur. 1986-cı ildə Qaradonlu kənd 

tam orta məktəbini, 1987-ci ildə isə ĠmiĢli Ģəhər 

14 saylı Texniki PeĢə Məktəbini bitirmiĢdir. 1987-

1989-cu illərdə Sovet Ordusu sıralarında həqiqi 

hərbi xidmətdə olmuĢdur. 1989-1990-cı illərdə 

ĠmiĢli 41 saylı yol istismar idarəsində fəhlə 

iĢləmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun tarix 

fakültəsinə daxil olunmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmiĢdir. ĠmiĢli 

rayonunun Qaradonlu kənd tam orta məktəbində 

(1995-2000), Bakı Ģəhər 261 saylı məktəb – 

liseydə (2000-2004) müəllim iĢləmiĢdir. 2004-cü 

ildən Rusiya Federasiyasında yaĢayır və biznes 

fəaliyyəti ilə məĢğul olur. Bir kitab (“Azərbaycan 
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Respublikası Konstitusiya hüququnun əsasları”. 

B., 2003, həmmüəllif) müəllifidir. Ailəlidir, 2 

övladı  (Səadət, Mircavid) vardır.   

 

ƏLĠMƏRDAN  HƏSƏNOV 

   Əlimərdan Soltanağa oğlu Həsənov 13 mart 

1972-ci ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində anadan olmuĢdur.  1989-cu ildə 

Ərkivan qəsəbə 1 saylı tam orta məktəbini 

bitirmiĢdir. Elə həmin il sənədlərini BDU-nun 

hüquq fakültəsinə təqdim etmiĢ, lakin 12 balla 

müsabiqədən keçə bilməmiĢdir. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci 

ildə həmin fakültəni bitirmiĢdir. Kiçik bizneslə 

məĢğul olur. Ailəlidir, 3 övladı (ġahmar, Samir, 

Ləman) vardır. 
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ƏZĠZ  MUXTAROV 

 

    Əziz Ġslam oğlu Muxtarov 16 oktyabr 1973-cü 

ildə  Qax rayonunun Ġlisu kəndində anadan 

olmuĢdur. 1990-cı ildə Qax Ģəhər 4 saylı tam 

orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. Qax rayon Hərbi 

komissarlığında müfəttiĢ (1995-1997),  Qax 

rayon Sahibkarlığı ĠnkiĢaf Mərkəzində  

hüquqĢünas (1998-2000), Qax Ģəhər PeĢə 

liseyində müəllim (2000-2001), Gilan Holdinq  

ġirkətinin  Qəbələ nümayəndəliyində və  Gilan 

Holdinqin Goranboyda yerləĢən  “Gilan end 

KNAUF” zavodunda təchizat  Ģöbəsinin rəisi 

(2008-2012) vəzifələrində çalıĢmıĢdır. 2013-cü 

ildən  Azpetrol Ģirkətinin Qaxda yerləĢən 

nümayəndəliyində növbə rəisi iĢləyir. Ailəlidir, 3 

övladı (Ayan, Aliyyə, Gülər) vardır. 
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GÜLƏR  BƏBĠROVA 

    Gülər Əlikram qızı Bəbirova 03 iyun 1972-ci 

ildə Bakı Ģəhərinin Ələt qəsəbəsində anadan 

olmuĢdur. 1989-cu ildə Bakı Ģəhər 302 saylı tam 

orta məktəbini bitirmiĢdir. 1989-1990-cı illərdə 

BaĢ Ələt stansiyasında mühasib iĢləmiĢdir. 

1990-cı ildə ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil 

olmuĢ, 1995-ci ildə həmin fakültəni bitirmiĢdir. 

1993-cü ildən Bakı Ģəhər 302 saylı tam orta 

məktəbində müəllim, təlim-tərbiyə iĢləri üzrə 

direktor müavini (2015-2016), 2016-cı ildən isə 

direktor iĢləyir. Ailəlidir, 3 övladı (Ağakərim, 

Asim, Rəfiqə) vardır. 

 

GÜLNARƏ  SADIQLI 

 

    Gülnarə Eliyar qızı Sadıqlı 18 mart 1973-cü 

ildə Füzuli rayonunun Gecəgözlü kəndində 

andan olmuĢdur. 1990-cı ildə Gecəgözlü kənd 

tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə 
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ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci 

ildə həmin fakültəni bitirmiĢdir. Ailəlidir, 2 övladı 

(Ayxan, Fidan) vardır. 

 

                    ĠLDIRIM  ġÜKÜRZADƏ 

 

    Ġldırım ġükür oğlu ġükürzadə 3 fevral 1970-ci 

ildə Lənkəran rayonunun Havzava kəndində 

anadan olmuĢdur. 1985-ci ildə Havzava kənd 

səkkizillik, 1987-ci ildə isə Kirov (indiki Ġstisu) 

qəsəbə tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 1987-

1988-ci illərdə Lənkəran rayonundakı ġirəli 

Axundov adına sovxozda fəhlə iĢləmiĢdir. 1988-

1990-cı illərdə Sovet Ordusu sıralarında 

Qazaxıstanda, Baykonur kosmodrumunda  

həqiqi hərbi xidmətdə olmuĢdur. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci 

ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmiĢdir. 1995-1996-cı illərdə Lənkəran 

rayonunun Tatova kənd tam orta məktəbində 

müəllim iĢləmiĢdir. 1995-ci ildən Havzava kənd 
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tam orta məktəbində müəllim iĢləyir. Pedaqoji 

fəaliyyətlə  yanaĢı yaĢadığı bölgənin tarixi, 

toponimləri və etnoqrafiyasının tədqiqi ilə də 

məĢğul olur. 6 kitab (“Havzava”, B., 2009, 

həmmüəllif;  “Havzava məktəbi”,  B., 2009;  

“Lənkəran toponimləri”, B., 2012; “Lənkəran 

ziyarətgahları”, C., 2015;  “Bizim tələbəlik illəri”, 

B., 2018; “Lənkəran bölgəsinin tarixi – memarlıq 

abidələri”, B., 2018) və 300-dən çox məqalənin 

müəllifidir. Məqalələri 22 qəzet, 6 jurnalda dərc 

edilmiĢ, 5 saytda yerləĢdirilmiĢdir.   “Bələdçi-1” 

maarifləndirici-səyahət  telelayihəsində fəal 

iĢtirakına görə  Cənub ARB TV tərəfindən 

Diplom (2012), tarixi mövzuda yazılarına görə  

“YaĢıl çay” jurnalı tərəfindən stolüstü diplomla 

təltif edilmiĢ, məqsədyönlü maarifləndirici, 

vətənpərvər paylaĢımlara görə isə “Cənub 

bölgəsi və onun ziyalıları” virtual qrupu 

tərəfindən 2017-ci ildə “Ġlin ən yaxĢı ziyalısı” 

adına layiq görülmüĢdür.  Hal-hazırda  

“Lənkəran məscidləri”, “Lənkəran rayonunun 

tarix və mədəniyyət abidələri” və “Lənkəranın 

dini ensiklopediyası” kitabları üzərində iĢləyir. 
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Rayonunu  ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak 

edir, müxtəlif tədbirlərdə, bölmə iclaslarında, 

elmi-praktik konfranslarda, televiziya 

kanallarında çıxıĢlar etmiĢdir.  

    Məntəqə seçki (referendum) komissiyasının 

üzvü, katibi olmuĢdur. 2016-cı ildən “Havzava” 

icma qrupunun sədridir. Havzava kənd 

Bələdiyyəsinin (II-III-IV cağırıĢ,  2004, 2009, 

2014) və  Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin 

(2007) üzvü, “Qızıl qələm” media mükafatı 

laureatıdır (2016). Haqqında dövrü mətbuatda və 

“Lənkəran: ensiklopedik məlumat” (B., 2018) 

kitabında məlumat verilmiĢdir. Ailəlidir, 3 övladı  

(Fəhmin, Raul, Riad) vardır. 

 

                        ĠLQAR  QARAYEV 

 

   Ġlqar Tahir oğlu Qarayev 07 may 1973-cü ildə 

Bakı Ģəhərində anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə 

Bakı Ģəhər 95 saylı tam orta məktəbini 
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bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun tarix 

fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. Kiçik bizneslə məĢğul 

olmuĢdur. 2003-cü ildən “Puzon co” Ģirkətində 

çalıĢır. Ailəlidir, 2 övladı  (Məhəmməd, Lətifə) 

vardır. 

 

QORXMAZ  ƏBDÜRRƏHĠMOV 

 

     Qorxmaz Muxtar oğlu Əbdürrəhimov 16 

yanvar 1974-cü ildə AğdaĢ rayonunun Orta Ləki 

kəndində anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə Orta 

Ləki kənd tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı 

ildə ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 

1995-ci ildə həmin fakültəni bitirmiĢdir. 1996-

1998-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuĢdur. 

1995-ci ildən AğdaĢ rayonunun Yuxarı Ləki kənd 

tam orta məktəbində müəllim iĢləyir. 2000-ci 

ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 

üzvüdür. 2002-2003-cü illərdə AXCP AğdaĢ 

rayon ġöbəsi Məclisinin katibi, 2003-2008-ci 
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illərdə AXCP AğdaĢ rayon ġöbəsi Məclisinin 

sədri olmuĢdur.  2013-cü ildən isə AXCP AğdaĢ 

rayon təĢkilatının təĢkilati iĢlər üzrə  sədr 

müavinidir. AXCP-nin bir neçə qurultayına 

nümayəndə seçilmiĢdir. 2003-2010-cü illərdə 

“Orta Ləki”  icma qrupunun sədri olmuĢdur. 

2006-cı ildən “Kəhriz - L” MMC-nin direktorudur. 

2007-ci ildə icmaların iqtisadi təhlil proqramı 

(COMEEP) üzrə iqtisadiyyat, menecment, 

marketinq və biznes etikasına dair təlim keçmək 

hüququ qazanmıĢdır. 2007-2013-cü illərdə bir 

sıra təĢkilatlarla əməkdaĢlıq edərək məktəb 

Ģagirdlərinə və sahibkarlara müxtəlif təlimlər 

keçmiĢdir.  2000, 2003 və 2005-ci illərdə  

məntəqə seçki komissiyasında  AXCP tərəfindən 

üzv və katibi olmuĢdur. Seçki komissiyasının 

üzvü və katibi kimi seçki protokollarına imza 

atmamıĢdır. 1 kitab (“Nəsillərdən nəsillərə”. B., 

2001) və bir neçə  məqalənin müəllifidir. Ailəlidir, 

2 övladı (Fatimə, Muxtar) vardır. 
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MARAL  AĞAMALIYEVA 

 

    Maral Yaqub qızı Ağamalıyeva 11 iyul 1970-ci 

ildə Laçın rayonunun Hocaz kəndində  anadan 

olmuĢdur. 1987-ci ildə Sumqayıt Ģəhər 16 saylı 

tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci 

ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmiĢdir. Sumqayıt Ģəhər 31 saylı tam orta 

məktəbində (1995-2000) və Azərbaycan 

Müəllimlər Ġnstitutunun Sumqayıt filialında (2012-

2015) müəllim iĢləmiĢdir. 2000-2009-cu illərdə 

Rusiya Federasiyasında yaĢamıĢdır. Ailəlidir, 2 

övladı (Nabat, Elnur) vardır. 

 

MƏTANƏT  ƏKBƏROVA 

 

    Mətanət Əli qızı Əkbərova 16 iyun 1973-cü 

ildə Bakı Ģəhərində anadan olmuĢdur. 1990-cı 

ildə Bakı Ģəhər 3 saylı tam orta məktəbini 
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fərqlənmə attestatı ilə bitirmiĢdir. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci 

ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmiĢdir. 1995-ci ildən Bakı Ģəhər  42   saylı 

tam orta məktəbində və eyni zamanda 2013-cü 

ilin dekabrından AMEA Tarix Ġnstitutunda iĢləyir. 

1997- 2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Problemləri Ġnstitutunun aspirantı (qiyabi) 

olmuĢ və aspiranturanı fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmiĢdir. 2004-cü ildə  “XVI əsr Azərbaycan 

tarixi – ġah Ġsmayıl Xətainin elm və təhsil 

məsələləri” mövzusunda namizədlik (fəlsəfə 

doktorluğu) dissertasiyası müdafiə edərək tarix 

elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) elmi 

dərəcəsini almıĢdır. 2013-cü ildən AMEA Tarix 

Ġnstitutunun doktorantıdır  və “XX əsrin 20-30-cu 

illərində Azərbaycanın milli və kadr siyasəti” 

mövzusunda doktorluq iĢi üzərində iĢləyir.  

Ailəlidir, 2 övladı (Məhəmmədəli, Mədinə) vardır. 
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              MƏLEYKƏ  MƏMMƏDOVA 

 

    Məleykə Tapdıq qızı Məmmədova 20 fevral 

1974-cü ildə Ermənistanın Qafan rayonunun 

Yuxarı Gödəkli (Cıbıllı) kəndində anadan 

olmuĢdur. 1980-1988-ci illərdə Yuxarı Gödəkli 

kənd ümumi orta məktəbində oxumuĢdur. 1988-

ci ildə Ermənistandan azərbaycanlıların 

qovulması ilə bağlı ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt 

Ģəhərinə köçmüĢdür. 1990-cı ildə Sumqayıt 

Ģəhər 13 saylı tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 

1990-cı ildə ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil 

olmuĢ, 1995-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmiĢdir. 1995-ci ildən Sumqayıt 

Ģəhər 12 saylı tam orta məktəbində müəllim 

iĢləyir. Ġctimai fəaldır. Sumqayıt Ģəhərində, 

Təhsil ġöbəsi və məktəbdə keçirilən tədbirlərdə 

fəal iĢtirak edir. Televiziya kanallarında çıxıĢları 

olmuĢ,  “Sumqayıt təhsili” qəzetində məqalələri 

dərc  edilmiĢdir. Ailəlidir, 1 övladı (Osman) 

vardır. 
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                 MÜBARĠZ  SOLTANOV 

 

     Mübariz  Böyükağa oğlu Soltanov  20 aprel 

1973-cü ildə Salyan rayonunun Xıdırlı kəndində 

anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə Xıdırlı kənd tam 

orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. 1998-ci ildən Xıdırlı kənd 

tam orta məktəbində müəllim iĢləyir. Ailəlidir, 3 

övladı (Bəhruz, Cahangir, Rəsul) vardır. 

 

                    ġAHƏDDĠN  CANIYEV 

 

    ġahəddin Məmməd oğlu Canıyev 04 aprel 

1971-ci ildə Lənkəran rayonunun Kərgəlan 

kəndində anadan olmuĢdur. 1988-ci ildə 

Kərgəlan kənd tam orta məktəbini, 1990-cı ildə 

isə Bakı Maliyyə Ġqtisad Kollecinin hüquq 

fakültəsini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 
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fakültəni bitirmiĢdir. 1996-1998-ci illərdə həqiqi 

hərbi xidmətdə olmuĢdur. NəĢriyyat, mətbuat, 

məhkəmə və təhsil sistemində müxtəlif 

vəzifələrdə çalıĢmıĢdır. Ailəlidir, 2 övladı 

(Məhəmməd, Həsən) vardır. 

 

ġƏFAHƏT  ÖMƏROV 

 

   ġəfahət Məmməd oğlu Ömərov 03 iyul 1973-

cü ildə Kürdəmir rayonunun ġilyan kəndində 

anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə ġilyan kənd tam 

orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. 1996-1997-ci illərdə həqiqi 

hərbi xidmətdə olmuĢdur. 1998-ci ildən Qarasu 

(keçmiĢ ġilyan) kənd tam orta məktəbində 

müəllim iĢləyir. Ailəlidir, 3 övladı  (Əfsanə, 

Pərvanə, Məmməd) vardır. 
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             ġÖHRƏT  MƏMMƏDZADƏ 

 

     ġöhrət  Əsəd oğlu Məmmədzadə 08 oktyabr 

1972-ci ildə Qazax rayonunun Cəfərli kəndində 

anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə Cəfərli kənd tam 

orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. 2000-2001-ci illərdə həqiqi 

hərbi xidmətdə olmuĢdur. Özəl müəssisədə 

çalıĢır. Ailəlidir, 2 övladı (Raya, Əsəd) vardır. 

 

TAHĠRƏ  BAYRAMOVA 

 

     Tahirə Müslüm qızı Bayramova 30 avqust 

1973-cü ildə anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə 

Lənkəran Ģəhər 1 saylı tam orta məktəbini 

bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun tarix 

fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. 1995-ci ildən Bakı Ģəhər 99 
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saylı tam orta məktəbində  müəllim iĢləyir. 

Ailəlidir, 2 övladı (Səlminaz, Turqut) vardır. 

  

TƏRANƏ  MƏMMƏDOVA 

 

   Təranə Kainat qızı Məmmədova 14 fevral 

1974-cü ildə Bakı Ģəhərində anadan olmuĢdur. 

1990-cı ildə Bakı Ģəhər 7 saylı tam orta 

məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun 

tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. 1995-1996-cı illərdə Bakı 

Ģəhər 2 saylı liseydə müəllim iĢləmiĢdir. 2002-ci 

ildən Bakı Ģəhər 272 saylı tam orta məktəbində 

müəllim iĢləyir. Ailəlidir, 2 övladı (Nadir, Nubar) 

vardır. 
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TƏRANƏ  HACIYEVA 

 

    Təranə ġamı qızı Hacıyeva 1973-cü ildə 

Beyləqan rayonunun ġahsevən kəndində 

anadan olmuĢdur. 1990-cı ildə ġahsevən kənd 1 

saylı  tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci 

ildə həmin fakültəni bitirmiĢdir.  1995-2000-ci 

illərdə Beyləqan Ģəhər 2 saylı tam orta 

məktəbində, 2000-2014-cü illərdə isə  

Azərbaycan diasporunun  Rusiya 

Federasiyasının Tümen vilayətinin Surqut 

Ģəhərində yaratdığı 28 saylı Azərbaycan 

məktəbində  müəllim iĢləmiĢdir. 2000-ci ildən 

Rusiya Federasiyasında yaĢayır. Ailəlidir, 3 

övladı  (Aydan, Mehin, Elvin) vardır. 
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VÜSALƏ  ƏBDÜRRƏHĠMOVA 

 

    Vüsalə Güloğlan qızı Əbdürrəhimova 25 

avqust 1972-ci ildə Ağdam Ģəhərində anadan 

olmuĢdur. 1990-cı ildə Ağcabədi Ģəhər 11 saylı 

tam orta məktəbini bitirmiĢdir. 1990-cı ildə 

ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuĢ, 1996-cı 

ildə həmin fakültəni bitirmiĢdir. 2000-ci ildən Bakı 

Ġdarəetmə və Texnologiya Kollecində müəllim 

iĢləyir. Ailəlidir, 1 övladı (Murad) vardır. 

 

                  YEGANƏ  PAġAYEVA 

 

    Yeganə Vaqif qızı PaĢayeva 19 mart 1973-cü 

ildə Bərdə Ģəhərində anadan olmuĢdur. 1990-cı 

ildə Bərdə Ģəhər 3 saylı tam orta məktəbini 

bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun tarix 

fakültəsinə daxil olmuĢ, 1995-ci ildə həmin 

fakültəni bitirmiĢdir. 1995-ci ildən Bakı Ģəhər 207 

saylı tam orta məktəbində müəllim iĢləyir. 2007-
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ci ildə “Ġlin müəllimi” müsabiqəsinin qalibi 

olmuĢdur. Ailəlidir, 2 övladı (Arzu, Niyazi) vardır. 

 

ZƏMĠNƏ  ĠSAYEVA 

 

    Zəminə ġalbuz qızı Ġsayeva 31 avqust 1973-

cü ildə Quba Ģəhərində anadan olmuĢdur. 1990-

cı ildə Quba Ģəhər 2 saylı tam orta məktəbini 

bitirmiĢdir. 1990-cı ildə ADPU-nun tarix 

fakültəsinə daxil olmuĢ,  ailə qurması ilə 

əlaqədar 1993-cü ildə qiyabi Ģöbəyə keçmiĢ,  

1995-ci ildə həmin fakültəni bitirmiĢdir. 1993-cü 

ildən Quba rayonunun Ġqrır kənd tam orta 

məktəbində  və eyni zamanda,  2016-cı ildən 

Quba Ģəhər texniki təmayüllü-liseydə müəllim 

iĢləyir. Ailəlidir, 2 övladı (Ġsa, Ġlyas) vardır.  
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Redaktordan 

Müəllifdən 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

(Tarix); Taix və Coğrafiya fakültəsi 

Herodot – “Tarixin atası” 

Azərbaycan tarixĢünaslığının banisi – A. 

A. Bakıxanov 

Tarix üzrə ilk azərbaycanlı alim 

Həyatı “13” rəqəmi ilə əlamətdar olan 

tarixçi alim 
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