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LAYİHƏ HAQQINDA
ElektronkataloqdaAzərbaycanınmədəniyyət, incəsənətvə ədəbiyyat xa

dimlərinin doğum və vəfat tarixi, fəaliyyəti,müxtəlif dövrlərdəmədəniyyət
sahəsində baş vermiş hadisələr, eləcə dəAzərbaycanda tarixi və əlamətdar
günlər,mədəniyyətləbağlımillivəbeynəlxalqpeşəbayramları,digərmühüm
faktlarbarədəyığcamensiklopedikməlumatlarilinmüvafiqayvəgünləriüzrə
(1yanvardan31dekabradək)təqdimedilir.
Kataloqtəqvimüçdildə–Azərbaycan, rus, ingilisdillərində tərtibedilib.
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Təqviminmətnlərihərayüzrəgünbəgün,artanxronologiyaüzrəverilib.
KataloqaAzərbaycanRespublikasının,eləcədəkeçmişSSRİninfəxriadla

rınalayiqgörülmüş,həmçininmədəniyyət,incəsənətvəədəbiyyatsahələrində
mühümxidmətləriolan,elmivəyaradıcılıqfəaliyyətigöstərəninsanlarbarədə
məlumatlardaxiledilib.Dünyasınıdəyişmişmədəniyyət,incəsənət,ədəbiyyat
xadimlərihaqqındaayrıayrımətnlərfotolarlamüşayiətolunur.
Təqvimdə şəxslərləbağlımətnməlumatlar, əsasən,onlarındoğumgün

ləriüzrətəqdimolunur.Eynizamandamədəniyyət, incəsənətvəədəbiyyat
tariximizdəxüsusiyeri,xidmətləriolmuşşəxsiyyətlərvəfatgünləriüzrədə
xatırlanır.
HəmçininAzərbaycanınmədəniyyət,incəsənət,ədəbiyyattarixininmühüm

səhifələri,hadisəvəfaktları,ölkəmizdəkeçirilənbeynəlxalqmədəniyyəttəd
birləri,AzərbaycanRespublikasıPrezidentininmədəniyyətsahəsinədair fər
manvəsərəncamları,ocümlədəndövlətbaşçısınınsərəncamlarıəsasındaqeyd
olunan yubileylər,müxtəlifmərasimlər,MilliMəclisin,Nazirlər Kabinetinin
mədəniyyətləbağlıqəbuletdiyiqanunvəqərarlarelektronkataloqdamüvafiq
günlərüzrəəksinitapıb.
Kataloqtəqviminhazırlanmasındabusahəüzrəmövcudolangenişədə

biyyat–Azərbaycanıntarixi,mədəniyyəti,incəsənəti,ocümlədənteatr,ki
no,musiqi, təsviri sənət vədigər sahələr,muzey, kitabxana işi və s. haq
qındakitablar, ensiklopedik topluvənəşrlərnəzərdənkeçirilib,həmçinin
mövzuüzrəmüvafiqelektronmənbələrdən istifadəolunub. İstifadəolun
muşədəbiyyatvəelektronresurslarınbiblioqrafiyasıkataloqtəqviminso
nundaverilib.
Bununla yanaşı, mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyat xadimləri haqqında

bioqrafikməlumatlarınbirqismiMədəniyyətNazirliyininidarəvətəşkilatla
rından(BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsi,regionalmədəniyyətidarələrivəs.),
mədəniyyətmüəssisələrindən,incəsənətocaqlarından,yaradıcılıqtəşkilatların
dan(YazıçılarBirliyi,Bəstəkarlarİtifaqı,TeatrXadimləriİtifaqı,Rəssamlarİt
tifaqı,AşıqlarBirliyi,Kinematoqrafçılarİtifaqı),bədiitəhsilmüəssisələrindən
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(BakıMusiqiAkademiyası,BakıXoreoqrafiyaAkademiyası,Mədəniyyətvəİn
cəsənətUniversiteti,MilliKonservatoriya,DövlətRəssamlıqAkademiyasıvə
s.)əldəolunub,həmçininmövcudməlumatlardəqiqləşdirilib.
Eynizamanda,müvafiqmüraciətəsasındaMədəniyyətüzrəElmiMetodiki

vəİxtisasartırmaMərkəzi,yaradıcılıqtəşkilatlarılayihəiləbağlırəyvətəklif
lərinibildiriblər.Qeydolunan rəylər tərtibçiheyət tərəfindəndiqqətə alınıb,
o cümlədən kataloqdamətnlər üzrə elektron axtarış (PDF formatda) imkanı
təminedilib.
Kataloqtəqvimintərtibçiheyəti layihəninərsəyəgəlməsindəəməyikeçən

hərkəsə,xüsusiləistifadəolunmuşnəşrlərinmüəllifərinə,eləcədərəyvətək
lifərinitəqdimetmiştəşkilatlaraminnətdarlığınıbildirir.
“Azərbaycanınmədəniyyət təqvimi” elektron kataloqu PDF formatda in

ternetməkanda (MədəniyyətNazirliyinin,mədəniyyətmüəssisələrinin sayt
larında,mədəniyyətləbağlıelektronnəşrlərdə,mediaresurslarında)müvafiq
keçidləyerləşdirilərəkistifadəüçünaçıqolacaq.
Elektron kataloqdanAzərbaycanınmədəni irsi, ədəbiyyatı, incəsənəti, bu

sahələrdə fəaliyyət göstərən şəxsiyyətləri barədə tarixibioqrafikməlumatlar
əldəetmək–təqviminhərgünününmədəniyyəttarixivəməzmunundanxə
bərdarolmaqistəyənhərkəsfaydalanabilər.
İlkdəfəmədəniyyətimizingünbəgüntarixiüçdildəvəbeləgenişformatda

oxucuvəistifadəçiauditoriyasınatəqdimolunur.
LayihəqlobalinternetməkanındaAzərbaycanmədəniyyətihaqqındamöv

cudkontentin–informasiyabazasınıngenişlənməsinəxidmətedəcək.
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1 YANVAR
1880 – Şərq şü nas, tər cü mə çi, maarif xa di mi Mux tar İs ma yıl oğ lu Əfən di za də 
(1880 – 17.10.1975) Ağ daş ra yo nun da ana dan olub.

1883 – Ya zı çı, pe da qoq Ab dul la bəy Di van bə yoğ lu (Süb han ver di xa nov; 1883–
1936) Qa za xın Hü seyn bəy li kən din də do ğu lub. Əsər lə ri: “Şah za də və Əb dül”, 
“Du man”, “Cəng”, “Dan ul du zu” və s. Azər bay can Döv lət Ar xi vi nin mü di ri 
(1923–1927) olub.

1909 – Səs ope ra to ru, akt yor Ağa hü seyn Əş rəf oğ lu Kə ri mov 
(1909–1991) ana dan olub. 1940-cı il lər dən “Azər bay can film” 
ki nos tu di ya sın da bir çox film lər də səs ope ra to ru iş lə yib, “Ad 
gü nü”, “Ya ra maz” və s. film lə rə çə ki lib.

1925 – Ya zı çı Emin Qa sı mə li oğ lu Mah mu dov (1925–2009) 
Göy çay şə hə rin də ana dan olub. Uşaq və gənc lər üçün ki tab-
la rın, fan tas ti ka möv zu sun da əsər lə rin müəl li fi dir: “Kainat 
gə mi si”, “Zül mət də ni zi”, “At lant qı zı” və s. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər 
edib.

1929 – Azər bay can da ərəb əlif a sın dan la tın qra fi ka lı əlif a ya ke çid baş la nıb. 
Ye ni əlif a ya ke çid Azər bay can Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si və Xalq Ko mis sar la-
rı So ve ti nin 1928-ci il 21 iyul ta rix li qə ra rı na əsa sən ger çək lə şib. 

1930 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta hir İs ma yıl oğ lu Hü sey nov (1930–
1993) Bor ça lı ma ha lı nın Qa ça ğan kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “İn san dü şü-
nür”, “Ge cik miş hey kəl”, “Ya nıq Ab dul la nın yu xu la rı” və s. 

1934 – Azər bay can So vet Ya zı çı la rı İt i fa qı nın or qa nı – “Ədə biy yat” qə ze ti nəş rə 
baş la yıb.

1937 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti El də niz Məm məd oğ lu 
Zey na lov (1937 – 5.11.2001) ana dan olub. “Əh məd ha ra da-
dır?”, “Bir cə nub şə hə rin də”, “Öm rün sə hi fə lə ri”, “Yol əh va-
la tı” və s. film lər də, teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da-
qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1937 – Əmək dar me mar Arif Meh di oğ lu Meh di yev ana dan 
olub.

1939 – Qa zax Döv lət Kol xoz və Sov xoz Teat rı (1943-cü il dən Qa zax Döv lət 
Dram Teat rı) fəaliy yə tə baş la yıb.
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1940 – Azər bay can SSR-də la tın qra fi ka lı əlif a dan ki ril (rus) qra fi ka lı əlif a ya 
ke çid ger çək lə şib. 1939-cu il iyu lun 11-də SS Rİ rəh bər li yi nin gös tə ri şi ilə Azər-
bay can SSR Ali So ve ti bu nun la bağ lı qa nun qə bul et miş di.

1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Nər giz Mah mud qı zı Şə fi ye va ana-
dan olub.

1941 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro-
fes sor Məm məd Qo ca oğ lu Qo ca yev ana dan olub. Rus ya zı çı sı F.M.Dos to yevs-
ki nin əsər lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib. Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin 
ka fed ra mü di ri dir.

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, sə nət şü nas lıq elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Rö ya Sey fəd din qı zı Ta ğı ye va ana dan olub. Lə tif Kə ri mov adı na Azər bay can 
Xal ça sı və Xalq Tət bi qi Sə nə ti Döv lət Mu ze yi nin di rek to ru (1982–2016) iş lə yib.

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, folk lor şü nas El xan Hü seyn qu lu oğ lu Məm-
məd li Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Fax ra lı kən din də do ğu lub. Aşıq lar Bir li-
yi İda rə he yə ti nin üz vü dür. 

1947 – Xalq ar tis ti Mi ka yıl Mir zə (Mi ka yıl Şah və ləd oğ lu Mir-
zə yev, 1947 – 3.6.2006) Ağ su ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, film lər də (“Qa tır Məm məd”, 
“Üze yir öm rü” və s.), te le vi zi ya ta ma şa la rın da (“Gü nah sız 
Ab dul la”, “To pal Tey mur”) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 
Mil li Məc li sin de pu ta tı (2001–2005) olub.

1951 – Dra ma turq, te les se na rist Əh məd Oru coğ lu (Əh mə dağa 
Orucə li oğ lu Əli yev Ba kı da ana dan olub. Əsər lə ri müx tə lif teatr lar da ta ma şa ya 
qo yu lub, te le vi zi ya da ek ran laş dı rı lıb.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta hir Məm məd oğ lu Ba ğı rov ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ka mal İl yas oğ lu Ba ba yev Şə rur ra yo nu nun 
Dan ye ri kən din də do ğu lub. “Şə rur” Xalq yal lı an samb lı nın üz vü dür.

1957 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor, re jis sor Ni za mi Və li oğ lu Ab-
bas Şəm kir ra yo nu nun Bay ram lı kən din də ana dan olub. “Azər bay can film” ki-
nos tu di ya sın da iş lə yir, çox say lı sə nəd li film lə rin müəl li fi dir.

1 YANVAR
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2 YANVAR
1936 – Mu si qi şü nas, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru, Əmək dar müəl
lim Zə ri fə Mu sa qı zı Ba kı xa no va (1936–2014) ana dan olub.

1937 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Arif Şa mil oğ lu Qa zı yev İrə van şə hə rin də do
ğu lub. Müx tə lif möv zu lar da əsər lər, gör kəm li şəx siy yət lə ri nin hey kəl və büst
lə ri ni (Hü seyn Ca vi din büs tü – şairin Nax çı van da kı evmu ze yin də) ya ra dıb. 
Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru  dur.

1944 – Əmək dar ar tist Qur ban Mə miş oğ lu Ab ba sov (1944–1998) ana dan olub. 
Gən cə Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb. 

1945 – Gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Əmək dar ar tist Sə mən
dər Mən sim oğ lu Rza yev (1945 – 27.3.1986) Ağ su da ana dan 
olub. Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Nə si mi”, “Ba bək”, “Bağ 
möv sü mü”, “Bə yin oğur lan ma sı” və s. film lər də çə ki lib, film
lə rin dubl ya jın da iş ti rak edib. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma
raq lı ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb, “Bu laq” ra dio ve ri li şi nin 
apa rı cı sı olub.

1950 – Şair, ya  zı  çı, ədə  biy  yat  şü  nas, Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si, pro  fes  sor Ra  fiq 
Yu  si  foğ  lu (Əli  yev) Qu  bad  lı ra  yo  nu  nun Çar  dax  lı kən  din  də do  ğu  lub. Ki  tab  la  rı: 
“Ocaq ye  ri”, “Ay  lı cı  ğır”, “Qəm kar  va  nı” və s.

1991 – Mə də niy yət Na zir li yi nin mət bu or qa nı – “Mə də niy yət” qə ze ti nin ilk sa
yı çap dan çı xıb.
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3 YANVAR
1907 – Məş hur piano çu, Xalq ar tis ti, pro fes sor Köv kəb Ka mil 
qı zı Sə fə rə li ye va (1907 – 27.6.1985) ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (in di ki Ba kı Mu si qi Aka de
mi ya sı) dərs de yib, kon ser va to ri ya nın nəz din də Or ta ix ti sas 
mu si qi mək tə bi nin (ha zır da Bül bül adı na mək təb) di rek to ru 
olub.

1917 – Üze yir Ha cı bəy li nin ey niad lı ope ret a sı əsa sın da ek
ran laş dı rı lan “Ar şın mal alan” fil mi Ba kı da kı “Fo rum” ki no teat rın da ilk də fə 
nü ma yiş olu nub. Fil min key fiy yə ti çox aşa ğı ol du ğu üçün Üze yir bə yin tə ki di 
ilə ek ran dan çı xa rı lıb. Fil min re jis so ru Bo ris Svet lov, ope ra tor Qri qo ri Lem berq 
idi. Əsas rol la rı Hü seyn qu lu Sa rabs ki (Əs gər), Mir za ğa Əli yev (Sü ley man), 
Ələk bər Hü seyn za də (Sol tan bəy), Əh məd Ağ dams ki (Gül çöh rə) oy na mış dı.

1927 – Ta nın mış sa ti rik şair Sə məd Mən sur (Sə məd Ha cı Əh
məd oğ lu Ka zı mov; 31.1.1879 – 1927) vəfat edib. “Mol la Nəs
rəd din”, “Şey pur” və s. jur nal lar da şeir lə ri dərc edi lib. “Sə fa” 
cə miy yə ti   nəz din də ki teatr üçün pyes lər ya zıb, tər cü mə lər 
edib. 

1943 – Xalq rəs sa mı Arif Mö hü bə li oğ lu Əzi zov ana dan olub. 
Ab şe ron möv zu sun da əsər lə rin, qra fik port ret lə rin, pla kat la

rın və s. müəl li fi dir. Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti
nin pro fes so ru, De ko ra tivtət bi qi sə nət ka fed ra sı nın ka fed ra mü di ri dir. 

1944 – Əmək dar rəs sam Arif Qən di oğ lu İs ma yı lov (1944 – 9.10.2014) ana dan 
olub.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra fiq Sə fər oğ lu Rə him li Lən kə ran şə hə rin də 
ana dan olub. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın ədə bi dram his sə mü di ri dir.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əli ba la Ən vər oğ lu Məm mə dov ana dan 
olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da pi ro tex ni ka üz rə mü tə xəs sis iş lə yir.

1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Xalq rəs sa mı Qə zən fər Ələk bər oğ lu Xa lı qo vun 
100 il lik yu bi le yi və Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru İb ra him Ta ğı oğ lu Həm zə ye vin 
90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.
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4 YANVAR
1932 – Gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, pub li sist, na şir Cə lil Hü seyn qu lu oğ lu 
Məm məd qu lu za də (22.2.1869 – 1932) və fat edib. Realist he ka yə lə ri, po vest lə
ri, dram əsər lə ri (“Də li yı ğın ca ğı”, “Ana mın ki ta bı”, “Ölü lər”) ilə Azər bay can 
ədə biy ya tı na töh fə lər ve rib. 1906 – 1932ci il lər də (fa si lə lər lə) nəşr et dir di yi 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lı ilə Azər bay can da sa ti rik jur na lis ti ka nın əsa sı nı qo
yub.

1938 – Əmək dar ar tist, ba le ri na, xo reoq raf Ta mil la Nə zər qı zı Məm mə do va Ba
kı nın Əmir can qə sə bə sin də do ğu lub.

1943 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Səl hab İsa oğ lu Məm mə dov Şə ki şə hə rin də 
ana dan olub. Ber lin də ucal dıl mış “Xo ca lı” abi də si nin, Ro ma şə hə rin də ki “Vil la 
Borg he se” par kın da Ni za mi Gən cə vi nin abi də si nin həm müəl li fi dir. Azər bay
can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro rek to ru dur. 

1946 – Sa ti rik şair, “Mol la Nəs rəd din” ədə bi mək tə bi nin gör
kəm li nü ma yən də si Əli Nəz mi (Əli Mə həm məd oğ lu Məm
məd za də; 1878–1946) və fat edib. Ki tab la rı: “Si jim qu lu na mə”, 
“Sa ti ra mər mi lə ri” və s. 

1946 – Xalq ar tis ti Ra fael Mə lik oğ lu Da da şov Za qa ta la da do
ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın səh nə sin də, film lər də 
(“Bəxt üzü yü”, “Mə nim ağ şə hə rim”), te le vi zi ya ta ma şa la rın
da (“Or danbur dan”, “Göz hə ki mi” və s.) yad da qa lan rol lar oy na yıb.

1950 – Ta nın mış akt ri sa, Ru si ya nın Əmək dar ar tis ti İna rə Qu li ye va Mosk va da 
do ğu lub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da “Al ma al ma ya bən zər”, “Də də 
Qor qud”, “Qa yına na” film lə rin də çə ki lib.

1958 – Qa ra Qa ra ye vin “İl dı rım lı yol lar la” ba le ti ilk də fə SanktPe ter burq Bö
yük Ope ra və Ba let Teat rın da (Ma riins ki Teat rı) nü ma yiş olu nub. Ba let Azər
bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın da 1960cı ilin 25 de kab rın da ta ma şa ya 
qo yu lub.

1977 – Əmək dar ar tist, tru ba ifa çı sı Si rus Arif oğ lu Məm mə dov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı or kest ri nin kon sert meys
te ri dir.

1979 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə M.Qor ki adı na Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı so vet teatr sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə 
gö rə “Şə rəf Ni şa nı” or de ni ilə təl tif edi lib.
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1983 – Ta nın mış rəs sam İb ra him Sə fi (İb ra him Qa far oğ lu Sə
fi yev, 1898–1983) İs tan bul da və fat edib. Nax çı van da do ğu
lub. Tür ki yə də ya şa yıbya ra dıb. Ata tür kün port re ti ni çə kən 
ilk rəs sam lar dan bi ri dir.

2000 – Xalq ar tis ti So fi ya Bə şir qı zı Bə sir za də (Və zi ro va; 
28.2.1918 – 2000) və fat edib. 1938ci il dən Aka de mik Dram 
Teat rın da çı xış edib. “Şə rik li çö rək”, “Ro meo mə nim qon şum
dur”, “Yol əh va la tı” və s. film lər də çə ki lib. 

2003 – “Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət di li haq qın da” qa nun rəs mi mət
buat da dərc olu na raq qüv və yə mi nib. Qa nun Azər bay can di li nin hü qu qi sta
tu su nu tən zim lə yir.

4 YANVAR
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5 YANVAR
1884 – Ope ra mü ğən ni si, teatr xa di mi Əh məd Bə şir oğ lu Ağ dam ski (Bə dəl bəy li; 
1884 – 1.4.1954) Şu şa da do ğu lub. Üze yir Ha ci bəy li nin xa la sı oğ lu dur. Azər bay
can teat rın da azər bay can lı akt ri sa la rın ol ma dı ğı vaxt lar da ta ma şa lar da qa dın 
rol la rı nı (o cüm lə dən “Ley li və Məc nun”da Ley li) oy na yıb. 1934cü il dən pe
da qo ji fəaliy yət lə məş ğul olub, Ağ daş mu si qi mək tə bin də tar müəl li mi iş lə yib.

1887 – Tar zən, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mir zə Mən sur Mə
şə di Mə lik oğ lu Mən su rov (1887 – 30.6.1967) аnаdаn оlub. Qə
zəl və qoş ma lar ya zıb.Ta nın mış tar zən lər Ən vər Mən su ro vun 
ata sı, Bəh ram Mən su ro vun əmi si dir.

1910 – Ədə biy yat şü nas Məm mə da ğa Sul tan oğ lu Sul ta nov 
(1910 – 19.1.1991) Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil şə hə rin də 
do ğu lub. “Kə li lə və Dim nə” ki ta bın dan şeir lə ri, Fü zu li nin, 
Nə si mi nin fars ca yaz dı ğı əsər lə ri di li mi zə tər cü mə edib.

1921 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın Kol le gi ya sı əs ki (ərəb qra
fi ka lı) əlif a nı ye ni si ilə əvəz edil mə si, la tın qra fi ka lı Azər bay can əlif a sı na ke
çil mə si nin va cib li yi ba rə də qə rar qə bul edib.

1924 –A zər bay ca nın ilk epiq raf çı qa dın ali mi, ta rix elm lə ri dok to ru, AMEAnın 
müx bir üz vü  Mə şə di xa nım Sə dul la qı zı Ne mə to va (1924 – 26.12.2016) Ba kı da ana
dan olub. 6 cild lik “Azər bay ca nın epiq ra fik abi də lə ri nin top lu su”nu tər tib edib.

1927 – Ya zı çı Əl fi Səh lik oğ lu Qа sımоv (1927 – 12.3.1985) Ağ
dam ra yo nu nun Po lad lı kən din də ana dan olub. “Toy ge cə si”, 
“Adi lə nin ta le yi” ro man la rı nın, “Mə ni qı na ma yın”, “Qız bu
run da tək mə zar” po vest lə ri və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1927 – Ya zı çı, şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Vi da di Yu sif 
oğ lu Ba ban lı Qa zax ra yo nu nun Şıx lı (in di ki Mu ğan lı) kən din
də do ğu lub. “Gə lin”, “Hə yat bi zi sı na yır” (həm çi nin ey niad

lı fil min sse na ri si) po vest lə ri, “Vic dan su san da”, “Mü qəd dəs ocaq” ro man la rı, 
“Dö nüş”, “Təb riz də bir ge cə” poema la rı və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fər had Ağa Sə lim oğ lu Ba ba yev Ba kı da ana
dan olub. Hey dər Əli yev Sa ra yı nın di rek to ru dur. 

1949 – Əmək dar ar tist Küb ra bə yim Ağa qı zı Əli ye va Gən cə şə hə rin də ana dan 
olub. Sum qa yıt, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın
da, film lər də (“So nun cu mə həb bət”, “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır”) çə ki lib.
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1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, bəs tə kar Məm mə da ğa Ha cıağa oğ lu Da da
şov ana dan olub.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, dra ma turq Asim Ya di gar (Asim Ye
di yar oğ lu Əli yev) Nax çı van MR Şə rur ra yo nu nun Püs yan kən din də ana dan 
olub. Nax çı van MR Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri dir.

1955 – Əmək dar ar tist Fər had İs ra fi lov ana dan olub. Yuğ Döv lət Teat rın da ça
lı şır, “Yed di oğul is tə rəm”, “Ev lən mək is tə yi rəm”, “Doğ ma sa hil lər” və s. film
lər də çə ki lib.

5 YANVAR
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6 YANVAR
1893 – Xalq ar tis ti Pyotr Bo ri so viç Yu din (1893–1977) ana dan olub. 1946-cı il dən 
Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da akt yor ki mi fəaliy yət gös tə rib.

1907 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti İs ma yıl Yu sif oğ lu 
Da ğıs tan lı (Ha cı yev; 1907 – 1.4.1980) Qax ra yo nu nun Zər-
nə kən din də do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın səh-
nə sin də klas sik ob raz lar sil si lə si ya ra dıb. “Sə bu hi” (Mir zə 
Fə tə li), “Qa tır Məm məd” (Fə tə li xan Xoys ki) və s. film lər də 
çə ki lib.

1914 – Əmək dar ar tist Nə ci bə Mə cid qı zı 
Beh bu do va (1914–1999) Tif is də ana dan olub. Rə şid Beh bu-
do vun bö yük ba cı sı dır. Tif is Azər bay can Teat rın da, Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1938 – Ba let meys ter, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Yu liana Yu-
sif qı zı Əli ki şi za də Ba kı da do ğu lub. 1978-ci ilə dək Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rın da ba le ri na ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

Mah nı Teat rın da, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ba let qru pu nun rəh bə ri olub.

1938 – Gör kəm li şair Mi ka yıl Müş fiq (Mi ka yıl Əb dül qa dir oğ lu İs ma yıl za də, 
5.6.1908 – 1938) dün ya sı nı də yi şib. Ye ni yet mə vaxt la rın dan ya ra dı cı lı ğa baş la-
yan Müş fiq rep res si ya qur ba nı olub. Pan tür kizm və mil lət çi lik də it i ham edi lə-
rək gül lə lə nib.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor, sse na rist Ən vər Ab bas qu lu 
oğ lu Əb luc ana dan olub. Qu ru luş ver di yi film lər: “Qa ra gö lün cən ga vər lə ri”, 
“Bir cə ci yim”, “Tər si nə çev ril miş dün ya” və s.

1962 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mər ziy yə Yu sif qı zı Da vu do va (25.11.1901 – 1962) və fat 
edib. Həş tər xan da do ğu lub, 1920-ci il də Ba kı ya gə lə rək Aka de mik Dram Teat-
rın da ça lı şıb. “Bəx ti yar”, “Bir mə həl lə dən iki nə fər” və s. film lər də çə ki lib. Gör-
kəm li akt yor və re jis sor Ab bas Mir zə Şə rif za də nin hə yat yol da şı dır.

1979 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si “Azər bay ca nın bö-
yük şair və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ədə bi ir si nin öy rə nil mə si ni, nəş ri ni 
və təb li ği ni yax şı laş dır maq təd bir lə ri haq qın da” qə rar qə bul edib. Qə ra ra əsa-
sən, ənə nə vi Ni za mi poezi ya gün lə ri ke çi ril mə yə baş la nıb, Ba kı nın ra yon lar dan 
bi ri nə şairin adı ve ri lib (1980).

1984 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə “Ədə biy yat və in cə sə nət” 
qə ze ti “Xalq lar Dost lu ğu” or de ni ilə təl tif edi lib.

14



7 YANVAR
1907 – Gör kəm li geoloq, aka de mik Mi rə li Se yi də li oğ lu Qaş qay (1907 – 23.4.1977) 
Gən cə də ana dan olub. Ali min fun da men tal təd qi qat əsər lə ri dün ya el mi nə qiy
mət li töh fə dir.

1919 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor, re jis sor Vla di mir Yev gen ye viç 
Kon ya gin (1919–2002) ana dan olub. 195080ci il lər də “Azər bay can film” ki nos
tu di ya sın da 100dək sə nəd li film çə kib, Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

1927 – Ədə biy yat şü nas, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, Pre zi dent tə qaüd çü sü Ya
vuz İb ra him xə lil oğ lu Axund lu Or du bad ra yo nun da do ğu lub. Azər bay can 
ədə biy ya tın da ta ri xi ro man jan rı na dair təd qi qat la rın müəl li fi dir.

1999 – Şair, ədə biy yat şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro
fes sor Rə fiq Zə ka Xən dan (16.6.1939 – 1999) vəfat edib. “Çağ
la yan”, “Kön lü mün ya di ga rı”, “Axıb ge dən gün lə ri miz”, 
“Azər bay ca nın sə si” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.
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1903 – Azər bay can teat rı nın ta nın mış si ma la rın dan olan Ül
vi Rə cəb (Ül vi Rə cəb Mol la oğ lu Şa şıq za də; 1903–1938) Ba tu
mi ya xın lı ğın da kı Ca niv ri kən din də do ğu lub. Ba tu mi də teatr 
ta ma şa la rın da, 1922ci il dən Tif is də ki Azər bay can teat rın da 
çı xış edib. 1925ci il də Ba kı ya gə lib və Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da iş lə mə yə baş la yıb. Sta lin rep res si ya la rı nın qur ba nı 
olub.  

1920 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt ri sa Ley la Ağa lar qı zı Bə dir
bəy li (1920 – 23.11.1999) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil
li Dram Teat rın da ça lı şıb, “Sə bu hi”, “Ar şın mal alan” (1945), 
“Fə tə li xan”, “Gö rüş”, “Onun bö yük ürə yi”, “Dər viş Pa ri si 
part la dır” və s. film lər də çə ki lib. Azər bay can və SS Rİ Döv lət 
mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb.

1963 – Əmək dar ar tist Sev da Nə bi qı zı Oru co va ana dan olub. 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1964 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı Ək rəm Ni cat oğ lu Po la dov Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı  nın so lis ti dir.

1975 – Əmək dar ar tist Şəh la Seid şah qı zı Əli za də ana dan olub. Fi lar mo ni ya nın, 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı  or kest ri nin so lis ti dir.

1981 – Mosk va da Azər bay can ki no su gün lə ri baş la yıb.
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9 YANVAR
1930 – Ya zı çı, sse na rist Faiq Fey ruz oğ lu Dər ga hov (1930–1984) ana dan olub.

1936 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Asim Rza qu lu oğ lu Qu li yev (1936 – 
25.5.2012) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt da kı “Sülh gö yər çi ni” abi də si nin həm
müəl li fi dir.

1949 – Xalq ar tis ti İl ham Na miq Ka mal (Əh mə dov) Ba kı da ana dan olub. Mil li 
Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb. “Qa yı na na”, “Bə yin oğur lan ma
sı” və s. film lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar ya ra dıb. 2005ci 
il dən Aka de mik Mu si qi li Teatr da akt yorre jis sor iş lə yir. Mə də niy yət və İn cə sə
nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1991 – “Mo lod yoj Azer bayd ja na” qə ze ti nin xü su si müx bi ri 
Sa la tın Əs gə ro va (1961–1991) La çın ra yo nun da er mə ni si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fin dən qət lə ye ti ri lib. Ölü mün dən son ra Azər
bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı adı na la yiq gö rü lüb. 

1991 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra
rı ilə Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi ya ra dı lıb. Qə ra ra əsa sən, 
“Azər bay can da in qi la bide mok ra tik hə rə kat ta ri xi və dö yüş 
şöh rə ti mu ze yi” İs tiq lal Mu ze yi ad lan dı rı lıb.

2016 – Xalq şairi Zə lim xan Yu sif oğ lu Ya qub (21.1.1950 – 2016) 
və fat edib. “Kön lü mün sə si”, “Yo lum el dən baş la nıb”, “Od 
al dı ğım ocaq lar”, “Bir əlim tor paq da, bir əlim haq da”, “Şai
rin ta le yi” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı 
(1995–2005), Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri (2008–2016) 
olub.
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1929 – Ta nın mış dil çi alim, AMEA-nın müx bir üz vü Afad Mə həm məd oğ lu 
Qur ba nov (1929 – 26.9.2009) Qər bi Azər bay ca nın (Er mə nis tan SSR) Ka li ni no 
ra yo nu nun Qı zıl Şə fəq kən din də do ğu lub. “Müasir Azər bay can ədə bi di li”, 
“Azər bay can ono mas ti ka sı” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1932 – Mu si qi şü nas, pro fes sor Еl mirа Əb dül hə mid qı zı 
Аbаsоvа (1932 – 12.2.2009) ana dan olub. Üze yir Ha cı bəy li nin 
ya ra dı cı lı ğı, Cöv dət Ha cı yev, Rə şid Beh bu dov və baş qa sə nət-
kar lar haq qın da ki tab la rın müəl li fi dir. Kon ser va to ri ya nın (in-
di ki Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) rek to ru (1977–1991) olub.

1937 – Əmək dar ar tist Ni sə Hey dər qı zı Rza ye va (1937–2017) 
Nax çı van da ana dan olub. Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rın da 
ça lı şıb.

1938 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti El za İma məd din qı zı İb ra hi mo va 
(1938 – 11.2.2012) Ha cı qa bul da ana dan olub. “Ya nan lay la lar” 
ope ra sı nın (lib ret to – Ra miz Hey dər), po pul yar mah nı la rın 
(“Ge cə lər bu laq ba şı”, “Sən ya dı ma dü şən də” və s.), ro mans-
la rın müəl li fi dir.

1939 – Xalq ar tis ti Məm mə də li Bə şir oğ lu Ba la yev ana dan 
olub. 1962-ci il dən (müəy yən fa si lə ilə) Gən cə Döv lət Dram 

Teat rın da akt yor ki mi fəaliy yət gös tə rib.

1942 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ba ba Fa zil oğ lu Rza yev (1942 – 2.12. 2014) 
Le rik ra yo nu nun Çay rud kən din də do ğu lub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da 
re jis sor, baş re jis sor iş lə yib.

1948 – Xalq ar  tis ti Əli Nur (Əli Qa yıb oğ lu Nur za də) Ağ su ra yo nu nun Bi co kən-
din də ana dan olub. Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb. 1986-cı il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rir. Film lər də çə ki lib.
 
1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ya zı çı-dra ma turq Ra fiq Sə mən dər (Ələd di-
nov) ana dan olub. 20 Yan va ra həsr olun muş “Şə hid lər” ki ta bı nın, sə nəd li və 
ciz gi film lə ri nin sse na ri müəl li fi dir.

1949 – Əmək dar me mar Sə nan Əmir oğ lu Sa lam za də ana dan olub.

1953 – Əmək dar ar tist Se vil Rza qı zı Xə li lo va (1953 – 28.11.2011) Ba kı da do ğu-
lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın da (“Ki şi-
lər”, “Yol lar gö rü şən də”) ma raq lı rol lar oy na yıb.
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1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, tər cü mə çi, sse na rist Ba ba Və zi roğ lu 
(Mə si mov) ana dan olub. Bir çox şeir lə ri nə mu si qi ya zı lıb, sə nəd li film lə rin sse-
na ri müəl li fi dir.

1954 – Tür ko loq, tər cü mə çi, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ra miz Bax şə li 
oğ lu Əs kər Er mə nis tan SSR Ama si ya ra yo nu nun Əziz bə yov kən din də do ğu-
lub. 

1956 –Xalq ar tis ti, po pul yar mü ğən ni Ağa da daş Hə mid oğ lu Ağa yev Cə li la bad 
ra yo nu nun Ha sıl lı kən din də do ğu lub.

1962 – Xalq ar tis ti Əj dər Əliab bas oğ lu Sul ta nov (8.12.1909 – 
1962) və fat edib. Aka de mik Ope ra və Ba let, Türk İş çi teatr la-
rın da ça lı şıb. 1939-cu il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, ki no ya çə ki lib.

1981 – Əmək dar ar tist Səidə Va hid qı zı Şə ri fə li ye va ana dan 
olub. Aka de mik Mu si qi li Teat rın akt ri sa sı dır.  

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev 2018-ci ilin Azər bay can Res pub li ka sın da “Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti İli” elan edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

10 YANVAR
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1875 – Ta nın mış rus bəs tə ka rı, di ri jor, pe da qoq Reyn qold Qli
yer (1875–1956) Ki yev də do ğu lub. Bir müd dət Ba kı da ça lı şıb, 
“Şah sə nəm” ope ra sı nı ya zıb. “Türk mu si qi mə də niy yə ti nin 
in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə” Azər bay can SSRin Xalq ar tis
ti (1934) adı na la yiq gö rü lüb. 

1906 – Ta rix çi, şərq şü nas Əb dül kə rim Əli oğ lu Əli za də (1906–
1979) ana dan olub.

1952 – Əmək dar me mar Yev ge ni Mi xay lo viç Kir ya şov ana dan olub. 

1954 – Əmək dar me mar Nər giz Ca vad qı zı Ab dul la ye va ana dan olub.

1959 –  Əmək dar ar tist Loğ man Sey ful la oğ lu Kə ri mov Göy göl ra yo nun da do
ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın 
baş re jis so ru dur, film lə rə (“Qə zəl xan”) çə ki lib.

1963 – Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın tə sis qu rul ta yı ke çi ri lib. Ta nın
mış ki no re jis sor Lə tif Sə fə rov təş ki la tın İda rə he yə ti nin səd ri se çi lib.
 
1967 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Ay gün Zi yad qı zı Sə məd za də Ba kı da ana dan olub.

1970 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu si qi şü nas Səadət Təh mi raz qı zı Şi ri no va 
ana dan olub.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Qa ra Qa ra ye vin ana dan ol ma sı nın 80 il lik yu
bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

1999 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra ma zan Həm zət oğ lu Xə
li lov (1901–1999) və fat edib. Üze yir Ha cı bəy li nin şəx si ka ti bi, 
bəs tə ka rın və fa tın dan son ra onun ir si nin yo rul maz təb li ğat çı
sı olub. 1975ci il dən öm rü nün so nu na dək Üze yir Ha cı bəy li
nin evmu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev 2016cı ilin Azər bay can Res
pub li ka sın da “Mul ti kul tu ra lizm İli” elan edil mə si haq qın da 

sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Res pub li ka sın da 2019cu ilin “Nə si
mi İli” elan edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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12 YANVAR
1908 (ye ni təq vim lə 25 yan var) – Bö yük bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin Mə həm
məd Fü zu li nin poema sı əsa sın da yaz dı ğı “Ley li və Məc nun” ope ra sı Ba kı da 
ta ma şa ya qo yu lub. Bu, mü səl man Şər qin də ya ra nan ilk ope ra idi. Ope ra nın ilk 
ta ma şa sı na akt yor və re jis sor Hü seyn Ərəb lins ki qu ru luş ver miş di. Di ri jor ya
zı çıdra ma turq Əb dür rə him bəy Haq ver di yev idi. Or kestr Üze yir bə yin se mi
na ri ya yol daş la rı olan mu si qi çi lər dən iba rət idi. Mu ğam his sə lə ri ni tar zən lər 
Qur ban Pi ri mov və Şi rin Axun dov mü şa yiət edir di. Məc nun ro lu nu Hü seyn
qu lu Sa rabs ki oy na mış dı. 
 
1925 – Şair Əli sol tan (Əli sol tan Ca mal oğ lu Ağə li yev; 1925–1982) Qu ba ra yo nu
nun Su say kən din də do ğu lub.

1928 – Ədə biy yat şü nas və sə nət şü nas, pro fes sor Gül rux Sa
bir qı zı Əli bəy li (1928 – 15.2.2016) ana dan olub. Es te ti ka və 
bə diilik mə sə lə lə ri nə dair təd qi qat əsər lə ri nin, po vest lə rin 
müəl li fi dir. 

1940 – Xalq ar tis ti, ma hir klar net ifa çı sı Və li 
Nur ba la Qə di mov (1940 – 15.4.2009) Ba kı da 
ana dan olub.

1951 – Əmək dar ar tist Zə ri nə Zül fü qar qı zı Al lah ver di ye va 
Gən cə də ana dan olub. F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar
mo ni ya sın da ça lı şır.

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Bəx ti yar Yu nis oğ lu Mu ra dov ana dan olub. 

1956 – Ya zı çı, sse na rist, Əmək dar jur na list Sa dıq El can lı (Sa dıq Qur ban
qu lu oğ lu İb ra hi mov) ana dan olub. “Azər bay can te le film”in baş re dak to ru 
iş lə yib.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Azər Ba rat oğ lu Qu li yev ana dan olub. “Azər
bay can film” ki nos tu di ya sı nın di rek tor müavi ni dir. 

1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Sər dar Qə lən dər oğ lu Məm mə dov ana
dan olub. 

1978 – Əmək dar ar tist, fa qot ifa çı sı İl qar Xə lil oğ lu Ha cı yev ana dan olub. Azər
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı or kest ri nin so lis ti dir.
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2004 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Mil li En sik lo pe di ya sı ”nın nəş ri və 
Azər bay can di lin də la tın qra fi ka sı ilə küt lə vi nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq
qın da sə rən cam lar im za la yıb. 

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Bö yük Azər bay can şairi Mol la Pə nah Va qi fin 
300 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

12 YANVAR
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13 YANVAR
1897 – Döv lət xa di mi, pub li sist, alim Ru hul la Əli oğ lu 
Axun dov (1897 – 1.4.1938) Ba kı nın Şü və lan kən din də do
ğu lub. Ta rix, in cə sə nət, ədə biy ya ta dair əsər lə rin müəl li fi
dir, iki cild lik rus caAzər bay can ca lü ğə tin re dak to ru olub. 
Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı nın 1ci ka ti bi (1925–
1926) iş lə yib. 

1909 – Ta nın mış tar zən, xa nən də Şi rul
la İma nov (1913 – 4.2.1976) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub, M.Ma qo ma ye vin “Şah İs ma yıl”, Z.Ha
cı bə yo vun “Aşıq Qə rib”, Ü.Ha cı bəy li nin “Şeyx Sə nan” ope ra
la rın da vo kal və tar ifa çı sı ki mi çı xış edib.

1912 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ha cı ba la Ağa hü seyn oğ lu Hü
sey nov (1912–1967) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın 

so lis ti olub.  

1928 – Ba kı da Azər bay can ya zı çı la rı nın bi rin ci qu rul ta yı baş la yıb. Qu rul tay da 
Azər bay can Pro le tar Ya zı çı la rı As so siasi ya sı nın (Az.PYA) ya ran ma sı haq qın da 
qə rar qə bul edi lib.

1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya re jis so ru Mə hər rəm Əli səf tər oğ lu 
Bə dir za də ana dan olub. Mil li Dram, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ta ma şa la ra 
qu ru luş ve rib.

1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, re jis sor Ca han gir Ya qub oğ lu Meh di
yev Ba kı da ana dan olub. Qu ru luş ver di yi film lər: “Ev lən mək is tə yi rəm”, “Ki şi 
sö zü” və s.

1969 – Əmək dar ar tist Xoş bəxt Adil oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

2003 – Xalq ar tis ti Mir zə Əb dül cab bar oğ lu Ba ba yev (16.7.1913 – 2003) və fat 
edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. Mü ğən ni lik fəaliy yə ti 
ilə ya na şı, film lər də (“Te le fon çu qız”, “Dər viş Pa ri si part la dır” və s.) ma raq lı 
ob raz lar ya ra dıb.
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14 YANVAR
1879 – Tif is də “Zi ya” (“Zi ya yi-Qaf qa ziy yə”) qə ze ti nin ilk nöm rə si çap dan çı-
xıb. Bu, 1877-ci il də bağ la nan “Əkin çi”dən son ra Azər bay can di lin də çı xan 
ikin ci qə zet idi. Re dak to ru və na şi ri Səid Ün si za də olan həf tə lik qə zet 1884-cü 
ilə dək nəşr olun du.

1923 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti To fiq Sə məd Mən-
sur oğ lu Ka zı mov (1923 – 2.8.1980) Ba kı da ana dan olub. Gənc 
Ta ma şa çı lar, Rus Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ta-
ma şa lar ha zır la yıb. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın baş re jis-
so ru olub. “An to ni və Kleopat ra” (V.Şeks pir, 1965), “Şə hə rin 
yay gün lə ri” (Anar, 1979) əsər lə ri nin ta ma şa la rı na gö rə Döv-
lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

1938 – Sse na rist, ki no şü nas, Əmək dar jur na list Na dej da Va sil yev na İs ma yı lo va 
Ba kı da do ğu lub. “Azər bay can fiım” ki nos tu di ya sın da 30-dan çox bə dii və sə-
nəd li film lə rin re dak to ru,  Azər bay can Te le vi zi ya sın da ve ri liş lə rin müəl li fi və 
apa rı cı sı olub.
 

1952 – Məş hur şair Al mas İl dı rım (İl dı rım Əb dül mə həm məd 
oğ lu Al mas za də; 25.3.1907 – 1952) Tür ki yə nin Ela zığ şə hə rin-
də dün ya sı nı də yi şib. İs tiq lal ruh lu şeir lə ri nə gö rə 1930-cu il-
də Ya zı çı lar Bir li yin dən xa ric edi lə rək Türk mə nis ta na sür gün 
edil miş, 1933-cü il də İra na, ora dan Tür ki yə yə mü ha ci rət et-
miş di.

1954 – Əmək dar ar tist El çin Emin oğ lu El çi yev Gən cə də ana-
dan olub. F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın di rek tor müavi ni dir.

1957 – Əmək dar ar tist Əf qan Sol tan oğ lu Sol ta nov Min gə çe vir də do ğu lub. Min-
gə çe vir teat rın da ça lı şıb, Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yo ru dur.

1982 – Şu şa şə hə rin də bö yük şair Mol la Pə nah Va qi fin məq bə rə si nin və Poezi ya 
evi nin açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim lər də res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP 
MK-nın bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev çı xış edib.
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1999 – Xalq ar tis ti, teatr və ki no akt ri sa sı Ba rat Hə bib qı zı 
Şə kins ka ya (28.6.1914 – 1999) və fat edib. 1935-ci il dən Aka-
de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “O ol ma sın, bu ol-
sun”, “Onun bə la lı sev gi si” və s. film lər də ma raq lı ob raz lar 
ya ra dıb.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Bəx ti yar Va hab za də nin 90 il-
lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev İs lam Təh sil, Elm və Mə də niy yət Təş ki la tı (ISES-
CO) üz rə Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Ko mis si ya sı nın ya ra dıl ma sı haq-
qın da sə rən cam im za la yıb. Ko mis si ya nın səd ri Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mə də niy yət na zi ri dir.

14 YANVAR
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15 YANVAR
1904 – Əmək dar ar tist Cab bar Əli oğ lu Əli yev (1904–1973) 
Nax çı van da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo-
ru olub, fi lm lər də (“Qız mar gü nəş al tın da”, “Qa ra ca qız” (Pi ri 
ba ba), “Gö rüş) çə ki lib.  

1907 – Akt yor, dra ma turq, Əmək dar ar tist 
Mə cid Ba ba oğ lu Şam xa lov (1907–1977) ana-
dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb. “Qa yı na na” ko me di ya sı nın müəl li fi  dir. 

1914 – Ya zı çı Ən vər Yu sif oğ lu Qa sı mov (1914–1989) Yev lax 
ra yo nun da ana dan olub. Əsər lə ri: “Düş mə ni min düş mə ni”, 
“Cər rah lar” (ro man) və s.

1923 – Azər bay can Kom mu nist Gənc lər İtt  i fa qı nın (kom so mol) or qa nı – “Gənc 
iş çi” qə ze ti nəş rə baş la yıb. 

1933 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Abi din Əli hə sən oğ lu Əli yev Le rik ra yo nun-
da do ğu lub.

1936 – Ya zı çı-pub li sist, tər cü mə çi Va qif Mu sa (Va qif Məm məd yu sif oğ lu Mu sa-
yev; 1936–1996) Qu ba ra yo nu nun Rus tov kən din də ana dan olub. “Bə yim ça yı 
bo yun ca”, “Sə hər me hi” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas Ay dın Ələs gər oğ lu Ka zım za-
də ana dan olub. Azər bay can ki no su nun ta ri xi nə dair təd qi qat la rın, ki tab la rın, 
“Azər bay can ki no en sik lo pe di ya sı”nın müəl li fi  dir.

1952 – Ya zı çı-pub li sist, fi  lo lo gi ya elm lə ri na mi zə di Səy yad Aran (Sa lah lı) İmiş li 
ra yo nu nun Qa ra don lu kən din də ana dan olub. “Kör pü”,  “So yuq gü nəş” ki tab-
la rı nın müəl li fi  dir.

1958 – Əmək dar ar tist, qar mon ifa çı sı Sər xan Əmi ra ğa oğ lu Abı yev ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li-
mi dir.

1959 – Əmək dar ar tist Nə si bə Nov ruz qı zı El da ro va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1965 – Əmək dar ar tist Se vinc Əli qı zı Əli ye va Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə çə ki lib.
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2007 – Xalq şairi, dra ma turq, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Nə-
bi Xəz ri (Nə bi Ələk bər oğ lu Ba ba yev; 10.12.1924 – 2007) və fat 
edib. Ki tab la rı: “İl lər və sa hil lər”, “Ul duz kar va nı”, “Ağ şim-
şək lər” və s. “Mir zə Şə fi  Va zeh”, “Tor pa ğa san cı lan qı lınc” və 
s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Res pub li ka Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri-
liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri olub.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li-
yi nin struk tu ru nun və ida rə edil mə si nin tək mil ləş di ril mə si ilə bağ lı təd bir lər 
haq qın da” fər man im za la yıb.

15 YANVAR
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16 YANVAR
1905 – Ya zı çı Üm-əl-Ba nin (Üm mül ba nu Mir zə qı zı Əsə dul-
la ye va; 1905–1994) ana dan olub. Neft mil yon çu la rı Şəm si 
Əsə dul la ye vin və Mu sa Na ğı ye vin nə və si dir. Azər bay ca nın 
so vet ləş mə sin dən son ra ailə si ilə Fran sa ya mü ha ci rət edib, 
fran sız di lin də ya zıb: “Qaf qaz gün lə ri”, “So nun cu ümi din ça-
ğı rı şı” və s.

1939 – Şair, na sir, tər cü mə çi Va qif Nə sib (Va qif Hü seyn oğ lu 
Nə si bov) Qa zax ra yo nun da ana dan olub.

1943 – Əmək dar rəs sam Faiq Rə him oğ lu İb ra hi mov Şə ki şə hə rin də ana dan 
olub. Əsər lə ri Ru si ya, Al ma ni ya, Tür ki yə, İran və baş qa öl kə lər də sər gi lə nib.

1944 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, tür ko loq, ic ti mai xa dim Ay-
dın Mir sa leh oğ lu Məm mə dov (1944 – 20.4.1991) Şə ki ra yo nu-
nun Kiş kən din də do ğu lub. Ali So ve tin de pu ta tı olub. De pu-
tat həm ka rı Di la rə Əli ye va ilə bir lik də Qax ra yo nu əra zi sin də 
av to mo bil qə za sın da hə lak olub.

1954 – Əmək dar ar tist Ağa lar Xan lar oğ lu Bay ra mov ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-

te ti nin müəl li mi dir.

1969 – Əmək dar müəl lim İl ha mə Arif qı zı Ağa ye va ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
Ni ya zi adı na 22 say lı Uşaq mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.

2002 – Ba kı da TÜRK SOY öl kə lə ri Mə də niy yət Na zir lə ri nin Daimi Şu ra sı nın XV 
top lan tı sı ke çi ri lib.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Məh sə ti Gən cə vi nin ya ra dı cı lı ğı nın 900 il lik yu-
bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı, gör kəm li dra ma turq İl yas Əfən di-
ye vin 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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17 YANVAR
1922 – Ta ğı yev teat rın da (in di ki Aka de mik Mu si qi li Teatr) tə mir-bər pa dan son-
ra (bi na 1918-ci il ha di sə lə rin də yan dı rıl mış dı) Azər bay can Döv lət Dram Teat-
rı nın ilk ta ma şa sı – M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa ra” ko me di ya sı gös tə ri lib. 
Tən tə nə li açı lış ge cə sin də döv lət rəs mi lə ri (xalq maarif ko mis sa rı Da daş Bün-
yad za də) ilə bə ra bər teat rın bi na sı nın keç miş sa hi bi Ha cı Zey na lab din Ta ğı yev 
də iş ti rak edib.

1926 – Ta nın mış şairə Mə di nə Gül gün (Mə di nə Nu rul la qı zı 
Ələk bər za də; 1926 – 17.2.1991) Ba kı da ana dan olub. 1938-ci 
il də ailə si Cə nu bi Azər bay ca na kö çüb, ora da mil li azad lıq hə-
rə ka tı nın (1941–1946) iş ti rak çı sı olub. 1947-ci il də Ba kı ya gə-
lib. “Təb ri zin ba ha rı”, “Xa ti rə lə ri min nəğ mə si”, “Dün ya mı zın 
sa ba hı” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1929 – Azər bay can mil li teat rı nın ilk pe şə kar akt yor la rın dan 
Mir zə Mux tar Məm mə dov (1841–1929) və fat edib. Şu şa da do-
ğu lub, 1874-cü il də Şu şa da M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa ra” 
ko me di ya sı nın ta ma şa sı na qu ru luş ve rib, müx tə lif trup pa lar-
da akt yor luq edib. 

1942 – Mu si qi şü nas, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi-
ya sı nın pro fes so ru, Əmək dar müəl lim Səadət Ağa məm məd 

qı zı Se yi do va Ba kı da do ğu lub. 

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka man ça ifa çı sı, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Arif Mur tu za oğ lu Əsə dul la yev ana dan olub.

1951 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Sə di Şə fa qət oğ lu Nu ri yev Bər də 
ra yo nu nun Ha cal lı kən din də ana dan olub. F.M.Dоstоyеvs ki nin ya ra dı cı lı ğı na 
dair təd qi qat la rın müəl li fi dir.

1992 – Azər bay can Ali So ve ti nin Mil li Şu ra sı 20 Yan va rın “Şə hid lər gü nü” elan 
olun ma sı haq qın da qa nun qə bul edib.

1992 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Ba kı şə hə ri Sa-
bun çu ra yo nu nun Nar da ran qə sə bə si Ta rix-mə də niy yət qo ru ğu elan edi lib.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Cə lil Məm məd qu lu za də nin 150 il lik yu bi le yi-
nin qeyd edil mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.
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1925 – Ta rix çi alim, pedaqoq Qa sım Sə fər oğ lu Qa sı mov (1925 – 2.11.1991) ana-
dan olub.

1927 – Xalq ar tis ti, di ri jor Ka mal Ca han ba xış oğ lu Ab dul la-
yev (1927 – 5.12.1997) ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rın da ça lı şıb.

1928 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq dok to ru, Əmək dar elm 
xa di mi Ağa Əh məd İsa oğ lu İsa za də (1928–2007) ana dan 
olub.

1939 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Nailə Hü seyn qı zı Kə ri mo va 
ana dan olub.

1941 – Xalq ar tis ti, ki no re jis sor, sse na rist El dar To fi q oğ lu Qu li yev ana dan 
olub. “Bir cə nub şə hə rin də”, “Se vinc bux ta sı”, “Ba bək”, “Gü müş göl əf sa nə si” 
və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes-
so ru dur.

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Cəb ra yıl Hüc cə tul la oğ lu Əli yev As ta ra ra-
yo nun da do ğu lub.

1947 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Afaq Sü ley man qı zı Mə li ko va ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Rəqs An samb lı nın so lis ti, bə dii rəh bə ri olub. 

1956 – Xalq rəs sa mı El dar Hi da yət oğ lu Mi ka yıl za də Ba kı nın Əmir can qə sə-
bə sin də ana dan olub. Ta nın mış xal ça çı-rəs sam, Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın müəl li mi dir.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Si ma Əh məd qı zı Qu li ye va ana dan olub. 
Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zin də bər pa çı-rəs sam 
iş lə yir.

1983 – Ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Sey fəd din Dağ lı (Sey fəd-
din Əliağa oğ lu Ab ba sov; 27.8.1921 – 1983) və fat edib. “Adı 
sə nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ ru” və s. pyes lə rin, “Ba-
har оğ lu”, “Mə şəl” ki tab la rı nın müəl li fi  dir. “Kir pi” jur na lı nın 
baş re dak to ru olub.
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1995 – R.Mus ta fa yev adı na Azər bay can Döv lət İn cə sə nət Mu ze yin də 20 Yan var 
fa ciəsi nin 5-ci il dö nü mü nə həsr olun muş sər gi açı lıb. Pre zi dent Hey dər Əli yev 
mə ra sim də çı xış edib.

2002 –  Gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, SS Rİ Döv lət mü ka fa tı laureatı, 
pro fes sor Cöv dət İs ma yıl oğ lu Ha cı yev (18.5.1917 – 2002) və fat edib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev “1918-ci il azər bay can lı la rın soy qı rı mı nın 100 
il li yi haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

18 YANVAR
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1873 – Azər bay ca nın ilk maarif çi qa dın la rın dan Hə mi də xa
nım Əh məd bəy qı zı Məm məd qu lu za dəCa van şir (1873 – 
6.2.1955) Ağ ca bə di ra yo nu nun Kəh riz li kən din də ana dan 
olub. Qaf qaz Mü səl man Qa dın la rı Xey riy yə Cə miy yə ti nin ya
ra dı cı la rın dan dır. Ömürgün yol da şı C.Məm məd qu lu za də
nin bioq ra fi ya sı nı ya zıb, Azər bay can ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni 
rus ca ya tər cü mə edib.

1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, müasir Azər bay can təs vi
ri sə nə ti nin ba ni lə rin dən Ca vad Mir ha şım oğ lu Mir ca va dov 
(1923 – 24.6.1992) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə rin də şi fa hi 
xalq ədə biy ya tı per so naj la rı na ge niş yer ve rib. Əsər lə ri: “Şərq 
mi niatü rü möv zu sun da imp ro vi za si ya” sil si lə si, “Toy”, “Şa
manqa dın” və s.

1931 – Xalq ar tis ti Ay dın Ağa oğ lu Şah su va rov (1931–1986) 
Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, fo toq raf  Pər viz Əsəd oğ lu Qu li yev Ba kı da 
ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da iş lə yir.

1943 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, pro fes
sor Tər lan Əş rəf oğ lu Se yi dov ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı Or ta ix
ti sas mu si qi mək təbstu di ya sı nın di rek to ru dur.

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na zim Ya qub oğ lu Ələk bə rov  ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın əmək da şı dır.

1966 – Əmək dar ar tist Vi da di Hə sən oğ lu Rə cəb li Ba bək ra yo nu Nə hə cir kən
din də do ğu lub.  

1971 – Əmək dar ar tist El man Məm mədr za oğ lu Rə fi yev Sum qa yıt da ana dan 
olub. Döv lət Pan to mi ma Teat rı nın akt yo ru, həm çi nin di rek to ru dur.

1980 – Əmək dar ar tist Məm məd Ab bas qu lu oğ lu Cə fə rov (1912–1980) və fat 
edib. Gən cə Dram Teat rın da akt yor, Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da di rek tor 
iş lə yib.

1993 – Azər bay can Par la men ti “Döv lət ger bi haq qın da” Kons ti tu si ya qa nu nu 
qə bul edib. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti döv rün də ha zır lan mış gerb la yi hə
lə rin dən bi ri ki çik də yi şik lik lər lə təs diq edi lib.
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20 Yan var Ümum xalq Hüzn Gü nü dür. 1990-cı ilin 20 yan var ge cə si So vet Or-
du su his sə lə ri Ba kı da Azər bay ca nın su ve ren li yi uğ run da mü ba ri zə yə qalx mış 
dinc əha li yə qar şı  qan lı qır ğın hə ya ta ke çi rib. Tə ca vüz nə ti cə sin də 147 nə fər öl-
dü rül müş, 800-dən çox adam ya ra lan mış dı. Öl dü rü lən lər ara sın da beş mil lə tin 
nü ma yən də si, 20-dən çox qa dın və uşaq var idi.

1882 – Şair Bəd ri Se yid za də (Bəd rəd din Mir Ka zım oğ lu Se yid za də; 1882–1945) 
Ba kı nın Keş lə kən din də do ğu lub.

1907 – Ba kı da “Mü səl man Xey riy yə Cə miy yə ti” Azər bay can mu si qi sin dən iba-
rət bö yük kon sert təş kil edib.

1924 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Yu sif Məm məd oğ lu Ba-
ğı rov (1924 – 28.11.1996) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rın da qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib, 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da film lə rin ikin ci re jis so-
ru olub.   

1928 – Aka de mik, et noq raf Tey mur Əmi ras lan oğ lu Bün ya-
dov Qa zax ra yo nu nun Şıx lı kən din də do ğu lub. Azər bay can 
et noq ra fi ya sı, mu si qi mə də niy yə ti, res pub li ka mız da ar xeolo gi ya el mi nin in ki-
şa fı, ta rix lə bağ lı təd qi qat əsər lə ri nin müəl li fi dir.

1940 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Cən nət Əli bəy qı zı Sə li mo va Ba kı da do ğu lub. 
Döv lət  Rus Dram, Ba kı Ka me ra, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rı nın baş re jis so ru 
olub, Aka de mik  Mu si qi li, Ope ra və Ba let teatr la rın da ta ma şa la ra qu ru luş ve-
rib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.  

1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Ta hir Ək bər (1946 
– 2.3.2018; Ta hir İs ma yıl oğ lu Ək bə rov) ana dan olub. Sim-
fo nik və ka me ra əsər lə ri nin, po pul yar mah nı la rın (“Dər din 
alım”, “Heç küs mə yin ye ri dir mi?”) müəl li fi dir.

1948 – Əmək dar rəs sam El dar Ha cı ba ba oğ lu Qur ba nov Ba kı-
da ana dan olub. Müx tə lif janr lar da, abst rakt üs lub da əsər lər 
iş lə yib, teatr ta ma şa la rı na səh nə tər ti ba tı ve rib.

1950 – Əmək dar ar tist La ri sa Ca han gir qı zı Xə lə fo va Ba kı da do ğu lub. Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub. Film lə rə (“Bağ lı qa pı”, “Təh mi nə” və s.) çə-
ki lib. Mosk va da ya şa yır.
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1956 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Azad Mi ka yıl oğ lu Əli yev Ba kı da ana dan 
olub. Gör kəm li şəx siy yət lə rin me mo rial abi də lə ri nin, Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də Xan Şu şins ki, Se yid Şu şins ki və b. sə nət kar la rın büst lə ri nin müəl li fi dir.

1957 – Əmək dar rəs sam Qüd rət Qur ba nov Cəb ra yıl ra yo nu nun Dər zi li kən din-
də do ğu lub. Müx tə lif öl kə lər də sər gi lə ri ke çi ri lib. Ru si ya da ya şa yır. Əsər lə ri 
Tret ya kov qa le re ya sın da (Mosk va), Vru bel mu ze yin də (Omsk), şəx si kol lek si-
ya lar da sax la nı lır.

1973 – Əmək dar ar tist No fəl Ab dul mə cid oğ lu Və li yev Göy çay ra yo nun da ana-
dan olub. Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur. 

1977 – Şair, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zey nal 
Əliab bas oğ lu Cab bar za də (31.12.1920 –1977) və fat edib. 
Uşaq-gənc lər üçün ki tab la rın müəl li fi dir: “Çi nar”, “Ar zu-
lar”, “Dos tum, gəl sö zə bax”, “Uca dağ ba şın da”, “Bi zim 
dün ya” və s.
 
2010 – Ba kı nın Ya sa mal ra yo nun da kı “20 Yan var” dairə sin də 
20 Yan var abi də komp lek si nin açı lı şı olub. Abi də komp lek-
si nin me ma rı Əda lət Məm mə dov, hey kəl tə raş la rı Ca van şir Da da şov və Azad 
Əli yev dir.

20 YANVAR
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1907 – Ta nın mış ta rix çi və iq ti sad çı, aka de mik Əli söh bət Sum bat oğ lu Sum bat
za də (1907 – 22.1.1992) Ba kı nın Əmir can kən din də do ğu lub. Azər bay can xal qı
nın et no ge ne zi nə dair təd qi qat əsər lə ri nin müəl li fi dir.

1924 – Məş hur bəs tə kar, Xalq ar tis ti Şə fi qə Qu lam qı zı Axun
do va (1924 – 26.7.2013) Şə ki də do ğu lub. Azər bay can da ope ra 
(“Gə lin qa ya sı”) yaz mış ilk qa dın bəs tə kar dır. “Ev bi zim, sirr 
bi zim” ope ret a sı nın, po pul yar mah nı la rın (“Meh ri ban olaq”, 
“Nə dən ol du” və s.), ro mans la rın müəl li fi dir.

1947 – Ta nın mış hey kəl tə raş, rəs sam Mir Tey mur Məm mə dov 
Ba kı da do ğu lub. İçə ri şə hər, Qo bus tan təs vir lə ri, ki şi və qa
dın ob raz la rı, hey van lar, quş lar, müx tə lif sim vol la rın ge niş yer al dı ğı ke ra mi ka 
kom po zi si ya la rı nın müəl li fi dir.

1950 – Xalq şairi Zə lim xan Yu sif oğ lu Ya qub (1950 – 9.1.2016) Gür cüs ta nın 
Bol ni si ra yo nu nun Kə pə nək çi kən din də do ğu lub. “Kön lü mün sə si”, “Yo lum 
el dən baş la nıb”, “Od al dı ğım ocaq lar”, “Şairin ta le yi” və s. ki tab la rın müəl li
fi dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995–2005), Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri 
(2008–2016) olub.

1960 – Piano çu, Əmək dar müəl lim, pro fes sor Nər mi nə Əh məd qı zı Qu li ye va 
ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro rek to ru dur.

2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Sü ley man Ələs gə rov 
(22.2.1924 – 2000) və fat edib. “Ul duz”, “Özü müz bi lə rik”, 
“Mil yon çu nun di lən çi oğ lu” ope ret a la rı, “Ba ha dır və So na”, 
“Sol ğun çi çək lər” ope ra la rı, “Ba ya tıŞi raz” sim fo nik mu ğa mı 
və di gər mu si qi əsər lə ri nin müəl li fi dir.

2008 – Azər bay can vo kal sə nə ti nin ta nın mış nü ma yən də si, 
SS Rİ Xalq ar tis ti Lüt fi yar Müs lüm oğ lu İma nov (17.4.1929 – 

2008) və fat edib. Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb, ope ra lar da baş par ti ya la rı ifa 
edib, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ic ti mai fik ri nin gör kəm li nü ma yən
də si, maarif çi və ya zı çıpub li sist Əli bəy Hü seyn za də nin ana dan ol ma sı nın 150 
il li yi ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb.
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1892 – Gör kəm li bo ya kar və qra fi  ka us ta sı Bəh ruz Şi rə li bəy 
oğ lu Kən gər li (1892 – 7.2.1922) Nax çı van da ana dan olub. 
Əsər lə rin də Və tə nin gö zəl lik lə ri ni (“Ge cə mən zə rə si”, “İlan 
da ğı” və s.) tə rən nüm edib. “Qaç qın lar” sil si lə si (1918–1921) 
er mə ni lər tə rə fi n dən ta ri xi yurd la rın dan qo vu lan soy daş la rı-
mı zın ta le yi nin bə dii ini ka sı dır.

1926 – Na sir, pub li sist, tər cü mə çi Məm mədr za Ab dul la oğ lu 
Afi  yət (Mə rən di; 1926–1995) ana dan olub. 

1943 – Əmək dar ar tist To fi q Qu la mə li oğ lu Bay ra mov Ba kı da an dan olub. Sum-
qa yıt, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb. Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yo-
ru dur, fi lm lə rə çə ki lib.  

1944 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Ha cı Mə cid oğ lu İs ma yı lov 
Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şır. “Ad gü nü”, “Bə yin 
oğur lan ma sı”, “Həm zi ya rət, həm ti ca rət” və s. fi lm lər də ma raq lı ob raz lar ya-
ra dıb.

1944 – Xalq rəs sa mı Si rus Ya dul la oğ lu Mir zə za də ana dan olub. Mo nu men tal-
de ko ra tiv və dəz gah rəng kar lı ğı sa hə lə rin də ça lı şır, Azər bay can Döv lət Rəs-
sam lıq Aka de mi ya sın da pe da qo ji fəaliy yət gös tə rir.

1966 – Əmək dar ar tist Sər vər Bəh lul oğ lu  Əli yev ana dan olub. C.Cab bar lı adı-
na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur. 

1971 – Əmək dar ar tist El şən Mər dan oğ lu Rüs tə mov Ma sal lı ra yo nun da ana-
dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru dur, fi lm lər də çə ki lib.

1980 – Əmək dar ar tist Kö nül El dar qı zı Abas bəy li ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can da Olim pi ya Hə rə ka tı və İd man 
Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2018 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Xan mu sa Mu sa xan oğ lu Mu sa yev 
(1922–2018) və fat edib. Şa ma xı nın Şam lı kən din də ana dan olub.
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1878 – Əmək dar ar tist, teatr xa di mi, re jis sor Yu nis Nu ri (Yu nis Ha cı Sü ley man 
oğ lu Sü ley ma nov; 1878 – 5.1.1950) İrə van da do ğu lub. İrə van Azər bay can Döv
lət Dram Teat rı nın ya ra dı cı la rın dan bi ri olub.

1927 – Xalq ar tis ti, ta nın mış rəq qas Bö yü ka ğa (Mir məm məd) 
Mir cə fər oğ lu Məm mə dov (1927 – 17.1.2017) ana dan olub. Fi
lar mo ni ya nın Mah nı və Rəqs An samb lı nın so lis ti olub. “Cü
cə lə rim” rəqs an samb lı na rəh bər lik edib. 

1935 – Şair, dra ma turq Ca han gir Ata ki şi oğ lu Məm mə dov (1935–
2008) ana dan olub. “Hə yə tim mə nim, hə ya tım mə nim”, “Məs mə 
xa la da yım dır”, “www. Fər zə likef.com” pyes lə ri nin müəl lif dir.

1940 – Xalq ar tis ti, fley ta ifa çı sı Mü zəf ər Məm məd İb ra him oğ lu Ağa ma lı za də 
Ba kı şə hə rin də ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da, Tür ki yə də pe da qo ji 
fəaliy yət gös tə rib.

1941 – Əmək dar in cə sə nət xa dim El şad Hey bət oğ lu Qu li yev 
(1941 – 27.5.2008) Cə li la bad şə hə rin də ana dan olub. 1983–
1990cı il lər də Döv lət Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə
si nin səd ri iş lə yib. Sə nəd li film lə rin sse na ri müəl li fi dir.

1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Hə sə na ğa Əf ra si
yab oğ lu Adı gö zəl za də (1946 – 29.4.2018) ana dan olub.

1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya ope ra to ru Fa zil Rauf oğ lu Ha dı
yev ana dan olub.

1949 – Əmək dar ar tist, tar zən Hə mid Şa mil oğ lu Və ki lov Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru dur.

1951 – Ka man ça ifa çı sı, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Ra fiq Hü seyn oğ lu 
İm ra ni ana dan olub. 

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Toğ rul Ra sim oğ lu Əfən di yev ana dan olub. 
R.Mus ta fa yev adı na Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin əmək da şı dır.

1977 – Əmək dar ar tist Şə la lə Şah və ləd qı zı Qu li ye va Min gə çe vir şə hə rin də ana
dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lər də çə ki lib. 

1979 – Əmək dar ar tist Sa mir Sə məd oğ lu Sə mə dov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let ar tis ti dir.
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1905 – Ədə biy yat şü nas alim Məm məd ka zım Ələk bər li (1905–
1938) Dər bənd şə hə rin də ana dan olub. BDU-nun rek to ru, 
Azər bay can Ya zı çı lar İt i fa qı İda rə he yə ti nin ilk səd ri olub. 
Rep res si ya qur ba nı dır.

1909 – Xalq ar tis ti, pro fes sional təh sil al mış ilk azər bay can lı 
di ri jor lar dan Əş rəf Hə sən oğ lu Hə sə nov (1909 – 9.8.1983) Şə-
ki də ana dan olub.

1921 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ey yub Əliağa oğ lu 
Məm mə dov (1921 – 27.8.1994) Ba kı da ana dan olub. Ə.Əzim-
za də adı na Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bin də müəl lim, di rek tor 
(1965–1975) iş lə yib.

1922 – Aşıq Şa kir (Şa kir Şah ver di oğ lu Ha cı yev; 1922 – 
10.4.1979) ana dan olub.

1940 – Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da Sə məd Vur ğu nun “Va qif” dra-
mı nın ilk ta ma şa sı olub.

1940 – Xalq ar tis ti Svet la na Cə lal qı zı Hə ki mo va ana dan olub. Ağ dam, Fü zu li, 
Sum qa yıt teatr la rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib. 

1941 – Xalq ar tis ti, ta nın mış qar mon ifa çı sı Af tan dil Ey nul la oğ lu İs ra fi lov ana-
dan olub.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Çin giz Qur ban oğ lu Ab ba sov Zər dab ra yo-
nun da ana dan olub. Uzun il lər Azər bay can Te le vi zi ya sı nın Mu si qi ve ri liş lə ri 
re dak si ya sın da ça lı şıb.

1960 – Əmək dar rəs sam Na tiq Na dir oğ lu Fə rə cul la za də ana dan olub. “Şah 
İs ma yıl Xə tainin port re ti”, “Türk mən çay” tab lo su ki mi bo ya kar lıq əsər lə ri ilə 
ya na şı, he ral di ka us ta sı ki mi də ta nı nıb. Azər bay ca nın bir sı ra or den və me dal-
la rı nın es kiz müəl li fi dir.

1961 – Xalq ar tis ti Sa bir Nov ruz oğ lu Məm mə dov Qa zax ra yo nu nun Poy lu kən-
din də do ğu lub. Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb, Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt-
yo ru dur. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, film lər də çə ki lib.

38



1965 – Əmək dar ar tist Əbül fəz Hü seyn oğ lu İma nov Ba bək qə sə bə sin də do-
ğu lub. C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın 
akt yo ru dur.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li ki no re jis sor, Xalq ar tis ti To fiq Meh-
di qu lu oğ lu Ta ğı za də nin 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

24 YANVAR
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1887 – Ya zı çı, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Se yid Hü seyn (Hü
seyn Mir ka zım oğ lu Sa dıq za də; 1887 – 6.1.1938) Ba kı da do ğu
lub. Bu gün də bə dii tə ra və ti ni sax la yan ma raq lı he ka yə lə rin 
müəl li fi dir. Rep res si ya qur ba nı olub.

1943 – Əmək dar rəs sam Ra fael Hə sən oğ lu Mu ra dov Ba kı
da ana dan olub. Ab şe ro nun ta ri xi irs və ko lo ri ti ni əks et di
rən əsər lə rin müəl li fi dir. Ba kı şə hə ri 4 nöm rə li Uşaq in cə sə nət 
mək tə bi nin müəl li mi dir.

1947 – Xalq ar tis ti, ta nın mış dik tor El dost Bay ram (El dost Əlöv sət oğ lu Bay ra
mov) Kür də mir ra yo nu ÇölƏrəb kən din də do ğu lub. 1972ci il dən Azər bay can 
Ra diosun da fəaliy yət gös tə rir.

1955 – Əmək dar ar tist Şah za də Ey nul la qı zı Ba ba ye va Ba kı da do ğu lub. Şə ki 
Dram, Döv lət Gənc lər teatr la rın da ça lı şıb. Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt ri sa sı dır

1958 – Xalq ar tis ti Ya sə mən Al lah ver di qı zı Ra ma za no va Ba bək ra yon Tum
bul kən din də do ğu lub. C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır. Nax çı van Döv lət Kuk la Teat rı nın di rek to ru olub.

1970 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si El çin Sul tan oğ lu Ar zu ma nov Şə rur ra yo nu 
Xan lıq lar kən din də do ğu lub.

1984 – Gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti Məm mədr
za İsa oğ lu Şeyx za ma nov (4.8.1915 – 1984) və fat edib. Aka de
mik Mil li Dram Teat rın da, ki no da (“Bir qa la nın sir ri”, “Nə
si mi”, “Əh məd ha ra da dır”, “Tü tək sə si” və s.) yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb.

2001 – Azər bay can Av ro pa Şu ra sı na tam hü quq lu üzv olub. 
Av ro pa Şu ra sı na üzv lük mə də niy yə ti mi zin təb li ği üçün də 

im kan lar açıb. Öl kə miz təş ki la tın mə də niy yət lə bağ lı proq ram la rın da iş ti rak 
edir.
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1863 – Maarif çi alim, ədə biy yat şü nas və pub li sist Fi ri dun bəy 
Kö çər li (1863–1920) Şu şa da do ğu lub. Qo ri Müəl lim lər Se mi
na ri ya sın da dərs de yib. Se mi na ri ya nın Azər bay can böl mə si
nin Qa za xa kö çü rül mə sin dən son ra ona rəh bər lik edib. 1920
ci ilin ma yın da Gən cə də an ti so vet üs ya nı za ma nı gül lə lə nib.

1933 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Mu sa Ab dul la oğ lu Mir zə yev 
(1933 – 29.1.2016) Ba kı da do ğu lub. Sim fo ni ya, sim fo nik or
kestr əsər lə ri, kan ta ta, vo kal sil si lə lə ri, mah nı la rın müəl li fi dir. Ü.Ha cı bəy li adı
na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

1934 – Əmək dar rəs sam El çin Mux tar oğ lu As la nov (1934–2018) Ba kı da do ğu
lub. Ki tab qra fi ka sı ilə məş ğul olub, Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ta ma şa la
ra səh nə tər ti ba tı ve rib, “Nə si mi” bə dii fil mi nin ge yim üz rə rəs sa mı olub.

1936 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti Xalq rəs sa mı Əzim Əzim za də 
üçün ema lat xa na ti kil mə si ba rə də xü su si qə rar qə bul edib.

1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, səs ope ra to ru Mi ros la va İva nov na İs gən də
ro va ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da, Döv lət Film Fon dun da 
iş lə yib.

1956 – Əmək dar ar tist Xə zər Nov ruz oğ lu Gən cə li Ba kı da ana dan olub. 2015ci 
il dən Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur.

1963 – Əmək dar ar tist Vi la yət Hi da yət oğ lu İs ma yı lov Nax çı van şə hə rin də do
ğu lub. Nax çı van Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın xor ar tis ti dir.

1971 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Ay gün Ələs gər qı zı Ka zı mo va Ba kı da ana dan olub. 

1971 – Əmək dar ar tist Qur ban Ab dul la oğ lu Mə si mov Şə ki də ana dan olub. 
Pan to mi ma teat rın da akt yor ki mi fəaliy yət gös tə rib. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın baş re jis so ru dur.

2008 – Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti İs lam Tap dıq oğ lu Rza
yev (11.11.1934 – 2008) və fat edib. Mu ğam Teat rı nın ya ra dı cı sı 
və 20 ilə ya xın bə dii rəh bə ri olub. 

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev məş hur caz men, piano çu və 
bəs tə kar Va qif Mus ta fa za də nin 70 il lik yu bi le yi haq qın da sə
rən cam im za la yıb.
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1806 – Ya zı çı, mü tə fək kir İs ma yıl bəy Qut qa şın lı (1806–1869) 
keç miş Qut qa şın ma ha lın da (in di ki Qə bə lə ra yo nu) ana dan 
olub. Fran sız di lin də yaz dı ğı “Rə şid bəy və Səadət xa nım” po
ves ti ilk Azər bay can nəsr əsə ri sa yı lır. Çar Ru si ya sı or du sun
da qul luq edib, ge ne ral rüt bə si nə dək yük sə lib.

1903 – Gör kəm li ədib Əb dür rə him bəy Haq ver di ye vin tə şəb
bü sü ilə Ba kı da xa nən də və inst ru men tal ifa çı la rın iş ti rak et
di yi bö yük “Şərq kon ser ti” təş kil edi lib. Bu, Azər bay can da fi lar mo nik fəaliy
yə tin ilk təd bi ri sa yı lır. On dan əv vəl be lə kon sert lər Şu şa da  (1901) və Ba kı da 
(1902) təş kil edil sə də, da ha çox mu ğam üç lü yü for ma tın da ol muş du.

1906 – Gör kəm li ta rix çi Sa ra Aşur bəy li (1906 – 17.7.2001) ana dan olub. Or ta əsr 
Azər bay can şə hər lə ri nin ta ri xi nə dair də yər li araş dır ma lar apa rıb, əsər lə ri in
gi lis, fran sız dil lə rin də çap edi lib. Rəs sam lar İt i fa qı nın üz vü olub, bo ya kar lıq 
əsər lə ri nin müəl li fi dir.

1912 – Əmək dar me mar Fə rəc Sət ar oğ lu Fə rə cov (1912 – 7.9.1990) ana dan olub. 

1923 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si nin qə ra rı əsa sın da Ba kı Te
atr Tex ni ku mu – Şərq də ilk teatr mək tə bi təş kil edi lib.

1939 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, us tad saz ifa çı sı, aşıq Əda
lət Məm mə də li oğ lu Nə si bov (1939 – 14.9.2017) Qa zax ra yo
nun da do ğu lub. “Yed di oğul is tə rəm” fil min də (aşıq) çə ki lib.

1939 – Ta nın mış akt ri sa Ofe li ya Rza qı zı Əf qan lı (Ofe li ya As
lan; 1939 – 18.5.2010) ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya Teat
rın da ça lı şıb. “Xoş bəxt lik qay ğı la rı”, “Yol əh va la tı” və s. film
lər də çə ki lib.

1962 – Əmək dar ar tist Bəh ruz Əy yub oğ lu Haq ver di yev Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Nax çı van Döv lət Uşaq Teat rın da ça lı şır.

1965 – Əmək dar ar tist, zərb alət lə ri ifa çı sı İs gən dər Və li yul lah og lu Ələs gə rov 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti, “Cən gi” et nocaz qru
pu nun üz vü dür.
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1848 – Şair, ta rix çi, pe da qoq Hə sə nə li xan Qa ra da ği (1848 – 2.12.1929) Şu şa da 
do ğu lub. Rus şairi İvan Krı lo vun təm sil lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib. Qo ri Müəl
lim lər Se mi na ri ya sı nın müəl li mi Alek sey Çern ya yevs ki ilə bir gə azər bay can lı 
şa gird lər üçün “Və tən di li” dərs li yi ni (1882) ha zır la yıb.

1908 – Bəs tə kar, Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Bo ris İsaako viç Zeyd man (1908–1981) Pe ter burq da ana dan 
olub. Ü.Ha cı bəy li nin də və ti ilə Ba kı ya gə lib, Döv lət Kon
ser va to ri ya sın da dərs de yib (1940–1960). Ba kı da “Mas ka
rad”, “Ağıl dan bə la” ope ra la rı nı, “Qı zıl açar” ba le ti ni ya
zıb. 

1923 – Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin or qa nı – “Maarif və 
mə də niy yət” jur na lı (re dak tor Ta ğı Şah ba zi Si murq) nəş rə baş la yıb. Son ra kı il
lər də “İn qi lab və mə də niy yət”, “Re vol yu si ya i kul tu ra” və s. ad lar la çı xıb. 1953
cü il dən “Azər bay can” ad la nır.

1925 – Şair, dra ma turq, tər cü mə çi, teatr şü nas Adil Qa far oğ lu 
Ba ba yev (1925 – 19.8.1977) Nax çı van da ana dan olub. “Dağ lar 
qı zı”, “Qız gö rü şə tə lə sir” və s. pyes lə rin müəl li fi dir. 

1938 – Ki noope ra tor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zaur Mə hər
rə mov Ba kı da do ğu lub. “Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Ad gü nü”, 
“Göz lə mə ni” və s. film lə ri len tə alıb, sə nəd li film lə rin re jis
so ru dur.

1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na
sı nın əmək da şı Rə fi qə Mir zə qı zı Mu sa za də ana dan olub. 

1959 – Əmək dar rəs sam Ra fael Zey nal oğ lu Ha şı mov Min gə çe vir şə hə rin də 
ana dan olub. Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı nın baş rəs sa mı dır.

1972 – Əmək dar ar tist, ba la ban ifa çı sı Şir zad Ni zan oğ lu Fə tə li yev ana dan 
olub.

1980 – Azər bay can da te le ra dio dik tor luq mək tə bi nin ba ni lə rin dən bi ri, dik tor
lar ara sın da res pub li ka nın ilk Əmək dar ar tis ti Ay dın Çin giz oğ lu Qa ra dağ lı 
(20.8.1929 – 1980) və fat edib.

43



1985 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr re jis so ru, pe da qoq, sə nət şü nas lıq 
dok to ru, pro fes sor Meh di Əsə dul la oğ lu Məm mə dov (22.5.1918 – 1985) və
fat edib. 

2015 – Xalq şairi, dra ma turq Va qif Sə mə doğ lu (Va qif Sə məd 
oğ lu Və ki lov; 5.6.1939 – 2015) və fat edib. “Bəxt üzü yü”, “Yay
da qar to pu oyu nu”, “Ge ne ra lın son əm ri” və s. pyes lə rin 
müəl li fi dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (2000–2010) olub.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı İs ma yıl Şıx lı nın 
100 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za
la yıb.

28 YANVAR
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1926 – Xalq ar tis ti, sirk us ta sı, jonql yor, il lü zionist Xos rov Ab-
dul la oğ lu Ab dul la yev (1926 – 31.3.1980) Şa ma xı da ana dan 
olub. “Uşaq lı ğın son ge cə si”, “O qı zı ta pın” və s. fi lm lər də 
çə ki lib.

1927 – Məş hur ba le ri na, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti 
Ley la Mə həd qı zı Və ki lo va (1927 – 20.2.1999) dün ya ya gə lib. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın apa rı cı ba let ar tis ti olub. 1953-cü il-
dən Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib, təd ris oca ğı na rəh bər lik edib.

1938 – Xalq ar tis ti, ma hir qa boy ifa çı sı Ka mil Cə lil oğ lu Cə li lov Ba kı nın Bu zov-
na kən din də do ğu lub. Ni ya zi adı na sim fo nik, S.Rüs tə mov və Ə.Ba kı xa nov adı-
na xalq çal ğı alət lə ri, “Dan ul du zu” inst ru men tal an sambl la rı nın so lis ti olub.

1944 – Xalq ar tis ti Mə za hir Hə bul la oğ lu Sü ley ma nov Zər dab ra yo nun da 
ana dan olub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, “Mə nim ağ şə hə rim”, 
“Yük”, “Ca vid öm rü” fi lm lə rin də çə ki lib.

1950 – Ya zı çı-pub li sist, dra ma turq Xey rəd din Qo ca ana dan olub. “Hə rə nin öz 
pa yı...”, “Dü zü-düz, əy ri ni-əy ri” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al maz Xə lil qı zı Əli ye va ana dan olub. 
M.F.Axund za də adı na Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək da şı dır.

2016 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Mu sa Ab dul la oğ lu Mir zə yev 
(26.1.1933 – 2016) dün ya sı nı də yi şib. Sim fo ni ya, sim fo nik or-
kestr üçün əsər lər, kan ta ta, vo kal sil si lə lə ri, mah nı la rın müəl-
li fi  dir. Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro-
fes so ru olub.
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1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Tey yub Mir
zə hə sən oğ lu Axun dov (1920 – 3.12.1991) ana dan olub. “Onu 
ba ğış la maq olar mı?”, “Sehr li xa lat”, “Dağ lar da dö yüş”, “Tü
tək sə si” və s. film lə rin ope ra to ru dur.

1930 – Ba kı Fəh lə Uşaq Teat rı nın (in di ki Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı) Azər bay can böl mə si fəaliy yə tə baş la yıb. Azər bay can 
SSR Xalq Maar rif Ko mis sar lı ğı nın 1928ci il 5 okt yabr ta rix li 
qə ra rı na əsa sən, ön cə teat rın rus böl mə si ya ra dıl mış dı. 1936cı il iyu nun 18də 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ad lan dı rıl dı. 

1935 – Əmək dar rəs sam Gen na di Dem ya no viç Bri jat yuk (1935 – 11.6.2008) Gən
cə şə hə rin də ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğın da gül təs vir lə ri, Ab şe ron la bağ lı pey
zaj lar, qa dın port ret lə ri da ha çox yer tu tur.

1936 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas Araz Məm məd Arif oğ lu Da daş
za də (1936 – 4.11.1990) ana dan olub. 

1941 – Əmək dar me mar Zül fü qar Əlif oğ lu Məm mə dov ana dan olub.

1943 – Ta nın mış akt yor Ələs gər Əli oğ lu İb ra hi mov (1943 – 10.3.1983) ana dan 
olub. “İn san məs kən sa lır”, “Yed di oğul is tə rəm”, “Tor paq. Də niz. Od. Sə ma” 
və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1948 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı El xan Yəh ya oğ lu 
Əhəd za də (1948 – 8.10.2010) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mu
si qi li Teatr da, Mah nı Teat rın da ça lı şıb.

1949 – Əmək dar ar tist Em ma Qə lən dər qı zı Mə li ko va ana
dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teatr da ça lı şır. Film lər də çə
ki lib. 

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül şən Zə ki qı zı Sə li mo va ana dan olub. 
Döv lət Film Fon du nun əmək da şı dır.

1964 – Əmək dar ar tist Ar zu Əh məd oğ lu Mus ta fa yev ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1969 – Əmək dar ar tist Nu riy yə İs ma yıl qı zı Hü sey no va ana dan olub. Qə dim 
Mu si qi Alət lə ri An samb lı nın so lis ti, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
müəl li mi dir.
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1970 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti “Res pub li ka da mu zey işi nin və ziy yə ti 
və onu yax şı laş dır maq təd bir lə ri haq qın da” qə rar qə bul edib.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ra dıl ma
sı nın 80 il li yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2006 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq fər ma nı na əsa sən, Mə də niy yət Na
zir li yi və Gənc lər, İd man və Tu rizm Na zir li yi ləğv edi lə rək Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yi, ha be lə Gənc lər və İd man Na zir li yi ya ra dı lıb. Döv lət baş çı sı nın 
2018ci il 20 ap rel ta rix li fər ma nı ilə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi əsa sın da 
Mə də niy yət Na zir li yi və Döv lət Tu rizm Agent li yi ya ra dıl dı.

30 YANVAR
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1879 – Ta nın mış sa ti rik şair Sə məd Mən sur (Sə məd Ha cı Əh məd oğ lu Ka zı mov; 
1879 – 3.1.1927) Ba kı nın Əmir can kən din də do ğu lub. “Mol la Nəs rəd din”, “Şey-
pur” və s. jur nal lar da şeir lə ri dərc edi lib. “Sə fa” cə miy yə ti nin ya ra dı cı sı olub, 
cə miy yə tin nəz din də ki teatr üçün pyes lər ya zıb, tər cü mə lər edib. 

1884 – Gör kəm li ic ti mai-si ya si xa dim, ya zı çı-pub li sist Mə-
həm məd Əmin Ha cı Mol la Ələk bər oğ lu Rə sul za də (1884 – 
6.3.1955) Ba kı nın Nov xa nı kən din də do ğu lub. Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin (1918–1920) ba ni si dir, Cüm hu riy yə tin 
sü qu tun dan son ra Av ro pa da, Tür ki yə də Azər bay can mü ha-
ci rə ti nə rəh bər lik edib, jur nal və qə zet lər nəşr et di rib. “Çağ-
daş Azər bay can ədə biy ya tı”, “Çağ daş Azər bay can ta ri xi” və 
s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Mə za rı An ka ra da dır.

1903 – Əmək dar rəs sam, ta nın mış bo ya kar və qra fi k Ələk bər Ələs gər oğ lu Rza-
qu li yev (1903 – 31.1.1974) Ba kı da ana dan olub. “Köh nə Ba kı” sil si lə si , “M.Ə.Sa-
bir”, “Çay be cə rən lər” və s. li noq ra vü ra la rın müəl li fi  dir. 30–40-cı il lər də rep res-
si ya ya mə ruz qa lıb, həbs və sür gün edi lib.

1915 – Xalq ar tis ti Ve ra Kar lov na Şir ye (1915 – 5.5.2003) Ba kı da ana dan olub. 
1933-cü il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub, “İs tiq lal” 
or de ni (2000) ilə təl tif olu nub.

1918 – Xalq ar tis ti Kons tan tin Ni ko la ye viç Ba ta şov (1918–1991) Tifl  is də do ğu-
lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi  ya 
Mək tə bin də dərs de yib.

1924 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əli Tu də (Əli Əli qu-
lu oğ lu Ca vad za də; 1924 – 26.2.1996) Ba kı da do ğu lub. 1940-cı 
il lər də Cə nu bi Azər bay can da azad lıq hə rə ka tı nın ön cül lə rin-
dən olub.

1931 – Xalq ar tis ti Ay dın Ağa oğ lu Şah su va rov (1931–1986) Nax çı-
van da do ğu lub. Nax çı van Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, fl ey ta ifa çı sı Tel man Mux tar oğ lu Ha cı yev 
ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1948 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Mü ba riz Hü seyn oğ lu Ta ğı yev İrə van şə hə rin də 
do ğu lub. Döv lət Mah nı Teat rı nın, Azər bay can Te le vi zi ya sı Est ra da-sim fo nik 
or kest ri nin so lis ti olub.
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1963 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Ələs gər Ha cıağa 
oğ lu Ələk bə rov (26.3.1910 – 1963) və fat edib. 1933-cü il dən 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, Film lər-
də (“Fə tə li xan, “Bö yük da yaq” və s.) unu dul maz ob raz lar 
ya ra dıb.

1972 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Fəx rəd din Qəh rə-
man oğ lu Ata yev ana dan olub. Fi lar mo ni ya da, Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da ça lı şır.

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev UNES CO-nun yu bi ley lər proq ra mı na (2008–
2009) da xil edil miş “Ley li və Məc nun” ope ra sı nın, Xalq rəs sa mı Sətt  ar Bəh lul-
za də nin, ya zı çı Mir Cə lal Pa şa ye vin, aka de mik Mu sa Əli ye vin 100 il lik yu bi ley-
lə ri nin ke çi ril mə si, həm çi nin Cə lil Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rı nın 125 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam lar im-
za la yıb.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ki no su nun 120 il li yi nin qeyd edil-
mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1935 – Ya zı çı-pub li sist Na zim Sa diq oğ lu İb ra hi mov (1935 – 1.9.2019) Ba kı da 
do ğu lub. Po liq ra fi ya və Ki tab Ti ca rə ti Ko mi tə si nin səd ri, “Azər bay can” nəş riy-
ya tı nın baş di rek to ru iş lə yib. Ali So ve tin de pu ta tı olub.

1948 – Əmək dar ar tist Əli Fər man oğ lu Al lah ver di yev (1948 – 15.6.2010) Sa mux 
ra yo nun da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1949 – Tür ki yə nin pay tax tı An ka ra da “Azər bay can Kül tür Dər nə yi” tə sis edi lib. 
Bu, dün ya da kı azər bay can lı la rın təş ki lat lan ma sı sa hə sin də ilk mü hüm ad dım 
idi. 

1953 – Xalq ar tis ti Ra fael Əli oğ lu Bay ra mov Gən cə də ana dan olub. F.Əmi rov 
adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın Ka me ra or kest ri nin bə dii rəh bə ri dir.

1953 – Əmək dar me mar Sa bir Hi da yət oğ lu Oru cov ana dan olub.

1961 – Əmək dar ar tist, piano çu İs lam Ata ba la oğ lu Ma na fov Ba kı da do ğu lub. 
Müx tə lif öl kə lər də kon sert proq ram la rı ilə çı xış edib. 2002-ci il dən Tür ki yə də 
ya şa yır, pe da qo ji və ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti gös tə rir. Ye di tə pə Uni ver si te ti nin (İs-
tan bul) do sen ti dir.

1967 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Əda lət Də li dağ lı (Əda lət Ha cı ba ba oğ-
lu Qa ra şov) Kəl bə cər ra yo nu nun Yel li cə kən din də do ğu lub. 

2003 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nə abi də ucal-
dıl ma sı haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2004 – Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Lüt fi Şah baz oğ lu Məm-
məd bə yov (6.2.1927 – 2004) və fat edib. Te le vi zi ya ta ma şa la-
rı na qu ru luş ve rib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Sə hər”, “Sehr li 
xa lat” və s. film lər də çə ki lib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu əra zi sin də “Maq sud İb ra him bə yov Ya ra dı cı-
lıq Mər kə zi”nin tə sis edil mə si ilə bağ lı təd bir lər haq qın da sə-

rən cam im za la yıb.
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2 fevralAzərbaycanGəncləri Günüdür. 1996-cı fev ra lın 2-də Azər bay can 
gənc lə ri nin bi rin ci fo ru mu ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev hə min əla mət-
dar ha di sə ni və döv lət qu ru cu lu ğu sa hə sin də gənc lə rin müs təs na ro lu nu nə-
zə rə ala raq bu ta ri xin Azər bay can Gənc lə ri Gü nü elan edil mə si ba rə də sə rən-
cam (1 fev ral 1997-ci il) im za la yıb.

1882 – İrə van şə hər gim na zi ya sı nın müəl li mi, maarif pər vər Mə şə di İs ma yı lın 
şa gird lə ri ilə bir gə ha zır la dı ğı V.Mə də to vun “Ta mah kar lıq düş mən qa za nır” 
pye si nin ta ma şa sı gös tə ri lib. Bu nun la İrə van da pe şə kar Azər bay can teat rı nın 
əsa sı qo yu lub.

1912 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Döv lət mü ka fa tı laureatı Mə hər-
rəm Ka zım oğ lu Ha şı mov (1912 – 2.5.1969) Ba kı da do ğu lub. 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da, Rus Dram Teat rın da baş re jis sor 
iş lə yib. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sı nın di rek to ru (1960–
1965) olub. 

1932 – Dil çi alim, aka de mik Ağa mu sa Ağa sı oğ lu Axun dov 
(1932 – 5.9.2015) Kür də mir də do ğu lub. AMEA-nın Hu ma ni-
tar və ic ti mai elm lər böl mə si nin aka de mik ka ti bi olub. 

1932 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zə ri fə Tey mur qı zı Sa la ho va Ba kı da ana dan 
olub. Mi niatür Ki tab Mu ze yi nin ya ra dı cı sı dır.

1936 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Rə şid Rza oğ lu Məm mə dov ana-
dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da bir çox ta ma şa la ra mu si qi 
ya zıb.

1940 – Əmək dar me mar Fey zul la Ağa sə fər oğ lu Qu li yev ana dan olub.

1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, asıq Yan var Pi ra lı oğ lu Bə də lov (1942 – 
27.12.2018) İs ma yıl lı ra yo nu nun Tir can kən din də do ğu lub.

1948 – Əmək dar ar tist, tar zən Ələk bər Sa bir oğ lu Ələk bə rov ana dan olub.

1951 – Xalq ar tis ti, inst ru men tal ifa çı (trom bon ça lan) Vi ta li Vla di mi ro viç As ta-
xin Ba kı da ana dan olub.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Yu suf Man sur oğ lu Şey xov Ba kı da ana dan 
olub. Bə dii və sə nəd li film lə rin sse na ri müəl li fi dir.
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1955 – Əmək dar ar tist Mux tar Şah mar oğ lu İba dov (1955 – 23.9.2013) Ba la kən 
ra yo nun da do ğu lub. Şə ki Dram, Döv lət Gənc lər teatr la rı nın akt yo ru olub, film-
lə rə çə ki lib.

1957 – Əmək dar ar tist So na xa nım Məm mə da ğa qı zı Mi ka yı lo va ana dan olub. 
Yuğ Döv lət Teat rın da ça lı şır, film lə rə çə ki lib, film lə rin dubl ya jın da iş ti rak edir. 

1961 – For te piano və or qan ifa çı sı, Əmək dar müəl lim, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə-
fə dok to ru Nə za kət Hü seyn qı zı Ri ma zi Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de-
mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1983 – Xalq ya zı çı sı Əli Qa ra oğ lu Və li yev (27.2.1901 – 1983) və fat edib. “Qar lı 
dağ lar”, “Ana qız”, “Ötən gün lər” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

2017 – Ba kı nın Ni ya zi kü çə sin də yer lə şən park da gör kəm li di ri jor, SS Rİ Xalq ar-
tis ti, maest ro Ni ya zi nin abi də si nin (hey kəl tə raş – Xalq rəs sa mı Ömər El da rov) 
açı lış mə ra si mi olub.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı nın 50 il lik yu bi-
le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. Min gə çe vir teat rı nın yu bi le yi 2018-ci il okt-
yab rın 17-də tən tə nə li şə kil də qeyd olu nub.
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3
1891 – İc ti mai xa dim, jur na list, tər cü mə çi Cey hun bəy Əb dül
hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (1891 – 22.10.1962) ana dan olub. Da
hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin ki çik qar da şı dır. Xalq Cüm
hu riy yə ti döv rün də “Azər bay can” qə ze ti nin re dak to ru olub. 
Son ra mü ha ci rə tə ge dib, Fran sa da ya şa yıb və ora da və fat 
edib. Mə za rı Pa ris də dir.

1927 – Mosk va da Türk xalq la rı nın mə də niy yət və in cə sə nə
ti nin öy rə nil mə si nə həsr olun muş Ümu mit i faq mü şa vi rə si baş la yıb. İki gün 
da vam edən mü şa vi rə də Azər bay can dan alim lər, sə nət şü nas lar iş ti rak edib.

1939 – Ya zı çı, pub li sist Şa mil Sü ley man lı ana dan olub. Ki tab la rı: “Nəğ mə li 
ürək”, “Qür bət dən gə lən sə da”,  “Kə sil miş çi na rın köl gə si” və s. “Ya zı çı” nəş
riy ya tı nın di rek to ru iş lə yib.

1949 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Hü seyn qu lu Əli oğ lu Əli yev Or du bad ra yon 
Bist kən din də do ğu lub. C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın baş rəs sa mı dır.

1951 – Əmək dar ar tist Hə sə na ğa Hü sey nə li oğ lu Hü sey nov (1951–2002) Ba kı
da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın akt yo ru olub, teatr da trup pa 
mü di ri iş lə yib.

1951 – Əmək dar ar tist Şı xı Mi riş oğ lu Ya qu bov Ağ daş ra yo nun da ana dan olub. 
Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na dir Mir zə oğ lu Əz məm mə dov Qo bus tan 
ra yo nu nun Nə ri man kənd kən din də ana dan olub. Sə nəd li film lə rin re jis so ru dur.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ba let üz rə re pe ti tor Ser gey Vla di mi ro viç 
Boq da nov ana dan olub. 

1959 – Əmək dar ar tist Mər dan Əh mə diy yə oğ lu Fey zul la yev 
(1959 – 13.8.2017) Şə ki ra yo nu nun Kiş kən din də do ğu lub. Şə
ki Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub. 1994cü il dən Mosk va
da ya şa yıb, “Sə mən dər qu şu” kuk la teat rın da re jis sor iş lə yib, 
özü nün ya rat dı ğı “Dər viş” teat rın da Azər bay can müəl lif ə ri
nin əsər lə ri ni ta ma şa ya qo yub.

1959 – Əmək dar ar tist Ra miz Hi da yət oğ lu Və li yev ana dan 
olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.
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1967 – Əmək dar ar tist Əli Əli yu sif oğ lu Ha cı yev ana dan olub. Fi lar mo ni ya nın, 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı or kest ri nin so lis ti dir.

1990 – Gör kəm li akt yor Ham let Xa nı za də (5.6.1941 – 1990) və fat edib. Ki no da, 
te le vi zi ya və teatr ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük şair və ta nın mış maarif çi Mir zə Şə fi Va ze
hin 220 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2014 – Ba kı da bö yük bəs tə kar və pe da qoq, SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı Qa ra Qa ra ye vin abi də si nin (hey kəl tə raş – Xalq rəs sa mı Fa zil Nə cə
fov) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi dent İl ham Əli yev iş ti rak edib.
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1939 – Xalq ar tis ti Ta ri yel İs gən dər oğ lu Qa sı mov Ağs ta fa ra yo nu nun Kö çəs gər 
kən din də ana dan olub. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur. “Axı rın-
cı aşı rım”, “Vul ka na doğ ru”, “Doğ ma sa hil lər” və s. fi lm lər də çə ki lib.

1945 – Gör kəm li mü ğən ni və bəs tə kar, Xalq ar tis ti Po lad Bül bü loğ lu ana dan 
olub. “Eşq və ölüm” ba le ti, “Ba ya tı-Şi raz” sim fo ni ya sı, mah nı lar, fi lm lə rə mu-
si qi (“Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Ba bək”, “Ən va cib mü sa hi bə”, “Se vinc bux ta-
sı”, “Hökm da rın ta le yi”, “Do lu” və s.) ya zıb. Azər bay ca nın mə də niy yət na zi ri 
(1988–2006) olub. 2006-cı il dən öl kə mi zin Ru si ya da sə fi  ri dir.

1945 – Əmək dar rəs sam Fər man Sə məd oğ lu Qu la mov (1945 
– 23.12.2016) As ta ra ra yo nun da do ğu lub. Əsər lə ri Mosk va da 
Döv lət Tret ya kov Qa le re ya sın da, Şərq Xalq la rı İn cə sə nət Mu-
ze yin də sax la nı lır. Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın müəl li-
mi olub.

1956 – Xalq ar tis ti, xa nən də Sə ki nə Qu lu qı zı İs ma yı lo va ana-
dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın da Ley li (“Ley li və Məc nun”; 
Ü.Ha cı bəy li), Ərəb zən gi (“Şah İs ma yıl”; M.Ma qo ma yev) və s. par ti ya la rı ifa 
edib.

1978 – Ba kı da gör kəm li bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti Qa ra Qa ra ye vin 60 il lik yu-
bi le yi mü na si bə ti lə tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Mə ra sim də res pub li ka nın rəh bə ri 
– Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev iş ti rak edib. 

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Ba kı şə hə rin də Neft Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı 
haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ba let mək tə bi nin ya ra dı cı la rın dan 
bi ri, SS Rİ Xalq ar tis ti Qə mər Ha cıağa qı zı Al mas za də nin 100 il lik yu bi le yi haq-
qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can mu ğam sə nə ti nin gör kəm li nü ma-
yən də si, Xalq ar tis ti Se yid Şu şins ki nin 130 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə-
rən cam im za la yıb.
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5
1918 – Bö yük bəs tə kar, pe da qoq, aka de mik, SS Rİ Xalq ar tis ti, 
döv lət mü ka fat la rı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Qa ra 
Əbül fəz oğ lu Qa ra yev (1918 – 13.5.1982) ana dan olub. Dün ya 
mu si qi xə zi nə si nə da xil olan “Yed di gö zəl” (1952), “İl dı rım lı 
yol lar la” (1958) ba let lə ri, sim fo ni ya lar, “Don Ki xot” sim fo nik 
qra vü rü, “Ley li və Məc nun” sim fo nik poema sı, di gər mu si qi 
əsər lə ri nin müəl li fi  dir. “Uzaq sa hil lər də”, “Onun bö yük ürə-
yi”, “Ni za mi” və s. fi lm lə rə mu si qi ya zıb. 30 ilə ya xın Azər-
bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı na rəh bər lik edib.

1923 – Əmək dar ar tist, tar zən Ba ba Əli hey dər oğ lu Sa la hov 
(1923 –  12.8.1981) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və 
Ra diosu nun “Araz” Xalq çal ğı alət lə ri an samb lı sə nət ka rın 
adı nı da şı yır.

1925 – Azər bay can Xalq Ko mis sar la rı So ve ti Ba kı da Ki tab Pa-
la ta sı (pas sa jı) təş kil et mək bə rə də qə rar qə bul edib.

1927 – Azər bay can K(b)P MK ka tib li yi res pub li ka da kı ay rı-ay rı ya zı çı təş ki-
lat la rı nın Azər bay can Pro le tar Ya zı çı la rı As so siasi ya sın da (AP YA) bir ləş mə si 
ba rə də qə rar qə bul edib. As so siasi ya nın üç böl mə si (Azər bay can, rus, er mə ni) 
var dı.

1930 – Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti Əli ba ba Ba laəh məd oğ lu Məm mə dov 
Ba kı nın Maş ta ğa kən din də do ğu lub. Mil li mu ğam sə nə ti nin in ki şa fı na də yər li 
töh fə lər ve rib, mah nı və təs nifl  ə rin müəl li fi  dir.

1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Adil Mu sa oğ lu Bə bi rov Ba kı da 
ana dan olub. Müx tə lif janr lar da əsər lər, sə nəd li fi lm lə rə, ta ma şa la ra mu si qi 
ya zıb, mah nı la rın müəl li fi  dir. Ka na da da ya şa yır, Azər bay can bəs tə kar la rı nın 
əsər lə rin dən iba rət kon sert lə rin təş ki lin də iş ti rak edir.

1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas, pro fes sor Aida Zey nal qı zı Ta-
ğı za də Şu şa da ana dan olub. 

1939 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, sse na rist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Rüs təm 
Məm məd İb ra him oğ lu İb ra him bə yov Ba kı da ana dan olub. 30-dan çox fi l min 
(“Səh ra nın bə yaz gü nə şi”, “Ad gü nü”, “İs tin taq”, “Öz gə ömür”, “Öl səm... ba-
ğış la” və s.) sse na ri müəl li fi  dir. Pyes lə ri teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.
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1942 – Teatr xa di mi Ağa kə rim Səf tər oğ lu Şə ri fov (1895–1942) və fat edib. C.Cab-
bar lı adı na Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yi nin ya ra dı cı sı və di rek to ru olub. 
Ba kı Teatr Mək tə bin də dərs de yib, mil li teatr ta ri xi nə dair ki ta bın müəl li fi  dir.
1948 – Şair, dra ma turq Mər kəz Mi ka yıl oğ lu Qa car (1948–2013) Fü zu li şə hə rin-
də do ğu lub. Təm sil, rü bai, poema, dram əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

1959 – Əmək dar ar tist Ra miz Hi da yət oğ lu Və li yev ana dan olub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1963 – Əmək dar ar tist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Mü nəv vər 
Sə məd qı zı Kə lən tər li (1912–1963) və fat edib. 1933-cü il dən 
səh nə fəaliy yə ti nə baş la yıb, Ope ra və Ba let, Mu si qi li Ko me-
di ya teatr la rın da ça lı şıb. “Ar şın mal alan” (1945), “Bəx ti yar”, 
“Gö rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun” və s. fi lm lər də yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb.

1967 – Xalq  ar tis ti, xa nən də Tey yub Şuey yub oğ lu As la nov ana dan olub. Qə-
dim Mu si qi Alət lə ri An samb lı nın so lis ti, Mə də niy yət və İn cə sə nət  Uni ver si te-
ti nin ka fed ra mü di ri dir.

1991 – Ali So vet Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət bay ra ğı haq qın da qa nun 
qə bul edib. Xalq Cüm hu riy yə ti nin üç rəng li bay ra ğı döv lət rəm zi ki mi təs diq 
edi lib. Döv lət bay ra ğı bə ra bər en li üç üfü qi (ma vi, qır mı zı, ya şıl) zo laq dan iba-
rət dir. Qır mı zı zo la ğın or ta sın da ağ rəng li ay pa ra və sək kiz gu şə li ul duz təs vir 
edi lib.

1996 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Xalq ya zı çı sı, gör kəm li ic ti mai-si ya si xa dim 
Mir zə İb ra hi mo vun xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si haq qın da sə rən cam im za la-
yıb.
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1924 – Xalq ar tis ti Fi rən giz Ab bas Mir zə qı zı Şə ri fo va (1924 
– 20.2.2014) ana dan olub. Uzun il lər Gənc Ta ma şa çı lar Teat
rın da ça lı şıb. “Qə rib cin lər di ya rın da”, “Ən va cib mü sa hi bə”, 
“Bay quş gə lən də”, “Qətl gü nü” və s. film lər də çə ki lib. 

1927 – Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Lüt fi Şah baz oğ lu Məm
məd bə yov (1927 – 1.2.2004) Ağ daş da do ğu lub. 50dək te le vi
zi ya ta ma şa sı na qu ru luş ve rib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Sə
hər”, “Sehr li xa lat” və s. film lər də çə ki lib.

1938 – Xalq ar tis ti Ra fiq Əş rəf oğ lu Əzi mov Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şır. Teatr la ya na şı, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, “Yed di oğul is
tə rəm”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə” və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1946 – Xalq ar tis ti Yu sif Yev ge ni ye viç Axund za də Ba kı da do ğu lub. Mü da fiə 
Na zir li yi Əla hid də Nü mu nə vi Or kest ri nin baş di ri jo ru, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1946 – Xalq rəs sa mı Ağaəli Mü səl lim oğ lu İb ra hi mov Ba kı da ana dan olub. 
Əsər lə ri müx tə lif öl kə lər də nü ma yiş olu nub. Azər bay can Rəs sam lar İt i fa qı nın 
ka ti bi, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra fiq Kə ri mov ana dan olub. Azər bay can 
Rəs sam lar İt i fa qı nın mə sul ka ti bi dir.

1948 – Əmək dar ar tist Cə mi lə Mə hər rəm qı zı Məm məd za də Ba kı da ana dan 
olub. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.  

1950 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ağa xan Mi nə xan oğ lu Ab dul la
yev (1950 – 25.12.2016) Ba kı nın Əmir can kən din də ana dan 
olub. 1977ci il dən ya ra dı cı lıq la ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət lə 
məş ğul olub. Və fa tın dan son ra (2017) Tür kan qə sə bə Mə də
niy yət evi nə A.Ab dul la ye vin adı ve ri lib. 

1954 – Xalq ar tis ti Röv şən Maq sud oğ lu Hü sey nov Nax çı van 
şə hə rin də do ğu lub. C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van 

Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şır.

1998 – “Mə də niy yət haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu qə bul 
olu nub. 21 de kabr 2012ci il ta rix də “Mə də niy yət haq qın da” ye ni qa nu nun qə
bu lun dan son ra qüv və dən dü şüb.
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2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin mad ditex ni
ki ba za sı nın yax şı laş dı rıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı Meh di Hü sey nin 100 il lik yu bi le yi
nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət mü
ka fat la rı laureatı Fik rət Əmi ro vun 90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la
yıb.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı Ən vər Məm məd xan lı nın 100 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1919 – Xalq ar tis ti, gör kəm li ki no re jis sor To fi q Meh di qu lu oğ-
lu Ta ğı za də (1919 – 27.8.1998) ana dan olub. “Gö rüş”, “Uzaq 
sa hil lər də”, “Ar şın mal alan” (1965), “Yed di oğul is tə rəm”, 
“Də də Qor qud”, “O dün ya dan sa lam” və s. fi lm lə ri ilə mil li 
ki no mu za də yər li töh fə lər ve rib.

1922 – Gör kəm li rəs sam, qra fi  ka us ta sı Bəh ruz Şi rə li bəy oğ lu 
Kən gər li (22.1.1892 – 1922) və fat edib.

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no rəs sa mı El çin Əb dül oğ lu Axun dov (El-
çin Ha mi) ana dan olub. Ani ma si ya fi lm lə ri nin re jis so ru və rəs sa mı dır, “Azan-
fi lm” stu di ya sı nın di rek to ru iş lə yib.

1952 – Əmək dar ar tist Va hid Əs gər oğ lu Əli yev To vuz şə hə rin də ana dan olub. 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur, fi lm lə rə çə ki lib.

1959 – Azər bay ca nın ilk Mə də niy yət na zi ri, fi  lo loq, Əmək dar müəl lim Məm-
məd Hə mid oğ lu Ələk bər li (1899–1959) və fat edib. Res pub li ka nın Təh sil na zi ri 
(1946–1952) iş lə yib, 1953–1955-ci il lər də Mə də niy yət na zi ri olub.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay ca nın gör kəm li bəs tə kar la rı, Döv lət mü-
ka fat la rı laureat la rı, Xalq ar tist lə ri Cöv dət Ha cı ye vin və To fi q Qu li ye vin 100 
il lik yu bi ley lə ri nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.
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1921 –  Ba  kı  da Azər  bay  can qa  dın  la  rı  nın bi  rin  ci qu  rul  ta  yı (8–11 fev  ral) işə baş 
la  yıb.

1928 – Əmək  dar me  mar Na  zim Məm  məd oğ  lu Ha  cı  bə  yov Ba  kı  da do  ğu  lub. 
“Gü  lüs  tan” sa  ra  yı  nın la  yi  hə  si  nə gö  rə res  pub  li  ka Döv  lət mü  ka  fa  tı  na (1982) la 
yiq gö  rü  lüb. Azər  bay  can Me  mar  lar İt  i  fa  qı səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni olub.

1929 – Xalq rəs  sa  mı Məm  mə  da  ğa Hü  sey  na  ğa oğ  lu Hü  sey  nov 
(1929 – 20.1.2002) Ba  kı  da do  ğu  lub. Ki  no rəs  sa  mı ki  mi ta  nı  nıb, 
20dən çox fil  mə (“Sə  hər”, “Bö  yük da  yaq”, “Əh  məd ha  ra  da 
dır?”, “Bi  zim Cə  biş müəl  lim” və s.) bə  dii tər  ti  bat ve  rib.

1949 – Əmək  dar müəl  lim Sev  da İb  ra  him qı  zı  Məm  mə  do  va 
ana  dan olub. Ba  kı şə  hə  ri Ş.Ələk  bə  ro  va adı  na 20 say  lı on  bi  ril 
lik Mu  si  qi mək  tə  bi  nin di  rek  to  ru  dur.

1950 – Əmək  dar ar  tist Ta  mil  la Faiq qı  zı Bün  ya  to  va ana  dan olub. A.Şaiq adı  na 
Azər  bay  can Döv  lət Kuk  la Teat  rı  nın akt  ri  sa  sı  dır.

1977 – Əmək  dar ar  tist Cey  hun Şah  ba  la oğ  lu Qu  ba  dov ana  dan olub. M.Ma  qo 
ma  yev adı  na Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik Fi  lar  mo  ni  ya  sı  nın so  lis  ti  dir.

1992 – Gör  kəm  li bəs  tə  kar, Xalq ar  tis  ti, pro  fes  sor Əş  rəf Cə  lal 
oğ  lu Ab  ba  sov (23.3.1920 – 1992) və  fat edib. Ü.Ha  cı  bəy  li adı  na 
Azər  bay  can Döv  lət Kon  ser  va  to  ri  ya  sı  nın rek  to  ru (1953–1957) 
olub.
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1909 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ca han Rza qı zı Ta lı şins ka ya (1909 – 1.3.1967) 
Lən kə ran da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da iş lə yib.

1924 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Mi rə ləs gər Mi rə sə dul la oğ lu 
Mir qa sı mov (1924 – 9.11.2003) Ba kı şə hə rin də ana dan olub. 
Cə lil Məm məd qu lu za də nin (Nax çı van), Cə fər Cab bar lı nın 
(Ba kı) mo nu men tal abi də lə ri nin müəl li fi dir.

1925 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Rə hi lə Mi rə ləs gər qı zı Hə sə
no va (1925 – 28.2.2004) ana dan olub.

1935 – Xalq rəs sa mı Cab bar Ağa da daş oğ lu Qa sı mov (1935–2006) Ba kı da do ğu
lub. Bə dii port ret lər, pla kat lar çə kib. Rəs sam lar İt i fa qın da pla kat böl mə si nin 
rəh bə ri olub.

1936 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Məm məd Meh di oğ lu Qu li yev (1936–
2001) Göy çay da do ğu lub. “Al dan mış kə va kib” sa ti rik ope ra sı nın müəl li fi dir.

1937 – Ki no re jis sor Ra miz Pa şa oğ lu Əs gə rov (1937 – 27.7.1967) ana dan olub. 
“Mən ki gö zəl de yil dim” fil mi nin çə ki li şi za ma nı hə lak olub.   

1946 – Əmək dar ar tist Əs gər Məm mə doğ lu (1946 – 21.12.2015) 
Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, 
film lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra
dıb.

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fəx rəd din Ca han gir oğ lu 
Məm mə dov ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın əmək
da şı dır.

1955 – Əmək dar ar tist Xan lar Al lah ver di oğ lu Hə şim za də ana dan olub. Şə ki 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1956 – Əmək dar ar tist Za kir İs ma yıl oğ lu Ağa yev ana dan olub. Aka de mik Mu
si qi li Teat rın baş ba let meys te ri dir.
 
1966 – Xalq ar tis ti Şü ku fə İm ran qı zı Mu sa ye va ana dan olub. Şu şa Döv lət Mu
si qi li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən də
si, bö yük şair Əh məd Ca va dın 120 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1828 – Ru si ya ilə İran ara sın da mü ha ri bə nin (1826–1828) ye kun la rı na dair Türk-
mən çay (Təb riz ya xın lı ğın da kənd) mü qa vi lə si bağ la nıb. Mü qa vi lə yə əsa sən, 
Azər bay ca nın İrə van və Nax çı van xan lıq la rı Ru si ya ya bir ləş di ri lib. Azər bay can 
tor paq la rı nın Ru si ya və İran ara sın da Araz ça yı bo yun ca bö lüş dü rül mə si ba şa 
ça tıb. 

1918 – Ya zı çı Cəm şid Cab bar oğ lu Əmi rov (1918 – 29.12.1982) 
Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. De tek tiv əsər lə rin müəl li fi -
dir: “Bril yant mə sə lə si”, “Sa hil əmə liy ya tı” (əsər əsa sın da “İs-
tin taq da vam edir” fi l mi çə ki lib), “Qa ra “Vol qa” və s.  

1927 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Ca han gir Va hid 
oğ lu Qəh rə ma nov (1927–1995) Qə bə lə də do ğu lub.

1928 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ca van şir Qa fa ra ğa oğ lu Qa fa rov (1928–1994) 
Gə də bəy də ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 

1931 – Ta nın mış mü ğən ni Ana tol lu Mir zə Hey dər oğ lu Qə ni-
yev (1931 – 1.10.1985) Neft ça la ra yo nun da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub.

1939 – Əmək dar elm xa di mi, ta rix çi, aka de mik Ya qub Mi ka yıl 
oğ lu Mah mu dov Şə ki ra yo nu nun Baş Göy nük kən din də do-
ğu lub. AMEA-nın Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı dır.

1944 – Əmək dar me mar Ay bə niz Əş rəf qı zı Hə sə no va ana dan olub.

1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ha cı Ab du yev Qa zax ra yo nun da do-
ğu lub.

1947 – Əmək dar ar tist Suğ ra Sa dıq qı zı Ba ğır za də ana dan olub. “Ul duz”, “Al-
ma al ma ya bən zər” və s. fi lm lər də çə ki lib. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 
mü hən dis iş lə yib. 

1948 – Xalq ar tis ti Alek sandr Ya kov le viç Şa rovs ki ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur, fi lm lər də, te le vi zi ya ta-
ma şa la rın da çə ki lib. 

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Qə mər Sey fəd din qı zı Ba ğı ro va ana dan olub. 
C.Cab bar lı nın ev-mu ze yi nin di rek to ru dur.

FЕVRAL

64



1975 – Azər bay can KP MK on cild lik “Azər bay can So vet En sik lo pe di ya sı”nın 
ye ni nəş ri nə baş lan ma sı haq qın da qə rar qə bul edib. En sik lo pe di ya 1976–1988-
ci il lər də nəşr olun du.

2005 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne-
ti ya nın da “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si nin ya ra dıl ma sı 
haq qın da sə rən cam im za la yıb. 2017-ci il dən (döv lət baş çı sı nın 7 av qust 2017-ci 
il ta rix li fər ma nı na əsa sən) “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si 
pub lik hü qu qi şəxs ki mi fəaliy yət gös tə rir.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev dün ya şöh rət li mu si qi çi, SS Rİ Xalq ar tis ti
Ms tis lav Rost ro po vi çin 90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im-
za la yıb.
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1914 – Xalq ar tis ti Rəm ziy yə Os man qı zı Vey sə lo va (1914 – 
23.8.1993) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt-
ri sa sı olub.

1920 – Ədə biy yat şü nas, AMEA-nın müx bir üz vü Əziz Mir-
fey zul la oğ lu Mi rəh mə dov (1920–2003) Ba kı da ana dan olub. 

1929 – Ta rix çi alim, Əmək dar elm xa di mi, aka de mik To fi q Qa-
sım oğ lu Kö çər li (1929 – 31.10.2007) ana dan olub.

1930 – Mə də niy yət xa di mi, Pre zi dent tə qaüd çü sü Gü la ra Cə fər qı zı Cab bar lı 
Ba kı da ana dan olub. C.Cab bar lı nın ev-mu ze yi nin di rek to ru (1979–2012) iş lə-
yib.

1950 – Ta nın mış piano çu, bəs tə kar Ca han gir Mür səl oğ lu Qa-
ra yev (1950 – 15.1.2013) Ba kı da ana dan olub. “For te piano so-
na ta sı”, “An lar və im puls lar”, “Ne qa tiv lər” for te piano pyes-
lə ri və s. əsər lə rin müəl lif dir. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da 
dərs de yib.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Ni gar Cə rul la 
qı zı Əs gə ro va ana dan olub.

1959 – Əmək dar ar tist Azad Hə təm oğ lu Şü kü rov Ağ dam ra yo nun da ana dan 
olub. Lən kə ran və Ba kı Bə lə diy yə teatr la rın da ta ma şa lar da oy na yıb, Azər bay-
can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin ka fed ra mü di ri dir.

1978 – Əmək dar ar tist Məs mə xa nım As lan qı zı Ağa ver di ye va (Məs mə As lan-
qı zı) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə 
çə ki lib.

1981 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Möh sün Sə na ni (Möh sün Sa-
dıq oğ lu Cə fə rov; 19.6.1900 – 1981) və fat edib. 

2012 – Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar, El za İma məd din qı zı İb ra hi mo va 
(10.1.1938 – 2012) və fat edib. Po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Va sif Adı gö zə lo vun 80 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.
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1911 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Bəh ram Mə şə di Sü ley man bəy oğ lu Mən
su rov (1911 – 14.5.1985) Ba kı da do ğu lub. 1932ci il dən Döv lət Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti və kon sert meys te ri olub.

1912 – Me mar, AMEAnın müx bir üz vü Ən vər Əli oğ lu Qa sım za də (1912 – 
12.3.1969) ana dan olub. 

1921 – Məş hur akt yor Əbül hə sən Anap lı (Məm mə dov; 1894, 
Qu ba – 1921) və fat edib. Ha cı bəy li qar daş la rı nın teatr trup pa
sı nın apa rı cı ar tist lə rin dən olub.

1923 – Şair, dra ma turq İs lam Əh məd oğ lu Sə fər li (1923 – 
6.11.1974) Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ba bək ra yo nu nun 
Şə kə ra bad kən din də do ğu lub. “Göz hə ki mi”, “Ana ürə yi”, 
“Yo lay rı cı” və s. pyes lə rin müəl li fi dir. Şeir lə ri nə mah nı lar 
bəs tə lə nib.

1925 – Fi lo sof, pro fes sor Adil Yu sif oğ lu Nə cə fov (1925–1989) ana dan olub.

1933 – Hey kəl tə raş, Əmək dar rəs sam El mi ra Meh ra lı qı zı Hü
sey no va (1933 – 23.1.1995) ana dan olub. Hə sən bəy Zər da bi 
(Ba kı), Cə fər Cab bar lı (Sum qa yıt) və baş qa gör kəm li şəxs lə rin 
abi də lə ri nin müəl li fi dir. 

1933 – Xa nən də, Əmək dar ar tist Mais Qur ban oğ lu Sal ma nov 
(1933 – 25.7.2008) Şəm kir ra yo nu nun Mo rul kən din də do ğu
lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no rəs sa mı Əziz Əmir ba la oğ lu Məm mə
dov ana dan olub.

1957 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no rəs sa mı Adil Çər kəz oğ lu Azay ana dan 
olub. Film lər də qu ru luş çu rəs sam (“Əra zi”), ge yim rəs sa mı (“Qə zəl xan”) iş lə
yib.

1964 – Əmək dar ar tist Es mi ral da Məm mə də li qı zı Şah ba zo va ana dan olub. 
C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük maarif çi, ta rix çi alim, şair Ab bas qu lu ağa 
Ba kı xa no vun 220 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1898 – Xalq ar tis ti Vik tor Pet ro viç Şar la xov (1898–1989) ana
dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru (1938–1953) 
olub, Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

1910 –  Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Nə za kət Hə sən qı zı 
Ağa za də (1910–1979) ana dan olub. Azər bay can Xalq Cüm hu
riy yə ti Par la men ti nin sədr müavi ni Hə sən bəy Ağa ye vin qı
zı dır. 

1927 – Xalq ar tis ti Ro za Hey dər qı zı Cə fər xa no va (1927 – 18.5.2010) Nax çı van 
MR Or du bad ra yo nun da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub.

1946 – Xalq ar tis ti Əliab bas Gü lab bas oğ lu Qə di rov (1946 – 
8.3.2006) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın
da ça lı şıb, teat ra rəh bər lik (2002–2006) edib. Ki no da (“Qı zıl 
uçu rum”, “Nəğ mə dər si”, “Kü çə lə rə su səp mi şəm” və s.) yad
da qa lan ob raz lar ya ra dıb, Döv lət mü ka fa tı na (“Se vinc bux ta
sı” – Na zim, 1978) la yiq gö rü lüb.

1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Faiq Hə bib oğ lu 
Na ğı yev ana dan olub.

1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Cə mil Əli qu lu oğ lu Fə rə cov 
ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şıb. Sə nəd li film lər, “Mo
za lan” ki no jur na lı üçün sə nəd li və bə dii sü jet lər çə kib. 

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Lə ti fə Əj dər qı zı Möv sü mo va Ma sal lı şə hə
rin də ana dan olub.

1952 – Ta nın mış akt yor Şah mar Qə rib oğ lu Qə rib li (1952–2018) ana dan olub. 
H.Ərəb lins ki adı na Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, film lər də çə ki lib, 
ta ma şa la ra qu ru luş ve rib.

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta mer lan Ka mal oğ lu Ba ğı rov Nax çı van 
şə hə rin də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Uşaq Fi lar mo ni ya sı nın ba let meys te ri
dir.

1954 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Ni sə Fə tul la qı zı Qa sı mo va Ba kı da do ğu
lub. 1971ci il də M.Ma qo ma yev adı na Döv lət Fi lar mo ni ya sı nəz din də ki “La lə” 
qız lar an samb lı nın so lis ti ki mi sə nət fəaliy yə ti nə baş la yıb.
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1956 – Xalq ar tis ti Gül ba cı Ələk bər qı zı İma no va Ba kı da ana dan olub. Döv
lət Xor Ka pel la sı nın bə dii rəh bə ri və baş di ri jo ru, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru dur.

1959 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas alim Əda lət Məq səd oğ lu Və
li yev Ba kı da ana dan olub. Rus Dram Teat rı nın di rek tor müavi ni, Mil li Dram 
Teat rı nın sə rən cam çı di rek to ru iş lə yib. Mə də niy yət na zi ri nin müavi ni olub. 
Mil li teatr pro se si, teatr sə nə ti nin prob lem lə ri nə dair ki tab la rın müəl li fi dir.

1971 – Xalq ar tis ti Pər viz Mü zəf ər oğ lu Məm mədr za yev ana dan olub.  Pan to
mi ma, Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, Mu si qi li teat rın akt yo ru dur. Film lər də 
çə ki lib, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir.

1991 – Ba kı Ka me ra Teat rı ya ra dı lıb. Teat rın ya ra dı cı və rəh bə ri Xalq ar tis ti, re
jis sor Cən nət Sə li mo va idi. Ba kı Ka me ra Teat rı 2009cu il də Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı na bir ləş di ri lib.

2009 – Xalq şairi, dra ma turq, ədə biy yat şü nas, aka de mik, Döv
lət mü ka fat la rı laureatı Bəx ti yar Mah mud oğ lu Va hab za də 
(16.8.1925 – 2009) və fat edib. 20dək poema nın, 10 dram əsə
ri nin (“Vic dan”, “Yol la ra iz dü şür”, “Özü mü zü kə sən qı lınc” 
və s.) müəl li fi dir.  

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev mil li teatr və ki no sə nə ti nin 
gör kəm li nü ma yən də si, Xalq ar tis ti Lüt fə li Ab dul la ye vin 100 

il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1918 – Me mar lıq dok to ru, Döv lət mü ka fa tı laureatı Da vud Ağa oğ lu Axun dov 
(1918 – 19.11.2003) ana dan olub. Qaf qaz Al ba ni ya sı döv rün də Azər bay can me
mar lı ğı nın ta ri xi nə dair əsər lə rin müəl li fi dir.

1925 – Xalq ar tis ti, di ri jor, Döv lət mü ka fa tı laureatı Na zim Əsə
dul la oğ lu Rza yev (1925 – 2.5.2006) ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Ka me ra Or kest ri nin bə dii rəh bə ri olub, Tür ki yə də ça lı şıb.

1939 – Əmək dar ar tist, ta nın mış xa nən də Sü ley man Cüm şüd 
oğ lu Ab dul la yev Fü zu li ra yo nu nun Sər dar lı kən din də ana
dan olub.

1940 – Azər bay can Te le vi zi ya sı nın ilk dik tor la rın dan Ta ma ra Cə fər qı zı Gö zə
lo vaAğa mi ro va Ba kı da ana dan olub. “O ol ma sın, bu ol sun” fil min də (1956) 
Gül naz ro lu na çə ki lib. Mil li Ki tab xa na da ça lı şıb.

1945 – Ya zı çıpub li sist, şair İn ti qam Alı oğ lu Meh di za də İs ma yıl lı şə hə rin də do ğu
lub. Azər bay can Ra diosun da “Bu laq”, “Dan ye ri” və s. ve ri liş lə rin re dak to ru olub.

1956 – Azər bay can Te le vi zi ya sı nın ya ran dı ğı gün dür. Hə min gün ya yı ma baş la
yan Ba kı te le vi zi ya stu di ya sı əv vəl cə həf tə də 3 də fə, 1957ci il dən 5 də fə iki saat
lıq proq ram la efi rə çı xıb. 1962ci il dən te le vi zi ya gün də lik ya yı ma ke çib.

1960 – Əmək dar ar tist Xu da yət Məm məd oğ lu Əs gə rov ana dan olub. Gən cə 
Döv lət Kuk la Teat rı nın re jis so ru dur.

1980 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Xalq ar tis ti Rza Təh ma sib 
(20.4.1894 – 1980) və fat edib. “Ba kı da kü lək lər əsir”, “Qa nun 
na mi nə” və s. film lər də çə ki lib, “Onu ba ğış la maq olar mı?” fil
mi nin re jis so ru dur. Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nin səd ri olub. 

2007 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da gör kəm
li xal ça çı, Xalq rəs sa mı Lə tif Kə ri mo vun 100 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə xal ça sər gi si nin açı lı şı ke çi ri lib. Yu bi ley lə bağ lı 

UNES COda bey nəl xalq xal ça sim po ziumu da təş kil olu nub.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li ədə biy yat şü nas, maarif pər vər,  ya zı çı
pub li sist Fi ri dun bəy Kö çər li nin 150 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Kon
sep si ya sı”nın təs diq edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1909 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt ri sa Xə di cə Ba həd din qı zı Qa zı ye va (1909 
– 8.7.1991) Ka zan şə hə rin də do ğu lub. 1926-cı il də Azər bay ca na gə lib, Nax çı van 
Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb.

1914 – Xalq ar tis ti, akt yor Mux tar Hə sən oğ lu Av şa rov (1914 – 
6.12.2004) ana dan olub. Gən cə Dram, Aka de mik Mil li Dram, 
Ba kı Bə lə diy yə teatr la rın da ça lı şıb. “Də li Kür”, “Qa çaq Nə bi”, 
“Ki şi sö zü” və s. film lər də çə ki lib.

1922 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Mi rə ziz Zi yad oğ lu Rə fi-
yev (1922–2007) Yar dım lıda ana dan olub. Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

1923 – Sə nət şü nas lıq na mi zə di, pro fes sor Xan lar Hə mid oğ lu Mə li kov (1923–
1999) ana dan olub. 

1924 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Fə ri də Şa mil qı zı Və zi ro va (1924–1986) ana-
dan olub.

1933 – Əmək dar ar tist Bür cə li Vey səl oğ lu Əs gə rov (1933 – 
1.11.2005) Bor ça lı böl gə si nin Qa sım lı kən din də do ğu lub. Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. Film lə rə, te le vi zi ya ta ma şa la rı na çə ki lib.

1936 – Əmək dar ar tist, vo kal çı So na Məm məd qı zı Hə sə no va 
Gən cə də do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis-
ti, Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt ri sa sı olub.

1937 – Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qın da növ bə ti he sa bat-seç ki top lan tı sı ke çi-
ri lib. Üze yir Ha cı bəy li təş ki la ta sədr se çi lib. Bö yük bəs tə kar öm rü nün so nu na-
dək (1948) Bəs tə kar lar İt i fa qı na rəh bər lik edib.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İs gən dər Qur ba nov ana dan olub.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Meh ri ban Sa leh qı zı Bə şir za də ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da ça lı şır.

1973 – Əmək dar ar tist Tün za lə Mə cid qı zı Əli ye va Gən cə də ana dan olub. Gən-
cə, İrə van Azər bay can Dram teatr la rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

2005 – Xalq ar tis ti Xu ra man Ha cı ye va (7.3.1945 – 2005) və fat edib.

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 90 il lik yu-
bi le yi haq qın da” sə rən cam im za la yıb.
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1913 (ye ni təq vim lə 1 mart) – Xalq ya zı çı sı, sse na rist və dra
ma turq Ən vər Qa far oğ lu Məm məd xan lı (1913 – 19.12.1990) 
Göy çay da ana dan olub. “Şər qin sə hə ri”, “Od için də”, “Şir van 
gö zə li” pyes lə ri nin, nəsr əsər lə ri nin müəl li fi dir. “Fə tə li xan”, 
“Ley li və Məc nun“, “Ba bək” film lə ri nin sse na ri si ni ya zıb.

1916 – Ta nın mış sə nət şü nas, aka de mik Əb dül va hab Rə him 
oğ lu Sa lam za də (1916 – 19.8.1983) Şa ma xı da do ğu lub. Azər
bay can me mar lıq ta ri xi nə dair təd qi qat əsər lə ri nin, “Abi də lər da nı şır”, “Azər
bay can me mar lıq abi də lə ri” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1918 – Qə zəl xan şair, tər cü mə çi Qə ni Hü seyn qu lu oğ lu Hü sey nov (Hə kim Qə
ni; 1918 – 10.6.2008) ana dan olub. Mə həm məd Fü zu li nin qə zəl lə ri nin rus di li nə 
ilk tər cü mə çi lə rin dən dir.

1925 – Gör kəm li me mar Zi vər bəy Əh məd bə yov (1873–1925) 
və fat edib. Tə zə pir məs ci di nin la yi hə müəl li fi dir. Cüm hu riy
yət döv rün də Ba kı nın baş me ma rı olub.

1928 – Döv lət Dram Teat rın da Cə fər Cab bar lı nın “Od gə li ni” 
pye si nin ilk ta ma şa sı (re jis sor Alek sandr Tu qa nov) olub.

1935 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Fa zil İmam ver di oğ lu Nə cə
fov ana dan olub. Gör kəm li bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin Ba kı da ucal dı lan abi də
si nin, “İçə ri şə hər qa dın la rı”, “Hə ya tın mər tə bə lə ri” və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1944 – Əmək dar me mar Rə him Mə mi oğ lu Sey ful la yev Ba kı da do ğu lub. Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı bi na sı nın la yi hə si nin həm müəl li fi dir.

1945 – Ope ra mü ğən ni si, akt yor, re jis sor, pe da qoq, Xalq ar tis ti Hü seyn qu lu 
Mə lik oğ lu Sa rabs ki (Rza yev), 20.3.1879 – 1945) və fat edib. 

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na tel la Si rac qı zı Sa la ye va ana dan olub. 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da ça lı şıb.

1966 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Zem fi ra Rüs təm qı zı İs ma yı lo va Sum qa yıt
da ana dan olub. Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın, Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti dir.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük şair və dra ma turq Hü seyn Ca vi din 130 
il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1919 – Ədə biy yat şü nas, mətn şü nas, klas sik poezi ya nın bi li ci si Əli Fəh mi (1919 
– 13.3.1975) Ba kı nın Sa bun çu qə sə bə sin də ana dan olub.

1920 – Dil çi-fi lo loq, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi Əlöv sət Za kir oğ lu Ab dul-
la yev (1920–1993) ana dan olub.

1926 – Xalq ar tis ti Sof ya Hə sən qı zı Hü sey no va (1926 – 30.7.2015) 
Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van teat rı nın ilk azər bay can lı akt-
ri sa sı Xə di cə Qa zı ye va nın qı zı dır, uzun il lər bu sə nət oca ğın da 
ça lı şıb. 

1926 – Rus şairi Vla di mir Ma ya kovs ki Ba kı ya gə lib. Bir həf tə 
şə hər də qa lan şair təəs sü ra tı nı əsər lə rin də təs vir edib. Məş-
hur şair 1927-ci ilin 8–14 de kab rın da növ bə ti də fə Ba kı da olub.

1943 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Gö rüş Nu rəd din oğ lu Ba ba yev Ba kı da 
ana dan olub. Sankt-Pe ter burq şə hə rin də Ni za mi Gən cə vi nin hey kə li, Ba kı da 
Də də Qor qud abi də si, Gən cə də Mir zə Şə fi Va ze hin abi də si nin müəl li fi dir. 

1945 – Əmək dar ar tist Və li Al lah ver di oğ lu Ba ba yev (1945–1989) Nax çı van da 
ana dan olub. Nax çı van Mu si qi li Dram Teat rı nın baş re jis so ru iş lə yib.

1947 – Əmək dar ar tist Əl fi da Mə hər rəm oğ lu Cə fə rov Cəb ra yıl ra yo nu nun Qa-
ra cal lı kən din də do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1958 – Teatr və ki no akt yo ru Xey ri Os man oğ lu Əmir za də 
(1893–1958) və fat edib. Krım tür kü dür. 1930-cu il lər dən Azər-
bay can da fəaliy yət gös tə rib. “Kənd li lər”, “Sə bu hi”, “Bəx ti-
yar” və s. film lər də çə ki lib.

2003 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Ba kı şə hə rin də İçə ri şə hər ta-
rix-me mar lıq qo ru ğu nun mü ha fi zə si və bər pa sı ilə bağ lı bə zi 
təd bir lər haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ar tis ti, ta nın mış di ri jor To fiq Əh mə do vun 
90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1201 – Bö yük ri ya ziy yat çı, ast ro nom və fi  lo sof Nə si rəd din Mə həm məd ibn Hə-
sən Tu si (1201 – 23.6.1274) Hə mə dan şə hə rin də ana dan olub. Tu si nin ya rat dı ğı 
Ma ra ğa rə səd xa na sı uzun il lər Şər qin mö tə bər elm mər kəz lə rin dən olub. “Əx-
la qi-na sir” etik trak ta tı, fəl sə fə yə dair əsər lə rin müəl li fi  dir.  

1895 – Qə zəl xan şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əliağa Va-
hid (Əliağa Məm məd qu lu oğ lu İs gən də rov, 1895 – 1.10.1965) 
Ba kı nın Ma sa zır kən din də do ğu lub. Ni za mi, Xa qa ni, Fü zu li, 
Nə vai və b. şair lə rin qə zəl lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə 
edib.

1924 – Əmək dar ar tist Os man İs ma yıl oğ lu Ha cı bə yov (1924–
1979) Şu şa şə hə rin də do ğu lub. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rı nın akt yo ru olub.

1925 – Pub li sist, tər cü mə çi Ha cı Əli hey dər oğ lu Ha cı yev (1925–2008) ana dan 
olub. Uzun il lər Azər bay can Jur na list lər Bir li yi nə rəh bər lik edib.

1931 – Xalq şairi, dra ma turq Nə ri man Əli məm məd oğ lu Hə sən za də Qa zax 
ra yo nu nun Poy lu qə sə bə sin də do ğu lub. “Ca vid”, “Ni za mi”, “Nu ru Pa şa” 
poema la rı, “Pom pe yin Qaf qa za yü rü şü”, “Ata bəy lər” dram la rı nın müəl li-
fi  dir. 

1934 – Ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Şa mil Xur şud (Şa mil Xur-
şud oğ lu Fər zə liyеv; 1934–1986) Ucar ra yo nun da (əs lən Er-
mə nis ta nın Sis yan ra yo nu nun Ağu di kən din dən dir) ana dan 
olub. “Azər bay can gənc lə ri” qə ze ti nin re dak to ru, “Kir pi” jur-
na lı nın baş re dak to ru iş lə yib. Əsər lə ri: “Ağac lar kə sil mə di”, 
“Na xır çı çö rə yi”, “Yol ay rı cın da” və s.

1946 –  Əmək dar rəs sam Fik rət Ağa-Zey nal oğ lu Ələk bə rov 
ana dan olub. C.Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da ge yim üz rə 
rəs sam, qu ru luş çu  rəs sam iş lə yir.

1947 – Əmək dar rəs sam Ən vər Va hid oğ lu Qa ra yev (1947 – 30.1.2011) Şə ki də 
ana dan olub. De ko ra tiv-tət bi qi sə nət, xal ça, ba ti ka, par ça üzə rin də tik mə tex ni-
ka sı nın ma hir us ta sı idi.
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1951 – Xalq rəs sa mı Əş rəf Nə zir oğ lu Hey bə tov Ba kı da ana dan olub. Al ma ni ya-
da ya şa yır. Azər bay ca nın ta ri xi, mə də ni ir si ilə bağ lı sü jet li, mü rək kəb kom po-
zi si ya lı tab lo la rı xü su si lə məş hur dur.

2009 – Ba kı da “İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı 2009” ili nin açı lış mə ra si mi ke-
çi ri lib. Ba kı şə hə ri İs lam öl kə lə ri elm, təh sil və mə də niy yət təş ki la tı – İSES CO-
nun 2007-ci il də qə bul et di yi qə ra ra əsa sən “İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı” 
elan olun muş du.

2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də Bi rin ci Tür ko lo ji Qu rul ta yın 
(1926) ke çi ril mə si nin 90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1897 – Xalq ar  tis  ti An  to  ni  na Mi  xay  lov  na Fi  lip  po  va (1897–1976) ana  dan olub. 
DövlətRusDramTeatrında(1935–1950)aktrisakimifəaliyyətgöstərib.

1921 –Əməkdar artist, tarzənMəmmədağaMəmmədhəsən
oğluMuradov(1921–1969)Bakıdaanadanolub.Azərbaycan
DövlətFilarmoniyasınınXalqçalğıalətləriorkestrininsolisti,
konsertmeysteriolub,musiqiməktəblərindədərsdeyib.

1949–RespublikahökumətiBakıdaÜzeyirHacıbəylininev-
muzeyininyaradılmasıbarədəqərarqəbuledib.QərarHey-
dərƏliyevinAzərbaycana rəhbərliyidövründə, 1975-ci ildə
həyatakeçdi.

1949–Ədəbiyyatşünas,filologiyaelmləridoktoruAdilxanHüseynəlioğluBay-
ramovGürcüstanınMarneulirayonununSadaxlıkəndindədoğulub.S.Vurğu-
nunyaradıcılığı,TifisAzərbaycanteatrının,Azərbaycandamuzeyişinintarixi
iləbağlıtədqiqatlarınmüəllifidir.

2007–PrezidentİlhamƏliyev“Azərbaycanteatrsənətinininkişafetdirilməsi
haqqında”sərəncamimzalayıb.
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1832 – Çar or du su nun Qaf qaz kor pu sun da qul luq edən ta rix çi, şair Ab bas qu lu 
ağa Ba kı xa nov mü səl man uşaq la rı üçün dün yə vi mək təb lə rin açıl ma sı ba rə
də ha zır la dı ğı la yi hə ni Ru si ya nın Qaf qaz ca ni şi ni ba ron Ro ze nə təq dim edib. 
Ca ni şi nin diq qə tə al ma dı ğı la yi hə bir əsr son ra, 1957ci il də Tbi li si ar xi vin də 
aş kar la nıb. 

1900 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Sə məd Məm məd oğ lu Möv
lə vi (1900 – 3.2.1962) ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

1915 – Əmək dar ar tist Rüx sa rə Əli qı zı Ağa ye va (1915 – 
26.11.1994) Ba kı da ana dan olub. Nax çı van, Qa zax teatr la rın
da, Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, film lər də çə ki lib. 

1925 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ka mal Hə mid oğ lu Kə ri mov (1925–1992) Ba kı da 
do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra və Ba let teatr la rın da ça lı şıb.

1928 – Ta nın mış şair, dra ma turq Əliağa Kür çay lı (Əliağa Hə sə na ğa oğ lu Və li
yev; 1928 – 11.2.1980) Sal yan ra yo nu nun Kür qa ra qaş lı kən din də do ğu lub. Ki
tab la rı: “Yol lar da ax tar mə ni”, “Hə ya tın do lay la rı”, “Dün ya ov cum da dır” və s. 
Rus poezi ya sın dan tər cü mə lər edib. 

1935 – Şərq şü nas, pro fes sor Şu lan İs ma yıl oğ lu Şi rə li yev (1935–2013) ana dan olub.

1938 – Dil çi alim, tür ko loq Cə fər İs ma yıl oğ lu Cə fə rov (1938–1996) ana dan olub.

1938 – Xalq ar tis ti, us tad xa nən də Arif İm ran oğ lu Ba ba yev Ağ da mın Sa rı ha cı lı 
kən din də do ğu lub. “Ley liMəc nun”, “Əs li və Kə rəm”, “Aşıq Qə rib” və s. mu
ğam ope ra la rın da baş rol la rı oy na yıb. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
pro fes so ru dur.

1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi İs ma yıl Ab bas oğ lu Ömə rov Gür cüs ta nın Bol
ni si ra yo nu nun Kə pə nək çi kən din də do ğu lub. İc ti mai Te le vi zi ya nın rəh bə ri olub.

1957 – Us tad tar zən, Əmək dar ar tist Məm məd xan Məm məd
rza oğ lu Ba kı xa nov (1890–1957) və fat edib. Uzun müd dət 
Cab bar Qar yağ dıoğ lu və Se yid Şu şins ki ki mi məş hur xa nən
də lə ri mü şa yiət edib.

1960 – Əmək dar ar tist Adil Ağa kə rim oğ lu Zey na lov ana dan 
olub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da akt yor və re jis sor ola
raq ça lı şır.
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 1980 – Ba kı da Azər bay ca nın bö yük mü tə fək kir şairi İma dəd din Nə si mi nin abi
də si nin (hey kəl tə raş lar – To kay Məm mə dov və İb ra him Zey na lov) açı lı şı ke çi
ri lib. Mə ra sim də res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MKnın bi rin ci ka ti bi 
Hey dər Əli yev iş ti rak edib.

1984 – Bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ Döv lət mü ka fa tı laureatı, So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı Fik rət Mə şə di Cə mil oğ lu Əmi rov (22.11.1922 – 1984) və fat 
edib. Sim fo nik mu ğam lar, “Ni za mi” sim fo ni ya sı, “Azər bay can kap riç çiosu”, 
“Se vil” ope ra sı və s. əsər lə rin müəl li fi dir. Bəs tə ka rın “Min bir ge cə” ba le ti dün
ya mu si qi xə zi nə si nə da xil dir.

1999 – Məş hur ba le ri na, Azər bay ca nın və SS Rİnin Xalq ar tis ti 
Ley la Mə həd qı zı Və ki lo va (29.1.1927 – 1999) dün ya sı nı də yi
şib. Ope ra və Ba let Teat rı nın apa rı cı ba let ar tis ti olub. 1953cü 
il dən Ba kı Xo reoq ra fi ya Mək tə bin də dərs de yib, təd ris oca ğı
na rəh bər lik edib.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Mə də niy yət və Tu rizm Na zir
li yi nin ta be çi li yin də fəaliy yət gös tə rən ta rixmə də niy yət qo
ruq la rı nın mad ditex ni ki ba za sı nın tə mi na tı, ida rəolun ma və kadr po ten sialı
nın və ziy yə ti haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2014 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt ri sa sı Fi rən giz Ab bas Mir zə qı zı 
Şə ri fo va (6.2.1924 – 2014) və fat edib.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Ki ta biDə də Qor qud”un al man şərq şü nas ali mi 
Frid rix fon Dits tə rə fin dən al man di li nə tər cü mə si, nəş ri və dün ya elm alə mi nə 
ta nı dıl ma sı nın 200 il li yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə ri nin Bi nə qə di ra yo nun da İrə van Döv
lət Azər bay can Dram Teat rı bi na sı nın əsas lı tə mi ri və ye ni dən qu rul ma sı ilə 
bağ lı sə rən cam im za la yıb. 
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21 fev ral Bey nəl xalq Ana Di li Gü nü dür (In ter na tional Mot her Lan guage Day). 
1999-cu il də UN SE CO tə rə fin dən mil li dil lə rin və mə də ni müx tə lif i yin qo run-
ma sı məq sə di lə tə sis edi lib. 

1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Hə bib Ələk-
bər oğ lu İs ma yı lov (1906 – 31.12.1966) Nax çı van da do ğu lub. 
Azər bay can ki no sun da xü su si ye ri olan “Ögey ana” (1958), 
“Bö yük da yaq” (1962) film lə ri nə qu ru luş ve rib. 

1921 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Oq tay Sa dıq za-
də (1921 – 20.12.2014) Xı zı da, ta nın mış ya zı çı Se yid Hü seyn 
və şairə Üm gül sü mün ailə sin də ana dan olub. “Ni za mi Gən-
cə vi və dün ya mə də niy yə ti” sil si lə si, “1937-ci il rep res si ya sı nın qur ban la rı”, 
“Hü seyn Ca vi din alə mi” trip ti xi və s. əsər lə rin müəl li fi dir. 

1921 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bö yü ka ğa Mə-
şə di oğ lu Mir zə za də (1921 – 3.11.2007) Ba kı nın Fat ma yı kən-
din də do ğu lub. Ya ra dı cı lı ğa te ma tik tab lo lar la baş la yan rəs-
sam port ret jan rın da da uğur lu nü mu nə lər ya ra dıb, teatr 
ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.
 
1943 – Əmək dar rəs sam Adil Əliağa oğ lu Rüs tə mov Ba kı da 
do ğu lub. “Qa ra bağ şi kəs tə si”, M.Şəh ri yar, H.Ca vid, Ə.Va-

hiq və b. şair lə rə həsr olun muş qra fik sil si lə lə rin  müəl li fi dir. Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1955 – Tar zən, Əmək dar ar tist El xan Bəh ram oğ lu Mən su rov ana dan olub. 

1994 – Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da UNES CO üz rə Azər-
bay ca nın Mil li Ko mis si ya sı ya ra dı lıb. 

1997 – Gör kəm li ta rix çi və şərq şü nas, aka de mik, So vet İt i fa qı Qəh rə ma nı Zi ya 
Bün ya dov (21.12.1923 – 1997) dün ya sı nı də yi şib.

1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı nın 1300 il lik 
yu bi le yi üz rə Döv lət Ko mis si ya sı nın təd bir lər pla nı haq qın da sə rən cam im za-
la yıb.

2012 – Ba kı şə hə rin də xalq qəh rə ma nı Ko roğ lu nun abi də si nin (hey kəl tə raş – Xalq 
rəs sa mı To kay Məm mə dov) açı lı şı ke çi ri lib. Abi də Pre zi dent İl ham Əli ye vin 3 
de kabr 2009-cu il və 24 de kabr 2010-cu il ta rix li sə rən cam la rı na əsa sən ya ra dı lıb. 
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1869 – Gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, na şir Cə lil Məm məd qu lu 
oğ lu Məm məd qu lu za də (1869 – 4.1.1932) Nax çı van da do ğu
lub. Realist he ka yə lə ri (“Poçt qu tu su”, “Qur ba nə li bəy”), po
vest (“Da na baş kən di nin əh va lat la rı”) və dram əsər lə ri (“Ölü
lər”, “Də li yı ğın ca ğı”, “Ana mın ki ta bı”) ilə mil li ədə biy ya ta 
mi sil siz töh fə lər ve rib. “Mol la Nəs rəd din” jur na lı (1906) ilə 
Azər bay can da sa ti rik jur na lis ti ka nın əsa sı nı qo yub.

1898 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas alim, aka de mik Fey zul la Sə məd 
oğ lu Qa sım za də (1898 – 29.3.1976) ana dan olub.

1914 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Cə lal Mə hər rəm oğ lu Qar
yağ dı (1914–2001) Şu şa şə hə rin də ana dan olub. Azər bay ca nın 
bir sı ra mə də niy yət və ic ti mai xa dim lə ri nin hey kəl və büst lə
ri nin (N.Nə ri ma nov, M.Ə.Sa bir və s.) müəl li fi dir.

1917 – Ya zı çıdra ma turq, pub li sist Yu sif Əh mə dul la oğ
lu Əzim za də (1917–1984) ana dan olub. “Çi çək lər səl tə nə ti”, 
“Ana can”, “Nəs rəd din” və s. pyes lə rin müəl li fi dir, rus ədə

biy ya tın dan tər cü mə lər edib. 

1924 – Xalq ar tis ti, gör kəm li bəs tə kar Sü ley man Əy yub oğ lu Ələs gə rov (1924 – 
21.1.2000) Şu şa da do ğu lub. “Ul duz”, “Özü müz bi lə rik”, “Mil yon çu nun di lən çi 
oğ lu”, “Hə mi şə xa nım” ope ret a la rı nın, “Ba ha dır və So na”, “Sol ğun çi çək lər” 
ope ra la rı nın, mah nı la rın müəl li fi dir.

1950 – Əmək dar rəs sam Asif Əli oğ lu Məm mə dov (1950 – 4.11. 2002) Gən cə də 
do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın baş rəs sa mı olub.

1952 – Ya zı çı, sse na rist, ədə biy yat şü nas Akif Əli oğ lu Mə hər rə mov Şu şa da do
ğu lub. “Tü tək sə si”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə” və s. film lər də çə ki lib.

1964 – Əmək dar ar tist Əh məd Məm məd oğ lu Sa la hov Ba kı da do ğu lub. Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yo ru dur, film lər də 
çə ki lib.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev us tad xa nən də, Xalq ar tis ti Ha cı ba ba Hü sey no
vun 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1909 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, aka de mik Hə mid Məm məd ta ğı oğ lu 
Aras lı (1909 – 20.11.1983) Gən cə də ana dan olub.

1911 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Azər bay can da mu si qi li teat rın 
ya ra dı cı la rın dan Şəm si Bə dəl bəy oğ lu Bə dəl bəy li (1911 – 
23.5.1987) Şu şa da do ğu lub. Fi lar mo ni ya nın, Mu si qi li Ko
me di ya Teat rı nın bə dii rəh bə ri və di rek to ru iş lə yib. Azər
bay can Teatr Cə miy yə ti nin (in di ki Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı) 
səd ri olub. “O qı zı ta pın”, “Axı rın cı aşı rım” və s. film lər də 
çə ki lib. 

1928 – Aka de mik, coğ ra fi ya şü nas, ta rix və to po ni mi ka sa hə sin də əsər lə rin 
müəl li fi Bu daq Əb dü lə li oğ lu Bu da qov (1928–2012) Er mə nis tan SSR Zən gi ba
sar ra yo nu Ço ban kə rə kən din də do ğu lub. 

1938 – Ta rix elm lə ri dok to ru, et noq raf Qə mər şah Ca va dov (1938–2005) Qu ba 
ra yo nu nun Ay dın kənd kən din də ana dan olub.

1943 – Şair, pub li sist Sə ya vuş Əli oğ lu Sər xan lı (1943–2005) ana dan olub. 

1951 – Əmək dar ar tist Sa la mul la Xey rul la oğ lu İs ma yı lov Naf ta lan şə hə rin də 
ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib. 

1952 – Əmək dar ar tist Əli can Sü ley man oğ lu Əzi zov ana dan olub. Gən cə Döv
lət Dram Teat rın da, Ni za mi Poezi ya teat rın da akt yor ki mi ça lı şıb, film lər də çə
ki lib.

1960 – Əmək dar ar tist Tey mur Bay ram oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Şu şa 
Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1983 – Xalq ar tis ti Hü sey na ğa Ələs gər oğ lu Sa dı qov (21.3.1914 
– 1983) vəfat edib. 50 ilə ya xın Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça
lı şıb. “Al ma al ma ya bən zər”, “Ba ba mı zın ba ba sı nın ba ba sı” 
və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

1985 – Əmək dar ar tist Ma kar Ser ge ye viç Ferş tandt ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti dir.

1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev bö yük ya zı çı və dra ma turq Cə fər Cab bar lı nın 
100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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2003 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru  Hə sə na ğa Tu ra bov (24.3.1938 
– 2003) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat ra rəh bər lik 
(1987–2001) edib. 

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can da ki no sə nə ti nin in ki şaf et di ril mə si 
haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin 125 il lik yu bi
le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1864 – Mü tə fək kir, ya zı çı-pub li sist, şair, rəs sam Əli bəy Mol la 
Hü seyn oğ lu Hü seyn za də (1864 – 17.03.1940) Sal yan da do ğu-
lub. Ba kı da “Hə yat” qə ze ti nin, “Fü yu zat” jur na lı nın re dak to-
ru olub. 1910-cu il dən Tür ki yə də ya şa yıb, İs tan bul Uni ver si-
te tin də dərs de yib. Ə.Hü seyn za də nin “türk çü lük, çağ daş lıq, 
is lam” fəl sə fə si Azər bay ca nın üç rəng li bay ra ğı nın ideolo ji 
əsa sı nı təş kil edir.

1881 – Gör kəm li şair, ya zı çı Ab dul la Şaiq (Ab dul la Mus ta fa 
oğ lu Ta lıb za də, 1881 – 24.7.1959) ana dan olub. Azər bay can 
uşaq ədə biy ya tı na bö yük töh fə lər ve rib. “Gül zar”, “Mil li qi-
raət ki ta bı” və s. dərs lik lər, uşaq lar üçün pyes lər ya zıb, ali 
mək təb lər də ədə biy yat ta ri xin dən dərs de yib.

1922 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Adi lə Mir zə qı zı 
İs ma yı lo va (1922 – 24.11.1985) Ba kı da ana dan olub. Azər bay-

can Teatr İns ti tu tu nun (in di ki Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti) pro rek to-
ru iş lə yib.

1933 – Ta nın mış akt yor Ba ha dur Ata ba la oğ lu Əli yev (1933–2002) Ma sal lı ra yo-
nu nun Sı ğın caq kən din də ana dan olub. “Ul duz”, “Bö yük da yaq” və s. film lər-
də çə ki lib, film lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

1934 – Xalq rəs sa mı, pro fes sor Cə mil Mir Yu sif oğ lu Mü fid za də Nax çı van MR 
Or du bad ra yo nun da ana dan olub. “İçə ri şə hər”, “Ab şe ron nef ti”, “Xı na lıq”, 
“Mi sir təəs sü rat la rı” və s. sil si lə əsər lə rin müəl li fi dir. 

1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ta ri yel Təy yar oğ lu Və li yev (1944 
– 24.4.2012) İmiş li ra yo nun da do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sın da məş hur ta-
ma şa la ra (“Sə ni ax ta rı ram”, “Ev lə ri kön də lən yar”, “Ya şıl ey nək li adam” və s.) 
qu ru luş ve rib.

1956 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Sə ki nə Qu lu qı zı İs ma yı lo va ana dan olub. Mu ğam 
ope ra la rın da Ley li (“Ley li və Məc nun”, Ü.Ha cı bəy li), Ərəb zən gi (“Şah İs ma-
yıl”, M.Ma qo ma yev) və s. par ti ya la rı ifa edib, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rir.

1958 – Əmək dar müəl lim Za kir Xey rul la oğ lu İs ma yı lov ana dan olub. Ba kı şə-
hə ri T.Qu li yev adı na 12 nöm rə li on bi ril lik Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi dir.

1963 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Meh ri ban Fik rət qı zı Əh mə do va-
Əli ye va Ba kı da ana dan olub.

FЕVRAL

83



25
1910 – Ta nın mış rəs sam Rüs təm Məm məd hə ni fə Mus ta fa yev 
(1910 – 19.7.1940) ana dan olub. Azər bay can da teatr-de ko ra-
si ya sə nə ti nin ya ra dı cı la rın dan sa yı lır. “Ko roğ lu” ope ra sı nın 
ilk qu ru lu şu nun (1937) bə dii tər ti ba tı nı ve rib. Ba kı Türk İş çi,  
Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. Mil li İn cə sə nət Mu ze yi 
rəs sa mın adı nı da şı yır.

1948 – Əmək dar rəs sam Fik rət Məm məd oğ lu Ha şı mov Nax-
çı van MR Şah buz ra yo nun da ana dan olub. Əsər lə ri Mosk va da Tret ya kov Qa le-
re ya sın da, şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır. 1999-cu il dən Tür ki yə də ya ra dı cı və 
pe da qo ji fəaliy yət gös tə rir.

1965 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Meh man Şa kir oğ lu Şü kü rov Ağ su ra yo nun-
da ana dan olub. Sum qa yıt Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın di rek to ru iş lə yib.
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26 fevral Xocalı soyqırımı günüdür (1992).

1892 – Məş hur mu si qi çi Leopold Vi tol do viç Rost ro po viç 
(1892 – 31.7.1942) Ru si ya nın Vo ro nej şə hə rin də do ğu lub. 
1925-ci il də ailə si ilə Ba kı ya kö çüb, 1931-ci ilə dək bu ra da 
ya şa yıb, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so-
ru ki mi pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib. Azər bay can da ilk sim li 
kvar te tin ya ra dı cı la rın dan bi ri olub.

1926 – Ba kı da Bi rin ci Tür ko lo ji Qu rul tay açı lıb. Mar tın 6-dək 
da vam edən qu rul tay da So vet İtt  i fa qı və xa ri ci öl kə lər dən 131 nü ma yən də iş-
ti rak edib. SS Rİ-də ya şa yan türk dil li xalq la rın ək sə riy yə ti nin təm sil olun du ğu 
qu rul tay da la tın qra fi  ka lı ye ni əlifb  a ya ke çi din el mi-me to dik prin sip lə ri iş lə nib 
ha zır lan mış dı.

1927 – Akt yor, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Ələk bər Sü hey li 
(Ələk bər Fə rə cul la oğ lu Əli yev; 1879–1927) və fat edib. Aka-
de mik Dram Teat rın da, Ba kı Türk İş çi Teat rın da ça lı şıb. Mil li 
akt ri sa la rın ol ma dı ğı il lər də qa dın rol la rı nı oy na yıb.

1946 – Əmək dar ar tist Lyu bov Alek sand rov na Tka ço va ana-
dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so-
lis ti dir.

1947 – Əmək dar ar tist Gül sa bah Əj dər qı zı Qu li ye va Ba kı da do ğu lub. Ba kı Bə-
lə diy yə Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1965 – Xalq ar tis ti Se vinc Sü ley man qı zı İb ra hi mo va Gən cə də ana dan olub. 
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1992 – Er mə ni si lah lı qüv və lə ri Azər bay ca nın Dağ lıq Qa ra bağ böl gə si nin Xo ca lı 
şə hə rin də azər bay can lı əha li yə qar şı soy qı rı mı tö rə dib lər. 613 nə fər, o cüm lə-
dən 63 uşaq, 106 qa dın və 70 qo ca xü su si aman sız lıq la qət lə ye ti ri lib. Azərbay-
can Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli qərarına əsasən, 26 
fevral Xocalı soyqırımı günü elan edilib.
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1901 – Xalq ya zı çı sı Əli Qa ra oğ lu Və li yev (1901 – 2.2.1983) 
Zən gə zur qə za sı nın (in di ki Er mə nis ta nın Sis yan ra yo nu) 
Ağu di kən din də ana dan olub. 1918-ci il də ailə si Qu bad lı ra-
yo nu na kö çüb. Mət bu or qan lar da ça lı şıb. “Nə nə min cəh rə si”, 
“Qar lı dağ lar”, “Ürək dost la rı”, “Ana qız”, “Ötən gün lər” və s. 
ki tab la rın müəl li fi dir.

1950 – Sə nət şü nas lıq dok to ru, AMEA-nın müx bir üz vü Rə na 
Azər qı zı Məm mə do va-Sa rabs ka ya ana dan olub. “Azər bay can mu ğa mı”, “Mu-
si qi li tür ko lo gi ya” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1957 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor, re jis sor Ra fiq Sə fər oğ lu Qu li-
yev Ba kı da ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru, 
ka fed ra mü di ri dir.

1960 – Əmək dar me mar Ye ga nə Ər şad qı zı Ha cı ye va ana dan olub.

1984 – Akt yor, re jis sor El dar Hə sən oğ lu Əli yev (1936–1984) 
və fat edib. “Də li Kür”, “Mən ki gö zəl de yil dim” və s. film lər-
də çə ki lib, Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb.

1998 – Nax çı van Döv lət Uni ver si te ti nin Kon ser va to ri ya sı 
ya ra dı lıb.
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1894 – Xalq ar tis ti Mus ta fa Hə şim oğ lu Mər da nov (1894 – 
28.12.1968) Cə nu bi Azər bay ca nın Mə rənd şə hə rin də do ğu
lub. Tif is də Azər bay can teat rın da, Ba kı da Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Əh məd ha ra
da dır?”, “Qa nun na mi nə” və s. film lər də çə ki lib. Azər bay can 
Teatr Cə miy yə ti nə rəh bər lik edib.

1908 – Ta nın mış tür ko loq, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Ha di İs
ma yıl oğ lu Mir zə za də (1908–1965) Ba kı da ana dan olub.

1911 – Ba kı da Ope ra Teat rı nın (in di ki Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı) açı lı
şı olub. Açı lış ge cə sin də M.Mu sorqs ki nin “Bo ris Qo du nov” ope ra sı oy na nı lıb. 
1928ci il də sə nət oca ğı Döv lət Bö yük Ope ra Teat rı, 1934cü il də M.F.Axund za
də adı na Bö yük Ope ra və Ba let Teat rı ad lan dı rı lıb.   

1918 – Xalq ar tis ti So fi ya Bə şir qı zı Bə sir za də (Və zi ro va; 1918 
– 4.1.2000) Ka zan şə hə rin də do ğu lub. 1938ci il dən Aka de mik 
Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub, 1993cü il dən Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rın da ça lı şıb. “Şə rik li çö rək”, “Ro meo mə nim qon şum
dur”, “Yol əh va la tı” və s. film lər də çə ki lib.

1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ka mal Əh məd oğ
lu Əh mə dov (1940–1994) ana dan olub. Çox fi qur lu tab lo və 

port ret lər, mən zə rə və na tür mort lar, abst rakt kom po zi si ya la rın müəl li fi dir.

1944 – Əmək dar ar tist, ta nın mış mü ğən ni Nə za kət Əli qı zı Məm mə do va 
(1944 – 21.10.1980) Gən cə şə hə rin də do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so
lis ti olub.

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Ta ri yel Ay dın oğ lu Məm mə
dov ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru, Azər bay can mu si
qi si üz rə in ter net la yi hə lə rin müəl li fi və rəh bə ri dir. 

1952 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar El dar Bəh ram oğ lu Man su rov ana dan olub. Po
pul yar mah nı lar, bir ne çə sim fo ni ya, sim fo nik mu ğam və s. mu si qi əsər lə ri nin 
müəl li fi dir. Teatr ta ma şa la rı na mu si qi ya zıb.

1976 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl ham El xan oğ lu Əs gə rov Ba kı da ana dan 
olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şır.
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2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış in şaat çı, döv lət xa di mi, SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı laureatı Əliş Ləm bə rans ki nin 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sın da xal ça sə nə ti nin 
qo run ma sı na və in ki şaf et di ril mə si nə dair 2018–2022ci il lər üçün Döv lət Proq
ra mı”nın təs diq edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1940 – Əmək dar rəs sam, rəng kar və hey kəl tə raş Ta mil la Əb dür rəh man qı zı Se
yi do va Şə ki şə hə rin də ana dan olub. “Qa ra bağ şi kəs tə si” sil si lə əsər lə ri nin, “Ba
kı nın sə hə ri” və s. əsər lə rin müəl li fi dir. 

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu si qi şü nas Xan lar Əm rul la oğ lu Nov ru
zov ana dan olub.

1968 – Xalq ar tis ti Fat ma Qə dir qı zı Qəd ri (14.4.1907 – 1968) və fat edib. Səh
nə fəaliy yə ti nə 1927ci il də Ba kı Türk İş çi Teat rın da baş la yıb. Rus Dram, Mil li 
Dram teatr la rın da çı xış edib.
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1920 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti nin qə ra rı ilə öl kə nin ilk rəs
mi in for ma si ya qu ru mu fəaliy yə tə baş la yıb. Müx tə lif ad lar al tın da fəaliy yət 
gös tə rib. 2000ci il dən Azər bay can Döv lət Te leq raf Agent li yi (AZƏR TAC) ad
la nır.

1928 – Rus di lin də nəşr olu nan “Vış ka” qə ze ti nin ilk sa yı işıq üzü gö rüb. 

1934 – M.Əziz bə yov adı na Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da Hü seyn Ca vi
din “Sə ya vuş” dra mı nın ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu re jis sor İs ma yıl Hi da yət a də) 
gös tə ri lib.

1945 – Şair, tər cü mə çi Dil suz (Dil suz Mur ta za oğ lu Mus ta fa yev) Tər tər ra yo
nu nun Bu ruc kən din də do ğu lub. Azər bay can Ra diosun da “Bu laq” ve ri li şi nin 
müəl lif ə rin dən olub, şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar ya zı lıb.

1946 – Əmək dar rəs sam Ta hir Hi da yət oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Müx tə lif 
öl kə lər də sər gi lə ri ke çi ri lib. Əsər lə ri Mosk va da Döv lət Tret ya kov Qa le re ya sın
da, Şərq Xalq la rı İn cə sə nə ti Mu ze yin də sax la nı lır. 

1947 – Əmək dar ar tist Nov ruz Ya qub oğ lu Əli yev (Nov ruz Qar tal) ana dan olub. 
Aka de mik Mu si qi li Teat rın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.
 
1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, səs ope ra to ru Əsəd Fər rux oğ lu Əsə dov 
ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da baş mü hən dis iş lə yib, “Mo
za lan” sa ti rik ki no jur na lın da fəaliy yət gös tə rib.

1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas, ki nod ra ma turq 
Ay dın Ər şad oğ lu Da da şov (1952 – 15.3.2017) Ağ dam da do
ğu lub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
olub.

1958 – Xalq ar tis ti Nü bar Qu lu qı zı Nov ru zo va Nax çı van da 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
akt ri sa sı dır, te le vi zi ya ta ma şa la rı na, film lə rə çə ki lib.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rəh man Na zim oğ lu Məm mə dov Şə ki ra yo
nun da ana dan olub.

1986 – Əmək dar ar tist Fə rid Fər man oğ lu İb ra hi mov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let trup pa sı nın so lis ti dir.
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2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev Gən cə Döv lət Ta rixMə də niy yət Qo ru ğu əra zi
sin də ki “İmam za də” komp lek si nin bər pa sı ilə əla qə dar təd bir lər haq qın da sə
rən cam im za la yıb. Komp lek sin açı lı şı 2016cı ilin 17 fev ra lın da ke çi ri lib.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can da pe şə kar mil li teat rın ya ra dıl ma
sı nın 140 il li yi və 10 mart – “Mil li Teatr Gü nü”nün tə sis edil mə si haq qın da sə
rən cam lar im za la yıb.
 
2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti 
Əliağa İs ma yıl oğ lu Ağa ye vin 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can ki ne ma toq ra fi ya sı nın in ki şa fı ilə 
bağ lı bə zi təd bir lər haq qın da” sə rən cam im za la yıb. 
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1828 – Ta rix çi, şair Əh məd bəy Cə fər qu lu bəy oğ lu Ca van şir 
(1828 – 9.1.1903) ana dan olub. Qa ra bağ xan lı ğı nın ta ri xi nə 
dair ki ta bın müəl li fi dir. Qa ra bağ xan lı ğı nın qu ru cu su Pə na
hə li xa nın nəs lin dən dir, Hə mi də xa nım Ca van şirMəm məd
qu lu za də nin ata sı dır.  

1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra miz Mə həm məd oğ lu 
Məm mə dov ana dan olub. Qax ra yo nu Qum kənd Mə də niy
yət evi nin mü di ri iş lə yib.

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si As ya Əli möv sün qı zı Şi rə li ye va ana dan 
olub. Azər bay can Xal ça Mu ze yi nin di rek tor müavi ni dir.

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Çin giz Mü zəf ər oğ lu Cə fər li ana dan olub. 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1945 – Tər cü mə çi, na sir, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Zey dul la Ab dul la oğ lu Ağa
yev (1945 – 17.2.2014) Ma sal lı ra yo nun da ana dan olub. İn gi lis di lin dən ədə bi 
tər cü mə lər edib, Azər bay can ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni in gi lis cə yə çe vi rib.

1976 – Ta nın mış re jis sor Rauf Mir mah mud oğ lu Ka zı movs ki 
(31.12.1928 – 1976) dün ya sı nı də yi şib. Çox say lı ra dio və te le
vi zi ya ta ma şa la rı na, bə dii te le vi zi ya film lə ri nə (“Poçt qu tu
su”) qu ru luş ve rib.

1992 – Azər bay can Res pub li ka sı Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı
na üzv qə bul olu nub.  
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1873 – Ya zı çı, tər cü mə çi Ab dul la bəy İs ma yıl oğ lu Əfən di za də (1873–1928) Şə ki
də do ğu lub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin üz vü olub, uşaq lar 
üçün şeir lər, he ka yə lər ya zıb. Gör kəm li maarif pər vər Rə şid bəy Əfən di ye vin 
qar da şı dır.

1875 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan bi ri, me mar Məm
məd hə sən Cə fər qu lu oğ lu Ha cıns ki (1875 – 9.2.1931) ana dan olub. So vet döv
rün də müx tə lif və zi fə lər də iş lə yib, 1931ci il də həbs edi lə rək gül lə lə nib.

1904 – Əmək dar ar tist Ab bas Mir zə oğ lu Rza yev (1904 – 12.6.1976) Cə nu bi 
Azər bay ca nın Zən can şə hə rin də do ğu lub. 1926cı il dən Aka de mik Dram Teat
rı nın trup pa sın da akt yor ki mi fəaliy yət gös tə rib.

1912 – Ya zı çı Ma naf Sü ley ma nov (1912 – 12.9.2001) ana dan 
olub. Köh nə Ba kı haq qın da “Eşit dik lə rim, oxu duq la rım və 
gör dük lə rim” ad lı ta ri xien sik lo pe dik ki ta bın, “Dal ğa lar qoy
nun da”, “Fır tı na”, “Zir və lər”, “Ye rin sir ri” və s. ro man la rın 
müəl li fi dir.

1914 – Əmək dar ar tist Cə va hir Al lah ver di qı zı İs gən də ro va 
(1914 – 4.10.2003) Tif is də do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı
nın ilk akt ri sa la rın dan (1927ci il dən) olub.

1926 – Şairə, ədə biy yat şü nas Hö ku mə İb ra him qı zı Bil lu ri (1926 – 22.11.2000) 
Cə nu bi Azər bay ca nın Zən can şə hə rin də do ğu lub. M.Şəh ri ya rın fars ca şeir lə ri ni 
Azər bay can di li nə çe vi rib. S.Vur ğun, C.Cab bar lı, M.Dil ba zi və baş qa ədib lə rin 
əsər lə ri ni fars di li nə tər cü mə edib.

1928 – Ya zı çı Na miq Ələk bər oğ lu Ab dul la yev (1928–1992) ana dan olub. Fan
tas tik möv zu da “Sehr li oğ lan”, “İti ril miş dün ya”, “Ba la ca Ki be rin ma cə ra la rı” 
və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1937 – Ya zı çı Fər man İs ma yıl oğ lu Kə rim za də (1937 – 
17.3.1989) Er mə nis ta nın Ve di ra yo nu nun Bö yük Ve di kən din
də do ğu lub. “Çal dı ran dö yü şü”, “Xu da fə rin kör pü sü”, “Qar
lı aşı rım”, “Təb riz na mu su” və s. əsər lə rin müəl li fi dir. Bə dii 
(“Axı rın cı aşı rım”) və sə nəd li film lər üçün sse na ri lər ya zıb.

1945 – Mu si qi şü nas, Əmək dar müəl lim Ta mil la Məm məd qı zı 
Hü sey no va ana dan olub.
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1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ür fan Əli (Əli Abu zər oğ lu Qu li yev) 
ana dan olub.

1955 – Əmək dar rəs sam Asim Rə su loğ lu (Sə mə dov) Şə ki şə hə rin də ana dan 
olub. Müx tə lif öl kə lər də sər gi lə ri ke çi ri lib. Tür ki yə də ya şa yır və ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti gös tə rir.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ka mil İma mə li oğ lu Məm mə dov ana dan 
olub. “Sal na mə film” stu di ya sın da ic ra çı pro dü ser iş lə yir.

1959 – Dra ma turq Ta ma ra Əli ba la qı zı Və li ye va Bey lə qan ra yo nu nun Dün ya
ma lı lar kən din də ana dan olub. “Mə nim ağ gö yər çin lə rim”, “Cə za” və s. pyes
lə ri teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

1977 – Əmək dar ar tist Nar gi lə Dur sun qı zı Qə ri bo va Tif is də ana dan olub. Döv
lət Pan to mi ma Teat rı nın akt ri sa sı dır, ta ma şa la ra qu ru luş ve rib.
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1919 – Gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Məm məd oğ lu Ərəb
lins ki (Xə lə fov; 1881–1919) qət lə ye ti ri lib. Azər bay ca nın pro
fes sional teatr sə nə ti nin ba ni lə rin dən bi ri dir. “Mü səl man 
ar tist lə ri” cə miy yə tin də, “Ni cat” teatr cə miy yə tin də ça lı şıb. 
1916cı il də “Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” fil min də Lüt fə li 
bəy ro lu nu oy na yıb. 

1919 – Ba kı mil yon çu su, me se nat Ağa mu sa 
Na ğı yev (1849–1919) və fat edib. Ba kı da me mar lıq nü mu nə lə ri 
olan bi na lar (AMEAnın Rə ya sət He yə ti (“İs maily yə”), Döv lət 
Neft Şir kə ti nin köh nə bi na sı, Üns teat rı nın bi na sı və s.) in şa 
et di rib. 

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Qo bus tan Mil li Ta rixBə dii Qo
ru ğu mu ze yi nin ye ni bi na sı nın ti kin ti si ilə bağ lı təd bir lər haq

qın da sə rən cam im za la yıb. Mu ze yin açı lı şı 26 de kabr 2011ci il də ke çi ri lib. 

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük səh nə us ta sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Hö kü mə 
Qur ba no va nın və  Xalq şairi Ni gar Rə fi bəy li nin 100 il lik yu bi ley lə ri haq qın da 
sə rən cam lar im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can teatr la rı nın in ki şa fı ilə bağ lı əla və 
təd bir lər haq qın da sə rən cam im za la yıb. Sə rən ca ma əsa sən, Ba kı da kı və di gər 
şə hər lər də ki 12 döv lət teat rı na və sait ay rı lıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev ope ra mü ğən ni si, pe da qoq və teatr xa di mi, Xalq 
ar tis ti Hü seyn qu lu Sa rabs ki nin 140 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb. 
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1910 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Səf tər (Əli səf tər) Hə bib oğ lu Tu-
ra bov (1910–1989) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da iş lə yib, 
Azər bay can Ra diosun da ra dio ta ma şa la rı ha zır la yıb.

1919 – Teatr və ki no akt yo ru, ki çik rol la rın ma hir ifa çı sı 
Məm məd sa dıq Qa far oğ lu Nu ri yev (1919 – 22.3.1975) Ba kı-
da do ğu lub. Xalq ar tis ti Ya şar Nu ri nin ata sı dır. İrə van Azər-
bay can Dram, Gən cə Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da 
ça lı şıb.

1923 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin (XKS) 
dek re ti ilə Azər bay can Fo to-Ki no İda rə si ya ra dı lıb. Son ra-
kı il lər də müx tə lif ad lar al tın da fəaliy yət gös tə rib. 1940-cı il də XKS ya nın da 
Ki ne ma toq ra fi  ya İş lə ri üz rə Ko mi tə ya ra dı lıb, 1946-cı il də Ki ne ma toq ra fi  ya 
Na zir li yi ad lan dı rı lıb, 1953-cü il də ləğv edi lə rək funk si ya la rı ye ni ya ra dı lan 
Mə də niy yət Na zir li yi nə ve ri lib. 1963–1988-ci il lər də ye nə Ki ne ma toq ra fi  ya 
Ko mi tə si fəaliy yət gös tə rib, son ra ye ni dən onun sə la hiy yət lə ri Mə də niy yət 
Na zir li yi nə ve ri lib.

1925 – Şair, ədə biy yat şü nas İs ma yıl Qəh rə man oğ lu Cə fər pur (1925–1977) ana-
dan olub.

1926 – Xalq rəs sa mı Ca han gir Mah mud oğ lu Rüs tə mov (1926 – 13.2.2007)  Şə ki 
şə hə rin də ana dan olub. Ta ri xi möv zu da əsər lər, məişət tab lo la rı, mən zə rə lər, 
port ret lər və na tür mort la rın müəl li fi  dir.

1933 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə ra rı ilə D.Bün yad za də 
adı na Döv lət Türk Bə da ye Teat rı (1929-cu il lər də “aka de mik” sta tu su “bə da ye” 
ola raq də yiş di ril miş di) Azər bay can Döv lət Dram Teat rı ad lan dı rı lıb. Bir müd-
dət son ra teat ra M.Əziz bə yo vun adı (1991-ci ilə dək) ve ri lib.

1936 – Gör kəm li ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar elm xa di mi, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı, AMEA-nın müx bir üz vü Ya şar Va-
hid oğ lu Qa ra yev (1936 – 25.8.2002) Şə ki də do ğu lub. AMEA-
nın Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra sim Əli mu sa oğ lu Ələs-
gə rov Şa ma xı ra yo nun da do ğu lub.
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1947 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı Va qif Ar zu man lı (1947 – 9.7.2014) Qu ba da do ğu-
lub. Ki tab la rı: “Də də Qor qu dun qəb ri nin izi ilə”, “Mir zə Fə tə li Axund za də və 
Qər bi Av ro pa ədə bi-nə zə ri fi k ri” və s.

1952 – Əmək dar müəl lim Ka mil la Əli qı zı Əmi ro va ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
G.Şa ro yev adı na 35 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi dir.

1956 – Şair Sa bir Sar van (Sa bir Sol tan oğ lu Mə li kov; 1956–
2017) Ağ su nun Pir hə sən li kən din də do ğu lub. “Gör dü yüm 
göy üzü, bax dı ğım işıq”, “Özü mü sö zə çe vir dim” və s. ki tab-
la rın müəl li fi  dir.

1956 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta rix çi, xal ça şü nas alim, 
pro fes sor Vi da di Ay dın oğ lu Mu ra dov Bər də şə hə rin də ana-
dan olub. Azər bay can xal ça çı lıq mək təb lə ri haq qın da ki tab la-
rın müəl li fi , “Azər xal ça” ASC-nin səd ri dir.

1957 – Xalq ar tis ti Səidə Əbül fəz qı zı Qu li ye va Ba kı da ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şır, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də ma raq lı rol lar 
oy na yıb, fi lm lə rin dubl ya jın da iş ti rak edir.

1962 – Xalq ar tis ti Rza Əli oğ lu Xu di yev Cul fa da ana dan olub. C.Məm məd-
qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da akt yor ki mi ça lı şıb, 
teat rın di rek to ru dur.

1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ar zu Asif oğ lu Rza yev ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın di rek tor müavi ni dir.

1970 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Rey han İb ra-
him qı zı Top çu ba şo va (15.12.1905 – 1970) və fat edib. Port ret 
(“M.Ə.Sa bir”), mən zə rə (“Mər də ka nın gö rü nü şü”) janr la rın-
da, məişət möv zu sun da (“Köh nə ba zar”, “Toy”) əsər lər, na-
tür mort lar çə kib. 

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Döv lət Mu si qi li 
Teat rı na və Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı na “Aka de-

mik” sta tu su ve ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1920 – Ədə biy yat şü nas Yəh ya Qa sım oğ lu Se yi dov (1920–1980) Or du bad da 
ana dan olub.

1922 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si nin ple nu mu Azər
bay can əlif a sı nı la tın ya zı qra fi ka sı na ke çi ril mə si ilə bağ lı xü su si ko mis si ya 
(sədr Sə məd Ağa ma lıoğ lu) ya rat maq bə rə də qə rar qə bul edib. Ko mis si ya nın 
ba za sın da 1922ci ilin ma yın da Ye ni Türk Əlif a sı Daimi Ko mi tə si ya ra dı lıb.

1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ədə biy yat şü nas, ya zı çı Fər man Al lah ver di 
oğ lu Ey va zov (1931–1996) ana dan olub. 

1944 – SS Rİ hö ku mə ti (Xalq Ko mis sar la rı So ve ti) “Cə nu bi Azər bay can əha li si nə 
iq ti sa di və mə də ni yar dı mın güc lən di ril mə si təd bir lə ri haq qın da” qə rar qə bul 
edib. Qə rar da Azər bay can di lin də or du qə ze ti nəşr et mək, Cə nu bi Azər bay can 
ya zı çı və şair lə ri nin əsər lə ri nin nəş ri üçün Təb riz də mət bəə aç maq, Azər bay can 
Döv lət Dram Teat rı nın Cə nu bi Azər bay can şə hər lə ri nə qast ro lu nun təş ki li ki mi 
mə sə lə lər ək si ni tap mış dı.

1955 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu su, ya zı çıpub li sist Mə həm
məd Əmin Ha cı Mol la Ələk bər oğ lu Rə sul za də (31.1.1884 – 1955) An ka ra da və
fat edib. Xalq Cüm hu riy yə ti nin sü qu tun dan (1920) son ra Av ro pa da, Tür ki yə də 
Azər bay can mü ha ci rə ti nə rəh bər lik edib. “Azər bay can şairi Ni za mi”, “Çağ daş 
Azər bay can ədə biy ya tı” və s. əsər lə rin müəl li fi dir.   

1957 – Əmək dar rəs sam Akif Da vud oğ lu Ka zı mov ana dan olub.

1962 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Na zim Ra miz oğ lu Mi riş li ana dan olub.

1964 – Əmək dar ar tist Fuad Ta cəd din oğ lu Os ma nov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1968 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə Şə ki şə hə ri nin ta ri xi his sə si 
Yu xa rı Baş Ta rixMe mar lıq Qo ru ğu elan edi lib.

1969 – Əmək dar ar tist, bəs tə kar Göv hər Su deyf qı zı Hə sən za də ana dan olub.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can da mu zey işi nin yax şı laş dı rıl ma sı 
haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev To vuz ra yo nun da Hü seyn Bo zal qan lı adı na 
Azər bay can Aşıq Sə nə ti Mu ze yi bi na sı nın ti kin ti si ilə bağ lı təd bir lər haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.
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1908 – Xalq rəs sa mı Sa lam Əb dül qa sım oğ lu Sa lam za də 
(1908–1997) ana dan olub. Azər bay can mo der niz mi nin nü ma
yən də lə rin dən bi ri dir. Əsər lə ri: “To xu cu luq fab ri ki”, “Fer ma
da qa dın” və s.

1919 – Müs lüm Ma qo ma ye vin “Şah İs ma yıl” ope ra sı nın ilk 
ta ma şa sı (re jis sor lar – Hü seyn Ərəb lins ki, Ab bas mir zə Şə rif
za də) olub.   

1926 – Azər bay can aşıq poezi ya sı nın gör kəm li nü ma yən də si 
Aşıq Ələs gər (1821–1926) və fat edib. 1821ci il də Göy çə ma ha
lı nın Ağ kil sə kən din də do ğu lub. 1918ci il də qaç qın lıq ta le yi 
ya şa yıb, öm rü nün so nu na ya xın do ğul du ğu kən də qa yı dıb və 
ora da dün ya sı nı də yi şib.

1926 – Şərq şü nas, AMEA nın müx bir üz vü Bö yü ka ğa Mur tu
za oğ lu Hü sey nov (1926–1983) Ba kı da ana dan olub.

 
1926 – Azər bay can Ye ni Türk Əlif a sı Daimi Ko mi tə si SS Rİnin ye ni əlif a nı 
qə bul et miş res pub li ka və vi la yət lə rin nü ma yən də lə ri ilə bir lik də mü şa vi rə ke
çi rib.  Mü şa vi rə də it i faq miq ya sın da bu işi tən zim lə mək üçün va hid mər kə zin 
ya ra dıl ma sı töv si yə olu nub.

1940 – Ba kı da Azər bay can rəs sam la rı nın I qu rul ta yı işə baş la yıb.  Qu rul tay da 
İs ma yıl Axun dov Azər bay can Rəs sam lar İt i fa qı Rə ya sət He yə ti nin səd ri, Mür
səl Nə cə fov mə sul ka tib se çi lib.

1945 – Xalq ar tis ti Xu ra man Ab dul la qı zı Ha cı ye va (1945 – 15.2.2005) ana dan 
olub. “Ar şın mal alan” (1965), “Lə ti fə” və s. film lər də çə ki lib. Gənc Ta ma şa çı lar, 
Nax çı van Mu si qi li Dram teatr la rın da iş lə yib.

1975 – Əmək dar ar tist Sol tan Ca han gir qı zı Məm mə do va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1997 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun 90 il lik yu bi
le yi nə həsr edil miş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim
də çı xış edib.

2018 – Ba kı da “Mu ğam alə mi” V Bey nəl xalq Mu ğam Fes ti va lı nın açı lı şı olub. 
Mar tın 14dək da vam edən fes ti val Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yi, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı, Bəs tə kar lar İt i fa qı və 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.
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1338 – Azər bay ca nın mü tə fək kir şairi Əv ha di Ma ra ğai (Ruh nəd din; 1274–1338) 
və fat edib. Su fi lik fəl sə fə si nə əsas la nan poetik əsər lə rin, şeir və poema la rın 
(“Cəm şid pi ya lə si”) müəl li fi dir. 

1911 – Xalq ar tis ti Ağa da daş Gül məm məd oğ lu Qur ba nov 
(1911 – 25.6.1965) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik 
Mil li Dram teatr la rın da çı xış edib. “Ko roğ lu”, “Bir qa la nın sir
ri”, “Bi zim kü çə”, “Ar şın mal alan” (1965, Sol tan bəy) və s. 
film lər də çə ki lib.

1923 – Ədə biy yat şü nas, teatr şü nas Ədi lə Əli hü seyn qı zı Əli
ye va (1923–1984) Ba kı da ana dan olub. 

1934 – Xalq ar tis ti, tar ifa çı sı Cey ran Əsəd qı zı Ha şı mo va Ba kı da ana dan olub. 
“La lə” qız lar an samb lı nın ya ra dı cı sı dır.

1935 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə ra rı ilə Döv lət Teatr Mu
ze yi nə (1934cü il də ya ra dı lıb) gör kəm li dra ma turq Cə fər Cab bar lı nın adı ve
ri lib.

1940 – Ki noope ra tor Ra miz Əlir za oğ lu Ba ba yev (1940–1994) Ba kı nın Əmir can 
qə sə bə sin də do ğu lub. 1957ci il dən “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da iş lə yib. 

1947 – Şair, pub li sist Ağa ma lı Sa diq Əfən di (Ağa ma lı Əh məd 
oğ lu Əfən di yev; 1947–1995) Qa zax ra yo nu nun Qay maq lı kən
din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Əyil, sən dən ke çim, dün ya”, “Və
tən üçün ya şan mış əfən di öm rü” və s.

1947 – Şair, ya zı çı, tər cü mə çi Məm məd Ka zım oğ lu Oruc ana
dan olub. “Ya di gar mah nı”, “Ley lək kör fə zi”, “Kö çü rül mə” 
ki tab la rı nın, “Təb riz al ma la rı”, “Oğul la gö rüş” və s. pyes lə rin 

müəl li fi dir.

1948 – Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, piano çu Hə qi qət Ələs gər qı zı Mə
hər rə mo va ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın və Tür ki yə nin Ata türk 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

2006 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Əliab bas Gü lab bas oğ lu Qə
di rov (15.2.1946 – 2006) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru 
(2002–2006) olub.
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1893 (bə zi mən bə lər də 12 de kabr) – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ab bas 
Mir zə Mir zə Əb dül rə sul oğ lu Şə rif za də (1893 – 16.11.1938) Şa ma xı da ana dan 
olub. Azər bay can mil li teatr ta ri xin də müs təs na xid mət lər gös tə rib, dram və 
ope ra ta ma şa la rı na qu ru luş ve rib. “Bis mil lah” (1925), “Ha cı Qa ra” (1929) film
lə ri nin re jis so ru olub. 1938ci il də rep res si ya olu nub və gül lə lə nib. 

1915 – Xalq rəs sa mı Ka mil Əli Ab bas oğ lu Xan la rov (1915–
1996) ana dan olub. Fü sun kar tə biət löv hə lə ri ni kə ta na kö
çü rüb: “Za qa ta la dağ la rı”, “Şu şa”, “Araz sa hi lin də”, “Or du
bad da qış” və s. Film lər də (“Kənd li lər”, “Fə tə li xan”) ge yim 
rəs sa mı iş lə yib. 

1929 – Ta nın mış dik tor, Əmək dar ar tist Gül tə kin Əj dər qı zı 
Cab bar lı (1929 – 15.10.1996) ana dan olub. Azər bay can da pe
şə kar dik tor luq mək tə bi nin ya ran ma sın da xü su si xid mət lə ri olub.

1947 – Xalq ar tis ti, ka man ça ifa çı sı Şə fi qə Al xas qı zı Ey va zo va ana dan olub. 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı Xalq çal ğı alət lə ri ka fed ra sı nın pro fes so ru
dur.

1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, re jis sor Əh məd Ha
şım oğ lu Qə mər li (Mə li kov; 1880–1952) və fat edib. Ba kı Azad 
Tən qid Təb liğ Teat rın da ça lı şıb. “İs mət” (1934), “Al maz” 
(1936) və s. film lər də çə ki lib. Ki çik pyes lər ya zıb.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra miz Məm məd oğ lu İs
ma yı lov ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti
nin Ki note le vi zi ya sə nət lə ri ka fed ra sın da ça lı şır.

1968 – Əmək dar ar tist Sal man Bay ram oğ lu Bay ra mov ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

2001 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin ba ni si Mus ta fa 
Ka mal Ata tür kün ir si nin, türk ta ri xi və mə də niy yə ti nin öy rə nil mə si və təb liğ 
olun ma sı məq sə di lə Azər bay can da Ata türk Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.
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10 mart Mil li Teatr Gü nü dür. 1873-cü il mar tın 10-da Ba kı da maarif çi Hə sən 
bəy Zər da bi nin tə şəb bü sü, dra ma turq Nə cəf bəy Və zi rov, akt yor Əs gər ağa 
Adı gö zə lo v (Go ra ni) və Real nı mək tə bin şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə Mir zə Fə tə-
li Axund za də nin “Lən kə ran xa nı nın və zi ri” ko me di ya sı səh nə ləş di ri lib. Pre zi-
dent İl ham Əli yev 1 mart 2013-cü il ta rix də “Mil li Teatr Gü nü”nün tə sis edil mə-
si haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

1878 – Bö yük ya zı çı, dra ma turq, mü tə fək kir Mir zə Fə tə li Axund za də (30.6.1812 
– 1878) Tifl  is də və fat edib. 1850-ci il lər də yaz dı ğı 6 ko me di ya ilə Azər bay can 
dra ma tur gi ya sı nın, 1857-ci il də qə lə mə al dı ğı “Al dan mış kə va kib” po ves ti ilə 
realist Azər bay can nəs ri nin tə mə li ni qo yub. 

1915 – İlk azər bay can lı ba le ri na, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ Döv-
lət mü ka fa tı laureatı, pro fes sor Qə mər Ha ca ğa qı zı Al mas za də 
(1915 – 7.4.2006) ana dan olub. Pro fes sional səh nə ni tərk et dik dən 
son ra Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın baş ba let meys te ri olub 
(1953–1972), Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib.

1940 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ca nə li Xa nə li oğ lu Ək bə rov Lən-
kə ran ra yo nu nun Tü kə vi lə kən din də do ğu lub. Ope ra ta ma şa la rın da baş rol lar-
da (Məc nun, Kə rəm, Aşıq Qə rib, Şah İs ma yıl və s.) çı xış edib. Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur. 

1953 – Tar zən, Əmək dar ar tist Ta ri yel Ab bas oğ lu Ab ba sov Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Əh li man Rə him oğ lu Rə hi mov Ucar 
ra yo nu nun Bər gü şad kən din də do ğu lub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te-
ti nin müəl li mi dir.

1967 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ru zə Mə hər rəm qı zı İbi şo va ana dan olub. Mə-
də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir.

2000 – Xalq rəs sa mı Na dir Sa dıq oğ lu Qa sı mov (22.5.1928 – 
2000) dün ya sı nı də yi şib. Ya ra dı cı lı ğın da port ret jan rı və mən-
zə rə əsər lə ri xü su si yer tu tur. Əsər lə ri Tret ya kov qa le re ya sın-
da (Mosk va), MDB öl kə lə ri nin mu zey lə rin də sax la nı lır.

2004 – Xalq ar tis ti, məş hur akt ri sa Nə si bə Ca han gir qı zı Zey-
na lo va (20.4.1916 – 2004) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya Teat-

rın da ça lı şıb. Film lər də (“Ögey ana”, “Ul duz”, “Qa yı na na” və s.) ma raq lı ob-
raz lar ya ra dıb.
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1883 – Nax çı van da (Ha cı Nə cəf Zey na lo vun evin də) ya zı çı, maarif çi Ey nə li bəy 
Sul ta no vun rəh bər li yi ilə M.F.Axund za də nin “Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə
li şah” ko me di ya sı nın ta ma şa sı oy na nı lıb. Həmin gün Nax çı van teat rı nın tə şək
kül ta ri xi sa yı lır.

1925 – Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Bə şir Sə fə roğ lu (Bə şir Sə fər 
oğ lu Sə fə rov; 1925 – 24.3.1969) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rın da ta ma şa çı rəğ bə ti qa za nan ob raz lar ya ra
dıb. “Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz” və s. film lər də çə ki lib. 

1942 – Ta nın mış akt ri sa Lüt fiy yə Şa mil qı zı Sə fə ro va (1942–
2010) Ba kı da do ğu lub. 1963cü il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat
rın da ça lı şıb.  

1954 – Əmək dar ar tist Hic ran Pa şa qı zı Meh ba lı ye va ana dan olub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram Teat rın da iş lə yib, film lə rə, te le vi zi ya ta ma şa la rı na çə ki lib.

1956 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Əliəh məd Mi ka yıl oğ lu İb ra hi mov ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir. 

1958 – Əmək dar ar tist Hic ran Fə tə li qı zı Nə si ro va Ba kı nın Əmir can qə sə bə sin
də do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı 
ob raz lar ya ra dıb.

1982 – Əmək dar ar tist, ka man ça ifa çı sı Toğ rul Mir na zim oğ lu Əsə dul la yev ana
dan olub. Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so lis ti dir.

2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Xalq ya zı çı sı Sü ley man Rə hi mo vun 100 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Res pub li ka sın da teatr və kon sert 
müəs si sə lə ri iş çi lə ri nin so sial mü da fiəsi nin güc lən di ril mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.
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1904 – Xalq ya zı çı sı Əbül hə sən (Əbül hə sən Əli ba ba oğ lu Ələk bər za də; 1904–
1986) İs ma yıl lı ra yo nu nun Bas qal kən din də do ğu lub. “Yo xuş lar”, “Mü ha ri bə”, 
“Dost luq qa la sı”, Dün ya qo pur” və s. ro man la rın müəl li fi dir.

1906 – Xalq şairi, dra ma turq, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü
ley man Rüs təm (Sü ley man Əliab bas oğ lu Rüs təm za də, 1906 
– 10.6.1989) Ba kı da ana dan olub. Ki tab la rı: “Gün o gün ol sun 
ki...”, “İki sa hil”, “Dur na” (ko me di ya lar), “Təb ri zim”, “Azər
bay ca na gəl sin” və s. Azər bay can SSR Ali So ve ti nin səd ri olub.

1933 – Xalq şairi Ca bir Nov ruz (Ca bir Mir zə bəy oğ lu Nov ru
zov, 1933 – 12.12.2002) Xı zı ra yo nu nun Upa kən din də do ğu
lub. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Ca van lı ğım”, “Ey hə yat, sən nə qə ri bə sən”, 
“Tə lə bə lik il lə ri” və s.) bəs tə lə nib. Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995–2000) olub.

1936 – Ya zı çıpub li sist Əmir Gül ba la oğ lu Mus ta fa yev (1936–2007) ana dan olub.

1938 – Ba kı da Azər bay can aşıq la rı nın II qu rul ta yı ke çi ri lib.

1942 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, AMEAnın aka de mi ki Əf rand Fi ru din oğ lu Daş
də mi rov (1942 – 7.4.2015) Ba kı da ana dan olub. 

1943 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fi rən giz Ağa da daş qı zı Qur ba no va Ba kı da 
ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da qu ru luş çu rəs sam iş lə yib, 
ciz gi film lə ri nin qu ru luş çu rəs sa mı və re jis so ru dur.

1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sa rı gül Adı gö zəl qı zı Sev di ma lı ye va ana dan 
olub. Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək da şı dır.

1957 – Xalq ar tis ti Mə bud Əliəs gər oğ lu Mə hər rə mov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lər də, te le vi zi ya ta ma
şa la rın da çə ki lib.

1963 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Hey dər Ana tol lu oğ lu Qə ni yev ana dan olub. R.Beh
bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın vo kal ar tis ti dir.

1968 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə Sum qa yıt Döv lət Gənc lər 
Teat rı ya ra dı lıb. Teat rın ilk ta ma şa sı (“Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah”) 
1969cu ilin 14 mar tın da nü ma yiş olu nub. 1970ci il də H.Ərəb lins ki adı na Sum
qa yıt Döv lət Dram Teat rı ad lan dı rı lıb.
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1976 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Əvəz Bax şə li oğ lu Ab dul la yev Ba kı da ana
dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, 
ha zır da Av ro pa, Al ma ni ya teatr la rın da ça lı şır.

1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Ki tab xa na işi haq qın da” qa nu nun tət biq edil
mə si bə rə də fər man im za la yıb.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev UNES COnun “Qey rimad di mə də ni ir sin qo
run ma sı haq qın da” Kon ven si ya sı üz rə sə la hiy yət li or qan la rın tə yin edil mə si 
ba rə də sə rən cam im za la yıb.
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1899 – Xalq ar tis ti Məm mə də li Ha cı Hey dər oğ lu Və li xan lı 
(Hey dər za də; 1899 – 12.4.1969) Ba kı nın Fat ma yı kən din də do
ğu lub. 1920ci il dən Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ça lı
şıb, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ta ma şa lar da oy na yıb. “Gö
rüş” fil min də (1955) çə ki lib.

1918 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xa vər Əh məd qı zı Və ki
lo va (Mir zə bə yo va; 1918 – 16.1.2006) Dər bənd şə hə rin də do
ğu lub. Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun ömürgün yol da şı olub. Sə məd Vur ğu nun 
evmu ze yi nin di rek to ru (1975–2006) iş lə yib.

1927 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti No dar Şa şı qoğ lu (No dar 
İz zə to viç Şa şı qoğ lu; 1927 – 12.4.2013) Ba tu mi şə hə rin də ana
dan olub. Mosk va və SanktPe ter burq teatr la rın da, Azər bay
can Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb. “Uzaq sa hil lər də”, 
“Əsl dost”, “Bi zim kü çə”, “Te le fon çu qız” və s. film lər də yad
da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

1928 – Ta nın mış sk rip ka ifa çı sı, Əmək dar ar tist Azad Həm zə 
oğ lu Əli yev (1928 – 17.8.1994) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or
kest ri nin kon sert meys te ri, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi 
olub.

1935 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Arif Al lah yar oğ lu Ha cı yev 
(1935–2000) ana dan olub.

1938 – SS Rİ hö ku mə ti müt ə fiq res pub li ka la rın mək təb lə rin də rus di li nin ic ba ri 
təd ri si ba rə də qə rar ve rib. 

1950 – Əmək dar ar tist Bəh ram Ba ba xan oğ lu Əli yev Neft ça la da do ğu lub. Mu si
qi li Ko me di ya Teat rın da vo kal çıakt yor iş lə yib, Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub.

1953 – Əmək dar ar tist Nov ruz Adil oğ lu Cə fə rov Şəm kir ra yo nun da ana dan 
olub. Şə ki və Gən cə Dram teatr la rın da akt yor, re jis sor iş lə yib. Ağ dam Dram 
Teat rı nın baş re jis so ru dur, film lə rə çə ki lib. 

1961 – Əmək dar rəs sam Əs mər Toğ rul qı zı Nə ri man bə yo va Ba kı da ana dan 
olub. Bey nəl xalq bien na le və qrup sər gi lə rin iş ti rak çı sı dır. Fran sa, Tür ki yə, 
Avst ri ya və baş qa öl kə lər də sər gi lə ri ke çi ri lib.
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1967 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti Azər bay can Xal ça sı və Xalq Tət bi qi Sə
nə ti Döv lət Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da qə rar qə bul edib. 1993–2014cü 
il lər də xal ça şü nas, Xalq rəs sa mı Lə tif Kə ri mo vun adı nı da şı yıb. 2014cü il dən 
Azər bay can Xal ça Mu ze yi ad la nır.

1994 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Hə sən Ab bas qu lu oğ lu Əb luc (22.4.1942 
– 1994) və fat edib. Teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rın da, ki no da yad da qa lan ob raz
lar ya ra dıb.

1996 – Pre zi dent Hey dər Əli yev bö yük Azər bay can şairi Mə həm məd hü seyn 
Şəh ri ya rın 90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev ya ra dı cı lıq it i faq la rı və bir lik lə ri nin fəaliy yə ti ilə 
bağ lı əla və təd bir lər haq qın da sə rən cam im za la yıb. Ya zı çı lar Bir li yi, Bəs tə kar lar 
İt i fa qı, Rəs sam lar İt i fa qı, Ki ne ma toq raf çı lar İt i fa qı, Me mar lar İt i fa qı, Teatr 
Xa dim lə ri İt i fa qı və Aşıq lar Bir li yi nə ma liy yə və saiti ay rı lıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Çı raq qa la” abi də sin də möh kəm lən dir mə, bər
pakon ser va si ya iş lə ri nin gö rül mə si ilə bağ lı təd bir lər haq qın da” sə rən cam im
za la yıb.
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1919 – Satirik şair Əliqulu Qəmküsar (Əliqulu Məşədi Ələk-
bər oğlu Nəcəfov, 1880, Naxçıvan – 1919) Tiflisdə qətlə yeti-
rilib. “Molla Nəsrəddin” jurnalının tanınmış müəlliflərindən 
olub. 

1936 – Yazıçı-dramaturq Nahid Rəhim oğlu Hacızadə (1936–
2018) Gədəbəy rayonunun Düzrəsullu kəndində doğulub. 
Pyesləri teatrlarda tamaşaya qoyulub, televiziya filmlərinin 
ssenari müəllifidir.

1938 – Xalq yazıçısı, dramaturq Anar (Anar Rəsul oğlu Rzayev) anadan olub. 
Əsərləri: “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” (roman), “Ağ liman”, “Əlaqə” 
(povest), “Şəhərin yay günləri”, “Ötən ilin son gecəsi” (pyes) və s. “Gün keçdi”, 
“Dədə Qorqud”, “Otel otağı”, “Cavid ömrü”  və s. filmlərin ssenari müəllifi, 
“Dantenin yubileyi”, “Qəm pəncərəsi” və s. filmlərin rejissorudur. Milli Məcli-
sin deputatı (1995–2005) olub. Yazıçılar Birliyinin sədridir.

1938 – Tanınmış ədəbiyyatşünas, professor Samət Qüdrət oğlu Əlizadə (1938–
2002) Xızı qəsəbəsində anadan olub.

1951 – Əməkdar memar Fəxrəddin Böyük oğlu Miralayev anadan olub.

1992 – Şair, tərcüməçi Teymur Elçin (Teymur Süleyman oğlu Əliyev; 28.3.1924 
– 1992) vəfat edib. Uşaqlar üçün çoxsaylı əsərlərin müəllifidir, rus ədəbiyyatın-
dan tərcümələr edib. 

MART

109



15
1878 – Maarif xa di mi, şair Şeyx Mə həm məd Ha cı Ab dul la oğ lu Ra si za də (1878 
– 24.12.1939) Nax çı van da ana dan olub. Hü seyn Ca vi din bö yük qar da şı dır. Fir
dov si nin “Şah na mə”sin dən par ça la rı di li mi zə çe vi rib.

1893 – Azər bay can sazsöz sə nə ti nin ta nın mış nü ma yən də si, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Şəm şir (Şəm şir Qur ban oğ lu 
Qo ca yev; 1893–1980) Kəl bə cər ra yo nu nun Də mir çi dam kən
din də ana dan olub.

1893 – Aşıq İs lam (İs lam Qa ra oğ lu Yu si fov; 1893 – 7.12.1968) 
Göy çə ma ha lı nın Ba sar ke çər böl gə si nin (in di ki Er mə nis ta nın 
Var de nis ra yo nu) Nə ri man lı kən din də do ğu lub.

1897 – Xalq ar tis ti Ağa sa dıq Ağaəli oğ lu Gə ray bəy li (1897 – 
5.12.1988) Şa ma xı da ana dan olub. 1920ci il dən Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub. Ba kı Türk İş
çi Teat rın da da ta ma şa lar da oy na yıb. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, 
bu ol sun”, “Qız mar gü nəş al tın da” və s. film lər də yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb.

1911 – Əmək dar ar tist Əli hü seyn Əb dül rə him oğ lu Qa far lı 
(1911 – 5.10.1961) Ba kı da do ğu lub. Gən cə teat rın da, Azər bay can Döv lət Mu si
qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

1911 – Xalq ar tis ti Əy yub Məm mə də li oğ lu Haq ver di yev (1911 – 12.6.1996) 
Nax çı van da do ğu lub. C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1919 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Ha cı ba ba Hü sey nə li oğ lu Hü sey nov (1919 
– 24.10.1993) Ba kı da ana dan olub. Mu ğa mat dan dərs de yib, xa nən də lər ye tiş di
rib. Çox say lı təs nif ə rin müəl li fi dir, is te dad lı qə zəl xan ki mi ta nı nıb.

1919 – Ədə biy yat şü nas Qu lam hü seyn Fə tul la xan oğ lu Beq de li (1919–16.8.1998) 
Teh ran da do ğu lub. Cə nu bi Azər bay can da mil li hə rə ka tın fəal la rın dan olub. 
AMEAnın Ədə biy yat İns ti tu tun da ça lı şıb. Ni za mi dən, Nə vaidən tər cü mə lər 
edib.

1920 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti Ba kı da döv lət əley hi nə bol
şe vik təb li ğa tı apa ran fəh lə klub la rı nı mü vəq qə ti bağ la maq ba rə də qə rar qə bul 
edib. Mar tın 25də Mər kə zi Fəh lə Klu bun dan baş qa bü tün klub la rın iş lə mə si nə 
ica zə ve ril di.
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1923 – Ta nın mış rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Nə cəf qu
lu Əb dül rə him oğ lu İs ma yı lov (1923–1990) ana dan olub. Qra
fi ka us ta sı ki mi ta nı nıb, gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ni, 
ki tab la ra il lüst ra si ya lar çə kib.

1923 – Xalq ar tis ti, akt yor Ək bər Ha cı oğ lu Qar daş bə yov 
(1923–2001) Nax çı van da ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu
si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb.

1928 – İrə van Döv lət Türk Teat rı (in di ki İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı) 
ya ra dı lıb. 1935ci il də teat ra Cə fər Cab bar lı nın adı ve ri lib. 

1932 – Əmək dar rəs sam Si ma Ab bas qı zı Ağa ye va ana dan olub. 

1941 – Üze yir Ha cı bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sı və Sə məd Vur ğu nun “Va qif” 
pye si Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

1941 – Şair, tər cü mə çi, pub li sist İsa Mus ta fa oğ lu İs ma yıl za də (1941 – 14.7.1997) 
Gür cüs ta nın Qa ra ya zı (in di ki Qar da ba ni) ra yo nun da ana dan olub.

1941 – Şair, ya zı çı, tər cü mə çi Ələk bər Sa lah za də (Ələk bər Ba ba oğ lu Məm məd
sa lah lı; 1941 – 1.9.2013) Qu ba ra yo nu nun Ci mi kən din də ana dan olub. 

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl ham Qa lib oğ lu İsa yev ana dan olub. Azər
bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosun da ça lı şır.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ab bas Mu sa xan oğ lu Gü lə li yev Qo bus tan 
ra yo nun da ana dan olub.

1955 – Əmək dar ar tist Ay dın Al lah ver di oğ lu Əli yev ana dan olub. İrə van Azər
bay can, Şə ki, Nax çı van teatr la rın da ça lı şıb. Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yo ru
dur, film lə rə çə ki lib.

2003 – Azər bay can Mət buat Şu ra sı ya ra dı lıb. Tə sis qu rul ta yın da 170ə ya xın 
KİV və jur na list təş ki la tı nın nü ma yən də lə ri iş ti rak edib.

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı Ka me ra və or
qan mu si qi si za lı nın bi na sı nın tə mi ri və bər pa sı ilə əla qə dar təd bir lər haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.
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1882 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Va si li Alek se ye viç Ni kols ki (1882–1967) ana dan olub. 
30 ilə ya xın (1952-ci ilə dək) Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

1903 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, dra ma turq Qur ban İsa ba la oğ lu Mu sa yev 
(1903–1982) Ba kı nın Mər də kan qə sə bə sin də do ğu lub.

1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka man ça ifa çı sı, bəs tə kar Qıl man Ba la məm-
məd oğ lu Sa la hov (1906 – 12.10.1974) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lı nın rəh bə ri (1938–1964) olub.

1914 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ni yaz Sət ar oğ lu Şə ri fov (1914 – 
15.5.1982) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb. 

1916 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Za kir Ca vad oğ lu 
Ba ğı rov (1916 – 8.1.1996) Şu şa da ana dan olub. “Ay gün” ope-
ra sı, “Kən di mi zin mah nı sı”, “Qa yı na na” ope ret a la rı, mah nı 
və ro mans la rın müəl li fi dir, ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

1940 – Caz men, piano çu, bəs tə kar, caz-mu-
ğa mın ya ra dı cı sı, Əmək dar ar tist Va qif Əziz 
oğ lu Mus ta fa za də (1940 – 16.12. 1979) Ba kı da do ğu lub. “Qaf-
qaz” caz üç lü yü, “Ley li” və “Se vil” vo kal qız lar an sambl la rı 
və “Mu ğam” inst ru men tal an samb lı na rəh bər lik edib. Bey nəl-
xalq mü sa bi qə və fes ti val la rın (Tal lin, Tbi li si, Mon te-Kar lo) 
qa li bi və laureatı olub.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr re jis so ru Ağa lar İd ri soğ lu (Meh di yev) 
Ma sal lı ra yo nu nun Di gah kən din də ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı, 
Sum qa yıt, Ağ dam teatr la rın da ta ma şa la ra qu ru luş ve rib.

1994 – Pre zi dent Hey dər Əli yev da hi şair Mə həm məd Fü zu li nin ana dan ol ma-
sı nın 500 il lik yu bi le yi üz rə Döv lət Ko mis si ya sı nın ya ra dıl ma sı haq qın da fər-
man im za la yıb.

1998 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti “Azər bay can Xal ça sı” Nax çı-
van Mux tar Res pub li ka sı Döv lət Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da qə rar qə bul 
edib.
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1905 – Şair, na sir, tər cü mə çi Mi ka yıl Ma naf oğ lu Rza qu lu za də 
(1905 – 10.11.1984) ana dan olub. Uşaq lar üçün çox say lı əsər lə
rin müəl li fi dir. Rus və dün ya ədə biy ya tın dan bə dii tər cü mə
lər edib.

1923 – Əmək dar ar tist Mir va ri Ba la ha cı qı zı 
Nov ru zo va (1923 – 20.3.1994) Ba kı da do ğu
lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa
sı olub, film lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib. 

1932 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, Əmək dar elm xa di mi Züm rüd 
Əli qu lu qı zı Qu lu za də ana dan olub. Ni za mi, Nə si mi və Fü zu
li nin fəl sə fi gö rüş lə ri nə dair təd qi qat la rın müəl li fi dir.

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül çöh rə Məm məd qı zı Şə fi ye va Ba kı da 
ana dan olub. Uzun il lər Hey dər Əli yev Sa ra yı nın baş re jis so ru iş lə yib. 

1962 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül na rə Lüt fə li qı zı Ab dul la ye va ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sın da mu si qi re jis so ru iş lə yir. 

1968 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Kö nül Ka zım qı zı Xa sı ye va Şə ki də ana dan 
olub.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can teatr sə nə ti nin ta nın mış nü ma yən
də si, Xalq ar tis ti Аğаsа dıq Gərаy bəy li nin 100 il li yi haq qın da sə rən cam im za la
yıb.

2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li teatr və ki no akt ri sa sı, Xalq ar tis ti Nə
si bə Zey na lo va nın 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la
yıb.
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1916 – Şair, tər cü mə çi Bö yü ka ğa Məm məd oğ lu Qa sım za də (1916 – 29.8.1957) 
ana dan olub. Rus ədə biy ya tın dan, M.Fü zu li nin “Yed di cam” əsə ri ni fars ca dan 
tər cü mə edib.

1922 – Dra ma turq Qey bul la İba dul la oğ lu Rə su lov (1922 – 
11.9.1988) Qax ra yo nu nun İli su kən din də do ğu lub. Pyes lə ri: 
“Gü nəş lə oya nan lar”, “Şə hər li oğ lan”, “Bir “Vol qa” mə həb-
bət” və s. 

1928 – Əmək dar rəs sam Od tə kin İs kən dər oğ lu Ağa ba ba yev 
Ba kı da do ğu lub. Bül bü lün, Xan Şu şins ki nin port ret lə ri nin, 
Qa ra ba ğa həsr olun muş tab lo la rın müəl li fi  dir. 

1943 – Xalq ya zı çı sı Möv lud Sü ley man lı (Ba la ki şi yev) Er mə nis tan SSR-nin Ka li-
ni no ra yo nu nun Qı zıl Şə fəq kən din də do ğu lub. “Köç” ro ma nı, po vest, pyes və 
sse na ri lə rin müəl li fi  dir. Azər bay can Döv lət Ra diosu na rəh bər lik edib.

1944 – Əmək dar rəs sam Arif Məm məd hü seyn oğ lu Ələs gə rov Ba kı da ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın, Ka ra de niz Tex nik Uni-
ver si te ti nin (Tür ki yə) pro fes so ru dur.

1945 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Na tə van Şüa qı zı Se yid za də-Şey xo va Ba kı da do ğu-
lub. Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da pe da qo ji fəaliy yət gös tə rir.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Akif Tu ran  oğ lu Mə li kov ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın di rek to ru dur.  

1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ba rat Vü sal (Ba rat Alı oğ lu Alı yev) Qa-
zax ra yo nu nun Ko sa lar kən din də do ğu lub. Ya zı çı lar Bir li yi nin Qa zax böl mə si-
nin rəh bə ri dir.

1955 – Əmək dar müəl lim Afaq Adil qı zı Axun do va ana dan olub. Go ran boy ra-
yon Uşaq in cə sə nət mək tə bin də ça lı şır.

1956 – Əmək dar ar tist İra də As lan qı zı Hə sə no va Göy göl ra yo nun da do ğu lub. 
Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb, Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, fi lm lə-
rə çə ki lib.

1979 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki (İs fən di yar As lan oğ lu Ca van-
şi rov; 20.8.1901 – 1979) və fat edib. “Şu şa nın dağ la rı”, “Ay gö zəl” və s. mah nı və 
təs nifl  ə ri bəs tə lə yib.
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2009 – Ba kı da “Mu ğam alə mi” I Bey nəl xalq Mu ğam Fes ti va lı baş la yıb. Mar tın 
25-dək da vam edən fes ti val Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı  Meh ri ban Əli ye va nın 
tə şəb bü sü, Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi və Bəs tə kar-
lar İtt  i fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. Fes ti va lın əv vəl cə iki il dən bir (2011, 
2013, 2015), son ra isə üç il dən bir (2018) ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb. Fes ti val çər çi-
və sin də bey nəl xalq mü sa bi qə və sim po zium da ke çi ri lir.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev dün ya şöh rət li mü ğən ni, SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv-
lət mü ka fa tı laureatı Rə şid Beh bu do vun 100 il lik, qə zəl xan şair Əliağa Va hi din 
120 il lik yu bi ley lə ri nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.
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1901 – Xalq ar tis ti Ələk bər Sey ful la oğ lu Sey fi (1901 – 
15.12.1977) Tif is də ana dan olub. 1929-cu il də Ba kı Türk İş çi 
Teat rı na də vət alıb. Film lər də (“Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Mən 
ki gö zəl de yil dim”) çə ki lib. 

1907 – Əmək dar ar tist Sa dıq Sa leh Xə lil oğ lu Ba ğı rov (1907–
1977) Ba kı da ana dan olub. Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, film lər də çə ki lib.

1920 – Aşıq, şair Oruc Və li oğ lu Əh mə dov (1920–1976) ana dan olub.

1925 – Döv lət xa di mi, ya zı çı-pub li sist, maarif çi Nə ri man Kər bə la yi Nə cəf oğ lu 
Nə ri ma nov (14.4.1870 – 1925) və fat edib. Azər bay ca nın so vet ləş mə sin dən son ra 
res pub li ka hö ku mə ti nin – Xalq Ko mis sar la rı Şu ra sı nın səd ri olub. 

1928 – Ta nın mış akt yor Əf ra si yab Məm mə dov (1928 – 
18.11.1990) Gən cə də do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rın da ça-
lı şıb, Döv lət Kuk la Teat rın da re jis sor iş lə yib. “Qız mar gü nəş 
al tın da”, “Ko roğ lu”, “Də də Qor qud” və s. film lər də çə ki lib.

1939 – Şair, ədə biy yat şü nas Də mir Gə də bəy li (Də mir Mü se yib 
oğ lu Qa sı mov) Gə də bəy ra yo nu nun Ata xal kən din də ana dan 
olub. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar ya zı lıb.  

1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Hü seyn Mah mud oğ lu Meh di-
yev ana dan olub. Film lə ri: “Öz gə vaxt”, “Qo ca pa lı dın na ğı lı” və s.

1986 – Əmək dar ar tist Gül məm məd Əli hey dər oğ lu Şah ver di yev ana dan olub. 
Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1994 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, caz men Ra fiq Ba ba yev (31.3.1936 – 1994) Ba kı met-
ro sun da (“20 Yan var” stan si ya sı) baş ve rən ter ror ha di sə sin də hə lak olub. 

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li mu si qi çi və ic ti mai xa dim Ms tis lav 
Lеo pol do viç Rost ro po vi çin 70 il lik yu bi le yi nin qeyd olun ma sı haq qın da sə rən-
cam im za la yıb.

2009 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı na əsa sən, Döv lət 
Gənc lər Teat rı Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı na bir ləş di ri lib.
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20 mart Azər bay can da Nov ruz bay ra mı nın ilk gü nü dür. 2009-cu il də 
UNESCO-nun Qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edi lən, 2010-cu il də 
BMT tə rə fi n dən bey nəl xalq gün elan edi lən bu bay ra mın coğ ra fi  ya sı Mər kəz 
Asi ya və Ya xın Şərq dən Bal ka na dək on dan çox öl kə ni əha tə edir.

1879 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ope ra mü ğən ni si, pe da qoq Hü-
seyn qu lu Mə lik oğ lu Sa rabs ki (Rza yev; 1879 – 16.2.1945) 
ana dan olub. İlk mil li ope ra mız olan “Ley li və Məc nun”da 
Məc nun ro lu nun bi rin ci və uzun il lər əvəz siz ifa çı sı olub. Res-
pub li ka Xalq Ya ra dı cı lı ğı Evi nə rəh bər lik edib.

1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, pe da qoq Ağə li 
Əliab bas oğ lu Da da şov (1906 – 7.12.1973) Ba kı da do ğu lub. 
Aka de mik Dram, Gənc Ta ma şa çı lar, Gən cə, Nax çı van teatr la rın da, Azər bay can 
Te le vi zi ya sın da ça lı şıb. Döv lət İn cə sə nət İns ti tu tun da dərs de yib.  

1912 – Azər bay ca nın və Ru si ya nın Xalq ar tis ti, re jis sor Ən vər Mə cid oğ lu Beh-
bu dov (1912–1998) ana dan olub. Ru si ya nın teatr la rın da ça lı şıb. 60–70-ci il lər də 
Azər bay can da Ope ra və Ba let, Rus Dram teatr la rı nın baş re jis so ru olub.

1927 – Dra ma turq, şərq şü nas Atif Əb dül ba qi oğ lu Zey na lov (1927–1991) Ba kı da 
do ğu lub.

1928 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Ka mal Ca mal oğ lu Ələk bə-
rov (1928 – 21.5.2009) Fü zu li ra yo nun da ana dan olub. “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da Cə fər Cab bar lı nın hey kə li, 
gör kəm li şəx siy yət lə rin qə bi rüs tü abi də lə ri və əmək qəh rə-
man la rı nın büst lə ri nin müəl li fi  dir. 

1933 – Şair, pub li sist, dra ma turq Kə lən tər Şıx kə rim oğ lu Kə-
lən tər li (1933–2012) Qu sar ra yo nu nun Su dur kən din də ana-

dan olub.

1940 – “Azər bay can poezi ya sı an to lo gi ya sı”nın (1939) rus di li nə yük sək sə viy-
yə də tər cü mə si nə gö rə V.Lu qovs koy, P.An to kols ki və P.Pan çen ko Azər bay can 
SSR Ali So ve ti nin fəx ri fər man la rı ilə təl tif olu nub lar.

1945 – Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi sə nə ti nin ta nın mış nü ma yən də si, Əmək-
dar rəs sam Za hid İsa oğ lu Hü sey nov (1945 – 27.7.2012) ana dan olub. Azər bay-
can Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub. 
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1956 – Əmək dar ar tist Azad Həz rət qu lu oğ lu Qu li yev ana dan olub. R.Beh bu-
dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın Est ra da-sim fo nik or kest ri nin 
üz vü dür.

1957 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə, xo reoq raf Cə mi lə Əsə dul la qı zı Bay ra mo va ana dan 
olub.

1961 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ol qa Alek sand rov na Ab ba so va ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın qu ru luş çu rəs sa mı dır.

1964 – Əmək dar ar tist Bəx ti yar Ağa yar oğ lu Axun dov ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir. 

2009 – Ba kı da Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nin açı lı şı olub. Mu zey Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 19 de kabr 2006-cı il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən ya ra dı lıb. Açı lış mə ra si-
min də UNES CO-nun baş di rek to ru Koişi ro Mat suura da iş ti rak edib.
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21 mart Dün ya Poezi ya Gü nü dür (World Poetry Day). 1999-cu il də UNES CO 
tə rə fin dən dün ya da dil müx tə lif i yi ni poezi ya va si tə si lə təş viq et mək məq sə di lə 
tə sis edi lib.

1896 – Xalq ar tis ti Ka zım Zi ya (Ka zım Cə fər oğ lu Ka zım za də; 
1896 – 20.11.1956) Or du bad ra yo nu nun Yu xa rı Əy lis kən din-
də do ğu lub. Teatr ta ma şa la rın da çox say lı ob raz lar ya ra dıb, 
“Sə bu hi”, “Fə tə li xan” film lə rin də çə ki lib.

1897 – Şair, pub li sist Bö yü ka ğa Mir qa sım oğ lu Ta lıb lı (1897–
1938) Sal yan şə hə rin də do ğu lub. Rep res si ya qur ba nı dır. 

1898 – Xalq ar tis ti İs ma yıl Məm mə də li oğ lu Ta lıb lı (Ta lıb za də; 1898–1967) ana-
dan olub. Ba kı da Mil li Dram, Türk İş çi teatr la rın da, Gən cə Döv lət Dram Teat-
rın da ça lı şıb, film lə rə (“Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Te le fon çu qız”) çə ki lib.

1900 – Dil çi alim, fi lo loq Mux tar Hü seyn oğ lu Hü seyn za də (1900–1985) ana dan 
olub.

1906 – Azər bay ca nın ilk Xalq şairi Sə məd Vur ğun (Sə məd Yu-
sif oğ lu Və ki lov; 1906 – 27.5.1956) Qa zax ra yo nu nun Yu xa rı 
Sa lah lı kən din də do ğu lub. 20-dən çox poema nın (“Kom so mol 
poema sı”, “Mu ğan”, “Ay gün” və s.), “Va qif”, “Fər had və Şi-
rin”, “İn san” və s. mən zum dram la rın müəl li fi dir. Rus ədə-
biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Azər bay can Ya zı çı lar İt i fa qı nın 
səd ri (1941–1948) olub.

1910 – Əmək dar ar tist Rey han Qəm bər qı zı Ta ğı ye va (1910–1973) Tif is də do-
ğu lub. Tif is Azər bay can teat rı nın ilk akt ri sa la rın dan dır. 1956-cı il dən Gən cə 
teat rın da ça lı şıb.

1914 – Xalq ar tis ti Hü sey na ğa Ələs gər oğ lu Sa dı qov (1914 – 23.2.1983) ana dan 
olub. 50 ilə ya xın Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb. “Al ma al ma ya bən zər”, 
“Ba ba mı zın ba ba sı nın ba ba sı” və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

1915 – Ədə biy yat şü nas alim Ək bər Məm məd oğ lu Ağa yev (1915–1989) ana dan 
olub.

1920 – Xalq rəs sa mı Ağa Cə fər oğ lu Meh di yev (1920 – 15.5.2003) İs ma yıl lı ra yo-
nu nun La hıc kən din də ana dan olub. Sü jet li tab lo la rın (“İn ti zar”, “Xalq bay ra-
mı”, “Yay laq da” və s.), mən zə rə, port ret janr la rın da əsər lə rin müəl li fi dir.
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1921 – Ya zı çı-jur na list, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, pro fes sor 
Nu rəd din Hə sən oğ lu Ba ba yev (1921–1991) Gən cə şə hə rin də 
do ğu lub. “Qız lar, sö züm si zə dir”, “Ürək lər bir olan da” və s. 
ki tab la rın, sə nəd li film lə rin sse na ri müəl li fi dir. BDU-da Jur-
na lis ti ka fa kül tə si nin ilk de ka nı olub. 

1924 – Ta nın mış aşıq, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Mi ka yıl 
Cab bar oğ lu Azaf ı (Zey na lov, 1924 – 12.10.1990) To vuz ra yo-
nu nun Azaf ı kən din də do ğu lub. 

1928 – Şair, pub li sist Ağa ca vad Əb dül hə sən oğ lu Əli za də (1928–1995) Sal yan 
şə hə rin də ana dan olub.

1929 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Mur tuz Zey nal oğ lu Sa dı qov 
(1929–1997) Or du bad ra yo nu nun Nüs nüs kən din də do ğu lub. So vet rep res si ya-
la rı, M.Ə.Rə sul za də haq qın da əsər lə rin müəl li fi dir.

1933 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, di ri jor Ya şar Əb dül xa lıq oğ lu İma nov Ba kı da do ğu lub. 
Gür cüs tan da fəaliy yət gös tə rib, Ab xa zi ya Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin bə dii rəh-
bə ri olub. 1992-ci il də Ba kı ya kö çüb, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub. 

1934 – Ədə biy yat şü nas, şair, fi lo sof, pro fes sor Qu lamr za Səb ri Təb ri zi Təb riz 
şə hə rin də do ğu lub. Edin burq Uni ver si te tin də (Bö yük Bri ta ni ya) ça lı şıb.

1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Um bay Sa dıq oğ lu Axun dov La çın ra-
yo nun da do ğu lub.  

1944 – Xalq ar  tis  ti Va  leh Sey  ful  la oğ  lu Kə  ri  mov ana  dan olub. 1969-cu il  də Sum  qa -
yıt Döv  lət Dram Teat  rın  da akt  yor ki  mi fəaliy  yə  tə baş  la  yıb, teatr  da ta  ma  şa  la  ra qu -
ru  luş ve  rib. Te  le  vi  zi  ya ta  ma  şa  la  rın  da, film  lər  də (“Bəxt üzü  yü”, “Pən  cə  rə”) çə  ki  lib.

1957 – Əmək dar ar tist, rəq qas Xan lar Əy yub oğ lu Bə şi rov Göy göl şə hə rin də 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Gü la rə Azaf ı (Gü la rə Mi ka yıl qı zı Zey-
na lo va) ana dan olub.

1968 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (sop ra no) Ali yə Ra ma zan 
qı zı Te re qu lo va (1915–1968) və fat edib. Ope ra və Ba let, Mu si-
qi li Ko me di ya teatr la rın da ope ra və ope ret a lar da çı xış edib, 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb.
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1854 – Maarif çi, şair, pub li sist Mə həm məd Ta ğı Sid qi (Mə həm məd Ta ğı Kər bə
la yi Sə fər oğ lu Sə fə rov; 1854 – 9.12.1903) Or du bad ra yo nun da do ğu lub. Nax çı
van Döv lət Kuk la Teat rı onun adı nı da şı yır.

1895 – Ya zı çı Ha cı ba ba Ha cı Ələs gər oğ lu Nə zər li (1895–1938) Şa ma xı şə
hə rin də do ğu lub. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Rep res si ya qur ba nı 
olub.

1899 – Bö yük dra ma turq, ya zı çı, şair, Əmək dar in cə sə nət xa
di mi Cə fər Qa far oğ lu Cab bar lı (1899 – 31.12.1934) Xı zı kən
din də do ğu lub. Mil li dra ma tur gi ya nın in ki şa fın da ye ni mər
hə lə nin tə mə li ni qo yub. Pyes lə ri: “Sol ğun çi çək lər”, “Ay dın”, 
“Oq tay Eloğ lu”, “Od gə li ni”, “Se vil”, “Al maz”, “Ya şar” və s. 
Şeir və he ka yə lə rin, pub li sis tik və teatr sə nə ti haq qın da nə
zə ri ya zı la rın, tər cü mə lə rin, mil li ki no muz da ilk sse na ri lə rin 
(“Ha cı Qa ra”, “Se vil, “Al maz” film lə ri) müəl li fi dir.

1900 – Xalq ya zı çı sı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü ley man Hü seyn oğ lu Rə hi
mov (1900 – 11.10.1983) Qu bad lı ra yo nu nun Əyin kən din də ana dan olub. “Şa
mo”, “Saç lı”, “Meh man”, “Me dal yon”, “Qaf qaz qar ta lı”, “Ağ bu laq dağ la rın da” 
və s. əsər lə rin müəl li fi dir. 

1904 – Xalq ar tis ti Vla di mir Vla di mi ro viç Ot ra dins ki (1904–1974) Tif is də do ğu
lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru (1934cü il dən) olub.

1908 – Əmək dar ar tist Qa far Həq qi (Qa far Mə hər rəm oğ lu Qa sım za də; 1908–
1992) Ər də bil də do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

1909 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Meh di Əli oğ lu 
Hü seyn (1909 – 10.3.1965) Qa zax ra yo nu nun İkin ci Şıx lı kən
din də do ğu lub. “Sə hər”, “Ab şe ron”, “Qa ra daş lar”, “Ye ral tı 
çay lar də ni zə axır” (ro man lar), “Alov” (pyes) və s. əsər lə rin 
müəl li fi dir. Bir sı ra əsər lə ri ek ran laş dı rı lıb. 

1910 – Şair Sol tan Mə cid oğ lu İs ma yı lov (1910–1963) Göy çay
da do ğu lub. Rus şair lə ri nin əsər lə ri ni di li mi zə çe vi rib.

1913 – Xalq ar tis ti Əla ğa İs ma yıl oğ lu Ağa yev (1913 – 3.11.1983) ana dan olub. 
Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “O ol ma sın, 
bu ol sun”, “Qa nun na mi nə” və s. film lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı 
ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb. 
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1913 – Ya zı çıdra ma turq Mə hər rəm Cə lal oğ lu Əli za də (1913–1983) ana dan 
olub. “Gö zün ay dın”, “Toy ki min dir?”, “Sən dən mə nə yar ol maz” və s. pyes lə
rin, “Kaz bek qu tu su” fil mi nin sse na ri müəl li fi dir.

1913 – Ya zı çı, ədə biy yat şü nas Mir zə Müş taq (Mir zə yev Mir zə Ba ğır oğ lu; 1913 
– 11.12.2001) ana dan olub. “Mə ni ba ğış la”,  “Ay dın yol lar da” və s. ro man və 
po vest lə rin müəl li fi dir.

1914 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Lüt fə li Əmir oğ lu 
Ab dul la yev (1914 – 9.12.1973) Şə ki də do ğu lub. Mu si qi li Ko
me di ya Teat rın da ça lı şıb, “Ar şın mal alan” (1945), “Əh məd 
ha ra da dır?”, “Ul duz” və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar ya
ra dıb.

1915 – Xalq rəs sa mı Ba ba Ba la ba ba oğ lu Əli yev (1915 – 
27.3.1991) Ba kı nın Zi rə qə sə bə sin də ana dan olub. Məş hur 
əsər lə ri: “Mə dən də”, “Neft çi lə rin is ti ra hə ti”, “Tank çı la rın is ti ra hə ti” və s.

1917 – Xalq ar tis ti Yu sif Ab dul la oğ lu Və li yev (1917 – 
18.3.1980) Dər bənd də do ğu lub. Şə ki Dram Teat rın da, 1949
cu il dən Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb. “Nə si mi”, “Tü
tək sə si”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Uşaq lı ğın son ge cə si”  
və s. film lər də çə ki lib. Bir çox film lə rin səs lən di ril mə sin də 
iş ti rak edib.

1919 – Xalq ya zı çı sı İs ma yıl Qəh rə man oğ lu Şıx lı (1919 – 
26.7.1995) Qa zax ra yo nu nun II Şıx lı kən din də ana dan olub. “Də li Kür”, “Ay
rı lan yol lar” “Ölən dün yam” ro man la rı nın, po vest və he ka yə lə rin müəl li fi dir. 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı olub.

1919 – Ta nın mış ki noope ra tor Xan Yu sif oğ lu Ba ba yev (1919 – 2.9.1967) ana
dan olub. Çək di yi film lər: “Ögey ana”, “Bö yük da yaq”, “Ye nil məz ba tal yon” 
və s. 

1922 – Cə nu bi Azər bay can ya zı çı sı Fət hi Xoş gi na bi (Fət hi Həm zə Əli oğ lu; 
1922–1989) ana dan olub.
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1925 – Xalq ar tis ti Zə roş Mir zə ba ğır qı zı Həm zə ye va (1925 – 
6.6.2004) Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ba bək ra yo nu nun 
Neh rəm kən din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rın da ça lı şıb. 

1931 – Şair Əli Kə rim (Əli Pa şa oğ lu Kə ri mov, 1931 – 30.6.1969) 
Göy çay da ana dan olub. Po pul yar şeir lə rin, “Pil lə lər” ro ma nı
nın müəl li fi dir.
1931 – Əmək dar ar tist Yu sif Lə tif oğ lu Qa zı yev (1931 – 21.3.1987) Gən cə də do
ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da akt yor, di rek tor iş lə yib. 

1933 – Xalq ar tis ti Rü ba bə Xə lil qı zı Mu ra do va (1933 – 28.8.1983) Cə nu bi Azər
bay ca nın Ər də bil şə hə rin də do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. Əsas 
par ti ya la rı: Ley li (“Ley lı və Məc nun”), Ərəb zən gi (“Şah İs ma yıl”) və s. 

1938 – Ya zı çı, tər cü mə çi Sa bir Əli oğ lu Azə ri (1938 – 28.1.2010) 
Ağs ta fa ra yo nu nun Dağ kə sə mən kən din də ana dan olub. 
“Da lan da”, “Qor xu” və s. ro man la rın, “Köh nə bə rə” fil mi nin 
sse na ri müəl li fi dir.

1959 – Əmək dar ar tist Ra fiq İs ma yıl oğ lu Mir zə yev Ba kı da 
ana dan olub. Sal yan Döv lət Kuk la Teat rı nın baş re jis so ru dur.

1982 – Ba kı da bö yük dra ma turq Cə fər Cab bar lı nın abi də si nin (hey kəl tə raş – 
Xalq rəs sa mı Mi rə ləs gər Mir qa sı mov) və ədi bin evmu ze yi nin açı lış mə ra sim
lə ri ke çi ri lib. Mə ra sim lər də res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MKnın Bi
rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev iş ti rak edib.  
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1915 – Ta nın mış rəq qas, Xalq ar tis ti Əli ba ba Əb dül oğ lu Ab
dul la yev (1915 – 10.10.1980) ana dan olub. Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın rəqs qru pu na rəh bər lik edib. “O ol ma sın, 
bu ol sun”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz”, “Də li Kür” və s. 
film lər də rəqs lə rin qu ru luş çu su olub.

1920 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Əş rəf Cə
lal oğ lu Ab ba sov (1920 – 8.2.1992) Şu şa da ana dan olub. İlk 
mil li uşaq ba le ti (“Qa ra ca qız”), mu si qi li ko me di ya lar (“Dağ lar qoy nun da”, 
“Hə yə tim mə nim, hə ya tım mə nim” və s.), sim fo nik əsər lər və mah nı la rın  
müəl li fi dir. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru (1953–1957) 
olub.

1929 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Fi ru zə Ra ma zan qı zı Mu ra do va (1929–1987) Ba
kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

1930 – Əmək dar ar tist Şə fi qə Şir məm məd qı zı Axun do va (1930–2005) Lən kə
ran da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın akt ri sa sı olub, re jis sor kö
mək çi si iş lə yib.

1939 – Xalq ar tis ti Məm mə də li Bə şir oğ lu Ba la yev Qər bi Azər bay can da, Er mə
nis tan SSR Ba sar ke çər (in di Var de nis) ra yo nu nun Kə sə mən kən din də do ğu lub. 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın səh nə sin də xa rak te rik ob raz lar ya ra dıb, film lə rə 
çə ki lib.

1942 – Əmək dar ar tist Rza Da rab lı (Rza Nə cə fə li (Nə cəf qu lu) 
oğ lu Hü sey nov; 1883–1942) və fat edib. 1919cu il dən Azər
bay can Döv lət Teat rın da akt yor ki mi çı xış edib. Ba kı Teatr 
Mək tə bin də dərs de yib, film lər də çə ki lib.

1942 – Şair, ya zı çı, uşaq lar üçün çox say lı əsər lə rin müəl li fi Za
hid Ab dul la oğ lu Xə lil Yev lax şə hə rin də ana dan olub.

1943 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Sul tan Mah mud oğ lu Rüs tə mov Ba kı da 
ana dan olub. “Mir zə Şə fi Va zeh”, “Ge dən lə rin xa ti rə si nə” və s. əsər lə rin müəl
li fi dir.

1946 – Ya zı çı, şair, dra ma turq Sey ran Sə xa vət (Sey ran Əs gər oğ lu Xan la rov) Fü
zu li ra yo nu nun Yağ lı vənd kən din də do ğu lub. “Daş ev lər”, “Nek ro loq”, “Po lad 
to xu mu” və s. ro man la rın müəl li fi dir.
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1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İs ma yıl Ca bir oğ lu Da da şov ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da mu si qi re dak to ru dur.

1984 – Əmək dar ar tist Ni gar Oq tay qı zı Şah mu ra do va ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.
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1872 – Ya zı çı, dra ma turq, pub li sist, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Məm məd 
Səid Ha ca ğa oğ lu Or du ba di (1872 – 1.5.1950) Nax çı va nın Or du bad şə hə rin
də do ğu lub. “Du man lı Təb riz”, “Qı lınc və qə ləm”, “Dö yü şən şə hər”, “Giz li 
Ba kı” ro man la rı ilə Azər bay can ədə biy ya tın da ta ri xi ro man jan rı nın ba ni si 
sa yı lır.

1927 – Teatr re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mə bud İb ra him oğ lu İs ma
yıl za də (1927 – 17.9.2004) Zər dab ra yo nun da dün ya ya gə lib. Lən kə ran Dram 
Teat rı nın ilk bə dii rəh bə ri və di rek to ru (1973–1981) olub. 

1938 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Hə sə
na ğa Sət ar oğ lu Tu ra bov (1938 – 23.2.2003) ana dan olub. 
1960cı il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat ra 
rəh bər lik (1987–2001) edib. “Yed di oğul is tə rəm”, “Ba bək”, 
“Qəm pən cə rə si” və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar ya
ra dıb, “Qan lı zə mi” (“At la rı yə hər lə yin”) fil mi nə qu ru luş 
ve rib.

1942 – Ta nın mış me mar, me mar lıq üz rə elm lər dok to ru AMEAnın müx bir üz
vü Cə fər Əli oğ lu Qi ya si Cə nu bi Azər bay can da, Ər də bi lin Hüs nə kən din də 
ana dan olub. “Azər bər pa” El miTəd qi qat La yi hə İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib. 

1947 – SS Rİ Na zir lər So ve ti Ba kı şə hə rin də Ni za mi Gən cə vi nin abi də si nin ucal
dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. Abi də nin açı lı şı (hey kəl tə raş Fuad Əb dür rəh
ma nov, me mar lar Sa dıq Da da şov və Mi ka yıl Hü sey nov) 1949cu ilin ap re lin də 
ke çi ri lib.

2000 – “Mu zey lər haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu qə bul olu
nub.

2008 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Tü kəz ban Mə hər rəm qı
zı İs ma yı lo va (21.12.1923 – 2008) dün ya sı nı də yi şib. İfa çı lıq la 
ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.
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1897 – Ta nın mış alim, teatr şü nas, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Qu-
lam Məm məd oğ lu Məm məd li (1897 – 18.11.1994) Təb riz də do ğu lub. Cə nu bi 
Azər bay can şair lə ri nin (Hey ran xa nım, Mir zə Əli Mö cüz və s.) əsər lə ri ni top-
la yıb və nəşr et di rib. “Azər bay can teat rı nın sal na mə si”ni ya zıb. 

1905 – Əmək dar ar tist Hey dər Mə şə di As lan oğ lu Şəm si za də (1905–1981) Şu-
şa da do ğu lub. Aş qa bad da (Türk mə nis tan) “Ar şın mal alan”ı səh nə yə qo yub, 
Ağ dam teat rı nın baş re jis so ru olub.

1907 – Gör kəm li şair Al mas İl dı rım (İl dı rım Əb dül mə həm məd oğ lu Al mas za-
də; 1907 – 14.1.1952) Ba kı da do ğu lub. İs tiq lal və mil lət çi lik ruh lu şeir lə ri nə gö rə 
1930-cu il də Ya zı çı lar Bir li yin dən xa ric edi lə rək Türk mə nis ta na sür gün edi lib. 
1933-cü il də İra na, ora dan da Tür ki yə yə mü ha ci rət edib. Ela zığ da və fat edib. 

1931 – Ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru İna yət Hey dər oğ lu Bək ta şi 
(1931–1989) ana dan olub.

1933 – Şair, dra ma turq Rü fət Zül fü qar oğ lu Əh məd za də 
(1933 –15.12.1988) Ba kı da ana dan olub. “Bil dir çi nin bəy li yi”, 
“Za ra fat sız za ra fat”, “So nun cu mə həb bət”  və s. ko me di ya-
la rın, sa ti rik şeir lə rin müəl li fi  dir.

1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şa hin Za vid oğ lu Qa la bə-
yov ana dan olub. Azər bay can Döv lət Film Fon du nun əmək-
da şı dır. 

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, mu si qi re dak to ru İs ma yıl Ca bir oğ lu 
Da da şov ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da fi lm lə rə mu si qi tər-
ti ba tı ve rib.

1992 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Ca han gir Şir gəşt oğ lu Ca han gi rov 
(20.6.1921 – 1992) və fat edib. “Ara zın o ta yın da” vo kal-sim fo-
nik poema sı nın, “Fü zu li”, “Nə si mi” kan ta ta la rı nın, “Azad”, 
“Xa nən də nin ta le yi” ope ra la rı nın, mah nı la rın müəl li fi  dir. 
“Ko roğ lu”, “Ye nil məz ba tal yon”, “Də li Kür” fi lm lə ri nə mu-
si qi ya zıb.
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1893 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Fat ma Sət ar qı zı Mux
ta ro va (1893 – 19.10.1972) Cə nu bi Azər bay ca nın Ur mi ya şə
hə rin də do ğu lub. Uşaq yaş la rın da ailə si Ru si ya ya kö çüb. 
Ru si ya, Uk ray na, Gür cüs tan teatr la rın da çı xış edib. 1938ci 
il dən Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub. 

1902 – Ta nın mış xa nən də, Əmək dar ar tist Ya vər Əli qı zı Kə
lən tər li (1902 – 5.2.1979) Şa ma xı da ana dan olub. Ope ra ta ma şa la rın da Ley li 
(“Ley li və Məc nun”),  Əs li (“Əs li və Kə rəm”), Ərəb zən gi (“Şah İs ma yıl”) və 
di gər par ti ya la rı ifa edib.

1910 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Ələs gər Ha cıağa oğ lu Ələk bə rov, 1910 
– 31.1.1963) ana dan olub. 1933cü il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy
yət gös tə rib, “Va qif”, “Otel lo” ta ma şa la rın da baş rol la rın əvəz siz ifa çı sı olub. 
Film lər də (“Fə tə li xan, “Qa ra daş lar”, “Sə hər”, “Bö yük da yaq” və s.) unu dul
maz ob raz lar ya ra dıb.

1910 – Ya zı çıdra ma turq Sa bit Rəh man (Sa bit Kə rim oğ lu 
Mah mu dov, 1910 – 21.9.1970) Şə ki də ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Toy”, “Xoş bəxt lər”, “Əli qu lu ev lə nir”, “Ni şan lı qız” (pyes
lər), “Ni na” (ro man), “Və fa sız” (po vest) və s. “Ar şın mal alan” 
(1945)”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Ul
duz” film lə ri nin sse na ri müəl li fi dir.

1919 – Əmək dar ar tist Əmi nə Ab bas qı zı Na ğı ye va (1919–
1977) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1926 – Ta rix çi alim, AMEAnın müx bir üz vü Oq tay Əb dül kə rim oğ lu Əfən di
yev (1926–2013) Ba kı da ana dan olub.

1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al maz İb ra him qı zı Məm mə do va Yev lax ra
yo nun da ana dan olub.

1948 – Xalq rəs sa mı Qəy yur Ha bil oğ lu Yu nus Ba kı nın Əmir can kən din də do
ğu lub. Əsər lə ri müx tə lif öl kə lə rin qa le re ya la rın da, şəx si kol lek si ya lar da sax la
nı lır. Ya ra dı cı lı ğın da li rik mən zə rə lər, port ret jan rı xü su si yer tu tur.

1972 – Əmək dar ar tist Rauf Fik rət oğ lu Ağa ki şi yev ana dan olub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.
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1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can lı la rın soy qı rı mı haq qın da” fər
man im za la yıb. Fər man da XIX əs rin əv və lin də Şi ma li Azər bay ca nın çar Ru si
ya sı na il ha qın dan son ra er mə ni lə rin Azər bay can tor paq la rı na kö çü rül mə si və 
azər bay can lı la ra qar şı hə ya ta ke çi ril miş soy qı rı mı si ya sə ti nə ta ri xisi ya si qiy
mət ve ri lib.

1998 – Res pub li ka Sa ra yın da Xalq şairi Sü ley man Rüs tə min ana dan ol ma sı nın 
90 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev yu bi
ley ge cə sin də çı xış edib.

26 MART
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27 mart Dün ya Teatr Gü nü dür (World Theat re Day). 1961-ci il də UNES CO nəz-
din də fəaliy yət gös tə rən Bey nəl xalq Teatr İns ti tu tu nun Vya na da ke çi ri lən IX 
konq re sin də qə bul edil miş qə ra ra əsa sən qeyd olu nur.

1917 – Əmək dar ar tist, vo kal çı (sop ra no) Ma ri ya Ser ge yev na Ti ta ren ko 
(1917 – 26.9.2002) Mosk va da do ğu lub. Mosk va Ope ra və Ba let Teat rı nın so-
lis ti olub, “Ar şın mal alan” (1945) fil mi nin rus va rian tın da Gül çöh rə nin ari-
ya la rı nı oxu yub.

1927 – Məş hur violon çel ifa çı sı, di ri jor, SS Rİ Xalq ar tis ti Ms tis-
lav Leopol do viç Rost ro po viç (1927 – 27.4.2007) Ba kı da do ğu-
lub. Dün ya nın bir çox öl kə lə ri nin mü ka fat la rı na, o cüm lə dən 
Azər bay ca nın ən ali təl ti fi olan “Hey dər Əli yev” or de ni nə la-
yiq gö rü lüb.

1928 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hü seyn Hə sən oğ lu Əh-
mə dov (1928–2016) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın ədə bi dram his sə mü di ri iş lə yib.

1930 – Şair, folk lor şü nas alim, pro fes sor Rüs təm Bay ra mə li oğ lu Rüs təm za də 
(1930–2014) Ağs ta fa ra yo nu nun Poy lu qə sə bə sin də ana dan olub.

1937 – Ki no rəs sa mı Fik rət İb ra him oğ lu Əhə dov (1937 – 
2.11.1994) Ba kı da ana dan olub. “Qə rib cin lər di ya rın da”, “Yol 
əh va la tı”, “Ki şi sö zü” və s. film lə rə bə dii tər ti bat ve rib.

1945 – Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı fəaliy yə tə baş la yıb. 
Aka de mi ya SS Rİ Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin 23 yan var 1945-
ci il ta rix li qə ra rı na əsa sən, SS Rİ EA-nın Azər bay can Fi lialı nın 
ba za sın da təş kil olu nub. Ta nın mış alim Mi rə sə dul la Mir qa sı-

mov Azər bay can EA-nın ilk pre zi den ti se çi lib. Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən-
ca mı (2018) ilə 27 mart Azər bay can da “Elm gü nü” ki mi qeyd olu nur.

1958 – Xalq ar tis ti Hə sən Və li qu lu oğ lu Ağa soy Cul fa ra yo nu nun Gü lüs tan kən-
din də do ğu lub. C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rın da ça lı şır.

1961 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Va qif  Əzi za ğa oğ lu Gə ray za də 
ana dan olub. Müx tə lif janr lar da əsər lər, ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir.
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1986 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Sə mən dər Mən sim oğ lu Rza yev 
(2.1.1945 – 1986) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, film lər də 
unu dul maz ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb.

1989 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hü sey na ğa Ata ki şi ye vin ya rat dı-
ğı Gənc lər Teat rı ilk ta ma şa sı nı (Y.Sə mə doğ lu, “Qətl gü nü”) gös tə rib. Gənc lər 
Teat rı 2009-cu il də Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı na bir ləş di ri lib.
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28
1886 – SS Rİ Xalq ar tis ti Sid qi Ru hul la (Ru hul la Fə tul la oğ lu 
Axun dov, 1886 – 5.5.1959) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu-
lub. Tifl  is də Azər bay can teat rı nın in ki şa fın da, Təb riz də mil li 
teat rın ya ra dıl ma sın da xid mət lər gös tə rib. Daş kənd də (1916) 
Ü.Ha cı bəy li nin “Ley li və Məc nun” ope ra sı nı ta ma şa ya qo-
yub. 1924-cü il dən Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də çə ki lib.

1895 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Əziz Şə rif (Əziz Qur ba nə li oğ lu Şə-
rif za də; 1895 – 1.6.1989) Nax çı van şə hə rin də do ğu lub. Mosk va Döv lət Uni ver-
si te ti nin pro fes so ru olub. Rus ədə biy ya tın dan Azər bay can di li nə, Azər bay can 
ədə biy ya tın dan rus ca ya tər cü mə lər edib.

1896 – Əmək dar ar tist Əli Fə tul la oğ lu Şah sa bah lı (1896–1973) Tifl  is də do ğu lub. 
İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da ça lı şıb. 

1924 – Şair, tər cü mə çi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Tey mur El-
çin (Tey mur Sü ley man oğ lu Əli yev, 1924 – 14.3.1992) Şu şa 
şə hə rin də ana dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin müəl li fi  dir, 
rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Res pub li ka Te le vi zi ya 
və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri, Mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni iş lə yib.

1940 – Əmək dar rəs sam, de ko ra tiv tət bi qi sə nət us ta sı Ağa sa-
leh Məm məd hü seyn oğ lu Nu ri yev Ba kı da ana dan olub.

1968 – Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı Cə fər Cab bar lı nın “Al maz” pye si nin ta-
ma şa sı ilə fəaliy yə tə baş la yıb.
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1873 – Şair Mir zə li Mö cüz Şə büs tə ri (1873–1934) Cə nu bi Azər
bay can da, Şə büs tər qə sə bə sin də ana dan olub.

1928 – Şair Ta cəd din Şah dağ lı (Ta cəd din Ab dul la oğ lu Məm
mə dov; 1928–2019) Qə bə lə ra yo nu nun Xırx ta la kən din də ana
dan olub. Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib. 

1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ma rat Mi ka yıl oğ lu İs gən
də rov (1938 – 19.6.2013) ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da səs 
ope ra to ru, Döv lət Film Fon dun da baş mü hən dis iş lə yib.

1939 – Ya zı çıdra ma turq Sü ley man Sa ni Axun dov (3.10.1875 – 1939) və fat edib. 
Ya zı çı nın “Qor xu lu na ğıl lar” adı al tın da top la nan he ka yə lə ri Azər bay can uşaq 
ədə biy ya tı nın klas si ka sı sa yı lır. 

1946 – Əmək dar ar tist Na zir Kə rim oğ lu Əli yev (1946–1997) Lən kə ran da ana
dan olub. Sum qa yıt, Nax çı van, Lən kə ran teatr la rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Azad Sa bir oğ lu 
Əli yev (1951 – 30.3.2014) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Te le
vi zi ya sı və Ra diosu Ni ya zi adı na sim fo nik or kest ri nin bə dii 
rəh bə ri və baş di ri jo ru olub.

1975 – Əmək dar ar tist Fə rid Fər had oğ lu Əli yev ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis
ti dir.

1976 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, aka de mik Fey zul la Sə məd oğ lu Qa sım
za də (22.2.1898 – 1976) və fat edib.

1968 – Əmək dar ar tist, piano çu, sə nət şü nas Nər giz Ra miz qı zı Əli ya ro va Ba kı
da do ğu lub. Bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin laureatı dır. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı
nın pro fes so ru olub. 2017ci il dən ABŞda (NyuYork) ya şa yır.

2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin st ruk tu ru nun tək mil ləş di ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb. 
Sə rən ca ma əsa sən, 2017ci ilin yan va rın dan na zir li yin Ba kı şə hə ri üz rə Baş ida
rə si və 15 re gional ida rə si fəaliy yə tə baş la yıb.
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30 MART
1903 – Tif is də Mə həm mə da ğa Şah taxt lı nın na şir li yi və re dak tor lu ğu ilə Azər
bay can di lin də “Şər qirus” qə ze ti nin ilk nöm rə si çap dan çı xıb. Bu, 1891ci il də 
“Kəş kül” qə ze ti bağ lan dıq dan son ra Tif is də nəşr olu nan Azər bay can di lin də 
növ bə ti qə zet idi. Həf tə də üç də fə, 1904cü ilin iyu nun dan gün də lik nəşr olu
nub. 1905ci ilin yan va rın da fəaliy yə ti ni da yan dı rıb.

1908 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Şa mil bəy Hə sən 
oğ lu Qa zı yev (1908–1980) İrə van şə hə rin də do ğu lub. Nax çı
van Mu si qi li Döv lət Dram Teat rın da baş rəs sam olub, “Kom
mu nist”, “Azər bay can gənc lə ri” qə zet lə rin də rəs sam iş lə yib.

1925 – Azər bay can ya zı çı la rı nın “Ədə biy yat cə miy yə ti” təş kil 
edi lib. Hə min ilin de kab rın da “Gənc qı zıl qə ləm lər” ədə bi təş
ki la tı ya ra dı lıb. 1926cı il də iki təş ki lat bir lə şib. 

1939 – Xalq rəs sa mı Ra fis Rza oğ lu İs ma yı lov Ba kı da ana dan olub. 1972ci il dən 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da iş lə yir, on lar la fil min (“Se vinc bux ta sı”, “Öl
səm... ba ğış la”, “Fər yad” və s.), həm çi nin teatr ta ma şa la rı nın qu ru luş çu rəs sa mı dır.

1945 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Şə fi qə Ha şım qı zı Məm mə do va 
Dər bənd də do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, film lər də (“Bi zim Cə biş 
müəl lim”, “Ad gü nü”, “İs tin taq” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. Mil li Məc
li sin de pu ta tı (1995–2000) olub. Azər bay can Res pub li ka sı Ki ne ma toq raf çı lar İt
ti fa qı nın səd ri dir.

1949 – Xalq ar tis ti, xa nən də Sə fa Hü seyn oğ lu Qəh rə ma nov 
(1949 – 5.5.2008) Ağ ca bə di ra yo nu nun Mi na xor lu kən din də 
ana dan olub. Mu ğam ope ra la rın da (“Ley li və Məc nun”da 
Məc nun, İbn Sə lam, “Şah İs ma yıl”da Şah İs ma yıl, “Aşıq 
Qə rib”də Şeyx və s.) çı xış edib.

1958 – Əmək dar ar tist Məm məd Əh məd oğ lu Cə fə rov Gən cə
də ana dan olub. F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya

sın da ça lı şır.

1983 – Əmək dar ar tist An ton Ser qe ye viç Ferş tandt ana dan olub. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın, Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev SanktPe ter burq şə hə rin də Ni za mi Gən cə vi nin 
abi də si nin qo yul ma sı ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb. Abi də nin açı lı şı 2002ci il 
iyu nun 9da ke çi ri lib.
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31 MART
31 mart Azər bay can lı la rın Soy qı rı mı Gü nü dür. 1918-ci ilin mar tın da er mə ni 
si lah lı dəs tə lə ri Ba kı, Qa ra bağ, Şa ma xı, Qu ba, Lən kə ran, Gən cə ba sar və baş-
qa böl gə lər də azər bay can lı əha li yə qar şı küt lə vi qır ğın lar tö rə dib lər. Pre zi dent 
Hey dər Əli ye vin 26 mart 1998-ci il ta rix li fər ma nı ilə 31 mart “Azər bay can lı la rın 
Soy qı rı mı Gü nü” elan edi lib.

1861 – Azər bay can xa nən də lik sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən-
də si, bən zər siz mu ğam ifa çı sı, Xalq ar tis ti Cab bar Qar yağ-
dıoğ lu (1861 – 20.4.1944) Şu şa da do ğu lub. 1906–1912-ci il lər də 
Ki yev, Mosk va və Var şa va da ilk azər bay can lı xa nən də ola raq 
ifa sı qram mo fon va lı na ya zı lıb. 

1871 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti Alek sandr Alek-
sand ro viç Tu qa nov (1871–1960) Mosk va da ana dan olub. 1924-
cü il dən Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın da, 1937-ci il dən Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rın da baş re jis sor iş lə yib. Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu tun da 
dərs de yib. 

1936 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Ra fiq Fər zi oğ lu Ba ba yev (1936 
– 19.3.1994) ana dan olub. “Cən gi” folk lor-caz kol lek ti vi nin 
ya ra dı cı sı olub. Film lə rə (“An la maq is tə yi rəm”, “Cin mik ro-
ra yon da”) mu si qi bəs tə lə yib.

1948 – Əmək dar rəs sam İs ma yıl Əsəd oğ lu Məm mə dov (1948 
– 12.12.2016) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram, Mu si qi li 
Ko me di ya teatr la rın da qu ru lu şu rəs sam iş lə yib.

1959 – Əmək dar ar tist, violin ifa çı sı Na dir Adil oğ lu Mə li kov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı or kest ri nin so lis ti dir.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev ta nın mış fi lo sof, Azər bay can Elm lər Aka de mi-
ya sı nın təş ki lat çı la rın dan bi ri, aka de mik Hey dər Hü sey no vun 90 il lik yu bi le yi 
haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1 APRЕL
1905 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Cə fər oğ lu İs ma yı-
lov (1905 – 13.11.1983) Tifl  is də do ğu lub. “Azər bay can fi lm” ki-
nos tu di ya sın da bə dii (“Qa ra daş lar”, “Köl gə lər sü rü nür”) və 
sə nəd li (“Ba kı dan Göy gö lə dək”, 1947, ilk Azər bay can rəng li 
fi l mi)  fi lm lə rin ope ra to ru olub.

1916 – Ta nın mış şair Ən vər Əli ver di oğ lu 
Əli bəy li (1916 – 7.5.1968) ana dan olub. “Sə-
nin adın la”, “İlk mə həb bət”, “Elə xoş bəx təm ki!” və s. ki tab la-
rın müəl li fi  dir. Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib. Ra dio və Te le-
vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri (1964–1968) iş lə yib.

1921 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əmi nə Cə fər qı zı Cə fə ro va 
(1921–2005) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 

səs tex ni ki, rəng tən zim lə yi ci si iş lə yib.  

1924 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Ab dul la Mur tuz oğ lu Ba ba yev (1924–2015) Nax çı-
van MR Ba bək ra yo nu nun Tum bul kən din də ana dan olub.

1929 – Məş hur xa nən də Ələs gər Ba ba oğ lu Ab dul la yev (Şə ki li Ələs gər, 1866–
1929) və fat edib.

1933 – Ya zı çı-sse na rist, fi  lo loq Vi ta li Ab ra mo viç Kal ma novs ki (1933 – 
16.6.2014) Ba kı da ana dan olub. “Bir də fə Bağ dad da” ope rett  a sı nın (mu si qi 
Emin Sa bi toğ lu) lib rett  o müəl li fi  dir.

1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, ədə biy yat şü nas Ayaz Və fa lı (Ayaz Rza 
oğ lu Cə fə rov) Cə li la bad ra yo nu nun Sa bi ra bad kən din də do ğu lub.

1941 – Əmək dar me mar Əmi nə Zaur qı zı Və ki lo va ana dan olub.

1949 – Dil çi alim, Əmək dar elm xa di mi Ni za mi Ma naf oğ lu Xu di yev Nax çı van 
MR Şah buz ra yo nun da ana dan olub. “Azər bay can Döv lət Te le vi zi ya və Ra dio 
Ve ri liş lə ri” QSC-nin səd ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı olub.

1950 – Ta nın mış tər cü mə çi, fi  lo loq Vi la yət Tap dıq oğ lu Ha cı yev Qa zax ra yo-
nun da do ğu lub. Al man di lin dən Azər bay can di li nə və ək si nə bir çox əsər lə ri 
tər cü mə edib.

1950 – Əmək dar ar tist, tar zən Va leh İs lam oğ lu Rə hi mov ana dan olub.
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1950 – Əmək dar ar tist Zem fi  ra Mu sa ba la qı zı Nə cə fo va Ba kı da do ğu lub. Lən-
kə ran Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1953 – Ya zı çı-pub li sist Aqil Ab bas (Aqil Mə həm məd oğ lu Ab ba sov) Ağ ca bə di 
ra yo nu nun Ko la nı kən din də do ğu lub. Əsər lə ri: “Bat man qı lınc”, “Qi ya mət ge-
cə si”, “Do lu” və s. Mil li Məc li sin de pu ta tı dır.

1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ope ra mü ğən ni si Əh məd 
Bə şir oğ lu Ağ dams ki (Bə dəl bəy li; 5.1.1884 – 1954) və fat edib. 
Azər bay can teat rın da azər bay can lı akt ri sa la rın ol ma dı ğı 
vaxt lar da ta ma şa lar da qa dın rol la rı nı (o cüm lə dən “Ley li və 
Məc nun”da Ley li) oy na yıb. 1934-cü il dən pe da qo ji fəaliy yət lə 
məş ğul olub.

1957 – Xalq rəs sa mı Cə lil Qa far oğ lu Hü sey nov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur. Ya ra dı cı lı ğın da 
Ab şe ron möv zu su, qa dın port ret lə ri ge niş yer tu tur.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, pub li sist Qə şəm Mir zə oğ lu Nə cə fov 
ana dan olub.

1976 – Əmək dar ar tist Əy yub Pə nah oğ lu Əli yev ana dan olub.  Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1980 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti İs ma yıl Yu sif oğ lu Da ğıs tan lı (Ha cı yev; 
6.1.1907 – 1980) və fat edib.

1981 – Xalq şairi, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Rə sul Rza (Rə sul 
İb ra him oğ lu Rza yev; 19.5.1910 – 1981) və fat edib. Res pub li ka 
Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın səd ri (1938–1939), ki ne ma toq ra fi  ya na zi ri 
(1945–1948) olub. 

2014 – Xalq ya zı çı sı  İsa Mus ta fa oğ lu Hü sey nov (Mu ğan na; 
12.6.1928 – 2014) və fat edib. “Tü tək sə si”, “Nə si mi” və s. fi lm-
lə rin sse na ri müəl li fi  dir. 

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət mü-
ka fat la rı laureatı Sol tan Ha cı bə yo vun 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im-
za la yıb.
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2 ap rel Bey nəl xalq Uşaq Ki ta bı Gü nü dür. Da ni mar ka lı ya zı çı Hans Xris tian An
der se nin (1805–1875) do ğum gü nü şə rə fi nə Bey nəl xalq Uşaq Ki tab la rı Şu ra sı  
(İBBY) tə rə fin dən tə sis olu nub. 

1870 – Şair Azər Mə cid oğ lu İma mə li yev (Azər Bu zov na lı; 1870 – 8.8.1956) Ba
kı nın Bu zov na kən din də do ğu lub. Fel ye ton lar ya zıb, fars di lin dən ədə bi tər cü
mə lər edib.

1931 – Xalq rəs sa mı Al tay Əmir oğ lu Ha cı yev (1931 – 12.2.2019) 
ana dan olub. Qra fi ka nü mu nə lə ri nin, port ret lər sil si lə si nin 
(“Tom ris”, “Məh sə ti Gən cə vi”, “Sa ra Xa tın”, “Xur şid ba nu 
Na tə van”, “Aşıq Pə ri”) və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1932 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı, tər cü mə çi, Xey rul la Sal man 
oğ lu Əli yev Cə li la bad ra yo nu nun Göy tə pə qə sə bə sin də do
ğu lub. Mil li Məc li sin de pu ta tı  olub.

1965 – Xalq ar tis ti Pər va nə Ya qub qı zı Qur ba no va ana dan olub. 1981ci il dən 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sın da kı mo nu men tal 
hey kəl tə raş lıq abi də lə ri, xa ti rəme mo rial və me mar lıq komp leks lə ri haq qın da” 
sə rən cam im za la yıb.

2011 – Ba kı da Qa ra Qa ra yev adı na IV Bey nəl xalq Müasir Mu si qi Fes ti va lı baş la
yıb. Bö yük bəs tə ka rın xa ti rə si nə həsr olun muş fes ti val ilk də fə 1986cı ilin mar
tın da təş kil olun muş, da ha son ra 1988, 1990cı il lər də  ke çi ril miş di. 21 il son ra 
fes ti val bər pa olu nub. Ap re lin 8dək da vam edən fes ti val da 10dan çox öl kə dən 
mu si qi qrup la rı iş ti rak et miş di.
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1908 – Azər bay ca nın ilk aka de mik-fi lo so fu Hey dər Nə cəf oğ-
lu Hü sey nov (1908–1950) İrə van da do ğu lub. Fəl sə fi və ədə bi 
fi kir ta ri xi mi zə dair təd qi qat la rın müəl li fi dir. İki də fə Döv lət 
(Sta lin) mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

1922 – Ta nın mış ta rix çi və ar xeoloq, dün-
ya nın ən qə dim in san məs kən lə rin dən olan 
Azıx pa leolit dü şər gə si nin ilk təd qi qat çı sı 
Məm mə də li Mu rad oğ lu Hü sey nov (1922–1994) Qa zax ra yo-
nu nun Mol la Cə fər li kən din də ana dan olub.

1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Möy sü nə Max sud qı zı 
Hü sey no va ana dan olub. Ağ daş şə hər Ha bil Əli yev adı na 

Uşaq mu si qi mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib.

1957 – Əmək dar me mar Ra vil Sa leh oğ lu Bay be kov ana dan olub.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə za kət Əsəd qı zı Əsə do va Nax çı van MR 
Or du bad ra yo nu Bi ləv kən din də do ğu lub. “Xan Sa ra yı” Döv lət Ta rix-Me mar lıq 
Mu ze yi nin (Naxçıvan) di rek to ru dur.

1960 – Ədə biy yat şü nas, folk lor çu, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Asif Ab-
bas oğ lu Ha cı yev Gür cüs ta nın Bor ça lı ma ha lı nın Sar van şə hə rin də do ğu lub. 
Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin rek to ru iş lə yib.

1961 – Əmək dar ar tist Fuad Ya şar oğ lu İma nov ana dan olub. Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın or kest ri nin so lis ti dir.

1962 – Əmək dar ar tist Na mis Xan mir zə oğ lu Şir məm mə dov Ağ su ra yo nun da 
do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub, ha zır da teatr da qu ru-
luş çu re jis sor iş lə yir.

1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rə şad Rü fət oğ lu Əh məd za də ana dan olub. 
A.Şaiq adı na Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın di rek to ru dur. 

1968 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə “Döv lət tə rə fin dən mü-
ha fi zə edil mə li olan mə də niy yət və ar xeolo gi ya abi də lə ri si ya hı la rı” təs diq 
edi lib.
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2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev ta nın mış ya zı çı və dra ma turq Sa bit Rəh ma nın 
90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can poezi ya sı nın gör kəm li nü ma yən də-
si, şairə Xur şid ba nu Na tə va nın 180 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə-
rən cam im za la yıb.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev mil li teatr və ki no sə nə ti nin gör kəm li nü ma-
yən də si, Xalq ar tis ti Ba rat Şə kins ka ya nın 100 il li yi haq qın da sə rən cam im za-
la yıb.
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1898 – Mə də ni-maarif xa di mi Mər yəm Tey mur qı zı Bay ra mə li bə yo va-Mə lik-
Ye qa no va (1898–1987) Lən kə ran da ana dan olub. 30–40-cı il lər də rep res si ya ya 
mə ruz qa lıb, sür gün də ya şa yıb.

1913 – Xalq ar tis ti Əli Yu sif oğ lu Zey na lov (1913 – 4.1.1988) 
Sal yan da do ğu lub. İrə van Azər bay can Teat rın da, Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Köl gə lər sü rü nür”, “Bir qa la nın 
sir ri”, “Hə yat bi zi sı na yır” və s. film lər də çə ki lib, bir sı ra film-
lər də apa rı cı rol la rı səs lən di rib.

1931 – Teatr şü nas, pro fes sor, AMEA-nın müx bir üz vü İn qi lab 
Sa leh oğ lu Kə ri mov (1931 – 22.7.2011) Göy çay da ana dan olub. 

1935 – Xalq ar tis ti Mux tar Qəm bər oğ lu Ma ni yev (1935 – 
22.12.2016) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da 50-dən çox 
film də (“İn san məs kən sa lır”, “Bi zim Cə biş müəl lim”, “Nə si-
mi”, “Ni za mi”, “Öl səm... ba ğış la” və s.) ma raq lı ob raz lar ya-
ra dıb. 

1936 – Ba let meys ter, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, SS Rİ və 
Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət mü ka fa tı laureatı Nailə Məm məd qı zı Nə zi ro-
va Ba kı da ana dan olub. 1991-ci il dən Fran sa da ya şa yır.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, tar zən Na zim Ka zım oğ lu Ka zı mov Nax çı-
van şə hə rin də ana dan olub.

1953 – “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze ti nin ilk sa yı çap dan çı xıb. Nəşr res pub-
li ka Ki ne ma toq ra fi ya Na zir li yi, Na zir lər So ve ti ya nın da İn cə sə nət İş lə ri İda rə si 
(son ra lar Mə də niy yət Na zir li yi) və Ya zı çı lar İt i fa qı nın or qa nı idi. 1991-ci il dən 
ay rı ca “Mə də niy yət” və “Ədə biy yat” qə zet lə ri nəşr olun ma ğa baş la dı.
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1909 – Ta nın mış bəs tə kar Asəf Zey na lab din oğ lu Zey nal lı 
(1909 – 27.10.1932) Şu şa da do ğu lub. Mu si qi ta ri xi miz də ye ni 
janr la rın ya ra dı cı sı, sim fo nik, ka me ra-vo kal və inst ru men tal 
əsər lə rin, uşaq lar üçün ilk mu si qi əsə ri nin (“Uşaq süita sı”)  
müəl li fi  dir. Xalq mah nı la rı nı no ta kö çü rüb.

1929 – Məş hur piano çu, Xalq ar tis ti Çin giz 
Ha cı oğ lu Sa dı xov (1929 – 30.12.2017) Ba kı-
da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti və 
kon sert meys te ri, “Az kon sert”in bə dii rəh bə ri, Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub. 1994-cü il dən ABŞ-da ya şa-
yıb və ora da və fat edib. Ba kı da dəfn olu nub.

1938 – Mosk va da Azər bay can ədə biy ya tı və in cə sə nə ti nin bi-
rin ci de ka da sı baş la yıb. De ka da ap re lin 14-dək da vam edib.

1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sa bir Əli oğ lu Və li yev ana dan olub. “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da iş lə yib.

1940 – Şair, na sir, ədə biy yat şü nas Arif Əb dür rəh man oğ lu Ab dul la za də (1940–
2002) Şə ki də ana dan olub. 

1941 – Bəs tə kar, Əmək dar müəl lim, pro fes sor Oq tay Məm mə da ğa oğ lu Rə cə-
bov ana dan olub. “Göy çək Fat ma”, “Xe yir və Şər” uşaq ope ra la rı, mu si qi li ko-
me di ya və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Film lə rə mu si qi ya zıb. 

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Si ma Kə rim qı zı Ba ba ye va ana dan olub. 
Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət Ar xi vi nin di rek tor müavi ni dir.

1947 – Xalq ar tis ti, re jis sor Va qif Fi ru din oğ lu Əsə dov Nax çı van da ana dan olub. 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da iş lə yib. 1989-cu il dən Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da fəaliy yət gös tə rir.

1950 – Əmək dar rəs sam Arif Na dir oğ lu Əb dür rəh ma nov Ba kı da ana dan olub. 
Teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib, Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sın da ça lı şır.
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1959 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Ba ğır Cəb ra yıl oğ lu Rə fi  yev  
Ba kı da ana dan olub.

1963 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, sse na rist Mir ba la Se yi dəs gər oğ lu 
Sə lim li ana dan olub. Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur, sə nəd li və 
bə dii (“Nar ba ğı”) fi lm lər çə kib.
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1935 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Şər bət Fə ti yev (1935–2016) Şa ma xı da 
do ğu lub.

1939 – Xalq ar tis ti, ki no re jis sor, sse na rist, ya zı çı, pro fes sor 
To fiq Hü seyn oğ lu İs ma yı lov (1939 – 25.3.2016) Ba kı da ana
dan olub. Film lə ri: “Gi las ağa cı”, “Mən mah nı qo şu ram”, 
“Mu si qi müəl li mi”, “Əzab lı yol lar”, “Vul ka na doğ ru”, 
“Oxu yur Müs lüm Ma qo ma yev” və s. 

1953 – Xalq ar  tis ti Ka zım Ən vər oğ lu Ab dul la yev Ba kı da ana
dan olub. Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb, Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt yo ru dur. Film lə rə, te le se rial la ra çə ki lib.

1953 – Əmək dar müəl lim Siala Vax tan qov na Si namdzq va riş vi li Ba kı da do ğu
lub. G.Şa ro yev adı na 35 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi (for te piano), Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1967 – Əmək dar ar tist İza məd din Zey nal oğ lu Ba ğı rov ana dan olub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.
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1906 – Azər bay ca nın ilk sa ti rik nəş ri olan “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın bi rin ci 
sa yı çap dan çı xıb. Bö yük ədib Cə lil Məm məd qu lu za də nin re dak to ru ol du ğu 
jur nal 1906–1918-ci il lər də Tif is də, 1921-ci il də Təb riz də, 1922–1931-ci il lər-
də Ba kı da nəşr edi lib. Jur nal da Ö.F.Ne man za də, M.Ə.Sa bir, Ə.Haq ver di yev, 
Ə.Nəz mi, M.S.Or du ba di, Ə.Əzim za də və baş qa la rı fəaliy yət gös tə rir di lər.

1930 – Ta nın mış jur na list, mə də niy yət xa di mi Azad Ağa kə-
rim oğ lu Şə ri fov (1930 – 24.12.2009) ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Ki ne ma toq ra fi ya Ko mi tə si nin səd ri, “Azə rin form”un 
(in di ki AZƏR TAC) di rek to ru iş lə yib. 
 
1959 – Xalq ya zı çı sı Çin giz Akif oğ lu Ab dul la yev ana dan 
olub. De tek tiv jan rın da əsər lə ri ilə dün ya miq ya sın da ta nı nıb. 
200-dək ro man və po ves tin, sse na ri lə rin, çox say lı pub li sis tik 
mə qa lə lə rin müəl li fi dir. Əsər lə ri 30-dək di lə tər cü mə olu nub. 

2011 – Ba kı da I Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu işə baş la yıb. Fo rum 
(7–9 ap rel) Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev tə rə fin dən irə li sü rü lən “Ba kı 
Pro se si” çər çi və sin də ke çi ri lib. BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı, UNESCO, Av-
ro pa Şu ra sı, İSES CO və di gər təş ki lat la rın dəs tək ver di yi təd bir də 100-dən çox 
öl kə təm sil olu nub. Pre zi den tin 27 may 2011-ci il ta rix li fər ma nı ilə iki il dən bir 
ke çi ri lən Fo ru mun təş ki li nin əla qə lən di ri ci or qa nı Mə də niy yət Na zir li yi dir.
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1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas Al maz Ca van şir qı zı Mə li ko va 
Ba kı da ana dan olub. AMEA Fəl sə fə İns ti tu tu nun Es te ti ka şö bə si nin el mi iş çi-
si dir.

1956 – Əmək dar ar tist, ta nın mış mü ğən ni, bəs tə kar Ya qub Zu ruf çu Cə nu bi 
Azər bay ca nın Təb riz şə hə rin də ana dan olub.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Mə lək xa nım Məm məd qı zı Ha cı ye va ana-
dan olub. Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın di rek tor müavi ni dir.

1963 – Əmək dar ar tist, for te piano ifa çı sı Sa mi rə Rauf qı zı Aşu mo va ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti, Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1967 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Gü lüs tan Hə sən qı zı Əli ye va ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1968 – Əmək dar ar tist Se yid şah Qəm li oğ lu Məm mə dov Qu ba ra yo nu nun İkin-
ci Nü gə di kən din də do ğu lub. Ba kı Ka me ra, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça-
lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.
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1905 – Şair, ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Cə fər Rəm zi (Cə fər Ba
laəmi oğ lu İs ma yıl za də; 1905 – 11.09.1996) Ba kı nın Mər də kan 
kən din də do ğu lub. Azər bay can ədə biy ya tın da iş lə di lən ərəb, 
fars söz lə ri lü ğə ti nin tər tib çi si dir.

1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr şü nas, sə nət şü nas
lıq dok to ru, pro fes sor Ra hib Abu zər oğ lu Hü sey nov (1931 – 
5.5.1994) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu tu
nun rek to ru olub.

1944 – Əmək dar rəs sam Ay dın Mə həm mə da ğa oğ lu Rə cə bov Ba kı da do ğu lub. 
Sü jet li xal ça la rın (“Şi ri nin Bi sü tu na gəl mə si”, “Ba har qı zı”, “Şərq gö zə li” və s.) 
müəl li fi dir.

1946 – Ta nın mış akt yor və re jis sor Cey hun Cə mil oğ lu Mir zə yev 
(1946 – 5.3.1993) Ağ dam ra yo nu nun Ab dal Gü lab lı kən din də 
ana dan olub. “Ögey ana”, “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal yon” və s. 
film lər də çə ki lib. “Fər yad” fil mi nin re jis so ru və baş rol ifa çı sı dır.

1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya re jis so ru Fər had 
Bəy ba la oğ lu Naibov ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı
nın əmək da şı dır.

2000 – Ba kı da bö yük türk epo su “Ki ta biDə də Qor qud”un 1300 il lik yu bi le
yi türk dil li öl kə lə rin döv lət baş çı la rı nın, UNES COnun baş di rek to ru K.Mat
suura nın iş ti ra kı ilə qeyd olu nub. Yu bi ley mü na si bə ti lə Res pub li ka Sa ra yın da 
(in di ki Hey dər Əli yev Sa ra yı) tən tə nə li mə ra sim, “Gü lüs tan” sa ra yın da rəs mi 
qə bul ke çi ri lib.

2000 – Ba kı da, Şə hid lər xi ya ba nın da 1918ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti nə kö mə yə gəl miş və bu ra da şə hid ol muş türk əs gər lə ri nin xa ti rə si nə ucal
dı lan abi də nin açı lı şı ke çi ri lib.

2001 – Ba kı Uşaq Teat rı ya ra dıl ma sı haq qın da Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
sə rən ca mı im za la nıb. Ba kı Şə hər Mə də niy yət İda rə si nin ta be li yin də ya ra dı lan 
teatr 2002ci il də fəaliy yə tə baş la yıb.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can di li nin qlo bal laş ma şə raitin də za
ma nın tə ləb lə ri nə uy ğun is ti fa də si nə və öl kə də dil çi li yin in ki şa fı na dair Döv lət 
Proq ra mı”nın təs diq edil mə si ba rə də sə rən cam im za la yıb. Proq ram döv lət baş
çı sı nın 23 may 2012ci il ta rix li sə rən ca mı ma əsa sən ha zır la nıb.
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1923 – Ya zı çı-dra ma turq Sa lam Da daş oğ lu Qə dir za də (1923 
– 16.11.1987) Ba kı da ana dan olub. “46 bə növ şə”, “Sev da sız 
ay lar”, “Sən ol ma say dın” və s. nəsr əsər lə ri, “Şi rin ba la bal yı-
ğır”, “Har da san, ay su bay lıq”, “Hə mi şə xa nım” ko me di ya la rı-
nın müəl li fi dir.

1928 – Əmək dar rəs sam Sol maz Qur ban qı zı Mu sa ye va (1928–
2016) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rın da 
qu ru luş çu rəs sam və baş rəs sam iş lə yib.

1930 – Ta nın mış dil çi alim, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Mu sa İs ra fil 
oğ lu Adi lov (1930–1996) Qu ba ra yo nun da ana dan olub.
  
1939 – Xalq ar tis ti, xa nən də Tey mur Ağa xan oğ lu Mus ta fa yev Cə li la bad ra-
yo nun da do ğu lub. 1964-cü il dən Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti 
olub.

1944 – Əmək dar ar tist, bəs tə kar, piano çu, or qan ifa çı sı Arif Ab dul la oğ lu Mir zə-
yev Ba kı da ana dan olub. “Yan var mər si yə lə ri”, “Xo ca lı uşaq la rı na lay la”, or qan 
üçün mu si qi əsər lə ri nin müəl li fi dir. Al ma ni ya da ya şa yır.

1956 – Şairə, bəs tə kar, tər cü mə çi Xa nım İs ma yıl qı zı (Qa ra ye va) ana dan olub. 
Söz lə ri nə po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib, mah nı lar ya zıb.

1962 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu si qi müəl li mi İl ha miz Əmir oğ lu Pa şa-
yev  Ağ dam ra yo nun da ana dan olub. 

1967 – Əmək dar rəs sam Məm məd hü seyn Al lah qu lu oğ lu Hü sey nov ana dan 
olub.

1979 – Məş hur dil çi alim, aka de mik, Əmək dar elm xa di mi, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı Əb dü lə zəl Məm məd oğ lu Də mir çi-
za də (8.7.1909 – 1979) və fat edib. Müasir Azər bay can di li nin 
fo ne ti ka sı na, eti mo lo gi ya sı na və ümu mi dil çi li yə aid əsər lə rin 
müəl li fi dir. 

1979 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Şa kir Şah ver di oğ lu 
Ha cı yev (1922–1979) və fat edib.

1998 – “Ta rix və mə də niy yət abi də lə ri nin qo run ma sı haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı Qa nu nu qə bul edi lib.
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2004 – Azər bay can da Ata türk Mər kə zi nin tən tə nə li açı lış mə ra si mi olub.  Mər-
kəz Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 2001-ci il 9 mart ta rix li sə rən ca mı ilə ya ra dı lıb. 
Açı lış mə ra si min də Pre zi dent İl ham Əli yev, Tür ki yə nin döv lət na zi ri Bə şir Ata-
lay iş ti rak edib.

2008 – Bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, pro fes sor Ra miz Mus ta fa yev (16.10.1926 
– 2008) və fat edib.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li ya zı çı,  dra ma turq, Pub li sist Məm məd 
Səid Or du ba di nin 140 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ic ti mai fik ri nin ta nın mış nü ma yən-
də lə rin dən bi ri, pub li sist, şərq şü nas Əh məd bəy Ağaoğ lu nun 150 il lik yu bi le yi-
nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1854 – Yazıçı, dramaturq, publisist Nəcəf bəy Vəzirov (1854 
– 9.7.1926) Şuşada anadan olub. Bəzi mənbələrdə doğum 
günü kimi 2, 7 aprel də göstərilir. “Müsibəti-Fəxrəddin” 
pyesi ilə Azərbaycan dramaturgiyasında faciə janrının əsasını 
qoyub. “Ev tərbiyəsinin bir şəkli”, “Yağışdan çıxdıq, yağmura 
düşdük” və s. komediyaların müəllifidir. 

1908 – Məşhur paleontoloq alim, akademik Musa Mirzə oğlu 
Əliyev (1908–1985) Şamaxı şəhərində doğulub. Azərbaycan SSR Elmlər Aka-
demiyasının prezidenti (1950–1958) olub.

1934 – Tanınmış fotojurnalist, Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilov (1934–
2018) Bakıda doğulub. Beş olimpiadanı (1972–1988) işıqlandırmış yeganə azər-
baycanlı jurnalistdir.

1946 – Əməkdar mədəniyyət işçisi Qəmər Rəsul qızı Quliyeva anadan olub. 
Bakı şəhəri R.Behbudov adına 2 nömrəli Musiqi məktəbinin direktorudur.

1951 – Xalq rəssamı, heykəltəraş Əli Əziz oğlu İbadullayev Bakının Əmir-
can kəndində doğulub. “Xocalı” abidəsi (Berlin), Nizami Gəncəvinin heykəli 
(Roma), “Azərbaycan-Polşa dostluğu abidəsi” (Qnezno, Polşa) və b. əsərlərin 
müəllifidir.

1981 – S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının 60 illiyinə həsr 
edilən təntənəli mərasim keçirilib. Respublikanın rəhbəri – Azərbaycan KP 
MK-nın Birinci katibi Heydər Əliyev mərasimdə çıxış edib.

1998 – Bakıda böyük Azərbaycan şair Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan 
olmasının 90 illiyi qeyd edilib.
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1866 – Teatr və maarif xa di mi Əbül qa sım Sul ta nov (1866–1916) ana dan olub. 
Nax çı van teat rın da akt yor ki mi çı xış edib. Mol la Nəs rəd di nin lə ti fə lə ri ni rus 
di li nə çe vi rib.

1889 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Se yid Şu şins ki (Mir 
Möh sün ağa Se yid İb ra him oğ lu; 1889 – 1.11.1965) Fü zu li ra
yo nu nun Ho ra diz kən din də ana dan olub. 1930–60cı il lər də 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub, pe da qo ji 
fəaliy yət gös tə rib.

1907 – Ta nın mış folk lor şü nas, dra ma turq Məm məd hü seyn 
Ab bas qu lu oğ lu Təh ma sib (1907 – 5.10.1982) ana dan olub. 
Azər bay can das tan və na ğıl la rı nın top lan ma sı və təd qi qin də mü hüm xid mət lə
ri var. Sse na ri lə ri əsa sın da “Bir qa la nın sir ri”, “Onu ba ğış la maq olar mı?” film
lə ri çə ki lib.

1912 – Əmək dar ar tist, akt yor Məm mə da ğa Ağa kə rim oğ lu 
Da da şov (1912 – 3.12.1996) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma
şa çı lar Teat rı nın ya ra dı cı la rın dan dır. “Də də Qor qud”, “Yol 
əh va la tı” film lə rin də çə ki lib.

1953 – Əmək dar me mar, me mar lıq dok to ru, pro fes sor Gül
çöh rə Hü seyn qı zı Məm mə do va ana dan olub. Qaf qaz Al ba ni
ya sı nın me mar lı ğı na dair təd qi qat la rın müəl li fi dir. Azər bay

can Me mar lıq və İn şaat Uni ver si te ti nin rek to ru dur.

1956 – Əmək dar ar tist Na zir Mür səl oğ lu Rüs tə mov Ağ ca bə di ra yo nun da ana
dan olub. Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə (“Ca vad 
xan”, “Gü nay dın, mə lə yim” və s.) çə ki lib.

1960 – Əmək dar ar tist Mu sa Ey yub oğ lu Ey yu bov ana dan olub. Qa zax Döv lət 
Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur.

1968 – Əmək dar ar tist Ka zım Fey ruz oğ lu Hə sən qu li yev Ba kı da do ğu lub. Aka
de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lər də çə ki lib.

1974 – Ba kı da II Ümu mit i faq ki no fes ti va lı nın açı lı şı ke çi ri lib. 

2013 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti No dar Şa şı qoğ lu (No dar İz zə to viç Şa şı qoğ
lu; 13.3.1927 – 2013) və fat edib.
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1909 – Əmək dar ar tist Sü ley man Mə şə di İs ma yıl oğ lu Ta ğı za də (1909–1960) 
Gən cə də do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.  

1917 – Ta nın mış ki noope ra tor, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi Arif Əmir oğ lu Nə ri man bə yov (1917 – 16.5.1992) ana dan 
olub. Çək di yi fi lm lər: “Bəx ti yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, 
“Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim Cə biş müəl lim”, “İn san məs kən sa-
lır”, “Onun bə la lı sev gi si” və s.

1922 – Azər bay can ar fa ifa çı lı ğı mək tə bi nin ya ra dı cı sı, Əmək-
dar ar tist Aida Həm dul la qı zı Ab dul la ye va (1922–2010) Ba kı-
da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

1929 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi To fi q Mü təl lim oğ lu Mü təl li bov (1929 
– 30.10.1992) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. Uşaq lar üçün çox say lı əsər lə rin 
müəl li fi  dir.

1931 – Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın da Cə fər Cab bar lı nın “Al-
maz” pye si nin ilk ta ma şa sı (re jis sor lar – A.Tu qa nov və C.Cab bar lı) olub.

1937 – Ya zı çı-pub li sist, Əmək dar jur na list Os man Mir zə Hü seyn oğ lu Mir zə yev 
(1937 – 20.11.1991) ana dan olub. “Ad la rı mız”, “Bir də fə ya şa yı rıq” və s. ki tab-
la rın müəl li fi  dir.

1946 – Xalq ar tis ti, re jis sor Ra miz Hə sə noğ lu (Mir zə yev) İrə van şə hə rin də do-
ğu lub. “Ötən ilin son ge cə si”, “Qa tar da”, “To pal Tey mur”, “Gü nah sız Ab dul-
la”, “Ac hə rifl  ər”, “Ni ga ran çı lıq” və s. te le vi zi ya ta ma şa la rı na, “Ca vid öm rü”, 
“Süb hün sə fi  ri” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib.

1955 –  Əmək dar ar tist, dik tor İra də Ələk bər qı zı Ağa ye va ana dan olub.

1970 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sə nan Za hid oğ lu Ha cı yev Gən cə də do ğu lub.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sı döv lət at ri but la rı nın 
təb li ği işi ni güc lən dir mək haq qın da” fər man im za la yıb.

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük Azər bay can mü tə fək ki ri, mil li dra ma tur-
gi ya mı zın ba ni si Mir zə Fə tə li Axund za də nin 200 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can rəs sam lıq mək tə bi nin gör kəm li nü-
ma yən də si Bəh ruz Kən gər li nin 120 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1870 – Gör kəm li ya zı çı-pub li sist, maarif çi, döv lət xa di mi Nə-
ri man Nə ri ma nov (1870 – 19.3.1925) ana dan olub. 1894-cü il-
də Ba kı da mü səl man əha li üçün ilk küt lə vi ki tab xa na nı təş kil 
edib. “Na dan lıq”, “Na dir şah”, “Ba ha dır və So na”, “Şam dan 
bəy” və s. əsər lə rin müəl li fi dir. Azər bay ca nın so vet ləş mə sin-
dən son ra res pub li ka hö ku mə ti nin – Xalq Ko mis sar la rı Şu ra-
sı nın səd ri (1920–1922) olub.

1907 – Xalq ar tis ti Fat ma Qə dir qı zı Qəd ri (1907 – 29.2.1968) 
ana dan olub. Səh nə fəaliy yə ti nə 1927-ci il də Ba kı Türk İş çi 
Teat rın da baş la yıb. Rus Dram, Mil li Dram teatr la rın da çı xış 
edib, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

1944 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin qə ra rı ilə Cə nu bi 
Qaf qaz Mü səl man la rı nın Ru ha ni İda rə si təş kil olu nub.

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, tər cü mə çi, ki no re dak to ru Di na rə İsa 
qı zı Gə rək məz li ana dan olub. 

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr şü nas, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor 
Mər yəm Əli qı zı Əli za də Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro rek to ru dur.

1952 – Te le jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Alı Mus ta fa oğ lu Mus ta fa-
yev (1952 – 20.11.1991) Qa zax ra yo nun da do ğu lub.

1970 – Əmək dar ar tist Qaf an Məm mədr za oğ lu Mu ra dov (1890–1970) və fat 
edib. Ağ dam, Fü zu li dram teatr la rı nın akt yo ru olub.

1977 – Əmək dar ar tist, vo kal çı İna rə Əh məd qı zı Ba ba ye va ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir. 

1983 – Əmək dar ar tist Nər giz Ar zu qı zı Əli ye va ana dan olub. Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1992 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti Qax Döv lət Kuk la Teat rı nın 
ya ra dıl ma sı haq qın da qə rar qə bul edib. Teat rın ilk ta ma şa sı (Ə.Sə məd li, “Cırt-
dan”) 5 no yabr 1992-ci il də nü ma yiş olu nub.

2013 – Ba kı da V Qa ra Qa ra yev Bey nəl xalq Müasir Mu si qi Fes ti va lı nın açı lı şı 
ke çi ri lib. Fes ti val ap re lin 19-dək da vam edib.
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1892 – Na sir, tər cü mə çi Əli Səb ri (Əli Ca mal oğ lu Qa sı mov; 1892 – 19.2.1983) 
ana dan olub.

1905 – Məş hur me mar, aka de mik Sa diq Ələk bər oğ lu Da da şov (1905–1946) 
ana dan olub. Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi, Ni za mi Ki no Mər kə zi, Ba-
kı Mu si qi Aka de mi ya sı bi na la rı nın və s. ti ki li lə rin la yi hə ləş di ril mə sin də iş ti rak 
edib. 

1907 – Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı nın ilk səd ri İs ma yıl Hü-
seyn oğ lu Axun dov (1907 – 13.9.1969) ana dan olub. Qra fi  ka, 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət, teatr rəs sam lı ğı sa hə sin də ça lı şıb. 
“Ko roğ lu” ope ra sı nın ilk ge yim es kiz lə ri nin ya ra dıl ma sın da 
iş ti rak edib.

1912 – Şair, pub li sist Ək bər Məf tun (Ək bər Qur ban oğ lu Ək-
bə rov; 1912–1990) ana dan olub.

1928 – Cə nu bi Azər bay can şairi Sə hənd (Bu lud Qa ra çor lu Sə hənd; 1928–1979) 
Ma ra ğa şə hə rin də do ğu lub.

1940 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fər bi yə Hə sən qı zı Şa ba no va As ta ra ra yo-
nun da do ğu lub.

1954 – Əmək dar ar tist Sə ma yə Sey ful la qı zı Sa dı qo va Sum qa yıt da do ğu lub. 
Sum qa yıt Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb. Ba kı Bə lə diy yə Teat rı-
nın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə çə ki lib.

1956 – Əmək dar me mar Ra sim Ca lal oğ lu Ba ba ki şi yev ana dan olub.

1957 – Əmək dar ar tist Fi rən giz Ma na him qı zı Ba ba ye va Xu dat şə hə rin də do ğu lub. 
Min gə çe vir, Sum qa yıt teatr la rın da ça lı şıb, Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1957 – Əmək dar ar tist Ələk bər Hə sən oğ lu Əli yev ana dan olub. Aka de mik Mu-
si qi li Teat rın akt yo ru dur. 

1965 – Xalq ar tis ti, klar net ifa çı sı Şü kür Ha cı ba la oğ lu Sə mə dov Şab ran ra yo-
nun da ana dan olub. Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri-
nin di rek to ru dur.

2010 – Ta nın mış akt yor, Xalq ar tis ti Tel man Adı gö zə lov (17.7.1953 – 2010) və fat 
edib. 
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2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış ədə biy yat şü nas, Döv lət mü ka fa tı lau-
reatı, aka de mik Məm məd Ari fi n 110 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə-
rən cam im za la yıb.

2015 – Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
epo su nun al man di li nə tər cü mə si nin və nəş ri nin 200 il li yi nə həsr olu nan təd bir 
ke çi ri lib.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li ədə biy yat şü nas, aka de mik, Döv lət mü-
ka fa tı laureatı, Əmək dar elm xa di mi Məm məd Cə fər Cə fə ro vun 110 il lik yu bi-
le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1906 – Ba kı da “Də bis tan” ad lı maarif çi jur nal nəş rə baş la yıb. 1908-ci ilin mar tı-
na dək nəşr olu nan jur nal da uşaq la rın tə lim-tər bi yə si nə dair bə dii əsər lər, elm-
tex ni ka ye ni lik lə ri dərc edi lir di. Əlis gən dər Cə fər za də nin na şi ri ol du ğu jur na-
lın fəaliy yə tin də N.Nə ri ma nov, H.Zər da bi, M.Ə.Sa bir, M.Ha di, A.Şaiq və b. 
ta nın mış zi ya lı lar iş ti rak edib lər.

1913 – Əmək dar ar tist Kə rim Xan ki şi oğ lu Sul ta nov (1913–1975) To vuz ra yo-
nun da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1916 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Qəm bər Mux tar 
oğ lu Hü seyn li (1916 – 1.8.1961) ana dan olub. Məş hur “Cü cə-
lə rim” mah nı sı nın (söz lə ri – To fiq Mü təl li bov), “Ay işı ğın da”, 
“Ge cə lər uza nay dı”, “Dü şür ya dı ma” və s. po pul yar mah nı-
la rın müəl li fi dir.

1934 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Ra miz Aqil oğ lu 
Mi riş li (1934 – 17.4.2015) Nax çı van da do ğu-
lub. Mu si qi li ko me di ya lar (“Gəl qo hum olaq”, “Ame ri ka lı kü-
rə kən”), sim fo nik əsər lər, mah nı lar (“Oxu, tar”, “Dal ğa lar”, 
“Bay ram ax şam la rı” və s.), “Al ma al ma ya bən zər”, “Qə zəl-
xan” və s. film lə rə mu si qi ya zıb. 

1949 – Azər bay can K(b)P MK Bü ro su “Ki no laş dır ma nın və-
ziy yə ti və res pub li ka əha li si nə ki no xid mə ti nin yax şı laş dı rıl ma sı üz rə təd bir lər 
haq qın da” qə rar qə bul edib.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li ədə biy yat şü nas alim, ya zı çı Mir Cə lal 
Pa şa ye vin 90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.  

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can pro fes sional vo kal sə nə ti nin ba ni si, 
gör kəm li mü ğən ni və pe da qoq Bül bü lün 110 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq-
qın da sə rən cam im za la yıb.  
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1884 – Bəs  tə  kar, Əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi Zül  fü  qar Əb  dül 
hü  seyn oğ  lu Ha  cı  bə  yov (1884 – 30.9.1950) ana  dan olub. Da 
hi bəs  tə  kar Üze  yir Ha  cı  bəy  li  nin bö  yük qar  da  şı  dır. “Aşıq Qə 
rib” ope  ra  sı  nın, “Əl  li ya  şın  da ca  van” mu  si  qi  li ko  me  di  ya  sı  nın 
müəl  li  fi  dir.

1899 – Tür  ko  loq, şərq  şü  nas Əh  məd Cə  fə  roğ  lu (Əh  məd İs  ma 
yıl oğ  lu Cə  fər  za  də; 1899 – 6.1.1975) Gən  cə  də do  ğu  lub. Azər 
bay  ca  nın so  vet  ləş  mə  sin  dən son  ra Tür  ki  yə  yə ge  dib. İs  tan  bul Uni  ver  si  te  ti  nin 
pro  fes  so  ru olub, “Azər  bay  can yurd bil  gi  si” dər  gi  si  ni nəşr et  di  rib.

1924 – Ki  no  şü  nas və teatr  şü  nas, sə  nət  şü  nas  lıq elm  lə  ri dok  to  ru Sa  bir Ək  bər oğ 
lu Ri  za  yev (1924–1978) İrə  van  da do  ğu  lub. Er  mə  nis  tan Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı İn 
cə  sə  nət İns  ti  tu  tu  nun di  rek  tor müavi  ni olub.

1928 – Mil  li vo  kal sə  nə  ti  nin gör  kəm  li nü  ma  yən  də  si, SS  Rİ 
Xalq ar  tis  ti Lüt  fi  yar Müs  lüm oğ  lu İma  nov (1928 – 22.1.2008) 
Sa  bira  bad ra  yo  nun  da do  ğu  lub. Ope  ra və Ba  let Teat  rın  da baş 
par  ti  ya  la  rı ifa edib, Ü.Ha  cı  bəy  li adı  na Ba  kı Mu  si  qi Aka  de  mi 
ya  sı  nın pro  fes  so  ru olub.

1938 – SS  Rİ Ali So  ve  ti Rə  ya  sət He  yə  ti  nin fər  ma  nı ilə Üze  yir 
Ha  cı  bəy  li, Şöv  kət Məm  mə  do  va və Bül  bül SS  Rİ Xalq ar  tis  ti 

fəx  ri adı  na la  yiq gö  rü  lüb  lər.

1947 – Əmək  dar ar  tist Akif Əh  məd oğ  lu Mi  ra  bov Yev  lax  da ana  dan olub. Min 
gə  çe  vir Döv  lət Dram Teat  rı  nın akt  yo  ru  dur. 

1947 – Əmək  dar ar  tist El  dar Na  ğı oğ  lu Ab  dul  la  yev Gən  cə  də ana  dan olub.  
F.Əmi  rov adı  na Gən  cə Döv  lət Fi  lar  mo  ni  ya  sın  da ça  lı  şır.

1948 – Əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi, mu  si  qi  şü  nas Hə  cər Tey  mur qı  zı Ba  ba  ye 
va ana  dan olub. Ü.Ha  cı  bəy  li adı  na Ba  kı Mu  si  qi Aka  de  mi  ya  sı  nın pro  fes  so 
ru  dur.

1956 – Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si Sev  da Lə  tif qı  zı Ma  lı  şo  va ana  dan olub. Ağ 
ca  bə  di şə  hər Ü.Ha  cı  bəy  li adı  na Uşaq in  cə  sə  nət mək  tə  bin  də ça  lı  şır.
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2006 – Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin fər  ma  nı ilə “Xü  su  si is  te  da  da ma  lik olan uşaq 
la  rın (gənc  lə  rin) ya  ra  dı  cı  lıq po  ten  sialı  nın in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı (2006–
2010cu il  lər)” təs  diq olu  nub.

2015 – Xalq ar  tis  ti, bəs  tə  kar Ra  miz Aqil oğ  lu Mi  riş  li (16.4.1934 – 2015) və  fat 
edib.

2019 – Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər  bay  can teatr  la  rı  nın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı təd  bir 
lə  rin da  vam et  di  ril  mə  si haq  qın  da sə  rən  cam im  za  la  yıb.
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18 ap rel Bey nəl xalq Abi də lər və Ta ri xi Yer lər Gü nü dür. 1983-cü il də UNESCO 
ya nın da Abi də lə rin və Ta ri xi Yer lə rin Mü ha fi zə si üz rə Bey nəl xalq Şu ra nın 
(İCO MOS) tə şəb bü sü ilə tə sis edi lib. 

1873 – Ta nın mış xa nən də Mə cid Beh bu da lı oğ lu Beh bu dov 
(1873 – 6.9.1945) Şu şa da ana dan olub. Ba kı da, Gən cə də ope ra 
ta ma şa la rın da çı xış edib. 30-cu il lər də İrə van da, son ra Qa zax-
da ya şa yıb, ora da və fat edib. Bö yük mü ğən ni Rə şid Beh bu do-
vun ata sı dır.

1897 – Azər bay ca nın ilk pro fes sional qa dın 
mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Şöv kət Hə sən 
qı zı Məm mə do va (1897 – 8.6.1981) Tif is də do ğu lub. Mi lan 
Kon ser va to ri ya sın da təh sil alıb. 1923-cü il də Ba kı Teatr Mək-
tə bi nin (in di ki Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti) ya ra dı-
cı la rın dan olub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro-
fes so ru olub.

1940 – Azər bay ca nın ilk ba le ti – Əf ra si yab Bə dəl bəy li nin “Qız qa la sı” əsə ri nin 
ilk ta ma şa sı (re jis sor İs ma yıl Hi da yət a də, xoreoqraf Vaxtanq Vronski) olub. 

1941 – Teatr rəs sa mı Sol maz Ma naf qı zı Haq ver di ye va (1941–2000) Ba kı da ana-
dan olub. Aka de mik Mil li Dram, Kuk la, Gənc lər teatr la rın da iş lə yib.

1945 – Əmək dar rəs sam Va qif Xos rov oğ lu Ağa yev ana dan olub. Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin Rəs sam lıq fa kül tə si nin de ka nı iş lə yib. 

1953 – Azər bay can SSR Mə də niy yət Na zir li yi ya ra dı lıb. Azər bay can SSR Qa nu-
nu na əsa sən, ye ni na zir lik Ki ne ma toq ra fi ya Na zir li yi, Mə də ni-Maarif Müəs si sə-
lə ri Ko mi tə si, Ra dio Ko mi tə si, İn cə sə nət İş lə ri İda rə si, Po liq ra fi ya Sə na ye si, Nəş-
riy yat və Ki tab Ti ca rə ti İş lə ri İda rə si nin bir ləş di ril mə si nə ti cə sin də təş kil edi lib. 
Azər bay can SSR Ali So ve ti nin qə ra rı ilə Məm məd Hə mid oğ lu Ələk bə rov res-
pub li ka nın ilk Mə də niy yət na zi ri tə yin edi lib. Bun dan ön cə 15 mart 1953-cü il 
ta rix li SS Rİ Qa nu nu na əsa sən SS Rİ Mə də niy yət Na zir li yi ya ra dıl mış dı.

1954 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Züm rüd Möv lud qı zı Məm mə do va Qu ba ra yo nu-
nun İkin ci Nü gə di kən din də do ğu lub. Mü da fiə Na zir li yi Əla hid də nü mu nə vi 
hər bi or kest ri nin so lis ti dir.

1959 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, caz men Sal man Hü seyn oğ lu Qəm bə rov ana dan 
olub. R.Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın bə dii rəh bə ri dir.
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1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sev da Nü rəd din qı zı Hə bi bo va ana dan olub. 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin əmək da şı dır.

1965 – Əmək dar müəl lim Me hin Əli qı zı Oru co va ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
C.Ha cı yev adı na 3 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.

1969 – Əmək dar ar tist, ki no akt yo ru Ca van şir Rü fət oğ lu Ha dı yev ana dan olub.

1978 – Xalq ar tis ti Gü la ğa sı Aga hü seyn oğ lu Mir zə yev ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let trup pa sı nın so lis ti dir.

1991 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış şair To fiq Qu lam oğ lu Bay ram 
(16.12.1934 – 1991) və fat edib. Ki tab la rı: “Sə nin lə gö rü şən də”, “Kön lüm də ya-
şa yan lar”, “Ay ge ci kən mə həb bə tim” və s. 
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19
1905 – Məş hur me mar, Döv lət mü ka fa tı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma
nı, aka de mik Mi ka yıl Ələs gər oğ lu Hü sey nov (1905 – 7.10.1992) Ba kı da do
ğu lub. Ni za mi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi, Mil li Ki tab xa na, 
AMEAnın bi na sı, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı və s. ti ki li lə rin la yi hə müəl li
fi dir.

1907 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, di ri jor, mu si qi şü nasalim Əf ra si
yab Bə dəl bəy oğ lu Bə dəl bəy li (1907 – 6.1.1976) Ba kı da ana dan 
olub. İlk Azər bay can ba le ti nin (“Qız qa la sı”, 1940), mu si qi ta
ri xi mi zə dair ki tab la rın müəl li fi dir. 

1920 – Ya zı çıdra ma turq Xa li də Məm məd 
qı zı Ha si lo va (1920 – 5.12.1996) Za qa ta la da 
ana dan olub. “Nəğ mə li kö nül”, “Mə həb bət 
ol ma yan da”, uşaq lar üçün “La lə nin ki ta bı”, “At las yar paq lar” 
və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1927 – Əmək dar ar tist Ta ma ra Nu ran qı zı Məm mə do va 
(1927–2000) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Mu si qi li Dram 

Teat rı nın akt ri sa sı olub.

1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ya zı çıtər cü mə çi Ta hi rə Ən vər qı zı Cə fə ro va 
Ba kı da ana dan olub. Azər bay can ədə biy ya tın dan fin di li nə, Fin lan di ya ədə biy
ya tın dan Azər bay can di li nə tər cü mə lə rin müəl li fi dir.

1949 – Xalq ar tis ti Qa bil Əzi zul la oğ lu Qu li yev Cə li la bad ra yo nu nun Ta hir li 
kən din də do ğu lub. 1973cü il dən Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da ça lı şır, film
lə rə çə ki lib.

1954 – Ta nın mış re jis sor, akt yor Röv şən Əziz oğ lu Al mu rad lı (1954 – 2.4.2019) 
Ba kı da do ğu lub. Şə ki, Sum qa yıt, Min gə çe vir, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın
da ta ma şa la ra, “Yük”, “Ca vad xan” film lə ri nə qu ru luş ve rib.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki tab xa na çı Meh di İs tə mə li oğ lu Meh di za də 
Saat lı ra yo nun da ana dan olub.

1969 – Əmək dar ar tist Maq sud Fa zil oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt yo ru dur.
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1972 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Ü.Ha cı bəy li adı na Azər
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı mu si qi çi kadr lar ha zır la maq da xid mət lə ri nə 
gö rə “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” or de ni ilə təl tif edi lib.

2001 – Pre zi dent Hey dər Əli ye vin sə rən ca mı ilə “Azər ki no vi deo” İs teh sa lat Bir
li yi ləğv edi lib və onun funk si ya la rı Mə də niy yət Na zir li yi nə ve ri lib.

2011 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da Azər bay ca nın müs tə qil li yi
nin 20ci il dö nü mü mü na si bə ti lə “Azər bay ca nın gənc is te dad la rı” ad lı kon sert 
proq ra mı təş kil olu nub.
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1894 – Xalq ar tis ti, akt yor və re jis sor Rza Ab bas qu lu oğ lu Təh ma sib (1894 – 
14.2.1980) Nax çı van da do ğu lub. ”Ba kı da kü lək lər əsir”, “Qa nun na mi nə” və s. 
film lər də çə ki lib, “Sə bu hi”, “Ar şın mal alan” (1945), “Onu ba ğış la maq olar mı?” 
və s. film lə rin re jis so ru dur. Aka de mik Dram Teat rı nın di rek to ru, Azər bay can 
Teatr Cə miy yə ti nin səd ri olub. 

1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ilk azər bay can lı mu si qi
şü nas qa dın Xur şid Ağa ye va (1906 – 3.12.1953) ana dan olub. 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan Hə sən 
bəy Ağa ye vin qı zı dır.

1907 – Xalq şairi Məm məd Ra him (1907 – 6.5.1977) ana dan 
olub. “Le ninq rad göy lə rin də”, “Ab şe ron tor pa ğın da”, “Na tə
van” poema la rı, “Xa qa ni” mən zum dra mı nın müəl li fi dir. Rus 
ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. 

1916 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt ri sa sı Nə si bə Ca
han gir qı zı Zey na lo va (1916 – 10.3.2004) Ba kı da ana dan olub. 
1938ci il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb. “Ögey ana”, 
“Bö yük da yaq”, “Ul duz”, “Qa nun na mi nə”, “Qa yınana”, “Yu
xu” və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əş rəf Ha cı oğ lu Qu li yev 
(1920–1994) Ba kı da do ğu lub. İrə van Azər bay can Dram Teat

rın da akt yor, Aka de mik Mil li Dram Teat rın da re jis sor iş lə yib. Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te tin də Re jis sor sə nə ti ka fed ra sı nın mü di ri olub.

1920 – Ya zı çıdra ma turq, şairə Xa nı ma na Sa bir qı zı Əli bəy li (1920 – 7.5.2007) 
Ba kı da do ğu lub. Uşaq lar üçün 30dək ki ta bın, o cüm lə dən “Gö zəl lər gö zə li”, 
“Dov şa nın ad gü nü” və s. pyes lə rin müəl li fi dir.

1926 – Tar zən Əlik ram Hə sən oğ lu Hü sey nov (1926–2006) ana dan olub. Ope ra 
və Ba let Teat rı nın or kest rin də ça lı şıb, bir çox rəqs lə ri miz onun inst ru men tal 
ifa sın da len tə alı nıb.

1929 – Ya zı çı, ədə biy yat şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Çin giz Hə sən oğ lu 
Hü sey nov Ba kı da ana dan olub. “Fə tə li fət hi”, “Mə həm məd, Məm məd, Mə
miş”, “Dok tor N” və s. ro man la rın müəl li fi dir. 50ci il lər dən Mosk va da ya şa yıb, 
Mosk va Döv lət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub. 2014cü il dən İs rail də ya şa yır.

1944 – Azər bay can xa nən də lik sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də si, bən zər siz mu
ğam ifa çı sı, Xalq ar tis ti Cab bar Qar yağ dıoğ lu (1861–1944) və fat edib.
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1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ədə biy yat şü nas, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru 
Va qif Əziz oğ lu Yu sif i Ma sal lı ra yo nu nun Ər ki van kən din də ana dan olub. 

1954 – Əmək dar ar tist Vik tor Cə mi lo viç Ba ğı rov ana dan olub. Azər bay can Döv
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1959 – Xalq ar tis ti Zem fi ra Əli qı zı Nə ri ma no va Ba kı da do ğu lub. 1980ci il dən  
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, film lər
də (“Otel ota ğı”, “Gi riş mə, öl dü rər” ) ma raq lı rol lar oy na yıb.

1959 – Əmək dar rəs sam, xal ça çı Tar yer Ağa veys oğ lu Bə şi rov ana dan olub. 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də ça lı şır.

1964 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Alek sandr Pet ro viç Fyo do rov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rın da ça lı şır.

1980 – Əmək dar ar tist Nailə Faiq qı zı Məm məd za də ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1983 – Ba kı da uşaq la rın bə dii ya ra dı cı lıq qa le re ya sı açı lıb.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Ki ta biDə də Qor qud” das ta nı nın 1300 il li yi
nin ge niş qeyd edil mə si haq qın da fər man im za la yıb.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can da ki tab xa na la rın fəaliy yə ti nin yax
şı laş dı rıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2012 – İta li ya nın pay tax tı Ro ma da Azər bay ca nın da hi şairi Ni za mi Gən cə vi nin 
abi də si nin (hey kəl tə raş lar – Əli İba dul la yev və Səl hab Məm mə dov) açı lı şı olub. 
Mə ra sim də Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va iş ti rak edib.

2015 – Ba kı da VI Qa ra Qa ra yev Bey nəl xalq Müasir Mu si qi Fes ti va lı baş la yıb. 
Fes ti val ap re lin 24dək da vam edib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Mə də niy yət və tu rizm sa hə sin də döv lət ida rə
çi li yi nin tək mil ləş di ril mə si ilə bağ lı bə zi təd bir lər haq qın da” sə rən cam im za
la yıb. Sə rən ca ma əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət və Tu rizm Na
zir li yi nin əsa sın da Mə də niy yət Na zir li yi və Döv lət Tu rizm Agent li yi ya ra dı lıb. 
Döv lət baş çı sı nın 23 ap rel 2018ci il ta rix li sə rən ca mı ilə Əbül fəs Mür səl oğ lu 
Qa ra yev mə də niy yət na zi ri tə yin edi lib.
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1931 – Xalq ar tis ti, piano çu Ta mil la Za hid qı zı Mah mu do va 
(1931 – 12.9.2014) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Ra dio Ko mi
tə si nin, 1954cü il dən “Mos kon sert”in so lis ti olub. Ru si ya nın 
Əmək dar ar tis ti adı na la yiq gö rü lüb. 

1951 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Cə lil bəy Əm rah oğ lu 
Bağ dad bə yov (1887–1951) və fat edib.

1953 – Əmək dar ar tist To fiq Ka mal oğ lu Cab ba rov ana dan olub. R.Beh bu dov 
adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın Est ra dasim fo nik or kest rin də zərb 
alət lə ri ifa çı sı, “Ba ku ba” caz qru pu nun rəh bə ri dir.

1965 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no re jis sor Çin giz Feh ruz oğ lu Hə sə nov 
ana dan olub.

1978 – Azər bay can SSR Ali So ve ti nin ses si ya sın da Azər bay ca nın ye ni Kons ti tu
si ya sı qə bul edi lib. Kons ti tu si ya da (mad də 73) Azər bay can di li res pub li ka nın 
döv lət di li təs bit olu nub.

1986 – Əmək dar  ar tist Ni gar Ra fael qı zı İb ra hi mo va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1989 – Əmək dar ar tist, tar zən Şəh ri yar Ayaz oğ lu İma nov ana dan olub. Ba kı da 
ke çi ri lən III Bey nəl xalq Mu ğam Mü sa bi qə si nin (2013) qa li bi dir.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı nın mad ditex ni
ki ba za sı nın yax şı laş dı rıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1894 – Xalq ar tis ti Ağa hü seyn Xə lil oğ lu Ca va dov (1894 – 
20.7.1981) Ba kı nın Xır da lan kən din də ana dan olub. Türk İş
çi, Aka de mik Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da iş lə yib. 
“Qız mar gü nəş al tın da”, “Bir qa la nın sir ri”, “Gö rüş”, “Şə rik li 
çö rək” və s. film lər də ma raq lı ob raz lar ya ra dıb. 

1911 – Xalq rəs sa mı Hü seyn Əlir za oğ lu Əli yev (1911 – 25.5.1991) 
Zən gə zur ma ha lı nın Co mərd li kən din də do ğu lub. İlk ka ri ka tu
ra la rı “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da dərc olu nub, “Kom mu nist” qə ze tin də (in di ki 
“Xalq qə ze ti”) rəs sam iş lə yib. Əsa sən qra fi ka ilə məş ğul olub, mən zə rə us ta sı ki mi 
ta nı nıb.

1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Məm məd sa leh Cə mil oğ lu İs
ma yı lov (1912 – 10.5.1994) ana dan olub. 

1935 – Əmək dar ar tist Fir dov si Qi yas oğ lu Naibov (1935–2009) Ağ dam da do
ğu lub. Mil li Dram, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rı nın akt yo ru olub, Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib.

1942 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Hə sən Ab bas qu lu oğ
lu Əb luç (1942 – 13.3.1994) Təb riz də do ğu lub. Uşaq yaş la rın
da ailə si ilə Ba kı ya kö çüb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, ki no da 
(“Qan lı zə mi”, “Tən ha na rın na ğı lı” və s.) ma raq lı ob raz lar 
ya ra dıb, “Pən cə rə” fil mi nə qu ru luş ve rib. Film lə rin  səs lən di
ril mə sin də iş ti rak edib.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor Arif Ca han gir oğ lu 
Kə ri mov ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır, 30dan çox 
film də çə ki lib.

1960 – Əmək dar ar tist Mu sa Ey yub oğ lu Ey yu bov ana dan olub. Qa zax Döv lət 
Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur. 

1981 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, tru ba ifa çı sı Rü fət Yu sif oğ lu Axund za də 
ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da dərs de yir.  

1983 – Azər bay ca nın ilk ki no akt ri sa la rın dan olan İz zət Mir zəağa qı zı Oru co va 
(16.9.1909 – 1983) və fat edib. “Se vil” (1929), “Al maz” (1936) film lə rin də baş rol
lar da çə ki lib. 
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1997 – Mil li Məc lis Azər bay can Res pub li ka sı nın “Av ro pa mə də niy yət Kon ven
si ya sı”na (1954cü il 19 de kabr ta rix li) qo şul ma sı ba rə də qa nun qə bul edib. 

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can xa nən də lik sə nə ti nin gör kəm li nü
ma yən də si Ke çə çioğ lu Mə həm mə din 150 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

2019 – Ba kı da X Bey nəl xalq Rost ro po viç Fes ti va lı nın (22–27 ap rel) açı lı şı olub. 
Ənə nə vi fes ti val 2007ci il dən Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi və 
Ms tis lav Rost ro po viç Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lir. 
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23 ap rel Dün ya Ki tab və Müəl lif Hü quq la rı Gü nü dür (World Book and Copy
right Day). 1995ci il də UNES COnun 28ci ses si ya sın da Uil yam Şeks pir və 
Mi gel de Ser van te sin xa ti rə si nə (23 ap rel də və fat edib lər) eh ti ram ola raq tə sis 
edi lib.

1909 – Ya zı çıpub li sist Sə məd Ağaoğ lu (Sə məd Əh məd bəy 
oğ lu Ağa yev; 1909 – 6.8.1982) Ba kı da do ğu lub. Ata sı Azər
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan olub, Cüm hu
riy yə tin sü qu tun dan son ra ailə si Tür ki yə yə mü ha ci rət edib. 
Sə məd Ağaoğ lu Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin üz vü, baş 
na zi rin müavi ni, na zir olub.

1932 – Ümu mit i faq Kom mu nist (bol şe vik) Par ti ya sı Mər kə zi 
Ko mi tə si “Ədə bibə dii təş ki lat la rın ye ni dən qu rul ma sı haq qın da” qə rar qə bul 
edib. Qə rar dan son ra Azər bay can da da teatr sə nə tin də, ədə biy yat da so sialist 
ye ni lik lə rin əks olun ma sı si ya si tə lə bə çev ril di.

1933 – Azər bay can Həm kar lar İt i faq la rı Şu ra sı ma şıntrak tor stan si ya la rı 
(MTS) və sov xoz lar da müs tə qil və səy yar ki tab xa na la rın ya ra dıl ma sı haq qın da 
qə rar qə bul edib. 

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ca han gir Ba ha dır oğ lu Qa ra şov Sal yan ra
yo nun da ana dan olub.

1953 – Xalq ar tis ti, di ri jor, pro fes sor Ca van şir Xə lil oğ lu Cə fə rov Ba kı da do ğu
lub. Döv lət Xor Ka pel la sı nın bə dii rəh bə ri, Ope ra və Ba let Teat rı  nın baş di ri jo ru 
olub.

1966 – Xalq ar tis ti Mə ley kə Əli fa ğa qı zı Əsə do va Neft ça la da do ğu lub. Döv lət 
Gənc lər Teat rın da iş lə yib, Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şır, film və te le
vi zi ya ta ma şa la rı na çə ki lib.

1970 – Əmək dar rəs sam Sev da Ra fiq qı zı Sa dıx bə yo va ana dan olub. Ba kı Xo
reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın təd ris iş lə ri üz rə pro rek to ru dur.

1973 – Əmək dar ar tist Sə bi nə Va qif qı zı İb ra hi mo va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı or kest ri nin so lis ti dir.
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1980 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə SS Rİ Xalq ar tis ti Rə şid Mə
cid oğ lu Beh bu do va “so vet mu si qi sə nə ti nin in ki şa fın da gör kəm li xid mət lə ri nə 
gö rə” So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı adı ve ri lib.

1998 – Res pub li ka Sa ra yın da Xalq şairi Mir va rid Dil ba zi nin ana dan ol ma sı nın  
85 il li yi mü na si bə ti lə tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra
sim də çı xış edib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li teatr re jis so ru, akt yor, teatr şü nas və pe
da qoq, SS Rİ Xalq ar tis ti Meh di Məm mə do vun 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1866 – Ya zı çı-pub li sist, maarif xa di mi Sul tan mə cid Ha cı Mur tu zə li oğ lu Qə ni-
za də (1866–1942) Şa ma xı da do ğu lub. Teatr xa dim lə ri haq qın da xa ti rə lər ya zıb, 
rus ya zı çı la rın dan tər cü mə lər edib.

1902 – SS Rİ Xalq ar tis ti İs ma yıl Os man oğ lu Os man lı (1902 
– 22.6.1978) Şə ki də ana dan olub. Aka de mik Dram Teat rın da 
ça lı şıb. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Nə-
si mi”, “Yed di oğul is tə rəm” və s. film lər də yad da qa lan ob raz-
lar ya ra dıb.

1923 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı ilə 
Da daş Bün yad za də adı na Döv lət Teat rı (Döv lət Türk Teat rı) 
Döv lət Ma lı Teat rı ad lan dı rı lıb. Da ha son ra adı bir ne çə də fə də yiş di ri lən teatr 
1933-cü il dən Azər bay can Döv lət Dram Teat rı ol du.

1941 – Əmək dar ar tist Ra fiq Mir zə can oğ lu Hü sey nov (1941–2018) Ha cı qa bul 
ra yo nun da do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru olub, film lər də çə ki-
lib. 

1945 – Əmək dar ar tist El xan Məm məd oğ lu Qa sı mov Nax çı van şə hə rin də ana-
dan olub. “Əh məd ha ra da dır?”, “Axı rın cı aşı rım” və s. film lər də çə ki lib. “Köh-
nə bə rə”, “Biz qa yı da ca ğıq” film lə ri nə qu ru luş ve rib.

1962 – Xalq ar tis ti, ka man ça ifa çı sı Mu nis Mə həm mə dis ma yıl oğ lu Şə ri fov ana-
dan olub. Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin Qə dim mu si qi 
alət lə ri an samb lı nın bə dii rəh bə ri dir.

1962 – Əmək dar müəl lim Gül na rə Ha fiz qı zı Sə fə ro va ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
T.Qu li yev adı na 12 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.  

2011 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Ba laş Azə roğ lu (Ba laş Al lah ba xış oğ lu Abi za-
də; 11.11.1921 – 2011) və fat edib.
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1905 – Ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Mi ka yıl Hə sən oğ lu 
Rə fi  li (1905 – 25.4.1958) Go ran boy ra yo nu nun Bor sun lu kən-
din də do ğu lub. Rus ədə biy ya tın dan  tər cü mə lər edib. “Sə bu-
hi” fi l mi nin (1941) sse na ri müəl li fi  dir.

1911 – Üze yir Ha cı bəy li nin “O ol ma sın, bu ol sun” ope rett  a-
sı nın ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu re jis sor Hü seyn qu lu Sa rabs ki) 
olub. 

1911 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni El mi ra Ağa qı zı Axun do va (1911 – 26.11.1998) 
Ba kı da ana dan olub. Ope ra və Ba let, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb.   

1914 – Xalq ar tis ti Mə həm məd İs ma yıl oğ lu Bur cə li yev (1914 – 
25.11.1994) Şə ki də do ğu lub. 1935-ci il dən Gən cə Döv lət Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub, teatr da di rek tor (1950–52) iş lə yib, 
ta ma şa la ra qu ru luş ve rib. “Də li Kür”, “Göz lə mə ni”, “Qəm 
pən cə rə si” və s. fi lm lər də çə ki lib.

1933 – Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 60 il li yi tən tə nə li şə-
kil də qeyd edi lib.

1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin Hə sən oğ lu Rza yev Gən cə də do ğu lub. 
Fik rət Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın di rek to ru olub.

1943 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Faiq Əli se yid oğ lu Ağa yev Ba kı da ana dan 
olub. Li rik mən zə rə lə rin, na tür mort la rın müəl li fi  dir. Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də ça lı şıb. 1996-cı il dən Tür ki yə də (Bur sa) pe da qo ji və ya ra dı cı 
fəaliy yət lə məş ğul dur

1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, sə nət şü nas, pro fes sor Əfl  a tun Ne-
mət oğ lu Ne mətz  a də As ta ra ra yo nu nun Ər çi van kən din də do ğu lub. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 1991-ci il dən Tür ki yə də ya şa yır. Mər sin Ope ra 
Teat rı nın baş re jis so ru iş lə yib. TÜRK SOY-un dəs tə yi ilə “Ko roğ lu”, “Ley li və 
Məc nun” ope ra la rı na qu ru luş ve rib.

1957 – Xalq ar tis ti Hə mi də Məm məd qı zı Ömə ro va ana dan olub. “Qı zıl uçu-
rum”, “An la maq is tə yi rəm”, “Yol əh va la tı”, “Qorx ma, mən sə nin lə yəm”, “Ni-
za mi”, “Doğ ma sa hil lər” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

1969 – Əmək dar ar tist As lan Adil oğ lu Şi rin Ba kı da ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, fi lm lər də çə ki lib.
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26 ap rel Bey nəl xalq Əq li Mül kiy yət Gü nü dür (World İn tel lec tual Pro perty 
Day). 2000-ci il də Dün ya Əq li Mül kiy yət Təş ki la tı nın tə şəb bü sü ilə tə sis edi lib. 

1908 – Gör kəm li ya zı çı, ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi 
Mir Cə lal Əli oğ lu Pa şa yev (1908 – 28.9.1978) Cə nu bi Azər bay-
ca nın Ən də bil kən din də ana dan olub. “Bir gən cin ma ni fes ti”, 
“Di ri lən adam”, “Ya şıd la rım” ro man la rı, po vest və he ka yə lə-
rin, “Azər bay can da ədə bi mək təb lər” mo noq ra fi ya sı nın müəl-
li fi dir. BDU-nun pro fes so ru olub.

1947 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Gül bə niz Yu sif qı zı Əzim za də (1947 – 7.12.2006) Ba kı da 
ana dan olub. Film lə ri: “Qa la dan ta pı lan müc rü”, “Av qust gə-
lən də”, “Ötən ilin son ge cə si”, “Qətl gü nü” və s. 

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əli Tey mur oğ lu Qa sı mov 
Qa zax ra yo nun da ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
di rek to ru dur.

1965 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Ey yub Zə kə riy yə oğ lu Ya qu bov Ba kı da ana dan 
olub.

1966 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Xu mar İt i faq qı zı Qə di mo va Qa zax ra yo nun-
da ana dan olub. 

1972 – Ba kı da Azər bay can rəs sam la rı nın VII qu rul ta yı ke çi ri lib. Res pub li ka nın 
rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev qu rul tay da çı xış 
edib. 

1972 – Azər bay can Xal ça sı və Xalq Tət bi qi Sə nə ti Döv lət Mu ze yi nin (2014-cü 
il dən Azər bay can Xal ça Mu ze yi) ilk eks po zi si ya sı İçə ri şə hər də ki Cü mə məs ci-
di nin bi na sın da açı lıb.

2016 – Ba kı da BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru mu nun (25–
27 ap rel) rəs mi açı lı şı olub. Fo rum da dün ya nın 140 öl kə sin dən nü ma yən də lər, 
bey nəl xalq  təş ki lat la rın təm sil çi lə ri iş ti rak edib lər.
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1940 – Folk lor şü nas alim, pro fes sor Bəh lul Ağa ba la oğ lu Ab dul la (1940–2011) 
Le rik ra yo nu nun Lə lə hi ran kən din də ana dan olub.

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Sə nu bər Yu sif qı zı Ba ğı ro va 
ana dan olub. UNES CO-nun qey ri-mad di mə də ni irs üz rə eks per ti, Ənə nə vi 
Mu si qi üz rə Bey nəl xalq Şu ra nın (İCTM) üz vü dür.

1951 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ka man ça ifa çı sı Əda lət Sə fə-
rə li oğ lu Və zi rov (1951 – 5.10.2002) ana dan olub. Mosk va da 
Bey nəl xalq mu si qi mü sa bi qə si nin (1974) qa li bi olub. Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (in di ki BMA) müəl lim iş lə-
yib.

1951 – Ta nın mış rəs sam Al tay Oq tay oğ lu Sa dıq za də Ba kı da 
ana dan olub. Azər bay ca nın avan qard rəs sam lı ğı nın nü ma-
yən də si dir. Ba kı da Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nin tər ti bat müəl li fi dir.

1956 – Əmək dar ar tist Ul du zə Sü ley man qı zı Nə sir ana dan olub. Min gə çe vir 
teat rın da iş lə yib. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1964 – Xalq ar tis ti, ta nın mış inst ru men tal ifa çı Əli xan İmam xan oğ lu Sə mə dov 
Sum qa yıt da ana dan olub. 1993-cü il dən Tür ki yə də ya şa yır. Ba la ban ifa çı lı ğı ilə 
şöh rət qa za nıb.

2007 – Məş hur violon çel ifa çı sı, di ri jor, SS Rİ Xalq ar tis ti Ms tis lav Leopol do viç 
Rost ro po viç (27.3.1927 – 2007) və fat edib.
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1914 – Xalq ya zı çı sı Qıl man İl kin (Qıl man İsa ba la oğ lu Mu sa
yev; 1914 – 6.11.2009) Ba kı nın Mər də kan kən din də do ğu lub. 
Əsər lə ri: “Şi mal kü lə yi”, “Də niz qa pı sı” və s. “Köl gə lər sü rü
nür”, “Ye nil məz ba tal yon” film lə ri nin sse na ri si ni ya zıb.

1916 – Teatr rəs sa mı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Məm
mə dis ma yıl oğ lu Ab ba sov (1916 – 9.2.1970) ana dan olub. Mu
si qi li Ko me di ya Teat rı nın baş rəs sa mı iş lə yib.

1916 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ədi lə Ha ca ğa qı zı Hü seyn za də 
(1916–2005) ana dan olub. Sim fo nik əsər lə rin, ro mans la rın, “Duy ğu lar” vo kal 
sil si lə si nin müəl li fi dir. 

1917 – Xalq ar tis ti Məh lu qə Sa dı qo va (1917 – 15.8.2003) ana
dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, uzun il lər 
ra dioda “Bu laq” ve ri li şi nin əvəz siz apa rı cı sı olub. “Ye nil məz 
ba tal yon”, “Yed di oğul is tə rəm”, “Ba kı da kü lək lər əsir” və s. 
film lər də çə ki lib.

1920 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Ha cı Məm məd oğ lu Məm
mə dov (1920 – 2.8.1981) Şa ma xı da do ğu lub. Azər bay can Döv

lət Fi lar mo ni ya sın da ça lı şıb. Ey ni za man da ta nın mış hə kimcər rah olub.

1920 – Bəs tə kar, di ri jor və pe da qoq Məm məd Qə zən fər oğ lu Məm mə dov (1920 
– 28.1.1987) ana dan olub.

1921 – Ta nın mış dil çi alim, pro fes sor Məm məd Ta ğı oğ lu Ta ğı yev (1921 – 
28.9.1994) Sa mux ra yo nun da do ğu lub. “Azər bay can carus ca lü ğət”in (4 cild) 
re dak to ru, “Rus caazər bay can ca fra zeolo ji lü ğət”in tər tib çi si dir. 

1923 – Ba kı da Azər bay can Fo toKi no İda rə si nəz din də 1ci Döv lət ki no fab ri ki
nin (in di ki C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” ki nos tu di ya sı) rəs mi açı lı şı ke
çi ri lib.  

1925 – Ya zı çı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Məm məd hü seyn Rüs təm oğ lu Əli yev 
(1925 – 6.7.1994) Le rik ra yo nun Kür də sər kən din də do ğu lub. “Dağ lar oğ lu”, 
“Tor pa ğın ət ri” və s. ro man la rın müəl li fi dir.  

1929 – Dil çi alim, tür ko loq, AMEAnın müx bir üz vü Zə ri fə İs ma yıl qı zı Bu da
qo va (1929–1989) İrə van da ana dan olub. 
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1954 – Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 25 il li yi qeyd olu nub.

1956 – Ta nın mış tar zən Gü la ğa Tap dıq oğ lu Zey na lov (1956 – 2.1.2015) Şu şa 
şə hə rin də do ğu lub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də ka fed ra mü di ri 
olub.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, sə nət şü nas Al la Ha cıağa qı zı Bay ra mo va 
ana dan olub. Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Mu ze yi nin di rek to ru dur.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xu ra man Bö yü ka ğa qı zı Pi şi ya ri ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Film Fon du nun əmək da şı dır.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Yu ri Çin gi zo viç Ba ba yev ana dan olub. Azər
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın di rek tor müavi ni dir.

1958 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Bəs ti Sev di yar qı zı Sev di ye va ana dan olub.
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29 ap rel Bey nəl xalq Rəqs Gü nü dür (İn ter na tional Dan ce Day). 1982-ci il də 
UNES CO nəz din də Bey nəl xalq Rəqs Şu ra sı tə rə fin dən tə sis edi lib.

1916 – Cə lil Məm məd qu lu za də nin “Ölü lər” tra gi ko me di ya sı ilk də fə “Ni cat” 
teatr trup pa sı tə rə fin dən Ta ğı yev teat rın da ta ma şa ya (qu ru luş çu re jis sor Hü-
seyn qu lu Sa rabs ki) qo yu lub.   

1919 – Ki no re jis sor, Azərbaycanın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Əj-
dər Mü təl lim oğ lu İb ra hi mov (1919 – 20.9.1993) ana dan olub. 
“Ba kı” ki nos tu di ya sın da, “Mos film”də iş lə yib. “Onun bö yük 
ürə yi”, “Ul duz lar sön mür”, “Mə həb bə tim mə nim, kə də rim 
mə nim” və s. film lə rə qu ru luş ve rib. 

1920 – Azər bay can da so vet hö ku mə ti nin ilk qə ze ti – “Azər-
bay can Mü vəq qə ti İn qi lab Ko mi tə si nin əx ba rı” (rus və Azər bay can dil lə rin də) 
nəş rə baş la yıb.

1922 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın Kol le gi ya sı Əli Bay ra mov adı-
na Mər kə zi klu bun nəz din də ba let stu di ya sı nın açıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib.

1941 – Azər bay can KP MK-nın Bü ro ic la sın da Ni za mi Gən cə vi nin ana dan ol-
ma sı nın 800 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da qə rar (yu bi ley mə ra si mi 
1941-ci il 16 okt yabr ta ri xi nə tə yin olun muş du) qə bul edi lib.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Sü rəy ya Ağa ye va ana dan olub. Azər bay can 
mu ğa mı en sik lo pe di ya sı”nın tər tib çi si, UNES CO nəz din də Ənə nə vi Mu si qi 
üz rə Bey nəl xalq Şu ra nın (İCTM) üz vü dür. 

1957 – Əmək dar ar tist Rəh man To fiq oğ lu Rəh ma nov Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rın da ça lı şır, film lər də çə ki lib.

1962 – Əmək dar rəs sam Sə bi nə Alek sand rov na Şıx lıns ka ya ana dan olub. Müa-
sir kon sep tual in cə sə nə tin təş vi qat çı sı, müx tə lif la yi hə lə rin ku ra to ru dur.

1965 – Əmək dar ar tist, caz men, sak so fon ifa çı sı, bəs tə kar Rain Ələd din oğ lu 
Sul ta nov Ba kı da do ğu lub.

1967 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor, akt yor El xan Pər viz oğ lu Cə-
fə rov Ba kı da ana dan olub. Çək di yi film lər: “Do lu”, “Ya rım çıq xa ti rə lər” və s.

2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Xalq şairi Rə sul Rza nın 90 il lik yu bi le yi nin ke-
çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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30 ap rel Bey nəl xalq Caz Gü nü dür (In ter na tional Jazz Day). 2011-ci il də 
UNESCO tə rə fi n dən tə sis olu nub.

1848 – Şa ma xı da azər bay can lı qız la rın da təh sil al dı ğı “Mü qəd dəs Ni na” xey-
riy yə cə miy yə ti nin mək tə bi açı lıb.

1880 – Xalq rəs sa mı Əzim As lan oğ lu Əzim za də (1880 – 
15.6.1943) Ba kı nın Nov xa nı kən din də do ğu lub. 1906-cı il dən 
əsər lə ri “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da dərc olu nub. Mil li 
təs vi ri sə nət də ka ri ka tu ra jan rı nın, ki tab qra fi  ka sı sə nə ti nin 
(M.Ə.Sa bi rin “Hop hop na mə” ki ta bı na il lüst ra si ya lar, 1914) 
ba ni si sa yı lır.

1920 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, tar zən Ka mil Əli səf tər oğ-
lu Əh mə dov (1920–1996) Ba kı da ana dan olub.

1937 – Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rın da da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı-
bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sı nın (lib rett  o nun müəl lifl  ə ri Q.İs ma yı lov və M.S.Or-
du ba di) ilk ta ma şa sı nü ma yiş olu nub. Ko roğ lu ro lu nu SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bül 
ifa edib. 

1946 – Əmək dar ar tist Xan lar Yu nis oğ lu Mu ra dov (1946 – 
5.2.2005) Sum qa yıt da do ğu lub. Sum qa yıt Mu si qi li Dram, Mu-
si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lə rə çə ki lib.

1947 – Xalq ar tis ti, ta nın mış tar zən Ra miz Əy yub oğ lu Qu li-
yev Ağ dam da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
so lis ti olub, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı Xalq çal ğı alət lə ri ka-
fed ra sı nın pro fes so ru dur. 

1952 – Əmək dar ar tist El də niz Qey bul la oğ lu Rə su lov ana dan olub. “Se vinc 
bux ta sı”, “Ba bək”, “Gü müş göl əf sa nə si” və s. fi lm lər də çə ki lib. Film lə rin dub-
lyaj və səs lən di ril mə sin də iş ti rak edir. 

1982 – Əmək dar rəs sam Ül viy yə Tap dıq qı zı Həm zə ye va Nax çı van MR Ba bək 
ra yo nu nun Şə kə ra bad kən din də ana dan olub. Nax çı van Rəs sam lar Bir li yi nin 
səd ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı dır.

178



1966 – Xalq ar tis ti, qar mon ifa çı sı Ən vər Hi da yət oğ lu Sa dı qov ana dan olub. 
“Qay ta ğı” inst ru men tal an samb lı nın bə dii rəh bə ri dir.

1970 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu si qi şü nas Səadət Təh mi raz qı zı Şi ri no va 
Sum qa yıt da ana dan olub.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bi nin ba za sın da ümu-
mi, or ta ix ti sas və ali təh sil proq ram la rı nı hə ya ta ke çi rən Ba kı Xo reoq ra fi  ya 
Aka de mi ya sı nın ya ra dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1919 – Ba kı da, Qa ra şə hər də ki Xalq evi nəz din də mə də ni-maarif və mu si qi-teatr 
böl mə lə ri təş kil edi lib.

1901 – Aşıq Bəh mən Göy çə li (Bəh mən İb ra him oğ lu Qa ra yev; 1901–1976) ana-
dan olub.

1910 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Sü rəy ya Səd rəd din qı zı Qa car 
(1910–1992) Şu şa da do ğu lub. Ope ra lar da Ley li (“Ley li və 
Məc nun”, “Aşıq Qə rib” və s.) əsas par ti ya lar da çı xış edib.

1928 – Əmək dar rəs sam Tə lət Ağa lar oğ lu Şı xə li yev (1928–
1987) Ma sal lı ra yo nu nun Di gah kən din də ana dan olub. Ya ra-
dı cı lı ğın da port ret jan rı üs tün lük təş kil edir.

1934 – Ya zı çı, dra ma turq İsi Ab bas oğ lu Mə lik za də (1934 – 
12.5.1995) Ağ ca bə di ra yo nun da ana dan olub. Əsər lə ri və sse-
na ri lə ri əsa sın da film lər (“Qo ca pa lı dın na ğı lı”, “Ki şi sö zü”, 
“Kü çə lə rə su səp mi şəm” və s.) çə ki lib.

1936 – Gör kəm li dil çi alim, aka de mik To fiq İs ma yıl oğ lu Ha cı-
yev (1936 – 27.11.2015) Cəb ra yıl ra yo nu nun Sol tan lı kən din də 
do ğu lub. AMEA-nın Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu nun di-

rek to ru olub.

1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ta rix çi Ata xan Əvəz oğ lu Pa şa yev Nax çı van MR 
Cul fa ra yo nu nun Baş kənd kən din də do ğu lub. Mil li Ar xiv İda rə si nin rəisi iş lə yib.

1940 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Akif İz zə tul la oğ lu Əs gə rov Nax çı van şə hə rin-
də ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1940 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni, bəs tə kar Ni ya məd din Cab bar oğ lu Mu sa yev İmiş-
li ra yo nun da do ğu lub. “Rö ya” vo kal inst ru men tal an samb lı nın ya ra dı cı sı dır.

1941 – Xalq rəs sa mı Ma yis Əli şir oğ lu Ağa bə yov ana dan olub. 20-dən çox fil-
min qu ru luş çu rəs sa mı dır: “Ba bək”, “Ni za mi”, “Qətl gü nü”, “Öz gə vaxt” və s. 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Ay dın Kə rim oğ lu Əzi mov ana dan 
olub. Müx tə lif janr lar da əsər lə rin, ta ma şa və film lə rə (“Qətl gü nü”, “Ya lan”) 
mu si qi lə rin müəl li fi dir. Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro-
fes so ru dur.
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1947 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rauf To fiq oğ lu Əli yev (1947 – 
14.6.2017) Şu şa da ana dan olub. Sim fo nik, inst ru men tal və ka me ra əsər lə ri, film-
lə rə (“Ya lan”, “Fər yad”) mu si qi ya zıb. 

1950 – Gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, pub li sist Məm məd Səid 
Or du ba di (24.3.1872 – 1950) və fat edib. “Du man lı Təb riz”, 
“Qı lınc və qə ləm”, “Dö yü şən şə hər”, “Giz li Ba kı” ro man la-
rı ilə Azər bay can ədə biy ya tın da ta ri xi ro man jan rı nın ba ni si 
sa yı lır.
 
1959 – Xalq ar tis ti Fi rən giz Bə hər qı zı Mü təl li mo va Ağ ca bə di 
ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şır. 
Te le ta ma şa lar da, ki no da (“Qa çaq Nə bi”) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1965 – Xalq ar tis ti, xa nən də Za bit Gül xan oğ lu Nə bi za də Şa ma xı ra yo nu nun 
Şıx za hır lı kən din də do ğu lub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi-
dir.

1970 – Xalq ar tis ti Gül yaz Za kir qı zı Məm mə do va Şə ki ra yo nu nun Bö yük Dəh-
nə kən din də ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti dir.

1970 –  Əmək dar ar tist İl ham Əsəd oğ lu Əsə dov ana dan olub. Azər bay can Döv-
lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li mə də niy yət xa di mi, bəs tə kar, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Rauf Sol tan oğ lu Ha cı ye vin 80 il li yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

182



2
1913 – Əmək dar ar tist Məm məd Əh məd oğ lu Sa dı qov (1913 – 28.5.1987) Ba kı da 
do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub, film lər də çə ki lib. 

1916 – Əmək dar ar tist Əta yə Qu lam qı zı Əli ye va (1916 – 
6.4.1995) Aş qa bad da ana dan olub. 1934-cü il də Ba kı ya gə lə-
rək Teatr Tex ni ku mu na da xil olub. İrə van, Gən cə teatr la rın da, 
Aka de mik Dram Teat rın da çı xış edib. Çə kil di yi film lər: “Onu 
ba ğış la maq olar mı?”, “Bi zim kü çə” və s.

1916 – Əmək dar ar tist Mən su rə Va hab qı zı Cə fə ro va (1916 – 
20.3.1997) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt-
ri sa sı olub.

1927 – Azər bay ca nın ilk pe şə kar hər bi di ri jo ru, sə nət şü nas lıq na mi zə di Ni ya zi 
Əh məd oğ lu Kə ri mov (1927–2003) Qə bə lə şə hə rin də ana dan olub. 

1929 – Dil çi və ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Yu sif Mi rəh məd oğ lu Se-
yi dov (1929–2013) Nax çı van MR Şə rur ra yo nu nun Yen gi cə kən din də ana dan 
olub.

1930 – Ba kı da Mir zə Fə tə li Axund za də nin abi də si nin (hey kəl tə raş Pin xos Sab-
say) açı lı şı ke çi ri lib. 

1939 – Xalq ar tis ti, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Ra miz 
Fər zul la oğ lu Zöh ra bov (1939 – 24.4.2017) Ba kı da do ğu lub. 
Mu ğam la rın ta ri xi və nə zə ri prob lem lə ri nə dair ki tab la rın 
müəl li fi dir. Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı nın ka ti bi olub.

1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, tət bi qi-sə nət us ta sı Cə ma-
ləd din Bi lal oğ lu Əy yu bov ana dan olub.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rə na Fə rid qı zı Rza ye va ana dan olub. “İçə-
ri şə hər” Mu zey Mər kə zin də ça lı şır.

1977 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Yu sif Vi la yət oğ lu Ey va zov ana dan olub. 
Hə yat yol da şı – ope ra mü ğən ni si An na Net reb ko ilə Vya na da ya şa yır, Ru si ya, 
Av ro pa və Ame ri ka nın ope ra səh nə lə rin də çı xış edir.

1997 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da gör kəm li mu si qi çi, maest ro Ms tis lav Rost-
ro po vi çin 70 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər 
Əli yev yu bi ley ge cə sin də iş ti rak edib.
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1998 – Ba kı da dün ya ki no su nun 100 il li yi mü na si bə ti lə “Fes ti val lar fes ti va lı” 
baş la nıb. Bu mü na si bət lə Res pub li ka Sa ra yın da Pre zi dent Hey dər Əli ye vin iş-
ti ra kı ilə mə ra sim ke çi ri lib.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Ya nar dağ” Döv lət Ta rix-Mə də niy yət və Tə biət 
Qo ru ğu nun ya ra dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Ba kı da “Ay rı-seç ki lik, qey ri-bə ra bər lik və zo ra kı mü na qi şə yə qar şı 
fəaliy yət na mi nə dialoq qu raq” şüarı al tın da V Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dia-
loq Fo ru mu işə baş la yıb. İki gün (2–3 may) da vam edən Fo rum da 100-dən çox 
öl kə nin və 30-dan çox bey nəl xalq təş ki la tın nü ma yən də he yət lə ri iş ti rak edib.

2 MAY
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3 may Bey nəl xalq Söz və Mət buat Azad lı ğı Gü nü dür. 1993-cü il də BMT Baş As-
samb le ya sı nın qə ra rı ilə tə sis edi lib.

1857 – Ya zı çı, tər cü mə çi, teatr şü nas Əs gər ağa Haq ver di bəy 
oğ lu Go ra ni (Adı gö zə lov; 1857–1910) Go ran boy ra yo nu nun 
Go ran-Bo yəh məd li kən din də do ğu lub. 1873-cü il mar tın 10-
da mil li pe şə kar teat rın əsa sı nı qo yan “Lən kə ran xa nı nın və-
zi ri” ta ma şa sın da baş ro lu (Tey mur ağa) oy na yıb. “Qa ra yel” 
ro ma nı nın müəl li fi dir. 

1938 – Xalq ar tis ti Ka mal Ağa hü seyn oğ lu 
Xu da ver di yev (1938 – 23.4.2008) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Ata yev lər ailə si”, “Alov” te le-
ta ma şa la rın da, “Dağ lar da dö yüş”, “Nə si mi” və s. film lər də 
yad da qa lan rol lar oy na yıb.

1940 – Xalq ar tis ti, re jis sor Zül fü qar Qu lu oğ lu Ab ba sov Gür-
cüs tan da, Bor ça lı böl gə si nin Yu xa rı Sa ral kən din də ana dan 

olub. Qa zax Dram Teat rın da iş lə yib, Min gə çe vir Dram Teat rı nın baş re jis so ru 
və di rek to ru olub.

1947 – Əmək dar me mar Əh məd Ya qub oğ lu İs ma yı lov ana dan olub.

1957 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Cə mil Fik rət oğ lu Əmi rov ana dan olub. İnst ru men-
tal an sambl lar üçün caz kom po zi si ya la rı nın müəl li fi dir. Sə nəd li və qı sa met raj lı 
film lə rə mu si qi ya zıb.

1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ya zı çı-tər cü mə çi Ya şar Məm mə də li oğ lu 
Əli yev Ba kı nın Əmir can kən din də ana dan olub. Azər bay can Döv lət Tər cü mə 
Mər kə zin də ça lı şır.

1995 – Tür ki yə nin yar dı mı ilə Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sın da ilk in-
ter net şə bə kə si is ti fa də yə ve ri lib.
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1920 – Aşıq, şair Mol la Cü mə (1854–1920) və fat edib. Şə ki qə
za sı nın Göy nük ma ha lı nın La yis qi kən din də do ğu lub. Bə zi 
mən bə lə rə gö rə, aşıq Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qız
ğın tə rəf da rı ol du ğu üçün öl dü rü lüb.

1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam 
Ağa rə him Cəb ra yıl oğ lu Əli yev (1931 – 
24.11.2009) ana dan olub. Sə nəd li və bə dii 
film lə rin qu ru luş çu rəs sa mı olub, teatr ta ma şa la rı na səh nə 
tər ti ba tı ve rib.

1934 – Ope ra və Ba let Teat rın da Reyn qold Qli ye rin “Şah sə
nəm” ope ra sı nın ilk ta ma şa sı (Şah sə nəm ro lun da Şöv kət 

Məm mə do va) olub.

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə ri man Ağa də də oğ lu Qu li yev Lən kə ran 
ra yo nun da ana dan olub.

1947 – Əmək dar ar tist Lyu bov Fyo do rov na Mu sa ye va ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1971 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, inst ru men tal ifa çı (ba la ban, zur na, saz) Rəh
man Ra sim oğ lu Ələs gə rov Şa ma xı ra yo nu nun Məl həm kən din də ana dan olub.

1971 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Teh ran Xa lid şah oğ lu Ba ba yev ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın de kor çu rəs sa mı dır.

2017 –  Ba kı da IV Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu işə baş la yıb.  “Mə
də niy yət lə ra ra sı dialo qun in ki şa fı: İn san təh lü kə siz li yi, sülh və da vam lı in ki şaf 
üçün ye ni im kan lar” möv zu su na həsr olu nan Fo rum ma yın 6dək da vam edib.
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5
5 may Azər bay can da “Xal ça çı gü nü”dür. Pre zi dent İl ham Əli yev 2016-cı il ma-
yın 5-də “Azər xal ça” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin ya ra dıl ma sı haq qın da sə rən-
cam im za la yıb. Döv lət baş çı sı nın 25 no yabr 2016-cı il ta rix li sə rən ca mı ilə 5 may 
“Xal ça çı gü nü” pe şə bay ra mı ki mi tə sis edi lib.

1856 – Azər bay ca nın ilk maarif çi qa dın la rın dan bi ri, mil li mət buatın ba ni si Hə-
sən bəy Zər da bi nin ömür-gün yol da şı Hə ni fə Mə li ko va-Aba ye va (1856–1929) 
Şi ma li Qaf qa zın Nal çik şə hə rin də ana dan olub. 1901-ci il də Ba kı da H.Z.Ta ğı-
ye vin hi ma yə si al tın da fəaliy yə tə baş la yan Mü səl man qız lar mək tə bi nin di rek-
to ru olub.

1866 – Ya zı çı-dra ma turq Ey nə li bəy Çö lü bəy oğ lu Sul ta nov (1866–1935) Nax-
çı van da do ğu lub. Nax çı van da  “Mü səl man in cə sə nə ti və dram cə miy yə ti” 
ya ra dı cı la rın dan olub. 1883-cü il də cə miy yət Nax çı van da ilk teatr ta ma şa sı nı 
(“Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah”) səh nə yə qo yub.

1892 – İs tiq lal şairi Əh məd Ca vad (Ca vad Mə həm mə də li oğ-
lu Axund za də, 1892 – 13.10.1937) Şəm kir böl gə si nin Sey fə li 
kən din də do ğu lub. Döv lət him ni mi zin (“Azər bay can mar şı”, 
1918) söz lə ri nin müəl li fi  dir. V.Şeks pi rin “Otel lo”, “Ro meo və 
Cül yett  a” pyes lə ri ni di li mi zə çe vi rib. Rep res si ya qur ba nı dır.

1894 – Əmək dar ar tist Əh məd Ana tol lu (Əh məd Mux tar oğ lu 
Sə fə rov; 1894 – 7.4.1973) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram, 
Mu si qi li Ko me di ya teatr la rı nın akt yo ru olub.

1899 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam, qra fi k Əmir Səh liəli oğ lu Ha cı yev 
(1899–1972) Şu şa da ana dan olub. Azər bay can  ya zı çı la rı nın bir çox əsər lə ri nə 
il lüst ra si ya lar çə kib.

1905 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Ək rəm Cə fər (Ək rəm Səf tər 
oğ lu Cə fə rov, 1905 – 18.8.1991) İs ma yıl lı ra yo nu nun La hıc kən din də ana dan 
olub.

1908 – İlk azər bay can lı qa dın re jis sor Qə mər Əli qu lu qı zı Sa-
lam za də (1908–1994) ana dan olub. Şair Əli qu lu Qəm kü sa rın 
qı zı dır. “Sə bu hi” (1941) fi l mi nin re jis sor as sis ten ti olub.

1909 – Ya zı çı Məm məd Ək bər (Mə həm məd Həm zə oğ lu Ək-
bə rov, 1909–1974) Nax çı van MR-in Or du bad şə hə rin də do ğu-
lub. 
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1910 – SS Rİ Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Ədil Rza oğ lu İs gən də-
rov (1910 – 18.9.1978) ana dan olub. Mil li Dram Teat rı nın baş 
re jis so ru, “Azər bay can fi lm”in di rek to ru iş lə yib. “Uzaq sa hil-
lər də”, “Qa nun na mi nə”, “Dər viş Pa ri si part la dır”, “Axı rın cı 
aşı rım” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. “Əh məd 
ha ra da dır?” fi l mi nə qu ru luş ve rib.

1912 – Na sir, tər cü mə çi Cə fər Ba ğır (Cə fər Sə fər oğ lu Ba ğı rov; 
1912 – 17.4.1983) Or du bad ra yo nu nun Dəs tə kən din də ana dan olub. 

1918 – Gör kəm li ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar elm xa di mi Mi rə li Se yi dov (1918 
– 26.4.1992) İrə van da do ğu lub. “Azər bay can mi fi k tə fək kü rü nün qay naq la rı”, 
“Azər bay can xal qı nın soy kö kü nü dü şü nər kən” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

1920 – Şərq şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, Əmək dar elm xa di mi Şa mil Al-
lah ver di oğ lu Cəm şi dov (1920 – 8.12.2008) Ağ ca bə di ra yo nun da ana dan olub.

1922 – Xalq ar tis ti Ələd din As lan oğ lu Ab ba sov (1922 – 13.7.2014) Gən cə də do-
ğu lub. 1939-cu il dən Gən cə Dram Teat rın da ça lı şıb. “Də li Kür”, “Qa tır Məm-
məd”, “Ni za mi”, “Qətl gü nü” və s. fi lm lər də çə ki lib.

1927 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, qra fi k-rəs sam Bə yim Əziz ba la qı zı Ha cı za-
də Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif möv zu lar da li noq ra vü ra lar, “Xo ca lı” və s. əsər lə rin 
müəl li fi  dir.  

1928 – Ba kı da Azər bay can aşıq la rı nın I qu rul ta yı ke çi ri lib.

1930 – Xa nən də, Xalq ar tis ti Ya qub Mə həm məd oğ lu Məm-
mə dov (1930 – 5.7.2002) Ağ ca bə di ra yo nun da do ğu lub. Uzun 
il lər Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub.

1930 – Ta nın mış xa nən də Nə ri man Möv süm oğ lu Əli yev (1930 
– 28.4.1998) Ba kı da do ğu lub. Bir çox məş hur mu ğam ifa çı la rı-
nın us tad-müəl li mi olub.

1937 – Azər bay can Döv lət İn cə sə nət Mu ze yi nin ilk eks po zi si ya sı nın açı lı şı ke çi-
ri lib. Eks po zi si ya in di ki Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də yer lə şir di. 1951-ci 
il də mu zey in di ki bi na sı na kö çü rü lüb.

1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, tər cü mə çi, sse na rist Ey vaz Bor ça lı (Ay vaz 
Mə həm məd oğ lu Ay va zov) Gür cüs ta nın Mar neuli ra yo nu nun Ağa məm məd li 
kən din də ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın di rek to ru iş lə yib.
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1940 – Ya zı çı-pub li sist, Əmək dar jur na list Yu sif Ab bas oğ lu Kə ri mov (1940–
2018) Bər də də ana dan olub. Ki tab la rı: “İt ki lər və ümid lər”, “Qa ra bağ şi kəs tə-
si”, “İş ğal va di si” və s.

1940 – Şair, ədə biy yat şü nas Ağa La çın lı (Ağa Əli qə mə oğ lu Əli yev; 1940 – 
25.11.2007) La çın ra yo nu nun Oğul də rə kən din də ana dan olub.

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ha cı Ab dı yev Qa zax ra yo nun da ana-
dan olub.

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rə şid Hü seyn oğ lu Ələk bə rov ana dan olub. 
Za qa ta la ra yon Xalq kən dir baz lar kol lek ti vi nin rəh bə ri dir.

1957 – Əmək dar müəl lim, tar zən Sə fər Bey ba la oğ lu Sə fə rov ana dan olub. Qu-
sar ra yon Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin müəl li mi dir. 

1968 – Əmək dar rəs sam Meh ri ban Əfən di (Meh ri ban Ca van şir qı zı Əfən di ye-
va) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də ge yim üz rə rəs sam, qra fi k-ani ma tor iş lə-
yib. Sür realist əsər lə rin müəl li fi  dir.

1969 – Xalq ar tis ti Ayan Oq tay qı zı Mir-Qa sım ana dan olub. Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə (“Öz gə vaxt”, “Ov sun çu”, 
“Gü nay dın, mə lə yim!” və s.) çə ki lib.

1989 – Əmək dar ar tist Gü nel Mü zəff  ər qı zı Şey xo va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.
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1900 – Xalq ar tis ti Alek sand ra Lav rent yev na Su vi ro va (1900–1962) Mosk va da 
doğulub.DövlətRusDramTeatrınınaktrisası(1927–1959)olub.

1942–Əməkdarartist,diktorHicranSoltanoğluHüseynov
(1942–2013) Qəbələ rayonunda anadan olub. 1971-ci ildən
AzərbaycanTeleviziyasındafəaliyyətgöstərib.

1943–ƏməkdarmemarNizamiHəsənoğluNağıyevanadan
olub.

1947–Tanınmışdilçialim,professorFirudinAğasıoğlu(Cə-
lilov)QərbiAzərbaycanınVedibasarmahalındadoğulub.Türkologiyayadair
tədqiqatlarınmüəllifidir.AliSovetindeputatı,respublikanıntəhsilnaziriolub.

1969–ƏməkdarincəsənətxadimiMüşfiqMürşüdoğluHətəmovanadanolub.
C.Cabbarlıadına“Azərbaycanfilm”kinostudiyasınındirektoru(2011–2019)iş-
ləyib.

2015–PrezidentİlhamƏliyevTürkMədəniyyətivəİrsiFondunun(yerləşmə
yeri–Bakışəhəri)fəaliyyətinintəminedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.
FondunprezidentiGünayElçinqızıƏfəndiyevadır.
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1926 – Əmək dar rəs sam Cəb ra yıl Əli mux tar oğ lu Əzi mov 
(1926 – 10.7.1969) Ba kı da do ğu lub. “O ol ma sın, bu ol sun” 
(Na dir Zey na lov la bir gə), “Ley li və Məc nun” , “Qız mar gü
nəş al tın da”, “Qa nun na mi nə” və s. film lə rin qu ru luş çu rəs
sa mı olub.

1951 – Əmək dar ar tist Va qif Mə həm məd oğ lu Kə ri mov Qax 
ra yo nun da do ğu lub. Min gə çe vir, İrə van teatr la rın da ça lı şıb, 
film lə rə çə ki lib. 

1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Va qif İsa oğ lu Ağa yev (1954–2011) Ab şe ron 
ra yo nun da ana dan olub. 1972ci il dən Azər bay can Te le vi zi ya sın da ça lı şıb.

1957 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru İra na To fiq qı zı Ta ğı za də ana dan olub. Aka de
mik Rus Dram Teat rı nın qu ru luş çu re jis so ru dur, Aka de mik Mil li Dram Teat rın
da ta ma şa la ra qu ru luş ve rib.

1960 – Əmək dar müəl lim Məm məd Hə sən oğ lu Qu li yev ana dan olub. Ba kı 
şə hə ri L. və M.Rost ro po viç lər adı na 21 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru
dur. 

1965 – Xalq ar tis ti, ba let meys ter Mə di nə Va qif qı zı Əli ye va Ba kı da do ğu lub. 
1983cü il dən Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let ar tis ti olub, Be la rus Aka de mik Mu
si qi li Teat rın da Fik rət Əmi ro vun “Min bir ge cə” ba le ti nə qu ru luş (2014) ve rib.

1968 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka ri ka tu ra çırəs sam, sə nət şü nas lıq üz rə fəl
sə fə dok to ru Bay ram Ka mal oğ lu Ha cı za də Ba kı da ana dan olub.

1998 – Ta nın mış ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Mux tar Ba ba oğ lu Da da şov 
(11.9.1913 – 1998) və fat edib. 

2019 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə “Əsər lə rin döv
lət va ri da tı elan edil mə si Qay da la rı”nın və “Əsər lə ri döv lət va ri da tı elan edi lən 
müəl lif ə rin və döv lət va ri da tı elan edi lən film lə rin Si ya hı sı” təs diq edi lib. Si
ya hı ya Azər bay ca nın XI–XX əsr lər də ya şa mış 35 şair və ya zı çı sı, 1929–1955ci 
il lər də çə kil miş 11 bə dii film da xil edi lib.
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1910 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, şair, tər cü mə çi, pro fes sor Cə fər Xən dan 
(Cə fər Zey nal oğ lu Ha cı yev; 1910 – 10.8.1961) İrə van şə hə rin də ana dan olub.

1919 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq Sol tan 
İs ma yıl oğ lu Ha cı bə yov (1919 – 19.9.1974) Şu şa da do ğu lub. 
“Gül şən” ba le ti, “Kar van” sim fo nik löv hə si, “Qı zıl gül” mu
si qi li ko me di ya sı, uşaq lar üçün “İs gən dər və ço ban” ope ra sı 
və s. əsər lə rin müəl li fi dir. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri
ya sı nın rek to ru olub. 

1930 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Qa ra Mus ta fa oğ lu Na ma
zov (1930 – 11.5.2016) Er mə nis tan SSR İce van ra yo nu nun Əmir xe yir kən din də 
do ğu lub. Aşıq şeiri nin ta ri xi nə dair təd qi qat əsər lə ri nin müəl li fi dir.

1957 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Cə lal Əş rəf oğ lu Ab ba
sov Ba kı da ana dan olub. Sim fo ni ya, kan ta ta, “Şən ba har” uşaq ope ra sı və s. 
əsər lə rin müəl li fi dir. Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı nın ka ti bi dir.

1965 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İs lam Cə fər oğ lu Hə sə nov ana dan olub. 
Sum qa yıt Dram Teat rı nın di rek to ru iş lə yib, 2018ci il də Yuğ teat rı nın di rek to ru 
tə yin edi lib. 

1983 – Lən kə ran da So vet İt i fa qı Qəh rə ma nı Hə zi As la no vun hey kə li nin açı lı şı 
ke çi ri lib. 
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1909 – Ədə biy yat şü nas alim, aka de mik Məm məd Cə fər (Məm məd Zey na lab
din oğ lu Cə fə rov, 1909–1992) Nax çı van da ana dan olub. Ədə biy yat ta ri xi və nə
zə riy yə si nə dair əsər lə rin müəl li fi dir. 

1917 – Xalq ar tis ti, tar zən Əliağa Ey vaz oğ lu Qu li yev (1917 – 11.1.1998) ana dan 
olub.

1922 – Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da Cə fər Cab bar lı nın “Ay dın” pye si nin 
ilk ta ma şa sı (re jis sor Ab bas mir zə Şə rif za də) olub. 

1928 – Xalq ar tis ti, violon çel ifa çı sı Sa bir Hü sey nə li oğ lu Əli
yev (1928 – 26.10.1983) ana dan olub. Mil li violon çel ifa çı lı ğı 
sə nə ti nin əsa sı nı qo yub, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya
sı nın pro fes so ru olub.

1940 – Əmək dar ar tist Şa mil Mah mud oğ lu Də mir çi yev 
(1940–2002) ana dan olub. İrə van Azər bay can Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

1941 – Ta nın mış akt yor Ka mil Fər man oğ lu Mə hər rə mov 
(1941 – 8.10.1993) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət Dram 
Teat rın da ça lı şıb, “Dər viş Pa ri si part la dır”  “Yol əh va la tı” və 
s. film lər də yad da qa lan rol lar oy na yıb.

1955 – Əmək dar ar tist Va qif Tey yub oğ lu Məs ta nov ana dan 
olub. Aka de mik Mu si qi li Teat rın baş xor meys te ri dir.

1967 – Əmək dar ar tist Xa nım Ab dul qa far qı zı Qa fa ro va (1967 – 11.7.2014) Ba kı
da ana dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teatr da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1973 – Ba kı da əf sa nə vi par ti zan, So vet İt i fa qı Qəh rə ma nı Meh di Hü seyn za də
nin abi də si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

1975 – Əmək dar ar tist Fə zi lə Va qif qı zı Rə hi mo va ana dan olub. Qə dim mu si qi 
alət lə ri an samb lı nın cəng ifa çı sı dır.
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1910 –  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hə sən Sə fər oğ lu Ağa yev (1910–
1986) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb.

1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si köh nə mək təb lə rin ye ni so vet po li tex ni ki 
mək təb lə ri ilə əvəz olun ma sı haq qın da dek ret ve rib.

1922 – Əmək dar rəs sam Cab bar Əli oğ lu Qu li yev (1922 – 27.8.2004) Qər bi Azər-
bay ca nın Zən gi ba sar ma ha lın da (Er mə nis ta nın Ma sis ra yo nu) ana dan olub. 
Aşıq Ələs gər, Xəs tə Qa sım və baş qa el sə nət kar la rı nın port ret-ob raz la rı nı ya-
ra dıb.

1926 – Ya zı çı-sse na rist Əh mə da ğa Mu ğan lı (Əh mə da ğa Ək bər 
oğ lu Qur ba nov; 1926 – 4.8.2001) Bi lə su var ra yo nu nun Əliabad 
kən din də do ğu lub. “Dağ lar da dö yüş”, “Qo ca lar, qo ca lar...”, 
“Doğ ma sa hil lər” və s. bə dii fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. 

1932 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, sse na rist Mu sa 
Ağa bəy oğ lu Ba ğı rov ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki no-
stu di ya sın da, “Azər bay can te le fi lm”də sə nəd li fi lm lər çə kib.

1934 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Şa mil Dün ya ma lı oğ lu Qur ba nov (1934–2004) 
Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Fax ra lı kən din də do ğu lub. 

1936 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, xətt  at-rəs sam, ağa coy ma us ta sı Sey fəd din 
Mən sim oğ lu Məm məd və li yev Cəb ra yıl ra yo nu nun Bö yük Mər can lı kən din də 
ana dan olub. 1964-cü il dən AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar 
İns ti tu tun da ça lı şıb.

1937 – Xalq şairi Mu sa Ya qub (Mu sa Sə fi  məm məd oğ lu Ya qu bov) İs ma yıl lı ra-
yo nu nun Buy nuz kən din də do ğu lub. “Ürə yim də ye rin qal dı”, “Ru hum la söh-
bət”, “Döv rün də yir ma nı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı 
(1995–2000) olub. 

1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fəx rəd din Və li oğ lu Əli yev Er mə nis tan SSR 
Meğ ri ra yo nu nun Nü və di kən din də ana dan olub. AMEA Əl yaz ma lar İns ti tu-
tun da rəs sam iş lə yib. 

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ca han gir Əli sa hib oğ lu Mu ra dov Cə li la bad 
şə hə rin də do ğu lub. Cə li la bad ra yon Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te min də 
ça lı şır.
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1959 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Fi ru din Əli məm məd oğ lu Mə hər rə mov ana-
dan olub. 1987-ci il dən Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rın da ça lı şır, 1997-ci il dən 
teat rın baş re jis so ru dur.

1960 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ha fi z Mə hər rəm oğ lu Qu li yev Cəb ra yıl ra yo-
nu nun Quy caq kən din də ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın baş re jis so ru dur. 

1961 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zöh rə Um ru qı zı  A dı gö zə lo va  a na dan olub. 
Yev lax şə hər Ya ra dı cı lıq evi nin di rek to ru dur.

2004 – Hey dər Əli yev Fon du fəaliy yə tə baş la yıb. Fond mə də niy yət, elm, təh-
sil, sə hiy yə, eko lo gi ya və s. sa hə lər də la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. Fon dun ta rix və 
mə də ni irs sa hə sin də la yi hə lə ri Azər bay can hə qi qət lə ri nin dün ya ya çat dı rıl-
ma sı na, mə də niy yət və in cə sə nə ti mi zin təb li ği nə mü hüm töh fə lər ve rir. Fon da 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va rəh bər lik edir.

2012 – Ba kı şə hə rin də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin açı lı şı olub. Mər kə zin ori ji nal 
me mar lıq üs lu bu olan bi na sı (me mar – Za ha Ha did, Bö yük Bri ta ni ya) Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 29 de kabr 2006-cı il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən in şa edi lib.
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1906 – “Ba kins ki ra bo çi” qə ze ti (rus di lin də) nəş rə baş la yıb. 

1915 – Gör kəm li hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı Fuad Hə sən oğ lu 
Əb dür rəh ma nov (1915 – 15.6.1971) Şə ki də ana dan olub. Ni za
mi Gən cə vi nin (Ba kı da və Gən cə də), Sə məd Vur ğu nun abi də
lə ri nin, “Azad qa dın” hey kə li nin müəl li fi dir.

1922 – Aka de mik Dram Teat rın da Cə lil Məm məd qu lu za də
nin “Ana mın ki ta bı” pye si nin ilk ta ma şa sı (re jis sor Ab bas mir
zə Şə rif za də) olub. 

1928 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor, ki no təş ki lat çı sı Nə ri man Qu lam 
oğ lu Axun dov (1928–2009) ana dan olub. 1958ci il dən “Azər bay can film” ki nos
tu di ya sın da müx tə lif və zi fə lər də ça lı şıb.

1935 – Xalq ya zı çı sı Maq sud Məm mə dib ra him oğ lu İb ra him
bə yov (1935 – 22.3.2016) ana dan olub. Bir sı ra əsər lə ri (“Me
zo zoy əh va la tı”, ”Bay quş gə lən də”) ek ran laş dı rı lıb. “Bi zim 
Cə biş müəl lim”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. film lə rin sse na ri 
müəl li fi dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995–2010) olub.

1946 – Əmək dar rəs sam Na zim Şa mil oğ lu Rəh ma nov (1946–
2003) ana dan olub. 1989cu il də Xə zər ya nı öl kə lə rin Ba kı 

biena leisin də I mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. Əsər lə ri Mosk va Şərq Xalq la rı İn cə sə
nə ti Mu ze yin də, şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır.

1955 – Xalq ar tis ti Şa mil Kam ran oğ lu Sü ley ma nov Ba kı da ana dan olub. Çə kil
di yi film lər: “Ba la da da şın ilk mə həb bə ti”, “Ev lən mək is tə yi rəm”, “Bə yin oğur
lan ma sı”, “Mah mud və Mər yəm”, “Do lu” və s.

1965 – Əmək dar ar tist İn ti qam Sol tan (İn ti qam Sol tan oğ lu Hə sən li) Nax çı van 
MR Or du bad ra yo nu nun Nür güd kən din də ana dan olub. Ba kı Uşaq Teat rı nın 
ya ra dı cı sı, bə dii rəh bə ri və di rek to ru dur.

1990 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər So ve ti Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın ya ra dıl ma sı haq qın da qə rar qə bul edib. Teatr Mə də niy yət Na zir li yi
nin 25 may 1990cı il ta rix li əm ri ilə fəaliy yə tə baş la yıb. 1992ci il də Şu şa şə
hə ri nin Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fin dən iş ğa lın dan son ra teatr Ba kı da 
fəaliy yət gös tə rir.
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2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li bəs tə kar Rauf Ha cı ye
vin 90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can pro fes sional vo kal mək tə bi nin ba
ni si, SS Rİ xalq ar tis ti Bül bü lün 120 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən
cam im za la yıb.
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1907 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar və pe da qoq Səid Rüs tə mov (1907 
– 10.6.1983) İrə van da ana dan olub. “Beş ma nat lıq gə lin”, 
“Dur na” və s. mu si qi li ko me di ya la rı nın, po pul yar mah nı la rın 
(“Qur ban adı na”, “Oxu, gö zəl” və s.) müəl li fi dir. Xalq çal ğı 
alət lə ri or kest ri nin bə dii rəh bə ri və di ri jo ru olub, teatr ta ma
şa la rı na mu si qi ya zıb. 

1915 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş İb ra him Əli oğ lu Qu li yev 
(1915 – 16.6.1971) Şə ki də do ğu lub. Azər bay ca nın ilk pe şə kar hey kəl tə raş la rın
dan bi ri dir, SS Rİ Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü olub.

1925 – Ya zı çı Bay ram Hə sən oğ lu Hə sə nov (1925–1979) Er mə nis ta nın Al lah ver
di (Ala ver di) ra yo nu nun Bö yük Ay rım kən din də ana dan olub. Uşaq lar üçün 
əsər lə rin müəl li fi dir.

1935 – Ta nın mış dik tor, Əmək dar jur na list Va lid Möh sün oğ lu Sə na ni 
(1935–2011) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın ilk fut bol şərh
çi si olub.

1940 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Ab
bas Ab dul la (Ha ca loğ lu; 1940 – 4.9.2019) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun 
Bo lus Kə pə nək çi kən din də do ğu lub. Uk ray na ədə biy ya tın dan tər cü mə lər 
edib.

1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Va qif Os man oğ lu Nə zi rov ana dan olub. 
Sum qa yıt şə hə ri nin baş rəs sa mı iş lə yib.

1944 – Ta nın mış rəs sam Ən vər Əmir hü seyn oğ lu Əli yev (1944–2003) Ba kı da 
ana dan olub. Üze yir Ha cı bəy li ob ra zı na ən çox mü ra ciət edən rəs sam dır, baş qa 
gör kəm li şəx siy yət lə rin də port ret lə ri ni çə kib.

1952 – Əmək dar ar tist Azər Əl ba ba oğ lu Mir zə yev (1952 – 
19.7.2014) Zər dab ra yo nu nun Əl vənd kən din də do ğu lub. 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da akt yor ki mi ça lı şıb, Mil li Dram 
Teat rı nın di rek tor müavi ni olub.

1962 – Əmək dar ar tist Əbül fət Yu sif oğ lu Sa la hov ana dan 
olub. Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1980 – Cə li la bad ra yon mər kə zin də Cə lil Məm məd qu lu za də nin hey kə li nin açı
lı şı ke çi ri lib.
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2005 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Sa ra Bə biş qı zı Qə di
mo va (31.05.1922 – 2005) dün ya sı nı də yi şib. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın, Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub, Azər bay can mu si qi si nin xa ric də təb li ği nə bö yük töh
fə lər ve rib.

2011 – Gör kəm li re jis sor, akt yor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Va qif İb ra hi moğ lu (Hə sə nov; 18.10.1949 – 2011) və fat edib. 
Yuğ Döv lət Teat rı nın ya ra dı cı sı dır.

2018 – “Sər həd siz teatr” de vi zi al tın da ke çi ri lən III Şə ki Bey nəl xalq Teatr Fes
ti va lı nın açı lış mə ra si mi olub. Mə də niy yət Na zir li yi, Şə ki Şə hər İc ra Ha ki
miy yə ti və Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı nın bir gə təş kil et di yi fes ti val 
ma yın 19dək da vam edib. 2014cü il də əsa sı qo yu lan fes ti val iki il dən bir 
ke çi ri lir.
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1916 – Zül fü qar Ha cı bə yo vun “Aşıq Qə rib” ope ra sı nın ilk ta ma şa sı (re jis sor Xə-
lil Hü sey nov) olub. 

1919 – Ta nın mış tar zən, bəs tə kar, Əmək dar ar tist Adil Gə ray 
(Adil Heybət qu lu oğ lu Məmmədbəy li; 1919 – 13.12.1973) Ba-
kı da do ğu lub. Tar üçün əsər lə rin, mək təb lər üçün nəğ mə lər 
məc muəsi nin və s. müəl li fi  dir.

1929 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, tər cü mə çi Hik mət Zi-
ya (Hik mət Zi ya oğ lu Əfən di yev; 1929 – 2.8.1995) Ağ dam da 
ana dan olub. Uşaq və gənc lər üçün əsər lə rin, çox say lı təm sil-
lə rin müəl li fi  dir.

1937 – Xalq ar tis ti, tar zən Adil Ka mil oğ lu Ba ğı rov ana dan olub. Azər bay can 
Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun Əh sən Da da şov adı na “Xa ti rə” xalq çal ğı alət lə ri 
an samb lı na rəh bər lik edib.

1943 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor El çin İl yas 
oğ lu Əfən di yev ana dan olub. “Ağ də və”, “Mah mud və Mər yəm” ro man la rı, 
“Dol ça”, “Bir gö rü şün ta rix çə si” po vest lə ri, “Cə hən nəm sa kin lə ri”, “Te les kop”, 
“Sə nət ka rın ta le yi” pyes lə ri və s. əsər lə rin, “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Bağ 
möv sü mü” və s. fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. Azər bay can Res pub li ka sı Baş Na-
zi ri nin müavi ni (1993–2018) olub.

1977 – Əmək dar ar tist, ka man ça ifa çı sı El nur Oruc oğ lu Əh mə dov ana dan olub.

1982 – Bö yük bəs tə kar, pe da qoq, aka de mik, SS Rİ Xalq ar tis ti, döv lət mü ka fat-
la rı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Qa ra Əbül fəz oğ lu Qa ra yev (5.2.1918 
– 1982) və fat edib. “Yed di gö zəl”, “İl dı rım lı yol lar la” ba let lə ri, “Don Ki xot” 
sim fo nik qra vü rü, “Ley li və Məc nun” sim fo nik poema sı, sim fo ni ya lar və s. 
əsər lə rin müəl li fi  dir. Bəs tə kar lar İtt  i fa qı na rəh bər lik edib.
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1906 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Şir zad Aba sə li ağa oğ lu Berq man (Hü
sey nov; 1906 – 10.5.1971) Ba kı da ana dan olub.

1916 – Azər bay can ki no su ta ri xin də ilk tam met raj lı bə dii film – “Neft və mil
yon lar səl tə nə ti” nü ma yiş et di ri lib. Ya zı çı İb ra him bəy Mu sa bə yo vun ey niad lı 
po ves ti əsa sın da ek ran laş dı rı lan fil min re jis so ru Bo ris Svet lov idi.

1943 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fik rət Əb dül hə mid oğ lu Sul ta nov ana dan 
olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Mais İs ra yıl oğ lu Sa dı qov (Mais Gən
cə li) ana dan olub.

1976 – C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” ki nos tu di ya sı nın nəz din də Ki no 
mu ze yi açı lıb. 1990cı il də fəaliy yə ti ni da yan dı rıb. 1996cı il ma yın 14dən mu
zey Döv lət Film Fon du nun nəz din də fəaliy yə ti ni bər pa edib.

1977 – Əmək dar ar tist Al su Mas xu tov na Qi ma di ye va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1981 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə “Döv lət mü ha fi zə si nə gö
tü rül müş da şın maz ta rix və mə də niy yət abi də lə ri nin dün ya, öl kə və yer li əhə
miy yət də rə cə lə ri nə gö rə böl gü sü” təs diq edi lib. 

1985 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Bəh ram Mə şə di Sü ley man 
bəy oğ lu Mən su rov (12.2.1911 – 1985) və fat edib. 1932ci il
dən Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti və kon sert meys te ri 
olub.

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li xa nən də Cab bar Qar
yağ dı oğ lu nun 150 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə
rən cam im za la yıb.

2018 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq 
ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, SS Rİ və Azər bay can Döv lət mü ka fat la rı lau
reatı, aka de mik Qa ra Qa ra ye vin 100 il lik yu bi le yi qeyd edi lib.
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1893 – Gör kəm li tür ko loq, şair, pro fes sor Bə kir Va hab oğ lu Ço ban za də (1893 – 
13.10.1938) Krım da ana dan olub. Azər bay can da dil çi lik el mi və tür ko lo gi ya nın 
tə şək kü lü və in ki şa fın da bö yük rol oy na yıb. Rep res si ya qur ba nı dır. 

1899 – Xalq ar tis ti Rza Əf qan lı (Rza Rüs təm oğ lu Cə fər za də; 
1899 – 9.11.1973) Cə nu bi Azər bay ca nın Sə rab şə hə rin də do ğu
lub. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, film lər də (“Ba kı lı lar”, 
“Kənd li lər”, “Dağ lar da dö yüş”) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

1903 – Əmək dar ar tist, teatr akt yo ru Mir hə sən Mi riş oğ lu Mi
riş li (1903–1973) ana dan olub. 

1918 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas Əzi za ğa Ha cıəli oğ lu Məm mə dov (1918–1986) 
Lən kə ran da ana dan olub.

1920 – Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı res pub li ka da vic dan azad lı ğı nın 
elan edil mə si, di nin döv lət dən və mək təb dən ay rıl ma sı ba rə də dek ret ve rib. 

1921 – Fi lo sof, Əmək dar elm xa di mi Mid hət Mir mu sa oğ lu Ağa mi rov (1921–
1995) Şu şa da ana dan olub.

1922 – Ba kı şə hə rin də “Ba kı Fəh lə si” nəş riy ya tı (in di ki “Azər bay can” nəş riy ya
tı) ya ra dı lıb. Müx tə lif ad lar al tın da (“İn ter na sional” , “Kom mu nist”) fəaliy yət 
gös tə rib.

1922 – SS Rİ Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar Rauf Sol tan oğ lu 
Ha cı yev (1922 – 19.9.1995) ana dan olub. “Ro meo mə nim qon
şum dur”, “Ta le lər qo vu şan da” və s. ope ret a la rın müəl li fi dir. 
“Bir qa la nın sir ri”, “Qa ra daş lar”, “Əh məd ha ra da dır?” və s. 
film lə rə mu si qi ya zıb. Azər bay can SSRin Mə də niy yət na zi ri 
(1965–1971) iş lə yib.

1930 – Na sir, dra ma turq, ədə biy yat şü nas Al tay Yu sif oğ lu 
Məm mə dov (1930 – 15.7.2003) Gən cə də do ğu lub. “Ki şi lər”, “Ya dın da mı”, “Ul
duz lar gö rü şən də” və s. pyes lə rin müəl li fi dir. 

1930 – Ta nın mış şərq şü nas, tər cü mə çi Qə zən fər Yu sif oğ lu Əli yev (1930–1984) 
Gən cə şə hə rin də ana dan olub.

1931 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Mah mud Qa ra oğ lu Al lah ver
di yev (1931–1998) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun İmir hə sən kən din də do ğu lub.
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1939 – Ya zı çıdra ma turq, ədə biy yat şü nas Hə mid Ar zu lu (Hə mid Fər had oğ lu 
Əli yev) Şə rur ra yo nu nun Tə zə kənd kən din də ana dan olub. Al man ədə biy ya
tın dan bir çox əsər lə ri di li mi zə tər cü mə edib. 

1940 – Mosk va da Azər bay can ədə biy ya tı on gün lü yü baş la yıb.

1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Əli xan Nif tə li yev To vuz ra yo nun da 
ana dan olub.

1944 – Xalq ar tis ti Əb dül (Ab du lə həd) Əli sa oğ lu Mah mu dov Ha cı qa bul ra
yo nu nun At bu laq kən din də do ğu lub. “Yed di oğul is tə rəm”, “Nə si mi”, “Qətl 
gü nü” və s. film lər də çə ki lib. “Doğ ma sa hil lər”, “Ge cə qa ta rın da qətl” və s. 
film lə rə qu ru luş ve rib. 

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xa lis Xa lid oğ lu Məm mə dov Qə bə lə ra yo
nu nun Bum kən din də do ğu lub. 1980ci il də Qə bə lə Ra yon Ta rixDi yar şü nas lıq 
Mu ze yi nin ya ra dıl ma sın da iş ti rak edib, 2018ci ilə dək mu ze yin di rek to ru olub. 

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Pə ri xa nım Mah mud qı zı Mah mu do va ana
dan olub. Ba kı da Cə lil Məm məd qu lu za də nin evmu ze yi nin di rek to ru dur.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Akif Gülr za oğ lu Əli yev ana dan olub. “Azər
bay can film” ki nos tu di ya sın da mü hən dis, film di rek to ru iş lə yib.

1963 – Əmək dar ar tist Meh ri ban Ab dul la qı zı Ab dul la ye va ana dan olub. Azər
bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1971 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Şir zad Ab ba sə li oğ lu Hü sey nov (1906–1971) və
fat edib. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.  

1973 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Vi da di Al lah ver di oğ lu Hə sə nov ana dan 
olub. Aka de mik Mu si qi li Teatr da trup pa mü di ri dir.
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1929 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sk rip ka ifa çı sı Rauf Cə mil oğ lu Nə ri man bəy-
li Ba kı da ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1931 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı ilə Ba kı da Türk 
Kuk la Teat rı ya ra dı lıb. Teat rın təş ki lat çı sı Mol laağa Bə bir li olub. Kol lek tiv müx-
tə lif vaxt lar da Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın, Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın nəz din də 
fəaliy yət gös tə rib. Na zir lər So ve ti nin 1965-ci il 3 fev ral ta rix li qə ra rı ilə Azər-
bay can Döv lət Kuk la Teat rı ki mi fəaliy yə ti ni bər pa edib. 1974-cü il dən Ab dul la 
Şaiqin adı nı da şı yır.

1945 – Əmək dar ar tist Va len ti na Va sil yev na As la no va Tbi li si də do ğu lub. “Se-
vil” (fi lm-ope ra), “Var olun, qız lar”, “Ürək... Ürək...” fi lm lə rin də çə ki lib.

1945 – Ta rix üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor Maisə Nur ba la qı zı Rə hi mo va 
Ba kı da ana dan olub. AMEA Ar xeolo gi ya və Et noq ra fi  ya İns ti tu tu nun di rek-
to ru dur.

1950 – Xalq ar tis ti Arif Əli oğ lu Qu li yev ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Mil-
li Dram, İrə van  teatr la rın da iş lə yib. “Bəxt üzü yü”, “O dün ya dan sa lam” və s. 
fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb.

1952 – Əmək dar ar tist Nə ci bə İb ra him qı zı Hü sey no va Ba kı da ana dan olub. 
Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb. Ki no ya çə ki lib, bir çox fi lm lə rin 
dublya jın da iş ti rak edib.

1962 – Əmək dar ar tist Mə ta nət Ağa zair qı zı Ata ki şi ye va Ba kı da ana dan olub. 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə, te le vi zi ya ta ma şa la rı na 
çə ki lib.

1967 – Əmək dar ar tist, caz men, gi ta ra ifa çı sı Hə sən Çin giz oğ lu Ba ğı rov ana dan 
olub. Sankt-Pe ter burq da (Ru si ya) Caz Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1980 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Xalq şairi Rə sul Rza ya (Rə-
sul İb ra him oğ lu Rza yev) “so vet ədə biy ya tı nın in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə 
gö rə” So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı adı ve ri lib.

1994 – Mə də niy yət Na zir li yi nin sə rən ca mı  ilə “Də li yı ğın ca ğı” pan to mi ma 
teatr-stu di ya sı ya ra dı lıb. Na zir lər Ka bi ne ti nin 2000-ci il 6 mart ta rix li qə ra rı ilə 
teat ra döv lət sta tu su ve ri lib və Azər bay can Döv lət Pan to mi ma Teat rı ad lan dı-
rı lıb.
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2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq şairi Mir va rid Dil ba zi nin 100 il lik yu bi le yi-
nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2013 – Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da Azər bay ca nın bö yük şairə-
si Məh sə ti Gən cə vi nin 900 il li yi tən tə nə li şə kil də qeyd olu nub.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 100 il lik yu-
bi le yi haq qın da” sə rən cam im za la yıb.
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17
17 may Dün ya İn for ma si ya Cə miy yə ti Gü nü dür (World İn for ma tion So ciety 
Day). BMT Baş As samb le ya sı nın 27 mart 2006-cı il ta rix li qət na mə si ilə tə sis 
edi lib. 

1870 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Əb dür rə him bəy 
Əsəd bəy oğ lu Haq ver di yev (1870 – 11.12.1933) Şu şa da ana-
dan olub. “Da ğı lan ti faq”, “Bəxt siz ca van”, “Pə ri ca du”, “Ac 
hə rifl  ər” və s. pyes lə rin, he ka yə lə rin (“Ma ral la rım” sil si lə si) 
müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib. Teatr ta ma şa-
la rı na qu ru luş ve rib. Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də dərs de yib. 

1929 – Xalq ar tis ti, ta nın mış rəq qa sə Ro za İs ma yıl qı zı Cə li lo-
va Şab ran şə hə rin də do ğu lub. Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın 
bə dii rəh bə ri olub.

1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya dik to ru, re jis sor Arif Lə tif oğ lu 
Qa zı yev Gən cə də do ğu lub. “Mu ğam” teat rı nın rəh bə ri olub. Mu si qi li te le fi lm-
lə rin (“Şur”, “Təs nif”) müəl li fi  dir.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can poezi ya sı nın gör kəm li nü ma yən də-
si Mi ka yıl Müş fi  qin 110 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət mü-
ka fa tı laureatı, aka de mik Arif Mə li ko vun xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si haq qın-
da sə rən cam im za la yıb.
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18
18 may Bey nəl xalq Mu zey lər Gü nü dür (İn ter na tional Mu seum Day). 1977-ci 
il də UNESCO ya nın da Bey nəl xalq Mu zey Şu ra sı nın (ICOM) konf ran sın da tə sis 
olu nub.

1920 – Azər bay can Mü vəq qə ti İn qi lab Ko mi tə si (hö ku mət) öl kə də ki “teatr, ki-
no, mu zey və fo ye lə rin mil li ləş di ril mə si” haq qın da dek ret ve rib. İyun da bü tün 
ki ne ma toq ra fi ya va si tə lə ri nin mü sa di rə si elan edi lib.

1906 – Fi lo sof alim, pro fes sor Meh ba lı Mə həm məd oğ lu Qa sı mov (1906–1963) 
Nax çı van MR Cul fa ra yo nu nun Xoş ke şin kən din də do ğu lub. 

1912 – Ba kı da Üze yir Ha cı bəy li nin “Əs li və Kə rəm” ope ra sı nın ilk ta ma şa sı 
olub.

1933 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, bib lioq raf, tər cü mə çi Əmin Ta hir oğ lu Əfən di-
yev (1933–2014) Qax ra yo nu nun İli su kən din də do ğu lub. 

1948 – Əmək dar rəs sam Nüs rət Sü ley man oğ lu Ha cı yev Gən cə şə hə rin də ana-
dan olub. Ya ra dı cı lı ğı əsa sən ki tab qra fi ka sı nı əha tə edir.

1951 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zi ya Şıx lins ki ana dan olub. 
Sə nəd li film lə rin müəl li fi dir. “Dər viş Pa ri si part la dır”, “Şir ev dən get di” və s. 
film lər də re jis sor as sis ten ti olub.

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Svet la na Lə tif qı zı Məm mə do va ana dan 
olub. “İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zin də ça lı şır.

1959 – Azər bay can SSR-nin fəx ri ad la rı haq qın da Azər bay can SSR Ali So ve ti 
Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ve ri lib.

1968 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq İs lam Qa ra oğ lu Yu si fov (1893–1968) 
və fat edib. 

1969 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mə la hət Ab ba so va ana dan olub. “Sü rəy ya”, 
“Mah mud və Mər yəm”, “Süb hün sə fi ri” və s. film lər də çə ki lib. 90-cı il lər dən 
Tür ki yə də ya şa yır, İs tan bul Bə lə diy yə Teat rın da ça lı şır.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can teat rı 2009–2019-cu il lər də” “Döv-
lət Proq ra mı”nın təs diq edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb. Döv lət baş çı sı 
həm çi nin Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin ya ra dıl ma sı nın və “Ədə biy yat qə ze-
ti”nin nəş rə baş la ma sı nın 75 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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2015 – Ba kı da III Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu nun rəs mi açı lı şı 
olub. İki gün (18–19 may) da vam edən Fo rum “Mə də niy yə ti or taq təh lü kə siz lik 
na mi nə pay la şaq” möv zu su na həsr olu nub.

2017 – Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da bö yük Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri İma dəd din Nə si mi nin və fa tı nın 600-cü il dö nü mü ilə əla qə dar mə-
ra sim ke çi ri lib.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı Hü seyn İb ra hi mo vun 100 il lik yu-
bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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19
1898 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Hü sey na ğa Sol tan oğ lu Ha
cı ba ba bə yov (1898 – 10.11.1972) Şa ma xı da do ğu lub. Ope ra par ti
ya la rı ilə ya na şı, mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı olub. 

1907 – Ba kı da “Bəh lul” sa ti rik jur na lı nəş rə baş la yıb. Re dak to
ru Ələs gər Əli yev olan jur na lın 9 sa yı işıq üzü gö rüb. M.Ə.Sa
bi rin bir ne çə şeiri ilk də fə bu ra da dərc olu nub.

1910 – Xalq şairi, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Rə sul Rza (Rə sul İb ra him oğ lu 
Rza yev; 1910 – 1.4.1981) Göy çay da do ğu lub. “Qız qa la sı”, “Le nin”, “Qı zıl gül 
ol ma yay dı” poema la rı, “Rəng lər” şeir lər sil si lə si, “Və fa”, “Gö rüş” pyes lə ri və 
s. əsər lə rin müəl li fi dir. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Azər bay can Ya
zı çı lar İt i fa qı nın səd ri (1938–1939), Ki ne ma toq ra fi ya na zi ri (1945–1948) olub.  

1935 – Şair və tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Vla di mir Əb dü lə zim oğ
lu Qa fa rov (1935 – 19.7.2000) Sa bi ra bad ra yo nun da ana dan olub. Klas sik və 
müasir Azər bay can şair lə ri nin bir ço xu nun əsər lə ri onun tər cü mə sin də rus dil li 
oxu cu la ra təq dim olu nub.

1939 – Ta nın mış ya zı çıpub li sist, tür ko loq Əh məd bəy Ağaoğ
lu (Əh məd bəy Mir zə Hə sən oğ lu Ağa yev; 1869, Şu şa – 1939) 
İs tan bul da və fat edib. “Kas pi”, “Hə yat” qə zet lə ri nin re dak
to ru olub. İs tan bul Uni ver si te tin də dərs de yib. 1918ci il də 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin üzü se çi lib. 
Cüm hu riy yə tin sü qu tun dan son ra Tür ki yə də ya şa yıb.

1948 –  Əmək dar rəs sam Nüs rət Sü ley man oğ lu Ha cı yev ana
dan olub.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Va li də İm ran qı zı Məm mə do va ana dan olub. 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro rek to ru dur.

1959 – Xalq ar tis ti Ye va (Yev ge ni ya) Ni ki tiç na Olens ka ya (1900–1959) və fat edib. 
Qu ba da do ğu lub. Azər bay can di li ni yax şı bi lib. 1919cu il dən Döv lət Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı olub, mil li ope ra və ope ret a lar da da çı xış edib.

1964 – Əmək dar müəl lim Ra miz Mah mud oğ lu Əzi zov ana dan olub. Ba kı şə hə
ri 30 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi dir.

2014 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da Xalq ya zı çı sı, gör kəm li dra
ma turq İl yas Əfən di ye vin ana dan ol ma sı nın 100 il li yi nə həsr olu nan tən tə nə li 
təd bir ke çi ri lib.
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1883 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Kons tan tin Lvo viç Knij ni kov (1883–1952) ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb, Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

1888 – Gör kəm li şair və maarif çi Se yid Əzim Şir va ni (Se yid Əzim Se yid Mə-
həm məd oğ lu Mir Cə fər za də; 9.7.1835 – 1888) və fat edib. Doğ ma şə hə ri Şa ma-
xı da dəfn olu nub.

1884 – Ədə biy yat şü nas və şair Sal man Müm taz (Sal man 
Məm mə də min oğ lu Əs gə rov; 1884–1941) Şə ki də ana dan olub. 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lın da mə qa lə və şeir lə ri dərc olu nub. 
Klas sik ədib lə ri mi zin əl yaz ma la rı nı top la yıb. “Azər bay can 
ədə biy ya tı nın qay naq la rı” ki ta bı nı ya zıb.

1907 – Mil li səh nə miz də çı xış edən ilk azər-
bay can lı qa dın mü ğən ni lər dən bi ri, Xalq 
ar tis ti Hə qi qət Əli qı zı Rza ye va (1907 – 2.8.1969) Lən kə ran-
da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, fi lm lər də 
(“Ögey ana”) çə ki lib.

1920 – Ba kı da Əli Bay ra mov adı na Mər kə zi Qa dın lar Klu-
bu açı lıb. Mə də niy yət müəs si sə si qa dın lar ara sın da mə də ni-

maarif işi nə mü hüm töh fə lər ve rib. Bir sı ra ta nın mış akt yor və mü ğən ni lər sə-
nət də ilk ad dım la rı nı bu ra da atıb lar. 

1920 – Ta nın mış fi  lo sof, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Zi-
yəd din Ba ha dur oğ lu Gö yü şov (1920–1984) Ağ dam ra yo nu nun Bo yəh məd li 
kən din də ana dan olub. 

1923 – Dra ma turq, pub li sist Rauf Əb dül ba qi oğ lu İs ma yı lov (1923–1980) Ba kı-
da do ğu lub. “İkin ci ailə”, “Son mək tub” pyes lə ri Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da 
səh nə yə qo yu lub. 

1929 – Folk lor şü nas alim Mür səl İs ma yıl oğ lu Hə ki mov (1929–2006) Qa zax ra-
yo nu nun Kə mər li kən din də do ğu lub. 

1940 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra fi q Ata ki şi yev (1940–2012) Fü zu li 
ra yo nun da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Ağ dam, Gən cə teatr la rın da ça lı şıb.

1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fə tul la Əb dü lə zim oğ lu Əli yev Göy göl ra-
yo nun da ana dan olub.
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1945 – Ta nın mış re jis sor, sse na rist, jur na list  Da vud Hü seyn oğ lu İma nov 
(1945–2002) ana dan olub. Bə dii (“Zir zə mi”) və sə nəd li (“Sum qa yı tın əks-sə da-
sı”) fi lm lər, “Mo za lan” ki no jur na lı üçün sü jet lər çə kib.

1946 – Xalq şairi, ya zı çı-pub li sist Sa bir Xu du oğ lu Rüs təm xan lı Yar dım lı ra yo-
nu nun Ha mar kənd kən din də do ğu lub. “Qan yad da şı”, “Ömür ki ta bı”, “Xə tai 
yur du” və s. ki tab la rın, “Ca vad xan” fi l mi nin sse na ri müəl li fi  dir. Mil li Məc li sin 
de pu ta tı (1990–2015) olub.

1997 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv lət mü-
ka fa tı laureatı Şa mil Fə rə məz oğ lu Mah mud bə yov (5.12.1924 
– 1997) dün ya sı nı də yi şib. “Qa ra ca qız”, “Ro meo mə nim qon-
şum dur”, “Şə rik li çö rək”, “Hə yat bi zi sı na yır” və s. fi lm lə rə 
qu ru luş ve rib.

2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li teatr və ki no xa di-
mi, Xalq ar tis ti Möh sün Sə na ni nin 100 il lik yu bi le yi haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

2006 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əf sər Bay ram oğ-
lu Ca van şi rov (8.11.1930 – 2006) dün ya sı nı də yi şib. Azər bay-
can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun “Bə növ şə” uşaq xo ru nun ya-
ra dı cı sı (1958) və bə dii rəh bə ri olub. Sim fo ni ya lar, uşaq xo ru 
üçün əsər lər ya zıb.

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li di ri jor, bəs tə kar, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Ni ya zi nin 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın-

da sə rən cam im za la yıb.
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21 may Dialoq və İn ki şaf na mi nə Dün ya Mə də ni Müx tə lif ik Gü nü dür (World 
Day for Cul tu ral Di ver sity for Dialo gue and De ve lop ment). BMT Baş As samb
le ya sı nın 2003cü il 20 fev ral ta rix li qət na mə si ilə qeyd olu nur. 

1922 – Şairə, dra ma turq Ca han Hü seyn qı zı Əf ruz (Di la no va; 1922–1984) To vuz 
ra yo nun da do ğu lub. 

1928 – Ta nın mış akt ri sa, Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ta mil la Mir sü ca qı zı Ağa mi ro va 
Ba kı da ana dan olub. 1952ci il dən Mosk va da “Ro men” teat rın da ça lı şıb. “Azər
bay can film” ki nos tu di ya sın da “Onun bö yük ürə yi”, “Ko roğ lu”, “Əsl dost”, 
“Ye nil məz ba tal yon” film lə ri nə çə ki lib.

1952 – Əmək dar me mar Akif Ha cı oğ lu Ab dul la yev ana dan olub.

1959 – Xalq ar tis ti Na tal ya Yur yev na Şa rovs ka ya ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.

1962 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki nop ro dü ser Adil Kə rim oğ lu Qu la mov 
ana dan olub. 

1966 – Əmək dar ar tist Kə ma lə Oq tay qı zı Ta ğı za də Gən cə də ana dan olub. 
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1990 – Pre zi dent Ayaz Mü təl li bov 28 ma yın “Azər bay can döv lət çi li yi nin bər pa
sı gü nü” elan edil mə si ba rə də fər man im za la yıb. 1992ci il dən 28 may Res pub
li ka Gü nü ki mi qeyd olu nur.
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1888 – Ya zı çı, maarif xa di mi Qan tə mir (Qa fur Səd rəd din oğ lu Əfən di yev; 1888 
– 28.1.1944) Göy çay ma ha lı nın Po tu kən din də ana dan olub. 1939-cu il də Or ta 
Asi ya ya sür gün edi lib, ora da dün ya sı nı də yi şib.
 
1918 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li re jis sor, teatr şü nas, pro-
fes sor, Döv lət mü ka fa tı laureatı Meh di Əsə dul la oğ lu Məm-
mə dov (1918 – 28.1.1985) Şu şa da do ğu lub. Gən cə Dram, 
Aka de mik Ope ra və Ba let, Aka de mik Mil li Dram, Rus Dram 
teatr la rın da baş re jis sor iş lə yib. Azər bay can Teatr Cə miy yə ti-
nin (in di ki Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı) səd ri olub. “Onu ba ğış la-
maq olar mı?” fil min də çə ki lib.  

1928 – Xalq rəs sa mı Na dir Sa dıq oğ lu Qa sı mov (1928 – 10.3.2000) Ba kı da ana dan 
olub. Ya ra dı cı lı ğın da port ret jan rı və mən zə rə əsər lə ri xü su si yer tu tur. Əsər lə ri 
Tret ya kov qa le re ya sın da (Mosk va), MDB öl kə lə ri nin mu zey lə rin də sax la nı lır.

1937 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Aq şin Əli qu lu oğ lu Əli za də (1937 
– 3.5.2014) Ba kı da ana dan olub. “Ba bək”, “Qaf qa za sə ya hət” 
ba let lə ri, kan ta ta, sim fo ni ya və di gər janr lar da əsər lə rin müəl-
li fi dir. Film lə rə (“Tü tək sə si”, “Si zi dün ya lar qə dər se vir dim”) 
mu si qi ya zıb.

1946 – Xalq ar tis ti Ya sin Mi ka yıl oğ lu Qa ra yev Şəm kir ra yo-
nun da ana dan olub. 1974-cü il dən Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 

Teat rın da ça lı şır, film lər də, teatr ta ma şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb.

1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, xa nən də Aqil Qə deş ba la oğ lu Mə li kov ana-
dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sın da dərs de yir.

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Se vinc To fiq qı zı Mü təl li bo va  ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da ça lı şır.

1959 – Mosk va da Azər bay can ədə biy ya tı və in cə sə nə ti on gün lü yü (de ka da) 
baş la yıb. 

1960 – Xalq ar tis ti, ta nın mış piano çu Ye ga nə Əs gər qı zı Axun do va ana dan olub. 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1968 – Əmək dar ar tist, xa nən də Za kir Əli sa hib oğ lu Əli yev ana dan olub.  Azər-
bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun so lis ti dir.
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1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sı nın fəx ri ad la rı haq-
qın da” fər man im za la yıb. Döv lət baş çı sı nın 14 may 1999-cu il ta rix li fər ma nı 
ilə “Azər bay can Res pub li ka sı nın fəx ri ad la rı haq qın da Əsas na mə”təs diq edi lib. 

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay ca nın re gion la rın da fəaliy yət gös tə rən 
mu zey lə rin müasir stan dart la ra uy ğun tə mi ri nə, ye ni ava dan lıq və zə ru ri eks-
po nat lar la təc hi za tı na dair xü su si Təd bir lər Pla nı”nın təs diq edil mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

2014 – Ba kı nın Su ra xa nı ra yo nu nun Əmir can qə sə bə sin də mil li təs vi ri sə nə tin 
gör kəm li nü ma yən də si, Xalq rəs sa mı Sət ar Bəh lul za də nin ev-mu ze yi nin açı lı şı 
ke çi ri lib.
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1524 – Azər bay can Sə fə vi lər döv lə ti nin ba ni si, bö yük sər kər də, şair Şah İs ma
yıl Xə tai (17.7.1487 – 1524) və fat edib. Ər də bil də Şeyx Sə fi məq bə rə sin də dəfn 
olu nub.

1905 – Əmək dar ar tist, re jis sor Hey dər Mə şə di As lan oğ lu Şəm si za də (1905–
1981) Şu şa da do ğu lub. Ağ dam Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, Aş qa bad da kı 
Azər bay can teat rın da ta ma şa lar qo yub.

1919 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Məm mə də li oğ lu İb ra hi mov (1919 
– 10.4.2008) Nax çı van MR Şə rur ra yo nu nun Şah tax tı kən din
də do ğu lub. “Şi rin xa ti rə”, “Ba har ya ğı şı”, “Qu quş la rı ölən də 
oxu yur lar” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. 

1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin qə ra rı ilə 1919cu il də 
Xə zər  koope ra tiv it i fa qı tə rə fin dən təş kil olun muş Ba kı şə hər 
ki tab xa na sı (son ra lar Sa bir adı na ki tab xa na) Xalq Maarif Ko
mis sar lı ğı nın ix ti ya rı na ve ri lib. 

1923 – Azər bay can Mər kə zi Döv lət Ki tab xa na sı nın (in di ki Mil li Ki tab xa na) 
tən tə nə li açı lı şı ke çi ri lib. Ki tab xa na Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı Rə ya sət 
He yə ti nin bi na sın da yer lə şir di. 1939cu il də ki tab xa na ya gör kəm li mü tə fək kir, 
ya zı çıdra ma turq M.F.Axund za də nin adı ve ri lib.

1955 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Va qif Bəh mən li (Va qif 
İt i faq oğ lu Qu li yev) Fü zu li ra yo nu nun Bö yük Bəh mən li kən din də ana dan 
olub. 

1959 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu İb ra him Ha cı ba ba oğ lu Qu li yev 
(1959 – 16.1.2010) ana dan olub. Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin di rek to ru 
(2009–2010) iş lə yib.

1961 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Nailə Ağa ba la qız Mir məm məd li 
Ba kı da ana dan olub. Xalq mah nı la rı nı xor üçün iş lə yib, film lə rə mu si qi ya zıb.

1977 – Əmək dar ar tist Ək bər Mü zəf ər oğ lu Əli za də ana dan olub. Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın akt yo ru dur.

1986 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Azər bay can mu si qi li teat rı nın ya ra dı cı la rın dan bi ri 
Şəm si Bə dəl bəy oğ lu Bə dəl bəy li (23.2.1911 – 1986) və fat edib.
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2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can di li nin qlo bal laş ma şə raitin də za
ma nın tə ləb lə ri nə uy ğun is ti fa də si nə və öl kə də dil çi li yin in ki şa fı na dair Döv lət 
Proq ra mı” haq qın da sə rən cam im za la yıb. Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi
ya sı nın Təh sil, Mə də niy yət və Tu rizm na zir lik lə ri, di gər qu rum lar la bir lik də 
ha zır la dı ğı Proq ram döv lət baş çı sı nın 9 ap rel 2013cü il ta rix li sə rən ca mı ilə 
təs diq olun du.

2016 – Slo ve ni ya nın pay tax tı Lyubl ya na da da hi Azər bay can şairi və mü tə fək
ki ri Ni za mi Gən cə vi nin abi də si nin (müəl lif – Uk ray na da ya şa yan azər bay can lı 
hey kəl tə raş Sey fəd din Qur ba nov) açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.
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1874 – Gör kəm li şair, tər cü mə çi Ab bas Səh hət (Ab bas qu lu 
Əlab bas oğ lu Meh di za də; 1874–1918) Şa ma xı da ana dan olub. 
Rus, ərəb, fars, gür cü və fran sız ya zı çı la rı nın əsər lə rin dən tər
cü mə lər edə rək “Məğ rib gü nəş lə ri” (iki cild də) ad lı ki ta bın da 
(1912) çap et di rib.

1879 – Pub li sist, teatr xa di mi Meh di bəy Sü ley man bəy oğ lu 
Ha cıns ki (1879–1941) ana dan olub. “Ni cat” xey riy yə cə miy yə
ti nin teatr böl mə si nə rəh bər lik edib.

1893 – İlk azər bay can lı qa dın piano çu lar dan olan Xə di cə Qa yı bo va (1893 – 
27.10.1938) Tif is də do ğu lub. For te piano da mu ğam la rın ifa çı sı ki mi məş hur la
şıb, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

1893 – Ədə biy yat şü nas Mus ta fa Zə kə riy yə oğ lu Qu li yev (1893–1938) Şə ki də 
ana dan olub. Xalq maari fi ko mis sa rı (1922–1928), “Maarif və mə də niy yət”, “İn
qi lab və mə də niy yət” jur nal la rı nın mə sul re dak to ru iş lə yib. Rep res si ya qur ba
nı dır.

1898 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ideoloq la rın dan bi ri, pub li sist, 
dra ma turq, tər cü mə çi Mir zə Ba la Məm məd za də (1898 – 8.3.1959) Ba kı nın 
Zi rə kən din də do ğu lub. 1924cü il də İra na, ora dan Tür ki yə yə mü ha ci rət 
edib. Azər bay can mü ha ci rə ti nin mət bu or qan la rın da ya zı lar ya zıb, İs tan
bul da və fat edib. 

1899 – Şairə Üm gül süm Sa dıq za də (1899–1944) Ba kı nın Nov
xa nı kən din də do ğu lub. 1937ci il də hə yat yol da şı, ya zı çı Se
yid Hü seyn rep res si ya edi lə rək gül lə lə nib, Ü.Sa dıq za də Mor
do vi ya ya həbs dü şər gə si nə gön də ri lib. 1944cü ilə dək həbs də 
qa lıb.

1910 – Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin ilk ope ret a sı – “Ər 
və ar vad” əsə ri səh nə ləş di ri lib. İlk ta ma şa Ba kı da Ni ki tin qar

daş la rı sir ki nin səh nə sin də gös tə ri lib. Əsas rol lar da H.Sa rabs ki (Mər can bəy), 
Ə.Ağ dams ki (Minnət xa nım) çı xış edib.

1913 – Aşıq Ağa lar (Ağa lar Bi lal oğ lu Mi ka yı lov; 1913–1988) Ağ su ra yo nun da 
Qə şəd kən din də do ğu lub.
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1925 – Ədə biy yat şü nas, tür ko loq Ca vad He yət (1925 – 
12.8.2014) Təb riz də do ğu lub. “Azər bay can ədə biy yat ta ri xi nə 
bir ba xış”, “Türk lə rin ta rix və mə də niy yə ti nə bir ba xış” və s. 
əsər lə rin müəl li fi dir. Azər bay can di lin də “Var lıq” jur na lı nı 
nəşr et di rib.

1930 – Şair, tər cü mə çi Əli Sən gər li (Məm mə dov; 1930 – 
23.4.2009) Bor ça lı böl gə si nin Fax ra lı kən din də ana dan olub. 

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si El mi ra Rza ye va ana dan olub.

1948 – Xalq ar tis ti Fuad Ağa rə him oğ lu Po la dov (1948 – 
5.5.2018) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram, Rus Dram 
teatr la rın da ça lı şıb. Ki no da (“Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır!...”, 
“Ov sun çu”, “Kü çə lə rə su səp mi şəm” və s.), te le vi zi ya ta ma
şa la rın da xa rak te rik ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb.

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta ğı Yu sif oğ lu Ba ba yev 
ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ki no mü

hən di si dir.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, te le jur na list, ya zı çıpub li sist Tel li Pə nah qı zı 
Əli ye va ana dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teat rın ədə bi his sə mü di ri dir.

1967 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çıdra ma turq, döv lət xa di mi Şı xə li Qur ban oğ lu 
Qur ba nov (16.8.1925 – 1967) və fat edib. “Əcəb işə düş dük”, “Özü müz bi lə rik”, 
“Mil yon çu nun di lən çi oğ lu” və s. pyes lə rin müəl li fi dir.

1984 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ha şım Sə məd bəy oğ lu Kə lən tər li (1899, Lən kə
ran – 1984) və fat edib. Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb.
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1936 – Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı ya ra dı lıb. Fi lar mo ni ya nın yer ləş di yi 
bi na 1912-ci il də “İc ti mai top lan tı lar üçün yay bi na sı” ola raq in şa edil miş di. 
1920-ci il də təş kil edi lən Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri, di gər mu si qi 
kol lek tiv lə ri bu ra da çı xış edir di. 1936-cı il də res pub li ka nın mu si qi qu rum la rı 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın da bir ləş di ril di.

1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səidə Müs lüm qı zı Məm mə do va ana dan 
olub. Nax çı van Döv lət Uni ver si te ti İn cə sə nət fa kül tə si For te piano ka fed ra sı nın 
pro fes so ru dur.

1950 – Xalq ar tis ti, tar zən Za miq Ba lar za oğ lu Əli yev Ba kı da ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tər lan Qur ban oğ lu Ba ba yev ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ope ra tor iş lə yir.

1955 – Xalq ar tis ti Ra miz Qəv vam oğ lu Nov ru zov (Ra miz Nov ruz) Bi lə su var 
ra yo nu nun Sə mə da bad qə sə bə sin də do ğu lub. Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb, 1981-
ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur. Film lər də (“Si zi dün ya lar 
qə dər se vir dim”, “Ca vad xan”, “Ca vid öm rü” və s.) çə ki lib.

1971 – Əmək dar ar tist Mü nəv vər Sa bir qı zı Əli ye va Sum qa yıt da do ğu lub. Aka-
de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şır, film lə rə, te le vi zi ya ta ma şa la rı na çə ki lib.

1991 – Əmək dar ar tist, di ri jor, bəs tə kar Tu ran İs lam qı zı Ma naf za də Ba kı da 
ana dan olub. Tür ki yə də ya şa yır, müx tə lif öl kə lər də or kestr lər lə çı xış edib.
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1877 – Maarif çi-alim Mir zə Mə həm mə də li Tər bi yət (1877 – 17.1.1940) Təb riz də 
do ğu lub. Şə hər də ye ni tip li “Tər bi yət” məd rə sə si və ki tab xa na açıb. Azər bay-
can mə də niy yə ti ta ri xi ni əha tə edən “Da niş mən da ni-Azər bay can” en sik lo pe-
dik top lu su nun müəl li fi dir.

1894 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist Və li Məm məd hü seyn oğ lu 
Xu luf u (1894–1938) Şəm kir ra yo nu nun Xu luf u kən din də do-
ğu lub. 20-ci il lər də Azər bay can da la tın qra fi ka lı əlif a nın tət-
bi qin də ak tiv fəaliy yət gös tə rib, Dil, Ədə biy yat və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib. “El aşıq la rı” top lu su nu tər tib 
edib. Rep res si ya qur ba nı dır.

1914 – Xalq ya zı çı sı İl yas Mə həm məd oğ lu 
Əfən di yev (1914 – 3.10.1996) Fü zu li şə hə rin də ana dan olub. 
“Sö yüd lü arx”, “Kör pü sa lan lar”, “Dağ lar ar xa sın da üç dost” 
və s. ro man la rın, po vest və he ka yə lə rin, Azər bay can dra ma-
tur gi ya sın da ye ni mər hə lə təş kil edən pyes lə rin (“Ata yev lər 
ailə si”, “Sən hə mi şə mə nim lə sən”, “Mah nı dağ lar da qal dı”, 
“Şeyx Xi ya ba ni”, “Hökm dar və qı zı” və s.) müəl li fi dir.

1938 – Şair Adil Rə sul (1938–1997) Şa ma xı şə hə rin də ana dan olub. Şeir lə ri nə 
mah nı lar (“Li man da”, “Gəl” və s.) bəs tə lə nib.

1941 – Xalq ar tis ti, ta nın mış dik tor Ofe li ya Ha ca ğa qı zı Sə na ni ana dan olub. 
“Dağ lar da dö yüş”, “Ul duz lar sön mür” və s. film lə rə çə ki lib. “Azər bay can-
film”in dubl yaj şö bə sin də iş lə yib, bir çox film lə rin qəh rə man la rı nı səs lən di rib.

1949 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Zey na lab din Əli oğ lu İs gən də rov Ba kı da 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da dərs de yir.

1953 – Xalq ya zı çı sı, pub li sist El mi ra Hü seyn qı zı Axun do va ana dan olub. “Po-
liq raf çı nın ölü mü”, “Hə qi qət anı” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. Azər bay can ya zı çı-
la rı nın əsər lə ri ni rus di li nə tər cü mə edib. 2005-ci il dən Mil li Məc li sin de pu ta tı dır.

1976 – Ba kı da Azər bay can ya zı çı la rı nın VI qu rul ta yı baş la nıb. Res pub li ka nın rəh-
bə ri – Azər bay can KP MK-nın bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev qu rul tay da çı xış edib. 

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı nın bi na sı nın 
əsas lı tə mi ri haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2012 – Ba kı da “Euro vi sion” mah nı mü sa bi qə si nin fi nal mər hə lə si ke çi ri lib. “Ba-
kı Kris tal Zal”da təş kil olu nan mü sa bi qə nin ya rım fi nal la rı 22 və 24 may ta ri xin-
də ger çək ləş miş di.
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1906 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Sol tan Ba ba oğ lu Da da şov 
(1906–1969) Ba kı da ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın da qu
ru luş çu re jis sor iş lə yib, Aş qa bad teat rın da M.Ma qo ma ye vin 
“Şah İs ma yıl” ope ra sı nı ta ma şa ya qo yub.

1906 – Ya zı çıdra ma turq Şəm səd din Bəh lul oğ lu Ab ba sov 
(1906–1975) Xı zı  ra yo nu nun Sa yad lar kən din də do ğu lub. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın, Ba kı ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
olub, ki nos se na ri lər ya zıb.

1926 – Xalq şairi, na sir Söh rab Ta hi ri (Söh rab Əbül fəz oğ lu Ta
hi ri; 1926 – 4.5.2016) Cə nu bi Azər bay ca nın As ta ra şə hə rin də 
do ğu lub. 1946cı il də so vet Azər bay ca nı na kö çüb. Poema lar, 
ro man və po vest lər müəl li fi dir. Ki tab la rı: “Və tən lə sev gi ara
sın da”, “Qon şu qı zın mək tub la rı”, “Əma nət” və s. 

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Məm mə da ğa 
Məm mə də li oğ lu Umu dov Ba kı nın Əmir can qə sə bə sin də 

ana dan olub.
 
1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta ğı Fər man oğ lu Ta ğı yev Nax çı van şə hə
rin də do ğu lub.

1956 – Xalq şairi Sə məd Vur ğun (Sə məd Yu sif oğ lu Və ki lov; 21.3.1906 – 1956) 
və fat edib. 20dən çox poema nın, “Va qif”, “Fər had və Şi rin” və s. mən zum 
dram la rın, dil lər əz bə ri olan şeir lə rin müəl li fi dir. 

1992 – Azər bay can par la men ti “Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət him ni haq
qın da” qa nun qə bul edib. Qa nu na əsa sən, 1919cu il də bəs tə kar Üze yir Ha cı
bəy li nin şair Əh məd Ca va dın söz lə ri nə yaz dı ğı “Azər bay can mar şı” Döv lət 
him ni ki mi təs diq edi lib.

1993 – Ba kı da bö yük şairdra ma turq Hü seyn Ca vi din abi də si nin açı lı şı ke çi ri
lib. Hü seyn Ca vid adı na park da ucal dı lan abi də nin müəl li fi Xalq rəs sa mı, hey
kəl tə raş Ömər El da rov dur.

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı da Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru
mu nun iki il dən bir (ilk Fo rum 2011ci il 7–9 ap rel ta ri xin də ke çi ri lib) təş kil edil
mə si ilə bağ lı fər man im za la yıb. Fo ru mun təş ki lin də əla qə lən di ri ci or qan ki mi 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi (2018ci il dən Mə də niy yət Na zir li yi) müəy yən 
edi lib.
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28 may Res pub li ka Gü nü dür. 1918-ci il ma yın 28-də Tif is də Azər bay can Mil li 
Şu ra sı nın ic la sın da Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ra dıl dı ğı elan olu nub. 

1927 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ka man ça ifa çı sı Ha bil Mus ta fa 
oğ lu Əli yev (1927 – 8.9.2015) Ağ daş ra yo nu nun Üç qo vaq kən-
din də do ğu lub. Uzun il lər Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı-
nın so lis ti olub. “Qa nun na mi nə” fil min də çə ki lib, “Də li Kür”, 
“Sa rı gə lin” film lə rin də mu si qi lə ri ifa edib.

1936 – Əmək dar ar tist Aq şin Məm mə də li oğ lu Və li xa nov 
(1936 – 21.7.1998) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb. Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da rol alıb.  

1947 – Gör kəm li bəs tə kar, piano çu, Xalq ar tis ti, AMEA-nın müx bir üz vü Fi rən-
giz Əliağa qı zı Əli za də Ba kı da ana dan olub. “Və tən haq qın da nəğ mə lər” ora-
to ri ya sı, “İn ti zar”, “Sə nin adın də niz dir” ope ra la rı, “Üç ak va rel” vo kal sil si lə si, 
“Boş be şik” ba le ti, “Nə si mi-Pas sion”  və s. əsər lə rin, film lə rə mu si qi lə rin müəl-
li fi dir. 2007-ci il dən Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı nın səd ri dir.

1950 – Əmək dar ar tist Svet la na Mi xay lov na Bu lax ana dan olub. Aka de mik Mu-
si qi li Teat rın akt ri sa sı dır.

1955 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, aka de mik Mux tar Ka zım oğ lu İma nov ana-
dan olub. AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun di rek to ru dur.

1963 – Xalq ar tis ti Naibə Si ya vuş qı zı Al lah ver di ye va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır, te le vi zi ya ta ma şa la rı na, film lə-
rə çə ki lib.

1967 – Əmək dar me mar Fa mil Adil oğ lu Ağa yev ana dan olub.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “İn cə sə nət xa dim lə ri üçün Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin mü ka fat la rı nın tə sis edil mə si haq qın da” fər man im za-
la yıb.
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1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor Həm zə Əh mə doğ lu (1939–
2008) Ba kı da do ğu lub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 40-dan çox fi l min 
çə ki li şin də iş ti rak edib.

1946 – Akt yor, rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi El çin Meh-
di oğ lu Məm mə dov (1946 – 18.2.2001) ana dan olub. “Yed di 
oğul is tə rəm”, “Də də Qor qud”, “Dan te nin yu bi le yi” və s. 
fi lm lə rə çə ki lib. Öl kə miz də, elə cə də Ru si ya teatr la rın da ta-
ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib.

1967 – Əmək dar ar tist Kə ma lə Mü zəff  ər qı zı Hü sey no va ana-
dan olub. Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt-
ri sa sı dır, fi lm lə rə çə ki lib.

1971 – Əmək dar ar tist İla hə Qi yas qı zı Sə fə ro va ana dan olub. Sum qa yıt Döv lət 
Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1976 – Məş hur tar zən, Əmək dar ar tist Əh sən Əliab bas oğ lu 
Da da şov (16.8.1924 – 1976) və fat edib. 1960-cı il də Azər bay-
can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun “Xa ti rə” xalq çal ğı alət lə ri an-
samb lı nı ya ra dıb. Ha zır da kol lek tiv Əh sən Da da şo vun adı nı 
da şı yır. 

MAY

223



30 MAY
1862 – Bö yük sa ti rik şair, maarif çi və mü tə fək kir Mir zə Ələk
bər Sa bir (1862 – 12.7.1911) Şa ma xı da do ğu lub. “Mol la Nəs
rəd din” jur na lın da fəaliy yə ti şairin ya ra dı cı lı ğı nın ən yet kin, 
məh sul dar döv rü dür. Ölü mün dən son ra (1912) şeir lə ri “Hop
hop na mə” ad lı top lu da nəşr olu nub.

1929 – Xalq ar tis ti, ba let meys ter Maq sud Da vud oğ lu Məm
mə dov Gən cə də do ğu lub. Hə yat yol da şı – Xalq ar tis ti Rə fi qə 
Axun do va ilə bir lik də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın apa rı cı so lis ti olub, 
“Də də Qor qud”, “Qə rib cin lər di ya rın da” film lə rin də rəqs lə rə qu ru luş ve rib lər.

1930 – Şair, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fik rət Ab bas oğ lu Sa dıq (1930 
– 16.11.2016) Şa ma xı şə hə rin də ana dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin   müəl li fi
dir. Ki tab la rı: “İşı ğın ya şı”, “Ağ cı ğır”, “Göz lə di yim ömür” və s. 

1948 – Xalq rəs sa mı Ta hir Rə şid oğ lu Ta hi rov (1948 – 12.9.2019) 
Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da qu
ru luş çu rəs sam iş lə yib, film lər də (“Ca vad xan”, “Süb hün sə fi
ri” və s.) ge yim rəs sa mı olub.

1954 – Xalq ar tis ti Şü ku fə Mü həd din qı zı Yu su po va Ba kı da 
ana dan olub. 1976cı il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şır. “Tü tək sə si”, “Tən ha na rın na ğı lı”, “Gü müş göl əf sa nə

si” və s. film lə rə çə ki lib.

1962 – Əmək dar ar tist Güş vər Fə tul la qı zı Şə ri fo va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1967 – Ta nın mış akt yor, re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi İs ma yıl Mah mud 
oğ lu Əfən di yev (10.8.1910 – 1967) və fat edib. 

1974 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Azər bay can Döv lət Aka
de mik Dram Teat rı “so vet teatr sə nə ti nin in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə” 
“Le nin” or de ni ilə təl tif edi lib.  

2013 – Ba kı da II Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu nun rəs mi açı lış mə
ra si mi olub. Fo rum (29 may – 1 iyun) “Çox mə də niy yət li dün ya da sülh şə raitin
də bir gə ya şa maq” şüarı al tın da ke çi ri lib.
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31 MAY
1922 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Sa ra Bə biş qı zı Qə di mo va (1922 – 12.5.2005) 
Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın, Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti olub, Azər bay can mu si qi si nin xa ric də təb li ği nə bö yük töh fə lər ve-
rib.

1929 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Oq tay Qə dir oğ lu Zül fü qa rov 
(1929 – 31.8.2016) ana dan olub. Uşaq lar üçün “Əli ba ba və 
qırx qul dur” ba le ti, “Azər bay can gənc lə ri” oda sı, di gər mu si-
qi əsər lə ri nin, 300-dən çox mah nı nın müəl li fi  dir. Ta ma şa la ra 
mu si qi ya zıb.

1963 – Ta nın mış xa nən də, Əmək dar ar tist 
Zül fü Sə məd oğ lu Adı gö zə lov (1898, Şuşa – 

1963) və fat edib.

1974 – Ba kı da Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 100 il lik yu-
bi le yi nə həsr olun muş tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib. Res pub li-
ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın bi rin ci ka ti bi Hey dər 
Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

1976 – Əmək dar ar tist, na ğa ra ifa çı sı Kam ran Sey ran oğ lu Kə ri mov ana dan 
olub.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı İsa Mu ğan na nın 90 il lik yu bi le yi nin 
ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1 İYИN
1 iyun Bey nəl xalq Uşaq la rı Mü da fiə Gü nü dür. 1949-cu il də Bey nəl xalq 
De mok ra tik Qa dın lar Fe de ra si ya sı nın Pa ris də ke çi ri lən konq re sin də tə sis 
olu nub. 

1920 – Azər bay can so vet hö ku mə ti (İn qi lab Ko mi tə si) teatr la rın mil li ləş di ril mə-
si haq qın da dek ret im za la yıb. 

1920 – Xalq ar tis ti Ra xil So lo mo nov na Ginz burq (1920 – 6.12.1995) Ba kı da 
do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı (1943-cü il dən) 
olub.

1936 – Xalq ar tis ti, di ri jor Nə ri man Ab bas qu lu oğ lu Əzi mov 
(1936 – 19.11.2016) Gən cə də do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya-
sı və Ra diosu nun Səid Rüs tə mov adı na Xalq çal ğı alət lə ri or-
kest ri nin bə dii rəh bə ri və baş di ri jo ru olub.

1939 – Ali So ve tin Rə ya sət He yə ti Azər bay can Döv lət Ümu-
mi Ki tab xa na sı na (in di ki Mil li Ki tab xa na) M.F.Axund za də nin 
adı nın ve ril mə si ba rə də qə rar qə bul edib. Elm lər Aka de mi ya-
sı nın bi na sın da yer lə şən ki tab xa na 1961-ci il də in di ki bi na sı na (ar xi tek tor Mi-
ka yıl Hü sey nov) kö çüb. 1962-ci il də bi na da M.F.Axund za də nin büs tü (hey kəl-
tə raş İb ra him Zey na lov) qo yu lub.  

1940 – Əmək dar rəs sam Ən vər Əs gər oğ lu Əs gə rov (1940–
2014) Qə bə lə ra yo nun da ana dan olub. Ab şe ro nun ko lo ri ti, 
sə na ye mən zə rə lə ri ilə bağ lı tab lo la rın, na tür mort la rın müəl-
li fi  dir.

1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Arif İz zət oğ lu Hə bi bi ana-
dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da re jis sor as sis-
ten ti, dubl yaj re jis so ru, Dubl yaj şö bə si nin mü di ri iş lə yib.

1944 – Əmək dar ar tist Mü ba riz Əli xan oğ lu Pa şa yev (1944 – 31.8.2006) Zən gi lan 
ra yo nun da do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın, Gənc Ta ma şa-
çı lar Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə (“Qə rib cin lər di ya rın da”, “Dan te nin yu-
bi le yi” və s.) çə ki lib. 

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Akif  Ba ğır oğ lu Ha cı yev Nax çı van MR Ba-
bək ra yo nun da do ğu lub. C.Məm məd qu lu za də nin xa ti rə mu ze yi nin (Neh rəm 
kən di) di rek to ru dur.
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1949 – Ta rix çi, Əmək dar elm xa di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı To fi q Tey yub oğ-
lu Mus ta fa za də Şab ran ra yo nu nun Zey və kən din də ana dan olub.

1950 – Əmək dar ar tist Ta ni lə Ay sa yev na Əh mə ro va (1950 – 
4.8.2015) Ba kı da ana dan olub. Film lər də yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb: “Se vinc bux ta sı” (Ley la), “Qa yı na na” (Sev da), “Üze-
yir öm rü” (Üze yi rin ana sı) və s. 

1953 – Əmək dar ar tist, teatr və ki no akt-
yo ru Ömür Mə lik oğ lu Na ğı yev (1953 – 
31.12.2013) ana dan olub. 30-dan çox fi lm də 
çə ki lib. Ba kı Bə lə diy yə Teat rın da, Rus Dram Teat rın da ça lı-
şıb.

1955 – Əmək dar me mar El xan Xə lil oğ lu Əsə dov ana dan olub.

1959 – Əmək dar ar tist Akif Sü ley man oğ lu Sü ley man ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
V.Mus ta fa za də adı na 2 nöm rə li Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin di rek to ru dur.  

1962 – Əmək dar ar tist Ha cı Şa mil oğ lu Ha cı yev ana dan olub. Qa zax Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na zim Da vud oğ lu Mah mu dov ana dan 
olub. Qax Döv lət Kuk la Teat rı nın di rek to ru dur.

1968 – Əmək dar ar tist, xo reoq raf Ta mil la Əli qı zı Əli ye va ana dan olub. 

1968 – Əmək dar ar tist Yu li za na Şə fi  yev na Kux ma zo va ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1971 – Əmək dar ar tist Hüs niy yə Va qif qı zı Mür və to va Si yə zən ra yo nun da ana-
dan olub. Sum qa yıt Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb, Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın 
akt ri sa sı dır.

1972 – Ba kı da Azər bay can ya zı çı la rı nın V qu rul ta yı işə baş la yıb. Res pub li ka nın 
rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev qu rul tay da çı xış 
edib.

1974 – Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Azər bay can 
pe şə kar teat rı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə bir qrup teatr xa di mi nə fəx ri ad lar 
ve ri lib.
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2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük şair Mir zə Ələk bər Sa bi rin 150 il lik yu bi-
le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev Qa zax ra yo nun da Ədə biy yat mu ze yi nin ti kin ti si 
haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li me mar, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, aka-
de mik Mi ka yıl Hü sey no vun 110 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2016 – III Ba kı Bey nəl xalq Tu rizm Film lə ri Fes ti va lı işə baş la yıb. Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən fes ti val iyu nun 4-dək da vam 
edib.

2019 – Lən kə ran şə hə rin də Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lı baş la nıb. Fes ti val (1–5 
iyun) Mə də niy yət Na zir li yi, Lən kə ran Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti və Azər bay can 
Teatr Xa dim lə ri İtt  i fa qı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lib.
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1936 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ab dul la Ab bas qu lu oğ lu Ələk bə rov Ba kı da 
do ğu lub. Ki tab qra fi ka sı sa hə sin də ça lı şıb, bə dii tər ti bat çı rəs sam ki mi ta nı nıb.

1957 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Şah naz Hə sən qı zı Ha şı mo va Gən cə də ana dan 
olub. F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın “Göy göl” mah nı və rəqs 
an samb lı nın so lis ti və bə dii rəh bə ri olub. 

1962 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Züm rüd Araz qı zı Da daş za də 
ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1966 – Əmək dar ar tist Al maz Ədil qı zı Oru co va ana dan olub. Azər bay can Döv
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1979 – Ta nın mış ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hü
seyn Əli oğ lu Se yid za də (15.10.1910 – 1979) və fat edib. “O ol
ma sın, bu ol sun”, “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal yon” və s. film
lə rə qu ru luş ve rib.

2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can Döv lət Xor Ka
pel la sı nın so sial tə mi na tı nı yax şı laş dır maq haq qın da” sə rən
cam im za la yıb.

2013 – Mil li təs vi ri sə nə ti mi zin gör kəm li nü ma yən də si, Azər bay ca nın və 
SSRİnin Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Toğ rul Fər man oğ lu Nə
ri man bə yov (7.8.1930 – 2013) Pa ris də və fat edib. Pas si qə bi ris tan lı ğın da dəfn 
olu nub.

İYИN
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1929 – Mu si qi şü nas, Əmək dar müəl lim El mi ra Mir zəağa qı zı Əli ye va Ba kı da 
ana dan olub. Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Sol maz Qor çu qı zı Ko sa ye va Qa zax da 
ana dan olub.

1956 – Əmək dar me mar Gü la ra Fi ru din qı zı İs ma yı lo va ana dan olub.

1957 – Xalq  ya zı çı sı, dra ma turq, tər cü mə çi Afaq Mə sud (Afaq Mə sud qı zı Və li
ye va) Ba kı da do ğu lub. Əsər lə ri: “İz di ham”, “Azad lıq” (ro man), “Qa ta rın al tı na 
atı lan qa dın” (pyes) və s. Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to ru dur. 

1966 – Me mar lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, bər pa çıme mar Tel man Nə cəf oğ lu Kə
rim li ana dan olub. “Azər bər pa” El miTəd qi qat La yi hə İns ti tu tu nun di rek to ru
dur.

1967 – Əmək dar ar tist İl ham Ab bas oğ lu Hü sey nov ana dan olub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1980 – Öz bə kis tan da Azər bay can SSR ədə biy ya tı və in cə sə nə ti gün lə ri baş la nıb. 

1992 – Azər bay can Res pub li ka sı BMTnin təh sil, elm, mə də niy yət təş ki la tı olan 
UNES COya üzv qə bul edi lib. 1996cı il də UNES CO və Azər bay can ara sın da 
əmək daş lıq haq qın da me mo ran dum im za la nıb.

1995 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da “Və tə nə, 
döv lə tə, xal qa sə da qət an dı” mi niatür ki ta bı nın təq di matsər gi sin də iş ti rak 
edib.

2006 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Mi ka yıl Mir zə (Mi ka yıl Şah
və ləd oğ lu Mir zə yev; 1.1.1947 – 2006) və fat edib.

İYИN
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1926 – Əmək dar ar tist, xa nən də Fat ma Yu sif qı zı Meh rə li ye va 
(1926 – 4.1.2000) Qu ba da ana dan olub. Mu ğam, xalq və bəs
tə kar mah nı la rı nın bən zər siz ifa çı sı ki mi ta nı nıb. “Ar şın mal 
alan” fil min də (1945) Tel li ro lu nu oy na yıb.

1929 – Əmək dar ar tist, ka man ça ifa çı sı El
man Kə rim oğ lu Bə də lov (1929 – 25.6.1991) 
Ağ da mın Ma lı bəy li kən din də do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xalq çal ğı alət lə ri or kest
rin də fəaliy yət gös tə rib. 

1935 – Azər bay can Xalq Ko mis sar la rı So ve ti və Mər kə zi İc
raiy yə Ko mi tə si res pub li ka da ge niş ki tab xa na şə bə kə si nin ya

ra dıl ma sı ilə bağ lı qə rar qə bul edib.

1939 – Əmək dar ar tist Va qif Nə cəf oğ lu Rə su lov (1939–2014) Ba kı da do ğu lub. 
Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı ya ra nan dan (1968) bu teat rın akt yo ru olub.

1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor El man Əli ver di oğ lu Əli yev 
(1944–2016) Ba kı da do ğu lub. 30dan ar tıq sə nəd li fil mi ope ra to ru, bə dii film lə
rin rəs samfo toq ra fı olub.  

1950 – Xalq ar tis ti, tar zən Fi ruz Əliab bas oğ lu Əli yev Ba kı nın Bu zov na qə sə bə
sin də ana dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sın da dərs de yir.

1957 – Azər bay can SSR Ra dio və Te le vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə si (in di ki “Azər
bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu” QSC) ya ra dı lıb.

1979 – Azər bay can da Öz bə kis tan SSR ədə biy ya tı və in cə sə nə ti gün lə ri baş la yıb.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev mil li mət buatın ba ni si, pub li sist, tə biət şü nas 
alim Hə sən bəy Zər da bi nin 170 il lik yu bi le yi və Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Xə lil 
Rza Ulu tür kün 80 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.
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1908 – Məş hur şair Mi ka yıl Müş fiq (Mi ka yıl Əb dül qa dir oğ lu 
İs ma yıl za də; 1908 – 6.1.1938) ana dan olub. Ye ni yet mə vaxt la
rın dan şeir ya zıb, 18–20 yaş la rın da po pul yar lıq qa za nıb. Qı sa 
öm rün də 10 şeir və poema lar top lu su nəşr olu nub. Rep res si ya 
qur ba nı dır.

1939 – Xalq şairi, dra ma turq Va qif Sə mə doğ lu (Va qif Sə məd 
oğ lu Və ki lov; 1939 – 28.1.2015) ana dan olub. Li rikfəl sə fi şeir
lə rin, “Bəxt üzü yü”, “Yay da qar to pu oyu nu”, “Ge ne ra lın son əm ri”, “Ma moy 
ki şi nin yu xu la rı” və s. pyes lə rin müəl li fi dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (2000–2010) 
olub.

1941 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Ham let Bə bir oğ lu 
Xa nı za də (1941 – 3.2.1990) Ba kı nın Şa ğan kən din də do ğu lub. 
“Ba bək”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Qı zıl uçu rum”, “Qətl 
gü nü” və s. film lər də, Aka de mik Dram Teat rın da, te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1949 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, sse na rist Na tiq Rə sul oğ lu 
Rə sul za də Ba kı da ana dan olub. 30dan çox ki ta bın, 10dan 

çox fil min (“Ge cə qa ta rın da qətl”, “Va hi mə”, “Biz qa yı da ca ğıq” və s.) sse na ri 
müəl li fi dir.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no qrim rəs sa mı Elb rus Əb dül va hid oğ lu 
Va hi dov ana dan olub.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Lə ta fət Hə mid qı zı Mü fid za də ana dan olub. 
Sum qa yıt şə hər Bül bül adı na Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin di rek to ru dur.
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1917 – Teatr xa di mi, re jis sor, pe da qoq, Əmək dar in cə sə nət xa
di mi Zə fər Əli pa şa oğ lu Ne mə tov (1917 – 19.11.1971) ana dan 
olub. Ya ra dı cı lı ğı nın əsas döv rü Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ilə 
bağ lı dır, 1942–1969cu il lər də bu teatr da qu ru luş çu re jis sor və 
baş re jis sor iş lə yib.

1929 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Mü
nəv vər Mə cid qı zı Rza ye va (1929–2004) 
Ba kı da ana dan olub. Mi ka yıl Müş fiq (Ba kı və Xı zı), Ay na 
Sul ta no va, Məh sə ti Gən cə vi (Gən cə) və di gər ta nın mış şəx siy
yət lə rin hey kəl lə ri nin müəl li fi dir.

1929 – Aka de mik, fi zi kari ya ziy yat elm lə ri dok to ru Çin giz 
Oveys oğ lu Qa car Ba kı da do ğu lub. İx ti sas sa hə si ilə ya na şı, 

“Qə dim və or ta əsr lər Azər bay ca nı nın gör kəm li şəx siy yət lə ri”, “Köh nə Ba kı”, 
“Köh nə Şu şa” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. 

1951 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Xu ra man Ək rəm qı zı Qa sı mo va Ba kı da 
do ğu lub. 1976cı il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur. “Lift çi qız”, “Mən ki gö zəl de yil dim”, 
“Hə yat bi zi sı na yır” film lə rin də rol alıb.

1959 – Di ri jor, Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Əmək dar ar tis ti Eti bar Əh mə da ğa oğ lu 
Əh mə dov Ba kı da ana dan olub. No vo si birsk Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın di ri
jo ru dur.

1972 – Ba kı da Nə ri man Nə ri ma no vun hey kə li nin (hey kəl tə raş – Xalq rəs sa mı 
Cə lal Qar yağ dı) açı lı şı ke çi ri lib. Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK
nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.
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1905 – Azər bay ca nın mət buat və ic ti mai fi kir ta ri xin də mü hüm rol oy na mış 
“Hə yat” qə ze ti nəş rə baş la yıb. Qə ze tin na şi ri Əli mər dan bəy Top çu ba şov, re
dak tor la rı Əh məd bəy Ağaoğ lu (Ağa yev) və Əli bəy Hü seyn za də idi. 1906cı il 
3 sent yab rı na dək Ba kı da nəşr edi lib.

1893 – Pe şə kar təh sil al mış ilk azər bay can lı qa dın rəs sam lar
dan Qey sər Sey ful la qı zı Ka şı ye va (1893 – 17.4.1972) Tif is də 
do ğu lub. Qaf qaz İn cə sə nə ti ni Təş viq Cə miy yə ti nin rəs sam lıq 
sin fin də oxu yub. Port ret və pey zaj la rın (“Azər bay can zi ya lı
sı”, “Göl sa hi li” və s.) müəl li fi dir. “Şərq qa dı nı” jur na lın da 
rəs sam iş lə yib. 

1922 – So vet hö ku mə ti nin qə ra rı ilə ədə biy yat və nəş riy yat 
mə sə lə lə ri üz rə baş ida rə (“Qlav lit”) ya ra dı lıb. “Qlav lit” 80ci il lə rin so nun da 
qis mən ləğv edil di. 

1924 – Xalq ar tis ti Mə lik Yu sif oğ lu Da da şov (1924 – 3.12. 1996) 
Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. 
Rus Dram Teat rın da di rek tor və bə dii rəh bər (1989–1991) iş lə
yib. Teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rın da, film lər də (“Də li Kür”, 
“Axı rın cı aşı rım”, “O dün ya dan sa lam”, “Fər yad” və s.) film
lər də yad da qa lan rol lar oy na yıb. 

1946 – Ki nod ra ma turq, re jis sor, Xalq ar tis ti Ra miz Məm mə
də li oğ lu Fə tə li yev Ba kı da do ğu lub. “Bi ri si gün, ge cə ya rı sı...”, “Si zi dün ya lar 
qə dər se vir dim” və s. film lə rin sse na ri müəl li fi dir, “Hökm da rın ta le yi” fil mi nə 
qu ru luş (D.Fat xu lin ilə bir gə) ve rib. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sı nın di rek
to ru (1987–1995) olub.

1970 – Əmək dar ar tist Fir dov si Nu rəd din oğ lu Ata ki şi yev ana dan olub. Azər
bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.

1981 – Ba kı nın Şü və lan qə sə bə sin də ya zı çı la rın Ya ra dı cı lıq evi nin açı lı şı ke
çi ri lib.

1997 – Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rın da Sə məd Vur ğu nun 
“Fər had və Şi rin” pye si nin ye ni qu ru luş da (re jis sor Cən nət Sə li mo va) ta ma şa sı 
olub. Pre zi dent Hey dər Əli yev ta ma şa ya ba xıb.
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2019 – Azər bay can Res pub li ka sı UNES COnun “Mə də ni özü nüifa də müx tə lif
li yi nin qo run ma sı və təş vi qi haq qın da” Kon ven si ya sı nın Hö ku mət lə ra ra sı Ko
mi tə si nin üz vü (2019–2023) se çi lib.

2019 – Ba kı da, Hey dər Əli yev Mər kə zin də “Ta ri xi şə hər lər də küt lə vi tu rizm” 
möv zu sun da Bey nəl xalq Me mar lıq Fo ru mu işə baş la yıb. Fo rum Mə də niy yət 
Na zir li yi və Azər bay can Me mar lar İt i fa qı nın dəs tə yi, Bey nəl xalq Me mar lar İt
ti fa qı nın iş ti ra kı ilə real la şıb. İyu nun 11dək da vam edən təd bir çər çi və sin də 
Bey nəl xalq Me mar lar İt i fa qı nın Baş as samb le ya sı, həm çi nin ey ni vaxt da IV Ba
kı Bey nəl xalq Me mar lıq Mü sa bi qə si ke çi ri lib.
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1885 – Ar xeoloq Da vud Mi ka yıl oğ lu Şə ri fov (1885–1952) Tifl  is də do ğu lub. 
Azər bay can Döv lət Ta rix Mu ze yi nin mü di ri olub, ar xeolo ji ma te rial lar əsa sın-
da “Bi zim mə də ni ir si miz” ad lı dərs və saiti ya zıb.

1900 – Hey kəl tə raş İb ra him Hi lal oğ lu Qu li yev (1900–1938) ana dan olub.

1981 – Azər bay ca nın ilk pro fes sional qa dın ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Şöv kət Hə sən qı zı Məm mə do va (18.4.1897 – 1981) və fat edib.

1993 – Bey nəl xalq Mu zey lər Şu ra sı nın (İCOM) İc raiy yə Şu ra sı 78-ci top lan tı sın-
da İCOM Azər bay can Mil li Ko mi tə si ni rəs mən təs diq edib. Post so vet mə ka nın-
da İCOM-un ilk mil li ko mi tə si Azər bay can da (1992) ya ran mış dı.

İYИN

237



9
1930 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Tel man Ha cı oğ lu 
Ha cı yev (1930 – 5.1.1991) ana dan olub. “Göy göl”, “La lə lər”, 
“Tə lə bə lik il lə ri” və s. po pul yar mah nı la rın müəl li fi dir. 

1946 – Xalq ar tis ti, tar zən Va miq Məm mə də li oğ lu Məm mə də li
yev Ba kı nın Kür də xa nı kən din də ana dan olub. Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1956 – Əmək dar ar tist Sü cəd din Qi yas oğ lu Mir zə yev Ma sal lı ra yo nu nun İkin ci 
Yed dioy maq kən din də ana dan olub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru
dur, film lə rə çə ki lib. 

1960 – Ta nın mış rəs sam Ucal Hə sən oğ lu Haq ver di yev (1960–2004) Ba kı da ana
dan olub. Əsər lə ri Fran sa, Avst ri ya, Al ma ni ya, Tür ki yə və s. öl kə lər də sər gi lə
nib.

1960 – Xalq ar tis ti, piano çu Ül viy yə Va qif qı zı Ha cı bə yo va ana dan olub. Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın For te piano ka fed ra sı nın pro fes so ru dur.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Afaq Mur tuz qı zı Al lah ver di ye va ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Film Fon du nun əmək da şı dır.

1984 – Nax çı van da bö yük şairdra ma turq Hü seyn Ca vi din evmu ze yi açı lıb.

1989 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay ca nın və SS Rİnin Xalq ar tis ti, So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı Rə şid Mə cid oğ lu Beh bu dov (14.12.1915 – 1989) və fat edib. 
“Ar şın mal alan” (1945), “Bəx ti yar” (1955) film lə rin də baş rol la ra çə ki lib. Mah nı 
Teat rı nı ya ra dıb.

2002 – Ru si ya nın SanktPe ter burq şə hə rin də da hi Azər bay can şairi Ni za mi 
Gən cə vi nin abi də si nin (hey kəl tə raş – Əmək dar rəs sam Gö rüş Ba ba yev) açı lı
şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Azər bay can və Ru si ya pre zi dent lə ri Hey dər Əli yev və 
Vla di mir Pu tin iş ti rak edib lər.
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1904 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi, Döv lət mü ka
fa tı laureatı, aka de mik Məm məd Arif (Məm məd Arif Mə hər
rəm oğ lu Da daş za də; 1904 – 27.12.1975) ana dan olub. El mi 
təd qi qat lar la ya na şı, şeir və he ka yə lə rin də müəl li fi dir.

1910 – Əmək dar ar tist Ana to li Sem yo no viç Ur vant sev (1910–
1971) ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let 
ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi ya Mək tə bin də dərs de yib.    

1933 – Xalq rəs sa mı Ra fiq Mah mud oğ lu Meh di yev (1933 – 
28.11.2009) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da ana dan olub. Ki
tab və dəz gah qra fi ka sı sa hə sin də ça lı şıb, həm çi nin rəng kar lıq 
əsər lə ri nin müəl li fi dir.

1937 – Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas
lıq dok to ru, aka de mik Zem fi ra Yu sif qı zı Sə fə ro va ana dan 
olub. Or ta əsr ri sa lə lə ri ni mətn şü nas lıq cə hət dən ha zır la ya raq 

nəşr et di rib. “Azər bay ca nın mu si qi el mi (XIII–XX əsr lər)” ki ta bı nı, qə dim mu si
qi ter min lə ri lü ğə ti ni tər tib edib.

1938 – Şair, tər cü mə çi Əli Və kil (Əli Və kil oğ lu Sə fi yev) Er mə nis ta nın Ba sar ke
çər (in di ki Var de nis) ra yo nu nun Yu xa rı Şor ca kən din də ana dan olub. 

1948 – Ta nın mış for te piano ifa çı sı, pe da qoq Na miq Hə mid oğ lu Sul ta nov Ba kı
da ana dan olub. ABŞın Ka li for ni ya şta tın da ya şa yır, SanJo se Döv lət Uni ver si
te ti nin Mu si qi və Rəqs Mək tə bi nin pro fes so ru dur.

1959 – Аzər bay can SSR Nа zir lər Sоvе ti “Аzərbаycаn SSRdə xаlçа və xаlçа mə
mulа tı istеhsа lı nı dаhа dа аr tırmаq və key fiy yə ti ni yаx şılаş dırmаq təd bir lə ri 
hаq qındа” qə rar qə bul edib.

1960 – Əmək dar ar tist, dik tor Nər giz To fiq qı zı Cə li lo va Gən cə şə hə rin də do
ğu lub.

1973 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Gül ya naq Za kir qı zı Məm mə do va Şə ki ra yo nu nun 
Bö yük Dəh nə kən din də ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət  Uni ver si te ti 
müəl li mi, R.Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti dir.

1982 – Ba kı da Azər bay can pro fes sional vo kal mək tə bi nin ba ni si Bül bü lün xa ti
rə mu ze yi açı lıb. Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MKnın Bi rin ci ka ti bi 
Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.
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1983 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, di ri jor, pe da qoq Səid Əli oğ lu Rüs tə mov (12.5.1912 
– 1983) və fat edib. 

1989 – Xalq şairi, dra ma turq, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü ley man Rüs təm 
(Sü ley man Əliab bas oğ lu Rüs təm za də; 12.3.1906 – 1989) və fat edib.

2008 – Ba kı da “Mə də niy yət lə ra ra sı dialoq da qa dın la rın ro lu nun ge niş lən di
ril mə si” möv zu sun da bey nəl xalq fo rum baş la nıb. Fo rum (10–11 iyun) Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb bü sü, UNES CO və 
İSES COnun dəs tə yi ilə ke çi ri lib.

10 İYИN

240



11
1892 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Alek sandr Alek sand ro viç Droz dov (1892 
– 15.6.1968) Omsk da (Ru si ya) ana dan olub. 1935-ci il dən Azər bay can Ope ra və 
Ba let Teat rın da ça lı şıb. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

1913 – Gör kəm li akt ri sa, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis-
ti Hö kü mə Ab ba sə li qı zı Qur ba no va (1913 – 2.11.1988) Ba kı da 
do ğu lub. 1938-ci il dən öm rü nün so nu na dək Aka de mik Mil-
li Dram Teat rın da ça lı şıb, xa rak te rik ob raz la rın par laq ifa çı sı 
olub. “Al maz”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “İn san məs kən sa-
lır” film lə rin də çə ki lib. 

1923 – Əmək dar rəs sam Mah mud Əzi za ğa oğ lu Ta ğı yev 
(1923–2001) Ba kı da ana dan olub. So vet ti ki li lə ri ni təs vir edən tab lo la rın, port ret 
jan rın da (“Də də Qor qud”, “Sə məd Vur ğun”) əsər lə rin müəl li fi dir.

1954 –  Əmək dar ar tist Çin giz Ey nul la oğ lu Əsə dov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li şair Mi ka yıl Müş fi qin  90 il lik yu bi le-
yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev elm, mə də niy yət, in cə sə nət, təh sil və di gər sa-
hə lər də xid mə ti ol muş şəxs lə rə “Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin fər di 
tə qaüdü nün tə sis edil mə si haq qın da” fər man im za la yıb.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Qo bus tan Döv lət Ta ri xi-Bə dii Qo ru ğu əra zi sin-
də yer lə şən ta ri xi və mə də ni sər vət lə rin qo run ma sı haq qın da” sə rən cam im za-
la yıb.
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1928 – Xalq ya zı çı sı İsa Mus ta fa oğ lu Hü sey nov (Mu ğan na; 
1928 – 1.4.2014) Qa zax ra yo nu nun Mu ğan lı kən din də (ha
zır da Ağs ta fa ra yo nu) do ğu lub. Ta ri xi və fəl sə fi ro man la rı 
(“Məh şər”, “Ya nar ürək”, “İdeal” və s.) ya zı çı ya bö yük şöh rət 
gə ti rib. “Ul duz lar sön mür”, “Tü tək sə si”, “Nə si mi” və s. film
lə rin sse na ri müəl li fi dir. 

1932 – Xalq ar tis ti Ha cı ba ba Ağar za oğ lu Ba
ğı rov (1932 – 4.10.2006) Ba kı da ana dan olub. 1962ci il dən Mu
si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, 1996–2006cı il lər də teat ra 
rəh bər lik edib. Çə kil di yi film lər: “Ul duz”, “Qa nun na mi nə”, 
“Onun bə la lı sev gi si”, “Al ma al ma ya bən zər” və s.

1943 – Ta nın mış ki nod ra ma turq və re jis sor, Xalq ar tis ti, pro
fes sor Oq tay Mir Əsə dul la oğ lu Mir Qa sım Ba kı da do ğu lub. 

Film lə ri: “Gü mü şü fur qon”, “Cin mik ro ra yon da”, “An la maq is tə yi rəm”, “Ov
sun çu”, “Gü nay dın, mə lə yim!”, “Qi sas al ma dan öl mə!” və s. 

1944 – Əmək dar ar tist İvan Ni ko la ye viç Çu ma kov ana dan olub. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın xor sin fi üz rə kon sert meys te ri dir.

1945 – Əmək dar rəs sam Şə rif Ha cı oğ lu Şə ri fov ana dan olub.

1946 – Bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin tə şəb bü sü ilə ya ra dı lan Azər bay ca nın ilk 
pe şə kar sirk kol lek ti vi nin prem ye ra sı olub. “Azər bay can to yu” ad lı bə diiet
noq ra fik ta ma şa da pəh lə van Sa li Sü ley man, ak ro bat Fuad Nə zi rov, kən dir baz 
Rza Əli xan, at let Qa sım Ab dul la yev və baş qa la rı çı xış edib. 

1946 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Xan lar Əh məd oğ lu Əh mə dov Ba kı da ana dan 
olub. Xo ca lı fa ciəsi ni əks et di rən sil si lə əsər lə rin müəl li fi dir. 

1946 – Əmək dar me mar Məm məd Hü seyn oğ lu İb ra hi mov ana dan olub.

1947 – Əmək dar ar tist, xo reoq raf Ley la Fər rux qı zı Şıx lins ka ya ana dan olub. 
“Ar şın mal alan” (1965), “Də də Qor qud”, “Gün keç di” və s. film lər də yad da qa
lan ob raz lar ya ra dıb.

1960 – Xalq ar tis ti Qur ban İb ra him oğ lu İs ma yı lov ana dan olub. Döv lət Gənc Ta
ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə (“Ya rım çıq xa ti rə lər”, “Nar ba ğı”) çə ki lib.

1977 – Əmək dar ar tist Məm məd kə bir Ha cı oğ lu Kə ri mov (1906–1977) və fat 
edib. Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub.
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1927 – Ta nın mış ka man ça ifa çı sı, Əmək dar ar tist Tə lət Sol tan 
oğ lu Ba kı xa nov (1927 – 30.5.2000) Ba kı da ana dan olub. “O ol
ma sın, bu ol sun” fil min də çə ki lib.

1934 – Ba kı da Azər bay can ya zı çı la rı nın I qu rul ta yı baş la nıb. 
İyu nun 17dək da vam edən qu rul tay da Azər bay can Ya zı çı lar 
İt i fa qı ya ra dı lıb. O vax ta dək Azər bay can ya zı çı la rı ay rıay rı 
ədə bi bir ləş mə lər də fəaliy yət gös tə rir di lər. 

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı, pro dü ser Qəh rə man Nə sib 
oğ lu Hüm bə tov ana dan olub. 

1949 – Əmək dar ar tist Əda lət Mə ti oğ lu Məm mə dov Zər dab şə hə rin də do ğu
lub. 1971ci il də Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da akt yor ki mi fəaliy yə tə baş la yıb, bir 
çox film lə rin səs lən di ril mə sin də və dubl ya jın da iş ti rak edib.

1958 – Əmək dar ar tist Möv süm Tür bən də oğ lu Hü sey nov ana dan olub. Sum
qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1959 – Xalq ar tis ti Bəs ti Əli qı zı Cə fə ro va ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. Film lər də (“Ca na var ba la sı”, “Gü nay
dın, mə lə yim!”) çə ki lib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru
dur.

2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev da hi Azər bay can ali mi və mü tə fək ki ri Nə si rəd
din Tu si nin 800 il li yi haq qın da fər man im za la yıb.

İYИN

243



14
1888 – İc ti mai-si ya si xa dim, pub li sist Ca mo bəy Ha cıns ki (1888–1942) ana dan 
olub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə tin də na zir pos tu tu tub. So vet 
döv rün də mə də niy yət və maarif sa hə sin də ça lı şıb, rep res si ya olu nub.

1902 – İlk azər bay can lı hey kəl tə raş qa dın Zi vər Nə cəf qu lu 
qı zı Məm mə do va (1902 – 22.4.1980) Ba kı da ana dan olub. 
Gör kəm li mə də niy yət xa dim lə ri nin  (Ü.Ha cı bəy li, Ə.Əzim-
za də), hərb çi və əmək qəh rə man la rı nın hey kəl və büst lə ri ni 
ya ra dıb.

1926 – Xalq ar tis ti, tar zən Hə bib Əb dül hü-
seyn oğ lu Bay ra mov (1926 – 15.8.1994) ana-
dan olub. 1941-ci il dən Əh məd Ba kı xa no vun rəh bər lik et di yi 
xalq çal ğı alət lə ri an samb lın da ça lı şıb, 1973-cü il dən kol lek ti-
vin bə dii rəh bə ri olub. 

1947 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Faiq (Mir faiq) Mi ri oğ lu Sü cəd di-
nov ana dan olub. Piano, sim fo nik or kestr və ka me ra or kest ri 

üçün kon sert lə rin, “Ata türk” oda sı, “Və tən” ora to ri ya sı, caz kom po zi si ya la rı və 
mah nı la rın müəl li fi dir.

1964 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ağa mu rad Ba la mu rad oğ lu Şir van lı (İs-
ra fi lov) Şa ma xı ra yo nu nun Mər zən di yə kən din də ana dan olub. 

1965 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti Ba kı şə hə rin də Xalq rəs sa mı Əzim 
Əzim za də nin (1880–1943) vax ti lə ya şa dı ğı ev də xa ti rə mu ze yi nin ya ra dıl ma sı 
ba rə də qə rar qə bul edib. Mu zey 1968-ci il də fəaliy yə tə baş la yıb. 

1966 – Əmək dar rəs sam Hə sən Bu lud oğ lu Qur ba nov Nax çı van şə hə rin də ana-
dan olub. 

1974 – Əmək dar ar tist Qorx maz Ra fiq oğ lu Qur ba nov ana dan olub. R.Beh bu-
dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın Est ra da-sim fo nik or kest ri nin 
üz vü dür.

1982 – Xalq ar tist, mü ğən ni Rö ya Ay xan (Rö ya lə Ya qub qı zı Nə cə fo va) ana dan 
olub.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li səh nə us ta sı və pe da qoq, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Meh di Məm mə do vun 80 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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15 iyun Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günüdür. 1993-cü il iyunun 15-də 
ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının çağırışına səs verərək 
dağılmaqda olan ölkənin rəhbərliyinə qayıtmaq barədə qərar qəbul edib. Bu, 
tarixi missiya idi. 1997-ci ilin iyununda Milli Məclis 15 iyunu Milli Qurtuluş 
Günü elan etdi.

1918 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Ha cı Da daş oğ lu Xan məm mə dov 
(1918 – 7.4. 2005) Dər bənd də do ğu lub. “Bir də qi qə” ope ret-
ta sı nın, po pul yar mah nı la rın (“Get mə, aman dı”, “Qur ban ol-
du ğum” və s.) müəl li fi  dir. Fi lar mo ni ya nın di rek to ru, Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lı nın bə dii rəh bə ri olub.

1920 – Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın tər ki bin də Mu zey-eks-
kur si ya ya rım şö bə si və onun nəz din də “Doğ ma di ya rın təd ris 
mu ze yi” ya ra dı lıb. Mu ze yin ba za sı nı 1919-cu il də ya ra dıl mış “İs tiq lal” mu ze yi-
nin ma te rial la rı təş kil edir di. 1920-ci ilin okt yab rın da mu zey “Azər bay can Döv-
lət Mu ze yi” (in di ki Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi) ad lan dı rıl dı.

1924 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn za də Hü seyn Ca mal oğ lu; 1924 – 
14.9.1992) Qa zax ra yo nun da do ğu lub. “Ba har gə lən də”, “Söy lə, ya dın da mı?”, 
“Qo ca lan de yi ləm” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin 
ya ra dı cı sı və rəh bə ri (1984–1992) olub.

1933 – Şair Zül fü qar Qod man lı (Zül fü qar Mən sur oğ lu Əli yev; 1933–1998) Ma-
sal lı ra yo nu nun Qod man kən din də ana dan olub.

1934 – Şair, ədə biy yat şü nas Hü seyn Kür doğ lu (Hü seyn Hə sən oğ lu Alı şa nov; 
1934–2003) La çın ra yo nu nun Mol la məh məd li kən din də do ğu lub. 

1945 – Xalq ar tis ti Ama li ya Əliş qı zı Pə na ho va (1945 – 
8.11.2018) Gən cə də do ğu lub. 1964-cü il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. 1992-ci il də Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nı 
ya ra dıb. “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Qə rib cin lər di ya rın da”, 
“Ba bək”, “Göz lə mə ni”, “Ca vad xan”  və s. fi lm lər də çə ki lib. 
Mil li Məc li sin de pu ta tı (2000–2005), Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, xor di ri jo ru Rə fail Mu sa oğ lu Kə ri mov ana-
dan olub.
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1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül bə niz Ca han gir qı zı Sə fə rə li ye va ana dan 
olub. Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək da şı dır.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Faiq Qar daş oğ lu Qar da şov ana dan olub. 
Qu sar Döv lət Ləz gi Dram Teat rı nın di rek to ru dur.

1979 – Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rın da Fik rət Əmi ro vun “1001 ge-
cə” ba le ti nin ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu ba let meys ter Nailə Nə zi ro va) olub. 
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1888 – Xalq ar tis ti, teatr xa di mi Ha cıağa Mü təl lib oğ lu Ab
ba sov (1888 – 7.5.1975) Ba kı nın Maş ta ğa kən din də do ğu lub. 
1921ci il dən özü nün ya rat dı ğı Tən qidTəb liğ Teat rı na, da ha 
son ra Aka de mik Dram Teat rı na (1927–1929), Ba kı Teatr Tex
ni ku mu na (1929–1937) rəh bər lik edib. “Ağa Mə həm məd şah 
Qa car və Mol la Pə nah Va qif”, “Sa bi rin məh kə mə si” və s. 
pyes lə rin müəl li fi dir. 

1932 – Əmək dar ar tist, ta nın mış akt yor, te le vi zi ya re jis so ru To fiq İb ra him oğ lu 
Mir zə yev Ba kı da do ğu lub. “Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Nə si mi”, “İs tin taq”, “Ən 
va cib mü sa hi bə” və s. film lə rə çə ki lib. Ha zır da İs rail də ya şa yır.

1939 – Şair, ədə biy yat şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Rə fiq Zə
ka Xən dan (1939 – 7.1.1999) ana dan olub. “Çağ la yan”, “Kön lü mün ya di ga rı”, 
“Axıb ge dən gün lə ri miz”, “Azər bay ca nın sə si” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ul duz Əs gər qı zı Qu li ye va (Ul duz Sön
məz) Gə də bəy ra yo nu nun Kə rim li kən din də ana dan olub.

1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış di ri jor El şad Za kir oğ lu Ba ğı rov 
ana dan olub. Mosk va da Bol şoy Teatr da ça lı şıb. 1986cı il dən Tür ki yə də ya şa yır, 
İs tan bul Ope ra və Ba let Teat rı nın baş di ri jo ru dur. 

1964 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Qə ri nə Rə him qı zı Kə ri mo va ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1973 – Əmək dar ar tist El çin Adil oğ lu Qə di mov ana dan olub. Azər bay can Döv
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1978 – Ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Fa zil İd ris oğ lu Sa
la yev (1.9.1931 – 1978)  vəfat edib. Aka de mik Dram, Mu si
qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb, film lər də (“Al ma al ma ya 
bən zər”, “Rə qib lər”, “Şə rik li çö rək”) yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb.
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1926 – Xalq rəs sa mı El bəy Hə sən oğ lu Rza qu li yev (1926 – 
15.9.2007) ana dan olub. Əsər lə ri bir sı ra xa ri ci öl kə lər də sər gi
lə nib. “Qa ra daş lar”, “Te le fon çu qız”, “Ar şın mal alan” (1965), 
“Ba kı da kü lək lər əsir”, “Gün keç di”, “Ar xa dan vu ru lan zər
bə” və s. film lə rin rəs sa mı olub.

1937 – Azər bay can K(b)P MK Gən cə Dram Teat rı üçün bi na 
ti kil mə si ilə bağ lı qə rar qə bul edib. Teatr 1933cü il də Ba kı dan 
Gən cə yə kö çü rü lən Türk İş çi Teat rı nın ba za sın da ya ra dıl mış dı.

1947 – Azər bay ca nın və SS Rİnin Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Fi dan Ək rəm 
qı zı Qa sı mo va ana dan olub. Bey nəl xalq mü sa bi qə də laureat adı na la yiq gö rül
müş (1977, C.Viot i adı na mü sa bi qə, İta li ya) ilk azər bay can lı xa nım vo kal çı dır. 
1974cü il dən Ope ra və Ba let Teat rın da çı xış edib. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru dur. 

1950 – Xalq ar tis ti Cə fər Na miq Ka mal (Əh mə dov Cə fər Na miq Ka mal oğ lu) 
Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt yo ru dur. Te le vi zi ya ta ma şa la rı və film lər də ma raq lı rol lar oy na yıb.

1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Adil Möh sün oğ lu Ab ba sov 
ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl lim dir. 

1954 – Ta nın mış for te piano ifa çı sı, pe da qoq Rə na Mit həd qı zı Mus ta fa bəy liŞe
re şevs ka ya Ba kı da do ğu lub. Fran sa da ya şa yır, Alf red Kor to adı na Pa ris Ali Mu
si qi Mək tə bi nin pro fes so ru dur.

1956 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru Vi la yət İs ma yıl oğ lu İs ma yı lov Ağs ta fa şə hə rin
də ana dan olub. Mə də niy yət şü nas lıq üz rə El miMe to di ki Mər kə zin di rek to ru 
iş lə yib.

1959 – Əmək dar ar tist Ofel ya Sa bir qı zı Nə zi ro va ana dan olub. Azər bay can Te
le vi zi ya sı nın əmək da şı dır.

1972 – Əmək dar ar tist Ni cat Mi rə ziz oğ lu Ka zı mov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da akt yor və re jis sor ki mi fəaliy yət gös tə rir.
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18 iyun Azər bay can da İn san Hü quq la rı Gü nü dür. 1998-ci il iyu nun 18-də 
“İnsan hü quq la rı nın mü da fiəsi nə dair Döv lət Proq ra mı” qə bul olu nub. Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı (2007) ilə bu ta rix “İn san hü quq la rı gü nü” 
ki mi tə sis olu nub.

1917 – Gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti Əh məd Cöv-
dət İs ma yıl oğ lu Ha cı yev (1917 – 18.1.1994) ana dan olub. 
Azər bay can da sim fo nik mu si qi nin ya ra dı cı la rın dan bi ri dir, 
sək kiz  sim fo ni ya, or kestr və xor üçün əsər lər bəs tə lə yib. Qa ra 
Qa ra yev lə bir lik də yaz dı ğı “Və tən” ope ra sı na gö rə SS Rİ Döv-
lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

1936 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı ilə 
Ba kı Fəh lə Uşaq Teat rı Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ad lan dı rı lıb. Teat rın rus böl mə si 
1928-ci ilin 5 okt yab rın da ya ra dıl mış, Azər bay can böl mə si 1930-cu ilin 30 yan-
va rın da fəaliy yə tə baş la mış dı.

1952 – Xalq ar tis ti, ta nın mış est ra da mü ğən ni si, bəs tə kar Sər xan Sər xan (Sər xan 
Rə şid oğ lu Qur ban bə yov) Ba kı da ana dan olub.

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta mil la Mux tar qı zı Mux ta ro va ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır.

2001 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Döv lət di li nin iş lən mə si nin tək mil ləş di ril mə si 
haq qın da” fər man im za la yıb. Fər ma na əsa sən, 2001-ci il av qus tun 1-dən öl kə-
də Azər bay can di lin də olan bü tün çap məh sul la rı la tın qra fi ka lı əlif a ya ke çib, 
bü tün rəs mi ya zış ma və sə nəd ləş mə lər la tın qra fi ka sın da apa rıl ma ğa baş la nıb.

2002 – Nax çı van da Bəh ruz Kən gər li Mu ze yi nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Pre zi-
dent Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.
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1893 (ye ni təq vim lə 1 iyul) – Ta nın mış hey kəl tə raş, Azər bay
ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi (1959), SS Rİ Xalq rəs sa mı 
Pin xos (Pyotr) Vla di mi ro viç Sab say (1893–1980) Odes sa da 
do ğu lub. Ba kı da M.F.Axund za də nin, əmək qəh rə man la rı 
və mə də niy yət xa dim lə ri nin hey kəl və büst lə ri nin müəl li fi 
olub. 

1900 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no 
akt yo ru Möh sün Sa dıq oğ lu Sə na ni (Cə fə rov; 1900 – 11.2.1981) 
Tif is də do ğu lub. Tif is də ki Azər bay can teat rın da çı xış edib. 
1921ci il də Ba kı ya gə lə rək Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Dram Teat rın da ça lı şıb. “Kənd li lər”, “Fə tə li xan”, “O ol ma sın, 
bu ol sun”, “Sehr li xa lat”, “Dağ lar da dö yüş” və s. film lər də çə
ki lib.

1924 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi Sey ful la Qüd
rət oğ lu Əsə dul la yev (1924–2011) As ta ra ra yo nu nun Ər çi van kən din də ana dan 
olub.

1933 – Əmək dar me mar Av ro ra Əb dü lə ziz qı zı Sa la mo va (1933–1986) ana dan 
olub.

1934 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti 15 cild lik “Azər bay can En sik
lo pe di ya sı nın nəş ri haq qın da” qə rar qə bul edib. La kin bu qə rar hə ya ta keç mə
di. 70–80ci il lər də 10 cild lik Azər bay can En sik lo pe di ya sı nəşr edil di.

1961 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Ək bər oğ lu Əs gə rov Nax çı van şə hə
rin də ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın baş re jis so ru iş
lə yib.

1978 – Əmək dar ar tist İb ra him Məc nun oğ lu Qa ra dağ lı (1907–1978) və fat edib. 
Ağ daş teat rın da akt yor və re jis sor ki mi fəaliy yət gös tə rib.
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1898 – Xalq ar tis ti Əli Mir zə oğ lu Qur ba nov (1898 – 14.10.1962) 
Tifl  is də ana dan olub. Səh nə fəaliy yə ti nə bu ra da baş la yıb, 
1925-ci il də Ba kı ya gə lə rək Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. 
“Bəx ti yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Bir qa la nın sir ri” və s. 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1912 – Dra ma turq, tər cü mə çi Cab bar Hü seyn oğ lu Məc nun-
bə yov (1912–1967) İrə van da do ğu lub. “İliç bux ta sı”, “İl dı rım” 
və s. pyes lə ri ta ma şa ya qo yu lub.  

1914 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Əm rah Pa şa oğ lu Gül məm mə dov 
(1914–1987) Mar neuli ra yo nu nun Arap lı kən din də do ğu lub.

1915 – Xalq ar tis ti Sü ley man Ağa ba ba oğ lu Ələs gə rov (1915 
– 10.12.1998) Ba kı da do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça-
lı şıb. “Bi zim Cə biş müəl lim”, “Bəx ti yar”, “Ba ba mı zın ba ba sı-
nın ba ba sı” və s. fi lm lər də çə ki lib.

1921 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Ca han gir Şir gəşt oğ lu Ca han gi-
rov (1921 – 25.3.1992) Ba kı nın Ba la xa nı kən din də do ğu lub. 
“Ara zın o ta yın da” vo kal-sim fo nik poema sı, “Fü zu li”, “Nə si-

mi” kan ta ta la rı, “Azad”, “Xa nən də nin ta le yi” ope ra la rı, mah nı la rın müəl li fi  dir. 
“Ko roğ lu”, “Ye nil məz ba tal yon”, “Də li Kür” fi lm lə ri nə mu si qi ya zıb.

1922 – Əmək dar ar tist, ta nın mış tar zən Fi ri dun Yu sif oğ lu Ələk bə rov Gən cə də 
ana dan olub.

1924 – Bib lioq raf, ədə biy yat şü nas, Azər bay can mət buat ta ri xi nin təd qi qat çı-
sı, pro fes sor Na zim Fər rux oğ lu Axun dov (1924–1994) Şu şa şə hə rin də ana dan 
olub.

1955 –  Əmək dar ar tist Nə za kət Əli qı zı Xu di ye va Nax çı van MR Cul fa ra yo nun-
da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb. 

1959 – Əmək dar me mar Əda lət Ey vaz oğ lu Məm mə dov ana dan olub.
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1965 – Xalq ar tis ti, ud və tar alət lə ri nin ma hir ifa çı sı Mir ca vad Mir qə fər oğ lu 
Cə fə rov ana dan olub. 2001-ci il dən “Cən gi” et no-caz qru pu na rəh bər lik edir. 
Bey nəl xalq caz fes ti val la rı nın iş ti rak çı sı və laureatı dır.

2018 – “Nax çı van İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı – 2018” ili nin tən tə nə li açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı na üzv döv lət lə rin mə də niy yət 
na zir lə ri nin 2009-cu il də Ba kı da ke çi ril miş 6-cı konf ran sın da Nax çı van şə hə ri 
2018-ci il üçün “İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı” elan olun muş du.
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1794 – Ta rix çi, şair, maarif çi Ab bas qu lu ağa Ba kı xa nov (1794–
1847) Ba kı nın Əmir can (Xi lə) kən din də ana dan olub. 1819–
1845-ci il lər də çar Ru si ya sı nın Tif is də ki Qaf qaz Baş Hər bi 
İda rə sin də tər cü mə çi iş lə yib, Türk mən çay mü qa vi lə si nin 
(1828) im za lan ma sın da iş ti rak edib. “Gü lüs ta ni-İrəm” əsə ri 
ilə Azər bay can ta rix şü nas lı ğı nın əsa sı nı qo yub. “Qüd si” tə-
xəl lü sü ilə şeir lər ya zıb. 

1933 – Xalq ar tis ti, xa nən də Tə lət Məm mə da ğa oğ lu Qa sı mov (1933 – 28.7.2013) 
Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı və Döv lət Kon sert Bir li yi nin 
so lis ti olub.

1947 – Əmək dar rəs sam Na miq Məm mə də li oğ lu Zey na lov Ba kı da do ğu lub. 
Rəng kar lıq və hey kəl tə raş lıq əsər lə ri nin, Bel çi ka da ucal dı lan “Də də Qor qud” 
kom po zi si ya sı nın müəl li fi dir.

1953 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas, pro fes sor Ley-
la Ca mal qı zı Axund za də (1953 – 10.2.2010) ana dan olub. 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də, Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sın da ka fed ra mü di ri olub, Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi Təs vi ri və de ko ra tiv sə nət sek to ru nun mü di ri 
(2006–2010) iş lə yib.

1953 – Xalq ar tis ti, di ri jor Ca van şir Xə lil oğ lu Cə fə rov Ba kı da 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Mu si qi li Ko me di ya, Aka de mik Ope ra və Ba-
let teatr la rı nın baş di ri jo ru iş lə yib. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1954 – Xalq ar tis ti, di ri jor Fəx rəd din Nu ri oğ lu Kə ri mov ana dan olub. Ü.Ha cı-
bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin di ri jo ru, Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı nın, Mil li Kon ser va to ri ya nın pro fes so ru dur.

2012 – Azər bay can Res pub li ka sı Ki ne ma toq raf çı lar İt i fa qı tə sis olu nub. Xalq 
ar tis ti Şə fi qə Məm mə do va ye ni ya ra dı lan it i fa qın səd ri se çi lib.
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1802 – Şərq şü nas, maarif çi Mir zə Ka zım bəy (Mir zə Mə həm-
məd Əli Ha cı Qa sım oğ lu; 1802–1870) ana dan olub. Pe ter burq 
Uni ver si te ti ni bi ti rib, 1839-cu il də “Türk-ta tar di li nin qram ma-
ti ka sı” dərs li yi ni çap et di rib. 1853-cü il də Pe ter burq Uni ver si te-
tin də açı lan Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin de ka nı tə yin edi lib. Ru si-
ya Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk azər bay can lı üz vü olub. 

1897 – Azər bay can pro fes sional vo kal mək tə-
bi nin ba ni si, SSRİ Xalq ar tis ti Bül bül (Mur tu za Mə şə di Rza oğ lu 
Məm mə dov; 1897 – 26.9.1961) Şu şa da ana dan olub. Mi lan Kon-
ser va to ri ya sı nı bi ti rib. Xalq mah nı la rı və ro mans la rın, ope ra lar-
da (“Ko roğ lu”, “Əs li və Kə rəm”) baş par ti ya la rın unu dul maz 
ifa çı sı olub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru 
olub, xalq mu si qi si ni öy rə nən el mi-təd qi qat ka bi ne ti ni ya ra dıb.

1916 – Əmək dar ar tist, vo kal çı So na Əy yub qı zı Mus ta fa ye va (Ba ğı ro va; 1916–
1999) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let teat rı nın so lis ti olub.

1922 – Ki no re jis sor Rü fət İs ma yıl oğ lu Şa ba nov (1922–1998) Ba kı da do ğu lub. 
“Gə mi saatı nın sir ri”, “Lift çi qız” və s. fi lm lə ri çə kib,  “Azər bay can te le fi lm”in 
baş re jis so ru olub. 

1923 – Əmək dar ar tist Rə hi lə Məm məd qı zı Mə li ko va (Mus ta fa ye va; 1923 – 
11.12.1996) Ba kı da do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı olub, “Ar şın 
mal alan” (1945) fi l min də As ya ro lu nu oy na yıb.

1924 – Ya zı çı Cə lal Bər gü şad (Cə lal Nov ruz oğ lu Ca va dov; 1924 – 9.7.1996) 
Qu bad lı ra yo nu nun Qəz yan kən din də do ğu lub. Əsər lə ri: “Sıy rıl mış qı lınc”, 
“Bo za tın be lin də”, “Şərq çi çə yi” və s. 

1929 – Ta nın mış tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Fər had Ra ma-
zan oğ lu Zey na lov  (1929–1984) Or du bad şə hə rin də ana dan olub.

1942 – Bəs tə kar, şair Bəh ram Pa şa oğ lu Nə si bov (1942–1998) Fü zu li ra yo nu nun 
Aşa ğı Rə fə din li kən din də ana dan olub. “Xa tır la mə ni”, “De yin, har da dır”, “Sə-
ni qəm li gö rən də” və s. po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir.

1946 – Əmək dar me mar Nel li Mu sa qı zı Sey ful la ye va ana dan olub.

1947 – Şair El dar Ba xış (El dar Ba xış oğ lu Ağa yev; 1947 – 22.5.1996) Qu bad lı ra-
yo nu nun Di lə li Müs kan lı kən din də do ğu lub. “Uzun Hə sən”, “Mə lik məm məd” 
pyes lə ri nin müəl li fi  dir. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.
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1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ya zı çı-pub li sist Yu nus Oğuz (Yu nus İsa xan 
oğ lu Əli yev) Şir van şə hə rin də ana dan olub. Ta ri xi möv zu da ro man la rın müəl-
li fi  dir.   

1976 – Əmək dar ar tist Ca bir Qorx maz oğ lu İma nov Ba kı da ana dan olub. “Pla-
net Par ni iz Ba ku” KVN teat rı nın akt yo ru dur. 

1994 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas alim, ic ti mai xa dim Xə lil Rza 
Ulu türk (Xə lil Rza oğ lu Xə li lov; 21.10.1932 – 1994) və fat edib. 
1988-ci il də baş la nan mil li-azad lıq hə rə ka tın da iş ti rak edib. 
Ki tab la rı: “Ha ra ge dir bu dün ya”, “Mən dən baş la nır və tə-
nim”, “Tür kün dün ya sı” və s.

1996 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can da gənc is te dad-
la ra döv lət qay ğı sı haq qın da” fər man im za la yıb. Fər ma na 
əsa sən, gənc is te dad la rın “Qı zıl ki ta bı” və gənc is te dad lar üçün xü su si tə qaüd 
tə sis edi lib. 

1999 – “Mil li Ar xiv Fon du haq qın da” qa nun qə bul edi lib.

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma-
yən də si, SSRİ Xalq rəs sa mı Toğ rul Nə ri man bə yo vun 80 il lik yu bi le yi haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.
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23 iyun “Döv lət qul luq çu la rı nın pe şə bay ra mı” gü nü dür. 2003-cü il də BMT Baş 
As samb le ya sı tə rə fin dən tə sis edi lən gün Azər bay can da da Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 25 may 2006-cı il ta rix li sə rən ca mı ilə qeyd edi lir.

1923 – Ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Qa sım Xan su var oğ lu Qa sım za də (1923 
– 28.7.1993) Qu bad lı ra yo nu nun Xo cam sax lı kən din də ana dan olub. “Ürək dö-
yün tü lə ri”, “Ədə biy ya tı mız və mə nə viy ya tı mız” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.  

1925 – Xalq ar tis ti, ilk azər bay can lı qa dın – teatr re jis so ru Gül-
ca han Şüaul la qı zı Gü ləh mə do va-Mar tı no va (1925–2018) ana-
dan olub. 30 ilə ya xın Döv lət Rus Dram Teat rın da qu ru luş çu 
re jis sor iş lə yib. Te le vi zi ya ta ma şa la rı na qu ru luş ve rib. Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ol ya Zə bi qı zı İs la mo va 
ana dan olub. Sum qa yıt Şə hə ri nin Ta ri xi Mu ze yi nin di rek to-
ru dur.

1960 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Ka mi lə Hü seyn qı zı Da daş za-
də ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1962 – Əmək dar ar tist El çin Yəh ya ba la oğ lu Al lah ver dov ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Uşaq Fi lar mo ni ya sı nın ba let üz rə re pe ti to ru dur.

2003 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Çı raq qa la” ta ri xi abi də lər komp lek si nin bər-
pa sı və qo run ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb. Sə rən ca ma əsa sən, “Çı raq qa-
la” ta ri xi abi də lər komp lek si ta ri xi qo ruq elan edi lib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev So vet İt i fa qı Qəh rə ma nı Meh di Hü seyn za də nin 
100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1919 – Ba kı da bol şe vik lə rin tə şəb bü sü ilə fəh lə klub la rı nın konf ran sı ke çi ri lib. 
Konf rans da Mər kə zi Fəh lə klu bu nun ida rə he yə ti se çi lib. Klub fak ti ki ola raq 
Ba kı da kom mu nist hə rə ka tı nın qə rar ga hı na çev ril miş di.

1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no is teh sa lı təş ki lat çı sı Faiq Məm mə də
li oğ lu Əli yev (1944–2015) ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da, 
Döv lət Film Fon dun da iş lə yib.

1939 – Cə nu bi Azər bay can ya zı çı sı Sə məd Beh rən gi (1939 – 
31.8.1968) Təb riz də ana dan olub. “Ul duz və qar ğa lar”, “Ba la
ca qa ra ba lıq” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. Azər bay can na ğıl la
rı nı fars di li nə tər cü mə edib.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Va qif Mah mud oğ lu Ba ğır
za də ana dan olub. Ba kı Döv lət Sir ki nin di rek to ru dur.
 
1955 – Ta nın mış jur na list Nə cəf Adil oğ lu Nə cə fov (1955 – 17.12.1999) Ba kı
da do ğu lub. Ali So ve tin de pu ta tı olub. Ölü mün dən son ra “Şöh rət” or de ni ilə 
(2005) təl tif edi lib.

1985 – Əmək dar ar tist Sü sən Ha cı As lan qı zı Mə ci do va (1916–
1985) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da  ça lı şıb, “Bir cə
nub şə hə rin də”, “Bi zim Cə biş müəl lim” və s. film lər də çə ki lib.

2008 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da da hi 
Azər bay can bəs tə ka rı Üze yir Ha cı bəy li nin “Ley li və Məc
nun” ope ra sı nın (mü səl man Şər qin də ilk ope ra) 100 il li yi 
qeyd edi lib.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 90 il lik yu bi le
yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1907 – Xalq ar tis ti So na Sal man qı zı Ha cı ye va (1907 – 
24.12.1979) Şə ki də do ğu lub. 1923-cü il dən Aka de mik Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, 
“Qız mar gü nəş al tın da”, “Sə hər” film lə rin də çə ki lib.

1930 – Şair Şə rif Yu sif oğ lu Ta hir li Qə bə lə ra yo nu nun Xır xa ta-
la kən din də ana dan olub. 

1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Adil Sol tan oğ lu İs ma yı lov (1939–2011) ana-
dan olub. 1959-cu il dən “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şıb, bir sı ra 
film lə rin 2-ci re jis so ru olub.

1940 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ya şar Abu ta lıb oğ lu Sə fə rov (1940–2007) Nax-
çı van MR Şah buz ra yo nun da do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun 
so lis ti olub.

1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Əli xan Nif tə li yev ana dan olub.

1946 – Əmək dar me mar Faiq Hü seyn oğ lu Yüz ba şov ana dan olub.

1947 – Ya zı çı-dra ma turq Hü seyn ba la Fa zil oğ lu Mi rə lə mov Le rik ra yo nu nun 
Nu ra vud kən din də ana dan olub. “Xə ca lət”, “Vic da nın hök mü”, “Və siy yət” və 
s. pyes lə ri teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar El na rə Rə hi ma ğa qı zı Da da şo va 
ana dan olub.

1968 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, rəs sam Gül süm Hə sən qı zı Kən gər li Nax çı-
van MR Ba bək ra yo nu nun Vay xır kən din də ana dan olub.

1976 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, akt yor Ağar za Sə-
mən dər oğ lu Qu li yev (22.12.1898 – 1976) dün ya sı nı də yi şib. 
“Qa ra daş lar”, “Sə hər”, “Ul duz” film lə ri nə qu ru luş ve rib, 
film lə rə çə ki lib.
 
2002 – “Te le vi zi ya və ra dio ya yı mı haq qın da” qa nun qüv və yə 
mi nib.

2013 – Ba kı da Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 140 il li yi ilə bağ lı Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 1 mart 2013-cü il ta rix li sə rən ca mı na uy ğun ola raq tən tə nə li yu-
bi ley mə ra si mi ke çi ri lib. 
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2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq şairi, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Nə bi Xəz-
ri nin 90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2014 – II Ba kı Bey nəl xalq Tu rizm Film lə ri Fes ti va lı işə baş la yıb. Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən fes ti val iyu nun 29-dək da vam 
edib.
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26 iyun Azər bay can Si lah lı Qüv və lər Gü nü dür. 1918-ci il iyu nun 26-da Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin hö ku mə ti ilk əla hid də di vi zi ya nın ya ra dıl ma sı 
ba rə də qə rar qə bul edib. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 22 may 1998-ci il ta rix li 
fər ma nı ilə 26 iyun Si lah lı Qüv və lər Gü nü elan edi lib.

1922 – Əmək dar me mar Şə fi qə Mi ka yıl qı zı Zey na lo va (1922–1979) ana dan 
olub.

1929 – Əmək dar elm xa di mi, hə kim-ya zı çı Nu rəd din Məm məd ba ğır oğ lu Rza-
yev (1929 – 17.10.2011) Gə də bəy ra yo nun da do ğu lub. Tür ko lo gi ya, ta rix, ədə-
biy yat və s. möv zu lar da el mi-pub li sis tik mə qa lə lə rin müəl li fi dir.

1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Va le ri Sul tan 
oğ lu Kə ri mov (1945 – 9.3.1998) Ba kı da do ğu lub. 1974-cü il dən 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da iş lə yib. Çək di yi film lər: 
“Al ma al ma ya bən zər”,  “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Qı zıl uçu-
rum”, “Si zi dün ya lar qə dər se vir dim” və s.

1946 – Əmək dar ar tist Əli Məm məd oğ lu Sa lah lı (Sa la yev; 
1946–2005) Ma sal lı ra yo nun da do ğu lub. Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

1949 – Xalq ar tis ti, re jis sor Mə ra him Fər zə li oğ lu Fər zə li bə yov Ba kı da do ğu lub.  
Sum qa yıt Dram Teat rı nın bas re jis so ru olub. 1981-ci il dən Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şır, teat rın baş re jis so ru olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Nax çı van və di gər teatr lar-
da ta ma şa lar qo yub, film lər (“Mə nim ağ şə hə rim”, “Qır mı zı qar”) çə kib.

1967 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, xo reoq raf Lüd mi la Res te mov na Qutl yans-
ka ya ana dan olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da ça lı şır.
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1918 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin hö ku mə ti “Döv lət di li haq qın da” qə
rar qə bul edib. Azər bay can (türk) di li öl kə əra zi sin də döv lət di li elan olu nub. 

1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Əsəd Əh məd (Mə həm məd) oğ lu Rza
yev (1874, To vuz – 1951) və fat edib.

1959 – Xalq ar tis ti Hü seynSə fa Qva məd din oğ lu Mir zə hə sə nov Ba la kən ra yo
nun da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt yo ru
dur, film lər də çə ki lib.

1971 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor Na dir Hü seyn oğ lu Meh di yev 
ana dan olub.

1974 – Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 100 il lik yu bi le yi ilə bağ lı Döv lət Aka
de mik Dram Teat rı nın Mosk va ya qast rol sə fə ri baş la yıb. 

1982 – Əmək dar ar tist, caz piano çu su Emil Əf ra si yab ( Emil Əf ra si yab oğ lu 
Məm mə dov) Ba kı da ana dan olub.

2010 – Şə ki şə hə rin də “İpək Yo lu” 1ci Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı baş la yıb. 
Fes ti val iyu lun 2dək da vam edib. Ənə nə vi fes ti val hər il Mə də niy yət Na zir li
yi nin dəs tə yi, Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı nın və Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy yə
ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lir.

2013 – Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Si ya vuş Məm mə da ğa oğ lu 
As lan (5.9.1935 – 2013) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Aka de
mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb. Teatr la ya na şı, te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da (“Ev lə ri kön də lən yar”, “Ya şıl ey nək li adam”), 
ki no da (“Əh məd ha ra da dır?”, “Ro meo mə nim qon şum dur”, 
“Yol əh va la tı”, “O dün ya dan sa lam” və s.) yad da qa lan ob raz
lar ya ra dıb.
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1842 – Maarif çi, tə biət şü nas alim, pub li sist Hə sən bəy Zər
da bi (Mə li kov; 1842 – 28.11.1907) ana dan olub. 1875ci il iyu
lun 22də “Əkin çi” qə ze ti ilə Azər bay can da mil li mət buatın 
əsa sı nı qo yub. Mosk va Uni ver si te ti ni na mi zəd lik dip lo mu 
ilə bi ti rən ilk mü səl man, Ba kı gim na zi ya sı nın ilk mü səl man 
müəl li mi olub.

1914 – Xalq ar tis ti Ba rat Hə bib qı zı Şə kins ka ya (1914 – 
14.1.1999) Şu şa da do ğu lub. 1935ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri
sa sı olub, bir müd dət Gən cə teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun”, 
“Onun bə la lı sev gi si” və s. film lər də ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

1925 – Xalq ar tis ti Gü la ğa Al lah ver di oğ lu Məm mə dov (1925 – 
7.6.1994) ana dan olub. 40 il dən çox Azər bay can Te le vi zi ya və 
Ra diosu Səid Rüs tə mov adı na xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nın 
so lis ti olub. “Də li Kür”, “Sən ni yə su sur san” və s. film lər də 
mah nı la rı ifa edib.

1935 – Xalq ar tis ti, pro fes sor Ağa ki şi Şəm məd oğ lu Ka zı mov 
Ağ ca bə di ra yo nun da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra və 

Ba let, Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da re jis sor iş lə yib. Mə
də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib. “Yük” fil min də (H.Z.Ta ğı
yev) çə ki lib.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Yu ri Yur ye viç Var novs ki Ba kı
da ana dan olub. 1972ci il dən “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da iş lə yir.

1982 – Əmək dar ar tist Tu ral El dar oğ lu Ab dul la yev Gən cə də ana dan olub. 
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı İm ran 
Qa sı mo vun 100 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi üzv lə ri nin ya ra dı
cı lıq şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı (Şü və lan da kı Sə məd Vur ğun adı na Ya ra dı cı lıq 
evi nin re konst ruk si ya sı və tə mi ri) ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb.
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1913 – Xalq şairi, tər cü mə çi Ni gar Xu da dat bəy qı zı Rə fi bəy li 
(1913 – 7.10.1981) Gən cə də ana dan olub. Li rik şeir lə ri ilə Azər
bay can poezi ya sı nı zən gin ləş di rib, xa ri ci dil lər dən ədə bi nü
mu nə lə ri (F.Şil ler – “Məkr və mə həb bət”, A.P.Çe xov – “Al ba
lı ba ğı”, E.L.Voy niç – “Ovod”, A.Puş kin, M.Ler mon tov və b. 
şair lə rin şeir lə ri) Azər bay can di li nə çe vi rib. 
 
1940 – Ta nın mış me mar, pro fes sor, res pub li ka Döv lət mü ka
fa tı laureatı Ra miz Hə mid oğ lu Əb dür rə hi mov Ba kı da ana dan olub.

1942 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rim ma Şah ba ba yev na Məm mə do va ana dan 
olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın müəl li mi dir. 

1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Çin giz Əlioğ lu (Əli yev) Fü zu li şə hə rin
də ana dan olub. Əsər lə ri müx tə lif dil lə rə tər cü mə olu nub. Rus di lin dən ədə bi 
tər cü mə lə rin müəl li fi dir. Film lə rə çə ki lib.

1948 – Xalq rəs sa mı Na zim Zöh rab oğ lu Bəy ki şi yev Ba kı da ana dan olub. Mu si
qi li Ko me di ya, Gənc lər, Sum qa yıt teatr la rın da qu ru luş çu rəs sam və baş rəs sam 
işə yib. 2001ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın baş rəs sa mı dır.

1958 – Əmək dar ar tist El çin Qə zən fər oğ lu Hə mi dov (1958 – 
4.3.2011) Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt
yo ru olub.   
 
1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əda lət Qa sım oğ lu Ha cı
yev ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram 
Teat rı nın di rek to ru dur.

1979 – Əmək dar ar tist El xan Mu sa oğ lu Rza yev Sum qa yıt şə hə rin də ana dan 
olub. Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yo ru dur.

1984 – Əmək dar ar tist İl kin Qəm bər  oğ lu Əh mə dov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

2007 – UNES COnun Dün ya İrs Ko mi tə si nin Ye ni Ze lan di ya nın Krist corc şə hə
rin də ke çi ri lən 31ci ses si ya sın da Qo bus tan Ta rixBə dii Qo ru ğu təş ki la tın Dün
ya irs si ya hı sı na da xil edi lib.
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1812 (ye ni təq vim lə 12 iyul) – Mü tə fək kir ya zı çı, bö yük dra
ma turq Mir zə Fə tə li Axund za də (1812 – 10.3. 1878) Şə ki də 
ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğa şeir lə baş la yıb. 1850–1855ci il lər də 
yaz dı ğı al tı ko me di ya (“Mol la İb ra him xə lil kim ya gər”, “Müs
yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah”, “Lən kə ran xa nı nın və zi ri”, 
“Xırsqul dur ba san”, “Ha cı Qa ra”, “Mü ra fiə və kil lə ri”) ilə mil
li dra ma tur gi ya nın, 1857ci il də qə lə mə al dı ğı “Al dan mış kə
va kib” po ves ti ilə realist Azər bay can nəs ri nin tə mə li ni qo yub.  

1934 – Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı ya ra nıb. Asan Re fa tov it i fa qın ida rə 
he yə ti nin səd ri se çi lib. Krım ta ta rı A.Re fa tov Azər bay can Döv lət Kon ser
va to ri ya sın da təh sil al mış, bu ra da dərs de miş, 1931ci il də pro rek tor tə yin 
edil miş di. O, Bəs tə kar lar İt i fa qı na bir il rəh bər lik et di, 1937ci il də rep res
si ya olun du. 

1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ya zı çıdra ma turq, tər cü mə çi, fəl sə fə elm lə ri 
dok to ru Fi ruz Mus ta fa (Fi ruz Qə di ma lı oğ lu Mus ta fa yev) Gə də bəy ra yo nu nun 
İsa lı kən din də do ğu lub. 30dan çox pye sin, po vest və ro man la rın müəl li fi dir. 

2019 – Ba kı da, Hey dər Əli yev Mər kə zin də UNES COnun Dün ya İrs Ko mi tə
si nin 43cü ses si ya sı nın açı lış mə ra si mi olub. Ses si ya ya ümu mi lik də 180dək 
öl kə dən 2500dən çox nü ma yən də qa tı lıb. Ses si ya nın ic las la rı iyu lun 1dən 
10dək Ba kı Konq res Mər kə zin də ke çi ri lib.
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1 İYИL
1925 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Pə nah İm ran oğ lu Xə li-
lov (1925–2019) Gür cüs ta nın Mar neuli ra yo nu nun Sa dax lı kən-
din də do ğu lub. “Azər bay can so vet ədə biy ya tı ta ri xi” üç cild li yi-
nin həm müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

1926 – Ba kı da “Kom so mol” ad lı ay lıq ədə bi, si ya si və el mi jur-
na lın 1-ci sa yı çap dan çı xıb. 

1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq İs fən di yar Adil oğ lu 
Rüs tə mov (1937 – 9.2.2018) Gə də bəy ra yo nu nun Gər gər kən-
din də do ğu lub. Gə də bəy də ilk aşıq an samb lı nı ya ra dıb, müx-
tə lif fes ti val lar da res pub li ka mı zı təm sil edib.

1938 – Xalq ar tis ti To fi q Sə məd oğ lu Möv lə vi Nax çı van da ana-
dan olub. Uzun il lər Cə lil Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van 
Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da akt yor ki mi fəaliy yət gös tə rib.

1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əş rəf Ca vad oğ lu Şə fi  yev Sum qa yıt da ana-
dan olub.

1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor, dubl yaj üz rə re jis sor Arif İz zət oğ lu 
Hə bi bi ana dan olub. Uzun il lər “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın dubl yaj şö-
bə sin də ça lı şıb.

1944 – Xalq ar tis ti Lə ti fə Ca han dar qı zı Əli ye va Qa zax ra yo nu nun Yu xa rı Sa-
lah lı kən din də do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, fi lm lə rə (“Bə yin 
oğur lan ma sı”, “O dün ya dan sa lam” və s.) çə ki lib.

1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Zi yad xan 
Al xan oğ lu Əli yev Şa ma xı da do ğu lub. İn cə sə nət ta ri xi mi zə dair təd qi qat la rın, 
çox say lı ki tab la rın müəl li fi  dir. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru dur.

1953 – Əmək dar me mar Cə ma ləd din Bəy oğ lu Qə di rov ana dan olub.
      
1954 – Əmək dar rəs sam Tel man Ma naf oğ lu Ab di nov Nax çı van MR Şah buz 
ra yo nu nun Kü lüs kən din də ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğın da port ret və mən zə rə 
jan rı mü hüm yer tu tur.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ül kər Ka mal qı zı Ta lıb za də ana dan olub. 
Ab dul la Şaiqin mən zil-mu ze yi nin di rek to ru dur.
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1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si El də niz Bəh mən oğ lu Mus ta fa yev ana dan 
olub. Yev lax şə hər Mə də niy yət Mər kə zi nin di rek to ru dur.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sü rəy ya İs ma yıl qı zı Zey na lo va ana dan 
olub. Saat lı ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru dur.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas Əli səf tər Mür səl oğ lu Hü sey nov 
ana dan olub. “Ki no və poezi ya”, “Ki no ter min lə ri nin izah lı lü ğə ti” və s. ki tab-
la rın müəl li fi  dir.

1967 – Əmək dar me mar Xə lil Ələk bər oğ lu Cə fə rov ana dan olub.

1969 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ən ti qə Rə him qı zı Ta ğı ye va ana dan olub. 
Ma sal lı ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru dur.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Atəş gah mə bə di” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo-
ru ğu nun mü ha fi  zə si və mad di-tex ni ki tə mi na tı, əra zi də ar xeolo ji təd qi qat iş-
lə ri nin apa rıl ma sı və “Atəş gah” ta ri xi mu zey mər kə zi nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı 
sə rən cam im za la yıb.
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1892 – Ya zı çı, maarif və mə də niy yət xa di mi Ta ğı Ab bas oğ lu 
Şah ba zi (Si mürğ; 1892–1937) Ba kı da ana dan olub. Res pub li
ka Xalq maarif ko mis sa rı nın müavi ni, Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin rek to ru iş lə yib. “Ağa nın kə ni zi”, “Al dan mış 
ümid”, “Qay çı” və s. he ka yə lə rin müəl li fi dir. Rep res si ya qur
ba nı dır.

1922 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si ya nın da 
Ye ni Türk Əlif a sı Ko mi tə si təş kil olu nub. Bir il son ra, 1923cü il okt yab rın 20
də Azər bay can MİK “Ye ni Azər bay can əlif a sı nın döv lət əlif a sı ki mi ta nın ma
sı haq qın da” dek ret qə bul et di. La tın qra fi ka lı əlif a ya tam ke çid 1929cu il də 
real laş dı. 

1953 – Əmək dar ar tist To fiq Əş rəf oğ lu Qаrа yev (1953 – 26.10.2013) Ağ dam da 
do ğu lub. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1953 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Mə həb bət Al lah ver di oğ lu Ka zı mov (1953 
– 27.1.2014) La çın ra yo nu nun Çor man kən din də do ğu lub. “Dan ul du zu” an
samb lı nın so lis ti olub.

1965 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl ham Əb dül oğ lu Hü sey nov ana dan olub. 
Döv lət Yuğ Teat rın da ça lı şır.
 
1976 – Sa bit Rəh man adı na Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın açı lı şı ke çi ri lib.
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1940 – Ta nın mış piano çu, Xalq ar tis ti Zöh rab Əf ra si yab oğ lu 
Adı gö zəl za də (1940 – 24.5.2012) Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub, Əs ki şə hər Uni ver si te ti nin 
(Tür ki yə) Döv lət Kon ser va to ri ya sın da ka fed ra mü di ri iş lə yib.

1942 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, or qan ifa çı sı, mu si qi şü nas 
Ta hi rə Əhəd qı zı Ya qu bo va Ba kı da ana dan olub.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ma ral Cəb ra yıl qı zı Ma na fo va ana dan olub. 
Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın ka fed ra mü di ri dir. 

1959 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Na zim Ən vər oğ lu Ha cıəli bə yov Ba kı da ana
dan olub. Döv lət Mu si qi li Teat rı nın baş di ri jo ru olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı 
və Ra diosu nun Ni ya zi adı na Sim fo nik or kest ri nin di ri jo ru dur.
 
1963 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, pro dü ser Cə mil El şad oğ lu Qu li yev 
Ba kı da ana dan olub. Döv lət Film Fon du nun di rek to ru, İc ti mai Te le vi zi ya və 
Ra dio Ya yım la rı Şir kə ti nin baş di rek to ru iş lə yib. “Azər bay can film” ki nos tu di
ya sı nın di rek to ru dur (2019cu il dən). 

1967 – Əmək dar ar tist, teatr və ki no akt yo ru İl ham Ab bas oğ lu Hü sey nov Gən
cə də ana dan olub.

2000 – Aşıq Xas po lad Gü lab lı (Xas po lad Sal man oğ lu Mir za lı yev; 1919–2000) 
və fat edib.
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1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si ki no qur ğu la rı nın mil li ləş di ril mə si haq
qın da dek ret ve rib. Res pub li ka da kı bü tün ki ne ma toq ra fi ya müəs si sə lə ri Xalq 
Maarif Ko mis sar lı ğı nın ya nın da İn cə sə nət Şö bə si nin ix ti ya rı na ve ri lib. Da ha 
son ra İn cə sə nət Şö bə si nin ya nın da Mər kə zi Ki nop ro kat (Sent rop ro kat) ida rə si 
ya ra dıl dı.

1928 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi 
Kam ran Nə bi oğ lu Rə hi mov (1928 – 4.7.2007) Nax çı van MR 
Şə rur ra yo nu nun Qa ra bağ lar kən din də do ğu lub. Maarif na zi
ri (1983–1988), Ali So ve tin de pu ta tı (1990–1995) olub.

1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr şü nas Ra fiq Kə rim oğ
lu Sa dı qov ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si
te ti nin pro rek to ru olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın 
ka fed ra mü di ri dir.

1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si El za Qə dir qı zı Oru co va ana dan olub. Qu ba 
ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi nin di rek to ru dur.

1950 – Əmək dar rəs sam Na bat Mə hər rəm qı zı Sə mə do va Qa zax ra yo nun da 
ana dan olub. Lən kə ran, Sum qa yıt teatr la rın da rəs sam iş lə yib. Aka de mik Döv
lət Mu si qi li Teat rın da ça lı şır. 

1956 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Əli qis mət 
Hüm mət oğ lu La la yev ana dan olub. 2008ci il dən Azər bay can Döv lət Aka de
mik Mu si qi li Teat rı nın di rek to ru dur. 

1972 – Xalq ar tis ti, xa nən də Nə za kət Xos rov qı zı Tey mu ro va Ağ dam ra yo nu
nun Əli mə dəd li kən din də ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so
lis ti, Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi dir.
 
1977 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Sev da Çin giz qı zı Ələk bər za də Ba kı da ana dan 
olub.

1994 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Sal yan Döv lət 
Kuk la Teat rı ya ra dı lıb.

İYИL

270



5
1851 – Pub li sist, alim və ic ti mai xa dim İsa sul tan Nə cəf qu lu oğ lu Şah tax tins ki 
(1851 – 18.10.1894) İrə van da ana dan olub. “Tif iss ki vest nik” qə ze tin də şö bə 
mü di ri, “Kav kazs ki al ma nax”ın tə sis çi si, na şi ri və re dak to ru olub.

1928 – Əmək dar ar tist Əzi za ğa (Ağa ba ba) Qa sım oğ lu Qa sı
mov (1928 – 18.2.1985) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət 
Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt yo ru olub, film lə rə çə ki lib.  

2003 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Aşıq Şəm şi rin 110 il lik yu bi
le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı
nın 50 il li yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. Teat rın yu bi le yi 2018ci il okt yab rın 
30da tən tə nə li şə kil də qeyd edil di.
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1918 – Ya zı çı-tər cü mə çi Şə fi qə Əli qı zı Ağa ye va (1918–1983) Ağ dam da ana dan 
olub. Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın in ki şa fı na töh fə lər ve rib. Rus ya zı çı la rı-
nın uşaq və ye ni yet mə lər üçün he ka yə və po vest lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib.

1944 – Xalq ar tis ti, violon çel ifa çı sı Ra si Mah mud oğ lu Ab dul la yev ana dan 
olub. Q.Qa ra yev adı na Döv lət Ka me ra Or kest ri nin so lis ti olub, Qa hi rə və Də-
məşq kon ser va to ri ya la rın da pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı Xan lar Daş də mir oğ lu Cə-
fə rov (1947–2016) ana dan olub. 

1963 – Əmək dar ar tist, inst ru men tal (nə fəs alət lə ri) ifa çı İl ham İs ma yıl oğ lu Nə-
cə fov ana dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi dir.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rə na Qur ban xan qı zı Əsə do va ana dan olub. 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək da şı dır.

1971 – Əmək dar mə də niy yət  iş çi si El çin To fiq oğ lu Ab ba sov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir. 

1982 – Əmək dar ar tist İla hə Əh san qı zı Əfən di ye va-Xə li lo va ana dan olub. Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1983 – Əmək dar ar tist Rə na Ha cı qı zı Rə hi mo va ana dan olub. Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.
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1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si in cə sə nət abi də lə ri və əsər lə ri nin si ya hı ya 
alın ma sı və mü ha fi zə si haq qın da qə rar qə bul edib.

1939 – Ya zı çı, təd qi qat çı-alim, pro fes sor El mi ra Nə zər qı zı 
Za ma no va (1939–2010) Göy çay şə hə rin də ana dan olub. Rus 
və Azər bay can dil lə rin də el mi-fan tas tik əsər lə rin müəl li fi dir: 
“Ye ral tı dün ya”, “Vaxt dır, qar da şım” və s.

1953 – Xalq ar tis ti Adil Mü se yib oğ lu Bay ra mov Gən cə də ana-
dan olub. F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı “Göy-
göl” Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın rəh bə ri dir. 

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Meh ri ban Qu lam qı zı Nu ri ye va ana dan 
olub. Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin əmək da şı dır.

1961 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Ələk bər Adı gö zəl oğ-
lu Hü sey nov (1961 – 2.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Kuk la Teat rı nın baş re jis so ru iş lə yib. Te le vi zi ya ta ma-
şa la rın da yad da qa lan rol lar oy na yıb.

1968 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni, bəs tə kar El za Nu ru qı zı Qa-
sı mo va (Se yid ca han) Si yə zən şə hə rin də ana dan olub.

2019 – UNES CO-nun Dün ya İrs Ko mi tə si nin Ba kı da ke çi ri lən 43-cü ses si ya sın-
da Şə ki şə hə ri nin ta ri xi his sə si Şə ki Xan sa ra yı ilə bir lik də UNES CO-nun Dün ya 
irs si ya hı sı na da xil edi lib.
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1888 – Xalq ar tis ti Pyotr Pav lo viç Ja ri kov (1888–1969) Mosk
vada anadanolub.AzərbaycanDövlətRusDramTeatrında
aktyorvərejissorkimifəaliyyət(1928–1963)göstərib.

1909 –Məşhur dilçi alim, akademik,Əməkdar elm xadimi,
DövlətmükafatılaureatıƏbdüləzəlMəmmədoğluDəmirçi
zadə(1909–10.4.1979)Şəkidədoğulub.MüasirAzərbaycan
dilinin fonetikasına,etimologiyasınavəümumidilçiliyəaid
əsərlərinmüəllifidir.

1931–XalqartistiZülfüqarYaquboğluBaratadə(1931–11.2.1991)Gəncədə
doğulub.1949cuildənGəncəDövlətDramTeatrınınaktyoruolub,filmlərəçə
ki lib.

1937–ƏməkdarmemarAdilAbdullaoğluƏləkbərovanadanolub.

1948–ƏməkdarartistAkifƏlioğluYusifovanadanolub.ŞəkiDövlətDram
Teatrınınaktyorudur.

1959–XalqartistiŞirzadƏsədoğluAbutalıbovNaxçıvanşəhərindədoğulub.
NaxçıvanMusiqiliDramTeatrınınaktyorolub.M.T.SidqiadınaNaxçıvanDöv
lətKuklaTeatrınındirektorudur.

1970–Tarzən,ƏməkdarmüəllimUmudAğasifoğluİbrahimovanadanolub.
MədəniyyətvəİncəsənətUniversitetininkafedramüdiridir.

2014–PrezidentİlhamƏliyevXalqyazıçısıQılmanİlkinin100illikyubileyinin
keçirilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.
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1835 – Gör kəm li şair və maarif çi Se yid Əzim Şir va ni (Se yid 
Əzim Se yid Mə həm məd oğ lu Mir Cə fər za də; 1835 – 20.5.1888) 
Şa ma xı da ana dan olub. Azər bay can li rik və sa ti rik poezi ya sı
nı zən gin ləş di rib, “Əkin çi”, “Zi ya” qə zet lə rin də pub li sis tik 
ya zı lar ya zıb. Azər bay can şair lə ri nin qı sa tər cü me yiha lı nı və 
əsər lə rin dən nü mu nə lə ri ki tab (“Təz ki rə”) şək lin də nəşr et
di rib.

1926 – Gör kəm li ya zı çıdra ma turq Nə cəf bəy Fə tə li bəy oğ lu Və zi rov (1854–
1926) və fat edib. Ədib “Mü si bə tiFəx rəd din” pye si ilə Azər bay can dra ma tur gi
ya sın da fa ciə jan rı nın əsa sı nı qo yub. 

1939 – Əmək dar ar tist Fi ruz İmam oğ lu Xu da ver di yev (1939–
2017) Ba kı nın Lök ba tan qə sə bə sin də do ğu lub. Min gə çe vir 
teat rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la
rın da, film lər də çə ki lib.

1977 – Əmək dar ar tist Rus lan Xan ba la oğ lu Sə li mov ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti
dir.

1978 – Əmək dar ar tist Ete ri Leoni dov na Cə fə ro va ana dan olub. Ba kı Xo reoq ra
fi ya Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1979 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Ay gün Mü ba riz qı zı Zey na lo va ana dan 
olub. R.Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti dir.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
90 il li yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. Teat rın yu bi le yi 2018ci il de kab rın 7də 
tən tə nə li şə kil də qeyd edi lib.
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1898 – Şair Xəs tə Bay ra mə li (Bay ra mə li Ab ba sə li oğ lu Xu di yev; 1898–1952) Qər-
bi Azər bay can da, Göy çə ma ha lı nın Nə ri man lı kən din də ana dan olub. 

1909 – Azər bay ca nın ilk sə nəd li fi lm re jis sor la rın dan olan Ni-
ya zi Mus ta fa oğ lu Bə də lov (1909 – 2.11.1997) Şə ki də ana dan 
olub. Ümu mitt  i faq Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nun ilk azər bay-
can lı mə zun la rın dan dır.

1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin dek re ti ilə “mu si qi 
təh si li ni pro le tar küt lə lə ri içə ri sin də ge niş yay maq” məq-
sə di lə mu si qi alət lə ri döv lət mül kiy yə ti elan edi lib. Or kestr 
mu si qi çi lə ri sə fər bər li yə alı na raq Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın sə rən ca mı na 
ve ri lib.

1924 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Ək bər Ağar za oğ lu Ba ba yev (1924 – 12.9.1979) 
ana dan olub. 

1930 – Xalq ya zı çı sı Sa bir Mə həm məd oğ lu Əh məd li (1930 – 
17.4.2009) Cəb ra yıl şə hə rin də do ğu lub. “Pil lə lər”, “To ğa na”, 
“Ya sa mal gö lün də qa yıq lar üzür”, “Ma vi gün bəz”, “Ge dən lə-
rin qa yıt ma ğı”, “Dün ya nın ar şı nı”, “Axi rət sev da sı” və s. ki-
tab la rın müəl li fi  dir. Əsər lə ri xa ri ci dil lə rə tər cü mə edi lib.

1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şairə, dra ma turq Kə ma lə 
Ağa qı zı Ağa ye va (1937 – 18.7.2019) Nax çı van şə hə rin də ana-

dan olub. Mən zum pyes lə ri (“Məh sə ti”, “O, bi zim dağ la rın oğ lu dur”, “Göy çək 
Fat ma” və s.) teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

1947 – Əmək dar ar tist, sak so fon ifa çı sı Arif Qüd rət oğ lu Ca han gi rov ana dan 
olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da pe da qo ji fəaliy yət gös tə rir.

1949 – Əmək dar ar tist Ma hir Məm məd oğ lu Məm mə dov Gən cə də ana dan 
olub. F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri-
nin kon sert meys te ri dir.

1953 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ələk bər Rauf oğ lu Ka zı movs ki (1953–2016) 
ana dan olub. 1974-cü il dən Azər bay can Te le vi zi ya sın da iş lə yib, fi lm-ta ma şa və 
sə nəd li te le fi lm lə rin re jis so ru olub.
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1969 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə ri man Məm mə dov ana dan olub. “Nə ri-
man fi lm” ki nos tu di ya sı nın rəh bə ri dir.

1995 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti “Hü seyn Cа vi din ev-mu ze yi 
haq qın da” qə rar qə bul edib. Mu zey haq qın da ilk qə rar 1981-ci il də ve ril sə də, 
təş ki la ti sə bəb lər üzün dən hə ya ta ke çi ril mə miş di. 1995-ci il də mu zey AMEA 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun bi na sı nın 3-cü mər tə bə sin də yer lə şən və şairin 1920–
1937-ci il lər də ya şa dı ğı mən zil də təş kil edil di.
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1926 – Ta rix elm lə ri dok to ru Şöv kət Əzi za ğa qı zı Ta ğı ye va (1926–2015) ana dan 
olub. Cə nu bi Azər bay can və İran ta ri xi nə dair təd qi qat la rın müəl li fi dir.

1926 – Əmək dar rəs sam Al tay Ağa səid oğ lu Səidov (1926 – 10.9.2015) Ba kı da 
ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da qu ru luş çu rəs sa mı, baş rəs sam iş lə
yib, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib.

1937 – Əmək dar rəs sam Ək rəm Qu lam oğ lu Hə sən za də (1937 – 22.11.2007) ana
dan olub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam lıq Tex ni ku mun da ça lı şıb. Rəs sam
lar İt i fa qı nın böl mə mü di ri olub.

1939 – SS Rİ rəh bər li yi nin gös tə ri şi ilə Azər bay can SSR Ali So ve ti la tın qra fi ka lı 
əlif a dan ki ril (rus) qra fi ka lı əlif a ya keç mək haq qın da qa nun qə bul edib. Ki ril 
qra fi ka lı əlif a ya ke çid 1 yan var 1940cı il də ger çək lə şib.

2006 – Gör kəm li ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Ra sim 
Mir qa sım oğ lu Oca qov (22.11.1933 – 2006) və fat edib. “Sən 
ni yə su sur san?”, “Onun bö yük ürə yi” və s. film lə rin qu ru
luş çu ope ra to ru olub. “Tü tək sə si”, “İs tin taq”, “Ad gü nü”, 
“Öl səm, ba ğış la”, “Təh mi nə”, “Otel ota ğı” və s. film lə rə qu
ru luş ve rib. 

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Et noq ra fi ya Mu
ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da” sə rən cam im za la nıb.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay ca nın ilk qa dın ope ra mü ğən ni si, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Şöv kət Məm mə do va nın 120 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im
za la yıb.
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1911 – Bö yük sa ti rik şair, maarif çi və mü tə fək kir Mir zə Ələk bər Sa bir (30.5.1862 
– 1911) və fat edib. Ölü mün dən son ra şeir lə ri “Hop hop na mə” ad lı top lu da nəşr 
olu nub.

1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Ru hən giz Na ğı qı zı Qa sı mo va ana
dan olub. Teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rı na, film lə rə (“Mö cü zə lər ada sı”, “Al man 
kli ni ka sı na şəx si sə fər” və s.) mu si qi lər ya zıb, mah nı la rın müəl li fi dir.

1945 – Əmək dar ar tist Ra hib Se yi da ğa oğ lu Əli yev Ba kı da ana dan olub. 50 ilə 
ya xın Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1947 – Əmək dar ar tist Xə lil Ər rəh man oğ lu Hü sey nov Nax çı van MR Ba bək 
ra yo nu nun Zey nəd din kən din də do ğu lub. Nax çı van Mu si qi li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub.  

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Möv lud Və li oğ lu Oca qov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın əmək da şı dır.

1956 – Əmək dar ar tist Mü ba riz Şə fa yət oğ lu Hə mi dov Göy çay şə hə rin də ana
dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru, di rek to ru (2006–2018) olub. 
2018ci il də Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı na di rek tor tə yin edi lib.

1977 – Əmək dar ar tist El şən Şa hin oğ lu Cəb ra yı lov Ba kı şə hə rin də ana dan olub. 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1978 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Anar Va qif oğ lu Hü seyn li (Şu şa lı) ana dan olub. 

1987 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Hü seyn Sa raç lı (Hü seyn Qur ban oğ lu 
Hə sə nov; 1916–1987) və fat edib. 

1993 – Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Tür ki yə və Türk mə
nis ta nın mə də niy yət na zir lə ri Al ma tı şə hə rin də “Türk Kül tür və Sə nət lə ri Or
taq Yö nə ti mi”nin (TÜRK SOY) ya ra dıl ma sı haq qın da sa ziş im za la yıb lar. Qu
rum 2009cu il dən Bey nəl xalq Türk Mə də niy yət Təş ki la tı ad la nır.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti Ağa
sa dıq Gə ray bəy li nin 120 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za
la yıb.
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1889 – Maarif və mə də niy yət xa di mi Xos rov Mir zə Əli oğ lu Axund za də (1889–
1960) Şu şa da ana dan olub. 

1910 – Ya zı çı-dra ma turq, tər cü mə çi Na ğı Kə rim oğ lu Na ğı yev (1910–1981) Nax-
çı van MR Cul fa ra yo nu nun Yay cı kən din də ana dan olub. 

1926 – Xalq rəs sa mı Vi da di Ya qub-Fər man oğ lu Nə ri man bə-
yov (1926–2001) ana dan olub. “Yol da”, “Xa ti rə lər”, 20 Yan var 
möv zu sun da “Qa til lər” tab lo la rı və s. əsər lə rin müəl li fi dir.  
20-dək öl kə də sər gi si ke çi ri lib. 

1936 – Ki noope ra tor, re jis sor, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Ra sim Rza oğ lu İs ma yı lov 
(1936 – 4.5.2004) ana dan olub. “Axı rın cı aşı-
rım”, “Gün keç di”, “Nə si mi”, “Ba bək” və s. film lə rin qu ru-
luş çu ope ra to ru olub. “Şir ev dən get di”, “Si zi dün ya lar qə dər 
se vir dim” və s. bə dii film lə rə qu ru luş ve rib.

1945 – Xalq ar tis ti Yev ge ni ya Ste pa nov na Nev mer jis ka ya ana-
dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1946 – Bəs tə kar El dar Səid oğ lu Rüs tə mov (1946–2010) ana dan olub. Ro mans, 
süita, oda və s. janr lar da əsər lər, film lə rə mu si qi lər ya zıb.

1953 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fa zil Mus ta fa oğ lu Əsə dov Nax çı van şə hə-
rin də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın or kestr ar tis ti dir. 

1957 – Xalq ar tis ti Bəx ti yar Oq tay oğ lu Xa nı za də Ba kı nın Şa ğan kən din də do-
ğu lub. Azər bay can da Pan to mi ma teat rı nın (1994) ya ra dı cı sı və baş re jis so ru, bir 
sı ra səh nə əsər lə ri nin müəl li fi dir. Çə kil di yi film lər: “Qə rib cin lər di ya rın da”, 
“Ov sun çu”, “Ca vid öm rü” və s.

1972 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səadət Ca han gir qı zı Ələk bə ro va ana dan 
olub. “İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zin də ça lı şır.

2001 – Xalq şairi Mir va rid Pa şa qı zı Dil ba zi (19.8.1912 – 2001) və fat edib. Ədə bi 
ya ra dı cı lıq la bə ra bər rus şair lə ri nin əsər lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib.
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1905 – Aşıq Alı xan Qa ra ya zı lı (Alı xan Qur ban oğ lu Ömə rov; 
1905–1998) Gür cüs ta nın Qa ra ya zı böl gə si nin Ko sa lı kən din də 
ana dan olub.

1914 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Köv sər Məm məd qı zı Ta
rı ver di ye va (1914–2014) İrə van şə hə rin də do ğu lub. 50 il dən 
çox Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te tin də Azər bay can 
ədə biy ya tı ta ri xi ni təd ris edib. 

1951 – Əmək dar ar tist Aidə Ələk bər qı zı Qa sı mo va ana dan olub. Ağ dam Döv
lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1981 – Xalq ar tis ti, rəq qas Rü fət El dar oğ lu Xə lil za də ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı Azər bay can Döv lət Rəqs An samb lı nın ba let
meys te ri dir.

1991 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ar zu Qur ban qı zı Əli ye va ana dan olub. Aka de
mik Ope ra və Ba let Teat rı nın, Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.
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1925 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni-piano çu, pro fes sor Rauf İs ra fil 
oğ lu Ata ki şi yev (1925 – 3.2.1994) Ba kı da ana dan olub. 1953-cü 
il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, bir çox 
xa ri ci öl kə lər də çı xış edib.

1926 – Xalq ar tis ti Sə da yə İs ma yıl qı zı Mus ta fa ye va (1926 – 
13.8.2004) Şə ki də ana dan olub. Şə ki, Gən cə Dram teatr la rın da 
ça lı şıb, film lər də (“Mən ki gö zəl de yil dim”, “Öl səm, ba ğış la”, 
“Həm zi ya rət, həm ti ca rət” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1928 – Ta nın mış tər cü mə çi Meh di Mir ki şi oğ lu Mir ki şi yev (1928–1992) Cəb ra-
yıl ra yo nu nun Mir zə can lı kən din də ana dan olub. Rus di lin dən çox say lı ədə bi 
tər cü mə lər edib.

1930 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Azər Hü seyn oğ lu Rza yev 
(1930 – 14.12.2015) ana dan olub. “Ba kı–90” sim fo ni ya sı, ka me ra 
or kest ri üçün “Nok türn” və s. əsər lə rin müəl li fi dir. Fi lar mo ni ya-
nın bə dii rəh bə ri, Ope ra və Ba let Teat rı nın di rek to ru olub.

1946 – Əmək dar ar tist Mə za hir Həm dul la oğ lu Cə li lov Ma-
sal lı ra yo nun da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.

1952 – “Kir pi” sa ti rik jur na lı nəş rə baş la yıb.

1952 – Xalq ar tis ti Alek sand ra Kons tan ti nov na Ni ku şi na Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə za kət Qur ban qı zı Da da şo va ana dan 
olub. Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək da şı dır.

1959 – Əmək dar rəs sam Tey mur Rə sul oğ lu Rza yev Ba kı da ana dan olub. 
1994-cü il dən Tür ki yə də ya şa yır. Ye di te pe Uni ver si te ti (İs tan bul) İn cə sə nət 
fa kül tə si nin müəl li mi dir. Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın fəx ri üz vü dür.

1970 – Əmək dar ar tist Gü lər Nə bi qı zı Nə bi ye va Yev lax ra yo nu nun Yu xa rı bu-
caq kən din də ana dan olub. Ba kı Ka me ra Teat rın da ça lı şıb. Döv lət Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır.

2019 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Azər bay can 
Xal ça Mu ze yi nə “Mil li” sta tu su ve ri lib.
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1913 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Mir zə Əb dül cab bar oğ lu Ba ba yev 
(1913 – 13.1.2003) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi lar
mo ni ya sı nın so lis ti olub, film lər də (“Te le fon çu qız”, “Dər viş 
Pa ri si part la dır”, “Də li Kür” və s.) ma raq lı rol lar oy na yıb. 

1934 – Əmək dar me mar, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ra sim 
Hə sən oğ lu Əli yev ana dan olub. Ba kı şə hə ri nin baş me ma rı 
(1974–1988) iş lə yib. Bir sı ra mə də niy yət sa ray la rı nın, Nax çı
van da Hü seyn Ca vi din məq bə rə si nin (Ö.El da rov la bir lik də) la yi hə müəl li fi dir.

1949 – Əmək dar ar tist, bəs tə kar, sk rip ka ifa çı sı Fər həng Rə him oğ lu Hü sey nov 
(1949 – 16.2. 2010) ana dan olub. Ya po ni ya da “İpək Yo lu” mü sa bi qə si nin (1991) 
qa li bi ki mi “Ko da yu” ope ra sı nı ya zıb, sim fo nik əsər lər müəl li fi dir.

1957 – Əmək dar müəl lim Va qif Oruc oğ lu Ab ba sov ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
S.Ələs gə rov adı na 1 nöm rə li Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin di rek to ru dur. 

1958 – Xalq ar tis ti İl ham Tə vək kül oğ lu Əs gə rov (1958 – 
6.9.2015) Ma sal lı ra yo nu nun Xoş ço ban lı kən din də do ğu lub. 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, 
film lər də (“Doğ ma sa hil lər”, “Biz qa yı da ca ğıq”) ma raq lı rol
lar oy na yıb. Film lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

1958 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor, sse na rist Vi da di İs ma yıl 
oğ lu Hə sə nov Gən cə də ana dan olub. 1990cı il dən Yuğ teat

rın da ça lı şır. Film lə rə (“Bə yin oğur lan ma sı”, “Ya lan”, “Çöl çü” və s.) çə ki lib. 

1975 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Se vil İn şal la qı zı Ha cı ye va Ba kı da 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın baş xor
meys te ri dir.

1984 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Nur lan Növ rəs oğ lu Növ rəs li ana dan olub.
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1487 – Azər bay can Sə fə vi lər döv lə ti nin ba ni si, gör kəm li sər-
kər də, şair Şah İs ma yıl Xə tai (1487 – 23.5.1524) Ər də bil də do-
ğu lub. 1501-ci il də Təb ri zi pay taxt elan et mək lə Sə fə vi lər döv-
lə ti ni qu rub. “Xə tai” tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zıb, “Dəh na mə” 
poema sı nın müəl li fi  dir. 

1898 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist Əb dül va hab Ha cı Zey na lab-
din oğ lu Məm məd za də (Yurd se vər; 1898–1976) Ba kı da do-
ğu lub. 1923-cü il də həbs edi lib, 10 il lik həbs və sür gün dən son ra mü ha ci rə tə 
ge dib. 60–70-ci il lər də İs tan bul da Azər bay can Mil li Mər kə zi nə rəh bər lik edib, 
An ka ra da dəfn olu nub.

1924 – Azər bay can da ümu mitt  i faq maarif çi lik hə rə ka tı – “Rədd ol sun sa vad sız-
lıq” cə miy yə ti nin şö bə si təş kil edi lib.

1939 – Əmək dar ar tist Zem fi  ra Emin qı zı Sa dı qo va ana dan olub. “Də li Kür”, “Tü-
tək sə si”, “Tor paq. Də niz. Od. Sə ma”, “Bağ möv sü mü” və s. fi lm lə rə çə ki lib. 

1939 – Ta nın mış folk lor şü nas, et noq raf Hik mət Əh məd oğ lu Əb dül hə li mov Şə-
ki şə hə rin də ana dan olub. 

1945 – Əmək dar elm xa di mi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru, pro fes sor Ti mu çin İl yas oğ lu Əfən di yev ana dan olub. Azər bay can teat rı, 
mə də niy yət ta ri xi və s. möv zu lar da ki tab la rın müəl li fi  dir. Mə də niy yət və İn cə-
sə nət Uni ver si te ti nin rek to ru (1987–2014) olub. 2014-cü il dən Ba kı Xo reoq ra fi  ya 
Aka de mi ya sı nın rek to ru dur.

1948 – Əmək dar rəs sam Şa mil Ağa ba la oğ lu Buk sa yev Ba kı da ana dan olub. 
Mo nu men tal rəng kar lıq la məş ğul olur, bey nəl xalq sər gi lə rin iş ti rak çı sı dır.

1953 – Xalq ar tis ti Tel man Ab bas qu lu oğ lu Adı gö zə lov (1953 
– 15.4.2010) Ba la kən ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar 
ya ra dıb. Film lə rə (“An la maq is tə yi rəm”, “Gü nay dın, mə lə-
yim!” və s.) çə ki lib.

1958 – Tər cü mə çi, şair, pub li sist Ma hir Ni ya zi oğ lu Qa ra yev 
Göy çay da ana dan olub.

1963 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Mə ta nət Mə həm mə də li qı zı İs gən dər li ana dan 
olub.
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1965 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə Azər bay can Döv lət Ədə-
biy yat və İn cə sə nət Ar xi vi ya ra dı lıb. Ar xiv gör kəm li ədə biy yat şü nas alim Sal-
man Müm ta zın adı nı da şı yır.

1969 – Əmək dar ar tist Ley li Fə tul la qı zı Və li ye va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1972 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Cey hun Kə rim oğ lu Al lah ver di yev 
ana dan olub. Sim fo nik və ka me ra or kestr lə ri üçün əsər lə rin müəl li fi , Ba kı Mu-
si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1982 – Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 60 il lik 
yu bi le yi qeyd edi lib. Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci 
ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.
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1864 – Məş hur xa nən də Ke çə çi oğ lu Mə həm məd (Mə həm məd 
Mə şə di Xə lil oğ lu; 1864 – 20.11.1940) Şu şa da do ğu lub. Xa nən
də nin ifa sın da mu ğam və xalq mah nı la rı Var şa va və Ki yev də 
qram mo fon val la rı na ya zı lıb. 1926cı il dən Üze yir Ha cı bəy
li nin tə şəb bü sü ilə Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da 
müəl lim lik edib.

1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ser gey Ar sen ye viç Ma yo
rov (1903–1973) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rın da (1926–1937) qu ru luş
çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib.

1927 – Ta nın mış hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı To kay Hə bib oğ
lu Məm mə dov (1927 – 2.5.2018) Ba kı da ana dan olub. Üze yir 
Ha cı bəy li nin, Nə si mi nin (İ.Zey na lov la bir lik də), Fü zu li nin 
(Ö.El da rov la bir lik də), Ko roğ lu nun Ba kı da ucal dı lan hey kəl
lə ri nin müəl li fi dir. Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes
so ru ki mi gənc hey kəl tə raş la rın ye tiş mə si nə töh fə lər ve rib. 

1932 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi, AMEAnın 
müx bir üz vü Aza də Cə fər qı zı Rüs tə mo va (1932–2006) Ba kı da do ğu lub. Ki tab
la rı: “Azər bay can epik şeiri nin in ki şaf yol la rı”, “Mə həm məd Fü zu li”, “Ni za mi
nin poezi ya sə ləf ə ri” və s. 

1936 – Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın əm ri nə əsa sən Ba kı Uşaq Teat
rı (1928ci il 20 sent yabr da ya ra dıl mış dı) Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı ad lan dı rı lıb. Teat ra russo vet ya zı çı sı Mak sim Qor ki nin adı ve ri lib.

1939 – Xalq ar tis ti Ha cı mu rad Ha cı Əh məd oğ lu Ya gi za rov Ba kı da ana dan olub. 
1962ci il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. “Bö
yük da yaq”, “Ar şın mal alan” (1965), “Bir cə nub şə hə rin də”, “Ən va cib mü sa hi
bə” və s. film lər də ma raq lı rol lar oy na yıb. 

1961 – Əmək dar ar tist Na hi də Mü lük qı zı Oru co va ana dan olub. Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.   

2013 – UNES COnun mən zilqə rar ga hın da Azər bay ca nın təş ki la ta üzv ol ma sı
nın 20 il li yi ilə əla qə dar UNES COya hə diy yə edil miş daş at və qoç abi də lə ri
nin, Azər bay ca nın daş sə nə ti nə həsr edil miş sər gi nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. 
Mə ra sim də UNES COnun baş di rek to ru İri na Bo ko va və UNES COnun xoş mə
ram lı sə fi ri Meh ri ban Əli ye va çı xış edib lər.
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1915 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) Ağa ba ba Ba la ğa 
oğ lu Bün yad za də (1915 – 17.12.1974) Ba kı nın Kür də xa nı kən
din də do ğu lub. 1938ci il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat
rı nın so lis ti olub.

1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin qə bul 
et di yi qa nu na əsa sən, Ba kı, Gən cə, Qa zax, Nu xa, Şu şa, Qu ba, 
Za qa ta la və Sal yan da ikiay lıq pe da qo ji kurs lar açı lıb.

1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rə fail Hü seyn oğ lu Əsə dov ana dan olub. 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir. 

1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas, ilk azər bay can lı violon çel ça lan 
qa dın Nəz miy yə Mü zəf ər qı zı Ab bas za də Nax çı van da do ğu lub. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.
 
1946 – Əmək dar rəs sam Asif Hü seyn oğ lu Rza yev (Asif Azə rel li) Bər də ra yo nu nun 
Uğur bəy li kən din də ana dan olub. “Də də Qor qud”, “Qo ca qa ra bağ lı” və s. əsər lə ri 
xü su si lə məş hur dur. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Yu sif Na dir oğ lu Məm mə dov ana dan olub. 
Ba kı Bə lə diy yə Teat rın da ça lı şır.

1964 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor Cey ran Emin 
qı zı Mah mu do va Ba kı da ana dan olub. 2018ci il dən Azər bay can Döv lət Mə də
niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin rek to ru dur.

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət 
mü ka fat la rı laureatı Mir zə İb ra hi mo vun 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq
qın da sə rən cam im za la yıb.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev Zər dab ra yo nun da kı Hə sən bəy Zər da bi mu
ze yin də əsas lı tə mir və bə dii tər ti bat iş lə ri nin apa rıl ma sı haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ar tis ti, mil li teatr və ki no sə nə ti nin gör kəm li nü
ma yən də si Məh lu qə Sa dı qo va nın 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li dil çi alim, tür ko loq, aka de mik, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı Məm mə da ğa Şi rə li ye vin 110 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən
cam im za la yıb.
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1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bəx şi Hə sən oğ lu Qə lən dər
li (1903 – 14.9.1985) Xan kən di də do ğu lub. C.Cab bar lı adı na 
İrə van Azər bay can Dram Teat rın da baş re jis sor, C.Məm məd
qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da re
jis sor iş lə yib.

1928 – Məş hur rus ya zı çı sı Mak sim Qor ki Ba kı ya gə lib. İyu lun 
25dək da vam edən sə fə ri za ma nı müx tə lif gö rüş lər ke çi rən 
ya zı çı təəs sü ra tı nı qə lə mə alıb.

1933 – Əmək dar rəs sam Məm mə də li Na ma zə li oğ lu İs ma yı lov (1933 – 21.8.2010) 
Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram teat rın da 
qu ru luş çu rəs sam iş lə yib.

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra fiq Ağa hü seyn oğ lu Da da şov 
(1946–2017) Ba kı da ana dan olub. Bir sı ra film lə rin (“Yol əh va la tı”, “Qətl gü nü” 
və s.) ikin ci re jis so ru olub, sə nəd li film lər çə kib.

1948 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Ra miz Ha cı Ağa oğ lu Əziz bəy li Ba kı da ana
dan olub. Film lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb, “Pir ver
di nin xo ru zu”, “Bəxt üzü yü”, “Ya lan” bə dii film lə ri nə qu ru luş ve rib. Bir çox 
film lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

1957 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Cə mi lə Əsə dul la qı zı Bay ra mo va Ba kı da do ğu lub. 
Azər bay can Döv lət Rəqs An samb lın da fəaliy yət gös tə rib, Xə zər Uni ver si te tin
də rəqs an samb lı ya ra dıb.

1979 – Əmək dar ar tist Rim ma Ra mis qı zı İs gən də ro va Ba kı da ana dan olub. 
1996cı il dən Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let ar tis ti dir. 

2001 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Mil li Mət buat, Te le ra dio və İn ter net Şu ra sı nın 
ya ra dıl ma sı ba rə də fər man im za la yıb. Şu ra küt lə vi in for ma si ya fəaliy yə ti nə ic
ti mai nə za rə ti tə min et mə li idi. Son ra dan bu sa hə də iki qu rum – 2002ci il də 
Mil li Te le vi zi ya və Ra dio Şu ra sı, 2003cü il də Mət buat Şu ra sı ya ra dıl dı.

2001 – Pre zi dent Hey dər Əli yev məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki nin 
100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1928 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si və Xalq Ko mis sar la rı So ve ti 
“Ye ni türk əlif a sı nın ic ba ri və qə ti ola raq tət biq olun ma sı” haq qın da qə rar qə
bul edib. 1929cu il yan va rın 1dən Azər bay can SSRdə la tın qra fi ka lı əlif a ya 
ke çid baş lan dı.

1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ya zı çıdra ma turq, me mar Ma rat Xan lar oğ
lu Haq ver di yev Ba kı da ana dan olub. “Qıs qanc ürək lər”, “Sə nin lə və sən siz”, 
“Ame ri ka lı kü rə kən”, “Üç də niz əf sa nə si” və s. pyes lə rin müəl li fi dir.

1950 – Xalq ar tis ti Məm məd ba ğır Ba ğır za də (1950 – 30.10.2005) 
Ba kı nın Nar da ran kən din də do ğu lub. Xalq və bəs tə kar mah
nı la rı nın unu dul maz ifa çı sı, po pul yar mah nı la rın (“Kim lə rə 
qal dı dün ya?”, “Ya dı ma düş dü”) müəl li fi olub.

1964 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nairə Ha fiz qı zı Sa dı xo
va ana dan olub. Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi 
Bər pa Mər kə zi nin di rek tor müavi ni dir.

1970 – Əmək dar ar tist, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Fər hu nə Və fa qı zı 
Ata ki şi ye va ana dan olub.

1978 – “Ta rix və mə də niy yət abi də lə ri nin mü ha fi zə si və on lar dan is ti fa də haq
qın da” Azər bay can SSR Qa nu nu qə bul olu nub. Qa nun 1979cu il yan va rın 
1dən qüv və yə mi nib.

1981 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si gör kəm li şair, dra
ma turq Hü seyn Ca vi din ana dan ol ma sı nın 100 il li yi haq qın da qə rar qə bul edib. 
Qə rar da Ba kı və Nax çı van şə hər lə rin də Hü seyn Ca vi din xa ti rə mu zey lə ri nin 
ya ra dıl ma sı, ədi bin adı nın əbə di ləş di ril mə si ilə bağ lı di gər təd bir lər nə zər də 
tu tul muş du.

1992 – Mil li Məc lis Azər bay can Res pub li ka sı nın İq ti sa di, so sial və mə də ni hü
quq lar haq qın da Bey nəl xalq pak ta (19 de kabr 1966cı il), BMTnin Uşaq hü quq
la rı haq qın da Kon ven si ya sı na (20 no yabr 1989cu il) qo şul ma sı ba rə də sə nəd
lə ri təs diq lə yib.
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22 iyul Mil li Mət buat və Jur na lis ti ka Gü nü dür. 1875-ci il iyu lun 22-də Hə sən 
bəy Zər da bi nin re dak tor lu ğu ilə Azər bay can di lin də ilk mət bu or qan – “Əkin-
çi” qə ze ti nin 1-ci sa yı çap dan çı xıb. İki il ər zin də 56 sa yı işıq üzü gö rən qə ze tin 
maarif çi ide ya la rı çar Ru si ya sı ha kim dairə lə ri ni na ra hat et miş və o, 1877-ci il də 
bağ lan mış dı. 

1884 – Fi lo sof və ta rix çi, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın aka de mi ki Alek-
sandr Osi po viç Ma ko vels ki (1884–1969) ana dan olub. 1920–1960-cı il lər də Ba kı 
Döv lət Uni ver si te tin də dərs de yib, aka de mi ya nın Fəl sə fə İns ti tu tu nun di rek to-
ru olub. 

1941 – Xalq ar tis ti, dik tor Yu sif Meh di oğ lu Mux ta rov (1941 
– 25.4.2010) Sa bi ra bad ra yo nu nun Kür kən di kən din də do ğu-
lub. Film lə rə, te le ta ma şa la ra çə ki lib. Film lə rin səs lən di ril mə-
sin də iş ti rak edib. 

1946 – Əmək dar me mar İb ra him Məm məd hü seyn oğ lu İb ra-
hi mov ana dan olub.

1949 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Dram Teat rı “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” or de ni ilə təl tif edi lib. Azər bay can 
mil li teat rı nın 75 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə həm çi nin S.Ru hul la, M.A.Əli yev, 
M.Da vu do va SS Rİ Xalq ar tis ti adı na la yiq gö rü lüb lər.

1949 – Xalq ar tis ti Yu ri Ni ko la ye viç Ba li yev (1949–2018) ana-
dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, film lə rə (“Ov sun çu”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) 
çə ki lib.

1952 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ya qut Ba ba ki şi qı zı Ab dul la ye va 
Cəb ra yıl şə hə rin də ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni-
ver si te tin də, Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sın da dərs de yir.

1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Di la rə Asəf qı zı Əli ye va ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Uşaq Fi lar mo ni ya sı nın di rek to ru dur. 

1959 – Şair Akif Sə məd (Akif Sə məd oğ lu Məm mə dov; 1959–2004) Qa zax ra yo-
nu nun As tan bəy li kən din də ana dan olub. “Uzaq lar dan gə li rik”, “Özü mə yol” 
və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1971 – Əmək dar me mar Nə ri man Mə cid oğ lu İma mə li yev ana dan olub.
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1883 – Ədə biy yat şü nas və pub li sist Ab dul la Sur (Ab dul la Ağa Mə həm məd oğ
lu Mə həm məd za də; 1883 – 8.5.1912) ana dan olub. 

1916 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də
si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ma ral Yu sif qı zı 
Rəh man za də (1916 – 16.3.2008) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə ri 
Mosk va da Tret ya kov qa le re ya sın da, di gər xa ri ci mu zey lər də 
sax la nı lır.

1927 – Əmək dar rəs sam Ha fiz Əliab bas oğ lu Zey na lov (1927 
– 2.5.1996) Ba kı da ana dan olub. Ta ri xi möv zu lu kom po zi si ya
lar, ta nın mış şair lə rin port retob raz la rı, məişət janr lı tab lo lar və na tür mort la rın 
müəl li fi dir. 

1941 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Flo ra Ələk bər qı zı Kə ri mo va ana dan olub. Bir çox 
bəs tə kar mah nı la rı onun ifa sın da po pul yar lıq qa za nıb. “Qa nun na mi nə” fil
min də çə ki lib. Film lər də, te le ta ma şa lar da mah nı la rı ifa edib. 

2011 – Ta nın mış xa nən də, Əmək dar ar tist Sa bir Nüs rət oğ lu 
Mir zə yev (1942–2011) və fat edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo
ni ya sı nın so lis ti olub. Mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa
çı sı olub.

İYИL

291



24
1937 – Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Yal çın Əli hey dər oğ lu Əfən di yev Ba kı da do ğu
lub. Ciz gi və sə nəd li film lə rin müəl li fi dir, “Xa ti rə lər sa hi li” bə dii fil mi nə qu ru
luş ve rib. “Azər bay can te le film”in bə dii rəh bə ri olub.

1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ama li ya Şı xə li qı zı Aşu mo va ana dan olub. 
Döv lət Film Fon dun da (film lə rin bər pa sı üz rə mü tə xəs sis) iş lə yib.

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr re jis so ru Oruc İz zət oğ lu Qur ba nov 
Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif teatr lar da ça lı şıb, 2017ci il də Lən kə ran Döv lət Dram 
Teat rı nın baş re jis so ru tə yin edi lib.

1949 – Əmək dar ar tist To fiq Əb dül rə him oğ lu Hü sey nov ana dan olub. İrə van, 
Sum qa yıt, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb. Aka de mik Mil li Dram Teat rı
nın akt yo ru dur.

1956 – Əmək dar ar tist Gül nar Əli fa ğa qı zı Sal ma no va (1956 – 25.10.2015) Sal yan 
ra yo nu nun Xıl lı qə sə bə sin də do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt ri sa sı 
olub.  

1956 – Əmək dar me mar Ka mal Ağa Pa şa oğ lu Mu sa xa nov ana dan olub.

1960 – Əmək dar ar tist Ab bas Əh məd oğ lu Qəh rə ma nov İrə van şə hə rin də do ğu
lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, te le vi zi ya ta ma şa la rı na, film
lə rə (“Ar xa da qal mış gə lə cək”, “Ca vad xan” və s.) çə ki lib.

1970 – Əmək dar ar tist Gül zar Qur ban qı zı Qur ba no va ana dan olub. Döv lət Yuğ 
Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə (“Öl səm... ba ğış la”, “Do lu”, “Qır mı zı bağ” və s.) 
çə ki lib.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay ca nın dün ya şöh rət li mü ğən ni si, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Müs lüm Ma qo ma ye vin 60 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za
la yıb.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rı
nın 100 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1935 – Şair, pub li sist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Məs tan Gü nər (Məs tan Rə sul 
oğ lu Əli yev; 1935–2010) To vuz ra yo nu nun Əs rik Cır da xan kən din də ana dan 
olub. Li rik şeir lə ri ilə ya na şı, uşaq lar üçün mən zum na ğıl la rın da müəl li fi dir.

1935 – Na sir, ədə biy yat şü nas Va sif Nə si boğ lu (Əfən di yev; 1935–1997) ana dan 
olub.

1960 – Xalq ar tis ti Məm məd Sə fa (Məm məd sə fa Məm mə də li oğ lu Qa sı mov) 
Şab ran şə hə rin də do ğu lub. Yuğ teat rı nın akt yo ru, Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin müəl li mi dir. Film lər də (“Kö pək”, “Ov sun çu”, “Ca vid öm rü”, 
“Do lu” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.
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1915 – Əmək dar ar tist, teatr re jis so ru Əli hey dər Əb dü lə li oğ lu 
Ələk bə rov (1915 – 14.3.1975) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu
tun da dərs de yib.

1920 – Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı ilə 
“ge niş zəh mət keş pro le tar küt lə si nin mu si qi sa va dı” al ma sı 
məq sə di lə Ba kı nın sək kiz fəh lə ra yo nun da şö bə si olan mu si qi 
təh si li müəs si sə si – Xalq Kon ser va to ri ya sı açı lıb. Bir il son ra Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı ya ra dıl dı.

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, fo to jur na list Fa rix Xa bi bul la ye viç Xay ru lin 
ana dan olub.

1949 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Zey na lab din Əli oğ lu İs gən də rov Ba kı da 
ana dan olub. Gör kəm li şəx siy yət lə rin qə bi rüs tü abi də lə ri ni, ba rel yef ə ri ni ha
zır la yıb. Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rəh man Ağa rə him oğ lu Qu li yev (1954–2010) 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın di rek to ru olub.

1955 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ka man ça ifa çı sı Ağa Cəb ra yıl Ağa Sa leh oğ lu Aba
sə li yev Ba kı da ana dan olub.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fik rət Fail oğ lu Ab dul la yev ana dan olub. 
Qo bus tan Mil li Ta rix Bə dii Qo ru ğu nun əmək da şı dır.

1984 – Əmək dar ar tist Əy yub Ra miz oğ lu Qu li yev ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın baş di ri jo ru, bey nəl xalq mü sa bi qə
lər laureatı dır. 

1995 – Xalq ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas, pub li sist, ic ti mai xa dim 
İs ma yıl Şıx lı (22.3.1919 – 1995) və fat edib. “Də li Kür”, “Ay rı
lan yol lar” “Ölən dün yam” ro man la rı nın, po vest və he ka yə
lə rin müəl li fi dir. Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı olub.

2008 – Xalq rəs sa mı Na dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov 
(5.12.1925 – 2008 ) və fat edib. Azər bay can Rəs sam lar İt i fa qı 

İda rə he yə ti nin səd ri olub.
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1972 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ne mət Yu sif oğ lu Qa sım lı Gə də bəy ra
yo nu nun Ki çik Qa ra mu rad kən din də do ğu lub. 

1991 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu, “Dan ul du zu” 
inst ru men tal an samb lı nın ya ra dı cı sı Gü la rə Əziz qı zı Əli ye va 
(17.11.1933 – 1991) və fat edib. “Şüş tər” rap so di ya sı, “Hu ma
yun” süita sı, “Ba ya tıkürd”, “Şur” fan ta zi ya la rı nın müəl li fi
dir. 

2012 – Əmək dar rəs sam, Azər bay can de ko ra tivtət bi qi sə nə ti
nin ta nın mış nü ma yən də si, pro fes sor Za hid İsa oğ lu Hü sey
nov (20.3.1945 – 2012) və fat edib.
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1928 – Azər bay can SSR Xalq ar tis ti və Azər bay can SSR Əmək dar ar tis ti fəx ri 
ad la rı tə sis edi lib.

1935 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Va sif Zül
fü qar oğ lu Adı gö zə lov (1935 – 15.9. 2006) Ba kı da do ğu lub. 
Ora to ri ya (“Od lar yur du”, “Ça naq qa la”), ope ra (“Ölü lər”, 
“Na tə van”), kan ta ta və s. əsər lə rin müəl li fi dir.  Film lə rə 
mu si qi (“Şə rik li çö rək”, “Hə yat bi zi sı na yır”) ya zıb. Bəs tə
kar lar İt i fa qı nın səd ri (2000–2006) olub.

1937 – Gör kəm li bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Müs
lüm Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (18.9.1885 – 1937) və fat edib. Azər bay can 
pe şə kar mu si qi li teat rı nın ba ni lə rin dən bi ri dir, “Şah İs ma yıl” (1916), “Nər giz” 
(1935) ope ra la rı nı ya zıb. Azər bay can Ra diosu nun mu si qi şö bə si nin rəh bə ri 
olub, “Ra dio mar şı”nı ya zıb.

1945 – Us tad aşıq, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səy yad Mə şə di oğ lu Pə na hov 
(1945 – 16.2.2019) Gə də bəy ra yo nu nun Kə rim li kən din də ana dan olub.
 
1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səadət Məm mə də li qı zı Mir zə ye va ana dan 
olub. Ba kı şə hə rin də Ta hir Sa la ho vun evmu ze yi nin di rek to ru dur.
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1864 – Maarif və mə də niy yət xa di mi, teatr təş ki lat çı sı Hə bib bəy Mah mud bə
yov  (1864 – 30.7.1928 ) Şa ma xı da ana dan olub.

1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (ba ri ton) Əli Hə sən oğ lu 
Haq ver di yev (1939 – 14.9.1992) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, film lə rə (“Də də Qor
qud”, “Şir ev dən get di”) çə ki lib.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Es mi ral da Qur ba nə li qı zı 
Os ma no va ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te
ti Teatr sə nə ti fa kül tə si nin müəl li mi dir.
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1896 – Xalq ar tis ti Mar qa ri ta Mat ve yev na An nens ka ya 
(1896–1965) Tif is də do ğu lub. 1930-cu il dən Azər bay can 
Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

1942 – Tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Fər had Qəm bər oğ lu Əli-
yev (1942–1996) ana dan olub.

1956 – Bəs tə kar, mu si qi şü nas, Əmək dar müəl lim Adi lə Ni ya-
zi qı zı Yu si fo va ana dan olub. Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru, F.Əmi rov adı na 6 say lı İn cə sə nət mək tə bi nin di rek to ru dur.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Hə sən 
Məm mə do vun 80 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la-
yıb.
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1940 – Xalq ar tis ti Va qif Mə za hir oğ lu Əli yev Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Dram 
Teat rı ya ra nan dan (1968) bu teat rın akt yo ru olub. 2000-ci il dən Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rın da ça lı şır. Film lə rə çə ki lib.

1954 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Ca han gir Mü təl lib oğ lu Nov ru zov Ba kı da 
ana dan olub. Şə ki Dram, Mu si qi li Ko me di ya, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ta-
ma şa lar ha zır la yıb. Film lə rə, te le ta ma şa la ra çə ki lib. 1995-ci il dən Tür ki yə də ya-
şa yır, Ada na Çu ku ro va Uni ver si te tin də ça lı şır.

1961 – Əmək dar me mar İl qar Xı dır oğ lu Bəy lə rov ana dan olub.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev dün ya şöh rət li mü ğən ni, bəs tə kar, Azər bay ca-
nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Müs lüm Ma qo ma ye vin 75 il lik yu bi le yi haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.
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1 AVQИST
1 av qust Azər bay can Əlifb  a sı və Azər bay can Di li Gü nü dür. Pre zi dent Hey-
dər Əli ye vin 18 iyun 2001-ci il ta rix li fər ma nı na əsa sən, 2001-ci il av qus tun 1-də 
öl kə əra zi sin də bü tün ida rə və təş ki lat lar, Azər bay can di lin də nəşr lər la tın qra-
fi  ka lı əlifb  a ya ke çib, 1992-ci il də baş la nan pro ses ba şa ça tıb. Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin 2001-ci il 9 av qust ta rix li fər ma nı ilə 1 av qust “Azər bay can Əlifb  a sı və 
Azər bay can Di li Gü nü” elan edi lib.

1894 – Ba kı da ya zı çı, maarif çi Nə ri man Nə ri ma no vun tə şəb bü sü ilə ilk mü səl-
man qi raət xa na sı –  ic ti mai ki tab xa na fəaliy yə tə baş la yıb. Ki tab xa na nın təş ki-
lin də S.M.Qə ni za də, H.Mah mud bə yov, S.Və li bə yov və baş qa zi ya lı lar iş ti rak 
et miş di. Qi raət xa na nın mü di ri müəl lim Əliis kən dər Cə fər za də idi. Çar ha kim 
dairə lə ri gənc lə rin qi raət xa na ət ra fın da sıx top laş ma sın dan eh ti yat edə rək 
1898-ci ilin okt yab rın da onu “şüb hə li si ya sət oca ğı” ki mi bağ lat mış dı.

1896 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr rəs sa mı və qra fi  ka us ta sı Hə sə na ğa Ha-
ca ğa oğ lu Mus ta fa yev (1896 – 22.4.1971) ana dan olub. Ope ra və Ba let, Mu si qi li 
Ko me di ya və b. teatr lar da ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib. 

1908 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Hi da yət Əli oğ lu Əfən di yev (1908–1979) Şa-
ma xı da ana dan olub.

1929 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas, pro fes sor Ba ğır İb ra him xə lil oğ lu 
Ba ğı rov (1929 – 15.1.2010)  ana dan olub.

1933 – Azər bay ca nın və Öz bə kis ta nın Xalq ar tis ti, re jis sor Fi ru din Sətt  ar oğ lu Sə fə-
rov Ba kı da do ğu lub. 1968-ci il dən Azər bay can Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın-
da, 1977-ci il dən Ə.Nə vai adı na Daş kənd Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da qu-
ru luş çu və baş re jis sor iş lə yib. Daş kənd Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru dur. 

1934 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Xey rul la Qu lam oğ lu Məm mə dov (1934 
– 8.9.2005) Le rik ra yo nu Zu vand ma ha lı nın Ho ve ri kən din də ana dan olub. 

1940 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, rəs sam-mo del yer Arif Fi ri dun oğ lu Qə di-
mov Nax çı van şə hə rin də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Ta ri xi Mu ze yi nin baş rəs-
sa mı, Nax çı van Döv lət Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru olub.

1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor, re jis sor 
Ələk bər Yu nus oğ lu Mu ra dov (1948 – 1.8.2013) Ba kı da do ğu-
lub. Film lə ri: “Qa la dan ta pı lan müc rü”, “O dün ya dan sa lam” 
(ope ra tor), “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır” (re jis sor) və s.

301



1 AVQИST
1960 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas, re jis sor, sse na rist Ayaz Ra miz 
oğ lu Sa la yev Ba kı da ana dan olub. Film lə ri: “Ya ra sa”, “An lam”, “Ağ-qa ra ge cə-
lər” və s.

1961 – Ta nın mış bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Qəm bər Mux tar oğ lu Hü-
seyn li (16.4.1916 – 1961) və fat edib. 

1970 – Əmək dar ar tist, qa nun ifa çı sı Tə ra nə Meh di qı zı Əli ye va ana dan olub. 

1975 – Əmək dar ar tist Gül ya naq Əhəd qı zı Fər zə li ye va Nax çı van MR Şah buz 
ra yo nun da ana dan olub.

1981 – Əmək dar ar tist Əli hey dər (Hey dər) Hə sən za də (1913–
1981) və fat edib. Nax çı van Döv lət Dram, Azər bay can Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lə rə çə ki lib.
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2 av qust Azər bay can Ki no su Gü nü dür. 1898-ci il av qus tun 2-də Ba kı da fo toq-
raf və ki noope ra tor Alek sandr Mi şon çək di yi bir ne çə ki no sü je ti (“Bi bi hey bət də 
neft fon ta nı yan ğı nı”, “Qaf qaz rəq si” və s.) nü ma yiş et di rib. Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin 2000-ci il 18 de kabr ta rix li sə rən ca mı ilə 2 av qust “Azər bay can Ki no su 
Gü nü” elan olu nub.

1934 – Ta nın mış ra dio jur na lis ti, pub li sist Tel man Fər man oğ lu Qa ra yev Ağ dam 
ra yo nu nun Sa rı ca lı kən din də ana dan olub.

1934 – Sirk us ta sı, ak ro bat, mil li sirk sə nə ti nin in ki şa fın da mü hüm xid mət lər 
gös tər miş Ağa sa la Ağə li oğ lu Rə su lov Ba kı da ana dan olub.

1949 – Xalq ar tis ti, ta nın mış qar mon ifa çı sı Ka mil Sə fə rə li oğ lu 
Və zi rov (1949 –13.2.2018) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv-
lət Mah nı Teat rı nın so lis ti olub.

1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Akif Nüs rət 
oğ lu Qu li yev ana dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya-
nın pro fes so ru dur.

1955 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ki no akt yo ru Fəx rəd din Ma naf oğ lu Ma na fov Xan-
kən di şə hə rin də ana dan olub. Çə kil di yi fi lm lər: “Öl səm... ba ğış la”, “Ge cə qa ta-
rın da qətl”, “Təh mi nə”, “Otel ota ğı”, “Hökm da rın ta le yi”, “Mah mud və Mər-
yəm” və s. 

1959 – Əmək dar ar tist To fi q Hə bib oğ lu Se yi dov Ba bək ra yo nu nun Zey nəd din 
kən din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Uşaq Teat rı nın di rek to ru dur. 

1969 – Mil li səh nə mi zin ilk azər bay can lı qa dın mü ğən ni lə rin dən bi ri, Xalq ar-
tis ti Hə qi qət Əli qı zı Rza ye va (20.5.1907 – 1969) və fat edib. 

1971 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na zim Əzi zul la oğ lu Əbi dov ana dan olub. 
Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın əmək da şı dır.

1978 – Əmək dar ar tist El nur Bəh ram xan oğ lu Hü sey nov ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur. 

1980 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı To fi q Sə-
məd Mən sur oğ lu Ka zı mov (14.1.1923 – 1980) dün ya sı nı də yi şib. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da baş re jis sor iş lə yib. Gənc Ta ma şa çı lar, Rus Dram, Mu si qi-
li Ko me di ya teatr la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 
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1984 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li di ri jor və bəs tə kar Ni ya zi 
(Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov-Ta ğı za də, 20.8.1912 – 1984) 
və fat edib. “Xos rov və Şi rin” ope ra sı, “Çit ra” ba le ti, “Za qa ta la 
süita sı”, “Rast” sim fo nik mu ğa mı nın müəl li fi  dir.

1985 – Əmək dar ar tist Aq şin Akif oğ lu Ab dul la yev ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti-
dir.

2001 – Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Azər bay can Res pub li ka sı əra zi sin də döv-
lət mü ha fi  zə si nə gö tü rül müş da şın maz ta rix və mə də niy yət abi də lə ri nin əhə-
miy yət də rə cə lə ri nə gö rə böl gü sü (dün ya, res pub li ka və yer li əhə miy yət li) təs-
diq edi lib.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli ye vin iş ti ra kı ilə Res pub li ka Sa ra yın da Azər bay can 
ki no su gü nü nə həsr olun muş tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib.

2002 – Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Qa zax ra yo-
nun da kı M.P.Va qi fi n xa ti rə mu ze yi “M.P.Va qif və M.V.Vi da di nin xa ti rə mu ze-
yi” ad lan dı rı lıb.

2009 – Xalq ar tis ti El xan Ağa hü seyn oğ lu Ağa hü sey nov 
(8.12.1942 – 2009) dün ya sı nı də yi şib. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar 
ya ra dıb, fi lm lə rə çə ki lib.

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də İs tiq lal Mu ze yi-
nin ti kin ti si ilə bağ lı təd bir lər haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1933 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Lə man Hə sən qı zı Ata ki şi ye va (1933–
2015) Ba kı da ana dan olub.

1952 – Əmək dar ar tist Alek sandr Dmit ri ye viç Mi xay len ko ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Bəs ti xa nım İs gən dər qı zı Əli ye va ana dan 
olub. Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zin də bər pa çı 
rəs sam iş lə yir.

1970 – Əmək dar ar tist Sə da qət Məm mə da ğa qı zı Nu ri ye va ana dan olub. Sum-
qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1982 – Şu şa şə hə rin də gör kəm li şairə Xud şud ba nu Na tə va nın abi də si nin (hey-
kəl tə raş – Hə yat Ab dul la ye va) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də res pub li ka nın rəh bə-
ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev iş ti rak edib.  

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev Dər bənd şə hə rin də fəaliy yət gös tə rən Azər bay-
can Döv lət Dram Teat rı nın bi na sı nın ye ni dən qu rul ma sı haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.
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1909 – Şair Oruc Hü seyn oğ lu Qoş qar lı (1909–1989) ana dan olub.

1915 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Məm mədr za İsa oğ lu Şeyx za ma nov (1915 
– 25.1.1984) Gən cə də do ğu lub. Gən cə Dram, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da 
ça lı şıb. “Bir qa la nın sir ri”, “Qa tır Məm məd”, “Nə si mi”, “Əh məd ha ra da dır?”, 
“Tü tək sə si” fi lm lə rin də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1939 – Əmək dar ar tist Ofe li ya Ka mal qı zı Məm məd za də (1939 
– 11.7.2007) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram, Mu-
si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb. Film lər də (“Bir cə nub şə-
hə rin də”, “Ye nil məz ba tal yon”), te le ta ma şa lar da ma raq lı rol-
lar oy na yıb. 

1943 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ra miz Ağar za oğ-
lu Mə lik Ba kı da ana dan olub. 1967-ci il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şır. “O qı zı ta pın”, “Qa tır Məm məd” və s. fi lm lə rə çə ki lib, 
fi lm lə rin dubl ya jı və səs lən di ril mə sin də iş ti rak edir.

1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq dok to ru, xal ça çı-rəs sam Küb-
ra Mux tar qı zı Əli ye va ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sı nın pro fes so ru dur.

1946 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ey yub oğ lu Hü sey nov (1946 – 
26.10.2017) Şu şa da do ğu lub. 30 ilə ya xın Azər bay can Te le vi-
zi ya sı nın apa rı cı dik tor la rın dan bi ri olub.

1947 – Xalq rəs sa mı Ra fi q Əliş oğ lu Nə si rov Sa bi ra bad şə hə-
rin də ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 30-
dan çox fi l min (“Həm zi ya rət, həm ti ca rət”, “Do lu”, “Ya rım-
çıq xa ti rə lər” və s.) qu ru luş çu rəs sa mı dır.

1954 – Xalq ar tis ti Za kir Qu lam oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Ba kı şə hə ri 17 
nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi dir.

1956 – Əmək dar müəl lim Fik rət Və li oğ lu Bu da qov ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
K.Sə fə rə li ye va adı na 16 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül bə niz İb ra him qı zı Ba ba xan lı ana dan 
olub. Hü seyn Ca vi din ev-mu ze yi di rek to ru dur.
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1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Liana Leoni dov na Və zi ro va ana dan olub. 
Mə də niy yət Na zir li yi nin Mu zey Mər kə zi nin di rek to ru dur.

1963 – Əmək dar me mar Mü sə din Əh məd oğ lu Na ma zov ana dan olub.

2008 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə “Azər bay can ki no su nun 2008–
2018-ci il lər üz rə in ki şa fı na dair Döv lət Proq ra mı” təs diq edi lib.
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1890 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Məm məd ta ğı Ab bas oğ lu Ba ğı rov (1890 – 
16.4.1961) Ba kı da do ğu lub. 1925-ci il dən Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

1896 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Ro man Mak si mo viç Tri fo nov (1896–1966) Sa ra tov-
da do ğu lub. 1948-ci il dən Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub.

1937 – Xalq ar tis ti, ta nın mış sk rip ka ifa çı sı Sər vər Sol tan oğ-
lu Qə ni yev (1937 – 5.9.2010) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti, Qa hi rə Kon ser va to ri ya sın da 
(Mi sir) ka fed ra mü di ri (1971–1979), 1991-ci il dən Tür ki yə nin 
Bil kənd Uni ver si te ti nin pro fes so ru, sim fo nik or kest ri nin bə dii 
rəh bə ri olub. 

1950 – Ya zı çı-pub li sist Ra fiq Nə zir oğ lu Ta ğı (1950–2011) Ma-
sal lı ra yo nu nun Xoş ço ban lı kən din də do ğu lub. 

1950 – Teatr və te le vi zi ya re jis so ru Ey vaz Mə sud oğ lu Və li yev (1950–2002) Ba-
kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rın da qu ru luş çu re jis sor iş lə yib.

1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas Kə ma lə Məm məd qı zı Cə fər za də 
(1950 – 31.7.2019) ana dan olub. Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt i fa qın da,  Azər-
bay can Döv lət Tər cü mə Mər kə zin də ça lı şıb.

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na dir Məm mə da ğa oğ lu Əli yev ana dan 
olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da bir çox film lə rin ic ra çı pro dü se ri dir. 

1956 – Əmək dar rəs sam Ay dın Rə cəb oğ lu Rə cə bov Nax çı van şə hə rin də do ğu lub. 

1958 – Folk lor şü nas, Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Mə hər rəm Pa şa oğ lu Qa sım lı To vuz ra yo nu nun Ala kol kən din də ana dan olub. 
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri dir (2016-cı il dən). Or xan Pa şa tə xəl lü sü ilə 
şeir lər ya zır.

1958 – Xalq rəs sa mı Sa kit Qu lam oğ lu Məm mə dov Neft ça la şə hə rin də ana dan 
olub. Bey nəl xalq in cə sə nət fes ti val la rı nın qa li bi dir. Əsər lə ri xa ric də məş hur 
adam la rın şəx si kol lek si ya la rın da, Va ti kan mu ze yin də sax la nı lır. 

1960 – Əmək dar rəs sam Na tiq Şa fiq oğ lu Sə fə rov ana dan olub. Azər bay can Mil-
li İn cə sə nət Mu ze yi nin El mi-bər pa şö bə si nin mü di ri dir.
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1965 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Meh ri ban Zaur qı zı Ələk bər za də 
ana dan olub. Müx tə lif teatr lar da ta ma şa lar qo yub, te le vi zi ya ta ma şa la rı ha zır-
la yıb. 2017-ci il dən Döv lət Yuğ Teat rı nın baş re jis so ru dur.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli ye vin sə rən ca mı ilə Ba kı da kı Şə hid lər xi ya ba nın da 
me mo rial abi də – əbə di mə şəl komp lek si ucal dı lıb. 

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Emin Sa bi toğ lu-
nun 80 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1939 – İlk azər bay can lı ki no re jis sor lar dan olan Sə məd Hə şim 
oğ lu  Mər da nov (22.9.1909 – 1939) və fat edib. 1939-cu il də çək-
di yi “Kənd li lər” bə dii fi l mi Azər bay can ki no su nun “qı zıl fon-
du”na da xil dir. Ta nın mış  akt yor Mus ta fa Mər da no vun qar-
da şı dır.

1939 – Əmək dar ar tist Oq tay Əli da daş oğ lu Da da şov (1939–
1999) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın 
akt yo ru olub.

1948 – Xalq ar tis ti Sü ley man Pa şa oğ lu Nə cə fov (1948 – 
9.5.2012) İrə van şə hə rin də do ğu lub. C.Cab bar lı adı na İrə van 
Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə-
ki lib.

1957 – Əmək dar ar tist, tar zən Hü seyn Rə cəb oğ lu Qa fa rov 
ana dan olub. Nax çı van MR Ba bək ra yon Zey nəd din kənd 
Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.

1961 – Əmək dar ar tist Ye le na Yur yev na Ağa ye va ana dan olub. Aka de mik Mu-
si qi li Teat rın ba let meys te ri, Ba kı Xo reoq ra fi  ya Aka de mi ya sı nın müəl li mi dir.

1965 –  Xalq ar tis ti Tə ra nə Hü seyn qı zı  Mu ra do va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Rəqs An samb lı nın so lis ti, an samb lın ba let meys te ri olub. Ba kı Xo reoq ra-
fi  ya Aka de mi ya sı nın pro rek to ru dur.

1979 – Əmək dar ar tist, xa nən də Fər qa nə Alim qı zı Qa sı mo va ana dan olub. Ata-
sı Alim Qa sı mov la bir lik də mil li mu ğam sə nə ti nin dün ya da təb li ğin də töh fə lə ri 
var.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sın da söz, fi  kir və mə-
lu mat azad lı ğı nın tə min edil mə si sa hə sin də əla və təd bir lər haq qın da” fər man 
im za la yıb. Fər ma na əsa sən, mət buat üzə rin də sen zu ra ya son qo yu lub, Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Mət buat da və di gər küt lə vi in for ma si ya va si tə lə rin də döv lət 
sir lə ri ni mü ha fi  zə edən Baş ida rə (“Qlav lit”) ləğv edi lib.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Yaş lı və gənc nə sil ya zı çı, rəs sam və bəs tə kar-
la rın ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti ni tə min et mək üçün xü su si tə qaüd fon du haq qın da” 
fər ma nı im za la yıb. Fər ma na əsa sən, bir il müd də ti nə ve ril mək lə, yaş lı və gənc 
nə sil ya ra dı cı şəxs lər üçün xü su si tə qaüd tə sis edi lib.
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6 AVQИST
2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev ki no re jis sor, Döv lət mü ka fat la rı laureatı, Xalq 
ar tis ti Ra sim Oca qo vun 80 il lik yu bi le yi və şair-dra ma turq İs lam Sə fər li nin 90 
il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Cə fər Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” ki nos tu-
di ya sı nın 90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1930 – Mil li təs vi ri sə nə tin gör kəm li nü ma yən də si, Azər bay
ca nın və  SS Rİnin Xalq rəs sa mı, döv lət mü ka fat la rı laureatı 
Toğ rul Fər man oğ lu Nə ri man bə yov (1930 – 2.6.2013) Ba kı
da ana dan olub. Na tür mort, port ret, mən zə rə və s. janr lar
da əsər lə rin, fres ka la rın müəl li fi dir. Teatr ta ma şa la rı na bə dii 
tər ti bat ve rib, “Də də Qor qud” fil mi nə rəsm lər çə kib. Pa ris də 
dəfn olu nub.

1931 – Xalq ar tis ti Rə fi qə Ha cı qı zı Axun do va ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat
rı nın so lis ti (1951–1971), baş ba let meys te ri olub. Bir çox ta ma şa lar da (“Yed di 
gö zəl”, “Mə həb bət əf sa nə si”, “Ji zel” və s.) əsas par ti ya la rı ifa edib. Ba kı Xo reoq
ra fi ya Mək tə bi nin bə dii rəh bə ri olub.  

1944 – Şair, ədə biy yat şü nas Əh məd Elb rus (Elb rus Mi sir oğ lu Əh mə dov; 
1944–2006) Ağ ca bə di ra yo nu nun Sal man bəy li kən din də do ğu lub.

1960 – Əmək dar ar tist Yu sif Əli ba la oğ lu Da da şov (1913–1960) və fat edib. Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı ya ra nan dan (1928) onun səh nə sin də akt yor ki mi çı xış edib.

1964 – Əmək dar ar tist, tar zən Da vud Bəx ti yar oğ lu Ab dul la yev ana dan olub. 
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1936 – Ta rix çi alim, AMEA-nın müx bir üz vü Fə ri də Cə fər qı zı Məm mə do va Şir-
van şə hə rin də ana dan olub. Qaf qaz Al ba ni ya sı və Azər bay can da xris tian lı ğın 
ta ri xi nə dair təd qi qat la rın müəl li fi dir.

1943 – Şair, tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Ən vər Əh məd (Ən vər Mi sir oğ lu Əh mə-
dov) Ağ ca bə di ra yo nun da ana dan olub. 

1948 – Xalq ar tis ti, gör kəm li ki noakt yor Ra sim Əh məd oğ lu Ba la yev Ağ su ra yo-
nun da ana dan olub. “Nə si mi”, “Də də Qor qud”, “Ba bək”, “Göz lə mə ni”, “Otel 
ota ğı”, “Ca vid öm rü” və s. ek ran əsər lə rin də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 
“Öz bək film”, “Mos film” və baş qa stu di ya lar da film lə rə çə ki lib. 

1948 – Ta nın mış mü ğən ni Akif Qə dir oğ lu İs lam za də Ba kı da do ğu lub. Azər-
bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun Sim fo nik or kest ri nin so lis ti olub. Film lər də 
mah nı la rı ifa edib.
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1912 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, jur na list, ki no xa di mi Ba
ğır Mir Qa sım oğ lu Se yid za də (1912–1968) İrə van da do ğu lub. 
Res pub li ka nın Ki ne ma toq ra fi ya na zi ri (1949–1952), Mə də niy
yət na zi ri nin müavi ni, Azər bay can Te leq raf Agent li yi nin (in
di ki AZƏR TAC) sədr müavi ni iş lə yib.

1954 – Xalq ar tis ti, tar zən Möh lət Xa nə li oğ lu Müs lü mov Ba
kı da ana dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın pro
fes so ru, Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun Ə.Ba kı xa nov adı na xalq çal ğı 
alət lə ri an samb lı nın bə dii rəh bə ri dir.

1972 – Əmək dar ar tist Şöv qi Ərəs tun oğ lu Hü sey nov Cə li la bad ra yo nun da 
do ğu lub. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur, Aka de mik Mu si qi li 
Teatr da ta ma şa lar da oy na yır, film lə rə çə ki lib.

2001 – Pre zi dent Hey dər Əli yev 1 av qus tun “Azər bay can Əlif a sı və Azər bay
can Di li Gü nü” elan edil mə si haq qın da fər man im za la yıb. Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin mü va fiq fər ma nı ilə 2001ci il 1 av qust ta ri xin də Azər bay can da la tın 
qra fi ka lı əlif a ya ke çid ba şa çat mış dı.

2010 – Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar Oq tay Ka zı mi (Oq tay 
Məm məd oğ lu Ka zı mov; 27.12.1932 – 2010) dün ya sı nı də yi
şib. 200dək mah nı nın, ta ma şa la ra mu si qi nin, “Şə hid lər” sim
fo ni ya sı, “Hop hop na mə” ora to ri ya sı və s. əsər lə rin müəl li fi
dir.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev UNES COnun Dün ya İrs Ko
mi tə si nin 43cü ses si ya sı nın 2019cu il də (30 iyun – 10 iyul) 

Ba kı şə hə rin də ke çi ril mə si ilə əla qə dar Təş ki lat Ko mi tə si nin ya ra dıl ma sı haq
qın da sə rən cam im za la yıb. Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət na zi ri 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri tə yin edi lib.
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1910 – Akt yor, re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi İs ma yıl 
Mah mud oğ lu Əfən di yev (1910 – 30.5.1967) Göy çay da ana
dan olub. “Ar şın mal alan” (1945), “O ol ma sın, bu ol sun”, 
“Qız mar gü nəş al tın da” və s. film lər də yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb. “Köl gə lər sü rü nür” fil mi nə qu ru luş (Ş.Şey xov la bir
gə) ve rib, film lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

1913 – Xalq rəs sa mı Ka zım Məm mə də li oğ lu Ka zım za də (1913 
– 6.10. 1992) ana dan olub. Ope ra ta ma şa la rı (“Ley li və Məc nun”, “Ko roğ lu”) və 
film lə rin (“Bir qa la nın sir ri”, “Qa nun na mi nə”, “Qan lı zə mi” və s.) ge yim üz rə 
rəs sa mı olub. 1942ci il dən öm rü nün so nu na dək Azər bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

1936 – Ya zı çı, şair, fi lo sof, tər cü mə çi Əli sa Ni cat (Əli sa Qu lam oğ lu Hü sey nov) 
Le rik ra yo nu nun Yu xa rı Gə dik kən din də do ğu lub. “Gən cə li müd rik”, “Zər
düşt”, “Sa sa ni lə rin so nu” və s. ta ri xi əsər lə rin, “Dün ya ta rix çi lə ri”, “Ta ri xin qü
ru bu” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. 

1946 – Na sir, tər cü mə çi Ay dın Ələk bər oğ lu Ab dul la yev (1946 – 15.12.1995) 
ana dan olub. Qrim qar daş la rı nın na ğıl la rı nı, Sten da lın “Qır mı zı və qa ra” ro
ma nı nı və s. əsər lə ri di li mi zə çe vi rib.

1949 – Xalq ar tis ti, xa nən də Qən dab Nə bi qı zı Qu li ye va (1949 
– 26.6.2017) Fü zu li ra yo nu nun Di la ğar da kən din də do ğu lub. 
Ope ra ta ma şa la rın da Ley li, Əs li (“Ley li və Məc nun”, “Əs li və 
Kə rəm” – Ü.Ha cı bəy li), Ərəb zən gi (“Şah İs ma yıl” – M.Ma qo
ma yev) və s. par ti ya la rı ifa edib.

1958 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Na tiq Ka mal oğ lu Əli yev 
Ba kı da ana dan olub. Ba kı da Zi vər bəy Əh məd bə yo vun, Mot

sar tın, Ser bi ya da (No vi Sad) Üze yir Ha cı bəy li nin  hey kəl lə ri nin, müx tə lif öl kə
lər də ucal dı lan Xo ca lı abi də lə ri nin müəl li fi dir. Azər bay can Döv lət Aka de mi ya
sı nın pro fes so ru dur.

1979 – Əmək dar ar tist Rə him Xə lil oğ lu Qo ca yev ana dan olub. Şə ki Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru dur.
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1910 – Xalq ar tis ti Kons tan tin Mi xay lo viç Mya ki şev (1910–
1990) Ba kı da do ğu lub. 1930–1960-cı il lər də (fa si lə lər lə) Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt yo ru olub, film lə rə çə ki lib.

1958 – Xalq ar tis ti, di ri jor Tey mur Ən vər oğ lu Göy ça yev ana-
dan olub. Qa ra Qa ra yev adı na Azər bay can Döv lət Ka me ra 
Or kest ri nin bə dii rəh bə ri, Bül bül adı na Or ta İx ti sas Mu si qi 
Mək tə bi nin di rek to ru dur.

1966 – Əmək dar ar tist, dik tor Ra fiq Mə həm məd oğ lu Hə şi mov ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da ça lı şır. Sə nəd li film lə rin sse na ri müəl li fi dir.

1973 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zey nal 
Rza oğ lu Xə lil (1914–1973) və fat edib. “Dü şün cə lər”, “Sev di-
yim rəng” və s. şeir ki tab la rı, “Ul duz lar” mən zum ro ma nı, 
“İn ti qam”, “Ata yo lu” pyes lə ri nin müəl li fi dir.
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1880 – Ta nın mış dil çi alim, jur na list Fər had Ra sim oğ lu Ağa za də (1880–1931) 
ana dan olub. 

1921 – Ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ələ viy yə 
Hə ni fə qı zı Ba ba ye va (1921 – 23.9.2014) ana dan olub. “Ha ra
da san dost, ha ra da”, “Adam lar və ta le lər”, “Sön müş ul duz la
rın işı ğı” və s. ro man la rın müəl li fi dir. 

1923 – Tər cü mə çi Ka mil Hə sən oğ lu Məm mə dov (1923–1989) 
Ba kı da ana dan olub. SS Rİ xalq la rı ədə biy ya tın dan tər cü mə et
di yi pyes lər teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

1926 – Xalq şairi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Qa bil (Qa bil Al
lah ver di oğ lu İmam ver di yev; 1926 – 3.4. 2007) Ba kı da ana
dan olub. Ki tab la rı: “Mə nim ma vi Xə zə rim”, “Öm rüm bo yu”, 
“Nə si mi”, “Öm rün həb lə ri”, “İla hi qis mə ti” və s. 

1942 – Hərb ta rix çi si, pub li sist Şə mis tan Əmi ras lan oğ lu Nə
zir li ana dan olub. Azər bay ca nın hərb ta ri xi, ta nın mış azər
bay can lı ge ne ral la rı nın hə ya tı na dair ki tab la rın müəl li fi dir.

1943 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi İn ti qam Bö yü ka ğa 
oğ lu Qa sım za də Şu şa şə hə rin də do ğu lub. “Azər bay can” jur na lı nın baş re dak to
ru, ciz gi fil mi və sə nəd li film lə rin sse na ri müəl li fi dir.

1943 – Xalq ar tis ti Va qif Ab dul la oğ lu Şə ri fov ana dan olub. Sum qa yıt, Ağ dam 
teatr la rın da baş re jis sor, Gən cə Döv lət Dram Teat rın da baş re jis sor və bə dii rəh
bər iş lə yib, film lə rə çə ki lib.

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nel li Ha cı qı zı Da da şo va ana dan olub. 
C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da mon taj çı iş lə yib.

1955 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çıpub li sist, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aka de mik 
Ra fael Ba ba oğ lu Hü sey nov Kür də mir də ana dan olub. “Vaxt dan uca”, “1002ci 
ge cə”, “Məh sə ti ne cə var sa”, “Yox dan var” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. AMEA
nın Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin di rek to ru, Mil li Məc li sin de pu ta
tı dır.

1967 – Əmək dar ar tist Meh ri ban As lan qı zı Xan la ro va Ba kı da ana dan olub. 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.
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1941 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni El mi ra Al lah ver di qı zı Rə hi mo va ana dan olub. 
1982-ci il də Hin dis tan da ke çi ri lən fes ti va lın laureatı olub. 50-dən çox öl kə də 
qast rol sə fər lə rin də Azər bay can mu si qi si ni təb liğ edib.

1944 – Əmək dar ar tist Man sur Əb dül oğ lu Man su rov Ba kı da ana dan olub. 
A.Şaiq adı na Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın akt yo ru dur.

1947 – Xalq ar tis ti, re jis sor Azər Pa şa Zə fər oğ lu Ne mə tov ana dan olub. Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da iş lə yib. 1990-cı il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
fəaliy yə tə baş la yıb. 2015-ci il də teat rın bə dii rəh bə ri-baş re jis so ru, 2016-cı il də 
di rek to ru tə yin edi lib. Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı nın səd ri, Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur. 

1967 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ay gün Əli qu lu qı zı Bay ra mo va Ağ dam ra yo nu nun 
Sa rı ha cı lı kən din də ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi dir.

1970 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Nər giz Faiq qı zı Kə ri mo va Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti olub. Aka de mik Mu si qi li Teat rın akt ri sa sı-
dır.

1975 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) El çin Ya şar oğ lu Əzi zov ana dan 
olub. Bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı, 2008-ci il dən Ru si ya Döv lət Aka de mik 
Bö yük Teat rı nın so lis ti dir.

2004 – Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh-
ri ban xa nım Əli ye va Azər bay ca nın şi fa hi xalq ədə biy ya tı nın və mu si qi ir si nin 
qo ru nub sax la nıl ma sı, in ki şaf et di ril mə si və təb li ği sa hə sin də ak tiv fəaliy yə ti nə 
UNES CO-nun şi fa hi ənə nə lər və mu si qi ənə nə lə ri sa hə sin də Xoş mə ram lı sə fi ri 
adı na la yiq gö rü lüb.
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1923 – Ədə biy yat şü nas, aka de mik, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Ka mal Ab dul la Şaiq oğ lu Ta lıb za də (1923 – 20.1.2006) ana dan 
olub. “Ədə bi irs və va ris lər”, “Azər bay can ədə bi tən qi di nin 
ta ri xi” və s. mo noq ra fi ya və ki tab la rın müəl li fi dir. 

1933 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ra miz Hey dər (Məm
mə dov; 1933–2010) Ba kı da ana dan olub. 30dək ki ta bın müəl
li fi dir. Söz lə ri nə “Ay rıl ma mən dən”, “Toy ol sun, bay ram ol
sun” və s. po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib.

1938 – Əmək dar me mar, me mar lıq dok to ru, pro fes sor, Bey nəl xalq Me mar lıq 
Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Nə ri man Əş rəf oğ lu Əli yev ana dan olub.

1940 – Ya zı çıtər cü mə çi, ki no təş ki lat çı sı Asif Akif oğ lu Əli yev (1940–2001) ana
dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da dubl yaj şö bə si nin baş re dak to ru 
iş lə yib.

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ya vər Qəh rə man oğ lu Cəb ra yı lov ana dan 
olub. Sal yan Döv lət Kuk la Teat rı nın di rek to ru dur.

1948 – Əmək dar rəs sam Röv şən Zey nal oğ lu Məm mə dov ana dan olub.

1957 – Xalq ar tis ti, xa nən də, Döv lət mü ka fa tı laureatı Alim Həm zə oğ lu Qa sı
mov Şa ma xı da do ğu lub. Ope ra ta ma şa la rın da (“Ley li və Məc nun”, “Əs li və Kə
rəm”) çı xış edib. Azər bay can mu ğa mı nın dün ya ya ta nı dıl ma sı na töh fə lər ve rir, 
fes ti val və mü sa bi qə lə rin qa li bi dir, UNES COnun mu si qi mü ka fa tı nı qa za nıb.

1961 – Əmək dar ar tist Əzi zə Əb dül ba ği qı zı Məm mə do va 
(1892, Tif is – 1961) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram, Türk 
İş çi teatr la rın da ça lı şıb, “Gö rüş”, “Sə hər” və s. film lə rə çə
ki lib.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li mü ğən ni, bəs tə kar, 
SS Rİ Xalq ar tis ti Müs lüm Ma qo ma ye vin xa ti rə si nin əbə di ləş
di ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

2017 – Ta nın mış rəs sam Əs gər Əs gə rov (1948–2017) və fat edib. Rəng kar lıq, ba ti
ka, qra fi ka və s. nü mu nə lə rin də İçə ri şə hər möv zu və mo tiv lə ri xü su si yer tu tur.
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1902 – Əmək dar ar tist Qə mər To pu ri ya (Ta ma ra Vis sa rionov
na To pu ri ya; 1902–1947) Tif is də do ğu lub. Tif is Azər bay can 
Dram Teat rı nın, Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rı
nın akt ri sa sı olub.

1922 – Xalq ar tis ti, res pub li ka nın Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Kons tan tin Ada mov (1922–1990) Ba kı da do ğu lub. Azər bay
can Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru (1947ci il dən) olub, 
film lər də çə ki lib.

1936 – Əmək dar me mar To fiq Əli oğ lu Ab dul la yev ana dan olub. Azər bay can 
Me mar lıq və İn şaat Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1937 – Əmək dar ar tist Bo ris Fyod ro viç Qraf in ana dan olub. Aka de mik Mu si
qi li Teatr da fəaliy yət gös tə rir.

1952 – Əmək dar müəl lim Yu sif Bo ran oğ lu Və li yev ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
G.Şa ro yev adı na 35 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.  

1955 – Xalq ar tis ti Afaq Bə şir qı zı (Sə fə ro va) ana dan olub. Lən kə ran, Sum qa yıt 
teatr la rın da ça lı şıb. 1989cu il dən Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat
rın da fəaliy yət gös tə rir. Te le ta ma şa lar da, film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra
dıb.

1968 – Əmək dar ar tist, dik tor Di la rə Ham let qı zı Sə lim ana dan olub. Azər bay
can Te le vi zi ya sın da ça lı şır.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Gül xar 
Hə sə no va nın 100 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1924 – Məş hur tar zən, Əmək dar ar tist Əh sən Əliab bas oğ lu Da da şov (1924 
– 29.5.1976) Ba kı da ana dan olub. 1960-cı il də Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra-
diosu nun “Xa ti rə” xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nı ya ra dıb. Ha zır da kol lek tiv Əh-
sən Da da şo vun adı nı da şı yır. 

1925 – Xalq şairi, dra ma turq, ədə biy yat şü nas, aka de mik, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Bəx ti yar Mah mud oğ lu Va hab za də (1925 – 13.2.2009) Şə ki də ana dan 
olub. 20-dək poema, 10 dram əsə ri (“Vic dan”, “Yol la ra iz dü şür”, “Özü mü zü 
kə sən qı lınc”, “Dar ağa cı” və s.) ya zıb. Azər bay can Ali So ve ti nin (1980–1995), 
Mil li Məc li sin (1995–2000) de pu ta tı olub. 

1925 – Ya zı çı-dra ma turq, ədə biy yat şü nas, döv lət xa di mi Şı-
xə li Qur ban oğ lu Qur ba nov (1925 – 24.5.1967) Ba kı da do ğu-
lub. “Əcəb işə düş dük”, “Özü müz bi lə rik”, “Ol ma dı elə, ol du 
be lə”, “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu” pyes lə ri nin müəl li fi  dir. 
Azər bay can EA-nın Dil və Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru, 
Azər bay can KP MK-nın ka ti bi olub. 

1932 – Xalq ar tis ti, Azər bay ca nın Döv lət mü ka fa tı laureatı Di-
na İosi fov na Tu mar ki na Odes sa da do ğu lub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri-
sa sı (1956-cı il dən) olub. 1990-cı il dən İs rail də ya şa yır.

1936 – Ta nın mış fi  lo sof, AMEA-nın müx bir üz vü Za kir Cab-
bar oğ lu Məm mə dov (Ba har lı; 1936 – 2.3.2003) Ağ dam da do-
ğu lub. “Azər bay can da XI–XIII əsr lər də fəl sə fi  fi  kir”, “Or ta 
əsr Azər bay can fi  lo sofl  a rı və mü tə fək kir lə ri” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir.
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1933 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Şa mil Məm məd oğ lu Sal ma nov (1933–
2006) ana dan olub. 

1934 – Mosk va da so vet ya zı çı la rı nın I Ümu mit i faq qu rul ta yı baş la yıb. Qu rul
tay da Azər bay can nü ma yən də he yə ti də iş ti rak edib. Cə fər Cab bar lı qu rul tay
da çı xış edə rək Azər bay can ədə biy ya tı nın nailiy yət lə rin dən da nı şıb.

1942 – Dün ya şöh rət li Azər bay can mü ğən ni si, bəs tə kar, SSRİ 
Xalq ar tis ti Müs lüm Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (1942 – 
25.10.2008) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to
ri ya sı nı bi ti rib. Bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi, Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, Azər bay can Döv lət Est ra da
Sim fo nik Or kest ri nin bə dii rəh bə ri olub. “Ni za mi” fil min də 
(rej. El dar Qu li yev) baş ro la çə ki lib. 

1943 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni İl ha mə Mə za hir qı zı Qu li ye va 
(1943 – 25.2.2016) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra
diosu est ra da or kest ri nin, Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. 

1950 – Xalq ar tis ti Ən vər Cə fər oğ lu Hə sə nov Ba kı da do ğu lub. 
Çə kil di yi film lər: “Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Yed di oğul is tə rəm”, 
“Dər viş Pa ri si part la dır”, “Qan lı zə mi”, “Ca vad xan” və s.

1958 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Ay tə kin To fiq qı zı Hə sə no va 
(1958–2012) Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru, Mə də
niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin ka fed ra mü di ri olub.

1958 – Şair, tər cü mə çi Əj dər Ol (Əj dər Fey zul la oğ lu Cə bi yev) Ha cı qa bul da 
ana dan olub. 

1961 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əli hü seyn Ha cı ba ba oğ lu Ağa yev ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şır.

1983 – Əmək dar ar tist, qa nun ifa çı sı Çi na rə Ya şar qı zı Hey də ro va ana dan olub.

1998 – Xalq ya zı çı sı Yu sif Sə mə doğ lu (Yu sif Sə məd oğ lu Və ki lov; 25.12.1935 
– 1998) və fat edib. “Ul duz”, “Azər bay can” jur nal la rı nın baş re dak to ru, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı olub.

AVQИST

322



18
1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si çap işi nin təş ki li və mər kəz ləş di ril mə si 
haq qın da dek ret ve rib. 1921-ci ilin ma yın da bü tün mət bəə müəs si sə lə ri mil li-
ləş di ril di.

1923 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı kol le gi ya sı nın qə ra rı na əsa sən 
Ba kı da ritm və rəqs stu di ya sı (“Ba let stu di ya sı”) açı lıb. 1929-cu il də stu di ya Ba-
kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bi nə çev ri lib.

1946 – Ədə biy yat şü nas, tür ko loq, pro fes sor Ka mil Və li Nə ri ma noğ lu (Və li yev) 
Cəb ra yıl ra yo nun da ana dan olub. Tür ki yə, Şi ma li Kipr də uni ver si tet lər də ça lı-
şır. Türk Dil Qu ru mu nun fəx ri üz vü dür. 

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Adil Möh sün oğ lu Ab ba sov ana dan olub. 
Bə dii-sə nəd li te le vi zi ya fi lm lə ri nin, te le vi zi ya ta ma şa la rı nın (“Ya şıl ey nək li 
adam”, “Ni ga ran çı lıq”) ope ra to ru dur.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Kim ya Mus ta fa qı zı Ba ba ye va Nax çı van MR 
Şə rur ra yo nun da do ğu lub. “Şə rur” Xalq yal lı an samb lı nın di rek to ru dur.

1964 – Əmək dar ar tist, for te piano ifa çı sı İla hə Toğ rul qı zı Sa dıq za də ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1975 – Şair, ya zı çı-dra ma turq, sse na rist İl qar Fəh mi (İl qar Əliabas oğ lu Pa şa yev) 
Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi dir (2014-cü il dən).

1991 – Gör kəm li dil çi və ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi, pe-
da qoq Ək rəm Cə fər (Ək rəm Səf tər oğ lu Cə fə rov, 5.5.1905 – 
1991) və fat edib. 

2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
pay tax tı Ba kı şə hə rin də ta rix-me mar lıq abi də lə ri nin bər pa sı 
və qo run ma sı haq qın da” sə rən cam im za la yıb.
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1901 – Xalq ar tis ti İs ma yıl Hü seyn oğ lu Hi da yət a də (1901 – 
11.11.1951) ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın da “Ko roğ lu”, 
“Ar şın mal alan” ta ma şa la rı nı səh nə ləş di rib. “Qız qa la sı”, “Al
maz” film lə rin də çə ki lib.

1912 – Xalq şairi Mir va rid Pa şa qı zı Dil ba zi 
(1912 – 13.7.2001) Qa zax ra yo nu nun Mu sa
köy kən din də do ğu lub. “Mə həb bət”, “Par
ti zan Ali yə”, “Ana ürə yi” poema la rı, “Bə növ şə lər üşü yən də”, 
“Ya sə mən fəs li” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. Rus şair lə ri nin 
əsər lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib. 

1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Lüd mi la Vla
di mi rov na Ka ra gi çe vaBre ta nits ka ya (1920–2015) ana dan olub. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sın da dərs de yib. Azər bay can bəs tə kar la rı nın ya ra dı cı lı ğı na dair 
təd qi qat la rın müəl li fi dir. 

1945 – Əmək dar ar tist Ra fiq Mus ta fa oğ lu Əh mə dov ana dan olub. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı Nə fəs və zərb alət lə ri ka fed ra sı nın müəl li mi dir.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül na rə Əli ba ba qı zı Hə sə no va ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır.

1982 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə “so vet mu si qi sə nə ti nin 
in ki şa fın da gör kəm li xid mət lə ri nə gö rə” SS Rİ Xalq ar tis ti Ni ya zi Zül fü qar oğ lu 
Ta ğı za dəHa ci bə yo va So sialist Əmə yi Qəh rə ma ni adi ve ri lib.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li di ri jor və bəs tə kar Ni ya zi nin 90 il li yi 
haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

2009 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
əra zi sin də yer lə şən mo nu men tal hey kəl tə raş lıq abi də lə ri, xa ti rəme mo rial və 
me mar lıq komp leks lə ri nin ümu mi gör kə mi nin qo ru nub sax la nıl ma sı və ət ra fı
nın abad laş dı rıl ma sı na dair Təd bir lər Pla nı” təs diq edi lib.
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1901 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki (İs fən di yar 
As lan oğ lu Ca van şi rov; 1901 – 18.3.1979) Şu şa da do ğu lub. 
Mu ğam la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı ol maq la ya na şı, “Şu şa nın 
dağ la rı”, “Mən dən gen gəz mə”, “Ay gö zəl” və s. mah nı və 
təs nif ə ri bəs tə lə yib.

1912 – Gör kəm li di ri jor və bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı Ni ya zi (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov-
Ta ğı za də; 1912 – 2.8.1984) ana dan olub. “Xos rov və Şi rin” ope ra sı, “Çit ra” ba le-
ti, “Za qa ta la süita sı”, “Rast” sim fo nik mu ğa mı nın müəl li fi dir.

1926 – Fi lo sof, şair, tər cü mə çi, Əmək dar elm xa di mi, aka de mik As lan Mə həm-
məd oğ lu As la nov (1926 – 23.8.1995) Qa zax ra yo nun da ana dan olub. Döv lət 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin rek to ru olub, “Qız lar və bə növ şə lər”, “Nəğ mə li gün-
lə rim” və s. şeir ki tab la rı nın müəl li fi dir.

1929 – Azər bay can da dik tor luq mək tə bi nin ba ni lə rin dən bi ri, 
Əmək dar ar tist Ay dın Çin giz oğ lu Qa ra dağ lı (1929 – 28.1.1980) 
ana dan olub. 1946-cı il dən Azər bay can Ra diosun da ça lı şıb. 

1932 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı İs lam Məm məd oğ lu Ağa yev 
(1932 – 27.1.2014) Ba kı nın Bül bü lə qə sə bə sin də ana dan olub. 

1940 – Rəs sam, me mar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi El tu ran 
Və li oğ lu Ava lov Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Me mar lıq və İn şaat Uni ver-
si te ti nin pro fes so ru, “Şu şa nın me mar lı ğı” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1945 – Ya zı çı-pub li sist jur na list Fa zil Fa mil oğ lu Ab ba sov (Gü ney) Cəb ra yıl ra-
yo nun da ana dan olub. “Qa ra qan” ro ma nı nın müəl li fi dir.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, fo toq raf Ba bək Ba rat oğ lu Qu li yev ana dan 
olub. C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da iş lə yir.

1970 – Əmək dar ar tist, for te piano ifa çı sı, sə nət şü nas El na rə Ra miz qı zı Kə bir-
lins ka ya ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti-
dir, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da dərs de yir.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can pro fes sional vo kal sə nə ti nin ba ni-
si, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bü lün 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. 
Yu bi ley lə bağ lı ya ra dı lan Təş ki lat Ko mi tə si nə Ba kı da vo kal çı la rın Bül bül adı na 
Bey nəl xalq mü sa bi qə si ni ke çir mək tap şı rı lıb.
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1930 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, aka de mik, Əmək dar elm 
xa di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bə kir Əh məd oğ lu Nə
bi yev (1930 – 15.3.2012) Ağ daş ra yo nu nun Üç qo vaq kən
din də do ğu lub. AMEAnın Ni za mi adı na Ədə biy yat Mu
ze yi nin, Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru 
iş lə yib.  

1951 – Əmək dar ar tist Tə vək kül Əj dər oğ lu 
Əli yev (1951 – 22.1.2017) ana dan olub. 1973cü il dən Lən kə ran 
Döv lət Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, film lər də çə ki lib.
 
1964 – Ya zı çıpub li sist, şair, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rə
şad Mü se yib oğ lu Mə ci dov Ağ ca bə di ra yo nun da do ğu lub. 
2004cü il dən Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi dir.
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1922 – Mə də niy yət xa di mi Ade laida İr za qı zı Məm mə do va (1922 – 25.4.2015) 
Tifl  is də do ğu lub. Azər bay can pe şə kar vo kal sə nə ti nin ba ni si Bül bü lün ömür-
gün yol da şı olub, Bül bü lün me mo rial mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib. 

1965 – Şair, təd qi qat çı, tər cü mə çi Nu ri də Atə şi (Qə di ro va) Oğuz ra yo nu nun 
Xaç maz kən din də do ğu lub. 1995-ci il dən Al ma ni ya da ya şa yır. Əsər lə ri ni Azər-
bay can, al man və türk dil lə rin də ya zır.

1968 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ay bə niz Hə sən qı zı Ha şı mo va Gən cə də şə hə-
rin də ana dan olub. “Bül bül lər” mu si qi qru pu nun rəh bə ri dir.

1978 – Ta nın mış rəs sam Hə sən Əli oğ lu Haq ver di yev (1917–
1978) və fat edib. II Dün ya mü ha ri bə si nin iş ti rak çı sı olub, əsir-
lik, son ra Si bir də sür gün hə ya tı ya şa yıb. Rəng kar lıq və qra-
fi  ka əsər lə ri nin müəl li fi  dir, teatr ta ma şa la rı na səh nə tər ti ba tı 
ve rib.
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1922 – Ta rix çi alim, Azər bay can SSR Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü 
Əlöv sət Nə cəf qu lu oğ lu Qu li yev (1922 – 6.11.1969) ana dan olub. Ta rix İns ti tu
tu nun di rek to ru iş lə yib.

1943 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Şah mar Zül fü qar oğ lu 
Ələk bə rov (1943 – 12.8.1992) ana dan olub. “Dağ lar da dö yüş”, 
“Yed di oğul is tə rəm”, “Qa tır Məm məd”, “Ar xa dan vu ru lan 
zər bə” və s. film lə rə çə ki lib. “Sa hil siz ge cə”, “Qə zəl xan” film
lə ri nin qu ru luş çu re jis so ru dur, film lə rin səs lən di ril mə sin də 
iş ti rak edib.

1972 – Əmək dar ar tist, xa nən də Feh ruz Əmir xan oğ lu Məm
mə dov ana dan olub.

2012 – Biş kek şə hə rin də Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan və Tür ki yə hö ku
mət lə ri tə rə fin dən Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun Ni zam na mə si im za la
nıb. Fond türk dil li öl kə rəh bər lə ri nin 2009cu il okt yab rın 3də Nax çı van da və 
2010cu il sent yab rın 16da İs tan bul da ke çi ril miş zir və top lan tı la rı nın qə rar la rı 
əsa sın da ya ra dı lıb. Ba kı şə hə rin də yer lə şir. Fon dun pre zi den ti Gü nay Əfən di
ye va dır.
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1896 – Sə nət şü nas alim Mə həm məd Ağaoğ lu (1896–1949) İrə van şə hə rin də ana
dan olub. 1920ci il də Tür ki yə yə, ora dan Ame ri ka ya mü ha ci rət edib. Mi çi qan 
Uni ver si te tin də dərs de yib, “İs lam in cə sə nə ti” jur na lı nın re dak to ru olub. 

1926 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar, mu si qi re dak to
ru Na zim Ağa lar oğ lu Əli ver dibə yov (1926 – 16.2.1985) Ba
kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub. 
“Min gə çe vir” sim fo nik poema sı, “Cırt dan” na ğılope ra sı və s. 
əsər lər, film lə rə mu si qi ya zıb. 

1955 – Əmək dar ar tist Sə bi nə As lan qı zı Qa sı mo va ana dan 
olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1978 – Əmək dar ar tist Röv şən Va qif oğ lu Qu li yev ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1990 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ək bər Zər ba lı oğ lu 
Cə fə rov (1933–1990) və fat edib. To vuz ra yo nu nun Bo zal qan
lı kən din də do ğu lub. “Ley li və Məf tun” das ta nı nın, çox say lı 
şeir lə rin müəl li fi dir.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev dün ya ədə biy ya tı nın gör kəm li 
nü ma yən də lə ri nin əsər lə ri nin Azər bay can di lin də nəşr edil
mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1910 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Bəh ram To fiq oğ lu Əfən di yev (1910–
1967) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da baş rəs sam iş lə yib.

1915 – Əmək dar me mar Ta hir Ab dul la oğ lu Ab dul la yev (1915–2004) ana dan 
olub.

1923 – Əmək dar ar tist, ra dio dik to ru, gim nas ti ka üz rə id man us ta sı Zü ley xa 
Ha cı ba ba qı zı Ha cı ye va Ba kı da ana dan olub.

1926 – Xalq rəs sa mı Xa li də Ələk bər qı zı Sə fə ro va (1926 – 
23.12.2005) Gən cə də ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğın da na tür mort, 
mən zə rə, xalq na ğıl la rı na il lüst ra si ya lar ge niş yer tu tur: “Dağ 
ça yı”, “Aşıq Qə rib”, “Çöv kən oyu nu”, “Pa yız ba ğın da” və s. 

1931 – Ya zı çı, na şir, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əj dər Rza oğ
lu Xan ba ba yev (1931 – 30.5.1990) ana dan olub. “Azər nəşr”in 
di rek to ru olub.

1935 – Xalq şairi Fik rət Qo ca (Fik rət Gö yüş oğ lu Qo ca yev) Ağ daş ra yo nu nun 
Ko ta narx kən din də do ğu lub. “Tə kər lər ge ri fır la nır”, “Ya ra lı çi çək lər”, “Od dan 
ke çən lər” və s. poema la rın müəl li fi dir. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Gəl, ey 
sə hər”, “Pa yız gəl di” və s.) bəs tə lə nib.    

1940 – Ədə biy yat şü nas, şair Ağa sən Meh di oğ lu Bə dəl za də İs ma yıl lı ra yo nu
nun Pi rə bil qa sım kən din də ana dan olub. 

1942 – Şair, pub li sist Da vud Mə cid oğ lu Nə sib Qa zax ra yo nun da (1942 – 
26.3.2003) ana dan olub. Ki tab la rı: “Ürək söz süz da nı şır”, “Biz dən son ra ya şa
yan lar”, “Kar van ge dir” və s. 

1945 – Əmək dar ar tist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Və fa Nüs rət 
qı zı Fə tul la ye va (1945 – 21.5.1987) ana dan olub. Aka de mik 
Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb. “Fi rən giz” fil min də (1975) baş rol da çə ki lib.

1948 – Əmək dar ar tist Faiq Mə sim oğ lu Qa sı mov (1948–2017) 
ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da akt yor və re jis sor 
iş lə yib.

1956 –  Xalq ar tis ti, mü ğən ni Ağa da daş Hə mid oğ lu Ağa yev Cə li la bad ra yo nu
nun Ha sıl lı kən din də do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.
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1964 – Əmək dar me mar Akif Ələs oğ lu Əli yev ana dan olub.

1973 – Əmək dar ar tist, val tor na ifa çı sı And rey Yur ye viç Sa ba yev ana dan olub. 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın müəl li mi dir.

1973 – Əmək dar ar tist, tar zən Əliağa Ba ba oğ lu Sə di yev ana dan olub.
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26 av qust “Azər bay can mu ğa mı və İpək Yo lu üzə rin də yer lə şən öl kə lə rin mu si-
qi si gü nü” ki mi qeyd olu nur. Əla mət dar gün lə bağ lı qə rar Ka na da nın Niaqa ra 
şə hə ri nin me ri ya sı və bu şə hər də ke çi ri lən bey nəl xalq mu si qi fes ti va lı nın rəh-
bər li yi tə rə fi n dən qə bul olu nub.

1892 – İc ti mai-si ya si xa dim, pub li sist Se yid Cə fər Mir Ca-
vad oğlu Pi şə və ri (1892 – 12.6.1947) Cə nu bi Azər bay ca nın 
Xal xal ma ha lı nın Zey və kən din də ana dan olub. 1945–1946-
cı il lər də İran da azər bay can lı la rın mil li hə rə ka tı na baş çı-
lıq edib, Cə nu bi Azər bay can Mil li Hö ku mə ti nin baş na zi ri 
olub. 

1921 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti Döv lət Kon-
ser va to ri ya sı nın təş ki li haq qın da dek ret ve rib.

1940 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni İd ris Sa leh oğ lu Meh di-
yev (1940–2015) Gən cə şə hə rin də ana dan olub. Azər bay-
can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xo ru nun so lis ti və di rek to ru 
olub.

1949 – Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si nin rəh bə ri, Şey xü lis lam 
Ha cı Al lah şü kür Pa şa za də Lən kə ran ra yo nu nun Cil kən din də 
ana dan olub. “Qaf qaz da İs lam”, “Qu ra nın təf si ri və tər cü mə si 

ta ri xi” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

1956 – Teatr şü nas, ya zı çı Ya qub Əlioğ lu (Məm mə dov) Cəb ra yıl ra yo nu nun Sol-
tan lı kən din də ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sın da çə ki lən çox say lı bə dii-
sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir.

1957 – Xalq ar tis ti Əzi za ğa Sey fəd din oğ lu Məm mə dov Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Nax çı van Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın xor ar tis ti dir.

1963 – Əmək dar rəs sam Ye le na Ra failov na Haq ver di ye va ana dan olub. Əsər lə-
ri Fran sa, Al ma ni ya, Ru si ya, Tür ki yə və baş qa öl kə lər də fər di kol lek si ya lar da 
sax la nı lır. 

1983 – Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə mə də niy yət, 
ədə biy yat, elm, təh sil və di gər sa hə lər də xid mət lə rə gö rə fəx ri ad la rın si ya hı sı 
təs diq edi lib. 
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2003 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Hə sən Ağa məm məd oğ lu Məm mə dov (22.11.1938 – 2003) və-
fat edib. “Bö yük da yaq”, “Gün keç di”, “Yed di oğul is tə rəm”, 
“İs tin taq”, “Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz-
lar qa le re ya sı ya ra dıb. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı-
şıb.

2014 – Ba kı da Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin ye ni bi na-
sı nın açı lı şı olub. Bü kül müş xal ça for ma sın da ori ji nal üs lub lu bi na Avst ri ya 
me ma rı Frans Yant sın la yi hə si üz rə in şa edi lib. Açı lış mə ra si min də Pre zi dent 
İl ham Əli yev iş ti rak edib.
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1918 – Əmək dar rəs sam Ən vər Ha cıağa oğ lu Al mas za də 
(1918 – 6.3.2007) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba
let Teat rın da rəs sam (1937–1992) iş lə yib.

1921 – Ya zı çıdra ma turq Sey fəd din Dağ lı (Sey fəd din Əliağa 
oğ lu Ab ba sov; 1921 – 18.1.1983) Xı zı da do ğu lub. “Adı sə nin, 
da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ ru” və s. pyes lə rin, “Ba har оğ
lu”, “Mə şəl” ki tab la rı nın müəl li fi dir. “Kir pi” jur na lı nın baş 
re dak to ru olub.

1928 – Əmək dar rəs sam Na dir Əli mux tar oğ lu Zey na lov (1928 – 16.3.1987) ana
dan olub.

1929 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor, re jis sor Məm məd
ka mal Al lah qu lu oğ lu Ka zı mov (1929 – 13.12.2005) Ba kı da 
ana dan olub. Aka de mik Dram, Sum qa yıt, Ağ dam teatr la rın
da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1937 – Ədə biy yat şü nas, folk lor şü nas, ya zı çı, tər cü mə çi, pro
fes sor Qə zən fər Mə həm məd oğ lu Pa şa yev To vuz ra yo nu nun 
Düz qı rıx lı kən din də ana dan olub. “İraqtürk man folk lo ru”, 

“Di li miz var lı ğı mız dır” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. 

1942 – Ərəb şü nas alim, aka de mik Va sim Məm mə də li oğ lu Məm mə də li yev Ba
kı da ana dan olub (1942 – 13.10.2019). “Qu ra ni Kə rim”in Azər bay can di li nə tər
cü mə çi lə rin dən bi ri dir. “Ərəb dil çi li yi”, “Qu ran və elm” və s. mo noq ra fi ya la
rın, dərs lik lə rin müəl li fi dir. 

1951 – Əmək dar ar tist, ka man ça ifa çı sı Mir na zim Müş tə ba oğ lu Əsə dul la yev 
Ba kı da ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1990 – Azər bay can SSR Mə də niy yət Na zir li yi nin qə ra rı ilə Gən cə Döv lət Fi lar
mo ni ya sı ya ra dı lıb. Fi lar mo ni ya “Göy göl” Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın 
ba za sı əsa sın da təş kil edi lib.

1998 – Gör kəm li ki no re jis sor, Xalq ar tis ti To fiq Meh di qu lu oğ lu Ta ğı za də 
(7.2.1919 – 1998) və fat edib. 

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can pe şə kar teat rı nın ya ra dıl ma sı nın
125 il li yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. Sə rən cam da Azər bay can teatr ta ri xi nə 
ət raf ı nə zər sa lı nıb, yu bi ley lə bağ lı Təş ki lat ko mi tə si ya ra dı lıb.

AVQИST

334



28
1918 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin hö ku mə ti xalq maari fi nin, or ta mək
təb lə rin mil li ləş di ril mə si, öl kə nin bü tün mək təb lə rin də türk (Azər bay can) di li
nin ic ba ri qay da da təd ris olun ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. 

1935 – Ta nın mış ya zı çı Əli ba la Qüd rət oğ lu Ha cı za də (1935 – 8.10.2009) Bi lə su var 
ra yo nu nun Ağa lı kənd kən din də do ğu lub. “İt kin gə lin”, “Əf sa nə siz il lər”, “Ay rı
lı ğın so nu yox muş”, “Təy ya rə köl gə si” və s. əsər lə ri oxu cu rəğ bə ti qa za nıb.

1945 – Xalq ar tis ti Bö yük xa nım Hə sən ba la qı zı Əli ye va Xaç maz da ana dan olub. 
1973cü il dən Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1948 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si ədə biy yat və in cə sə
nət sa hə sin də olan qü sur la rın ara dan qal dı rıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. Qə
rar da ədə biy yat da so sialist realiz min dən uzaq laş ma cəhd lə ri tən qid olu nur du.

1948 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor El xan Əli sət ar oğ lu Ba
ba yev (1948 – 2.2.2003) ana dan olub.

1953 – Ki no re jis sor, sse na rist, Xalq ar tis ti Va qif  Beh bud oğ lu Mus ta fa yev ana
dan olub. “Bə yin oğur lan ma sı” (C.Mir zə yev lə bir gə), “Ya ra maz”, “Hər şey yax
şı lı ğa doğ ru” və s. bə dii, ulu ön dər Hey dər Əli ye vin hə yat və fəaliy yə tin dən 
bəhs edən sə nəd li film lə rin müəl li fi dir. 

1955 – Əmək dar me mar Alek sandr Aro no viç Qar ber ana dan olub.

1965 – AMEAnın müx bir üz vü, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Ər te gin Əb
dül va hab oğ lu Sa lam za də ana dan olub. AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu
tu nun di rek to ru dur.

1965 – Əmək dar müəl lim Meh ri ban Əs gər qı zı Rüs tə mo va ana dan olub. Ba kı 
şə hə ri H.Sa rabs ki adı na 7 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.  

1968 – Aşıq Xın dı Məm məd (Məm məd Gü la bı oğ lu Qə ni yev; 18961968) və fat edib.

1984 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Rü ba bə Xə lil qı zı Mu
ra do va (22.3.1933 – 1984) və fat edib. Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti olub. Əsas par ti ya la rı: Ley li (“Ley lı və Məc nun”), Ərəb
zən gi (“Şah İs ma yıl”) və s.
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1890 – Şair, qə zəl xan Mə həm mə də li Şə fai (1890– 1967) Ba kı nın Maş ta ğa kən din
də ana dan olub.

1919 – “Kom mu nist” qə ze ti nin (in di ki “Xalq qə ze ti”) bi rin ci nöm rə si çap dan 
çı xıb.

1929 – Ta nın mış rəng kar Fər had İb ra him oğ lu Ha cı yev (1929 
– 17.12.1987) Şa ma xı da do ğu lub. “Ba kı ritm lə ri”, “Kə pəz” və 
b. tab lo la rın müəl li fi dir. Azər bay can da bər pa rəs sam lı ğı nın 
əsa sı nı qo yub, Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi 
Bər pa Mər kə zi nin rəh bə ri (1981–1987) olub. 

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül nar Ələk bər qı zı Əli ye
va ana dan olub. “İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zin də ça lı şır.

1946 – Əmək dar rəs sam Lə ti fə Nə sir qı zı Qu lu za də ana dan olub. A.Şaiq adı na 
Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın baş rəs sa mı iş lə yib, Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ta ma şa la ra bə dii tər ti bat ve rib.

1950 – Əmək dar ar tist Mir zə Qa sım oğ lu Ağa bəy li Ba kı nın Bu zov na qə sə bə sin
də ana dan olub. Mil li Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı Mə həm məd Qə ni mət oğ lu 
Dos tu yev ana dan olub.

1960 – Te le jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Çin giz Fuad oğ lu Mus ta fa
yev (1960 – 15.06.1992) ana dan olub. 

1965 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Qur ban Bəx şə li oğ lu Pi ri mov (30.10.1880 – 
1965) və fat edib. 1920ci il dən Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

1984 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Şö lə Ca van şir qı zı Sə fə rə li ye va Ba kı da ana dan 
olub.

2005 – Azər bay can da İc ti mai Te le vi zi ya və Ra dio ya yı ma baş la yıb. 

2008 – Azər bay can aşıq la rı nın V qu rul ta yı ke çi ri lib. Qu rul tay da Xalq şairi Zə
lim xan Ya qub Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin ye ni səd ri se çi lib.
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1935 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, tar zən Ağa da daş Ha cı ba la oğ lu Da da şov ana dan 
olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

1946 –  Xalq ar tis ti, ta nın mış ra dio dik to ru Qa ra sim Əb dül hə
sən oğ lu Ta ğı za də (1946–2018) Bey lə qan ra yo nu nun Dün ya
ma lı lar kən din də ana dan olub. Azər bay can Ra diosu nun dik
tor lar şö bə si nə rəh bər lik edib.

1955 – Əmək dar ar tist Ri ta Cə mil qı zı Əmir bə yo va Ba kı da 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat
rın da ça lı şır, film lər də çə ki lib.

1967 – Əmək dar ar tist İl qar Cüm şüd oğ lu Ca han gi rov ana dan olub. Ba kı Ka me
ra Teat rın da, Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, film lər də çə ki lir.

1975 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ay gün Ay dın qı zı Hüm bə to va (Bəy lər) Ba kı da 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1996 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da gör kəm li şair Əliağa Va hi din 100 il li yi nə 
həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev yu bi ley mə ra
si min də iş ti rak edib.

2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın 125 
il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam ve rib.
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1927 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi İs gən dər Coş qun (İs gən dər 
Məm məd oğ lu Hüm mə tov; 1927 – 10.12.1996) Göy çay da ana dan olub. “Gə mi
də söh bət”, “Qı ğıl cım lar”, “Nəğ mə do lu ürək” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1942 – Şair, na sir, tər cü mə çi, maarif çi Rə şid bəy İs ma yıl oğ lu 
Əfən di yev (1863–1942) və fat edib. Şə ki də do ğu lub. “Qan oca
ğı, “Pul də li si”, “Diş ağ rı sı” və s. pyes lə rin müəl li fi dir. Dərs
lik lər ya zıb.

1955 –  Əmək dar mə də niy yət iş çi si May ra Əli hey dər qı zı Al
mas za də ana dan olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın 
Klas sik rəqs lər ka fed ra sı nın mü di ri dir.

1957 – Əmək dar ar tist Küb ra Məm mə da ğa qı zı Da da şo va 
(1957 – 12.2.2017) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat
rın da ça lı şıb, film lər də (“Yu xu”, “Ca vid öm rü” və s.) çə ki lib.   

1959 – Əmək dar ar tist Asif Əh məd oğ lu Şi ri nov ana dan olub. 
Fü zu li Döv lət Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur.

1960 – Əmək dar ar tist El man Ka mal oğ lu Əli yev Nax çı van şə
hə rin də ana dan olub. 

1967 – Cə nu bi Azər bay can ya zı çı sı, ic ti maisi ya si xa dim Sə məd Beh rən gi 
(24.6.1939 – 1967) və fat edib. Azər bay can na ğıl la rı nı fars di li nə tər cü mə edə rək 
nəşr et di rib. 

2000 – Ta nın mış şair, pub li sist Şah mar Ək bər oğ lu Ək bər za də (28.12.1941 – 
2000) və fat edib. “Mə də niy yət” qə ze ti nin baş re dak to ru (1991–2000) olub.

2018 – Şə ki şə hə rin də Xalq şairi, dra ma turq, ədə biy yat şü nas, ic ti mai xa dim 
Bəx ti yar Va hab za də nin evmu ze yi nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

338



SENTYABR

339



1 SЕNTYABR
1900 – Məş hur sirk pəh lə va nı, Xalq ar tis ti Rə şid Əli məm məd 
oğ lu Yu si fov (1900–1982) Bor ça lı ma ha lı nın (Gür cüs ta nın 
Mar neuli ra yo nu) Go rar xı kən din də ana dan olub. Mosk va 
Döv lət Sir ki nin trup pa sın da çı xış edib.

1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la men ti öl kə də 
ilk ali təh sil müəs si sə si nin – Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin ya ra
dıl ma sı ba rə də qa nun qə bul edib. 

1920 – Ba kı da Şərq Xalq la rı nın I Qu rul ta yı baş la yıb. Qu rul tay da (18 sent yabr) 
30 öl kə dən nü ma yən də lər iş ti rak edib.

1920 – Ta nın mış ta rix çi alim, AMEAnın müx bir üz vü Mah mud Əliab bas oğ lu 
İs ma yı lov (1920 – 16.8.2002) Şə ki də do ğu lub. 

1924 – Ba kı mil yon çu su, bö yük xey riy yə çi Ha cı Zey na lab
din Ta ğı yev (1838–1924) və fat edib. Ta ğı yev Azər bay can 
xal qı nın maarif ən mə si, mə də ni in ki şa fı üçün gör dü yü 
nə cib iş lər lə ta rix də iz qo yub. Ba kı da ilk teatr bi na sı, mü
səl man qız lar üçün ilk mək təb və s. onun adı ilə bağ lı dır. 
Döv rün ta nın mış zi ya lı la rı onun kö mə yi ilə Ru si ya da, Av
ro pa da təh sil alıb lar.

1930 – Na sir, dra ma turq, şair Əli Qa fur oğ lu Sə məd li (1930–2006) Göy çay ra yo
nu nun Mal lıŞıx lı kən din də ana dan olub. Uşaqgənc lər üçün ki tab la rın, səh nə 
əsər lə ri nin müəl li fi dir. 

1930 – Ya zı çıdra ma turq, jur na list Oq tay Məm məd hə sən oğ lu Sa lam za də 
(1930–2012) Fü zu li ra yo nu nun Cu var lı kən din də do ğu lub.

1931 – Ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Fa zil İd ris oğ lu Sa la yev (1931 –16.6.1978)  Ba
kı da do ğu lub. Aka de mik Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb, film lər də 
(“Al ma al ma ya bən zər”, “Rə qib lər”, “Şə rik li çö rək”) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Si ya vuş Məm məd oğ lu Şə fi yev (1937 – 24.11.2001) 
Ba kı da ana dan olub. Pe şə kar sirk us ta sı, ak ro bat olub, Mosk va və Ba kı sirk lə rin də 
ça lı şıb. “Əh məd ha ra da dır?”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. film lər də çə ki lib.

1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, ya zı çıpub li sist To fiq Ab din (To fiq Mə
hər rəm oğ lu Ab di nov; 1941 – 24.2.2014) Sal yan ra yo nu nun Qır mı zı kənd
kəndin də ana dan olub. 
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1945 – Xalq ar tis ti, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Məc nun 
Təb riz oğ lu Kə rim (1945 – 2.10.2013) Zən gə zur ma ha lı nın Şə ki 
kən din də do ğu lub. Azər bay ca nın qə dim mu si qi alət lə ri haq
qın da təd qi qat lar apa rıb, Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze
yi nin nəz din də Qə dim mu si qi alət lə ri an samb lı nı ya ra dıb.

1945 – Xalq ar tis ti Vi da di Hü seyn oğ lu Əli yev Ağs ta fa ra yo nu
nun Göy cə li kən din də ana dan olub. C.Cab bar lı adı na İrə van 
Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın akt yo ru, di rek to ru olub, film lə rə çə ki lib.

1946 – Dil çi alim, aka de mik Möh sün Zel lab din oğ lu Na ğı soy lu Nax çı van MR 
Şə rur ra yo nu nun Xok kən din də ana dan olub. AMEAnın Dil çi lik İns ti tu tu nun 
di rek to ru dur.

1949 – Azər bay can da ic ba ri yed diil lik təh si lə ke çid baş la yıb. 

1949 – Əmək dar ar tist Ata ba la Os man oğ lu Sə fə rov Şab ran ra yo nun da do ğu
lub. Mu si qi li Ko me di ya, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma
şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ay gül Ay dın qı zı Qa ra dağ lı Ba kı da do ğu
lub. Te le vi zi ya da dik tor iş lə yib, film lə rin dubl ya jın da iş ti rak edib.

1970 – Əmək dar ar tist Xa ti rə Bəy lər qı zı Sü ley ma no va ana dan olub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1982 – Əmək dar ar tist, violon çel ifa çı sı Alek sey Leoni do viç Mil tıx ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1995 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay ca nın da hi bəs tə ka rı Üze yir Ha cı bəy
li nin ana dan ol ma sı nın 110 il li yi, gör kəm li rus şairi Ser gey Ye se ni nin 100 il li yi 
haq qım da sə rən cam lar im za la yıb.
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1909 – Ya zı çı-dra ma turq, tər cü mə çi Rza Nə bi oğ lu Şah və ləd (1909 – 2.7.1984) 
Tifl  is də ana dan olub.

1916 –  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Əy yub Mü se yib 
oğ lu Hü sey nov (1916–1998) Nax çı van MR Kən gər li ra yo nun 
Xok kən din də do ğu lub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam lıq 
Mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib. Əsər lə ri: “Araz sa hi lin də”, “Ya-
ğış dan son ra”, “Ço ban lar” və s.

1930 – Əmək dar rəs sam Hü seyn Gül ba la oğ lu Hü sey nov 
(1930–1987) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu lub. Azər bay can 
di lin də rəs sam lı ğa dair ilk dərs lik lə rin müəl li fi  dir.

1934 – “Kom mu nist maari fi ” qə ze ti nəş rə baş la yıb. 1938-ci il də “Müəl lim qə ze-
ti” ad la nıb. 1946-cı il dən “Azər bay can müəl li mi” adı ilə nəşr olu nur.

1947 – Xalq ar tis ti, tar zən Fik rət Sü ley man oğ lu Ver di yev Gən cə şə hə rin də ana-
dan olub. “Göy göl” xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nın ya ra dı cı sı dır.

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar, pe da qoq İs ma yıl 
Sol tan oğ lu Ha cı bə yov (1949 – 25.3.2006) ana dan olub. “Fi ru-
zə” ope ra sı, “Me mo rial” kan ta ta sı, “Na xış lar” fan ta zi ya sı və 
di gər əsər lə rin müəl li fi  dir. 

1949 – Ta nın mış teatr re jis so ru Yu sif Məm mə da ğa oğ lu Ək-
bə rov (1949 – 4.10.2016) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət 
Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da qu ru luş çu re jis sor və 

baş re jis sor iş lə yib.

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor Va qif Sa diq oğ lu Ba ğı rov ana-
dan olub. 1967-ci il dən “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da iş lə yib.  

1954 – Ba kı da Te le vi zi ya Mər kə zi nin tə mə li qo yu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı 
1956-cı il fev ra lın 14-də fəaliy yə tə baş la dı. 

1959 – Xalq ar tis ti Çin giz Məm məd oğ lu Axun dov ana dan olub. Nax çı van Döv-
lət Fi lar mo ni ya sı nın bə dii rəh bə ri dir.
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1979 – Əmək dar ar tist Cə lal Qur ban oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1982 – Əmək dar ar tist, di ri jor Fuad Na tiq oğ lu İb ra hi mov Şu şa şə hə rin də ana-
dan olub. Ba kı Ka me ra Or kest ri nin, Mün xen Ye ni Fi lar mo ni ya Or kest ri nin baş 
di ri jo ru dur.
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1931 – Xalq rəs sa mı, pro fes sor Oq tay Yu sif oğ lu Şı xə li yev 
(1931 – 31.1.2012) Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif janr lar da əsər lər 
ya ra dıb, Azər bay ca nın ilk pro fes sional mo nu men ta list rəs
sam la rın dan bi ri dir. Tab lo la rı Fran sa da, Al ma ni ya da şəx si 
kol lek si ya lar da sax la nı lır.

1951 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti, Döv
lət mü ka fa tı laureatı Ya şar Məm məd sa dıq 
oğ lu Nu ri (1951 – 22.11. 2012) Ba kı da ana dan olub. Aka de
mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Te le vi zi ya ta
ma şa la rın da, ki no da (“Yol əh va la tı”, “Tən ha na rın na ğı lı”, 
“Ya ra maz”, “Bə yin oğur lan ma sı”, “Qətl gü nü”) yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb. 

1952 – Teatr xa di mi Məm mə də li Hü seyn oğ lu Ağa yev Nax çı va nın Qa ra xan
bəy li kən din də do ğu lub. Mosk va Aka de mik Sa ti ra Teat rı nın di rek to ru, Ru si ya 
Fe de ra si ya sı nın Əmək dar mə də niy yət iş çi si dir.

1962 – Əmək dar rəs sam İn na Va len ti nov na Kos ti na ana dan olub. Ba tik tex ni ka
da (ipək üzə rin də rəsm) sil si lə əsər lər müəl li fi dir.

1985 – Ba kı da ye ni zoopar kın açı lı şı ke çi ri lib.
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1950 – Şairə Aləm zər Məm məd qı zı Əli za də Gən cə də ana dan olub. Uşaq lar 
üçün ki tab la rın, mən zum pyes lə rin müəl li fi dir.

1961 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu si qi şü nas El la da Əli hü seyn qı zı Hü sey
no va ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1964 – Əmək dar me mar İl qar Ay dın oğ lu İs ba tov ana dan olub.

1972 – Əmək dar ar tist, akt yor, na şir, fo toq rafrəs sam Bəh ram Arif oğ lu Ba ğır
za də Ba kı da ana dan olub.

1972 – Əmək dar ar tist Yu ri Ni ko la ye viç Lo ba çov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let ar tis ti dir.

1979 – Əmək dar ar tist Kə ma lə İm dad qı zı Məm mə do va ana dan olub. Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

2003 – Xalq ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas, fi lo lo gi ya elm lə ri dok
to ru, pro fes sor Əzi zə Məm məd qı zı Cə fər za də  (29.12.1921 
– 2003) və fat edib. S.Ə.Şir va ni, A.Səh hət, Xə tai və baş qa gör
kəm li şəx siy yət lər haq qın da ta ri xi ro man la rın müəl li fi dir.

2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can xo reoq ra fi ya mək
tə bi nin ta nın mış nü ma yən də si, gör kəm li rəqs us ta sı, Xalq 
ar tis ti Əmi nə Dil ba zi nin 100 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si 
haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1892 – Ta nın mış tar zən, pe da qoq, Xalq ar tis ti Əh məd xan 
Məm mədr za oğ lu Ba kı xa nov (1892 – 26.3.1973) ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xalq çal ğı alət lə ri an
samb lı nın təş ki lat çı sı və rəh bə ri (ha zır da kol lek tiv onun adı nı 
da şı yır) olub. 

1935 – Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Si ya vuş Məm mə da ğa oğ
lu As lan (1935 – 27.6.2013) ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, 
Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. Teatr la ya na şı, te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
(“Ev lə ri kön də lən yar”, “Ya şıl ey nək li adam”), ki no da (“Əh məd ha ra da dır?”, 
“Ro meo mə nim qon şum dur”, “Yol əh va la tı”, “O dün ya dan sa lam” və s.) yad
da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1942 – Ya zı çıdra ma turq, şair Ra miq Mux tar (Ra miq Mux tar oğ lu Na ğı yev) 
Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. 

1944 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hi da yət Xu duş oğ lu Oru cov 
Er mə nis ta nın Meh ri ra yo nu nun Ma ral zə mi kən din də do ğu lub. İrə van Döv lət 
Azər bay can Dram Teat rı na rəh bər lik (1968–1984) edib. Döv lət və zi fə lə rin də ça
lı şıb. Ki tab la rı: “İrə van da xal qal ma dı”, “Həs rət”, “Bur dan min at lı keç di” və s.

1953 – Əmək dar ar tist Fə qü mə Ayaz qı zı Yu si fo va ana dan olub. Ağ dam Döv lət 
Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.
 
1973 – Əmək dar ar tist, tar zən El çin Ləz gi oğ lu Hə şi mov ana dan olub.

1983 – Ba kı da Şərq Xal ça Sə nə ti üz rə Bi rin ci Bey nəl xalq Sim po zium işə baş
la yıb. Sim po zuim çər çi və sin də Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da Azər
bay can xal ça la rı nın sər gi si açı lıb. Təd bir lər də SS Rİ Na zir lər So ve ti səd ri nin bi
rin ci müavi ni Hey dər Əli yev iş ti rak edib.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin in ki şa fı na 
döv lət qay ğı sı nın ar tı rıl ma sı sa hə sin də əla və təd bir lər haq qın da” sə rən cam im
za la yıb.
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1936 – SS Rİ Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si nin qə ra rı ilə “SS Rİ Xalq ar tis ti” adı tə sis 
olu nub. So vet İt i fa qın da mə də niy yət xa dim lə ri nə ve ri lən ən yük sək fəx ri ad 
olub. Azər bay can dan bu ada ilk ola raq Üze yir Ha cı bəy li, Bül bül, Şöv kət Məm
mə do va (1938) la yiq gö rü lüb lər.

1937 – Əmək dar me mar Yu suf Oruc oğ lu Ya qub za də ana dan olub.

1958 – Əmək dar ar tist, te le vi zi ya dik to ru Sev da Ağa qı zı Ağa za də Ba kı da ana
dan olub.

1979 – Əmək dar ar tist El xan Yu nis oğ lu Ab ba sov ana dan olub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru dur.
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1914 – Teatr şü nas və ədə biy yat şü nas, Azər bay can Elm lər 
Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Cə fər Ha şım oğ lu Cə fə rov 
(1914 – 19.9.1973) Ba kı da ana dan olub. Ya zı çı lar İt i fa qı nın 
mə sul ka ti bi, mə də niy yət na zi ri nin müavi ni iş lə yib. “Re
jis sor sə nə ti”, “Azər bay can Dram Teat rı” və s. ki tab la rın 
müəl li fi dir.

1939 – Şair, tər cü mə çi, sse na rist Mən sur 
Fəx ri (Mən sur Fəx ri oğ lu Və ki lov; 1939–2009) Ba kı da ana dan 
olub. “Li te ra tur nı Azer bayd jan” jur na lı nın baş re dak to ru iş lə
yib. Rus di lin də ya zıb, Azər bay can şair lə ri nin əsər lə ri ni rus
ca ya tər cü mə edib. 

1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, fəl sə fə elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Gül naz Abu ta lıb qı zı Ab dul la za də ana dan olub. 

Azər bay can mu ğam la rı nın fəl sə fi ma hiy yə ti nə dair təd qi qat la rın müəl li fi dir. 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro rek to ru iş lə yib.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Se vil Məm məd xan qı zı Məm mə do va  ana
dan olub. “İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zin də ça lı şır.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İf ti xar Fər had oğ lu Pi ri yev ana dan olub. 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru olub, film lə rə çə ki lib. 2000ci il dən 
C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın di rek to ru dur.

1961 – Sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Fə rəh Şir məm məd qı zı Əli ye va ana dan 
olub. Azər bay can mu si qi ta ri xi nə dair ki tab la rın müəl li fi dir. Mə də niy yət və İn
cə sə nət Uni ver si te ti nin rek to ru (2014–2018) iş lə yib. Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Hu ma ni tar si ya sət mə sə lə lə ri şö bə si nin mü di ri dir.  

1976 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Fi dan Ha cıağa qı zı Ha cı ye vaNay lor ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

2000 – Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti Şə ki şə hə rin də Sa bit Rəh
ma nın evmu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da qə rar qə bul edib.
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1903 – Əmək dar ar tist Da daş Ka mil oğ lu Şa rap lı (Məm mə dov; 1903–1959) Ba
kı da do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

1906 – Xalq ar tis ti Ye le na Vla di mi rov na Tar ye va (1906–1962) Odes sa da do ğu
lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı (1938ci il dən) olub.

1928 – Xalq rəs sa mı To fiq Məm mə də li oğ lu Ağa ba ba yev Ba kı da do ğu lub. 
Ba kı şə hə ri nin baş rəs sa mı (1966–1968) olub. Mo nu men tal de ko ra tivtət bi qi 
sə nət, qra fi ka, bo ya kar lıq əsər lə ri nin müəl li fi, Azər bay can Rəs sam lıq Aka
de mi ya sı nın pro fes so ru dur. Əsər lə ri xa ri ci öl kə lər də şəx si qa le re ya lar da 
sax la nı lır.

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa dim Hü sey na ğa Ağa hü seyn 
oğ lu Ata ki şi yev (1949 – 9.4.2006) Ba kı da ana dan olub. Şə ki 
Döv lət, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da baş re jis sor iş lə
yib. 1989cu il də Gənc lər Teat rı nı (2009cu il də Gənc Ta ma
şa çı lar Teat rı na bir ləş di ri lib) ya ra dıb. “Üze yir öm rü” (1981) 
fil min də çə ki lib.

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq dok to ru İl
ham Əziz oğ lu Rə him li Yev lax ra yo nu nun Mal bi nə si kən din də do ğu lub. Teatr, 
ki no, dra ma tur gi ya və s. sa hə lə rə dair çox say lı ki tab la rın, “Azər bay can teatr 
en sik lo pe di ya sı”nın müəl li fi dir. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro
fes so ru dur.

1966 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na zim Fik rət oğ lu Hü sey nov ana dan olub. 
“Sal na mə film” stu di ya sı nın di rek to ru dur.

1982 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Ələs gər Məm məd ta ğı oğ lu 
Şə ri fov (25.12.1909 – 1982) dün ya sı nı də yi şib. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb, “Sə bu hi” fil min də M.Ş.Va zeh ro lun da 
çə ki lib.
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1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ay bə niz Sə məd qı zı Və ki lo va (1937 – 
13.6.2009) ana dan olub. Sə məd Vur ğu nun ev-mu ze yi nin baş mü ha fi zi və di rek-
to ru (2006–2009) iş lə yib. 

1939 – Xalq ar tis ti İri na Alek sand rov na Per lo va (1939 – 
14.9.2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da (rus böl mə si) qu ru luş çu re jis sor iş lə yib.

1948 – Sə nət şü nas, me mar lıq dok to ru, pro fes sor Vi la yət Hi da-
yət oğ lu Kə ri mov ana dan olub.

1958 – Xalq ar tis ti Kam ran Məm məd qu lu oğ lu Qu li yev Nax çı van MR Ba bək ra-
yo nu nun Zey nəd din kən din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat-
rı nın di rek to ru və baş re jis so ru olub. 

1962 – Əmək dar ar tist Fü zu li İs mət oğ lu Hü sey nov Ba la kən ra yo nun da ana dan 
olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.
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1901 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Qu lam Mə şə di Ka zım oğ lu İs gən də rov (1901–
1975)  Şa ma xı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb.

1917 – Xalq ar tis ti Fi ru zə Məm məd qu lu qı zı Əli xa no va (1917 
– 24.11.1994) Nax çı van MR Or du bad ra yo nun da do ğu lub. 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat rın ilk 
akt ri sa la rın dan bi ri olub.

1931 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı, 
akt yor Mo bil Sal man oğ lu Əh mə dov (1931 
– 3.6.2006) Gən cə də do ğu lub. Mu si qi li Ko
me di ya Teat rın da ça lı şıb, ta ma şa lar da əsas rol la rı ifa edib.

1935 – Şərq şü nas, ədə biy yat şü nas Maq sud İb ra him oğ lu Ha
cı yev Qu ba ra yo nu nun Gü mür kən din də ana dan olub. İran, 
əf qan ədə biy ya tı na dair təd qi qat la rın müəl li fidir.

1947 – Ya zı çıpub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Mus ta fa Çə mən li (Mus ta fa 
Şu ra oğ lu Mus ta fa yev) Ağ dam ra yo nu nun Çə mən li kən din də do ğu lub. Ta ri xi 
möv zu da əsər lə ri n, mu si qi sə nə ti ta ri xi miz lə bağ lı ki tab la rın müəl li fi dir.

1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, tar zən Məm mə da ğa Ək bər oğ lu Kə ri mov 
ana dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru dur.

1949 –  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq dok to ru, professor İs ra fil Ra
ma zan oğ lu İs ra fi lov Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi
nin, Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru iş lə yib.

1954 – Əmək dar ar tist Qə mər Mə lik qı zı Məm mə do va ana dan olub. Döv lət  
Gənc lər Teat rın da ça lı şıb, 2009cu il dən Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı
dır, film lə rə çə ki lib.

1970 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şəh la Əli hey dər qı zı Qəm bə ro va ana dan 
olub. F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın di rek to ru dur.

2009 – Ba kı da I Bey nəl xalq Ki tab Sər giYar mar ka sı işə baş la yıb. Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən sər gi 12 sent yab ra dək da vam edib.

2014 – Şə ki də I Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lı işə baş la yıb. Sent yab rın 19dək da vam 
edən fes ti val Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti və 
Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. Şə ki Bey
nəl xalq Teatr Fes ti va lı iki il dən bir ke çi ri lir.
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1913 – Ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Mux tar Ba ba oğ lu 
Da da şov (1913 – 7.5.1998) ana dan olub. “Qa nun na mi nə”, 
“Ba kı da kü lək lər əsir” və s. film lə rə qu ru luş ve rib. Sə nəd li və 
bə dii film lə rin (“Ye ni ho ri zont”, “Ar şın mal alan”) ope ra to ru 
olub.

1961 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Azad Sa bir oğ lu Zey na
lov ana dan olub. Gör kəm li şəx siy yət lə rin qə bi rüs tü abi də lə ri
nin müəl li fi dir. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro rek to ru dur.

1981 – Əmək dar ar tist El nur Um bay oğ lu Kə ri mov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.
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1887 – Gör kəm li ya zı çı Yu sif Və zir Çə mən zə min li (1887 – 
3.1.1943) Şu şa da do ğu lub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
İs tan bul da sə fi ri olub, son ra mü ha ci rət də ya şa yıb, 1926-cı il-
də Azər bay ca na qa yı dıb. 1940-cı il də həbs olu nub, Ru si ya nın 
Nij ni Nov qo rod vi la yə tin də həbs dü şər gə sin də və fat edib. 
“İki od ara sın da” (“Qan için də”) ta ri xi ro ma nı nın, “Qız lar bu-
la ğı”, “Bir ca va nın dəf tə ri” və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1921 – Şair, dra ma turq Nov ruz Gən cə li (Nov ruz İs ma yıl oğ lu 
Sa dı qov; 1921 – 19.10.1995) ana dan olub. C.Bаy ro nun şeir lə ri-
ni, B.Brех tin “Kurаj аnа və onun uşаqlа rı” pye si ni Azər bay-
can di li nə çe vi rib.

1938 – Xalq ar tis ti, re jis sor, sse na rist To fiq Rza qu lu oğ lu Şah-
ver di yev Ba kı da ana dan olub. Ru si ya da “Len film”, “Mos-
film” və di gər ki nos tu di ya lar da ça lı şıb. Ru si ya Fe de ra si ya sı-

nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi dir.

1943 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor Ni za mi İb ra him oğ lu Həm zə yev 
Nax çı van şə hə rin də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt-
yo ru olub.

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Bay ram Sü ley man oğ lu Qur ba nov ana dan 
olub. Za qa ta la ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin Xalq teat rı nın re jis so ru dur.

1958 – Əmək dar me mar Fər had Əd həm oğ lu Mol la za də ana dan olub.

1981 – Ba kı da Azər bay can ya zı çı la rı nın VII qu rul ta yı işə baş la yıb. Res pub li ka-
nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev qu rul tay da 
çı xış edib. 

2001 – Ya zı çı, tər cü mə çi Ma naf Fə rəc oğ lu Sü ley ma nov (3.3.1912 – 12.9.2001) 
və fat edib. 
 
2008 – Ba kı da da hi öz bək şairi Əli şir Nə vainin abi də si nin açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra-
sim də Azər bay can və Öz bə kis tan pre zi dent lə ri İl ham Əli yev və İs lam Kə ri mov 
iş ti rak edib lər.
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1893 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Əli Əb dül oğ lu Zü la lov (1893–1963) 
Şu şa da ana dan olub.

1933 – Gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar-
tis ti, aka de mik, Döv lət mü ka fa tı laureatı Arif Ca han gir oğ lu 
Mə li kov (1933 – 9.5.2019) Ba kı da do ğu lub. “Mə həb bət əf sa-
nə si” ba le ti, “Dal ğa lar” ope ret a sı, “Fü zu li”, “Və tən”, “Me-
ta mor foz lar” sim fo nik poema la rı, 8 sim fo ni ya və s. əsər lə rin 
müəl li fi dir. Film lə rə (“Sehr li xa lat”, “Axı rın cı aşı rım”), ta ma-
şa la ra mu si qi ya zıb. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru 
olub.

1969 – Xalq rəs sa mı İs ma yıl Hü seyn oğ lu Axun dov (15.4.1907 – 1969) və fat 
edib. Azər bay can Rəs sam lar İt i fa qı nın ilk səd ri olub.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Gənc is te dad lar üçün xü su si tə qaüd lər tə sis 
edil mə si haq qın da”  fər man im za la yıb.

2005 – Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da gör kəm li Azər bay can ali-
mi, aka de mik Yu suf Məm mə də li ye vin ana dan ol ma sı nın 100 il li yi nə həsr olun-
muş tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay ca nın gənc is te dad la rı nın “Qı zıl ki ta-
bı”na ad la rı ya zıl mış gənc is te dad lar üçün xü su si ay lıq tə qaüdün məb lə ği nin 
ar tı rıl ma sı (400 ma nat) haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1880 – Ya zı çı İb ra him Meh di bəy oğ lu Mu sa bə yov (1880–1942) Qə bə lə də ana
dan olub. Ya zı çı nın “Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” po ves ti əsa sın da 1916cı 
il də Azər bay ca nın ilk tam met raj lı bə dii fil mi çə ki lib. Qa za xıs ta nın Ka ra qan da 
şə hə rin də sür gün də və fat edib.

1911 – Şair, dra ma turq, ədə biy yat şü nas Mü zəf ər Qa sım oğ lu Nə sir li (1911–
1980) Nax çı van MR Şah buz ra yo nu Sə lə süz kən din də ana dan olub.

1939 – Ya zı çıdra ma turq As lan Qəh rə man oğ lu Qəh rə man lı 
(1939 – 19.1.2014) Ağs ta fa ra yo nu nun Ye ni gün kən din də do
ğu lub. Te le vi zi ya da ek ran laş dı rıl mış “Sə ni ax ta rı ram”, “Ba
ğış la” və “Sən dən xə bər siz” pyes lə ri nin, po vest və he ka yə lə
rin müəl li fi dir.

1941 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re
jis sor Tey mur Bə kir oğ lu Bə kir za də (1941–
1996) Ba kı da do ğu lub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da 
sə nəd li və bə dii film lə rə (“Rə qib lər”, “Yol əh va la tı”) qu ru luş 
ve rib.

1947 – Əmək dar müəl lim, mu si qi şü nas La lə Oruc qı zı Da da
şo va ana dan olub.

1949 – Əmək dar ar tist So na Qə dir qı zı Mir zə ye va (1949–1985) Ba kı da do ğu lub. 
İrə van Azər bay can, Nax çı van teatr la rı nın akt ri sa sı olub.  

1953 – Sə nət şü nas lıq üz rə elm lər dok to ru, Əmək dar müəl lim Və fa Xa noğ lan 
oğ lu Əli yev Fü zu li ra yo nu nun Kürd mah mud lu kən din də do ğu lub. Mə də niy
yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də ça lı şıb, Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru dur.

1957 – Şair, pub li sist Rüs təm Beh ru di (Rüs təm Hi da yət oğ lu Al məm mə dov) 
Nax çı van MR Or du bad ra yo nu nun Beh rud kən din də ana dan olub. “Yad daş la
ra ya zın”, “Şa man duası” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1965 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xə di cə Və li qı zı Əsə do va ana dan olub. Azər
bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin el mi iş lər üz rə di rek tor müavi ni dir.
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1973 – Ba kı da Azər bay ca nın bö yük mü tə fək kir şairi İma dəd din Nə si mi nin 
(1369–1417) ana dan ol ma sı nın 600 il li yi nə həsr edil miş tən tə nə li mə ra sim ke çi ri
lib. Yu bi le yə dün ya nın 30dək öl kə sin dən qo naq lar qa tı lıb. Res pub li ka nın rəh bə
ri – Azər bay can KP MKnın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

1976 – Əmək dar ar tist, xa nən də Təy yar Al lah ver di oğ lu Bay ra mov Ağ dam ra
yo nun da ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın, Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zi nin so lis ti dir.

1989 – Azər bay can Na zir lər So ve ti nin mü va fiq qə ra rı ilə Nax çı van Döv lət Kuk
la Teat rı ya ra dı lıb. 2004cü il dən Mə həm məd Ta ğı Sid qi nin adı nı da şı yır. 

1992 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn za də Hü seyn Ca mal oğ lu; 15.6.1924 – 
1992) və fat edib. Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri olub.
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15 sent yabr Azər bay can da Bi lik Gü nü dür. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 21 av qust 
2004-cü il ta rix li fər ma nı ilə tə sis edi lib.

1905 – Azər bay can da kuk la teat rı nın ya ra dı cı sı, akt yor, re-
jis sor Mol la Ağa Bə bir li (1905 – 22.10.1970) Ba kı da ana dan 
olub. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Bir mə həl lə dən iki nə fər”, 
“Sehr li xa lat” fi lm lə rin də çə ki lib, Aka de mik Dram Teat rın da 
çı xış edib. 

1918 – Nu ru pa şa nın ko man dan lı ğı al tın da Azər bay can-türk 
(Os man lı) Qaf qaz İs lam Or du su Ba kı nı “Sent ro kas pi dik ta-
tu ra sı” və daş nak qüv və lə rin dən azad edib. Hə min gün Gən cə də Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin rəs mi mət bu or qa nı – “Azər bay can” qə ze ti nin ilk sa yı 
çap dan çı xıb.

1943 – Xalq ar tis ti Xa mis Bə kir oğ lu Mu ra dov Qax ra yo nun da do ğu lub. “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın di rek to ru (2002–2011) iş lə yib. Sə nəd li fi lm lə rin 
re jis so ru, sse na ri müəl li fi  dir.

1957 – Əmək dar ar tist Zey na lab din Ab dul la oğ lu Ba ba yev Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Nax çı van Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın bə dii rəh bə ri dir.

1959 – Əmək dar ar tist Xur şid Lüt fə li qı zı Ab dul la ye va ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1965 – Xalq ar tis ti, ta nın mış est ra da mü ğən ni si Bril liant Sü ley man qı zı Da da şo-
va Ba kı da ana dan olub. 

1968 – Əmək dar ar tist Kö nül Qəm bər qı zı Kə ri mo va ana dan olub. Azər bay can 
Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun so lis ti dir.

1972 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Dür da nə Ya vuz qı zı Əli ya ro va ana dan olub.

1976 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, akt yor Ağar za 
Sə mən dər oğ lu Qu li yev (22.12.1898 – 1976) və fat edib. “Qa ra 
daş lar”, “Sə hər”, “Ul duz” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, ki no ya 
çə ki lib.

2006 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Va sif Zül fü-
qar oğ lu Adı gö zə lov (28.7.1935 – 2006) və fat edib. Azər bay can 
Bəs tə kar lar İtt  i fa qı nın səd ri olub. 
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2016 – Şə ki Döv lət Dram Teat rın da “Üç mə kan” II Şə ki Bey nəl xalq Teatr Fes-
ti va lı nın açı lı şı olub. Fes ti val sent yab rın 24-dək da vam edib. 2014-cü il də əsa sı 
qo yu lan fes ti val iki il dən bir ke çi ri lir.

2007 – Xalq rəs sa mı El bəy Mir zə Hə sən oğ lu Rza qu li yev (17.6.1926 – 2007) və fat 
edib. “Te le fon çu qız”, “Ar şın mal alan” (1965), “Gün keç di”, “Ar xa dan vu ru lan 
zər bə” və s. fi lm lə rin rəs sa mı olub.
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1909 – Azər bay ca nın ilk ki no akt ri sa la rın dan olan İz zət Mir
zəağa qı zı Oru co va (1909 – 22.4.1983) Ba kı da do ğu lub. “Se vil” 
(1929), “Al maz” (1936) film lə rin də baş rol lar da çə ki lib. Son ra
lar ta nın mış kim ya çı alim, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı
nın aka de mi ki olub.

1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin qə bul 
et di yi qa nu na əsa sən, xalq mək təb lə ri ki tab xa na la rı na türk 
(Azər bay can) di lin də ki tab lar al maq üçün Xalq Maari fi Na zir li yi nə ma liy yə və
saiti ay rı lıb. Cüm hu riy yət döv rün də öl kə də ümu mi fon du 95 min nüs xə ki tab 
olan 11 ki tab xa na var dı.

1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin dek re ti ilə mu si qi alət lə ri və nəşr lə ri 
sa tı lan ma ğa za lar mil li ləş di ri lib. Hö ku mət or kestr mu si qi çi lə ri nin sə fər bər li
yə alı na raq Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın sə rən ca mı na ve ril mə si ba rə də qə rar 
(4 okt yabr 1920) qə bul et miş di.

1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu, pro fes sor El mi ra Yu sif qı zı Sə fə ro
va (1934–1997) Ba kı da ana dan olub.

1940 – Xalq ar tis ti, te le vi zi ya re jis so ru Va sif Ha ca ğa oğ lu Ba ba yev ana dan olub. 
Sə nəd li film lə rin müəl li fi dir: “Od lar tor pa ğı”, “Qı zıl gül lər di ya rı”, “İçər şə hə
rin əbə di na ğı lı” və s.

1953 – Əmək dar müəl lim Na dir Da vud oğ lu Ba ba yev ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
R.Ha cı yev adı na 15 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.

1978 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Meh pa rə İr za qı zı Cə fə ro va Gən cə də ana dan 
olub. F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1992 – Pre zi dent Əbül fəz El çi bəy “Azər bay can Res pub li ka sın da ya şa yan mil li 
az lıq, az say lı və et nik qrup la rın hü quq və azad lıq la rı nın qo run ma sı, dil və mə
də niy yə ti nin in ki şa fı üçün döv lət yar dı mı haq qın da” fər man im za la yıb.

1995 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li Azər bay can bəs tə ka rı Müs lüm Ma
qo ma ye vin ana dan ol ma sı nın 110 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən
cam im za la yıb.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış şair, Döv lət mü ka fa tı laureatı Rə fiq Zə
ka Xən da nın 75 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2015 – Ba kı da IV Bey nəl xalq Ki tab Sər giYar mar ka sı nın açı lı şı ke çi ri lib. Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin təş kil et di yi sər giyar mar ka sent yab rın 18dək da vam edib.
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1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no mü hən di si Rə fail Bə şir oğ lu İma nov 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Film Fon du nun əmək da şı dır.

1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zəh ra Gül ba la qı zı Əli ye va ana dan olub.

1954 – Əmək dar ar tist Na tal ya Gen nad yev na Ba li ye va ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə sir İs ma yıl oğ lu Ağa yev ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır. 

1956 – Rəs sam, hey kəl tə raş Müs lüm Ömər oğ lu El da rov (1956–2003) Ba kı da do
ğu lub. Ba kı İn cə sə nət Mər kə zi nin (“Ye ni Gal lery”) ya ra dı cı la rın dan bi ri olub. 

1957 – Əmək dar ar tist Ser gey Yev gen ye viç Krasn yans ki ana dan olub. R.Beh
bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı nın Teat rı Est ra dasim fo nik or kest ri nin 
üz vü dür. 

1976 – Əmək dar ar tist Ca han gir Qa far oğ lu Qur ba nov ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.
 
2013 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da da hi Azər bay can bəs tə ka
rı Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” ope ret a sı nın 100 il li yi nə həsr edil miş 
təd bir lər ke çi ri lib.
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18 sentyabrAzərbaycandaMilliMusiqiGünüdür.

1885 – Da hi bəs tə kar, dra ma turq, pub li sist, pe da qoq, Azər
bay ca nın və SS Rİnin Xalq ar tis ti, aka de mik Üze yir Əb
dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (1885 – 23.11.1948) ana dan olub. 
Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin ba ni si, mü səl man Şər
qin də ilk ope ra nın (“Ley li və Məc nun”, 1908), ilk ope ret a nın 
(“Ər və ar vad”, 1910) ya ra dı cı sı dır. “O ol ma sın, bu ol sun”, 
“Ar şın mal alan” ope ret a la rı nın, “Əs li və Kə rəm”, “Ko roğ
lu” ope ra la rı nın, Azər bay ca nın Döv lət him ni nin, ro mans və 
mah nı la rın müəl li fi dir. Bəs tə ka rın do ğum gü nü mil li mu si qi bay ra mı ki mi 
qeyd olu nur.

1885 – Bəs tə kar və di ri jor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Müs
lüm (Əb dül müs lüm) Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (1885 – 
28.7.1937) ana dan olub. Üze yir Ha cı bəy li nin ya xın sə nət ar xa
da şı ki mi Azər bay can pe şə kar mu si qi li teat rı nın ya ran ma sı na 
töh fə lər ve rib. “Şah İs ma yıl”, “Nər giz” ope ra la rı nın əsər lə ri
nin müəl li fi dir. Ope ra və Ba let Teat rı nın di ri jo ru, Azər bay can 
Ra diosu nun mu si qi şö bə si nin rəh bə ri olub, “Ra dio mar şı”nı 
ya zıb.

1908 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Məm məd Şah ver di oğ lu Əmi rov (1908–1986) 
Ağ dam ra yo nu nun Nov ruz lu kən din də do ğu lub. Fü zu li və Ağ dam teatr la rın
da akt yor, di rek tor iş lə yib.

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nu vid din Fey zi oğ lu Ci gə rov ana dan olub. 
Qu sar ra yo nun da kı “Şah na bat” xalq kol lek ti vi nin rəh bə ri dir.

1978 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Azər bay ca nın və SS Rİnin Xalq ar tis ti Adil Rza 
oğ lu İs gən də rov (5.5.1910 – 1978) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın baş 
re jis so ru, “Azər bay can film”in di rek to ru iş lə yib. 

1988 – XX əsr Azər bay can poezi ya sı nın par laq nü ma yən də
si Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar (1905–1988) və fat edib. Şair 
Təb rizdə do ğu lub, də qiq tə vəl lü dü mə lum de yil. Doğ ma 
Azər bay can di li ilə ya na şı, fars di lin də də şeir top lu la rı  ya
ra dıb.
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1994 – Ba kı da bö yük di ri jor və bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti Ni ya zi nin (Ni ya zi 
Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yovTa ğı za də) xa ti rə mu ze yi açı lıb. Mə ra sim də Pre zi dent 
Hey dər Əli yev iş ti rak edib.

1995 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Üze yir Ha cı bəy li nin şə rə fi nə 18 sent yabr – 
“Üze yir Mu si qi Gü nü”nün qeyd olun ma sı haq qın da fər man im za la yıb. Hə min 
gün da hi bəs tə ka rın 110 il li yi tən tə nə li mə ra sim lə qeyd olu nub.

1996 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da gör kəm li bəs tə kar Müs lüm Ma qo ma ye vin 
110 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli
yev mə ra sim də iş ti rak edib.

1999 – Ba kı da “Mu si qi nin bö yük İpək Yo lu” ad lı klas sik mu si qi fes ti va lı nın açı
lı şı olub. Bey nəl xalq fes ti val Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay can Mə də niy yə ti
nin Dost la rı Fon du və Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın tə şəb bü sü ilə təş kil olu nub.

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı na Üze yir Ha cı bəy li
nin adı nın ve ril mə si, dün ya ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən də lə ri nin əsər lə
ri nin Azər bay can di lin də nəş ri haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.

2009 – Azər bay can da da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin xa ti rə si nə həsr olun
muş 1ci Bey nəl xalq mu si qi fes ti va lı baş la nıb. Hər il Hey dər Əli yev Fon du və 
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən Üze yir Ha cı bəy li Bey nəl xalq 
Mu si qi Fes ti va lı ənə nə vi ola raq bəs tə ka rın do ğum gü nün də (Mil li Mu si qi Gü
nü) açı lır.

2009 – Ba kı da XI “ŞərqQərb” Bey nəl xalq Ki no Fes ti va lı açı lıb. Fes ti val sent yab
rın 23dək da vam edib.  

2013 –Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə ya ra dı lan Qu ba Soy qı rı mı Me mo
rial Komp lek si nin açı lı şı olub. Me mo rial komp leks 1918ci il də er mə ni si lah lı 
dəs tə lə ri nin Qu ba da qət lə ye tir dik lə ri dinc əha li nin bas dı rıl dı ğı küt lə vi mə zar
lı ğın ye rin də ya ra dı lıb.
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1920 – Ba kı da Azər bay ca nın maarif və so sialist mə də niy yə ti iş çi lə ri nin qu rul-
ta yı işə baş la yıb. 

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sətt  ar Qa far oğ lu Əh mə dov Nax çı van MR 
Şə rur ra yo nu nun Yen gi cə kən din də ana dan olub.

1953 – Əmək dar me mar Əli Xa say oğ lu Rüs təm li ana dan olub.

1992 – Gör kəm li şərq şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru adı nı 
al mış  ilk azər bay can lı qa dın-ərəb şü nas, pro fes sor Aida Nə sir 
qı zı İman qu li ye va (10.10.1939 – 1992) və fat edib. Azər bay can 
EA Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

1995 – SS Rİ Xalq ar tis ti, bəs tə kar Rauf Sol tan oğ lu Ha cı yev 
(15.5.1922 – 1995) və fat edib. Ope rett  a la rın, fi lm lə rə mu si qi lə-
rin, po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir. 60-cı il lər də Azər bay ca-
nın Mə də niy yət na zi ri iş lə yib.

2011 – Ba kı da gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin və Xalq ar tis ti, So-
sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Fik rət Əmi ro vun abi də si-
nin (hey kəl tə raş – Na miq Da da şov) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi dent İl ham 
Əli yev iş ti rak edib. 
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1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq dok to ru, res-
pub li ka Döv lət mü ka fa tı laureatı Mür səl Nə cəf qu lu oğ lu Nə-
cə fov (1918–1997) ana dan olub. Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı 
İda rə he yə ti nin ka ti bi iş lə yib.

1928 – Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı ilə Ba kı 
Uşaq Teat rı ya ra dı lıb. Teat rın rus böl mə si 1928-ci il no yab rın 
6-da, Azər bay can böl mə si 1930-cu il yan va rın 30-da ilk ta ma-
şa la rı nı təq dim edib. 1936-cı il iyu lun 18-dən eti ba rən Ba kı Uşaq Teat rı Azər-
bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın əm ri nə əsa sən “Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı” ad lan dı rı lıb.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Na zim Pa şa oğ lu  Qu li yev ana dan 
olub.

1956 – Əmək dar ar tist Əli Şəm səd din oğ lu Əli yev Cul fa ra yo nu nun Xa nə gah 
kən din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şır.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hik mət Məm məd oğ lu Nə bi li ana dan olub.

1989 – Əmək dar ar tist, xa nən də Bə yim xa nım  Ən vər qı zı Və li ye va ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın, Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so lis ti dir.

1993 – Ki no re jis sor, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Əj dər Mü təl lim oğ lu 
İb ra hi mov (29.4.1919 – 1993) və fat edib. Ba kı ki nos tu di ya sın da, “Mos fi lm”də 
fi lm lər çə kib.

SЕNTYABR

364



21
21 sent yabr Bey nəl xalq Sülh Gü nü dür. 1981-ci il də BMT Baş As samb le ya sı nın 
qə ra rı ilə “Qlo bal atəş kəs və zo ra kı lıq sız gün” ki mi tə sis edi lib. 

1865 – Mil li teat rı mı zın ilk pe şə kar akt yor la rın dan bi ri, re-
jis sor, teatr təş ki lat çı sı Ca han gir Mə şə di Rza oğ lu Zey na lov 
(1865 – 22.10.1918) ana dan olub. XX əs rin əv vəl lə rin də “Ni-
cat”, “Sə fa” və “Nəş ri-maarif” mə də ni-maarif cə miy yət lə ri 
nəz din də ki teatr trup pa la rın da akt yor luq edib, ta ma şa la ra 
qu ru luş ve rib.

1922 – Azər bay can da la tın qra fi ka lı əlif a ilə ilk mət bu or qan 
– “Ye ni yol” qə ze ti nəş rə baş la yıb.

1924 – Ba kı da I Ümu ma zər bay can di yar şü nas lıq qu rul ta yı ke çi ri lib.

1938 – Şairə, ya zı çı Nu rən giz Gün (Qu li ye va; 1938 – 20.12. 2014) Ba kı da do ğu-
lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın dik to ru olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te tin də dərs de yib. “Var olun, qız lar...” fil min də çə ki lib. 

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ni za mi Ta hir oğ lu Məm mə dov Nax çı van 
şə hə rin də do ğu lub. Nax çı van şə hər 3 say lı Uşaq mu si qi mək tə bin də  ça lı şır.

1959 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas, dil çi, tür ko loq, fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor, AMEA-nın hə qi qi üz vü Ni za mi Qu lu oğ lu Cə fə rov Qa zax 
ra yo nu nun Zə lim xan kən din də ana dan olub. 2001-ci il dən Azər bay can da Ata-
türk Mər kə zi nin mü di ri dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı dır. 

1979 – Ba kı da Azər bay can bəs tə kar la rı nın V qu rul ta yı işə baş la yıb.

1982 – Əmək dar ar tist Ha cı məm məd Ələk bər oğ lu Qaf qaz lı 
(Qu li yev; 22.3.1898–1982) və fat edib. Aka de mik Dram Teat-
rın da ça lı şıb. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Yed di oğul is tə rəm” 
və s. film lər də çə ki lib.
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1909 – İlk azər bay can lı ki no re jis sor lar dan Sə məd Hə şim oğ lu  Mər da nov (1909 
– 6.8.1939) ana dan olub. 1939-cu il də “Kənd li lər” bə dii fil mi ni çə kib. Ta nın mış  
akt yor Mus ta fa Mər da no vun qar da şı dır.

1924 – Əmək dar ar tist, kont ra bas ifa çı sı İl yas Hü seyn oğ lu Hü sey nov (1924–
2017) Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

1929 – Pub li sist, ic ti mai xa dim Əh məd bəy Qa ra ca (1929–2005) ana dan olub. 
Tür ki yə də M.Rə sul za də nin ya rat dı ğı Azər bay can Kül tür Dər nə yi nə 1955-ci il-
dən rəh bər lik edib, dər nə yin “Azər bay can” jur na lı nın re dak to ru olub. 

1929 – Əmək dar elm xa di mi, fi lo sof Hə sən İs ma yıl oğ lu Şi rə li yev (1929 – 
30.11.1997) ana dan olub. 

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ata ba ba İs ma yıl oğ lu Ha cı ba ba yev ana dan 
olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın ədə bi his sə mü di ri iş lə yib. Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib. 

1949 – Əmək dar müəl lim, violin ifa çı sı Fa ti mə Fat kul qı zı İd ya tu li na ana dan 
olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1953 – Əmək dar me mar Na zim Oruc oğ lu Və li yev ana dan olub.

1955 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Şə fəq Sul tan qı zı Əli xa no va ana dan olub. 
Azər bay can Ra diosun da ça lı şır.

1964 – Məş hur xa nən də, Qa ra bağ mu ğam ifa çı lı ğı mək tə bi nin 
gör kəm li nü ma yən də si İs lam Əb dül oğ lu Ab dul la yev (1876–
1964) və fat edib. “Se gah” mu ğa mı nın tək rar sız ifa çı sı (Se gah 
İs lam) ki mi ta nı nıb.

2017 – IX Üze yir Ha cı bəy li Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı çər çi-
və sin də Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin 
50 il lik yu bi le yi qeyd olu nub.
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1928 – Ta nın mış ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Fi rən giz 
Yu sif qı zı Əh mə do va (1928 – 16.12.2011) Ba kı da do ğu lu. Aka
de mik  Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti (1951–1988) olub. Əsas 
par ti ya la rı: Ni gar (“Ko roğ lu” – Ü.Ha cı bəy li), Nər giz, Gül zar 
(“Nər giz”, “Şah İs ma yıl” – M.Ma qo ma yev), Se vil (“Se vil” – 
F.Əmi rov) və s.

1929 – Ya zı çıjur na list Əf qan (Ha cıağa oğ lu Əs gə rov) ana dan 
olub. “Həs rət də bir vü sal dır”, “Qar tal əf sa nə si”, “Bəy İnal“ ro man la rı, “Də də 
Bəh mən” tri lo gi ya sı və s. əsər lə rin müəl li fi dir. 

1929 – Ta rix çi, şərq şü nas, tür ko loq Yu sif Bəh lul oğ lu Yu si fov (1929 – 4.1.1998) 
Qər bi Azər bay ca nın Ve di ma ha lın da do ğu lub. Azər bay can Pe da qo ji Uni ver si
te ti nin pro fes so ru, mi xi ya zı lar üz rə mü tə xəs sis olub.

1945 – Əmək dar ar tist El mi ra İb ra him qı zı Hə şim za də Xaç maz da do ğu lub. 
Sum qa yıt Dram, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1951 – Xalq ar tis ti, sk rip ka ifa çı sı Zəh ra Tey mur qı zı Qu li ye va Ba kı da ana dan 
olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.
 
1957 – Əmək dar ar tist Eti bar İs ma yıl oğ lu Qa sım bəy li ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1969 – Şairpub li sist Ül vi Yu sif oğ lu Bün yad za də (1969 – 20.1.1990) do ğu lub. 20 
Yan var qır ğı nın da şə hid olub. 

1970 – Gör kəm li ya zı çıdra ma turq, sse na rist Sa bit Rəh man (Sa bit Kə rim oğ lu 
Mah mu dov; 26.3.1910 – 1970) və fat edib. “Toy”, “Ni şan lı qız”, “Əli qu lu ev lə nir” 
və s. pyes lə rin, “Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz” film lə ri nin sse na ri müəl li fi dir.

1989 – Azər bay can SSR Ali So ve ti nin fər ma nı ilə Döv lət Ki ne ma toq ra fi ya Ko mi tə si 
ləğv edi lib və sə la hiy yət lə ri Mə də niy yət Na zir li yi nə ve ri lib. 1989cu il də na zir li yin 
ta be li yin də “Azər ki no vi deo” İs teh sa lat Bir li yi ya ra dı lıb. “Azər ki no vi deo” 1991ci 
il dən müs tə qil qu rum ki mi fəaliy yət gös tə rib, 2001ci il də ləğv edi lib və ki no sa hə
sin də döv lət ida rəet mə funk si ya la rı ye ni dən Mə də niy yət Na zir li yi nə ve ri lib.

2013 – III Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər giYar mar ka sı işə baş la yıb. Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən (23–25 sent yabr) sər giyar mar ka
da 20dək xa ri ci öl kə təm sil olu nub.
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1936 – Xalq ar tis ti, bə dii qi raət us ta sı Əmi nə Yu sif qı zı ana dan olub. Azər bay
can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da, “Azər bay can
film” ki nos tu di ya sın da ça lı şıb, film lə rin dubl ya jın da iş ti rak edib.

1943 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş, pro fes sor Fuad Məm mə də min oğ lu Sa la yev 
Ba kı da ana dan olub. Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın fəx ri aka de mi ki, Azər
bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro rek to ru dur. 

1952 – Xalq ar tis ti Xa li də Ca mal qı zı Qu li ye va ana dan olub. 1972ci il dən “Azər
bay can film” ki nos tu di ya sın da fəaliy yə tə baş la yıb. “Nə si mi”, “Ba kı da kü lək lər 
əsir”, “Tü tək sə si” və s. film lə rə çə ki lib.

1998 – Ba kı nın Su ra xa nı ra yo nu nun Əmir can qə sə bə sin də gör kəm li şair  To fiq 
Bay ra mın büs tü nün açı lı şı ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış 
edib.

2012 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Şöv kət Ələk bə ro
va nın 90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2013 – Ba kı da Av ro pa Mil li Ki tab xa na la rı Konf ran sı nın (CENL) XX VII il lik ic
la sı ke çi ri lib.
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1890 – Folk lor şü nas alim, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əbül qa sım Nur məm məd 
oğ lu Hü seyn za də (1890 – 2.9.1988) ana dan olub.

1896 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ser gey Mit ro fa no viç Ye fi men ko 
(1896–1971) ana dan olub. 1927-ci il dən Döv lət Rus Dram Teat rın da rəs sam və 
baş rəs sam iş lə yib, Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 

1906 – Azər bay ca nın və Türk mə nis ta nın Əmək dar ar tis ti, 
ope ra mü ğən ni si Xan lar Məm məd oğ lu Haq ver di yev (1906 
– 5.12.1980) Ağ dam ra yo nu nun Se yid li kən din də do ğu lub. 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 1930-cu il lər də 
Türk mə nis tan da Ope ra və Dram Teat rı nın ya ra dıl ma sın da 
bö yük xid mət lə ri olub.

1906 – Xalq ar tis ti Sol maz (Ni na) Or lins ka ya (1906–1973) ana dan olub. Tif is 
Azər bay can teat rın da ça lı şıb, 1933-cü il dən Gən cə Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub. 

1910 – Xalq ar tis ti Ser gey İliç Ya ku şev (1910–1995) Həş tər xan da do ğu lub. 
1948-ci il dən Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1913 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Nüs rət Möh sün oğ lu Fə tul la-
yev (1913 – 1.10.1987) Lən kə ran ra yo nun da do ğu lub. 1935-ci il dən Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat rın baş rəs sa mı olub. 

1913 – Ya zı çı Şə mis tan Yu sif oğ lu Əs gə rov (1913–1985) ana dan olub. Ki tab la rı: 
“Müs tən tiq Cəb ra yı lov”, “İt miş gül lə”, “Üç düş mən” və s. 

1928 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv lət mü ka-
fa tı laureatı Arif Ha ca ğa oğ lu Ba ba yev (1928 – 26.8.1983) Ba-
kı da do ğu lub. Film lə ri: “Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Gün keç di”, 
“Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Al ma al ma ya bən zər”, “Bi ri si gün, 
ge cə ya rı sı...” və s.

1929 – Ta nın mış ki tab xa na şü nas alim Ta cəd din Fər had oğ lu 
Qu li yev (1929–2005) Go ran boy ra yo nu nun Zey və kən din də 

ana dan olub. Res pub li ka Ki tab xa na Kol lek to ru nun di rek to ru, BDU-nun ka fed-
ra mü di ri iş lə yib. 

1935 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, fi lo sof Asif Qa sım oğ lu Əfən di yev (Asif Ata; 
1935 – 6.6.1997) ana dan olub. “Dairələr”, “İnsan yolu”, “Tarixə çatmaq” və d. 
fəlsəfi-bədii əsərlərin müəllifidir.
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1946 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Şah lar Hə sə na ğa oğ lu Qu li yev Cə li la bad 
ra yo nun da ana dan olub. Ope ra ta ma şa la rın da əsas par ti ya la rı: No fəl (“Ley li və 
Məc nun”), As lan şah (“Şah İs ma yıl”), Hə sən xan (“Ko roğ lu”) və s.

1946 – Əmək dar rəs sam Həm zə Yu sif oğ lu Ab dul la yev ana dan olub. Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin do sen ti dir.

1950 – Xalq ar tis ti Alim Ta hir oğ lu Məm mə dov Gən cə də ana dan olub. Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə (“Bir cə nub şə hə rin də”, “O dün ya-
dan sa lam” və s.) çə ki lib.  

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tel naz İsa qı zı Adı gö zə lo va ana dan olub. 
Xaç maz şə hər Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin di rek to ru dur.

1958 – Əmək dar müəl lim Ali yə Ay dın qı zı Zey na lo va ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
Göz dən əlil uşaq lar üçün 38 say lı Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi dir. 

1964 – Əmək dar me mar Fat ma Əliağa qı zı Əh mə do va ana dan olub.

1968 – Əmək dar ar tist Yu sif Fik rət oğ lu Ab du rah ma nov Qax ra yo nu nun Al ma lı 
kən din də ana dan olub. Qax Döv lət Kuk la Teat rı nın baş re jis so ru dur.

1976 – Əmək dar ar tist Anar Mit hət oğ lu Hey bə tov Ba kı da ana dan olub. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.
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1949 – Əmək dar rəs sam Rza Mux tar oğ lu Av şa rov Gən cə şə hə rin də do ğu lub. 
Na tür mort və mən zə rə janr la rın da əsər lə rin müəl li fi dir. Teatr ta ma şa la rı na bə
dii tər ti bat ve rib.

1950 – Xalq ar tis ti, ka man ça ifa çı sı Fəx rəd din Əli sa hib oğ lu Da da şov ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya və Ra diosu Ə.Ba kı xa nov adı na Xalq çal ğı alət lə ri 
an samb lı nın kon sert meys te ri dir, Mil li Kon ser va to ri ya da ça lı şır.

1956 – Xalq ar tis ti Ra miz Sol tan oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Aka de mik Mu
si qi li Teatr da ça lı şır. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, film lər də (“Al ma al ma ya bən
zər”, “Ya lan”) çə ki lib.

1961 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay can pro fes sional vo kal mək tə bi nin ba ni si, 
SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bül (Mur tu za Mə şə di Rza oğ lu Məm mə dov; 22.6.1897 – 
1961) və fat edib.

1967 – Əmək dar ar tist Na ğəd din Ağar za oğ lu Məm mə dov (1967 – 22.5.2019) 
Göy göl ra yo nun da do ğu lub. Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı nın akt yo ru olub.

1968 – Əmək dar ar tist, rəq qas Sə nan Həs rət oğ lu Hü seyn li ana dan olub. Ba kı 
Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın Mil li rəqs lər ka fed ra sı nın mü di ri dir.

1978 – Uk ray na da Azər bay can ədə biy ya tı və in cə sə nə ti on gün lü yü (5 okt yab
ra dək) baş la nıb.

1982 – Əmək dar ar tist, caz men, piano çu El çin El xan oğ lu Şi ri nov Ba kı da ana
dan olub. 

1985 – Azər bay can SSR Mə də niy yət Na zir li yi nin əm ri ilə Azər bay can Xal ça sı 
və XalqTət bi qi Sə nə ti Döv lət Mu ze yi nin Şu şa fi lialı ya ra dı lıb. Mu ze yin fi lialı 
19 may 1987ci il də fəaliy yə tə baş la mış dı.
 
2011 – II Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər giYar mar ka sı nın açı lı şı ke çi ri lib. Sər giyar
mar ka 30 sent yab ra dək da vam edib.
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1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas, pro fes sor 
Bil qe yis Mir Əb dül Qə ni qı zı Qa ra ye va-Məm mə do va (1931 – 
3.7.2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın-
da (in di ki Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) pro rek tor iş lə yib.

1970 – Əmək dar ar tist Mü ba riz Sə məd oğ lu Əs gə rov Nax çı-
van şə hə rin də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
vo kal çı sı dır.

1977 – Ta nın mış şair, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı laureatı Əh-
məd Cə mil (Əh məd Sət ar oğ lu Cə mil za də;  20.10.1913 – 1977) 
və fat edib. Rus, Uk ray na, gür cü, be lo rus, öz bək şair lə ri nin 
əsər lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib. 

2003 – Pre zi dent Hey dər Əli ye vin sə rən ca mı ilə qə dim “Şab ran 
şə hə ri” ta rix və mə də niy yət abi də si ta ri xi qo ruq elan edi lib.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq şairi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Məm məd 
Ara zın 80 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

2018 – Azər bay can da ilk də fə Nə si mi – şeir, in cə sə nət və mə nə viy yat Fes ti va lı 
baş la yıb. Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə ke çi ri lən fes ti val sent yab rın 30-dək da vam edib.

2019 – Ba kı da VI Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-Yar mar ka sı işə baş la yıb. Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən sər gi-yar mar ka 29 sent yab ra dək da vam 
edib.
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1934 – Bö yük fars şairi Əbül qa sım Fir dov si nin 1000 il li yi mü na si bə ti lə Azər bay
can Döv lət Mu ze yin də sər gi açı lıb.

1937 – Əmək dar me mar Ofe li ya Mu sa qı zı Ba ba ye va ana dan olub.

1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ye ka te ri na Ta ra sov na Lo maş vi li ana dan olub.

1943 – Əmək dar müəl lim To mi ri da Ab dul la qı zı Qa ra ye va ana dan olub. Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1953 – Xalq ar tis ti Əj dər Qüd rət oğ lu Hə mi dov Şab ran ra yo nun da ana dan olub. 
Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb, Mil li Dram Teat rı nın akt yo rudur, film lə rə çə ki lib. 

1961 – Əmək dar müəl lim İra də Adil qı zı Məm mə do va ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
R.Beh bu dov adı na 2 say lı Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi dir.

1972 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ül viy yə Kö nül (Kə ri mo va Ül viy yə 
Oq tay qı zı) Ba kı da ana dan olub. 

1978 – Gör kəm li ya zı çı, ədə biy yat şü nas, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi Mir 
Cə lal Əli oğ lu Pa şa yev (26.4.1908 – 1978) və fat edib. “Bir gən cin ma ni fes ti”, “Di
ri lən adam”, “Ya şıd la rım” və s. ro man la rın müəl li fi dir.

1985 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Hü seyn Ca van (Hü seyn Mi ka yıl oğ lu 
Əli yev; 1916–1985) və fat edib. Cə nu bi Azər bay ca nın Qa ra dağ ma ha lın da do ğu
lub, 1946cı il dən Go ran boy ra yo nun da ya şa yıb. 

2017 – V Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər giYar mar ka sı işə baş la yıb. Sər giyar mar ka 
sent yab rın 30dək da vam edib. 

2018 – Ba kı da Azər bay can aşıq la rı nın VI qu rul ta yı ke çi ri lib. Qu rul tay da Əmək
dar elm xa di mi, folk lor şü nas alim Mə hər rəm Qa sım lı ye ni dən Azər bay can 
Aşıq lar Bir li yi nin səd ri se çi lib.

2018 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Mə də niy yət 
Na zir li yi nin mü va fiq tək li fi nə zə rə alı na raq Azər bay can Döv lət Din Ta ri xi Mu
ze yi Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi nə bir ləş di ri lib.

2019 – Azər bay can da II Nə si mi – şeir, in cə sə nət və mə nə viy yat Fes ti va lı baş la
yıb. Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi 
ilə ger çək lə şən fes ti val okt yab rın 1dək da vam edib. Nə si mi Fes ti va lı ilk də fə 
2018ci il də ke çi ri lib.
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1833 – Şair, rəs sam, xət at, mu si qi şü nas, təz ki rə çi Mir Möh sün 
Nəv vab (1833–1918) Şu şa da do ğu lub. Qa ra bağ da do ğul muş 
100-dən ar tıq şairin hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə lu mat-
la rın yer al dı ğı “Təz ki re yi-Nəv vab” top lu su nu tər tib edib. Şu-
şa da “Məc li si-fə ra mu şan” ədə bi məc li si ni təş kil edib.   

1924 – Ba kı da I Ümu ma zər bay can di yar şü nas lıq qu rul ta yı ke-
çi ri lib.

1945 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni, caz men Ca van (Ca van şir) Mir zə məm məd oğ lu 
Zey nal lı Ba kı da ana dan olub. “Qa ya” an samb lı nın so lis ti olub, film lər də mah-
nı lar ifa edib.

1953 – Əmək dar rəs sam Rə şid İb ra him oğ lu Hə sə nov (Rə şid Şe rif) Ba kı nın 
Mər də kan qə sə bə sin də ana dan olub. Ka ri ka tu ra çı və teatr rəs sa mı ki mi ta nı-
nıb, Döv lət Yuğ Teat rın da ça lı şır.

1962 – Əmək dar ar tist, ta nın mış dik tor Bəx ti yar Na dir oğ lu Şə rif za də (1962 – 
24.6.2016) Qax ra yo nun da ana dan olub.

1962 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl qar Mus ta fa oğ lu Cə fə rov Sum qa yıt da ana-
dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şır.

1972 – Əmək dar ar tist, tru ba ifa çı sı Vla dis lav Alek sand ro viç Kuz net sov ana-
dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir, pe da qo ji 
fəaliy yət gös tə rir.

1973 – Əmək dar ar tist Ya qut Nə ri man qı zı Pa şa ye va ana dan olub. Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te tin də ça lı şır.

1976 – Əmək dar  ar tist Fə ri də Ka mal qı zı Məm mə do va ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1981 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Sa mi rə Zi mir xan qı zı Əli ye va ana dan 
olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir.

2016 – Hey dər Əli yev Mər kə zin də V Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu nun 
açı lı şı ke çi ri lib. Azər bay can və Ru si ya pre zi dent lə ri nin tə şəb bü sü ilə əsa sı qo-
yu lan (2011) Fo rum mə də niy yət lə ra ra sı dialo qa dair “Ba kı Pro se si”nin tər kib 
his sə si dir.
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1891 – Xalq ar tis ti Alek sey Lvo viç Qri piç (1891–1983) ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Rus Dram Teat rın da (1936–1948) qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib. 

1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Lə tif Bə şir oğ lu Sə-
fə rov (1920 – 9.12.1963) Şu şa da ana dan olub. “Bəx ti yar”, “Qız-
mar gü nəş al tın da”, “Ley li və Məc nun” fi lm lə ri nə qu ru luş ve-
rib. Res pub li ka Ki ne ma toq raf çı lar İtt  i fa qı nın səd ri olub.

1933 – Bəs tə kar, tru ba ifa çı sı, di ri jor, pe da qoq Əziz Ək bər oğ-
lu Əziz li (1933–2005) Ba kı da ana dan olub.

1945 – Şair Va qif İb ra him (Va qif Əli yar oğ lu İb ra hi mov; 1945–1983) Şə ki də do-
ğu lub. Ki tab la rı: “Bu tor paq da do ğu lan lar”, “Dün ya nın ke şi yin də”, “Vaxt la üz-
üzə” və s. 

1950 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zül fü qar Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı-
bəy li (17.4.1884 – 1950) və fat edib. “Aşıq Qə rib” ope ra sı, “Əl li ya şın da ca van” 
mu si qi li ko me di ya sı nın müəl li fi  dir. 

1962 – Xalq ar tis ti, akt ri sa La lə zar Bə şir qı zı Mus ta fa ye va Ba la kən ra yo nu nun 
Qul lar kən din də do ğu lub. 1990-cı il dən Mil li Dram Teat rın da ça lı şır. Film lər də 
(“Qə zəl xan”, “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır” və s.) çə ki lib. 

1969 – Azər bay can KP MK və Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə 
Sum qa yıt Döv lət Gənc lər Dram Teat rı na gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn 
Ərəb lins ki nin adı ve ri lib.

2002 – “Azər bay can Res pub li ka sın da döv lət di li haq qın da” qa nun qə bul edi lib. 

2009 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı na əsa sən, Ba kı Ka-
me ra Teat rı Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı na bir ləş di ri lib.

2009 – Azər bay can aşıq sə nə ti UNES CO-nun Qey ri-mad di mə də ni irs  si ya hı sı-
na da xil edi lib. Bu ba rə də qə rar UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Abu-
Da bi də (Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri) ke çi ri lən 4-cü ses si ya sın da qə bul edi lib.

2012 – Gən cə şə hə rin də Ni za mi Gən cə vi nin 870 il lik yu bi le yi çər çi və sin də bey-
nəl xalq konf rans ke çi ri lib. Konf rans da 20-dən çox öl kə dən nü ma yən də lər iş ti-
rak edib.
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1 OKTYABR
1 okt yabr Bey nəl xalq Mu si qi Gü nü dür (In ter na tional Mu sic Day). UNES CO 
ya nın da Bey nəl xalq Mu si qi Şu ra sı nın qə ra rı ilə 1975-ci il dən qeyd olu nur. 

1897 – Gör kəm li şairə Xur şid ba nu Na tə van (1832, Şu şa –1897) 
və fat edib. So nun cu Qa ra bağ xa nı Meh di qu lu xa nın qı zı dır. 
Şu şa da “Məc li si-üns” ədə bi bir li yi nin ya ra dı cı sı olub. Ağ da-
mın “İma rət” qə bi ris tan lı ğın da dəfn edi lib.

1932 – Mə də niy yət xa di mi Ək bər Fər zə li oğ-
lu Fər zə li yev (1932–1999) Qu sar ra yo nun da 
ana dan olub. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ko-
roğ lu” və s. film lər də çə ki lib. 1963-cü il də Qu sar da Ləz gi Xalq 
teat rı nı təş kil edib.

1935 – Re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zi ya fət Əmir oğ lu 
Ab ba sov ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sı nın di-

rek to ru (1995–2001) iş lə yib, “Mo za lan” sa ti rik ki no jur na lı üçün bə dii və sə nəd li 
sü jet lər çə kib. 

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, tər cü mə çi Va qif Ba yat lı Odər (Va qif İsib 
oğ lu Cəb ra yıl lı) Cəb ra yıl ra yo nu nun Bö yük Mər can lı kən din də do ğu lub. Ki-
tab la rı: “Unu du la caq bü tün sev da lar”, “Ölə nə cən sev mək az dır!” və s.

1949 – Əmək dar ar tist Al maz Əh məd qı zı Mus ta fa ye va ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.

1960 – Xa nən də, Xalq ar tis ti Mən sum İs ra fil oğ lu İb ra hi mov Ağ dam ra yo nu-
nun İmam qu lu bəy li kən din də ana dan olub. 1993-cü il dən ope ra ta ma şa la rın da 
çı xış edir. “Qa ra bağ” mu ğam üç lü yü nün rəh bə ri dir. Mil li Kon ser va to ri ya nın 
pro fes so ru dur.

1962 – Re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bəh ram Mə cid oğ lu Os ma nov Gən cə-
də do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram, Fü zu li, Gən cə, Lən kə ran teatr la rın da ta ma-
şa la ra qu ru luş ve rib. 2012-ci il dən Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın baş re jis so ru dur. 

1965 – Qə zəl xan şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əla ğa Va hid (Əla ğa Məm-
məd qu lu oğ lu İs gən də rov; 18.2.1895 – 1965) və fat edib. Ni za mi, Xa qa ni, Nə vai 
və b. şair lə rin qə zəl lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib.

2002 – Ba kı da Azər bay can, Skan di na vi ya və Cə nu bi Ame ri ka öl kə lə ri mu si qi çi-
lə ri nin iş ti ra kı ilə Bey nəl xalq mil li mu si qi fes ti va lı baş la yıb. 
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2012 – Hey dər Əli yev Sa ra yın da Ni za mi Gən cə vi nin 870 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib.

2018 – Ba kı şə hə rin də da hi bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin ev-mu ze yi nin açı lış mə ra-
si mi olub.
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2
1913 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Çin giz Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov 
(1913 – 18.1.1971) ana dan olub.

1915 – Mə həm məd Əmin Rə sul za də tə rə fi n dən əsa sı qo yu lan “Açıq söz” qə ze-
ti nin ilk sa yı çap dan çı xıb. 1918-ci ilə dək nəşr olu nub.

1923 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tu ran Ca vid (Tu ran Hü seyn 
Ca vid qı zı Ra si za də; 1923 – 12.9.2004) ana dan olub. C.Cab bar-
lı adı na Döv lət Teatr Mu ze yi nin, Hü seyn Ca vi din Ba kı da kı ev-
mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

1924 – Azər bay can da fəh lə və kənd li müx bir lə rin qu rul ta yı 
ke çi ri lib.

1935 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Sə ya vuş İm ran oğ lu Məm-
məd za də ana dan olub. Azər bay can ədə biy ya tın dan rus di li nə, rus, bol qar, 
Uk ray na, Pol şa ədə biy ya tın dan Azər bay can di li nə tər cü mə lər edib. 

1953 – Ədə biy yat şü nas, aka de mik Tey mur Hə şim oğ lu Kə rim li Nax çı van MR 
Or du bad ra yo nu nun Nür güd kən din də ana dan olub. AMEA-nın Mə həm məd 
Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun di rek to ru dur.

1962 – Əmək dar ar tist El şən Şı xə li oğ lu Şi rə li yev ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur.  

1963 – Əmək dar ar tist Fə ra nə Əli mu rad qı zı Mu sa ye va ana dan olub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1975 – Azər bay can da “So vet ədə biy ya tı gün lə ri” mə də niy yət həf tə si baş la nıb. 
Mə də niy yət həf tə si nə so sialist res pub li ka la rın dan (Bol qa rıs tan, Ma ca rıs tan, 
Pol şa, Ru mı ni ya və s.), elə cə də Fran sa, Por tu qa li ya və Ya po ni ya dan qo naq lar 
qa tıl mış dı.

1981 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Hə sə na ğa 
Dər ya oğ lu Sa la yev (5.12.1921 – 1981) və fat edib. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “Onu ba ğış la maq 
olar mı?”, “Ay gün” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya-
ra dıb.

1982 – Gən cə də Ni za mi Gən cə vi nin xa ti rə mu ze yi açı lıb.
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1982 – Əmək dar ar tist İs lam Ba ha dur oğ lu İs la mov Ba kı da ana dan olub. 1998-ci 
il də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let trup pa sın da fəaliy yə tə baş la yıb. 

2006 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin im za la dı ğı mü va fi q qa nun la Azər bay can Res-
pub li ka sı UNES CO-nun “Qey ri-mad di mə də ni ir sin qo run ma sı haq qın da” 
Kon ven si ya sı na (17 okt yabr 2003-cü il) qo şu lub.

2014 – IV Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu işə baş la yıb. Mə də niy yət lə ra ra sı 
dialo qa dair “Ba kı Pro se si”nin tər kib his sə si olan Fo ru mun əsa sı 2011-ci il də 
qo yu lub. 2014-cü il dən iki il dən bir ke çi ri lir.
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3 okt yabr “Türk dil li xalq la rın həm rəy li yi gü nü”dür. 2009-cu ilin 3 okt yab rın da 
Nax çı van da Türk Şu ra sı nın (Türk dil li Döv lət lə rin Əmək daş lıq Şu ra sı) ya ra dıl-
ma sı haq qın da bə yan na mə im za la nıb. 2010-cu il də türk dil li döv lət baş çı la rı nın 
İs tan bul sam mi tin də bu ta rix “Türk dil li xalq la rın həm rəy li yi gü nü” ki mi tə sis 
olu nub.

1875 – Ya zı çı-dra ma turq Sü ley man Sa ni Rza qu lu bəy oğ lu 
Axun dov (1875 - 29.3.1939) Şu şa da ana dan olub. Ya zı çı nın 
“Qor xu lu na ğıl lar” top lu su Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın 
klas si ka sı sa yı lır. “La çın yu va sı”, “Eşq və in ti qam”, “Ta mah-
kar” və s. pyes lə rin müəl li fi dir. 

1887 – Əmək dar ar tist Ələk bər Hü seyn oğ-
lu Hü seyn za də (1887 – 14.11.1967) ana dan 
olub. “Ar şın mal alan” (1945) fil min də Sol tan bəy ob ra zı na gö-
rə Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Bu ro lu Mu si qi li Ko me-
di ya Teat rın da 600 də fə ifa edib. “Qa ra daş lar”, “Ögey ana” və 
s. film lər də çə ki lib. 

1938 – Əmək dar me mar Kam ran Da rab oğ lu Sul ta nov ana dan 
olub.

1955 – Ta rix elm lə ri dok to ru Mər yəm Hə sən qı zı Se yid bəy li Ba kı da ana dan 
olub. AMEA-nın Elm Ta ri xi İns ti tu tu nun di rek to ru dur. 

1990 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə Nax çı van MR Cul fa ra yo nu 
əra zi sin də “Gü lüs tan” Ta rix-Mə də niy yət Qo ru ğu ya ra dı lıb.

1996 – Xalq ya zı çı sı İl yas Mə həm məd oğ lu Əfən di yev (26.5.1914 – 1996) və fat 
edib. “Sö yüd lü arx”, “Kör pü sa lan lar”,  “Ge ri yə bax ma, qo ca” və s. ro man la rın, 
Azər bay can dra ma tur gi ya sın da ye ni mər hə lə təş kil edən pyes lə rin müəl li fi dir.
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1923 – Teatr və ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti Ana to li So lo mo no-
viç Fal ko viç (1923–1994) Ba kı da do ğu lub. Döv lət Rus Dram 
Teat rın da ça lı şıb, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü-
lüb. “Qa tır Məm məd”, “Ba kı da kü lək lər əsir” və s. fi lm lə rə 
çə ki lib.

1924 – Ope ra mü ğən ni si, Əmək dar ar tist So-
na Şah nə zər qı zı As la no va (1924–2011) ana-
dan olub. Ope ra və ope rett  a lar da (Ni gar – “Ko roğ lu”; Gül-
çöh rə – “Ar şın mal alan”) çı xış edib. “Bi zim Cə biş müəl lim”, 
“Gö rüş” və s. fi lm lə rə çə ki lib.

1957 – Ta nın mış ba la ban ifa çı sı Mə hər rəm Ağa ba la oğ lu Möv-
sü mov (1916–1957) və fat edib.

1958 – Əmək dar ar tist Ay bə niz Ca vad qı zı Ba ğı ro va ana dan olub. Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın xor ar tis ti dir.

1975 – Əmək dar ar tist Və fa Əli sey ran qı zı Rza ye va (Zey na lo va) Ba kı da ana dan 
olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə çə ki lib. 

2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti To fi q Ələk bər oğ lu Qu li yev (7.11.1917 
– 2000) və fat edib. Po pul yar mah nı la rın, fi lm lə rə mu si qi lə rin müəl li fi  dir. Azər-
bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı nın səd ri olub. 

2006 – Xalq ar tis ti Ha cı ba ba Ağar za oğ lu Ba ğı rov (12.6.1933 – 2006) və fat edib. 
1962-ci il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, 1996–2006-cı il lər də teat ra 
rəh bər lik edib. Film lər də  çə ki lib.

2012 – II Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu işə baş la yıb. İki gün da vam edən 
Fo ru ma 70 öl kə və 7 bey nəl xalq təş ki la tın nü ma yən də lə ri qa tı lıb.

2013 – Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Azər bay-
can Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rı Azər bay can Döv lət Mu si qi li Teat rı ad-
lan dı rı lıb.

2017 – III Ba kı Bey nəl xalq Me mar lıq Mü sa bi qə si baş la yıb. Bey nəl xalq Me mar lar 
İtt  i fa qı nın dəs tə yi, Azər bay can Me mar lar İtt  i fa qı, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən mü sa bi qə yə Qə bə lə şə hə rin də ye kun vu ru lub.
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5 okt yabr Bey nəl xalq Müəl lim lər Gü nü dür. 1966-cı il okt yab rın 5-də UNES CO-
nun qə ra rı ilə tə sis edi lib. 

1918 – Xalq ar tis ti Qa li na Bo ri sov na Kol tu no va (1918–1994) 
Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt-
ri sa sı (1943-cü il dən) olub.

1928 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, ya zı çı Mə sud Əlioğ lu 
(Və li yev; 1928–1973) Qu bad lı ra yo nu nun Mah mud lu kən din-
də ana dan olub. 

1928 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı na əsa sən, Ba kı Fəh-
lə Uşaq Teat rı nın rus böl mə si ya ra dı lıb. Teat rın Azər bay can böl mə si 1930-cu il 
il də (ilk ta ma şa – 30 yan var) fəaliy yə tə baş la yıb.

1935 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Xəy yam Ha dı 
oğ lu Mir zə za də (1935 – 30.7.2018) Ba kı da ana dan olub. “Ağ lar 
və qa ra lar” ba le ti nin, sim fo ni ya la rın, mah nı la rın müəl li fi dir. 
30-dan çox fil mə (“Bi zim kü çə”, “Yed di oğul is tə rəm”, “Ar-
xa dan vu ru lan zər bə” və s.), teatr ta ma şa la rı na mu si qi ya zıb.

1935 – Əmək dar ar tist Məc nun Sa lam oğ lu Ha cı bə yov Qu ba 
ra yo nu nun İkin ci Nü gə di kən din də do ğu lub. Aka de mik Mil li 

Dram Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1938 – Mə şə di Əziz bə yov adı na Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da Sə məd 
Vur ğu nun “Va qif” dra mı nın ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu re jis sor Ədil İs gən də rov) 
olub.

1955 – Əmək dar ar tist Si mu zər Məm məd qu lu qı zı Na ma zo va (1955–1996) Ağ-
dam ra yo nu nun Mu ğan lı kən din də do ğu lub. Ağ dam və Gən cə teatr la rın da ça-
lı şıb. 

1955 – Əmək dar ar tist Öt kəm İs kən də rov Neft ça la şə hə rin də ana dan olub. 
Film lə rə çə ki lib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi, Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rın da uşaq və ye ni yet mə lər lə iş apa ran təş ki lat çı-pe da qoq dur.

1958 – Teatr şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to-
ru Ay dın Ağa Yu nus oğ lu Ta lıb za də Ba kı da do ğu lub. “Şərq teat rı ta ri xi”, “Teat-
ral fres ka lar” və s. ki tab la rın müəl li fi, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru dur.
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1981 – Əmək dar ar tist El nur Raz daq oğ lu Sü ley ma nov ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1985 – Əmək dar ar tist Vik to ri ya Alek sand rov na Şah mu ra do va ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1985 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (kont ra te nor) İl ham İs lam oğ lu Nə zə rov 
ana dan olub. Bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi və laureatı dır. Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Mil li Te le vi zi ya və Ra dio Şu ra sı nın ya ra dıl ma sı 
haq qın da fər man im za la yıb.

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış ədə biy yat şü nas, AMEA-nın müx bir üz-
vü, Əmək dar elm xa di mi Ab bas Za ma no vun 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən-
cam im za la yıb.

2016 – Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə “Mə də niy-
yət tə si sat la rı na xü su si sta tus la rın ve ril mə si Qay da sı” təs diq edi lib.
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1948 – Əmək dar ar tist Fik rət Qu lam hü seyn oğ lu Məm mə dov Ba kı da ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın Nə fəs və 
zərb alət lə ri ka fed ra sı nın do sen ti dir.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi So na xa nım Qu lam qı zı İb ra hi mo va ana dan 
olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın elm və ya ra dı cı lıq iş lə ri üz rə pro rek
to ru dur.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no re jis sor El man Da daş oğ lu Şey da yev 
ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır.

1956 – Xalq ar tis ti Nu rəd din Əzul la oğ lu Meh di xan lı (Qu li yev) Cə li la bad ra yo
nu nun Ta hir li kən din də do ğu lub. 1978ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şır. “İşa rə ni də niz dən göz lə yin”, “Məh kum lar”, “Ca vad xan” və s. film lə rə 
çə ki lib, te le vi zi ya ta ma şa la rın da rol alıb.

1975 – Ba kı da Sə məd Vur ğu nun evmu ze yi nin açı lı şı ke çi ri lib. Res pub li ka nın 
rəh bə ri – Azər bay can KP MKnın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti
rak edib.

1966 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni, akt ri sa Al maz Ra miz qı zı Ələs gə ro va ana dan 
olub. Aka de mik Mu si qi li Teatr da ça lı şır.

2008 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sın da ki tab xa nain for
ma si ya sa hə si nin 2008–2013cü il lər də in ki şa fı üz rə Döv lət Proq ra mı”nın təs diq 
edil mə si ba rə də sə rən cam im za la yıb.
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1921 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı Gi ta Alek sand rov na Bes
san ti na (1921–2000) ana dan olub. 

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ha şım Səf tər oğ lu Ba la sı yev ana dan 
olub.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Amin Nov ru zə li oğ lu Nov
ru zov ana dan olub. 1983cü il dən “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır. 
Çək di yi film lər: “Cin mik ro ra yon da”, “Bəxt üzü yü”, “Ya lan” və s. 

1981 – Xalq şairi, tər cü mə çi Ni gar Xu da dat bəy qı zı Rə fi bəy li (29.6.1913 – 1981) 
və fat edib. Li rik şeir lə ri ilə XX əsr Azər bay can poezi ya sı nı zən gin ləş di rib, rus 
ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.
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1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no re jis sor, ki no təş ki lat çı sı Ca han gir To-
kay oğ lu Məm mə dov  ana dan olub.

1951 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ba loğ lan Xa noğ lan oğ lu Əş rə fov Ma sal lı ra yo-
nu nun Bə də lan kən din də ana dan olub.

1971 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Tey mur Hə şim oğ lu Əm ra hov Gən cə şə hə rin-
də ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.

1975 – Əmək dar ar tist Rə şid Sə mən dər oğ lu Rza yev ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rı nın akt yo ru dur, fi lm lə rə çə ki lib.

2009 – Ta nın mış ya zı çı, şərq şü nas Əli ba la Qüd rət oğ lu Ha cı-
za də (28.8.1935 – 2009) və fat edib. “İt kin gə lin”, “Əf sa nə siz 
il lər”, “Təy ya rə köl gə si” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

2015 – Bey nəl xalq Me mar lar İtt  i fa qı nın dəs tə yi, Azər bay can 
Me mar lar İtt  i fa qı, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 2-ci Ba kı Bey nəl xalq Me mar lıq Mü sa bi-
qə si nin açı lı şı olub.
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1918 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Hö ku mə ti nin qə ra rı na əsa sən, teatr işi 
Xalq Maari fi Na zir li yi nin sə rən ca mı na ve ri lib. Na zir li yə möv cud trup pa lar əsa
sın da Döv lət Teat rı nı təş kil et mək tap şı rı lıb. Döv lət Teat rı nın rəs mi açı lı şı 1919
cu il okt yab rın 24də ke çi ril di.

1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış ki noope ra tor Kə nan Əzi za ğa oğ
lu Məm mə dov ana dan olub. Len tə al dı ğı film lər: “Doğ ma sa hil lər”, “Fər yad”, 
“At la rı yə hər lə yin”, “Təh mi nə”, “Otel ota ğı”, “Ov sun çu”, “Kü çə lə rə su səp mi
şəm” və s. 

1954 – Aka de mik Mil li Dram Teat rın da İl yas Əfən di ye vin “Ata yev lər ailə si” 
pye si nin ilk ta ma şa sı (re jis sor To fiq Ka zı mov) olub. 

1971 – Ba kı da Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı nın Ab bas Mir zə Şə rif za də 
adı na Akt yor evi açı lıb. 

1972 – Əmək dar ar tist El mi ra Nə sir qı zı Kə ri mo va Sum qa yıt da do ğu lub. Nax
çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1974 – Əmək dar ar tist, bəs tə kar Vü qar Va qif oğ lu Ca mal za də ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın mu si qi his sə mü di ri dir.

1998 – Azər bay can Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın ye ni bi na sı nın açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.  

2012 – I Ba kı Bey nəl xalq İd man Film lə ri Fes ti va lı işə baş la yıb. Mə də niy yət və 
Tu rizm, Gənc lər və İd man na zir lik lə ri nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən fes ti val okt
yab rın 11dək da vam edib.
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1907 – Şair, ədə biy yat şü nas Hüm mət Əli oğ lu Əli za də (1907–1941) ana dan olub.

1911 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, tər cü mə çi, mətn şü nas, 
Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Ab bas Fət-
tah oğ lu Za ma nov (1911 – 1.4.1993) Nax çı va nın Şə rur ra yo-
nun da ana dan olub.

1912 – Əmək dar ar tist Rza Ab bas oğ lu Na di rov (1912–1995) 
Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1935 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Hə mid Ab bas (Hə mid Məm mə də li oğ lu 
Ab ba sov; 1935 – 19.11.1999) ana dan olub. Bir çox şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib.

1935 – Şair, dra ma turq Şə kər As lan (Şə kər Mir zə oğ lu As la nov; 1935 – 13.7.1995) 
Lən kə ran ra yo nun da ana dan olub. 

1939 – Gör kəm li şərq şü nas alim, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru el mi də rə cə si al mış  
ilk azər bay can lı qa dın-ərəb şü nas, pro fes sor Aida Nə sir qı zı İman qu li ye va (1939 
– 19.9.1992) Ba kı da do ğu lub. Ye ni dövr ərəb ədə biy ya tı na dair təd qi qat la rın 
müəl li fi  dir. Azər bay can EA Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru (1991–1992) 
olub.

1948 – Əmək dar ar tist Faiq Əbül fəz oğ lu Sa dı qov ana dan olub. Azər bay can 
Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun Səid Rüs tə mov adı na Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nin 
di ri jo ru dur.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rza Ra fi q oğ lu Bay ra mov ana dan olub. 
Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin fi  lialı – Ni ya zi nin mən zil 
mu ze yi nin mü di ri dir.

1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sə da qət Ağa Sə fər qı zı Əli ye va ana dan olub. 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin ka fed ra mü di ri dir.

2011 – I Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu işə baş la yıb. Azər bay can və Ru-
si ya pre zi dent lə ri nin tə şəb bü sü ilə ke çi ri lən ilk Fo rum “XXI əsr: ümid lər və 
ça ğı rış lar” möv zu su na həsr olu nub. Növ bə ti fo rum lar 2012 və 2013-cü il lər də 
ger çək lə şib. 2014-cü il dən Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu iki il dən bir ke-
çi ri lir. Təd bi rin əla qə lən di ri ci təş ki la tı Mə də niy yət Na zir li yi dir.
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1919 – Əmək dar ar tist Əy yub Cə fər oğ lu Məm mə dov (1919–1978) Nax çı van da 
do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1938 – Ya zı çı-jur na list, tər cü mə çi Emil Gü lə li oğ lu Ağa yev (1939–2016) Qa za xıs-
ta nın Çim kənd şə hə rin də do ğu lub. “Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” bə dii fi l mi nin, 
sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir.

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Za hi rə Ca bir qı zı Da da şo va ana dan olub. 
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın di rek tor müavin dir.

1959 – Ki noope ra tor Röv şən Ca van şir oğ lu Qu li yev ana dan olub. Bə dii (“Sa rı 
gə lin”, “Akt ri sa” və s.) və sə nəd li fi lm lə rin qu ru luş çu ope ra to ru dur.

1975 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na hi də El ləz qı zı Bə ki ro va ana dan olub. 
“İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zi nin şö bə mü di ri dir.

1983 – Xalq ya zı çı sı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü ley man 
Hü seyn oğ lu Rə hi mov (22.3.1900 – 1983) və fat edib. Əsər lə ri: 
“Şa mo”, “Ağ bu laq dağ la rın da”, “Meh man”, “Qaf qaz qar ta lı” 
və s. Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri olub.
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1948 – Əmək dar me mar El kin Hə ni fə oğ lu Ələs gə rov ana dan olub.

1961 – Əmək dar ar tist, tar zən Ma lik Məm məd oğ lu Man su rov ana dan olub.

1966 – Əmək dar ar tist Fər mail Sa bir oğ lu Pa şa yev ana dan olub. Gən cə Döv lət 
Kuk la Teat rı nın di rek to ru dur.

1990 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Mi ka yıl Cab bar oğ lu 
Azaf ı (Zey na lov, 21.3.1924 – 1990) və fat edib. “Azaf ı dü bey
ti”, “Azaf ı gö zəl lə mə si”, “Azaf ı gə ray lı sı” ki mi aşıq ha va la rı
nın müəl li fi dir.

1997 – “Spa ce” Te le vi zi ya sı ya yı ma baş la yıb.
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1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Lə tif Əb dül ba ği 
oğ lu Fey zul la yev (1918–1987) ana dan olub. Ab şe ron tə biəti
nin ko lo ri ti, Xə zər neft çi lə ri ilə bağ lı ma raq lı əsər lə rin müəl
li fi dir.

1938 – Əmək dar ar tist Ham let Ağa da daş oğ lu Qur ba nov (1938 
– 15.11.1995) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb, film lər də (“Də də Qor qud”, “O dün ya dan sa lam” və 
s.),  te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Şə rif Şə ri fov (1938 – 26.9.2008) 
Ba kı da ana dan olub. Film lə ri: “Yol əh va la tı”, “Əzab lı yol lar”, “Şir ev dən get di”, 
“Qə rib cin lər di ya rın da” və s. 

1940 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rə şid Şə fəq (Rə
şid Ca mal oğ lu Əli yev; 1940 – 24.8.2017) Ba kı da ana dan olub. 
“Bir saat lıq xə li fə lik”, “Baş tut ma yan hiy lə” ope ret a la rı nın, 
uşaq lar üçün mu si qi li səh nə əsər lə ri nin (“Tül kü, tül kü, tün
bə ki...”), mah nı la rın müəl li fi dir.

1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas İm ran Mu sa 
oğ lu Xə li lov (1940 – 18.7.2000) ana dan olub. Mə də niy yət və 

İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib.

1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ya zı çıdra ma turq, tər cü mə çi Va qif Ən vər 
oğ lu Əli xan lı Qu ba ra yo nu nun Yer fi kən din də ana dan olub.

1949 – Re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ca han gir Hə sə na ğa oğ lu Zey nal lı 
ana dan olub. Bə dii (“Əla qə”) və çox say lı sə nəd li film lər çə kib.

1952 – Əmək dar ar tist Qur ban Sə məd oğ lu Qa sı mov Nax çı van şə hər Qa ra xan
bəy li kən din də do ğu lub.

1957 – Əmək dar me mar Ley la Qa far qı zı Hü sey no va ana dan olub. “Azər bər pa” 
El miTəd qi qat La yi hə İns ti tu tu nun əmək da şı dır.
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1967 – Ta nın mış akt yor, teatr xa di mi İb ra him Hü seyn oğ lu 
İs fa han lı (Hü seyn za də; 1897–1967) və fat edib. Tif is Azər
bay can Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub, Gür cüs ta nın Xalq 
ar tis ti adı na la yiq gö rü lüb. “Bö yük da yaq” fil min də (Yar
məm məd) çə ki lib.

1974 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də si, 
Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Sət ar Bəh lul oğ lu Bəh
lul za də (15.12.1909 – 1974) və fat edib. Əsər lə ri müx tə lif xa ri ci mu zey lə rin eks
po nat la rı sı ra sın da dır.

1986 – Azər bay can SSR Mə də niy yət Na zir li yi nin qə ra rı ilə Gən cə Döv lət Kuk la 
Teat rı ya ra dı lıb. Teat rın ilk ta ma şa sı 25 ap rel 1987ci il də gös tə ri lib.

1999 – Nax çı van şə hə rin də Pre zi dent Hey dər Əli ye vin iş ti ra kı ilə Cə lil Məm
məd qu lu za də nin evmu ze yi nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

2009 – Ba kı da İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı öl kə lə ri Mə də niy yət na zir lə ri nin VI 
konf ran sı işə baş la yıb. Okt yab rın 15dək da vam edən konf ran sa Azər bay ca nın 
tə şəb bü sü ilə Av ro pa öl kə lə rin dən də na zir lər də vət olu nub.

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can rəs sam lıq mək tə bi nin gör kəm li nü
ma yən də si, Döv lət mü ka fat la rı laureatı, SS Rİ Xalq rəs sa mı Ta hir Sa la ho vun ev
mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2019 – Ərəb şü nas alim, aka de mik Va sim Məm mə də li oğ lu 
Məm mə də li yev (27.8.1942 – 2019) və fat edib. “Qu ra ni Kə
rim”in Azər bay can di li nə tər cü mə çi lə rin dən bi ri dir. “Ərəb 
dil çi li yi”, “Qu ran və elm” və s. mo noq ra fi ya la rın, dərs lik lə rin 
müəl li fi dir. 
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1875 – Maarif xa di mi, na şir Əlis gən dər Ha cı ba ba oğ lu Cə fər za də (1875–1941) 
Ba kı da do ğu lub. 1906–1908-ci il lər də “Də bis tan” ad lı ilk mil li pe da qo ji jur na lın 
na şi ri və mü hər ri ri olub.

1912 – Hey kəl tə raş, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hə yat Həm-
dul la qı zı Ab dul la ye va (1912 – 21.4.2006) Dər bənd şə hə rin də 
ana dan olub. Şu şa da M.P.Va qi fi n abi də si, X.Na tə va nın büs tü 
və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

1933 – Müasir Azər bay can poezi ya sı nın gör-
kəm li nü ma yən də si, Xalq şairi Məm məd 
Araz (Məm məd İn fi l oğ lu İb ra hi mov; 1933 
– 2.12.2004) Nax çı van MR Şah buz ra yo nu nun Nur su kən din-
də do ğu lub. Və tən pər vər lik, mil li ru ha say ğı şairin əsər lə ri nin 
apa rı cı möv zu su dur. Rus şair lə ri nin əsər lə ri ni di li mi zə tər cü-
mə edib.

1981 – SS Rİ Ali So ve ti nin Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə so vet ədə biy ya tı nın in ki-
şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə və ana dan ol ma sı nın 70 il li yi mü na si bə ti lə Azər-
bay ca nın Xalq ya zı çı sı Mir zə İb ra hi mo va So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı adi ve ri lib.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can pro fes sional teat rı nın ba ni lə rin dən 
bi ri, gör kəm li akt yor, teatr xa di mi Ca han gir Zey na lo vun 150 il lik yu bi le yi haq-
qın da sə rən cam im za la yıb.
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1910 – Ta nın mış ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hü seyn Əli oğ lu Se
yid za də (1910 – 2.6.1979) İrə van şə hə rin də ana dan olub. “O ol ma sın, bu ol sun”, 
“Ko roğ lu”, “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal yon”, “Qa yı na na” film lə ri ni çə kib. 

1910 – Ta rix çi, ic ti mai xa dim İs ma yıl Ab bas oğ lu Hü sey nov (1910–1969) ana dan 
olub. 

1933 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı Nu rəd din Xey rul la oğ lu Ba
ba yev (1933–2012) ana dan olub. 

1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la men ti mət buat azad lı ğı na ge niş 
im kan lar ya ra dan qa nun qə bul edib. Hə min dövr də fərq li si ya si möv qe lə ri əks 
et di rən Azər bay can və rus dil lə rin də 50dən çox qə zet nəşr olu nur du.

1928 – Xalq rəs sa mı Yu sif İs ma yıl oğ lu Hü sey nov (1928 –  
1.9.2009) Ba kı da do ğu lub. Ya ra dı cı lı ğı ki tab və dəz gah qra fi
ka sı, si ya si pla kat lar və rəng kar lıq əsər lə ri ilə zən gin dir. 1977–
1987ci il lər də Azər bay can Rəs sam lar İt i fa qı İda rə he yə ti nin 
səd ri olub.

1932 – Şair Ha fiz Hə bib oğ lu Ba xış (1932–1989) Zən gə zur ma
ha lı nın Yu xa rı Ki rə tağ kən din də do ğu lub. Söz lə ri nə po pul yar 
mah nı lar bəs tə lə nib. 

1938 – Azər bay can teatr ta ri xin də xid mət lə ri ol muş ta nın mış 
akt ri sa Pan fi li ya Ni ko la yev na Ta naili di (1891–1938) rep res
si ya edi lə rək gül lə lə nib. Mil liy yət cə yu nan dır. Tif is Azər
bay can teat rın da, 1925ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da 
ça lı şıb. 

1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas, ki no təş ki lat çı
sı Ab bas İb ra him oğ lu Əli yev (1946–2008) ana dan olub.  

1950 – Xalq ar tis ti, tar zən Ağa sə lim Sa hib oğ lu Ab dul la yev Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı Ba ba Sa la hov adı na “Araz” xalq çal ğı alət lə ri an samb
lı nın rəh bə ri dir. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də, Mil li Kon ser va to ri
ya da dərs de yir.

1951 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Zil li Yu nus oğ lu Na ma zov ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır.

OKTYABR

395



1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, bəs tə kar El dar Ağa da daş oğ lu Da da şov 
ana dan olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1958 – Əmək dar ar tist, akt yor, şoumen, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Qorx maz Məm məd oğ lu Əli li can za də Ba kı nın Maş ta ğa kən din də do ğu lub. 

1960 – Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın Fü zu li mey da nın da kı ye ni bi na sın da ilk 
ta ma şa (Cə fər Cab bar lı nın “Al maz” pye si) gös tə ri lib.

1964 – Azər bay can Ra diosu nun ikin ci proq ra mı – “Araz” xə bər və mu si qi ka
na lı ya yı ma baş la yıb.
 
1990 – Əmək dar ar tist Ni gar Azər qı zı Ra ma za no va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.
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1923 – Xalq ya zı çı sı, şair, ədə biy yat şü nas Gül hü seyn Hü sey
noğ lu (Gül hü seyn Hü seyn oğ lu Ab dul la yev; 1923 – 8.7.2013) 
Ma sal lı ra yo nu nun Mol laoba kən din də do ğu lub. Azər bay can 
ədə biy ya tın da mən sur şeirin də yər li nü mu nə lə ri ni ya ra dıb. 
BDUnun pro fes so ru olub.

1926 – Bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, pro
fes sor Ra miz Mus ta fa yev (1926 – 10.4.2008) 
ana dan olub. “Va qif, “Po lad”, “Xan və əkin çi” ope ra la rı nın, 
ope ret a la rın, sim fo ni ya la rın və s. müəl li fi dir. 1940cı il lər də 
Aka de mik Dram Teat rın da akt yor ki mi fəaliy yət gös tə rib.

1935 – Ya zı çı və ki nod ra ma turq Əli Hü seyn oğ lu Qa fa rov 
(1935–1979) ana dan olub. “Azər bay can film”də çə kil miş bir 

ne çə bə dii (“Qı zıl qaz”, “Çar va dar la rın izi ilə”) və sə nəd li film lə rin sse na ri 
müəl li fi dir.

1946 – Ki noope ra tor Əs gər oğ lu Kö çə ri Məm mə dov (1946–26.05.2008) Gə də bəy 
ra yo nun da do ğu lub. Azər bay ca nın ye ni ta ri xi ni əks et di rən sə nəd li və xro ni kal 
film lə rin ope ra to ru olub.

1949 – Əmək dar elm xa di mi, aka de mik, ədə biy yat şü nas alim İsa Ək bər oğ lu 
Hə bib bəy li Nax çı van MR Şə rur ra yo nu nun Dan ye ri kən din də ana dan olub. 
AMEAnın vit sepre zi den ti (2013cü il dən), Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı dır.

1963 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Va sif  Kə rim oğ lu Al lah ver di yev ana dan olub. Ata
tür kə həsr olun muş sim fo ni ya, Hey dər Əli ye və həsr olun muş “Ömür yo lu” 
sim fo nik poema sı, “Qa ra bağ bal la da sı” və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1967 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Zül fiy yə Gü loğ lan qı zı Xan ba ba ye va Ba kı da ana
dan olub.
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1905 – Ya zı çı Mə həm məd Əsəd bəy (Qur ban Səid; 1905–1942) Ba kı da ana dan 
olub. So vet ləş mə dən son ra Al ma ni ya ya mü ha ci rət edib. İta li ya da və fat edib. “Əli 
və Ni no” ro ma nı ilə şöh rət qa za nıb, ta ri xi möv zu da 20-dək əsə rin müəl li fi dir.

1915 – Ope ra tor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ca van şir Mu sa oğ lu 
Məm mə dov (1915–1997) Şu şa da do ğu lub. Mü ha ri bə il lə rin-
də (1941–1945) Mər kə zi sə nəd li film lər stu di ya sın da fəaliy yət 
gös tə rib. Ba kı ki nos tu di ya sın da sə nəd li film lər çə kib. 

1924 – Şair Hü seyn Ra zi (Hü seyn Məm məd oğ lu Rza yev; 1924 
– 17.2.1998) Or du bad ra yo nu nda ana dan olub.

1936 – Ya zı çı Çin giz Əbül hə sən oğ lu Ələk bər za də (1936 – 7.1.1999) ana dan 
olub. “Gül lə lər də niz də sö nür”, “Qı zıl yə hər li at” və s. ki tab la rın, “Vul ka na 
doğ ru” fil mi nin sse na ri müəl li fi dir.

1949 – Ta nın mış dil çi alim, tür ko loq, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Mə həb bət Mir-
zə xan qı zı Mir zə li ye va (1949 – 22.7.2016) Ba kı da ana dan olub.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ma yıl Hi lal oğ lu Əh mə dov ana dan olub. 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin İş lər İda rə si nin Pre zi dent Ki tab xa na sı-
nın di rek to ru dur.

1978 – Əmək dar ar tist Ra sim Va leh oğ lu Cə fə rov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.

1997 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da məş hur mü ğən ni və bəs tə kar Müs lüm 
Ma qo ma ye vin ana dan ol ma sı nın 55 il li yi nə həsr edil miş ge cə ke çi ri lib. Pre zi-
dent Hey dər Əli yev yu bi ley ge cə sin də iş ti rak edib.

2003 – Ta nın mış şair Nüs rət Yu sif oğ lu Kə sə mən li (29.12.1946 
– 2003) və fat edib. Bir çox şeir lə ri nə mu si qi bəs tə lə nib, sə nəd li 
film lə rin sse na ri müəl li fi dir. “Azər bay can film”də baş re dak-
tor iş lə yib, “Doğ ma sa hil lər” fil min də çə ki lib.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis-
ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, döv lət mü ka fat la rı laureatı Qa ra 
Qa ra ye vin 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2018 –  Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq sə rən ca mı na uy ğun ola raq Min gə çe-
vir Döv lət Dram Teat rı nın 50 il lik yu bi le yi tən tə nə li şə kil də qeyd olu nub.
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18 okt yabr Azər bay ca nın Döv lət Müs tə qil li yi Gü nü dür. 1991-ci il okt yab rın 
18-də Ali So vet “Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət müs tə qil li yi haq qın da” 
Kons ti tu si ya Ak tı qə bul edib. Sə nəd də Azər bay can Res pub li ka sı nın 1918–1920-
ci il lər də möv cud ol muş Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ri si ol du ğu qeyd 
edil miş di.

1926 – Teatr re jis so ru, pe da qoq Nə sir Mü se yib oğ lu Sa dıq za-
də (1926–1996) Şu şa da ana dan olub. Aka de mik Dram, Gən-
cə, Sum qa yıt və b. teatr lar da ça lı şıb, Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te tin də dərs de yib. Film lər də (“Qətl gü nü”, “Bəxt 
üzü yü” və s.) çə ki lib.  

1948 – Əmək dar rəs sam Ha şım Ba ba oğ lu El çi yev Ba kı da ana-
dan olub.

1949 – Ta nın mış re jis sor, akt yor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Va qif İb ra hi moğ lu (Hə sə nov; 1949 – 12.5.2011) Ba kı nın Mər-
də kan qə sə bə sin də do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Mil li Dram 
teatr la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 1989-cu il də Yuğ teat rı nı 
ya ra dıb. Film lə rə çə ki lib: “Qəm pən cə rə si”, “Otel ota ğı” və s.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nailə Rə hi mo va ana dan 
olub. R.Mus ta fa yev adı na Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze-

yi nin əmək da şı dır.

1960 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı Gül naz Əmir qı zı İs ma yı lo va ana dan olub. Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
müəl li mi dir.  

1980 – Əmək dar ar tist, xa nən də Eh ti ram Ba ha dur oğ lu Hü sey nov La çın ra yo-
nun da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı və Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zi nin so lis ti dir.

2017 – Ba kı da V Bey nəl xalq Azər bay can Xal ça sı Sim po ziumu işə baş la yıb. Öl kə 
Pre zi den ti nin sə rən ca mı na əsa sən, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, AMEA və 
“Azər xal ça” ASC-nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən sim po zium okt yab rın 21-
dək da vam edib.

2019 – Ba kı da ənə nə vi (hər il ke çi ri lir) Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı baş la yıb. Mə-
də niy yət Na zir li yi nin də dəs tə yi ilə ke çi ri lən fes ti val okt yab rın 27-dək da vam 
edib.
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1898 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar elm xa di mi, aka de mik Fey zul
la Qa sım za də (1898 – 29.3.1976) Ba kı da ana dan olub.

1932 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Sa ra Məm mə dağa 
qı zı Ma na fo va (1932 –13.8.2007) Ba kı da ana dan olub. Fü zu
li nin “Ley li və Məc nun” poema sı na trip tix, “Xo ca lı fa ciəsi. 
Ha ray” və s. tab lo la rın müəl li fi dir. Əsər lə ri Mosk va da Şərq 
Xalq la rı İn cə sə nə ti Mu ze yin də sax la nı lır.

1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta ma ra Rəh man qı zı Ey va
zo va ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın əmək
da şı dır.

1962 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Sey fəd din Əli oğ lu Qur ba nov Nax çı van 
MR Şə rur ra yo nu nun Si ya qut kən din də do ğu lub. Uk ray na da ya şa yır, bu öl kə
nin Xalq rəs sa mı adı na la yiq gö rü lüb. İma dəd din Nə si mi nin Ki yev də, Nizami
nin Lyublyanada ucal dı lan hey kəl lə ri nin müəl li fi dir.

1963 – Əmək dar ar tist Rə na Nu ruş qı zı Əli ye va ana dan olub. Da xi li Qo şun la rın 
Nü mu nə vi hər bi or kest ri nin so lis ti dir.

1972 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Fat ma Sət ar qı zı Mux ta ro va (26.3.1893 – 
1972) və fat edib. 

1995 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li mü ğən ni, SS Rİ Xalq ar tis ti, döv lət 
mü ka fat la rı laureatı Rə şid Beh bu do vun ana dan ol ma sı nın 80 il li yi haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

2005 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li xal ça çırəs sam Ka mil Əli ye vin xa ti rə si
nin əbə di ləş di ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2006 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da təş ki la tın 60 il lik yu bi le yi
nə həsr olun muş “Si vi li za si ya la ra ra sı dialoq” həf tə si çər çi və sin də “Azər bay can 
– si vi li za si ya la rın və mə də niy yət lə rin kə siş di yi yer” adı al tın da Azər bay can gü
nü ke çi ri lib.
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1906 – Əmək dar ar tist İb ra him Ağa hü seyn oğ lu Hü sey nov (Şü na si; 1906–1961) 
Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb.

1910 – İlk azər bay can lı qa dın teatr rəs sam la rın dan bi ri İz zət 
Əli qı zı Se yi do va (1910 – 30.11.1973) ana dan olub. Le ninq rad 
Bo ya kar lıq, Hey kəl tə raş lıq və Me mar lıq İns ti tu tun da oxu yub, 
1938-ci il dən Ope ra və Ba let Teat rın da fəaliy yət gös tə rib.

1913 – Ta nın mış şair, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı laureatı Əh-
məd Cə mil (Əh məd Sət ar oğ lu Cə mil za də;  1913 – 27.9.1977) 
İrə van da do ğu lub. Ədə bi nəşr lə rə rəh bər lik edib. Rus, Uk ray-
na, gür cü, be lo rus, öz bək şair lə ri nin əsər lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib. 

1917 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si İd ris Fər had oğ lu Ağa la rov (1917 – 4.5.1975) 
Tif is də do ğu lub. 1937-ci il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

1922 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Şöv kət Fey zul la qı zı Ələk bə ro va 
(1922 – 7.2.1993) ana dan olub. Mə la hət li sə si ilə Azər bay can 
mu si qi si ni dün ya nın bir sı ra öl kə lə rin də ta nı dıb. Bül bül adı na 
Or ta ix ti sas mu si qi mək tə bin də dərs de yib.

1922 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si la tın əlif a-
sı nın ərəb əlif a sı ilə bə ra bər hü qu qa ma lik ol ma sı haq qın da 
dek ret ve rib. 

1923 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si “Ye ni Azər bay can əlif a sı-
nın döv lət əlif a sı ki mi ta nın ma sı haq qın da” dek ret qə bul edib. La tın qra fi ka lı 
Azər bay can əlif a sı 1929-cu il dən tam tət biq olun ma ğa baş la dı və 1939-cu ilə-
dək qüv və də ol du.

1929 – Ba kı da Ümu ma zər bay can ya zı çı la rı nın II qu rul ta yı baş la nıb. Qu rul tay 
Azər bay can ədə biy ya tı nın in ki şa fı nı qiy mət lən di rə rək, ilk be şil lik plan la əla qə-
dar ya zı çı la rın və zi fə lə ri ni müəy yən edib.

1931 – Ba kı da Şərq xalq la rı nın mu si qi ge cə si ke çi ri lib. Ge cə yə Ye re van dan, Tif-
lis dən məş hur mu si qi çi lər də vət edil miş di.

1940 – İc ti mai-si ya si xa dim, ya zı çı, ta rix elm lə ri dok to ru Hə sən Əziz oğ lu Hə sə-
nov Tif is də do ğu lub. Azər bay ca nın baş na zi ri, xa ri ci iş lər na zi ri olub. 2010-cu 
il dən dip lo ma tik fəaliy yət də dir. “Brüs sel dən mək tub lar” pye si nin (M.F.Axund-
za də haq qın da), ta ri xi möv zu da ki tab la rın müəl li fi dir. 
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1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Elb rus Əli oğ lu Ələk bə rov Nax çı van şə hə-
rin də do ğu lub.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si As lan Mi ri oğ lu Fə tul la yev ana dan olub. 
Sum qa yıt şə hər “Dost luq” mə də niy yət evi nin di rek to ru dur.

1960 – Əmək dar ar tist Əzi za ğa Ağa yar oğ lu Əzi zov ana dan olub. Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.

1962 – Sə nət şü na sıq üz rə fəl sə fə dok to ru, pro fes sor La lə Şir məm məd qı zı Hü-
sey no va ana dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın pro rek to ru dur.

1995 – Əmək dar ar tist Mus ta fa Hü seyn oğ lu Sər ka rov (1905–1995) və fat edib. 
Gən cə Dram Teat rın da akt yor, trup pa mü di ri iş lə yib.

1999 – Mil li Məc lis Azər bay can Res pub li ka sı nın “Ar xeolo ji ir sin qo run ma sı 
haq qın da” Av ro pa Kon ven si ya sı na (16 yan var 1992-ci il) qo şul ma sı ba rə də qa-
nun qə bul edib.
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1932 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas, ic ti mai xa dim Xə lil Rza Ulu türk (Xə lil Rza oğ
lu Xə li lov; 1932 – 22.6.1994) Sal yan ra yo nu nun Pi rəb bə kən din də ana dan olub. 
1988ci il də baş la nan mil liazad lıq hə rə ka tın da iş ti rak edib, 1990cı ilin 20 Yan
var qır ğı nın dan son ra həbs edi lib, Mosk va da Le for to vo həbs xa na sın da sax la
nı lıb. Ki tab la rı: “Ha ra ge dir bu dün ya”, “Mən dən baş la nır və tə nim”, “Tür kün 
dün ya sı” və s.

1932 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ka man dar Hə mid 
oğ lu Əfən di yev (1932 – 26.10.2000) Gür cüs ta nın Mar neuli ra
yo nu nun Kü rüs tü Kə pə nək çi kən din də do ğu lub. 1987ci il də 
Tbi li si də Bey nəl xalq xalq ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın laureatı olub.

1935 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor, Pre zi dent tə qaüd çü
sü Fə ri də Ağaəli qı zı Və li xa no va ana dan olub. Azər bay can da 
tər cü mə şü nas lıq el mi nin ilk təd qi qat çı sı dır.

1938 – Ədə biy yat şü nas alim, şair Əmin Abid Gül tə kin (Əmin 
Mü təl lib oğ lu Əh mə dov; 1898–1938) və fat edib. Azər bay can 
ədə biy ya tı ta ri xi nə dair mo noq ra fi ya la rın, mi liazad lıq ruh lu 
şeir lə rin müəl li fi dir. Rep res si ya qur ba nı olub.

1941 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Hü seyn Bo zal qan lı 
(Hü seyn Cə fər qu lu oğ lu Qu li yev; 1863–1941) və fat edib.

1972 – Əmək dar ar tist, xa nən də Se vinc Ər şad qı zı Sa rı ye va ana dan olub. Bey
nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so lis ti dir.

1976 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni, bəs tə kar Tün za lə Qa bil qı zı Ağa ye va To vuz şə hə
rin də ana dan olub.
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1919 – Bəs tə kar Ər toğ rul Ca vid (Ra si za də; 1919 – 14.10.1943) 
ana dan olub. Bö yük şair və dra ma turq Hü seyn Ca vi din oğ lu
dur. Ro mans və mah nı lar bəs tə lə yib. Azər bay can xalq mah nı
la rı nı no ta kö çü rüb. 

1920 – Na sir Məm məd Aran lı (Məm məd Sal man oğ lu Ağa
yev; 1920–1950) Ağ ca bə di də ana dan olub. 

1921 – Azər bay can xal ça çı lıq sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də
si, Xalq rəs sa mı Ka mil Mü se yib oğ lu Əli yev (1921 – 1.3.2005) 
İrə van şə hə rin də do ğu lub. “Fü zu li”, “Nə si mi”, “Ni za mi” 
port retxal ça la rı nın müəl li fi dir.

1929 – Ta nın mış fi lo sof, aka de mik Fuad Fey zul la oğ lu Qa sım
za də (1929 – 3.8. 2010) Ba kı da do ğu lub. Bö yük mü tə fək kir şair 
M.Fü zu li nin fəl sə fi dün ya gö rü şü ilə bağ lı təd qi qat la rın müəl

li fi dir.

1940 – Tər cü mə çi, pub li sist, Əmək dar jur na list Mailə Ba la bəy qı zı Mu rad xan lı 
(1940–2010) Sal yan şə hə rin də ana dan olub.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no is teh sa lı təş ki lat çı sı Ay dın Hə sən oğ lu 
Hü sey nov ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da bir sı ra film lə rin 
di rek to ru olub.

1970 – Azər bay can da kuk la teat rı nın ya ra dı cı la rın dan bi ri, akt yor, re jis sor Mol
la Ağa Bə bir li (15.9.1905 – 1970) və fat edib.  

1990 – Əmək dar ar tist Na rınc Mu rad qı zı Mə li ko va (1917–1990) və fat edib. Fü
zu li və Ağ dam teatr la rın da akt ri sa ki mi fəaliy yət gös tə rib.

2010 – Azər bay can da I Bey nəl xalq Aşıq Fes ti va lı baş la yıb. Hey dər Əli yev Fon
du nun dəs tə yi, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, Azər bay can Aşıq lar Bir li
yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən (22–27 okt yabr) fes ti va la İran, Tür ki yə, Da ğıs tan, 
Gür cüs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan və Qa za xıs tan dan aşıq və folk lor qrup la rı 
qa tı lıb.

2013 – Pa ris də, UNES COnun mən zilqə rar ga hın da bö yük Azər bay can mü tə
fək ki ri Se yid Yəh ya Ba ku vi nin ana dan ol ma sı nın 550ci il dö nü mü nə həsr olun
muş bey nəl xalq sim po zium ke çi ri lib.
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1940 – Azər bay can Rəs sam lar İt i fa qı nın I (tə sis) qu rul ta yı işə baş la yıb. Qu rul
tay okt yab rın 25dək da vam edib. Əmək dar in cə sə nət xa di mi İs ma yıl Axun dov 
ya ra dı cı it i fa qın ilk səd ri se çi lib. 

1944 – Xalq ar tis ti Lyud mi la Sem yo nov na Du xov na ya Ba kı da ana dan olub. 1963
cü il dən S.Vur ğun adı na Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.

1953 – Ta nın mış xa nən də Sə xa vət Əmir xan oğ lu Məm mə dov 
(1953 – 30.9.1991) Ağ dam ra yo nu nun Ab dalGü lab lı kən din
də do ğu lub. Xalq mah nı la rı, mu ğam və təs nif ə rin ma hir ifa
çı sı olub. Av to mo bil qə za sın da dün ya sı nı də yi şib.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev bö yük şair və dra ma turq Hü
seyn Ca vi din 120 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1882 – Bö yük şair-dra ma turq Hü seyn Ca vid (Hü seyn Ab dul-
la oğ lu Ra si za də; 1882 – 5.12.1941) Nax çı van da ana dan olub. 
Azər bay can ədə biy ya tın da ilk mən zum dram la rın, ta ri xi-fəl-
sə fi pyes lə rin (“İb lis”, “To pal Tey mur”, “Şeyx Sə nan”, “Xəy-
yam” və s.) müəl li fi dir. 1938-ci il də rep res si ya olu nub, 1941-ci 
il də Si bir də sür gün də və fat edib. 1982-ci il də ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə nə şi Və tə nə gə ti ri lə rək Nax çı van da 
dəfn olu nub.

1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mət və par la ment üzv lə ri nin iş ti-
ra kı ilə Döv lət Teat rı nın rəs mi açı lı şı olub. Hö ku mə tin 1918-ci il 9 okt yabr ta-
rix li qə ra rı na əsa sən, teatr işi Xalq Maari fi Na zir li yi nin sə rən ca mı na ve ril miş 
və möv cud trup pa lar əsa sın da Döv lət Teat rı nın təş ki li tap şı rıl mış dı. Döv lət 
Teat rı nın di rek to ru Qu lamr za Şə rif za də, di rek tor müavi ni Zül fü qar Ha cı bə-
yov idi.

1923 – Ta nın mış akt yor Da daş Na dir oğ lu Ka zı mov (1923–1992) Ba kı da do ğu-
lub. 1956-cı il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.

1928 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar İb ra him Qur ban oğ lu Məm mə-
dov (1928–1993) Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif janr lar da əsər lə rin, 
uşaq lar üçün “Tül kü və Ala baş” ope ra-ba le ti nin müəl li fi dir. 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

1929 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di, Əmək dar müəl-
lim Sol maz Cə lal qı zı Qa sı mo va (1929–2016) Ba kı da do ğu lub. 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın  pro fes so ru olub.

1929 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Şə mis tan Ab du oğ lu Mi ka yı lov (1929–
2018) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Fax ra lı kən din də do ğu lub. Ədə biy yat 
üz rə dərs lik lə rin müəl li fi dir.

1931 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rim ma Əli qı zı Ab dul la ye va (1931–2017) 
Ağ dam ra yo nun da do ğu lub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da film di rek to-
ru və zi fə sin də iş lə yib.

1947 – Əmək dar ar tist Ra mis Ağa hə sən oğ lu Hey də rov ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1949 – Bəs tə kar Fi rən giz Sey fəl Qi zi Ba ba ye va ana dan olub. Piano üçün pyes lə-
rin, po pul yar mah nı la rın müəl li fi dir. 
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1954 – Əmək dar müəl lim, xor di ri jo ru Zen fi ra İs lam qı zı Nu rul la ye va ana dan 
olub. Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bin də ça lı şır. 

1969 – Əmək dar ar tist Kə rim duxt Röv şən Ra ma zan oğ lu Sum qa yıt da ana dan 
olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.

1975 – Azər bay can KP MK “Azər bay can So vet En sik lo pe di ya sı nın Baş re dak si-
ya sı nın işin də cid di nöq san lar haq qın da” qə rar qə bul edib. 10 cild lik Azər bay-
can So vet En sik lo pe di ya sı 1976–1988-ci il lər də nəşr olun du.

1980 – Əmək dar ar tist, tar zən Sa hib Ağa ver di oğ lu Pa şa za də ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın, Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi-
nin so lis ti dir. Sə mər qənd də “Şərq tə ra nə lə ri” fes ti va lı nın (2017) qa li bi olub. 

1993 – Xalq ar tis ti, us tad xa nən də, qə zəl xan-şair Ha cı ba-
ba Hü sey nə li oğ lu Hü sey nov (15.3.1919 – 1993) və fat edib. 
Çox say lı təs nif ə rin müəl li fi dir, is te dad lı qə zəl xan ki mi ta-
nı nıb.

2002 – Ba kı da Hü seyn Ca vi din ev-mu ze yi nin açı lı şı ke çi ri lib. 
Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.  

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın 90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük şair və dra ma turq Hü seyn Ca vi din 135 
il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1907 – Ədə biy yat şü nas, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Mir zəağa Yüz ba şı 
oğ lu Qu lu za də (1907–1979) ana dan olub. 50-ci il lər də Azər bay can EA-nın Ədə-
biy yat və Dil İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.

1911 – Bib lioq raf, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Əli hey dər Ba la oğ lu Qəh rə ma nov 
(1911–1959) ana dan olub.

1912 – Xalq rəs sa mı Bə du rə Mə lik qı zı Əf qan lı (Ağa ma lo va; 
1912 – 6.5.2002) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın-
da, “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da (“Də li Kür”, “Də də 
Qor qud” və s. film lər) ge yim üz rə rəs sam iş lə yib. 

1913 – Ba kı da (Ta ğı yev teat rın da) Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın 
mal alan” ope ret a sı nın ilk ta ma şa sı olub. Ta ma şa ya Hü seyn-
qu lu Sa rabs ki qu ru luş ve rib.

1921 – Gör kəm li akt ri sa, Xalq ar tis ti Nə ci bə Ha şım qı zı Mə-
li ko va (1921 – 6.7.1992) ana dan olub. Gən cə teat rın da, 1952-
ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Ögey ana”, 
“Ay gün”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Ar şın mal alan” (1965) film-
lə rin də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

1923 – Ba kı Rus “Tən qid-təb liğ” Teat rı ye ni dən təş kil olu-
na raq Ba kı İş çi Teat rı ad lan dı rı lıb. Son ra dan bu sə nət oca ğı 

S.Vur ğun adı na Döv lət Rus Dram Teat rı ad lan dı rıl dı.

1925 – Ya zı çı, ta rix çi, şərq şü nas Əb dül Ən bi yə oğ lu Hü sey nov (1925 – 14.5.2017) 
Ba kı nın Əmir can kən din də do ğu lub. Türk mə nis tan mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni olub. 1960-cı il dən Mosk va da ya şa yıb. “İs lam dün ya sı nın cən ga və ri”, 
“Üs yan kar Xa qa ni” və s. ta ri xi ro man la rın müəl li fi dir.

1930 – Xalq rəs sa mı, qra fik El mi ra Hə bi bul la qı zı Şah tax tins ka ya (1930 – 
13.10.1996) Ba kı da ana dan olub. “Azər bay can qə dim mə də niy yət di ya rı dır” 
pla kat lar sil si lə si, “Nov ruz bay ra mı” tab lo su və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1935 – Qə zəl xan şair Ha cı Mail (Mail İs ma yıl oğ lu Əli yev; 1935 – 22.8.1999) ana-
dan olub.

1944 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di, Əmək dar müəl lim, pro fes sor Ül-
viy yə İs ma yıl qı zı İma no va ana dan olub. 
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1954 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Mir zəağa Əli oğ lu 
Əli yev (1883–1954) və fat edib. 1919-cu il dən Azər bay can Döv-
lət Dram Teat rın da ça lı şıb. Ba kı Tən qid-Təb liğ Teat rı nın təş ki-
lat çı la rın dan olub. “Ha cı Qa ra”, “Al maz”, “Ba kı nın işıq la rı” 
və s. film lə rə çə ki lib. 

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas, ki no təş ki lat çı-
sı Al maz Ha cı ba la qı zı Sul tan za də ana dan olub.

1960 – Əmək dar ar tist Sə nu bər Sa bir qı zı İs gən dər li Ba kı da do ğu lub. Gənc lər 
Teat rın da ça lı şıb. 1997-ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır. 
“Ki şi sö zü”, “Fər yad” və s. film lə rə çə ki lib. 

1965 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış rəs sam Və ci hə Əli Sə mə do va 
(1924–1965) və fat edib. Əsər lə ri: “Toy gü nü”, “Ni şan apa ran lar”, “Kür qı ra ğın-
da” və s.

1981 – Əmək dar  ar tist Tu ral Ay dın oğ lu Ağa sı yev ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın, Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1982 – Əmək dar ar tist Bəh ruz Va qif oğ lu Əh məd li Zən gi lan ra yo nun da ana dan 
olub. Pan to mi ma Teat rın da akt yor və re jis sor ola raq ça lı şır, film lə rə çə ki lib.

1991 – Mosk va da da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin abi də si nin (hey kəl-
tə raş lar – Tel man Zey na lov, El dar Zey na lov) açı lı şı ke çi ri lib.

2008 – Dün ya şöh rət li mü ğən ni və bəs tə kar, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar-
tis ti Müs lüm Ma qo ma yev (17.8.1942 – 2008) və fat edib. Ba kı da, Fəx ri xi ya ban da 
dəfn olu nub.

2018 – VI Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu işə baş la yıb. “Ye ni dün ya və ye-
ni in san for ma laş dı raq: ya ra dı cı lıq və in san in ki şa fı” möv zu su na həsr olu nan 
Fo ru ma (25–26 okt yabr) 90 öl kə dən və 20-dən çox bey nəl xalq təş ki lat dan nü-
ma yən də lər qa tı lıb.
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1925 – Ta nın mış rəs sam Əş rəf Mu rad oğ lu Mu rad (1925 – 
11.3.1979) Ba kı da ana dan olub. Avan qard və non kom for mist 
cə rə yan la rın nü ma yən də si ki mi ta nı nıb, da ha çox port ret və 
na tür mort lar janr la rın da əsər lər çə kib.

1925 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı Qa far He ris çi (1925–1997) ana-
dan olub. Cə nu bi Azər bay can da Se yid Cə fər Pi şə və ri nin rəh-
bər lik et di yi mil li hə rə kat da (1945–1946) fəal iş ti rak edib. 

1946 – Xalq rəs sa mı Fər had Qur ban oğ lu Xə li lov ana dan olub. Əsər lə ri: “Də ni zə 
ge dən yol”, “Mər də kan da hə yət”, “Bu lud və də niz”, “Qa la da ba har”, “Dağ lar-
da” və s. 1987-ci il dən Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı nın səd ri dir.  

1948 – Ya zı çı, dra ma turq Ağa rə him Nüs rət oğ lu Rə hi mov Ucar ra yo nu nun Bo-
yat kən din də do ğu lub. “Ca na var ba la sı”, “Qır mı zı qar” əsər lə ri əsa sın da bə dii 
fi lm lər çə ki lib.

1978 – Əmək dar ar tist Cə mi lə Tel man qı zı Al lah ver di ye va ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1982 – Bö yük ədib Hü seyn Ca vi din nə şi Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi 
– res pub li ka nın rəh bə ri Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə Ru si ya nın İr kutsk vi la-
yə tin dən gə ti ri lə rək Nax çı van da dəfn edi lib.
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1900 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Mi xail İva no viç 
Ja rov (1900–1981) Mosk va da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da 
(1933–1937) ça lı şıb.

1931 – Əmək dar elm xa di mi, fi lo sof alim, pro fes sor Cə mil Tey mur oğ lu Əh-
məd li (1931–2010) Gə də bəy ra yo nu nun Sö yüd lü kən din də ana dan olub. 

1931 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) Mür səl Ta ğı 
oğ lu Bə di rov (1931 – 26.2.2003) Dər bənd şə hə rin də do ğu lub. 
1956-cı il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

1932 – Bəs tə kar, Azər bay can mu si qi ta ri xin də ilk ro mans la-
rın müəl li fi Asəf Zey na lab din oğ lu Zey nal lı (5.4.1909 – 1932) 
və fat edib. Ta ma şa la ra mu si qi bəs tə lə yib, Azər bay can da uşaq 
mu si qi si re per tuarı nın əsa sı nı qo yub, xalq mah nı la rı nı no ta 
alıb.

1937 – İc ti mai xa dim, dip lo mat, pub li sist Ra miz Abu ta lıb oğ lu Abu ta lı bov Or-
du bad şə hə rin də do ğu lub. UNES CO-da ça lı şıb, 1992–2004-cü il lər də Azər bay-
ca nın təş ki lat da daimi nü ma yən də si olub.

1937 – Xalq ar tis ti, ta nın mış dik tor Sa bir Məm məd oğ lu Ələs gə rov ana dan olub.

1939 – Şair, dra ma turq, tər cü mə çi  Əmək dar in cə sə nət xa di mi Al la Axun do va 
Mosk va da do ğu lub. “Şə rik li çö rək”, “Al ma al ma ya bən zər” və s. film lə rin sse-
na ri müəl li fi dir.

1945 – Ki no re jis sor, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Akif Zə bi oğ lu Rüs tə mov Ba-
kı da do ğu lub. “Azər bay can film”də  40-dək ek ran əsə rin də re jis sor ki mi ça lı şıb. 
“Axı rın cı da ya na caq” bə dii fil mi nə qu ru luş ve rib.

1950 – Xalq ar tis ti, di ri jor Ağa ver di Ağaəli oğ lu Pa şa yev Ba kı da ana dan olub. 
F.Əmi rov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın, an samb lın 
nəz din də Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nin bə dii rəh bə ri, Mil li Kon ser va to ri ya nın 
pro fes so ru dur. 

1966 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti ya nın da Mət buat da və di gər küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə rin də döv lət sir lə ri ni mü ha fi zə edən Baş ida rə ya ra dı lıb. 
Mət buat və nəş riy yat işin də sen zu ra nı hə ya ta ke çi rən or qan (“Qlav lit”) SS Rİ-
də müx tə lif ad lar al tın da 1922-ci il dən fəaliy yət gös tər miş di. Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin 6 av qust 1998-ci il ta rix li fər ma nı ilə Azər bay can da mət buat üzə rin də 
sen zu ra ya son qo yu lub.

OKTYABR

411



1972 – Əmək dar ar tist Di la rə Ha sil qı zı Əli ye va Sum qa yıt da do ğu lub. İrə van 
Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, film və te le vi zi ya ta ma şa la rı na çə-
ki lib.

1976 – Əmək dar  ar tist Sə bu hi Ta hir oğ lu İba yev ana dan olub. Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın, Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so lis ti-
dir.

1977 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Mi ri Yu sif (Mir Yu sif Mir Hey dər oğ lu Mir ba ba-
yev) Ba kı da ana dan olub. Est ra da mu si qi si nin müx tə lif janr la rın da oxu yur, 
film lə rə çə ki lib.

1992 – Mil li Məc lis “Azər bay can Res pub li ka sı nın bay ram la rı haq qın da” qa nun 
qə bul edib. Qa nu na əsa sən, Nov ruz, Qur ban və Ra ma zan bay ram la rı rəs mi şə-
kil də qeyd olun ma ğa baş la nıb.

2001 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən-
də si, Xalq ya zı çı sı, ic ti mai xa dim Mir zə İb ra hi mo vun 90 il lik yu bi le yi haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li xal ça çı-rəs sam Lə tif Kə ri mo vun 100 
il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev Şə ki şə hə rin də Xalq şairi Bəx ti yar Va hab za də nin 
ev-mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb. Şə ki şə hə rin də Bəx ti-
yar Va hab za də nin ev-mu ze yi 2018-ci il av qus tun 31-də açı lıb.

27 OKTYABR
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1911 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, aka de mik, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı Mir zə Əj dər oğ lu İb ra hi mov (1911 – 17.12.1993) 
Cə nu bi Azər bay ca nın Sə rab şə hə ri ya xın lı ğın da kı Evə kən
din də ana dan olub. 1918ci il də ailə si ilə Ba kı ya gə lib. “Gə
lə cək gün”, “Bö yük da yaq” və s. ro man la rın, po vest və he
ka yə lə rin, “Hə yat”, “Kənd çi qı zı” və s. pyes lə rin müəl li fi dir. 
Azər bay can Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin səd ri (1954–1958) 
olub, Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nə rəh bər lik edib. 

1938 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın əm ri ilə Döv lət Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rı (Azər bay can və rus trup pa sı) ya ra dı lıb. 1948ci il də teatr la rın 
özü nü ma liy yə ləş dir mə yə keç mə si ilə bağ lı fəaliy yə ti ni da yan dı rıb. 1956cı il də 
fəaliy yə ti ni bər pa edib. 2013cü il də Azər bay can Döv lət Mu si qi li Teat rı ad lan
dı rı lıb, 2019cu il də teat ra “Aka de mik” sta tu su ve ri lib. 

1957 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, AMEAnın müx bir üz vü Mu sa Cə fər 
oğ lu Qa sım lı Yar dım lı ra yo nu nun Ha mar kənd kən din də do ğu lub. AMEAnın 
Qaf qaz şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru, Mil li Məc li sin de pu ta tı dır.

1960 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Meh man Qəh rə man oğ lu Na di rov ana dan 
olub. C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır. 

1961 – Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rın da Meh di Hü sey nin 
“Alov” pye si nin ilk ta ma şa sı (re jis sor Meh di Məm mə dov) olub. 

1980 – Ba kı da ya zı çı la rın Ümu mit i faq ya ra dı cı lıq konf ran sı baş la yıb. So vet İt
ti fa qı nın 60dan çox xal qı nın ədə biy yat xa dim lə ri nin qa tıl dı ğı konf rans 31 okt
yab ra dək da vam edib.
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1935 – Şair, dra ma turq Əvəz Mah mud Lə lə dağ (Əvəz Cə lal oğ lu Mah mu dov) 
Zən gə zur ma ha lı nın Ağ dü kən din də ana dan olub. Ki tab la rı: “Dağ lar ma ra la 
qal dı”, “Ömür pa yı”  və s.

1937 – Gör kəm li di ri jor, Xalq ar tist, pro fes sor Rauf Can ba xış oğ lu Ab dul la yev 
ana dan olub. Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin bə dii 
rəh bə ri və baş di ri jo ru dur. Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın, An ka ra 
Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın (1990–1995) baş di ri jo ru iş lə yib.

1941 – Xalq ar tis ti Ağa xan Əli oğ lu Sal man lı Ba kı da ana dan olub. Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru dur. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib. Uşaq lar 
üçün pyes lə rin müəl li fi dir, bir ne çə ta ma şa ya qu ru luş ve rib.

1949 – Ta nın mış akt yor Şa hin Cəb ra yı lov (1949 – 5.9.2007) 
ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi
zi ya ta ma şa la rın da, film lə rə (“Yol əh va la tı”, “Qı zıl uçu rum”) 
çə ki lib.

1983 – Əmək dar ar tist Ta mil la Faiq qı zı Məm məd za də Ba kı da 
ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let ar tis
ti dir.  

1996 – Nax çı van da Hü seyn Ca vi din məq bə rə si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. 
Məq bə rə Pre zi dent Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə ya ra dı lıb. Abi də nin la yi hə 
müəl li fi Əmək dar me ma rı Ra sim Əli yev, hey kəl tə ra şı Xalq rəs sa mı Ömər El
da rov dur.

2012 – Ba kı da Vo kal çı la rın Bül bül adı na VI Bey nəl xalq Mü sa bi qə si baş la yıb.
No yab rın 3dək da vam edən sə nət ya rış ma sın da 14 öl kə dən vo kal çı lar iş ti rak 
edib.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Sal yan ra yo nun da Mu ğan ar xeolo ji mə də niy yə
ti nə aid Ba ba zan lı abi də lə ri nin 2800 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb. Qə dim ya şa yış məs kə ni nin 2800 il li yi ilə bağ lı mə ra sim Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi, AMEA və ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 2014
cü il okt yab rın 24də ke çi ril di.
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1880 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Qur ban Bəx şə li oğ lu Pi ri
mov (1880 – 29.8.1965) Şu şa qə za sı nın Ab dalGü lab lı (in di ki 
Ağ dam ra yo nu) kən din də do ğu lub. Xa nən də Cab bar Qar yağ
dıoğ lu və ka man ça çı Sa şa Oqa ne zaş vi li ilə bir lik də ya rat dı ğı 
mu ğam üç lü yün də 20 ilə ya xın fəaliy yət gös tə rib. 1920ci il
dən Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

1907 – Jur na list, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Adil 
Ələd din oğ lu Əfən di yev (1907–1973) Ba kı da do ğu lub. Res pub li ka Jur na list lər 
Bir li yi nin ilk səd ri olub. Rus caazər bay can ca üç cild lik lü ğə tin tər tib çi si dir, rus 
və Av ro pa ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib. 

1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la men ti “Mət buat haq qın da Ni
zam na mə” qə bul edib. Ni zam na mə yə gö rə, mət bu or qan la rın açıl ma sı üçün 
hö ku mə tin ra zı lı ğı tə ləb olun mur du. Mət bu or qan yal nız məh kə mə nin qə ra rı 
əsa sın da mə su liy yə tə cəlb olu na bi lər di. 

1928 – Ta nın mış sə nət şü nas alim, aka de mik Ra sim Sə məd oğ
lu Əfən di yev (1928 – 13.2.2010) Qa zax da do ğu lub. “Azər bay
can de ko ra tivtət bi qi sə nə ti”, “Azər bay ca nın bə zək sə nə ti”, 
“Azər bay can daş plas ti ka sı” ki tab la rı xa ri ci dil lə rə tər cü mə 
olu nub. AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu nun di rek to
ru iş lə yib.

1941 – Te le vi zi ya re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Oq tay 
Ələk bər oğ lu Ba ba za də ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sın da len tə alı nan 
mu si qi li, sə nəd li film lə rin müəl li fi dir.

1943 – Xalq rəs sa mı, gör kəm li qra fi ka us ta sı Arif Şah baz oğ lu Hü sey nov Ba kı
da ana dan olub. Azər bay can na ğıl la rı na, M.Ə.Sa bi rin “Hop hop na mə”si nə, bir 
çox nəşr lə rə il lüst ra si ya la rın , Nov ruz möv zu sun da sil si lə əsər lə rin müəl li fi dir. 
Mosk va, Pra qa, To kio, An ka ra və s. şə hər lər də sər gi lə ri ke çi ri lib.

1946 – Əmək dar rəs sam Rə sul İs ma yıl oğ lu Hü sey nov Gən cə şə hə rin də ana dan 
olub. Əsər lə ri Mosk va da Şərq Xalq la rı İn cə sə nə ti Mu ze yin də, Al ma ni ya Müasir 
İn cə sə nət Mu ze yin də sax la nı lır.

1948 – Ya zı çıdra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əli Məm məd oğ lu 
Əmir li Ağ dam ra yo nu nun Nov ruz lu kən din də do ğu lub. Po vest və ro man
la rın, “Köh nə ev”, “Me se nat”, “Var lı qa dın”, “Şah Qa car” və s. pyes lə rin 
müəl lif dir. 
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1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra sim Şə rə fəd din oğ lu Sal ma nov ana dan 
olub. Azər bay can Döv lət Film Fon du nun di rek to ru dur.

1973 – Əmək dar ar tist Rus lan Ba rat oğ lu Hü sey nov ana dan olub. “Cən gi” et no
caz qru pu nun üz vü dür.

1980 – Ba kı da res pub li ka “Ki tab evi”nin açı lı şı ke çi ri lib.

1981 – Əmək dar ar tist Tu ral Nüs rət oğ lu Nə cə fov Nax çı van şə hə rin də do ğu lub. 
Nax çı van Döv lət Uşaq Fi lar mo ni ya sı nın bə dii rəh bə ri dir.

1997 –  Azər bay can ya zı çı la rı nın X qu rul ta yı ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev 
qu rul tay da çı xış edib.

2005 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni, bəs tə kar Məm məd ba ğır Ba ğır za də (21.7.1950 – 
2005) və fat edib. 

2018 – Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın 50 il lik yu bi le yi Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti nin 5 iyul 2018ci il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən qeyd olu nub.
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1910 – Əmək dar ar tist Ağa Əs gər oğ lu Məm mə dov (1910–1973) 
Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil şə hə rin də do ğu lub. Tif is Azər
bay can Dram, Gən cə Döv lət Dram teatr la rı nın akt yo ru olub.

1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin səd ri Nə ri man Nə ri ma
no vun im za la dı ğı dek ret ilə res pub li ka əra zi sin də ki bü tün ki tab
xa na lar Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın sə rən ca mı na ve ri lib. Ba kı 
şə hə rin də olan 11 ki tab xa na döv lə tin sə rən ca mı na ke çib.

1930 – Azər bay can Ya zı çı lar Cə miy yə ti nin “Hü cum” jur na lı nın ilk nöm rə si çap
dan çı xıb.

1940 – Bəs tə kar, mu si qi şü nas Nər giz Mah mud qı zı Şə fi ye va Ba kı da ana dan olub. 

1947 – Əmək dar rəs sam El şən Əbül fət oğ lu Ha cı za də ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir.

1955 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Ca han gir Oq tay oğ lu Zül fü qa rov Ba
kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Uşaq Fi lar mo ni ya sı nın mu si qi his sə mü di ri dir.  

1962 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ka zım Qa sım oğ lu Qa sı mov ana dan olub. 
R.Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın di rek to ru dur.

1963 – Bəs tə kar, di ri jor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Na dir Nə ri man oğ lu Əzi
mov ana dan olub.

1969 – Əmək dar ar tist Mə lək Fuad qı zı Abas za də ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə çə ki lib.

1992 – An ka ra da türk dil li öl kə lə rin (Tür ki yə, Azər bay can, Türk mə nis tan, Qa za
xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan) döv lət baş çı la rı nın bi rin ci Zir və top lan tı sı (29–31 
okt yabr) ba şa ça tıb. Sam mit də türk dil li öl kə lə rin müx tə lif sa hə lər də, o cüm lə dən 
mə də niy yət sa hə sin də əmək daş lı ğı na dair An ka ra bə yan na mə si qə bul olu nub.

2012 – Ba kı da gör kəm li ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bü lün abi də si nin 
(hey kəl tə raş – Akif Əs gə rov) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi dent İl ham Əli
yev iş ti rak edib. 

2013 – Hey dər Əli yev Mər kə zin də III Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu nun açı
lı şı ke çi ri lib. 70 öl kə dən nü ma yən də lə rin qa tıl dı ğı Fo rum no yab rın 1də ba şa ça tıb.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Şə ki şə hə ri nin ta ri xi his sə si nin qo run ma sı ilə 
bağ lı əla və təd bir lər haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1906 – Azər bay ca nın ic ti mai-si ya si və ədə bi fi  kir ta ri xin də önəm li rol oy na mış 
“Fü yu zat” (ərəb cə “ger çə yi dərk edib zövq al maq” mə na sı nı ve rir) jur na lı nəş rə 
baş la yıb. Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin yar dı mı ilə nəşr olu nan jur na lın re dak to-
ru Əli bəy Hü seyn za də idi. 

1923 –  Qə zəl xan şair Əliağa Ba kir (Əliağa Ha ca ğa oğ lu Rza yev; 1923–1998) Ba-
kı da ana dan olub.

1939 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti Ni za mi Gən cə vi nin 800 il lik 
yu bi le yi nə ha zır lıq la bağ lı da hi şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən mu-
ze yin (in di ki Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi) ya-
ra dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. 

1939 – Şair, pub li sist Məm məd Mür şüd oğ lu İs ma yıl To vuz ra yo nu nun Əs rik 
kən din də do ğu lub. Le nin kom so mo lu mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb, “Gənc lik” 
jur na lı nın baş re dak to ru, Azər bay can Döv lət Te le ra dio Şir kə ti nin səd ri (1992–
1993) olub.

1940 – Xalq ar tis ti El mi ra Ba la hü seyn qı zı Şa ba no va Ba kı da ana dan olub. “Sə-
hər”, “Ötən ilin son ge cə si”, “Qəm pən cə rə si”, “Təh mi nə” və s. fi lm lər də yad-
da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

1944 – Əmək dar ar tist Sə ma yə Məm məd qı zı Mu sa ye va Qax ra yo nun da ana-
dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teat rın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə çə ki lib.

1945 – Ki no re jis sor, sse na rist Ni cat Fey zul la yev (1945–2015) 
Ba kı da ta nın mış rəs sam lar Lə tif Fey zul la yev və Və ci hə Sə mə-
do va nın ailə sin də ana dan olub. “Kü çə lə rə su səp mi şəm” bə-
dii və çox say lı sə nəd li fi lm lər çə kib.

1946 – Əmək dar rəs sam Rais Azər oğ lu Rə sul za də Qa za xıs tan-
da do ğu lub. Mə həm məd Əmin Rə sul za də nin nə və si dir. 30-cu 
il lər də ailə si Qa za xıs ta na sür gün olu nub. Azər bay can Döv lət 
Pe da qo ji İns ti tu tu nun müəl li mi dir. Əsər lə ri müx tə lif öl kə lər də sər gi lə nib. 

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tat ya na Alek se yev na Kə ri mo va ana dan 
olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da səs ope ra to ru iş lə yib, Ba kı Xo reoq ra-
fi  ya Aka de mi ya sın da ça lı şır.

1956 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ya vər Maarif oğ lu Rza yev ana-
dan olub. Film lə ri: “Sa ri gə lin”, “İla hi məx luq”, “Xe yir lə Şə rin rəq si” və s.
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1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, dra ma turq Va len ti na Mu sa yev na Rez ni ko-
va ana dan olub. Aka de mik Rus Dram Teat rı nın di rek tor müavi ni dir.

1965 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Se yid Şu şins ki (Mir Möh sün ağa Se yid İb-
ra him oğ lu; 12.4.1889 – 1965) və fat edib. 1930–1960-cı il lər də Azər bay can Döv-
lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

1968 – Əmək dar rəs sam, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Rə şad Ra fi q oğ lu Meh-
di yev ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın müəl li mi dir.

1974 –– Əmək dar ar tist, mü ğən ni, inst ru men tal ifa çı Rə şad Məm mə də li oğ lu 
İl ya sov Ba kı da ana dan olub.

1976 – Əmək dar  ar tist Sə bi nə Qu lam qı zı Va hab za də ana dan olub. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir.

1978 – Xalq ar tis ti Ka mil la Fik rət qı zı Hü sey no va ana dan olub. 20 il dən ar tıq 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da ba let ta ma şa la rın da əsas par ti ya la rı ifa 
edib, ha zır da teat rın baş ba let meys te ri dir.

1994 – Tür ki yə nin pay tax tı An ka ra da – Bil kənd Uni ver si te tin də bö yük Azər bay-
can şairi Mə həm məd Fü zu li nin ana dan ol ma sı nın 500 il li yi nə həsr olun muş mə-
ra sim ke çi ri lib. No yab rın 2-də yu bi ley təd bi ri Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li sin də 
da vam edib. Təd bir lər də Azər bay can Pre zi den ti Hey dər Əli yev iş ti rak edib.

2011 – Ba kı da ilk də fə Bey nəl xalq Kuk la Teatr la rı Fes ti va lı baş la yıb. No yab rın 
6-dək da vam edən fes ti val Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, UNI MA – Bey nəl-
xalq Kuk la Teatr la rı As so siasi ya sı və TÜRK SOY-un təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib.

2013 – I Ba kı Bey nəl xalq Me mar lıq Mü sa bi qə si nin açı lı şı olub. Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi, Azər bay can Me mar lar İtt  i fa qı nın təş ki lat çı lı ğı, Bey nəl xalq 
Me mar lar İtt  i fa qı nın dəs tə yi ilə ger çək lə şən mü sa bi qə ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin 90 il li yi nə həsr olun muş du. 30 öl kə dən la yi hə lə rin təq dim edil di yi 
mü sa bi qə no yab rın 3-də ye kun la şıb. Ba kı Bey nəl xalq Me mar lıq Mü sa bi qə si iki 
il dən bir ke çi ri lir.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can di li nin safl  ı ğı nın qo run ma sı və 
döv lət di lin dən is ti fa də nin da ha da tək mil ləş di ril mə si ilə bağ lı təd bir lər haq-
qın da” fər man im za la yıb.
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1922 – Cə lil Məm məd qu lu za də nin re dak tor lu ğu ilə nəş ri ni da vam et di rən 
“Mol la Nəs rəd din” sa ti rik jur na lı nın Ba kı da ilk sa yı çap dan çı xıb. Jur nal 1906–
1918-ci il lər də Tif is də, 1921-ci il də Təb riz də nəşr olun muş du.

1923 – Azər bay ca nı Təd qiq və Tə təb bö (Araş dır ma) Cə miy yə ti – res pub li ka-
nın baş el mi müəs si sə si tə sis olu nub. Son ra lar təş ki lat müx tə lif ad lar la fəaliy yət 
gös tə rib və onun əsa sın da Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı (1945) ya ra dı lıb.

1934 – Şair, Əmək dar müəl lim Oq tay Rza (Oq tay Mə hər rəm 
oğ lu Rza lı; 1934 – 18.8.2019) Sal yan ra yo nu nun Qa la lı kən-
din də do ğu lub. N.Tu si adı na AD Pİ-də iş lə yib. Dün ya xalq la rı 
ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

1937 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Emin 
Sa bi toğ lu (Mah mu dov; 1937 – 18.11.2000) 
ana dan olub. “Hic ran”, “Ban kir adax lı” və 
s. mu si qi li ko me di ya la rı nın, po pul yar mah nı la rın müəl li fi dir. 
Ta ma şa la ra, film lə rə (“Bi zim Cə biş müəl lim”, “Gün keç di”, 
“Də də Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si”, “İs tin taq” və s.) mu-
si qi bəs tə lə yib.

1947 – Əmək dar ar tist Tel man Rüs təm oğ lu Əli yev (1947 – 4.7.2017) Şu şa şə hə-
rin də ana dan olub. Gən cə, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, film lər də 
çə ki lib. 

1952 – Əmək dar ar tist El xan Əli ba la oğ lu Qu li yev Ba kı da do ğu lub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lər də çə ki lib.

1955 – Əmək dar ar tist Ra fiq Əli oğ lu İb ra hi mov Ba kı da ana dan olub. Sum qa yıt 
teat rın da ça lı şıb. Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yo ru dur, film lər də çə ki lib.

1961 – Xalq ar tis ti, sk rip ka ifa çı sı Şəh la İb ra him qı zı İb ra hi mo va ana dan olub. 
Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin baş kon sert meys-
te ri, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1961 – Əmək dar ar tist, ta nın mış te le vi zi ya dik to ru Nailə Hüm bət qı zı İs lam za-
də Ba la kən ra yo nun da do ğu lub.

1964 – Əmək dar ar tist Mu rad Məm mədr za oğ lu Mu ra dov (1884–1964) və fat 
edib. Ağ dam ra yo nu nun Mu rad bəy li kən din də do ğu lub, Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub. 
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1988 – Gör kəm li akt ri sa, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Hö ku mə Ab ba-
sə li qı zı Qur ba no va (11.6.1913 – 1988) və fat edib. 1938-ci il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

1989 – Əmək dar ar tist, piano çu, bəs tə kar, caz men İs far Ay dın oğ lu Rza yev-Sa-
rabs ki Ba kı da do ğu lub. Piano çu la rın Mont rö Caz Fes ti va lı nın (İs veç rə, 2009) 
qa li bi dir.
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1938 – Xalq ar tis ti, re jis sor, ope ra tor Va qif Qu lam oğ lu Beh bu dov ana dan olub. 
Bir çox ani ma si ya fi lm lə ri nin re jis so ru dur, bu sa hə də fəaliy yə ti nə gö rə Döv lət 
mü ka fa tı na (1991) la yiq gö rü lüb. Sə nəd li fi lm lər çə kib. 

1943 – Tifl  is Azər bay can teat rı nın ilk pe şə kar akt yor la rın dan ol muş Mir zə li 
(Əli ba la) Ha cı Ab bas oğ lu Ab ba sov (1870–1943) və fat edib. Ta ma şa la ra qu ru luş 
ve rib, pyes lər ya zıb. Gür cüs ta nın Əmək dar ar tis ti olub.

1958 – Əmək dar ar tist, est ra da mü ğən ni si Rə şi də xa nım Rə şid qı zı Beh bu do va 
ana dan olub. R.Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti dir.

1964 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si La lə zar Ra mil qı zı Hü sey no va ana dan olub. 
Qu sar Ləz gi Döv lət Dram Teat rı nın baş re jis so ru dur.

1983 – Xalq ar tis ti Əla ğa İs ma yıl oğ lu Ağa yev (22.3.1913 – 
1983) dün ya sı nı də yi şib. Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Dram 
teatr la rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qa nun 
na mi nə” və s. fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob-
raz lar qa le re ya sı ya ra dıb.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev mil li mə də ni-maarif sal na mə-
sin də xü su si ye ri olan Qa zax Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nın 100 
il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Li mu nət Nu rul lah qı zı Ab dul la ye va (1939–
2016) Qax ra yo nu nun Qax mu ğal kən din də do ğu lub. Qax Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor, ani ma si ya film lə ri rəs sa mı Rauf 
Məm mə da ğa oğ lu Da da şov ana dan olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da, 
“Azan film” stu di ya sın da iş lə yib.

1946 – BMT-nin təh sil, elm və mə də niy yət təş ki la tı – UNES CO (Uni ted Na tions 
Edu ca tional, Scien ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion) fəaliy yə tə baş la yıb. Təş ki la-
tın ni zam na mə si 1945-ci il no yab rın 16-da Pa ris də im za la nıb, 1946-cı il no yab rın 
4-də qüv və yə mi nib.

1954 – Akt yor Fər man Ab dul cab bar oğ lu Ab dul la yev (1954 
– 5.3.2013) Şə ki də ana dan olub. Şə ki teat rın da ça lı şıb, film-
lə rə (“Həm zi ya rət, həm ti ca rət...”, “Sa rı gə lin”, “Ya lan”) 
çə ki lib.

1959 – Ta nın mış di ri jor, Xalq ar tis ti Yal çın Va sif oğ lu Adı gö zə-
lov Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 
bə dii rəh bə ri olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın di ri jo-

ru, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur. 

1966 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əbül fəz Se vin dik oğ lu Rza yev ana dan olub. 
Ə.Ca vid adı na Nax çı van şə hər Uşaq mu si qi və bə dii sə nət kar lıq mək tə bi nin 
müəl li mi dir.

1968 – Əmək dar ar tist, inst ru men tal ifa çı Əziz Ya şar oğ lu Qa ra yu sif i ana dan 
olub. Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bi nin di rek to ru dur.

1978 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin Ya şar qı zı Mə li ko va ana dan olub. Azər-
bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru dur.

2011 – Ba kı da ilk də fə “Fu sion Doll” Bey nəl xalq Kuk la Bien na le si  açı lıb. Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən bey nəl xalq sər gi no yab-
rın 10-dək da vam edib.
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1925 – Tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru El məd din Mə-
həm məd oğ lu Əli bəy za də (1925 – 26.3.2015) Oğuz ra yo nu nun 
Mu xas kən din də ana dan olub. “Azər bay can xal qı nın mə nə vi 
mə də niy yət ta ri xi” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

1938 – Ərəb şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ma lik 
Rüs təm oğ lu Mah mu dov (1938 – 3.6.1991) Or du bad şə hə rin də 
ana dan olub.

1940 – Əmək dar me mar, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı laureatı Afi s Yu sif oğ lu 
Əmir xa nov ana dan olub.

1948 – Sa ti rik şair, qə zəl xan Ba ba Pün han (Ata ba ba Se yi-
də li oğ lu Mə dətz  a də; 1948 – 17.4.2004) Ba kı nın Kür də xa nı 
kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Acı hə qi qət”, “Mən nə de dim 
ki...” və s. 

1952 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Vi la yət Mux tar 
oğ lu Qu li yev Ağ ca bə di də ana dan olub. Xa ri ci iş lər na zi ri iş-
lə yib. 2004-cü il dən dip lo ma tik fəaliy yət də dir. İc ti mai fi  kir, 

mət buat ta ri xi miz lə bağ lı ki tab la rın, rus və in gi lis di lin dən ədə bi tər cü mə lə rin 
müəl li fi  dir.

1959 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ye ga nə Əh mə diy yə qı zı Əh mə do va ana dan 
olub. Sum qa yıt şə hər Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin di rek to ru dur.

1962 – Xalq ar tis ti, xa nən də Mə lək xa nım Ya di gar qı zı Əy yu bo va Şa ma xı da ana-
dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nin so lis ti, Mə də-
niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1969 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si El çin Ay dın oğ lu Oru cov Ba kı da ana dan 
olub. “Qa le re ya 1969” sər gi sa lo nu nun tə sis çi si və di rek to ru dur.

1970 – Əmək dar ar tist İq rar Za kir oğ lu Sa la mov Şə ki də ana dan olub. Şə ki Dram, 
Şu şa Mu si qi li Dram teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lə rə çə ki lib.  

2001 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti El də niz Məm məd oğ lu Zey na lov (1.1.1937 
– 2001) və fat edib. Film lər də, teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob-
raz lar ya ra dıb.
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2012 – II Ba kı Bey nəl xalq Teatr Konf ran sı işə baş la yıb. “Dün ya teatr pro se si XXI 
əsr də: prob lem lər, pers pek tiv lər və al ter na tiv lər” möv zu su na həsr olun muş 
konf rans iki gün da vam edib.

2013 – “Fu sion doll” II Ba kı Bey nəl xalq Kuk la Bien na le si baş la yıb. Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi, “Kuk la” art qa le re ya sı və Mu zey Mər kə zi nin təş kil et di yi 
bien na le no yab rın 10-dək da vam edib.

2014 – Ba kı da III Bey nəl xalq Teatr Konf ran sı nın açı lı şı olub. “Teatr sə nə ti nin 
mul ti kul tu ra lizm-uni ver sal də yər lər sis te min də ye ri” möv zu su na həsr olun-
muş konf rans no yab rın 6-da ba şa ça tıb.

2015 – Mu zey Mər kə zin sər gi qa le re ya sın da “Fu sion Doll” III Ba kı Bey nəl xalq 
Kuk la Bien na le si açı lıb. No yab rın 10-dək da vam edən sər gi də 7 öl kə təm sil olu-
nub.

2018 – “XXI əsr teatr fəl sə fə si: möv cud luq kon sep si ya sı” möv zu su na həsr olun-
muş V Ba kı Bey nəl xalq Teatr Konf ran sı işə baş la yıb. Konf rans iki gün da vam 
edib.
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6 no yabr Azər bay can da ra dio və te le vi zi ya iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı dır.

1919 – Azər bay can da mu zey işi nin tən zim lən mə si üz rə ilk hü qu qi sə nəd sa-
yı lan “İs tiq lal Mu ze yi üçün tə rə fi n dən top lan mış əş ya la rın Par la men tin Rə ya-
sət He yə ti nə təh vil ve ril mə si haq qın da Şə rait (Əsas na mə)” im za la nıb. Sə nə di 
Azər bay can Par la men ti və onun nəz din də fəaliy yət gös tə rən İs tiq lal Mu ze yi nin 
rəh bər şəxs lə ri im za la yıb.

1926 – Azər bay can Ra diosu nun ya ran dı ğı gün dür. Hə min gün Ba kı da ra dios-
tan si ya fəaliy yə tə baş la yıb və efi r də “Da nı şır Ba kı” söz lə ri səs lə nib. İlk dövr-
də ra dio ve ri liş lə ri nin gün də lik efi r vax tı 2 saat təş kil edir di. 1927-ci il də Azər-
bay can da 15-dək ra dio qur ğu su və səy yar ra dios tan si ya fəaliy yət gös tə rir di.

1931 – Şair, na sir To fi q Mah mud (To fi q Mah mud oğ lu Meh di yev; 1931–1997) 
Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da do ğu lub. Uşaq və gənc lər üçün əsər lə rin 
müəl li fi  dir.

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si El dar Tey mur oğ lu Məm mə dov ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sın da ope ra tor iş lə yib.

1956 – Əmək dar ar tist Şə fəq Rə sul qı zı Əli ye va Ba kı da ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı dır, bir çox fi lm lə rin dubl ya jın-
da iş ti rak edib.

1961 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rəq sa nə Ələ vəz qı zı Xə lil za də Şa ma xı ra-
yo nun da ana dan olub. M.Ə.Sa bi rin Şa ma xı şə hə rin də ki ev-mu ze yi nin di rek-
to ru dur.

1963 – Əmək dar ar tist Ne mət İs lam oğ lu Sul ta nov Nax çı van MR Şə rur ra yo nu-
nun Məm məd sa bir kən din də ana dan olub.

1974 – Şair-dra ma turq, tər cü mə çi İs lam Əh məd oğ lu Sə fər li 
(12.2.1923 – 1974) və fat edib. “Göz hə ki mi”, “Ana ürə yi”, “Yo-
lay rı cı” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Söz lə ri nə po pul yar mah nı-
lar bəs tə lə nib.

1977 – Ba kı da gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, döv lət xa di mi Nə-
ri man Nə ri ma no vun xa ti rə mu ze yi nin açı lı şı ke çi ri lib. Res-
pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi 

Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.
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1996 – Ba kı da Türk dün ya sı ya zı çı la rı nın III qu rul ta yı ke çi ri lib. Pre zi dent Hey-
dər Əli yev qu rul tay da çı xış edib.

2007 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Qo bus tan Ta rix-
Bə dii Qo ru ğu na “Mil li qo ruq” sta tu su ve ri lib.

2009 – Xalq ya zı çı sı Qıl man İl kin (Qıl man İsa ba la oğ lu Mu sa yev; 28.4.1914 – 
2009) və fat edib. “Köl gə lər sü rü nür”, “Ye nil məz ba tal yon” fi lm lə ri nin sse na ri-
si ni ya zıb.
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1877 – Akt yor, vo kal çı Hə ni fə Hə sən oğ lu Te re qu lov (Mə hə məd hə ni fə Tan rı-
qu lov; 1877–1942) Tifl  is də do ğu lub. Ha cı bəy li qar daş la rı nın teatr trup pa sı nın, 
di gər teatr cə miy yət lə ri nin üz vü olub.

1898 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, re jis sor Məm məd 
Əli oğ lu Əli li (1898–1990) ana dan olub. “Ögey ana”, “Dağ lar-
da dö yüş” və s. fi lm lə rin 2-ci re jis so ru olub, “Də li Kür”, “Nə-
si mi” fi lm lə rin də çə ki lib.

1905 – Teatr və ki no re jis so ru Şüa Nəs rul la oğ lu Şey xov (1905 
– 27.1.1970) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Fü zu li Dram 
teatr la rın da ça lı şıb. “Qə ri bə əh va lat”,  “Köl gə lər sü rü nür” (İs-
ma yıl Əfən di yev lə bir gə) və s. fi lm lə ri çə kib.

1908 – Şair, alim, pe da qoq Maq sud Mə sim oğ lu Şeyx za də (1908 – 19.2.1967) 
ana dan olub. Ba kı da təh sil alıb, son ra Daş kən də kö çüb. Öz bə kis ta nın ta nın mış 
ədi bi olub, öz bək di lin də əsər lər, sse na ri lər ya zıb, tər cü mə lər edib. 

1917 – Gör kəm li bəs tə kar, piano çu, Xalq ar tis ti To fi q Ələk bər 
oğ lu Qu li yev (1917 – 4.10.2000) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
est ra da mu si qi si nin ya ra dı cı la rın dan bi ri dir. “Bəx ti yar”, “Gö-
rüş”, “Ögey ana”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Nə si mi”, “Qa-
yı na na” və s. fi lm lə rə, ta ma şa la ra mu si qi bəs tə lə yib. Bəs tə kar-
lar İtt  i fa qı nın səd ri olub. 

1917 – Xalq rəs sa mı Ta ğı Əzi za ğa oğ lu Ta ğı yev (1917–1993) 
Ba kı da ana dan olub. “Qa ra Qa ra yev”, “Sətt  ar Bəh lul za də”, “Sə məd Vur ğun”, 
“Ko roğ lu”, “Ba bək” port ret lə ri nin müəl li fi  dir. 

1917 – Tür ko loq alim, pro fes sor İren İs gən dər bəy qı zı Mə li ko va (Me li koff ; 1917 
– 9.1.2009) Pe ter burq da do ğu lub. 1919-cu il də ailə si Fran sa ya kö çüb. Fran sa da 
azər bay can lı dias po ru nun ta nın mış si ma la rın dan olub. 

1920 – Azər bay ca nın ilk ra dio dik tor la rın dan bi ri, Xalq ar tis ti Fat ma Ağa cab bar 
qı zı Cab ba ro va (1920 – 29.11.2010) Ba kı da ana dan olub. 1991-ci ilə dək Döv lət 
Te le ra dio Ve ri liş lə ri Şir kə tin də iş lə yib.

1922 – Ba kı da bö yük sa ti rik Mir zə Ələk bər Sa bi rin abi də si nin tən tə nə li açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Mə ra sim də Azər bay can SSR-in hö ku mət baş çı sı Nə ri man 
Nə ri ma nov nitq söy lə yib.
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1925 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr rəs sa mı Əy yub Sə fər oğ lu Fə tə li yev 
(1925 – 21.4.2000) İrə van da ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da 
qu ru luş çu rəs sam iş lə yib. 

1934 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Oq tay Ağa yev (1934 – 14.11.2006) Ba kı da 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Est ra da Or kest ri nin, Azər bay can Te le vi zi ya sı 
və Ra diosu Est ra da or kest ri nin so lis ti olub. 

1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mü ğən ni Va sif Ta ğı yev ana dan olub.

1940 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ba ba Mah mu doğ lu (Mir zə yev; 1940 – 6.12.2006) 
Qa zax ra yo nun da do ğu lub. Ope ra ta ma şa la rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq 
Qə rib”, “Əs li və Kə rəm” və s.) əsas par ti ya la rı ifa edib.

1945 – Xalq ar tis ti Zər ni gar Fə ti qı zı Ağa ki şi ye va (1945 – 
9.2.2018) Qu ba ra yo nu nun Rus tov kən din də ana dan olub. 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın da (1973–2011) ça lı şıb, te le vi zi-
ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Dan te nin yu bi le yi”, “Təh mi nə” 
və s.) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zə kiy yə Gü lə mi qı zı Mah-
mu do va  Ba kı da do ğu lub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın-
da ge yim rəs sa mı iş lə yir.

1952 – Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da Qa ra Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” ba le-
ti nin ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu re jis sor İs ma yıl Hi da yətz  a də, ba let meys ter Pyotr 
Qu sev) olub. 

1979 – Ta nın mış re jis sor, akt yor Yu sif Yul duz (Yu sif Sey ful-
la oğ lu Əli yev; 1905–1979) və fat edib. Pe şə kar təh sil alan ilk 
azər bay can lı teatr re jis sor la rın dan dır. Aka de mik Mil li Dram, 
Ope ra və Ba let, Gən cə, Qu ba və b. teatr lar da ça lı şıb. Film lər-
də çə ki lib. 

1990 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, gör kəm li ki no re jis sor, ope-
ra tor Əli sətt  ar Ələs gər oğ lu Ata ki şi yev (25.12.1906 – 1990) və-

fat edib.
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2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev gör kəm li bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Fik rət Əmi ro vun 80 il li yi haq-
qın da sə rən cam im za la yıb.

2003 – Azər bay can mu ğa mı UNES CO tə rə fi n dən “Bə şə riy yə tin qey ri-mad di 
mə də ni ir si nin in ci si” elan edi lib. 2008-ci il də UNES CO-nun Qey ri-mad di mə-
də ni irs üz rə si ya hı sı tər tib edi lən də bu si ya hı ya Azər bay can mə də ni ir sin dən 
ilk ola raq mu ğam sa lın dı. 

2016 – IV Ba kı Bey nəl xalq Teatr Konf ran sı işə baş la yıb. İki gün da vam edən 
konf rans “Mul ti kul tu ra lizm və teatr” möv zu su na həsr olu nub.
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1923 – Xalq ar tis ti, inst ru men tal ifa çı, di ri jor To fiq Qə zən fər 
oğ lu Əh mə dov (1923 – 23.3.1981) ana dan olub. Azər bay can 
Ra diosu və Te le vi zi ya sı nın est ra da or kest ri ni ya ra dıb, mil li 
caz mu si qi si nin in ki şa fı na töh fə lər ve rib.

1930 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əf sər Bay ram oğ
lu Ca van şi rov (1930 – 20.5.2006) Fü zu li ra yo nu nun Ho ra diz 
kən din də do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun 
“Bə növ şə” uşaq xo ru nun ya ra dı cı sı (1958) və bə dii rəh bə ri olub. Sim fo ni ya lar, 
uşaq xo ru üçün əsər lər ya zıb.

1939 – Ki no xa di mi, səs re jis so ru və ope ra to ru Ələk bər Əli
hey dər oğ lu Hə sən za də (1939 – 1.7.2019) Ba kı da do ğu lub. 
“Azər bay can film”, “Len film” ki nos tu di ya la rın da ça lı şıb, Ru
si ya nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi olub.

1942 – Əmək dar me mar, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Əli bəy  Nə zə rə li oğ lu Nov ru zi ana dan olub.

1944 – Teatr şü nas, ya zı çıpub li sist Cə lil Hə bib oğ lu Və zi rov (1944–2008) ana dan 
olub. Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı nın səd ri iş lə yib.

1996 – Ba kı da da hi Azər bay can şairi Mə həm məd Fü zu li nin 500 il lik yu bi le yi nə 
həsr edil miş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış 
edib.

2018 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt ri sa Ama li ya Əliş qı zı Pə na ho va (15.6.1945 – 
2018) və fat edib. 1964cü il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. 1992ci 
il də Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nı ya ra dıb. Film lər də yad da qa lan rol lar oy na yıb.

NOYABR

432



9
9 noyabrAzərbaycanda Dövlət Bayrağı Günüdür. 1918-ci il no yab rın 9-da 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Na zir lər Şu ra sı nın qə ra rı ilə üç rəng li bay raq 
(ma vi, qır mı zı, ya şıl) döv lət rəm zi ki mi təs diq edi lib. Azər bay can so vet lə şən-
dən son ra bay raq də yiş di ri lib. 1991-ci il də üç rəng li bay raq ye ni dən Azər bay-
ca nın döv lət rəm zi ki mi qə bul olu nub. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2009-cu il 17 
no yabr ta rix li sə rən ca mı ilə 9 no yabr Döv lət Bay ra ğı Gü nü elan edi lib.

1912 – Üze yir Ha cı bəy li nin “Əs li və Kə rəm” ope ra sı nın ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu 
re jis sor Hü seyn Ərəb lins ki) olub. 

1926 – Xalq rəs sa mı Da vud Meh di oğ lu Ka zı mov (1926 – 
14.2.2015) Ba kı da do ğu lub. Rəng kar lıq la ya na şı, qra fi ka us ta-
sı ki mi də ta nı nıb, bə dii əsər lə rə il lüst ra si ya lar çə kib. Əsər lə ri 
Mil li İn cə sə nət, Ədə biy yat mu zey lə rin də nü ma yiş et di ri lir. 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

1943 – Əmək dar me mar Pər viz Hə sən oğ lu Əli yev ana dan olub.

1954 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Si ya vuş Əş rəf oğ lu Kə ri mi Ba kı da do-
ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Est ra da sim fo nik or kest ri nin bə dii 
rəh bə ri olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru dur. Film lə rə, ta-
ma şa la ra mu si qi ya zıb.

1973 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor Rza Əf qan lı (Rza Rüs təm oğ lu Cə fər za də; 
15.5.1899 –1973) və fat edib. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, film lər də çə ki lib. 

1994 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bay ram Sal man oğ lu Bay ra mov 
(11.12.1918 – 1994) və fat edib. Mən ki gö zəl de yil dim”, “Fi rən giz”, “Onun bə la lı 
sev gi si” film lə ri nin sse na ri müəl li fi dir.

2001 – Ba kı da Dün ya azər bay can lı la rı nın I qu rul ta yı işə baş la yıb.

2010 – Ba kı da I Bey nəl xalq Teatr Konf ran sı işə baş la yıb. İki gün da vam edən 
konf rans Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, AMEA və Azər bay can Teatr Xa dim-
lə ri İt i fa qı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. Ba kı Bey nəl xalq Teatr Konf ran-
sı iki il dən bir ke çi ri lir.

2013 – Ba kı da “Cırt dan” II Ba kı Bey nəl xalq Kuk la Teatr la rı Fes ti va lı baş la yıb. 
Fes ti val Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, Bey nəl xalq Kuk la Teatr la rı As so siasi-
ya sı (UNİ MA) və Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə no-
yab rın 16-dək da vam edib.
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1927 – Ta nın mış rəs sam, de ko ra tiv-tət bi qi sə nət us ta sı Sa bir 
Məm məd oğ lu Şıx lı (1927–2004) Şa ma xı şə hə rin də ana dan 
olub. “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da de ko ra tor-rəs sam 
(“Bö yük da yaq”, “Sə hər” və s. film lər) iş lə yib.

1957 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni İl qar Əli məm məd oğ lu Mu ra dov 
Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. Film lə rə çə ki lib, mah nı lar 
oxu yub.

1975 – Xalq ar tis ti, zərb alət lər ifa çı sı Na tiq Ba ha dur oğ lu Şi ri nov Ba kı da do ğu-
lub. “Na tiq” ritm qru pu nun rəh bə ri dir.

1992 – Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin sə rən ca mı əsa sın da Ba kı Bə lə diy yə Teat-
rı ya ra dı lıb. Teat rın ya ra dı cı sı – Xalq ar tis ti Ama li ya Pə na ho va öm rü nün so nu-
na dək (2018) bu sə nət oca ğı na rəh bər lik edib.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sın da ədə biy yat və in-
cə sə nət xa dim lə ri nə döv lət qay ğı sı nın ar tı rıl ma sı haq qın da” fər man im za la yıb. 
Fər ma na əsa sən, qo ca man ədə biy yat və in cə sə nət xa dim lə ri nə xü su si tə qaüd 
tə yin edi lib.

2008 – Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da gör kəm li ya zı çı, ədə biy yat-
şü nas alim, pe da qoq Mir Cə lal Pa şa ye vin 100 il li yi nə həsr olun muş mə ra sim 
ke çi ri lib.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın ye ni 
bi na sı nın açı lı şı ke çi ri lib.
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1907 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mir meh di 
Hə sən oğ lu Se yid za də (1907 – 31.8.1976) Aş qa bad da (Türk
mə nis tan) do ğu lub. Əs lən Ba kı nın Əmir can kən din dən dir. 
1920ci il də ailə lik lə Ba kı ya kö çüb. Uşaq lar uçun şeir lər, mən
zum na ğıl lar, pyes lər ya zıb. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər 
edib.

1921 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Ba laş 
Azəroğ lu (Ba laş Al lah ba xış oğ lu Abi za də; 1921 – 24.4.2011) 
Ba kı da ana dan olub. 1938ci il də Cə nu bi Azər bay ca na kö çüb, 
mil li azad lıq hə rə ka tı na qo şu lub. Ər də bil də və Təb riz də ilk 
şeir ki tab la rı nəşr olu nub. Son ra ye ni dən Ba kı ya qa yı dıb. 40a 
ya xın ki ta bın müəl li fi dir.

1934 – Xalq ar tis ti, gör kəm li xa nən də İs lam Tap dıq oğ lu Rza
yev (1934 – 26.1.2008) Fü zu li ra yo nu nun Sər dar lı kən din də ana dan olub. Azər
bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti, “Mu ğam Teat rı”nın ya ra dı
cı sı (1988) və bə dii rəh bə ri olub, çox say lı gənc ifa çı lar ye tiş di rib.

1951 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor İs ma yıl Hü seyn oğ lu Hi da yət a də (19.8.1901 
– 1951) və fat edib. İlk mil li ba le tin – “Qız qa la sı”nın lib ret o su nu ya zıb. Film lə rə 
çə ki lib.

1955 – Əmək dar rəs sam İri na Ni ko la yev na El da ro va Mosk va da ana dan olub. 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin əmək da şı dır. Vi deoart ki mi müasir in
cə sə nət for ma la rın da əsər lər müəl li fi dir.
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12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya Günüdür. 1995-ci il no yab rın 12-də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın ye ni Kons ti tu si ya sı ümum xalq re fe ren du mu ilə 
qə bul olu nub. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin fər ma nı ilə 12 no yabr Kons ti tu si ya 
Gü nü elan edi lib.

1942 – Xalq rəs sa mı Mir na dir Mi rə li oğ lu Zey na lov Ba kı da ana dan olub. Hin-
dis ta na ya ra dı cı lıq eza miy yə ti (1987) ilə bağ lı sil si lə əsər lər çə kib. Əsər lə ri xa-
ric də (Mosk va, Los-An сe les, Hyus ton) nü ma yiş olu nub, Azər bay can Mil li İn cə-
sə nət Mu ze yin də sax la nı lır. 

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ya zı çı Afət Məm mə dov ana dan olub.
 
1950 – Əmək dar ar tist Pər viz Sa dıq Sa leh oğ lu Ba ğı rov Ba kı da ana dan olub. 
1972-ci il də Aka de mik Dram Teat rın da akt yor ki mi fəaliy yə tə baş la yıb. “Azər-
bay can film”də bir çox film lə rin səs lən di ril mə sin də, dubl ya jın da iş ti rak edib.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Kə rim Mə həm məd oğ lu Ta hi rov Ağ ca bə di 
ra yo nun da ana dan olub. Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın di rek to ru dur. Ta rix 
üz rə fəl sə fə dok to ru, Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin pro fes so ru dur.

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na zi lə Rəh man qı zı Ta hi ro va ana dan olub. 
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın əmək da şı dır.

2014 – Azər bay can da II Bey nəl xalq Aşıq Fes ti va lı baş la yıb. Hey dər Əli yev Fon-
du nun dəs tə yi, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, Azər bay can Aşıq lar Bir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən fes ti val no yab rın 18-dək da vam edib. Fes ti val da 
8 öl kə təm sil olu nub.
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1939 – Xalq ar tis ti Sol maz Cəb ra yıl qı zı Qur ba no va (1939–
2013) Ba kı da do ğu lub. 1955-ci il dən Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı olub.

1945 – Xalq ar tis ti El mi ra Mə hər rəm qı zı İs ma yı lo va İrə van da 
do ğu lub. 1968-ci il dən İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat-
rın da səh nə fəaliy yə ti nə baş la yıb, film lə rə çə ki lib.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Na zim Əsəd oğ lu Ağa yev Xaç maz ra yo nu-
nun Sa yad kən din də ana dan olub.

1956 – Döv lət xa di mi Əbül fəs Mür səl oğ lu Qa ra yev Ba kı da ana dan olub. Fəl-
sə fə elm lə ri na mi zə di dir. Ba kı Po li to lo gi ya və So sial İda rəet mə İns ti tu tun da 
(in di ki Döv lət İda rə çi lik Aka de mi ya sı) müəl lim iş lə yib. Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Gənc lər və İd man na zi ri (1994–2001), Gənc lər, İd man və Tu rizm na zi ri 
(2001–2006), Mə də niy yət və Tu rizm na zi ri (2006–2018) olub. 2018-ci il dən Mə-
də niy yət na zi ri dir. 

1960 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Şa mil Ka mil oğ lu Nə cəf za də ana dan olub. 
Film lə ri: “Qa la” (sse na ri müəl li fi və re jis sor), “Cin mik ro ra yon da” (rəs sam) və s.

1983 – Ki noope ra tor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Cə fər oğ lu İs ma yı lov 
(1.4.1905 – 1983) və fat edib. Çək di yi film lər: “Qa ra daş lar”, “Köl gə lər sü rü nür” 
(bə dii), “Ba kı dan Göy gö lə dək” (1947, ilk Azər bay can rəng li sə nəd li fil mi).
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1925 – Şair, na sir, pub li sist Gə ray Fəz li (Gə ray Fəz li oğ lu Ali
mov; 1925 – 26.12.1995) Qax ra yo nu nun İli su kən din də do ğu
lub. 40 ilə ya xın Döv lət Ra dio və Te le vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə
sin də ça lı şıb. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar ya zı lıb.

1942 – Xa nən də, Əmək dar ar tist Sa bir Nüs rət oğ lu Mir zə yev 
(1942 – 23.7.2011) Cə li la bad ra yo nun da ana dan olub. İfa sın
da len tə alı nan mu ğam və xalq mah nı la rı te le ra dionun “qı zıl 
fond”un da sax la nı lır. 

1944 –  Xalq ar tis ti, ta nın mış gi ta ra ifa çı sı Ra fiq Hü seyn oğ lu Hü sey nov Ağ dam 
ra yo nu nun Gü lab lı kən din də do ğu lub.

1949 – Xalq ar tist Ra fiq Ha cı ba ba oğ lu Əli yev Fü zu li ra yo nu nun Mer din li kən
din də ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da akt yor, re jis sor ki mi fəaliy yət 
gös tə rib, film lə rə (“Qəm pən cə rə si”, “Qətl gü nü”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) 
çə ki lib.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can mil li ifa çı lıq sə nə ti nin gör kəm
li nü ma yən də si, Xalq ar tis ti Şöv kət Ələk bə ro va nın ana dan ol ma sı nın 80 il li yi 
haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2006 – Ta nın mış est ra da mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Oq tay Ağa
yev (7.11.1934 – 2006) və fat edib. Azər bay can Döv lət Est ra da 
Or kest ri nin, Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Est ra da or
kest ri nin so lis ti olub.

2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də V Bey nəl xalq 
Azər bay can Xal ça sı Sim po ziumu nun ke çi ril mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb. Sim po zium 18–21 okt yabr 2017ci il də 

ke çi ril di.
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1919 – Azər bay ca nın ilk ali təh sil müəs si sə si – Ba kı Döv lət Uni ver si te ti fəaliy yə
tə baş la yıb. Uni ver si te tin açıl ma sı ba rə də qə rar 1919cu il sent yab rın 1də Azər
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la men ti tə rə fin dən qə bul edil miş di.

1926 – Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da Hü seyn Ca vi din “To pal Tey mur” 
dra mı nın ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu re jis sor – Alek sandr Tu qa nov) olub. 

1927 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Xu mar Rza qı zı Zül fü qa ro va (1927 
– 2.7.2017) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, 
Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın ba let meys te ri olub. Ba kı 
Xo reoq ra fi ya Mək tə bin də dərs de yib. 

1933 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Fi ru din Cə lal oğ lu Hü sey
nov (1933 – 31.8.1986) ana dan olub. BDUnun Fi lo lo gi ya fa
kül tə si nə, Azər bay can ədə biy ya tı ta ri xi ka fed ra sı na rəh bər lik 
edib.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Ha cı ba ba Gül məm məd oğ lu 
Məm mə dov ana dan olub.

1965 – Əmək dar ar tist Töh fə Ağə li qı zı Ba ba ye va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1995 – Əmək dar ar tist Ham let Ağa da daş oğ lu Qur ba nov 
(13.10.1938 – 1995) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat
rın da ça lı şıb, film lər də (“Də də Qor qud”, “O dün ya dan sa
lam” və s.),  te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb.

2017 – IV Ba kı Bey nəl xalq Tu rizm Film lə ri Fes ti va lı işə baş la
yıb. Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə no

yab rın 17dək da vam edən fes ti va lın mü sa bi qə proq ra mı na 40 öl kə dən film lər 
da xil edi lib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük Azər bay can şairi İma dəd din Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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16 no yabr Bey nəl xalq To le rant lıq Gü nü dür (In ter na tional Day for To le ran ce). 
1995-ci il no yab rın 16-da UNES CO-nun Baş konf ran sın da “To le rant lıq prin sip-
lə ri Bə yan na mə si” qə bul edi lib və sə nəd də bu ta rix Bey nəl xalq To le rant lıq Gü-
nü elan olu nub.

1938 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ab bas Mir zə Əb-
dül rə sul oğ lu Şə rif za də (9.3.1893 – 1938) rep res si ya ya mə ruz 
qa la raq gül lə lə nib. Azər bay can mil li teatr ta ri xin də müs təs na 
xid mət lər gös tə rib, dram və ope ra ta ma şa la rı na qu ru luş ve-
rib. “Bis mil lah” (1925), “Ha cı Qa ra” (1929) film lə ri nin re jis-
so ru olub.

1983 – Əmək dar ar tist Sə bi nə Sa bir qı zı Ha cı ye va ana dan 
olub. Döv lət Pan to mi ma Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1995 – Xalq ar tis ti Zem fi ra Məm mə də li qı zı Əli ye va (1941–1995) və fat edib. 
Gən cə, Nax çı van teatr la rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib.
 
2010 – Azər bay can xal ça sə nə ti UNES CO-nun Qey ri-Mad di Mə də ni İrs üz rə 
Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 5-ci ses si ya sın da (Nay ro bi, Ke ni ya) Bə şə riy yə tin 
qey ri-mad di mə də ni irs üz rə rep re zen ta tiv si ya hı sı na da xil edi lib.

2018 – Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li yin də olan 
Mə də niy yət şü nas lıq üz rə El mi-Me to di ki Mər kəz və Res pub li ka Mə də niy yət 
Müəs si sə lə ri İş çi lə ri nin Ha zır lıq və İx ti sa sar tır ma Mər kə zi ləğv edi lə rək on la rın 
əsa sın da Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li yin də Mə də niy yət üz rə El mi-Me to di ki 
və İx ti sa sar tır ma Mər kə zi ya ra dı lıb.
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17 noyabrAzərbaycandaMilliDirçəlişGünüdür. 1988-ci il no yab rın 17-də 
Ba kı da Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı əra zi id diala rı na eti raz ola raq fa si lə siz 
mi tinq lər baş la yıb. Mi tinq lər öl kə də mil li hə rə ka ta tə kan ve rib. 1992-ci il də 17 
no yabr Mil li Dir çə liş Gü nü elan edi lib.

1906 – Dün ya şöh rət li xal ça çı alim, de ko ra tiv sə nət us ta sı, Xalq 
rəs sa mı Lə tif Hü seyn oğ lu Kə ri mov (1906 – 9.9.1991) Şu şa da 
ana dan olub. “Azər bay can xal ça la rın da or na ment”, “Azər bay-
can xal ça sı” çox cild li yi və s. ki tab la rın müəl li fi dir. L.Kə ri mo-
vun tə şəb bü sü ilə Ba kı da Xal ça Mu ze yi təş kil olu nub. 

1927 – Ya zı çı, Əmək dar jur na list Əli İl dı rı moğ lu (Mə mi şov) 
Qu bad lı ra yo nu nun Əli qu luuşa ğı kən din də ana dan olub. Ki-
tab la rı: “Kö zə rən sə tir lər”, “Qar lı ge cə lər” və s.

1933 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu Gü la rə Əziz qı zı Əli ye va (1933 – 
27.7.1991) Ba kı da do ğu lub. “Dan ul du zu” inst ru men tal an samb lı nın qu ru cu-
su və rəh bə ri olub. “Şüş tər” rap so di ya sı, “Hu ma yun” süita sı, “Ba ya tı-kürd”, 
“Şur” fan ta zi ya la rı nın müəl li fi dir. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də 
Mu si qi nə zə riy yə si ka fed ra sı nın mü di ri olub.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zem fi ra Ba ba qı zı Ba ba ye va ana dan olub. 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da iş lə yib. Ba kı Bə lə diy yə Teat rın da trup pa 
mü di ri dir. 

1978 – Əmək dar ar tist Sə məd Əmi ras lan oğ lu Ta ğı za də (1907–1978) və fat edib. 
Gən cə Döv lət Dram Teat rın da akt yor, trup pa mü di ri iş lə yib. 

1990 – Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si nin ye ni se çil miş tər kib də ilk 
ic la sı ke çi ri lib. Məc li sin de pu ta tı Hey dər Əli ye vin sədr li yi ilə ke çən ic las da ilk 
də fə Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin üç rəng li bay ra ğı qal dı rı lıb.

1994 – Mosk va da, İttifaqlar Evi nin Sü tun lu zalın da da hi Azər bay can şairi Mə-
həm məd Fü zu li nin 500 il lik yu bi le yi qeyd edi lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə-
ra sim də çı xış edib.

2006 – Xalq ar tis ti Gül şən Ağa da daş qı zı Qur ba no va 
(19.12.1950 – 2006) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da çı-
xış edib. Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz-
lar ya ra dıb.
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2009 – Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da “Azər bay can gü nü” çər çi-
və sin də Xalq rəs sa mı Sətt ar Bəh lul za də nin ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si-
bə ti lə sər gi açı lıb.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Ba kı Pro se si”nin 10-cu il dö nü mü nün qeyd edil-
mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb. Sə rən ca ma əsa sən, Ba kı da Dün ya Mə də-
niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu və Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mun növ bə ilə iki 
il dən bir ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb. Hər iki fo rum la bağ lı əla qə lən di ri ci or qan 
Mə də niy yət Na zir li yi dir.
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1959 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Bi lal Şah şi rin oğ lu Əli yev Sal yan ra yo nu nun Kür
qa ra qaş lı kən din də ana dan olub. R.Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı 
Teat rı nın so lis ti dir.

1967 – Əmək dar rəs sam Vü qar Bi lal oğ lu Mu ra dov Ba kı da ana dan olub. Əsər
lə ri ABŞ, Fran sa, Al ma ni ya, Ya po ni ya, Ru si ya, Hol lan di ya və di gər öl kə lər də 
nü ma yiş olu nub.

1990 – Ta nın mış akt yor Əf ra si yab Məm mə dov (19.3.1928 – 1990) və fat edib. 
“Qız mar gü nəş al tın da”, “Ko roğ lu”, “Də də Qor qud” və s. film lə rə çə ki lib.

1994 – Gör kəm li teatr şü nas, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Qu lam Məm məd oğ lu Məm məd li (25.3.1897 – 1994) və
fat edib. Cə nu bi Azər bay can şair lə ri nin (Hey ran xa nım, Mir
zə Əli Mö cüz və s.) əsər lə ri ni top la yıb və nəşr et di rib. “Azər
bay can teat rı nın sal na mə si”ni ya zıb.

2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Emin Sa bi toğ lu (Mah
mu dov; 2.11.1937 – 2000) və fat edib. Mu si qi li ko me di ya la rın, 
po pul yar mah nı la rın müəl li fi dir, çox say lı film lə rə (“Bi zim Cə biş müəl lim”, 
“Gün keç di”, “Də də Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si”, “İs tin taq” və s.) mu si qi 
ya zıb.

2014 – II Ba kı Bey nəl xalq İd man Film lə ri Fes ti va lı işə baş la yıb. Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi, Gənc lər və İd man Na zir li yi və Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə real la şan fes ti val no yab rın 20dək da vam edib.
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1907 – Xalq ar tis ti Kse ni ya Lvov na Ba bi çe va (1907–1984) ana-
dan olub. 1938-ci il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın-
da akt ri sa ki mi fəaliy yət gös tə rib.

1915 – Bəs tə kar, tar zən Hö kü mə Yu sif qı zı Nə cə fo va (1915–
2002) Ba kı da ana dan olub. “Kaş ki gö zəl ol ma yay dım”, “Cey-
ran ba la sı” və s. po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir. 

1935 – Ta nın mış dil çi alim, pro fes sor, AMEA-nın müx bir üz vü Zem fi  ra Na dir 
qı zı Ver di ye va (1935 – 8.11.2010) ana dan olub. Ger man dil lə ri üz rə elm lər dok-
to ru ol muş ilk azər bay can lı alim dir. Xa ri ci Dil lər İns ti tu tu nun (in di ki Azər bay-
can Dil lər Uni ver si te ti) rek to ru olub.

1976 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı Sa mir Qa dir oğ lu Cə fə rov Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı Ba bək ra yo nu nun Neh rəm kən din də ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti dir. Gən cə Döv lət Fi lar mo ni-
ya sı nın di rek to ru iş lə yib.

1997 – Ba kı da Vo kal çı la rın Bül bül adı na I Bey nəl xalq Mü sa bi qə si açı lıb. Mü sa-
bi qə Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 20 av qust 1997-ci il ta rix li sə rən-
ca mı na əsa sən ke çi ri lib. Növ bə ti mü sa bi qə lər 2000, 2005, 2007, 2010, 2012 və 
2018-ci il lər də ger çək lə şib.

1997 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti To fi q Qu li ye vin 80 il li yi nə həsr edil miş 
yu bi ley ge cə si ke çi ri lib. Ge cə də Pre zi dent Hey dər Əli yev çı xış edib.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev ya zı çı-pub li sist, tər cü mə çi, ic ti mai xa dim Cey-
hun Ha cı bəy li nin 125 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la-
yıb.
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20
20 no yabr Dün ya Uşaq Gü nü dür (Uni ver sal Child ren’s Day). 1989-cu ilin 20 
no yab rın da “Uşaq hü quq la rı haq qın da Kon ven si ya”nın qə bu lu ilə bağ lı BMT 
Baş As samb le ya sı tə rə fin dən tə sis edi lib.

1910 – Ya zı çı Məm mə də li Hü seyn oğ lu Ta rı ver di yev (1910–1985) Or du bad ra-
yo nu nun Dəs tə kən din də do ğu lub. “Köl gə li dağ”, “Qəm kü sar” pyes lə ri nin 
müəl li fi dir.

1930 – Ta nın mış akt yor Gün düz Şəm səd din oğ lu Ab ba sov 
(1930–1995) ana dan olub. “Onun bö yük ürə yi”, “Bir qa la nın 
sir ri”, “Bi zim kü çə”, “Də də Qor qud”, “Doğ ma sa hil lər” və s. 
film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. He ka yə lər ya zıb, tər-
cü mə lər edib.

1930 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist, pro fes sor, Əmək dar elm 
xa di mi Qu lu Qa sım oğ lu Xə li lov (1930 – 18.11.1995) ana dan 
olub. 

1935 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Qə dir Çər kəz oğ lu Rüs-
tə mov (1935 – 14.12.2011) Ağ dam ra yo nun da ana dan olub. 
Mu ğam və xalq mah nı la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı olub. “Üze-
yir öm rü” te le vi zi ya fil min də Cab bar Qar yağ dıoğ lu ro lun da 
çə ki lib.

1943 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Çin giz Əb dül mə-
cid oğ lu Fər zə li yev Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Mil li 

İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru, Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru-
dur. Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın fəx ri üz vü dür.

1947 – Piano çu, mə də niy yət xa di mi Zü ley xa Qa ra qı zı Qa ra ye va-Ba ğı ro va ana-
dan olub. Bir müd dət Tür ki yə də ya şa yıb, İs tan bul Tex ni ki Uni ver si te ti Türk 
Klas sik Mu si qi si Kon ser va to ri ya sı nın For te piano şö bə si nin mü di ri iş lə yib. 
2018-ci il dən Qa ra Qa ra ye vin Ba kı da kı ev-mu ze yi nin di rek to ru dur.

1956 – Azər bay can teatr sə nə ti nin gör kəm li si ma la rın dan bi ri, Xalq ar tis ti Ka-
zım Zi ya (Ka zım Cə fər oğ lu Ka zım za də; 21.3.1896 – 1956) və fat edib. 

1973 – Xalq ar tist, piano çu Mu rad Zöh rab oğ lu Adı gö zəl za də Ba kı da ana dan 
olub. M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın di-
rek to ru dur.
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1975 – Ba kı da Üze yir Ha cı bəy li nin ev-mu ze yi nin açı lı şı ke çi ri lib. Res pub li ka 
hö ku mə ti bu ba rə də hə lə 1949-cu il də qə rar qə bul et sə də, mu ze yin təş ki li il lər 
son ra, Hey dər Əli ye vin Azər bay ca na rəh bər li yi döv rün də real laş dı.

1979 – Ba kı da VIII Ümu mit i faq Te le vi zi ya Film lə ri Fes ti va lı işə baş la yıb. 

2013 – Ba kı da ilk də fə Bey nəl xalq Tu rizm Film lə ri Fes ti va lı işə baş la yıb. Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən fes ti val no yab rın 25-dək 
da vam edib. Növ bə ti fes ti val lar 2014 (iyun), 2016 (iyun) və 2017 (no yabr) il lər-
də ke çi ri lib.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li hər bi xa dim, ge ne ral Əla ğa Şıx lins ki-
nin ana dan ol ma sı nın 150 il li yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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21 no yabr “Dün ya te le vi zi ya gü nü”dür. 1996-cı il no yab rın 21-də BMT-də ilk 
də fə Dün ya te le vi zi ya fo ru mu ke çi ri lib. Hə min ha di sə ilə bağ lı BMT Baş As-
samb le ya sı tə rə fin dən (17 de kabr 1996) bu gün tə sis edi lib.

1926 – Ədə  biy  yat  şü  nas, ya  zı  çı-pub  li  sist Na  dir İs  ma  yıl oğ  lu Və  li  xa  nov (1926–
1995) Şu  şa  da ana  dan olub. Uşaq və ye  ni  yet  mə  lər üçün he  ka  yə və po  vest  lə  rin 
müəl  li  fi  dir.

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ma rat Fər rux oğ lu İb ra hi mov ana dan olub. 
S.Vur ğun adı na Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı nın di rek to ru iş lə yib.

1957 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tə ra nə Əh məd qı zı Ba la ye va ana dan olub. 
“İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zi nin şö bə mü di ri dir.

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Va qif Zül fü oğ lu Və li yev ana dan olub. Fü zu-
li Döv lət Dram Teat rı nın di rek to ru dur.

2007 – İs lam öl kə lə ri Mə də niy yət na zir lə ri nin Tri po li də (Li vi ya) ke çi ril miş 
konf ran sın da Ba kı şə hə ri nin 2009-cu il üz rə “İs lam mə də niy yə ti pay tax tı” elan 
olun ma sı ba rə də qə rar qə bul olu nub.
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1922 – Bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ Döv lət mü ka-
fa tı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Fik rət Mə şə di Cə mil 
oğ lu Əmi rov (1922 – 20.2.1984) Gən cə də do ğu lub. Sim fo nik 
mu ğam lar (“Şur”, “Kürd-Ov şa rı”, “Ba ya tı-Şi raz”), “Ni za mi” 
sim fo ni ya sı, “Azər bay can kap riç çiosu”, “Se vil” ope ra sı və s. 
mu si qi əsər lə ri nin müəl li fi  dir. Bəs tə ka rın “Min bir ge cə” ba-
le ti dün ya mu si qi xə zi nə si nə da xil dir. Film lə rə mu si qi ya zıb.

1922 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Ab bas oğ lu Ab bas za də (1922 – 
12.12.2007) Ba kı da ana dan olub. Ki tab la rı: “Ge ne ral”, “Lə pə-
dö yən də”, “Bu rul ğan lar”, “Çəm bə rə kənd bal la da sı” və s. 

1933 – Gör kəm li ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Ra sim Mir-
qa sım oğ lu Oca qov (1933 – 12.7.2006) Şə ki də do ğu lub. “Sən 
ni yə su sur san?”, “Onun bö yük ürə yi” və s. fi lm lə rin qu ru luş-
çu ope ra to ru olub. “Tü tək sə si”, “İs tin taq”, “Ad gü nü”, “Öl-

səm, ba ğış la”, “Təh mi nə”, “Otel ota ğı” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

1933 – Ya zı çı-jur na list Fi ru din Ba la ki şi oğ lu Ağa yev (1933–1995) Le rik ra yo nun-
da do ğu lub. Əsər lə ri əsa sın da “Sk rip ka nın sər gü zəş ti”, “İşa rə ni də niz dən göz-
lə yin” və s. fi lm lər çə ki lib. 

1938 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Hə sən Ağa məm məd oğ lu Məm mə-
dov (1938 – 26.8.2003) Sal yan ra yo nun da ana dan olub. “Bö yük da yaq”, “Gün 
keç di”, “Yed di oğul is tə rəm”, “İs tin taq”, “Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də yad-
da qa lan ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb.

1940 – Mü ğən ni, sk rip ka ifa çı sı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Rauf Zul-
fü qar oğ lu Adı gözə lov (1940 – 29.6.2002) ana dan olub.

1942 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Zem fi  ra Hə sən qı zı Qa fa ro va 
ana dan olub. Azər bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı nın ka ti bi, Ba kı Mu si qi Aka de mi-
ya sı nın pro fes so ru dur.

1948 – Xalq ar tis ti, rəq qas Yu sif Əli oğ lu Qa sı mov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Rəqs An samb lı nın so lis ti olub.

1950 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ca van şir Rə him oğ lu Qu li yev Şə ki-
də do ğu lub. Sim fo nik əsər lər, ta ma şa la ra, fi lm lə rə (“Fər yad”, “Qəm pən cə rə si”, 
“Süb hün sə fi  ri”) mu si qi ya zıb, po pul yar mah nı lar bəs tə lə yib.
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1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə zir Os man oğ lu Oma rov (1954–2016) ana-
dan olub. Qax Ra yon Mə də niy yət Şö bə si nin mü di ri iş lə yib.

2012 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt yor Ya şar Məm məd sa dıq oğ lu Nu ri (3.9.1951 
– 22.11. 2012) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Te-
le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ba ni lə rin dən 
bi ri, gör kəm li döv lət xa di mi Mə həm məd Əmin Rə sul za də nin 130 il lik yu bi le yi-
nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1923 – Ya zı çı, şair, jur na list Əm rah Ba la oğ lu Əm ra hov (1923–1988) Ba kı nın 
Kür də xa nı kən din də ana dan olub. Ki tab la rı: “Ürək və tən üçün dö yü nən də”, 
“Ul duz lar ge cə par lar”, “Dağ bə növ şə si” və s. 

1927 – Ta rix çi, şərq şü nas, pro fes sor Əh məd Əh məd oğ lu İs-
gən də rov (1927 – 13.10.2017) Ba kı nın Mər də kan kən din də do-
ğu lub. Mosk va da, SS Rİ EA-nın Ümu mi Ta rix İns ti tu tun da baş 
el mi iş çi, di rek tor müavi ni iş lə yib, “Ta rix mə sə lə lə ri” jur na-
lı nın baş re dak to ru, Ru si ya nın Əmək dar elm xa di mi, Ru si ya 
EA-nın müx bir üz vü olub.

1936 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı-dra ma turq, pro fes sor Aq şin 
Əli sətt  ar oğ lu Ba ba yev Ba kı da ana dan olub. Türk ədə biy ya tı na dair təd qi qat la-
rın, “Ay rı lıq”, “Dün ya nın axı rı” və s. ki tab la rın, tər cü mə lə rin müəl li fi  dir. 

1937 – Əmək dar ar tist Zem fi  ra Nə rimаn qı zı Qu li ye va (1937 
– 3.11.1997) Gən cə şə hə rin də ana dan olub. 1963-cü il dən Mu-
si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

1945 – Xalq şairi Va hid Əziz (Va hid Əziz oğ lu Cə fə rov) Er mə-
nis tan SSR-in Əziz bə yov ra yo nun da ana dan olub. “İl lə rin ba-
ha rı”, “Əl lə ri min köl gə si” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Bir çox 
şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib.

1948 – Da hi bəs tə kar, pub li sist, pe da qoq, SS Rİ Xalq ar tis ti Üze yir Əb dül hü seyn 
oğ lu Ha cı bəy li (18.9.1885 – 1948) və fat edib. Azər bay can pro fes sional mu si qi si-
nin ba ni si, mü səl man Şər qin də ilk ope ra nın, ilk mu si qi li ko me di ya nın müəl li fi -
dir. Azər bay can EA-nın aka de mi ki olub. 

1958 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Əbül fət Umar oğ lu Nə zə rov ana dan olub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.

1962 – Əmək dar ar tist, inst ru men tal ifa çı Ay dın Ka mal oğ lu Ma nafl  ı ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.

1977 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əmi nə Za kir qı zı Mə li ko va ana dan olub. 
“İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zi nin di rek to ru dur.

1999 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt ri sa sı Ley la Ağa lar qı zı Bə dir bəy li 
(8.1.1920 – 1999) və fat edib. Döv lət mü ka fa tı laureatı dır.
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2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış ic ti mai xa dim, pub li sist, Əmək dar jur-
na list Nəs rul la İman qu li ye vin 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən-
cam im za la yıb.

2015 – Ba kı da İs lam Təh sil, Elm və Mə də niy yət Təş ki la tı – İSES CO-nun İc raiy-
yə Şu ra sı nın 36-cı ic la sı işə baş la yıb. 23–27 no yabr ta ri xin də Ba kı da İSES CO 
İc raiy yə Şu ra sı nın ic la sı ilə bə ra bər təş ki la tın Baş Konf ran sı nın 12-ci ses si ya sı 
da ke çi ri lib.
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1906 – Ədə biy yat şü nas Əli Na zim (Ələk bər Mah mud oğ lu Mah mud za də; 1906 
– 23.8.1941) Təb riz də do ğu lub. Rep res si ya qur ba nı olub.

1922 – Əmək dar ar tist, vo kal çı  Rə hi lə Mux tar qı zı Cab ba ro va (1922 – 2.12.2002) 
Tifl  is də do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də dərs de yib.

1924 – Rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Və ci hə Əli qı zı Sə-
mə do va (1924 – 24.10.1965) ana dan olub. Ta nın mış şəx siy yət-
lə rin port ret lə ri nin, mən zə rə və te ma tik tab lo la rın müəl li fi  dir. 

1934 – Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yi nin açı lı şı ke çi ri lib. 
Azər bay can Döv lət Mu ze yi nin mü va fi q şö bə si nin ba za sın da 
ya ra dı lan mu ze yə ta nın mış teatr xa di mi Ağa kə rim Şə ri fov di-
rek tor tə yin olun muş du. 1935-ci il də mu ze yə bö yük dra ma-
turq Cə fər Cаbbаr lı nın adı ve ri lib.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Aşıq Ələs gə rin 175 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
və Azər bay can ya zı çı la rı na döv lət qay ğı sı nın ar tı rıl ma sı haq qın da sə rən cam lar 
im za la yıb. Mü va fi q sə rən ca ma əsa sən, Ya zı çı lar Bir li yi nin “Azər bay can”, “Qo-
bus tan”, “Ul duz”, “Li te ra tur nı Azər bay can” jur nal la rı və “Ədə biy yat” qə ze ti 
döv lət büd cə si he sa bı na nəşr olun ma ğa baş la yıb, gənc ya zı çı lar üçün fər di tə-
qaüd tə yin olu nub.

2001 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Si ya vuş Məm məd oğ lu Şə-
fi  yev (1.9.1937 – 2001) və fat edib. Pe şə kar sirk us ta sı, ak ro bat 
olub, Mosk va və Ba kı sirk lə rin də ça lı şıb. “Əh məd ha ra da-
dır?”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. fi lm lər də çə ki lib.

2006 – Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du-
nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va so sial-maarif çi lik la yi hə lə-
ri nə, si vi li za si ya la ra ra sı dialo qa ver di yi dəs tə yə gö rə İSES CO-

nun Xoş mə ram lı sə fi  ri adı na la yiq gö rü lüb. Bun dan ön cə, 2004-cü il av qus tun 
13-də Meh ri ban Əli ye va ya UNES CO-nun Xoş mə ram lı sə fi  ri adı ve ril miş di.

2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sı əra zi sin də yer lə şən 
ta rix və mə də niy yət qo ruq la rı nın və ziy yə ti haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Mil li En sik lo pe di ya sı nın 50 il lik 
yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. “Azər bay can En sik lo pe di ya sı” baş re-
dak si ya sı 1975-ci il də ya ra dıl mış, on cild lik “Azər bay can So vet En sik lo pe di ya sı” 
1976–1987-ci il lər də nəşr olun muş du.
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1901 (ye ni təq vim lə 8 de kabr) – SS Rİ Xalq ar tis ti Mər ziy yə 
Yu sif qı zı Da vu do va (1901 –  6.1.1962) Həş tər xan da do ğu lub. 
1920-ci il də Ba kı ya gə lə rək Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, 
Azər bay can teat rı nın in ki şa fı na mü hüm töh fə lər ve rib. Film-
lə rə çə ki lib. Gör kəm li akt yor və re jis sor Ab bas Mir zə Şə rif za-
də nin hə yat yol da şı dır.

1909 –  Əmək dar ar tist Fa teh Mir zə Möh sün oğ lu Fə tul la-
yev (1909 – 4.5.1983) Lən kə ran da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Aka de mik 
Dram və  di gər  teatr lar da ça lı şıb, “Ögey ana” (Arif), “Bir mə həl lə li iki oğ lan” 
və s. film lə rə çə ki lib.

1913 – Me mar, Əmək dar in şaat çı Nəs rul la Ya qub oğ lu Kən gər li (1913–1991) 
ana dan olub.

1918 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı İm ran Ha-
şım oğ lu Qa sı mov (1918 – 20.4.1981) Ba kı da do ğu lub. 
“Uzaq sa hil lər də” (H.Se yid bəy li ilə bir gə) po ves ti, “Dairə-
ni ge niş lən di rin”, “Sən nə üçün ya şa yır san?”  pyes lə ri və 
s. əsər lə rin, ki nos se na ri lə rin (“İn san məs kən sa lır”, “Onun 
bö yük ürə yi”) müəl li fi dir. Ya zı çı lar İt i fa qı nın bi rin ci ka ti bi 
(1975–1981) olub.

1935 – Əmək dar ar tist, xa nən də Qa ra xan İm ran oğ lu Beh bu dov Ağ dam ra yo-
nu nun Əfət li kən din də ana dan olub. 

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si El mi ra Hüm mət qı zı Əli ye va ana dan olub. 
Gən cə şə hər Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin di rek to ru dur.

1961 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Əli Rə him oğ lu Əs gə rov ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, bey nəl xalq ope ra fes ti val la-
rı nın laureatı dır.

1963 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra sim Ağa oğ lu Ağa sı za də ana dan olub. 
Şab ran ra yon “Çı raq qa la” zur na çı lar xalq kol lek ti vi nin rəh bə ri dir.

1981 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si və Na zir lər So ve ti 
Hü seyn Ca vi din ev-mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da qə rar qə bul edib. Qə ra-
rın ic ra sı uzun müd dət lən gi di və ədi bin 1920–1937-ci il lər də ya şa dı ğı bi na da kı 
(ha zır da AMEA Əl yaz ma lar İns ti tu tu) mən zi lin mu ze yə çev ril mə si 1995-ci il də 
Pre zi dent Hey dər Əli ye vin gös tə ri şi ilə həl li ni tap dı.
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2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın 
bi na sı nın ye ni dən qu rul ma sı ilə bağ lı təd bir lər haq qın da sə rən cam im za la yıb. 
2013-cü il ap re lin də teat rın bi na sı əsas lı ye ni dən qur ma iş lə rin dən son ra is ti fa-
də yə ve ri lib.

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Sa bit Rəh man adı na Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın 
bi na sı nın ye ni dən qu rul ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb. Teatr bi na sı nın tə-
mir dən son ra açı lı şı 2013-cü ilin okt yab rın da ke çi ri lib.

2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Qəm bər Hü seyn li nin 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can da “Xal ça çı gü nü” pe şə bay ra mı nın 
tə sis edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb. Sə rən ca ma əsa sən, 5 may  “Xal ça çı 
gü nü” elan edi lib.
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1927 – Dil çi-tür ko loq, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi Hə sən İb ra him oğ lu Mir-
zə yev (1927–2015) Qər bi Azər bay ca nın (in di ki Er mə nis tan) Də rə lə yəz ma ha lı-
nın Qo vu şuq kən din də ana dan olub.  

1928 – Əmək dar ar tist Müx lis Sa bir oğ lu Cə ni za də (1928 – 
11.12.1972) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Aka de-
mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Də li Kür”, “Ye nil məz 
ba tal yon” və s. film lə rə çə ki lib, film lə rin səs lən di ril mə sin də 
iş ti rak edib.

1937 – Şair, aşıq Mir zə Bi lal Mus ta fa oğ lu 
Mi ka yı lov (1872–1937) rep res si ya edi lə rək 
gül lə lə nib. Ağ su ra yo nun da Qə şəd kən din də ana dan olub.

1950 – Violon çel ifa çı sı, Əmək dar müəl lim Ka mal Çin giz oğ lu 
Pa şa za də ana dan olub. Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə-
nət Mək tə bin də ça lı şır.

1954 – Şərq şü nas, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, aka de mik Göv hər Ağa ba la qı zı 
Bax şə li ye va Bər də şə hə rin də ana dan olub. 1997-ci il dən AMEA-nın aka de mik
Z.M.Bün ya dov adı na Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru dur.

1970 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Zül fiy yə İba do va To vuz ra yo nu nun 
Ala kol kən din də do ğu lub.

1991 – Azər bay can da ilk müs tə qil te le ka nal – ANS TV (Azer baijan News Ser vi-
ce) fəaliy yə tə baş la yıb. Te le ka nal 2016-cı ilə dək fəaliy yət gös tə rib.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin im za la dı ğı mü va fiq qa nun la Azər bay can 
UNES CO-nun 20 okt yabr 2005-ci il ta rix li “Mə də ni özü nü mü da fiə müx tə lif i yi-
nin qo run ma sı və təş vi qi haq qın da Kon ven si ya”sı na qo şu lub.

2014 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Pa ris də ke çi ri lən ses si ya sın da 
Azər bay ca nın kə la ğa yı sə nə ti “Bə şə riy yə tin qey ri-mad di mə də ni irs üz rə rep-
re zen ta tiv si ya hı sı”na da xil edi lib.  

2015 – Ba kı da İSES CO Baş Konf ran sı nın 12-ci ses si ya sı nın açı lı şı olub. Təş ki la-
tın ali or qa nı olan Baş Konf ran sın ses si ya sı üç il dən bir ke çi ri lir.
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1912 – Xalq ar tis ti, akt yor və re jis sor İsa Hə sən oğ lu Mu sa yev (1912 – 8.2.1976) 
ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib.

1919 – Əməkdar incəsənət xadimi, akt yor, sse na rist, re jis sor 
Ca han gir As la noğ lu (Məm mə dov; 1919 – 16.1.1998) ana dan 
olub. “Gül mək ca na fay da dır”, “Qar ğa, mən də göz var” və 
s. ko me di ya la rın, yu mo ris tik he ka yə və səh nə cik lə rin müəl-
li fi  dir.

1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Ka zım Ağa lar oğ lu 
Əli ver di bə yov Ba kı da ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın da 
iş lə yib. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur, Tür ki yə də (İz mir Kon ser-
va to ri ya sı) dərs de yib.

1945 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Na miq Əb dül xa liq oğ lu Da da şov ana dan 
olub. Üze yir Ha cı bəy li və Bül bü lün vax ti lə Şu şa şə hə rin də ucal dıl mış büst lə ri-
nin, Ba kı da Fik rət Əmi ro vun hey kə li nin müəl li fi  dir.

1954 – Əmək dar ar tist Növ rəs tə Xa nə li qı zı Sum qa yıt da ana dan olub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1973 – Ba kı da Azər bay can bəs tə kar la rı nın IV qu rul ta yı işə baş la yıb. Qu rul tay 
de kab rın 2-dək da vam edib. Bö yük bəs tə kar Qa ra Qa ra yev ye ni dən (dör dün cü 
də fə) Azər bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı nın səd ri se çi lib.

1973 – Əmək dar ar tist Naina Ağə li qı zı İb ra hi mo va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

2000 – Avst ra li ya nın Kerns şə hə rin də UNES CO-nun Dün ya İrs Ko mi tə si nin 
24-cü ses si ya sı işə baş la yıb. Ses si ya da Ba kı nın ta ri xi his sə si – İçə ri şə hər, Qız 
qa la sı və Şir van şah lar sa ra yı Dün ya irs si ya hı sı na da xil edi lib.
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1852 – Gör kəm li şair, mü tə fək kir Mir zə Şə fi Va zeh (1794 – 1852) 
vəfat edib. Gən cə də doğulub. 1840-cı il dən Tif is də ya şa yıb, 
müəl lim iş lə yib, “Di va ni-hik mət” ədə bi məc li si nə rəh bər lik 
edib. Bu ra da al man şərq şü nas Frid rix Bo denş ted tə qə zəl lə ri ni 
hə diy yə edib. Bo denş tedt qə zəl lə ri tər cü mə edə rək öz im za sı 
ilə nəşr et di rib, ki tab Av ro pa da ge niş ya yı lıb. İl lər son ra o, po-
etik in ci lə rin Mir zə Şə fi yə məx sus ol du ğu nu eti raf edib.  

1907 – Maarif çi, tə biət şü nas alim, pub li sist Hə sən bəy Zər da bi (Mə li kov; 1842–
1907) və fat edib. 1875-ci il iyu lun 22-də “Əkin çi” qə ze ti ilə Azər bay can da mil li 
mət buatın əsa sı nı qo yub.

1933 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Adil İb ra him oğ lu Mə li kov (1933 – 19.5.2009) 
As ta ra ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

1939 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Sev da Mir zə qı zı İb ra hi mo va ana dan 
olub. Müx tə lif janr lar da əsər lə rin (“Və tən şə hid lə ri” kan ta ta sı, “Əh val-ru hiy-
yə lər”, “Azər bay can tə ra nə lə ri” və s.) müəl li fi dir. 

1940 – Ta nın mış şair, aşıq Al qa yıt Bay ram oğ lu Xə li lov (1940 – 12.1.2013) Qər bi 
Azər bay can da (Er mə nis tan SSR) – Göy çə ma ha lı nın Daş kənd kən din də ana dan 
olub. 

1941 – Xalq ar tis ti, sirk us ta sı, ak ro bat To fiq Hü seyn oğ lu Axun dov ana dan olub.

1943 – Əmək dar rəs sam Ra fael Ab bas oğ lu Ab ba sov Ba kı da ana dan olub. Port-
ret lər, sü jet li tab lo lar, na tür mort lar, Ab şe ron və Nax çı va nın tə biəti ni tə rən nüm 
edən mən zə rə lə rin müəl li fi dir. 

1965 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, violin ifa çı sı Rauf Ey yub oğ lu Hü seyn li ana-
dan olub. Fi lar mo ni ya nın so lis ti, Q.Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bi-
nin müəl li mi dir.

2018 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 13-cü ses si ya sın da (Port Luis, 
Mav ri ki) Azər bay ca nın təq dim et di yi “Yal lı (Kö çə ri, Tən zə rə), Nax çı va nın ənə-
nə vi qrup rəqs lə ri” no mi na si ya sı UNES CO-nun Tə ci li qo run ma ya eh ti ya cı olan 
qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edi lib. Həm çi nin Azər bay can, Tür ki yə 
və Qa za xıs ta nın bir gə təq dim et di yi “Də də Qor qud ir si. Das tan mə də niy yə ti, 
xalq na ğıl la rı və mu si qi si” no mi na si ya fay lı təş ki la tın Qey ri-mad di mə də ni irs 
üz rə rep re zen ta tiv si ya hı sı na sa lı nıb.
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1906 – Məş hur ki noope ra tor, sə nəd li fi lm lər re jis so ru Ro man Kar men (1906–
1978) ana dan olub. “Xə zər neft çi lə ri haq qın da po vest” sə nəd li fi l mi nə gö rə 
Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi adı na la yiq gö rü lüb. 

1920 – Əmək dar rəs sam Gül lü Ha ca ğa qı zı Mus ta fa ye va 
(1920–1993) Türk mə nis ta nın Cər co şə hə rin də ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Ley li və Məc nun mək təb də”, “Şairə Məh sə ti nin 
port re ti” və s. Ya ra dı cı lı ğın da uşaq port ret lə ri xü su si sil si lə 
təş kil edir. 

1928 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı  laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Ta hir Tey mur 
oğ lu Sa la hov Ba kı da do ğu lub. Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın vit se-pre-
zi den ti, Mosk va Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur. Məş hur əsər lə ri: 
“Bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin port re ti”, “Tə mir çi lər”, “Şə hər eşe lo nu” və s. Azər-
bay ca nın ən ali təl ti fi  olan “Hey dər Əli yev” or de ni nə (2008) la yiq gö rü lüb.

1929 – Əmək dar me mar, me mar lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Rə na Mah mud qı zı 
Əfən di za də Ba kı da ana dan olub. “So vet Azər bay ca nın me mar lı ğı”, “Azər bay-
can me mar lı ğı: XIX əs rin so nu – XXI əs rin əv və li” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

1959 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Ca han gir Ta lib oğ lu Sə lim xa-
nov ana dan olub.

1965 – Əmək dar ar tist Al maz Hü seyn qı zı Ama no va Sum qa yıt da do ğu lub. 
Sum qa yıt Dram Teat rın da ça lı şıb. 1999-cu il dən Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa-
sı dır, fi lm lə rə çə ki lib.

1969 – Əmək dar ar tist El dar Ra miz oğ lu Məm mə dov ana dan olub. “Cən gi” et-
no-caz qru pu nun üz vü dür.

1977 – Əmək dar ar tist Sə bi nə Çin giz qı zı Əsə do va ana dan olub. Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da ça lı şır.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Fi-
lar mo ni ya sı bi na sı nın bər pa sı və ye ni dən qu rul ma sı haq qın da sə rən cam im za-
la yıb. Fi lar mo ni ya bi na sı əsas lı tə mir dən son ra 2003-cü il də is ti fa də yə ve ril di.
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1926 – Azər bay can da iki əsas ədə bi qu rum – “Gənc qı zıl qə ləm lər” dər nə yi  və 
“Ədə biy yat cə miy yə ti” bir lə şə rək “Qı zıl qə ləm lər itt  i fa qı” ad lan dı rı lıb. Ədə bi 
itt  i fa qın res pub li ka nın bir sı ra şə hər lə rin də şö bə lə ri açı lıb.

1934 – Ta nın mış şair, tər cü mə çi İl yas Oruc oğ lu Tap dıq (1934 
– 25.12.2016) Gə də bəy ra yo nu nun Əli İs ma yıl lı kən din də ana-
dan olub. “Me şə nin mah nı sı”, “Qız lar və qa ğa yı lar”, ”Mə-
həb bət yol la rı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi 
tər cü mə lər edib.

1949 – Əmək dar rəs sam Hə sə na ğa Daş də mir oğ lu Məm mə-
dov Neft ça la ra yo nu As tan lı kən din də ana dan olub.

1950 – Mosk va da Azər bay can ədə biy ya tı və in cə sə nə ti gün lə ri (de ka da sı) baş-
la nıb. De kab rın 9-dək da vam edib.
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1940 – Teatr xa di mi, dra ma turq, akt yor, Əmək dar ar tist Mir
mah mud Mi rə lək bər oğ lu Ka zı movs ki (1882–1940) və fat edib. 
Ki çik pyes, vo de vil və mu si qi li ko me di ya lar ya zıb. “Ba kı lı lar” 
(1938), “Kənd li lər” (1939) film lə ri nə çə ki lib.

1940 – Na sir, pub li sist, tər cü mə çi Ra fiq Sa va lan (Ra fiq İman
qu lu oğ lu Ağa yev) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və 
Ra diosun da iş lə yib. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

1946 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Azər İs ma yıl oğ lu Da da şov ana dan olub. Ka me ra, 
sim fo nik or kestr, xor üçün  əsər lər, “İm ta han”, “Yu xu” və s. film lə rə mu si qi ya
zıb. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə sib Sət ar oğ lu Mə hər rə mov ana dan olub. 
Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şır.

1958 – Əmək dar ar tist Əs gər Nə sib oğ lu Əh mə dov ana dan olub. Ba kı şə hə ri 30 
nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin müəl li mi dir.

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Eti ba rə Rə fi qı zı Ba ba ye va ana dan olub. 
Min gə çe vir şə hər Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin di rek to ru dur.

1973 – Xalq ar tis ti, ta nın mış piano çu, bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı Mu rad 
Fə rid oğ lu Hü sey nov ana dan olub. Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin di rek to ru, 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1981 – Ba kı da gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Ərəb lins ki nin 100 il li yi nə həsr 
olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK
nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

2004 – Xalq şairi Məm məd Araz (Məm məd İn fil oğ lu İb ra hi mov; 14.10.1933 
– 2004) və fat edib. Ki tab la rı: “Qa ya la ra ya zı lan səs”, “Yol ay rı cın da söh bət” 
və s. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib. Azər bay ca nın “İs tiq lal” or de ni nə 
la yiq gö rül müş (1995) ilk şair lər dən bi ri dir.

2015 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 10cu ses si ya sın da (Vind huk, 
Na mi bi ya) Azər bay can tə rə fin dən təq dim olu nan “La hıc mis gər lik sə nə ti” no
mi na si ya sı təş ki la tın Qey rimad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edi lib.

2016 – Şə ki şə hə rin də TÜRK SOY Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi Şu ra sı nın 34cü 
top lan tı sı və “Şə ki – Türk dün ya sı nın mə də niy yət pay tax tı 2016” ili nin bağ la nış 
mə ra si mi ke çi ri lib. TÜRK SOYun 2012ci il dən hə ya ta ke çi ri lən “Mə də niy yət 
pay tax tı” la yi hə sin də es ta fe ti Qa za xıs ta nın Tür kis tan şə hə ri qə bul edib.
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1929 – Şair, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Hə sə nə li xan Qa ra da ği 
(28.1.1848 – 1929) və fat edib. Alek sey Çern ya yevs ki ilə bir gə 
Azər bay can di lin də “Və tən di li” dərs li yi ni (1882) ha zır la yıb.

1938 – Şair, Əmək dar jur na list Zey nal Və fa (Zey na lab din İs
ma yıl oğ lu Zey na lov) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. 

1955 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Mər yəm Zək rul la qı zı Ha
cı ye va ana dan olub. Qu ba ra yon Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru dur.

1958 – Əmək dar ar tist El mi ra Ra ma zan qı zı As la no va ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1966 – Əmək dar ar tist Ata moğ lan Rza yev (1912–1966) və fat 
edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru olub, film lə rə 
(“Kənd li lər”, “Ko roğ lu”) çə ki lib.

1978 – Əmək dar ar tist Vü sal Əziz oğ lu İs gən dər za də ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.

1979 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Sə bi nə El dar qı zı Ba ba ye va 
Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın so lis ti dir.

1986 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Afaq Nu rəh məd qı zı Ab ba so vaBu da qo va 
Şir van şə hə rin də ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti dir.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo
nik Or kest ri nin fəaliy yə ti ni yax şı laş dır maq təd bir lə ri haq qın da sə rən cam im
za la yıb.

2002 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Azər bay can Res pub li ka sın da ar xiv işi nin tək
mil ləş di ril mə si haq qın da” fər man im za la yıb.

2013 – Ba kı da UNES COnun Qey riMad di Mə də ni İrs üz rə Hö ku mət lə ra ra sı 
Ko mi tə si nin 8ci ses si ya sı işə baş la yıb. 116 öl kə dən nü ma yən də he yət lə ri qa tıl
dı ğı ses si ya de kab rın 8dək da vam edib.
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1918 – Akt yor, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Əbül fət Məm məd hə sən oğ lu Və li 
(1867–1918) və fat edib. 

1920 – Şair, qə zəl xan Ələk bər Şa hid (Ələk bər Şah baz oğ lu Axun dov; 1920 – 
12.12.1999) ana dan olub.

1928 – Xalq rəs sa mı Ra sim Hə şim oğ lu Xə lə fov (1928–2010) ana dan olub. De ko
ra tivtət bi qi və mo nu men tal iş lə rin, Ba kı met ro su nun “Gənc lik”, “Qa ra Qa ra
yev” stan si ya la rı nın, Ba kı Döv lət Sir ki nin bə dii tər ti ba tı nın müəl li fi dir.

1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas Na tal ya Bo ri sov na Şne yer (1937–
2019) ana dan olub.

1962 – Ta nın mış xal ça çı rəs sam El dar Ra sim oğ lu Ha cı yev Ba kı da ana dan olub. 
Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si nin mo tiv lə ri üz rə sil si lə əsər lə rin müəl li fi dir.

1992 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Yuğ teatrstu di
ya sı na döv lət sta tu su (1 yan var 1993cü il dən) ve ri lib. Teat rın ya ra dı cı sı ta nın
mış akt yor, re jis sor Va qif İb ra hi moğ lu idi.

1996 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Mə lik Yu sif oğ lu Da da şov 
(7.6.1924 – 1996) və fat edib. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. Rus Dram Teat
rı nın di rek to ru (1989–1991) olub.

1997 – Res pub li ka Sa ra yın da Azər bay can pro fes sional vo kal sə nə ti nin ba ni si 
Bül bü lün 100 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li yu bi ley ge cə si ke çi ri lib. Pre zi dent 
Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

2008 – Ba kı da Av ro pa Şu ra sı öl kə lə ri Mə də niy yət na zir lə ri nin “Mə də niy yət ləra ra sı 
dialoq Av ro pa və onun qon şu re gion la rın da da vam lı in ki şa fın və sül hün əsa sı dır” 
ad lı konf ran sın da “Ba kı bə yan na mə si” qə bul olu nub. Konf rans da ilk də fə Av ro pa 
və İs lam öl kə lə ri nin Mə də niy yət na zir lə ri bir ara ya gə lib. Azər bay can Pre zi den ti
nin tə şəb bü sü ilə mə də niy yət lə ra ra sı dialoq üz rə “Ba kı Pro se si”nin əsa sı qo yu lub.

2009 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də xalq qəh rə ma nı Ko roğ lu ya abi də 
ucal dıl ma sı ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb. Abi də nin (müəl lif – To kay Məm mə
dov) açı lı şı 2012ci il fev ra lın 21də ke çi ri lib.

2013 – UNES COnun Qey riMad di Mə də ni İrs üz rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si
nin Ba kı da ke çi ri lən VIII ses si ya sın da Azər bay ca nın təq dim et di yi no mi na si ya 
– “Qa ra bağ at la rı üzə rin də çöv kən oyu nu” təş ki la tın “Tə ci li qo run ma ya eh ti ya
cı olan qey rimad di mə də ni irs si ya hı sı”na sa lı nıb.
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1950 – Xalq ya zı çı sı, dil çi alim, aka de mik, Əmək dar elm xa di mi Ka mal Meh di 
oğ lu Ab dul la Ba kı da ana dan olub. “Də də Qor qud” das ta nı ilə bağ lı təd qi qat
lar, “Unut ma ğa kim sə yox”, “Bir, iki – bi zim ki!” pyes lə ri, “Ya rım çıq əl yaz ma”, 
“Sehr baz lar də rə si” ro man la rı və s. əsər lə rin müəl li fi dir. Ba kı Slav yan Uni ver
si te ti nin rek to ru iş lə yib. 2017ci il dən Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti nin rek to
ru dur.

1954 – Əmək dar ar tist Ma hi rə Meh di qı zı Ya qu bo va ana dan olub. Ba kı Bə lə
diy yə Teat rı nın akt ri sa sı, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Əh li man Mə həm məd oğ lu Al lah ver di
yev Kəl bə cər ra yo nun da do ğu lub.  

1979 – Xalq ar tis ti So na Sal man qı zı Ha cı ye va (25.6.1907 – 1979) və fat edib. Aka
de mik Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız
mar gü nəş al tın da”, “Sə hər” film lə ri nə çə ki lib.
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1906 – Xalq ar tis ti Əş rəf Əm rah oğ lu Yu sif za də (1906 – 
7.3.1963) Nax çı va nın MR Şə rur ra yo nu nun Sər xan lı kən din də 
do ğu lub. Ba kı Türk İş çi Teat rın da, Gən cə Dram Teat rın da ça-
lı şıb, fi lm lə rə (“Sə hər”, “Köl gə lər sü rü nür”) çə ki lib.

1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Sa dıq Hü seyn oğ lu 
Şə rif za də (1912 – 2.1.1986) Təb riz də ana dan olub. Əsər lə ri: “Sət-
tar xan fə dailə ri Təb riz də”, “Sər kər də Ba bə kin port re ti”, “Nə si-
mi nin port re ti”, “M.Ə.Sa bi rin port re ti” və s. Teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

1921 – Ta nın mış akt yor, Xalq ar tis ti Hə sə na ğa Dər ya oğ lu Sa la yev (1921 – 
2.10.1981) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “Onu 
ba ğış la maq olar mı?”, “Ay gün” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

1924 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Şa-
mil Fə rə məz oğ lu Mah mud bə yov (1924 – 20.5.1997) ana dan olub. “Qa ra ca qız”, 
“Ro meo mə nim qon şum dur”, “Şə rik li çö rək”, “Hə yat bi zi sı na yır” və s. fi lm lə rə 
qu ru luş ve rib.

1924 – Əmək dar ar tist Şə fi  qə Qa sım qı zı Qa sı mo va (1924 – 3.4. 2008) Ba kı da ana-
dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra və Ba let teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

1925 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı, pro fes sor Na-
dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov (1925 – 26.7.2008) La çın 
ra yo nun da do ğu lub. “Se vim li na xış lar” “Çəl tik be cə rən lər”, 
“Dağ lar da ba har” və s. Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı İda rə 
he yə ti nin səd ri olub.

1927 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Cə mil Adil oğ lu Əli-
bə yov (1927 – 26.10.2014) Fü zu li ra yo nu nun Də də li kən din də 

do ğu lub. “Azər bay can fi lm”in di rek to ru olub. “Hə ya tın özü”, “İlk mə həb bət” 
ro man la rı, “Gü lüs tan da qətl” pye si və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Rus di lin dən 
ədə bi tər cü mə lər edib.

1934 – Əmək dar ar tist, ta nın mış piano çu Ra fi q Tey yub oğ lu Qu li yev (1934 – 
19.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru olub.  

1941 – Bö yük şair, dra ma turq Hü seyn Ca vid (Hü seyn Ab dul la oğ lu Ra si za də; 
24.10.1882 – 1941) və fat edib. Azər bay can ədə biy ya tın da ilk mən zum dram-
la rın, ta ri xi-fəl sə fi  pyes lə rin müəl li fi  dir. 1938-ci il də rep res si ya edi lə rək Si bi rə 
sür gün olu nub, İr kutsk vi la yə tin də dün ya sı nı də yi şib.
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1947 – Xalq ar tis ti La ri sa Afa nas yev na Vi noq ra do va (1947 
– 16.9.2009) Türk mə nis ta nın Ma rı şə hə rin də ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da ça lı şıb, te-
le vi zi ya ta ma şa la rı na çə ki lib.

1956 – Bəs tə kar Ya şar Su def oğ lu Xə li lov Or du bad da do ğu-
lub. Bəs tə kar lar İtt  i fa qı Nax çı van MR təş ki la tı nın səd ri, Nax-
çı van MR Əmək dar in cə sə nət xa di mi dir.

1960 – Əmək dar ar tist Vi da di Man sur oğ lu Məm mə dov Ağ su ra yo nun da do ğu-
lub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub, teat rın di rek tor müavi ni dir.

1977 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra mil Əli oğ lu Oru cə li yev Nax çı van MR 
Şah buz ra yo nu nun Mah mu do ba kən din də do ğu lub.

2012 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Pa ris də ke çi ri lən 7-ci ses si ya-
sın da Azər bay ca nın təq dim et di yi no mi na si ya – tar alə ti nin ha zır lan ma sı və tar 
ifa çı lıq sə nə ti təş ki la tın Qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edi lib.
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1954 – Əmək dar ar tist Ay şad Ka mal oğ lu Məm mə dov Ba kı nın Mər də kan qə
sə bə sin də do ğu lub. Şə ki Dram, Gənc lər teatr la rın da fəaliy yət gös tə rib. Mil li 
Dram Teat rı nın akt yo ru dur, film lə rə çə ki lib.

1970 – Əmək dar ar tist, viola ifa çı sı Vax tanq Ya şar oğ lu İma nov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti dir.

1971 – Əmək dar ar tist El xan Yu nis oğ lu Ab ba sov Gən cə şə hə rin də ana dan olub. 
Gən cə Dram Teat rın da ça lı şıb, Yuğ Döv lət Teat rı nın akt yo ru dur.

1993 – Mil li Məc lis Azər bay can Res pub li ka sı nın UNES COnun “Dün ya mə də ni 
və tə bii ir si nin qo run ma sı haq qın da” Kon ven si ya sı na (16 no yabr 1972ci il) qo
şul ma sı haq qın da qə rar qə bul edib.

1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let trup
pa sı iş çi lə ri nin so sial tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı haq qın da fər man im za la yıb.

2002 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da gör kəm li di ri jor və bəs tə kar Ni ya zi nin 90 
il li yi nə həsr olun muş yu bi ley ge cə si ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra
sim də çı xış edib.

2004 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor Mux tar Hə sən oğ lu Av şa rov (15.2.1914 – 
2004) və fat edib. Gən cə Dram, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, film
lə rə çə ki lib.

2006 – Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti Ba ba Mah mu doğ lu 
(Mir zə yev; 7.11.1940 – 2006) dün ya sı nı də yi şib. Ope ra ta ma
şa la rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Əs li və Kə rəm” 
və s.) əsas par ti ya la rı ifa edib.

2017 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 12ci ses si ya
sın da (Ko re ya Res pub li ka sı) Azər bay ca nın təq dim et di yi no
mi na si ya – “Mə də ni kim li yin his sə si olan dol ma nın ha zır lan
ma və pay laş ma ənə nə si” təş ki la tın Qey rimad di mə də ni irs si ya hı sı na sa lı nıb.
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1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin bi na sın da (in di ki AMEA-
nın Əl yaz ma lar İns ti tu tu) İs tiq lal Mu ze yi açı lıb. Mu ze yin ya ra dı cı la rı sə nət şü-
nas lar Hü seyn Mir zəcаmа lov və Mə həm məd Ağa yev idi.

1926 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı MK-nın təb li ğat kol le gi ya sın da “Gənc 
qı zıl qə ləm lər” dər nə yi  və “Azər bay can ədə biy ya tı cə miy yə ti”nin əsa sın da 
“Qı zıl qə ləm lər” va hid ədə bi it i fa qı nın ya ra dıl ma sı təs diq lə nib.

1948 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no is teh sa lı təş ki lat çı sı Vla di mir İva no viç 
Dud ni çen ko ana dan olub.

1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, inst ru men tal ifa çı Hə sə na ğa Bi lal oğ lu Sa-
dı qov (1950 – 1.8.2018) Sal yan şə hə rin də do ğu lub. “Ma hir lər” ailə an samb lı nın 
ya ra dı cı sı olub.

1953 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, pro fes sor İl ham Ra miz oğ lu Məm məd za də ana-
dan olub. AMEA-nın Fəl sə fə İns ti tu tu nun di rek to ru dur.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si La lə Niad qı zı Abas za də ana dan olub. Məm-
məd Səid Or du ba di nin xa ti rə mu ze yi nin di rek to ru dur.

1970 – Violin ifa çı sı, Əmək dar müəl lim Hö kü mə Na tiq qı zı Əli ye va ana dan 
olub. Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bi nin müəl li mi dir.

2002 – Aka de mik Mil li Dram Teat rın da U.Şeks pi rin “Ham let” fa ciəsi nin ye ni qu ru-
luş da ilk ta ma şa sı (qu ru luş çu re jis sor Azər Pa şa Ne mə tov) olub. Pre zi dent Hey dər 
Əli yev prem ye ra da iş ti rak edib, ta ma şa dan son ra ya ra dı cı he yət lə gö rü şüb.

2004 – “Azər bay can xal ça sə nə ti nin qo run ma sı və in ki şaf et di ril mə si haq qın da” 
qa nun qə bul edi lib.

2010 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ra miz Hey dər (Məm mə-
dov; 1933–2010) və fat edib. Söz lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Ay rıl-
ma mən dən”, “Toy ol sun, bay ram ol sun” və s.) bəs tə lə nib.

2017 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 12-ci ses si-
ya sın da (Ko re ya Res pub li ka sı) Azər bay can Res pub li ka sı nın 
İran İs lam Res pub li ka sı ilə bir gə təq dim et di yi “Ka man ça 
sim li mu si qi alə ti nin ha zır lan ma sı və ifa çı lıq sə nə ti” təş ki la tın 
Qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na sa lı nıb.

2018 – Öl kə Pre zi den ti nin mü va fiq sə rən ca mı na (9 iyul 2018) əsa sən, Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 90 il lik yu bi le yi tən tə nə li şə kil də qeyd edi lib.
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1909 – Xalq ar tis ti Əj dər Əliab bas oğ lu Sul ta nov (1909 – 10.1.1962) Ba kı da do
ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let, Türk İş çi teatr la rın da ça lı şıb. 1939cu il dən 
Aka de mik Milli Dram Teat rı nın akt yo ru olub, ki no ya (“Lə tif”, 1930) çə ki lib.

1909 – Xalq ar tis ti Ni na Dmit ri yev na Sar nats ka ya (1909–1986) 
Ba kı da do ğu lub. 1932ci il dən Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt
ri sa sı olub.

1914 – Xalq ar tis ti Məm məd Al lah ver di oğ lu Qu li yev (1914–
2001) Nax çı van da ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

1930 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti To fiq Əh məd xan oğ lu Ba kı xa nov ana dan olub. 
Sim fo nik mu ğam lar (“Nə va”, “Hu ma yun” və s.), “Xə zər bal la da sı”, “Xe yir və 
Şər” ba le ti, mu si qi li ko me di ya la rın müəl li fi dir. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru dur.

1939 – Əmək dar ar tist, re jis sor Röv şən Məm məd qu lu oğ lu Ab dul la yev (1939–
1995) ana dan olub. Sə nəd li te le vi zi ya film lə ri çə kib.  

1940 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Va qif Əh məd oğ lu Kə ri mov ana dan olub. 
Şə ki şə hər Mə də niy yət Mər kə zi nin di rek to ru iş lə yib.

1942 – Xalq ar tis ti El xan Ağa hü seyn oğ lu Ağa hü sey nov (1942 – 2.8.2009) Ba kı
da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
ma raq lı ob raz lar ya ra dıb, film lə rə çə ki lib.

1946 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Vla di mir Ni ko la
ye viç Pletn yov (1946 – 21.2.1988) Göy çay da do ğu lub. Ope ra 
və Ba let Teat rı nın ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi ya Mək tə
bin də dərs de yib.

1946 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ba le ri na Ta mil la Xu da dat qı
zı Şirə li ye va Ba kı da do ğu lub. 1964cü il dən 1989cu ilə dək 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da apa rı cı ba let ar tis ti 

olub. Teatr da ba let meys ter, Ba kı Xo reoq ra fi ya Mək tə bin də bə dii rəh bər iş
lə yib.
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1957 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Sər dar Fə rə cul la oğ lu Fə rə cov ana dan olub. “Ca
vad xan” ba le ti, müx tə lif janr lar da əsər lər, ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. Üze yir 
Ha cı bəy li nin evmu ze yi nin di rek to ru, Azər bay can Bəs tə kar lar İt i fa qı nın ka
ti bi dir.

1960 – Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, Əmək dar müəl lim Mər yəm Şa qi qı
zı Ba ba ye va ana dan olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti Est ra da sə nə ti 
ka fed ra sı nın mü di ri dir.
 
1961 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al lah ver di  Rza oğ lu Qu la mov Nax çı van 
şə hə rin də do ğu lub.
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1918 – Ya zı çı, ədə biy yat şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Cə
lal Cab bar oğ lu Məm mə dov (1918 – 4.2.1983) ana dan olub. 
“Azər bay can” jur na lı nın baş re dak to ru iş lə yib. Rus ədə biy
ya tın dan Azər bay can di li nə, Azər bay can ədə biy ya tın dan rus 
di li nə tər cü mə lər edib.

1957 – Ba let ar tis ti, ta nın mış xo reoq raf El dar Ağa ba la oğ lu 
Əli yev Ba kı da do ğu lub. SanktPe ter burq Ma riinsk Teat rı nın 
so lis ti (1979–1992) olub. Müx tə lif öl kə lə rin ba let teatr la rın da ça lı şıb. 2016cı il də 
Ma riinsk Teat rı nın Pri morsk səh nə si nin (Vla di vos tok) baş ba let meys te ri tə yin 
edi lib.

1963 – Re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Lə tif Bə şir oğ lu Sə fə rov (30.9.1920 
– 1963) dün ya sı nı də yi şib. “Bəx ti yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ley li və Məc
nun” film lə ri nə qu ru luş ve rib. 

1971 – Ba kı da Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nin (in di ki Teatr Xa dim lə ri İt i fa qı) 
5ci qu rul ta yı işə baş la yıb. Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si 
qu rul ta ya təb rik mək tu bu gön də rib.

1973 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Lüt fə li Əmir oğ lu Ab dul la yev 
(22.3.1914 – 1973) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, “Ar şın mal 
alan” (1945), “Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz” və s. film lər də yad da qa lan ob
raz lar ya ra dıb.

1991 – İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın Da kar da (Se ne qal) ke çi ri lən zir və top lan
tı sın da Azər bay can Res pub li ka sı üzv lü yə qə bul edi lib. Bu, müs tə qil Azər bay
ca nın üzv ol du ğu ilk bey nəl xalq təş ki lat idi. 

1998 – Ba kı da “İs lam si vi li za si ya sı Qaf qaz da” ad lı Bey nəl xalq sim po zium işə 
baş la yıb. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə ke çi ri lən sim po zium de kab
rın 11dək da vam edib.
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1916 – Əmək dar ar tist Fi ru zə Xan lar qı zı Bə dir bəy li (1916–1992) Şəm kir ra yo
nu nun Mo rul kən din də do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

1918 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ope ra mü ğən ni si Gül xar İb ra him 
qı zı Hə sə no va (1918 – 30.3.2005) Şəm kir ra yo nun da ana dan 
olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da səh nə fəaliy yə ti nə baş la yıb. 
1942–1980ci il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub, film lə rə, te le vi zi ya ta ma şa la rı na çə ki lib.

1924 – Xalq şairi, dra ma turq, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Nə bi 
Xəz ri (Nə bi Ələk bər oğ lu Ba ba yev; 1924 – 15.1.2007) Ba kı nın 
Xır da lan qə sə bə sin də do ğu lub. Ki tab la rı: “İl lər və sa hil lər”, “Ul duz kar va nı”, 
“Ağ şim şək lər” və s. “Mir zə Şə fi Va zeh”, “Tor pa ğa san cı lan qı lınc” və s. pyes lə
rin müəl li fi dir. Res pub li ka Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri olub.

1935 – Əmək dar rəs sam, Döv lət mü ka fa tı laureatı Fik rət Ba ğır 
oğ lu Ba ğı rov (1935–1996) ana dan olub. “Azər bay can film”də 
ki no rəs sa mı iş lə yib. Bə dii tər ti bat ver di yi film lər: “Şə rik li çö
rək”, “Hə yat bi zi sı na yır”, “İs tin taq”, “Gül lə lən mə tə xi rə sa
lı nır” və s. 

1943 – Xalq ar tis ti Ta mel la İs lam qı zı Ab dul la ye va To vuz ra yo
nun da ana dan olub. 30 il dən ar tıq İrə van Döv lət Azər bay can 

Dram Teat rın da səh nə fəaliy yə ti gös tə rib, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

1945 – Şair İs ma yıl Sə lim oğ lu İman za də Cəb ra yıl ra yo nu nun Mər can lı kən din
də ana dan olub. 

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şü ku fə Məm məd ta ğı qı zı Əs gə ro va ana dan 
olub. Sa bi ra bad ra yon Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru dur.
 
1966 – Əmək dar ar tist, xa nən də Ca bir Əli oğ lu Ab dul la yev Ağ dam ra yo nun da 
ana dan olub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi dir.

1984 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Ra mil Adı gö zəl oğ lu Qa sı mov Ba kı da do
ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. “Mə də niy yət” ka na lı nın 
di rek to ru dur.

1996 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, dra ma turq İs gən dər Coş qun (İs gən dər 
Mə həm məd oğ lu Hüm mə tov; 31.8.1927 – 1996) və fat edib. “Gə mi də söh bət”, 
“Qı ğıl cım lar”, “Nəğ mə do lu ürək” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.
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1918 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bay ram Sal
man oğ lu Bay ra mov (1918 – 9.11.1994) Ağ dam ra yo nu nun 
Şı xa vənd kən di nə ana dan olub. “Yar paq lar”, “Ara kəs mə lər”, 
“Kar van yo lu”, “Tək pa lı dın köl gə si”, “Cı dır dü zü” və s. ro
man la rın müəl li fi dir. “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Fi rən giz”, 
“Onun bə la lı sev gi si” film lə ri nin sse na ri si ni ya zıb.

1933 – Gör kəm li ya zı çıdra ma turq, pub li sist Əb dür rə him 
bəy Əsəd bəy oğ lu Haq ver di yev (17.5.1870 – 1933) və fat edib. “Da ğı lan ti faq”, 
“Bəxt siz ca van”, “Pə ri ca du” və s. pyes lə rin müəl li fi dir.

1965 – Əmək dar mə də niy yət  iş çi si Za man Hü seyn oğ lu Hə sə nov ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ça lı şır. 

2002 – Mosk va da, İt i faq lar Evi nin Sü tun lu sa lo nun da Azər bay can və Ru si ya 
in cə sə nət us ta la rı nın iş ti ra kı ilə gör kəm li bəs tə kar lar Fik rət Əmi ro vun 80, Ni
ya zi nin 90 il li yi nə həsr olun muş kon sert ke çi ri lib.
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1926 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Aşıq Pə nah (Əli pə nah Ələs gər oğ lu Pə na
hov; 1926 – 26.8.1978) Sal yan ra yo nun da do ğu lub. Sal yan Dram Teat rın da ça lı
şıb. “Kür” aşıq lar an samb lı nı ya ra dıb. 

1927 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Alp Mə cid oğ lu Ağa mi rov (1927–2000) ana
dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sın da baş re dak tor iş lə yib.

1931 – Ta nın mış akt yor Tə lət Əliağa oğ lu Rəh ma nov (1931 – 13.12.1995) Ba kı da ana
dan olub. “Ar şın mal alan” (1965), “Qa yı na na”, “Ki şi sö zü” və s. film lə rə çə ki lib.

1937 – Şair, tər cü mə çi Əhəd Mux tar (Əhə dul la Mux tar oğ lu Qən bə rov; 1937 
– 23.5.1998) As ta ra ra yo nu nun Ka ka los kən din də ana dan olub. Rus, öz bək, qa
zax, türk mən şair və ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni Azər bay can di li nə çe vi rib.

1939 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Fik rət Ba la ğa 
oğ lu Əli yev (1939–2016) Ba kı da ana dan olub. “Ba la da da şın 
ilk mə həb bə ti”, “Qı zıl uçu rum”, “Yu xu”, “Axı rın cı da ya na
caq”, “Ölüm növ bə si” film lə ri nə qu ru luş ve rib. 

1952 – Əmək dar ar tist Gül şad Ey nul la qı zı Bax şı ye va Ba kı da 
ana dan olub. Şə ki teat rın da ça lı şıb, film lə rə çə ki lib. Mə də niy
yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də pe da qo ji fəaliy yət gös tə rir.

1964 – Əmək dar ar tist Azad Əş rəf oğ lu Məm mə dov ana dan olub. Şu şa Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru dur.

1974 – Əmək dar ar tist, akt yor, şoumen Ta hir Qorx maz oğ lu İma nov Ba kı da 
ana dan olub. “Pla net Par ni iz Ba ku” KVN teat rı nın rəh bə ri dir.

1979 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni, bəs tə kar Emin Araz oğ lu Ağa la rov Ba kı da ana dan 
olub. Ru si ya da ya şa yır. Ba kı da ke çi ri lən “JA RA” Bey nəl xalq mu si qi fes ti va lı nın 
rəh bə ri dir.

2002 – Xalq şairi Ca bir Nov ruz (Ca bir Mir zə bəy oğ lu Nov ru
zov, 12.3.1933 – 2002) və fat edib. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar 
(“Ca van lı ğım”, “Ey hə yat, sən nə qə ri bə sən”, “Tə lə bə lik il lə
ri” və s.) bəs tə lə nib. 

2007 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Ab bas oğ lu Ab bas za də (22.11.1922 
– 2007) və fat edib. Əsər lə ri: “Ge ne ral”, “Bu rul ğan lar”, “Lə pə
dö yən də” və s.
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1929 – Şərq şü nas alim, pro fes sor Sa leh Əli yev (1929 – 21.11.2006) Gən cə də ana
dan olub. Ru si ya EAnın Şərq şü nas lıq İns ti tu tun da ça lı şıb. Cə nu bi Azər bay can 
ta ri xi üz rə təd qi qat la rın müəl li fi dir. Mosk va da “Ocaq” Mə də niy yət Cə miy yə
ti nin rəh bə ri olub.

1935 – Şair, pub li sist Əj dər Qi yas lı (Əj dər Xan lar oğ lu Əs gə rov) Ağ dam ra yo
nu nun Qi yas lı kən din də do ğu lub. Şeir lə ri nə mah nı lar ya zı lıb.

1937 – Əmək dar me mar Ab bas Ab bas oğ lu Ələs gə rov (1937–2018) Ba kı da do
ğu lub. Azər bay can Me mar lar İt i fa qı nın, Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko
mi tə si nin səd ri olub.

1956 – Xalq ar tis ti, sk rip ka ifa çı sı Uran Se yid Mu sa oğ lu Se yi dov ana dan olub. 
Fi lar mo ni ya nın Q.Qa ra yev adı na Azər bay can Döv lət Ka me ra Or kest ri nin kon
sert meys te ri, Döv lət Sim li Kvar te ti nin bə dii rəh bə ri dir.

1956 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, pub li sist, dra ma turq Ab dul la Nov ruz 
oğ lu Qur ba ni Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Şə rur ra yo nu nun Mah mud kənd 
kən din də ana dan olub.

1962 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, aka de mik Nər giz Arif qı zı Pa şa ye va Ba kı da 
ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da, BDUda ka fed ra mü di ri, pro rek tor 
iş lə yib. 2008ci il dən M.V.Lo mo no sov adı na Mosk va Döv lət Uni ver si te ti nin Ba
kı fi lialı nın rek to ru dur. “Üns” Ya ra dı cı lıq Səh nə si nin qu ru cu su və rəh bə ri dir.

1964 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı Azər Zey na lab din oğ lu Zey na lov Nax çı van şə
hə rin də ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nın Mil li vo kal ka fed ra sı nın pro fes so ru dur.

1995 – Tanınmış aktyor Tələt Əliağa oğlu Rəhmanov 
(12.12.1931 – 1995) dün ya sı nı də yi şib. “Arşın mal alan” (1965), 
“Qayınana”, “Kişi sözü” və s. film lə rə çəkilib.

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun ev
mu ze yi nin əsas lı tə mi ri haq qın da sə rən cam im za la yıb. Mu
zey 2014cü ilin mar tın da tə mir dən son ra ye ni dən qa pı la rı nı 
zi ya rət çi lə rin üzü nə aç dı.
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1915 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq 
ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Rə şid Mə cid oğ lu Beh bu dov (1915 – 9.6.1989) Tif is də ana-
dan olub. Əs lən şu şa lı dır. “Ar şın mal alan” (1945), “Bəx ti yar” 
(1955) film lə rin də baş rol la ra çə ki lib, ope ra da (Ba laş – “Se vil”) 
çı xış edib. Azər bay can mu si qi si nin dün ya da təb li ği nə töh fə lər 
ve rib. Ba kı da Mah nı Teat rı nı ya ra dıb. 

1927 – Kris tal loq ra fi ya sa hə sin də məş hur alim, Azər bay can 
EA-nın müx bir üz vü Xu du Sur xay oğ lu Məm mə dov (1927 – 
15.10.1988) Ağ da mın Mər zi li kən din də ana dan olub. Ədə biy-
yat şü nas lıq, sə nət şü nas lıq la bağ lı ya zı la rın, “Na xış la rın yad-
da şı”, “Qo şa qa nad” və s. ki tab la rın müəl li fi dir.

1929 – Ədə biy yat şü nas, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, tər cü mə-
çi Di la rə Ələk bər qı zı Əli ye va (1929–1991) Tif is də do ğu lub. 

“Ni za mi və gür cü ədə biy ya tı” möv zu sun da təd qi qat la rın müəl li fi dir, gür cü 
ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Ali So ve tin de pu ta tı olub. 

1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Na zim Hü seyn qu lu oğ lu Ab ba sov 
(1938–2000) ana dan olub. Bə dii (“Dvor ja kın me lo di ya sı”), sə nəd li və te le vi zi ya 
film lə ri nin re jis so ru olub.

1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ru hən giz Ağa ba la qı zı Əli ye va ana dan olub. 
Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zi nin əmək da şı dır.

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mu si qi şü nas Sev da Atif qı zı Mə li ko va ana-
dan olub.

1972 – Hey dər Əli yev Sa ra yı is ti fa də yə ve ri lib, sa ra yın səh nə sin də ilk bö yük 
qa la-kon sert ke çi ri lib. So vet döv rün də Le nin Sa ra yı, son ra Res pub li ka Sa ra yı 
ad la nıb. 2004-cü il dən ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin adı nı da şı yır.

2011 – Ta nın mış xa nən də, Xalq ar tis ti Qə dir Çər kəz oğ lu Rüs tə mov (20.11. 1935 
– 2011) və fat edib. Mu ğam və xalq mah nı la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı olub.
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1905 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Rey han İb ra him qı zı Top çu ba şo va 
(1905 – 5.3.1970) Qu ba da ana dan olub. Port ret (“M.Ə.Sa bir”), mən zə rə (“Mər-
də ka nın gö rü nü şü”) janr la rın da, məişət möv zu sun da (“Köh nə ba zar”, “Toy”) 
əsər lər, na tür mort lar çə kib. 

1909 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də-
si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Sətt  ar Bəh lul oğ lu 
Bəh lul za də (1909 – 13.10.1974) Ba kı nın Əmir can kən din də do-
ğu lub. Əsər lə ri: “Kə pə zin göz yaş la rı”, “Və tə ni min ba ha rı”, 
“Azər bay can na ğı lı”, “Su ra xa nı atəş ga hı”, “Ba bə kin üs ya nı”, 
“Fə tə li xan” və s. Əsər lə ri dün ya nın bir sı ra mu zey lə rin də 
sax la nı lır.

1910 – Ta rix çi alim, aka de mik İs ma yıl Ab bas oğ lu Hü sey nov (1910 – 8.11.1969) 
ana dan olub. AMEA Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.

1912 – Azər bay ca nın ilk qa dın bəs tə ka rı Ağa ba cı İs ma yıl qı zı 
Rza ye va (1912 – 4.7.1975) ana dan olub. Mah nı (o cüm lə dən 
uşaq lar üçün “Kuk la”, “Şən yol ka” və s.) və ro mans la rın, sim-
li kvar tet üçün pyes lə rin müəl li fi  dir. 

1913 – Ta rix elm lə ri dok to ru, ic ti mai xa dim Kam ran Əsəd oğ-
lu Hü sey nov (1913 – 20.4.2006) Qu bad lı ra yo nu nun Çə rə li 
kən din də do ğu lub. Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti səd ri nin 

müavi ni olub. 

1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si “Va hid döv lət ar xiv fon du nun təş ki li və 
Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı ya nın da Mər kə zi Döv lət Ar xi vi nin ya ra dıl ma sı haq-
qın da” dek ret ve rib. Azər bay can Döv lət Ar xi vi 1921-ci ilin yan va rın da fəaliy-
yə tə baş la dı.

1922 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ul duz Sa leh qı zı Rə fi  li-Əli ye va 
(1922–2006) Go ran boy ra yo nu nun Bor sun lu kən din də do ğu lub. Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rın da ça lı şıb. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru 
olub.

1924 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn Ca mal oğ lu Hü seyn za də, 1924 – 
14.9.1992) Ağs ta fa ra yo nu nun Ye ni gün kən din də do ğu lub. “Ba har gə lən də”, 
“Söy lə, ya dın da mı?”, “Qo ca lan de yi ləm” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Azər bay-
can Aşıq lar Bir li yi nin ya ra dı cı sı və rəh bə ri olub.  
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1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Ru miy yə Hə mid qı zı Kə ri mo va ana dan 
olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın pro fes so ru dur.

1946 – Xalq şairi, ki nod ra ma turq, tər cü mə çi Ra miz Röv şən (Ra miz Məm mə də li 
oğ lu Əli yev) Ba kı nın Əmir can kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Göy üzü daş sax-
la maz”, “Nə fəs – ki tab lar ki ta bı” və s. “Ba ba mı zın ba ba sı nın ba ba sı”, “Şə hər li 
bi çin çi lər” və s. fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir.

1950 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq na mi zə di, te le jur na list Eti bar 
Adil oğ lu Ba ba yev Ba kı da ana dan olub. 

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no me xa nik To fi q Hü seyn oğ lu Hü sey nov 
(1956–2014) ana dan olub.  

1981 – Əmək dar ar tist El nur Əli oğ lu Zey na lov ana dan olub. Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın, Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so lis ti dir.

1995 – Ba kı da Azər bay can ki ne ma toq raf çı la rı nın VIII qu rul ta yı ke çi ri lib. Pre zi-
dent Hey dər Əli yev qu rul ta ya təb rik mək tu bu gön də rib.

1999 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq İm ran Meh ra lı oğ lu Hə sə nov (1928–
1999) və fat edib.
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1898 – Xalq rəs sa mı Qə zən fər Ələk bər oğ lu Xa lı qov (1898 – 
1.3.1981) Ba kı da ana dan olub. “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da 
ka ri ka tu ra çı ki mi ça lı şıb, “Sehr li xa lat”, “İs tin taq da vam edir” 
fi lm lə rin də ge yim rəs sa mı olub. “Ni za mi min port re ti”, “Fir-
dov si nin dəf ni” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  

1909 – Ya zı çı-pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ca han gir 
Rə cəb oğ lu Gö zə lov (1909 – 7.9.1999) Ağ dam ra yo nu nun Şıx-
ba ba lı kən din də ana dan olub.

1922 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar mə də niy yət iş çi si İm ran Sul tan oğ lu Se-
yi dov (1922 – 10.5.2001) Qu ba da do ğu lub. “Ko roğ lu” das ta nı nı rus di li nə 
tər cü mə edib. Azər bay can EA-nın İc ti mai elm lər böl mə si nin el mi ka ti bi 
olub.

1927 – Ta rix çi alim, aka de mik Cə mil Ba ha dur oğ lu Qu li yev (1927 – 27.12.2010) 
Ağ dam da do ğu lub. Azər bay can So vet En sik lo pe di ya sı nın baş re dak to ru, Elm-
lər Aka de mi ya sı nın vit se-pre zi den ti olub. 

1932 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Xa lid Əli mir zə oğ lu Əli mir zə yev (1932 – 
30.1.2016) Qə bə lə ra yo nu nun Qə mər van kən din də ana dan olub. 

1934 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi To fi q Qu-
lam oğ lu Bay ram (1934 – 18.4.1991) Ba kı nın Əmir can kən din-
də ana dan olub. Ki tab la rı: “Sə nin lə gö rü şən də”, “Əs rin oyu-
nu”, “Kön lüm də ya şa yan lar”, “Ay ge ci kən mə həb bə tim” və s. 
Rus di lin dən bə dii tər cü mə lə rin müəl li fi  dir.

1935 – Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas-
lıq dok to ru İm ruz Məm məd Sa dıx qı zı Əfən di ye va ana dan 

olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1953 – Əmək dar rəs sam Mi ka yıl Na dir oğ lu Əb dür rəh ma nov Ba kı da do ğu lub. 
Bey nəl xalq sər gi lə rin, Ve ne si ya Bien na le si nin (2011) iş ti rak çı sı olub.

1959 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə Azər bay can Döv lət Dram 
Teat rı na “Aka de mik Teatr” sta tu su ve ri lib.

1961 – Jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Sa la tın Əziz qı zı Əs gə ro va 
(1961 – 9.1.1991) ana dan olub.
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1979 – Məş hur caz men, bəs tə kar, Əmək dar ar tist Va qif Əziz oğ lu Mus ta fa za də 
(16.3.1940 – 1979) və fat edib. Caz-mu ğa mın ya ra dı cı sı dır. Bey nəl xalq mü sa bi qə 
və fes ti val la rın qa li bi və laureatı olub.

2011 – Ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Fi rən giz Yu sif qı zı Əh mə do va 
(23.9.1928 – 2011) və fat edib. 1951–1988-ci il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub.
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1905 – Xalq şairi Os man Sa rı vəl li (Os man Ab dul la oğ lu Qur ba
nov, 1905 – 3.7.1990) Qa zax ra yo nu nun Sa rı vəl li (İkin ci Şıx lı) 
kən din də ana dan olub. Şairin “Gə tir oğ lum, gə tir!” poema sı 
XX əsr Azər bay can poezi ya sı nın ən gö zəl nü mu nə lə rin dən
dir. Söz lə ri nə mah nı lar ya zı lıb.

1905 – “İr şad” qə ze ti nəş rə baş la yıb. Nəş rin im ti yaz sa hi bi 
Əh məd bəy Ağaoğ lu idi. M.Ə.Rə sul za də bir müd dət qə ze
tin re dak to ru olub. Üze yir Ha cı bəy li bir çox pub li sis tik mə qa lə lə ri ni, “Or dan
bur dan” sil si lə sin dən fel ye ton la rı nı bu qə zet də dərc et di rib. Nəşr 1908ci il də 
fəaliy yə ti ni da yan dı rıb.

1924 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, mət buat xa di mi, Əmək
dar jur na list, pro fes sor Şir məm məd Ağa məm məd oğ lu 
Hü sey nov (1924 – 24.6.2019) Şə ki də do ğu lub. Mət buat ta
ri xi mi zin, Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin, M.Ə.Rə sul
za də, Ü.Ha cı bəy li ir si nin öy rə nil mə si və təb li ğin də bö yük 
xid mət lə ri var. 

1945 – Əmək dar ar tist, for te piano ifa çı sı Ar zu Sü ley man oğ lu 
Ələs gə rov ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şairə, dra ma turq Xə zan gül Hü sey no va Gür
cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Qı rıq lı kən din də do ğu lub.

1955 – Əmək dar ar tist Rə hi lə Za hid qı zı Məm mə do va ana dan olub. Gən cə Döv
lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1978 – Əmək dar ar tist, xa nən də Qo çaq Mə hər rəm oğ lu Əs gə rov Fü zu li ra yo nu nun 
Qo çəh məd li kən din də ana dan olub. Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so lis ti dir. 

1980 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ope ra mü ğən ni si (sop ra no) Di na rə Fuad qı zı Əli ye
va Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb, 2010cu il dən 
Ru si ya Bö yük Teat rı nın so lis ti dir.

1987 – Ta nın mış rəng kar Fər had İb ra him oğ lu Ha cı yev (29.8.1929 – 1987) və fat 
edib. Azər bay can da bər pa rəs sam lı ğı nın əsa sı nı qo yub. 

1993 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, ic ti mai xa dim, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Mir
zə Əj dər oğ lu İb ra hi mov (28.10.1911 – 1993) və fat edib. “Gə lə cək gün”, “Bö yük 
da yaq” ro man la rı,  “Hə yat”, “Kənd çi qı zı” pyes lə ri və s. əsər lə rin müəl li fi dir. 
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1994 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da Xalq rəs sa mı Sət ar Bəh lul za də nin ana dan 
ol ma sı nın 85ci il dö nü mü nə həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Azər bay can 
Döv lət İn cə sə nət Mu ze yin də rəs sa mın sər gi si açı lıb. Pre zi dent Hey dər Əli yev 
yu bi ley təd bir lə rin də iş ti rak edib.

2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən
də si, bö yük dra ma turq, şair, ya zı çı Cə fər Cab bar lı nın 120 il li yi nin qeyd edil mə
si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1928 – Ta nın mış xa nən də Qu lu Rüs təm oğ lu Əs gə rov (1928 
– 11.6.1987) Sal yan ra yo nun da do ğu lub. Mu ğam və xalq mah-
nı la rı nın bən zər siz ifa çı sı olub, ope ra ta ma şa la rın da Məc nun 
(Ü.Ha cı bəy li – “Ley li və Məc nun”), Şah İs ma yıl (M.Ma qo ma-
yev – “Şah İs ma yıl”) və s. rol lar da çı xış edib.

1930 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor Sü ley man Sər dar oğ lu 
Əli yar lı (1930 – 16.1.2014) Bey lə qan ra yo nu nun Şah se vən kən-
din də ana dan olub. “Azər bay can ta ri xi üz rə qay naq lar”, “Azər bay can türk lə ri-
nin et no ge ne zi” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

1934 – Şair, dra ma turq, pub li sist Tey yub Qur ban (Tey yub Yar məm məd oğ lu 
Qur ba nov; 1934–2018) ana dan olub. 

1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar İs ma yıl Cöv dət oğ lu Ha cı yev Ba-
kı da ana dan olub. Ka na da da ya şa yır. Niaqa ra şə hə rin də “İpək Yo lu” ka me ra 
or kest ri nə rəh bər lik edir.

1951 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zə ri fə Xa na ğa qı zı Mə li ko va ana dan olub. 
Mə də niy yət Na zir li yi Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər-
kə zi nin di rek to ru dur.

1957 – Ya zı çı, dra ma turq, şai ri Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əy-
yub Cəb ra yıl oğ lu Ab ba sov (1905–1957) və fat edib. Zən gə zur 
qə za sı nın Şə ki kən din də do ğu lub. “Zən gə zur” ro ma nı, “Şə-
fəq”, “Ba har nəğ mə si” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Ba kı Teatr 
Mək tə bi nin di rek to ru olub.

1958 – Əmək dar ar tist Ya di gar Məm məd oğ lu Mu ra dov Ağ-
dam ra yo nun da ana dan olub. Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram 

Teat rın da akt yor və re jis sor ki mi fəaliy yət gös tə rib, teat rın di rek to ru dur.

1966 – Ka man ça ifa çı sı, Əmək dar müəl lim Afət  Ka zım qı zı Ka zı mo va ana dan 
olub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də ça lı şır.

1980 – Əzim Əzim za də adı na Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bi ya ra dıl-
ma sı nın 60 il li yi ilə əla qə dar Azər bay can SSR Ali So vet Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri 
fər ma nı ilə təl tif edi lib.

1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev 1948–1953-cü il lər də azər bay can lı la rın Er mə-
nis tan SSR əra zi sin də ki ta ri xi tor paq la rın dan küt lə vi sü rət də de por ta si ya sı na 
si ya si qiy mət ve rən fər man im za la yıb. 
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2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev 1898-ci il də Ba kı da çə kil miş ki no sü jet lə rin ilk 
küt lə vi nü ma yi şi nin ke çi ril di yi ta ri xin – 2 av qus tun ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra-
mı – Azər bay can Ki no su Gü nü elan edil mə si ba rə də sə rən cam im za la yıb.

2000 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da IV Bey nəl xalq “Şərq-Qərb” ki no fes ti va lı-
nın açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.
2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də İs tiq lal mu ze yi nin ya ra dıl ma sı və 
İs tiq lal abi də si nin ucal dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv-
lət Xid mə ti nin ya ra dıl ma sı haq qın da fər man im za la yıb.
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1921 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa-
tı laureatı Mi ka yıl Hü seyn oğ lu Ab dul la yev (1921 – 21.8.2002) 
Ba kı da ana dan olub. “Çəl tik çi qız lar”, “İma dəd din Nə si mi” 
və s. məş hur əsər lə rin, “Də də Qor qud” das ta nı, M.Fü zu li nin 
“Ley li və Məc nun” poema sı nın nəşr lə ri nə il lüst ra si ya la rın, 
“Ni za mi” met ro stan si ya sı nın bə dii tər ti ba tı nın müəl li fi dir. 
“Hin dis tan” sil si lə si nə gö rə Cə va hir ləl Neh ru mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb.

1943 – Ta nın mış bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti Fə rəc Qa ra oğ lu Qa ra yev Ba-
kı da ana dan olub. “Qo bus tan köl gə lə ri”, “Ka ley dos kop” ba let lə ri, “Eş qə sə ya-
hət” ope ra sı, sim fo nik or kestr üçün əsər lə rin müəl li fi dir. Mosk va Döv lət Kon-
ser va to ri ya sı nın pro fes so ru dur. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da, Ka zan Döv lət 
Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, dra ma turq Rəh-
man Ba lar za oğ lu Əli za də (1947 – 16.3.2013) Ba kı da do ğu lub. 
Gənc lər Teat rın da, Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rın da baş 
re jis sor iş lə yib. 20-dən çox pye sin müəl li fi dir.

1950 – Xalq ar tis ti Gül şən Ağa da daş qı zı Qur ba no va (1950 – 
17.11.2006) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da çı xış edib. 
Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1960 – Əmək dar ar tist Emil Kar lo viç Hə sə nov ana dan olub. R.Beh bu dov adı-
na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rı nın Est ra da-sim fo nik or kest ri nin üz vü dür.

1965 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xa ti rə Sət ar qı zı Ta ğı ye va ana dan olub. Mu-
zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zi nin əmək da şı dır.

1966 – Xalq ar tis ti Meh ri ban Mür vət qı zı Zə ki Ba kı da do ğu lub. Yuğ, Rus Dram 
teatr la rın da ta ma şa lar da oy na yıb, Mil li Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır, film lə rə 
(“Kü çə lə rə su səp mi şəm”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) çə ki lib. 

1969 – Xalq ar tis ti, ta nın mış piano çu, caz ifa çı sı, bəs tə kar Əzi zə Va qif qı zı Mus-
ta fa za də Ba kı da ana dan olub. Al ma ni ya da ya şa yır. Müx tə lif şə hər lər də, o cüm-
lə dən Ba kı da caz fes ti val la rın da çı xış edir.

2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq-
qın da” sə rən cam im za la yıb. Azər bay ca nın müasir təs vi ri sə nət nü mu nə lə ri nin 
nü ma yi şi məq sə di lə ya ra dı lan mu ze yin açı lı şı 2009-cu il mar tın 20-də ke çi ri lib.
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2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük bəs tə kar, pe da qoq Qa ra Qa ra ye vin ana-
dan ol ma sı nın 90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə ri Su ra xa nı ra yo nun da Atəş gah mə bə di 
əra zi si nin “Atəş gah mə bə di” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu, Qu ba ra yo nu nun 
Xı na lıq kən di nin ta ri xi əra zi si nin “Xı na lıq” Döv lət Ta rix-Me mar lıq və Et noq-
ra fi ya Qo ru ğu, Ağs ta fa ra yo nu əra zi sin də Ke şik çi dağ sil si lə si nin bir his sə si ni 
əha tə edən ma ğa ra lar komp lek si nin “Ke şik çi dağ” Döv lət Ta rix-Mə də niy yət 
Qo ru ğu elan edil mə si haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.
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1905 – Ədə biy yat şü nas Ata ba ba Daş də mir oğ lu Mu sa xan lı 
(1905 – 14.8.1941) Ba kı da do ğu lub. “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 
ilk təd qi qat çı la rın dan bi ri dir. Rep res si ya qur ba nı olub.

1920 – Ba kı da Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı ilə ya ra dı-
lan rus teatr trup pa sı nın – Azad Tən qid və Təb liğ Teat rı nın 
(Sa tir-Aqit Teat rı) açı lı şı ke çi ri lib. 1923-cü il də teatr ye ni dən 
təş kil edi lə rək Ba kı İş çi Teat rı, 1937-ci il də Döv lət Rus Dram 
Teat rı ad lan dı rı lıb. 1956-cı il dən Sə məd Vur ğu nun adı nı da şı yır. 2019-cu il də 
teat ra “Aka de mik” sta tu su ve ri lib.

1925 – İlk azər bay can lı qa dın – fəl sə fə elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şü ku fə Şa mil 
qı zı Mir zə ye va (1925 – 9.10.1980) Ağ dam ra yo nu nun Gü lab lı kən din də do ğu-
lub. Es te ti ka ta ri xi və nə zə riy yə si nə dair təd qi qat la rın müəl li fi dir.

1939 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Məm məd şah Qə dim oğ lu Ata yev 
(1939–2011) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da trup pa mü di ri iş lə yib.

1957 – Əmək dar ar tist Rə na Bö yü ka ğa qı zı Ta lı bo va ana dan olub. Azər bay can 
Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun Va qif Mus ta fa za də adı na “Se vil” vo kal an samb lı-
nın bə dii rəh bə ri dir.

1963 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Şi rin Arif qı zı Mə li ko va Ba kı da 
ana dan olub.

2014 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Oq tay Se yid 
Hü seyn oğ lu Sa dıq za də (21.2.1921 – 2014) və fat edib. “Ni-
za mi Gən cə vi və dün ya mə də niy yə ti” sil si lə si, “1937-ci il 
rep res si ya sı nın qur ban la rı”, “Hü seyn Ca vi din alə mi” trip ti-
xi əsər lə rin müəl li fi dir. “Na tə va nın port re ti” və s. tab lo la rın 
müəl li fi dir.
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1913 – Ta nın mış şair, tər cü mə çi Ələk bər Zi ya tay (Ələk bər Hə sən oğ lu Cə fə rov, 
1913 – 2.7.1982) Gən cə də do ğu lub. Bir çox şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib. Rus 
di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

1916 – Ya zı çı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Sü ley man Və li oğ lu 
Və li yev (1916 – 7.3.1996) Ba kı nın Ra ma na kən din də do ğu lub. 
“Mü ba hi sə li şə hər”, “Dü yün lər” ro man la rı nın müəl li fi dir. 
“Şor cül lü tü” po ves ti əsa sın da “Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” fil
mi çə ki lib.

1920 – Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ilk də fə Hü seyn 
Ca vi din əsə ri – “İb lis” fa ciəsi (re jis sor Ab bas mir zə Şə rif za də) 
nü ma yiş olu nub.

1922 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı, Əmək dar elm xa di mi Kam ran Da daş oğ lu Məm
mə dov (1922 – 6.4.1989) ana dan olub. 

1923 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Tü kəz ban Mə hər rəm qı zı İs ma yı lo va 
(1923 – 24.3.2008) ana dan olub. İfa çı lıq la ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib. 

1923 – Gör kəm li ta rix çi və şərq şü nas, aka de mik, So vet İt i fa
qı Qəh rə ma nı Zi ya Mu sa oğ lu Bün ya dov (1923 – 21.2.1997) 
As ta ra da ana dan olub. Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı Şərq
şü nas lıq İns ti tu tu na rəh bər lik edib. Aka de mi ya nın vit sepre
zi den ti (1990–1997), Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995–1997) olub.

1927 – Məş hur hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı, aka de mik Ömər 
Hə sən oğ lu El da rov Dər bənd şə hə rin də ana dan olub. Bir çox 

gör kəm li şəx siy yət lə rin qə bi rüs tü abi də lə ri nin, M.Fü zu li nin (T.Məm mə dov la 
bir gə), Na tə va nın, H.Ca vi din, Ni ya zi nin və s. hey kəl lə ri nin müəl li fi dir. Azər
bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın rek to ru dur.

1929 – Mə də niy yət və elm xa di mi, fəl sə fə elm lə ri na mi zə di Za kir Nə ri man oğ lu Ba
ğı rov (1929 – 31.3.1989) Şu şa da ana dan olub. 1971–1989cu il lər də Azər bay can Res
pub li ka sı nın Mə də niy yət na zi ri iş lə yib. Azər bay can Ali So ve ti nin de pu ta tı olub. 

1945 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Va li də Rüs təm qı zı Ab dul la ye va ana dan 
olub. C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da ça lı şır.

1949 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tün za lə Hə mid qı zı Əh mə do va ana dan 
olub. “İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zi nin iş çi si dir.
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1952 – Ta nın mış rəs sam, şair, tər cü mə çi Adil Mir se yid (Adil Mir se yid oğ lu Ba
xı şov; 1952–2014) ana dan olub.

1963 – Əmək dar ar tist Ye le na Eduar dov na Spit si na ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır.

1967 – Əmək dar ar tist Nü şa bə Ələs gər qı zı Hüm mə to va ana dan olub. Mə də
niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin müəl li mi dir.

1975 – Xalq ar tis ti, xa nən də Si ma rə Cə ma ləd din qı zı İma no va ana dan olub. 
Sə mər qənd də ke çi ri lən “Şərq tə ra nə lə ri” fes ti va lı nın Qranpri mü ka fat çı sı dır. 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yir.

1978 – Xalq ar tis ti, şoumen, pro dü ser, akt yor Mu rad Əli oğ lu Da da şov Ba kı da 
do ğu lub.

1979 – Döv lət xa di mi Məm məd Qur ban oğ lu Qur ba nov (1911–1979) və fat edib. 
Azər bay can SSR Mə də niy yət na zi ri (1955–1960 və 1963–1965), Na zir lər So ve ti 
ya nın da Ki ne ma toq ra fi ya Ko mi tə si nin səd ri iş lə yib.

2012 – “Mə də niy yət haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu qə bul 
olu nub. Ye ni qa nun qüv və yə min dik dən (15 fev ral 2013) son ra 1998ci il 6 fev
ral ta rix li “Mə də niy yət haq qın da” qa nun ləğv edi lib.
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1898 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, akt yor Ağar za Sə mən dər oğ lu Qu-
li yev (1898 – 15.9.1976) Lən kə ran da do ğu lub. “Qa ra daş lar”, “Sə hər”, “Ul-
duz” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, ki no ya çə ki lib.

1906 – Xalq ar tis ti, xa nən də Əlöv sət Şi rə li oğ lu Sa dı qov (1906–1971) ana dan 
olub. 1930-cu il dən Döv lət Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb.

1911 – Ta nın mış jur na list, pe da qoq Nə sir Əsə dul la oğ lu 
İman qu li yev (1911–1998) Ba kı da do ğu lub. “Ba kı” və “Ba ku” 
qə zet lə ri nin ya ra dı cı sı və 30 ilə ya xın baş re dak to ru, Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin Jur na lis ti ka fa kül tə si nin pro fes so ru 
olub.

1920 – Ya zı çı, sse na rist, re jis sor, Xalq ar-
tis ti Hə sən Meh di oğ lu Se yid bəy li (1920 – 
25.6.1980) Ba kı da do ğu lub. “Uzaq sa hil lər də” (İ.Qa sı mov la 
bir gə), “Cəb hə dən cəb hə yə” ro man la rı nın, pyes lə rin müəl-
li fi  dir. “Te le fon çu qız”, “Bi zim Cə biş müəl lim”, “Nə si mi” 
fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt-
ti fa qı nın səd ri olub. 

1937 – Ta rix çi, et noq raf, AMEA-nın müx bir üz vü Arif Akim oğ lu Ab ba sov (1937 
– 21.4.2005) Nax çı van da do ğu lub. 

1939 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Rauf Əb dü-
lə li oğ lu İs ma yı lov (1939–2019) Ba kı da do ğu lub. Mil li Məc li sin Təh sil, elm, din 
və mə də niy yət mə sə lə lə ri daimi ko mis si ya sı nın səd ri olub. 

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Mü səl lim Qa man oğ lu Hə sə nov Şəm kir 
ra yo nu nun Şiş tə pə kən din də do ğu lub. “Əbə di eza miy yət”, “Son ic las” bə dii-
sə nəd li fi lm lə ri nin sse na ri müəl li fi  dir.

1967 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ədi bə İmaş qı zı İs ma yı lo va ana dan olub. 
M.F.Axund za də adı na Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın di rek tor müavi ni-
dir.

1992 – Ali So vet (Mil li Şu ra) “Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət di li 
haq qın da” qa nun qə bul edib. Qa nun da döv lət di li “türk di li” ki mi qeyd 
olun muş du. 1995-ci il də qə bul edi lən Azər bay can Res pub li ka sı nın ye ni 
Kons ti tu si ya sın da döv lət di li nin adı ye ni dən Azər bay can di li ola raq təs bit 
olun du.
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1993 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin sə rən ca mı ilə “Azər ki-
no vi deo” İs teh sa lat Bir li yi nin nəz din də Azər bay can Döv lət Film Fon du ya ra-
dı lıb. 2001-ci il də “Azər ki no vi deo” İB ləğv edi lə rək funk si ya la rı Mə də niy yət 
Na zir li yi nə ve ri lib. 2009-cu il də Döv lət Film Fon du nun ye ni bi na sı is ti fa də yə 
ve ri lib.

2015 – Fi ri dun Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın 50 il lik yu bi le-
yi mü na si bə ti lə Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib.

2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış bəs tə kar, Xalq ar tis ti El za İb ra hi mo-
va nın 80 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1911 – Şərq şü nas, tər cü mə çi, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi Məm məd Mü ba-
riz Əli oğ lu Əli za də (1911 – 9.4.1994) ana dan olub. Ni za mi nin, Xa qa ni nin təd-
qi qat çı sı olub. Mü ci rəd din Bey lə qa ni nin şeir lə ri ni fars ca dan di li mi zə tər cü mə 
edib. 

1913 – Əmək dar ar tist İmam ver di Sal man oğ lu Ba ğı rov (1913 
– 6.5.1985) ana dan olub. İrə van Döv lət Azər bay can Teat rı, 
Aka de mik Mil li Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı-
şıb.

1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hü seyn Mu sa oğ lu 
Sul ta nov (1923 – 30.3.1993) ana dan olub.

1927 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə cəf Ab bas oğ lu Hə sən za də (1927–2012) 
Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da akt yor və re jis sor as sis-
ten ti ki mi fəaliy yət gös tə rib, fi lm lə rə çə ki lib. 

1945 – Əmək dar ar tist Sa diq Əliab bas oğ lu İb ra hi mov (1945 – 20.8.2010) Ba kı da 
do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

1945 –  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Mo bil Rə şid oğ lu Ba ba yev Gən cə-
də do ğu lub. Te le vi zi ya ta ma şa la rı na, fi lm lə rə (“Ba ba mı zın ba ba sı nın ba ba sı”, 
“Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” və s.) mu si qi ya zıb.

1946 – Xalq ar tis ti, ba le ri na, Döv lət mü ka fa tı laureatı Çim naz Məm məd qı zı 
Ba ba ye va Ba kı da do ğu lub. 1964–1977-ci il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti olub, teatr da ba let meys ter ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

1957 – Əmək dar rəs sam Na miq Za hid  oğ lu Məm mə dov Gən cə şə hə rin də ana-
dan olub. Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da ka fed ra mü di ri iş lə yib.

1960 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Naz pə ri Əh mə də li qı zı Dos tə li ye va ana dan olub.

1961 – Ya zı çı-dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi El çin Hü seyn oğ lu Hü seyn-
bəy li Cəb ra yıl ra yo nun da ana dan olub. Əsər lə ri: “Şah Ab bas”, “Ba lıq adam”, 
“Met ro va di si” (ro man lar), “La bi rint”, “İki nə fər üçün oyun” (pyes lər) və s.
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1976 –  Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə so vet ki no 
sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə və Azər bay can ki no su nun 60 il li yi ilə 
əla qə dar ola raq bir qrup ki no xa di mi təl tif olu nub. So vet döv rün də Azər bay can 
ki no su nun ta ri xi 1916-cı il dən he sab la nır dı. Müs tə qi lik döv rün də təd qi qat lar 
bu ta ri xin 1898-ci il dən baş lan dı ğı nı sü bu ta ye tir di.

1986 – Əmək dar ar tist Qur ban Bax şə li oğ lu Mir zə yev (1920–1986) və fat edib. 
Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi nin 870 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1872 – Ya zı çı-pub li sist, pe da qoq Ömər Faiq Ne man za də (1872 
– 10.10. 1937) Gür cüs tan da, Ahıs ka (Axal sıx) qə za sı nın Az qur 
kən din də do ğu lub. “Şər qi-rus” qə ze ti nin, “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı nın ya ra dı cı la rın dan dır. Gür cüs tan da və Azər bay can-
da xalq maari fi sa hə sin də ça lı şıb, rep res si ya qur ba nı olub.

1926 – Əmək dar ar tist, ba la ban və klar net ifa çı sı Bəh ruz Mah-
mud oğ lu Zey na lov (1926 – 25.5.1998) Ba kı da ana dan olub.

1934 – Xalq ar tis ti İb ra him Əh məd oğ lu Məm mə dov Nax çı van MR Cul fa ra yo-
nu nun Bə nə ni yar kən din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub.

1935 – Ope ra və Ba let Teat rın da Müs lüm Ma qo ma ye vin “Nər giz” ope ra sı nın 
ilk ta ma şa sı (re jis sor Alek sandr Tu qa nov) olub.

1939 – Şair, ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Məm məd Mux tar oğ lu As lan (1939 – 23.9.2015) Kəl bə cər ra-
yo nu nun La çın kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Dur na lar lə lək 
sa lır”, “Öm rün ya rı ya şın da”, “Sax la izi mi, dün ya” və s. 

1949 – Əmək dar ar tist Yu sif Fə rəc oğ lu Al lah ver di yev Nax-
çı van MR Ba bək ra yo nu nun Kə rim bəy li kən din də do ğu lub. 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da akt yor iş lə yib.

1954 – Xalq ar tis ti Na tal ya Va leh qı zı Ta ğı ye va (1954 – 16.1.2005) ana dan olub. 
Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub, film lə rə (“Də də Qor qud”, “Onun bə-
la lı sev gi si” və s.) çə ki lib.   

1956 – Əmək dar me mar Za hi də Gül məm məd qı zı Məm mə do va ana dan olub.

1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şə fa qət Mir zə can qı zı Ha cı ye va ana dan olub. 
Şir van şə hər Uşaq mu si qi mək tə bin də ça lı şır.
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1896 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no is teh sa lı təş ki lat çı sı Tey mur Əli oğ lu 
Hü sey nov (1896–1973) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 30-
dan çox bə dii və sə nəd li fi l min di rek to ru olub.

1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, gör kəm li ki no re jis sor, 
ope ra tor Əli sətt  ar Ələs gər oğ lu Ata ki şi yev (1906 – 7.11.1990) 
Ba kı da ana dan olub. “Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim kü çə”, “Sehr-
li xa lat”, “İs tin taq da vam edir” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, “O 
ol ma sın, bu ol sun”, “Uzaq sa hil lər də” fi lm lə ri nin ope ra to ru 
olub.

1906 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Əli Ab dul la oğ lu 
Sul tan lı (1906–1960) Nax çı van da do ğu lub. An tik ədə biy yat, Azər bay can dra-
ma tur gi ya sı nın ta ri xi nə dair ki tab la rın müəl li fi  dir.

1908 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru, akt yor İb ra him (Mi rib ra-
him) Ta ğı oğ lu Həm zə yev (1908–1982) Gən cə şə hə rin də do ğu-
lub. 1937-ci il dən Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da 
ça lı şıb, teat rın di rek to ru, baş re jis so ru olub.

1909 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Ələs gər Məm məd ta ğı oğ lu 
Şə ri fov (1909 – 8.9.1982) Şa ma xı da do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb, “Sə bu hi” fi l min də M.Ş.Va zeh ro lun da 

çə ki lib.

1910 – Ta rix çi, Azər bay can EA-nın müx bir üz vü Zül fə li İma mə li oğ lu İb ra hi-
mov (1910–1972) ana dan olub. Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru (1960–1967) iş lə yib.

1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hü seyn Mu sa oğ lu Sul ta nov (1923 
– 31.3.1993) To vuz ra yo nun da ana dan olub. Gən cə Dram, Gənc Ta ma şa çı lar 
teatr la rın da ça lı şıb.

1925 – Azər bay can ya zı çı və şair lə ri nin “Qı zıl qə ləm lər” ədə bi cə miy yə ti ya-
ra nıb. 1927-ci il də Azər bay can Ədə biy yat Cə miy yə ti (1925-ci il də ya ran mış dı) 
bir lə şib. 1928-ci il də Azər bay can Pro le tar Ya zı çı la rı As so siasi ya sı, 1934-cü il də 
Ya zı çı lar İtt  i fa qı ya ra dıl dı.

1930 – Ya zı çı-pub li sist, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Tey mur Ək bər oğ lu Əh mə-
dov Şəm kir də ana dan olub. “Azər bay can ya zı çı la rı” en sik lo pe dik mə lu mat ki-
ta bı nın müəl li fi  dir.
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1931 – Azər bay can da ki tab xa na şü nas lıq el mi mək tə bi nin ba ni si, ta rix elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor Abu zər Alı oğ lu Xə lə fov Göy çə ma ha lı nın (Er mə nis tan SSR) 
Cil kən din də do ğu lub. Əmək dar mə də niy yət iş çi si, Əmək dar elm xa di mi, Bey-
nəl xalq İn for ma si ya laş dır ma Aka de mi ya sı nın aka de mi ki dir. BDU-nun Ki tab-
xa na şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri iş lə yib.

1932 – Əmək dar rəs sam Ka mal Əmi rul la oğ lu Sə məd za də Xı zı ra yo nun da ana-
dan olub. Ba tik sə nət nö vün də əsər lər ya ra dıb. Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tun da, Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da müəl lim iş lə yib.

1934 – Ədə biy yat şü nas alim, şair-pub li sist, pro fes sor Fa mil Meh di (Fa mil Ağa-
lar oğ lu Meh di yev; 1934 – 18.9.2003) Ağ dam ra yo nu nun Sa rı ha cı lı kən din də 
do ğu lub.

1935 – Xalq ya zı çı sı Yu sif Sə mə doğ lu (Və ki lov; 1935 – 
17.8.1998) ana dan olub. “220 say lı otaq”, “Qa lak ti ka” he ka yə-
lər top lu su, “Qətl gü nü” ro ma nı nın müəl li fi  dir. “Yed di oğul 
is tə rəm”, “Qətl gü nü” fi lm lə ri nin sse na ri si ya zıb. Mil li Məc li-
sin de pu ta tı (1995–1998) olub.

1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Maq bet Zey nal oğ lu Bün-
ya tov Zər dab ra yo nun Se yid lər kən din də do ğu lub. Ba kı Döv-
lət Sir ki nin, Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın (2006–2010) di rek to ru iş lə yib.

1940 – Əmək dar elm xa di mi, ta rix çi, aka de mik Nailə Məm mə də li qı zı Və li xan lı 
Ba kı da ana dan olub. AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin di rek to ru-
dur.

1941 – Xalq ar tis ti Zem fi  ra Məm mə də li qı zı Əli ye va (1941 – 
16.11.1995) Şəm ki rin Mo rul kən din də do ğu lub. Gən cə və 
Nax çı van teatr la rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lə rə 
çə ki lib.

1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ağa lar Həm zə oğ lu 
Mir zə (1954 – 5.3.2008) Şab ran ra yo nun da do ğu lub. Azər bay-
can Te le vi zi ya sın da şi fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı na aid ve ri liş lə rin 

müəl li fi  olub.

1991 – Azər bay can Par la men ti (Ali So ve tin Mil li Şu ra sı) 31 de kab rın “Dün-
ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü” elan olun ma sı ba rə də qə rar qə bul 
edib. 

25 DЕKABR

496



25 DЕKABR
1991 – Pre zi dent Ayaz Mü təl li bov “La tın qra fi  ka lı Azər bay can əlifb  a sı nın bər-
pa sı haq qın da” fər man im za la yıb. Bu pro ses göz lə nil di yin dən çox uzan dı. Pre-
zi dent Hey dər Əli ye vin 2001-ci il iyu nun 18-də im za la dı ğı fər man la hə min il 
av qus tun 1-də la tın qra fi  ka lı əlifb  a ya ke çid ba şa çat dı rıl dı.

2001 – “Azad Azər bay can” te le vi zi ya sı fəaliy yə tə baş la yıb.

2016 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Ağa xan Mi na xan oğ lu Ab dul la yev 
(6.2.1950 – 2016) və fat edib.
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1910 – Ta nın mış ya zı çı Yu sif Şir van (Yu sif Əs gər oğ lu Əs gə rov; 1910–1979) Şa-
ma xı da ana dan olub. Əsər lə ri: “Şə fəq”, “Bu lud lar da ğı lır”, “Mə zun lar” (ro-
man lar), “Su lar da yan ğın”, “Ömür çi çək lə nir” (po vest lər) və s. Rus di lin dən 
tər cü mə lər edib.

1919 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Əmi nə Pa şa qı zı Dil ba zi (1919 
– 30.4.2010) Qa zax da ana dan olub. “Çi nar”, “Se vinc” qız lar 
an samb lı nı ya ra dıb. 1949-cu il dən Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək-
tə bin də dərs de yib. “O ol ma sın, bu ol sun” fi l mi nə çə ki lib. 
“Ul duz”, “Ar şın mal alan” (1965) fi lm lə rin də rəqs lə rə qu ru-
luş ve rib.

1932 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, dra ma turq, tər cü mə çi 
Yu sif Qo naq oğ lu Hə sən bəy Qu ba şə hə rin də ana dan olub. Pyes lə ri ta ma şa ya 
qo yu lub, söz lə ri nə mah nı lar ya zı lıb. 

1948 – Əmək dar me mar, pro fes sor El bay Ən vər oğ lu Qa sım za də Ba kı da ana dan 
olub. Ba kı şə hə ri nin baş me ma rı iş lə yib. Azər bay can Me mar lar İtt  i fa qı İda rə he-
yə ti nin səd ri (2012-ci il dən), Bey nəl xalq Me mar lar İtt  i fa qı nın Şu ra üz vü dür.

1950 – Xalq ar tis ti Nu riy yə Əliağa qı zı Əh mə do va (1950 – 
10.10.2015) Şə ki də ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da 
ça lı şıb, “Bəxt üzü yü”, “Bağ möv sü mü”, “Həm zi ya rət, həm 
ti ca rət”  və s. fi lm ləri nə çə ki lib.  

2011 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə Qo bus tan Mil li Ta-
rix-Bə dii Qo ru ğu mu ze yi nin ye ni bi na sı nın açı lı şı ke çi ri lib.
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1897 – Xalq ar tis ti Yu zef Da vi do viç Çars ki (Tan xel son; 1897–1948) Tif is də do
ğu lub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru (1928ci il dən) olub.

1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Zey nəb Ta
lıb qı zı Ka zı mo va (1912–1984) ana dan olub. “Azər bay can
film” ki nos tu di ya sın da bir sı ra film lə rin (“Fə tə li xan”, “Te
le fon çu qız”) 2ci re jis so ru olub, sə nəd li film lə rə qu ru luş 
ve rib.

1932 – Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar Oq tay Ka zı mi (Oq tay 
Məm məd oğ lu Ka zı mov; 1932 – 9.8.2010) As ta ra şə hə rin də 
do ğu lub. 200dək mah nı nın, ta ma şa la ra mu si qi nin, “Şə hid lər” sim fo ni ya sı, 
“Hop hop na mə” ora to ri ya sı və s. əsər lə rin müəl li fi dir.

1934 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş, Döv lət mü ka fat la rı laureatı 
İb ra him İs ma yıl oğ lu Zey na lov (1934 – 6.3.2008) Ba kı da do ğu
lub. İma dəd din Nə si mi (T.Məm mə dov la bir gə) , Şah İs ma yıl 
Xə tai, İs ma yıl bəy Qut qa şın lı, Mü ci rəd din Bey lə qa ni (hər üçü 
Z.Meh di yev lə bir gə) və b. gör kəm li şəx siy yət lə rin abi də lə ri
nin həm müəl li fi dir. Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin 
di rek to ru iş lə yib.

1938 – Xalq ar tis ti Sa fu rə Ağa ba la qı zı İb ra hi mo va Ba kı da ana dan olub. Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. “Se vil”, “Ar şın mal alan”, “Qa tır Məm məd”, “Al ma al
ma ya bən zər”, “Dər viş Pa ri si part la dır”, “Qay na na” və s. film lə rə çə ki lib.

1943 – Xo reoq raf, Əmək dar müəl lim Pel lumb Mus ta fa oğ lu  Aqal li yay ana dan 
olub. Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da ça lı şır.  

1945 – Əmək dar me mar Vi da di  Hə bi bul lah oğ lu Mu ra dov ana dan olub.

1947 – Azər bay ca nın və SS Rİnin Xalq ar tis ti, piano çu, bəs tə kar, Döv lət mü ka
fa tı laureatı, pro fes sor Fər had Şəm si oğ lu Bə dəl bəy li Ba kı da do ğu lub. Bey nəl
xalq mü sa bi qə lə rin laureatı olub. 1991ci il dən Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın (keç miş Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı) rek to ru dur.

1958 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl qar Yu sif oğ lu Əh mə dov ana dan olub. Yev
lax şə hər 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin di rek to ru dur.

1962 – Əmək dar ar tist Çin giz Əliəş rəf oğ lu Əh mə dov Ba kı da ana dan olub. 
Aka de mik Mu si qi li Teat rın akt yo ru dur, te le vi zi ya ta ma şa la rı na çə ki lib.
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1970 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Emin Səl hab oğ lu Məm mə dov Ba kı da do ğu
lub. Öl kə miz də və xa ric də ke çi ri lən sər gi lə rin ku ra to ru dur. Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sın da dərs (qra fi ka) de yir.

1990 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Əbül fət Əsəd oğ lu Əli yev (30.12.1926 – 
1990) və fat edib.

1991 – Ba kı Şə hər So ve ti nin qə ra rı ilə Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat
rı na “Mil li” sta tu su ve ri lib.

2008 – Ba kı şə hə rin də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin açı lı şı ke çi ri lib. Mər kəz 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, UNES CO və İSES COnun xoş mə ram lı sə fi ri Meh
ri ban Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə in şa edi lib.

2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ar tis ti, gör kəm li tar zən Bəh ram Mən su ro
vun 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə “Da şın maz ta rix və mə də niy yət 
abi də lə ri nin bər pa sı, qo run ma sı, ta rix və mə də niy yət qo ruq la rı nın fəaliy yə ti
nin tək mil ləş di ril mə si və in ki şa fı na dair 2014–2020ci il lər üz rə Döv lət Proq ra
mı” təs diq edi lib.
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28 de kabr Bey nəl xalq Ki no Gü nü dür. 1895-ci ilin hə min gü nü Pa ris də ki “Qran-
ka fe”də Lui və Ogüst Lüm yer qar daş la rı öz lə ri nin icad et dik lə ri “Si ne ma toq-
raf” apa ra tı ilə ilk qı sa met raj lı fil min (“Fəh lə lə rin fab rik dən çıx ma sı”) pul lu 
sean sı nı təş kil edib lər.

1918 – Şair, tər cü mə çi İb ra him Kə bir li (İb ra him İs ma yıl oğ lu İb ra hi mov; 1918–
1995) Tər tər ra yo nu nun Kə bir li kən din də ana dan olub. Azər bay can di lin dən 
rus di li nə və ək si nə ədə bi tər cü mə lər edib. Mosk va da “So vets ki pi sa tel” nəş riy-
ya tın da re dak tor iş lə yib. 

1920 – Əmək dar elm xa di mi, fəl sə fə elm lə ri dok to ru, aka de mik Fi ru din Qa sım 
oğ lu Kö çər li (1920 – 3.6.2005) Gə də bəy ra yo nun İsa lı kən din də do ğu lub. Azər-
bay can EA-nın Fəl sə fə və Hü quq İns ti tu tu nun di rek to ru (1967–1985) iş lə yib.

1927 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Nə ri man Hə bib oğ-
lu Məm mə dov (1927 – 6.4.2015) Nax çı van şə hə rin də do ğu lub. 
Əsər lə ri: “Şeyx Sə nan” ba le ti, “Hü seyn Ca vid” sim fo ni ya sı və s.

1932 – Ba kı Türk İş çi Teat rı nın ya ra dı cı kol lek ti vi nin Gən cə 
şə hə ri nə kö çü rül mə si ba rə də Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə-
ra rı mət buat da dərc olu nub. 1933-cü ilin yan va rın da kö çü rü-
lən kol lek ti vin əsa sın da Gən cə Dram Teat rı təş kil olu nub.

1936 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, gör kəm li mü ğən ni Zey nəb Yəh ya 
qı zı Xan la ro va Ba kı da ana dan olub. Azər bay can mu si qi si nin dün ya da təb li ği nə 
töh fə lər ve rib. Ope ra ta ma şa la rın da (“Ley li və Məc nun”, “Əs li və Kə rəm”) çı xış 
edib. Azər bay can mə də niy yə ti nin in ki şa fın da xü su si xid mət lə ri nə gö rə “Hey-
dər Əli yev” or de ni ilə təl tif (2016) edi lib. Mil li Məc li sin de pu ta tı dır.

1937 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Əli yar Qur ba nə li oğ lu Sə fər li (1937 – 
4.1.2017) Or du bad ra yo nu nun Ana bad kən din də do ğu lub. 

1941 – Ta nın mış şair, pub li sist Şah mar Ək bər oğ lu Ək bər za-
də (1941 – 31.8.2000) Ağ dam ra yo nu nun Çə mən li kən din də 
do ğu lub. “Ana ma lay la”, “Sev gi borc ve ril məz”, “Haq qa pən-
cə rə” və s. ki tab la rın müəl li fi dir. “Mə də niy yət” qə ze ti nin baş 
re dak to ru (1991–2000) olub.

1947 – Əmək dar müəl lim Ta mil la Fə si qı zı Məm mə do va ana-
dan olub. Ba kı şə hə ri R.Ha cı yev adı na 16 nöm rə li Mu si qi 

mək tə bi nin müəl li mi dir.
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1968 – Xalq ar tis ti Mus ta fa Hə şim oğ lu Mər da nov (28.2.1894 – 1968) və fat edib. 
Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 
Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nin səd ri olub.

1994 – Pre zi dent Hey dər Əli ye vin iş ti ra kı ilə gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, pub li-
sist Cə lil Məm məd qu luzа də nin Ba kı şə hə rin də ki ev-mu ze yi nin açı lı şı ke çi ri lib. 
Res pub li ka Sa ra yın da ədi bin 125 il lik yu bi le yi tən tə nə li mə ra sim lə qeyd edi lib.

1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev BMT tə rə fin dən elan olu nan “2000-ci il – Sülh 
mə də niy yə ti ili”nin Azər bay can Res pub li ka sın da da qeyd olun ma sı haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Də də Qor qud” das tan la rı əsa sın da çox se ri ya lı 
bə dii te le vi zi ya fil mi nin çə kil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.
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1921 – Xalq ya zı çı sı, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Əzi zə Məm məd qı zı 
Cə fər za də (1921 – 4.9.2003) Ba kı da ana dan olub. S.Ə.Şir va ni, A.Səh hət, Xə tai və 
baş qa gör kəm li şəx siy yət lər haq qın da ta ri xi ro man la rın müəl li fi dir. “Azər bay
ca nın aşıq və şair qa dın la rı” (iki cild də) və s. ki tab la rı tər tib edib. 

1924 – Əmək dar ar tist Sa dıq Ömər oğ lu Hü sey nov (1924–2003)  
Kür də mir ra yo nu nun Ata ki şi li kən din də do ğu lub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Axı rın cı aşı rım”, “Mən ki gö zəl 
de yil dim” və s. film lər də  çə ki lib. Ra dioda uşaq ve ri liş lə rin də 
Sa va lan ba ba ob ra zı ilə yad da qa lıb.

1929 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Azər bay can EAnın 
aka de mi ki Püs tə xa nım Əzi za ğa qı zı Əziz bə yo va (1929 – 
8.1.1998) ana dan olub. Azər bay can EA Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

1929 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ka mil Nə cəf oğ
lu Nə cəf za də (1929 – 29.9.2011) Lən kə ran da do ğu lub. “Bi zim 
kü çə”, “Ul duz”, “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Bir cə nub şə hə
rin də”, Ad gü nü”, “Qan lı zə mi” və s. film lə rin qu ru luş çu rəs
sa mı olub. Mil li Dram və Rus Dram teatr la rın da ta ma şa la rın 
bə dii tər ti ba tı nı ve rib.

1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ya zı çıpub li sist Sa ra Oğuz 
(Sa ra Mol la çı qı zı Nə zi ro va; 1944 – 22.6.2014) Oğuz ra yo nun da ana dan olub. 
Pyes lə ri ta ma şa ya qo yu lub, sə nəd li film lə rin sse na ri müəl li fi dir.

1946 – Ta nın mış şair Nüs rət Yu sif oğ lu Kə sə mən li (1946 – 17.10.2003) Qa zax 
ra yo nu nun Ka li nin kənd kən din də ana dan olub. Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib, 
sə nəd li film lə rin sse na ri müəl li fi dir. “Azər bay can film”də baş re dak tor iş lə yib, 
“Doğ ma sa hil lər” fil mi nə çə ki lib.

1951 – Əmək dar ar tist El şad Al lah ver di oğ lu Zey na lov (1951–2007) Ağ su ra
yo nun da do ğu lub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru, di rek to ru (2000–
2007) olub.

1971 – Xalq ar tis ti, est ra da mü ğən ni si Faiq Ba la ğa oğ lu Ağa yev Ba kı da ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun so lis ti dir.

1993 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay ca nın gör kəm li ic ti maisi ya si xa di mi 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də nin ana dan ol ma sı nın 110 il li yi nin ke çi ril mə si 
haq qın da fər man im za la yıb.
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1998 – “Ki tab xa na işi haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı nın qa nu nu qə bul 
olu nub.

1998 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Ba kı şə hə rin də ki Də niz kə na rı bul va ra Mil li 
Park sta tu su ve ril mə si haq qın da fər man im za la yıb.

2006 – “Teatr və teatr fəaliy yə ti haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı nın qa nu
nu qə bul olu nub.

2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin ya ra
dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb. Mər kə zin tə mə lat ma mə ra si mi 2007ci 
ilin sent yab rın da ke çi ri lib. 2012ci il ma yın 10da Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
açı lı şı olub.
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1926 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Əbül fət Əsəd oğ lu Əli-
yev (1926 – 27.12.1990) Şu şa da do ğu lub. 1945-ci il dən Azər-
bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. Ope ra ta ma şa la-
rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Şah İs ma yıl” və s.) 
əsas rol la rı ifa edib. 

1937 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Rauf Yu sif oğ lu Ba ba yev ana-
dan olub. 1960–70-ci il lər də “Qa ya” kvar te ti nin so list lə rin-
dən bi ri ki mi məş hur la şıb. 2001-ci il dən “Qa ya” Döv lət An samb lı nın bə dii 
rəh bə ri dir.

1946 – Xalq ar tis ti El la (El mi ra) İs ma yıl qı zı Ya qu bo va Gən cə şə hə rin də ana dan 
olub. Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı dır. 

1952 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq İmam ver di Mə həm məd oğ lu Mus ta fa-
yev Gə də bəy ra yo nun da ana dan olub.

1954 – Xalq ar tis ti Fat ma Ya qub qı zı Mah mu do va Ağ dam ra yo nun da do ğu lub. 
Səh nə fəaliy yə ti nə Ağ dam Döv lət Dram Teat rın da baş la yıb, 1994-cü il dən Aka-
de mik Mu si qi li Teat rın akt ri sa sı dır, fi lm lə rə çə ki lib.

1954 – Ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Ni za məd din Şəm səd din oğ lu Şəm si za də Qu ba ra yo nu nun İs pik kən-
din də ana dan olub.

1962 – Əmək dar ar tist, ka man ça ifa çı sı El şən Məm məd oğ lu Man su rov ana dan 
olub.

1980 – Əmək dar ar tist Əf sər Di la vər oğ lu Nov ru zov Nax çı van MR Şə rur ra-
yo nu nun Çər çi bo ğan kən din də do ğu lub. “Şə rur” Xalq yal lı an samb lı nın bə dii 
rəh bə ri dir.

1989 – Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin qə ra rı ilə Gən cə şə hə ri nin 
ta ri xi adı bər pa olu nub. Gən cə xan lı ğı çar Ru si ya sı tə rə fi n dən iş ğal (1804) olu-
nan dan son ra şə hər Ye li za vet pol ad lan dı rıl mış dı. 1918-ci il də Gən cə adı bər pa 
edil sə də, 1935-ci il də şə hə rin adı ye nə də yiş di ri lə rək Ki ro va bad ol muş du.
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31 dekabrDünyaAzərbaycanlılarınınHəmrəyliyiGünüdür. 1989-cu il de-
kabrın31-dəNaxçıvanMuxtarRespublikasındaminlərləinsanSSRİ–İransər-
hədinikeçərəkCənubAzərbaycandakı soydaşlarımızaqovuşub.Azərbaycan
AliSovetinin25dekabr1991-ciiltarixliqərarıiləbutarixDünyaAzərbaycanlı-
larınınHəmrəylikGünüelanolunub.

1903 – Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan kinosunun
ilkrejissorlarındanolanMikayılYusifoğluMikayılov(1903–
1986)Bakıdadoğulub.“Lətif”(1930),“İsmət”(1934)vəs.bə-
diifilmlərəquruluşverib,sənədlifilmlərçəkib.

1907–YazıçıEynullaXankişioğluAğayev(1907–5.11.1978)
BakınınRamanakəndindəanadanolub.Əsərləri:“Şişpapaq”,
“Dağlardaşimşəkçaxır”,“Babanağılı”,“Teleqram”vəs.

1910 – Yazıçı-dramaturq Əbil Yusif (Əbil Məmməd oğlu Yusifov; 1910 –
29.3.1984)Ordubaddaanadanolub.Əsərləri: “Babək”, “Odlar içində”, “Sən-
gərdəngələnsəslər”vəs.

1920 – Əməkdarmədəniyyət işçisi, şair Zeynal Əliabbas oğlu Cabbarzadə
(1920–20.1.1977)Bakıdadoğulub.Uşaq-gənclərüçünkitablarınmüəllifidir:
“Çinar”,“Arzular”,“Dostum,gəlsözəbax”,“Ucadağbaşında”,“Bizimdün-
ya”vəs.

1924–Folklorşünas,filologiyaelmləridoktoruVaqifƏlioğluVəliyev(1924–
1998)Qazax rayonununPirili kəndindəanadanolub.Kitabları: “Azərbaycan
qəhrəmanlıqdastanları”,“Azərbaycanfolkloru”vəs.

1927–Əməkdarartist,operamüğənnisiFirudinMehdioğluMehdiyev(1927–
1.2.2006)anadanolub.1957-ciildənOperavəBaletTeatrındaçalışıb.Filmlərə
(“Böyükdayaq”,“Gecəqatarındaqətl”vəs.)çəkilib.

1927 – Xalq rəssamı Rasim Hənifə oğlu Babayev (1927 –
24.4.2007) Bakıda anadan olub. “Daşkəsən”, “Sumqayıt”,
“Qobustan”,“Xınalıq” linoqravüra silsilələrinin,kitabqrafi-
kasıüzrəəsərlərinmüəllifidir.

1928–TanınmışrejissorRaufMirmahmudoğluKazımovski
(1928–2.3.1976)Bakıdadoğulub.Çoxsaylıradiovəteleviziya
tamaşalarına,bədii televiziyafilmlərinə (“Poçtqutusu”)qu-

ruluşverib.
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1932–TanınmışşairBəhmənVətənoğlu(BəhmənKalışoğluAbbasov;1932–
2004)Kəlbəcər rayonununSeyidlərkəndindəanadanolub.Kitabları: “Vətən
bizibağışlamaz”,“Qaldıürəyimdədağıdağların”vəs.

1934–Böyükyazıçı-dramaturq,şair,ssenarist,rejissor,Əməkdarincəsənətxa-
dimiCəfərQafaroğluCabbarlı(20.3.1899–1934)vəfatedib.Millidramaturgi-
yanıninkişafındayenimərhələnintəməliniqoyub,millikinodailkssenarilərin
(“HacıQara”,“Sevil”,“Almaz”)müəllifidir.

1935 – Ədəbiyyatşünas, mətnşünas alim Ofeliya Əşrəf qızı Bayramlı (1935–
2006)anadanolub.XXəsrinəvvəlindəmətbuattariximizi,ƏlibəyHüseynzadə,
FiridunbəyKöçərliirsinitədqiqedib.

1939–Əməkdarrəssam,dekorativ-tətbiqisənətustasıƏdhəmSüleymanoğlu
YusubovBakıdaanadanolub.Müxtəlifmövzulardasüjetliqobelenlərinmüəl-
lifidir.AzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiyasınınkafedramüdiri,profes-
sorudur.

1946–Xalqartisti,müğənniYalçınİmranoğluRzazadəLənkərandadoğulub.
AzərbaycanTeleviziyasında“Danulduzu”ansamblının,digərmusiqikollek-
tivlərinin solisti olub, filmlərdə (“DədəQorqud”, “Qayınana”)mahnıları ifa
edib.MədəniyyətvəİncəsənətUniversitetininprofessorudur.

1947–Əməkdarincəsənətxadimi,kinooperator,DövlətmükafatılaureatıRafiq
ƏlioğluQəmbərovanadanolub.“Azərbaycanfilm”kinostudiyasındaçəkilən
“Dantenin yubileyi”, “İstintaq”, “Ölsəm... bağışla”, “Həm ziyarət, həm tica-
rət...”vəb.filmlərinquruluşçuoperatorudur.

1969–Əməkdarincəsənətxadimi,rəssam-modelyerFəxriyəRafiqqızıXələfo-
vaBakıdadoğulub.Modakolleksiyalarımüxtəlifölkələrdənümayişolunub.
MədəniyyətvəİncəsənətUniversitetininDizaynvədekorativtətbiqisənətka-
fedrasınındosentidir.
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