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gözlərində parıltı görünürdü, lakin xatirələrdən real 

həyata qayıtdıqda və Ziyanın həyatda olmadığını 

gördükdə, yenidən gözləri dolurdu. 
1997-ci ilin soyuq qış günündə böyük aka-

demikin ölümü nəinki  elmi ictimaiyyəti, bütün 

Azərbaycanı sarsıtmışdı. Həqiqətən Vətəni üçün, 

Vətəninin övladlarının savadlanması üçün o misilsiz 

işlər görmüş bir insanın bu cür qətlə yetirilməsi ilə 

barışmaq qeyri-mümkündür. Bu gün Azərbaycan 

tarixi materiallarının çox hissəsində Ziya Bünyado-

vun əməyini gördükdə, müqəddəs kitabımız olan 

“Quran-i Kərim”in Azərbaycan dilinə tərcüməsinə və 

digər işlərinə baxdıqda, onun necə zəhmətkeş alim 

olduğuna heyrətlənməmək olmur. 
Nəhayət, onun bütün həyat fəaliyyətini, elmi 

işlərini bir yerə yığan internet saytının açılması hər 

kəsi çox sevindirirdi. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, 

Nizami Kino Mərkəzində keçirilən təqdimatda biz də 

Xəzər Universitetinin tarixçi tələbələri olaraq 

müəllimimiz Roza Arazovanın başçılığı ilə orada 
Onu bir neçə dəfə tədbirlərdə, dəfələrlə isə iştirak etdik. Sayt isə artıq mayın 9-dan etibarən 

televiziya kanallarında görmüşəm. Hər dəfə Ziya fəaliyyət göstərir.  
Bünyadovun adı  çəkiləndə, onun gözləri yaşarır; Akademikin işlədiyi Şərqşünaslıq institutunda 
lakin o göz yaşlarının içində dərin, xoş xatirələr əks onunla yaxın olmuş insanlar tədbirdə xatirələrini, 
olunduğunu görürdüm. yadda qalan hadisələri danışdılar. Ən maraqlısı isə o 

Bu dəfə də onunla mayın 7-də Nizami Kino idi ki, hər kəs onun haqqında bildiyi əhvalatı təbəs-
Mərkəzində, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik  sümlə, sevinclə danışırdı. Ziya Bünyadov hər kəsin – 
Ziya Bünyadova həsr olunmuş internet saytının dostlarının, yaxınlarının və ən əsası həyat yoldaşı 
təqdimat mərasimində rastlaşdım. Tədbirin açılışı Tahirə xanımın yaddaşında xoş xatirələr, Azərbaycan 
Ziya Bünyadovun həyat yolunu əks etdirən filmin xalqı üçün, Azərbaycan elmi üçün isə çox dəyərli 
nümayişi ilə oldu. Film sona çatanda zala bir anlıq sərvət qoyub getdi. Əgər daha çox yaşasaydı, daha ar-
sükut çökdü. Lakin Tahirə xanımın hönkürtüsü   tıq işlər görə bilərdi, lakin buna imkan vermədilər. 
ətrafdakı sükutu pozdu. Yenə gözlərimi ona tərəf Tədbirdə AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix ins-
zillədim. Düşündüm ki, İndiki dövrdə tez-tez  giley-

titutunun direktor müavini Cəbi Bəhrəmov çıxışı-
lənərək,  “əsl sevgi yoxdur” deyən insanların sadəcə 

nın sonunda bir ifadə işlətdi və sanki  mənim fikir-
Tahirə xanımın gözlərinə baxması kifayətdir. Budur 

lərimə ümumi bir sonluq qoydu: “Ziya Bünyadova 
əsl sevgi! Artıq 16 ildir ki, o, Ziyasızdır. Lakin hələ də 

atılan güllə Azərbaycana atılan güllə oldu”.
bununla barışa bilmir. Hər dəfə onun adını eşidəndə, 

hər dəfə onun haqqında danışılanda, dərin mənəvi 

sarsıntı keçirir. 
Tədbirin sonunda onu daha yaxından – üzbəüz Mərziyə Əlizadə,

görmək şansım oldu. Mənə və digər tələbələrə Ziya Təhsil fakultəsi, III kurs tələbəsi
Bünyadovla ilk tanışlıqları, birlikdə yaşadıqları gözəl 

günlər haqqında danışdı. O, xatirələrə daldıqca 

həmin günlər gözünün önündə canlanırdı və 

TƏLƏBƏ  GUŞƏSİTƏLƏBƏ  GUŞƏSİ

BÖYÜK  ALİMİN  XATİRƏSİNİN  İŞIĞINDA
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 “Avropa Birliyi Araşdırmaları üzrə dərs 
proqramlarının işlənib hazırlanması və 
qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi” adlı 
Tempus layihəsi çərçivəsində Xəzər Univer-
sitetinin Siyasi elmlər və beynəlxalq münasi-
bətlər departamentinin koordinatoru Baba 
Bayramlı və həmin departamentin müəllimi 
Rəşad Hüseynov 29 aprel - 5 may tarixlərində 
Portuqaliyanın Lusofona Humanitar və 
Texnoloji Elmlər Universitetində Avropa 

Birliyi Araşdırmaları üzrə dərs proqramlarının təhlili (Curriculum Review) prosesində iştirak etmişlər. 
Avropaşünaslıq üzrə bakalavr, magistr və Ph.D səviyyələrində tədris proqramlarının təhlili aparılmış, layihə 
çərçivəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, müəllim və tələbələrin mübadiləsi, müəllimlərin treninqi, 
ikiqat dərəcə və birgə dərəcə üzrə təhsil imkanları barədə müzakirə aparmaq üçün bir sıra işgüzar görüşlər keçi-
rilmişdir.

ƏMƏKDAŞLARIMIZ  LUSOFONA   UNİVERSİTETİNDƏ  

Çox hörmətli Məhəmməd müəllim! deyil. Bu gün, mən daxil olmaqla, yüzlərlə Xəzər 
MBA məzununun yadında hər şeydən çox sizin bir in-

Məni bəlkə xatırlayarsınız - 2010-cu il Xəzər san kimi bizə, cürbəcür istək və problemlərimizə gös-
MBA məzunu Aydın Səlimov. Xəzər Universitetini tərdiyiniz qayğı qalıb. 
bitirdikdən sonra Avstraliyaya köçmüşəm, hələ də Sizin kimi bir insan və müəllimlə  tanış 
burada yaşayıram.Bu məktubu yazmaqda məqsədim olmaqdan duyduğum xoşbəxtliyi ifadə etməyi şəxsən 
sizə qısaca təşəkkür bildirməkdir. mən özümə borc kimi gördüm. Professional və digər 

Xəzər MBA tələbəsi olmuş hər bir şəxs etiraf sahələrdə əldə etdiyim nailiyyətlər üçün də sizə tə-
edər ki, sizin o şəxsin həyatına böyük təsiriniz şəkkürümü bildirirəm!
(Az.Resp.-da təhsil üzrə əksər idarəçilərdən fərqli Sizə şəxsi və peşə həyatınızda uğurlar, milləti-
olaraq, müsbət təsiriniz) olub. Əminliklə deyə mizə isə Məhəmməd müəllim kimi insanların daha 
bilərəm ki, xüsusən bugünki Azərbaycanda çox az çox olmasını arzu edirəm!
rast gəlinən ideal "müəllim" və "idarəçi" modelini biz 
sizdə görmüşük. Hörmətlə,

Lakin məsələ ancaq tədris işləri, dərs seçimi, Aydın Səlimov
dərslərdə iştirakdan azad olma və s. üçün köməkdə 14. 05. 2013

 “XƏZƏR”Ə   TƏŞƏKKÜR  MƏKTUBU

Təsisçilərindən  biri də Xəzər Universiteti olan lemləri, qarşıda duran vəzifələr barədə  etdikləri 
Qafqaz Universitetlər Birliyinin (QUB) təşkilatçı- məruzələr ətrafında maraqlı müzakirələr keçi-
lığı ilə   Türkiyənin Əskişəhər vilayətində, Osman- rilmişdir. Toplantıda  həmçinin QUB-un gerçək-
qazi Universitetində mayın 6-8-də türkoloji bölmə ləşdirməkdə olduğu “Mövlana Dəyişim Proq-
rəhbərlərinin toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda ramı”nın perspektivləri, həyata keçirilməsi göz-
Azərbaycan universitetlərindən nümayəndələr, o lənilən layihələri barədə də geniş məlumat veril-
cümlədən  Xəzər Universiteti Azərbaycan dili və mişdir. QUB-un gələcək toplantılarında türkolo-
ədəbiyyat departamentinin rəhbəri, fəlsəfə doktoru giyanın konkret problemlərinin müzakirəsi barədə 
Vurğun Əyyub da iştirak etmişdir. razılıq əldə olunmuşdur. Əskişəhərin idarəetmə or-

“Dədə Qorqud” və “Yunus Əmrə” adı altında qanlarının, xüsusilə Əskişəhər valisi  Kadir 
gerçəkləşdirilən iki toplantıda Türkiyə, Azərbay- Koçdəmirin böyük dəstəyi ilə baş tutan bu toplantı 
can, Gürcüstan, Qırğızıstan, Ukrayna və b. ölkə- kütləvi informasiya vasitələri və tələbələr tərəfin-
lərdən gəlmiş türkoloqların, filoloqların öz ölkə- dən maraqla qarşılanmışdır.                                                                                                 
lərində türkologiyanın vəziyyəti, uğurları,  prob-

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN  ƏMƏKDAŞI TÜRKOLOJİ  TOPLANTIDA 
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Mayın 11-12-də  Təhsil  Futbol Məktəbi 
məktəblərarası futbol turniri keçirdi. Turnirdə “Dünya” 
məktəbinin müxtəlif yaş qruplarından  ibarət iki 
komandası da iştirak edirdi. Hər iki komanda turnirdə 
uğurla çıxış edərək, kuboka sahib olmuşdur. Komanda 
üzvlərini təbrik edir və uğurlarinın davamlı olmağını 
arzulayırıq.

“DÜNYA”  MƏKTƏBİ FUTBOL  KOMANDALARININ  UĞURU

May ayının 10-da “Dünya” məktəbində  möhkəmləndirmək idi. Yarışa qatılan 4 komanda: 
məktəblilər arasında Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr “Məğlubedilməz Armada”, “Qızılbaşlar”, “Səlcuqlar” 
olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” və “Atabəylər” komandaları arasında  “Qızılbaşlar” 
mövzusunda bilik yarışması  keçirildi. Məqsəd qalib oldu. Yarışı tarix müəllimi Xaqani Həbibov  idarə 
şagirdlərin intellektual potensialını  artırmaq və edirdi. Sonda münsiflər heyəti tərəfindən qalib 
şagirdlər arasında komanda halında işləmək bacarığını komanda mükafatlandırıldı.

“DÜNYA”  MƏKTƏBİNDƏ  BİLİK  YARIŞMASI

Mayın 3-də Xəzər Universitetinin Karyera münasibət qurmağın yolları, uşaqların normal inkişafının 
Mərkəzi Psixologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr xüsusiyyətləri, hiperaktiv uşaqların əsas xüsusiyyətləri, 
üçün “Uşaq psixologiyası haqqında” təlim keçirdi. Tə- uşaqlara qoyulan qadağalar və s. mövzular haqqında 
limçi Müasir Psixologiya Mərkəzinin uşaq psixolo- ətraflı məlumat verildi. Tələbələri maraqlandıran suallar 
giyası üzrə mütəxəssisi Aidə Nəbiyeva idi. Təlimdə tə- geniş şəkildə izah olundu.
ləbərə uşaq psixologiyası haqqında, uşaqla düzgün 

 “MÜASİR   UŞAQ  PSİXOLOGİYASI”
  MÖVZUSUNDA  TƏLİM 

Mayın 10-da Avrasiya Akademiyasının İbayev və Teymur Rüstəmov dəvət olunmuşdular. 
təsisçilərindən biri olan professor Hamlet İsaxanlı Görüşdə, həmçinin, universitetin Magistratura, 
Bakıda yerləşən  Xəzər Universitetində Akademiyanın doktorantura və elmi tədqiqatalar bölməsinin müdiri  
üzvlərinə təqdim olunacaq medalın dizaynı üçün elan Eldar Şahgəldiyev və On3 Şirkətlər Qrupunun direktoru 
olunacaq müsabiqəyə hazırlıqla bağlı görüş keçirdi. Aydın Əhmədzadə də iştirak etdilər.
Müsabiqənin qaydalarını hazırlamaqda köməklik Medalın dizayn məsələsi hərtərəfli müzakirə 
göstərmək üçün görüşə  tanınmış heykəltəraş və edildikdən sonra müsabiqənin  may ayının sonuna 
peşəkar rəssamlar olan Rauf Abdulhüseynoğlu, Əlövsət qədər elan olunması qərara alındı. 

AVRASİYA  AKADEMİYASI  MEDALININ
 DİZAYNI  HAQQINDA  MÜZAKİRƏ 

 
Mayın 16-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasında müxtəlif elm sahələri üzrə dissertasiya müdafiə etmiş dissertantlara 
diplomların verilməsi mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Xəzər Universitetinin Tarix və 
arxeologiya departamentinin müəllimi Xaqan Balayevə də siyasi elmlər üzrə fəlsəfə 
doktoru diplomu təqdim edilmişdir. 

Müəllimimizi təbrik edir, elmi yaradıcılığında ona uğurlar arzulayırıq.

MÜƏLLİMİMİZ  FƏLSƏFƏ  DOKTORU  
DİPLOMU  ALMIŞDIR
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“AZƏRBAYCAN  KİNOSUNDA  İSTEDADIM  TAM  AÇILMAYIB...”

Xalq artisti Həmidə Ömərovanın Milli.Az-a müsahibəsi

Ömərova Həmidə Məmməd qızı 1957-ci il aprelin 25-də 
Bakıda dünyaya gəlib. 1975-79-cu illərdə Ümumittifaq Dövlət 
Kinematoqrafiya İnstitutunun aktyorluq şöbəsində təhsil alıb.

1979-93-cü illərdə C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
k inos tud iyas ında ,  1992-93-cü  i l l ə rdə  Azərbaycan  
Kinematoqrafçılar İttifaqında çalışıb. Filmlərə çəkilməklə yanaşı, 
500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirilməsində fəal 
iştirak edib. "Azərbaycan kinosunda feminizm", "ABŞ kinosu: 
1895-1945-ci illər", "Amerika kino tarixi" kitablarını qələmə alıb. 
Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin Kinoşünaslıq  kafedrasına rəhbərlik edir.

1986-cı ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında "Retro" 
kinozalının aparıcısı, 2002-ci ildən "Kinoştrix" verilişinin ssenari 
müəllifidir.

Filmoqrafiya: Şəfiqə ("Qızıl uçurum"), Çinarə ("Anlamaq 
istəyirəm"), Zümrüd ("Yol əhvalatı"), gəlin ("Vah!"), Zeynəb 
("Babamızın babasının babası"), Telli ("Qorxma, mən 
səninləyəm"), Məleykə ("Üzeyir ömrü"), Afaq ("Nizami"), Şəfiqə 
("Musiqi müəllimi"), Tamara ("Burulğan"), Nazlı ("Şirbalanın 

məhəbbəti"), Nuriyə ("Divlər zindanı", İran k/s), Nurzad ("Əzablı yollar"), Zivər ("Doğma sahillər"), Xan qızı 
("Dədə Qorqud oğuznamələri"), Elmira ("Dronqo") və s.

1986-cı ildə Respublika Lenin Komsomolu mükafatına, 1988-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar 
artisti, 2005-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb.
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