












Osmanlı İmperiyası tarixinin əsas 
tədqiqatçılarından biridir. 1916-cı ildə 
İstanbulda anadan olub. 1940-cı ildə 
Ankara Universitetinin dil və tarix-
coğrafiya fakültəsini bitirmiş, 1942-ci 
ildə PhD dərəcəsi almaq üçün 
dissertasiya müdafiə etmişdir. 1943-cü 
ildə Vyanada "Böyük Ricat: Osmanlı 
İmperatorluğu və Krım Xanlığı" adlı 
tədqiqatı ilə dosent təyin edilmişdir. 
Osmanlı İmperiyasının sosial-iqtisadi 
tarixində araşdırma aparan İnalcık 
ixtisasını artırmaq üçün İngiltərəyə 
getmiş, Britaniya Muzeyində türkcə 
əlyazmalar üzərində çalışmışdır. 1952 
- ci ildə "Vyana məğlubiyyəti illərində 
Osmanlı - Krım xanlığı birliyi" adlı 
tədqiqatı ilə professor adı almışdır.

Uzun illər boyunca Amerikanın 
müxtəlif universitetlərində mühazirə-
lər oxumuş, 1972 - 1992-ci illərdə 
Çikaqo Universitetində Osmanlı 
tarixindən dərs demişdir. 
1993-cü hal-hazırda çalışdığı Bilkent 
Universitetində tarix departamentini 
yaratmışdır. Osmanlı tarixinin tək 
sosial-iqtisadi deyil, həm də siyasi və 
mədəni tarixi üzrə sanballı mono-
qrafiyalar müəllifidir; professor 
İnalcıkın əsərlərini oxumadan heç kim 
Osmanlı tarixi ilə ciddi məşğul ola 
bilmir. İnalcık bir çox beynəlxalq 
qurumların üzvü, fəxri üzvü, idarə 
heyəti üzvü və sədri vəzifələrini 
daşımış, çoxsaylı mükafatlara layiq 
görülmüşdür





Qısaca Lütfi Zadə adı ilə tanınmış 
Lütfəli Rəhim oğlu Əsgərzadə elektrik 
mühəndisliyi və süni intellekt sahə-
sində mütəxəssis, riyaziyyatçı, Kali- 
forniya Berkli Universitetinin əməkdar 
(emeritus) professorudur. Lütfi Zadə 
1921-ci ildə Bakıda anadan olmuş, 
1931-ci ildə ailəsi ilə İrana, əslən Ərdə-
bildən olan atasının vətəninə köç-
müşdür. 1942-ci ildə Tehran Univer-
sitetini elektrik mühəndisliyi üzrə bitir-
mişdir. 
1944-cü ildə Amerikaya köçmüşdür. 
1946-cı ildə MIT-dən elektrik mü-
həndisliyi üzrə magistr dərəcəsi, 1949-
cu ildə Kolumbiya Univeristetindən 
PhD dərəcəsi almışdır.
 1957-ci ildə Kolumbiya Universiteti-
nin professoru olmuş, 1959-cu ildən 

başlayaraq Kaliforniyada, Berkli 
universitetində çalışmağa başlamışdır, 
bu günə qədər Berklidə yaşamaqdadır. 
Qeyri-səlis çoxluq, qeyri-səlis məntiq, 
qeyri-səlis alqoritmlər kimi nəzəriy-
yələr qurmuş, diskret zaman siqnal 
analizində çox işlənən z-çevirmə nəz-
əriyyəsini quran iki mütəxəssisdən 
biridir. Bu nəzəriyyələr texnoloji və 
sosial proseslərdə öz tətbiqlərini 
tapmışlar. Lutfi Zadə Kaliforniya 
Berkli universitetində "İnformasiya 
Texnologiyaları üzrə Zadə İnstitutu”-
nu təsis etmişdir.  Bir çox nüfuzlu elm 
və texnologiya qurumlarının üzvüdür, 
çoxsaylı mükafatlara, medallara və 
fəxri adlara layiq görülmüşdür. Əsər-
lərinə ən çox istinad edilən alimlərdən 
sayılır.





Tibb elmləri doktoru, neyrocərrah, 
professor Mahmut Gazi Yaşargil 1925-
ci ildə Türkiyədə, Diyarbakırda anadan 
olmuş, ilk və orta təhsilini Ankarada al-
mışdır. 1944-45-ci illərdə Almaniyanın 
Friedrich Schiller Universitetində (iki 
semestr), sonra İsveçrənin Basel 
Universitetində tibbi təhsil almış, 
1950-ci ildə burada tibb doktoru 
dərəcəsini qazanmışdır. 1953-1993-cü 
illərdə müəyyən fasilələrlə İsveçrədə, 
əsasən Sürix Universitetində və 
universitet xəstəxanasında çalışmış, 
1973-ci ildə professor və Neyrocər-
rahiyyə departamentinin müdiri 
olmuşdur. 1965-67-cı illərdə ABŞ-da 
Vermont Universitetində (Burling-
tonda) işləmişdir. 1994-cü ildən 
etibarən  Amerikada, əsasən Arkansas 
Universitetinin tibb fakultəsində 
çalışmış, neyrocərrahiyyə üzrə araşdır-

malar aparmış və dərs demişdir. 7500 
cərrahiyyə əməliyyatı aparmış, 3000-
dən çox peşəkar cərraha öz sənətinin 
sirlərini öyrətmişdir. Özü düzəltdiyi 
tibbi alətlərlə beyində əməliyyatlar 
aparmışdır. Çoxsaylı monoqrafiya və 
məqalələr müəllifidir. Çoxsaylı müka-
fatlara, medallara və fəxri adlara layiq 
görülmüşdür. 1999-cu ildə “Neuro-
surgery” dərgisi tərəfindən ənənəvi 
Neyrocərrahlar Konqresinin illik 
toplantısında “1950-1999-cu illər 
dövrünün neyrocərrahı” elan edilmiş-
dir. Professor Mahmut Gazi Yaşargil 
2014-cü ildə vətənə  dönmüşdür. 
Hazırda İstanbulda, Yeditepe Univer-
sitetinin Beyin cərrahiyyəsi şöbəsinə 
rəhbərlik edir.





Bəstəkar Arif Məlikov 1933-cü ildə 
Bakıda anadan olmuşdur. 1958-ci ildə 
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq 
fakültəsini (Q. Qarayevin sinfini) 
bitirmiş, həmin ildən orada çalışmağa 
başlamışdır. Gənc yaşlarında ona böyük 
şöhrət gətirən  "Məhəbbət əfsanəsi" 
baletini - öz şah əsərini yazmış, əsər 
1971-ci ildə Leninqrad Dövlət Opera və 
Balet Teatrında uğurla tamaşaya 
qoyulmuşdur (Nazim Hikmətin 
librettosu üzrə, Y. Griqoroviç-balet-
meyster, S. Virsaladze-rəssam, Niyazi-
dirijor olmaqla). “Məhəbbət əfsanəsi” 
baleti dünyanın bir çox opera-balet 
teatrlarının repertuarında yer tutur. 
Arif Məlikov çoxsaylı simfoniyaların 
və simfonik poemaların, baletlərin, 
operetta,kantata və kamera-instru-

mental əsərlərin müəllifidir, bədii film 
və tamaşalara musiqi yazmış, mahnılar 
və Nazim Hikmətin sözlərinə romans-
lar silsiləsi bəstələmişdir. 1986-cı ildə 
SSRİ xalq artisti adına layiq görülmüş-
dür. 1979-cu ildə professor olmuş, 
1982-ci ildən bu günə qədər Azərbay-
can Dövlət Konservato-riyasında 
(indiki Azərbaycan Musiqi Akade-
miyasında) bəstəkarlıq kafedra-sının 
müdiridir. Azərbaycan dövlət mükafatı 
laureatıdır, dövlət orden-lərinə layiq 
görülmüşdür. Xəzər Univeristetinin 
fəxri doktoru, Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyasının üzvüdür.





Professor Hamlet İsaxanlı1948-ci ildə 
Gürcüstanda anadan olub. 1965-ci ildə 
orta məktəbi qızıl medalla bitirmiş, 
1969-cu ildə  Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin mexanika-riyaziyyat fakül-
təsini fərqlənmə diplomu ilə başa vur-
muşdur. 1970-73-cü illərdə Lomonosov 
adına Moskva Dövlət Universitetində 
namizədlik (PhD), 1983-cü ildə SSRİ 
Elmlər Akademiyasının Steklov 
institutunda (Moskva) doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Funksi-
onal analiz və Riyazi fizika üzrə mütə-
xəssisdir, operatorların spektral nəzə-
riyyəsi və onun tətbiqləri üzrə çalışmış, 
çoxparametrli spektral nəzəriyyənin 
yaradıcılarından biri sayılır. Azərbay-
can və onun hüdudlarından kənarda 
şair, yazıçı və tərcüməçi kimi də tanınır. 

Riyaziyyat, humanitar və sosial elmlər 
üzrə müxtəlif dillərdə və ölkələrdə nəşr 
olunmuş çoxsaylı kitab və məqalələr 
müəllifidir. Avropa, Amerika, Asiyada 
intensiv elmi-pedaqoji və təşkilati 
fəaliyyət göstərmiş və bunu davam 
etdirməkdədir. 1990-1991-ci illərdə 
müstəqil Azərbaycanın ilk özəl ali 
məktəbini -Xəzər Universitetini yarat-
mağa başlamış, onu dünyada tanınmış 
elm, təhsil və mədəniyyət ocağına 
çevirmişdir. Daha sonra “Dünya” 
məktəbini qurmuşdur. Hazırda Xəzər 
Universiteti Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədridir. Bir çox beynəlxalq 
elmi, mədəni, humanitar təşkilatların 
idarə heyəti üzvü və ya sədri olmuş, 
fəxri ad, medal və mükafatlara layiq 
görülmüşdür.  
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