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Yaşadığımız günlәr çoxәsrlik tariximizin mühüm
hadisәlәrindәn biri ilә әlamәtdardır. Xalqımızın
böyük oğlu, ümummilli liderimiz Heydәr Əlirza oğlu
Əliyevin siyasi hakimiyyәtә gәlişinin 50 ili tamam
oldu. Bu günlәrdә onun keçdiyi zәngin hәyat yolunu,
çoxşaxәli titanik fәaliyyәtini, yeritdiyi daxili vә xarici
siyasәti, dövlәt quruculuğunda gördüyü böyük işlәri,
bütövlükdә xalqımızın vә dövlәtimizin inkişafında
hәyata keçirdiyi fövqәladә missiyanı bir daha nәzәr -
dәn keçirmәk vә tәhlil etmәk zәrurәti yaranır.

Qәti әminәm ki, Heydәr Əliyev kimi nәhәng şәx -
siy yәtin fәaliyyәtini müәyyәn zaman kәsiyindә qiy -
mәt lәndirmәk doğru deyil. Böyük dövlәt xadim lә ri nin
fәaliyyәti yalnız müqayisәli-tarixi aspektdә qiy mәt -
lәndirilmәlidir, onların ölkәsinin vә xalqının taleyindә
oynadığı rolu yalnız zaman özü dәyәrlәn dir mәlidir.
Mәşhur bir deyimә görә, dağın әzәmәtini görmәk
üçün ona uzaqdan baxmaq lazımdır. Tarixi hadisәlәr
dә belәdir. Günümüzdәn ölkәdә son 50 ildә baş verәn
proseslәrә vә hәmin proseslәrin mәr kә zindә dayanan
ulu öndәr Heydәr Əliyevin fövqәladә missiyasına
nәzәr saldıqda, o dövrün tariximizdә müstәsna yerini
vә әhәmiyyәtini daha dәrindәn dәrk edirik.

Öz taleyini yaşayan insanlar olduğu kimi, bütöv

toplumun, xalqın taleyindә böyük rol oynayan, hәtta
bir çox cәhәtdәn onu müәyyәnlәşdirәn şәxsiyyәtlәr
dә olur. Xalqımızın tarixindә vә taleyindә artıq 50 il -
lik zaman kәsiyindә müstәsna tәsirә malik olmuş
ümummilli liderimiz Heydәr Əliyev mәhz belә şәx -
siy yәtlәrdәndir.

İlk dәfә Azәrbaycanda siyasi hakimiyyәtә 14 iyul
1969-cu ildә gәlәn ulu öndәr qısa zamanda ölkәmizin
sosial-iqtisadi vә mәdәni yüksәlişinin әsasını qoydu.
Bu illәrdә respublikamızın sosial-iqtisadi tәrәqqisi
yo lunda әsl dönüş yarandı: 250-dәn çox zavod, fabrik
istifadәyә verildi, 630 min nәfәrlik yeni iş yeri
yaradıldı. Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә SSRİ hö ku -
mәti respublikada xalq tәsәrrüfatının inkişafı üçün
beş xüsusi qәrar qәbul etdi. 1971-85-ci illәrdә iqtisa -
diyyata sәrmayә qoyuluşunun hәcmi 32 milyard rubl
tәşkil edirdi ki, bu da sovet dövrünün әvvәlki 50
ilindә istifadә olunan vәsaitdәn 2,1 dәfә çox idi.

1985-ci ildә Cәnubi Qafqazda әn iri poladәritmә
zavodu istifadәyә verildi, Dәrin dәniz özüllәri zavodu
tikildi. Sәnayedә struktur dәyişikliklәri aparıldı. Bakı
mәişәt kondisionerlәri zavodu qısa müddәtdә tikilib,
1975-ci ildә istifadәyә verildi. “Ulduz”, “Azon” ci haz -
qayırma zavodları, Sumqayıt kompressorlar zavodu,
Bakı elektrik qaynaq avadanlığı zavodu işә düşdü.
Onlarca istehlak malları istehsal edәn, o cüm lә dәn
Abşeron, Siyәzәn broyler fabriklәri, Bakı şam pan şә -
rab ları zavodu, habelә Bakıda 2 evtikmә kom bi natı,
Sum qayıt vә Mingәçevirdә evtikmә zavodları,
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Sumqayıt şüşә zavodu, Əlәt ağac emalı kombinatı vә
s. müәssisәlәr istifadәyә verildi. Araz, Tәrtәr, Şәmkir
su-elektrik stansiyaları, “Azәrbaycan” DRES-i işә
salındı. Azәrbaycanın enerji müstәqilliyi tәmin olundu.

Heydәr Əliyevin respublikaya rәhbәrlik etdiyi
dövr dә kәnd tәsәrrüfatının dinamik inkişafı, res pub -
likanın vә bütövlükdә ölkәnin iqtisadiyyatında onun
rolunun artması әn mühüm iqtisadi nәticәlәrdәn biri
idi. Kolxoz vә sovxozların maddi-texniki bazası daha
da möhkәmlәndi. Böyük meliorasiya proqramı hәyata
keçirildi. Baş Mil, Abşeron, Lәnkәran, Şәmkir kanal la -
rı, Araz, Arpaçay, Sәrsәng, Yuxarı Xanbulançay,
Şәmkir vә b. dәryaçalar istifadәyә verildi. Bәrdә, Ağ -
ca bәdi, Sabirabad, Beylәqan iri pambıqçılıq rayon la -
rına çevrildilәr. Lәnkәran – Astara, Quba – Xaçmaz
zo nalarında tәrәvәzçilik daha da inkişaf etdirildi.
Üzüm plantasiyaları 1970-ci ildәki 121,6 min hek tar -
dan 1985-ci ildә 268 min hektara çatdırılaraq, 2,2 dәfә
art dı. İri heyvandarlıq komplekslәri tikildi. Res pub -
likaya cins qaramal gәtirildi. Kәnd tәsәrrüfatının
ümumi mәhsulunun hәcmi 1981-85-illәrdә 1966-70-ci
illәrin sәviyyәsinә nisbәtәn 2,6 dәfә çoxaldı.

Geniş iqtisadi quruculuq sayәsindә әmәk mәh -
suldarlığı sәnayedә 2,1, kәnd tәsәrrüfatında 1,8 dәfә,
xalq tәsәrrüfatında gәlir 335 faiz vә ya Ümumittifaq
göstәricisindәn 2 dәfә çox artdı.

Hәmin illәrdә yaradılmış iqtisadi, elmi-texniki vә
mәdәni potensial gәlәcәkdә respublikanın tam müs -
tәqil dövlәt kimi fәaliyyәt göstәrmәsi üçün möhkәm
zәmin yaratdı. XX әsrin 70-80-ci illәrindә SSRİ-dә
müstәqil yaşamağa qadir olan 2 respub likadan biri
Azәrbaycan idi.

Respublikada geniş sosial-mәdәni quruculuq
proqramı hәyata keçirilirdi. Bakı, Sumqayıt, Gәncә
vә digәr şәhәrlәr böyüyür, әtrafında yeni yaşayış
mas sivlәri salınırdı. Azәrbaycanda 20 milyon kvad -
rat metr mәnzil sahәsi istifadәyә verildi, yüzlәrlә
müa sir binalar tikildi, yollar, körpülәr, kәnd vә qә sә -
bәlәr salındı. Respublikamız az vaxt içәrisindә in ki -
şa fın başlıca keyfiyyәt ölçülәrinә görә müttәfiq res -
pub likalar içәrisindә önә çıxdı. Sürәtli sosial-iqtisadi
inkişaf nәticәsindә ictimai әmәk bölgüsündә istәr
idxal, istәrsә dә ixrac edilәn mәhsulların hәcminә
görә İttifaq miqyasında Azәrbaycanın rolu xeyli artdı.

Respublikada elm, tәhsil, әdәbiyyat, incәsәnәt vә
memarlığın inkişafına da diqqәt artırıldı. Ali, orta ix -
ti sas, ümumtәhsil mәktәblәri, teatr, klub, muzey,
kitab xanalar şәbәkәsi xeyli genişlәndi. 1971-ci ildә
Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә milli hәrbi kadrlar
yetişdirilmәsi üçün C.Naxçıvanski adına respublika
ixtisaslaşdırılmış orta internat mәktәbi tәşkil olundu.
Yüksәkixtisaslı kadrlar hazırlanmasına diqqәt artırıl -
dı. 17 mindәn çox azәrbaycanlı gәnc SSRİ-nin 170
aparıcı ali tәhsil ocağına göndәrildi.

Azәrbaycanda onlarca yeni elmi tәdqiqat müәs -

sisәsi yaradıldı. 1975-ci ildә Azәrbaycan SSR Elmlәr
Akademiyasının nәzdindә “Xәzәr” Elmi Mәrkәzi
fәaliyyәtә başladı. 1978-ci ildә mәrkәzin әsasında
Tәbii Ehtiyatların Kosmik Tәdqiqatları İnstitutu,
1981-ci ildә isә Kosmik Tәdqiqatlar Elmi İstehsalat
Birliyi tәşkil edildi.

Respublikada kitab çapı vә mәtbuat xeyli inkişaf
etdi. 1969-cu ildә “Qobustan” almanaxı nәşr edil mә -
yә başladı. 1990-cı ildә 168 qәzet, 91 jurnal, 1300-
dәn çox kitab çap olunurdu. 1976-87-ci illәrdә Azәr -
bay canda ilk dәfә böyük informasiya tutumlu 10 cild -
lik “Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası” nәşr edildi.

Xalqın mәdәni vә mәnәvi dәyәrlәrinә diqqәt artırıl -
dı. Nizami, Əcәmi, Nәsimi, Tusi, Vaqif, Aşıq Əlәsgәr,
Üze yir Hacıbәyov, Müslüm Maqomayev, Hüseyn Ca -
vid kimi görkәmli elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt xa dim -
lәrinin yubileylәri, Azәrbaycan teatrının 100 il li yi tәn -
tәnә ilә qeyd olundu. Azәrbaycan tarixinә vә Azәr bay -
can dilinә aid qiymәtli araşdırmalar yüksәk dövlәt mü -
kafatlarına layiq görüldü. 1974-cü ildәn ali mәk tәb lәrdә
Azәrbaycan tarixinin tәdrisinә ayrılan saatlar artırıldı.
1977-ci ildә Nizami irsinin yenidәn öyrәnil mә si haq qın -
da qәrar qәbul olundu, bu sahәdә sәmәrәli işlәr görüldü.
Cәnubi Azәrbaycanla bağlı mövzuların әdә biy yatda ini-
kası üçün geniş imkanlar açıldı. 1979-cu ildә Azәr bay -
can Yazıçılar İttifaqının Cәnubi Azәr baycan üz rә katibi
seçildi. Vaxtilә “pantürkist” kimi dam ğalanmış Hüseyn
Cavidin cәnazәsinin qalıqları 1982-ci ildә İrkutsk vila -
yәtindәn gәtirilәrәk Naxçıvanda dәfn edildi.
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Heydәr Əliyevin rәhbәrliyi dövründә ermәni
separatçıları açıq çıxışlardan çәkinirdilәr. 1977-ci ilin
noyabrında onların Dağlıq Qarabağ mәsәlәsini
növbәti dәfә qaldırmaq cәhdinin qarşısı qәtiyyәtlә
alındı.

Qısa müddәtdә Azәrbaycan SSR-in sürәtli sosial-
iqtisadi vә mәdәni inkişafı SSRİ rәhbәrliyindә
Heydәr Əliyevә böyük nüfuz qazandırdı. O, 1976-cı
ildә Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünә namizәd
seçildi. 1982-ci ilin dekabrında Heydәr Əliyev Sov.
İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçildi, SSRİ Nazirlәr
Soveti Sәdrinin birinci müavini tәyin edildi vә bu
imkanlardan da Azәrbaycanın inkişafı naminә
istifadә etdi.

Bütövlükdә, 1969-87-ci illәr Azәrbaycanın quru -
culuq salnamәsinә parlaq sәhifәlәr kimi daxil oldu.
Bu dövrdә müasir müstәqil Azәrbaycan Respub -
likasının tәmәli qoyuldu.

Sovetlәr Birliyinin dağılması әrәfәsindә mühüm
geostrateji mövqeyi vә zәngin tәbii sәrvәtlәri ilә fәrq -
lә nәn Azәrbaycana qarşı mәkrli siyasәt hәyata
keçirilmәyә başlandı. Vә ilk növbәdә, bu proseslәrin
qarşısını ala bilәcәk, mәhz öncәki illәrdә Azәr baycan
xalqına qarşı hәr hansı tәxribatları cәsarәtlә almış bir
insan – ulu öndәr Heydәr Əliyev sovet rәhbәrliyindәn
düşünülmüş şәkildә uzaqlaşdırıldı. Mәhz bundan
son ra Azәrbaycana qarşı istәnilәn tәxribatları hәyata
keçirmәk mümkün oldu.

SSRİ-nin dağılması nәticәsindә iqtisadi böhran,
әrazilәrin itirilmәsi, qaçqın, mәcburi köçkün ordu su -
nun yaranması Azәrbaycanın inkişafına, iqtisadi-
siyasi durumuna mәnfi tәsir göstәrdi. Ölkәyә sәriş tә -
siz insanların rәhbәrlik etmәsi hәm iqtisadi, hәm dә
siyasi böhran şәraitindә müstәqilliyimizin, döv -
lәtimizin mövcudluğunu belә sual altında qoymuşdu.

Heydәr Əliyevin respublikada hakimiyyәtә qayı -
dı şından sonra istәr siyasi, istәr iqtisadi, istәrsә dә
sosial sferalarda böyük inqilabi dәyişikliklәr baş
verdi. Azәrbaycan xalqı, ilk növbәdә lider qazandı –

uzun illәr respublikamızı idarә etmiş,
özünü tәsdiqlәmiş, xalqımızı çox çәtin bir
dövrdә ağır bәlalardan qurtaran, millәtin
gәlәcәyini, dövlәtçiliyin tәmәlini quran,
siyasi sabitliyi, әmin-amanlığı tәmin edәn,
gәlәcәk iqtisadi inkişafın әsasını qoyan
qüdrәtli lider. Ulu öndәr Heydәr Əliyevin
bu amallar uğrunda hәlә sovetlәr dönә min -
dә respublikamıza rәhbәrlik etdiyi vaxtlar -
da da böyük xidmәtlәri olmuşdu. Azәrbay -
can dilinin dövlәt dili kimi qәbul edilmәsi,
Nax çıvanski adına hәrbi liseyin yaradıl ma -
sı, ölkәdә müstәqil sosial-iqtisadi infra -
strukturun yaradılması vә inkişafı, istehsal
müәssisәlәrinin artırılması gәlәcәk müstә -
qilliyin tәmәlini qoyurdu. Ulu öndәr özü dә

deyirdi ki, dili, ordusu olan bir ölkә, iqtisadiyyatı
güclü olan dövlәt müstәqil sayılır.

Biz tariximizin bütün anlarını yadda saxlamalıyıq.
Unutmayaq ki, xalqımızın azadlıq vә milli istiqlal
uğrunda mübarizә tarixi şanlı vә şәrәfli olduğu qәdәr
dә faciәvi olub. Faciәvi olub ona görә ki, zaman-za -
man tarixi şәraitin diktәsi vә xalqın azadlıq ruhunun
hökmü ilә milli haqlarımız uğrunda gedәn mücadi -
lәlәr son nәticәdә mәğlubiyyәtә uğramış, ata-baba la -
rımızın müstәqillik arzuları yadelli işğalçılar tәrәfin -
dәn qan içindә boğulmuşdur. Ən ibrәtamiz vә tәәs -
süf lәndirici hal odur ki, bu acı mәğlubiyyәtlәrdә ob -
yek tiv proseslәrlә yanaşı, subyektiv amillәrin dә cid -
di tәsiri olmuşdur. Daxili çәkişmәlәr vә münaqişәlәr,
regional vә sinfi maraqların milli mәnafelәrdәn üstün
tutulması, әn başlıcası xalqın bütün tәbәqәlәrini va -
hid mәqsәd әtrafında birlәşdirmәyi bacaran ümum -
milli liderin olmaması mәhz bu cür subyektiv amil lәr -
dәndir ki, xarici müdaxilәyә meydan açmış, milli
müstәqillik üçün yaranmış tarixi şansın gerçәk lәş -
mәsinә imkan vermәmişdir. Bunu XVIII әsrdә – bü -
tün dünyada milli dövlәtlәrin formalaşması pro se sinin
getdiyi bir zamanda Azәrbaycanın xanlıqlara parça -
lanması faktı da tәsdiq edir, Şәrqdә ilk demok ra tik
respublika olan Azәrbaycan Xalq Cüm hu riy yә ti nin
cәmi 23 ay yaşadıqdan sonra süquta uğraması da.

XX әsrin sonlarında xalqımızın milli istiqlala
qovuşması üçün növbәti tarixi şәrait yarandı. 1988-ci
ildәn vüsәt alan xalq hәrәkatı Azәrbaycanın dövlәt
müstәqilliyinin elan edilmәsi, xalq hәrәkatının içәri -
sindәn çıxmış siyasi qüvvәlәrin hakimiyyәtә gәlmәsi
ilә nәticәlәndi. Lakin bir tәrәfdәn Ermәnistanın
torpaqlarımıza tәcavüzü, digәr tәrәfdәn isә hakimiy -
yәt tәcrübәsi vә sәriştәsi olmayan qüvvәlәrin daxili
vә xarici siyasәtdә buraxdığı sәhvlәr xalqımızı ciddi
sınaqlar qarşısında qoydu. Siyasi didişmәlәr vә sila h -
lı qruplaşmaların mübarizәsi ölkәni vәtәndaş mü -
haribәsi hәddinә gәtirib çıxardı. Daxili hәrc-mәrclik,
hakimiyyәt orqanlarının iflic vәziyyәtә düşmәsi
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yenicә qazanılmış müstәqilliyin itirilmәsinә sәbәb
ola bilәrdi. Lakin bu dәfә tarix tәkrarlanmadı. Çünki
әvvәlki dövrlәrdәn fәrqli olaraq indi xalqın bütün tә -
bә qәlәrinin inandığı vә hörmәt bәslәdiyi ümummilli
lider, böyük siyasi iradәyә vә tәcrübәyә malik
Heydәr Əliyev şәxsiyyәti var idi. Xalqın mütlәq әk -
sәriyyәtinin, o cümlәdәn, hakimiyyәt nümayәn dә -
lәrinin tәkidli tәlәbi ilә Bakıya gәlib Ali Sovetin Sәd -
ri, daha sonra ölkә Prezidenti seçilәn Heydәr Əliyev
müstәqilliyimizә qarşı yönәlmiş, necә deyәrlәr,
әnәnәvi ssenarini pozdu, Azәrbaycanın hansısa xarici
qüvvәlәrin әlindә oyuncağa çevrilmәsinә imkan
vermәdi. Bu, çoxәsrlik tariximizdә şәxsiyyәtin roluna
dair әn bariz nümunә, әn parlaq örnәkdir. 1993-cü
ilin son dәrәcә gәrgin şәraitindә möhtәrәm Heydәr
Əliyevin daxili sabitliyi tәmin etmәk, xarici tәzyiq -
lәrin qarşısını almaq vә belәliklә, dövlәt müstә qil li -
yimizi qoruyub saxlamaq istiqamәtindә apardığı nә -
hәng işlәr bu gün öz bәhrәsini verir. Biz o günlәrin

canlı şahidlәri olsaq da, hәmin dövrdә baş vermiş
pro seslәri yenidәn mәnalandırmaq, onların ma hiy -
yәtinә daha dәrindәn varmaq ehtiyacı duyuruq.

Möhtәrәm Heydәr Əliyevin Ali Sovetin Sәdri se -
çilәrkәn etdiyi çıxışın mәtni xüsusi diqqәt çәkir. Ötәn
illәrdәn sonra hәmin proqram xarakterli çıxışa nәzәr
saldıqda görürük ki, ulu öndәrin bütün fәaliy yәti o
tarixi çıxışdakı müddәaların addım-addım gerçәk -
lәşdirilmәsindәn ibarәtdir. Millәt vә dövlәt qarşısında
götürülmüş öhdәliklәrә sәdaqәtin bundan böyük
nümunәsini tәsәvvür etmәk çәtindir. Ulu öndәr
müstәqilliyimiz üçün tәhlükә törәdәn amillәri aradan
qaldıraraq onu, öz tәbirincә desәk, dönmәz vә әbәdi
etmişdir. Hәmin çıxışda müәyyәn edilәn digәr iki
istiqamәt – demokratik islahatların hәyata keçiril mәsi
vә әrazi bütövlüyünün tәmin olunması isti qamәtindә
dә ardıcıl işlәr görülmüşdür.

Ulu öndәrin layiqli davamçısı cәnab İlham
Əliyevin 2003-cü ildәn ölkәyә rәhbәrliyi dövründә
әldә olunan nailiyyәtlәr, iqtisadi uğurlar Azәrbaycanı

hәyatın müxtәlif sferalarında dünya miqyasında
aparıcı mövqelәrә çıxartdı. Mәhz möhtәrәm Prezi -
den timiz İlham Əliyevin düşünülmüş iqtisadi siyasәti
sayәsindә Azәrbaycan inkişaf tempinә görә әn yük -
sәk yeri tutdu, bütün dünyanı iqtisadi böhran bürü -
düyü bir dövrdә hәmin böhranı, demәk olar ki, hiss
etmәdәn adladı vә iqtisadi inkişafını davam etdirdi.

Azәrbaycanın dünya dövlәtlәri arasında layiqli,
möhkәm yerini tutmasında ulu öndәrin müdrik xarici
siyasәti mühüm rol oynadı. Mәn bir şәrqşünas kimi,
ilk növbәdә Heydәr Əliyevin xarici siyasәtindәn
danışmaq istәrdim. Ulu öndәr öz xarici siyasәtindә
Azәrbaycanın Şәrqlә Qәrb arasında siyasi, iqtisadi,
elmi, mәdәni vә s. sahәlәrdә körpü rolunu oynama -
sın dan maksimum istifadә etmәyә çalışırdı. Ümum -
milli lider Heydәr Əliyevin xarici siyasәtindә, Şәrqә
münasibәtdә, qonşu ölkәlәrlә, xüsusilә, Türkiyә, İran
vә s. ölkәlәrlә münasibәtlәrdә uzaqgörәnlik, müd rik -
lik vә diplomatik sәriştә hәmişә duyulurdu. Ölkә miz -

lә çoxsaylı dini, mәdәni, etnik tellәrlә
bağlı olan Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәri
ilә bәrabәrhüquqlu münasibәtlәr qu ru -
lur, regionda yerlәşәn bütün dövlәtlәrlә
mehriban qonşuluq әlaqәlәri saxlanılır,
bu әlaqәlәr inkişaf etdirilәrәk möhkәm -
lәn dirilirdi vә indiyәdәk dә bu siyasәt
uğurla davam etdirilir. Burada әsasәn
dünyada geostrateji әhәmiyyәtә malik
olan, eyni zamanda, region problemlәri
ilә hәr hansı bir әlaqәsi olan vә bizә
coğ rafi vә siyasi cәhәtdәn yaxın ölkә -
lәr lә münasibәtlәrә daha çox diqqәt ye -
tiri lirdi. Belә ölkәlәrә birinci növbәdә
Tür kiyә, İran, Sәudiyyә Ərәbistanı, Mi -
sir, Pakistan vә s. aiddir. Bu vә İslam

Kon fransı Tәşkilatına daxil olan digәr ölkәlәrin Azәr -
bay cana dәstәyi, mәnәvi yardımı gәnc dövlәtimiz
üçün çox vacib idi. Bütün bu amillәri nәzәrә alan
Heydәr Əliyevin apardığı siyasәt nәticәsindә bu sa -
hәdә böyük uğurlar qazanılmış vә qazanılmaqdadır.

Ulu öndәr Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә qayıdı -
şın dan vә Elmlәr Akademiyasının üzvlәri ilә, elmi
ictimaiyyәtlә tarixi görüşündәn vә bu görüş nәticә -
sin dә atdığı addımlardan sonra Elmlәr Akademiyası
sistemindә mövcud olmuş dәrin böhran, tәnәzzül,
hәtta iflas proseslәrinin qarşısı alındı vә necә deyәr -
lәr, ölkәnin digәr sahәlәrindә olduğu kimi, Elmlәr
Akademiyasında da sabitlik yarandı. Elmin inkişafı,
elmi-texniki potensialın güclәnmәsi, yüksәkixtisaslı
elmi kadrların hazırlanması, cәmiyyәtdә elmi işçilә -
rin nüfuzunun artırılması sahәsindә önәmli tәdbirlәr
hәyata keçirildi. Ümummilli lider Heydәr Əliyevin
2001-ci il 15 may tarixli fәrmanı ilә Azәrbaycan Elm -
lәr Akademiyasına “Milli Elmlәr Akademiyası” sta -
tusu verildi. Bu tarixi fәrman ölkәdә fundamental
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elmin nailiyyәtlәrini, Azәrbaycan xalqının sosial, iq -
ti sadi, mәdәni vә mәnәvi tәşәkkülündә elmin rolunu,
ölkәnin ictimai-siyasi hәyatında nüfuzunu, dövlәtin
tәrәqqisinin tәminatçısı olduğunu bir daha tәsdiqlәdi.

Bütün sahәlәrdә olduğu kimi, elmә münasibәtdә
dә Heydәr Əliyev kursunun layiqli davamçısı olan
möhtәrәm Prezidentimiz İlham Əliyev isә elmdә isla-
hatlar, elmin inkişaf strategiyası, Elmin İnkişafı Fon -
dunun yaradılması ilә bağlı sәrәncamları ilә Azәr -
baycan elminin günün tәlәblәri sәviyyәsinә yüksәl -
mә si istiqamәtindә mühüm addımlar atdı. Ötәn illәr -
dә ölkәmizdә alimlәrin mәvaciblәri dәfәlәrlә artırılıb.
Xüsusәn dә, dövlәt başçısının 2005-ci ildә Azәr bay -
can Milli Elmlәr Akademiyasının 60 illiyi ilә әlaqә -
dar imzaladığı sәrәncamlarla görkәmli alimlәrimizә
yüksәk dövlәt mükafatları, elmi adlar, Prezident tә -
qaüdü vә mәnzillәr verilmәsini qeyd etmәk istәrdim.
Elmin inkişafına yönәldilәn xәrclәr tәxminәn 7 dәfә
artıb. Azәrbaycan Elminin İnkişaf Strategiyası tәsdiq
olunub, 2009-2015-ci illәrdә elmin inkişafı üzrә milli
strategiyanın hәyata keçirilmәsi üçün Dövlәt Proq -
ramı qәbul edilib, Elmin İnkişafı Fondu yaradılıb vә
s. Bütün bunlar göstәrir ki, AMEA-ya, Azәrbaycan
elminә diqqәt ilbәil artırılır. 

Elmimizin dünyaya inteqrasiyası mәsәlәsinә
gәldikdә isә, bu proses gedir. Bu mәsәlә 2009-2015-
ci illәrdә Elmin İnkişafı üzrә Milli Strategiyada öz
әksini tapıb. Hazırda bu istiqamәtdә böyük işlәr ge -
dir, mütәmadi beynәlxalq konfrans, simpozium,
seminarlar keçirilir. Böyük uğurlar qazanılır. Beynәl -
xalq jurnallarda mәqalәlәr dәrc olunur.

İstәnilәn şәxsin Vәtәnә, xalqa xidmәti onun
gördüyü işlәrlә, yaratdığı maddi sәrvәtlәrlә, harada

olursa-olsun Vәtәninin, xalqının
mәnafeyini hәr şeydәn uca tut -
ması ilә ölçülür. Heydәr Əliyevin
hәyat yolunu nәzәrdәn keçirәrkәn
bir daha әmin oluruq ki, onun
çox şaxәli yorulmaz vә zәngin
fәaliyyәti Azәrbaycana, Azәr bay -
can xalqına fәdakarcasına xid -
mәtin bariz nümunәsidir. Bu,
sovet dövründә dә belә olub, Vә -
tәnimiz müstәqillik әldә edәndәn
sonra da.

Heydәr Əliyevin bütün rәh -
bәr liyi dövründә apardığı ümumi
siyasәt bu olmuşdur: Azәr bay -
canın ümummilli mәnafelәrini
istәnilәn sәviyyәdә müdafiә et -
mәk, bütün sahәlәrdә inkişafa
nail olmaq, xalqın vә ölkәnin tәh -
lükәsizliyini tәmin etmәk. Hesab
edirәm ki, ulu öndәr tarix boyu
xalqımızın yaşadığı әn möhtәşәm

renessans dövrünün banisidir. Heydәr Əliyev Azәr -
baycan tarixinә böyük qurucu kimi daxil olub.
Türkiyәdә Mustafa Kamal Atatürk öz xalqının tari -
xindә hansı yeri tutmuşsa, Heydәr Əliyev dә Azәr -
baycan xalqının tarixindә o yerә sahibdir.

Bu gün Heydәr Əliyevin qurduğu Azәrbaycan
dövlәtinin sükanı arxasında onun siyasi kursunun әn
layiqli davamçısı – Prezident İlham Əliyev vә onun
әn yaxın silahdaşı Mehriban xanım Əliyeva dururlar
vә ulu öndәrin ideyalarını yaşadaraq, çiçәklәnәn
Azәrbaycanı daha uca zirvәlәrә aparmaqdadırlar. Bu
yolda ulu öndәrimiz daim bizimlәdir, çünki onun
ömrü Vәtәnә fәdakarcasına xidmәtin bariz nümunәsi,
dövlәtimizin tarixinin parlaq sәhifәsi, xalqımızın
hәyatının ayrılmaz bir parçasıdır.
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Govkhar Bakhshaliyeva

Extraordinary mission, or the greatest
Azerbaijani of the history.

Summary

July of this year marked the 50th anniversary of
the great son of our people, the national leader
Heydar Alirza oglu Aliyev’s arrival to political
power. In this article, written on the occasion of this
event, the rich life story of the great leader, his mul-
tifaceted titanic activities, domestic and foreign
policy, his great work related to the state building,
and overall an extraordinary mission done by him
for the development of our people and our state are
reviewed and analyzed. 



2019-cu il mayın 8-dә AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına Şәrq -
şünaslıq İnstitutunda ümum mil li lider
Heydәr Əliyevin anadan olmasının 96
illiyi qeyd edilib. İns ti tutun direktoru,
akademik, millәt vәkili Gövhәr Bax -
şә liyeva tәdbirdә çıxış edәrәk, Azәr -
baycan xalqının hәyatında ulu ön dә -
rin әvәzedilmәz rolundan da nışıb.
Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә gәli şi -
nin 50 ilinin tamam olacağını diqqәtә
çatdıran G.Baxşәliyeva Azәr baycan
tarixinin 1969-cu ildәn bәri yaşanan
döv rü nün ulu öndәrin adı ilә sıx bağlı
ol du ğunu vә tariximizә Heydәr Əli -
yev dövrü kimi hәkk olun duğunu
qeyd edib.

Ulu öndәrin sovetlәr dövründә
respublikamıza rәhbәrlik etdiyi il lәrdә gördüyü
işlәrdәn söz açan Göv hәr xanım, onun müstәqilliyin
ilk ağır illәrindә hakimiyyәtә qa yı dıb böyük
müdrikliyi ilә, apardığı uğurlu daxili vә xarici

siyasәti sayәsindә ölkәmizi bütün çәtinlik lәr dәn xilas
edәrәk inkişafının әsa sını qoyduğunu, Azәrbaycanda
dün yәvi, hüquqi, demokratik döv lәt qurduğunu
söylәyib.

G.Baxşәliyeva Heydәr Əliye vin Azәrbaycan
xalqının müstәqilliyi, dövlәtçiliyimizin inkişafı
yolunda göstәrdiyi xidmәtlәrdәn söz açıb: «Azәr -
baycanın müstәqilliyinin bәr pası, ölkәmizdә siyasi
sabitliyin ya ranması, Azәrbaycan ideologi ya  sının
yaranması vә inkişafı, res pub likamızın dünya
birliyinә in te qrasiyası, nail olduğu yüksәk iqti sa di
inkişafı ümummilli lider Hey dәr Əliyevin adı ilә

bağlıdır».
G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin ölkәnin hәyatının

bütün sahә lә ri nә, o cümlәdәn elmә böyük diqqәt
yetirdiyini söylәyib. Ulu öndәrin ikinci dәfә
hakimiyyәtә qayı dan da, 1993-cü ildә mәhz birinci

gö rü şünü Elmlәr Akademiyasında
Azәr baycan ziyalıları ilә keçir di yi ni
xatırladan Gövhәr xanım, onun
hәmin görüşdә söylәdiyi sözlәri xa -
tır ladıb: “Elmlәr Akademiyası Azәr -
 baycan xalqının bir neçә nәsli
tәrәfindәn yaradılmış milli sәr vә ti dir,
biz onu qoruyub yaşatmalıyıq”.

Heydәr Əliyevin liderlik key -
fiyyәtlәrinin dünya miqyasında
qәbul olunduğunu deyәn Gövhәr
Baxşәliyeva, onun siyasәtinin bu
gün Prezident İlham Əliyev tәrә fin -
dәn layiqincә davam etdirildiyini
qeyd edib.

Sonra institutun Din vә ictimai
fikir tarixi şöbәsinin müdiri, fәls.ü.f.d. Esmeralda
Hәsәnova, Mәr kәzi Asiya ölkәlәri şöbәsinin müdiri,
i.ü.e.d. Dünyamalı Vәli yev vә başqaları çıxış edәrәk,
müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin әsasını qoymuş ulu
öndәrin su ve ren Azәrbaycanın inkişafı yolunda
göstәrdiyi xidmәtlәrdәn söz açıb lar. Çıxış edәnlәr
Heydәr Əliyevin dövlәtçiliyimizin me ma rı, ölkә miz -
dә sabitliyin tәminatçısı oldu ğu nu söylәyәrәk,
ümummilli li de rin 1969-cu ildә hakimiyyәtә gә -
lişindәn sonra respublikamızın әldә etdiyi uğurlardan
danışıblar, unu dulmaz rәhbәrin adının tarixә әbә di
hәkk olunduğunu qeyd ediblәr.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 
96 illiyi qeyd edilib



2019-cu il iyulun 8-dә AMEA akademik Ziya Bün -
yadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda ümum milli
lider Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә gәlişinin 50 illiyi
ilә әlaqәdar tәdbir keçirilib. 

Tәdbirdә çıxış edәn İnstitutun direk -
toru, Milli Mәclisin deputatı, akademik
Gövhәr Baxçәliyeva bildirib ki, ümum -
mil li lider Heydәr Əliyev Azәrbaycan xal -
qı nın taleyindә böyük rol oynayan, hәtta
bir çox cәhәtdәn onu müәyyәnlәşdirәn
dahi şәxsiyyәtdir. Ulu öndәrin 50 il öncә
hakimiyyәtә gәlişindәn söz açan G.Baxşә -
li yeva Heydәr Əliyevin Azәrbaycan SSR
KP MK-nın birinci katibi seçilәndәn dәr -
hal sonra qısa müddәtdә respublikada ida -
rә çilik sistemini xeyli möhkәm lәn dir di yi -
ni, kadrlara qarşı tәlәbkarlığın, tapşırılan
iş üçün mәsuliyyәtin artırıldığını qeyd
edib. O, Heydәr Əliyevin respublikanın sosial-iqtisadi
vә mәdәni inkişafı, ittifaq miqyasında nüfuzunun vә
çәkisinin artması istiqamәtindә göstәrdiyi böyük,
titanik fәaliyyәtindәn danışıb. G.Baxşәliyeva ötәn әsrin
70-80-ci illәrini Azәrbaycanın sosial-iqtisadi vә mәdәni
yüksәliş dövrü kimi sәciyyәlәndirib. Bu illәrdә
respublikamızın sosial-iqtisadi tәrәqqisi yolunda әsl
dönüş yarandığını, bu dövrdә kәnd tәsәrrüfatının, sәna -
yenin dinamik inkişafını, geniş sosial-mәdәni qurucu -
luq proqramı hәyata keçirildiyini qeyd edib vә hәmin
illәrdә yaradılmış iqtisadi, elmi-texniki vә mәdәni po -
ten sialın gәlәcәkdә respublikanın tam müstәqil döv lәt
kimi fәaliyyәt göstәrmәsi üçün möhkәm zәmin
yaratdığını bildirib. 

G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin 1982 ildә Sov.
İKP MK Siyasi Bürosuna üzv vә SSRİ Nazirlәr So -
ve ti sәdrinin birinci müavini tәyin edilmәsindәn son -
ra bu imkanlardan da Azәrbaycanın inkişafı naminә
istifadә etdiyini vә bütövlükdә 1969-87 illәrin

Azәrbaycanın quruculuq salnamәsinә
parlaq sәhifәlәr kimi daxil olduğunu
qeyd edib. 

1993-cü ilin keşmәkeşli yayında
H.Əliyevin xalqın mütlәq әksәriyyәtinin
tәkidli tәlәbi ilә Azәrbaycan rәhbәrliyinә
qayıtdığını vә böyük tәcrübәyә malik
müd rik dövlәt adamı kimi addım-addım
ölkәni düşdüyü fәlakәtli vәziyyәtdәn çı -
xartmaq istiqa mә tin dә titanik fәaliyyәtә
başladığını deyәn Gövhәr xanım, ulu ön -
dәrin qısa müddәtdә ictimai asayişin bәr -
pa sına nail olduğunu, insanlarda gәlәcәyә

böyük inam yarat dı ğını, ölkәmizin yüksәk iqtisadi
yük sәlişinin,  müstәqil Azәrbaycanın demokratik, hü -
qu qi, dünyәvi dövlәt kimi inkişafının әsasını qoy -
duğunu vurğulayıb. 

G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin qurduğu Azәr -
bay can dövlәtinin sükanı arxasına onun siyasi kur su -
nun әn layiqli davamçısı - prezident İlham Əliyevin
onun ideyalarını yaşadaraq, çiçәklәnәn Azәrbaycanı
daha uca zirvәlәrә apardığını deyib. 

Tәdbirdә Yeni Azәrbaycan Partiyası Yasamal Ra yon
Tәş kilatı AMEA ak. Z.Bünyadov adına Şәrq şü nas lıq
İns titutu partiya tәşkilatının sәdri fil.ü.f.d. Lalә Bay ra -
mo va,  İnstitutun Din vә ictimai fikir tarixi şöbәsinin
müdiri, fәl.ü.f.d. Esmeralda Hәsәnova, Mәrkәzi Aziya
şöbәsinin müdiri, i.ü.e.d. Dünyamalı Vәliyev, Türkiyә
tarixi vә iqtisadiyyatı şöbәsinin böyük elmi işçisi, t.ü.f.d.
Bәşarәt Bәşirova vә başqaları çıxış edәrәk, Heydәr Əli -
ye vin Azәrbaycan xalqının hәyatındakı rolundan, hәm
sovet dövründә, hәm dә müstәqillik illәrindә ümummilli
liderin rәhbәrliyi altında Azәrbaycanda aparılan qu ru cu -
luq işlәrindәn, ulu öndәrin elmә, tәhsilә, mәdәniyyәtә
göstәrdiyi diqqәt vә qayğıdan danışıblar.

Şəxsiyyət
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Böyük Azәrbaycan şairi İmadәddin Nәsiminin 650 illik yubileyinin 
qeyd edilmәsi haqqında 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamı 

2019-cu ildә böyük Azәrbaycan şairi vә mütәfәkkiri İmadәddin Nәsiminin anadan olmasının 650 illiyi
tamam olur. 

İmadәddin Nәsimi Azәrbaycan xalqının ümumbәşәr mәdәniyyәtinә bәxş etdiyi qüdrәtli söz
ustalarındandır. O, Şәrqin zәngin mәdәni-mәnәvi sәrvәtlәri üzәrindә ucalmış vә bәdii söz sәnәtinin son dәrәcә
qiymәtli incilәrini meydana gәtirmişdir. Mütәfәkkir şairin dәrin poetik fikirlәrlә fәlsәfi görüşlәrin vәhdәtindә
olub, dövrün elmi-fәlsәfi düşüncәsinin aydın ifadәçisinә çevrilmiş müstәsna әhәmiyyәtli әdәbi irsi qәdim
köklәrә vә çoxәsrlik әnәnәlәrә malik Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә xüsusi mәrhәlә tәşkil edir. 

Nәsimi dünya poeziyasının әn kamil nümunәlәri sırasında diqqәtәlayiq yer tutan әsәrlәrindә daim insanın
әzәmәtini, insani mәhәbbәti vә şәxsiyyәtin azadlığını tәrәnnüm etmişdir. Anadilli şeirin humanist ideyalarla,
yeni mәzmun, deyim tәrzi vә bәdii lövhәlәrlә daha da zәnginlәşmәsindә unudulmaz şairin misilsiz xidmәtlәri
vardır. Nәsiminin mәnbәyini xalq ruhundan almış parlaq üslubu orta әsrlәr Azәrbaycan dilinin mәna
imkanlarını bütün dolğunluğu vә rәngarәngliyi ilә әks etdirir. Sәnәtkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bәdii-
ictimai fikrinin inkişafına qüvvәtli tәsir göstәrmişdir. 

Nәsimi irsinin Azәrbaycan xalqının mәnәviyyat xәzinәsindә layiqli yerini tutması ötәn әsrin 70-ci
illәrindә öz geniş fәaliyyәti sayәsindә tarixi-mәdәni dәyәrlәrimizә münasibәtdә әsaslı dönüş yaratmış
ümummilli lider Heydәr Əliyevin adı ilә bilavasitә bağlıdır. Mәhz ulu öndәrin tәşәbbüsü ilә Azәrbaycan
әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәlәrindәn ilk dәfә Nәsiminin 600 illik yubileyi YUNESKO-nun tәdbirlәri
siyahısına daxil edilmiş vә 1973-cü ildә beynәlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur. 

Hәmin dövrdәn etibarәn Nәsimi irsinin vә bütövlükdә klassik Azәrbaycan mәdәniyyәtinin daha әhatәli
araşdırılması istiqamәtindә mühüm addımlar atılmışdır. Nәsiminin yaradıcılığı artıq milli-mәnәvi
varlığımızın ayrılmaz tәrkib hissәsidir. 

Azәrbaycan әdәbiyyatı vә incәsәnәtindә Nәsiminin yaddaqalan obrazı yaradılmış, Bakının mәrkәzindә
şairin әzәmәtli heykәli ucaldılmışdır. Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının Dilçilik İnstitutu Nәsiminin
adını daşıyır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdә YUNESKO-nun baş qәrargahında Nәsiminin vәfatının 600 illiyinin qeyd
edilmәsi vә 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkәmizdә Nәsimi şeir, incәsәnәt vә mәnәviyyat festivalının tәntәnәli
şәkildә keçirilmәsi ölmәz şairin xatirәsinә dәrin ehtiramın ifadәsi hesab oluna bilәr. 

İmadәddin Nәsiminin adı hәqiqәt naminә, fikir azadlığı yolunda qәhrәmanlığın rәmzi kimi әbәdilәşib,
әsrlәrdәn bәri Şәrq xalqlarının yaddaşında yaşamaqdadır. 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 32-ci bәndini rәhbәr tutaraq, böyük
Azәrbaycan şairi vә mütәfәkkiri İmadәddin Nәsiminin anadan olmasının 650 illik yubileyinin yüksәk
sәviyyәdә keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә qәrara alıram:

1. Böyük şair vә mütәfәkkir İmadәddin Nәsiminin 650 illik yubileyi Azәrbaycan Respublikasında dövlәt
sәviyyәsindә geniş qeyd edilsin. 

2. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti böyük Azәrbaycan şairi vә mütәfәkkiri İmadәddin
Nәsiminin 650 illik yubileyinә hәsr olunmuş tәdbirlәr planının hazırlanıb hәyata keçirilmәsini tәmin etsin.

İlham Əliyev
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 15 noyabr 2018-ci il.



AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına  
rq ünaslıq nstitutunun direktoru,  

Milli M clisin deputatı, akademik

Nəsimi-650
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“ist r türkc , ist r 
farsca divanlarındakı beytl rd n, mül mm l ri v  
bir-iki d n  r bc  q z lind n r bc ni yax ı bildiyi 
v  bu dild  d  eirl r yaza bil c k q d r m lumata 
sahib oldu u görünür. Buna gör  d  b zi qaynaqlar 
“ l-lisaneyni-s las ”d  eir söyl mi dir deyirl r”

“onun r bc  
eirl rini r bdillil rd n artıq, farsdillil r ba a 

dü r” 

 “Zamanında m dr s l rd  oxudulan r bc  
s rf v  n hv, fiqh, t fsir v  k lam oxudu una i ar t 
ed n beytl rin  rast g linir” 

“b zi qaynaqlarda N siminin 
türkc  v  farsca divanlarından ayrı olaraq r bc  
eirl rind n meydana g l n bir d  r bc  divanı 

oldu undan söz edilm kd dir. Bu anda limizd  
N siminin  3  r bc  eiri var. Bunlardan ikisi fars-
ca divanında iki r bc -farsca mül mm , dig ri 
türkc  divanında bir türkc -farsca- r bc  mül mm  
eirl rd n ibar tdir. Ancaq bu ana q d r N siminin 

b zi qaynaqlarda sözü edil n r bc  divanı tapıl-
mamı dır”

 
(M n zat (Tanrı) il  birl dim, 
Ey vüsalı k s n ki i, heyhat!) 

 
( dal t s nindir,  hökmranlıq s nindir, hökm 
s nindir, d lil s nindir, 
Ey Sübhan! Müq dd slik s nindir, m rh m t 
s nindir).  
 

Sübhan, 
Zahir, Tahir, Qadir, Q ffar, Munim, Muhsin, 
Mufzil, Vahid, M cid, H mid

 

 
(Gec  yüzünü saçının altında gördüm, 
S nin yüzünün nuruyla, ey c lal v  r f sahibi!) 
 

 
(Yox oldu un zaman m n  f zlinl  F zl de; 

b dilik yolunu “fe”, “zad” v  “lam”da buldum).    
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N siminin mül mm -m d-
hiyy si: struktur v  ideya-m zmun öz llikl ri

“ airin türkc  divanında bu q -
sid sind n ba qa, mül mm  poetik formasına mü-
vafiq g l n q z l v  tuyuq q libind   d   bir  neç  
eri vardır. N siminin  bir q sid sini H.Araslı, be  

q z lini H.Ayan, bir neç  q z l v  bir tuyu unu is  
H.S diq mül mm  olaraq qeyd etmi l r”. 

 

 
(Masivayı k ndimd n çıxardım, atdım, m nd n 

ba qa bir varlıq qalmadı, 
Çünki varlı ımın yox olması b diliyimin ger-

ç kl m si dem kdir).  

“Müqayis li t h-
lilimiz sasında bel  bir n tic y  g ldik ki, q z l 
janrının q libind ki mül mm l rd  d  N simi bu 
poetik formanın struktur t l bl ri v  ç rçiv sini 
a araq, ilhamının dikt si il  yazmı  v  bel  dem k 
mümküns , fikrin ifad si ona hansı dild  g libs , 
onu poetik formanın q libl mi   texnikasına m c-
buri uy unla dırmayaraq, s rb st bir kild  ifad -
y  üstünlük vermi dir. Örn kl r  n z r salaq. 
N siminin:   

 
Saqiya, mahi-siyam oldu t mam,  
G l b ri, sunsa ri-mey, v ss lam,  

 
- m tl li q z linin üçüncü, altıncı, s kkizinci v  

doqquzuncu beytl rind  birinci misralar türk, ikinci 
misralar r bc  verilmi dir”

Nəsimi-650
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“ lc zair alimi N simi haqqında...

“prof. Z.Xan lavi N simi 
irsin  çoxdan maraq göst rir. O, airin s rl rin-
d n seçilmi  nümun l ri fransız v  r b dill rin  
t rcüm  etm kl  m uldur”

“ lc zaird  Az rbaycan airinin eirl rin  maraq 
Z.Xan lavid n ba qa, Bistra Universitetinin mü lli-
mi doktor X l fallah Mulud t r find n d  göst ril-
m kd dir. Sonuncu mü llif çalı dı ı universitetd  
Dünya d biyyatı f nni üzr  mühazir l rd  N simi-
y  yer verir”.

. . 

Summary 

Nəsimi-650
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Azәrbaycan dünya әdәbiyyatı xәzinәsinә bir
çox görkәmli şәxsiyyәtlәr, bö yük söz ustaları, nadir
düha sahiblәri bәxş etmişdir: Əfzәlәddin Xaqani,
Nizami Gәncәvi, İmadәddin Nәsimi, Mәhәmmәd
Füzuli... Azәrbaycan klassik әdәbiyya tı nın nәhәng
simalarından, böyük şәxsiyyәtlәrindәn olan bu
şairlәrin hәr biri yarat dıq  ları әsәrlәrinin yüksәk
bәşәri dәyәrlәrinә, bәnzәrsiz poetik özәlliklәrinә vә
işıqlı fi kirlәrinә görә bütün dövrlәrin zamandaşları
olan, sağlıqlarında özlәrinә heykәl ucal dan әbәdi -
ya şar sәnәtkarlardır. Azәrbaycan әdәbiyyatının bu
parlaq simaları sı ra  sında Seyid İmadәddin Nәsi -
minin özәl yeri vә mәqamı, xüsusi çәkisi vә sanbalı
vardır. Bu, bir danılmaz hәqiqәtdir ki, Nәsimi
dedikdә ilk növbәdә öz әqidәsi vә ama lından
dönmәyәn, bu yolda canından keçmәyә hazır olan
yenilmәz bir söz ustası yada düşür, dar ağacından
asıldıqda belә başını dik tutan, mәğrurcasına da ya -
nan şәhid şair göz önünә gәlir.

Seyid İmadәddin Nәsimi Azәrbaycan klassik
poeziyasını hәm mәzmun vә ide ya, hәm dә yeni
janr larla zәnginlәşdirәn, ona yeni nәfәs gәtirәn no -
va tor bir şair ki mi tanınır. Mütәfәkkir şairin
әdәbiyyat tariximizә gәtirdiyi yeniliklәr sırasında
bi  rinci olaraq qüdrәtli sәnәtkarın anadilli poe zi ya -
mız da fәlsәfi qәzәlin, xüsusilә dә hü  rufiliyin tәb li -
ğinә hәsr olunmuş şeirlәrin kamil nümunәlәrinin
yaradıcısı oldu ğu nu qeyd etmәk olar. Mәlum ol du -
ğu kimi, Nәsimiyә qәdәr anadilli әdәbiyyatımızın
İzzәddin Hәsәnoğlu vә Qazı Bürhanәddin kimi ta -
nınmış nümayәndәlәri dә fәlsәfi mәz munlu qә zәl -
lәr yazmışlar. Lakin bu şeirlәr istәr insana böyük
dәyәr verәn yük sәk humanist fikirlәrinә, istәr
poetik keyfiyyәtlәrinә, istәrsә dә dil-üslub xü su siy -
yәt lәrinә görә Nәsiminin fәlsәfi qәzәllәri
sәviyyәsinә çatacaq dәrәcәdә deyil. 

Nәsiminin Azәrbaycan әdәbiyyatı, bütövlükdә
türk dünyası әdәbiyyatına gә tir diyi daha bir ye ni -
liyi türk әruzunu formalaşdırması, onu daha da
tәkmillәş dir mә sidir. Qeyd edәk ki, Nәsimi yara dı -
cılığında әsas yer tutan qәzәl janrına dair nümu nә -

lәr әruz vәzninin müxtәlif bәhrlәrindә (rәmәl,
hәzәc, rәcәz, müzare, xәfif, mü tә qa   rib vә s.)
yazılmışdır. Nәsiminin anadilli şeirlәri şәkil vә
janr baxımından da rәn ga   rәngliyi ilә seçilir ki, bu
cәhәtdәn dә böyük şair sәlәflәrindәn fәrqlәnir. Be -
lә ki, mü tәfәkkir şair anadilli Azәrbaycan әdәbiy -
ya tında mәsnәvi şәklindә, elәcә dә mü rәb be, müs -
tә zad vә tәcribәnd janrlarında ilk dәfә qәlәmini
sınayan söz ustasıdır. İzzәddin Hәsәnoğlu vә Qazı
Bürhanәddin yaradıcılığında sözügedәn janrlara
tәsa düf edilmir ki, bu cәhәt dә Nәsimiyә Azәr -
baycan әdәbiyyatında yenilikçi, novator bir şair
statusunu qazandırmış olur. Bundan әlavә, mәlum
faktlara söykәnәrәk de mәk olar ki, Nәsimi poetik
әsәrlәrini Azәrbaycan türkcәsi ilә yanaşı, fars vә
әrәb dil  lәrindә dә yazan ilk Azәrbaycan şairidir. 

İmadәddin Nәsimi Azәrbaycan әdәbiyyatında
daha bir “ilk”ә imza atmış şair    dir. Belә ki, İma -
dәd din Nәsimi anadilli lirik şeirlәri ilә Yaxın vә
Orta Şәrqdә әdә  bi mәk tәb yaradan ilk Azәrbaycan
şairidir. Amalı vә әqidәsi yolunda şәhidlik zir vә -
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sinә yük sәldikdәn az sonra Azәrbaycan şairlәri ilә
yanaşı, indiki Türkiyә, İran, Türkmә nis  tan, Özbә -
kis tan torpaqlarında yaşayıb-yaratmış bir sıra söz
usta la  rı Nәsi mi yaradıcılığının güclü tәsiri altında
olmuş, şeirlәrinә nәzirәlәr vә tәxmislәr yaz  mış  lar.
Onların sırasında XV-XVI әsrlәr Azәrbaycan
әdәbiyyatının tanınmış nü    ma yәn  dәlәrindәn Ne -
mә tullah Kişvәri, Hәbibi vә Mәhәmmәd Fü zu li -
nin, XV yüzil  likdә yaşa yıb ya rat mış Osmanlı şair -
lәrindәn Əhmәd Paşa vә Nicatinin, yenә hә min
yüzilliyin ça    ğa tay söz ustalarından Lütfi, Sәkkaki
vә Əlişir Nәvainin ad la rı nı çәkmәk olar. Ma   raq -
lıdır ki, Cahanşah Hәqiqi (Qaraqoyunlu), Şah
İsmayıl Xәtai (Sәfәvi) vә Sultan Sü leyman Qa -
nuni (Osmanlı Türkiyәsi) kimi hökmdar şair lәr dә
әsәrlәrindә Nә   si mi nin adını ehtiramla yad etmiş
vә qәzәllәrinә nәzirәlәr yaz mış lar (Azәr bay can
әdәbiyyatı tarixi, 2009: 245-246).

Nәsimi ana dilindә qәlәmә aldığı lirik şeirlәri
ilә әdәbiyyat tariximizә әbәdi möhrünü vuran,
Yaxın vә Orta Şәrqdә böyük şöhrәt qazanan, әdәbi
mәktәb yara dan mütәfәkkir şair olmaqla yanaşı,
eyni zamanda milli varlığımız olan әdәbi dili mi -
zin zәnginlәşmәsi vә tәkmillәşmәsindә misilsiz
xid mәtlәr göstәrmiş qüdrәtli söz us  ta  dı kimi dә
tanınır. Nәsiminin yüksәk poetik keyfiyyәtlәri ilә
seçilәn cilalanmış şeir dili XIV әsr Azәrbaycan
әdәbi dilinin әn mükәmmәl nümunәsidir. Şairin
bәn zәr siz şeir dili Azәrbaycan әdәbi dilinin lüğәt
tәrkibini incә mәna çalarlı bir sıra ye ni söz vә
ifadәlәrlә daha da zәnginlәşdirdi, әdәbi dilimizi öz
tarixi inkişafının әn mü   kәm mәl mәrhәlәsinә, zirvә
nöqtәsinә yüksәltdi. Azәrbaycan әdәbi dilinin
parlaq tә za  hü rü olan Nәsiminin şeir dili zәngin se -
mantik çalarlı, dәrin mәna tutumlu poetik bir dil-
dir. Akademik Tofiq Hacıyevin yazdığı kimi, Nә -
simi “hәm ana dilinin bü tün leksik-semantik
imkanlarını üzә çıxardı, xalq dilinin idrak poten -
sia lını aşkar etdi, hәm dә әrәb vә fars dillәrindәn
zәrurәt hәddindә mәhz ehtiyacı olan qәdәr, if ra  ta
varmadan material mәnimsәdi, bununla da Azәr -
bay can әdәbi dilinin fәlsәfi, elmi ifadәsi sәviy yә -
sini tәmin etdi. Nәsimi әdәbi dilin qrammatik
quruluşca da müәyyәn dәrәcә cilalanmasına nail
oldu” (Hacıyev, 2016: 199). Ümumiyyәtlә, Azәr -
baycan әdәbi dili tarixindә XIV yüzillik istәr
rәngarәng dil vә üslub xüsusiy yәt lәri, istәrsә dә
bü tövlükdә mükәmmәlliyi vә kamilliyi baxı mın -
dan xüsusi bir mәr hәlәni tәşkil edir vә onun әn
yüksәk zirvәsindә, әn uca mәqamında Nәsimi da -

ya nır. Cәsarәtlә demәk olar ki, orta әsrlәr Azәr -
bay can türkcәsinin şirinliyi vә mә lahәtliliyi, oy -
naq lığı vә axıcılığı, әzәmәti vә coşqunluğu ilk dә -
fә mәhz Nәsimi nin anadilli şeirlәrinin timsalında
tam dolğunluğu vә mükәmmәlliyi ilә yazılı әdәbi
dil sәviyyәsindә parlaq şәkildә özünü göstәrir.

Nәsiminin anadilli şeirlәri, xüsusilә dә
qәzәllәri ilk növbәdә milli sözlәrin bol luğu, hәr bir
misra vә beytin özünәmәxsus oynaqlığı vә
melodikliyi, ahәng dar lığı vә ritmikliyi – bir sözlә,
musiqililiyi ilә seçilir, oxucuya, dinlәyiciyә yüksәk
es te tik zövq verir, onun könlünü, ruhunu oxşayır.
Bu da tәsadüfi deyil. Mәsәlә bu ra sındadır ki, Nә si -
mi hürufilik mәzmunu daşıyan qәzәllәrinin bir
qismini bilavasitә sәma mәclislәrindә dәrvişlәr tә -
rә findәn oxunmaq mәqsәdilә qәlәmә almışdır.
Mәhz bu sәbәbdәn dә üsyankar şairin qәzәllәri
müәy yәn mәnada dәrviş lә rә xas olan özәl bir me -
lo  diya vә oynaq musiqi havaları üzәrindә kök lәn -
mişdir. Bütövlükdә götür dük dә, Nәsiminin qә zәl -
lәri hәm dilinin sadәliyi vә axıcılığı, hәm dә saflığı
vә tә miz liyi ilә seçilir ki, bu da şairin xalq ruhuna,
canlı ümumxalq danışıq dilinә söy kәn  mәsi, bu
tükәnmәz qaynaqdan uğurla bәhrәlәn mә si ilә
bağlıdır. Şairin aşağıdakı mәşhur misralarında
bunu әyani şәkildә görmәk olar:

Düşdü yenә dәli könül gözlәrinin xәyalinә,
Kim nә bilir bu könlümün fikri nәdir, xәyali nә?

Al ilә ala gözlәrin aldadı aldı könlümü,
Alini gör nә al edәr, kimsә irişmәz alinә.

Qiymәtini dodağının dәgmә xәsisә sorma kim,
Mәn bilirәm ki, can ilә susamışam zülalinә.

Gözlәrinә әsir olan halımı oldur anlayan,
Kim ki bu halә düşmәdi, qoy vara kәndü halinә.

Şairin bu qәzәlinin ilk dörd misrasında fikir vә
xәyal sözlәri istisna olmaqla bü  tün leksik vahidlәr
milli sözlәrimizdir, türkmәnşәli leksemlәrdir.
Birinci beytdә bö  yük şairin qafiyә yerindә işlәt di -
yi xәyalinә vә xәyali nә cinas qafiyәlәri poetik li yi
ilә seçilir vә oxucuya yüksәk estetik zövq verir.
İkinci beyt isә ilk növbәdә sәs lә  rin xüsusi bir
ahәngi, özәlliklә dә “a” vә “l” sәslәrinin yaratdığı
assonans vә alli te  ra siya ilә diqqәti çәkir vә yüksәk
poetikliyi, bәn zәrsiz obrazlılığı ilә yadda qalır.
Da  hi şairin bu beytdә “al” sözünü böyük mә harәt
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vә yüksәk ustalıqla hәm “hiylә” (birinci misrada),
hәm dә “qırmızı” (ikinci misrada) mәnasında iş -
lәt  mәsini dә ayrıca olaraq qeyd etmәk lazımdır.  

Nümunәdә işlәnmiş “könül düşmәk”, “könül
almaq”, “can ilә susamaq”, “gözә әsir olmaq”,
“hala düşmәk”, “kәndü halına varmaq” kimi
deyim vә ifadә lәr isә Nәsiminin canlı xalq danışıq
dilinә yetәrincә bәlәdliyindәn vә bu tükәnmәz xә -
zinәdәn uğurla bәhrәlәnmәsindәn xәbәr verir.

Nәsiminin aşağıdakı misraları da dilinin sa dә -
li yi vә saflığı, elәcә dә oy naq lı ğı vә ahәngdarlığı
ilә diqqәti çәkir:

Yüzüni mәndәn nihan etmәk dilәrsәn, etmәgil,
Gözlәrim yaşın rәvan etmәk dilәrsәn, etmәgil.

Bu beyt dә ilk növbәdә axıcılığı, yüksәk ritmi
vә musiqi ahәngdarlığı ilә seçilir. Nәsimi burada
“etmәk” sözünü hәm tәsdiqdә, hәm dә inkarda, özü
dә әmr şәklindә işlәtmәklә beytdә yüksәk ekspres-
sivlik yaradır, oxucuya böyük estetik zövq duy ğu -
la rı aşılayır. 

Nәsiminin şeir dilinin başlıca qaynağı sadәliyi
vә yüksәk obrazlılığı ilә se çi lәn ümumxalq da nı -
şıq dilidir. 600 ildәn dә çox bir müddәt öncә ya zı -
lan bu şeir lәr dә xalq ifadә vә sözlәrinin işlәnmәsi
bugünkü oxucunu heyran etmәyә bilmir. 

İmadәddin Nәsiminin Azәrbaycan bәdii-fәl sә -
fi fikir vә әdәbi dil tarixindә tut  duğu bu cür yük -
sәk mәqama görәdir ki, böyük şair vә mütә fәk ki -
rin әdәbi irsi Azәrbaycanda әn çox araşdırılan vә
nәşr edilәn klassik sәnәtkarlar sırasında ilkin yer -
lәrdәn birini tutur. Tanınmış mәtnşünas Salman
Mümtaz 1926-cı ildә Azәrbay can  da ilk dәfә ola -
raq Nәsiminin anadilli şeirlәrini toplayaraq әrәb
qrafikası ilә nәş rә hazırlamışdır (Mümtaz, 1926).
1962-ci ildә isә görkәmli әdәbiyyatşünas Mirzağa
Quluzadә böyük şairin “Seçilmiş әsәrlәri”ni nәşr
etdirmişdir (Nәsimi, 1962). Bununla belә, Nәsimi
irsinin tәdqiqi vә nәşri sahәsindә dönüş mәrhәlәsi
bilavasitә Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydәr Əliyevin adı ilә bağlıdır. Mәhz ulu ön dә -
rin tәşәbbüsü vә rәhbәrliyi ilә 1973-cü ildә Nә si -
mi nin 600 illik yu bi  leyi nüfuzlu beynәlxalq tәş ki -
lat olan YUNESKO-nun tәdbirlәr siyahısına daxil
edil  miş vә hәmin il geniş şәkildә qeyd olun muş -
dur. Bu möhtәşәm yubiley tәdbir lә ri çәrçivәsindә
1973-cü ildә tanınmış mәtnşünas-dilçi alim Ca -
hangir Qәhrәmanov tә rә fin dәn ha zırlanmış Nә si -
minin anadilli әsәrlәrinin elmi-tәnqidi mәtni әrәb

qrafi ka sı ilә nәşr edildi (Qәhrәmanov, 1973). Azәr -
baycanda İmadәddin Nәsimi irsinin araş dırılması
sahәsindә mühüm elmi nailiyyәtlәrdәn sayılan bu
dәyәrli elmi-tәnqidi mәtnin ha zır lanmasında mü -
tә fәkkir şairin anadilli әsәrlәrinin 5 әlyaz ma sın -

dan vә iki әski nәşrindәn istifadә olunmuşdur
(Qәhrәmanov, 1973: 77-80). Qeyd edәk ki, Nә si -
mi әsәr   lәrinin sözügedәn elmi-tәnqidi mәtni hәm
şairin әdәbi irsinin tәdqiqi istiqamә tin dә gәlәcәk
araşdırmalar üçün geniş yol açdı, başlıca qaynaq
rolunu oy na dı, hәm dә sәnәtkarın әsәrlәrinin müa -
sir elmi nәşrlәri işini asanlaşdırdı. Çünki gör  kәmli
rus şәrqşünası Yevgeni Bertelsin qeyd etdiyi kimi,
hәr hansı bir şairin әsәr  lәrinin elmi-tәnqidi mәt ni
olmadan onun hәyatı vә dünyagörüşü, elәcә dә ya -
ra  dı  cılığı haqqında dәqiq vә düzgün fikir söy lә -
mәk çәtindir. Onu da qeyd edәk ki, pro  fessor Ca -
han gir Qәh rә ma  nov bu sanballı işә girişmәzdәn
öncә, 1970-ci ildә Nәsi  minin dili möv zu sun       da
doktorluq dissertasiyası müdafiә etmiş vә hәmin il
“Nәsimi “Divanı”nın lek sikası” adlı dәyәrli kita -
bı nı nәşr etdirmişdir (Qәhrәmanov, 1970). Adı çә -
kilәn sanballı kitab Azәr baycanda Nәsimi irsinin
bu istiqamәtdә araş dı rılması sahәsindә il kin
araşdır ma lardan biri kimi böyük әhәmiyyәt da şı -
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yır. Yeri gәl  mişkәn onu da әla vә edәk ki, C.Qәh -
rә manovun bu kitabı bir sıra mәşhur tür ko loq  ların
(mәsәlәn, Əmir Nәcibin) tәdqiqatlarında başlıca
qaynaqlardan biri kimi yer alır.

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, İmadәddin Nә -
siminin Azәrbaycan әdәbi dili nin inkişafında vә
zәnginlәşmәsindә misilsiz xidmәtlәri olmuşdur.
Mәhz bu mü hüm vә әhәmiyyәtli amili nәzәrә
alaraq 1973-cü ildә Azәrbaycan Elmlәr Aka de mi -
yasının Dilçilik İnstitutuna Nәsiminin adı ve -
rilmişdir.

Ulu öndәrin layiqli varisi Azәrbaycan Res pub -
likasının Prezidenti cәnab İlham Əliyevin dövlәt
siyasәtindә dә mәdәniyyәt vә әdәbiyyata, elәcә dә
dövlәt at ri  butlarından olan Azәrbaycan dilinә bö -
yük diqqәt vә qayğı göstәrilir. Mәhz bu qay  ğının
nәticәsidir ki, ölkә Prezidentinin “Azәrbaycan di -
lin dә latın qrafikası ilә küt lәvi nәşrlәrin hәyata ke -
çi rilmәsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sә -
rәn ca mı  na әsasәn Nәsiminin ikicildlik “Seçil miş
әsәr lәri” kütlәvi tirajla nәşr olun muş dur. Azәr bay -
can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tә -
şәb büsü vә qayğısı ilә 2017-ci ilin may ayında Pa -
risdә YUNESKO-nun baş qәrargahında İmadәddin
Nәsiminin vәfatının 600 illiyi qeyd olunmuşdur.

2018-ci ilin sentyabr ayında Azәrbaycanda ilk
dәfә olaraq “Nәsimi: şeir, in cә sәnәt vә mәnәviy yat”
festivalı keçirilmiş vә bu möhtәşәm tәdbir çәr çi vә -
sindә Moskva Beynәlxalq Münasibәtlәr İnstitutunun
binasında mütәfәkkir şairin büstü ucal  dılmışdır.
Azәrbaycan Respublikasının Prezi de nti cәnab İlham
Əliyev 15 no yabr 2018-ci ildә “Böyük Azәrbaycan
şairi vә mütәfәkkiri İmadә ddin Nәsiminin ana dan
olmasının 650 illik yu bi leyinin qeyd edilmәsi
haqqında” Sәrәncam imza la mışdır. Böyük söz
ustasına dövlәt qayğısının vә dәrin ehtiramın daha bir

bariz nü mu nәsi olan Sә rәn camda deyilir: “Nәsimi
dünya poeziyasının әn kamil nümunәlәri sı ra sında
diqqәtәlayiq yer tutan әsәrlәrindә daim insanın
әzәmәtini, insani mә hәb bә ti vә şәxsiyyәtin azadlığını
tәrәnnüm etmişdir. Anadilli şeirin humanist ideyalar -
la, yeni mәzmun, deyim tәrzi vә bәdii lövhәlәrlә daha
da zәn gin lәş mә sindә unu dul maz şairin misilsiz
xidmәtlәri var dır. Nәsiminin mәnbәyini xalq
ruhundan almış par laq üslubu orta әsrlәr
Azәrbaycan dilinin mә na imkanlarını bütün
dolğunluğu vә rәngarәngliyi ilә әks etdirir.
Sәnәtkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bәdii-
ictimai fikrinin inkişafına qüvvәtli tәsir göstәrmişdir.”

Azәrbaycan Respublikasının Prezi denti cәnab
İlham Əliyevin “Azәrbaycan Respublikasında
2019-cu ilin “Nәsimi ili” elan edilmәsi haqqında”
11 yanvar 2019-cu il tarixli Sәrәncamı da mütә -
fәk kir şairin Azәrbaycanın әdәbi-mәdәni fikir
tarixindә tutduğu yüksәk mәqama dövlәt sә  viy -
yәsindә böyük dәyәr verildiyini açıq-aşkar şәkildә
sübut edir. Bu Sәrәncam eyni zamanda böyük söz
ustasının bәdii tәfәkkürünün mәhsulu olan bütün
әsәr lә rinin müasir әdәbiyyatşünaslıq vә dilçilik,
şәrqşünaslıq vә fәlsәfә elmlәrinin nailiy yәt lәri
işığında hәrtәrәfli vә sistemli şәkildә öyrәnilmәsi,
bәdii irsinin daha geniş miq   yasda tәbliği üçün
geniş imkanlar açır. 

İmadәddin Nәsimi irsinә dövlәt sәviyyәsindә
gös tәrilәn bu cür yüksәk diqqәt vә qayğı Azәr bay -
can alimlәri qarşısında böyük şairin hәyat vә ya ra -
dı cılığının tәd qi qi istiqamәtindә bir sıra vacib işlә -
rin hәyata keçirilmәsini, bu sahәdә mövcud olan
boşluqların aradan qaldırılmasını tәxirәsalınmaz
bir vәzifә olaraq qoyur. Nәsi mi irsinin tәdqiqi vә
nәşri ilә bağlı görülәsi işlәr sırasında ilk növbәdә
böyük şairin anadilli әsәrlәrinin latın qrafikası ilә
yeni elmi-tәnqidi mәtninin vә onun әsasında aka -
demik nәşrinin hәyata keçirilmәsini qeyd etmәk
lazımdır. Düzdür, yuxarıda da qeyd olunduğu ki -
mi, professor Cahangir Qәhrәmanov bu işi 1973-
cü ildә әldә olan әlyazmalar әsasında yüksәk sә -
viy yәdә hәyata keçirmişdir. Lakin ötәn illәr әr zin -
dә Nәsimi әsәrlәrinin dünyanın müxtәlif ölkә
kitabxanalarında saxlanılan yeni vә daha mötәbәr
әlyazma nüsxәlәri aşkara çıxarılmışdır. Bundan
әlavә, hәmin tәnqidi mәtn 46 il öncә әrәb qrafikası
ilә hazırlanmışdır. Bütün bunları nәzәrә alaraq
düşünürük ki, C.Qәhrәmanovun hazırladığı tәn -
qidi mәtni dә işә cәlb etmәklә Nәsimi әsәr lә ri nin
yeni elmi-tәnqidi mәtninin hazırlanması mәqsә dә -
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uyğun olardı. Mәsәlә bura sın da  dır ki, Nәsimi
әsәr lәrinin mövcud Bakı nәşrlәrindә bir sıra şeir -
lәrin fәrqli va riant  larına rast gәlmәk mümkündür.
Mәsәlәn, şairin “Neylәrәm” rәdifli mәşhur qә zә -
linin son beytinә diqqәt ye tir mәk kifayәtdir. Belә
ki, şairin әsәrlәrinin müxtәlif nәşrlәrindә sözü -
gedәn beytin fәrq li variantlarına rast gәlirik.
C.Qәh rәmanovun tәrtib etdiyi Nәsimi әsәrlәrinin
elmi-tәnqidi mәtnindә hәmin beyt bu şәkildәdir:

Dilbәr aydır, ey Nәsimi, sәbr qıl, etmә fәğan,
Şimdi әfğan etmәsәm, danla fәğanı neylәrәm?

(Qәhrәmanov, 1973: I, 549)

Sözügedәn tәnqidi mәtndә birinci misradakı
sәbr qıl sözünün bir әlyazmada sabir ol varian tı -
nın da olması göstәrilmәklә yanaşı, digәr bir әl -
yaz mada ikinci misranın tamam fәrqli biçimdә yer
alması da diqqәtә çatdırılır:

Bәn bu gün sәbr eylәsәm, daxi fәğanı neylәrәm?
(Qәhrәmanov, 1973: I, 549)

Türkiyәli nәsimişünas alim Hüseyn Ayanın
tәrtib etdiyi Nәsimi әsәrlәrinin tәnqidi mәtnindә
hәmin beyt bu şәkildәdir:

Ey Nәsimi, neyiçün eylәrsәn әfğanü fiğan,
Mәn bu gün sәbr eylәsәm, tanla fiğanı neylәrәm?

(Ayan, 2014: 541)

2004-cü ildә Bakıda nәşr olunmuş Nәsiminin
“Seçilmiş әsәrlәri”ndә isә yu xa rıda verilmiş bu
beytin birinci misrasındakı “sәbr qıl” sözü “sabir
ol” şәklin dә dir (Nәsimi, 2004: 142), ikinci misra
isә Hüseyn Ayanın tәrtib etdiyi mәtndәki ki mi dir,
sadәcә olaraq burada tanla (sabah) sözünün danla
fonetik variantı işlәn miş dir (Ayan, 2014: 541). 

Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, Nәsiminin bu
mәşhur qәzә li nin ilk misrası ilkin qaynaqlarda bu
şәkildәdir:

Dilbәra, mәn sәndәn ayrı tәndә canı neylәrәm?
(Mümtaz, 1926)

Bununla belә, şairin әsәrlәrinin adı çәkilәn
sonuncu mötәbәr Bakı nәşrindә yuxarıdakı
misradakı tәndә sözü ömrü şәklindәdir. Fikri miz -
cә, misranın yuxarıda tәqdim olunan variantı
mәntiqi baxımdan daha uğurludur.  

Qeyd edәk ki, bu cür misalların sayını

istәnilәn qәdәr artırmaq mümkündür. Şairin
әsәrlәrinin yeni elmi-tәnqidi mәtni isә, fikrimizcә,
bu cür çoxvariantlılığa son qoya bilәr.

Bundan әlavә Nәsiminin “Seçilmiş әsәr lә -
ri”nin 2004-cü ildә hazırlanmış küt lәvi nәşrindә
olan bәzi şeirlәrә, ümumiyyәtlә, şairin әsәrlәrinin
elmi-tәnqidi mәt    nindә rast gәlmirik. Aşağıdakı
mәtlәli qәzәl bu qәbildәndir:

Afәrin olsun nigarın zülfü ilә qaşinә,
Gәr macal bulsam, hәbibin çevrilәydim başinә. 

(Nәsimi, 2004: 51)

Bu qәzәlin Nәsimiyә aidliyi bir neçә cәhәtdәn
şübhә doğurur. Birincisi, dil fakt  larından çıxış
edәrәk deyә bilәrik ki, beytdәki çevrilmәk sö zü -
nә, elәcә dә onun la qoşa işlәnmiş“başinә çev ril -
mәk” ifadәsinә “Nәsimi “Divanı”nın leksikası”
ki   tabında, elәcә dә türk dillәrinin tarixinә dair
mәşhur qaynaqlarda rast gәlmirik. Bun dan әlavә,
qәzәlin aşağıdakı beytindә işlәnmiş “gillәmәk”
(atmaq, tullamaq; di yir lәtmәk) sözünә istәr
Nәsimi leksikonunda, istәrsә dә digәr Azәrbaycan
vә türk yazılı abidәlәrindә tәsadüf edilmir:

Şol rәqibi görә idim çah içindә bir kәrә,
Gilliyәydim başına* şol sәd hәzaran daş yenә. 

(Nәsimi, 2004: 51)

İkincisi, qәzәl aşağıdakı beytlә bitir vә burada
başinә sözü yenә dә birinci beytdә olduğu kimi,
qafiyә yerindә işlәnir: 

Dedilәr, miskin Nәsimi, doğruya zaval yoxdur,
Müddәilәr qalib oldu, hazır olgil başinә. 

(Nәsimi, 2004: 51).

Aydındır ki, Nәsimi kimi ustad bir şairin eyni
qafiyәni qәzәlin iki müxtәlif beytindә işlәtmәsi
inandırıcı görünmür:

Üçüncüsü isә, 7 beytlik bu qәzәlin әksәr beyt -
lә rindә lirik qәhrәman rәqibinә açıq-aşkar bir
şәkildә tükürpәdici qarğış yağdırır: onu quyu için -
dә görmәyi, sonra isә ölәrәk qarğa-quzğuna yem
olmasını arzulayır:

Ey rәqib, bir yerdә olgil ki, bulunmaz aşü su,
Qarğavü quzğun yığılsın leşinә, hey leşinә.
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Bu motiv dә bütövlükdә götürdükdә Nәsimi
qәzәllәrinin ümumi ruhuna uy ğun gәlmir vә
qәzәlin böyük şairin qәlәminin mәhsulu olması
mәsәlәsinә müәy yәn mә nada şübhә gәtirir. 

Qeyd edәk ki, Nәsimiyә aid edilmiş bu qәzәl
professor Qәzәnfәr Paşayevin tәrtib etdiyi şairin
İraq divanında yoxdur (Nәsimi, 2018). Qәzәlә
görkәmli Türkiyә nәsimişünası Hüseyn Ayanın
tәrtib etdiyi Nәsimi divanının mükәmmәl tәnqidi
mәt   nindә dә rast gәlmirik. Yuxarıdakı qәzәli
C.Qәhrәmanov Nәsimi әsәrlәrinin tәn     qi di mәt ni -
nin 3-cü cildinә daxil edәrәk, hәmin şeirin müәl li -
fin әsәrlәrinin yalnız İstanbulun Bayәzid ki tab xa -
nasında saxlanılan bir әlyazma kitabında yer
aldığını diqqәtә çatdırır (Qәhrәmanov, 1973, III,

128) ki, bu da, tәbii ki, mötәbәr qaynaq sa yıla
bilmәz. Hüseyn Ayan Nәsimi әsәrlәrinin tәnqidi
mәtni üçün istifadә etdiyi qay     naqlar sırasına sö zü -
ge dәn Bayәzid әlyazmasını daxil etmәmişdir ki,
bu da sә bәb  siz deyil. Aydındır ki, hәmin әlyazma
mötәbәr olsaydı, Hüseyn Ayan onu da is ti      fadә
etdiyi әlyazmalar sırasına qoşardı. Yeri gәlmişkәn
qeyd edәk ki, Hüseyn Aya nın Nәsimi haqqındakı
dәyәrli araşdırmasının vә tәrtib etdiyi divanın
mәtninin Azәr baycanda nәşrә hazırlanması böyük
şairin yubileyinә dәyәrli bir hәdiyyә olardı.

Mütәxәssislәrin yekdil fikrincә, ümumiyyәtlә,
hәr hansı bir klassik sәnәtkarın әsәrlәrinin tarix
etibarilә qәdim olan әski әlyazmaları daha mötә -
bәr vә nüfuzlu mәnbә sayılır. Sonrakı dövrlәrә aid
әlyazmalarda isә katib müdaxilәlәri üzündәn,
adәtәn, çoxlu sayda tәhriflәrә yol verilir. Mәhz bu

mühüm vә әhәmiyyәtli ami li nәzәrә alaraq, Nә -
simi әsәrlәrinin yeni nәşrlәrindә qәdim әlyazma
mәtnlәrinә üs tünlük verilmәsi olduqca vacib vә
әhәmiyyәtli bir mәsәlәdir. 

Nәsimi әsәrlәrinin nәşrlәrindә şairin dilindә
işlәnәn bәzi sözlәrin müasirlәş di ril mәsi halları da
nәzәrә çarpır. Buna nümunә olaraq, Nәsiminin
aşağıdakı qәzәlinin ilk beytinә diqqәt yetirәk:

Sәndәn iraq, ey sәnәm, şamü sәhәr yanaram,
Vәslini arzularam, daxi betәr yanaram

(Nәsimi, 2004, 127).

Beytlә bağlı ilk növbәdә onu demәk lazımdır
ki, qәzәlin әlyazmadakı yazı variantını әsas gö tü -

rә rәk birinci misradakı iraq sözünün
so nundakı “ğәyn” hәrfinә әsasәn bu
lek sik vahidi irağ şәk lin dә trans krip -
siya etmәk mәqsәdәuyğundur. Qeyd
edәk ki, professor Qәzәnfәr Paşayev
Nә si mi nin İraq divanında bu sözü doğ -
ru olaraq elә irağ şәklindә vermişdir
(Nәsimi, 2018: 178). Nә simi divanının
Bakıda Mәhәmmәd Füzuli adına Əl -
yaz malar İnstitutunda saxlanılan qәdim
әlyaz ma sında da bu sözün yazılışı onun
mәhz irağ şәk lin dә oxunuşunu tәlәb
edir. Maraqlıdır ki, gör kәm li әdә biy -
yatşünas akademik Hәmid Araslının
tәrtib etdiyi Nәsimi divanında hәmin
qә zәlin üçüncü beytindә haqqında
danışdığımız söz elә irağ şәklindәdir:

Mәndәn irağ olduğun bağrımı qan eylәdi,
Oldu gözümdәn rәvan xuni-cigәr yanaram 

(Nәsimi, 2004, 127).

Nәsiminin “Seçilmiş әsәrlәri”nin 1985-ci il vә
2005-ci il nәşrlәrindә isә  qәzәlin istәr mәtlә bey -
tin dә, istәrsә dә, üçüncü beytindә bu söz iraq şәk -
lindәdir (Nәsimi, 1985: 111; Nәsimi, 2005: 91).

İndi isә Nәsiminin “Sәndәn irağ, ey sәnәm...”
qәzәlinin yuxarıda verdiyimiz mәtlә beyti ilә bağlı
daha bir mühüm mәqama öz münasibәtimizi bil -
dirmәk istәyirik. Qeyd edәk ki, klassik mәtnlәrin
transkripsiyası (әslindә trans fo ne literasiyası) za -
ma nı dil faktları ilә yanaşı, әdәbiyyat mәsә lә lә ri -
nә, xüsusilә dә poetika, vәzn vә qafiyә ilә bağlı in -
cә mәqamlara da – bir sözlә, şeirin bәdii im kan la -
rı vә özәlliklәrinә dә xüsu si diqqәt yetirmәk ol duq -
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ca mühüm vә vacib mәsәlәlәr sı rasındadır. Mә -
sәlәyә bu möv qedәn yanaşdıqda, fikrimizcә, yu -
xarıda verilәn qәzә lin mәtlә beytindәki yana ram
vә arzularam sözlәrinin yanәrәm vә arzulәrәm
şәk lin dә oxunuşu daha mәq sә dә  uy ğundur: 

Sәndәn irağ, ey sәnәm, şamü sәhәr yanәrәm, 
Vәslini arzulәrәm, daxi betәr yanәrәm. 

Fikrimizi әsaslandırmağa çalışaq. Birincisi,
beytdә rәdif kimi işlәnәn yanә rәm sözünün, elәcә
dә ikinci misradakı arzulәrәm lekseminin ori ji -
nalda (әlyazma da) yazılışı onların mәhz bu şәkildә
oxunuşunu tәlәb edir. İkincisi isә, bu sözlәrin tәq -
dim etdiyimiz variantda oxunuşunu qәzәldә qafiyә
yerindә işlәnәn sözlәr: sәhәr, betәr (әslindә bәtәr
olmalıdır: farsmәnşәli bәdtәr (daha pis) sözünün
qısaldılmış for masıdır), qәmәr, düşәr, әgәr vә s.
tәlәb edir. Belә olduqda şeir sәs uyarlığı, poe ti  ka
baxımından daha oynaq, daha ahәngdar sәslәnir,
xü susi bir ritm yaradır, qu la ğı oxşayır vә şeirin
musiqililiyini, axıcılığını daha da artırmış olur.
Aydınlıq gәtirmәk üçün onu da qeyd edәk ki, beytin
ikinci misrasında işlәnmiş arzulәr(әm) sözü bәtәr
kәl mә si ilә daxili qafiyә yaradır.

Düzdür, şairin әsәrlәrinin kütlәvi nәşrlәri
mütәxәssislәr üçün deyil, müasir oxucu üçün
nәzәrdә tutulmuşdur. Bununla belә, düşünürük ki,
tarixi fonetika, tarixi dialektologiya, bütünlüklә
әdәbi dil tarixi baxımından Nәsiminin әsәrlәrinin
dilinә, imlasına toxunmaq olmaz. Mәhz buna görә
dә şairin әsәrlәrinin akademik nәşrinә böyük
ehtiyac duyulur.

Bundan әlavә, vaxtilә yüz, yürәk, degil, qarşu
vә s. şәklindә olan sözlәrin müasirlәşdirilәrәk üz,
ürәk, deyil, qarşı kimi verilmәsini dә akademik
nәşr üçün mәqbul saymaq olmaz. Onu da qeyd
edәk ki, Nәsimi şeirlәrinin müasir nәşrlәrindә bu
mәsәlәdә bir pәrakәndәlik, dağınıqlıq müşahidә
olunur. Nümunә olaraq şairin “Seçilmiş
әsәrlәri”ndәki iki qәzәldәn verilmiş aşağıdakı
beytlәrә nәzәr salaq:

Camalın rövzeyi-rizvan deyilmi?
Dodağın çeşmeyi-heyvan deyilmi... 

(Nәsimi, 2004: 101)

Yarın cәfası cümlә vәfadır, cәfa degil,
Yarım cәfa qılur, әhli-vәfa degil.

(Nәsimi, 2004: 121)

Göründüyü kimi, birinci beytdә rәdif kimi
işlәnmiş degilmi sözü müasir lәş di rilmiş, ikinci
beytdә isә orijinalda olduğu kimi degil şәklindә
verilmişdir. Onu da qeyd edәk ki, birinci beytdәki
camal sözü kitabdakı bәzi şeirlәrdә yuxarıdakı nü -
mu nәdәki kimi, digәrlәrindә isә cәmal şәklindә
verilmişdir:

Surәti-hәqdir cәmalın, ey nigar,
Uş nәbinin sözlәri bürhanımız

(Nәsimi, 2004: 77).

Onu da diqqәtә çatdıraq ki, birinci misradakı
hәq sözü Allah anlamında iş lәn  diyi üçün onun
böyük hәrflә verilmәsi, bununla da seman ti -
kasının fәrqlәn di ril mә si düzgün olardı. Aşağıda
bir beytini verdiyimiz “Ey üzü gül, lәblәri mәrca -
nımız” misrası ilә başlayan bu qәzәldә yüz (üz) vә
qarşu (qarşı) sözlәri müasir va riantı ilә verilmişdir
ki, bu mәsәlәyә dә Nәsimi әsәrlәrinin gәlәcәk
aka demik nәşrlәrindә diqqәt yetirilmәlidir:

Üzünә qarşı sücud eylәr mәlәk,
Sәcdәyә inkar edәr şeytanımız. 

(Nәsimi, 2004: 77).

Onu da qeyd edәk ki, Nәsimi әsәrlәrinin aka -
demik nәşrinin mötәbәr vә qәdim әlyaz ma larda
oldu ğu kimi, әrәb әlifbasının hәrflәri әsasında ha -
zır lanması mәqsәdәuyğun olardı.

Mәlum olduğu kimi, klassik әdәbiyyat nü -
munәlәrindә şәxs vә işarә әvәzlik lә rinin – cılayın
şәkilçisi ilә işlәnmәsi geniş yayılmışdır. Mәsәlәn,
Nәsiminin aşa ğı da kı beytindә olduğu kimi:

Ey aşiq, anın zülfünә yapış bu cahanda,
Bir ancılayın dilbәri-әyyar әlә girmәz. 

(Nәsimi, 2004: 76).

Bu qәbildәn olan sәncilәyin әvәzliyi isә Nә si -
minin İraq divanında, bәlkә dә texniki qüsur
üzündәn bu şәkildә getmişdir:

Alәmdә bu gün sәncәliyin yar kimin var?
Gәr var desәn, yox demәzәm, var, kimin var...
Eşqin qәminә eylәmişәm könlümü mәskәn,
Göz mәncәliyin “mәxzәni-әsrar” kimin var? 

(Nәsimi, 2018: 63)

Yeri gәlmişkәn onu da qeyd edәk ki, Nәsi mi -
nin aşağıdakı mәşhur misraları:
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Heç kimsә Nәsimi sözünü kәşf edә bilmәz,
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq, 

(Nәsimi, 2004: 28).

- şairin İraq divanında bu şәkildәdir:

Heç kimsә Nәsimi sözünü fәhm edә bilmәz,
Bu quş dәgildir, bunu Süleyman dәxi bilmәz. 

(Nәsimi, 2018: 114).

Aydındır ki, mәntiqi baxımdan yuxarıdakı
bey tin birinci variantını düzgün say maq lazımdır.
Nәsimi әsәrlәrinin әksәr әlyazmalarında hәmin
beyt mәhz bu şә kil dәdir.

Belәliklә, böyük Azәrbaycan şairi İmadәddin
Nәsimi yaradıcılığı haqqındakı bu kiçik qeydlәr
açıq-aşkar bir şәkildә sübut edir ki, sәnәtkarın
әsәrlәrinin yeni aka  demik nәşrinin, hәm dә geniş
izahlar vә şәrhlәr verilmiş nәşrinin yaxın gәlәcәk -
dә hazırlanması nәsimişünaslıq üçün әhәmiyyәtli
mәsәlәlәr sırasındadır.

Ümumiyyәtlә, böyük Azәrbaycan şairi vә
mütәfәkkiri Seyid İmadәddin Nәsi   minin әdәbi ir -
si nin yaxın gәlәcәkdә geniş vә hәrtәrәfli araşdırıl-
masına böyük ehtiyac duyulur. İmadәddin Nәsimi
әsәrlәrinin dilçilik istiqamәtindә araşdırıl ma sı mә -
sә lәsinә gәldikdә isә, qeyd etmәliyik ki, AMEA
Nәsimi adına Dilçilik İnstitutunda şairin anadilli
әsәrlәrinin mükәmmәl lüğәtinin hazırlanması
işinә artıq başlanılmışdır. İmadәddin Nәsiminin
anadilli әsәrlәrinin müasir dilçilik elminin müx tә -
lif aspekt lә rin  dәn geniş vә hәrtәrәfli şәkildә
araşdırılması da nәzәrdә tutulur.

Ədәbiyyat:

1. Ayan, Hüseyin (2014). Nesimi Hayatı,
Edebi Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli
Metni. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

2. Azәrbaycan әdәbi dili tarixi (2007). Dörd
cilddә. XIII-XVI әsrlәr. Bakı: Şәrq-Qәrb.

3. İmadәddin Nәsimi // Azәrbaycan әdә biy -
yatı tarixi (2009). Altı cilddә, III cild, Bakı: Elm.

4. Hacıyev, Tofiq (2016). Seçilmiş әsәrlәri. I
cild, I hissә. Bakı: “Elm”.

5. Qәhrәmanov, Cahangir (1970). Nәsimi
“Divanı”nın leksikası. Bakı: “Elm”.

6. Mümtaz, Salman (1926). Seyyid İma -
dәddin Nәsimi // Azәrbaycan әdәbiyyatı.

7. Nәsimi, İmadәddin (1962). Seçilmiş şeir lәr.
Tәrtib edәn: Mirzağa Quluzadә. Bakı: Azәr nәşr.

8. Nәsimi, İmadәddin (1973). Əsәrlәri. Üç
cilddә. Elmi-tәnqidi mәtnin tәrtibi vә müqәddimә:
Cahangir Qәhrәmanov. Bakı: Elm.

9. Nәsimi, İmadәddin (1973). Mәqalәlәr
mәc muәsi. Bakı: Elm.

10. Nәsimi, İmadәddin (1985). Seçilmiş әsәr -
lәri. Ön söz, şәrh vә lüğәt Əlyar Sәfәrlinindir. Ba -
kı: Maarif.

11. Nәsimi, İmadәddin (2004). Seçilmiş әsәr -
lәri. Tәrtib edәn: Hәmid Araslı. Bakı: Şәrq-Qәrb. 

12. Nәsimi, İmadәddin (2005). Seçilmiş әsәr -
lәri. Tәrtibçi: Xәlil Yusifli. Bakı: Altun kitab. 

13. Nәsimi, İmadәddin (2018). İraq divanı. Tәr -
tib edәni vә ön sözün müәllifi: Qәzәnfәr Paşayev.

 

Nəsimi-650

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñë ûü û •¹1(17)•2019
22

Mohsun Naghisoylu 

Imadaddin Nasimi – the Bright Personality
of Azerbaijani Classical Poetry and History of

Literary Language 

Summary

Seyid Imadaddin Nasimi is a poet and thinker,
as well as, a great master who made a great contri-
bution to the classical Azerbaijani poetry. It is
obvious that, first of all, Nasimi is well-known as
the founder of philosophical gazal in his mother
tongue. His role was great in the formation of
Turkic Aruz as well Creating a literary school with
his poems in his mother tongue, Nasimi, at the
same time, is considered to be the first great mas-
ter who wrote works both in prose and verses in
this language. One of his greatest services is clo-
sely connected with the enrichment of the
Azerbaijani Literary Language and “his bringing a
new breath” to it. Becoming perfect just in the per-
son of Nasimi, the Azerbaijani classical literary
language reaches its peak. 

Much has been done to study Nasimi heritage in
Azerbaijan. According to the Decree of the
President of the Republic of Azerbaijan Mr.Ilham
Aliyev the year of 2019 was announced “Nasimi
Year” in Azerbaijan which inspires all the distingu-
ished scholars to do much in the field of study of this
great poet’s literary heritage. From this point of
view the preporation of a new scientific and critical
text of his works, the academic publication of his
literary heritage, and the compiling of a perfect exp-
lanatory dictionary of Nasimi language are of great
importance.



Giriş

Azәrbaycanın әdәbi vә fәlsәfi düşüncә tarixindә
xüsusi bir yeri olan Seyid İmadәddin Nәsimini (ö.:
1417) yüzillәrdir ki, diqqәt mәrkәzindә saxlayan
cәhәtlәr onun şair, mütәfәkkir vә şәhid statuslarıdır.
Bu mövqelәrinin hәr birindә o, әn ali zirvәnin sa -
kinidir. Nәsimi fitri şairlik istedadı ilә geniş miqyaslı
vә uzunömürlü bir әdәbi mәktәbin özülünü qoymuş,
ondan sonra әdәbi mәktәb yaradan Nәvai vә Füzuli
kimi ustad şairlәrә dә ustad olmuşdur. Şeiriyyәtinin
tәsir gücünün coğrafiyası olaraq müәyyәn lәşdir di yi -
miz Balkanlardan Hindistana vә әrәb torpaqlarınadәk
olan çox böyük bir әrazidә onun söz sәnәti vә şәx siy -
yәtinin örnәk götürüldüyünü görürük. Biz burada
şairin çoxyönlü şәxsiyyәtinin ancaq bir tәrәfindәn –
şairliyinin, xüsusilә şeiriyyәtinin fәrdi özәlliklәrindәn
bәhs edәcәyik. 

Nәsimi şeirinin şәkli xüsusiyyәtlәri

Artıq digәr tәdqiqatlarımızda da qeyd etdiyimiz
kimi, “Nәsimi anadilli divanı ilә türk fәlsәfi fikrinin
divan şeiri qә li bindә poetik ifadәsini bu sahәdә neçә
yüzillәrdәn bәri әnәnәsi olan әrәb vә fars şeiri sәviy -
yә sinә yüksәltdi” (10, 206). O, çeşidli janr vә poetik
formaların Azәrbaycan vә ümumiyyәtlә, türk әdә biy -
yatına gәlişini vә әdәbi dilin cilalanmasını tәmin
etdi. Ərәb vә fars şeirindә әnәnәvilәşmiş bir sıra
poetik forma vә fi qur ları türk әdәbiyyatında ilk dәfә
sınaqdan keçirәn Nәsimi bir çox uğur lu nәticәlәr әl dә
etdi. (bu barәdә әtraflı mәlumat üçün bax: 8, 131-187)
Onun anadilli Azәrbaycan poeziyasına gә tir  diyi vә
qәzәlin qәlibindәn istifadә ilә ayrıca bir poetik şәkil
verdiyi bәzi poetik fiqurlar (әks,  mükәr rәr, tәcahüli-
arif...) fәrdi keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrә malikdir.
Şairin maraq doğuran spesifik strukturlu şeirlәrindәn
biri dә ana dilindә qәlәmә aldığı әksdir. Nәsimi: 

Nuşin lәbinin lә’li, lә’li lәbinin nuşin, 
Şirin görürәm candan, candan görürәm şirin. 

Cana, üzünüz ayı, ayı üzünüz, cana, 
Rәngin çü güli-әhmәr, әhmәr çü güli-rәngin. 

Hәr kimsә sәni görmәz, görmәz sәni hәr kimsә, 
Kәndin çәkәdir hicran, hicran çәkәdir kәndin. 

Hәr kim sözün еşitdi, еşitdi sözün hәr kim, 
Tәhsin qıladır әz can, әz can qıladır tәhsin. 

Cana, Nәsimini gör, gör Nәsimini cana, 
Üstün qamıdan sözü, sözü qamıdan üstün. (4, 292)

Qәzәlin ilk beytindәn mәqtәsinәdәk ardıcıl әla -
qәlәndirildiyi әks poetik fiquru  hәmin şeirә müstәqil
bir poetik forma sәciyyәsi verir. Bunu da xüsusi qeyd
etmәliyik ki, Nәsiminin bu kimi üslubi spesifikliyә
malik  şeirlәrindә onu şәkli baxımdan mükәm mәl -
liyin daha artıq maraqlandırdığı müşahidә olunur. Bu
cәhәt özünü әks poetik şәklinә malik yuxarıdakı qә -
zәldә dә göstәrir.

Nәsiminin anadilli divanında fәrdi sәciyyәli sә -
nәt karlıq xüsusiyyәtlәri ilә seçilәn poetik formalar -
dan biri dә mükәrrәr tәcnislә rәddül-әczin (tәsdir)
sintezi üzәrindә qurulan şeirdir:

Olmaya mәstanә еynin tәk, şәha, mәkkar kar, 
Karıma qoymaz mәni hәr bab ilә әğyar yar. 

Yarı әhdindә vәfalı istәgil, еy dust, dust, 
Dust olanlar еylәsin aşiqinә naçar çar. 

Çarә istәrsәn әgәr, sәn damәni-dilgir gir, 
Girü dәstәm cana salma, еy üzü әnvar var... (4, 212)
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Sәadәt Şıxıyeva 
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Nәsimi qrupunun
rәhbәri, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent

Nәsimi şeiriyyәtinin fәrdi özәlliklәri



Nәsimi yuxarıda bәhsini etdiyimiz şeir şәkil lә ri -
nin әksәriyyәtini ana dilinin tәbiәtinә uyğun biçimdә
ifadәyә müvәffәq olmuşdur. Qeyd etmәliyik ki, әks,
mükәrrәr, tәcahüli-arif kimi poetik fiqurlar üzәrindә
qurulan şeir şәkillәrinә şairin yalnız türkcә divanında
rast gә li nir. Bu da onun ana dilindә bu üslubda şeir
ya rat mağın mümkünlüyünü nümayiş etdirmәk niy -
yә tini göstәrir. Sanki türk divan şeirindә  müәyyәn
boşluqları görәn Nәsimi qәlәmini bu eksperimental
xarakterli şeirlәrdә dә sınamışdır. Hәm dә Nәsiminin
hәmin poetik fiqurları farsdilli divan şeiri әnәnәsinә
uyğun olaraq, tәk bir beytdә deyil, şeir boyunca
istifadәsi dolayısıyla onun ana dilinә tәәssübkeş
münasibәtindәn qaynaqlanır. Sanki şair özünün vә
mükәmmәl bildiyi ana dilinin poetik qüdrәtini ifadә
üçün bu şeirlәri yazmışdır.

Türkcә ilk dәfә Nәsiminin müraciәt etdiyi bir sıra
poetik formalara (tәrdi-әks (әks, tәbdil)1, rәddüs-sәdr,
rәddül-mәt lә, inat (lüzum mә lә yәlzim)2 (bax: 20,
189), pәltәknamә) (bax: 11) isә, az sayda olsa da,
şairin xәlәflәrinin divanlarında tәsadüf olunur. Nәsimi
yaradıcılığından bir pәltәknamә örnәyinә nәzәr salaq:

Gә gә gә gәl ki, sevәrmәn sә sә sә sәn mә(h) cәbini, 
Za za za zar olubam mәn çә çә çә çәnd nişini.

Dü dü dü dürr tәki dişlәr ve ve ve verdi sana Hәq, 
Se se se sevsә gәrәkdür di di di dişlәri sini.

Sö sö sözlәrin eylәr şә şә şә şәkkәri kasid, 
Gö gö gö gözlәrin eylәr se se se sehri-mübini.

A a a al ki, yeridir kö kö kö könlümü mәndәn, 
Sa sa sa sal ki, yeridür zü zü zülfünә çini.

Qa qa qa qalmışam axır a a a ah ilә sayru, 
No no no nola ki, sorsan za za za zari-hәzini.

Yü yü yü yüzini gördüm, a a a aya sataşdum,3

Ne ne ne necә yürәkdür, qa qa qa qalmaya canı.

Xә xә xә xәstә Nәsimi, sö sö sö söylәyәn ol dәm, 
Ne ne ne neylәrәm axir dü dü dü dürri-sәmini. (14,
III, 498-499; 15, 141)

Şairin farsca qәzәlindәn kiçik bir nümunәyә
nәzәr salaq:

ات اتفگب یم یمیسن اه اهلزغ ناس ناس نیا زا
.رر ررکم عص عصرم عج عجسم خش خشوم

(21, 212)

(Belәliklә, Nәsimi qәzәllәr söylәdi:
Müvәşşәx-şәx, müsәccә-cә, müsәrrә-rә,

mükәrrәr-rәr).4

Göründüyü kimi, Nәsimi eyni poetik formada
olan şeirlәri fәrqli dillәrdә yazarkәn dillәrin tәbiәtini,
o cümlәdәn sözlәrin ahәngi vә hansı mәqamda
musiqililik yaratma imkanlarını da nәzәrә almışdır... 

Nәsiminin türk divan şeirinә qazandırdığı vә
özündәn sonra çoxsaylı analoji poetik nümunәlәrin ya -
ran masına fikri zәmin tәşkil edәn şeir şәkli isә әlifna -
mәdir. (5; 6; 19) Şairin eksperimental xarakterli әsәrlәri
(әks, pәltәknamә, әlifnamә...) içәrisindә xәlәflәrinin
diqqәtini әn çox çәkәn şeir şәkli әlifnamәdir.

Bәzәn isә Nәsimi, yuxarıda mükәrrәr tәcnis vә
tәsdirin sintezindә gördüyümüz kimi, iki vә daha
artıq poetik formanı birlәşdirir. Mәsәlәn, aşağıda
eyni bir qәzәldәn verdiyimiz beytlәr müxtәlif poetik
fiqurlar üzәrindә qurulmasıyla diqqәti çәkir vә bu
beytlәr birlikdә incә zövqlә hörülmüş әlvan söz
çәlәnginә bәnzәyir. 

Tәnsiküs-sifat 

Хoşa ol kimsә kim, vardır hәbibi sәn kimi mәhru, 
Şәkәrgöftarü gülrüхsarü mişkinхalü әnbәrbu. 

Cahanә gәlmәyә hәrgiz özün tәk bir dәхi dilbәr, 
Sәidәхtәr, sәnәmmәnzәr, pәripеykәr, firiştәхu. 

Zәhi sanе’ ki, sün’ündәn yaratmış kәndu lütfündәn, 
Bеli incә, lәbi qönçә, хәti rә’na, rüхü niku. 

Gәl, еy sәrrafi-qiymәtgir, nәzәr qıl mә’dәni-cövhәr, 
Zümürrüdхәttü siminbәr, lәbi lә’lü dişi incu. 

Tәqsim

Qaşınla kirpigin, zülfün, yüzündә bәnlәrin daхi, 
Biri әyyar, biri tәrrar, biri mәkkar, biri cadu. 

Cәmü tәfriq

Sәni sеvәnlәrin halı bu dörd işdәn dеgil хali: 
Gәhi qovğa, gәhi sеvda, gәhi divan, gәhi yarğu. 

Əgәrçi qulların çoхdur, Nәsimi hamıdan kәmtәr, 
Bәsa türkü bәsa zәngi, bәsa qıbçaq, bәsa hindu. (4, 299)

Yalnız şeirin formasında deyil, bәzi mövzularda
da sinkretizm vә yaxud müxtәlif ideya axarlarını qo -
vuş durma Nәsimi şeirinin özәlliklәrindәndir. Mә sә -
lәn, Nәsimi şeirlәrindәn birini nәt kimi baş la yır,
meracnamә ilә keçid edir vә imamiyyә olaraq davam
etdirir:

Ya rәsulüllah, sәnsәn sәdrü bәdri-kainat,
Tәlәtü rüxsarınızdan mәst olubdur şeş cәhat.
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Ol zәman kim, әrşә çıxdın, ey rәsulüllah, sәn,
Qabә qövseynә irişdin dәr şәbi-qәdrü bәrat.

Şahi-mәrdan Əlidir, övliyalar sәrvәri
Hәm ana rәbbül-әladan kәşf edәn hәr müşkilat... 
(14, III, 15)

Vә şeir mәqtәyәdәk imamların adlarının ayrı-
ayrılıqda çәkilmәsi, özünәxas sifәtlәrinin vurğu la -
ma sı vә öyülmәsi ilә davam edir. Yeri gәldikcә
imam ların hz. Mәhәmmәdә bağlılığını da yad edәn
şair mәqtәdә sözünün әvvәlinә qayıdaraq, “әnbiya”
vә “övliya”ları ümumi şәkildә yad edir:

Bu Nәsimi xaki-payi-әnbiyavü övliya,
Qıl inayәt sәn ana, ey mәzhәri-zatü sifat. 
(14, III, 16)

Göründüyü kimi, Nәsiminin bu şeiri
poetik forma baxımından müәyyәn
anlamda sinkretikdir, nәt, meracnamә vә
imamiyyәnin bir sıra xarakterik xüsu -
siy yәtlәrinә malikdir. “Mәzhәri-zatü
sifat” ifadәsi dә Nәsimi şeirindә dә yiş -
kәn anlam yükünә sahib ifadәlәrdәndir
vә burada şairin bәdii mәntiqindәn çıxış
edәrәk, bu ifadә ilә rәsulüllahın – Mә -
hәm mәd peyğәmbәrin nәzәrdә tutul du -
ğunu söylәmәk olar. 

Nәsimi şeirinin dil özәlliklәri 

Nәsimi şeiriyyәtini sevdirәn cәhәtlәr, tәbii ki,
dilin tәbii axarı, şairin öz cismanı vә ruhi varlığını
ifadә tәrzinin mükәmmәlliyidir. Şair din alimi,
tәfsirçi, arif, mütәfәkkir, qәlәndәri, rind, dәrviş,
hürufi, musiqiçi, şeir nәzәriyyәçi vә s. kimi çoxyönlü
şәxsiyyәtinin baxış, düşüncә vә ya şan tı la rını da öz
şeirlәrindә ifadә etmişdir. Bu mәnada onun şair
şәxsiyyәti daha әhatәli vә daha ön plandadır.

Nәsimi şeiriyyәtindә çox zaman әnәnә vә fәr diy -
yәt sintez halındadır. Şairin әsәrlәri zahirәn әnәnәyә
tabedir: rәdif, qafiyә, bәhr vә s. kimi şeirin texniki
tәlәblәrinә uyğun biçimә salınmışdır. Zahirәn sәlәflәri
vә ustadları ilә eyni tipli mәcazlardan istifadә edir:
“dilbәr”, “dildar”, “canan”, “eşq”, “aşiq”, “xәtt”,
“xal” vә s. Amma bu әnәnәni tәqlid yolu ilә tәkrar la -
say dı, Nәsimi yüzlәrlә divan şairindәn biri olardı vә
bu qәdәr, yәni yüzillәr boyunca böyük bir coğrafiyada
söz sәnәtkarı olaraq diqqәti cәlb edә bilmәzdi.

Şairin әsәrlәrini tәhlil etdikcә әmin oluruq ki,
Nә siminin söz sәnәti yalnız sәlәf vә ustadlarından
öy rәnilmәklә әrsәyә gәlmәyib, o hәm dә fitri istedad
sa hibidir. M.Fuad Köprülünün dediyi kimi, o, ilahi

sәnәtkardır. (13, 13) Yәni Nәsimi  qismәtinә şairlik
payı Allahdan vergi olaraq verilәn bir şairdir. Bu qә -
naәt şairin irsinin tәfәrrüatlı tәhlilinin nәticәsi olaraq
ortaya çıxır.

Şeirlәrinin sözlük, düşüncә vә anlam baxımından
tәhlili Nәsiminin sözün tәbiәtinә incәliklәrinәdәk bә -
lәdliyini, onun ifadәsindә tәsir gücünü artırmağın
tәr zini bildiyini vә sözün anlam yüküylә rәftarda
sәrbәstliyini üzә çıxardı. Belә ki, o bәzәn sözün an -
la mını daralda, bәzәn isә genişlәndirә bilir. Ümu miy -
yәtlә, Nәsimi sözlәrlә canlı kimi rәftar edir. Bu sözlәr
içәrisindә onun sevimli kәlmәlәri dә var: “iki cahan”,
“canü cahan”, “can” – “canan”, “kövnü mә kan”,
“mühit” (“dәryayi-mühit”, “mühiti-әzәm”), “mәn”,
“әnәlhәq”, “zәrrә”, “günәş”, “dәrya” vә s. O sanki
bu kәlmәlәrin çoxu üzәrinә öz möhürünü vurmuşdur.

Buna görә dә başqa şairlәrin әsәrindә belә bu kәl mә -
lәrә rast gәlәndә Nәsiminin nәfәsini duyub tәrzini
ayırmaq mümkündür. Örnәk olaraq, “Əpsәm-әpsәm”
rәdifli şeiri xatırlada bilәrik. Tanınmış tәdqiqatçı prof.
Azadә Musayeva Nәsiminin Xәlili şeiri üzәrindәki
tәsirinin göstәricilәrindәn biri kimi xәlәfin “Əpsәm-
әpsәm” rәdifli qәzәlini qeyd edir (3, 136).  Görünür,
araşdırıcı alimin bu qәnaәti hәmin ifadәyә Nәsimi
şeirindә verilәn xüsusi amiranәlik tonu ilә bağlı ola -
raq formalaşmışdır. Belә ki, Nәsiminin bu rәdifdә
şeiri olmasa da, xәlәfin bu ifadәyә xüsusi әhәmiyyәt
vermәsi sәlәfin şeir әnәnәsinә bağlana bilir. Çünki
Nәsiminin şeirindә “әpsәm” sözü farsca tәsәvvufi
şeir dә, xüsusilә Mövlana şeirindә hәm dә fәlsәfi mә z -
mun kәsb edәn “xamuş” (“sus”) sözünün türkcә qar -
şılığı kimi istifadә olunur. Belәliklә, Nәsimi
“әpsәm” sözünә yeni mәna çaları vermәklә  sanki
onu özününkülәşdirmişdir. 

Nәsimi şeirindә bәzәn kәlmәlәr әlaqәli olduğu
sözlәrin әhatәsindә sәrtlәşә vә ya yumşala, elastiki
şәkildә anlamını dәyişә bilir, bәzәn danışıq dilinә aid
bir ifadә estetik dәyәr kәsb edә, gözәllәşә vә canlana
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bilir. Nәsimi şeirindә hәtta danışıq dilindәn alınmış
müәyyәn ifadәlәrә  tәsәvvüfi mәzmun da yüklәnil mә -
si diqqәti çәkir. Örnәk olaraq, şairin “Kәs sö zünüvü
әbsәm ol...” ifadәsini qeyd edә bilәrik. Gö rün düyü
kimi, “Sığmazam” rәdifli qәzәldә yer alan bu iki ifa -
dә (“kәs sözünü”, “әbsәm ol...”), artıq xatır lat dı ğı -
mız kimi, Mövlananın terminlәşdirdiyi farsca
“xamuş” (“sus”) deyiminin fikir yükünә sahibdir. (bu
termin-mәcaz barәdә әtraflı mәlumat üçün bax: 17)

Nәsimi şeirindә söz bәzәn ancaq bir mәtn
daxilindә fәrqli mәna kәsb edә bilir:

Canımın canı qәmindir, şol sәbәbdәn, ey nigar, 
Şad olur canım ki, canda daim ol can gizlidir. (4, 279)

Şeirin birinci misrasında sufiyanә fikir poetik-fәl -
sәfi örtükdә çıxış edir: “qәm” ifadәsi “can” (ruh) mә -
ca zının anlam yükünә yiyәlәnir. Belә ki, beytin mә z -
mu nundan anlaşıldığı kimi, ikinci misranın söz dü zü -
mündә sonuncu yerdә duran “can” ifadәsi “qәm”in
me taforik qarşılığıdır vә onunla nisbi si nonimlik tәş -
kil edir. Şair birinci misranın әvvәlindә “can”ın hәm
dә “qәm” olduğunu aydınlaşdırdığından (“canımın
ca nı qәmindir”) ikinci misranın sonunda yalnız
“can” (burada: qәm) ifadәsini işlәtmişdir. İlahi sev -
gi liyә görә çәkilәn qәm Ondan ayrılarkәn insana әh -
dini unutması üçün nәsib olan bir tale payı vә insanı
ilahi ilә birlәşdirәn yeganә vasitәdir. Bu “qәm”
“can”ın – ruhun o Hüsni-mütlәqdәn ayrıldığı üçün
çәkdiyi qәm-qüssәdir. Beytdә canın özündә olan
qәmin varlığına şadlanmasının ifadәsi ilә tәzad,
“can” sözünün leksik tutumuna görә fәrqlәnәn
anlamlarını nәzәrdә tutmaqla isә mәnәvi cinas

yaradılmışdır. Bu beyt nisbi bәnzәtmәnin (“can” –
“qәm”) yerini metaforanın (“can”) alması
baxımından mәcazların birindәn digәrinә elastik
keçidә dә bir örnәk sayıla bilәr. (8, 180-181)

Nәsiminin sözlә bir rәssam kimi rәftarını – onun
sözün mәlum anlam boyasını başqa mәna çaları
yüklәmәklә – müәyyәn  qәdәr tündlәşdirmәsini vә ya
tamamilә fәrqli rәngdә tәqdimini dә onun şeirinin
özәlliyi olaraq qeyd etmәk olar. Bunun bir örnәyini
şairin “Sığmazam” rәdifli qәzәlindә görürük: 

Mәndә sığar iki cahan, mәn bu cahana sığmazam,
Gövhәri-lamәkan mәnәm, kövnü mәkana sığmazam.

(4,  319)

“Sığmazam” rәdifli qәzәlin ilk misrasının (“Mәn -
dә sığar iki cahan, mәn bu cahana sığmazam”) irfani
düşüncә kontekstindә oxusu şairin “iki cahan” de yәr -
kәn “can” (ruh) vә “cahan”ı (bu alәm), “bu cahan”
deyәrkәn isә özünü nәzәrdә tutmasını üzә çıxarır. (bu
barәdә әtraflı mәlumat üçün bax: 8, 90-92) Şairә

görә, “mәn”ә “iki cahan” – “can” vә onda öz әksini
ta pan “cahan” sığır, amma ilahi mәnşәli “mәn” “bu
cahana”, yәni cismani şәkilli “mәn”ә sığmır: Şair
deyir: “Mәn “cism evi”mdә olan “can”ın (“bәşәr
cahanı”; ruh) da, “can”ın yerlәşdiyi bu “cahan”ın da
fövqündәyәm”.

Misrada birinci “mәn” – cismani varlıq, ikinci
“mәn” ilahi mәnşәli candır (ruh). Birinci “cahan”
“iki cahan” şәklindә ifadә olunduğundan “can” vә
“cahan”, ikinci cahan (“bu cahan”) isә “mәn”dir.

Ümumiyyәtlә, Nәsimidә “mәn” şәxs әvәzliyi
çox zaman qrammatik bir vasitә olmaqdan çıxaraq,
tәsәvvüfi-fәlsәfi mәzmun daşıyır. Zahirәn Xaqani vә
ya Xәtai ilә kәsişәn mәqamlar olsa da, hәr üç şairdә
ifadәlәrin sadәcә üz qabığı eynidir. Nәsimi şeirindә
“mәn” hәr zaman bәşәri varlığın qürrәlәnmәsinin
ifadәsi deyildir. Bu çox zaman ruhun öz cismani
varlığının hüdudunu aşmasının ifadәsidir:

Hәq vahidü la-şәrikü lәhdir, 
Sәnlik aradan götür ki, mәnsәn. (4, 164)

Çün doldu vücudum evi sәnlik,
Mәhv oldu, ey dost, mәndә mәnlik.  (4, 542)

Sonuncu beytdә birinci “mәn” ruhi varlıq, ikinci
“mәn” isә cismani varlıqdır.

Eyni ruhi durumu Füzuli dә Mәcnunun dilindәn
belә ifadә edir: 

Bizdә ikilik nişanı yoxdur,
Hәr birinin özgә canı yoxdur.
Sәn sanma ki, oldur ol, mәnәm mәn,
Bir can ilә zindәdir iki tәn. (1, 169)

Nәsimi şeirindә tәkcә onadәk poetik çәki vә
biçim qazanmış kәlmәlәr deyil, qarğış vә bәddualar,
hәtta tәhqiramiz ifadәlәr belә poetiklәşә, poetik
mәtnin elementinә çevrilә  bilir. Şair  mәnfi emosiya
yüklü kәlmәlәrә dә әruzun ritm, tәqti vә ahәnginә
uyğun poetik status vә bәdiyyat qazandıra bilir:

Şol sәfasız sufiyi gör kim, nеcә 
Dәm urar bimә’rifәt hеyvanımız. 

... Üzünә qarşı sücud еylәr mәlәk, 
Sәcdәyә inkar еdәr şеytanımız. (4, 77)

Halbuki Nәsiminin bu beytlәrinin yer aldığı şeir -
dә dünyәvi, irfani vә hürufilik görüşlәri növ bә lә -
şәrәk, bir vahidin hissәlәrinә çevrilir:

Еy üzü gül, lәblәri mәrcanımız! 
Еy gözü nәrgis, şәhi-mәstanımız! 

Nəsimi-650

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñë ûü û •¹1(17)•2019
26



Nunü еynin hәq kitabıdır, vәli 
Surәtin nәqşidürür Qur’anımız. 

Surәti-hәqdir cәmalın, еy nigar, 
Uş nәbinin sözlәri bürhanımız. 

Хızr әgәr zülmәtdә istәr abını, 
Lәblәrindir çеşmеyi-hеyvanımız. 

...Favü zadü lamdır Fәzli-ilah, 
Fәzlinә qurban еdәlim canımız. 

Hökmünә tәslim olur canü könül, 
Еy vücudum tәхtinә sultanımız! 

Еy Nәsimi, gövhәrin хәrc еylәmә, 
Olmayınca müştәri cananımız. (4, 77)

Göründüyü kimi, oynaq ritmli, sözlәri zәrgәr dә -
qiq liyi ilә seçilәn, ağır mәna yükü zәrif söz ör tü yü nün
altında gizli olan yuxarıdakı misralar tәkcә ayrı-ayrı
beytlәrin  bәdii-estetik dәyәrini deyil, hәm dә
bütünlükdә qәzәlin bәdii simasını müәy yәn lәşdirir.
Bu anlamda ayrılıqda “bimә’rifәt hеyvan” vә “şеy -
tan” sözlәri tәhqiramiz olsalar da, mәnsubiyyәt şә kil -
çisi “–ımız”ın anlam çaları vә “mәrcanımız”, “şәhi-
mәstanımız” “çеşmеyi-hеyvanımız”, “canı mız”,
 “sul tanımız”, “cananımız” kimi kәlmәlәrin ya rat dığı
emosional ovqat vә ekspressivlik hәmin ifadәlәrin
mәnfi yönümlü emosiya qatını zәiflәdir. O, tәkcә
maddi gözәlliklәrdәn zövq alan bir şair deyil, hәm dә
öz sözlәri ilә hissi gözәllik yaradaraq, kamilliyi tәlqin
edәn, bәdii-estetik zövqü yüksәk bir qәlәm sahibidir.

Nәsiminin yaradıcılığının digәr spesifik bir
xüsusiyyәti dә onun Mövlananın bәzi mәqamlarda
yol verdiyi naturalizmdәn, hәcv yazan şairlәrin (Xa -
qa ni, Mücirәddin, Zakir vә s.) yazıya alınmayacaq vә
nöqtәlәrlә әvәz olunacaq qәdәr açıq-saçıq ifadәlәrә
meylliliyindәn uzaq olmasıdır. Şairin tәkzib, etiraz
xarakterli şeirlәrindә müxaliflәrinә etirazı da, adәtәn,
etik çәrçivәdә, dini mәzmunlu vә poetik biçimlidir: 

Ey әllәzi-yüvәsvis, taәtlәrin hәbadır,
Əgri yolun zәlalәt, çürük sözün xәtadır.

Zәnnü güman içindә qalmışsan, ey yәqinsiz,
Mәşkuk ilәn, kim aydır, qılmaq әmәl rәvadır? 

...İmanı yoxdur anın kim, oldu biәmanәt,
Dinin itirmiş ol kim, әhdindә bivәfadır.

Şol әhdü şol әmanәt gәr sәndә varsa, xoşdur,
Yoxsa, yalan, imansız, hәm dinsiz ol dәğadır.

Ey küfrü şirk içindә sanan özünü mö’min,
İslamü şәr’ü iman mәxsusi-övliyadır.

Dәccal tә’nәsindәn xövf eylәmәz Nәsimi,
Niçün ki, ruhi-qüdsә övnü müin xudadır. 
(4, 330-331)

Özünün ruhi durumunu ifadә şәkillәri

Nәsimi şeiriyyәti sadәcә zahiri cilalı sözlәrin
gözәl düzümünün nümayişindәn ibarәt deyildir.
Onun şeiri әqli vә hissi imkanların uğurlu ifadә lә -
rindәn tәşkil olunmuşdur. Nәsimi, ümumiyyәtlә, çox
azsaylı şairlәrdәndir ki, hәm cismani, hәm dә ruhi
varlığını aydın şәkildә ifadә edә bilir. Yәni onun hәm
adi bir bәşәr övladı kimi dünyәvi duyğularını ifadә
tәrzi, hәm dә bir Haqq aşiqi olaraq, ruhi varlığının
yaşantılarını dilә gәtirmәsi mükәmmәlliyi ilә heyrәt
doğurur. Nәsiminin bir sıra şeirlәri bәzәn arifanә,
bәzәn dә şairanә coşqunluq  halında deyildiyindәn
onları  anlamaq üçün eyni ruh halının yaşanması
tәlәbatı ortaya çıxır. Mәhz bu özәlliyi baxımından
Nәsimi şeiri özünün çağdaşı vә bizim müasirimiz
oxucuya eyni şәkildә açıla bilmir. Hәtta o şeirlәrdә
duyğuların o qәdәr coşqun axıcılığı var ki, necә o
halı yaşayıb, eyni zamanda hәmin halları dәqiqlik vә
incәliklә qәlәmә ala bildiyinә heyran qalırsan.

Ümumiyyәtlә, şairin bәzi şeirlәrinin söylәnmә
tәrzi onun ruh halı vә xәyalının qanadlandığı üfüqlәr
barәdә müәyyәn tәsәvvür yaradır. Sanki hәmin anda
ayaqları yerdәn üzülmüş kimidir, gözlәri dünyaya
baxsa da, ruhu başqa alәmdә seyr edircәsinә şeir
söylәmә halları var:

Bәnövşә zülfünü salmış gül üzrә әnbәrin sayә, 
Könül hеyranü zar oldu bu rеyhani-sәmәnsayә. 
(4, 33)

İlk baxışda әnәnәnin davamı kimi görünәn bu
poetikliyin arxasında çoxqatlı ideyalar silsilәsi
dayanır. Axşamın alaqaranlığının göy rәngdә olması
vә çәmәnliyin üzәrinә kölgә salmasını Nәsimi
aşiqanә şeirin sözlüyündәn istifadә ilә ifadә edir.
Bәnövşә, reyhan vә yasәmәn (“sәmәn”) ilә şәr qarı -
şan da göy üzünün aldığı rәng arasında bir eyniyyәt
görәrәk maraqlı bir fikir bağı quran Nәsimi bu
kölgәnin tәkcә rәnginә poetiklik qazandırmır. O hәm
dә gecә vaxtı çәmәnliyin artan әtri ilә hәmin kölgәni
әlaqәlәndirib “әtirli kölgә” (“әnbәrin sayә”) kimi
fәr di xarakterli mәcaz yaradır.  Kontekstdәn ayrıl dıq -
da dünyәvi aşiqanә tәsirini bağışlayan bu beyt
Nәsiminin irfani mәzmunlu bahariyyәsindә yer alır.
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Onun bu beytdә heyranlıqla mәdh etdiyi gözәl isә
Allahdır. Şeir boyu kainatdakı gözәlliklәri Yaradanın
baharda daha artıq üzә çıxan hüsnü kimi vәsf edәn
Nәsimi yuxarıdakı beytdә incә zövq vә zәngin tәxәy -
yülü ilә eyni bir mәnzәrәni iki baxış bucağından
şairanә şәrh edir: axşam çağı şәr qarışanda bәnövşә,
reyhan vә yasәmәnin göy rәngini xatırladan lacivәrdi
rәngli sәma sanki çәmәnliyin üzәrinә bir örtük çәkir.
Tәcәssüm poetik sәnәti vasitәsilә canlandırılan
sәmanın bu halı mәtnin arxa planındadır. Daha ön
planda görünәn  zülfün üzün üzәrinә tökülmәsi, sa -
çın әtirlilik baxımından bәnövşәyә, üzün gülә
bәnzәdilmәsidir. Amma Nәsimi aşiqanә şeirin bu
tәşbehlәri vasitәsilә irfani bir mövzuya poetik yozum
verir: bahar çağı gündüz görünәn gözәlliklәri Onun
siması, axşam çağını isә Onun zülfünün üzә tökül -
mәsi kimi mәnalandırır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi, şair bu obrazlılığa digәr baxış bucağından da
nәzәr salır: kainatdakı gözәlliklәr nә qәdәr cazibәli
olsa da, müvәqqәtidir, әsl olmayıb, Yaradanın köl gә -
si dәyәrindәdir vә Ona çatmayaraq kölgәsindә qalır... 

Göründüyü kimi, Nәsimi şeirinin hәqiqi dә yә ri -

nin vermәk üçün onun arif vә şair şәxsiyyәtinin
dünyaya baxış bucaqlarını düzgün müәyyәn lәş -
dirmәk lazımdır. Yoxsa şairin poetik-irfani mәqsәdi
tәhrif olunar.     

Bәzәn isә şair düşüncәsini adi bir bәşәr övladı
kimi dilә gәtirir:

Canda ki, еşq olmadı, dildә хәbәr nә faidә? 
Gözdә ki, görmәk olmadı, nuri-bәsәr, nә faidә? 
(4, 40)

Ümumilikdә şeir texnikasına bәlәdliyi göstәrәn
vә daha artıq әqlin diqtәsi ilә yazılan bu kimi
örnәklәr Nәsimi şeirindә azlıq tәşkil edir. 

Nәsiminin dәyişkәn ruh halı hәm şair, hәm dә
arif tәbiәti ilә bağlı müşahidә olunur:

Gәh çıхmışam İsa kimi, çәrх üstünә oturmuşam, 
Gәh varmışam Yusif kimi, Misirdә sultan olmuşam.
(4, 135)

Şairin bu tәrzdә ruhunun haldan hala, cilddәn cil -
dә girmәsinin (“tәlvin”) ifadәsi çox әsәrindә yer alır.
Onun şeiriyyәti dә eynilә arif halına uyğun bi çim dә -
dir. Şәkildәn şәklә keçdiyi kimi mövzudan mövzuya
da asanlıqla keçә bilir.  Əslindә Nәsiminin bir şair vә
bir arif olaraq ruh halı çox fәrqli deyil, birindәn
digәrinә keçidlәr sürәtliliyi ilә heyrәt  doğurur.

Zahirәn әnәnәyә bağlılıq kimi görünәn möv zu -
ların tәqdimindә dә Nәsiminin dәyişәn poetik zöv -
qünü, eyni bir mövzuya irfani baxış rakurslarının
fәrqliliyini vә deyim rәngarәngliyini müşahidә
etmәk mümkündür. 

Şair bәzәn orta çağ şeirinin sәrt tәlәbkarlıqla qu -
rul muş qәlibinә sığmır. Əgәr fikir iki misrada ta -
mam lanmır vә dörd misrada ifadә oluna bilirsә, o,
for manın deyil, mәnanın ardınca gedir. Başqa sözlә,
әgәr Nәsiminin poetik düşüncәsi iki misrada ye kun -
la şa bilmirsә, ona zorakılıqla qәlib müәyyәn lәş -
dirmir vә mövzunu formaya tabe etdirmir. Bu kimi
şeirlәrdә onun hisslәri hәm çәrçivәli, hәm dә çәr -
çivәnin hüdudunu aşan şәkildәdir. Farsca bir neçә
şeirindә dә bәnzәr poetik sәrbәstliyi müşahidә edә
bilirik. Anadilli divanından bir örnәyә nәzәr salaq:

Еy yanağından хәcil gül lalеyi-hәmra ilәn, 
Qanımı tökdü gözün, hәr lәhzә bir sеvda ilәn. 

Könlümü al ilәn aldı, şimdi can istәr gözün, 
Bunca şıltağı nәdәndir aşiqi-şеyda ilәn? (4, 157)

Göründüyü kimi, Nәsimi şeirindә tәkcә arif Nә -
siminin deyil, şair Nәsiminin dә sәrhәd vә çәrçivәyә
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sığmamasının ifadәlәrini tapmaq mümkündür.
Bu hüdudu aşma meyli Nәsiminin sәlәflәrinin, o

cümlәdәn Mövlananın tәsirilә yazdığı әsәrlәrindә dә
diqqәtimizi çәkdi. Araşdırmamız göstәrdi ki, onun
hәr iki divanında rast gәlinәn bir sıra tәsәvvüfi deyim
vә anlayışların ideya özülü Mövlananın fәlsәfi-irfani
görüş lәridir. Hәmin çoxsaylı bәdii-fәlsәfi paralellәr -
dәn burada yalnız iki örnәyi qarşılaşdırmaqla söy lә -
diklәrimizi әsaslandırmağa çalışacağıq. Mövlana
“Divani-kәbir”dә yazır:

میداتفا خاش رس زا نانز هدنخ لگ وچمه
،دشخب ناج هك هاش نادب مه .میداد ار ناج
(22 , 132)

(Gül kimi gülә-gülә budağın ucundan düşdük,
Can bağışlayan o şaha da canı verdik).

Nәsimi bu bәdii-fәlsәfi özül üzәrindә aşağıdakı
şeir örnәyini yaradır:

Gül kimi gülә-gülә, gәl, aradan pәrdә götür
Ki, yüzin görmәginә dideyi-giryan susadı. 
(14, II, 293)

Nәsiminin bu beytindә Mövlanadan ilhamlan ma -
sı şәksizdir, amma onun tәkcә sәlәfinin  irfani düşün -
cәsini izlәmәdiyi, xәyalının hәmin tәsvirin ardınca
real vә irreal alәmlәr arasında gәrdişi dә aş kar
görünür. Şairin gülün “aradan pәrdә götür”mәsi
ifadәsi hәm dә onun tәxәyyülünün gücünü göstәrir.
Belә ki, “aradan pәrdә götür”mә deyimi hәm  gülün
tәbii halından qaynaqlanır:  qönçәnin açılması gülün
pәrdәdәn çıxması kimi anlaşılır. Bu deyim hәm dә
irfani mәzmun baxımından mәcazilik kәsb edir: ilahi
mәnşәli ruhun üzәrindә pәrdә dәyәrindә olan
cismani varlıqdan ayrılma nәzәrdә tutulur. “Yaşlı
gözün susaması” (“dideyi-giryan susadı”) ifadәsi dә
Nәsimi tәxәyyülünün mәhsuludur. Bu ifadә ilә şair
hәm hәsrәtin böyüklüyünü mәcazi biçimdә ifadә edir,
hәm dә gözün ayrılıq dәrdindәn axıtdığı hәdsiz
yaşların gözü susuzlaşdırması kimi real halını nәzәrdә
tutur. Burada Füzulinin daha sonralar yaza cağı “Güli-
rüxsarına qarşu gözümdәn axar qanlu su // Hәbibim,
fәsli-güldür bu, axar sular bulan maz mı?” kimi
mәşhur misraları yada düşür. Bu kimi ob raz lılıq hәm
dә Nevizadә Ətayinin Nәsimi haqqında eyhamla
dediyi: “sözә ruh bağışlayan şair” (“Hәm dәm ol ma ğı -
la ustadi-Mәsihәnfasә // Candan oy verdi yenә qafi yә -
sәncani-nәsim) (23) ifadәsini dolayısıyla tәsdiqlәyir.
Hәqiqәtәn, Nәsiminin sözlәri, öncә dә qeyd etdiyimiz
kimi, yalnız üz qabığı gözәl bәzәdil miş kәlmәlәr de -
yil, tәlqin vә tәsir gücünә malikdir, duyğular çәlәnginә

bәnzәyir vә informativ yükә sa hib dir. Bu sözlәr bәzәn
düşüncәnin özünü ifadәdәn artıq, şairin zәngin
düşüncә alәminә fikri açar rolunu oynayır. Yuxarıdakı
beytlәrdә dә biz bunun örnәyini gördük.

Nәsimi şeirinә xüsusi bir mübhәmlik gәtirәn ün -
sürlәrә hәrf vә say üzәrindә qurulan rәmzlәr, hürufi
müәmmaları, elәcә dә tәsәvvüf mәcazları daxildir.
Bu sirliliyin mövcudluğu şairin özü tәrәfindәn
“әsrari-Nәsimi”, “quş dili”, “özgә lisan”, müasir lә -
ri vә ardıcılları tәrәfindәn “sirri-Nәsimi” kimi de -
yim lәrlә ifadә edilmişdir. Ədәbiyyatşünaslıqda fәl -
sәfi mәzmunlu mәcazlar termin, işarә-simvol, kod,
yaxud heroqlif kimi adlandırılır. Nәsimi şeirindә dә
bu kod xarakterli fәlsәfi mәcazlar çoxluq tәşkil edir
vә mәhz bu da onun sirrinin әsasıdır. Mәsәlәn, Nә si -
minin  “Sığmazam” rәdifli qәzәlinin mәtlәsindә is ti -
fa dә etdiyi “iki cahan” ifadәsi kod xarakterlidir vә
şairin bu ifadә ilә nәyi nәzәrdә tutmasının fikri açarı
onun bir sıra digәr beytlәrindәdir:

Var bu cahandan özgә bizim bir cahanımız,
Surәti-bu alәm oldu bizә ol mәkanımız.

Zatınә heyyü baqi demişlәr bu cövhәrin,
Şol kim, bizim cahanımız olmuş bu canımız. 
(4, 326)

Vә ya:

Vәsli-rüxün bahasına versәm әgәr ucuz olur,
Canü cahanı, hәr nә kim, iki cahan içindәdir.
(4, 271)

Yuxarıdakı misralar şairin “iki cahan” deyәrkәn
“can” (ruh) vә “cahan”ı (bu alәm) nәzәrdә tut ma -
sını üzә çıxarır.

Nәsimi şeiriyyәtinin daha bir özәlliyi sә mi miy -
yәtidir. Onun istәr Allaha, istәr Mәhәmmәd pey ğәm -
bәrә, istәrsә hz. Əliyә müraciәtlәri çox sәmimidir.
Mәsәlәn, aşağıdakı mәtlә ilә başlayan qәzәldә şairin
mәmduhunu dәrhal tәyin etmәk çәtindir:

Mә’anilü sözün dürri-sәmindir,
Bәyanın mәhbiti-Ruhülәmindir... (4, 470) 

Tәfәrrüatlı tәhlil göstәrdi ki, şairin böyük
heyranlıqla mәdh etdiyi bu mәmduh hәm qılınc, hәm
qәlәm sahibi (“Sana tiğü qәlәm Bәhram ilә Tir //
Müsәllәm qıldılar, bürhan mübindir”), hәm nәzm,
hәm nәsr sahәsindә әsәr müәllifi (“Rәvan oldu zülali-
nәzmü nәsrin // Şәrabi-kövsәrü mai-mәin dir”),
bәlağәt (“mәani”, “bәyan”) elmini anlayan vә bu
sahәdә әsәr qәlәmә alan (“Mә’anilü sözün dürri-
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sәmindir // Bәyanın mәhbiti-ruhülәmindir”), natiqlik
istedadına sahib (“Kәlamın mö’cüzü zahirdir, amma
// Dürәfşan mәntiqin sehrafәrindir”), hәm dә dini
sahәdә rәhbәr sayılan (“hüda lil-müttәqin”,
“mömini-әhli-din”) bir şәxsdir. Qәzәli tәhlilimiz
şairin bu mәmduhu vә müxatibinin hz. Əli olduğunu
göstәrdi. Belә ki, qәzәl Abdullah ibn Abbasdan nәql
olunan hәdisin sözlüyü vә vәsflәrindәn istifadә ilә
qәlәmә alınmışdır: “әmin”, “din әhli”, “hidayәt”,
“mö min”, “möminlәrin rәhbәri”, “sığınacaq yeri”
(şeirdә: “mәhbit”)... (Hәdisin әsli vә tәrcümәsi üçün
bax: 12) Qәzәlin әrәbcә  salamlama ilә bitmәsi
(“Nәsiminin tәhiyyatü salamı // Əlәl-әhbabәhu vәl-
aşiqindir”) dә hәdisin sonluğuna uyğun gәlir.
Nәsiminin qәzәlinin ideya qaynağı olan bu hәdisdә
Mәhәmmәd peyğәmbәrin hz. Əliyә aid etdiyi yüksәk
ali dәyәrlәrdәn nisbәtәn tәfәrrüatlı bәhs olunur. 

Nәsimi şeirindә bәzәn ayrı-ayrı parçalar – beyt,
misra, hәtta ifadә tamamilә dünyәvi mәzmun da -
şıyaraq, sadәcә sufi yönümlü ideyaya keçid vә körpü
rolunu oynayır. Bu zaman şair elә bir sözü vasitәçi
seçir ki, o, çoxanlamlılıq, assosiasiyalar, ideyalar
axını yaratmağa qadir olsun. Mәsәlәn, Nәsiminin
şeirindә “ala göz” yalnız şairin estetik zövqünün
gös tәricisi vә dünyәvi gözәlliyin әlamәtlәrindәn
deyildir. O, mavi rәngi ilә insan vә kainat arasındakı
harmoniyanın ifadәçisidir: “Gözlәrin alası afaqı
tutubdur...” (14, II, 253) Göründüyü kimi, “sufiliyin
mәrkәzi metafizik anlayışı (makrokosmun mikrokosm
vasitәsilә dәrki)” (İ.V.Zotova) bu poetik parçanın da
fikri özüllәrindәn biridir. 

Bәzәn araşdırmalarda onun şeirinin mövzu
seçimindә vә ya tәxәllüslәrinin istifadәsindә dә sәr -
hәdlәrin qoyulması cәhdi müşahidә olunur. Halbuki
bu sәrhәdi müәyyәnlәşdirmәk çәtindir. Əksәriyyәti
müxtәlif mövzuların çarpazlaşması üzәrindә qurulan
Nәsimi qәzәllәri başlıca vurğu, bәzәn dә zahiri gö rü -
nüş vә ya ilkin tәәssürat әsasında müәyyәn bir bö lü -
mә daxil edilir. Halbuki söz sәnәtinin imkanlarına
incәliklәrinәdәk yiyәlәnmiş şairin bәzi әsәrlәrini
möv zu baxımından konkret bir bölgüyә aid etmәk
müm kün deyildir. Onun şeirlәrindәn bir qismi hü -
rufi-tәsәvvüfi, hürufi-lirik, tәsәvvüfi-lirik, dünyәvi-
lirik, bәzilәri isә daha mürәkkәb – tәsәvvüfi-hürufi-
lirik kombinasiyalıdır. Bu dediklәrimizә örnәk kimi
şairin “Kimin var?” rәdifli qәzәlini göstәrә bilәrik.
Nәsiminin bu şeirindә o qәdәr sәmimiyyәt vә mü -
xatibinә o  qәdәr yaxın ünsiyyәt vardır ki, ilk oxuda
onun ilahi eşq mövzusunda yazıldığı mәlum olmur.
Qәzәl fikri ifadә tәrzi vә emosionallığına görә dün -
yә vi mәhәbbәt mövzusunda yazılmış әn mükәmmәl
şeirlәrlә müqayisә edilә bilәr:

Alәmdә bu gün sәncilәyin yar kimin var?
Gәr “var” desәn, “yox” demәzәm, var? Kimin var?
(4, 193)

Bu kimi şeirlәrin hansı ideyanın ifadәsinә yö -
nәldiyini isә digәr beytlәrdәki fikri açar mövqeyindә
olan söz, motiv, yaxud ideya әsasında müәyyәn lәş -
dirmәk mümkün olur. Yuxarıda verilәn beytin belә
bir fikri açarı növbәti misralardadır:

Dildari-mәcazi bulunur aşiqә min-min, 
Bәnzәr sana tәhqiqdә dildar kimin var? (4, 193)

Mәlum olduğu kimi, tәsәvvüf әdәbiyyatında
hәqiqi eşq deyilәrkәn, Allaha yetirilәn, mәcazi eşq
deyilәrkәn isә dünyәvi anlamlı mәhәbbәt nәzәrdә
tutulur. Yuxarıdakı beytdә dә şair müxatibinin
mәcazi sevgili (“dildari-mәcazi”) deyil, hәqiqi
sevgili (Allah) olmasına işarә edir. Bu alәmdә aşiqә
çox sayda dünyәvi sevgili tapıla bilsә dә, әsl dildar
tәkdir vә bu gözәllәrin hәr biri әsl deyil, surәt
olduğundan hәqiqәtdә Ona bәnzәmәz.

Tәbliğatçı şәxsiyyәtinin poetik ifadәlәri

Nәsimi şәxsiyyәtinin maraq doğuran daha bir
cәhәti onun tәbliğatçılığıdır. Bu özәllik hәm ondan
gözәl natiqlik qabiliyyәti vә sәnәtinә sahib olmanı,
hәm dә kütlә psixologiyasına bәlәdliyi  tәlәb edirdi.
Nәsimi şeirindә eyni bir ideyanın mәrhәlәli tәlqini,
bir tәrәfdәn, Quran әnәnәsindәn irәli gәlirdisә, digәr
tәrәfdәn, onun müxatiblәrinin düşüncә şәklinә uyğun
olaraq, eyni bir mәsәlәni müxtәlif sәviyyәlәrdә tәq -
dimi kimi izah oluna bilәr. Bu kimi şeirlәrdә özünü
göstәrәn digәr bir özәllik şairin özünün hәmin ideya -
lara bәlәdlik şәklidir. Ehtimal ki, o, ilk dövrlәrdә ye -
ni mәnimsәdiyi ideyaları daha mürәkkәb vә daha
rasional tәrzdә ifadә etmişdir:

Kә’bә üzündür, еy sәnәm, üzünәdir sücudumuz, 
Ta ki, görә bu sәcdәyi, narә yana hәsudumuz.
(4, 80)

Yaxın mövqedәn söylәnilmiş aşağıdakı beyt isә
daha artıq şeiriyyәtә sahibdir:

Kövnü mәkanın gövhәri, gövhәri-kanmısan, nәsәn? 
Uşbu süfati-hüsnilә canü cahanmısan, nәsәn? 
(4, 166) 

Hәr iki beytdә müxatib eyni olub, ilahi sevgili
mәdh olunsa da, ifadә tәrzindә izini qoyan әqli vә
hissi yönlәr bәrabәr sәviyyәdә deyildir. Bu da şairin
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hәmin andakı yaşantıları ilә yanaşı, mövzu ilә bağlı
biliyindәn dә qaynaqlanır.

Ümumiyyәtlә, Nәsiminin şeirlәrinә hәr hansı bir
hadisә, yaxud tәzahürün canlandırılmasında statiklik
vә ya yaşantının tәsvirindә dayanaqlılıq xarakterik
deyildir, o sanki özü ilә bәrabәr oxucusunu da seyr
et dirir: oxucu onunla birlikdә bu alәmin gözәl lik lә -
rini seyrә dalır vә ilahi alәmin maddi dünyadakı ini -
kas şәkillәrinә şahidlik edir:

Bәnövşә, gül tamaşası qәnimәt bil ki, bеş gündür, 
Satar mә’şuqә gül hüsnün, хәridar ol bu bazarә. 
(4, 44)

Əsәrlәrini müxtәlif mәsәlәlәr kontekstindә araş dır -
mamızın nәticәsi olaraq, belә qәnaәtә gәldik ki, Nә -
siminin şeirindә onun öz mövqeyini tәlqin etmә gücü
var. Belә ki, bәzәn şairlә birlikdә onun nikbin vә ya
bәdbin ruhiyyәsinin axarına düşürsәn. Gah şairin “Yox -
dur vәfası dünyanın, aldanma anın alına // Rәn gin dәn
oldu münfәil, hәr kim boyandı alına” (4, 375) mәtlәli vә
әvvәldәn  sonadәk dünyanın fanilik vә vә fa sızlığından
bәhs edәn qәzәlinin tәsirilә bәdbinlәşir, gah da “Ey
әzәli can ilә cananımız // Eşqi-rüxündür әbә di şanımız”
(4, 324) mәtlәli qәzәlinin  ritmik ha va sı na uyursan.

Şair müqәddәslәrә rәğbәtini dә sәmimi bir dillә
ifadә edәrәk, oxucusunu öz mәnәvi dәyәrlәrinә yö n -
lәn dirә bilir. Nәsiminin sözü o qәdәr canlı vә tәsir li -
dir ki, onun sevdiklәrini sevib, sevmәdiklәrinә
(“müd dәi”, “rәqib”, “әğyar”, “әgrinәzәr”...) dә
nif rәt edirsәn. Onun:

Dеdilәr, miskin Nәsimi, doğruya yoхdur zaval, 
Müddәilәr qalib oldu, hazır olgil başinә, (4, 51)

kimi beytlәrindә mövqeyini aydın ifadә var vә
oxu cu da hadisәni mәhz hәqiqәt carçısı olub bu yol -
da başından keçdiyini ifadә edәn şairin baxış
bucağından dәyәrlәndirir.  

Nәticә

Bu bәhsi yekunlaşdırarkәn onu da qeyd et mә -
liyik ki, hadisәlәri әn kiçik tәfәrrüatları vә varlıqları
әn xırda detalları ilә görә bilәcәk qәdәr onlara yaxın
vә bütün bunları bir dә ruhu ilә yüksәlәrәk, ucadan
seyr edәrcәsinә ümumilәşdirә bilmәk qüdrәtinә
malik olan Nәsimi öz sözünün sirrini çox az şair vә
tәdqiqatçıya açmışdır. Şair özü dә bunu şeirlәrindәn
birindә obrazlı şәkildә belә ifadә edir:

Heç kimsә Nәsimi sözünü fәhm edә bilmәz, 
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq.
(14, I, 423)

Amma bu, tәdqiqatçıların heç bir zaman onun
hәmin gizli dilinin açar vә kodlarını tapa bilmә yә -
cәyi anlamına gәlmir. Nәsimi ona mәlum olan hә -
qiqәtin sirlәrini gizlәmәk deyil, açıqlamaq üçün bu
dünyaya gәlmişdi vә şairliklә yanaşı, bir tәbliğatçı
şәxsiyyәtinә dә malik olduğundan bir sıra rәmz -
lәrinin fikri açarı elә öz şeirlәrindәdir. Tәdqi qatçının
borcu hәmin fikir bağlarını tapıb çözmәkdir, bu işdә
isә onun quş dilinin әlifbasına – mәcazlar sisteminә
bәlәdlik yardımçı olur... Araşdırmaya türk şairi
Bәndinin (XIX) Nәsimi şeirini “könül gözü ilә
oxunası şeir” olaraq dәyәrlәndirmәsini xatırlatmaqla
yekun vurmaq istәyirik:

Bәndiya, gey eşq camәsin, qoyma әldәn pir damәsin,
Nәsiminin “Şahnamә”sin könüldә pünhan oxuruz.
(16, 197)
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Qeydlәr

1 Nәsiminin ilk dәfә Azәrbaycan әdәbiyyatına
gәtirdiyi bu poetik fiqurdan  istifadәyә Nigarinin dә
iki beytindә rast gәldik:

Tairi-büryanınam, şәmi-şәbistanınam,
Şәmi-şәbistanınam, tairi-büryanınam. (2, 403)

Əlhәmdülillah, fıkrimdir Allah,
Fıkrimdir Allah, әlhәmdülillah. (2, 487) 

Göründüyü kimi, әks poetik fiqur olaraq, Nәsimidә
misranın, Nigaridә isә beytin strukturunu
müәyyәnlәşdirmişdir. (18, 326-327)

2 Nәsiminin “Kәpәnәk” rәdifli türkcә şeirindә mәqtә
beytin ilk misrası istisna olmaqla hәr misrada
tәkrarlanan “kәpәnәk” sözü inat poetik fiqurunu
әmәlә gәtirir. Şairin farsca “Dәr kәpәnәk”
(“Kәpәnәkdә”) rәdifli hәr iki şeiri dә eyni poetik
formada yazılmışdır. Beş beytlik qәzәlin bütün
misralarında, yeddi beytlik digәr qәzәlin isә beş
beytindә “kәpәnәk” sözünü tәkrarlayan Nәsiminin
inata tәsadüfi müraciәt etmәdiyi tәsәvvürü yaranır.
Bu tәkrarlar hәr üç  şeirdә tәsdirin dә misra әvvәli
vә ortasında istifadәsi baxımından maraqlı
örnәklәrini әmәlә gәtirir.   

3 Çәlәbioğlu nәşrindә: “sakışdum”
4 Farsca şeirin orijinalında beytin hәr iki misrası

kәkәlәmә tәrzindә ifadә edilmişdir. Fikrin
anlaşılmasını asanlaşdırmaq niyyәti ilә tәrcümәdә
yalnız son misrada bu tәrzi saxladıq. 
Şairin türkcә vә farsca pәltәknamәlәrinin strukturu
vahid bir nizama tabe etdirilmәsi vә sistemliliyi ilә
diqqәti cәlb edir. Bununla belә, hәr iki şeirin
quruluşunda bәzi fәrqlәr dә müşahidә olunur:
Türkcә şeirdә ilk misradan son misrayadәk eyni
üslublu şәrti bölgü, yәni yarımmisralara ayrılma
nәzәrә çarpır vә bu yarımmisralar ilk sözlәrin
birinci hecasının tәkrarı ilә başlayır. Türkcә analoji
şeirdәn fәrqli olaraq, farsca pәltәknamәdә, demәk
olar ki, hәr bir kәlmә kәkәlәmә tәrzindә verilir.
Bundan başqa, türkcә şeirdә sözün ilk, farsca şeirdә
son hecası tәkrarlanır.
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Distinct features of Nasimi poetry
Summary

This article has been devoted to distinctive featu-
res of Nasimi’s poetry, who is one of the prominent
figures of literal and philosophical thought of
Azerbaijan. The author deals with formal features of
Nasimi’s poems, those of linguistic, his way of exp-
ressing his mental state, and comprehensively analy-
ses and discusses the poetic expressions of poet’s
propagandist personality.

 
 



Nәsiminin anadilli divanı ilk dәfә
İstanbulda, 1844-cü ildә, sonra yenә orada
1871 vә 1880-ci illәrdә nәşr edilmişdir.
Sonrakı dövrlәrdә şairin divanı Türkiyәdә
dәfәlәrlә işıq üzü görüb. Görkәmli әdә biy -
yat şünas Salman Mümtaz Azәrbaycanda
ilk dәfә olaraq 1926-cı ildә Bakıda, “Kom -
mu nist” mәtbәәsindә böyük şairi mi zin
şeirlәr toplusunu nәşr etdirmişdir. Kitaba
yazdığı “Seyid İmadәd din Nәsimi” adlı ön
sözdә şairin türk, fars vә әrәb dillәrindә üç
di van yazdığını mәlumat verәn S.Müm taz
müxtәlif әlyazma lar dan, cüng vә bә yaz lar -
dan onun şeir lәrini bir kitab halında top la -
yaraq oxuculara tәq dim etdiyini bildirir (1,
s. 9). Sonda Nәsimi şeir lә rindә işlәdilәn
әski türk sözlәrinin lüğәti verilmişdir.

Azәrbaycanda Nәsimi әsәrlәrini nәşr
etdirәn tәdqiqatçılardan Mirzağa Quluzadә, Hәmid
Araslı, Cahangir Qәhrәmanov, Əlyar Sәfәrli, Qәzәnfәr
Paşayev vә Teymur Kәrimlinin adlarını çәkmәk olar.
Şairin anadilli divanının, onun әlyazma nüsxәlәrinin
tәdqiqi sahәsindә professor Cahangir Qәhrәmanovun
xidmәtlәrini xüsusilә qeyd etmәk istәrdik. Alim 1969-
cu ildә “İmadәddin Nәsimi әsәrlәrinin tәnqidi mәtni vә
leksikası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müda -
fiә etmiş, 1973-cü ildә böyük şairin 600 illik yubileyi
geniş miqyasda qeyd edildiyi bir zamanda nәşr etdirdiyi
üç cildlik “Nәsimi. Əsәrlәr” adlı kitabda Nәsiminin
anadilli divanının elmi-tәnqidi mәtnini tәdqiqatçılara
tәqdim etmişdir (2). Ərәb qrafikası ilә yazılmış bu
mәtni xәttat Qulam Darabadi köçürmüşdü. Kitabın elmi
redaktoru akademik Hәmid Araslı idi. C.Qәhrәmanov
şairin divanının elmi-tәnqidi mәtnini tәrtib edәrkәn
aşağıdakı әlyazma vә çap nüsxәlәrindәn istifadә etmiş -
di: AMEA Mәhәmmәd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda saxlanan XVI әsrә aid M-227 şifrli vә yenә
orada saxlanan 1700-cü ildә Mirzәxan vәlәdi-Mәlik
Şeyx Bünyad Salbaninin köçürdüyü M-188 şifrli
әlyazmalar; İrәvanın Matenadaran Qәdim Əlyazmalar
İnstitutunda 517-ci nömrә altında sax la nan, 1661-ci ildә
Hüseynәli ibn Sәfәrәli tәrәfindәn kö çü rülmüş әlyazma;
Rusiya EA Sankt-Peterburq böl mә sindә B-4019 şifri
altında saxlanan, 1793-cü ildә Buxarada köçürülmüş
әlyazma nüsxәsi; Özbәkistan EA Şәrqşünaslıq İnstitu -

tun da mühafizә edilәn, 1877-ci ildә Buxarada Mir Nә -
sibul lah Buxari tәrәfindәn köçürülmüş әlyazma; Nә -
simi әsәrlәrinin 1880-ci ildә İstanbulda, “Əxtәr” mәt -
bәәsindә, Bakıda, “Kom mu nist” mәtbәәsindә çap edil -
miş nüsxәlәri. Tәdqiqatçı әlyazma vә nәşrlәr arasında
olan bütün nüsxә fәrq lә rini tәnqidi mәtndә göstә r -
mişdir. O, nüsxәlәr arasında olan bütün qrafik, imla,
leksik vә qrammatik fәrqlәrә diqqәt yetirmiş, onları xü -
susi olaraq qeyd etmişdir. Alim şairin әsәrlәrinin yalnız
bәdii vüsәtinә, şeiriy yә tinә, ideya vә mәzmununa
diqqәt yetirmәmişdir. Burada Nәsiminin Azәrbaycan
әdәbi dilinin inkişa fın dakı rolu, onun әsәrlәrinin
müxtәlif dövrlәrdә üzü köçürülmüş әlyazmalarında
әksini tapmış dil vahid lә ri, onların dilimizin ayrı-ayrı
dövrlәrindә işlәnmә xüsusiyyәtlәri dә nәzәrә alınmışdır.

Qeyd edәk ki, professor Mirzağa Quluzadә 1962-
ci ildә Nәsiminin seçilmiş şeirlәrini nәşr etdirәrkәn
onun divanının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan iki
әlyazma nüsxәsindәn istifadә etmişdi.

Son illәrdә xarici ölkә kitabxanalarında axta rış lar
aparmış, Nәsimi әsәrlәrinin bir sıra yeni, namә lum
әlyazmalarını әldә etmişik.

Ankaranın Milli Kitabxanasından әldә edilmiş,
103-cü nömrә altında saxlanan Nәsimi divanı “Divani-
Seyyid әleyhürrәhmә әlğüfran” (“Rәh mәt lik, günahları
bağışlanmış Seyid Nәsiminin di vanı”) sözlәri ilә
başlanır, 83 vәrәqdәn ibarәtdir (3).
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Böyük Azәrbaycan şairinin hәmin kitabxanada sax -
lanan, sürәtini әldә etdiyimiz әn iri hәcmli lirik şeirlәr
toplusu-divanının әlyazması 308 vәrәqdәn ibarәtdir,
“Divani-Hәzrәti-Seyyid Nәsimi qәddәsә sirühül әziz”
(Hәzrәt Seyid Nәsiminin divanı, әziz qәbri pak olsun”)
sözlәri ilә başlanır. Buraya 711 qәzәl, 6 tәrcibәnd, 3
mәs nәvi, 9 müstәzad, 5 mü xәm mәs, 3 qitә, 603 rübai
da xildir. Ətraflı nәzәr dәn keçirdikdә buradakı şeirlәrin
hamısının İma dәd din Nәsimiyә mәxsus olmadığını, bir
qisminin eyni tәxәllüslә yazan başqa müәlliflәrә dә aid
olduğunu görürük. Mәlum olduğu kimi, bir sıra hürufi
şairlәr öz ideyalarını yaymaq üçün vә ya böyük
şairimizә heyran olduqlarına görә şeirlәrini “Nәsimi”
tә xәllüsü ilә yazmışlar. Nәsiminin bu di van nüs xә sin -
dәki beş müxәmmәsi nәzәrdәn keçir dik dәn sonra bu
әsәrlәrin üslubuna, bәdii keyfiy yәt lәrinә әsasәn onların
müәllifinin başqa Nәsimi olduğunu iddia edә bilәrik.
Ümumiyyәtlә, indiyә dәk nәzәrdәn keçirmәk imkanına
malik olduğumuz Nәsiminin anadilli divanlarında onun
müxәm mә sinә rast gәlmirik.

Nәsimi әlyazmalarının araşdırılmasının onun әdәbi
irsi ilә bәrabәr tәrcümeyi-halının da daha әtraflı
öyrәnilmәsinә yardım etdiyinә şübhә yox dur. Şairin
han sı tәxәllüsündәn nә vaxt istifadә et mә si onun
tәrcümeyi-halı ilә bağlı olan mәsәlә lәr dәndir. Mәlum
olduğu kimi, sәnәtkar “Nәsimi” ilә bәrabәr “Hüseyni”,
“Seyyid”, “Seyyid Nәsimi”, “Ha şimi” tәxәllüslәrindәn
dә istifadә edib, bәzi әl yaz malarda onun tәxәllüssüz
şeirlәrinә dә rast gәlmәk olar. Bәzi tәdqiqatçılar
göstәrirlәr ki, şair yaradıcılığa yeni qәdәm qoyduğu
gәnclik illәrindә “Hüseyni” tәxәllüsündәn (tәdqiqatçılar
göstәrirlәr ki, şair bu tәxәllüsü әsl adı Hüseyn olan
Hәllac Mәnsura pәrәstiş etdiyi üçün götürmüşdür) daha
çox istifadә etmiş, Fәzlullah Nәimi ilә görüşüb hürufilik
tәriqәtini qәbul etdikdәn sonra isә “Nә simi” tәxәl lü sün -
dәn istifadә etmәyә başlamışdır. “Nәsimi” tәxәllüsünün
Fәzlullahın “Nәimi” tә xәl lüsünә bәnzәmәsi bu ehtimalı
daha da güc lәn dirir. Böyük sәnәtkarın anadilli divanının
yeni әldә edilәn әlyazma nüsxәlәrinin nәzәrdәn keçiril -
mәsi onun eyni zamanda, paralel olaraq bir neçә tәxәl -
lüs dәn (xüsusilә dә “Nәsimi” vә “Hüseyni” tәxәl lüs lәri
nәzәrdә tutulur) istifadә etmәsi ehtimalını irәli sürmәyә
imkan verir. Mәsәlәn, Tehranın Mәc lis kitabxanasından
surәti әldә edilәn Nәsimi di va nı 140 vәrәqdәn ibarәtdir
(4). Nәstәliq xәtti ilә kö çü rülmüş bu nüsxәdә şairin
“Nәsimi” ilә bәrabәr “Hü seyni”, “Seyid” tәxәllüslәri ilә
yazdığı şeirlәri dә vardır.

Surәti Ankara Milli Kitabxanasından әldә edil miş
105 vәrәqdәn ibarәt 06 MİL YZA9395 şifrli divan
әlyazmasının sәrlövhәsindә “Divani-Hәz rәti-Seyyid
Nәsimi” (“Hәzrәt Seyid Nәsimi di vanı”) sözlәri ya -
zılsa da, buradakı şeirlәrin çoxu “Hüseyni” tәxәllüsü
ilә yazılıb (5). Hәmin kitabxanadan alınmış, 06 Mil.
YZA 3445 şifri altında sax lanan 124 vәrәqdәn ibarәt
divan әlyazmasında hәm “Nәsimi”, hәm dә “Hüseyni”
tәxәllüslәri ilә yazılmış şeirlәr vardır (6).

Surәtini Ankara Milli Kitabxanasından әldә et di yi -
miz 06HK108 şifri Nәsimi divanı әlyazması bir neçә
baxımdan böyük maraq doğurur (7). Bu divanın 1b vә -
rә qindәki başlıqda “Bismillahir-rәh manir-rahim” söz lә -
rin dәn sonra “Kitabi-Seyyid Nә simi әl-Hüseyni” (Seyid
Nәsimi әl-Hüseyninin kitabı”) yazılmışdır. Bu fakt
göstәrir ki, şairin “Hü seyni” tәxәllüsü kifayәt qәdәr ge -
niş oxucu kütlә si nә mәlum olmuşdur. Bundan başqa,
134 vәrәqdәn, müxtәlif janrlarda yazılmış şeirlәrdәn
iba rәt bu divanın әvvәlindә kitabın görkәmli mü tә sәv -
vif Hacı Bәktaş Vәlinin ardıcılı, bәktaşilik tәriqәtinә
mәxsus Mömin Dәdә tәkyәsinә vәqf edildiyi, geniş
oxu cu kütlәsinin istifadәsi üçün bağışlandığı barәdә
qeyd vardır. Nәsiminin hәyatının müәyyәn dövründә
bәk taşilәrlә yaxınlaşdığı barәdә mәluma tı mız vardır.
Ümu miyyәtlә, hürufilәrlә bәktaşilәr ara sında yaxınlıq
ol muşdur. Hürufilәr tәqib edilәrәk Anadoluya getdiklәri
za man bәktaşilәr onlara yardım etmiş, sığınacaq
vermişlәr. Bu әl yazma nüsxәdәki qeyd göstәrir ki, Nә -
simi bәktaşi tәriqәtinin nümayәndәlәri arasında hörmәt
sahibi olub, onun şeirlәri bu mühitdә sevilәrәk oxunub.

Nәsimi irsinin geniş miqyasda yayıldığının әsas
göstәricisi onun әsәrlәri ilә bәrabәr ardıcılla rı nın da
әsәr lәrinin dünyanın müxtәlif kitabxa na la rında sax -
lanan әlyazma nüsxәlәridir. Araşdırmalar göstәrir ki,
hürufiliyin yayılması vә tәbliğindә şairin şeirlәri әsas
rol oynamışdır. Tәsadüfi deyil ki, onun ölümündәn
sonra da hürufi şairlәr ideya larını yaymaq üçün
“Nәsimi” tәxәllüsü ilә şeirlәr yazmışlar.

Süruri XV әsrin sonu-XVI әsrin әvvәllәrindә
yaşamış hürufi şairimiz, şeirlәrindә Nәsimi әnәnә -
lәrini davam etdirmiş, haqqında çox az mәlumata
malik olduğumuz, әdәbiyyat tariximizdә ancaq bir
neçә şeirindәn söhbәt gedәn sәnәtkarımızdır. O, bir
müddәt Şah İsmayıl Xәtainin sarayında Hәbibi, Şa hi,
Matәmi, Qasimi, Tüfeyli ilә bәrabәr şeir mәc lis lәrindә
iştirak etmişdir. Bunlardan Tüfeyli dә hürufi şairidir.
Süruri sonradan Türkiyәyә köçmüş, bu ra da böyük
nüfuz qazanmış, yerli şairlәrә tәsir et miş, burada  da
vәfat etmişdir. Süruri dә Nәsimi ki mi şeirlәrindә
insanı “bәşәr surәtli Hәqq” adlandırır:

Zülfi qaşü kipriyindәn, ey bәşәr surәtli Hәqq,
Kaşifi-sirri-tilismü gәnci-Quran olmuşam.

Sürurinin qәzәllәrindә Nәsimi ruhu, Nәsimi әdası,
onun şeirlәrinin ritmi özünün ifadәsini tapır. Nәsimi
kimi o da hürufi ideyalarını tәbliğ edәrkәn özünü, öz
şәxsiyyәtini ön plana çәkir:

Ol mәnәm ki kaşifi-gәnci-tilsimi-alәmәm,
Vaqifi-sirri-kәlamüllahü vәchi-adәmәm.

“Küntü kәnz”in gövhәri nitqimdәn olmuşdur zühur
Dürri-vәhdәt mәndәdir, yәni ki, gәnci-mübhәmәm...
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Ol Süruriyәm ki, mәn ruzi-әzәldәn ta әbәd,
Fәzli-Hәqqin bәndәsiyәm, padşahi-alәmәm.

Son dövrlәrdә Sürurinin anadilli şeirlәr toplusu –
divanının sürәtlәrini Vatikanın Apostol, İs tan bu lun
Süleymaniyyә vә Manisa şәhәr kitab xa na la rında sax -
lanan әlyazma nüsxәlәrini әldә etmişik. 192 vәrәqlik
Vatikan әlyazmasının 184 vәrәqindә şairin şeirlәri
köçürülmüşdür (8). Nüsxә rikabә-Şәrq paginasiyası
ilә sәhifәlәnmişdir. Yәni hәr sәhifәnin sonunda
növbәti sәhifәdә yazılacaq ilk söz qeyd edilmişdir. Bu
sәhifәlәnmә üsulunun qüsurlu cәhәti ondan ibarәtdir
ki, ortadan neçә sәhifәnin düşdü yü nü bilmәk mümkün
deyil. Əlimizә 931 beyti çat mış bu divan nüsxәsinin
bәzi sәhifәlәrinin kәnar larında xalq tәbabәtinә aid
qeydlәr, sonra mәtnә aid olmayan yazılar vardır.

Süruri divanının İstanbulun Süleymaniyyә kitab -
xa nasında saxlanan nüsxәsindә 187 qәzәl, 5 mürәbbe,
1 müxәmmәs vardır (9). Şairin divanının Manisa nüs -
xәsi 37 vәrәqlik әlyazmanın 23 vәrә qi nә köçürülüb,
burada müxtәlif janrlarda şeirlәr vardır (10). Süruri
şeirlәrindәn sonra әlyazmada “Da na” tәxәllüslü hürufi
şair Mir Seyid Əlinin, Nә si minin farsca şeirlәri
köçürülüb. Sonda әlyaz ma nın 1570-ci ildә Hәlәb
şәhәrindә mәrhum dәrviş Bayram Babanın dәrgahında
köçürüldüyü barәdә qeyd vardır. Bu fakt göstәrir ki,
Nәsiminin ölü mün dәn sonra hürufilәr, Nәsimi әnәnә -
lәrinin ardıcılları bir sıra bölgәlәrdә olduğu kimi
böyük şairi mizin vәhşicәsinә qәtlә yetirildiyi Hәlәb
şәhәrindә dә fәal olmuş, ayrı-ayrı tәkyәlәrdә top la -
şaraq hürufiliyi, Nәsiminin vә onun davamçılarının
әdәbi irsini köçürmüş, yaymış tәbliğ etmişlәr.

Seyid Yәhya Bakuvinin yetirmәsi, әslәn Türki yә -
nin Aydın elindәn olan ilk gәnclik illәrindәn Azәr bay -
ca na gәlәrәk ömrünün sonuna qәdәr burada yaşamış
Dәdә Ömәr Rövşәni (?-1487) anadilli  poetik ya -
radıcılığında Nәsimi şeirlәrinin tәsiri mühüm yer tutur.
Şairin әsәrlәrinin 39 әlyazması barәdә mәlumat verәn
professor Azadә Musayeva onun külliyyatının elmi-
tәnqidi mәtnini tәrtib edәrkәn 7 nüsxәdәn istifadә et -
miş dir. Bu nüsxәlәr aşağıdakılardır: AMEA Mә hәm -
mәd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan B-
778 vә B-3972 şifrli 2 әlyazma (hәr ikisi XVI әsrdә
köçürülmüşdür); Vatikanın Apostol kitabxanasında
Vat.Turco 244 şifri altında saxlanan XVIII әsrә aid
әlyazma; Sankt-Peterburq Şәrqşünaslıq İnstitu tu nun
kitabxanasında B-1206 şifri altında mühafizә edilәn
1604-cü ildә köçürülmüş nüsxә, İstanbulun Topqapı
sarayı muzeyindә H-928 şifrәsi altında mühafizә
edilәn 1619-cu ildә köçürülmüş әlyazma; Marburq
Dövlәt Kitabxanasında Mg-2770 şifri al tın da qorunan,
köçürüldüyü vaxt bәlli olmayan nüs xә; Upsala Uni -
ver siteti kitabxanasında sax lanan, U-502 şifrli, 1657-
ci ildә köçürülmüş әlyazma (11, s. 128).

Nәsimi irsindәn tәsirlәnmiş sәnәtkarlardan biri dә
görkәmli Azәrbaycan mütәssәvvif şairi Şeyx İbrahim

Gülşәni Bәndәidir (1426-1533). Dünya ki tab xa na -
larında onun әsәrlәrinin onlarla әlyaz ma ları saxlan-
maqdadır. A.Musayeva şairin türk diva nı nı nәşrә
hazırlayarkәn aşağıdakı 6 nüsxәdәn isti fadә edib: An -
ka ra Milli Kitabxanasında saxlanan, 1530-cu ildә
köçürülmüş FB-127 şifrli nüsxә; Ru si ya Elmlәr
Akademiyası Sankt-Peterburq böl mәsindә B-1206
şifri altında saxlanan, 1614-ci ildә köçürülmüş әlyaz -
ma; Vatikanın Apostol kitab xa na sın da mühafizә edilәn
XVIII әsrә aid Vat.Turco 216 şifrli nüsxә; İstanbul
Universiteti Kitab xa na sındakı T.890 şifrli köçürülmә
vaxtı mәlum ol ma yan әlyazma; İstanbul Millәt
Kitabxanasında 379-cu nömrә altında saxlanan, tarixi
bәlli olmayan nüsxә (12, s.126).

Tәdqiqatçılar Nәsimi irsinin XV әsr Azәr bay can
şairi, orta әsrlәrdә mühacirәt әdәbiyyatımızın nü ma -
yәndәlәrindәn biri Xәlili yaradıcılığına nә zә rә çarpan
dәrәcәdә tәsir etdiyini göstәrmişlәr. Onun әsәr lәrinin
onlarla nüsxәlәri müxtәlif kitab xa nalarda mühafizә
edilmәkdәdir. A.Musayeva şairin әsas әsәr lәrindәn biri
olan “Firqәtnamә” mәs nә vi sini nәşr etdirәrkәn onun
Sankt-Peterburq, Berlin vә İs tanbul nüsxәlәrindәn
istifadә etmişdir (13, s.147).

Qaraqoyunlu dövlәtinin hökmdarı, XV әsr Azәr -
bay can әdәbiyyatının әn görkәmli nümayәndәlәrindәn
biri olmuş Cahanşah Hәqiqi hürufi tәriqәtinә mәnsub
olmuş, Nәsiminin tәsiri ilә әsәrlәr yazmışdır. Onun
anadilli divanının 4 nüsxәsi mә lumdur: Londonun
Britaniya muzeyindә Or.9493 şifri altında saxlanan,
1488-ci ilin sentyabrında Qәnbәrәli tәrәfindәn köçü -
rül müş әlyazma. 86 vәrәqdәn ibarәt bu nüs xәdә türkcә
96 qәzәl vә farsca bir müs tәzad vardır; İrәvanın Qә -
dim Əlyazmalar İnstitutunda 965-ci nömrә altında
sax lanan 54 vәrәqdәn ibarәt әlyazma. Burada 79 fars -
ca qәzәl, 58 türkcә qәzәl vә 76 tuyuq var dır. 1474-
1475-ci illәrdә şairin ölü mün dәn 7-8 il sonra kö -
çürülüb, İstanbulun Sü leymaniyyә kitabxanasında
3808-ci nömrә altında saxlanan 107 vәrәqdәn ibarәt
nüs  xә. Burada farsca 31 mәsnәvi, 1 müs tә zad, 112 qә -
zәl, türkcә 94 qәzәl, 29 tuyuq vardır; Ankara Uni ver -
siteti Dil, Tarix vә Coğrafiya fakültәsi kitabxanasında
qorunan 2221 nömrәli 26 vәrәqdәn ibarәt әlyazma.
Əlhac Hüseyn tәrәfindәn 1776-1777-ci illәrdә
köçürülәn әlyazmada 80 qәzәl vardır (14, s.59-60).

Bu yaxınlarda Tehranın Mәclis Kitabxa na sın dan
Sәfәvilәr dövründә yaşamış, yaradıcılığında Nәsimi
irsindәn bәhrәlәnәn, onun qәzәlinә tәxmis yazmış
Tәbrizli Heydәrinin farsca divanının surәtini әldә
etmişik (15). 154 vәrәqdәn ibarәt bu әlyazma külliy -
yata şairin lirik şeirlәrindәn ibarәt divanı, müxtәlif
münasibәtlәrlә, ayrı-ayrı şәxslәrә hәsr etdiyi әsәrlәr,
qәsidәlәr daxil edilmişdir. Nüs xә dә 1572 il tarixi qeyd
edilib (15). Tәzkirәçilәr göstәrirlәr ki, Heydәri gözәl
şeirlәr müәllifi olub, Mәkkә vә Mәdinәni ziyarәt edib,
üç dәfә Hin dis tana gedib. Üçüncü Böyük Moğol im -
pe ratoru, әlli ilә qәdәr hakimiyyәtdә olmuş Cәlalәddin
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Mә hәm mәd Əkbәr şaha (1556-1605) hәsr etdiyi
qәsidәyә görә yüksәk mәblәğdә – on min rupi
mükafat, xәlәt vә bir at alıb. XVI әsrin sonlarında
vәfat etmiş Heydәrinin surәti әldә edilәn külliyyatında
Əkbәr şaha hәsr edilmiş hәmin qәsidә dә vardır.

Yaradıcılığında Nәsimi şeirlәrindәn tәsirlәnәn,
onun qәzәlinә tәxmis yazmış, XVI әsrdә yaşamış,
Osmanlı şairi sayılan Heyrәtinin türkcә divanının
surәtini Ankara Milli Kitabxanasından әldә etmişik
(16). “Divani-Heyrәti” sәrlövhәsi ilә başlanan bu
divan sondan naqis olsa da, buradakı şeirlәr bir sıra
mәsәlәlәrә aydınlıq gәtirilmәsindә, Anadoluda, Osmanlı
imperatorluğunun müxtәlif bölgәlәrindә Nәsimi irsinin
yayılmasının öyrәnilmәsindә bizә yardım edir. Divanın
әlimizә çatmış hissәsi 105 qәzәl vә 46 beytlik
tәrcibәnddәn ibarәtdir. Heyrәti di vanındakı şeirlәr
tәzkirәlәrdә onun dәrviş xa siy yәtli, şiәmәzhәb olduğu
barәdә deyilәnlәri tәsdiq edir. Beytlәrindәn birindә
Heyrәti qürbәtdә ya şa dı ğı nı, geriyә – Əcәm mülkünә
qayıtmaq istәdiyini deyir:

Zәf ilә bu qürbәtdә әcәb necә olu halım,
Qalmadı Əcәm mülkünә varmağa macalım.

Mәlum olduğu kimi, orta әsrlәrdә “Əcәm di ya rı”
dedikdә İran vә Azәrbaycan başa düşülürdü. Bu fakta
әsaslanaraq, şairin әslәn Azәrbaycan türkü ol duğunu,
sonradan namәlum sәbәbdәn mәkanını dәyişdiyini
ehtimal etmәk olar. Onun şeirlәrinin Azәr baycan
türkcәsinә yaxın bir dildә yazılması bu ehtimalı daha
da güclәndirir. Divandakı şeirlәrdәn birindәn mәlum
olur ki, Heyrәti Makedoniyanın paytaxtı Üsküp
(Skopye) şәhәrindә, Vardar çayının sahilindә yaşa mış -
dır. Heyrәti hürufi olmasa da, Nәsimi şeirlәrinin tәsiri

ilә “Gәlür”, “Ancaq”, “Yox”, “Gәrәk”, “İmiş”, “Bu
gün”, “Eylәdün”, “Ki bi”, “Etdi” vә s. rәdifli qәzәllәr
yazmış, onun iş lәt diyi obraz vә mәcazlardan
bәhrәlәnmişdir. Heyrәtinin 1534-cü ildә vәfat etdiyi
barәdә mәlumatımız vardır.

Bәlli olduğu kimi, hürufilәr 1394-cü ildә Fәz lul -
lah Nәiminin Əmir Teymurun әmri ilә qәtlә ye ti -
rilmәsindәn sonra, özlәri dә tәqib olunduq la rına
görә Azәrbaycandan Anadoluya vә Suriyaya  mü ha -
cirәt etmişlәr. Bunlardan biri dә Nәsiminin müridi-
xәlifәsi, onunla birlikdә Azәrbaycandan Ana doluya
köçәn, “Bәşarәtnamә” vә “Gәncnamә” adlı iki mәs -
nә vi müәllifi, hürufi şair Rәfiidir. Türkiyәli tәd qi -
qatçı Günay Qut әsәrlәrinin dil xü su siyyәtlәrinә әsa -
sәn onun şirvanlı olduğu ehti ma lını irәli sürmüşdür.
Rәfiinin mәsnәvilәrinin әlyaz maları dünyanın bir
sıra kitabxanalarında mühafizә edilmәkdәdir. Şairin
“Bәşarәtnamә” mәsnәvisinin surәtini İranın Mәlik
kitabxanasından әldә etmişik (17). Əsәrin bu
nüsxәsindә:

Bәşarәtnameyi-Fәzli-İlahi,
Bilәn görür qamu әşya kәmahi

-beyti sәrlövhә kimi verilmişdir.
XVI әsrdә Türkiyәdә yaşayan Nәsimi ardı cıl -

larından olan Üsuli haqqında tәzkirәlәr bildirirlәr ki,
Yenicevardarlı olan şair Misirә gedib İbrahim Gül -
şәninin müridi olmuş, onun ölümündәn sonra vәtәninә
qayıtmış, bir neçә dәfә mәkanını dәyiş miş, 1534-cü
ildә vәfat etmişdir. Lәtifi tәzkirәsindә onu Nәsimi
tәrzindә şeirlәr yazan sәnәtkar adlan dı rır. Bildirir ki,
Üsulini “Fәzlullahi-sani vә sirri-Seyyid Nәsimi”
(“İkinci Fәzlullah vә Seyid Nәsi minin sirri”) adlandır-
mışlar (18, s.452). Türk alimi Əbdülbaqi Gölpınarlı
1953-cü ildә İstanbulda çap etdirdiyi “Nәsimi-Üsuli-
Ruhi” kitabında göstәrir ki, Üsuliyә Nәsimi kimi tam
mәnası ilә hürufi şair demәk mümkün olmasa da o,
hürufi inanclarını mәnimsәmiş sәnәtkar olmuşdur (19,
s.14). Dünya kitabxanalarında Üsulinin bir sıra divan
nüsxәlәri saxlanmaqdadır.

XVI әsrdә yaşamış türkdilli divan әdәbiy ya tı nın
görkәmli nümayәndәlәrindәn biri olan Ruhi Bağ da -
dinin yaradıcılığında Nәsiminin tәsiri özünü gös -
tәrmәkdәdir. Əbdülbaqi Gölpınarlı şairin bәh rә lәndiyi,
özünә ustad saydığı sәnәtkarlar barәdә yazır: “Ruhi
İran şairlәrindәn Hafizdәn, türk şair lәrindәn xüsusilә
Nәsimi vә Füzulidәn, sonra da Nicati, Baqi, Ali vә
Əzimizadә Halәtidәn ilham al mışdır. Ali hürufi nә -
şәsinә sahib vә xәlvәti tәri qә tinә mәnsub gәlibolulu
bir zatdır” (19, s. 23). Şairin әsәrlәrinin әlyazma nüs -
xәlәri dünya ki tab xanalarında, daha çox Türkiyә
kitabxanalarında mühafizә edilmәkdәdir. Tәdqiqatçı
A.Musayeva Ruhi Bağdadinin divanını Bakıda nәşrә
hazır la yarkәn Türkiyәnin Süleymaniyyә kitabxanasın-
da saxlanan üç, Topqapı Sarayı Muzeyi, İmperator,

Nəsimi-650

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñë ûü û •¹1(17)•2019
36



Millәt, Xosrov Paşa kitabxanalarının hәr birindә
saxlanan bir nüsxәsindәn, AMEA Mәhәmmәd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutundakı bir cüng dәn istifadә
etmişdir. (20, s.72).

Nәsiminin vә onun ardıcıllarının әsәrlәrinin dün -
yanın müxtәlif kitabxanalarına, әlyazma sax lanclarına
sәpәlәnmiş әlyazma nüsxәlәri böyük Azәrbaycan şai-
rinin İran, Orta Asiya daxil olmaqla Av ropadan tutmuş
Hindistana qәdәr yayılan nü fu zundan, әdәbi tәsirindәn
xәbәr verir. Adını çәk di yimiz vә çәkmәdiyimiz әsәrlәr
әtraflı araş dırıldıqda Nәsimi әdәbi mәktәbinin geniş
miqyası ortaya çıxacaqdır.
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Pasha Karimov

The manuscripts of Nasimi and his followers in
the libraries of the world

Summary

For the first time, on the basis of Turkish manus-
cripts, the Turkish diwan of Nasimi was published in
1844, 1871, 1880, in Istanbul. In Azerbaijan, the first
publisher of Nasimi’s works was the famous literary
critic Salman Mumtaz. In 1926, he published a col-
lection of his lyric poems on the basis of unique
manuscripts in the Kommunist printing house. In the
preface to the book entitled “Seyid Imadedin Nasimi”
S. Mumtaz reports that he collected the poet’s verses
from different manuscripts, jung, in bayazes. 

The researcher added to the book a glossary of
old Turkish words, used in the poet's verses. 

In the seventies of the 20th century, Professor
Jahangir Ghagramanov published in three volumes
a scientific and critical text of the Turkish diwan of
Nasimi. To compose this text, he used two manus-
cripts from the Institute of Manuscripts named after
Fuzuli of ANAS, one manuscript from the Yerevan
Institute of Ancient Manuscripts Matenadaran, one
manuscript from the St. Petersburg branch of the
Russian Academy of Sciences, one list from the
Institute of Oriental Studies of the Academy of
Sciences of Uzbekistan, Istanbul and Baku editions
of Nasimi poems. Recently, it has been possible to
obtain copies of a number of manuscripts of the
Nasimi diwan, which are stored mainly in the libra-
ries of Turkey and Iran. 

Of great interest is the manuscript of the diwan of
the poet, which consists of 308 sheets. The large size
of the diwan attracts attention. This includes 711 gha-
zals, 6 tarjibands, 3 masnavi, 9 mustazad, 5 muk-
hammas, 3 kytas, 603 rubaies. Studies have shown
that it belongs to Imadeddin Nasimi. They were writ-
ten by Hurufi poets in order to spread their ideas.

In the new manuscript a lot of poems have been
written under the pseudonyms Husseini, Sayyid,
and Sayyid Nasimi. Some diwans use several pseu-
donyms. Manuscripts of the works of the followers
of the great Azerbaijani poet are of great importan-
ce for studying the spread of the influence of
Nasimi’s works in the Middle East.
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Mustafa Ünver 
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solunda_bir_Kuran_Sairi_Nesimi_ve_Hac_Motif
leri.pdf) 

Nezaket Memmedli  (2016)  Kuran and Sufi 
Poetry 

(http://www.seu.ac.lk/researchandpublications/sy
mposium_fia/2016/Kuraan%20and%20sufi.pdf) 

Nezaket Memmedli (2018) Sadreddin 
Konevinin “Fatiha” suresi tefsiri ve Seyyid 
Y -
S.Konevi, Tasavvuf, Felseve ve Din, Konya 
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- -Bakuvi (2014). 

 

– 
Bünyadov 
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1972 . 
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Nazakat Mammadli 

Koranic wisdom in Seyyed Imadaddin 
Nasimi’s poetry 

Summary 
In the article, outstanding Azerbaijani poet 

Nasimi, who was well aware of the Koran and 
its esoteric meanings, is being regarded as 
Koranic poet due to standing out in the Islamic 
Eastern literature as a man who systematically 
benefited from the holly book and created his 
poems on the basis of Koranic poetics. In 
addition, the author touches upon different 
matters such as, manifestation of Koranic 
subjects in the poems of Nasimi, the usage of 
Koran while glorifying Fazlullah Naimi, the 
poet’s attitude towards other heavenly religions, 
and essence of worship in Nasimi poetry.    
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Mәlumdur ki, nәzmin ilk vә әsas şәrti ritm vә
ahәngdarlıqdır. Mәhz ritm vә ahәng hesabına nәzm
nәsrdәn fәrqlәnir. Nәzmdә mәna vә mәzmunla yanaşı,
ahәng, ritm, söz vә ifadә gözәlliyi, obrazlı deyim tәrzi
әsas sayıldığından o hәm dә әn zәngin vә mükәmmәl
bәdii dil sayılır. Doğrudur, klassik әdәbiyyatda sәcli
(qafiyәli) nәsr adlı bir forma vardır ki, orada da nәzmә
mәxsus bir sıra әlamәtlәr özünü göstәrir. Amma
nәzәrә almaq lazımdır ki, bu forma çox mәhdud bir
dairәdә – daha çox klassik üslubda yazılan nәsr
әsәrlәrindә işlәk olmuşdur; xalq-danışıq üslubunda
yazılmış nәsr әsәrlәrindә ondan istifadә edilmәmişdir.
Füzulinin anadilli bәdii nәsri buna parlaq nümunә ola
bilәr. Şairin hәmin әsәrlәrindә nәzmlә nәsrin sinkretik
vәhdәti müşahidә edilir ki, bu da ancaq Füzuli kimi
söz ustadlarının nәsr dili üçün sәciyyәvidir. 

Nәzmdә sәs, heca vә söz tәkrarları hesabına ya ra -
nan ritm vә ahәngdarlıq onun tәsir gücünü artıraraq
daha oxunaqlı vә yaddaqalan edir ki, belә vasitәlәrdәn
biri dә rәdifdir. Rәdif әrәb sözü olub, “cәrgә, sıra, ni -
zam”, “sonradan, arxadan gәlәn”, “sonra gәlәn sıra”
mә nalarını ifadә edir. Ədәbiyyat nәzәriyyәsinә aid
kitablarda da, adәtәn, misraların sonunda qafiyәdәn
sonra tәkrar olunan söz vә ifadәlәr rәdif adlanır (7, s.
181; 8, s. 121; 14, s. 154). Rәdif kimi tәkrarlanan
sözlәr şeirdәki ahәngi güclәndirmәklә yanaşı, onun
tәsirini, sәslәnmәsini, musiqiliyini daha da artırır ki,
bu da onu oxuyanın zövqünü oxşamış olur. 

Divan şeirindә әruz vәzni, qafiyә vә rәdif kimi
ritm vә ahәng yaradan vasitәlәrә xüsusi diqqәt
yetirilmişdir. Çünki divan şeirindә mәzmunla
yanaşı, söz vә ifadәnin deyim tәrzi dә әsas olmuşdur.
Bir çox hallarda eyni rәdifdәn bir çox sәnәtkarlar
istifadә edir ki, bu da divan şeirinә mәxsus bir әnәnә
sayılmışdır. Bәzәn şairlәr arasında eyni rәdifdә әsәr
yazmaq, bir növ, yarış mәqsәdi daşımış, müxtәlif
şairlәr tәrәfindәn eyni rәdifli çoxlu şeirlәr qәlәmә
alınmışdır. Nәzirәçilik, elәcә dә sәlәf-xәlәflik
münasibәtlәrinin öyrәnilmәsindә dә rәdiflәrin xüsu-
si yeri vardır. Çox vaxt şeirin misra, beyt vә
bәndinin sonunda işlәnәn rәdiflәr onun mövzusunu
da müәyyәn etmiş olur, yәni rәdifә әsasәn şeirdә
ifadә edilәcәk fikir, yer alacaq mövzu haqqında fikir
yürütmәk mümkündür. Divan şeirindә, xüsusilә
qәzәl vә qәsidә kimi janrlarda qәlәmә alınmış
әsәrlәrdә rәdifdәn istifadә özünü daha qabarıq

göstәrir. Tәsadüfi deyil ki, belә şeirlәr, adәtәn, rәdifә
görә dә adlandırılır. Bu baxımdan klassik Azәr -
baycan divan şeirindә lirik vә fәlsәfi qәzәlin kamil
nümunәlәrini yaratmış İmadәddin Nәsiminin (1369-
1417) anadilli divanına daxil olan şeirlәr mövzu,
mәzmun vә poetik cәhәtdәn bәnzәrsiz örnәklәr
olmaqla yanaşı, hәm dә zәngin qafiyә vә rәdiflәri ilә
seçilәn sәnәt incilәridir. Şairin divanında işlәnәn şeir
şәkillәrinin, demәk olar ki, әksәriyyәtindә rәdifdәn
istifadә edilmişdir. Nәsiminin “Sığmazam”, “Ney lә -
rәm”, “Yanaram”, “Ayrılır”, “Mәnәm, mәn”, “De -
mi şәm”, “İstәmәz”, “Eylәmiş” vә digәr bu  kimi
yüz lәrlә qәzәlini örnәk olaraq göstәrmәk müm kün -
dür. 

Türk divan şeirindә olduğu kimi, Nәsimi şeirindә
dә istifadә edilәn rәdiflәr ya sәs, ya da sözlәr
şәklindәdir. Sәslәr şәklindә olan rәdiflәrdәn bir neçә
örnәyә nәzәr salaq:

Afәrin olsun nigarın zülfü ilә qaşinә,
Gәr macal bulsam hәbibin çövrilәydim başinә. 
(11, s.51)

* * *
Ey üzü gül, lәblәri mәrcanımız!
Ey gözü nәrgis, şәhi-mәstanımız! (11, s.77)

* * * 
Ey lәbin eyni abi-heyvandır,
Xızrı sor anı gör ki, nә candır. (11, s.259)
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Nəsiminin Azərbaycan‑türk divanında rədif



Verilmiş birinci nümunәdә mәnsubiyyәt vә yönlük
hal (-inә), ikincidә mәnsu biy yәt (-ımız), üçüncüdә isә
şәxs-xәbәrlik şәkilçisi (-dır) rәdif kimi işlәnmişdir. 

Sözlәr şәklindә olan rәdiflәrdәn bәzi örnәklәrә
diqqәt edәk:

Mәndә sığar iki cahan, mәn bu cahana sığmazam,
Gövhәri-lamәkan mәnәm, kövnü mәkanә sığmazam.
(11, s. 319)

* * *
Mәn mülki-cәhan, cahan mәnәm, mәn!
Mәn hәqqә mәkan, mәkan mәnәm, mәn! (11, s. 337)

* * *
Ayәti-sә’bül-mәsanidir yüzün,
Otuz ikinin nişanidir yüzün. (9, s. 827) 

Tәqdim edilәn örnәklәrdә sözlәr şәklindә olan
rәdiflәr hәm dә müәyyәn qәdәr Nәsimi şeirinin mәna
vә mәzmunundan da xәbәr verir. Birinci nümunә
şairin dünyagörüşü vә yaradıcılığı üçün әn sәciyyәvi
olan qәzәlindәn götürülmüşdür. Mәlumdur ki, bu
qәzәldә işlәnәn “iki cahan” deyimi öz ideya qayna -
ğını vәhdәti-vücud mülahizәlәrindәn götürür. Şair
“iki cahan” ifadәsi ilә “can” (ruh) vә “cahan”ı (maddi
alәm, kainat) nәzәrdә tutmuşdur (5, s. 227). Bu
baxımdan “Sığmazam” rәdifi şeirin әsas mәna yükü-
nün daşıyıcısı kimi çıxış edir; lirik qәhrәmanda iki
cahan – maddi vә mәnәvi alәm sığsa da, o özü bu
cahana (varlığa vә mәkana) sığmır.

İkinci örnәkdәki “Mәnәm, mәn” rәdifi dә
bilavasitә hürufilik ideyaları ilә bağlı olub Hәllac
Mәnsurun “әnәlhәq” (“mәn hәqqәm, mәn Allaham”)
deyiminin mәzmu nunu ifadә edir vә şeirin әsas
mәna yükünü özündә birlәşdirir.

Şairin tuyuqlarından götürülmüş üçüncü örnәk -
dәki misralar isә “Nәsiminin hürufilik mövqeyindәn
şәrh etdiyi tәcәlli anlayışının ifadәlәridir. Otuz iki
hәrf, şairә görә, Xaliqin bәyanıdır” (15, s. 176).

Ümumilikdә, Nәsiminin istifadә etdiyi rәdiflәr
onun dünyagörüşünün ifadәsi kimi özünü göstәrir.
Tәsadüfi deyil ki, Nәsimi divanının tәnqidi mәtnini
ha zırlamış prof. H.Ayan bu mәqama xüsusi diqqәt çә -
kәrәk yazır: “Sәmimi bir aşıq olan Nәsimi “Könül”
sözünü çox sevmiş vә onu çeşidli şәkillәrdә rәdif ola -
raq işlәtmişdir. “L” qafiyәsindә sadәcә “könül” olaraq
6 dәnә tuyuqda; “könlümüz” şәklindә “z” qafiyәsindә
4 tuyuqda; “könlümi” olaraq da 5 tuyuqda rәdif  yap -
mış dır. Hürufilik inancının tәbii bir nәticәsi olaraq in -
sa nın üzü ilә bağlı sözlәrdәn dә qafiyә vә rәdifdә sıx-
sıx istifadә etmişdir: “yüzün” sözü 16 tuyuqda rәdif
ki mi işlәnmişdir. “kirpügün” 2, “qaşlarun” 2, “ruh la -
rın” 2, “bәnlәrün” 2, “qәbqәbun” 2, “gözün” vә “göz -
lә rün” 1, “sözün” 1, “sözlәrün” sözlәri 2 dәfә tuyuq -
larda rәdif kimi olmuşdur. Bunlardan başqa “imiş” 12,
“olmışam” 5 dәfә tuyuqlarda rәdif kimi işlәnmişdir.

Bu rәdiflәrin hürufilik vә vәhdәti-vücud inancı ilә
bağlı tuyuqlarda işlәnilmәsi dә diqqәtdәn kәnarda qal-
mamalıdır” (9, s. 83). Bu deyilәnlәri tәkcә Nәsiminin
tuyuqlarında istifadә etdiyi rәdiflәrә deyil, şairin
qәzәllәrindә işlәnәn rәdiflәrә dә aid etmәk olar. 

Nәsimi şeirindә rәdiflәrdәn danışarkәn bir mә qa -
mı da diqqәtdәn kәnarda qoymaq olmaz. Mәlumdur
ki, şairin şeirlәrinin böyük bir qismi hürufilik
ideyalarını  tәbliğ etmәk mәqsәdi daşımışdır. Hәmin
ideyaları xalq arasında asan yaymaq üçün Nәsimi
daha çox hәcmcә kiçik olan janrlara – qәzәl vә
tuyuqlara müraciәt etmişdir. Elәcә dә hәmin ör -
nәklәrin tez әzbәrlәnmәsini vә xalq arasında yayıl -
masını sürәtlәn dirmәk mәqsәdilә şair söz forma -
sında olan rәdiflәrә xüsusi üstünlük vermişdir. 

Türk tәdqiqatçısı M.Nuri Çınarçının prof. Hüseyn
Ayanın hazırladığı Nәsimi divanının tәnqidi mәtninә
әsasәn apardığı hesablamalara görә, şairin anadilli
divanında rәdiflәrdәn istifadә belәdir: sәslәr şәklindә
olan rәdiflәr şairin qәzәllәrindә 147, mәsnәvilәrindә
76, müstәzadlarında 4; sözlәr formasında olan rәdif lәr
isә qәzәllәrdә 201, mәsnәvilәrdә 34-dür (3, s.19). An -
caq Nәsiminin tuyuqları bu hesablamada öz әksini tap -
mamışdır. Bizim hesablamalarımıza görә, şairin 168
tuyuğunda sözlәr formasında olan rәdif vardır. Gö rün -
düyü kimi, şair öz divanında sözlәr formasında olan
rәdiflәrdәn daha çox istifadә etmişdir (9, s. 801-859).

Nәsiminin istifadә etdiyi sözlәr formasında olan
rәdiflәr olduqca rәngarәng vә çoxçeşidlidir. Belә ki,
onları bir neçә baxımdan tәsnif etmәk olar: 1. hansı
nitq hissәsinә aidliyinә görә; 2. milli vә ya alınma
söz lәrdәn ibarәt olmasına görә; 3. söz sayına görә.
Nә siminin istifadә etdiyi rәdiflәri nәzәrdәn ke çir -
dikdә mәlum olur ki, o, rәdif kimi әn çox feillәrdәn
istifadә etmişdir, mәsәlәn: “Arzular”, “Ayrılır”,
“Bax”, “Bәnzәr”, “Bilür”, “Bilmәz”, “Bulınmaz”,
“Ey lә”, “Eylәmә”, “Eylәr”, “Eylәyәm”, “Eylәdi”,
“Ey lәmiş”, “Etdilәr”, “Dedi”, “Demişәm”, “Dedi -
lәr”, “Düşәr”, “Düşmiş”, “Düşmişәm”, “Gedәr”,
“Gәl”, “Gәldi”, “Gәlür”, “Gәlә”, “Gәlmişәm”, “Gir -
mәz”, “Gördüm”, “Görün”, “Göstәrür”, “İrmәz”,
“İriş di”, “İstәmә”, “İstәmәz”, “İstәyә”, “Oldı”,
“Olur”, “Olmuşam”, “Olsun”, “Olmasun”, “Su sa dı”,
“Tә’n edәr”, “Tökilür”, “Uğrar”, “Yanaram” vә s. 

İsimlәr: “Ağzunun”, “Alnına”, “Aşiq”, “Bәnlәrün”,
“Cahandan”, “Dәrvişlәr”, “Dildardan”, “Xalun”, “Diş -
lә rün”, “Eşq”, “Eşqinә”, “Könlüm”, “Könlümi”, “Gö -
zün”, “Gözlәrün”, “Kәpәnәk”, “Kirpügün”, “Qa mә -
tün”, “Qandur”, “Qaşlarun”, “Qәndinә”, “Qәbqәbun”,
“Lә bün”, “Nişanı”, “Nur”, “Söz”, “Sözün”, “Söz lә rün”,
“Surәtin”, “Ruhların”, “Tabından”, “Zülfünә”  vә s. 

Sifәt vә saylar: “Alinә”, “Gizlüdür”, “Xoşdur”,
“Xoşmıdur”, “Qarasına”,  “Çox”, “Otuz ikidir”,
“Yedi (Yeddi)”  vә s.
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Əvәzliklәr: “Bizә”, “Budur”, “Xan -
dasan”, “Xanı”, “Xandadur”, “Kәndinә”,
“Kimin var”, “Mәnәm, mәn”, “Mәnәm”,
“Mәndәdür”, “Nәdür”, “Ol”, “Oldur”,
“Sәn”, “Sәnün”, “Sәnsüz” vә s.

Kömәkçi nitq hissәlәri: “Ancaq”,
“Degül”, “Gәrәk”, “İçün”, “İlә”, “İsәn”,
“Kimi”, “Yenә”, “Yox”, “Yox imiş” vә s. 

Nümunәlәrdәn dә göründüyü kimi,
Nәsiminin istifadә etdiyi rәdiflәr daha
çox milli mәnşәli sözlәrdәn ibarәtdir.
Hәmin rәdiflәr içәrisindә alınma sözlәr
azlıq tәşkil edir: “Aşiq”, “Bәnlәrün”,
“Dәrvişlәr”, “Dildardan”, “Eşq”, “Eş qi -
nә”, “Fatihә”, “Fitnәdür”, “Gül”, “Hә -
nuz”, “Hәmdәmdürür”, “Qamәtün”, “Qә -
mәr”, “Lәbün”, “Mәdәd”, “Mәst”, “Mün -
fәil”, “Müştaqәm”, “Nişanı”, “Nurıyam”, “Pa rә si”,
“Payünün”,  “Rüxlәrin”, “Şah Əli”, “Tәmam” vә s. 

Nәsiminin istifadә etdiyi rәdiflәr söz sayı baxı -
mın dan da diqqәti cәlb edir. Rәdifi tәşkil edәn söz -
lәrin sayı baxımından tәsnifatı belә müәyyәnlәşdirә
bilәrik: 1. bir sözdәn ibarәt olanlar; 2. iki sözdәn
ibarәt olanlar, 3. üç sözdәn ibarәt olanlar; 4. dörd
söz dәn ibarәt olanlar. 

Bir sözdәn ibarәt olan rәdiflәr Nәsimi yara dı cı lı -
ğında әn çox istifadә edilәn nümunәlәrdir. Yuxarıda
verilәn nümunәlәrin, demәk olar ki, hamısı (bir ne çә -
si istisna olmaq şәrti ilә)  bir sözdәn ibarәt rәdif lәr dir.
Hәmin rәdiflәrin işlәndiyi bәzi beytlәrә nәzәr salaq: 

Dilbәra, dil sәndәn özgә bir dәxi yar istәmәz,
Çün müyәssәr oldu vәslin, qeyri dildar istәmәz.
(12, I, s.64)

* * *
Sәndәn iraq, ey sәnәm, şamü sәhәr yanaram,
Vәslini arzularam, dәxi betәr yanaram.
(12, I, s. 127)

* * *
Cәmalın tәl’әti gülzarә bәnzәr,
Dodağın şәrbәti xunxarә bәnzәr. (11, s. 248)

Nümunәlәrdәn dә göründüyü kimi, hәr bir beytdә
işlәnmiş rәdif şeirin dilinә xüsusi bir ahәng gәtirmәklә
onu daha oxunaqlı vә yaddaqalan edir. Rәdifi tәşkil
edәn sözlәrin sayı çoxaldıqca şeirin dilindәki ritm vә
ahәngdarlıq daha da artır. Bu baxımdan iki sözdәn
ibarәt olan rәdiflәrin işlәnmiş olduğu nümunәlәr dә
diqqәti çәkir. Onlardan bir neçәsinә nәzәr yetirәk:

Cananә mәnim sevdiyimi can bilir ancaq,
Könlüm dilәyin dünyada canan bilir ancaq.
(11, s. 28)

* * *
Fәraqi çәkmәyәn aşiq vüsalın qәdrini bilmәz,
Cәmilә olmayan vasil cәmalin qәdrini bilmәz.
(11, s. 63)

* * *
Ey nuri-dilü didә, didarinә müştaqәm
Vey yari-pәsәndidә, didarinә müştaqәm.
(11, s. 138)

* * *
Alәmdә bu gün sәncilәyin yar kimin var?
Gәr var deyәrsәn, yox demәzәm, var, kimin var?
(10, I, s.335)

* * *
Surәtin xәtti-ilahi, anı nadan nә bilür?
Divi-mәl’unsifәt mә’niyi-Qur’an nә bilir?
(12, II, s. 450)

Tәqdim edilәn nümunәlәrdә işlәnmiş rәdiflәr şeir -
dә ifadә olunan fikri qüvvәtlәndirmәklә yanaşı, şeir dә -
ki ritmi, musiqililiyi tәmin edir, qulağı oxşayır. İstifadә
edilәn rәdiflәrin birindәn (“Didarinә müştaqәm”)
başqa, qalanları xalq dilinә yaxın ifadәlәr olub, şeirin
dilindәki xәlqiliyin göstәricisi kimi dә diqqәti çәkir. 

Nәsiminin divanında üç sözdәn ibarәt rәdiflәr dә
işlәkdir. Onlar şeirin dilinә xüsusi ahәng qatır, onun
mәnimsәnilmәsini, yadda qalmasını vә tez әzbәr lәn -
mәsini tәmin etmiş olur. Qeyd edildiyi kimi, şairin
şeirlәrinin çoxunun hürufilik ideyalarını xalq ara -
sında yaymaq mәqsәdilә yazıldığını nәzәrә alsaq, o
zaman hәmin örnәklәrdә söz formasında olan rәdif -
lәrin üstünlük tәşkil etmәsi tәsadüfi sayılma malıdır.
Üç sözdәn ibarәt rәdiflәrin işlәndiyi bir sıra beytlәrә
diqqәt edәk:

Mәrhaba, xos gәldin, ey dildar, xoş gördük sәni,
Xoşmusan, ey bәrgüzidә yar, xoş gördük sәni.
(12, I, s. 102)
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* * *
Yüzünü mәndәn nihan etmәk dilәrsәn, etmәgil,
Gözlәrim yaşın rәvan etmәk dilәrsәn, etmәgil.
(10, I, s.450)

* * *
Lәbinә әhli-nәzәr can dedilәr, gerçәk imiş,
Ağzına nüqteyi-pünhan dedilәr, gerçәk imiş.
(12, I, s.313)

* * *
Ey könül, hәr bivücuddan can umarsan, nә әcәb!
Bikәrәmdәn lütf ilәn ehsan umarsan, nә әcәb!
(11, s. 490)

Nәsiminin divanında az olsa da, dörd sözdәn
ibarәt olan rәdiflәrә dә rast gәlmәk mümkündür.
Onu da qeyd edәk ki, belә rәdiflәrin işlәnmәsi şairin
dini sәciyyә daşıyan şeirlәri üçün daha xarakterikdir.
Mәlumdur ki, divan vә tәriqәt әdәbiyyatında әsas
mövzusu on iki imam olan duvaz, duvazdәh,
duvazdәh imam, duvaz imam, yaxud duvazimam
adlanan forma vardır (1, s. 602; 2, s. 596; 6, s. 25)
ki, Nәsimi yaradıcılığında da bu formadan istifadә
edilmişdir. Ancaq çox tәәssüflәr ki, Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında bu şeir forması haqqında
indiyәdәk xüsusi olaraq bәhs edilmәmişdir. Bu da,
heç şübhәsiz, sabiq sovet dönәmindәn gәlәn
ideologiya ilә bağlı olub, hәlә dә davam etmәkdәdir.
Tәsadüfi deyil ki, Azәrbaycanda çap olunan
Nәsiminin әsәrlәri içәrisindәn hәmin örnәklәr
mәqsәdli şәkildә çıxarılmış, kütlәvi nәşrlәrә daxil
edilmәmişdir. Yuxarıda verilәn adlarla tanınan
şeirlәrin hamısı on iki imamın tәrifinә hәsr
edilmişdir. Hәmin örnәklәrin bir qismi ya yalnız
hәzrәt Əliyә vә imam Hüseynә, ya da ümumilikdә
on iki imama hәsr edilmişdir.

Duvazimamlarda ilk olaraq, birinci imam hәzrәt
Əli әsil-nәcabәti, şәxsiyyәti, fәzilәti, islam tari -
xindәki mövqeyi, elmi, hünәri ilә bәnzәrsiz bir din
rәhbәri kimi vәsf edilmişdir. Eyni vәziyyәtlә
Nәsiminin hәzrәt Əliyә hәsr etdiyi duvazimam larda
da rastlaşırıq. Elәcә dә onun divanında yer alan
duvazimamların bir qismindә Mәhәmmәd peyğәm -
bәrlә hәzrәt Əlinin adları qoşa verilmişdir. Şair bu
mәqamda dörd sözdәn ibarәt rәdiflәrdәn bәhrәlәnir.
Örnәk olaraq onlardan ikisinin ilk beytlәrinә diqqәt
edәk:

Hәr dü alәm sәrvәrisüz, ya Mәhәmmәd, ya Əli,
Cümlәnin hәm möhtәrisüz, ya Mәhәmmәd, ya Əli!
[10, III, s. 153]

***
Nuri-zati- kibriyasız, ya Mәhәmmәd, ya Əli,
Ənvәri-bәdri-dücasız, ya Mәhәmmәd, ya Əli!
[10, III, s. 315] 

Nәsimi divanında hәzrәt Əliyә aid başqa
duvazimamlarda da onun adı Mәhәmmәd pey ğәm -
bәrlә yanaşı verilir. Bu baxımdan şairin doqquz
bәnddәn ibarәt dördlüyündәn birinin bütün bәnd -
lәrindә nәqarәt kimi işlәnәn dörd sözdәn ibarәt
“Qiblәgahımdır Mәhәmmәd, sәcdәgahımdır Əli”
(10, III, s. 320-321) misrası da tәsadüfi sayılma -
malıdır. 

Belәliklә, Nәsiminin istifadә etdiyi rәdiflәrә
nәzәr saldıqda görürük ki, bu rәdiflәr heç dә tәsadüfi
sәciyyә daşımır. Onlar bilavasitә hәm şairin şeir -
lәrindә yer alan fikir yükünün ifadәsinә, hәm
şeirlәrin xalq arasında asan yayılmasına vә әzbәr -
lәnmәsinә, hәm dә onların ritm vә intonasiya
cәhәtdәn zәnginliyinә xidmәt etmişdir.

Öncә qeyd etdiyimiz kimi, divan şeirindә xüsusi
yer alan nәzirәlәrdә dә rәdiflәr әsas idi. Bu
baxımdan Nәsiminin anadilli divanında yer alan
şeirlәrin dә işlәnmiş rәdiflәr sonralar çoxlu sayda
şairlәr üçün ilham mәnbәyinә çevrilmiş, eyni rәdifli
neçә-neçә әsәrlәr meydana çıxmışdır. Nәsimi irsinin
tanınmış tәdqiqatçısı fil.ü.f.d., dos. S.Şıxıyeva bu
barәdә yazır: “Şeyx İbrahim Gülşәni Bәrdәyinin
(XV әsr) dil, üslub, bәdii tәrtib vә irfani mәzmun
baxımından әn dәyәrli әsәrlәri Nәsimiyә yazdığı
nәzirәlәrdir: “Didarinә müştaqәm”, Gәrәkmәz”,
“İmiş”, “Siğmazam”, “Göstәrir”, “Düşmüşәm”,
“Gerçәkmiş”, “Bulmuşam” vә s.” (5, s. 244).

Onu da qeyd edәk ki, istәr ümumtürk, istәrsә dә
Azәrbaycan әdәbiyyatında Nәsimiyә nәzirә yazmaq,
onun rәdiflәrini tәkrar olaraq işlәtmәk bir әnәnә
halını almış, demәk olar ki, sonrakı bütün
yüzilliklәrdә davam etdirilmişdir. Bu baxımdan XV
әsr xüsusilә seçilir. “XV yüzillikdә yaşamış Azәr -
bay can şairlәrindәn Kişvәri, Bәsiri, Hidayәt, Ha -
midi, Şahi kimi şairlәrin әsәrlәrinin bir qismi Nәsi -
miyә yazılmış nәzirәlәrdir. Bәsiri (“İki surәt xubdur
hәqdәn bana olsa nәsib”), Hidayәt (“Eylәmiş”),
Hamidi (“İçindә”), Şahi (“Eylәmiş”, “Sünbülün
yanında hәr su çeşmi-cadulardanmıdır?”)… Xüsu -
silә Nemәtullah Kişvәri divanında Nәsimiyә
yazılmış nәzirәlәr çoxluq tәşkil edir. Kişvәrinin
“Gәlür”, “Xandasan?” (Nәsimidә: “Qanda san?”),
“Üstünә”, “İlәn” rәdifli, “Ey cәmalun şәminә kövnü
mәkan pәrvanәsi”, “Qulluğunda gәrçi var, cana, bәsi
tәqsirimiz” kimi misra larla başlayan qәzәllәri onun
Nәsimiyә yazdığı çoxsaylı nәzirәlәr dәndir. Xәlәfin
epitet-xitablara müraciәti dә onu Nәsiminin poetik
әnәnәsinә yaxınlaşdırır” (5, s. 245).

Şairin qәzәllәri ilә yanaşı, tuyuqlarına yazılan
nәzirәlәrdә dә eyni rәdifdәn sonsuz sayda istifadәlәr
vardır. Hәtta bәzәn әlyazma nüsxәlәrindә Nәsiminin
qәzәllәri ilә yanaşı, tuyuqları da digәr sәnәtkarların
әsәrlәri ilә qarışıq düşmüşdür (13). Elәcә dә “XV
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yüzillikdә Türkiyәdә yaşayıb-yaradan şairlәrdәn...
Nicati dә Rövşәni vә Kişvәri kimi, Nәsimi tuyuq -
larının rәdifi ilә bağlı әnәnәni davam etdirmişdir
(“Bәnlәrin”, “Zülfün”, “Lәbin”, “Lәblәrin”, “Çeş-
mün”, “Gözün”)” (5, s. 245).

Cahanşah Hәqiqi ana dilindә olan şeirlәrindә
Nәsimi tәsiri altında olmuş, onun rәdiflәrindәn hәm
qәzәllәrindә, hәm dә tuyuqlarında sıx-sıx bәhrә -
lәnmişdir, mәsәlәn: “Tә’n edәr”, “Mәdәd”, “Dedi”,
“Dedilәr”, “Demişәm”, “İstәmәz”, “Eşq”, “Sәnin”,
“Lәbin”, “Yüzün”, “Könül” vә s. (4). 

Belәliklә, Nәsiminin zәngin әdәbi irsinin hәr
hansı bir sahәsinә nәzәr saldıqda mәlum olur ki, o
bu sahәdә öz sözünü demiş, tayı-bәrabәri olmayan
sәnәt incilәri yaratmışdır. Nәsimi şeiri hәm dә türk
divan әdәbiyyatının ayrılmaz tәrkib hissәsidir. Şair
bu әdәbiyyatın zәngin poetikasını tam mәnimsәmiş,
özünün yaradıcılığında onun bütün zәnginlik -
lәrindәn böyük sәnәtkarlıqla bәhrәlәnmişdir. Bu
bәh rәlәnmә hәtta o dәrәcәdә olmuşdur ki, sonrakı
şairlәr başqa mәnbәyә deyil, mәhz Nәsimi irsinә
müraciәt etmiş, şairin әdәbi irsi bir çox şairlәrin
ilham qaynağına çevrilmişdir. Bu tәzahürlәr bütün
yönlәri ilә sonrakı әdәbiyyatda da müşahidә olunur.
Elәcә dә şairin şeir texnikasına mәxsus rәdif yaradı-
cılığına baxış da bunu bir daha sübut edir ki, Nәsimi
irsi müxtәlif baxımlardan öyrәnildikcә onun şairlik
mәharәti, söz demәk  qüdrәti hәrtәrәfli şәkildә üzә
çıxacaq. 
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Ataami Mirzayev

Rhyme-words in the Azerbaijani-Turkish
divan of Nasimi

Summary

In Diwan poetry, elements as rhyme and rhyme-
word (repeated voice after the rhyme) are of great
importance. Because, in Diwan poetry along with
poetic theme, the way of expressing the words and
phrases are crucial, as well. Poems included in the
creator of the perfect examples of the lyric and phi-
losophical prosody in Azerbaijani literature
Imadaddin Nasimi’s Diwan, written in Azerbaijani,
stand out, with regard to rich rhyme and repeated
words and voices after the rhyme, along with being
matchless masterpieces, in terms of theme, metap-
horical statement, and poetical features. 

Rhyme-words, made use of by the poet, in his
poems, have been divided into two, as voices and
words, in the article. Considering each one, author
has provided related examples, too. Later on, these
rhyme-words are being categorised with regard to
parts of speech, origin, and number of words, and
then, poem samples, concerning each, are being
given. In addition, the influence of the rhyme-
words, used by Nasimi, on following literature has
been touched on, thus, regarding certain masters’
creativity the matter of successor and predecessor
has been identified. Finally, the writing points out
that, Nasimi, not just due to the subject and idea,
but also with his rhyme-words that he used in his
poems, is a master who influenced the development
of native literature, in a big way.   
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 “Nasimi is the father of the Azerbaijani 
poetics” 

Summary 
The preface of the book which includes 

Persian divans of Fazlullah Naimi and 
Imadaddin Nasimi, redacted by well-known 
orientalist Rustam Aliyev and published in 
1974, has been written by outstanding figure of 
the 19th century South Azerbaijan literature 
Bulud Garachorlu Sahand, known as “S.Juya”. 
In the preface, Sahand, has written about life 
histories and thoughts of both Naimi, and 
Nasimi.  
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2019-cu il aprelin 8-dә AMEA akad.
Z.M.Bünyadov adına Şәrq şü naslıq İnstitutunda
görkәmli Azәrbaycan şairi İmadәddin Nә si minin
650 illik yubileyinә hәsr olunmuş seminar keçirilib.

Seminarı giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq
İnstitutunun direk to ru, akademik Gövhәr
Baxşәliyeva tәdbirin anadilli şeirimizin inki şa fında
müstәsna rolu olan İma dәd din Nәsimiyә hәsr
olunduğunu bil di rib. G.Baxşәliyeva Azәr bay can
Respublikası Prezidenti cәnab İlham Əliyevin
böyük Azәrbay can şairinin 650 illik yubileyi mü na -
si bә tilә 2019-cu ili "Nәsimi ili” elan et mә sinin ölkә
ictimaiyyәti tә rәfindәn çox әlamәtdar vә tәq di rә -
 layiq hadisә kimi qarşılandığını qeyd edib. O,
Nәsimi irsinin tәd qi qinә öz töhfәlәrini verәn AMEA

akademik Z.Bünyadov adına Şәrq  şünaslıq
İnstitutunun da bu әla  mәtdar hadisә ilә bağlı öz üzә -
rinә düşәn vәzifәlәrin icrası isti qa mәtindә bir sıra
tәdbirlәrin hә yata keçirilmәsini planlaşdırdığını vә
bu sahәdә işlәrin görüldüyünü söylәyib.

Qeyd edilib ki, Nәsimi yara dı cı lığının tәdqiqi vә
tәrcümәsi ilә әla qәdar institutda nәsimişünas alim,
f.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyevanın rәhbәrliyi ilә işçi qrupu
yaradılıb. Planlaşdırılan işlәr sırasında Nәsi minin
farsca divanının sәtri tәr cü mәsinin hәyata
keçirilmәsi vә nәşri, әrәb ölkәlәrindә Nәsimi haq -
qında yeganә monoqrafiya olan Əbülfәttah Rәvvas
Qәlәçinin “Yaqut-e Hәlәb İmadәddin-e Nә simi”
әsәrinin әrәb dilindәn tәrcü mәsi vә nәşri,  Nәsiminin
“Mü qәd dimәtül-hәqayiq” vә “Tәriqәt na mә” adlı
nәsr әsәrlәrinin trans literasiyası vә nәşri, f.ü.f.d. Sә -
adәt Şıxıyevanın Nәsimi haq qın da monoqrafiyasının
nәşri, Nәsi mi ilә әlaqәdar Şәrq alimlәrinin elmi
әhәmiyyәtli mәqalәlәrinin toplanaraq bir toplu

şәklindә nәş ri, “Şәrq әdәbi-fәlsәfi düşüncәsi
kontekstindә Nәsimi irsi” mövzu sun da elmi
konfransın, hәmçinin şairin yaradıcılığına hәsr
olunmuş elmi seminarların tәşkili, insti tu tun elmi-
kütlәvi nәşri olan “Azәr bay can şәrqşünaslığı”
jurnalının Nәsimiyә hәsr olunmuş xüsusi bu -
raxılışının hazırlanıb çap olun ma sı kimi işlәr var.

Sonra İnstitutun İran filolo gi ya sı şöbәsinin aparı-
cı elmi işçisi, fi lo logiya üzrә fәlsәfә doktoru, do  sent
Sәadәt Şıxıyeva “Nәsi mi nin söz sәnәtinin
özәlliklәri” möv zusunda mühazirә deyib. İlk ola raq
Nәsimi şeirinin forma xü su siyyәtlәrindәn danışan
S.Şıxı ye va şairin әrәb vә fars şeirindә әn әnә vilәşmiş
bir sıra poetik for ma vә fiqurları türk әdәbiyyatında
ilk dәfә sınaqdan keçirәrәk uğur lar әldә etdiyini

deyib. Mәruzәçi Nәsiminin anadilli poeziyamıza
gәtirdiyi vә qәzәlin qәlibindәn isti fadә ilә ayrıca
poetik forma şә kli verdiyi bir sıra poetik fiqur la rın
spesifik xüsusiyyәtlәrindәn bәhs edib.

Şairin dil özәlliklәrindәn danı şan mәruzәçi
bildirib ki, Nәsimi şeiriyyәtini sevdirәn cәhәtlәr
dilin tәbii axarı, özünü ifadәdә uğu ru dur. Qeyd
edilib ki, Nәsimi şeirin dә sözlәr sәrtlәşә bilir,
yumşala bilir, elastiklәşә, gözәllәşә vә canla na bilir.
S.Şıxıyeva şairin möv zu seçiminin dәyişkәnliyi vә
rәngarәngliyi, sәmimiliyi vә s. mәqamlara toxunub.

Nәsimi şәxsiyyәtindәn dә  söz açan S.Şıxıyeva
şairin tәbliğatçı şair olması, “mәn" şәxs әvәz li yinin
Nәsimidә qrammatik bir va si tә olmaqdan çıxaraq
tәsәvvüfi-fәlsәfi mәzmun daşıması vә s.
mәqamlardan danışıb.

Sonda S.Şıxıyeva tәdbir iştirakçılarının suallarını
cavablandırıb.
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2019-cu il iyulun 1-dә AMEA aka demik
Z.M.Bünyadov adına Şәrq şünaslıq İnstitutunda görkәmli
Azәr baycan şairi İmadәddin Nәsiminin 650 illik
yubileyinә hәsr olunmuş növbәti seminar keçirilib. 

Seminarı giriş sözü ilә açan Şәrq şü -
naslıq İnstitutunun direktoru, aka de mik
Gövhәr Baxşәliyeva tәdbirin ana dilli
şeirimizin inkişafında müs tәs na ro lu olan
İmadәddin Nәsimiyә hәsr olu n du ğu nu
bildirib. G.Baxşәliyeva Azәr bay can
Respublikası Prezidenti cә nab İlham
Əliyevin böyük Azәr bay can şairinin 650
illik yubileyi mü na si bәtilә 2019-cu ili
"Nә simi ili” elan et mә sinin ölkә icti maiy -
yә ti tәrәfindәn çox әla mәt dar vә tәq dirә la -
yiq hadisә ki mi qar şı lan dığını qeyd edib.
O, Nә simi irsinin tәd qiqinә öz töhfәlәrini
ve rәn AMEA aka demik Z.Bünyadov
adına Şәrq şü nas lıq İnstitutunun da bu әlamәtdar ha di sә ilә
bağlı öz üzәrinә düşәn vә zi fә lә rin icrası istiqamәtindә bir sıra
tәdbirlәr hәyata keçirdiyini diqqәtә çatdırıb.

Seminarda AMEA Rәyasәt He yә tinin elmi katibi,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru Sәrxan Xavәri “İma dәd din
Nәsimi: Sәnәt vә tәriqәt bü töv lüyünün fәlsәfi poeziya
zirvәsi” mövzusunda mәruzә edib. S.Xavәri bildirib ki,
yaradıcılığında tәsәvvüfi ideyaların bütöv bir konsepsiya
tәşkil etdiyi XIV әsr türkdilli Azәrbaycan әdә biyyatının
zirvәsindә duran İma dәd din Nәsimi fәlsәfә vә poeziya
mәh rәmliyinin, sә nәt vә tәriqәt bütövlüyünün әn parlaq
nümayәndәsidir. Mәruzәçi Nәsiminin di gәr klassik
şairlәrimizdәn fәrqli ola raq, bilavasitә fәlsәfi tәlim
zәminindә ye tişmiş şair olduğunu dilә gәtirdi. Bil dir di ki,
Nәsimi poeziyası orta әsrlәrin mәf kurә mәhdudiyyәtinә
qarşı yönәl miş fikrin üsyanıdır. 

Nәsiminin varlığı dәrketmә mo de lindәn söz açan
S.Xavәri bu modelin struktur bütövlüyünün yalnız bu
bütövlükdә ifrat vәhdәti-vücud mәz mu nu kәsb edәn
Haqq (Allah), Ca han, İnsan, Söz anlayışlarından ibarәt

olduğunu qeyd edib vә bu dörd mik ros trukturun hәr biri
haqqında әtraflı bәhs edib. 

"İnsan" mikrostrukturundan danı şar kәn mәruzәşi
Nәsimi poeziyasında İnsan konsepsiyasının iki obraz vә

onların qarşılıqlı münasibәtlәri timsa -
lında ümumilәşdiyini vurğulayıb: ka mil
aşiq "Mәn" vә mәşuq "Sәn".

Tәdbirdә çıxış edәn Şәrqşünaslıq
İns titutunun İran filologiyası şöbә si nin
aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrә fәl -
sәfә doktoru, dosent Sәadәt Şıxı ye va
Sәrxan Xavәrinin mәruzәsindә
nәsimişünaslığın aktual mövzularına
toxunulduğunu qeyd edib: “Hә qi qә tәn,
nәsimişünaslıqda bәzi möv zu la rın
tәyini vә tәqdimindә ifrata var ma lar
müşahidә olunur. Hәr kәs öyrә nil miş

mövzuları tәkrar-tәkrar tәdqiqә can atmaqla mәlum olanı
ya tәkrar la yır, ya da tәhrif edir. Nәsiminin şәx siy yәti
özündә müxtәlif xarakterlәri birlәşdirdiyindәn onun bir
cәhәtini tәc rid olunmuş şәkildә tәqdim et dik dә natamam
tәsәvvür yaranır. Ona görә dә S.Xarәvinin qeyd etdiyi
kimi, heç bir mövzunun öyrәnilmәsindә aludәlik olma -
malıdır”. 

S.Şıxıyeva mәruzәçinin diqqәtә çәkdiyi Nәsimi irsinin
xüsusi dәyәrә malik olan bir cәhәtindәn dә danışıb: “Bu,
şairin irsinin mәnәvi-әxlaqi dә yәr lәri vә onun bu gün üçün
әhә miy yәtidir. Hәqiqәtәn, Nәsimini avropalı oxu cuya
sevdirә bilәcәk, Şәrq düşün cә sindәki ali mәqamını
tәsdiqlәyә bi lә cәk cәhәt onun ümumbәşәri vә әbәdi
mәnәvi-әxlaqi dәyәrlәridir. Mәhz hәmin dәyәrlәr dünәn, bu
gün vә sabah arasında körpü qurmaq iqtidarındadır.
S.Xavәrinin Nәsimi şeirinin struk tu runu müәyyәn edәrkәn
irәli sürdüyü dördlük (Allah, kainat (cahan), can vә söz) dә
onun fәrdi baxış bucağının mәhsuludur vә diqqәtimi çәkdi”. 

Sonda mәruzәçi S.Xavәri tәdbir iştirakçılarının sual-
larını cavablandırıb.
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zirvәsi” mövzusunda seminar keçirilib
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Akademik Hәmid Araslının 110 illiyinin qeyd edilmәsi haqqında 
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamı 

2019-cu ilin fevral ayında görkәmli әdәbiyyatşünas, Azәrbaycan Elmlәr
Akademiyasının hәqiqi üzvü, Əmәkdar elm xadimi, filologiya elmlәri doktoru,
professor Hәmid Mәhәmmәdtağı oğlu Araslının anadan olmasının 110 illiyi tamam
olur. 

Qәdim vә orta әsrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatı sahәsindә xüsusi mövqeyә malik
nüfuzlu mütәxәssis vә dәrin erudisiyalı alim kimi geniş şöhrәt qazanan akademik
Hәmid Araslı çoxsaylı araşdırmaları ilә respublikada әdәbiyyatşünaslığın inkişafına
dәyәrli töhfәlәr vermişdir. Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixinin sistemlәşdirilmәsi vә
dolğun mәnzәrәsinin yaradılması onun mühüm elmi nailiyyәtlәrindәndir. Hәmid
Araslı folklorumuzun tәdqiqini hәmişә diqqәt mәrkәzindә saxlamış, “Kitabi-Dәdә
Qorqud” abidәsinin müxtәlif nәşrlәrinin gerçәklәşdirilmәsinә, dahi Nizami, Nәsimi vә
Füzuli irsinin öyrәnilmәsinә böyük әmәk sәrf etmiş, anadilli әdәbiyyatın tanınmış
nümayәndәlәrinin әsәrlәrinin şәrqşünaslığın nailiyyәtlәri әsasında әhatәli şәrhlәrlә
mükәmmәl elmi-tәnqidi mәtnini hazırlamışdır. Mәhsuldar elmi yaradıcılığını pedaqoji
fәaliyyәtlә uzun illәr boyu uğurlu şәkildә әlaqәlәndirәn alim, eyni zamanda, ölkәnin
mәdәni-ictimai hәyatında yaxından iştirak etmişdir. 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 32-ci bәndini
rәhbәr tutaraq, әdәbi-bәdii fikir tariximizin tәdqiqi, tәbliği vә yüksәkixtisaslı kadrların
hazırlanması işindә tәqdirәlayiq xidmәtlәrini nәzәrә alaraq akademik Hәmid Araslının
anadan olmasının 110-cu ildönümünün qeyd olunmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә
qәrara alıram. 

1. Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil
Nazirliyi ilә birlikdә akademik Hәmid Araslının 110 illiyinә hәsr olunmuş tәdbirlәr
planını hazırlayıb hәyata keçirsin. 

2. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti bu Sәrәncamdan irәli gәlәn
mәsәlәlәri hәll etsin.

İlham Əliyev
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 11 fevral 2019-cu il.



Azәrbaycan klassik әdәbiyyatından söhbәt düşәr kәn
istәr-istәmәz әdәbi irsimizi sevәn, arayıb-araş dıran, bu
mә nәvi xәzinәnin xalqa çatdırılmasında bö yük әmәk
sәrf edәn fәdakar alimlәrimiz yada düşür. On ların içә ri -
sin dә әdәbiyyat elmimizin böyük cә fakeşi, görkәmli
filo loq-şәrqşünas akademik Hәmid Araslının da öz bö -
yük yeri vardır. F.Köçәrli, B.Ço ban zadә, S.Mümtaz,
Ə.Nazim, İ.Hikmәt vә başqa әdәbiy yat şünas alimlәrin
baş ladığı işi uğurla davam etdirәn görkәmli alim doğma
әdәbiyyatın öyrәnil mә miş prob lemlәrini, onun orta әsr -
lәr mәrhәlәsinin bir çox na mә lum vә ya az tanınan sima -
ları vә bәdii nü mu  nәlәri haqqında ilk araşdırıcı sözünü
demiş, özünün elmi-nәzәri mülahizәlәri, üzә çıxardığı
yeni materiallar, mәnbәlәrә orijinal yanaşma vә özünә -
mәx sus düşüncә tәrzi ilә sәlәflәrinin әnәnәlәrini inkişaf
etdirәrәk yeni bir әdәbi mәktәbin әsasını qoymuşdur.
Onun çoxcәhәtli zәngin yaradıcılığı әdәbi bәdii fikir
tariximizdә yeni mәrhәlә tәşkil edir. Bütün hәyatını vә
yaradıcılıq qüvvәsini klassik әdәbi irsin öyrәnil mә sinә
vә tәbliğinә hәsr edәn alim mәnalı bir ömür yolu keç -
miş, Azәrbaycan әdә biyyatının ayrı-ayrı tarixi mәr hә -
lәlәri vә prob lem lәrinә, klassik söz ustalarının hәyat vә
yaradıcılığına dair onlarla monoqrafik tәd qi qatın, 500-ә
qәdәr elmi mәqalә, 60-dan artıq tәrtib vә çoxsaylı dәrs -
lik vә dәrs vәsaitlәrinin müәllifi ol muşdur. Alimin mәs -
lәhәti, redaktәsi, elmi rәyi vә xe yir-duası ilә neçә-neçә
elmi әsәrlәr işıq üzü görmüşdür. 

H.Araslı eyni zamanda Azәrbaycan әdәbiyyatının
tәdrisi mәsәlәlәri ilә dә müntәzәm mәşğul olmuş, ali
vә orta mәktәblәr üçün proqramlar tәrtib etmiş, mün -
tә xәbat vә dәrsliklәr yazmışdır. Onun 1937-ci ildә or -
ta mәktәbin VIII sinfi üçün yazdığı әdәbiyyat dәrsliyi
müәyyәn tәkmillәşdirmәlәrlә hәr il nәşr olunaraq әn
yaxşı dәrslik kimi alimin ömrünün sonuna qәdәr
istifadә olunmuşdur. 

Hәmid Araslı 1909-cu ildә fevral ayının 23-dә
Şәr qin qәdim mәdәniyyәt mәrkәzlәrindәn olan Gәn -
cә şәhәrindә dünyaya göz açmışdır. Atası Hacı Mә -
hәm mәdtağı Ərәszadә zәmanәsinin mükәmmәl tәh -
silli alim-ruhanilәrindәn olmuşdur. O, qәzetlәrdә çı -
xış edir, şәriәt mәsәlәlәri ilә bağlı mülahizәlәr
söylәrdi. Onun әrәb dilindәn etdiyi bәzi tәrcümәlәri
vә yazdığı «Vәşrihi-fәraiz» adlı kitab bu günә qәdәr
alimin kitabxanasında saxlanılır. 

H.Araslı iki yaşına çatmamış atası vәfat etmişdir.
Anası Dürrübәyim xanım savadlı qadın olmuş, oğ lu -
na xalq yaradıcılığına mәhәbbәt yarada bilmişdi. 

H.Araslı 1915-ci ildә Gәncәnin Şah Abbas mәs ci -
di nәzdindәki mәdrәsәdә tәhsil almağa başlayır. An -
caq çox keçmir ki, o anasını da itirir vә qohumlarının
himayәsindә yaşamalı olur. 

1922-ci ildә Gәncә Darülmüәllimin seminariya -
sın da tәhsilini davam etdirir. 1926-cı ildә seminari -
yanı bitirib Nәbiağalı kәnd mәktәbindә әvvәlcә
müәllim, sonra isә direktor vәzifәsindә işlәyir. O bu
illәrdә folklor nümunәlәrini toplamaqla mәşğul olur,
tәlәbәlәrini dә bu işә cәlb edir. 1929-cu ildә Bakıya
gәlib Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji İnstitutunun Dil vә
Ədәbiyyat fakültәsinә daxil olur. İnstitutu vaxtından
әvvәl bitirib 1931-ci ildә Gәncәyә qayıdaraq maarif
şö bәsindә müdir müavini vәzifәsinә tәyin olunur.
1932-ci ildә aspiranturaya daxil olmaq üçün Bakıya
gә lir, aspiranturada tәhsil almaqla yanaşı keçmiş
SSRİ EA-nın Azәrbaycan filialının nәzdindә tәşkil
olun muş kitabxananın Şәrq şöbәsindә müdir işlәyir.
Hәmin illәrdә Şәrq әlyazmalarını toplayaraq Əlyaz -
ma lar Fondunu yaratmaq kimi mühüm bir işә
başlayır vә tezliklә yaratdığı Fondun direktoru olur. 

1935-ci ildәn elmi yaradıcılığa başlayır. Bir il son -
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ra (1936) Azәrbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü
seçilir. 1938-ci ildә Fondda saxlanılan әlyazmaları
içә risindә sovet ideologiyasına uyğun olmayan nü -
mu nәlәr tapıb onu komsomoldan xaric etmәklә cәza -
lan dırır vә işdәn azad edirlәr. 1938-39-cu illәrdә
Azәr nәşrin «Bәdii Ədәbiyyat» şöbәsindә redaktor
vә zi fәsinә qәbul olunur. 1938-ci ildә Azәrbaycan
Döv lәt Universitetinin filologiya fakültәsindә «Orta
әsrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi»ndәn dәrs de -
mәyә dәvәt olunur. 1939-cu ildә Nizami adına Azәr -
baycan Ədәbiyyatı vә Dili İnstitutunda «Orta әsrlәr
әdәbiyyatı», 1957-ci ildә isә «Mәtnşünaslıq» şöbә lә -
rinә rәhbәrlik edir. 1943-cü ildә «XIII-XVI әsrlәrdә
Azәrbaycan әdәbiyyatı» mövzusunda disser tasiya
müdafiә edәrәk filologiya elmlәri namizәdi elmi
adını alır. 1944-cü ildәn başlayaraq Azәrbaycan
Dövlәt Universitetindә Yaxın Şәrq әdәbiyyatı
kafedrasının müdiri vәzifәsinә tәyin olunur. 1954-cü
ildә «XVII-XVIII әsrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatı tari-
xi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiә
edib filologiya elmlәri doktoru elmi dәrәcәsini alır.
Bir il sonra ona professor adı verilir. 

H.Araslı 1958-ci ildә Azәrbaycan EA-nın müxbir
üzvü, 1968-ci ildә hәqiqi üzvü seçilir. 1968-ci ildә
Özbәkistanın, 1979-cu ildә Azәrbaycanın әmәkdar
elm xadimi adına layiq görülür. 

H.Araslı XX әsr Azәrbaycanın elmi vә әdәbi-icti -
mai hәyatında aparıcı mövqeyә malik şәxsiyyәt lәr dәn
biri idi. Şәrq xalqlarının әdәbi-bәdii fikir tari xinә, qә -
dim türk, fars, әrәb dillәrinә yaxşı bәlәd olan, ümum -
şәrq mәdәniyyәti ilә yaxından tanış olan alim tәd qi qat -
larında olduğu kimi dәrsliklәrindә dә klassik şeirimizin
incәliklәrinin elmi-nәzәri şәrhinә xüsusi diqqәt yetir -
miş, nәsillәri milli türkçülük ruhunda tәr biyәlәn dir mәk,
soy-kökümüzlә bağlı mәsәlәlәri doğ ru-düzgün şәrh
etmәk üçün әlindәn gәlәni әsirgә mә mişdir. 

Alimin yaradıcılığının mühüm bir hissәsi repressi-
yanın baş alıb getdiyi ağır illәrә tәsadüf edir. Dәfә -
lәrlә haqsız tәnqidlәrә, xüsusilә dә «Kitabi – Dәdә
Qorqud»un nәşri ilә bağlı tәzyiq vә hücumlara mәruz
qalır. Ancaq prinsipiallıq göstәrәrәk yad tәsirlәrә
uymayaraq, öz mövqeyini sona qәdәr qәtiyyәtlә
müdafiә edir. «Kitabi – Dәdә Qorqud»la bağlı deyi -
lәn lәrin müqabilindә susdu, nә öz «günahını» boy -
nuna aldı, nә dә abidә ilә bağlı deyilәn sözlәrlә razı -
laş dığını dilinә gәtirdi. «Dәdә Qorqud» eposu ilә
yanaşı, Xaqani, Xәtai, Hadi, Sәmәd Vurğun yara dı -
cılıqlarının yanlış mövqedәn qiymәtlәn dirildiyi
zamanlarda da öz mövqeyini dәyişmәdi. 

H.Araslı әdәbiyyatımızla bağlı tәkcә keçmiş sovet
mәkanında deyil, dünya miqyasında aparılan tәd qi -
qatları diqqәtlә izlәyir, әdәbiyyatımızın, mәdәniy -
yәtimizin qәdimiliyinә xәlәl gәtirәn mülahizәlәrә
hәssaslıqla yanaşır, Azәrbaycan әdәbiyyatı vә onun

nümayәndәlәri haqqında söylәnilәn haqsız fikirlәrә,
qәrәzli mülahizәlәrә qarşı çıxır, hәqiqәti axıra qәdәr
müdafiә edirdi. Ədәbiyyat tariximizin sistem lәş -
dirilәrәk elmi tәdqiqata cәlb edilmәsindә H.Araslının
müstәsna xidmәtlәri olmuşdur. 1943-44-cü illәrdә
nәşr olunmuş iki cildli «Müxtәsәr Azәrbaycan әdә -
biy yatı» tarixinin ilk cildindә әdәbiyyatımızın әn qә -
dim dövrlәrindәn başlayaraq XVII әsrә qәdәrki in ki -
şaf mәrhәlәlәrinin әdәbi-mәdәni mәnzәrәsini yarat -
mış, bu әsrlәrdә yaşayan sәnәtkarlarımızın bilavasitә
öz irsinә istinadәn onların dolğun әdәbi portretlәrini
ya rat mışdır. 

Onun әdәbiyyat tariximizlә bağlı tarixi xidmәt lә -
rindәn biri dә 1960-cı ildә nәşr olunan üç cildlik
«Azәr baycan әdәbiyyatı tarixi»dir. Alim anadilli
әdәbiyyatımızın tәşәkkülündә mühüm rol oynamış
Qazi Bürhanәddin, Nәsimi, Kişvәri, Xәtai, Füzuli
kimi sәnәtkarların da әdәbiyyat tariximizdәki yerini
müәyyәnlәşdirәrәk, onların bәdii-ictimai fikir tari xi -
mi zә tәsirini tәdqiq etmişdir. Şairlәrimizdәn İ.Hә sәn -
oğlu, Q.Bürhanәddin, İ.Nәsimi, Ş.İ.Xәtai, Kişvәri,
Hә bibi, Füzuli, Qövsi, Saib, Mәsihi, Fәdai, Vidadi,
Va qif vә başqaları haqqında ilkin mötәbәr tәdqiqat,
dәyәrli elmi-nәzәri ümumilәşdirmәlәr dә akademik
H.Araslıya mәxsusdur. 

H.Araslının klassik irsin öyrәnilmәsi ilә bağlı
fәaliy yәtinin mühüm bir hissәsi Nizami vә Füzuli
yara dıcılığının tәdqiqi istiqamәtindә olmuşdur. O hәlә
keçәn әsrin 30-cu illәrinin axırlarından başlayaraq Ni -
za minin hәyat vә yaradıcılığının müxtәlif problemlәri
ilә bağlı araşdırmalar aparmış, әsәrlәrinin tәrcümә vә
nәşr olunub geniş oxucu kütlәsinә çatdırılması isti qa -
mәtindә görülәn işlәrdә fәal iştirak etmişdir. Şairin
әsәr lәrindә işlәnәn çoxsaylı türk sözlәrini, türk tәfәk -
kürünә xas, türk mәişәtindәn gәlәn danışıq ifadәlәrini,
xalq deyim vә mәsәllәrini üzә çıxarmışdır. Alim Niza -
mi sәnәtinin XII әsr Azәrbaycanında tәsadüfi hadisә
olmadığına, şairi ictimai-mәdәni yüksәlişlә sәciy yә -
lәnәn әlamәtdar bir dövr, mәrhәlәnin yetirdiyini söy -
lәyir. H.Araslı Nizaminin Qumdan olması haqqındakı
әfsanәni alt-üst etmişdir. O, Mәhәmmәd Füzulinin dә
ardıcıl tәdqiqatçısı vә Azәrbaycandan uzaqlarda da
tanınan naşiri olmuşdur. O şairin hәyat vә yaradı cı lı -
ğının müxtәlif problemlәrinә hәsr edilәn 20-dәn artıq
mәqalә vә çoxillik araşdırmalarının yekunu olan rus vә
Azәrbaycan dillәrindә nәşr olunan «Böyük Azәr bay -
can şairi Füzuli» monoqrafiyasının müәllifidir. Alim
tәrәfindәn nәşr olunan beş cildlik tәnqidi mәtn füzu li -
şünaslığın inkişafında mühüm әhәmiyyәt daşımış,
dün ya füzulişünas alimlәrinin bu gün dә müraciәt et -
dik lәri mötәbәr mәnbәdir. 

H.Araslı Nәsiminin dә ilk araşdırıcılarından sa yı -
lır, «Fәdakar şair» oçerki, elmi mәqalәlәr vә Nәsimi
әsәrlәrinin nәşrlәrinә dәrin mәzmunlu müqәddimәlәr
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yazmışdır. Nәsiminin 600 illik yubileyi әrәfәsindә
nәşr olunan – «İmadәddin Nәsimi» kitabçasında mü -
tәfәkkir şairin әzәmәtli obrazını yaradan müәllif
şairin hәyatının bәzi qaranlıq mәqamlarına aydınlıq
gәtirmiş, Nәsimi şeirinin dil vә poetik ifadә gözәl -
liklәrindәn söz açmışdır. 

H.Araslı bir mәtnşünas alim kimi dә çox mәh sul -
dar olmuşdur. Onun bu sahәdәki fәaliyyәti mәtn şü -
naslıq elmimizdә ayrıca bir mәrhәlә tәşkil edir. Alim
müxtәlif illәrdә Mәhsәti, Nәsimi, Xәtai, Füzuli, Saib,
Qövsi, Vidadi, Vaqif vә başqa görkәmli şairlәrin

әsәrlәrini dәfәlәrlә nәşr etmişdir. Bu sahәdәki axtarış -
ları, klassik irslә yaxından tanışlığı, әlyazmalarla iş -
lә mәk sәriştәsi sayәsindә mәtnlәr üzәrindә tәshihlәr
aparır, sözlük vә şәrhlәrә yenidәn nәzәr salırdı. Bu -
nun nәticәsidir ki, onun tәrtib etdiyi mәtnlәr tәdqi qat -
çılar tәrәfindәn daha mötәbәr sayılır. H.Araslı 1939-
cu ildә «Kitabi – Dәdә Qorqud»u nәşr etdirmәklә
әdәbiyyatımıza, mәdәniyyәtimizә, elәcә dә bütün tür -
ko logiya elminә böyük xidmәt göstәrmişdir. Alim
әsәrin nәşri ilә yanaşı onun tәdqiqi vә tәhlili ilә dә
ciddi mәşğul olmuşdur. O, Türk xalqlarının müştәrәk
eposu olan «Kitabi – Dәdәm Qorduq»da dil, üslub,
hadisәlәrin cәrәyan etdiyi mәkan etibarilә Azәr bay -
canla bağlılığını konkret dәlillәrlә әsaslandırmış,
dastanda çәtin anlaşılan müasir dilimizdәn çıxmış bir
çox kәlmәlәrin folklor vә klassik şairlәrimizin әsәr -
lәrindә işlәnmәsini gәtirdiyi bәdii nümunәlәrlә tәsdiq
edәrәk, abidәnin dilinin Azәrbaycan dilinә yaxın lı -
ğını göstәrmişdir. Böyük әmәk sәrf etdiyi bu abidә ilә
bağlı axtarışlarını sonralar da davam etdirәrәk 1962
vә 1978-ci illәr nәşrlәrini bәzi tәshihlәrlә daha da
tәkmillәşdirmişdir. 

H.Araslının 1956-cı ildә nәşr edilmiş «XVII-
XVIII әsrlәrdә Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi» әsәri dә
әdә biyyatşünaslığımızın nailiyyәtlәrindәn biri kimi

dәyәrlәndirilir. Alim bu әsәrindә әdәbiyyatımızın az
öyrәnilmiş vә bu sәbәbdәn dә doğru sәciyyә lәn diril -
mәyib tәnәzzül mәrhәlәsi kimi anlaşılan bu yüzil -
liklәri ilkin mәnbәlәr әsasında araşdıraraq, onun
hәqiqi qiymәtini müәyyәnlәşdirdi. O, ilk dәfә üzә
çıxardığı cung, tәzkirә vә ayrı-ayrı әlyazmalara isti -
nad etmәklә dövrün әdәbi-mәdәni mәnzәrәsini әtraflı
işıqlandırmış, qaranlıq olan bәzi mәsәlәlәrә aydınlıq
gәtirmiş, oxuculara mәlum olmayan vә ya az tanınan
әdәbi simalar – Əmani, Fәdai, Kişrәvi, Saib, Qövsi,
Tәrzi, Əfşar, Nişat Şirvani, Mәhcur Şirvani haqqında

әtraflı mәlumat vermişdir. 
H.Araslı müasir Azәrbaycan

folklorşünaslığını yaradan alimlәr -
dәn biri kimi dә tanınır. Alim şifahi
xalq әdәbiyyatı vә folklorumuzun
tәd qiqi sahәsindә dә böyük әmәk
sәrf etmişdir. «XVII-XVIII әsr
Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi» kitabı
vә «Aşıq yaradıcılığı» әsәrlәrindә
Qurbani, Sarı Aşıq, Abbas Tufar -
qanlı, «Xәstә» Qasım, Aşıq Əlәsgәr
vә başqa klassik aşıqların hәyat vә
yaradıcılığı, XVII әsrdә yaranan
«Əsli vә Kәrәm», «Aşıq Qәrib»,
«Şah İsmayıl» vә «Koroğlu» eposu
haqqında orijinal elmi mülahizәlәr
söylәmişdir. 

Alim digәr Şәrq xalqlarının әdәbi
ir sinә dә geniş maraq göstәrmiş Azәrbaycan әdәbiy -
yatı vә klassiklәrimizlә bağlı olan Şәrq şairlәri Fir -
dovsi, Cami, Hafiz, xüsusilә böyük özbәk şairi Əlişir
Nәvai irsini dә tәdqiq etmiş, orta әsrlәr Azәrbaycan
әdәbiyyatının әlaqәlәrinә dair ilkin araşdırmaların
müәllifi kimi dә mәşhurlaşmışdır. 

H.Araslı elmi-tәdqiqat işlәri ilә tәşkilatçılıq
fәaliyyәtini özündә uğurla birlәşdirәn elm adam la rın -
dan idi. O respublikanın mәdәni-ictimai hәyatında
yaxından iştirak edirdi. Nizami adına Ədәbiyyat mu -
ze yinin yaranmasında onun böyük zәhmәti olmuşdur.
Hәmid müәllim 1940-cı ildәn öz elmi-tәşkilati
fәaliyyәtini dә muzeylә bağlamış, әvvәlcә elmi katib,
sonra elmi işlәr üzrә direktor müavini, 1960-68-ci
illәrdә isә direktor vәzifәsindә çalışmışdır. 

H.Araslı hәyatı boyu yüksәk ixtisaslı kadrların ha -
zır lanmasında qayğı vә mәhәbbәtlә çalışmış, tәkcә
Azәrbaycanda deyil, Özbәkistanda, Türkmәnistanda
vә Tatarıstanda aspirant, dissertant vә doktorantlara
rәhbәrlik etmiş, onlarla elmlәr doktoru, 50-yә qәdәr
elmlәr namizәdi yetişdirmişdir. 

Professor A.Dadaşzadәnin tәbiri ilә desәk: «Onun
çap etdirdiyi, nәşrә hazırladığı, redaktә vә tәrtib et di -
yi әsәrlәrin sadәcә siyahısı oxucunu heyrәt lәn dir mә -
yә bilmәz. Cәsarәtlә demәliyik ki, klassik Azәr bay -
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can әdәbiyyatı vә folklorunun elә bir әhәmiyyәtli
sahәsi vә siması yoxdur ki, H.Araslı burada öz sö -
zünü demәmiş olsun». 

Alimin gördüyü işlәr bu gün dә öz әhәmiyyәtini
saxlayır vә zaman keçdikcә onların dәyәri vә miqyası
yeni nәsillәr tәrәfindәn daha çox anlanılır. Onun әsәr -
lәrinә istinad etmәdәn, xidmәtlәrini xatırlamadan
klassik әdәbiyyatımızdan vә folklorumuzdan, bütöv -
lükdә Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindәn danışmaq
mümkün deyil. 

Azәrbaycan EA-nın hәqiqi üzvü, әmәkdar elm
xadimi, görkәmli әdәbiyyatşünas alim, istedadlı elm
tәşkilatçısı Hәmid Araslı Azәrbaycanda, habelә res-
publikamızdan uzaqlarda başqa xidmәtlәri ilә yanaşı,
görkәmli şәrqşünas kimi dә geniş şöhrәt tapmışdır.
Keçmiş SSRİ respublikaları ilә yanaşı, alimi vә onun
әsәrlәrini Türkiyәdә, İranda, İraqda, İordaniyada da gö -
zәl tanıyır vә yüksәk qiymәtlәndirirdilәr. O, Öz bә -
kistanın әmәkdar elm xadimi, Türk Dil Qurumunun
fәxri üzvü, İraq Akademiyasının fәxri akademiki vә
islam sivilizasiyasını öyrәnәn İordaniya Kral Cәmiy yә -
 tinin fәxri üzvü kimi yüksәk adlara layiq görülmüşdü. 

Azәrbaycan әdәbiyyatının ardıcıl tәdqiqatçısı,
kamil bir mәtnşünas vә istedadlı folklor mütәxәssisi
kimi tanınan alimi tale elә bil özü elmi fәaliyyәtinin
ilk illәrindә «Min bir gecә» nağıllarında olduğu kimi
ecazkar bir alәmә - şәrqşünaslıq alәminә gәtirib
çıxar mışdı. H.Araslı hәlә 1932-ci ildә aspiranturada
tәhsil aldığı zamanlar o vaxt keçmiş SSRİ EA
Zaqafqaziya filialının Azәrbaycan bölmәsindә tәşkil
edilmiş kitabxananın şәrqşünaslıq şöbәsinin müdiri
tәyin olunmuş vә hәmin dövrdәn başlayaraq
Azәrbaycan vә Şәrq klassiklәrinin әlyazmalarını
toplayaraq sonralar Əlyazmalar fondu yaratmış vә
yaratdığı fondun ilk müdiri vәzifәsindә çalışmışdır. 

1968-ci ildә alim Azәrbaycan EA Şәrqşünaslıq
İnstitutunun «Ədәbiyyat» şöbәsinә müdir tәyin
olunur vә elә bu vaxtdan da İnstitutda Şәrq әdәbiy -
yat ları üzrә icra olunan problem vә mövzulara rәh -
bәrlik edir. 1970-ci ildәn 1981-ci ilәdәk Hәmid
müәllim Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru
vәzifәsindә çalışır vә İnstitut direktoru kimi böyük
elmi-tәşkilati iş aparır. O, Azәrbaycanda Şәrqşünaslıq
elminin tәrәqqisi, İnstitutun keçmiş SSRİ-nin digәr
Şәrqşünaslıq İnstitutları arasında ön sıraya çıxması,
onun İttifaq vә xarici ölkәlәrin şәrqşünaslıq
mәrkәzlәri ilә elmi әlaqәlәrinin möhkәmlәnmәsi vә
genişlәnmәsi üçün qüvvә vә bacarığını әsirgәmirdi. 

Direktor olduğu ilk vaxtlardan akademik Hәmid
Araslı İnstitutun elmi-tәdqiqat planlarının düzgün
müәyyәnlәşdirilmәsinә çalışır, kollektivin sәyini Şәrq
xalqlarının tarixi, iqtisadiyyatı, mәdәniyyәti, Azәr -
baycanın bu ölkәlәrlә hәrtәrәfli әlaqәlәrinin әn va cib
problemlәrinә dair ümumilәşdirici vә monoqrafik

әsәrlәr yaratmağa yönәldir. Akademik H.Araslının
rәhbәrliyi ilә İnstitutda icra olunan elmi-tәdqiqat işlәri
әsasәn aşağıdakı 7 problem çәrçivәsindә aparılır: 

Beynәlxalq fәhlә vә milli-azadlıq hәrәkatının in -
ki şaf qanunauyğunluqları; 

Türkiyә, İran vә Ərәb ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı; 
İran vә Türkiyәnin tarixi inkişaf xüsusiyyәtlәri; 
Yaxın vә Orta Şәrq xalqları әdәbiyyatlarının inki-

şaf qanunauyğunluqları; 
Yaxın vә Orta Şәrq xalqları dillәrinin işlәnmәsi vә

inkişafı; 
Yaxın vә Orta Şәrq xalqlarının mәdәniyyәti vә ic -

ti mai fikir tarixi; 
Şәrq yazılı abidәlәrinin tәdqiqi vә nәşrә hazır lan -

ması. 
Tәdqiq olunan problemlәrә 1973-cü ildә iki yeni

problem әlavә olunur: 
Dünya әdәbiyyatlarının inkişaf qanunauy ğun luq -

la rı vә Dünya mәdәniyyәtinin fәlsәfi vә sosioloji
prob lemlәri. 

1975-ci ildә isә tәdqiq olunan problemlәrә bir ye -
ni problem әlavә olunur: inkişafda olan ölkәlәrin iqti -
sadi vә sosial problemlәri. 

1976-cı ildә yenә bir problem әlavә olunur: Asiya
vә Afrika xalqlarının yazılı mәnbәlәri, elmi-tәnqidi
mәtnlәrin tәrtibi. 

Adları çәkilәn problemlәr çәrçivәsindә 1970-81-
ci illәr әrzindә İnstitutda hazırlanmış onlarla mo noq -
rafiya, kitab, mәcmuә, yüzlәrlә elmi mәqalә respub li -
ka, ümumittifaq vә xarici ölkә nәşriyyatlarında çap
olunur. Bunlardan «Турция в период правления
младотурок» (H.Əliyev, Moskva, 1972), «Реалис -
ти ческая демократическая поэзия Иранского
Азербайджана» (H.Billuri, 1972), «Xәtib Tәbrizinin
hәyat vә yaradıcılığı» (M.Mahmudov, 1972),
«Просвещение в Турции в новейшее время»
(T.Dadaşov, 1972), «Nәsimi» (6 dildә, H.Araslı,
1973), Ə.X.Dәhlәvinin vә Əbdi bәy Şirazinin әsәr -
lәrinin әdәbi-tәnqidi mәtnlәri, «Müasir İran» mә lu -
mat kitabı, «Türk filologiyası mәsәlәlәri», «İran filo -
lo giyası mәsәlәlәri», «Ərәb filologiyası mәsәlәlәri»,
«Türkiyә tarixi mәsәlәlәri», «İran tarixi mәsәlәlәri»,
«İran vә Türkiyәnin iqtisadi inkişaf mәsәlәlәri» adlı
mәcmuә vә monoqrafiyaları xatırlatmaq olar. Onların
bir çoxunun elmi redaktoru H.Araslı özü olub, bir
çoxu isә bilavasitә alimin rәhbәrliyi ilә hazırlanıb. 

Yuxarıda sadaladığımız problemlәr çәrçivәsindә
icra olunan bir çox mövzu vә elmi işә dә Hәmid
müәllim bilavasitә özü rәhbәrlik edib. Bunlardan
“Müasir türk әdәbiyyatında mütәrәqqi meyllәr”,
“Orta әsrlәr әrәbdilli Azәrbaycan әdәbiyyatı”,
“Müasir türk әdәbiyyatında realizm”, “Azәrbaycanın
Şәrq ölkәlәri ilә tarixi-mәdәni әlaqәlәri”, “Nizami
ya radıcılığının İran әdәbiyyatına tәsiri” vә sairә
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mövzuların adlarını çәkmәk olar. 
Akademik Hәmid Araslının direktor kimi tәşkilati

fәaliyyәtinin bir cәhәti dә İnstitutun strukturunun
optimal şәkildә burada icra olunan işlәrin
istiqamәtinә uyğunlaşdırılmasına yönәlmişdi. 1975-
ci ildә H.Araslının tәqdimatı vә EA-nın Rәyasәt
heyәtinin qәrarı ilә İnstitutda ciddi struktur
dәyişikliyi aparıldı. İran tarixi, Türkiyә tarixi vә Ərәb
ölkәlәri tarixi şöbәlәrinin әsasında Yaxın vә Orta
Şәrq ölkәlәrinin yeni vә әn yeni tarixi şöbәsi yarandı.
Türk vә әrәb әdәbiyyatı şöbәsi ayrılaraq 2 şöbә - әrәb
vә türk filologiyası şöbәlәri yarandı. Dilçilik şöbәsi
lәğv olundu vә onun әmәkdaşları 3 şöbә - әrәb, türk
vә İran filologiyası şöbәlәrindә yerlәşdirildi. Yeni 3
şöbә yaradıldı: 

Orta әsrlәr Şәrqi şöbәsi, 
Azәrbaycanın Şәrq ölkәlәri ilә tarixi vә mәdәni

әlaqәlәri şöbәsi, 
Müasir dövrdә milli-azadlıq hәrәkatı problem lә -

rinin tәdqiqi şöbәsi. 
1976-cı ildә İnstitutda yenә bir yeni şöbә -

Azәrbaycanın Şәrq ölkәlәri ilә әdәbi әlaqәlәri şöbәsi
yaradıldı. 

Böyük vәtәnpәrvәr alim H.Araslını xüsusilә
narahat edәn mәsәlә xalqımızın orta әsrlәr müştәrәk
müsәlman mәdәniyyәtinin yaradılmasında oynadığı
rolun tәdqiqi idi vә o daim müvafiq şöbә rәhbәrlәrini
bu istiqamәtdә tәdqiqatlar aparmağa sövq edirdi. Sırf
şәrqşünaslıq problemlәrinin tәdqiqini azәrbay-
canşünaslıqla sıx uzlaşdırmaq mәsәlәsi dә daim
alimin diqqәt mәrkәzindә idi. 

Ərәb Şәrqinin dünya geosiyasi xәritәsindә kәsb
etdiyi böyük әhәmiyyәti tam anlayaraq vә Azәr bay -
can ilә sıx tarixi vә mәdәni әlaqәlәrini nәzәrә alaraq,
Hәmid müәllim İnstitutda әrәbşünaslığın inkişafına
xüsusi diqqәt yetirir, bununla әlaqәdar Ərәb filolo gi -
yası şöbәsi açır, әrәb tarixini, iqtisadiyyatını, ictimai
fikrini öyrәnmәk üçün şәrait yaradırdı, aspiranturaya
qәbul zamanı әrәbşünas tәlәbәlәrin qәbuluna xüsusi
diqqәt yetirirdi. Elә il olub ki, o, Azәrbaycan Dövlәt
Universitetinin Şәrqşünaslıq fakültәsinin әrәb
bölmәsinin bütün mәzunlarını İnstituta işә götürüb. 

Mövzular tәsdiq olunanda akademik H.Araslı
çalışırdı xırda mövzulardan qaçılsın, böyük kollektiv
işlәrә, ümumilәşdirici monoqrafiyaların yazılmasına
üstünlük verilsin. 

İcra olunan işlәrin elmi-nәzәri sәviyyәsinin daim
yüksәlmәsi alimin diqqәt mәrkәzindә idi. Bu
mәqsәdlә Hәmid müәllim uzun illәr İnstitutda şәxsәn
özü «Sovet şәrqşünaslığının aktual problemlәri» adlı
ümuminstitut elmi-nәzәri seminarı aparmışdır. 

Koordinasiya mәsәlәlәrinә böyük diqqәt yetirәn
alim daim çalışırdı ki, institutda icra olunan mövzu-
lar Akademiyanın başqa institutlarında icra edilәn

işlәrlә uzlaşsın, tәkrara yol verilmәsin. Alim yüksәk
ixtisaslı şәrqşünas kadrların yetişdirilmәsinә dә
böyük diqqәt yetirirdi. O illәr İnstitutda onlarla
elmlәr doktoru vә elmlәr namizәdi hazırlanmışdı ki,
onlardan bir çoxu bu gün dә Azәrbaycan şәrqşünaslıq
elmini inkişaf etdirәn potensialın әsas özәyini tәşkil
edir. Akademik H.Araslı uzun illәr filologiya üzrә
Müdafiә Şurasının sәdri olub. O, çalışırdı әmәk daş -
lara zәruri şәrait yaratsın – SSRİ-nin Şәrqşünaslıq
mәrkәzlәrinә, xarici ölkәlәrә elmi ezamiyyәt üçün
yuxarı tәşkilatlar qarşısında bu haqda dәfәlәrlә
mәsәlә qaldırırdı vә çox vaxt buna müvәffәq olurdu,
onun sayәsindә bir çox әmәkdaşlar o illәr elmi
ezamiyyәt imkanı әldә etdi. İnstitutun rәhbәri kimi
Hәmid müәllim Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәrinin müx -
tәlif problemlәrinә hәsr olunmuş bir sıra beynәlxalq
vә regional elmi konfransların, sessiyaların vә
simpoziumların tәşkilatçısı olmuşdur. O, Azәrbaycan
şәrqşünaslıq elmini bir çox xarici ölkәlәrdә lәyaqәtlә
tәmsil etmişdi. 

Bu gün Hәmid müәllim haqq dünyasındadır.
Amma onun gördüyü işlәr, sәpdiyi toxumlar hәlә dә
öz bәhrәsini vermәkdәdir. Hәmid müәllim institu tu -
muzun vaxtilә istiqamәtlәndirmiş olduğu elmi işlә -
rin dә, yetişdirdiyi vә bu gün artıq özlәri tәlәbә yetiş -
di rәn tәlәbәlәrindә vә saysız-hesabsız әsәrlәrindә ya -
şayır. Əsl alim üçün bundan böyük xoşbәxtlik ola
bilәrmi?
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Govhar Bakhshaliyeva

Devoted organizer and tireless researcher of
Azerbaijani and Eastern Literature

Summary

The article is devoted to academic and orga-
nizational activities of academician H.Arasli,
who was a determined researcher of literature
of Azerbaijan and East, devoted scientific orga-
nizer, great long-suffering of our literature, and
a prominent philologist and an orientalist. In the
writing H.Arasli’s exceptional services, with
regard to systematization of history of literature
and conducting researches into it, and his con-
tributions to the study of creativity of Nizami,
Fizuli, Nasimi, and other our classics and to
folklore studies are being mentioned. In additi-
on, scholar’s doings, as a head of scientific ins-
titutions and his authority, in the field of orien-
tal studies of the world, have also been taken
into consideration. 



Hazırda  anadan olmasının 110
illiyi elmi ictimaiyyәt tәrәfindәn
geniş qeyd olunan akademik Hәmid
Araslının hәyatının son iyirmi ildәn
çoxu EA-nın Şәrqşünaslıq İnstitutu
ilә bağlı olmuşdur. Elmi fәaliyyәtә
başladığı gündәn Azәrbaycan
folklorundan tutmuş bütün yazılı
әdәbiyyatımızın tәqribәn sәkkiz
әsrlik bir dövrünün mәşhur simaları
haqqında olduqca dәyәrli araş dır -
ma lar aparan, mәqalә vә monoq ra -
fi yaları ziyalılar, elәcә dә ictimaiy -
yәt tәrәfindәn rәğbәtlә qarşılanan
bu seçimli alim, vaxtilә onunla bir -
gә işlәmiş yaşlı vә orta nәsil şәrq şü -
naslarının xatirәsindә bu gün tәkcә
bir önәmli әdәbiyyatşünas vә şәrq şü -
nas kimi yox, hәmçinin özünün mә -
dәni davranışı ilә çoxlarına in sanlıq
etalonu ola bilәcәk hәlim tәbiәtli,
müdrik, aqil bir insan kimi yaşayır.

Hәlә altmışıncı illәrdә Azәr bay -
can Dövlәt Universitetinin Şәrq şü -
naslıq fakültәsindә dövlәt imtahanı
vә diplom müdafiәlәri komis si ya -
sının sәdri olmuş professor Hәmid
Araslı elә o illәrdәn Şәrq әdәbiyyatı
ilә mәşğul olmuş vә sonrakı dövr -
lәr dә Yaxın vә Orta Şәrq Xalqları
İns titutunda әvvәlcә Ərәb vә türk
әdә biyyatı şöbәsinin müdiri vә son -
ra isә İnstitut direktoru vәzi fә lә rin -
dә çalışarkәn daşıdığı şәrqşünas
adına vә mәsul vәzifә borcuna sә da -
qәt hissini unutmamış, özünün nü -
fuz vә sәlahiyyәt imkanlarından is -
ti fadә edәrәk Yaxın Şәrq ölkәlәri,
xü susilә dә İraqla elmi, әdәbi vә
mә dәni әlaqәlәrimizin genişlәn mә -
sin dә müstәsna  rol oynamışdır.

XX әsrin 70-ci illәrindә aka de -
mik Hәmid Araslı Azәrbaycan-
İraq elmi, әdәbi-mәdәni әlaqә lә ri -

nin әn parlaq sәhifәlәrini yaz mış dır.
Bizim nәzәrimizcә, Hәmid Aras lının
bu sahәdәki xidmәtlәrini üç istiqa -
mәt dә araşdırmaq mümkündür.

Birinci istiqamәt, bizcә hәm
Azәr baycan, hәm dә İraq üçün
mil li alim kadrların yetişdirilmәsi
istiqamәtidir İkinci istiqamәt - hәr
iki ölkәnin әdәbiyyatlarını istәr
Bakıda, istәrsә dә Bağdadda çap
edib yaymaq istiqamәtidir vә
nәhayәt, üçüncü istiqamәt  isә
Füzuli yanğısı, Füzuli mәhәbbәti
ilә bağlı olan istiqamәtdir.

Hәmid Araslı birinci istiqamәt
üz rә fәaliyyәtinә әsrin 60-cı illәrin -
dәn başlamış vә çox qısa vaxt әrzin -
dә istәr Azәrbaycan, istәrsә dә İraq
üçün bir sıra  milli filoloq kadrları
yetişdirmişdir. Bunların sırasında
öncә mәrhum professor Malik
Mah mudovun, hazırda Univer si te -
tin Şәrqşünaslıq fakültәsindә dekan
vәzifәsindә çalışan dosent Elxan
Əzizovun vә mәrhum iraqlı alim,
dok tor Sinan Sәidin adlarını çәk -
mәk olar. Tәbiidir ki, bunların hәr
bi ri haqqında saatlarla danışmaq
olar. Birinci iki nәfәr azәrbaycanlı,
üçün cü isә iraqlıdır.

Demәliyik ki, Hәmid Araslının
İraq üçün milli kadrlar yetişdirmәk
sahәsindәki xidmәtlәri tәkcә Sinan

Sәidlә mәhdudlaşmır. O, 1972-ci il -
dә Bakıda keçirilәn İraq mәdәniy -
yә ti günlәri münasibәtilә “Baku”
qә zetinin müxbiri ilә müsa hi bә sin -
dә rәhbәrlik etdiyi institutda Sinan
Sәiddәn başqa, Kamal Müzhәr, Əli
Əbdülqadir, Fuad vә s. kimi İraq vә -
tәn daşlarının Bakıda dissertasiyalar
müdafiә edib alimlik dәrәcәlәri al -
ma larından, o cümlәdәn dә bu ya zı -
nın müәllifinin mәşhur İraq şairi
Cә mil Sidqi әz-Zәhavinin hәyat vә
ya ra dı cılığından bәhs edәn disser ta -
si ya işinin mәziyyәtlәrindәn söz aç -
mışdır. Müsahibә o vaxt “Baku” qә -
zetindә çap olunmuşdur. Mәqalә bu
sadalananları әhatәli әks etdirirdi.

Göstәrmәk lazımdır ki, hәmin
il lәrdә Hәmid Araslının bir alim
ki mi İraqda tәbliği dә ön planda
ol muşdur. Elә hәmin әrәfәdә “Əl-
İraq” jurnalında Molla Pәnah Va -
qifin anadan olmasının 250 illik
yu bileyindә iştirak edәn İraq әdә -
biy yatşünası Şakir Sabir Zabitin
professora hәsr olunmuş iri bir
mә qa lәsi çap olunmuşdu. Ş.S.Za -
bit hәmin mәqalәdә Hәmid müәl -
limin uşaqkәn keçdiyi keşmәkәşli
ömür yolundan bәhs etmiş, dörd ya -
şından atasını, on bir yaşından isә
anasını itirmiş Hәmidin ağır gün lәrә
әzmlә sinә gәrәrәk ali tәhsil alma -
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Baba Məhəmməd Füzulinin qəbri üstündə nəvə
Həmid Araslının axıtdığı göz yaşları



sın dan, sonradan Gәncәdә әmәk fәaliyyәtinә
müәllimliklә başla ma sından  vә o dövrdәn dә Azәr -
bay can әdәbiyyatı ilә mütәmadi mәşğul olmasından
söz açmışdır. Hә mid Araslını Azәrbaycan әdә biy -
yatının әn mәhsuldar tәdqi qat çılarından biri kimi
tәqdim edәn iraqlı әdәbiyyatşünas yazırdı: “Pro fessor
Hәmid Araslı azәri әdә biy yatının görkәmli nümayәn -
dә lә rin dәn Xaqani, Nizami, Nәsimi, Şah İsmayıl
Xәtai, Mәhәmmәd Fü zuli, Vaqif, Sabir vә
digәrlәrinin yaradıcılıqlarını әhatәli tәdqiq et miş vә
bu şәxsiyyәtlәr barәdә güc lü mәntiqә söykәnәn elmi
mo noq ra fiyalar yazmışdır".

Hәmid Araslının Azәrbaycan-İraq әdәbi
әlaqәlәrinin inkişa fın dakı xidmәtlәrinin ikinci mәr hә -
lәsi onun Şәrqşünaslıq İnstitutuna direktor tәyin
edildiyi illәrә tәsa düf edir. Hәmin illәrdә әvvәlcә
İraq  da, sonra isә Azәrbaycanda mü  vafiq olaraq bu
ölkәlәrin mә dәniyyәt günlәri keçirilir, Bağdada vә
Bakıya әdәbiyyat, elm vә mә dә niyyәt xadimlәri
qarşılıqlı sә fәr lәr edirlәr, İraq tәrәfindәn Bakıya
gәlәn nümayәndә heyәtinin tәr ki bin dә bu ölkәnin
dövlәt xadimlәri, şairlәr, alimlәr çoxluq tәşkil edir di.
Mәsәlәn, belәlәrindәn “Əs-Saura” (“İnqilab”)
qәzetinin baş redaktoru, şair Hәmid Sәidin, mәş hur
İraq әdәbiyyatşünası Cәmil Sәidin, kürd şairi
Hәjarın, doktor Kamal Müzhәr vә başqalarının ad la -
rını misal çәkmәk olar. Demә li yik ki, möhtәrәm
akademikin hә min sәfәr zamanı İraq şairi Hәmid
Sәidin yaradıcılıq yolu barәdә yaz dı ğı tәqdimat
xarakterli mәqalәsi dә o zaman әdәbi ictimaiy yә ti -
mizin diqqәt mәrkәzindә idi vә bu da Hәmid
müәllimin әrәb dilinә olan rәğbәtinin bir  әlamәti idi.

1984-cü ildә Bakıda “Yazıçı” nәşriyyatı
tәrәfindәn “Ağ günlәrin sorağında” adlı İraq
әdәbiyya tın dan nümunәlәr toplusu çapdan çıx dı.
Topluda 20-dәn çox İraq şair vә nasirinin әsәrlәri
toplanmışdı. Bu günün nәşri üçün fantastik tirajla çap
olunan bu mәcmuә çox tez bir zamanda satılıb
qurtardı, radioda vә mәtbuatda onun haqqında yazılar
getdi. Lakin çox tәәssüf hissi ilә demәk lazımdır ki,
bu gün çoxları bilmir ki, hәmin kitabın әrsәyә
gәlmәsindә Hәmid Araslının gәrgin zәhmәti olmuş
vә necә deyәrlәr qapısını döymәdiyi nәşriyyat qalma-
mışdır.

Xatırlayıram, 1975-ci il idi. Bir gün Hәmid
müәllim qrupumuzun rәhbәri Aida İmanquliyeva ilә
mә ni yanına çağırıb dedi: “Tәcili ola raq “İraq
әdәbiyyatı antologiyası” adlı bir kitab hazırlamaq la -
zım dır”. Biz tәcili olaraq işә başla dıq. Bu isә başqa
mütәxәssislәr dә cәlb olun du. Antologiya tezliklә hazır
oldu.

Lakin kitabın nәşri o dövrdә baş tutmadı vә
Hәmid müәllim bu iş üçün nәşriyyatlara çoxsaylı
müraciәtlәr etdi. O, bir neçә dәfә “Gәnc lik”
nәşriyyatının sabiq di rek toru Əzizә Əhmәdovaya,

son ralar isә “Yazıçı” nәşriyyatının di rek toru Əjdәr
Xanbabayevә mü ra ciәtlәr etmәli oldu. Nәşriyyat di -
rek torlarına ünvanladığı hәmin mәk tublarda bu
kitabın çapdan çıxması Azәrbaycanla İraq arasın da
әdәbi әlaqәlәrin yeni bir mәr hә lәyә qәdәm
qoyacağını bildirirdi vә ona görә dә onları bu
xeyirxah işә rәvac vermәyә dәvәt edirdi. An  caq
әfsuslar ki, bu toplu Hәmid Aras lının vәfatından
sonra işıq üzü gördü.

Akademik Hәmid Araslının Azәr baycan-İraq
әdәbi-mәdәni әla qә lәrinin inkişafındakı rolunun
üçüncü istiqamәtini onun Füzuliyә olan mәhәbbәtini
tәşkil edir.

Mәhz Füzuliyә olan mәhәbbәti, Füzuliyә olan
yanğısı Hәmid Araslını 1971-ci ildә İraqda keçiri lәn
Azәrbaycan mәdәniyyәti on gün lüyunün elçilәri
arasında İraqa gәtirib çıxartmış vә o, Füzulinin
vaxtilә gәzib dolaşdığı yerlәri gәzib dolaşmışdır,
Hәmid Araslı Bağdad Universitetindә tәlәbә lә rin
qonağı olmuş, Kәrbәlada Fü zulinin “Hüseyniyyә”
mәscidinin önündәki qәbrini ziyarәt etmişdir. Bu
görüşlәrdә Hәmid Araslı ulu babasını mәhәbbәtlә yad
etmiş vә onun haqqında böyük hәyәcan vә
mәhәbbәtlә söz açmışdı. 

Azәrbaycan füzulişünası hәmin görüşlәrdә
fәlәklәri yandıran Fü zuli ahının insafsız, cәfakar yara
tәsir etmәdiyindәn (“Mәni candan usandırdı” qәzәli);
müsәlmanın müsәlmançılığını sәciyyәlәndirәn әn
ülvi unsiyyәt vasitәsi olan “salam”ın bütün dövrlәrdә
dövlәt mәmurlarının nәzәrindә öz mahiy yәtini
itirdiyindәn (Salam verdim, rüşvәt deyildir deyә
almadılar) gi le yini, şikayәtini peşәsinә heyran bir
aktyor çılğınlığı ilә dinlә yi ci lәrә çatdırmışdı.
Tәsadüfi deyildir ki, hәmin görüşlәrin iştirakçısı
olmuş, Azәrbaycanın yaxın dostu Əbdüllәtif
Bәndәroğlu sonralar öz xatirәlәrindә bu barәdә belә
yaza caq dı: “Biz Kәrbәlada Füzulinin qәbri әtrafında
dövrә vurub, ni zam la dayandıq, Araslı Füzulinin
şeirlәrini hәyәcanla oxuyurdu. Şeirlәri oxuduqca da
gözlәrindәn damla-damla süzülәn yaş Füzu li nin qәbri
üstünә damcılayırdı. Mәn Araslının bu vәziyyәtini
etibarlı bir oğlan uşağının öz sevimli babasının qәbri
üstündә ona ödә diyi borca bәnzәtdim”.

Hәmid Araslı Füzulinin 500 illik yubileyini görә
bilmәdi. Bu yu biley әrәfәsindә İraq füzulişü nas ları
Füzuli haqqında bir neçә әsәr yazıb әrәbcә nәşr
etdirdilәr. Tәvazökarlıqdan uzaq olsa da, de mәliyik
ki, biz bu yazılar barәdә o zaman Füzulinin 500 illik
yubileyi әrәfәsindә “Şәhriyar” qәzetindә “İraq dan
gәlәn sәslәr” adlı geniş bir mәqalә yazıb әhatәli
mәlumat ver mişdik.

İndi isә İraqda çap olunan hә min yazılardan biri
haqqında ayrı ca danışmaq istәyirik. Bu, iraqlı tәd -
qiqatçı Mәhәmmәd Mehdi Bә ya tın Bağdadda çıxan
“Saut әl-ittihad”. (“Birlik sәsi”) jurnalında çap
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etdirdiyi “Füzuli әl-Bağda dinin
әrәbcә qәsidәlәrinin yeni oxu
variantı” adlı mәqalәsi idi
(Qiraәtin cәdidә liqәsaid Füzuli әl-
Bağdadi). Bu mәqalә bütövlükdә
Hәmid müәllimin “Füzulinin әrәb -
cә qәsidәlәri” adlı kitabı haqqında
idi. İmkan mәhdudluğu üzündәn
hә min mәqalәdәn geniş bәhs et -
mәsәk dә onun bәzi mәqam larına
toxunmaq istәyirik.

Mәqalә müәllifi Mәhәmmәd
Meh di Bәyat orada yazırdı ki, o,
Hә mid Araslının 1971-ci ildә Kәr -
ba lada Füzulinin qәbrini ziyarәt
edәr kәn görübmüş. Lakin hәmin o
vaxt tәlәbә olduğu vә Füzuli yara -
dı cılığı ilә kamil tanış olmadığı
üçün cәsarәt edib, Hәmid müәl -
limlә bu barәdә söhbәt edә bil mә -
yib. Mәqalә müәllifi sözünә da -
vam edәrәk yazır: “Ustad Araslı
vә tәnә qayıdandan bir qәdәr sonra
rәhmәtә getdi vә onun Füzulinin

әrәbcә qәsidәlәrindә rast gәldiyi
xәtalar düzәldilmәmiş qaldı. Ona
görә dә mәn hәr qәsidәnin bәhrinә
uyğun nöqsanlarını islah etmәyә
çalışdım. Çünki әlimdә digәr bir
müqayisә aparılası nüsxә yox idi.
O, sözünü bu cür yekunlaşdırırdı:
“Buna görә dә mәn ustad Araslının
öz qәbrindә rahat uyuması üçün
onun başladığı işi tamamlamağa

çalışdım”. Mәqalәnin sonunda isә
Mәhәmmәd Mehdi Bәyat Füzu li -
nin beş qәsidәsini yeni variantda
oxuculara tәqdim etmişdir.

Hәmid Araslı XX әsr Azәrbaycan elmi vә әdәbi-
ictimai hәyatında aparıcı mövqeyә malik bir şәx siy -
yәtdir. Geniş diapazonlu alim Azәrbaycan әdәbiy ya -
tını, xüsusilә mövzu rәngarәngliyi ilә seçilәn qәdim
vә orta әsrlәr dövrünü, şifahi xalq yaradıcılığını,
folklorumuzu, Azәrbaycan әdәbiyyatının qidalandığı
әdәbi-bәdii qaynaqları, bәdii fikrimizin әsas inkişaf
meyllәrini  vә bir çox nәzәri problemlәri tәdqiqat
obyektinә çevirmişdir. Hәmid Araslı yaradıcılığı
boyunca qüdrәtli söz ustalarımızın tәsir dairәsinin
araşdırılması kimi әdәbi mәsәlәlәrlә yanaşı, Şәrq
xalqlarının bir-biriylә söz sәnәti vasitәsilә dә
qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirәn çoxcәhәtli
elmi axtarışlar aparmışdır. Mәhz bu yöndә apardığı
tәdqiqatlarla  Azәrbaycan şәrqşünaslığının inkişafın -
da böyük rol oynamışdır.

Qüdrәtli alim orta әsrlәr Azәrbaycan әdәbiy ya tı -
nın qarşılıqlı әlaqәlәrinin üzә çıxarılmasında mühüm
işlәr görmüşdür. Alimin qәdim Şәrq mәdәniyyәtinә,
әrәb, fars dillәrinә dәrindәn bәlәd olması onun

klassik Şәrq şeirinin görkәmli korifeylәri Firdovsi,
Hafiz, Cami, Nәvai kimi digәr dünya şöhrәtli
şәxsiyyәtlәri yaxından öyrәnmәsinә, elәcә dә orta
әsrlәr әdәbi-mәdәni әlaqәlәrimizin tәdqiqinә aid
Füzuli, Nәvai, Kәminә, Gülşәhri ilә yanaşı T. Fikrәt,
R.M.Əkrәm, haqqında maraqlı tәdqiqatları meydana
çıxarmasına sәbәb olmuşdur. Əlli ilә yaxın yara -
dıcılıq yolu keçmiş, öz tәdqiq dairәsinin әhatәliyi ilә
seçilәn son dәrәcә mәhsuldar alimin fәaliyyәtini
araşdırdığımızda onun Azәrbaycan şәrqşünaslığının
yaranmasında vә inkişafındakı rolu aydın şәkildә
görünür. Azәrbaycan әdәbiyyatşünas lığının vә şәrq -
şü naslığının dünya miqyasında nüfuz qazanmasında
H.Araslının böyük әmәyi olmuşdur. Özbәkistan
әmәkdar elm xadimi adı alan H.Araslı Orta Asya
respublikaları ilә yanaşı Türkiyә, İraq, İordaniya,
hәmçinin digәr ölkәlәrin şәrqşünasları arasında da
böyük hörmәt qazanmışdır.

Şәrq ruhlu, Şәrq mәdәniyyәtli, Şәrq zövqlü, Şәrq
etiqadlı bir şәxsiyyәt olan H.Araslı dini, tarixi, fars -
dilli әdәbiyyatı, әlyazma vә mәtbu kitabları hәlә
gәnc yaşlarında oxuyub öyrәnmişdir. H.Araslının
SSRİ Elmlәr Akademiyası Azәrbaycan Filialının
kitab xanasında Şәrq әlyazmaları şöbәsinin yaran ma -
sında mühüm rolu olmuş vә o, hәmin şöbәnin müdiri
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Azәrbaycan şәrqşünaslığının inkişafında 
Hәmid Araslının rolu

Sәriyyә Gündoğdu
AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun  Türk filologiyası şöbәsinin müdiri,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent

Vilayat Jafar
Grandson Hamid Arasli’s shedding at the graveside of

Grandfather Muhammad Fuzuli  
Summary

The article is about academician Hamid Arasli’s contributions to ori-
ental studies, literature studies, and Fuzuli studies of Azerbaijan.
Author handles academician’s scientific activity, in terms of
Azerbaijan-Iraq scientific, literary, and cultural relations in three direc-
tions: education of national academic staff, both for Azerbaijan and
Iraq; publication and propagation of literatures of the two countries in
Baku, as well as, in Bagdad; Fuzuli passion.      



vәzi fә sindә çalışmışdır. O vaxtdan H.Araslı Azәr -
bay can vә Şәrq әlyazmalarını toplayıb öyrәnmәk,
әlyazmalar fondunu yaratmaq kimi mühüm işә giri -
şәrәk milli vә elәcә dә Şәrq әlyazma irsinin tәdqiqi
işinә xüsusi maraq vә qayğı göstәrmişdir. H.Araslı
sovet dövrünün Şәrqә “köhnә dünya”, әdәbiyyatına
“köhnә әdәbiyyat”, “köhnә әlifba” olaraq baxdığı bir
zamanda F.Köçәrlinin “türk şairlәrinin babası”
adlandırdığı Füzuli haqqında tәdqiqat aparmışdır.
Bununla yanaşı Şәrq poeziyasının әnәnәlәrini davam
etdirәn Mәhәmmәd Əfqani, Nemәtullah Kişvәri,
Fәdayi, Əmani vә onlarca bu kimi şairlәri ilk dәfә
H.Araslı Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixinә gәtirmişdir.
H.Araslı dünya şöhrәtli şәrqşünas alim, J.E.Bertelsin
Şәrq әdәbiyyatı haqqında yazdığı әn samballı toplu-
nun redaktoru olmuşdur. 

H.Araslı Türkiyә, İraq, İordaniya şәrqşünas alim -
lә rinin rәğbәtini qazanmış, 1957-ci ildә Türk Dil Qu -
ru muna fәxri üzv seçilmişdir. İraq Elmlәr aqka de -
miyasının fәxri akademiki vә islam sivili za siyasını
öyrәnәn İordaniya Kral cәmiyyәtinin üzvü kimi yük -
sәk adlara layiq görülmüşdür. H.Araslı öz şәxsindә
Azәrbaycan şәrqşünaslığına böyük nüfuz qazan dır -
mış, onu dünya şәrqşünaslığına tanıtmışdır. Gör kәm -
li alimin gördüyü işlәrin әhәmiyyәti Azәrbaycan,
Türkiyә, İraq, Misir, İordaniya, Rusiya, Özbәkistan
vә s. ölkәlәrdә, habelә Qәrbin ensklopedik әdәbiy -
yatında dәfәlәrlә yüksәk dәrәcәdә qiymәtlәndirilmiş
vә qeyd edilmişdir.

Belә ki, Füzulinin tәdqiqiylә bağlı Türkiyә
alimlәrindәn Kenan Akyüz, Kemal Edip, Müjgan
Cunbur, Sedat Yüksel, Nevzat Üstün Özbәkistan
xalq yazıçısı, akademik Qafur Qulam vә digәrlәrinin
H.Araslı haqqında tәqdiredici fikirlәri vardır.

H.Araslı apardığı tәdqiqatlar zamanı dünyaca

mәşhur Avropa şәrqşünas alimlәrinin әsәrlәrindәn
istifadә etmәklә yanaşı, türk tәzkirәcilәrinin әsәr lә ri -
nә dә müraciәt etmişdir. Avropa alimi Elias Johan
Gibbin vә Hammerin  “Osmanlı әdәbiyyatı tarixi”
әsәr lәrindә Füzuliyә geniş yer verdiklәrini vә oradan
al dığı qeydlәri tәdqiqatlarında istifadә etmişdir. Türk
әdәbiyyatı tarixinin inkişafında mühüm rolu olan, XX
әsrin nüfuzlu siması, böyük alim Mehmet Fuad
Köprülüzadә ilә şәxsi münasibәt qurmuş, elmi mü ba -
dilәlәr aparmışdır. Bütün bunlar böyük alimin fәaliy -
yәti ilә hәlә o dövrdә Azәrbaycan şәrqşünas lı ğı nın nә
qәdәr geniş miqyasda inkişaf etdiyini göstәrir.

H.Araslı XIII-XIV әsrlәrdә Anadolu tәkkә әdә -
biy yatının öndә gәlәn şәxsiyyәtlәrindәn biri olan
Gülşәhri haqqında tәdqiqat apararaq onu Azәrbaycan
әdәbiyyatının görkәmli şairi Nizami Gәncәvi ilә әla -

qәlәndirmişdir. Belә ki, H.Araslı,
böyük Anadolu şeyxi vә şairi Gül -
şә hrinin Nizami Gәncәvidәn tәsir -
lәndiyini vә onun haqqında böyük
heyranlıqla bәhs etdiyini üzә
çıxar mışdır.

Nizami Gәncәvinin әsәrlәrinin
ilk dәfә XIV әsrin sonlarında Qızıl
Orda şairi Qütb tәrәfindәn türk cә -
yә tәrcümә edildiyi müәyyәn lәş di -
ril sә dә, H.Araslı Nizami şeirinin
Qütbdәn hәlә yarım әsr öncә  1313-
cü ildә Gülşәhri tәrәfindәn türk
dilinә çevrildiyini böyük türk alimi
Agah Sırrı Lәvәndin dә tәdqi qat -
larına istinad edәrәk Azәrbaycan
şәrqşünaslığında duyurmuşdur.

H.Araslı apardığı dәrin tәd qi -
qat lar sayәsindә Nizami Gәncә vi -

nin vә Mәhәmmәd Füzulinin Şәrq әdәbiyyatına böyük
tәsirini ortaya çıxarmışdır. Xorasanda dünyaya gәlәn
vә bütün Şәrq әdәbiyyatında böyük iz buraxan islam
alimi, şairi Əbdürrәhman Caminin Azәrbaycan әdә -
biyyatından, o cümlәdәn Xaqani, Nizami, Şah Qa sım
Ənvar vә Əssar Tәbrizi yaradıcılıqlarından tәsirlәn di -
yi H.Araslı tәrәfindәn tәdqiq edilmiş vә nümunәlәr
va sitәsilә isbat edilmişdir. Bununla yanaşı bir çox
Azәr baycan mütәfәkkirlәri haqqında yeni mә lumatlar
H.Araslı tәdqiqatları sayәsindә üzә çıxarılmış vә
Azәr baycan şәrqşünaslığına qazandırıl mışdır. Hәtta
H.Araslı Azәrbaycan әdәbiyyatının gücünü isbat
edәrcәsinә apardığı tәdqiqatlarda Əbdürrәhman Ca -
minin “Xosrov Dәhlәvinin qәsidә sahәsindә Xaqani
sә viyyәsinә yüksәlә bilmәdiyi” fikrini ayrıca göstәr -
miş dir.

H.Araslı apardığı tәdqiqatlarda yalnız Azәrbay -
can әdәbiyyatının Şәrq әdәbiyyatına tәsirini deyil,
eyni zamanda Şәrq әdәbiyyatının, xüsusilә dә türk
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әdәbiyyatının Azәrbaycan әdәbiyyatına tәsirini dә
üzә çıxarmışdır. Belә ki, “Tofiq Fikrәt vә Azәr bay -
can әdәbiyyatı” adlı yazısında T.Fikrәtin nә qәdәr
humanist bir şair olduğunu, hürriyyәtpәrvәr vә müs -
tәm lәkәyә, hәrc-mәrcliyә qarşı olduğunu vurğulayan
alim, onun Azәrbaycanda böyük şöhrәt qazandığını
yazır. Bunu mәktәb kitablarından tutmuş qәzet vә
jurnallarda nәşr olunan şeirlәrini göstәrmәklә yanaşı,
T.Fikrәti Azәrbaycanda ilk dәfә “Füyuzat” jurna lın -
da Əli Bәy Hüseyinzadә tәrәfindәn geniş bir şәkildә
tanıdıldığını mәqalәsindә qeyd edir. Eyni zamanda
Azәrbaycanın görkәmli şairlәri M.Hadinin vә H.Ca -
vi din T.Fikrәt yaradıcılığından tәsirlәndiyini bir çox
örnәklәrlә göstәrmişdir. Mәsәlәn H.Cavidin “Şeyx
Sә nan” vә “İblis” әsәrlәrinin Azәrbaycan drama tur -
giya tarixindә yeni bir yol açdığını qeyd edәn alim,
bu mәnzum faciәlәrdә dil, ifadә, hәtta ayrı-ayrı
misallarda Fikrәtin tәsirinin duyulduğunu qeyd edir. 

H.Araslı T. Fikrәtin Abbas Sәhhәtә dә dәrin tәsir
göstәrdiyini, hәtta şairin öz әsәrinә Fikrәtin “Rübabı-
şikәstәsi”ni örnәk alaraq, “Qırıq saz” adını verdiyini
yazır. 

H.Arsalı  әsl alim kimi apardığı obyektiv tәdqiqat
sayәsindә T.Fikrәtdәn tәsirlәnәn Azәrbaycan şairlә -
rinin siyahısını genişlәndirir. H.Araslı “T.Fikrәt vә
Azәr baycan әdәbiyyatı” yazısında T.Fikrәti sevәn vә
onu Azәrbaycan gәnclәrinә sevdirәn Abdulla Şaiqin
dә T.Fikrәt yaradıcılığından tәsirlәndiyini yenә ör -
nәklәrlә göstәrmişdir. H.Araslı, A.Şaiqin M.Ə.Sa bi -
rin ölümü münasibәtilә yazdığı şeirin T.Fikrәtin
“Füzuli”yә hәsr etdiyi şeirә nә qәdәr çox bәnzәdiyini
vә A.Şaiqә nә qәdәr böyük tәsir göstәrdiyini örnәk -
lәrlә göstәrir.

S.Vurğunun ictimai mәzmunda yazdığı ilk şeir -
lәrindә T.Fikrәt yaradıcılığının tәsiri olduğunu gö -
stәrәn H.Araslı, onun “Bayram gecәsi”  şeirinin
T.Fikrәtin “Fәrda”sını xatırlatdığı kimi, “Əyilmә” ad -
lı әsәrindә dә Fikrәtin tәsirinin hiss olunduğunu
müәy  yәnlәşdirir. H.Araslı C. Cabbarlı vә Mikayıl
Müş fiq yaradıcılığında da R. M.Əkrәm vә T. Fikrәt tә -
sirindәn bәhs edәrkәn adını sadaladığı әdiblәrin T.Fik -
rәtә duyduqları dәrin mәhәbbәti dә qeyd etmişdir.

Şәrq әdәbiyyatına dәrindәn bәlәd olan alim, T.Fik -
rә ti sadәcә Azәrbaycan әdәbiyyatı ilә deyil, fars әdә -
biyyatı ilә dә dә qarşılaşdırır. Fikrәt sәnәtinin XX әsr
İran әdәbiyyatına da tәsirini müәyyәnlәşdirәn alim,
Mirzadә Esqi, İrәc Mirzә, Arif Qәzvininin әsәr lәrindә
T. Fikrәt tәsirinin olduğunu tәdqiqat larında qeyd edir.

H.Araslı, “Sabir vә Şәrq әdәbiyyatı” adlı yazı sın -
da Sabirin Şәrqin Firdovsi, Xәyyam, Sәdi, N.Kamal,
Mah mud Əkrәm, T.Fikrәt kimi şairlәrdәn tәsir lәn -
mәklә yanaşı, Sabir yaradıcılığının İran, Özbәkistan,
Tatarıstan vә Türkmәnistanda yaranan yeni satirik
şeir üçün nümunә olduğunu yenә nümunәlәr üzәridә

göstәrir. İran yazıçıları Sabir yaradıcılığından ilham
alıb, Sabirin tәsirindә yeni mәzmunlu әsәrlәr
yaratmışlar. Cәnubi Azәrbaycanın mәşhur satirik
şairi Mirzә Əli Möcüzün Sabiri özünün üstadı hesab
etdiyini qeyd edәn H. Araslı, Lahuti başda olmaqla,
bir çox mütәrәqqi İran şairlәrinin Sabir yaradı cı -
lığından ilham aldığını üzә çıxarmışdır.

H.Araslı 1966-cı ildә beynәlxalq konfrans müna -
sibәtilә getdiyi Türkiyәdә aldığı tәәssüratları yazıb
nәşr etdirmәklә hәlә o zaman Azәrbaycan-Türkiyә
әdә bi әlaqәlәrinin genişliyini vә Azәrbaycan şәrqşü -
nas lığının inkişafındakı rolunu göstәrir. H.Araslı
özü nün rәngarәng vә zәngin yaradıcılığında Azәr -
bay can әdәbiyyatının inkişafı ilә yanaşı, Azәrbaycan
şәrqşünaslığının inkişafında da müstәsna rol oyna -
mışdır. Bu sahәdә apardığı araşdırmalar, gördüyü
işlәr bundan sonra neçә yüzillәr keçsә dә, hәr zaman
böyük hörmәt vә rәğbәtlә yad edilәcәkdir. Azәr bay -
can әdәbiyyatının öyrәnilmәsindә, Azәrbaycan
şәrqünaslığının inkişafında yorulmadan çalışan
fәdakar alimin gәrgin әdәbi fәaliyyәti vә xidmәtlәri
heç bir zaman unudulmayacaqdır. H.Araslı irsini da -
vam etdirәn Şәrqşünaslıq İnstitutu vә onun rәhbәrliyi
böyük alimin bu yöndәki xәyallarını gәrçәklәşdirir,
Azәrbaycan şәrqşünaslığını inkişaf etdirmәk üçün
mühüm elmi fәaliyyәtlә yanaşı, gәnc alimlәrin dә ye -
tiş mәsindә әlindәn gәlәni edir vә edәcәkdir. Şәrq -
şünaslıq İnstitutunun qurucularından hesab edilәn
H.Araslı irsi bundan sonra da yetişәn gәnc alimlәr
tәrәfindәn davam etdirilәcәkdir. 
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Sariyya Gundoghdu

The role of Hamid Arasli in the development
of Oriental Studies of Azerbaijan 

Summary

Hamid Arasli is a person with a leading posi-
tion in the 20th century Azerbaijani scientific
and literary-social life. Hamid Arasli conducted
extensive scientific searches, and dealt with lite-
rary issues, as well as, explored the influence of
our powerful word masters throughout his crea-
tive activity, moreover, determined the mutual
relations between the eastern nations through
the art of speech. He has played a significant
role in the development of oriental studies in
Azerbaijan. The intense literary activity and ser-
vices of the devoted scientist, who was tirelessly
working in the study of Azerbaijani literature,
and the development of Azerbaijan's
Orientalism, will never be forgotten.



AMEA akademik Z.M.Bün -
ya dov adına Şәrqşünaslıq İns ti tu -
tu 2019-cu il aprelin 19-da Aka -
de mik Hәmid Araslının 110 illik
yu bileyinә hәsr olunmuş “Azәr -
bay can vә Şәrq әdәbiyyatlarının
yorulmaz tәdqiqatçısı” mövzu-
sunda elmi konfrans keçirib. 

Konfransı giriş sözü ilә açan
AMEA-nın vitse-prezidenti, aka -
de mik İsa Hәbibbәyli XX әsr
Azәr baycanın elmi vә әdәbi-icti -
mai hәyatında aparıcı mövqeyә
malik şәxsiyyәtlәrdәn olan Hә -
mid Araslının çoxsaylı araş dır ma -
ları ilә әdәbiyyatşünaslığımızın
in kişafına dәyәrli töhfәlәr ver di -
yini deyib. Bildirib ki, Azәr bay -
can әdәbiyyatı tarixinin sis tem lәş -
dirilәrәk elmi istiqamәtdә öy rә nil -
mәsindә әdәbiyyatşünas alimin
müstәsna xidmәtlәri olub. H.Aras -
lı yarımәsrlik tәdqiqatçılıq vә
әdә biyyatşünaslıq fәaliyyәti döv -
rün dә Azәrbaycan şifahi xalq әdә -

biy yatına dair tәdqiqatlar aparıb,
xal qımızın ölmәz abidәsi olan “Ki -
tabi-Dәdә Qorqud”un Azәr bay -
canda ilk tәdqiqatçısı kimi tanınıb.

İ.Hәbibbәyli qeyd edib ki,
“Akademik Hәmid Araslının 110
illiyinin qeyd edilmәsi haqqında”
ölkә rәhbәrinin 2019-cu il 11 fev -
 ral tarixli Sәrәncamının icra sını
tәmin etmәk mәqsәdilә AMEA-
nın tәdbirlәr planı tәsdiqlәnib.
Tәdbirlәr planına әsasәn bu bö -
yük şәxsiyyәtin 110 illiyi ilә bağ -
lı AMEA-nın müvafiq ins ti tut la -
rında tanınmış elm xadimlәrinin,
müvafiq dövlәt strukturlarının vә
ictimaiyyәt nümayәndәlәrinin
iştirakı ilә silsilә tәdbirlәr tәşkil
olunur, alimin zәngin elmi irsinә
nәzәr salınır.

AMEA-nın vitse-prezidenti
bildirib ki, H.Araslının irsindә
klassik әdәbiyyat, folklor şü nas -
lıq, mәtnşünaslıq, Şәrq xalq la rı -
nın әdәbiyyatı vә müasir әdә biy -

yatla bağlı tәdqiqatlar xüsusi yer
tu tur. Azәrbaycan elmi ictimaiy -
yә ti H.Araslını klassik Azәr bay -
can әdәbiyyatı sahәsindә böyük
elmi mәktәb yaratmış görkәmli
alim kimi tanıyır vә onun irsinә
ehtiramla yanaşır. 

İ.Hәbibbәyli alimin elmi-
tәşkilati fәaliyyәtinin AMEA ilә
bağlı olduğunu, onun aka de mi -
ya nın Milli Azәrbaycan Ədә biy -
yatı Muzeyindә, Əlyazmalar,
Ədә biyyat vә Şәrqşünaslıq ins ti -
tut larında çalışdığını diqqәtә çat-
dırıb. Bildirib ki, AMEA sis te -
min dә onun fәaliyyәti bir çox qu -
rum ları әhatә edir. Görkәmli ali -
min “XVII-XVIII әsr Azәr bay -
can әdәbiyyatı tarixi” dәrsliyi
әdәbiyyat tariximizin dövrlәş mә -
si baxımından böyük әhәmiyyәtә
malikdir.

AMEA İctimai Elmlәr Böl mә -
sinin akademik-katibi, aka de mik
Nәrgiz Axundova çıxış edәrәk
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görkәmli alimin elmi fәaliy -
yәtindәn, Azәrbaycan әdә biy yatı
tarixinin formalaşmasında vә
inki şafındakı misilsiz xid mәt lә -
rindәn söz açıb. Bildirib ki, Azәr -
baycanda Əlyazmalar Fondunun
yaranması Hәmid Araslının adı
ilә bağlıdır. AMEA-nın Əlyaz -
ma lar İnstitutu da mәhz hәmin
fon dun bazasında yaradılıb.
Mәhsuldar elmi yaradıcılığını
pe daqoji fәaliyyәtlә uğurlu şәk il -
dә әlaqәlәndirәn alim, eyni za -
manda, ölkәnin mәdәni-ictimai
hәyatında yaxından iştirak edib.

Sonra mәruzәlәr başlandı.
AMEA akademik Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnsti tu -
tunun direktoru, Milli Mәclisin
deputatı, akademik Gövhәr Bax -
şә liyeva “Azәrbaycan vә Şәrq
әdә biyyatlarının yorulmaz tәd qi -
qat çısı, fәdakar elm tәşkilatçısı”
mövzusunda mәruzә edib. Ədә -
biyyat elmimizin böyük cәfakeşi,
gör kәmli filoloq-şәrqşünas aka -
demik H.Araslının Azәr baycan
әdәbiyyatının öyrәnilmәmiş prob -
lemlәrini tәdqiq etdiyini, onun
orta әsrlәr mәrhәlәsinin bir çox
namәlum vә ya az tanınan si -
maları vә bәdii nümunәlәri haq-
qında ilk araşdırıcı sözünü
dediyini söylәyәn G.Baxşәliyeva,
böyük alimin özünün elmi-nәzәri

mülahizәlәri, üzә çıxardığı yeni
materiallar, mәnbәlәrә orijinal
yanaşma vә özünәmәxsus düşün -
cә tәrzi ilә sәlәflәrinin әnәnә lә -
rini inkişaf etdirәrәk yeni bir
әdәbi mәktәbin әsasını qoy du -
ğunu bildirdi 

Ədәbiyyat tariximizin sistem -
lәş dirilәrәk elmi tәdqiqata cәlb
edilmәsindә H.Araslının müstәs -
na xidmәtlәrindәn danışan
mәruzәçi onun 1943-44-cü illәr -
dә nәşr olunmuş iki cildli «Müx -
tәsәr Azәrbaycan әdәbiyyatı» ta -
rixinin ilk cildindә әdәbiy ya tı -
mızın әn qәdim dövrlәrindәn

baş layaraq XVII әsrә qәdәrki
inki şaf mәrhәlәlәrinin әdәbi-mә -
dәni mәnzәrәsini yaratmasını,
1960-cı ildә nәşr olunan üç cild -
lik «Azәrbaycan әdәbiyyatı ta -

rixi»ndә anadilli әdәbiyyatımızın
tә şәkkülündә mühüm rol oyna -
mış Qazi Bürhanәddin, Nәsimi,
Kişvәri, Xәtai, Füzuli kimi
sәnәtkarların da әdәbiyyat tari -
ximizdәki yerini müәyyәnlәş di -
rә rәk, onların bәdii-ictimai fikir
tariximizә tәsirini tәdqiq etmә si -
ni, alimin klassik irsin öyrәnil -
mә si ilә bağlı fәaliyyәtinin mü -
hüm bir hissәsinin Nizami vә Fü -
zuli yaradıcılığının tәdqiqi isti qa -
mәtindә olmasını, Nәsiminin dә
ilk araşdırıcılarından sayıldığını
qeyd etdi. 

H.Araslının bir mәtnşünas

alim kimi dә çox mәhsuldar ol -
du ğunu deyәn G.Baxşәliyeva
onun müxtәlif illәrdә Mәhsәti,
Nәsimi, Xәtai, Füzuli, Saib,
Qöv si, Vidadi, Vaqif vә başqa

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñë ûü û •¹1(17)•2019

Həmid Araslı-110

77



gör kәmli şairlәrin әsәrlәrini dә -
fәlәrlә nәşr etdirdiyini, 1939-cu
ildә «Kitabi – Dәdә Qorqud»u
nәşr etdirmәklә әdәbiyyatımıza,
mәdәniyyәtimizә, elәcә dә bütün
türkologiya elminә böyük xidmәt
göstәrdiyini vurğuladı.

Gövhәr xanım bildirdi ki,
alim digәr Şәrq xalqlarının әdәbi
irsinә dә geniş maraq göstәrmiş,
Şәrq şairlәri Firdovsi, Cami,
Hafiz, xüsusilә böyük özbәk şairi
Əlişir Nәvai irsini dә tәdqiq
etmiş, orta әsrlәr Azәrbaycan
әdәbiyyatının әlaqәlәrinә dair
ilkin araşdırmaların müәllifi kimi
dә mәşhurlaşmışdır. 

H.Araslının elmi-tәdqiqat
işlәri ilә tәşkilatçılıq fәaliyyәtini
özündә uğurla birlәşdirәn elm
adamlarından olduğunu deyәn
mәruzәçi onun Nizami adına
Ədәbiyyat Muzeyinin yaran ma -
sında böyük zәhmәtindәn, 1960-
68-ci illәrdә muzeydә direktor
vәzifәsindә çalışdığı dövrdә gör -
düyü işlәrdәn, 1970-1981-ci
illәrdә Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru vәzifәsindә apardığı
böyük elmi-tәşkilati işdәn geniş
söz açdı. 

G.Baxşәliyeva bildirdi ki, Hә -
mid Araslını vә onun әsәr lәrini
keçmiş SSRİ respublikaları ilә
yanaşı, Türkiyәdә, İranda, İraqda,
İordaniyada da gözәl ta nı yır vә
yüksәk qiymәtlәn dirir dilәr. O,
Öz bәkistanın әmәkdar elm xa di -
mi, Türk Dil Qurumu nun fәxri
üzvü, İraq Akademiya sı nın fәxri
akademiki vә islam sivilizasi ya sı -
nı öyrәnәn İordani ya Kral Cә miy -
yәtinin fәxri üzvü kimi yüksәk
adlara layiq görül müşdü.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb
filologiyası şöbәsinin mü diri,
f.ü.e.d., professor Vilayәt Cә fә -
rov “Azәrbaycan-İraq elmi-
әdәbi әlaqәlәrinin inkişafında

akademik Hәmid Araslı mәr hә -
lәsi” mәruzәsindә akademik Hә -
mid Araslının әrәb dünyası, o
cümlәdәn İraqla bağlı apardığı
tәdqiqatlardan, elmi vә әdәbi
әlaqә lәrin qurulmasında rolun -
dan bәhs etdi. Mәruzәni 3 isti -
qamәtdә aparan V.Cәfәrov Hә -
mid Araslının azәrbaycanlı
әrәbşünasların vә әrәb kadrların
yetişdirilmәsindә rolundan, aka -
de mikin әrәb әdәbiyyatı ilә bağlı
araşdırmalarından vә Füzulinin
hәyatı ilә bağlı Hәmid Araslı
düşüncәlәrindәn bәhs etdi.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Türk filologiyası şöbәsinin mü -
diri f.ü.f.d., dosent Sәriyyә
Gündoğdu “Akademik Hәmid
Aras lının Azәrbaycan şәrqşünas -

lı ğının inkişafında rolu” möv -
zusunda mәruzәsindә alimin
Şәrq xalqlarının söz sәnәti ilә
qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәn -
lәş dirәn çoxcәhәtli elmi axta -
rışlar apardığını, mәhz bu yöndә
apardığı tәdqiqatlarla  Azәrbay -
can şәrqşünaslığının inkişafında
böyük rol oynadığını qeyd etdi.
Qüdrәtli alimin orta әsrlәr Azәr -
baycan әdәbiyyatının qarşılıqlı
әlaqәlәrinin üzә çıxarılmasında
gördüyü mühüm işlәrdәn danışan
mәruzәçi, bildirdi ki, alimin klas -
sik Şәrq әdәbiyyatına dәrindәn
bәlәd olması, qәdim Şәrq, Şәrq
mәdәniyyәti, әrәb, fars dillәrilә
yaxından tanışlığı, klassik Şәrq
şeirinin Firdovsi, Hafiz, Cami,
Nәvai vә başqa dünya şöhrәtli
nümayәndәlәri ilә yaxından ma -
raqlanması orta әsrlәr әdәbi-
mәdәni әlaqәlәrimizin tәdqiqinә
aid Füzuli, Nәvai, Kәminә, Gül -
şәhri, T.Fikrәt, R.M.Əkrәm  haq -
qında maraqlı tәdqiqatların mey -
da na çıxarılması ilә nәticәlәn -
miş dir.

Sonda mәruzәlәr әtrafında
çıxışlar oldu. Akademik Vasim
Mәmmәdәliyev, akademik Möh -
sün Nağısoylu, tarix üzrә elmlәr
doktoru Solmaz Rüstәmova-To -
hidi çıxış edәrәk, akademik
Hәmid Araslının Azәrbaycan
әdә biyyatşünaslığında vә şәrq şü -
nas lığında tutduğu mövqeyindәn
söz açdılar, onunla bağlı xa -
tirәlәrini danışdılar. Sonda çıxış
edәn H.Araslının qızı, AMEA-
nın müxbir üzvü Nüşabә Araslı
tәdbirin tәşkilatçılarına vә işti -
rak çılarına ailәsi adından tә şәk -
kürünü bildirdi.

Vüqar Mәmmәdov,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru 
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Görkәmli Azәrbaycan alimi, әmәkdar elm xa di -
mi, dünya şöhrәtli şәrqşünas, fılologiya elmlәri dok-
toru, professor, Harvard Universitetinin fәxri pro -
fessoru, mәşhur ictimai xadim Rüstәm Musa oğlu
Əliyev Azәrbaycan xalqının elm vә mәdәniyyәt ta -
ri xindә tәk-tәk parlayan zәkalardan idi. Orta әsrlәr
İran, Azәrbaycan, әrәb vә türk filologiyası sahә sin -
dә yüksәk intellektә malik bu görkәmli şәrqşünas-
alimin farsdilli әdәbiyyatın tәdqiqi vә nәşri, mәn bә -
şünaslıq vә mәtnşünaslıq sahәlәri üzrә apardığı tәd -
qi qatlar onun istedadının, zәhmәtkeşliyinin vә elmә
mәhәbbәtinin bәhrәsi kimi yaranmışdı. 

Rüstәm Musa oğlu Əliyev 1929-cu il yanvar ayı -
nın 13-dә Şәmkir rayonunun Morul kәndindә ana dan
olmuşdur. Onun hәyatının, elmi fәaliyyәtinin zahiri
әlamәtlәrindә bir qeyri-adilik nәzәrә çarpır. 1946-cı
ildә Nizami adına Morul kәnd orta mәk tә bi ni bitirәn
Rüstәm Əliyev Azәrbaycan Dövlәt Uni ver sitetinin
Şәrqşünaslıq fakültәsinә daxil olmuş, bir il oxu duq -
dan sonra imtahanları müvәffәqiyyәtlә verәrәk
Leninqrad Dövlәt Universitetinә qәbul olunmuşdur.

Dünya şәrqşünaslığının mühüm mәrkәzlәrindәn
biri olan Leninqrad Dövlәt Universiteti Rüstәm

Əliye vin elmi fәaliyyәtinin formalaşmasında mü -
hüm rol oynamışdır. O özünü, bir tәrәfdәn Avropa
Şәrqşünaslıq mәktәbinin yetirmәsi, A.Y.Krımski,
İ.Y.Kraçkovski, Y.E.Bertels, A.A.Freyman, V.V.Stru -
 ve kimi şöhrәtli alimlәrin tәlәbәsi hesab edirdi, di -
gәr tәrәfdәn isә 20-30-cu illәrdә Azәrbaycanda
fәaliy yәt göstәrәn Əhmәd bәy Ağayev, Bәkir Ço -
ban zadә kimi görkәmli nümayәndәlәri olan Azәr -
bay can şәrqşünaslığının davamçısı sanırdı. Avropa
şәrqşünaslıq mәktәbinin elmdә dәqiqlik, konkret
fakt  lara әsaslanmaq, saxtakarlıqdan uzaq olmaq xü -
su siyyәtlәri Rüstәm Əliyevin yaradıcılıq prinsip lә -
rinә dә xas idi.

Fenomenal yaddaş, sәrbәst düşüncә tәrzi, yüksәk
intellekt, dillәri öyrәnmәk mәharәti onun isteda dı -
nın mühüm sahәlәri kimi elmi fәaliyyәtindә böyük
rol oynamışdır. Rus, fars, әrәb, ingilis, türk dillәrini
mü kәmmәl bilmәsi ona Şәrq vә Qәrb әdәbiyyat la rı -
nı orijinaldan oxumaq imkanı verirdi. Hәr bir mәt -
nin, mövzunun mahiyyәtini, fәlsәfi mәnasını dә rin -
dәn duymaq, tez qavramaq, azad duyum vә düşüncә
tәr zinә, dәrin hiss vә ağıla, yüksәk natiqlik iste da dı -
na malik olmaq, dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә elmi
vә siyasi mövzularda mühakimәlәrinin qәtiliyi,
mәn tiqiliyi, cәsarәti vә pafosu ilә dinlәyicilәrini
hey ran etmәk qabiliyyәti Rüstәm Əliyev feno me -
nini sәciyyәlәndirәn xüsusiyyәtlәr kimi ona Şәrqdә
vә Qәrbdә böyük şöhrәt qazandırmışdı.

R.Əliyev 1951-ci ildә Leninqrad Dövlәt Uni ver -
sitetini fәrqlәnmә diplomu ilә bitirmiş vә aspirantu-
rada saxlanılmışdı. O, dövrünün ictimai elmlәri
sıra sında önәmli yer tutan şәrqşünaslıq sahәsi üzrә
elmi fәaliyyәtә başlayaraq, Şәrq xalqlarının әdәbi-
mәdәni abidәlәrinin elmi-tәnqidi mәtnlәrinin
hazırlanması vә nәşr etdirilmәsi kimi mәsuliyyәtli
vә nәcib bir işi öz öhdәsinә götürmüşdü.

Rüstәm Əliyev 1954-cü ildә “Sәdinin “Gülüs -
tan” әsәrinin tәnqidi mәtni” mövzusunda namizәd -
lik dissertasiyası müdafıә etmişdir. Artıq elmi icti -
maiy yәtin yaxşı tanıdığı gәnc alimi 1955-ci ildә
Y.E.Bertels Moskva Şәrqşünaslıq İnstitutuna dәvәt
et miş vә o, 1971-ci ilәdәk burada kiçik elmi işçidәn
“Şәrq mәtnşünaslığı” bölmәsinin müdiri vәzi fә -
sinәdәk yüksәlmişdir.

Şәrqşünaslığın müxtәlif problemlәrinә hәsr
olun muş әsәrlәri ona dünya şöhrәti gәtirmiş vә bu -
nunla әlaqәdar olaraq xarici ölkәlәrin elm vә tәhsil
mәr kәzlәrinә dәvәt olunmuşdur. Hindistan, Misir,
Mәrakeş, İran, İraq, Suriya, Tunis, ABŞ, İngiltәrә,
Fransa vә başqa ölkәlәrdә dәrin elmi mәzmunu,
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yüksәk tәhlil sәviyyәsi ilә seçilәn mühazirәlәrini
dәvәt olunduğu ölkәlәrin dilindә oxuması onun
sözünün tәsirini vә şöhrәtini artırırdı.

R.Əliyev elmi fәaliyyәti ilә yanaşı, 1952-1968-ci
illәrdә Hәrbi Xarici Dillәr İnstitutunda, Leninqrad
Dövlәt Universitetindә, Azәrbaycan Dövlәt Uni ver -
si tetindә vә b. elm, tәhsil müәssisәlәrindә böyük
pedaqoji iş aparmışdır.

Sәdinin “Gülüstan” әsәrinin elmi-tәnqidi mәt ni -
nin tәrtibi, rus dilinә tәrcümәsi, geniş müqәddimә vә
şәrhlәrin yazılması kimi böyük bir işin icrası ilә ey ni
vaxtda Cami, Xәyyam, Nizami, Füzuli kimi dahi söz
sәnәtkarlarının әsәrlәri üzәrindә tәdqiqatlar aparması
alimin erkәn yaradıcılıq yetkinliyini göstәrirdi.

Nizaminin “Leyli vә Mәcnun”, “Lirika”, Füzu li -
nin “Seçilmiş әsәrlәri”, “Leyli vә Mәcnun”, “Qә zәl -
lәr” kitablarının tәrtibi, rus dilinә tәrcümәsi, mü qәd -
di mә vә şәrhlәrin yazılması, Ömәr Xәyyamın “Rü -
bailәr”inin tәnqidi mәtninin tәrtibi vә s. R.Əliyevin
geniş profılli, hәrtәrәfli bir alim olduğundan xәbәr
verirdi.

Çoxcәhәtli yaradıcılıq imkanları olan alim, ilk
növbәdә mәtnşünas idi. Hәlә tәlәbә ikәn Univer si -
tetin nәşriyyatında onun xәtti ilә “Ərәb müntә xә -
batı” çap olunmuşdu. Alimә şöhrәt gәtirәn, onu
Şәrq vә Qәrb alәmindә geniş tanıtdıran Firdovsinin
“Şahnamә” (IV,V.VIII.c.), Ömәr Xәyyamın “Rü -
bailәr”, Sәdi Şirazinin “Bustan” vә “Gülüstan” әsәr -
lәrinin elmi-tәnqidi mәtninin tәrtibi, tәrcümәsi vә
tәdqiqi olmuşdur. Sonralar alim Nizaminin “Sirlәr
xәzinәsi”nin elmi-tәnqidi mәtninin vә “Fәzlullah
Nәimi Tәbrizi vә İmadәddin Nәsimi Şirvaninin fars
divanı”nın tәrtibi kimi mühüm elmi işlәrin
öhdәsindәn gәlmişdir.

Mәtnşünaslıq “şәrqşünaslığın әn çәtin” (Z.Bün -
ya dov), mürәkkәb vә böyük elmi mәsuliyyәt tәlәb
edәn bir sahәsidir. Bu sahәyә aid faktlar “buzlu
okeanlarda üzәn aysberqlәrә” (N.Rzayev) bәnzәyir.
Mәtn şünaslıq elminin nәzәri vә praktik prob lem -

lәrini dәrindәn bilәn alim öz yaradıcılıq prinsip lә -
rindәn çıxış edәrәk yazırdı: “Hәqiqi mәtnşünaslıq
müstәsna dәrәcәdә hәssas, riyazi dәrәcәdә dәqiq
elm dir; elә elm ki, mütәxәssislәrdәn dil, klassik
poezi ya, tarix, tәsәvvüf, üslub, nәzm, obrazlı sis -
tem-poetika, o vaxtkı elm vә s. sahәlәrdә dәrin id -
rak, şairin üslubunu duyum, çoxlu әlyazma nüs xә lә -
rindә tәqdim olunan müxtәlif variantlar içәrisindәn
әn yaxşısını seçmә nәzәriyyәsindә vә sәnәtindә
professional hazırlıq tәlәb edir”.

Bir mәtnşünas kimi R.Əliyevin ilk ciddi elmi işi
böyük İran şairi Sәdinin mәşhur “Gülüstan” әsә ri -
nin elmi-tәnqidi mәtninin hazırlanması, filoloji tәr -
cü mәsi, hәmçinin mәtnin tәnqidinә, bәdii tәhlilinә
aid tәdqiqatlardan ibarәt olmuşdur.

Namizәdlik vә doktorluq dissertasiyalarının
“Gü lüstan” vә “Bustan” әsәrlәrinә hәsr olunması
Sә dinin yaradıcılığına mәftunluğun vә mәhәbbәtin
ifadәsi idi. Dünya şәrqşünaslığında böyük hadisә
olan bu tәdqiqatlar alimә böyük şöhrәt gәtirdi.

1957-ci ildә Moskvada “Gülüstan” әsәrinin
poetik tәrcümәsi çap olundu. Mәtnin hazırlanması,
fi lo loji tәrcümәsi, müqәddimә vә izahların yazıl ma -
sı R.Əliyevә, poetik tәrcümә isә A.Starostinә mәx -
sus idi. 1959-cu ildә o, “Gülüstan”  әsәrinin elmi-
tәn qidi mәtnini çap etdirdi. Əsәrә yazdığı “Sәdinin
“Gü lüstan”ının әsas nәşrlәri, istifadә olunmuş әl -
yaz malar vә mәtnin tәrtib olunma prinsiplәri” adlı
geniş ön sözdә alim әsәrin ideya-bәdii xüsusiy yәt -
lәrini, quruluşunu, onu yaşadan vә sevdirәn mә ziy -
yәtlәri araşdırır, burada orta әsrlәrә xas tәfәkkür,
mә dәniyyәt vә әxlaqın bәdii ifadәsinin әhәmiy yә -
tini qeyd edirdi. Alim “Gülüstan” әsәrindәn XIII әsr
Yaxın Şәrq feodal cәmiyyәtinin hәyatının mühüm
sahәlәrini әks etdirәn әdәbi abidә kimi bәhs edir, Sә -
dinin hәyat vә yaradıcılığına dair yeni mәlu mat lar
әldә edir, özünün elmi versiyasını irәli sürmәklә “Gü -
lüstan” әsәrinin yazılma tarixini müәyyәnlәşdirirdi.

Didaktik janrın klassik nümunәsi olan, şeirlә
qafiyәli nәsrin bir-birilә әvәz edilmәsi şәklindә ya -
zıl mış, xırda hekayә vә poetik aforizmlәrdәn ibarәt
olan “Gülüstan”ın Yaxın vә Orta Şәrqdә geniş ya -
yıl masının sәbәbini xalqın yaradıcılığına, dünya gö -
rüşünә vә dilinә bağlılıqla izah edәn alim, eyni
zamanda, әsәrdәki bir sıra nәsihәtlәrin, aforizmlәrin
xalqın dilinә keçәrәk atalar sözü vә mәsәllәrә çev -
ril mәsini dә göstәrirdi. R.Əliyev “Gülüstan”dan
tәkcә ideya - bәdii mәziyyәtlәrinә görә deyil, tarixi-
әdәbi, tarixi-coğrafi mәlumatlar mәnbәyi, klassik
fars dilinin qiymәtli abidәsi vә b. keyfiyyәtlәri ilә
mәşhur olan bir әsәr kimi bәhs edirdi. Alimin fik rin -
cә, yarandığı gündәn üzü köçürülüb ölkә-ölkә
yayılan, müxtәlif әlavәlәrә, tәhriflәrә, düzәlişlәrә
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mәruz qalan “Gülüstan” әsәrinin, hәtta bir neçә
variantı mövcud olmuşdur.

Şәrqdә vә Qәrbdә 200-ә yaxın nәşri mәlum olan
bu әsәr çox vaxt kommersiya mәqsәdilә vә dәrs
vәsaiti kimi nәşr olunmuşdu. “Gülüstan”ın ilk
variantının bәrpa olunması isә şәrqşünaslığın
qarşısında hәr vaxt mühüm vәzifә kimi dururdu. Hәlә
XVI әsrdә türk, XX әsrdә rus şәrqşünasları әsәrin ilk
variantını bәrpa etmәyә sәy göstәrmişlәr. R.Əliyev
әsәrin tәnqidi mәtnini hazırlamaq üçün XVII әsrin 50-
ci illәrindәn “Gülüstan”la tanışlığa başlamış Avropa
şәrqşünaslarının nәşrlәrini, sonra isә Şәrq vә rus
alimlәrinin bu mövzuya hәsr olunmuş tәdqiqat larını vә
çap nüsxәlәrini nәzәrdәn keçirmiş, onların qüvvәtli vә
zәif cәhәtlәrinә, köhnә vә yeni nәşrlәrә münasibәtini
bildirmiş, bunların müәyyәn keyfıy yәtlәrlә bir-birini
tamamladığını vә “Gülüstan”ın mәt ninin bәrpası üçün
möhkәm zәmin yaratdığını göstәrmişdi. Tәdqiq etdiyi
hәr bir әlyazmaya, hәr bir nәşrә böyük ehtiramla
yanaşan, yüksәk elmi etika nümayiş etdirәn alim
“Gülüstan”ın elmi-tәnqidi mәt ninin bәrpası üçün
istifadә etdiyi әlyazmalardan vә nәşrlәrdәn ikisini,
xüsusilә yüksәk qiymәtlәndirirdi. Bunlardan biri XVI
әsrin mәşhur türk filoloqu Sudinin öz dolğunluğu vә
tәfsilatı ilә seçilәn “Şәrhi – “Gülüstan” әsәri idi.

R.Əliyev türk aliminin xidmәtini onlarla әlyaz -
manı vә bu әlyazmalara yazılmış şәrhlәri tutuşdurub
müqayisә etmәklә müәllif variantını bәrpa etmәk
cәhdindә görürdü. O biri әsәr isә Mәhәmmәd Əli
Furuğinin 1936-cı ildә Tehranda çap etdirdiyi
“Külliyyati - Sәdi” әsәridir. Bu tәnqidi mәtni tәrtib
etmәk üçün Furuği XVIII әsrin sonunda İsfahanda
köçürülmüş qәdim bir әlyazmanı әsas götürmüş vә
İran, London, Paris, Oksford, Bombeydә mövcud
olan әlyazmalarla tutuşdurmuşdur.

Son nәşrlәrdәn Y.E.Bertelsin 1922-ci ildә çap
olunan vә dәqiqliyi, geniş elmi izahı ilә seçilәn tәr -
cümәsinә yüksәk qiymәt vermәklә yanaşı, R.Əliyev
onun natamamlığını, kitabda ancaq “seçilmiş”
hekayәlәrin toplandığını da qeyd etmişdir. Sonralar
Y.E.Bertels özü dә “Gülüstan”ın mükәmmәl nәşrinә
ehtiyac olduğunu göstәrirdi: “.... Bu vaxtadәk
“Gülüstan”ın yaxşı nәşri yoxdur. Əlyazmalarındakı
vә nәşrlәrdәki mәtnlәrdә ziddiyyәt çox böyükdür.
Əsaslı, mükәmmәl tәnqidi mәtn lazımdır.”

“Gülüstan”ın әsaslı, mükәmmәl tәnqidi mәtnini
hazırlamaq üçün R.Əliyev 9 әlyazmadan, әlyaz ma -
ya 3 şәrhdәn (şәrhin müәlliflәri - XVI әsrin mәşhur
türk filoloqları Süruri, Şәmi, Sudi), “Kitabi-Gülüs -
tan-nameyi-Şeyx Sәdi” adlanan bir maraqlı tәrcü -
mә dәn vә beş çap variantından istifadә etmiş, bu
materiallara tәnqidi yanaşaraq, mәtnin ilk variantını
bәrpa etmişdir.

İşin gedişindә dilin qrammatik vә leksik tә lәb lә -
ri nә cavab verәn mәtn seçilmiş, şairin dil vә üslub
xü susiyyәtlәri, klassik fars dilinin normaları nәzәrә
alınmışdır.

60-cı illәrdә İran şahının xüsusi fәrmanı ilә Sә di -
nin әsәrlәrinin düzgün variantının tapılması üçün
müsabiqә elan olunmuş vә bu müsabiqәdә üstünlük
qazanmış R.Əliyev 1966-cı ildә “Bustan” poe ma sı -
nın tәnqidi mәtnini hazırlamaq üçün İrana dәvәt
olun muşdu. Alim müsahibәlәrinin birindә bu barәdә
deyirdi: “İrana, әsasәn, özümü sınamaq üçün get -
miş dim. Sәdinin “Bustan”ını çox görkәmli yerli
mü tәxәssislәr çapa hazırlamışdılar. ... Dedim gö -
rüm, türk tәfәkkürü klassik Şәrq mәdәniyyәtini ya -
rat maq vә şәrh etmәk sahәsindәki orta әsrlәrә mәx -
sus sәviyyәsini yeni dövrdә necә mühafızә edir...”

R.Əliyev 1968-ci ildә “Sәdi Şirazinin poetik ir si -
nin bәrpası problemi” mövzusunda doktorluq dis -
ser tasiyası müdafıә etmişdir. Elә hәmin ildә

Tehranda fars dilindә “Sәdinamә, ya Bustan” kitabı
çap olunmuşdur. Kitabda dissertasiyanın birinci his -
sә sinin әsas müddәaları – “Bustan”ın mәtnşünaslıq
tarixi, mühüm nәşrlәri, әlyazmaların tәsviri, şairin
tam külliyyatının müәyyәnlәşdirilmәsi, filoloji tәh -
lil mәtnin tәnqidi ilә birlikdә verilmişdir.

“Sәdi Şirazinin poetik irsinin bәrpası problemi”
әsәrindә R.Əliyev görkәmli mәtnşünas, әdәbiy yat şü -
nas, әdәbiyyat nәzәriyyәçisi, әdәbiyyat tarixçisi vә
tәnqidçisi kimi çıxış etmişdi. O, ilk dәfә olaraq
“Bustan” әsәrinin orta әsr İran әdәbi hәyatında vә ic -
timai fikir tarixindә yeni dövr açdığını, bәdii sö zün,
etik vә estetik görüşlәrin, әn başlıcası isә әdә biy yatda
humanist başlanğıcın gәlәcәk inkişafını müәy yәn lәş -
dir diyini vurğulamış vә әsәri bu istiqamәtdә tәhlil
etmişdir.

Alim “Bustan”ın әdәbiyyatşünaslıq baxımından,
ideya, mәzmun vә bәdii forma cәhәtdәn tәdqiqata
cәlb olunmadığını tәәssüflә qeyd edir, bütün bu
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prob lemlәri hәll etmәklә “Bustan”ın öz layiqli qiy -
mәtini alacağını, Şәrq әdәbiyyatında humanizm
prob lemlәri, renessans әnәnәlәri kimi mühüm tarixi
hadisәlәrin kökünü müәyyәnlәşdirmәk üçün real
imkan yaranacağını göstәrirdi.

R.Əliyevә şöhrәt gәtirәn әsәrlәrdәn biri dә “Şah -
na mә”nin tәnqidi mәtninin bәrpası idi. Bütünlükdә
bu işә Y.E.Bertelsin başçılığı ilә 15 illik gәrgin zәh -
mәt sәrf olunmuşdu. Epopeyanın 4-cü cildini
(1965) Y.Bertels vә N.Osmanovla birlikdә,
5-8-ci cild lәri isә (1967) alim tәk hazır la -
mışdı. 1971-ci il dә o, “Şahnamә”nin elmi-
tәnqidi mәtnini Tehranda çap etdirmişdi.

Yaradıcılığının 1971-ci ildәn sonrakı
dövründә R.Əliyev bir müddәt Azәrbaycan
EA Əlyazmaları Fondunda “Ərәb әlyaz -
ma ları” şöbәsinә rәhbәrlik etmişdir. Əlyaz -
ma ların tәsvirini mәtnşünaslığın әsa sı
hesab edәn alim әlyazmaların kataloqlaş -
dırıl ma sı, dünya standartları sәviyyәsinә
çat dırıl ması sahә sin dә  işlәr görmüşdür.
Əlyaz maların tam kataloqunu tәrtib etmiş,
1984-cü ildә müәlliflәr heyәti ilә bir lik dә
“Ərәb әlyazmaları kataloqu” kitabını vә
“Əlyaz ma lar kataloqunun tәrtib prinsiplәri” möv zu -
sunda mә qalә çap etdirmişdir.

Azәrbaycan әdәbiyyatı klassiklәrindәn Rәhmәti
Tәbrizinin “Divan”ı, Nәsiminin 2 cildlik “Lirika”
ki tabının tәrtibi, rus dilinә tәrcümәsi, “Fәzlullah
Nәimi Tәbrizi vә İmadәddin Nәsimi Şirvaninin fars
“Divan”ının tәrtibi vә Tehranda çapı alimin 70-ci il -
lәr elmi fәaliyyәtinin bәhrәsi idi.

1980-ci ildәn Rüstәm Əliyev Nizami adına Ədә -
biy yat İnstitutunda “Nizamişünaslıq” şöbәsinә rәh -
bәr lik etmişdir. Özünü “birinci dәrәcәli nizami şü -
nas” adlandıran alim hәlә elmi fәaliyyәtinin ilk çağ -
la rında Sәdi Şirazinin әsәrlәri üzәrindәki tәdqiqatı
ilә yanaşı, Nizaminin “Leyli vә Mәcnun” (1957),
“Lirika” (1960) kitablarını çap etdirmiş, kitablara
yazdığı “Ön söz” vә “İzahlar”da Nizami yaradı cı lı -
ğına böyük mәhәbbәtini ifadә etmiş, onun dövrü vә

poeziyası haqqında orijinal elmi fıkirlәr söy lә miş -
dir. “Nizamişünaslıq” şöbәsinә başçılıq edәndәn
sonra isә bütün elmi potensialını, yaradıcılıq qüd -
rәtini dahi Azәrbaycan şairinin әsәrlәrinin tәdqiqi
vә nәşrinә yönәltmiş, başçılıq etdiyi şöbәni Niza mi -
nin hәyatını, poeziyasını araşdırmaq üçün sәfәrbәr
etmişdir. 1980-cı ildә “XI-XII әsrlәrdә Azәrbaycan
mәdәniyyәti vә Nizami Gәncәvinin yaradıcılığı”
möv zusunda keçirilmiş konfransda nizami şünas lı -
ğın problemlәri ilә bağlı çıxış etmiş vә Nizami ya -
ra dıcılığı ilә mәşğul olan mütәxәssislәrin elmi
fәaliy yәtinә istiqamәt vermişdir.

Onun tәşәbbüsü vә rәhbәrliyi ilә nizami şü nas -
lığın aktual problemlәri vә perspektivlәri, müxtәlif
inkişaf istiqamәtlәri vә s. mәsәlәlәr Azәrbaycan el -
mi nin mühüm sahәsi kimi diqqәt mәrkәzinә çev ril -
di. Nizaminin dövrü, әdәbi mühiti vә hәyatı, әsәr lә -
rinin ideya-mәzmun vә poetik xüsusiyyәtlәri, hәm -
çi nin Nizami vә dünya әdәbiyyatı kimi monumental
problemlәrin - Azәrbaycanda hәlә 40-cı illәrdәn
әsa sı qoyulmuş bu mәsәlәlәrin hәllindә başlıca isti -

qa mәt olaraq alim, sözsüz ki, Nizami “Xәmsә”sinin
yenidәn tәrcümәsi vә nәşri işlәrini mühüm hesab
edirdi. Onun yorulmaz fәaliyyәti sayәsindә digәr
görkәmli alimlәrin tәrcümәlәri dә daxil olmaqla 80-
ci illәrin filoloji tәrcümәlәri nizamişünaslıqda yeni
mәrhәlәnin әsasını qoydu.

Rüstәm Əliyev Nizami Gәncәvinin 840, 850 illik
yubileylәri şәrәfınә şairin bütün әsәrlәrinin Azәr -
bay can vә rus dillәrindә poetik vә filoloji tәrcü mә -
si ni hazırlayıb nәşr etdirmәk kimi nәhәng bir işә
başçılıq etdi. Tәkcә 1981-ci ildә Azәrbaycan, rus,
fars dillәrindә altıdan çox kitab, dövri mәtbuatda
Nizami yaradıcılığının müxtәlif sahәlәrinә hәsr
olun muş bir sıra mәqalәlәr çap etdirmişdir. Sonrakı
illәrdә ilk dәfә olaraq Azәrbaycan vә rus dillәrindә
Ni zami yaradıcılığı haqqında “Qısa biblioqrafik
mәlumat” kitabı, “Görkәmli rus alimlәri vә yazı çı -
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ları Nizami Gәncәvi haqqında”, “Şairin kitabxana-
sı” seriyasından Leninqradda çap olunmuş bir cild lik
“Şeirlәr vә poemalar”, Moskvada nәfis tәrtibatda,
orta әsr miniatürlәri ilә çap olunmuş 5 cildlik, Ba kı -
da rus dilindә irihәcmli “Nizami Gәncәvi. Seçilmiş
әsәrlәri” kitabı (1989), rus dilindә “Ölmәz mә hәb -
bәt haqqında poema” (1991) adlı tәdqiqat әsәri vә s.
alimin böyük istedadının vә zәhmәtinin bәhrәsi idi.

Ümumiyyәtlә, bu illәrdә Nizaminin әsәrlәri, әsa -
sәn, R.Əliyevin redaktorluğu, tәrtibatı, tәrcümәsi,
ön sözü vә izahları ilә nәşr olunurdu. “Xәmsә”nin
fars dilindәn Azәrbaycan vә rus dillәrinә filoloji tәr -
cü  mәsi, tәdqiqi R.Əliyevin yaradıcılığının çox mü -
hüm bir sahәsi idi. O, Nizami irsinin әlavәlәrdәn,
dәyişikliklәrdәn tәmizlәnmәsindә, orijinalın bәr pa -
sın da, Azәrbaycan vә rus dillәrinә tәrcümә olun ma -
sın da әvәzsiz xidmәtlәr göstәrmişdir. Onun bir niza -
mi şünas kimi fәaliyyәti elmi-әdәbi ictimaiyyәtin
diq qәt mәrkәzindә idi. Alimin hәr bir kitabı sen sa -
siya doğurur, haqqında mәqalәlәr, rәylәr yazılır,
müsahibәlәr aparılırdı. Əgәr görkәmli şairimiz
B.Va habzadә “Şәxsәn mәn Nizaminin böyük lü yü -
nü, onun Azәrbaycan milli tәfәkkürünә hansı böyük
fikirlәri gәtirdiyinı Rüstәmin filoloji tәrcümә lә rin -
dәn vә onlara yazdığı kommentariyalardan öyrәn -
mi şәm”, - deyirsә, Nizamini sevәn başqa oxucuların
R.Əliyevin tәrtib vә tәrcümә etdiyi, ön söz vә izah -
lar yazdığı kitablardan necә zәnginlәşdiyini tәsәv -
vür etmәk çәtin deyildir.

Nizaminin әsәrlәrini dәfәlәrlә çap etdirәn, filo lo -
ji vә poetik tәrcümәsinә, tәnqidi mәtninә mü qәd -
dimә yazan alim heç vaxt özünü tәkrar etmәmiş,
yeni nәşrlәr yeni tәdqiqatların nәticәsi olan orijinal
elmi mühakimәlәrlә müşayiәt olunmuşdur.

R.Əliyevin Nizaminin hәyatı vә dövrü haqqında
tәdqiqatları öz yeniliyi vә inandırıcılığı ilә mütәxәs -
sis lәrin diqqәtini cәlb edirdi. Xüsusәn, bu problem
әtra fında alimin 70-ci illәrin sonu - 80-ci illәrin baş-
lanğıcında çap etdirdiyi sensasiya xarakterli mә qa -
lә lәri: “Nizaminin namәlum müasiri”, “Nizaminin

poema larında qıpçaq-oğuz gözәli”, “Nizaminin
tәrcümeyi-halına dair yeni araşdırmalar” nizami şü -
nas lığın inkişafına tәkan verdi. Nizaminin ictimai
mәn subiyyәti, xüsusәn, babası “Zәki Müәyyәddin”
adı ilә bağlı, elәcә dә şairin öz anası haqqında işlәt -
di yi “rәisә” sözünün etimologiyası haqqında, hәm -
çi nin onun qıpçaq qızı Afaqla evlәnmә tarixinә dair
vә s. problemlәr әtrafinda R.Əliyev Nizami döv rün -
dә geniş yayılmış antroponimi sistem vә ono mas ti -
ka nın qanunlarından istifadә etmәklә, şәrqşünas lıq -
da mübahisәli olan bir çox mәsәlәlәrә aydınlıq gә ti -
rir, onun әldә etdiyi nәticәlәr nizamişünaslığın
uğuru kimi qiymәtlәndirilirdi.

Nizami yaradıcılığa lirika ilә başlamışdır. R.Əli -
yev dә Nizami haqqında geniş tәdqiqatlara 1960-cı
il dә Moskvada çap olunmuş “Lirika” kitabına yaz -
dı ğı ön söz vә izahlarla başlamışdır. Sonralar bir
neçә dәfә nәşr edilәn "Lirika" kitabına yazdığı ön
sözlәrdә o, Nizamini hәrtәrәfli tәqdim etmiş, şairin
hәyatı, dövrü, ictimai- әdәbi mühiti, yaradıcılığı vә
s. barәdә orijinal elmi mühakimәlәr yürütmüşdür.

Alim Nizami lirikasının öz müasirlәrinin lirik
әsәrlәrindәn üstünlüyünü vә fәrqli cәhәtlәrini
insanın emosional hәyatının bütün sahәlәrini әhatә
etmәsindә görürdü.

Nizaminin qәsidә vә qәzәllәrindәn bәhs edәn
alim bu poetik formaların inkişaf tarixinә nәzәr sa -
lır. Qәsidәnin mәnşәyi, mәzmunu vә quruluşundan
bәhs etmәklә o, bu formanın bir vaxtlar müxtәlif
möv zularda yazıldığını, sonralar mövzuca mәhdud -
la şıb mәzmunsuzlaşaraq ancaq mәdhiyyә xarakteri
daşıdığını vә Nizaminin yaradıcılığında yeni hәyat,
real mәzmun kәsb etdiyini göstәrmişdir. Nizami öz
qәsidәlәrindә hәr şeydәn әvvәl insanpәrvәrlik ideal -
la rını, fәlsәfi düşüncәlәrini, ictimai-siyasi görüş lә ri -
ni әks etdirmişdir. Qәsidәnin tematika vә mәz mu -
nunda Nizaminin yaratdığı islahatlar bu poetik for -
ma nın gәlәcәk inkişafinı müәyyәnlәşdirmişdir.
Alimin fikrincә, fәlsәfı-didaktik qәsidә öz yaranışı
ilә Nizamiyә borcludur. Şәrqin Nizamidәn sonra ya -

şa mış böyük şairlәri onun yolu ilә getmiş,
onun mәktәbini davam etdirmişlәr.

Nizaminin qәzәl formasına gәtirdiyi ye -
ni liklәri tәhlil edәn alim şairin ritorik, tәm tә -
raq lı, oxucunu heyrәtlәndirәn obrazlarla de -
yil, lirik qәhrәmanın da xili alәmini açmaqla
gö zәl sәnәt nümunәlәri yaratdığını qeyd
edirdi.

R.Əliyevin Nizaminin 850 illik yubileyi
şәrәfınә çap etdirdiyi sanballı әsәrlәrdәn biri
Əbu Bәkr ibn Xosrov әl - Ustadın “Munis na -
mә” әsәri idi. Bu әsәr dә alimin tәrcümәçilik
vә әdәbiyyatşünaslıq iste dadı birlәşmişdi.
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“Munisnamә” әsәri 1920-ci ildә Böyük Brita ni -
ya ya aparılmış vә orada “1001 gecә” adı ilә saxlan-
mışdı. Akademik Ziya Bünyadovun sәyi nәticәsindә
fotosurәti gәtirilmiş bu әsәrin üzәrindә R.Əliyev
bö yük yaradıcılıq işi aparmış, әsәri rus dilinә tәr -
cümә etmiş, ön söz vә izahlar yazmış, әl-Ustadın
әdәbi-elmi fәaliyyәti, Nizami ilә münasibәtlәri
barәdә maraqlı faktlar aşkar etmişdir.

Ərәb, fars, türkdilli klassik әdәbiyyatın mahir
bilicisi vә tәdqiqatçısı olan R.Əliyev bu dillәrdәn
Azәrbaycan vә rus dilinә bir sıra tәrcümәlәr etmişdir.
O, tәnqidi mәtnini tәrtib etdiyi әsәrlәrin mükәm mәl -
liyi üçün tәrcümә vә izahları vacib hesab edirdi. Ali -
min ilk tәrcümәlәri sırasına Sәdinin “Gülüs tan”ının,
Xәyyamın “Rübailәr”inin - N.Osmanovla birlikdә -
rus dilinә tәrcümәsi daxil idi. Onun tәrcümә yara dı -
cılığında farsdilli әdәbiyyatdan, xüsusilә, Nizaminin
әsәrlәrindәn nümunәlәr üstünlük tәşkil edir. “Sirlәr
xәzinәsi”, “Yeddi gözәl” әsәrlәrinin fars dilindәn
Azәr baycan vә rus dillәrinә, “Leyli vә Mәcnun”,
“Liri ka” kitablarının rus dilinә fıloloji tәrcümәsi
alimin yaradıcılığının parlaq sәhifәlәrindәndir. Onun
farsdilli әdәbiyyatdan etdiyi tәrcümәlәr sırasına
“Fars nağılları” vә Əbu Bәkr ibn Xosrov әl-Ustadın
“Munisnamә” әsәri daxildir.

Türkdilli әdәbiyyatdan N.Hikmәtin “Şeyx Bәd -
rәd din Simavi haqqında poema”sını (P. Jeleznovla
birlikdә) rus dilinә, M.Ə.Rәsulzadәnin “Azәr bay -
can şairi Nizami” әsәrini Azәrbaycan dilinә tәrcümә
etmişdir. Alimin әrәb әdәbiyyatından da bir sıra
tәrcümәlәri vardır.

Tәnqidi mәtnini hazırladığı, tәrcümә etdiyi әsәr -
lәrә yazdığı ön söz vә izahlar R.Əliyevin tәdqi qat -
çılıq istedadının, elmi dünyagörüşünün hüdudlarını
nümayiş etdirәn maraqlı yaradıcılıq sahәlәridir.
Ətraflı elmi araşdırmalarla zәngin olan, miniatür
monoqrafiya tәsiri bağışlayan ön sözdә o, tәrcümә
etdiyi, tәnqidi mәtnini hazırladığı әsәrә tarixi,
ictimai, әdәbi fon yaradır. İzahlar isә klassik әsәr lәr -
dә bugünkü oxucu üçün anlaşılmaz olan müәyyәn
tarixi, әdәbi, dini, әfsanәvi sözlәrin, ifadәlәrin,
terminlәrin, fikirlәrin, faktların, coğrafi adların vә s.
aydınlaşdırılmasına alimin ensiklopedik sәviyyәdә
bәlәdçilik etmәsidir.

R.Əliyev fenomenini şәrtlәndirәn әsas amil lәr -
dәn biri dә onun natiqliyi, elmi-siyasi fikirlәrini, gö -
rüş lәrini pafosla, qәti, tәkzibolunmaz mәntiqlә söy -
lә mәsi idi. Onun nitqindәki cazibә vә gözәllik elmi
üs lu buna da xas idi. O, әn çәtin, mürәkkәb mәt lәb -
lәri aydın, obrazlı, cәlbedici şәkildә demәk vә yaz -
maq istedadına malik idi. R.Əliyev dәrin elmi dü -
şün  cәlәrini sadә, obrazlı ifadә etmәklә, popul yar laş -
dırmaqla hәr bir Azәrbaycan vә rusdilli oxucunu bö -

yük klassiklәrin әsәrlәrini oxumaq, anlamaq, zövq
almaq mәqamına çatdırmışdı. Alimin rus dilindә
“Ölmәz mәhәbbәt haqqında poema” kitabına yaz -
dığı ön sözdә Z.Bünyadov onun yaradıcılığının bu
cәhәtini yüksәk qiymәtlәndirmişdi: “Sonsuz maraq -
la, asan oxunmasını kitabın әsas dәyәri hesab etmәk
olar. Bizcә, müәllif buna hәr şeydәn әvvәl düzgün
tәhkiyә tonunun tapılması ilә nail olmuşdur. Hәtta
әn mürәkkәb vә xüsusi elmi mәsәlәlәr barәdә müәl -
lif sadә vә cәlbedici danışa bilir. Oxucunu Nizami -
nin, onun qәhrәmanlarının mürәkkәb, parlaq döv -
rünә inamla apara bilir...”

R.Əliyev gәnc elmi kadrların hazırlanmasına
xüsusi diqqәt vә qayğı göstәrirdi. Elmi-tәdqiqat
mövzularının seçilmәsi, istiqamәtlәndirilmәsi kimi
vacib bir mәsәlәdә onlara yardımçı olur, biliyini,
tәcrübәsini sәxavәtlә bölüşürdü. Başçılıq etdiyi
şöbәyә onun hәr gәlişi bir elmi seminara çevrilirdi.

R.Əliyevin böyük xidmәtlәrindәn biri dә 60-70-
ci illәrdә xarici ölkәlәrdә, o cümlәdәn tez-tez İranda
elmi ezamiyyәtlәrdә olarkәn xaricdә yaşayan azәr -
bay canlılarla görüşmәsi vә vәtәnә dönәrkәn “Dün -
ya da azәrbaycanlılar” mövzusunda televiziyada vә
mәtbuatda xalqın böyük marağına sәbәb olan çıxış -
lar etmәsi idi. Bu sahәdә vәtәnpәrvәr bir alim kimi
onun әn böyük xidmәti İran ilә Azәrbaycan arasında
mәnәvi körpü – “Rüstәm körpüsü” (B.Vahabzadә)
olması idi. O, İranın tanınmış ziyalıları ilә görüşür
vә onları әmәkdaşlıq naminә sәfәrbәr edә bilirdi.

Alim Şәhriyarı özünün әn böyük kәşfı hesab edir
vә şairin ona ithaf etdiyi şeirlәri yüksәk qiymәt lәn -
dirirdi: “... Azәrbaycan türkcәsi ilә üç şeiri vә fars di -
lin dә yazdığı irihәcmli mәnzumә mәnim hәyatımda
tәltif edildiyim әn böyük orden, medal vә nişan lar -
dır.” R.Əliyev o taylı, bu taylı şairlәr arasında ünsiy -
yәt, әlaqә yaratmışdı. Onlar bir-birinә yazdıqları şeir -
 lәri, mәktubları onun vasitәsilә göndәrirdilәr. Şair lәr
onun bu xidmәtlәrini yüksәk qiymәtlәndirmiş, ona
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şeirlәr hәsr etmiş, “Ümid körpüsü” (M.H.Şәhriyar),
“Elçi göyәrçini” (Sәhәnd) kimi ifadәlәrlә әziz lә -
mişlәr. Azәrbaycanca yazan cәnublu şairlәrin yara -
dıcılığında R.Əliyevlә tanışlıqdan sonra uğurlu bir
dönüş yaranmışdı.

R.Əliyev elmi fәaliyyәti ilә yanaşı, Azәrbaycan
ilә İran arasında dostluq münasibәtlәrinin, ictimai-
әdәbi-mәdәni әlaqәlәrin inkişafına, möhkәmlәn mә -
si nә çalışırdı. O, Azәrbaycan-İran dostluq cә miy -
yәtinin sәdri, “Vәhdәt ocağı” birgә müәssisәsinin
baş direktoru, “Nizami Gәncәvi” jurnalının vә
“Şәh riyar” qәzetinin baş redaktoru idi. Jurnala vә
qәzetә Nizami Gәncәvi vә Şәhriyarın adının veril -
mә sinin rәmzi mәnası vardı. Alim göstәrirdi ki,
Nizami XII әsrdә Azәrbaycan vә İran xalqlarını öz
qәlәminin gücü ilә nә qәdәr yaxınlaşdırmışdısa, bu
tarixi xidmәti XX әsrdә Şәhriyar göstәrmişdir.

R.Əliyev 1994-cü ildә ömrünün vә yaradı cılı -
ğının yetkin çağında dünyasını dәyişdi. Elmi zir vә -
lәr fәth etmiş alim Nizaminin hәyat vә yaradı cı -
lığına hәsr olunmuş, “Hәyatımın kitabı” adlandırdı -
ğı son әsәrini tamamlaya bilmәdi... 

Aşağıda böyük Azәrbaycan şairi Seyid Mәhәm -
mәd hüseyn Şәhriyarın Rüstәm Əliyevin hәyatının
әn dramatik anlarında görkәmli alimә hәsr etdiyi
şeiri bir daha xatırlamağı özümüzә borc bilirik.
Allahdan Rüstәm müәllimә qәni-qәni rәhmәt dilәyi
vә haqq dünyasında xalqımızın iki parlaq, unu dul -
maz şәxsiyyәtinin ruhunun şad olması vә bir daha
görüşәcәyi vә bol-bol “qonuşacağı” inamı ilә bu
ya zını tamamlayırıq.

M.H.ŞƏHRİYAR

CAN RÜSTƏM!

Bir xәbәr çatdı mәnә Nuhi-nәbi qarğışı tәk, 
İçәrimdә bilәsәn qopdu nә tufan, Rüstәm.

Yandı bir lәhzәdә, xirmәn kimi arzum, ümidim. 
Canım ol yanğıda yandıqca dedim: “Can, Rüstәm”!

Bәllidir - Rüstәm olan ağlamaz, amma oxlar 
Sәnә dәydikcә ürәklәrdәn axar qan, Rüstәm.

“Hәftxan”lardan aşırsan, alısan dev yarasın, 
Qәrnimiz qәhrәmanı, Rüstәmi-Dәstan, Rüstәm.

Nә qәdәr varsa bu dünyada Azәrbaycan eli, 
Şanlı Rüstәmlәr üçündür şәrәfü şan, Rüstәm.

Tilisim çay dәrәlәrdә nә qoçaq salmış idin 
Bir ümid körpüsu ki, yol sala karvan, Rüstәm.

Dev yatarkәn iki qardaş qonuşurduq gecәlәr, 
O qonuş el qәminin dәrdinә dәrman Rüstәm.

Devlәr amma ayılıb duydular әhvalımızı, 
Hәlәlik qaldı umid körpüsü viran, Rüstәm.

Hizbi-şeytandan olan qoy sәni ixrac elәsin, 
Başda yazmış sәni öz Hizbinә Rәhman, Rüstәm.

Qalmışam mәn dә bu tayda qolubağlı, asılı, 
Sәf çәkib qarşıda qәm, sanki verir san, Rüstәm.

Qardaşın qardaş ilә bir görüşü, bir qonuşu 
Qәdәğәn olmada, bax zülmә, nә tüğyan, Rüstәm.

Yetişib vәdәsi hәqqin, әmin ol dәm-dәmidir, 
Açıla hәqq qapısı, mat qala şeytan, Rüstәm.

Nәbi tәk bizdә qılıc Rüstәmi çoxlar var imiş, 
Sәn qәlәm Rüstәmisәn, can sәnә qurban, Rüstәm.

Şәhriyar arzu-göz oldu ki, Sәhәndilә gәlә 
Bәxtiyar mәclisinә, başda Süleyman Rüstәm.
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Govhar Bakhshaliyeva

Man of letters – bridge of hopes

Summary

The paper deals with life story and scientific acti-
vities of Doctor of philological sciences, Professor
Rustam Aliyev, who was a well-known Azerbaijani
scholar, long serving scientist, world class orienta-
list, and the honorary doctor of Harvard university.
The writer provides a broad range of information
about scholar’s activities in terms of studying and
issuing Persian language literature, researches in the
fields of source studies and text studies, as well as
about his many-sided occupations in the area of
Oriental Studies in Moscow and Baku.



Professor Rüstәm Əliyev XIX
әs rin ikinci yarısında vә XX әsrin
ilk onilliklәrindә çiçәklәnmә döv rü -
nü yaşayan klassik şәrqşünaslıq
mәktәbinin parlaq davamçısı idi.
Filoloji mahiyyәtli bu mәktәbin
әsa sını Şәrq dillәrinә dәrindәn bә lә d -
lik, әlyazma nüsxәlәrinin teks to loji
tәdqiqi vә әksәr hallarda tәr cü mәsi,
bu zәmindә tarixi-ictimai real lıqlar,
fәlsәfi-әxlaqi konsep si ya lar vә bәdii
sistemlәr haqqında mülahizәlәrә
keçid tәşkil edirdi. Be lә bir mәk -
tәbin әnәnәlәrinә söy kә nәn Rüstәm
Əliyev tәbii ki, geniş pro filli bir
şәrqşünas idi vә Peter burq da tәhsil
alması da buna әl ve riş li şәrait yarat-
mışdı. Buna bax ma ya raq, Rüstәm
Əliyev ilk növbәdә iranşünas idi,
onun dar ixtisası fars dili vә әdә biy -
yatı, elәcә dә bütöv lükdә farsdilli
әdә biyyat idi.

Rüstәm Əliyevin bu sahәdә әn
mühüm vә әn geniş tәdqiqatları
da hi İran şairi Sәdi Şirazi yara dı -
cılığı ilә bağlıdır. Belә ki, Rüstәm
müәllimin hәm namizәdlik, hәm
dә doktorluq dissertasiyaları Sәdi
irsinә, konkret olaraq, onun iki şah
әsәri «Gülüstan» vә «Bustan»a
hәsr olunmuşdur. Özü dә Rüstәm
müәllim bu әsәrlәrin tәkcә elmi-
tәnqidi mәtnlәrini hazırlamamış,
hәm dә onların mәzmunu vә
poetikası barәdә ciddi elmi müla -
hi zәlәrini ortaya qoymuşdur. 

Rüstәm Əliyevin Sәdi yaradı cı -
lığı ilә bağlı ilk işi «Gülüstan»ın
elmi-tәnqidi mәtni, araşdırma vә
şәrh lәrlә birgә rus dilinә tәrcümәsi
olmuşdur. Bu iş 1959-cu ildә iri
formatda 700 sәhifәlik bir kitab şәk -

lin dә nәşr edilmişdir. Alimin hәmin
nәşrә yazdığı geniş müqәddimә
Sәdi irsi üzәrindә dәrin vә hәrtәrәfli
tәdqiqatın mәhsuludur. Burada
şairin bioqrafiyası, dünyagörüşü vә
poetik mәharәti barәdә orijinal fi -
kirlәrlә rastlaşırıq. «Gülüstan»ın
tamamilә yeni bir janrda yazıl dı ğı -
nı, Sәdinin öz ixtirası olduğunu irәli
sürәn alim onun «adәmiyyәt» fәlsә -
fә si timsalında dünyagörüşünün
ümümbәşәri mahiyyәtini açıqlayır,
fars әdәbi dilinin tәşәkkülü vә
inkişafında müstәsna xidmәtlәrini
әyani sübutlarla göstәrir. 

«Bustan»la bağlı Rüstәm Əli -
ye vin әn mühüm kәşfi әsәrin ilkin
variantda «Sәdinamә» adlanması
vә elәcә dә onun «Şahnamә»yә
anti teza kimi düşünülmәsi ideya -
sıdır. Tәsadüfi deyil ki, әsәr 1968-
ci ildә Tehranda mәhz bu adla nәşr
olunmuş, M.Minоvi, M.Moin,
Z.Sә fa kimi nüfuzlu İran alim lә -
rinin yüksәk qiymәtini almışdı.
Bu, artıq gәnc Azәrbaycan şәrqşü -
nasının beynәlxalq alәmdә qәbul
olunmasından xәbәr verirdi.

Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq
tәd qiqatları, tәbii ki, Sәdi irsi ilә
mәh dudlaşmır. Alim paralel şәkil -

dә başqa bir dahinin - Ömәr Xәy -
ya mın şәxsiyyәti vә yaradıcılığına
diqqәt yetirir. Mәlumdur ki, Xәy -
yam XIX әsrdә Fitsceraldın tәr cü -
mә lәri sayәsindә Avropanı, ar dın ca
isә Amerikanı fәth edәndәn son ra
onun rübailәrinin atribusiyası
prob lemi әn vacib mәsәlә kimi or -
ta ya çıxmışdı. Rüstәm Əliyev
şәrq şünaslığın bu aktual vәzifә si -
nә, sözsüz ki, biganә qala bil mәz -
di. 1959-cu ildә o, tanınmış şәrq -
şü nas M.N.Osmanovla birlikdә
Xәy yam rübailәrinin 1207-ci ildә
ya zıldığı ehtimal olunduğu üçün
әn qәdim әlyazması sayılan vә
Kem bricdә saxlanan nüsxәsi әsa -
sında iki cilddә «Ömәr Xәyyam.
Rübailәr» kitabını Moskvada nәşr
etdirdi. Kitab Xәyyam rübailәrinin
farsca mәtnindәn, ruscaya tәrcü -
mә sindәn, müqәddimә vә şәrhlәr -
dәn ibarәt idi. Sonralar sözügedәn
әlyazmanın heç dә 1207-ci ildә
yazılmadığı aşkara çıxsa da, bu,
hәmin nәşrin, xüsusәn Xәyyam
rübailәrinin atribusiyası problemi
ilә bağlı dәyәrli mülahizәlәri ehti -
va edәn müqәddimәnin әhәmiy -
yәtini әsla azaltmamışdır vә in di -
nin özündә dә şәrqşünaslar bu
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filologiya üzrә fәlsәfә doktoru

Dünya miqyaslı iranşünas 
Unudulmaz ustadım, professor Rüstәm Əliyevin 90 illiyinә



mәn bәdәn dәyәrli bir mәxәz kimi fay dalanırlar.
Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq fәaliy yәtinin әn

parlaq sәhifәlә rin dәn birini, şübhәsiz, onun Firdovsi
«Şahnamә»si üzәrindә işi tәşkil edir. 1950-ci illәrin
sonunda «Şah na mә»nin elmi-tәnqidi mәt nini ha zır -
lamaq mәqsәdilә Mos kva da mәr hum Yevgeni Eduar -
do viç Bertelsin rәhbәrliyi altında son ralar sovet iranşü-
naslığının bü tün ağırlığını çiyninә almış iste da d lı
gәnclәrdәn ibarәt bir qrup yaradıldı vә bu qrupun
tәrkibindә, tәbii ki, Rüstәm Əliyev dә vardı. Hәmin
qrup qısa müddәtdә әn mötәbәr әlyazmalar әsasında
«Şahnamә»nin elmi-tәn qidi mәt nini hazırladı vә bu
mәtn 1960-1971-ci illәrdә Moskvada 9 cild dә nәşr
olundu. Hәmin 9 cild dәn üçü (4,5 vә 8-ci cildlәr) bi la -
vasitә Rüstәm müәllim tәrәfindәn hazır lan mışdı vә
sonralar İranda da tәk rar nәşr olunmuşdu. Bu nәşrlәrә
ya zığı ön sözlәrdә Rüstәm müәl lim
tәkcә әlyazmaların tәsviri ilә kifayәt -
lәn mir, hәm dә Firdovsinin fars dili
vә әdәbiyyatı tarixindә ye ri, «Şah na -
mә»nin mәnbәlәri, onun özündәn
sonrakı әdәbiyyatla, xü su sәn Nizami
yaradıcılığı ilә әla qә lәrinә dair
dәyәrli fikirlәr irәli sürürdü.

Rüstәm Əliyev tәkcә fars әdә biy -
yatının tәdqiqi ilә deyil, tәbliği ilә dә
intensiv şәkildә mәşğul olurdu. 1950-
1960-cı illәrdә Mos kva da vә Lenin -
qradda farsdilli әdәbiyyat dan edilәn
poetik tәrcümәlәrin әk sә riyyәti
mәhz onun ön sözü, şәrh lәri vә re -
dak torluğu ilә nәşr olu nur du. Lakin Rüstәm müәl li -
min İran әdәbiyyatı vә mәdәniyyәtinin tәbliği sahә -
sin dәki fәaliyyәti tәkcә SSRİ miqyası ilә mәhdudlaş -
ma yıb, bir sıra Şәrq vә Qәrb ölkәlә ri ni dә әhatә
edirdi. Onun bu istiqa mәt dәki çalışmalarının zirvәsi
1965-ci ildә ABŞ-a uzunmüddәtli elmi ezamiyyәti
oldu. Beş ay müd dә tindә ABŞ-ın sәkkiz univer si te -
tindә İran әdәbiyyatı vә mәdәniy yә tinә dair mühazi -
rә lәr oxuyan Rüs tәm Əliyev mәhz bunun sa yә sindә
Harvard universitetinin fәxri doktoru seçildi vә
Riçard Fray ki mi dünya miqyaslı bir iranşünasın yük -
sәk qiymәtini aldı.

Rüstәm Əliyev әksәr medi ye vist  lәrdәn – orta әsr
mütә xәs sis lәrindәn fәrqli olaraq, müasir fars
әdәbiyyatı üzәrindә dә ciddi araşdırmalar aparırdı.
İrana daimi sә fәr lәri dә onun bu işinә әlverişli im kan
yaradırdı. Rüstәm müәllimi öy rәndiyi әdәbiyyatın
tәkcә tarixi de yil, müasir durumu vә pers pek tiv lәri dә
dәrindәn maraq lan dı rır dı. Xüsusәn XX әsr fars poezi -
ya sın da vәzn, qafiyә, poetik texnika vә üslub
sahәsindә baş verәn ye ni lik lәr onun diqqәt
mәrkәzindә da ya nırdı. Burada Rüstәm müәllimin hә -
min mәsәlәlәrlә bağlı üç mü hüm işinin adını
çәkmәklә kifayәt lәn mәk istәyirәm.

1963-cü ildә şәrqşünasların XXVI beynәlxalq
konqresindә (Moskva) Rüstәm Əliyev «Müasir fars
poeziyasında novatorluq (şeirin ritmik әsasları)» adlı
geniş mәruzә etmiş vә bu mәruzә ayrıca buraxılış
şәklindә nәşr olun muş dur. 1965-ci ildә Kembricdә
ke çi ri lәn beynәlxalq iranşünaslıq kon qre sindә
Rüstәm Əliyev «Fars poe ziyası vә onun pers pek -
tivlәri» adlı böyük maraq doğuran mәruzә ilә çıxış
etmişdir. Nәhayәt, 1967-ci ildә Parisdә Roman Ya -
kob sonun şәrәfinә nәşr olunmuş nüfuzlu bir mәc -
muәdә Rüstәm müәllimin «Fars şeirinin tәkamülü»
adlı tәq ri bәn iki çap vәrәqi hәcmindә geniş araş dır -
ması çap edilmişdir. Bu tәd qi qatlar göstәrdi ki,
Rüstәm Əli yev tәkcә bir mәtnşünas vә әdә biy  yat ta -
rix çisi deyil, hәm dә gör kәm li bir әdәbiyyat nәzәriy -
yә çisidir.

Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq fәaliyyәti onun
farsdilli Azәr bay can әdәbiyyatı, o cümlәdәn, Ni za mi,
Nәsimi vә Füzuli irsi üzәrindә tәdqiqatları ilә tamam-
lanırdı. Mi sal üçün, o, 1974-cü ildә Tehranda
İmadәddin Nәsimi vә Fәzlullah Nәiminin fars
divanını nәşr etdir miş vә bu nәşr barәdә hәm Azәr -
bay can, hәm dә İran mәtbuatında çox yüksәk rәylәr
dәrc olun muş du. 1958-ci ildә Füzulinin «Leyli vә
Mәcnun»u, 1959-cu ildә isә qә zәllәri Rüstәm
müәllimin ön söz vә izahları ilә Moskvada rus dilin -
dә nәşr edilmişdi.

Çox vaxt Rüstәm müәllim haq qındakı yazı vә
çıxışlarda belә tә sәv vür yaradılır ki, o, yalnız Bakı ya
qayıtdıqdan sonra, yәni 1970-80-ci illәrdәn başlayaraq
Nizami irsi ilә mәşğul olmağa başlamışdır. Lakin hәlә
1957-ci ildә Nizaminin «Leyli vә Mәcnun» poeması,
1960-ci ildә isә lirikası Rüstәm müәl  limin mü qәd dimәsi
vә şәrhlәri ilә Moskvada nәşr olun muş dur. Bu, onu
göstәrir ki, Rüstәm Əliyevin Nizami irsinә marağı
daimi ol muş dur, sadәcә Ba kı ya qayıdandan son ra onun
bu yön dәki fәaliyyәti daha intensiv xa rak ter kәsb
etmişdir. Nizami ya ra dı cı lığını bü töv lükdә farsdilli
әdә biy yat konteks tin dә, o cümlәdәn, İran әdәbiyyatı ilә
әlaqәlәr zәminindә nәzәrdәn ke çirәn alim bunun
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sayәsindә nizamişünaslığa yeni ruh, yeni nәfәs
gәtirmişdir. 

1980-ci ildә Bakıda keçirilәn «XI-XII әsrlәr
Azәrbaycan mә dә niyyәti vә Nizami Gәncәvi yaradı-
cılığı» mövzusunda ümumittifaq elmi konfransında
Rüstәm müәl lim «Nizamişünaslığın prob lem lәri»
adlı mәruzә ilә çıxış etmiş, nizamişünaslıq qarşısında
duran vәzifәlәri 13 bәnddә ümumilәş dir mişdi.
Sonrakı illәrdә bu 13 vәzi fә dәn çoxunu Rüstәm
müәllim bilavasitә özü yerinә yetirdi. Bu ra ya Nizami
әsәrlәrinin yeni tәnqidi mәtnlәrinin hazırlanması,
Azәr bay can vә rus dillәrinә filoloji tәrcümәsi,
Nizami haqqında әdә biyyatın tam biblioqrafiyasının
tәrtibi, şairin dövrü vә müasirlәri ilә bağlı
araşdırmalar vә s. da xildir. Mәn Rüstәm müәllimin
bu sahәdәki işlәri sırasında birini xüsusi qeyd etmәk
istәyirәm. Bu da Nizaminin müasiri vә dostu
Əbubәkr ibn Xosrov әl-Ustadın «Munisnamә»
әsәrinin müqәd di mә vә şәrhlәrlә rus dilinә tәrcü mә -
sidir. Çox yüksәk sәviyyәdә yerinә yetirilmiş bu işlә
Rüstәm müәllim şәrqşünaslığa vә Azәrbaycan şü nas -
lığa misilsiz bir xidmәt göstәr mişdir.

Ötәn әsrin 60-cı illәrinin ikinci
yarısında Rüstәm Əliyevin İrana
davamlı vә uzunmüddәtli elmi eza -
miyyәtlәri olur, bu sәfәrlәr za manı
o, bir tәrәfdәn, ixtisasına uy ğun
surәtdә, peşәkar mәtnşünas qis -
mindә Firdovsi, Sәdi, Xәyyam kimi
klassiklәrin әsәrlәrinin elmi-tәnqidi
mәtnini hazırlayaraq Teh randa nәşr
etdirir, digәr tәrәfdәn dә, Şәhriyar,
Sәhәnd, Cavad Heyәt kimi Cәnubi
Azәrbaycan ziya  lılarını әtrafına
toplayaraq, milli mәf kurәnin yayıl -
masına vә güc lәn mәsinә, Ara zın iki
tayı arasında mәdәni körpünün
qurulmasına xidmәt edirdi. Mәrhum

doktor Cavad Heyәt bildirirdi ki,
onun Sәhәndlә tanışlığının, elәcә dә
Şәhriyarın Sәhәnd vasitәsilә Tәb riz -
dәn Tehrana gәtirilәrәk, ana di lindә
yazmağa tәşviq edilmәsinin
tәşәbbüskarı mәhz Rüstәm Əliyev
olmuşdur. Böyük alimin İranda bir
neçә il davam edәn fәaliyyәtinin
qeyd edilәn iki istiqamәtinin kә -
sişmә nöqtәsi isә 650 illiyini qeyd
etdiyimiz İmadәddin Nәsiminin fars
divanının nәşri oldu. Rüstәm Əliyev
İranın Mәclis kitabxa na sında
saxlanan әlyazma nüsxәsi әsasında
İranda ilk dәfә olaraq, Fәzlullah
Nәimi vә İmadәddin Nәsiminin fars
divanlarını bir kitab halında çapa

hazırladı vә deyildiyi kimi, 1974-cü ildә “Dün ya”
nәşriyyatında işıq üzü gördü (tәqribәn eyni vaxtda
professor Hәmid Mәmmәdzadә başqa bir әlyazma
әsasında Nәsiminin fars divanını Bakıda çap
etdirmişdi). Sonralar Nәsiminin fars divanı İranda
başqa tәrtibçilәr tәrәfindәn nәşr olunsa da, şairin fars-
dilli oxuculara tanıdılması istiqamә tin dә birincilik
Rüstәm Əliyevә mәxsusdur. Nәimiyә gәldikdә isә,
Rüstәm Əliyevin nәşri hәlәlik onun şeirlәrinin
yeganә mәtbu nü munәsi olaraq qalır, baxmayaraq ki,
sonralar Fәzlullahın fars di vanının digәr, daha kamil
әlyazma nüsxәlәri aşkar edilmişdir.

Belәliklә, 1929-cu ildә Şәmkir rayonunun kiçik
Morul kәndindә doğulan Rüstәm Əliyev feno me nal
istedadı sayәsindә hәlә gәnc yaş larından başlayaraq,
dünya şәrqşünaslığının nüfuzlu mәr kәz lәrindә öz
sözünü demiş, Azәr bay canı, Azәrbaycan elmini
yüksәk lә yaqәtlә tәmsil etmişdi. Alim üçün hәqiqi
vәtәnpәrvәrliyin nü munәsi dә elә budur!
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Masiagha Mohammadi

A world class Iranist

Summary

The article is dedicated to a highly esteemed scholar in the field of
Iranian studies, Professor Rustam Aliyev’s great contributions to the
study and propagation of Persian literature. Scholar’s PhD and doctoral
dissertations devoted to Saadi heritage, specifically, to poet’s two mas-
terpieces Gulistan (The Rose Garden) and Bustan (The Orchard), the
critical texts of those works, as well as his doings in terms of propaga-
tion of creativity of Firdowsi, Khayyam, Nizami, Naimi, Nasimi, and
Fuzuli in the academic sphere and among wide range of readers are
being discussed.



Professor Rüstәm Əliyevin tәqdimindә elmi vә
әmәli fәaliyyәtinin nәticәsi kimi işlәdilәn «şәrq şü -
nas» sözü tamamilә yerinә düşәn bir tәrifdir. Co ğ -
rafi baxımdan Avropa qitәsinә görә Şәrq anlayışı ilә
bağlı olan bu sahәnin hüdudları çox geniş olsa da,
bu halda biz әnәnәvi olaraq Yaxın
vә Orta Şәrq regionunu nәzәrdә tu -
turuq. Regionda isә üç dildә -  әrәb,
fars vә türk dillәrindә yaradılmış
zәn gin әdәbi-mәdәni irsin öyrәnil -
mә si Azәrbaycan şәrqşünaslığının
diq  qәtindә olmuşdur. Şәrqşünas la rı -
mız adәtәn bu sahәlәrin birindә ix -
tisaslaşmışlar. Tәcrübә göstәrir ki,
hәr üç dildәki irsi öyrәnmәklә fәaliy -
yәtini istiqamәtlәndirmәyi bacaran
şәrqşünas-alimlәrimizin uğuru daha
böyük vә şöhrәtlidir. Keçәn әsrin
ikin ci yarısında vә hazırda belә alim -
lәrdәn prof. Rüstәm Əliyev, akad.
Ziya Bünyadov vә akad. Vasim
Mәm mәdәliyevi göstәrmәk olar.

Əsas elmi fәaliyyәt sahәsi iranşünaslıqla – fars -
dilli әdәbiyyatın tәdqiqi, mәtnşünaslıq mәsәlәlәri ilә
bağlı olan prof. Rüstәm Əliyev әrәb dilindә yara dıl -
mış vә tәsiri dünya mәdәniyyәtinә keçmiş siviliza -
siyanı sadәcә öyrәnmәklә kifayәtlәnmәmiş, eyni za -
man da bir әrәbşünas kimi fәaliyyәt göstәr miş dir.
Rüs tәm müәllimin әrәbşünaslıq  işlәri müx tә lif isti -
qa mәtlәrdә olmuşdur: әrәb әdәbiyyatına aid yazıları,
iranşünas kimi apardığı tәdqiqatlardakı mü va fiq
problemlәr haqqında bәhs etdikdә әrәb әdә biy yatı
mәsәlәlәrinә yer vermәsi, mәtnşünaslıq işlәrindә vә
filoloji tәrcümәlәri yerinә yetirdikdә nәşrlәrә yazdığı
izahları, ABŞ, әrәb ölkәlәri vә keçmiş Sovet
İttifaqının müxtәlif universitetlәrindә әrәb әdәbiyyatı
tarixinә aid oxuduğu mühazirәlәri, әrәb filologiyası
ilә bağlı keçirilәn elmi müzakirә vә yığıncaqlardakı
çıxışları, әrәb әdәbiyyatının ayrı-ayrı dövrlәri
sahәsindә aspirant vә dissertantlara elmi rәhbәrliyi.

60-cı illәrin sonu vә yetmişinci illәrin әvvәl lә -
rindә dörd ilә yaxın bir müddәtdә aspirantı olduğum
SSRİ  EA Şәrqşünaslıq İnstitutundakı Yaxın vә Orta
Şәrq xalqları әdәbiyyatı sektorunda, sonralar isә

Əlyazmaları Fondu (indiki Əlyazmalar İnstitutu),
Şәrqşünaslıq vә Ədәbiyyat İnstitutlarında  çıxış la rı -
nı dinlәdiyim Rüstәm müәllimi hәm dә bir әrәb şü -
nas kimi tanımışam.

Professor Rüstәm Əliyevin әrәb filologiyasına cid -
di marağı Leninqrad Dövlәt Universitetindә tәh sil
aldığı illәrdәn başlamışdır. O, akad. Kraç kovs ki nin tә -
lә bәsi kimi әrәbşünas Rozenin әnәnәsini da vam et dir -
miş vә L.Z. Pisarevski ilә birgә universitet tәlәbәlәri
üçün «Ərәb müntәxәbatı»nı hazırlamışdır. 20 ç.v. hәc -

min dә olan bu kitabda әrәb әdәbiyyatına aid çoxlu nü -
mu nәlәr toplanmışdır. Mәncә, bu әsәr in di dә ak tual lı -
ğını saxlayır, çünki 40 ildәn çoxdur ki, Azәrbaycanda
BDU-da vә indi bir neçә başqa uni versitetdә әrәb
filologiyası şöbәsi vardır, lakin belә bir müntәxәbatın
hazırlanmasına tәşәbbüs gös tәrilmәmişdir.

Fars әdәbiyyatı vә Nizami Gәncәvinin lirikası
haq qında yazdığı işlәrdә alim qәzәl haqqında fikir -
lә rini әrәb әdәbiyyatında bu janrın yaranması ilә
başlamaqla qәsidәnin ilkin şәkli, әhatә etdiyi nәsib
vә başqa bölmәlәrinә әrәb dilindә ilkin qaynaqlar
әsa sında diqqәti  yönәldir.

O, şeirin vәzni ilә bağlı problemlәrdәn bәhs et -
dik dә, әrәb şeiri mühitindә tәşәkkül tapmış әruzun
xü susiyyәtlәri, növlәri vә inkişafını izlәyir. Bununla
әlaqәdar gәtirdiyi nümunәlәr әrәb, fars vә türk –
Azәrbaycan әdәbiyyatlarını әhatә edir.

Rüstәm Əliyev әrәb dilindә yaradılmış әdәbiy -
yat da islam xilafәtindә birlәşmiş xalqları tәmsil
edәn әdib vә şairlәrin xidmәtini nәzәrә almağın  tә -
rәf darı kimi çıxış edir, әrәbdilli mәdәniyyәtdә qon -
şu xalqların әdәbi-mәdәni abidәlәrinin rolunu
dәyәrlәndirirdi.
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AMEA Nizami Gәncәvi adına Ədәbiyyat İnstitutunun
Qәdim dövr Azәrbaycan әdәbiyyatı şöbәsinin müdiri,
filologiya üzrә elmlәr doktoru, professor
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Rüstәm müәllimin aspirant vә dissertantlar üçün
müәy yәn etdiyi mövzular bu baxımdan diqqәti çәk -
mәklә әrәb әdәbiyyatının әlaqәlәrini dә öyrәnmәyә
kömәk edir. Ərәb әdәbiyyatının VIII-IX әsrlәr döv -
ründәn tutmuş XX әsr dә daxil olmaqla bütün dövr -
lәrinә aid olan mövzularda bunu görmәk olar: sans -
krit abidәsi hesab olunan, fars dilinә tәrcümә edilәn,
sonra isә әrәb dilinә çevrilәn «Kәlilә vә Dimnә»nin
mütәrcimi Abdulla ibn әl-Müqәffәnin yaradıcılığı;
әsәrlәrindә şüubiliyin, qәdim İran abidәsi «Tacnamә»
vә başqa abidәlәrin tәsiri duyulan İbn Quteybә
Dinәvәrinin әdәbi görüşlәri; yeni әrәb әdәbiyyatının
mühacir qolunda maraqlı sәhifә tәşkil edәn «Qәlәm
birliyi» vә Mixail Nuaymәnin yaradıcılığı; çoxәsrlik
tarixә malik әrәb şeiri ilә yanaşı başqa xalqların bәdii
düşüncә mәhsulu olan әsәrlәrdәn bәhrәlәnәn yeni
poeziyanın xüsusiyyәtlәri vә s.

Göründüyü kimi, bu mövzular әrәb әdәbiy ya tı nın
başlıca zәngin dövrlәrini çevrәsinә almaqla onun
keç diyi inkişafın sәciyyәsi haqqında tәsәvvür yaradır.
Şәxsi tәcrübәmdәn bilirәm ki, Rüstәm müәllim as pi -
rant vә dissertantlarına verdiyi mövzuların planını
ha zırlamaqla ümumi elmi istiqamәtin müәy yәn lәş di -
ril mәsinә ciddi yanaşırdı. Buna görә dә onların dis -
ser tasiyalarında qoyulmuş mәqsәd Rüstәm müәl li -
min әrәb әdәbiyyatı sahәsindәki elmi duyumundan
xә bәr verir. Belә bir fakt da maraqlıdır ki, onun 16 as -
pi rant vә dissertantından 9-u әrәb әdә biy yatı vә әrәb
dili ixtisasları sahәsindә dissertasiya müdafiә etmişlәr.

Bәllidir ki, әrәb әdәbiyyatı haqqında elmin, әrәb
qaynaqlarında «әn-nәqd әl-әdәbi» adlanan elm sa -
hә sinin yaranması әrәb dilçiliyi ilә bağlıdır. Daha
doğrusu, ilkin mәrhәlәdә -  VIII әsrin  sonu – IX әsr -
dә әdәbi tәnqidin nümunәlәrini dilçi alimlәrin әsәr -
lә rindә görmәk olar. İlk «әdәbi tәnqidçilәr»dәn tә -
miz dilçilik mәktәblәri olan Kufә vә Bәsrә mәk tәb -

lәrinin uğurlarını sintez edәn Bağdad mәktәbinә fi -
lo loji cizgi daha çox uyğun gәlir. Artıq bu mәk tә bin
bir çox nümayәndәlәri dilçilik vә әdәbiyyat mә sә lә -
lәrini öyrәnmәklә, poeziyaya ayrıca әsәrlәr hәsr et -
mә yә başlamışlar. Professor Rüstәm Əliyev klassik
әrәb әdәbiyyatının nәzәri mәsәlәlәrinin öyrәnil mә -
sin dә bu cәhәtә ayrıca fikir vermәyin gәrәkliyini zә -
ruri sayırdı. O, klassik bәdii-estetik sistemin vә
poeti  ka nın nәzәri әsaslarını tәşkil edәn bәlağәt, bә -
yan, mәani, bәdi vә qafiyә haqqında әrәb әdә biy yat -
şünaslığında mövcud fikirlәri öyrәnmәyi vә onlara
münasibәt bildirmәyi әhәmiyyәtli bilirdi. Onun el -
mi rәhbәrliyi ilә yerinә yetirilmiş «Ərәb әdә biy ya tı
nәzәriyyәsi»nin әsasları (әs-Sәkkakinin «Miftahül-
ülum» әsәri әsasında)» namizәdlik disser ta si ya sın -
da göstәrilәn mәsәlәlәr kifayәt qәdәr hәllini tap mış -
dır. Orta әsrlәr filoloji fikrinin inkişafında böyük rol

oynamış Azәrbaycan alimlәri Xәtib
Tәbrizi, Zәncani vә başqalarının
әdә  bi irsinin öyrәnilmәsinә qayğı ilә
yanaşmağı tövsiyә edәn Rüstәm Əli -
 yev bu sahәdә ayrıca tәdqiqat işini
istiqamәtlәndirmişdir: «Ərәb dilinin
qrammatikasına vә leksiko qra fiyaya
aid Azәrbaycan alim lә ri nin әsәrlәri».
XII әsrin abidәsi olan әl-Cövhәrinin
«әs-Sihah» әsәrinin lek sikası da
onun diqqәtini cәlb etmişdir.

Onun verdiyi ilkin istiqamәt
әsa sında tәdqiqatlarını davam
etdirmiş tәlәbәlәri mәrhum Aida
İmanquliyeva, elәcә dә Mahirә
Quli yeva vә Vilayәt Cәfәrov әrәb
әdә biyyatı ixtisası üzrә doktorluq

dis sertasiyası yazıb müdafiә etmişlәr.
İstәr әrәb әdәbiyyatına, istәrsә dә fars vә

türkdilli әdәbiyyatlara fәlsәfi-әdәbi cәrәyan kimi tә -
sәvvüfün böyük tәsiri olmuşdur. Prof. R.Əliyev
Mәnsur әl-Hәllacdan başlayaraq bu cәrәyanın keç -
diyi yolun öyrәnilmәsindә XI-XII әsrlәrdә İmam әl-
Qәzzali vә İbn әl-Ərәbinin әsәrlәrindә tәsәvvüfün
dini vә elmi aspektlәrinin araşdırılmasının üstündә
ayrıca dayanmağın gәrәkliyini vurğulayırdı.

Rüstәm müәllimin mәtnşünaslıq tәcrübәsi әrәb әl -
yaz malarının nizama salınması vә öyrәnilmәsi sahә -
sin dә sәmәrәli nәticәlәr vermişdir. Əlyazmalar İns ti -
tutundakı әrәb әlyazmalarının kataloqunun ha zır lanıb
nәşr edilmәsindә onun zәhmәti böyükdür. R.Əliyev
1975-1980-ci illәrdә Əlyazmalar İnstitu tun da әrәb -
dilli yazılı abidәlәrin öyrәnilmәsi vә nәşri şöbәsinin
müdiri işlәmişdir. Sonralar o, bu yöndәki tәcrübәsi
haq qında «Əlyazma kataloqunun tәrtibi prin siplәri»
adlı mәqalә ilә elmi mәtbuatda çıxış etmişdir.
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Ərәbdilli әdәbiyyatın inkişaf tarixinin incә mә -
qam larını vә özәlliklәrini yaxşı bilәn prof. Rüstәm
Əli yev bu sahәdә yazılan monoqrafiya vә mәqa lә -
lәrin qiymәtini özünәmәxsus şәkildә verәrdi. O, rus
әrәb şünaslığında B.Y.Şidfarın «Klassik әrәb әdә -
biy yatının obrazlar sistemi» әsәrini dәyәrli iş hesab
edirdi. Bununla belә, elmdә qeyri-ciddi, plagiat vә
sax ta yazılara qarşı amansız şәkildә qәzәbini bil di rir -
di. Azәrbaycanda saxta elmi «kәşf» etmәk iştahında
olan Şumovski «More arabistiki» kitabında şirvanlı
Ətallah Arrani adlı bir şairin әrәb dilindә di vanını
quraşdırmışdı. Daha doğrusu, bu saxtakarlıq Rüstәm
Əliyev vә Ziya Bünyadovun elmi әsaslı mәqa lә -
sindәn sonra faş vә ifşa oldu. Mәlum oldu ki, qurama
şair «Ətallah» Şumovskinin öz adı «Boq dan»ın әrәb
dilinә tәrcümәsi imiş (EA Xәbәrlәri, № 4, 1977).

Rüstәm müәllim әrәb әdәbi dilindә sәrbәst da -
nışırdı. Bu fakt Moskvada Şәrqşünaslıq institutunda
çalışan әrәbşünaslarla müqayisәdә onun nüfuzunu
çox artırırdı.

Ərәbşünas Rüstәm Əliyevin fәaliyyәti mәtbuat
sә hifәlәrindә, görkәmli alimlәrin deyimlәrindә öz
әk sini tapmışdır. «Əl-ittihadus-sufyәtiyyu» jurna -
lın dakı (1964, № 9) mәqalәdә әrәbşünas alimin
layiqli qiymәti verilmişdir. Bir çox әrәb alimlәri vә
әdiblәri Rüstәm müәllimi yaxşı tanımış vә fәaliy yә -
tini tәqdir etmişlәr. Mәnim tanıdığım iraqlı alimlәr
Əbdülhәmid Alovci, Hüseyn Əli Mәhfuz, Beyrut
Universitetinin professoru Viktor әl-Keyk Rüstәm
Əliyev haqqında ürәk dolusu danışırdılar. Prof. Da -
vud Sәllum onun haqqında mәlumatlı olduğunu
söy lәyir. Sudan şairi vә tәdqiqatçısı Cili Əb dür rәh -
man Moskvada tәhsil aldığı dövrdә Rüstәm müәl -
lim dәn çox şey öyrәndiyini bildirmişdir.

Müqayisәli әdәbiyyat vә islam әdәbiyyatı möv -
zu sunda yazılmış әsәrlәrin müәllifi Misir alimi Hü -
seyn Mücib әl-Misri öz tәdqiqatlarında prof. R.Əli -
yevin elmi әsәrlәrinә isnad etmişdir.

Rüstәm Əliyev elmi-tәdqiqat vә mәtnşünaslıq iş -
lәri ilә yanaşı әrәb dilindәn bir çox bәdii nümunәlәri
tәrcümә etmişdir. Ərәb әdәbiyyatının maraqlı nü -
mu nәlәrinin toplandığı aşağıdakı iki kitab Rüstәm
müәllim tәrәfindәn rus dilinә çevrilmişdir: «Qüd -
rәtli xәlifә Harun әr-Rәşid, hazırcavab Əbu Nüvas
vә Cuha haqqında әsil hekayәlәr» (1976), «Orta
әsrlәr әrәb povest vә novellaları» (1982). Tәrcümә
işlәrindә o, әn çox M.N.Osmanov vә O.Yusupovla
әmәkdaşlıq etmişdir.

Hәr bir әrәbşünas islam dininin qaynaqları ilә ta -
nış olmadan bu sahәnin inkişaf xüsusiyyәtlәrini öy -
rә nә bilmәz. Rüstәm Əliyev hәlә sovet ideologi ya -
sının hakim olduğu dövrdә Azәrbaycana nisbәtәn
әlverişli olmuş Rusiya mühitindә islamın әsaslarına,

Qurani-Kәrimә mәnәvi bir maraq göstәrirdi. Yaxşı
xa tırlayıram, aspirantura illәrindә (60-cı illәrin
sonuna tәsadüf edirdi) islam dininin әsasları ilә
bağlı mәnә ciddi şәkildә tövsiyә edirdi ki, bu mәsәlә
haqqında İqnatiy Qoldsiyerin «İslam haqqında mü -
hazirәlәr» kitabını oxuyum. 80-ci illәrdә isә Rüstәm
müәllim Qurani-Kәrimin Azәrbaycan dilinә tәr cü -
mәsinә başlamışdır. Ümumiyyәtlә, onun Qurani-
Kәrimin rus dilinә tәrcümәlәri haqqında dәyәrli
fikirlәri var idi. O, Sablukov, Kraçkovski, Eberman,
Valeriya Proxorovanın tәrcümәlәrinin tarixi rolunu
qiymәtlәndirmәklә bәrabәr onların qüsurlarını da
göstәrmişdir. «Əl-fatihә» surәsinin Rüstәm müәllim
tәrәfindәn yerinә yetirilmiş tәrcümәsi «Şәhriyar»
qәzetinin ilk nömrәsindә (1992) verilmişdir. Mәnim
üçün çox xoşdur ki, oxuculara bu tәrcümәni mәn
tәqdim etmişәm. O, bu işi davam etdirmiş vә yerinә
yetirilmiş tәrcümәlәr, mәnә mәlum olduğuna görә,
ev arxivindә saxlanılmışdır. Tәrcümәni nәşr etmәk
bu müqәddәs kitabın dilimizdә anlamı haqqında
daha bir nümunәni göstәrәrdi.

Ərәbşünas R.Əliyev iranşünas R.Əliyevi tamam -
la mış vә onun şәrqşünaslıq sahәsindә nüfuzunu ar -
tır mışdır. Onun bu fәaliyyәti Azәrbaycan – әrәb
әdәbi-mәdәni әlaqәlәrinin genişlәnmәsinә tәsir gös -
tәrmәklә bәrabәr, Azәrbaycanda әrәbşünaslığın in -
kişafına xeyli kömәk etmişdir. Odur ki, 90 illik yu -
bileyindә iranşünaslar kimi әrәbşünaslar da bö yük
alimi hörmәtlә anır, onun ideya vә araşdırmalarını
davam etdirmәyә sәy göstәrirlәr.
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İmamverdi Hamidov

Rustam Aliyev as an Arabist

Summary

In this article, well known Iranist scholar
Rustam Aliyev’s activities in the area of Arabic
studies are being discussed. In this regards, sco-
lar’s writings pertaining to Arabic literature, his
referances to the issues of Arabic literature
while conducting research on compatible prob-
lems of Iranistics, his explanations to publica-
tons while making philological translations and
dealing with text studies, his lectures relating to
the history of Arab literature to be delivered at
various universities of the former Soviet union,
Arabic countries, and the USA, his speeches
made in scientific meetings on Arab philology,
as well as scholar’s activities as a scientific
adviser of doctoral students and candidates for
degree have been mentioned, in this paper. 



2019-cu il iyulun 3-dә AMEA
aka demik Ziya Bünyadov adına
Şәrq şünaslıq İnstitutunda gör kәm -
li şәrqşünas alim, Əmәkdar elm
xadimi, filologiya elmlәri doktoru,
professor Rüstәm Əliyevin 90 illik
yubileyi ilә әlaqәdar elmi sessiya
keçirilib.

Tәdbirdәn öncә Şәrqşünaslıq
İns titutunun әmәkdaşları Rüstәm
Əliyevin İkinci Fәxri Xiyabanda
mәzarını ziyarәt ediblәr. 

AMEA-nın әsas binasının 2-ci
mәr tәbәsindәki akt zalında ke çi ri -

lәn yubiley tәdbirini giriş sözü ilә
AMEA İctimai elmlәr bölmәsinin
akademik katibi, akademik Nәrgiz
Axundova açaraq, Rüstәm Əli ye -
vin Azәrbaycan elmini, Azәr bay -
can şәrqşünaslığını dünya miq ya -
sında tanıdan alimlәrdәn olduğunu
qeyd edib. N.Axundova Rüstәm

Əliyevin keçdiyi elm yolunun hәr
bir alimә bir örnәk olduğunu vur -
ğu layaraq, onun gәlәcәk nәsillәr
üçün böyük bir elmi miras qoy du -
ğunu söylәyib.

Daha sonra AMEA Humanitar

elmlәr bölmәsinin akademik ka ti -
bi, akademik Teymur Kәrimli çı -
xış edәrәk, Rüstәm Əliyevin ilk
növbәdә bir Azәrbaycanşünas
alim olduğunu qeyd edib vә onun
ni zamişünaslıqda xidmәtlәrinin
әvәzsiz olduğunu vurğulayıb. 

Sonra mәruzәlәr başlanılıb.

“Rüs tәm Əliyevin hәyatı vә elmi
fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri”
mövzusunda mәruzә edәn Şәrq şü -
naslıq İnstitutunun direktoru, Milli
Mәclisin deputatı, akademik Göv -
hәr Baxşәliyeva dünya şöhrәtli
şәrq şünas Rüstәm Əliyevin Azәr -
bay can xalqının elm vә mә dә niy -
yәt tarixindә tәk-tәk parlayan zә -
ka lardan olduğunu, orta әsrlәr
İran, Azәrbaycan, әrәb vә türk fi -
lo logiyası sahәsindә yüksәk intel -
lek tә malik bu görkәmli alimin
farsdilli әdәbiyyatın tәdqiqi vә nәş -
 ri, mәnbәşünaslıq vә mәtn şü nas lıq
sahәlәri üzrә apardığı tәd qi qatların
onun istedadının, zәh mәt keş liyinin
vә elmә mәhәbbәtinin bәhrәsi kimi
yarandığını qeyd edib. 

G.Baxşәliyeva bildirib ki, fe no -
me nal yaddaş, sәrbәst düşüncә
tәrzi, yüksәk intellekt, dillәri öy -
rәn mәk mәharәti Rüstәm Əliyevin
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el mi fәaliyyәtindә böyük rol oy na -
mışdır. Rus, fars, әrәb, ingilis, türk
dillәrini mükәmmәl bilmәsi ona
Şәrq vә Qәrb әdәbiyyatlarını oriji-

naldan oxumaq imkanı verirdi.
Hәr bir mәtnin, mövzunun ma hiy -
yә tini, fәlsәfi mәnasını dәrindәn
duy maq, tez qavramaq, azad du -
yum vә düşüncә tәrzinә, dәrin hiss
vә ağıla, yüksәk natiqlik isteda dı -
na malik olmaq, dünyanın müx tә -
lif ölkәlәrindә elmi vә siyasi möv -
zu larda mühakimәlәrinin qәtiliyi,
mәntiqiliyi, cәsarәti vә pafosu ilә
dinlәyicilәrini heyran etmәk qa bi -
liy yәti Rüstәm Əliyev fenomenini
sәciyyәlәndirәn xüsusiyyәtlәr ki -
mi ona Şәrqdә vә Qәrbdә böyük
şöhrәt qazandırmışdı.

Mәruzәdә qeyd edilib ki, alimә
şöh rәt gәtirәn, onu Şәrq vә Qәrb
alәmindә geniş tanıtdıran Firdov si -
nin “Şahnamә” (IV,V.VIII.c.),
Ömәr Xәyyamın “Rübailәr”, Sәdi
Şirazinin “Bustan” vә “Gülüstan”
әsәr lәrinin elmi-tәnqidi mәtninin
tәr tibi, tәrcümәsi vә tәdqiqi ol muş -
dur. Sonralar alim Nizaminin “Sir -
lәr xәzinәsi”nin elmi-tәnqidi mәt -
ni nin vә “Fәzlullah Nәimi Tәb rizi
vә İmadәddin Nәsimi Şirvaninin
fars divanı”nın tәrtibi kimi mühüm
elmi işlәrin öhdәsindәn gәlmişdir.

Şәrqşünaslıq İnstitutu İran filo -
lo giyası şöbәsinin müdiri, filo lo -
giya üzrә fәlsәfә doktoru Mәsiağa
Mәhәmmәdi “Dünya miqyaslı
iran şünas” mövzusunda mә ru zә -
sin dә görkәmli şәrqşünas alim

Rüs tәm Əliyevin elmi yara dı cı lı -
ğından, onun İran vә farsdilli
Azәr  baycan әdәbiyyatının әn
möh tәşәm әsәrlәrinin elmi-tәnqidi
mәtnlәrinin hazırlanmasında, rus
vә Azәrbaycan dillәrinә tәrcü mә -
sindә müstәsna xidmәtlәrindәn
danışıb. Rüstәm Əliyevin feno me -
nal istedadı sayәsindә hәlә gәnc
yaşlarından başlayaraq, dünya
şәrqşünaslığının nüfuzlu mәrkәz -
lә rindә öz sözünü dediyini, Azәr -
bay canı, Azәrbaycan elmini yük -
sәk lәyaqәtlә tәmsil etdiyini vur -
ğu layan M.Mәhәmmәdi görkәmli
alimi XIX әsrin ikinci yarısında vә
XX әsrin ilk onilliklәrindә çiçәk -
lәnmә dövrünü yaşayan klassik
şәrq şünaslıq mәktәbinin parlaq
da vamçısı kimi dәyәrlәndirib: “Fi -
lo loji mahiyyәtli bu mәktәbin әsa -
sını Şәrq dillәrinә dәrindәn bә lәd -
lik, әlyazma nüsxәlәrinin teks to -
loji tәdqiqi vә әksәr hallarda tәr cü -
mәsi, bu zәmindә tarixi-ictimai
real lıqlar, fәlsәfi-әxlaqi konsep si -
yalar vә bәdii sistemlәr haqqında
mülahizәlәrә keçid tәşkil edirdi.
Belә bir mәktәbin әnәnәlәrinә
söy kәnәn Rüstәm Əliyev tәbii ki,
geniş profilli bir şәrqşünas idi vә
Peterburqda tәhsil alması da buna
әlverişli şәrait yaratmışdı. Buna
baxmayaraq, Rüstәm Əliyev ilk
növbәdә iranşünas idi, onun dar
ix tisası fars dili vә әdәbiyyatı,
elәcә dә bütövlükdә farsdilli әdә -
biy yat idi”.

Rüstәm Əliyevin bu sahәdә әn
mühüm vә әn geniş tәdqiqatlarının
dahi İran şairi Sәdi Şirazi yara dı -
cılığı ilә bağlı olduğunu deyәn
M.Mә hәmmәdi alimin hәm na mi -
zәd lik, hәm dә doktorluq dis ser ta -
si yalarının Sәdi irsinә, konkret
ola raq, onun iki şah әsәri «Gülüs -
tan» vә «Bustan»a hәsr olun du ğu -
nu, hәm dә bu әsәrlәrin tәkcә
elmi-tәnqidi mәtnlәrini hazırlama-
dığını, eyni zamanda onların mәz -
munu vә poetikası barәdә ciddi
elmi mülahizәlәrini ortaya qoy -
duğunu vurğulayıb. 
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M.Mәhәmmәdi hәmçinin Rüs -
tәm Əliyevin tanınmış şәrqşünas
M.N.Osmanovla birlikdә Kembric
nüsxәsi әsasında Ömәr Xәyyamın
rübailәrini ruscaya tәrcümә etmә -
si ni vә farsca mәtn, müqәddimә vә
şәrhlәrlә birlikdә nәşr etdirmәsini
xatırladıb, alimin iranşünaslıq
fәaliy yәtinin әn parlaq sәhifә lә rin -
dәn birinin Fürdovsinin «Şah na -
mә»sinin elmi-tәnqidi mәtninin 9
cild lik Moskva nәşrinin 4,5 vә 8-ci
cildlәrini hazırlaması olduğunu
vur  ğulayıb. Çıxışda hәmçinin Rüs -
tәm Əliyevin iranşünaslıq fәaliy -
yәtinin onun farsdilli Azәrbaycan
әdә biyyatı, o cümlәdәn, Nizami,
Nә simi vә Füzuli irsi üzәrindә tәd -
qi qatları ilә tamamlandığı qeyd
edilib. Bildirilib ki, Rüstәm Əliyev
1974-cü ildә Tehranda İmadәddin
Nәsimi vә Fәzlullah Nәiminin fars
divanını nәşr etdirmiş, 1958-ci ildә
Füzulinin «Leyli vә Mәcnun»u,
1959-cu ildә isә qәzәllәri Rüstәm
müәl limin ön söz vә izahları ilә
Mos   kvada rus dilindә nәşr edil miş -
di. Çıxışda hәmçinin Əbubәkr ibn
Xosrov әl-Ustadın «Munis na mә»
әsәrinin müqәddimә vә şәrh lәrlә rus
dilinә tәrcümәsindәn dә söz açılıb.

AMEA Ədәbiyyat İnstitutu Qә -
dim dövr Azәrbaycan әdә biy yatı
şöbәsinin müdiri, filologiya üzrә
elmlәr doktoru, professor İmam -
ver di Hәmidov “Rüstәm Əli yev
әrәb şünas kimi” möv zusunda mә -
ru zәsindә Rüstәm Əliyevin әrәb -
şü naslıq sahәsindә fәaliyyәtindәn
danışıb. İ.Hәmidov bildirib ki, әsas
elmi fәaliyyәt sahәsi iranşünaslıqla
– farsdilli әdәbiyyatın tәdqiqi,
mәtn şünaslıq mәsәlәlәri ilә bağlı
olan prof. Rüstәm Əliyev әrәb di -
lindә yaradılmış vә tәsiri dünya
mә dәniyyәtinә keçmiş sivili za si ya -
nı sadәcә öyrәnmәklә kifayәtlәn -
mә miş, eyni zamanda bir әrәbşü -
nas kimi fәaliyyәt göstәrmişdir.
Rüstәm müәllimin әrәbşünaslıq
işlәri müxtәlif istiqamәtlәrdә ol -
muşdur: әrәb әdәbiyyatına aid ya -
zı ları, iranşünas kimi apardığı tәd -

qi qatlardakı müvafiq problemlәr
haq qında bәhs etdikdә әrәb әdә -
biy yatı mәsәlәlәrinә yer vermәsi,
mәtn şünaslıq işlәrindә vә filoloji
tәr cümәlәri yerinә yetirdikdә nәşr -
lәrә yazdığı izahları, ABŞ, әrәb
ölkәlәri vә keçmiş Sovet İttifaqının
müxtәlif universitetlәrindә әrәb
әdәbiyyatı tarixinә aid oxuduğu
mühazirәlәri, әrәb filologiyası ilә
bağlı keçirilәn elmi müzakirә vә

yı ğıncaqlardakı çıxışları, әrәb әdә -
biy yatının ayrı-ayrı dövrlәri sahә -
sin dә aspirant vә dissertantlara
elmi rәhbәrliyi. Çıxışda professor
Rüs tәm Əliyevin әrәb filolo gi ya sı -
na ciddi marağının hәlә Leninqrad
Dövlәt Universitetindә tәhsil aldığı
illәrdәn başladığı qeyd edilib.
R.Əli yev akad. Kraçkovskinin tә -
lә bәsi kimi әrәbşünas Rozenin
әnәnәsini davam etdirmiş vә L.Z.

Pisarevski ilә birgә universitet tәlә -
bә lәri üçün «Ərәb müntәxәbatı»nı
hazırlamışdır. İ.Hәmidov çıxışında
tanınmış әrәbşünsların vә әrәb
alim lәrinin Rüstәm Əliyevin bu sa -
hә dәki fәaliyyәti ilә bağlı söy lә dik -
lәri fikirlәri dә tәdbir iştirak şıla rı -
nın diqqәtinә çatdırıb. Çıxışının
sonunda İ.Hәmidov qeyd edib ki,
әrәbşünas R.Əliyev iranşünas
R.Əliyevi tamamlamış vә onun
şәrq  şünaslıq sahәsindә nüfuzunu
artır mışdır. Onun bu fәaliyyәti
Azәrbaycan – әrәb әdәbi-mәdәni
әlaqәlәrinin genişlәnmәsinә tәsir
göstәrmәklә bәrabәr, Azәrbay can -
da әrәbşünaslığın inkişafına xeyli
kömәk etmişdir.

Mәruzәlәrdәn sonra Rüstәm
Əli yevin Moskvada yaşayan oğlu
Med Əliyevin videomüraciәti tәd -
bir iştirakçılarına çatdırılıb.

Daha sonra akademik Möhsün
Hağısoylu, professorlar Mehdi
Ka zımov, Vilayәt Cәfәrov, Rә -
him Əliyev, Mahirә Quliyeva,
Şә fәq Əlibәyli, Şahin Fazil çıxış

edә rәk Rüstәm Əliyevlә bağlı xa -
ti rәlәrini danışıblar. 

Rüstәm Əliyevin ailәsi adından
yaxın qohumu Əli Hәsәnov çıxış
edәrәk, yubiley tәdbirinin tәşkilat -
çı larına öz tәşәkkürünü bildirib.

Vüqar Mәmmәdov,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru

Rüstəm Әliyev-90
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Hörmәtli Simpozium iştirakçıları!
Sizi ölkәmizin paytaxtı Bakı şәhәrindә

salamlamaqdan mәmnun olduğumu bildirir, hәr
birinizә әn sәmimi arzu vә dilәklәrimi yetirirәm. 

Etnik-mәdәni müxtәlifliyi vә tәbii-coğrafi
zәnginliklәri ilә dünyanın unikal guşәlәrindәn
olan Qafqazın son 1400 illik tarixi İslam dini ilә
bağlıdır. Azәrbaycanda, o cümlәdәn Qafqazın
müx tәlif bölgәlәrindә bu dinә mәxsus çoxsaylı
maddi vә qeyri-maddi mәdәniyyәt nümunәlәri
İslam sivilizasiyasının regiondakı dәrin kök -
lәrindәn xәbәr verir. Bu gün Qafqazda yaşayan
xalqların bir çoxunun mәdәniyyәtinin әsasını
İslam dәyәrlәri tәşkil edir.

İslam VII әsrin ortalarından etibarәn Azәr bay -
canda yayılmağa başlamış vә ölkәmiz İslam sivi -
li zasiyasının tarixi-mәdәni mәrkәzlәrindәn bi -
rinә çevrilmişdir. Xalqımız yüz illәr boyu belә
bir mәdәni-mәnәvi müstәvidә bәşәri fikir ta ri -
xinә böyük şәxsiyyәtlәr bәxş etmiş, dünya şöh -
rәtli azәrbaycanlı alim vә mütәfәkkirlәr, söz vә
sәnәt dühaları İslam mәdәniyyәtinin inkişafında
müstәsna xidmәtlәr göstәrmişlәr. 

Tarixәn olduğu kimi, bu gün dә Azәrbaycanda
islami dәyәrlәrin qorunmasına xüsusi әhәmiyyәt
verilir. Ulu öndәr Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә
9-11 dekabr 1998-ci ildә “İslam sivilizasiyası
Qaf qazda” Beynәlxalq Simpoziumunun Bakıda

keçirilmәsi xalqımızın öz tarixi keçmişinә vә
milli-mәnәvi dәyәrlәrinә bağlılığın bariz
nümunәsi idi. 

2017-ci ilin Azәrbaycan Respublikasında
“İslam Hәmrәyliyi İli” elan edilmәsi vә IV İslam
Hәmrәyliyi Oyunlarının Azәrbaycanda keçiril -
mәsi müasir narahat dünyamıza әmin-amanlıq vә
hәmrәylik çağırışları kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
Bir sıra ölkәlәrdә islamofobiyanın vüsәt aldığı
hazırkı dövrdә biz insanları birliyә, bәrabәrliyә,
sülhә vә tolerantlığa dәvәt edәn ümumbәşәri İs -
lam dәyәrlәrinin tәbliği istiqamәtindә ardıcıl
sәylәrimizi, eyni zamanda, mәdәniyyәtlәrarası
dialoq vә әmәkdaşlıq tәşәbbüslәrimizi bundan
sonra da davam etdirәcәyik. 

“İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq
Simpoziumunun maraqlı vә konstruktiv mü za -
kirәlәr şәraitindә keçәcәyinә, Azәrbaycanın,
ümu mi likdә Qafqazın İslam sivilizasiyasının in -
ki şafındakı tarixi yerinin vә rolunun araş dırıl ma -
sına yeni töhfәlәr verәcәyinә әminliyimi bildirir,
toplantınızın işinә uğurlar arzulayıram.

İlham Əliyev
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 10 iyul 2019-cu il.
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“İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq
Simpoziumunun iştirakçılarına 



2019-cu il iyulun 11-12-dә Bakıda Azәrbaycan
İlahiyyat İnstitutu, İslam Tarixi, İncәsәnәti vә Mә dә -
niy yәti Araşdırma Mәrkәzi vә AMEA-nın akademik
Z.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnsti tu tu nun tәş ki lat -
çılığı ilә “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Bey nәl xalq
Simpoziumu keçirilib. Simpozium iştirakçıları Fәxri
xiyabana gәlәrәk, xalqımızın ümummilli lideri, müasir
müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin memarı vә qurucusu
Heydәr Əliyevin xatirәsini ehtiramla yad edib, mәzarı
önünә әklil qoyublar. Görkәmli of tal mo loq-alim,
akademik Zәrifә xanım Əliyevanın da xa ti rә si ehti -
ramla anılıb, mәzarı üzәrinә tәr güllәr düzülüb.

Sonra Şәhidlәr xiyabanına gәlәn qonaqlar Azәr -
bay canın әrazi bütövlüyü uğrunda mübarizәdә can -
larından keçmiş qәhrәman Vәtәn övladlarının xa ti -
rәsinә ehtiramlarını bildirib, “Əbәdi mәşәl” abidәsi
önünә әklil qoyublar.

Tәdbirdәn öncә iştirakçılar Azәrbaycanın tarixi-
dini abidәlәri haqqında fotosәrgi ilә tanış olublar. 

Simpoziumun açılış mәrasimindә Azәrbaycan
Respublikasının dövlәt himni sәslәndirilib. 

Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Adminis tra si -
yasının Millәtlәrarası münasibәtlәr, multikultura lizm
vә dini mәsәlәlәr şöbәsinin müdiri Etibar Nәcәfov “İs -
lam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Sim po -
ziumunun iştirakçılarına Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müraciәtini oxuyub.

Tәdbirdә açılış nitqi ilә çıxış edәn Aİİ-nin rektoru,
ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Ceyhun Mәmmәdov
İs lamın Qafqaz xalqlarının hәyatında tutduğu әhә -
miyyәtli mövqeyә, hәmçinin qafqazlı alim vә mü tә -
fәk kirlәrin İslam sivilizasiyasına bәxş etdiklәri

töhfәlәrә toxunub. O, İslama dәrindәn bәlәd olan
ümummilli lider Heydәr Əliyevin birbaşa tәşәbbüsü
ilә 1998-ci il dekabrın 9-11-dә Bakıda "İslam Si vi li -
zasiyası Qafqazda" I Beynәlxalq Simpoziumunun
keçirildiyini nәzәrә çatdırıb.

Aİİ-nin rektoru daha sonra qeyd edib ki, tәmәli
ulu öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulan dini dә -
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yәr lәrә hörmәt vә qayğını, hәmçinin dinlәrarası to le -
rantlıq vә multikultural әnәnәlәrin tәbliğinә әsas -
lanan bu nәcib siyasәti Prezident İlham Əliyev uğurla
davam etdirir. 

Ceyhun Mәmmәdov Azәrbaycanın dünyada to le -
rantlıq vә multikulturalizm ideyalarını tәbliğ vә tәt -
biq edәn nümunәvi bir ölkә kimi tanındığını vurğula-
yıb. Bildirib ki, bu ideyaların tәbliğindә Azәrbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydәr
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
xidmәtlәri xüsusi olaraq vurğulanmalıdır.

Azәrbaycanda nümunәvi dövlәt-din münasibәt lә -
ri nin olduğunu bildirәn Ceyhun Mәmmәdov öl kә -
miz dә çox sayda mәscid, kilsә vә sinaqoqun dövlәt
vәsaiti hesabına tikilib, hәmçinin tәmir edildiyini
diq qәtә çatdırıb: “Qafqazın әn böyük mәscidi olan
“Hey dәr Mәscidi”nin inşa edilib inanclı insanların
istifadәsinә verilmәsi, din sahәsindә peşәkar kadr la -
rın hazırlanması mәqsәdilә Azәrbaycan İlahiyyat
İnstitutunun yaradılması, dini-mәnәvi sferaya dövlәt
dәstәyinin güclәndirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә
Mәnәvi Dәyәrlәrin Tәbliği Fondunun yaradılması
bunun әn bariz nümunәlәrindәndir”. 

Ceyhun Mәmmәdov nitqindә İslam sivilizasiyası-
nın inkişafında qafqazlı, xüsusәn dә azәrbaycanlı

alimlәrin özünәmәxsus yerini vurğulayaraq, mәşhur
İslam alimlәri haqqında bәhs edib. 

On iki ölkәdәn alim vә tәdqiqatçıların iştirak etdi-
yi Simpoziumun Qafqazda İslam sivilizasiyasının
tәd qiqinә töhfә verәcәyini vurğulayan Aİİ-nin rek -
toru tәdbirә uğurlar arzulayıb.

İslam Tarixi, İncәsәnәti vә Mәdәniyyәti Araş dır -
ma Mәrkәzinin Baş direktoru Halit Eren qloballaşma
dövründә ksenofobiyanın mәdәniyyәtlәr vә dinlәr
ara sında dialoqun inkişafına ciddi tәhdid olduğunu
vurğulayaraq bildirib ki, bu meyil dünyada sülhün vә
sabitliyin pozulmasında maraqlı olan radikal, ter ror -
çu qüvvәlәr tәrәfindәn dәstәklәnir. Bu tәhdidin qarşı-
sını almaq üçün tolerantlığın, dialoqun, әmәkdaşlığın
vә hәmrәyliyin güclәndirilmәsi böyük әhәmiyyәt da -
şı yır. Bu baxımdan Azәrbaycanın rolu xüsusi vur ğu -
lan malıdır. Azәrbaycan İslam dünyasının bir parçası
olduğundan, onun mәdәniyyәtindә әrәb, İslam ün sür -
lәri daha gözәçarpandır. Ona görә dә İslam si vi li -
zasiya sının Qafqazda yayılması, ilk növbәdә, Azәr -
baycanla bağlı olduğundan, belә bir tәdbirin burada
reallaşması çox mәqsәdәuyğundur. 

Halit Eren “İslam sivilizasiyası Qafqazda” möv -
zu sunda ikinci dәfә keçirilәn Beynәlxalq Sim po ziu -
mun tәşkilatçısı olmaqdan xüsusi qürur duyduğunu
nәzәrә çatdırıb.

Milli Mәclisin deputatı, AMEA-nın akademik Zi -
ya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva “İslam sivi -
li zasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Simpoziumunun
keçirilmәsini әlamәtdar hadisә adlandırıb. Qeyd edib
ki, İslam dini Azәrbaycanda yayıldığı vaxtdan dәrin
kök salıb, insanların davranışına, düşüncәsinә, mә nә -
viyyat vә mәdәniyyәtinә müәyyәnedici tәsir göstәrib. 

Qafqazın nadir bölgә olduğunu vurğulayan Göv -
hәr Baxşәliyeva bildirib ki, bu region öz tәbiәtinә,
coğ rafi mövqeyinә vә qәdim zamanlardan mәs kun -
laş mış, minillәrboyu yaşamış insanlarının xüsusiy yә -
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tinә görә xarakterizә oluna bilәr. Prezident İlham Əli -
ye vin Sәrәncamı ilә 2019-cu ilin Azәrbaycanda “Nә -
simi ili” elan edildiyini xatırladan akademik Göv hәr
Baxşәliyeva dahi şairin irsinin öyrәnil mә sin dә İslam
dinini bilmәyin vacib olduğunu vurğulayıb. Sim po -
ziumun mövzusunun aktual olduğunu deyәn aka -
demik burada dinlәnilәn mәruzәlәrin vә aparı lacaq
müzakirәlәrin İslam sivilizasiyasının tәdqiqinә töhfә
verәcәyinә әmin olduğunu söylәyib. 

Dini Qurumlarla İş üzrә Dövlәt Komitәsinin sәdri
Mübariz Qurbanlı İslam sivilizasiyasının Qafqaz
xalqlarına bәxş etdiyi dәyәrli töhfәlәri xüsusi vurğu-
layıb. Qeyd edib ki, Qafqaz xalqlarının, demәk olar,
әksәriyyәti İslam dininә ibadәt edir. İslam Qafqaz
xalqlarına sәadәt, xoşbәxtlik, inkişaf, islami dәyәrlәr
bәxş edib. İslam dini-mәnәvi dәyәrlәri Qafqaz
xalqlarının hәyatında mühüm rol oynayır. 

Mübariz Qurbanlı bildirib ki, ötәn әsrin 90-cı
illә rin dә Azәrbaycan dövlәt müstәqilliyini bәrpa
etdik dәn sonra Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin Azәr -
bay cana rәhbәrlik etdiyi vaxtda respublikamızda
insan hüquq vә azadlıqlarının tәmin edilmәsindә,
xalqımızın mil li-mәnәvi dәyәrlәrinin, dinlәrarası
dialoqun vә dini to lerantlıq әnәnәlәrinin qorunub
inkişaf etdiril mә sin dә mühüm addımlar atılıb, dini
etiqad azadlığı tam şәkildә tәmin edilib. Ulu
Öndәrin dövlәtçilik prin sip lәrini uğurla davam
etdirәn Prezident İlham Əliyev sa bitliyә vә to le -
rantlığa әsaslanan dövlәt-din münasi bәt lәrinin
möhkәmlәndirilmәsi üçün әvәzolunmaz xid mәtlәr
göstәrmәkdәdir. Bu gün Azәrbaycan İslam mәdәni
irsinin qorunub saxlanmasında vә dünyaya olduğu
kimi çatdırılmasında önәmli mәkanlardan biri kimi
tanınır. Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn 2016-cı
ilin Azәrbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edil -
mәsi sülhә, dostluğa, qarşılıqlı hörmәtә, birgә ya şa -
yı şa çağırış vә töhfәdir. Azәrbaycan nümunәsindә
dün ya ya göstәrildi ki, müxtәlif dinlәrin, millәtlәrin,

etnik qrupların nümayәndәlәri bir ölkәdә rahat şә -
kil dә ya şa ya bilәr. Paytaxt Bakı Ümumdünya Mә -
dәniyyәt lәr arası Dialoq Forumu, Beynәlxalq Hu -
manitar Forum vә digәr bu kimi böyük bey nәl xalq
tәdbirlәrә ev sahibliyi edir. 

Müasir dünyada irqçilik, ksenofobiya, islamo fo bi -
ya tәzahürlәrinin getdikcә güclәndiyini deyәn Mü ba -
riz Qurbanlı Azәrbaycan dövlәtinin çox mәsuliyyәtli
mis siyanı öz üzәrinә götürәrәk, müsәlman ölkәlәri
arasında hәmrәyliyin bәrqәrar olması vә dünyada İs -
lam dәyәrlәrinin tәbliği üçün ardıcıl iş apardığını
bildirib. Xatırladıb ki, Azәrbaycan Prezidentinin
2017-ci ilin ölkәmizdә “İslam Hәmrәyliyi İli” elan
edil mәsi haqqında Sәrәncamı bütün müsәlman
alәminә vә dünyaya xoşmәramlı mesaj oldu. 

Komitә sәdri İslam dininin tәkcә Azәrbaycanda
vә Qafqazda deyil, bütün dünyada sülhün vә әmin-
amanlığın tәmin olunmasında, qardaşlıq, dostluq
münasibәtlәrinin qurulmasında әvәzsiz rol oyna ya ca -
ğına әminliyini bildirib, bu dinin doğru mәnbәlәrdәn
araşdırılmasının, öyrәnilmәsinin vә olduğu kimi
tәbliğ olunmasının zәruriliyini qeyd edib vә
Simpoziumun mәhz buna xidmәt etdiyini vurğulayıb.

Qafqaz Müsәlmanları İdarәsi sәdrinin birinci
müavini Salman Musayev vurğulayıb ki, ölkәmizdә
döv lәt-din münasibәtlәri yüksәk sәviyyәdәdir. Bu
gün ölkәmizdә milli-mәnәvi dәyәrlәrin qorunması vә
tәbliği, dini radikalizmә qarşı mübarizә istiqamәtindә
aparılan işlәr, әldә olunan uğurlar Dini Qurumlarla İş
üzrә Dövlәt Komitәsi ilә Qafqaz Müsәlmanları
İdarәsinin birgә әmәkdaşlığı vә fәaliyyәti nәticәsindә
mümkün olub. Salman Musayev dini konfessiyalara
ulu öndәr Heydәr Əliyevin diqqәt vә qayğısından
danışaraq bildirib ki, müstәqil Azәrbaycanda tole -
rant  lığın vә dinlәrarası dialoqun әsasları mәhz
Ümum milli Lider tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilib. Ha -
zır da bu siyasәti Prezident İlham Əliyev uğurla
davam etdirir. Bugünkü tәdbir Heydәr Əliyev
ideyalarının davamı olaraq böyük önәm kәsb edir. Bu
Simpozium ölkәmizin İslam tarixindә vә coğrafi ya -
sında tutduğu önәmli mәqama, İslamın Qafqaza, әtraf
әrazilәrә yayılmasında Azәrbaycanın tarixi roluna
verilәn dәyәrdir. Bu, hәm dә dövlәtimizin İslam dә -
yәr lәrinә diqqәt vә qayğısının bariz nümunәsidir.

Türkiyәnin 29 Mayıs Universiteti Himayәçilәr
Şu rasının sәdri, professor Tayyar Altıkulaç Azәr bay -
canda dini etiqad azadlığının tәmin olunmasından,
dövlәtin dinә qayğısından mәmnunluğunu ifadә edib.
Bildirib ki, Azәrbaycan tolerantlıq mühiti ilә nәinki
Qafqaz regionunda, hәm dә dünyada seçilir. Azәr -
bay canda insanların milli-mәnәvi dәyәrlәrә bağlılığı,
dövlәt-din münasibәtlәrinin yüksәk sәviyyәdә
qurulması tәqdirәlayiqdir.
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Türkiyәnin İzmir Katip Çelebi Universitetinin
rektoru, professor Saffet Köse qeyd edib ki, sovet
dövründә Azәrbaycanda ateizm dәrslәri keçirilsә dә,
xalq öz dini inancını qoruyub vә müstәqilliyinә qo -
vuş duqdan sonra islami dәyәrlәrin tәbliğini bәrpa
edib. Azәrbaycanda din tәhsili sahәsindә mühüm
addımlar atılıb. Azәrbaycan İlahiyyat İnstitutunun
yaradılması nәinki bu ölkә, bütövlükdә Qafqaz üçün
çox önәmlidir. Azәrbaycan tolerant ölkәdir. Bu da
onu Qafqazda multikultural dәyәrlәrin qorunduğu
mәrkәzә çevirir.

Rusiyanın Moskva İslam İnstitutunun rektoru,
pro fessor Damir Muxetdinov Rusiya Federasiyası
Mü sәlmanları Ruhani İdarәsinin vә Rusiya Müftilәr
Şu rasının sәdri, Rusiya Federasiyası Prezidenti ya -
nında Dini Birliklәrlә Qarşılıqlı Fәaliyyәt Şurasının
üzvü müfti şeyx Ravil Qay -
nut dinin Simpozium iştirak çı -
la rına ünvanlanmış mәk tu -
bunu oxuyub.

Çıxış edәnlәr II Bey nәl -
xalq Simpoziumun Qafqazda
İslam sivilizasiyasının yayıl -
ma sı tarixinin elmi şәkildә öy -
rә nilmәsi vә bu tarixin aktual
problemlәrinin obyektiv araş -
dırıl ması istiqamәtindә xüsusi
әhәmiyyәt kәsb etdiyini nә -
zәrә çatdırıblar. 

Qonaqlar, hәmçinin Sim -
po ziumun keçirilmәsini ak -
tual hesab edib, tәşkilatçılara
minnәtdarlıqlarını bildiriblәr. 

Tәdbirdә Azәrbaycan İlahiyyat İnstitutunun tanı-
tım çarxı nümayiş etdirilib. Beynәlxalq Simpo ziu -
mun iştirakçıları xatirә şәkli çәkdiriblәr.

Simpozium öz işini panellәrlә davam etdirib.
Azәr baycan Türkiyә, Rusiya, Gürcüstan, İran,
Ukray na, Qazaxıstan, Özbәkistan, Moldova, ABŞ,
Avs traliya, Misir, Sәudiyyә Ərәbistandan 100-dәn
çox mәruzәçi 11 paneldә – “İslam mәdәniyyәtinin
Qaf qazda dini vә ictimai-mәdәni hәyata tәsiri”, “Qaf -
qazda İslam elmlәrinin inkişafı”, “Qafqazda İslam
memarlığı, incәsәnәti vә әdәbiyyatı”, “Azәr bay canda
tolerantlıq vә multikultural әnәnәlәrin möh kәmlәn -
dirilmәsindә Azәrbaycan Respub lika sı nın Prezidenti
İlham Əliyevin rolu”, “Qafqazda İsla mın yayılması”,
“Qafqazda multikulturalizm”, “İs lam sivilizasiyası
Qaf qazda” araşdırma vә tәlim sa hәsi kimi: meto do -
loji mәsәlәlәr, tarixi mәnbәlәr, sә nәd lәr vә artefaktlar,
mövzu üzrә akademik әmәk daşlıq”, “Qafqazda din
tәhsilindә mәscid, mәdrәsә vә xanәgahların rolu”,
“Çar Rusiyasının Qafqazda İslam siyasәti”, “Qafqaz

alimlәrinin İslam dünyasında dәqiq, tәbiәt vә hu ma -
nitar elmlәrin inkişafında rolu” mövzularında pa nel -
lәrdә çıxış ediblәr.

Şәrqçünaslıq İnstitutunun әmәkdaşlarından “İs -
lam Sivilizasiyası Qafqazda” araşdırma vә tәlim sa -
hә si kimi: metodoloji mәsәlәlәr; tarixi mәnbәlәr; sә -
nәd lәr vә artefaktlar; mövzu üzrә akademik әmәk -
daş lıq” mövzusunda paneldә moderatorluğu insti tu -
tun direktoru, akademik   Gövhәr Baxşәliyeva, “Qaf -
qazda İslamın yayılması”mövzusunda paneldә isә
t.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov ediblәr.

Panellәrdә AMEA Şәrqşünaslıq İnstitutunun
әmәkdaşlarından institutun direktoru, akademik
Göv hәr Baxşәliyeva “AMEA akad. Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda son iki onillikdә
islamşünaslıq tәdqiqatlarına dair”, i.ü.f.d., dos.

Mәmmәdәli Babaşlı “Axund  Mir  Mәhәmmәd  Kә -
rim Bakuvinin dini  vәhdәt anlayışı vә tәmsil etmә
tәcrübәsi”, t.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov “Xәzәr xaqan-
lığında İslamın yayılması”, t.ü.f.d. Gülәr Qafqazlı
“Mәdәni maarifçi Qafqaz şeyxi Şeyxülislam Axund
Mәhәmmәdәli Fәrәculla Pişnamazzadәnin yenilik
uğrunda mübarizәsi”, fil.ü.f.d., dos. Laura Orucova
“Ərәb dilçiliyinin formalaşması vә inkişafına İslamın
tәsiri”, fil.ü.f.d., dos. Lalә  Bayramova “İslam dininin
Azәrbaycan şifahi xalq dastanlarının tәşәkkülündә
rolu”, t.ü.f.d., dos. Sevda Süleymanova “Qәdim
oruc luq ayini vә Siriu-Şi’ra kultu”, t.ü.f.d.  Namiq
Mәm mәdov “Müqәddәs Cәrcic ziyarәtgahı multi kul -
turalizm nümunәsi kimi”, Yaxşıxanım Nәsirova
“Cәnubi Azәrbaycanın “Xalxal” bölgәsinin sosial-
mә dәni inkişafında dini müәssisәlәrin-zaviyәlәrin
rolu (XVIII әsrin әvvәllәri)”, Mirzә Ənsәrli “1801-
1917-ci illәrdә çarizmin Cәnub Qafqazda İslam si -
yasәti (arxiv materialları әsasında)”, İbrahim Bağırov
“Molla Sәdra düşüncәsindә fәlsәfә-din münasibәti”,
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Aynurә  Mәmmәdova “Dini-tarixi abidәlәrin tәmir vә
bәrpasında Heydәr Əliyev Fondunun rolu”, Elnur
Mustafayev “İmadәddin Nәsiminin şeirlәrindә
mәhdәviyyat (xilaskarlıq) inancının tәzahürlәri”,
Dürdanә Cәfәrli “Qafqazda dini tәhsil sahәsindә İrә -
van mәktәbinin rolu: İrәvanilәr sülalәsinin nü mu -
nәsindә” mövzusunda mәruzәlә ediblәr

Simpozium öz işini iyulun 12-dә bağlanış mә ra si -
mi ilә başa vurub. Tәdbirdә çıxış edәn Aİİ-nin rek to -
ru, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Ceyhun Mәm mә -
dov Simpoziumda Qafqazda İslam sivilizasiyasının
yayılması tarixinin elmi şәkildә öyrәnildiyini vә bu
tarixin aktual problemlәrinin araşdırıldığını, ölkә mi -
zin uzunәsrlik tarixi keçmişә malik qarşılıqlı hörmәtә
әsaslanan milli-mәdәni müxtәliflik vә etnik-dini dö -
züm lülük mühiti haqqında mәruzәlәr dinlәnildiyini
qeyd edib. O bildirib ki, mәruzәçilәr, hәmçinin mü -
sәl man ölkәlәri ilә әlaqәlәrin inkişafında ümummilli
lider Heydәr Əliyevin misilsiz xidmәtlәri, bu siya sә -
tin layiqli davamçısı Azәrbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәmizdә
möv cud olan tolerant vә multikultural mühitin dün -
ya da tanıdılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn
tәdbirlәr barәdә geniş çıxış ediblәr.

Ceyhun Mәmmәdov, Simpoziumda İslam sivili-
zasiyasının inkişafında qafqazlı, xüsusәn azәr bay -
canlı alimlәrin özünәmәxsus mövqeyindәn bәhs edә -
rәk, mәşhur İslam alimlәri haqqında mәruzәlәrin dә
dinlәnildiyini diqqәtә çatdırıb. Rektor vurğulayıb ki,
Simpoziumun rәmzi mәnası da var: “Bildiyiniz kimi,
iyulun 14-dә ulu öndәr Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә
gәlmәsinin 50 ili tamam olur. Bu baxımdan da kon -
fran sın tәşkili xüsusi әhәmiyyәt daşıyır”.

Daha sonra Azәrbaycan İlahiyyat İnstitutunun
rek toru, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Ceyhun

Mәmmәdov “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Bey -
nәl xalq Simpozium iştirakçılarının Azәrbaycan Res -
pub likasının Prezidenti İlham Əliyevә ünvanlanmış
müraciәtini oxuyub.

Müraciәtdә deyilir:
“Möhtәrәm cәnab Prezident!
İyulun 11-dә vә 12-dә Azәrbaycan İlahiyyat İns -

titutu (Aİİ), İslam Tarixi, İncәsәnәti vә Mәdәniyyәti
Araşdırma Mәrkәzi (IRCICA) vә AMEA-nın aka de -
mik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
birgә tәşkilatçılığı ilә Bakı şәhәrindә keçirilmiş “İs -
lam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Sim po -
ziumuna göstәrdiyiniz hәrtәrәfli diqqәtә, elәcә dә
tәdbir iştirakçılarına ünvanladığınız müraciәtә görә
Sizә tәşәkkürümüzü vә minnәtdarlığımızı bildiririk.

İslam dünyasının ayrılmaz hissәsi olan Azәr bay can
tarixәn müsәlman sivilizasiyasının yaranması vә
tәrәqqisindә mühüm rol oynamışdır. Tәsadüfi deyil dir
ki, Bәhmәnyar Azәrbaycani, Şihabәddin Süh rә vәrdi,
Nizami Gәncәvi, Nәsirәddin Tusi, İmadәddin Nәsimi,
Seyid Yәhya Şirvani, Mәhәmmәd Füzuli vә yüzlәrlә
başqa azәrbaycanlı mütәfәkkirlәr müsәlman alәmindә
elmi, fәlsәfi vә әdәbi düşüncәnin inkişa fın da müstәsna
xidmәtlәr göstәrmişlәr. İslam mә dә niy yәti Qafqazın
digәr bölgәlәrinә mәhz Azәrbaycandan yayılmışdır. 

Ulu öndәr Heydәr Əliyev “Qafqazda İslamın
yayıl ması vә inkişaf etmәsi Azәrbaycandan başlayır”
söylәmәklә İslam sivilizasiyasının Qafqazda bәrqәrar
olmasında Azәrbaycanın oynadığı әhәmiyyәtli rola
diqqәt çәkmişdir. İslamın Qafqazda yaşayan xalq -
ların hәyatındakı tarixi rolu vә әhәmiyyәtinә dәrin -
dәn bәlәd olan Ümummilli Liderin birbaşa tәşәbbüsü
vә iştirakı ilә 1998-ci il dekabrın 9-dan 11-dәk Bakı -
da “İslam sivilizasiyası Qafqazda” Beynәlxalq
Simpoziumu keçirilmişdir. 
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İyulun 11-dә vә 12-dә Bakıda keçirilәn “İslam
sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Simpozium
da mәhz Heydәr Əliyevin misilsiz ideyalarının
hәyata keçirilmәsinә xidmәt edir. Bu Simpoziumun
keçirilmәsi Azәrbaycan dövlәtinin vә şәxsәn Sizin
İslam mәdәniyyәtinә verdiyiniz qiymәtin әyani
tәzahürüdür. 

Müasir dövrdә Sizin rәhbәrliyinizlә sosial-iqtisadi
baxımdan sürәtlә inkişaf edәn Azәrbaycan elm vә
mәdәniyyәt sahәsindә dә çoxsaylı nailiyyәtlәrә imza
atır. Azәrbaycan, artıq multikultural dәyәrlәrin xalq
vә dövlәt sәviyyәsindә dәstәklәndiyi vә beynәlxalq
miqyasda tәbliğ olunduğu ölkә kimi tanınır. 2016-cı
ili “Multikulturalizm ili” elan etmәyiniz Sizin bu ali
dәyәrlәrә yüksәk münasibәtinizin bariz nümunәsidir.
Hәqiqәtәn dә qloballaşan dünyada monokultural
mәdәniyyәt anlayışının multikultural düşüncә ilә
әvәzlәnmәsi, mәdәniyyәtlәrin öz “getto”larından
çıxması bir zәrurәtә çevrilmişdir. Bu baxımdan,
Azәrbaycan dövlәtinin sivilizasiyalararası vә
mәdәniyyәtlәrarası әlaqәlәrdә multikulturalizmi önә
çәkmәsi zamanın çağırışları ilә sәslәşir.

2017-ci ilin “İslam Hәmrәyliyi İli” elan edilmәsi
haqqında 2017-ci il 10 yanvar tarixli Sәrәncamınız
İslam dünyasının әn böyük ehtiyacını çox
dәqiqliklә müәyyәnlәşdirdiyinizi göstәrir.
Bu Sәrәncam dünyada getdikcә güclәnәn
ksenofob vә islamofob qüvvәlәrә tutarlı
cavabdır, eyni zamanda, 2016-cı ilin
“Multikulturalizm ili” elan olunması
barә dә 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sә rәn -
camınızın mәntiqi davamıdır. Аzәrbаycаn
hәm multikultural dәyәrlәrin tәtbiqi vә
tәbliği, hәm dә müsәlman alәmindә vәh -
dәt vә qardaşlıq ideyalarının yayıl ması
baxımından nümunәvi ölkәdir. 

Dünyada sülh, әmin-amanlıq vә to le -
rantlığın carçısı olan Azәrbaycan, tәәssüf
ki, bu dәyәrlәri heçә sayan Ermәnistanın

tәcavüzü ilә üz-üzә qalmış, torpaqlarının 20 faizi
işğal edilmiş, bir milyondan çox azәrbaycanlı öz
doğma yurd-yuvalarından didәrgin salınmışdır. İşğal
altındakı torpaqlarda yüzlәrlә İslam mәdәniyyәti
nümunәsi mәhv edilmiş, mәscid vә türbәlәr dağıdıl-
mışdır. Simpozium iştirakçıları olaraq, dünya icti -
maiy yәtinin bu vandalizmә biganә qalmayacağına,
Azәrbaycanın haqq sәsinә sәs verәcәyinә ümidvar ol -
du ğumuzu bildiririk. Əminik ki, Sizin rәhbәrliyinizlә
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü tәmin edilәcәkdir.

Möhtәrәm cәnab Prezident!
Biz, “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Bey nәl -

xalq Simpoziumunun iştirakçıları bu beynәlxalq
tәdbirә göstәrdiyiniz qayğı vә diqqәtә görә bir daha
Si zә öz dәrin minnәtdarlığımızı bildirir, Azәr bay -
canda vә dünyada sülh vә әmin-amanlığın qo run ma -
sı, ölkәmizin inkişafı vә çiçәklәnmәsi naminә
fәaliyyәtinizdә uğurlar arzulayırıq”.

Simpozium iştirakçılarına sertifikatlar tәqdim
olunub. 

Bağlanış mәrasimindәn sonra mәtbuat konfransı
ke çirilib, kütlәvi informasiya vasitәlәri nümayәn dә -
lә rinin sualları cavablandırılıb.
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Azәrbaycan iranşünaslıq mәk tәbi
istәr keçmiş Sovetlәr Birliyinin şәrq -
şünaslıq mәktәblәrindә, istәrsә dә İran,
Türkiyә, Hindistan, Pa kis tan vә Ərәb
ölkәlәri vә Avropada ki fa yәt qә dәr yaxşı
tanınır. Bu mәk tәb Azәr bay canın gör -
kәmli filosof, ta rix çi, dilçi, mә dәniy yәt -
şünas şәrq şü  nasları tәrәfin dәn yaradıl mış
vә uzun illәr әrzindә inkişaf etdiril miş -
dir. Bu mәktәbi xa tırlayarkәn şәrq şü  nas
alimlәrdәn Mü bariz Əli zadә, Rә him
Sultanov, Rüs tәm Əliyev, Qә zәnfәr Əli -
yev vә başqalarının ad la rını yada salaraq
onlarla fәxr edirik. 

Bu mәktәbin yaradıcıları vә da -
vamçıları sırasında elә alimlәrimiz olub
ki, onların adları o qәdәr dә tez-tez hal-
lanmır, halbuki onların iran şü nas lığın,
dilçiliyin, mәdәni әlaqәlәrin inkişafında
töhfәlәri heç dә az olma mışdır vә onların
tәd qi qat fәaliyyәtlәri, elmi nailiyyәtlәri
öz aktuallığını vә әhәmiyyәtini bu günә
qәdәr itir mә mişdir. Belә alim lәrdәn biri
dә öz elmi әsәrlәri ilә iranşünas alimlәr
arasında vә elәcә dә Yaxın vә Orta Şәr -
qin problemlәri ilә maraqlanan geniş
elmi dairә lәr dә vә oxucu auditoriyasında
tanın mış vә şöhrәt tapmış professor Hә -
sәn Şıxmahmud oğlu Mahmudov olmuşdur. 

Tәk bunu qeyd etmәk kifayәtdir ki, bu şәrq -
şünas alim nәinki Azәr baycanda, Sovetlәr İttifaqı
adlanan nәhәng bir ölkәdә fars dili sintaksisi üzrә
doktorluq dissertasiyası müda fiә etmiş ilk şәrq -
şünas alim olmuş dur. Fars dilinin әn az öyrәnilmiş
vә tәdqiq edilmiş sahәsi olan sintaksisi әsas tәd -
qiqat mәnbәyi kimi seçmәk son dәrәcә dәrin zәka,
gözәl dil tә fәk kürü tәlәb edәn cәsarәtli bir addım
idi. 

Lakin Hәsәn Mahmudovun elmi vә pedaqoji
fәaliyyәti yalnız fars dilinin sintaksisi ilә mәh -
dudlaşmır. Onun fars dili qrammatikasının müx -
tәlif problemlәrinә hәsr olunmuş elmi mәqalәlәri,
dәrs vә saitlәri, müxtәlif beynәlxalq kon frans vә
simpoziumlarda iran şü naslığın bu vә ya digәr
mәsәlәlәrinә aid mәruzә vә çıxışları hәqiqәtәn dә
ümumilikdә iranşünaslıq elminә vә xüsusәn dә fars
dilinin tәdqiqi sa hә sinә dәyәrli bir töhfә idi. 

Qeyd edәk ki, Hәsәn Mahmu do vun elmi
fәaliyyәti, onun nәzәri tәd qiqat dairәsi geniş vә
çoxşaxәli idi. Onun Azәrbaycan şәrqşünaslıq mәk -
 tәbinin nümayәndәsi kimi İran da keçirilәn vә bu
ölkәdә yaşayan kö çәri tayfaların tarixinә vә mü -
qәd dәratına hәsr edilmiş bir sim po ziu ma dәvәt
edilmәsi vә oradakı çıxışının alqışlarla qarşılan ma -
sı buna bir sübutdur. 

Hәsәn Mahmudov Azәrbaycan şәrqşünaslıq
tarixindә yalnız elmi-pe daqoji fәaliyyәti ilә deyil,
hәm dә gö zәl tәşkilatçılıq qabiliyyәti, yük sәk
rәhbәrlik fәaliyyәti ilә dә yadda qalmışdır. Belә ki,
universitetdә fars dili kafedrasında laborant olaraq
fәaliyyәtә başlamış Hәsәn Mahmu dov öz elmi
yüksәlişi, zәhmәt keş liyi, yüksәk mәnәvi dәyәrlәrә
sahib olması nәticәsindә Şәrqşünaslıq fa kül tәsinin
dekanı vәzifәsinә qәdәr yük sәlmiş, tәxminәn 13 il
bu sәla hiy yәtli işini layiqincә yerinә yetirmәklә
yanaşı elmi-pedaqoji fәaliy yәtini dә inkişaf et dir -
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mişdir. Şüb hәsiz ki, ölkәnin әn mötәbәr ali mәk -
tәbindә uzun illәr fakültә dekanı kimi çalışması,
haqqında danış dı ğımız alimin hәm dә gözәl tәş ki -
lat  çı lıq vә rәhbәrlik qabiliyyәtinә ma lik oldu ğun -
dan xәbәr verir. 

Hәsәn Mahmudov 1925-ci ildә Quba şәhәrindә
anadan olmuşdur. Alim hәmişә mәnsub olduğu
Şıxlar nәsli ilә fәxr etmişdir. O, mәzarları Qafqaz
Müsәlmanları Ruhani İda rәsi tәrәfindәn ziyarәtgah
kimi qey dә alınan köklü bir nәslin nüma yәn dәsidir.
Elmә, müdrik sözә, adәt-әnәnәlәrә hörmәt edәn
mühitdә, fars vә әrәbdilli abidәlәrin әhatә sindә
böyümüş bir insanın sonralar Azәrbaycanın
tanınmış bir şәrq şü nası olması tәsadüfi deyildi.
Hәsәn Mahmudov 1941-ci ildә Quba şә hәrindә
pedaqoji mәktәbi әla qiy mәt lәrlә başa vurduqdan
sonra 1941-1944-cü illәr әrzindә Quba şә hәrindә
orta mәktәb müәllimi kimi fәaliyyәt göstәrir. 

Lakin uşaqlıq illәrindәn şәrq dillәrinә vә әdә -
biyyatına aşılanmış istәk vә marağı onu әldә etdiyi
pe daqoji tәhsillә kifayәtlәnmәyә qoy mur. Gәnc
müәllim Bakıya gәlәrәk 1946-cı ildә Azәrbaycan
Dövlәt Universitetinin Şәrqşünaslıq fakül tә sinin
fars dili şöbәsinә daxil olur.

Şәrqşünaslıq fakültәsindә oxu du ğu illәr әrzindә
öz davranışı, özün dәn böyüklәrә göstәrdiyi hör -
mәt, tәlәbә yoldaşları ilә ünsiyyәt qur ma bacarığı
ilә seçilirdi. O, hәqi qә tәn dә, hәlә tәlәbәlik illәrin -
dәn gö zәl tәşkilatçılıq qabiliyyәtinә ma lik oldu ğu -
nu nümayiş etdirmişdi. Hәmin illәrdә şәrqşünaslıq
fakül tә sindә tәhsil almış tәlәbәlәrin xatirә lә rindә
dә Hәsәn müәllim son dә rәcә çalışqan, tәlәbә
yoldaşlarının kö mәyinә gәlmәyә hazır olan, bü tün
asudә vaxtını da yalnız tәhsilinә yönәldәn bir gәnc
kimi xatırlanır. Hә lә tәlәbә ikәn fars dili ka fed -
rasının laborantı vәzifәsinә tәyin edi lir vә fakültә
rәhbәrliyinin etimadını doğrultmağa çalışır. Bu ona
hәm hәyatını sәrf etmәk istәdiyi bir sa hәyә daha
çox bağlanmaq, hәm dә ailәsinin qayğılarını
yüngül lәş dir mәk imkanını verirdi. Çünki ye ni cә
müharibәdәn çıxmış bir ölkәdә yaşayan minlәrlә
ailә kimi hәmin il lәrdә gәnc tәlәbәnin ailәsi dә
ciddi mad di çәtinlik içәrisindә idi. Bu cür gәr gin
tәhsil vә әmәk illәri nәti cә sin dә 1951-ci ildә Şәrq -
şünaslıq fa kül tәsini fәrqlәnmә diplomu ilә bi ti rir
vә aspiranturada saxlanılmağa layiq görülür.

1954-cü ildә aspiranturanı bitir dik dәn sonra o,
“Müasir fars әdәbi di lindә tamamlıqların feillә
idarәsi” möv zusunda namizәdlik disserta si ya sını
müdafiә edir.

Bu dissertasiya nәinki Azәr bay can, hәtta sovet
şәrqşünaslıq el min dә fars dilinin tәdqiqindә yeni
bir is ti qamәtin başlanğıcını qoydu. Dis ser tasiyada
onun irәli sürdüyü elmi mülahizәlәr vә gәldiyi
nәticәlәr fars dili ilә mәşğul olan alimlәrin ara sın -
da yeni tәdqiqatların yaranmasına sәbәb oldu. 

Namizәdlik dissertasiyasından son ra gәnc alim
elm vә әmәk sahә sin dә pillә-pillә addımlayaraq
әv vәl cә fars dili kafedrasında müәl lim, sonra baş
müәllim, daha sonra dosent kimi çalışır. 

Alim Tehran, Moskva, Kiyev, Sank-Peterburq,
Ufa, Düşәnbә, Tbi lisi vә keçmiş Sovet İttifaqının
baş qa şәhәrlәrindә keçirilәn kon fran slarda, sim po -
ziumlarda, ses siya lar da Azәrbaycan şәrqşünaslıq
mәk tәbini vә Azәrbaycan Dövlәt Uni versitetini
layiqincә tәmsil edirdi. 

Şәrqşünaslıq fakültәsinin elmi, ictimai-siyasi
hә yatında yaxından iştirak edәn Hәsәn müәllim
1965-ci ildә fakültәnin dekanı vәzifәsinә tәyin olu -
nur vә 1977-ci ilin sonuna qәdәr bu mötәbәr vә
ağır işi yerinә yetirir. Dekan vәzifәsindә çalışdığı
müd dәtdә fakültәdә dәrs bölgüsü, müәllimlәrin
ixtisaslaşması, müәl lim-tәlәbә ünsiyyәti, kafed ra -
lar ara sında iş bölgüsü sahәsindә nәzәrә çar pan
müsbәt dәyişikliklәr bu alimin öz vәzifәsinә ciddi
yanaş ma sı ilә bağlıdır. Onun rәhbәrliyi döv rün dә
fakültәdә çalışan müәllim he yәti onu son dәrәcә
tәvazökar, qay ğı keş, әmәkdaşlarının vә tәlәbә lә ri -
nin problemlәri ilә yaxından maraqlanan bir insan
kimi yada salırdı. Tәsadüfi deyil ki, hәmin illәr
әrzin dә universitetin Şәrqşünaslıq fakül tә sinin
mәzunları içәrisindә son ra lar ölkәdә tanınmış alim
vә siyasi xa dimlәr olan şәxsiyyәtlәr yetişmişdir. 

1965-1977-ci illәrdә Hәsәn müәl lim Şәrqşü nas -
lıq fakültәsinin dekanı olmaqla yanaşı, hәm dә uni -
ver sitetin “İran dillәri”, “Türk dil lәri” vә “Asi ya
xalqları әdәbiyyatı” ixtisasları üzrә Müdafiә Şu ra -
sının sәdri olmuşdur. Hәmin illәrdә 30-dan çox na -
mizәdlik vә doktorluq dis sertasiyaları müdafiә
edilmiş, 10-dan çox namizәdlik vә doktorluq dis -
ser tasiyasının elmi rәhbәri vә rәsmi opponent
mәhz Hә sәn Mah mu dov olmuşdur. Bundan әlavә
o, müx tә lif illәr әrzindә respublikanın nәşriyyat or -
qan ları tә rәfindәn İran dilçiliyinә hәsr olunmuş bir
çox ki ta ba ön söz yazıb, bir neçә kitabın elmi
redaktoru olub. 

Hәsәn Mahmudov 1983-cü ildә uzun illәr üzә -
rin dә işlәdiyi tәd qi qatını başa vuraraq SSRİ Elmlәr
Akademiyasının Şәrqşünaslıq İns ti tu tunda “Fars
dilindә sadә cüm lә lәrin struktur tiplәri vә cümlә
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üzv  lә ri problemi” mövzusunda doktorluq disser ta -
siyası müdafiә etmiş vә mәhz bununla da iran şü -
naslıq tari xin dә fars dili sintaksisi üzrә dok torluq
dissertasiyası müdafiә etmiş ilk şәrqşünas alim ol -
muş dur. Belә bir alimin vә rәhbәr işçinin o döv rün
әn ali mükafatlarından olan “Le nin Yubiley Me -
dalı”, “Azәr bay can SSR Ali Sovetinin Fәxri Fәr -
manı” ilә tәltif olunması tam tәbii idi. 

Hәsәn Mahmudovun doktorluq dissertasiyası
İran dilçiliyinin әn aktual nәzәri problemlәrindәn
bi rinә, sadә cümlә sintaksisinә hәsr olun muşdu. O
zamana qәdәr istәr qәrb, istәrsә dә sovet iranşünas -
lı ğın da sırf bu mövzuya hәsr olunmuş xüsusi bir
tәdqiqat әsәri yox idi. Dissertasiyanın bir tәdqiqat
obyekti kimi qarşıya qoyduğu mә sә lәlәr müәllif
tәrәfindәn elmi әsas larla vә farsdilli әdәbi-bәdii
mәn bә lәrdәn götürülmüş 10 mindәn artıq misallar
üzәrindә şәrh edilәrәk uğur  la cavablandırılmışdır.
Müәllif bir dissertasiya çәrçivәsindә fars dili
sintaksisinin ümdә prob lem lә rini (fars dilindә
predikativliyin ifa dә vasitәlәri, cümlә növlәrinin
tә yin edilmәsi üçün struktur-qrammatik meyar la rın
seçilmәsi vә bu me yarlara uyğun olaraq cüt tәr kibli
vә tәktәrkibli cümlә növlәrinin müәy yәn -
lәşdirilmәsi, fars dilindә feli idarә mexanizmi)
araş dırmışdır. Bu dissertasiyasının nә qәdәr önәmli
vә layiqli bir әsәr olduğunu göstәrmәk üçün op po -
nent qismindә tanınmış iranşünas Yuri Aronoviç
Rubinçikin çıxış etmәsini qeyd etmәk kifayәt dir.
Qeyd etmәk lazımdır ki, Y.A.Ru binçikin fars
dilinin sintak sis mәsәlәlәrinә dair elә bir monoq ra -
fiyası, elmi әsәri, mәruzә vә çıxışı yoxdur ki, orada
elmi fikirlәrinә istinad etdiyi qrammatiklәr sıra sın -
da Hәsәn Mahmudovun adı qeyd olunmasın. 

Müdafiәdәn sonra alim “Fars di lindә sadә cüm -
lә sintaksisi” adlı mo  noqrafiya dәrc etdirmişdir.
Rus, İran, Qәrbi Avropa alimlәrinin әsәr lәrindә fars
dilinin tarixi, qәdim fars dili, fars dilinin başqa İran
dillәri arasında yeri, dilin fonetik vә morfoloji
quruluşu, sintaksisin ayrı-ayrı mәsәlәlәrinә böyük
diqqәt yetirilsә dә, hәmin әsәrlәrdә sadә cüm lә
xüsusi tәdqiqat obyekti olmamışdır. 

Hәsәn Mahmudov görkәmli rus şәrqşünası L.S.
Peysikovdan sonra fars dilçiliyindә cüttәrkibli vә
tәk tәr kibli cümlәlәrdәn bilavasitә danışan ikinci
alim olmuşdur. O, bu mo noq ra fiyada fars dilindә
sadә cüm lәnin bütün növlәrinin tәsnifatını ver miş,
cümlә üzvlәrinin әlaqәsi, cüm  lәdә söz sırası, fars
vә Azәr bay can dil lә rin dә cüttәrkibli vә tәk tәr kib li
cüm  lә lә rin qrammatik ifadә tәr zindә möv cud olan

oxşarlıq kimi mühüm mә sә lәlәri dәrindәn araşdır-
mışdır.

Bundan başqa H.Mahmudov «Синтак си ческая
связь дополнений с глаголами в современном
персидском языке» (1966) vә “Син таксис совре-
менного персидского языка»(1983) kimi daha iki
monoqrafiyanın da müәllifidir. 

Hәsәn Mahmudovun bu mo noq rafiyalarına
Azәrbaycan Şәrqşü nas lıq mәktәbinin әn tanınmış
nüma yәn dәlәrindәn olan professor Ney yәr Zәman
Hatәmi vә Əhmәd Şәfai müsbәt rәy vermiş vә
onun elmi müd dәalarını fars dili sintaksisinin tәd -
qiqi sahәsindә yeni ciddi müla hi zәlәr kimi
qiymәtlәndirmişdilәr. 

Alim adı çәkilәn monoqrafi ya lardan әlavә 50-
dәn artıq elmi әsә rin - elmi mәqalә, fars dili dәrs -
lik lә ri (7), dәrs vәsaitlәrinin müәllifidir. Elmi
әsәrlәri Bakıda, Moskvada, Ufa da, Tbilisidә,
Düşәnbәdә Azәr baycan vә rus dillәrindә, Mün -
hendә (Almaniya), Tehranda (İran) fars dilindә
nәşr olunmuşdur:

Hәsәn müәllimin pedaqoji fәaliy yәtindәn da -
nışarkәn deyә bi lәrik ki, o, kafedramızın vә fa kül -
tә mi zin әn yaxşı müәllimlәrindәn idi. Hә sәn
müәllim dәrs dediyi tә lәbәlәrә fars dilinin incә lik -
lәrini öyrәtmәk üçün hәr bir tәlәbәyә fәr di ya -
naşma üsulu tәtbiq edir, lazım gәldiyi tәqdirdә öz
asudә vaxtı he sa bına әlavә mәşğәlәlәr vә hazır laş -
malar yolu ilә tәlәbәlәrin tәdris edi lәn kursdan geri
qalmamasını ciddi nәzarәt altında saxlayırdı. 

O, uzun illәr kafedramızda İran filo logiyası
fәnnini fars dilindә tәd ris edәn yeganә müәllim
olmuşdur. Ümumiyyәtlә, istәr fars dilinin tari xi ni,
istәrsә dә qәdim, orta vә müa sir fars dillәrinin
qarşılıqlı tәdrisini hәyata keçirәn yalnız bir necә
professorumuz olmuşdur. Bunlardan biri dә mәhz
Hәsәn Mahmudov idi. 

Onun istәr elmi, pedaqoji, tәşki la ti fәaliyyәti,
istәrsә dә İran dilçi li yi üçün kifayәt qәdәr әhә miy -
yәtli olan elmi tәdqiqatlarını nәzәrә al saq, deyә
bilәrik ki, Hәsәn Şıx mah mud oğlu Mahmudov
Azәr baycan Şәrqşünaslıq mәktәbinin tarixinә öz
adını hәmişәlik yazdırmışdır. 

Mehdi Kazımov,
BDU-nun İran filologiyası kafedrasının müdiri,

professor 
Leyla Mahmudova,
dosent
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2019-cu il mayın 6-da Bakı
Dövlәt Universitetinin yaran ma -
sı nın 100 illiyi ilә bağlı Şәrq şü -
nas lıq fakültәsinin tәşkilatçılığı
ilә “Şәrqşünaslıq fakültәsinin
gör  kәm li alimlәri” seriyasından
pro fes sor Hәsәn Şıxmahmud
oğlu Mah mudovun elmi-pe da -
qoji fәaliy yәtinә hәsr olunmuş
elmi-praktik sessiya keçirilib.

Sessiyanı “Şәrqşünaslıq fakül -
tә sinin inkişafında professor Hә -
sәn Mahmudovun rolu” adlı mә -
ruzә ilә fakültәnin dekanı pro fes -
sor Elxan Əzizov açıb. O, qeyd
edib ki, Hәsәn Mahmudovun
1965-1977 illәrdә Şәrqşünaslıq fa -

kültәsinin dekanı vәzifәsindә ça -
lış dığı müddәtdә fakültәdә bir sıra
müsbәt  köklü dәyişikliklәr apa rı -
lıb. Bu illәr әrzindә fakültәnin
müәl lim heyәtindә dә istәr ixti sas -
laş ma, istәrsә dә pedaqoji fәaliy -
yәt baxımından nәzәrә çarpacaq
dә rәcәdә bir oyanış müşahidә olu-
nurdu. 

İran filologiyası kafedrasının
müdiri professor Mehdi Kazımov
“Professor Hәsәn Mahmudovun
el mi-pedaqoji fәaliyyәti” adlı mә -
ruzә ilә çıxış edәrәk alimin dünya
iranşünasları siyahısında xüsusi
yeri olduğunu, fәaliyyәtini tam
olaraq fars dilinin tәdqiqinә vә

tәd risinә hәsr etdiyini, onun nәinki
Azәr baycanda, hәtta keçmiş So -
vet lәr İttifaqında fars dili sin tak -
sisi üzrә doktorluq dissertasiyası
müdafiә etmiş ilk şәrqşünas alim
olduğunu vurğulayıb. 

Sessiyada hәmçinin AMEA
Milli Azәrbaycan Tarix Mu ze yi -
nin Numizmatika vә Epiqrafiya
şöbәsinin müdiri professor Əli Rә -
cәb li, BDU Şәrqşünaslıq fa kül tә -
si nin Türk filologiyası kafed ra sı -
nın müdiri professor Rüfәt Rüs tә -
mov, AMEA  A.Bakıxanov adına
Tarix İnstitutunun Mәnbәşünaslıq
vә Tarixşünaslıq şöbәsinin müdiri
professor Şahin Fәrzәliyev, AMEA

Ni zami Gәncәvi adına Milli Azәr -
bay can Ədәbiyyatı muzeyinin
Kom parativistika vә bәdii tәrcü -
mә lәr şöbәsinin müdiri, f.ü.f.d.
Şәfәq Əlibәyli, BDU Şәrqşünaslıq
fakültәsinin İran filologiyası ka -
fed rasının dosenti Əsmәtxanım
Mәmmәdova çıxış edәrәk alimin
gözәl vә alıcәnab insan olmaqla
ya naşı, hәm dә tәcrübәli pedaqoq,
bacarıqlı tәşkilatçı olduğundan
danışıblar vә Hәsәn Mahmudovun
Azәrbaycan Şәrqşünaslıq elmindә
silinmәz bir iz qoyduğunu qeyd
ediblәr.  
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2019-cu il martın 10-14-da Mәrakeş Krallığının
paytaxtı Rabat şәhәrindә İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı
Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) XIV sessiyası vә digәr
illik tәdbirlәri keçirildi. Toplantıda Dağlıq Qarabağ
da daxil olmaqla, Azәrbaycan әrazilәrinin 20 faizinin
Ermәnistan tәrәfindәn işğalı, Xocalı soyqırımının
tanınması, Əl-Qüds Əl-Şәrif vә Fәlәstinә dair mә -
sәlәlәr (Fәlәstindә vәziyyәt, İƏT Pİ-nin İsrailin Əl-
Qüdsü yәhudilәşdirmәsinә qarşı mübarizәdә rolu),
Suriya vә Livanda işğal olunmuş әrәb torpaqları,
Suriyada humanitar vәziyyәt, terrorizmin bütün
formalarına qarşı mübarizә (BMT bayrağı altmda ter -
rorizmә qarşı mübarizә vә işğala qarşı mübarizә hü -
qu qunun tanınması, hәr hansı bir islam dövlәtinә qo -
yul muş sanksiyanın rәdd edilmәsi, Çad gölü vә Afri -
ka da terror aktlarına qarşı mübarizә), sülh mәqsәdlәri
üçün müasir texnologiyadan azad istifa dәyә dair in -
san ların ayrılmaz bәrabәr vә balanslaşdırılmış hüqu -
qu nun tanınması, Yaxın Şәrq regionunun kütlәvi
qırğın silahlarından, xüsusilә dә nüvә silahından azad
zonaya çevrilmәsi, İraq, Sudan, Somali, Əfqanıstan
vә Malidә vәziyyәtin müzakirәsi vә onun qonşu döv -
lәtlәrә tәsiri, İslam dövlәtlәrindә qaçqın vә miqrasiya
prob lemi (Suriya Ərәb Res pub likası, İraq Res pub -
likası, Əfqanıstan İslam Res pub likası, Myanma), İs -
lamın ali dәyәrlәrinin müdafiәsi mәqsәdilә müsәlman
dövlәtlәrin arasında әmәkdaşlıq vә koordinasiya, Ki pr -
dә vәziyyәt, Cammu vә Kәşmirdә vәziyyәt, dün ya -
dakı müsәlman azlıqları ilә hәmrәylik (Qәrbi Trakiya
vә Dodekanesdәki türk müsәlman milli azlığı,
Myanmada Rohinca müsәl manları, Cәnubi Filippin, 

2019-cu il martın 10-14-da Mәrakeş Krallığının
paytaxtı Rabat şәhәrindә İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı
Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) XIV sessiyası vә digәr
illik tәdbirlәri keçirildi. Toplantıda Dağlıq Qarabağ
da daxil olmaqla, Azәrbaycan әrazilәrinin 20 faizinin
Ermәnistan tәrәfindәn işğalı, Xocalı soyqırımının ta -
nın ması, Əl-Qüds Əl-Şәrif vә Fәlәstinә dair mәsә lә -
lәr (Fәlәstindә vәziyyәt, İƏT Pİ-nin İsrailin Əl-Qüd -
sü yәhudilәşdirmәsinә qarşı mübarizәdә rolu), Suriya
vә Livanda işğal olunmuş әrәb torpaqları, Suriyada
humanitar vәziyyәt, terrorizmin bütün formalarına
qarşı mübarizә (BMT bayrağı altmda terrorizmә qarşı
mübarizә vә işğala qarşı mübarizә hüququnun ta nın -

ması, hәr hansı bir islam dövlәtinә qoyulmuş sank -
siyanın rәdd edilmәsi, Çad gölü vә Afrikada terror
aktlarına qarşı mübarizә), sülh mәqsәdlәri üçün müa-
sir texnologiyadan azad istifadәyә dair insanların ay -
rılmaz bәrabәr vә balanslaşdırılmış hüququnun ta nın -
ması, Yaxın Şәrq regionunun kütlәvi qırğın silah la -
rın dan, xüsusilә dә nüvә silahından azad zonaya çev -
ril mәsi, İraq, Sudan, Somali, Əfqanıstan vә Malidә
vәziyyәtin müzakirәsi vә onun qonşu dövlәtlәrә tә si -
ri, İslam dövlәtlәrindә qaçqın vә miqrasiya problemi
(Suriya Ərәb Respublikası, İraq Respublikası, Əfqa -
nıs tan İslam Respublikası, Myanma), İslamın ali dә -
yәr lәrinin müdafiәsi mәqsәdilә müsәlman dövlәtlәrin
arasında әmәkdaşlıq vә koordinasiya, Kiprdә vә ziy -
yәt, Cammu vә Kәşmirdә vәziyyәt, dünyadakı mü sәl -
man azlıqları ilә hәmrәylik (Qәrbi Trakiya vә Do de -
kan esdәki türk müsәlman milli azlığı, Myanmada
Rohinca müsәlmanları, Cәnubi Filippin, Mәrkәzi
Afrikada müsәlman azlıqlar, Krımda müsәlman ta tar -
la rının vә Çindә uyğurların vәziyyәti), islamofobiya,
ksenofobiya vә qeyri-tolerantlığa qarşı mübarizә, mü -
sәlman ölkәlәri arasında viza prosesinin sadәlәş diri l -
mәsi vә digәr mәsәlәlәrlә bağlı müzakirәlәr aparıldı.

Azәrbaycan nümayәndә heyәti martın 11-dә İƏT
Pİ İcraiyyә Komitәsinin 41-ci iclasında iştirak etdi.
İclasda tәşkilatda müzakirә olunacaq bir sıra mәsә -
lәlәr nәzәrdәn keçirildi.

Tәşkilatın siyasi mәsәlәlәr vә xarici әlaqәlәr
daimi komitәsinin martın 12-dә keçirilmiş iclasında
AR Milli Mәclisin nümayәndә heyәtinin tәşәbbüsü
ilә tәklif edilmiş iki qәtnamә layihәsi – “Ermәnistan
Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı
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tәcavüzünә dair” vә “1992-ci il Xocalı soyqırımı qur -
banlarının xatirәsinin anılması” qәtnamә layihәlәri
müzakirә edildi. Hәr iki qәtnamә layihәsi üzv
dövlәtlәr tәrәfindәn yekdilliklә dәstәklәnib, komitә
iclasında qәbul olunub vә İƏT Pİ Konfransının 12-ci
sessiyasına  tәqdim edildi.

İnsan hüquqları, qadın vә ailә mәsәlәlәri üzrә ko -
mi tәnin iclasında Myanmada Rohinca müsәlman la rı -
na qarşı davam edәn insan haqları pozuntuları, Cam -
mu vә Kәşmirdә davam edәn insan hüquqları po zun -
tuları, İƏT Pİ-na üzv dövlәtlәrdәki bütün inkişaf
istiqamәtlәrindә qadınların rolunun artırılması, İƏT
Pİ konfranslarında nümayәndә heyәtlәrinin tәr ki -
bindә qadınların iştirakı, İslam alәmindә gәnclәrin
statusunun artırılması, Avropada müsәlman miqrant
ailәlәrinin vәziyyәti vә s. mәsәlәlәrә baxıldı.

Mәdәni vә Hüquqi mәsәlәlәr vә sivilizasiyalar vә
dinlәr arasında dialoq üzrә komitәnin iclasında qeyri-
әrәbdilli İslam dövlәtlәrindәn olan tәlәbәlәri әrәb
dilinin öyrәdilmәsinә tәşviqi, müsәlman dövlәt lә rin dә
müqәddәs yerlәrin qorunması, qeyri-müsәlman
ölkәlәrdәki İslam mәdәni irsinin, dini vә ianә tә si sat -
larının qorunması, İslam dәyәrlәri ilә Qәrb dә yәr lә -
rinin qarşıdurmasına xüsusi әhәmiyyәt verәn mә dә niy -
yәtlәrarası dialoq vә s. kimi mәsәlәlәr müzakirә edildi.

İqtisadi әlaqәlәr vә әtraf mühit üzrә komitәnin ic -
la sında İƏT üzv dövlәtlәri arasında ticarәtin artması
vә ticari maneәlәrin azaldılması, İslam alәmindә in ki -
şaf sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi qurumların
güclәndirilmәsi vә dәstәklәnmәsi, әtraf mühit mә sә -
lәlәri vә davamlı inkişaf, Afrika sahil dövlәtlәrindә
sәhralaşma ilә mübarizә, üzv dövlәtlәrin par la men t -
lәrindә su ehtiyatlarının qorunması sahәsindә әmәk -
daşlıq, әtraf mühitin mühafizәsi vә iqlim dәyişik li -
yinә qarşı mübarizә sahәsindә әmәkdaşlığın geniş -
lәn dirilmәsi, elm vә texnologiya üzrә İƏT Pİ üzv par -
lamentlәri arasında әmәkdaşlıq vә s. mәsәlәlәr әtra -
fında müzakirәlәr keçirildi.

Martın 11-dә müsәlman qadın parlamentarilәrin
8-ci konfransında iştirak etdim. Konfransda müsәl -
man qadınlarının hüquq vә vәzifәlәrinә dair bır sıra
çı xışlar oldu. Yerli vә regional problemlәrin vә mü na -
qişәlәrin hәllindә qadınların rolu, müsәlman qadın vә
uşaqların işğal altında olan әrazilәrdә qarşıdurmalar-
dan qorunması kimi mövzularda müzakirәlәr aparıldı
vә Müsәlman qadın parlament üzvlәrinin növbәti
Konfransının tarixi vә yeri müәyyәnlәşdirildi. Ertәsi
gün  İƏT Pİ Ümumi Komitәsinin iclası baş tutdu.

Martın 12-dә yekun kommunikenin hazırlanması
üçün açıq iclas keçirildi vә sәnәdin mәtni müza ki rә -
lәr dәn sonra qәbul edildi. Yekun kommunikeyә Azәr -
baycanın әrazi bütövlüyünü dәstәklәyәn 2 bәnd salındı.

Daha sonra Afrika qrupu, Asiya qrupu vә Ərәb öl -
kә lәri qrupunun iclasları keçirildi. İclaslarda hәm

İcraiyyә Komitәsinә üzvlәr seçildi, hәm dә komi tә lә -
rә ölkәlәr üzrә seçkilәr keçirildi. Asiya qrupunun ic -
la sına qatılan Azәrbaycan nümayәndә heyәti İcraiyyә
Komitәsinә üzv seçildi, Ümumi komitә vә İnsan haq -
la rı, qadın vә ailә mәsәlәlәri üzrә daimi ixtisaslaşmış
komitәlәrdә tәmsil olundu.

Martın 13-dә İƏT Pİ XIV sessiyası öz işinә baş la -
dı. Sessiyada 15-dәk İƏT Pİ üzv dövlәtlәrin (BƏƏ,
Uqanda, Küveyt, Burkina-Faso, Liviya, Qatar, Ma v -
ri taniya, Oman, Sәudiyyә Ərәbistanı, Seneqal vә s.)
spikerlәri, o cümlәdәn qardaş Türkiyәnin Böyük Mil -
lәt Mәclisinin yeni seçilmiş sәdri Mustafa Şentop da
geniş nitqlә çıxış etdilәr. Daha sonra sessiyada iştirak
edәn üzv dövlәtlәrin nümayәndә heyәtlәrinin rәh -
bәrlәri çıxış etdilәr.

Azәrbaycan nümayәndә heyәti adından mәruzә ilә
mәn çıxış etdim. İlk öncә Azәrbaycan Respublikası
Pre zidentinin salamlarını tәdbir iştirakçılarına çat dır -

dım. Müzakirә edilәn mәsәlәlәrә münasibәtimi bil -
dir dim. Fәlәstin vә müqәddәs Qüds әl-Şәrif, Suriya,
Somali, Əfqanıstan, Mali, Kıprıs, Camu vә Kәşmir,
Qәrbi Trakiya vә Dodekanesdә müsәlman azlıqları-
nın problemi, Myanmada Rohinca müsәlmanlarının
vәziyyәtinә dair mövqeyimizi açıqladım. Xocalı fa -
ciәsi haqqında mәlumat verәrәk, insanlığa qarşı yö -
nәl miş bu cinayәtin sәbәblәrindәn vә ağır nәticә lәr in -
dәn danışdım. Bildirdim ki, 1992-ci il fevralın 25-dәn
26-a keçәn gecә Azәrbaycanın Xocalı şәhәrindә küt -
lәvi qırğın törәdilib, 613 dinc sakin qәtlә yetirilib,
1275 nәfәr girov götürülüb, 150 nәfәr itkin düşüb,
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min dәn çox insan әlil olub. Cari ilin 26 fevralında
Xocalı qәtliamının 27-ci ilinin tamamlandığını bir
daha iştirakçıların nәzәrinә çatdırdım.

Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ mü na qi -
şәsi barәdә tәdbir iştirakçılarını mәlumatlandıraraq
Ermәnistanın Azәrbaycana hәrbi tәcavüz etdiyini, öl -
kә mizin әrazisinin 20 faizindәn artıq hissәsinin işğal
olunduğunu bir daha bildirdim. Diqqәtә çatdırdım ki,
bu tәcavüz nәticәsindә bir milyondan çox insan ev-
eşiyindәn didәrgin düşüb, 20 min azәrbaycanlı hәlak
olub, 150 min nәfәr yaralanıb vә ya müxtәlif dәrәcәli
xәsarәt alıb, 4 mindәn çox insan itkin düşüb. Er mә nis -
tan tәrәfindәn Dağlıq Qarabağ vә onun әtrafındakı
yed di rayonun işğal olunduğunu, hәmin әrazilәrdә et -
nik tәmizlәmә siyasәti aparıldığını, hәmçinin islam
abi dәlәrinin, müqәddәs yerlәrin vә mәscidlәrin, mә dә -
ni irs nümunәlәrinin yerlә-yeksan edildiyini vur ğu la -
ya raq bildirdim ki, bu, tәkcә Azәrbaycana qarşı yox,
hәm dә bütün müsәlman alәminә qarşı böyük cinayәtdir.

Azәrbaycanın hәmçinin 1990-cı illәrin әvvәl lә rin -
dә ermәni terror tәşkilatları tәrәfindәn törәdilәn 30-
dan çox terror aktına mәruz qaldığını, 2 minәdәk in -
sa nın bu cinayәtlәrin qurbana çevrildiyini iştirak çı -
ların diqqәtinә çatdırdım. Sonda bütün müsәlmanları
bu cinayәtlәrә biganә qalmamağa çağırdım. BMT vә
digәr beynәlxalq tәşkilatların, o cümlәdәn İslam
Əmәk daşlıq Tәşkilatının vә onun Parlament İttifa qı -
nın qәbul etdiyi çoxsaylı qәtnamәlәri xatırladaraq,
Ermәnistan Respublikasının hәlә dә onlara әmәl
etmәdiyini bildirdim.

Daha sonra üzv dövlәtlәrin tәmsilçilәrini Azәr -
bay can nümayәndә heyәtinin tәşkilatın Rabat ses -
siyasına tәqdim etdiyi haqq işimizi dәstәklәyәn iki
qәtnamә layihәsinә sәs vermәyә çağırdım. Qәtna -
mәlәr yekdilliklә qәbul edildi.

Aşağıda hәr iki qәtnamәnin mәtni verilir.

Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan
Respublikasına qarşı tәcavüzünә dair

CONF- 14/PFR-30 saylı
Qәtnamә

İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatına Üzv Dövlәtlәrin
Par lament İttifaqının müvafiq olaraq 11-14 mart
2019-cu il tarixlәrindә Mәrakeş Krallığının Rabat
şәhәrindә keçirilmiş l4-cü Sessiyası,

İslam Əmәkdaşlığı Tәşkilatının Nizamnamәsinin
prinsiplәri vә mәqsәdlәrindәn çıxış edәrәk,

Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Res pub -
likasına qarşı tәcavüzü vә bu  tәcavüz nәticәsindә
Azәr baycan Respublikasının әrazisinin 20%-nin işğal
olunması vә 1 milyondan artıq azәrbaycanlının öz ev
vә mülklәrindәn qovulmasından olduqca narahat
olaraq,

Ermәni işğalı nәticәsindә 1 milyondan artıq
qaçqın vә köçkünün ağır vәziyyәtә düşmәsindәn,
yaranmış humanitar problemlәrin miqyası vә
ciddiliyindәn dәrin tәәssüf hissi keçirәcәk,

Azәrbaycan әrazilәrinin әhәmiyyәtli hissәsinin
davamlı işğalı vә bu әrazilәrin fiziki, demoqrafik, iq -
ti sadi, sosial vә mәdәni xarakterinin dәyişdirilmәsinә
yönәlmiş fәaliyyәtdәn dәrin narahatlıq hissi keçir -
diyini ifadә edәrәk,

Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә törәdilәn
dağıntı, vandallıq, ictimai vә şәxsi mülklәrin oğur -
luğu vә talan edilmәsi, habelә hәmin әrazilәrdә tәbii
resursların qeyri-qanuni istismarından, habelә
onlardan istehsal olunmuş mәhsulların qanunsuz
alqı-satqısından dәrin narahatlığını bildirәrәk,

Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә mәdәni
irs nümunәlәrinin itirilmәsi, mәhvi, oğurlanması,
talan edilmәsi, qanunsuz nәqli vә qeyri-qanuni mә -
nim sәnilmәsindәn, habelә bu kimi mülkiyyәtә qarşı
yönәlmiş vandalizm aktları vә dağıdılmasından
narahatlıq keçirәrәk,

Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş әrazilәrdә
Azәrbaycan tarixinin, mәdәniyyәtinin, arxeologiya
vә etnoqrafiyasının fraqmentlәrinin islam irsinin
ayrılmaz hissәsi oldugunu vә onların müdafiә edil -
mә si zәrurәtini vurğulayaraq, ermәni işğalçıları tәrә -
fin dәn işğal edilmiş Azәrbaycan әrazilәrindә qәdim
nadir abidәlәrin, o cümlәdәn islam sivilizasiyasının
tarixi memarlıq abidәlәrinin vә mәscidlәrinin tam vә
ya qismәn dağıdılmasını qeyd edәrәk, türbә, mәq bә -
rә, arxeoloji qazıntı, muzey, kitabxanalar, bәdii sәrgi
sa lonları, dövlәt teatrları vә konservatoriyaların
dağıdılması ilә bahәm, ölkәdәn çoxsaylı qiymәtsiz
әşyaların vә milyonlarla kitab vә tarixi әlyazmaların
çılxarılmasını qeyd edәrәk,

İƏT-in Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan
Respublikasına qarşı tәcavüzü haqqında bütüb
qәtnamәlәrinin icrasını qәtiyyәtlә dәstәklәyәrәk,

BMT Nizamnamәsinә ciddi şәkildә riayәt olun -
ma sına vә Tәhlükәsizlik Şurasının bütün müvafiq
qәt namәlәrinin bütünlüklә yerinә yetirilmәsinә is rar -
la çağıraraq,

Ermәnistan vә Azәrbaycan arasındakı münaqi şә -
nin hәllinә yönәlәn bütün diplomatik vә digәr sәylәri
alqışlayaraq,

Bütün üzv dövlәtlәrin Azәrbaycan Respub lika sı -
nın suverenliyi, әrazi bütövlüyü vә siyasi müs tә qil li -
yinә hörmәt etmәk öhdәliyini bir daha tәsdiqlәyәrәk:

1. Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Res -
pub likasına qarşı tәcavüzünü qәti pislәyir vә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının iş -
ğal edilmiş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz
çıxarılmasını tәlәb edir.

2. İşğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә Azәr bay -
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canın mülki әhalisinә qarşı törәdilmiş әmәllәri insanlıq
әleyhinә cinayәt kimi dәyәrlәndirir vә bu ci na yәti
törәdәnlәrin mәsuliyyәtә cәlb edilmәsini qeyd edir.

3. İşğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә arxeo lo -
ji, mәdәni vә dini abidәlәrin talan edilmәsini vә da -
ğıdılmasını qәti pislәyir.

4. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 822 (1993), 853
(1993), 874 (1993) vә 884 (1993) saylı  qәtnamә lә ri -
nin icra edilmәsi mәqsәdilә İƏT Pİ bütün üzvlәrini
İƏT-in qәbul etdiyi bütün müvafiq qәrar  vә qәt na -
mәlәri qәti icra etmәyә çağırır.

5. Bununla әlaqәdar İƏT Pİ üzv dövlәtlәrinin par -
la mentlәrini aşağıdakı әmәli tәdbirlәri görmәyә
tәkidlә dәvәt edir:

a. Tәcavüzkarı münaqişәnin gәlәcәk eskalasiyası
imkanından vә Azәrbaycan әrazilәrini işğal altında
sax lamağa davam etmәkdәn mәhrum etmәk üçün bü -
tün dövlәtlәri Ermәnitanı hәr hansı silah vә hәrbi
sursatla tәmin etmәkdәn çәkinmәyә çağırır, üzv döv -
lәtlәrin әrazisi bu cür tәchizatın tranziti üçün istifadә
edilmәmәlidir;

b. Dağlıq Qarabağ vә digәr işğal olunmuş Azәr -
baycan әrazilәrinә İƏT üzv dövlәtlәrinin fiziki vә
hüquqi şәxslәrinin hәr hansı sәfәrlәri vә orada fәaliy -
yәti qadağan olunmalıdır;

c. Turizm şirkәtlәrini, agentliklәrini, opera tor la -
rını vә onların yerli tәşkilatlarını bu әrazilәrә turist
sә fәrlәrinin vә Azәrbaycanın işğal edilmiş әra zi lә -
rindә turizmin tәşviqinin qeyri-qanuniliyi, habelә qa -
nun suz separatçı rejimin beynәlxalq turizm yar mar -
ka larında vә digәr turizmlә bağlı tәdbirlәrdә tәb li ği -
nin yolverilmәzliyi haqda mümküncә geniş mәlu mat -
landırmaq;

d. Ermәnistanla ikitәrәfli münasibәtlәri, o
cümlәdәn diplomatik nümayәndәliyin sәviyyәsinin
endirilmәsi yolu ilә mәhdudlaşdırmaq;

e. Ermәnistanla iqtisadi әmәkdaşlıqdan, o cüm lә -
dәn onun iqtisadiyyatına sәrmayә qoyuluşundan
imtina etmәk;

f.  Ermәnistana, Azәrbaycan әrazilәrinin işğalının
da  vamını tәmin edәn hәr hansı yardımın qarşısını
almaq;

6. İƏT Pİ üzv dövlәtlәri bu istiqamәtdә göstәrilәn
sәylәrin güclәndirilmәsi vә yuxarıda göstәrilәn mә sә -
lәlәrin daha effektiv hәlli üçün zәruri qa nun ve ricilik
aktlarını vә onların tәtbiqi mexanizmlәrini qәbul
etmәyә çağırır;

7. İƏT-in Baş katibin münaqişә üzrә müvafiq
qәtnamә vә qәrarların effektiv icrasını tәmin etmәyi
vә beynәlxalq vәzifәlәrini yerinә yetirmәk mәqsәdilә
Ermәnistana tәzyiq etmәyi tәklif edir;

8. Azәrbaycan Respublikasının müstәqilliyi, әrazi
bütövlüyü vә beynәlxalq sәrhәdlәrinin toxunul maz -
lığı çәrçivәsindә münaqişәnin әdalәtli vә sülh yolu ilә

hәllinә öz dәyişmәz dәstәyini ifadә edir vә nәticәyә
isti qamәtlәnmiş fәaliyyәtә -Azәrbaycanın qaçqın vә
köç künkәrinin dәrhal ayrılmaz hüququ olan öz ev -
lәrinә tәhlükәsiz, şәrәfli vә layiqli qayıdışına çağırır.

9. Mәsәlә ilә davamlı olaraq mәşğul olmaq vә ha -
zır kı qәtnamәnin müddәalarının icrasını tәşkilatın
növbәti sessiyalarında nәzәrdәn keçirmәyi qәrara alır.

1992-ci il Xocalı Soyqırımının qurbanlarının
xatirәsinin anılmasına dair

CONF-14/PER-31 saylı
Qәtnamә

13-14 mart 2019-cu il Mәrakeş Krallığının
paytaxtı Rabatda keçirilәn İƏT Pİ üzv dövlәtlәrinin
14-cü sessiyası,

İƏT üzv dövlәtlәri Parlament İttifaqının Nizam na -
mә sindәn vә İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Xar tiy a -
sın dan irәli gәlәn prinsip vә mәqsәdlәrindәn çıxış
edәrәk,

İslam Sammiti, İƏT Xarici İşlәr Nazirlәrinin ic -
las ları, habelә İƏT Parlament İttifaqı tәrәfindәn in -
diyә kimi qәbul olunmus Ermәnistan Res pub likasının
Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzünә dair
bütün qәtnamәlәri bir daha tәsdiq edәrәk,

İƏT PI üzv dövlәtlәrinin parlamentlәri tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü, siyasi
müstәqillik vә suverenliyinin, habelә münaqişәnin
Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü vә
beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәri çәrçivә sin -
dә hәllinin davamlı dәstәklәnmәsini bir daha
vurğulayaraq,

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının Azәrbaycan Res -
pub likasının әrazisinin işğalını tәnqid edәn, Azәr bay -
can Respublikasının әrazi bütövlüyü vә suve ren -
liyini, beynәlxalq sәrhәdlәrin toxunulmazlığını vә
torpaqların hәrbi güc vasitәsilә işğalının yolveril mәz -
liyini dәstәklәyәn vә Ermәnistan Respublikasının
Silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının iş -
ğal olunmuş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz
çıxarılmasını tәlәb edәn 822, 853, 874 vә 884 saylı
qәtnamәlәrini bir daha xatırladaraq,

Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Res pub -
likasına qarşı davamlı tәcavüzündәn, әrazilәrin qeyri-
qanuni işğalı, beynәlxalq hüququn norma vә prin sip -
lәrinin, habelә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının, İƏT vә
digәr beynәlxalq tәşkilatların müvafiq qәtna mә lә -
rinin kobud şәkildә pozulmasından ciddi narahat lı -
ğını bildirәrәk,

Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respub -
lika sının işğal olunmuş әrazilәrindә qeyri-qanuni vә
provokativ siyasәtindәn, xüsusilә dә hәmin әrazilәrin
fiziki, demoqrafık, iqtisadi vә mәdәni xarakterinin
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dәyiş dirilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn fәaliy -
yәtdәn ciddi narahatlığını vurğulayaraq,

Münaqişә әrzindә Ermәnistan Respublikası tә rә -
fin dәn yürüdülәn vә gәlәcәk pozuntular üçün münbit
şәrait yaradan siyasәtdәn, xüsusilә beynәlxalq hu ma -
nitar hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının kobud
şәkildә pozuntusu, mülki vәtәndaşların qәtli, etnik
tәmizlәmә, әsirlәrin tutulması vә saxlanılması, mü h -
aribә әsirlәrinә qarşı pis rәftar, yaşayış mәskәnlәrinin
dağıdılmasından olduqca mütәәssir olaraq,

Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Res pub -
likasına qarşı tәcavüzü әrzindә beynәlxalq humanitar
hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının ciddi pozul -
masına görә mәsuliyyәt daşıyanların cinayәt
fәaliyyәtinә görә әdalәt mәhkәmәsi qarşısında hesab
vermәlәrinin vacibliyini vurğulayaraq, habelә bu
siyasәtin qurbanlarına effektiv hüquqi müdafiә vә
tәzminatın ödәnilmәsinin tәmin olunması, bu mәsәlә
ilә әlaqәdar milli vә beynәlxalq sәviyyәdә praktiki
addımların atılmasının vacibliyini vurğulayaraq,

Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respub -
likasına qarşı tәcavüzü әrzindә törәdilmiş beynәlxalq
humanıtar hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının
pozuntusunun cәzasız qalmasına son qoyulmasının,
әdalәtin tәmin edilmәsinin gәlәcәk pozuntuların qar-
şısının alınmasına, mülki müdafıә vә sülhün bәrqәrar
edilmәsinә şәrait yaradacağından әminliyini ifadә
edәrәk,

Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәri tәrәfin -
dәn Azәrbaycan Respublikasının torpaqlarının qeyri-
qanuni işğalının davam etmәsini, beynәlxalq huma -
nitar hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının ciddi
pozuntusunu qınayan bir sıra dövlәtlәr vә beynәlxalq
tәşkilatlar qәbul etdiyi qәtnamә vә qәrarları alqış -
layaraq,

Ermәnistan Respublikasının silahlı qüvvәlәri tәrә -
findәn Azәrbaycan Respublikasının Xocalı şәhәrindә
1992-ci ilin fevral ayında Azәrbaycanın mülki vәtәn -
daşlarına qarşı törәdilmiş kütlәvi qәtliamı insanlığa
qarşı cinayәt vә soyqırımı kimi şiddәtlә qınayaraq:

1. İƏT üzv parlamentlәrini Xocalı şәhәrindә vә
Azәrbaycan Respublikasının işğal edilmiş digәr
әrazilәrindә törәdilmiş cinayәtin müharibә cinayәti,
insanlığa qarşı cinayәt vә soyqırımı kimi tanınması
üçün bütün sәylәrini әsirgәmәmәyә çağırır;

2. İƏT Pİ üzv parlamentlәri Xocalı şәhәrindә vә
münaqişә zamanı Azәrbaycanın işğal edilmiş digәr
әrazilәrindә baş vermiş qәtliamı insanlığa vә bәşәriy -
yәtә qarşı cinayәt kimi milli vә beynәlxalq müstәviyә
qaldırmağa çağırır;

3. “İƏT Anım günü proqramı” çәrçivәsindә tәşviq
edilәn vә Ermәnistan Respublikasının silahlı
qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının
Xocalı şәhәrindә 1992-ci ilin fevral ayında törәdilmiş

azәrbaycanlılarının soyqırımı tarixi hәqiqәtlәrinin
üzә çıxarılması mәqsәdi daşıyan “Xocalıya Ədalәt”
beynәlxalq vәtәndaş maariflәndirilmәsi kampaniya -
sını alqışlayır;

4. Bütün İƏT Üzv parlamentlәri bu kampaniyanı
dәstәklәmәyә vә onun fәaliyyәtindә iştirak etmәyә
çağırır.

Bununla da İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv
dövlәtlәrin Parlament İttifaqı 1992-ci ildә Xocalı
şәhәrindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn
azәrbaycanlı әhaliyә qarşı törәdilmiş cinayәti in san -
lığa qarşı cinayәt vә soyqırımı kimi bir daha tanıyıb
vә üzv parlamentlәri Xocalı soyqırımını tanımağa
çağırıb. Habelә Parlament İttifaqı “Xocalıya әdalәt!”
kampaniyasını dәstәklәdiyini bir daha tәsdiqlәyib.

Sonda qәbul edilәn yekun bәyannamәnin 17
hissәsi “Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı tәcavüzü”
adlanırdı vә 2 aşağıdakı bәnddәn ibarәt idi.

1.  BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 822, 853, 874 vә
884 saylı qәtnamәlәrinin icra edilmәsini vә Dağlıq
Qarabağ әrazisi dә daxil olmaqla Azәrbaycan әrazilә -
rindәn Ermәni qüvvәlәrinin dәrhal, qeyd şәrtsiz vә
tamamilә çıxarılmasını tәlәb edir vә Ermәnistanın
Azәrbaycan Respublikasının suverenliyi vә әrazi
bütövlüyünә hörmәt etmәşindә israr edir;

2. Azәrbaycan әrazilәrindә qәdim islam abidә lә -
rinin vә mәdәni irsin kütlәvi mәhv edilmәsi ilә nәti -
cә lәnәn mәscidlәrә vә müqәddәs islam mәkanlarına
tәcavüzü qınayır; 1992-ci il fevral ayının 25-dәn 26-
na keçәn gecә bir neçә saat әrzindә Azәrbaycanın
Xocalı şәhәrindә baş vermiş 613 mülki vәtәndaşın, o
cümlәdәn 106 qadın vә 83 uşağın dәhşәtli qәtliamını
pislәyir.

Martın 13-dә başlanan İƏT Pİ-nın14-cü sessiyası
öz işinә ertәsi gün yekun vurdu. Sessiyada İƏT Pİ baş
katibinin mәruzәsi dinlәnildi, İƏT Pİ Ümumi
Komitәsinin sessiyasının, elәcә dә daimi ixtisas laş -
mış komitәlәrin, Fәlәstin Komitәsinin iclasının, Mü -
sәlman qadın parlament üzvlәrinin 8-ci konfransının,
İƏT Pİ üzvlәri parlamentlәrinin Baş katiblәri As -
sosiasiyasının 2-ci iclasının hesabatları qәbul edildi
vә bir sıra tәşkilati mәsәlәlәrә baxıldı, o cümlәdәn
İƏT Pİ İcraiyyә Komitәsinin 42-ci iclasının tarixi vә
yeri müәyyәnlәşdirildi.

Sessiya Rabat deklorasiyasını qәbul etmәklә işini
tamamladı.

Onu da әlavә edim ki, sessiyada özümüzlә gәtir di -
yimiz әyani vәsaitlәr - Ermәnistan - Azәrbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişәsi vә Xocalı qәtliamı haq -
qında AMEA Şәrqşünaslıq İnstitutunun әrәb dilindә
nәşr etdiyi broşur vә bukletlәr bütün iştirakçılara
paylandı vә onlar tәrәfindәn böyük diqqәtlә qarşılandı.

Şərq bu gün
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- Почему европейские историки
до сих пор государство, созданное
нашими предками, называют Пер-
сией или Ираном?

- Шах Исмаил создавал династи-
ческое Сефевидское государство как
тюркское, и около 100 лет государст-
венным языком там был именно
тюркский. Но его потомки вынужде-
ны были, чтобы защититься от пося-
гательств Османской империи, сбе-
речь это государство, и даже столицу
перенесли. 

В прошлом году во время очеред-
ной поездки в Иран я попросила по-
казать мне дворец Каджаров - «Кахи
гюлюстан», и даже на основе матери-
ального культурного наследия оче-
видно, что все созданное там - образ-
цы нашей тюркской культуры, и это
еще раз убедительно доказывает, что
мы имеем дело с многовековым госу-
дарством тюрков. 

Оказывается, еще во времена Кад-
жаров, при шахе Насреддине, было
два государственных языка - фарси и
тюркский, о чем поколения советских
азербайджанцев не имели представ-
ления. В годы независимости моло-
дежь Азербайджана стала более уг-
лубленно изучать историю. У нас нет
иного пути, кроме как придерживать-
ся курса на всестороннее развитие го-
сударственности, успешно продол-
жаемого Президентом Ильхамом
Алиевым. Надо менять мировоззре-
ние студентов и школьников, и для
этого делается многое: и в учебниках
это нашло отражение, ведется боль-
шая работа, направленная на разви-
тие национального самосознания. 

Вот как раз летом прошлого года
состоялась презентация книги анг-
лийского востоковеда Майкла Ак-
сворти «Надир шах». В предисловии
к ней глава Администрации Прези-
дента академик Рамиз Мехтиев под-
нял этот вопрос. Он написал, что хо-
тя Иран и находился в центре импе-
рии Надир шаха Афшара, прежние
владетели Ирана - аггоюнлу и сефе-
виды, а затем каджары - были азер-
байджанскими тюрками. Надир, объ-
единив тюркские племена, вначале
освободил столицу сефевидов - Ис-
фахан, а затем и весь Азербайджан и

современный Иран от иноземных за-
воевателей. Там же академик реко-
мендовал, чтобы наша историческая
наука развивалась в направлении
формирования национального само-
сознания. 

Но дело в том, что тот период - те-
ма Института истории НАНА. У нас
принято разделять тематику таким
образом, что до Гюлистанского и
Туркманчайского договоров, разде-
ливших Азербайджан надвое, этой
темой занимаются историки, а более
современным периодом - мы. 

Кстати, у академика Рамиза Мех-
тиева есть еще одна книга - «Шах Ис-
маил Сефеви: портрет правителя и
воина», где на научной базе неоспо-
римо доказано, что государство, соз-
данное Шахом Исмаилом, - азербай-
джанское государство, так что до-
мыслы и двоякие суждения на эту те-
му попросту неуместны. Здесь мы
имеем дело с коренными для наших
национальных интересов вопросами. 

Я всегда с болью в сердце воспри-
нимала то, что старинные азербай-
джанские экспонаты в музеях мира
представлены как образцы персидской
культуры. Например, уникальный,
один из самых больших и древних
азербайджанских ковров - «Шейх Се-
фи», который хранится в крупнейшем
в мире Музее декоративно-прикладно-
го искусства и дизайна Виктории и
Альберта в Лондоне, до недавнего вре-
мени был представлен как персидский.
Как я недавно узнала, благодаря целе-
направленной работе нашего государ-
ства в деле идентификации культурно-
го наследия нашего народа и устране-
ния фальсификации и искажения исто-
рии теперь эта ошибка исправлена, и
этот артефакт уже представлен как
азербайджанский. 

- А как ведется пропаганда на-
циональных ценностей на нашем
телевидении?

- С появлением интернета занятые
люди в большинстве своем получают
информацию оттуда, на остальное
просто времени не хватает. Государст-
венное и Общественное телевидение
ведут большую работу в данном на-

правлении, но пока этого мало, сериа-
лы не отвечают уровню среднестати-
стического зрителя. Все-таки наш
вкус формировался на лучших произ-
ведениях отечественной и мировой
литературы, да и фильмы были серь-
езнее и ближе народному духу. А ведь
общий культурный уровень должен
повышаться. Надо учиться у передо-
вых стран, которые преуспели в этом. 

Сможем ли мы вернуть Карабах,
не зная прошлого, истории и процес-
са появления армян на наших землях?
К сожалению, есть обратные тенден-
ции, особенно среди молодежи диас-
поры. При этом они утверждают, что
просто дружат с армянами. Но до тех
пор, пока оккупированы наши земли,
о какой дружбе может идти речь? 

Я не призываю к тотальной вражде
с армянами, но надо знать историю:
только в прошлом веке дважды совер-
шены акты геноцида против азербай-
джанцев исключительно по нацио-
нальному признаку, четырежды из ны-
нешней Армении, созданной на наших
же землях, депортировали сотни тысяч
наших соплеменников. Это же очевид-
ные, доказанные факты, и у людей
должна быть историческая память, а
потому мы не имеем права расслаб-
ляться до тех пор, пока армяне не пре-
кратят агрессию против нашей страны. 

Кстати, не так давно по решению
ученого совета Института востокове-
дения НАНА издана переведенная
мною с английского языка книга Цен-
тра стратегических исследований
Анкары «Необоснованные армянские
претензии и исторические факты. Во-
просы и ответы». В ней содержатся
ответы на такие вопросы, как: где
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прародина армян, были ли армянские земли насильствен-
но захвачены тюрками, имел ли место турецкий гнет над
армянами, действительно ли турки хотели уничтожить ар-
мян, был ли геноцид, что стоит за фальшивками Андоня-
на и так далее. 

- Почему до сих пор изложенная в учебниках исто-
рия Азербайджана не выглядит как органическое целое
и до сих пор нет конкретной концепции по этногенезу
азербайджанского народа?

- Прежде всего единая концепция должна быть выра-
ботана при участии всех ведущих историков страны. По-
лагаю, нашим ученым следует совместными усилиями
выработать общую историческую концепцию. Думается,
они придут к консенсусу. 

- Какие успехи в последние годы можно отметить
в возглавляемой вами структуре?

- У нас очень много нового. Во-первых, развиваются на-
ши традиционные направления. Но с тех пор как академик
Акиф Ализаде стал президентом Академии наук, он настаи-
вает, и совершенно справедливо, что мы не должны замы-
каться исключительно на странах Ближнего и Среднего
Востока. 

Напомню, что традиционно мы изучали страны араб-
ского Востока, Иран и Турцию. В советское время было,
если так можно выразиться, «распределение», и мы неиз-
менно учитывали нашу историческую и религиозную
близость к упомянутому региону. Но после того как Азер-
байджан стал независимым и самостоятельным субъек-
том международного права, появилась необходимость в
изучении других стран Востока. В силу этого лет пять на-
зад мы создали новые отделы: во-первых, стран Цен-
тральной Азии, куда входят республики бывшего СССР
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан), а также Пакистан и Афганистан плюс часть
Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район, или по-
просту Восточный Туркестан). Другой отдел охватывает
государства Азиатско-Тихоокеанского региона: Индоне-
зия, Китай, Япония, Малайзия, Филиппины, Корея и др. 

А еще в 2001 году нами по собственной инициативе
создан отдел Восток-Запад, который занимается анализом
взаимоотношений двух важнейших цивилизаций. Основ-
ными направлениями его деятельности являются анализ
различных аспектов цивилизаций Востока и Запада, их
взаимоотношений (включая, в частности, Азербайджан);
исследование влияния западной цивилизации и глобали-
зации на политические, экономические, культурные и со-
циальные процессы на Востоке; анализ влияния наследия
Востока на культурные, экономические, социальные и по-
литические процессы, проходящие на Западе; изучение
международных отношений, и в частности процессов,
идущих на Востоке, через призму взаимоотношений Вос-
ток-Запад.

- А как обстоит дело с научными кадрами - ведь до
сих пор у нас не было синологов, японистов и специали-
стов по прочим странам?

- Да, такая проблема существует. Президент НАНА
рекомендовал решать ее с помощью посольств, что мы и
делали. Например, одного из сотрудников отправили в
Малайзию изучать язык. Специалисты со знанием китай-

ского у нас есть - это три действующих сотрудника и двое
стажеров. Есть у нас и специалист со знанием корейского
языка. Бакинский госуниверситет также стал подготавли-
вать специалистов со знанием этих языков, стараемся при-
влекать их к общему делу. Кроме того, Международный
институт Конфуция (КНР) выделил нам преподавателя ки-
тайского языка, который обучает наших сотрудников. 

Что касается Индии, то у нас, к сожалению, нет спе-
циалиста, владеющего хинди. Поэтому эту страну, где
широко распространен английский, мы пока изучаем по-
средством этого языка. Как, впрочем, и некоторые другие
государства. Надеюсь, со временем эта проблема будет
решена. 

- И еще один вопрос к вам - как политику и депута-
ту Милли Меджлиса. Как может быть решен нагорно-
карабахский конфликт?

- Вопрос Карабаха муссируется довольно долгое вре-
мя, с начала распада царской империи и до распада СССР
в регионе неоднократно бывали бунты и заговоры, ини-
циированные армянами. Сепаратизм советских времен,
кстати, также инициирован дашнаками, так что этот реги-
он напрямую связан со стратегическими интересами так
называемых великих держав. К сожалению, на сегодняш-
ний день их цели направлены отнюдь не нам на пользу, и
даже не на пользу агрессивным соседям. 

Россия - великое государство, которое веками стреми-
лось завладеть этими важными с геостратегической точки
зрения землями. То же касается и других государств. Ре-
гион, где мы находимся, очень важен, поэтому сюда стре-
мились всегда. Плюс нефтеносные земли, богатейшие
природные залежи и так далее. Интерес к нам был всегда
и, увы, на сегодняшний день продолжается. 

А насчет разрешения карабахской проблемы - думаю,
руководство страны заняло в этом вопросе совершенно
верную позицию, учитывая все реалии, существующие в
мире на сегодняшний день. В том смысле, что мы и Рос-
сию воспринимаем в качестве стратегического партнера,
и с Ираном сотрудничаем. Экономические проекты с эти-
ми государствами мы осуществляем, заинтересовываем
их в сотрудничестве с Азербайджаном, поддерживаем
добрососедские отношения. И в то же время энергетиче-
скими и транспортными проектами через территорию
Грузии и братской Турции наше руководство обеспечива-
ет независимость страны, выходит на мировой рынок. 

Это единственно правильный выход. Конечно, все мы
осознаем, что добром наши территории никто не вернет.
Земли, завоеванные кровью и силой оружия, естественно,
могут быть возвращены только силой. Поэтому наша ар-
мия усиливается, модернизируется, оснащается самым
современным оружием. В то же время каждый азербай-
джанец, каждый из нас должен быть к этому готов - я все-
гда во время наших институтских собраний об этом гово-
рю. 

Мы все ждем приказа Верховного главнокомандую-
щего. Дороже Родины нет ничего, и эти земли должны
принадлежать нашим потомкам, чего бы это нам ни стои-
ло. Поэтому мы должны быть готовы к любому развороту
событий. Понятно, что война - это кровь, горе и слезы ма-
терей, но уступить свои территории мы не можем. Слиш-
ком много уступали до сих пор…

Салех БАЯТ

Müsahibə
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Azәrbaycan Respublikasının
Prezident İlham Əliyevin sәrәn -
ca mı ilә bu il görkәmli ictimai
xa dim, publisist vә tәnqidçi, ta -
nın mış hüquqşünas vә şәrqşünas
alim Əhmәd bәy Ağaoğlunun
150 illik yubileyi qeyd oluna caq -
dır. Azәrbaycan Yazıçılar Birliyi
әdәbiyyatımızın xaricdә tәbliği
ilә mәşğul olan, elәcә dә dünya
әdәbi nümunәlәrini dilimizә çe -
vir miş, hәmçinin әdәbi әlaqәlәr
sahәsindә mühüm işlәr görmüş
bir qrup tәrcümәçi, naşir vә әdibә
XX әsr Azәrbaycan ictimai-si ya -
si fikrindә dәrin iz qoymuş mü tә -
fәkkir Əhmәd bәy Ağaoğlunun
adını daşıyan mükafat vermişdir. 

Mükafatçılar sırasında AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun şöbә
müdiri, filologiya üzrә fәlsәfә
dok toru Mәsiağa Mәhәmmәdi dә
var dır. O, böyük İran şairi Söh rab
Sipehrinin "Suyun ayaq sәsi”
şeir lәr kitabının tәrcümәsinә gö rә
bu mükafata layiq görülmüşdür.

“Suyun ayaq sәsi” şeirlәr top -
lu su bir neçә il әvvәl Azәrbaycan
Respublikası Mәdәniyyәt Nazir -

liyinin dәstәyi ilә “525 kitab”
seriyasında nәşr olunmuş vә
elmi-әdәbi ictimaiyyәt tәrәfin dәn
maraqla qarşılanmışdır. Son ralar
hәmin toplu Tehrandakı “Tәk -
derәxt” nәşriyyatı tәrә fin dәn әrәb
qrafikasında da çap edil mişdir.

Mayın 24-dә Azәrbaycan
Yazıçılar Birliyindә mükafatların
tәqdimetmә mәrasimi keçirilib.
Bәdii Tәrcümә vә Ədәbi Əlaqә -
lәr Mәrkәzinin sәdri Sәlim Ba -
bul laoğlu bildirib ki, Söhrab
Sipehrinin “Suyun ayaq sәsi”
şeir lәr kitabının tәrcümәsinә gö -
rә filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Mәsiağa Mәhәmmәdi, Tomas

Sternz Eliotun “Bәhrәsiz torpaq”
şeirlәr vә araşdırmalar toplusuna
görә prof. Cavanşir Yusifli,
“Dün  ya әdәbiyyatı” dәrgisinin
ha zırlanmasına vә nәşrinә görә
әdәbiyyatşünas, tәrcümәçi Sey -
fәd din Hüseynli, Azәrbaycan
әdә biyyatı nümunәlәrinin polyak
dilinә tәrcümәsinә görә tәr cü -
mәçi İlahә Kәrimova vә Azәr -
bay can әdәbiyyatı nümunә lә ri nin
İranda tәbliği vә nәşri işinә görә
naşir Sәid Muğanlı müka fat -
landırılıblar. Mükafatları Azәr -
baycan Yazıçılar Birliyinin sәdri,
Xalq yazıçısı Anar tәqdim edib. 

2019-cu il mayın 10-da AMEA-nın İctimai Elmlәr
Bölmәsinin növbәti iclasında AMEA-nın Z.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun 60 illik yubileyi ilә
әlasqәdar bir qrup әmәkdaşı bölmәnin Fәxri Fәrmanı
ilә tәltif olunub. Bölmәnin akademik-katibi, akademik
Nәrgiz Axundova fәxri fәrmanları Şәrqşünaslıq
İnstitutunun әmәkdaşlarına tәqdim edib.

Fәxri Fәrmanla İnstitutun Nәşriyyat vә elmi
informasiya tәminatı şöbәsinin müdiri, f.ü.f.d.
Ruhәngiz Cümşüdlü, Cәnubi Azәrbaycan şöbәsinin
müdiri, t.ü.f.d. Sәmәd Bayramzadә, İran tarixi vә
iqtisadiyyatı şöbәsinin böyük elmi işçisi, h.ü.f.d.
Sultanәli Mirzәzadә, Ərәb filologiyası şöbәsinin
aparıcı elmi işçisi, f.ü.f.d. Laura Orucova, İran tarixi
vә iqtisadiyyatı şöbәsinin müdiri, t.ü.f.d. Vidadi
Mustafayev, Ərәb ölkәlәri tarixi vә iqtisadiyyatı

şöbәsinin müdiri, t.ü.f.d Fәrda Əsәdov vә İran
filologiyası şöbәsinin aparıcı elmi işçisi, f.ü.f.d.
Zümrüd Rәhimova tәltif ediliblәr.
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Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının gәnc
qadın alimlәri üçün elan olunan "Gәnc qadınlar
elmdә" müsabiqәsinin qaliblәri mükafatlandırılıb.
AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadәnin 5
fevral 2019-cu il tarixli Sәrәncamına әsasәn tәşkil
edilәn müsabiqәnin mәqsәdi akademiyada çalışan
gәnc qadınların elmin müxtәlif sahәlәrindә apar dıq -
ları tәdqiqatlarını, әldә etdiklәri nailiy yәt lә rini, ak -
tual vә müasir elmi problemlәrin Azәrbaycan üçün
prioritet olan istiqamәtlәrindә elmi fәaliyyәtini sti -
mul laşdırmaq vә onların elmin inkişafında rolunu
daha da artırmaqdır.

Müsabiqәdә iştirak üçün 69 gәnc qadının na mi -
zәdliyi irәli sürülüb. Müsabiqәdә fәrqlәnәnlәr sı ra -
sında AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrq -
şünaslıq İnstitutunun Türk filologiyası şöbәsinin
böyük elmi işçisi, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Ülkәr Baxşiyeva da var. Ü.Baxşiyeva müsabiqәdә
3-cü yerә layiq görülәnlәr sırasındadır.

Aprelin 3-dә AMEA Rәyasәt Heyәtinin növbәti
iclasında AMEA-nın prezidenti, akademik Akif
Əlizadә qaliblәrә mükafatları tәqdim edib.

Qeyd edәk ki, qaliblәrә I yer üçün 3000 manat,
II yer üçün 2000 manat, III yer üçün isә 1500 manat
mәblәğindә pul mükafatları vә diplomlar tәqdim
olunub.

Gәnc şәrqşünas müsabiqәdә fәrqlәnib

2018-ci il dekabrın 19-da AMEA Rәyasәt He -
yәti aparatının Mәtbuat vә informasiya idarәsinin
tәşkilatçılığı vә AMEA Azad Hәmkarlar İttifaqının
dәstәyi ilә “Elmin populyarlaşdırılmasında KİV-in
rolu” mövzusunda “dәyirmi masa” keçirilib.

AMEA-nın Mәrkәzi Elmi Kitabxanasında tәşkil
edilәn tәdbirdә Azәrbaycan Mәtbuat Şurasının
sәdri Əflatun Amaşov, ölkәnin aparıcı qәzetlәrinin
baş redaktorları, xәbәr saytlarının rәsmilәri, Bakı
Dövlәt Universitetinin Jurnalistika fakültәsinin
dekanı, fil.e.d. Vüqar Zivәroğlu, AMEA institut la -
rının ictimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәlәrinin müdirlәri

vә KİV nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
Tәdbirdә AMEA Rәyasәt Heyәti aparatı Mәt -

buat vә informasiya idarәsinin rәisi Zülfüqar
Fәrzәliyev, Mәtbuat vә informasiya idarәsinin rәis
müavini Ülviyyә Rzayeva,  Azәrbaycan Mәtbuat
Şu  rasının sәdri Əflatun Amaşov, Bakı Dövlәt Uni -
versitetinin jurnalistika fakültәsinin dekanı Vüqar
Zivәroğlu, Milli Mәclisin deputatı, “Yeni Azәr bay -
can” qәzetinin baş redaktoru Hikmәt Babaoğlu,
“İki sahil” qәzetinin baş redaktoru Vüqar Rәhim za -
dә, “Şәrq” qәzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı, Ri -
ya ziyyat vә Mexanika İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mәrdanov, Dilçilik
İnstitutunun İctimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәsinin mü -
diri, fil.ü.f.d., dosent Tәranә Şükürlü vә digәrlәri
çıxış edәrәk elmin populyarlaşmasında AMEA ilә
müxtәlif KİV-lәr arasında әlaqәlәrin genişlәn diril -
mәsinin vacibliyini vurğulayıblar.

Sonda bir sıra KİV-lәrin nümayәndәlәrinә,
hәmçinin AMEA institutlarının İctimaiyyәtlә әla -
qәlәr şöbәlәrinin müdirlәrinә elmin tәbliğindәki
xid mәt lәrinә görә AMEA tәrәfindәn tәşәkkür na -
mәlәr tәqdim olunub. Tәşәkkürnamә alanlar sıra -
sın da AMEA akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrq şünaslıq İnstitutunun İctimaiyyәtlә әlaqәlәr
şö bәsinin müdiri, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Vüqar Mәmmәdov da olub.

Şәrqşünaslıq elminin tәbliğindәki xidmәtlәr dәyәrlәndirilib 



2018-ci ildә AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşları sәmәrәli elmi
fәaliyyәt göstәrәrәk, “Şәrq ölkәlәrinin ictimai, iqtisadi,
mәdәni-tarixi inkişafı vә Azәrbaycanla әlaqәlәri”
istiqamәti üzrә araşdırmalar aparmış vә elmi-tәdqiqat
planında nәzәrdә tutulmuş bütün işlәri yerinә yetirmişlәr.

Hesabat ilindә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
fәrman vә sәrәncamlarının, Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin qәrar vә sәrәncamlarının, habelә
dövlәt proqramlarının icrası ilә әlaqәdar aşağıdakılar
yerinә yetirilmişdir:

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il
20 sentyabr tarixli 2345 nömrәli Sәrәncamı ilә tәsdiq
edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında informasiya
cәmiyyәtinin inkişafına dair Milli Strategiyanın
hәyata keçirilmәsi üzrә 2016-2020-ci illәr üçün Dövlәt
Proqramı”nın icra vәziyyәti ilә bağlı olaraq AMEA
akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitu -
tunda Tәdbirlәr planının icrası ilә әlaqәdar 5.7 (5.7.2)
bәndinә uyğun olaraq İnstitut әmәkdaşlarının elek -
tron mәkanda mәqalәlәri yerlәşdirilmişdir.

Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası Rәyasәt
Heyәtinin 22 sentyabr 2017-ci il tarixli 10/2 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikası
iqtisadiyyatının әsas sektorları üzrә strateji yol
xәritәlәrindәki tapşırıqların icrası üzrә AMEA-nın
tәdbirlәr planı”na әsasәn AMEA akad. Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda “Ərәb dili –
Azәr baycan dili”, “Fars dili – Azәrbaycan dili”
danı şıq kitabçalarının hazırlanmasının icrası ilә әla -
qәdar müvafiq işlәr görülmüş vә davam etmәkdәdir.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 02 aprel
2014-cü il tarixli Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәr -
baycan Respublikasında informasiya cәmiy yәtinin
inkişafına dair 2014-2020-ci illәr üçün Milli Strate -
giya” ilә әlaqәdar AMEA akad. Z.M.Bünyadov adı -
na Şәrqşünaslıq İnstitutunda elektron elmin möv -
cud vәziyyәti:

Şәbәkә infrastrukturu – tәşkilatın daxili kompüter
şәbәkәsinin olması vә internet-provayder_ AMEA Az
science Net (Az ScienceNet) Elm kompüter şәbәkәsi
hesabına hәyata keçirilir. Elektron sәnәd dövriyyәsindә
kargüzarlıq, mühasibat vә kadrlar şöbәsi kimi infor ma -
siya resursları iştirak edir. Tәşkilatın veb-saytı
(orientalstudies.az) yenidәn işlәnib hazırlanmışdır.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin “1918-ci
il azәrbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haq qın -
da” 2018-ci il 19 yanvar tarixli 3587 nömrәli Sә rәn ca mı
ilә әlaqәdar 2 aprel tarixindә AMEA akad. Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutu “31 mart 1918-ci il
azәrbaycanlıların soyqırımı - 100” mövzusunda
beynәlxalq elmi konfrans keçirmişdir.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin “Azәr bay -
can Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyi haq -
qında” 16 may 2017-ci il tarixli Sәrәncamı ilә әlaqәdar
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrq şü naslıq İnstitutu
24 oktyabr tarixindә “Şәrqin ilk de mok ratik Res pub -
likası” mövzusunda elmi konfrans keçirmişdir.

AMEA prezidentinin 07 may 2018-ci il 213 nöm -
rәli sәrәncamına әsasәn Azәrbaycan xalqının
Ümum milli lideri Heydәr Əliyevin anadan olma sının
95 illiyi münasibәtilә gәnc alimlәr üçün AMEA-nın
Rәyasәt Heyәti vә Azәrbaycan Hәm kar lar İttifaqları
Konfederasiyasının birgә müsabi qә si nin nәticәlәrinә
әsasәn akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun elmi işçisi Baxşı ye va Ülkәr Elman qızı
3-cü yer üzrә qalib elan olunmuşdur.

2018-ci ilin elmi-tәdqiqat işlәrinin yerinә
yetirilmәsi haqqında

mәlumat
Hesabat ilindә İnstitut әmәkdaşları fәrdi müqavilә

üzrә çalışmışlar. Elmi-tәdqiqat işlәri 1 elmi istiqamәt, 5
problem çәrçivәsindә aparılmışdır. Plan üzrә icra olu -
nan 101 elmi-tәdqiqat işindәn 53 iş bu il başa çatmışdır.
Qalan işlәrin 2018-ci il üçün nәzәrdә tutulan hissәsi
yerinә yetirilmişdir. 

İnstitutun elmi tәdqiqat işlәri “Şәrq ölkәlәrinin
ictimai, iqtisadi, mәdәni-tarixi inkişafı vә Azәr bay -
canla әlaqәlәri” istiqamәti üzrә aparılmışdır. İsti qa -
mәtә rәhbәrliyi İnstitutun direktoru, akademik
G.B.Bax şәliyeva edir.

TAMAMLANMIŞ İŞLƏR 

Problem. Şәrq ölkәlәrinin tarixi, iqtisadiyyatı,
ictimai-siyasi vәziyyәti, Şәrq ölkәlәri ilә Azәrbaycanın
әlaqәlәri

Mövzu: İranın ictimai-siyasi vәziyyәti, İran-Azәr -
baycan әlaqәlәri
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AMEA akad. Z.M.Bönyadov adûna Øÿrqøönaslûq
Ènstitutunun 2018-ci ildÿki elmi vÿ elmi-tÿøkilati

fÿaliyyÿtinin yekunlarû haqqûnda
H E S A B A Ò



İş: Azәrbaycanda “iranlı” icmasının tarixindәn:
tәşәkkülü, inkişafı, taleyi (1840-1940-cı illәr) (12 ç.v.),
icraçı – t.ü.e.d. prof. S.Ə.Rüstәmova, icra müddәti –
2016-2018-ci illәr

Tәdqiqat işindә Azәrbaycanda XIX әsrin I
yarısından başlayaraq kütlәvi hal alan vә İrandan Cә -
nubi Qafqaza, o cümlәdәn Azәrbaycana üz tutan işçi
miqrasiyasının Bakı vә digәr şәhәrlәrdә icma halında
formalaşması, öz ictimai tәşkilatlarını - mәktәb, mәscid,
qiraәt evi vә s., daha sonra Qafqazın qızğın siyasi mü -
hi tinin tәsiri altında siyasi tәşkilatlarının yaradıl -
masından bәhs edilir.

İş: İran İslam inqilabından sonra Azәrbaycan-İran
mәdәni әlaqәlәri (6 ç.v.), icraçı – e.i. S.T. Dostәliyev,
icra müddәti – 2016-2018-ci illәr

Plan işindә Azәrbaycan Respublikası ilә İran İslam
Respublikası arasında dövlәtlәrarası sәviyyәdә mәdәni
әlaqәlәrin yaranması elm, tәhsil, musiqi, teatr, kitab
nәş ri, kino, әdәbiyyat, incәsәnәt vә başqa sahәlәr araş -
dırıl mışdır. Bu araşdırmada Sovet dövrü vә müasir dövr
Azәrbaycan-İran mәdәni әlaqәlәri geniş şәkildә tәdqiq
olunmuşdur.

İş: İran İslam Respublikası vә Pakistan İslam Res -
publikası arasında siyasi münasibәtlәr (3 ç.v.), icraçı –
k.e.i. N.A.Mәcidova, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işi İran İslam inqilabından sonra İran İslam
Respublikası vә Pakistan İslam Respublikası arasında
mü  nasibәtlәrin araşdırılmasına hәsr edilib. Tәdqiqatın
әsas istiqamәtini İran İslam inqilabından sonra hәr iki is -
lam dövlәti arasında münasibәtlәrin әsas istiqamәt vә
pers pektivlәri tәşkil edir. Araşdırmada rәsmi dövlәt lәr -
arası münasibәtlәr, müzakirә olunan mәsәlәlәr vә bağ la -
nan sәnәdlәrlә yanaşı, mövcud problemlәr vә onların
hәlli yolları, bu dövr әrzindә İran-Pakistan münasi bәt lә -
rin dә Əfqanıstan problemi, Əfqanıstanda baş verәn ha di -
sәlәrin hәr iki ölkә münasibәtlәrinә tәsiri geniş tәdqiq
olunub.

İş: 1917-ci il Rusiya inqilabları vә Cәnubi Qafqaz
re gionundakı hadisәlәrin İran mәnbәlәrindә әksi (3
ç.v.), icraçı – k.e.i. S.C.Mәmmәdova, icra müddәti –
2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işi 1917-ci ildә Rusiyada baş vermiş hәr iki
inqilabdan (1917-ci il Fevral inqilabı vә 1917-ci il Bö yük
Oktyabr inqilabı) sonra Cәnubi Qafqazda gedәn si yasi
proseslәrin İran mәnbәlәri әsasında araşdırıl ma sına hәsr
olunub. Mövzuda XX әsrin әvvәllәrindә Cәnubi Qaf qaz -
da siyasi vәziyyәt vә inqilabın İran-Cәnubi Qaf qaz
münasibәtlәrinә tәsiri tәdqiq olunur. Tәdqiqatın әsas isti -
qa mәtini inqilabdan sonrakı dövrdә Cәnubi Qaf qazda
gedәn ictimai-siyasi, iqtisadi vә digәr ha disәlәrin İran
mәnbәlәrindә öyrәnilmәsi tәşkil edir. Tәd qiqatın mәqsәdi
1917-ci ildә Cәnubi Qafqazda baş ve rәn proseslәrin
gedişindә eyni zamanda İran vә Cә nubi Qafqaz
arasındakı münasibәtlәrә aydınlıq gәtir mәkdәn ibarәtdir. 

Mövzu: Müasir Cәnubi Azәrbaycanın ictimai-iq -
tisadi vә maddi-mәdәni vәziyyәti

İş: Müasir İranın inzibati-әrazi siyasәtindә Cәnubi
Azәrbaycan (5 ç.v.), icraçı – t.ü.f.d. S.Z.Bayramzadә,
icra müddәti – 2017-2018-ci illәr 

Tәdqiqat işinin araşdırılması zamanı Cәnubi Azәr -
bay canda tarixi hadisәlәrin, tәbii şәraitin vә ictimai xü -
su siyyәtlәrin tәsiri altında müxtәlif yaşayış mәntә qә lә -
rindә coğrafi yer adlarının dәyişdirilmәsi, müvafiq әrazi
vahidinin yaranma tarixi, onun bölünmәsi vә ya başqa
bir әrazi vahidinә birlәşdirilmәsi barәdә mәlumatlar üzә
çıxarılmış, onların azәrbaycanlıların milli varlığının tәs -
biti, milli özünüdәrki üçün gәrәkli olan cәhәtlәri qeyd
edilmişdir.

Tәdqiqatın nәticәsi olaraq araşdırılan tarixi dövr
әrzindә, xüsusilә Pәhlәvilәrin hakimiyyәti illәrindә İran
mәrkәzi hökumәti tәrәfindәn Azәrbaycana vә azәr bay -
can lılara münasibәtdә ayrıseçkilik siyasәtinin aparıl -
ması aşkarlanmışdır.

İş: Müasir İranda azәrbaycanlıların dil hüququnun
tanınması vә tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәt (5 ç.v.),
ic raçı – t.ü.f.d. Y.Ə.Hacıyeva, icra müddәti – 2017-
2018-ci illәr

Tәdqiqat işindә hazırda İran İslam Respublikasında
hakim dairәlәrin milli mәsәlәnin bәzi tәrәflәrinin
çözülәcәyi ilә bağlı vәdlәri vә problemin hәllinә yeni
yanaşmaları haqqında geniş mәlumat verilmişdir. Tәhlil
prosesindә müәyyәn edildi ki, İİR rejimi ölkәdә
yaşayan türklәrin etno-milli hü quqlarının hәllinә dair
sәy göstәrmәsini nümayiş etdirsә dә, hәmin addımların
çox davamsız, dayanıqsız, ardıcıl vә prinsipial olma ma -
sı, görüntü xarakteri daşıması onun sözügedәn prob le -
min bütövlükdә hәllinә hazır olmadığını göstәrir vә bu
münasibәt yalnız etnik gәrginliyin nisbәtәn zәif  lәdil -
mәsinә hesablanıb.

İş: Cәnubi Azәrbaycanda 1918-ci ildә ermәnilәrin
törәtdiklәri söyqırımı şahidlәrin xatirәlәrindә (2,5 ç.v.),
icraçı – t.ü.f.d., H.Ə.Sәfәri, icra müddәti – 2018-ci il

Tәdqiqat işindә şahidlәrin xatirә vә qeydlәrindә
1918-ci ildә Cәnubi Azәrbaycanın qәrb bölgәsindә er -
mә nilәrin tarixi Azәrbaycan әrazilәri hesabına “Böyük
Ermәnistan” yaratmağa çalışdığı üzә çıxarılmışdır. İstәr
R.Mötәmidәlvüzәra kimi dövlәt rәsmilәrinin gündәlik
hesabatlarında, istәrsә gördüklәrini qәlәmә alan yerli
şәxslәrin xatirәlәrindә ermәnilәrin törәtdiyi dәhşәtli
soyqırım aktı üzә çıxarılır. Hәmçinin ermәnilәri himayә
edәn Rusiyanın Urmiyadakı keçmiş konsulu
B.Nikitinin dә öz xatirәlәrindә dәhşәtli soyqırım aktının
törәdilmәsini gizlәdә bilmәdiyi müәyyәnlәşdirilmişdir.

İş: Cәnubi Azәrbaycanda Xoy şәhristanının etno-
demoqrafik durumu (2 ç.v.), icraçı – e.i. C.A.Mirzә ye -
va, icra müddәti – 2018-ci il

Tәdqiqat işindә Cәnubi Azәrbaycanın qәrb sәr hәd -
lәrini tәşkil edәn Xoy bölgәsi әhalisinin etnik tәrkibi
araşdırılmışdır. İranın rәsmi inzibati-әrazi bölgüsünә
әsa sәn Qәrbi Azәrbaycan әyalәtinә daxil olan Xoy şәh -
ris tanı mәrkәzi Xoy şәhәri olmaqla bәrabәr 4 bәxşdәn
iba rәtdir. Xoyun әhalisi, 198 845 nәfәri yalnız Xoy
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şәhәrindә yaşamaqla, 348 664 nәfәrdir. Milli tәrkib ba -
xı mından azәrbaycanlılar vә kürdlәrdәn tәşkil olun muş -
dur. Tәqdim olunan tәdqiqat işindә bölgә әhalisinin
etnik tәrkibi ilә birgә etnodemoqrafik xarakteristikası,
miqrasiya, tәbii amillәrin rolu araşdırılmışdır. 

Mövzu: Osmanlı imperiyasının tarixi, müasir Tür ki -
yәnin siyasi-iqtisadi inkişafı vә Azәrbaycanla әlaqәlәri

İş: Türkiyә iqtisadiyyatında etatizm modeli: tәcrübә
vә nәticәlәr (8 ç.v.), icraçı – i.ü.e.d., prof. İ.V.Əlibәyov,
icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Etatizm - tәsәrrüfat hәyatına dövlәt müdaxilәsi res -
pub lika quruluşunun ilk günlәrindәn olduqca fәal vә
әha tәli xarakter alaraq Türkiyәnin sosial-iqtisadi inki -
şafında mühüm vә әhәmiyyәtli rol oynamışdır. Etatizm
çoxsahәli, müstәqil milli iqtisadiyyatın tәmәlinin qo -
yul ması vә onun inkişafının sürәtlәndirilmәsinin va cib
ilkin şәrtlәrinin, habelә müasir sәnaye vә infra struk tu -
run vә iri milli sahibkarlığın tәşәkkül taparaq for ma laş -
masına hәlledici tәsir göstәrmişdir.

İş: 2002-2015-ci illәrdә Türkiyәdә ictimai-siyasi
pro seslәr (6 ç.v.), icraçı – t.ü.f.d. N.E.Mәmmәdov, icra
müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işi 2002-2015-ci illәrdә Türkiyәdә baş ve -
rәn ictimai-siyasi proseslәrә hәsr edilmişdir. Bu illәr
Tür kiyәdә AK Parti hökumәtlәrinin ilk dәfә haki miy -
yәtә gәlmәsi vә sonrakı illәrdә hәyata keçirilәn seç ki -
lәrdәki fәaliyyәtlәri vә qalibiyyәtlәrini şәrtlәndirәn icti -
mai-siyasi proseslәrlә xarakterizә olunur. Mәhz bu
fәaliy yәtlәrin nәticәsidir ki, AKP 2002-ci ildәn sonrakı
bü tün seçkilәrdә qalib gәlmişdir. Tәdqiqatda AKP ilә ya -
naşı Türkiyәnin ictimai-siyasi hәyatında mühüm rol
oynayan digәr partiyaların da ideoloji istiqamәti vә so -
sial dayaqları, hәmçinin siyasi fәaliyyәtlәri dә araşdırılır. 

İş: Suriya münaqişәsi kontekstindә Türkiyәyә qarşı
terror cәhdlәri (1,5 ç.v.), icraçı – e.i. H.C.Günәşli, icra
müddәti – 2018-ci il

Plan işi 2011-ci ildәn bәri Suriyada aktivlәşәn
terrorçu qruplaşmaların Türkiyәyә qarşı terror cәhdlәri
vә Türkiyәnin bu qruplaşmalarla mübarizәsindәn bәhs
edir. 2011-ci ilin martında demokratiya tәlәbi ilә baş la -
yan dinc nümayişlәrin vәtәndaş müharibәsinә çeviril -
mә  si ilә ölkә faktiki silahlı qruplaşmaların mәskәninә
çev rilmişdir. Xarici ölkәlәrin başda ABŞ, Avropa Bir li yi
ölkәlәri, Rusiya, Türkiyә, İranın müdaxilәsi vә müәy yәn
qruplaşmaları silahlandırması ilә münaqişә da ha da
böyümüş vә mәsәlәnin hәlli mürәkkәb hal almışdır.

İş: Sovet dövründә türkologiyanın inkişafında türk
xalqlarının elm xadimlәrinin rolu (2,5 ç.v), icraçı –
b.e.i., M.M.Ənsәrli, icra müddәti – 2018-ci il

1917-1991-ci illәrdә mövcud olmuş SSRİ adlı döv -
lәtin tәrkibinә daxil olan Azәrbaycan SSR, Türk mә -
nistan SSR, Özbәkistan SSR, Qazaxıstan SSR,
Qırğızıstan SSR, Tatarıstan MSSR, Başqırdıstan MSSR
vә başqa әrazilәrdә tәdris müәssisәlәri vә elmi mәr -
kәzlәr yaradılmışdır. Bu müәssisәlәrdә şәrqşünaslığın
müxtәlif sahәlәri inkişaf etdirilmiş vә bunun içәrisindә

Türkologiyaya xüsusi önәm verilmişdir. Tәdqiqat
işindә hәmin sahә üzrә çalışan türkoloqlar haqqında
araşdırma aparılmış, onların elmi fәaliyyәtlәri ilә yanaşı
hәm dә әsәrlәri dә tәdqiq edilmişdir.

İş: XIX әsr Osmanlı imperiyasında ictimai-siyasi
islahatların türk incәsәnәtinә vә әdәbi fikrinә tәsiri
(1,5 ç.v.), icraçı – k.e.i. N.Q.Ağayeva, icra müddәti –
2018-ci il

XIX әsrdә Osmanlı imperiyasında bir neçә mühüm
hadisәlәrin baş verdiyinin şahidi oluruq. Bu hadisәlәr
içәrisindә “Tәnzimat dövrü” kimi tarixә düşәn dövrdә
ictimai hәyatda müxtәlif islahatlar hәyata keçmişdir.
İctimai-siyasi islahatlar türk mәdәniyyәtindәn vә
elmindәn dә yan ötmәmişdir. Tәdqiqat işindә bu dövrün
ictimai-siyasi islahatlarının türk incәsәnәtinә tәsir
amillәri araşdırılmış, onların әdәbi fikrә tәsir meyarları
öyrәnilmişdir. 

İş: Osmanlı arxiv sәnәdlәri әsasında Cәnubi
Azәrbaycanın Marağa vә Soyuqbulaq bölgәlәrinin
tarixinin tәdqiqi (2 ç.v.), icraçı – e.i. G.Ə.Qafqazlı, icra
müddәti – 2018-ci il.

Tәdqiqat işindә Osmanlı arxiv sәnәdlәrinә әsas la na -
raq ilk dәfә Azәrbaycanın tarixi torpaqları olan Marağa
vә Soyuqbulaq bölgәlәrinin tarixi tәdqiq edilmişdir.
Araşdırma zamanı hәmin әrazilәrin sosial-ictimai
vәziyyәti, әhalinin etnik tәrkibi, demoqrafik vәziyyәti,
habelә, sosial-iqtisadi vәziyyәti üzә çıxarılmışdır. Bu -
nunla yanaşı qeyd etmәk lazımdır ki, Marağa vә Soyuq -
bulaq bölgәlәrinin ilk növbәdә inzibati әrazi quruluşu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Belә ki, Marağa sәkkiz nahi yә -
yә, Soyuqbulaq isә on üç nahiyәyә bölündüyü mәlum
olmuşdur. Hәmin bölgәlәrdә әhalinin әsas mәşğulluq
sahәlәri, tәsәrrüfat hәyatı araşdırılmışdır. 

Mövzu: Ərәb ölkәlәrinin tarixi inkişafında Avrasiya
regionu vә Azәrbaycanla siyasi vә iqtisadi әlaqәlәr

İş: Erkәn İslam dövrünün rәsmi sәnәdlәri. Tәrcümә,
şәrhlәr, qlossariy vә әrәb mәtnlәrinin hazırlanması (5
ç.v.), icraçı – b.e.i. C.A.İskәndәrov, icra müddәti –
2017-2018-ci illәr.

Erkәn orta әsr әrәb tarixi sәnәdlәri ancaq әrәb tarix -
çi lәri vә coğrafiyaşünaslarının әsәrlәrindә günümüzә
qәdәr çatmışdır. Tәdqiqat işindә hәmin sәnәdlәrin müx -
tә lif әsәrlәrdәn toplanması, tәrcümәsi vә şәrhlәn di ril -
mәsi hәyata keçirilmişdir. Sәnәdlәrin mәzmunu әrәb
istilası dövrünün gerçәklikәrini olduğu kimi tәsvir edir.
Mәtnlәrin mәnasının acılması tәrcümәçinin geniş orta
әsr mәnbәlәri üzrә iş tәcrübәsinә söykәnir. Mәtnlәrdә
tәsadüf edilәn terminlәr vә ifadәlәr izah olunur. Top lan -
mış sәnәdlәrin tәrcümәsi tarixçilәr vә orta әsr әrәb ya zılı
abidәlәrini öyrәnәn tәdqiqatçılar üçün dәyәrli töhfәdir.

İş: Yaxın Şәrq: İraq vә Suriyada yaranmış siyasi
böhranın hәllindә Ərәb Dövlәtlәri Liqasının vә diqәr
bey nәlxalq tәşkilatların rolu (3 ç.v.), icraçı – t.ü.f.d.
İ.Ə.Əsәdov, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Ərәb dünyasında Ərәb baharından sonra cәrәyan
edәn hadisәlәrdә dünya siyasәtinin bütün oyunçuları
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tәmsil edildiyi halda әrәb ölkәlәrinin siyasi qüvvәlәri vә
daxili imkanları tәdricәn daralmaqda vә tәsir imkan la -
rını itirmәkdә olmuşdur. Tәdqiqat işindә vaxtı ilә xeyli
siyasi nüfuzu olmuş әrәb ölkәlәrinin dövlәtlәrarası tәş -
kilatlarının son böhran vәziyyәtindә fәaliyyәtlәri tәh lil
edilir vә onların tәsir imkanları qiymәtlәndirilir.

İş: İraq hökümәtinin ölkәdә dini tәsisatlarla müna si -
bәti (2003-2014) (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. S.Ə.Bağırov, ic -
ra müddәti – 2017-2018-ci illәr

İraq respublikasında milli dövlәt qurumlarının vә si -
ya si mühitin formalaşması böyük çәtinliklәrlә üzlәş -
mәk dә davam edir. Tәdqiqat işindә ABŞ silahlı qüvvә -
lә rin İraqdan rәsmәn çıxarılmasından sonra milli İraq
hö kümәtlәrinin nüfuz qazanmış dini qurumlarla müna -
si bәtlәri tәhlil edilir. Bu münasibәtlәrin nә qәdәr vә ziy -
yәti sabitlәşdirmәk yaxud әlavә gәrginlik yaratmaq
meyllәri dәyәrlәndirilir.

İş: Bәlazurinin “Futuhul-Buldan” әsәri nin tәr cü -
mәsi vә şәrhlәri (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. E.İ.Salahov, icra
müddәti – 2018-ci il

Tәdqiqat işi erkәn әrәb istilası vә sonrakı 2 yüzillik
dövrü üçün әn dәyәrli әrәb dilli mәnbәsinin Azәrbaycan
dilinә tәrcümәsini mәqsәd qoymuşdur. Əsәr әrәb
xilafәtinin xüsusilә şәrq bölgәlәrindә әrәb istilası za ma -
nında siyasi vә ictimai durumun öyrәnilmәsi üçün
misilsiz mәlumat mәnbәsidir.

İş: Suriyada hәrbi-siyasi elitanın tәrkibindә dә yi şik -
liklәr (1963-1982) (4 ç.v.), icraçı – k.e.i. O.A.Nәcәfov,
icra müddәti – 2017-2018-ci illәr 

Tәdqiqat işindә Birlәşmiş Ərәb Respublikasının tәr -
ki bindәn çıxdıqdan sonra Suriya Ərәb Res pub likasında
yeni hәrbi-siyasi elitanın yaranmasından bәhs olunur.
Xüsusilә dә Suriya prezidenti Hafiz Əsәdin islahatları
nәticәsindә bu elitanın tәrkibindә baş vermiş dә yi şik -
liklәrin sәciyyәvi cәhәtlәri, onu tәşkil edәn elementlәrin
ümumi vә fәrdi maraqları tәhlil edilir. 

Mövzu: Asiya-Sakit Okean ölkәlәri regionunda xa -
rici әlaqәlәr

İş: “Çinin enerji siyasәtindә İran” (5 ç.v.), icraçı –
t.ü.f.d. Ü.C.Əliyeva, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr 

Tәdqiqat işindә Çinin iqtisadi inkişafının onun
enerji tәlәbatına vә xarici siyasәtinә tәsiri, “bir yol-bir
kә mәr” strategiyasının reallaşdırılması istiqamәtindә
İranla münasibәtlәrin formalaşması vә Çin-İran iqtisadi
әlaqәlәri araşdırılmışdır. Elmi işdә beynәlxalq vә ziy -
yәtdәki dәyişikliklәrin İran-Çin münasibәtlәrinin
möhkәmlәnmәsinә vә iqtisadi әmәkdaşlığın istiqa mәt -
lә rinә tәsiri dә nәzәrdәn keçirilmişdir. İşdә әsas tәdqiqat
obyekti Çinin enerji siyasәti, bu sahәdә strategiyaları,
İranın enerji dövlәti kimi mövqeyi vә Çinlә müna si -
bәtlәridir.

İş: XXI әsrdә Yaponiya - ASEAN әlaqәlәri (1,5 ç.v.),
icraçı – k.e.i. A.Ə.Nәrimanova, icra müddәti – 2018-ci il 

Tәdqiqat işi Cәnub-Şәrqi Asiya dövlәtlәri Assosia si -
yasının yaranması, ASEAN-a üzv dövlәtlәr arasında so -
sial, iqtisadi, mәdәni әlaqәlәrin qurulması vә inkişafına,

regionda sülh, tәhlükәsizlik, sabitliyin qorunması üçün
Yaponiya vә ASEAN-nın qarşılıqlı әmәkdaşlıq çәrçi vә -
sin dәki sәmәrәli fәaliyyәtinә hәsr olunmuşdur. Ya po ni -
yanın hәlә XX әsrin 90-cı illәrin sonundan ASEAN-ın
region çәrçivәsindә hәyata keçirdiyi inteqrasiya pro se -
si nә qoşulması bu bölgәnin dünyanın әn böyük bir döv -
lәt lәrarası regional tәsәrrüfat-iqtisadi kompleksinә çev -
ril mәsinә tәkan vermişdir. Yaponiya ASEAN ölkәlәri
iqtisadiyyatının davamlı inkişafı dövründә ortaya çıxan
iqlim dәyişkәnliyi vә әtraf mühit kimi qlobal mәsәlәlәrә
dair birgә fәaliyyәt tәşәbbüsü ilә çıxış etmişdir. 

Mövzu: Mәrkәzi Asiya ölkәlәrinin qlobal dünya
sisteminә inteqrasiyası. Problemlәr vә perspektivlәr

İş: Mәrkәzi Asiya dövlәtlәrinin formalaşması vә in -
kişafı qanunauyğunluqları: ziddiyyәtlәr vә sosial
nәticәlәri (8 ç.v.), icraçı – şöbә müdiri, i.ü.e.d. D.Ə.Vә -
liyev, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işindә Azәrbaycan, Türkiyә vә Mәrkәzi
Asi ya ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf problemlәri mü qa yi -
sәli şәkildә tәdqiq olunmuşdur. Heydәr Əliyev vә İlham
Əli yevin dövlәt siyasәti Mәrkәzi Asiya ölkәlәri üçün
nü munә kimi verilmişdir. Türk Dünyasının ortaq prob -
lem lәri “Türk dünyası qlobal iqtisadi inkişaf yol la rın -
da” adlı bölmәdә oxucuların nәzәrinә çatdırılmışdır. 

İş: Mәrkәzi Asiyada tәhlükәsizlik problemlәri (6
ç.v.), icraçı – h.ü.f.d. R.M.Qarayev, icra müddәti –
2017-2018-ci illәr

Tәdqiqatın obyektini Mәrkәzi Asiya regionu, bu
regionda tәhlükәsizliyә qarşı tәhdidlәr vә onlarla mü ba -
rizә yolları tәşkil edir. İşin mәqsәdi dünya geosiyasi vә
geostrateji durumunda Azәrbaycan Respublikasının öz
yerinin müәyyәnlәşdirmәsinin vacib aspektlәrindәn
birisini onun yerlәşdiyi region vә hәmçinin bu regiona
sәrhәd olduğu digәr geosiyasi vә geostrateji regionların
әhәmiyyәtinin müәyyәn edilmәsindәn ibarәtdir. Azәr -
bay can Respublikası Mәrkәzi Asiya regionu vә bu re -
gionda olan müstәqil dövlәtlәrlә münasibәtlәrin qu rul -
ması vә inkişafı, belә inkişafın strateqiyası vә taktikası,
bu prosesdә baş verәn qanunauyğunluqların elmi cәhәt -
dәn müәyyәn edilmәsi vә bunun nәticәsindә müәyyәn
tәkliflәrin vә tövsiyәlәrin irәli sürülmәsi hazırki elmi-
tәdqiqat işinin әsas mәqsәdini tәşkil edir.

İş: XX әsrdә İraqda türkmәn mәsәlәsinin yaranması
vә nәticәlәri (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. H.İ.Aslanova, icra
müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işindә türkmanların İraq әrazisindә mәs -
kun laşması, onların müasir vәziyyәti, mәruz qaldıqları
hüquq pozuntuları vә cinayәtlәr elmi-nәzәri baxımdan
araşdırılmışdır. İş iki fәsildәn ibarәtdir. İlk növbәdә
türk manların İraqda mәskunlaşması haqqında qısa mә -
lumat verilmiş, daha sonra türkmanların öz doğma әra -
zi lәrindә İraqdakı hökumәtlәr tәrәfindәn mәruz qaldığı
tәzyiqlәr, ayrıseçkilik, hüquq pozuntuları vә cinayәtlәr
haqqında geniş mәlumat verilmişdir. 

İş: Pakistanın Orta Asiya ölkәlәri vә Azәrbaycanla
münasibәtlәri (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. D.F.Hüseynli, icra
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müddәti – 2017-2018-ci illәr
Tәdqiqat işi iki fәsildәn ibarәtdir. Tәdqiqat işinin I

fәslindә Pakistan İslam Respublikasının Mәrkәzi Asiya
ölkәlәri ilә siyasi, iqtisadi münasibәtlәrinә ümumi baxış
verilmişdir. II fәsildә Pakistanın Azәrbaycan ilә siyasi
münasibәtlәri elmi-nә zәri baxım dan araşdırılmışdır.
Elmi işdә ilk növbәdә dövlәtlәr arasındakı müasir
vәziyyәt araşdırılmışdır.

İş: Türkmәn atalar sözlәrinin Azәrbaycan vә türk
atalar sözlәri ilә ideya vә mәzmun cәhәtdәn müqayisәli
tәhlili (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. A.E.Vәliyeva, icra müddәti
– 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işi iki mәrhәlәdәn ibarәtdir. Birinci mәr -
hәlәdә Türkiyә türkcәsi, Azәrbaycan türkcәsi, Qaqauz
türkcәsi vә bәzi digәr türk lәhcәlәri ilә eyni qrupa daxil
olan türkmәn dilinin türk dillәri ailәsindәki yeri vә rolu
haqqında mәlumat verilmiş, ikinci mәrhәlәdә isә
türkmәn dilindәki atalar sözlәrinә diqqәt verilmәklә bu
sözlәrin türk dilindәki atalar sözlәri ilә oxşar vә fәrqli
cәhәtlәri araşdırılmış, türk millәtinin ortaq mәhsulu
kimi dәyәr vә әhәmiyyәtindәn bәhs edilmişdir. 

Problem. Şәrq filologiyasının, Şәrq ölkәlәri ilә
Azәrbaycanın filoloji әlaqәlәrinin tәdqiqi

Mövzu: Azәrbaycan-İran filoloji әlaqәlәrinin
öyrәnilmәsi

İş: Ürfi Şirazi divanının poetikası (4 ç.v), icraçı –
şöbә müdiri, f.ü.f.d. M.Ə.Mәhәmmәdi, icra müddәti –
2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işi klassik farsdilli şeirin görkәmli nüma -
yәndәlәrindәn biri, yaradıcılığı az öyrәnilmiş Ürfi
Şirazinin (1555-1591) poetik irsinin bәdii aspektlәrinin
tәdqiqinә hәsr olunmuşdur. Ürfinin әdәbi fәaliyyәti
XVI әsrdә İranda vә Hindistanda farsdilli poeziyanın
inkişaf meyllәri vә onları şәrtlәndirәn tarixi-ictimai
şәrait kontekstindә nәzәrdәn keçirilmişdir.

Tәdqiqat işindә Ürfinin qısa hәyatının başlıca
mәrhәlәlәri, әdәbi irsinin janr tәrkibi vә onun lirikasının
farsdilli poeziyada “hind üslubu”nun formalaşmasında
rolu әtraflı tәhlil olunmuşdur. Araşdırmada başlıca
diqqәt Ürfi divanının poetik özәlliklәrinin tәdqiqinә
verilmiş, onun bәdii üslubunun aparıcı parametrlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsinә cәhd göstәrilmişdir.

İş: Mәsturәnin hәyat vә yaradıcılığı (8 ç.v), icraçı –
f.ü.f.d. Z.T.Rәhimova, icra müddәti – 2016-2018-ci illәr

Plan işinә uyğun olaraq, “Giriş”dә kürd әdәbiyyatı
haqqında qısa mәlumat verilir. “Mәsturәnin dövrü,
hәyatı vә şәxsiyyәti” adlanan birinci fәsildә XIX әsrdә
ictimai-siyasi vә әdәbi mühit, Mәsturәnin şәxsiyyәti vә
hәyat yoluna baxış, “Mәsturә vә Xosrov xan” bölmәlәri
üzrә araşdırma aparılıb. İkinci fәsil Mәsturәnin poetik
irsinә hәsr olunub. Bu fәsildә şairin qәzәllәrinin janr vә
struktur poetikası, tematik xüsusiyyәtlәri, başlıca surәt
vә motivlәri, dini-irfani görüşlәri, Hәzrәt Əli şәxsiy yә -
tinin tәrәnnümü, tarixi qәsidәsi vә onun spesifik xüsu -
siy yәtlәri, mәrsiyә xarakterli tәrkibbәndlәri, fәxriyyә
sәciyyәli beytlәri, mәsnәvilәri, kiçik hәcmli şeirlәri:

rubailәr, qitәlәr tәdqiq olunub. Üçüncü fәsil sәnәtkarlıq
mәsәlәlәrinә; mәnәvi vә üslubi poetik fiqurlara, dil vә
üslub xüsusiyyәtlәrinә hәsr olunub. “Azәrbaycan vә
İran şeiri kontekstindә Mәsturә şeiri” adlı dördüncü fә -
sil dә orta әsrlәr farsdilli divan әdәbiyyatı vә Mәsturә,
Azәr baycan qadın şairlәri vә Mәsturә mövzuları tәhlil
edilib.

İş: Purya Vәlinin şәxsiyyәti vә rübailәri (4 ç.v), ic -
raçı – f.ü.f.d. Ş.P.Əhmәdov, icra müddәti – 2017-2018-
ci illәr

Araşdırma çәrçivәsindә Purya Vәlinin rübailәri
tәhlil olunmuş, onların tematik vә bәdii xüsusiyyәtlәri
öyrәnilmişdir. Mövzunun lazımi sәviyyәdә işlәnmәsi
ilә Purya Vәlinin adının Azәrbayan әdәbiyyatı vә mә -
dәniyyәti tarixinә salınması üçün zәmin hazırlanmışdır. 

İş: Müasir İranda türk mәnşәli oronimlәr (3 ç.v),
icraçı – f.ü.f.d. A.B.Hәsәnova, icra müddәti – 2018-ci il

İran toponimlәr sisteminin mühüm qollarından bi -
rini relyef quruluşlu obyekt adları oronimlәr tәşkil edir.
İran toponimiyasında oronimlәr indiyә kimi sistemli
şәkildә öyrәnilmәyәn sahәlәrdәn biri olaraq qal -
maqdadır. Plan işindә türk mәnşәli oronimlәr sistemli
şәkildә toplanmış, etimologiyaları verilmiş İranda da
oronimlәrin 90%-ni onların tәşkil etdiyi göstәrilmişdir.

İş: Əbdülhüseyn Zәrrinkubun Nizami Gәncәviyә
hәsr olunmuş “Gәncәli müdrik utopik ölkә axtarışında”
әsәrinin tәrcümәsi (12 ç.v), icraçı – f.ü.f.d. F.V.Ha -
cıyeva, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Görkәmli İran alimi Əbdülhüseyn Zәrrinkubun
“Gәncәli müdrik utopik ölkә axtarışında” adlı әsәri 9
fәsildәn ibarәt olub Nizami Gәncәvinin “Xәmsә”sinә
hәsr olunmuşdur. Müәllif bu kitabında Nizami
Gәncәvinin “Aran diyarının Gәncә şәhәrindә” anadan
olduğunu yazır vә qeyd edir ki, “onu Quma bağlamaq
tәzkirә yazarlar vә mirzәlәrin uydurmasıdır”. Ə.Zәr -
rinkub kitabda Nizami Gәncәvinin hәyatı, o dövrün
mühiti barәdә geniş mәlumat verir. Əsәrdә “Sirlәr
xәzinәsi” әsәrinә “Gәncәnin sirri” adlı fәsil, “Xosrov vә
Şirin”ә “Xosrov vә Şirinin hekayәti” adlı fәsil , “Leyli
vә Mәcnun”a “Eşq vә ayrılıq” adlı fәsil, “Yeddi gözәl”ә
“ Pәrilәrin gümbәzi” adlı fәsil, “İsgәndәrnamә”yә
“Qәhrәmanın ayaq izlәri” adlı fәsillәr hәsr olunmuşdur. 

İş: Azәrbaycan şәrqşünaslığının metodoloji prin -
siplәri (10 ç.v), icraçı – f.ü.f.d. V.İ.Mәmmәdov, icra
müddәti – 2017-2018-ci illәr

Plan işi müasir dövrdә Azәrbaycan şәrqşünaslıq el -
mindә mövcud araşdırmalar әsasında bu sahәdә istifadә
edilәn metodoloji prinsiplәrin tәhlilinә hәsr olun muş -
dur. Tәdqiqatda ilk olaraq Azәrbaycan şәrqşünaslığında
filoloji-tekstoloji metodlar nәzәrdәn keçirilir. Burada
hәm müxtәlif dövrlәr Şәrq әdәbiyyatının araşdırıl ma -
sında, hәm Şәrq dilçiliyindә, hәm dә orta әsrlәrin әdәbi
vә tarixi mәtnlәrinin öyrәnilmәsindә istifadә edilәn
elmi metodlardan bәhs edilir.

Mövzu: Azәrbaycan-türk әdәbi әlaqәlәrinin tәdqiqi
İş: Atilla İlhanın nәsr yaradıcılığında milli
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dәyәrlәrin bәdii әksi (6 ç.v.), icraçı – baş elmi işçi
R.T.Quliyev, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işindә Attila İlhanın hәyatı, mühiti vә yara -
dıcılığı elmi-nәzәri baxımdan araşdırılmışdır. Elmi işdә
ilk növbәdә şairin hәyatı vә mühiti haqqında geniş mә -
lu mat verilmişdir. Attila İlhanın yaradıcılığı әsasәn
onun epik nәsrindә milli dәyәrlәrin bәdii әksi tәhlil
edilmişdir. Tәhlil prossesindә müәllifin epik nәsrinin
ideya-mәzmun xüsusiyyәtlәri әsas araşdırma obyekti
kimi götürülmüşdür.

İş: XIX әsr Türkiyә әdәbiyyatında roman janrının
ideya vә mәzmun xüsusiyyәtlәri (2 ç.v), icraçı –
X.F.Abdullayeva, icra müddәti – 2018-ci il

Tәdqiqat işindә XIX әsrdә Osmanlı imperator lu ğun -
da baş verәn mühüm siyasi, ictimai, mәdәni reformalar
vә bunun fonunda әdәbiyyat sahәsindә baş verәn ye -
niliklәr araşdırılmışdır. Bu dövr türk әdәbiyyatının әn
böyük qazancı roman janrının mәnimsәnilmәsi idi. El -
mi işdә roman janrının ideya vә mәzmun xüsusiy yәt -
lәri, janrın qarşıya qoyduğu problemlәr әtraflı araş -
dırılmışdır. Tәhlil prosesindә XIX әsr türk romanları
әsas tәdqiqat obyekti kimi götürülmüşdür. 

İş: Müasir İraq-türkman poeziyasında vәtәn pәr -
vәrlik ideyalarının tәrәnnümü (1 ç.v.), icraçı – f.ü.e.d.
E.H.Quliyev, icra müddәti –2018-ci il

Tәdqiqat işindә müasir İraq-türkman poeziyasının
aparıcı simaları olan Ə.Bәndәroğlu, N.Ərbil, S.Növrәs,
M.Bayat yaradıcılıqları tәhlil obyekti kimi seçilmişdir.
Onların poeziyasının mövzu dairәsi müәyyәn lәş -
dirilmiş, bu sәnәtkarların yaradıcılıqlarında müşahidә
olunan vәtәnpәrvәrlik ideyaları tәhlil süzgәcindәn
keçirilmişdir. Tәdqiqat işi müasir İraq-türkman әdәbi
prosesinin problemlәrini әhatә etmәk baxımından
xarakterikdir. Araşdırmada adları çәkilәn sәnәtkarların
yaradıcılıqları tәdqiqat işinin mövzu dairәsinә uyğun
tәhlil edilmәklә yanaşı, yeri gәldikcә onların poeziyası
dil-üslub xüsusiyyәtlәri baxımından da öyrәnilmişdir. 

Mövzu: Ərәb әdәbiyyatının vә dilçilik elminin
aktual problemlәri 

İş: İbrahim Şәmsәddinin “Ərәblәrin günü”
(Cahiliyyә dövrü) әsәrinin tәrcümә, tәdqiqi vә nәşri (5
ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. L.M.Bayramova, icra müddәti –
2017-2018-ci illәr

“Əyyәmu-l-arab” toplusu әrәb şifahi xalq әdәbiy ya -
tının çox dәyәrli mәnbәsidir. Ərәb xalq әdәbiyyatı nü -
munәlәrinin mәnşәyi “Əyyamu-l-arab” toplusuna da -
yanır. Topludakı mәlumatlar islamdan tәxminәn 150 il
әvvәlә aid edilәrәk Şәrqin qәdim adәt vә әnәnәlәri,
tarixi, insanlarının yaşayış tәrzini, qәbilәlәrarası müna -
si bәtlәri vә s. haqqında maraqlı rәvayәtlәri özündә
ehtiva edir. 

İş: Füzulinin әrәbcә poetik irsinin Azәrbaycan dilinә
tәrcümәsi (3 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. R.A.Cümşüdlü, icra
müddәti – 2018-ci il

Plan işi Füzulinin 460 beytdәn ibarәt olan әrәbcә qә -
sidәlәrinin Azәrbaycan dilinә tәrcümәsindәn ibarәtdir.

Qәsidәlәrin 1958-ci il Bakı nәşrindә Sankt-Peterburq
nüsxәsinin orijinalında olan bir sıra istisna xәtaları tәk -
rar edildiyindәn tәrcümә prosesindә әsas mәnbә kimi
qә sidәlәrin 1994-cü il Bağdad nәşrindәn istifadә olun -
muşdur. 1961-ci ildә nәşr olunmuş Füzuli әsәrlәrinin IV
cildinә daxil edilmiş şairin әrәbcә qәsidәlәrinin prof.
M.Əlizadә tәrәfindәn hazırlanmış bәdii tәrcümәsi
Sankt-Peterburq külliyyatındakı mәtndәn tәrcümә olun -
duğu üçün tәrcümәdә nöqsan vә xәtalar mövcuddur.
Mәhz bu sәbәbdәn Füzulinin әrәbcә qәsidәlәrinin
tekstoloji xәta vә nöqsanlardan azad mәtni vә yeni
filoloji tәrcümәsi hazırlanmışdır.

İş: Ət-Tәnuxinin “Nişvar әl-Muhadara” әsәrindәki
ibrәtamiz hekayәlәrin vә Babәk әl-Xürrәmi ilә bağlı
faktların tәrcümәsi (5 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. X.Ə.Kә ri -
mova, icra müddәti –2017-2018-ci illәr

Plan işindә orta әsrlәrdә yaşayıb yaratmış, әsәrlәrini,
xüsusilә, “Ədәb” janrında yazmış Əbu Əli әl-Muhassin
әt-Tәnuxinin yaradıcılığı vә yazdığı “Nişvar әl-Mu ha -
dara” әsәri araşdırılır. Ümumi nәticә kimi qeyd etmәk
olar ki, orta әsrlәrdә yazılmış bu әsәrdәki ibrәtamiz he -
ka yәlәr indiki dövrümüz ilә müqayisәdә öz aktuallığını
qoruyub saxlamışdır. Bu, xüsusәn, Babәk әl-Xürrәmi
ilә bağlı tarixi faktların üzә çıxarılması ilә bağlıdır. 

Problem. Şәrqin yazılı abidәlәrinin tәdqiqi, tәr cü -
mәsi vә nәşri

Mövzu: Orta әsrlәrdә Yaxın vә Orta Şәrqdә tarixi,
fәlsәfi vә әdәbi mәnbәlәrin tәdqiqi vә nәşri

İş: Orta әsrlәrdә Anadoluda yaşayan Azәrbaycan
әsilli yazarlar (4 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. prof. İ.T.Qasımlı,
icra müddәti – 2016-2018-ci illәr

Plan işindә orta әsrlәrdә Türkiyәdә yaşayan Azәr -
baycan әsilli alimlәr, onların hәyat vә yaradıcılığı haq -
qında geniş araşdırma aparılmışdır. Araşdırma әsasında
antologiya hazırlanmışdır.

İş: Samişünaslıqda qeyri-müәyyәnlik kateqori ya -
sının qoyuluşu (әrәb vә ibri dillәri әsasında) (4 ç.v.), ic -
ra çı – f.ü.f.d. T.Q.Sadıqov, icra müddәti – 2017-2018-ci
illәr

“Samişünaslıqda (әrәb vә ibri dillәri әsasında) qeyri-
müәyyәnlik kateqoriyasının qoyuluşu” adlı iki mәr hә lә -
dәn ibarәt olan tәdqiqat işindә әsasәn әrәb, ibri qram -
ma tiklәrinin vә Avropa samişünaslarının qeyri-müәy -
yәnlik haqqında fikirlәrindәn bәhs edilir. Burada hәm -
çinin әrәb vә ibri dillәrindә qeyri müәyyәnliyin bәlağәt
hәdәflәrinә dә misallarla toxunulur.

İş: Nizami әsәrlәrinin XVI әsr türk әdәbiyyatında
tәrcümәlәri (Lami Çәlәbi yaradıcılığı әsasında) (4 ç.v.),
icraçı – f.ü.f.d. A.M.Yusubova, icra müddәti – 2017-
2018-cı illәr

Plan işindә Nizami әdәbi mәktәbinin çoxsaylı da -
vam çıları haqda mәlumatlar әksini tapmışdır. Böyük
Ni zaminin ardıcılları tәkcә fars dilindә deyil, türk dilin -
dә dә “Xәmsә”yә nәzirәlәr yazmışlar. XV әsrdә Nizami
mәktәbinin әnәnәlәrini davam etdirәn görkәmli sәnәt -
kar lardan biri Əbdürrәhman Cami “Xәmsә”nin tәsiri ilә

Hesabat
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“Hәft övrәng” әsәrini qәlәmә almışdır. Cami yaradı cılı -
ğının türk әdәbiyyatında Əlişir Nәvainin yaradıcılığına
tәsiri danılmazdır. Belә ki, Nәvai “ Fәrhad vә Şirin”
poe masını onun yaradıcılığından tәsirlәnәrәk yazmış -
dır. O isә öz növbәsindә Lami Çәlәbinin “Fәrhad vә
Şirin” әsәrinә tәsirini göstәrmişdir. İşdә Lami Çәlәbinin
bu әsәri müqayisәli şәkildә araşdırılmışdır.

İş: İbn Quteybә әd-Dinәvarinin “Kitabul-mәanil-
kәbir fi әbyatil-mәani” әsәrinin tәrcümәsi (4 ç.v.), icraçı
– f.ü.f.d. A.E.Seyidova, icra müddәti – 2017-2018-cı
illәr

IX әsr әrәb alimi İbn Quteybәnin “Əl-mәanil-kәbir fi
әbyәtil-mәani” әsәri “mәani” haqqında yazılmış әn
әhәmiyyәtli kitablardan biri hesab edilir. Kitab müxtәlif
sahәlәri әhatә edir vә on iki fәsildәn ibarәtdir. Kitabın beş
fәsli bizә gәlib çatmamışdır. Müәllif dәlil qismindә müәy -
yәn beytlәri seçmiş vә onların mәnalarını izah etmişdir. 

İş: Xacә Qiyasәddin Xandәmirin “Tarixi-Hәbibәs-
siyәr” әsәrinin tәrcümәsi (4,5 ç.v.), icraçı – k.e.i.
E.Q.Novruzov, icra müddәti – 2016-2018-ci illәr

Plan işindә Xacә Qiyasәddin Xandәmirin yaradı cı -
lığı, xüsusәn, onun “Tarixi Hәbibәs-Siyәr” әsәri tәdqiq
olunmuşdur. Bәşәr tarixinә aid hissәlәrә xüsusi diqqәt
yetirilmişdir. Sәfәvilәrlә bağlı mühüm hissәlәr tәrcümә
olunmuşdur.

Problem. Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәrindә din vә icti -
mai fikir. İslam amillәrinin Azәrbaycanın ictimai-siyasi
in kişafına tәsiri

Mövzu: Qloballaşma dövründә Yaxın vә Orta Şәrq
öl kәlәrindә dinә münasibәt, dinin rolu vә ictimai fikir
mәsәlәlәri

İş: Orta әsr müsәlman müәlliflәrinin әsәrlәrindә
mötәdillik ideyaları (3 ç.v.), icraçı – fәl.ü.f.d.
E.N.Mәm  mәdov, icra müddәti – 2018-ci il

Tәdqiqat işindә müasir islam dini-ictimai fikrindә
aktuallıq qazanmış “mötәdillik” konsepsiyasının orta әsr
müsәlman mәnbәlәrindә әksi mәsәlәsi öyrәnilir, bir sıra
klassik müsәlman müәlliflәrinin, xüsusәn orta әsr
müsәlman ilahiyyatçıları İbn Teymiyyә (1263-1328) vә
Şәmsәddin ibn әl-Qәyyimin (1292-1349), Əbu İshaq әş-
Şatibinin (vәfatı – 1388) yaradıcılığına müraciәt edilir. 

İş: Hәsәn әl-Bәnna (1906-1949) - “İslam nah da”sı -
nın görkәmli nümayәndәsi kimi (3 ç.v.), fәl.ü.f.d.
L.F.Mә likova, icra müddәti – 2018-ci il

Tәdqiqat işinin I fәslindә Hәsәn әl-Bәnnanın hәyat
vә yaradıcılığına dövrün tarixi mәnzәrәsi, ictimai-siyasi
mühiti vә zamanın tәlәblәri prizmasından nәzәr salınır.
II fәsildә islahatçının mәnәvi-mәfkurәvi irsinin vә ya -
ratdığı tәşkilatın (Müsәlman Qardaşları birliyi) fәaliy -
yәtinin bir çox aspektlәri müasir dövr baxımından yeni -
dәn dәrk edilir. Tәdqiqata kifayәt qәdәr ilkin mәnbәlәr,
avropalı vә rusiyalı şәrqşünas vә islamşünas alimlәrin
tәdqiqatları cәlb edilmişdir. Nәticә hissәsindә tәdqiqatın
әsas müddәaları vә nәticәlәri yekunlaşdırılır.

İş: Müasir islamşünaslıqda sünnәyә baxışlar (4 ç.v.),
k.e.i. D.Ş.Cәfәrli, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Plan işindә modernizmlә islam dünyasına daxil olan
hәdis vә sünnә barәsindә yeni yanaşmaların müasir is -
lam şünaslıqda yeri vә mahiyyәti öyrәnilmişdir. Bu araş -
dır mada hәdis vә sünnәyә yeni baxışların ideoloji kök -
lә ri vә onun müxtәlif aspektlәri kompleks şәkildә tәd -
qiq olunmuşdur.

İş: Erkәn dövr İslam tarixi Azәrbaycan tәdqi qat -
çılarının әsәrlәrindә (7,5 ç.v.), t.ü.f.d. Ə.S.Abbasov, icra
müddәti – 2016-2018-ci illәr

Plan işindә erkәn islam tarixi vә onunla bağlı Azәr -
baycan tarixi (VII-IX әsrlәr) haqqında Azәrbaycan
tәdqiqatçıları Z.M.Bünyadov, N.Vәlixanlı, A.Paşayev,
E.Hәsәnova, R.Mürsәlov, H.F.Nurullah vә başqa
müәlliflәrin (C.Sübhani, İbn Hisam vә s.) әsәrlәrindәn
istifadә edilmişdir. İşdә Mәhәmmәd peyğәmbәrin (s)
doğulduğu dövrdәn tutmuş, Yezidin IV xәlifә Hz. Əli,
imam Hәsәn vә imam Hüseynә qarşı apardıqları
әdalәtsiz çәkişmәlәrdәn bәhs olunur.

İş: Qiraәtlәr elmindә “Sәbәtu әhrufin” anlayışı (9
ç.v.), fәl.ü.f.d. R.Ə.Mürsәlov, icra müddәti – 2016-2018-
ci illәr

Plan işindә Qiraәt elmindә “Sәbәtu әhrufin” anlayışı
onun islam mәtnlәrindә yeri vә mahiyyәti öyrәnil miş -
dir. Qiraәt elminin әsas mәsәlәlәrindәn biri olan “әhrufu-
sәbә” mәzmunlu hәdislә rin şәrhin dә әrәb lәhcәlәrinin
rolu xüsusi araşdırılmışdır.

İş: Nәsrәddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” vә İbn
Misqәveyhin “Tәhzibül-әxlaq” әsәrlәrindә әxlaq
fәlsәfәsi mәsәlәsi (müqayisәli tәhlil) (3 ç.v.), k.e.i.
F.E.İbrahimova, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Plan işi iki hissәdә tәdqiq edilmişdir. Giriş kimi İbn
Miskәveyhin “Tәhzibu-l-әxlaq” vә Nәsrәddin Tusinin
“Əxlaqi Nasiri” әsәrlәrinin yazılma sәbәblәrinә nәzәr
salınmışdır. I hissәdә hәr iki filosofun әxlaq fәlsәfәsini
tәdqiq edәrkәn toxunduqları oxşar mәsәlәlәr araş dırıl a -
raq tәhlil edilmişdir. II hissәdә isә İbn Miskәveyhin
“Tәhzibu-l-әxlaq” әsәrindә yer almayan, lakin Nәs rәd -
din Tusinin “Əxlaqi Nasiri” әsәrindә araşdırılan fәrqli
әxlaq mәsәlәlәri tәdqiq edilmişdir. 

İş: Azәrbaycanda mötәzililik mәktәbi vә әsas nüma -
yәndәlәri (4,5 ç.v.), k.e.i. X.İ.Hәbibova, icra müddәti –
2016-2018-ci illәr

Plan işindә ilk növbәdә mötәzilәnin qısa tarixçәsinә
nәzәr salınır. Mötәzili düşüncәnin yaranması, parlaq
dövrü, Xәlqul-Quran mәsәlәsi, mötәzililiyin süqutu,
mәktәbin әsas prinsiplәri, beş әsası, onun digәr mәz -
hәb lәrlә әlaqәsi әtraflı tәdqiq edilir. Sonda Azәrbaycan
fәlsәfәsindә mötәzililiyin rolu vә Azәrbaycanda mö -
tәzililik ardıcıllarının әn görkәmli nümayәndәlәri
tәdqiq edilir.

Problem. Şәrq-Qәrb sivilizasiyalararası münasi bәt -
lәri vә Azәrbaycan

Mövzu: Qlobal proseslәrin inkişaf dinamikası priz -
masından Şәrq-Qәrb münasibәtlәrinin mövcud durumu
vә perspektivlәri

İş: Qloballaşan dünyada dinlәrarası dialoqun ma -
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hiy yәti vә perspektivlәri (6 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d.
C.Ş.Ağayev, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işindә qloballaşan dünyada multikultural
mü hit üçün müstәsna әhәmiyyәt kәsb edәn dinlәrarası
dialoqun mahiyyәti vә inkişaf perspektivlәri tәhlilә cәlb
olunmuşdur. Dinlәrarası dialoqun tәbliği sahәsindә
Azәrbaycan tәcrübәsindәn әtraflı bәhs olunmuş vә
müasir dünya üçün bu tәcrübәnin әhәmiyyәti nәzәrdәn
keçirilmişdir.

İş: İbn Xәldunun “Müqәddimә” әsәrinin tәrcümәsi
vә orta әsr Avropa mәdәniyyәtinә tәsiri baxımından
şәrhi (6 ç.v.), icraçılar – f.ü.f.d. M.B.Hәmidov, f.ü.f.d.
K.Ş. Şәrifov icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işi çәrçivәsindә İbn Xәldunun “Müqәd -
dimә” әsәrinin ön söz, tarix elminin fәzilәti, tarixi
usulların tәdqiqindәn, insanların birgә cәmiyyәt halında
yaşamasından bәhs edәn fәsli tәrcümә edilmişdir.
Hәmçinin yer üzәndәki bәzi araclar, zaylar vә
iqlimlәrdәn bәhs edәn fәsil tәrcümә edilmişdir. 

İş: Müasir Misir cәmiyyәtindә mödernlәşmә meyl -
lәri: problemlәr vә perspektivlәr (3 ç.v.), icraçı – k.e.i.
N.V.Hü seynova, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr

Tәdqiqat işindә müasir Misir cәmiyyәtindә mo -
dern lәş mә meyllәri, problemlәri vә gәlәcәk pers pek -
tivlәri araş dırılmışdır. Hәmçinin Misirdә mo dern -
lәşmәnin tarixi, möv cud vәziyyәti, bu mәsәlәdә xü -
susәn islam ami linin tәsiri vә gәlәcәk perspektivlәri
müxtәlif mәn bәlәrdәn araşdırılaraq tәhlil edilmiş,
müqayisәlәr apa rıl mışdır. Nәticәdә modernlәşmәnin
hәr bir cәmiyyәtdә ol duğu kimi, Misir cәmiyyәtindә
dә qaçılmaz olduğu vә prob lemlәrin aradan qal dı -
rılaraq mövcud perspektivlәr üzrә inkişaf yolunun
izlәnilmәsinin zәrurәti qәnaәtinә gәlinmişdir.

KEÇİCİ İŞLƏR: 

Qalan 48 elmi-tәdqiqat işinin 2018-cı il üçün nә zәr -
dә tutulan hissәsi yerinә yetirilmişdir:

Mövzu: İranın ictimai-siyasi vәziyyәti, İran-
Azәrbaycan әlaqәlәri

İş: İran İslam Respublikası siyasi-ictimai modelinin
tәbliği mexanizminin әsas xüsusiyyәtlәri (9 ç.v.), icraçı
- şöbә müdiri, t.ü.f.d., dos. V.K. Mustafayev, icra
müddәti - 2018-2020-ci illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: XX әsrdә İranın ictimai-siyasi hәyatında azәr -

baycanlıların yeri (9 ç.v.), icraçı - aparıcı elmi işçi, t.ü.f.d.,
dos. Ə.H.Şәfiyeva, icra müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: 1925-1941-ci illәrdә İranın ictimai-siyasi
hәyatında azәrbaycanlıların yeri (1,5 ç.v.)

Mövzu: Müasir Cәnubi Azәrbaycanın ictimai-
iqtisadi vә siyasi vәziyyәti 

İş: S.C.Pişәvәrinin istintaq materialları vә hәbsdәn
sonrakı ilk illәrdә siyasi fәaliyyәti (6 ç.v.), icraçı -
aparıcı elmi işçi, i.ü.f.d. Ə.Rәhimli, icra müddәti -
2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Müasir İran-Türkiyә münasibәtlәrindә Cәnubi

Azәrbaycanın rolu (5 ç.v.), icraçı - aparıcı elmi işçi,
t.ü.f.d. S.Ə.Talıblı, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: ADF orqanı “Azәrbaycan” qәzetinin (1945-

1946), cәnubi azәrbaycanlıların milli şüurunun inki şa -
fında rolu (4 ç.v.), icraçı – kiçik elmi işçi, Ş.A.Rüs tә -
mova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Qәrbi Azәrbaycan ostanının maddi mәdәniyyәt

abidәlәri (4 ç.v.), icraçı –böyük elmi işçi, R.S.Rüstә -
mov, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
Mövzu: Osmanlı imperiyasının tarixi, müasir Tür ki -

yәnin siyasi-iqtisadi inkişafı vә Azәrbaycanla әlaqәlәri 
İş: Müasir dövrdә Türkiyәnin regional iqtisadi

әmәk daşlıq kontekstindә Türkiyә-Azәrbaycan әlaqә -
lәri (8 ç.v.), icraçı - baş elmi işçi, i.ü.e.d. E.İ.Emir-
İlyasova, icra müddәti - 2017-2019-ci illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Beynәlxalq terrorizmin Türkiyә vә Yaxın Şәrq

re gionu üçün tәhdidlәri vә ona qarşı mübarizәnin ak -
tual problemlәri (9 ç.v.), icraçı - baş elmi işçi, s.e.ü.e.d.
R.A.Sevdimalıyev, icra müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Yaxın vә Orta Şәrqdә islam örtüyü altın -
da terrorizmin formalaşması vә genişlәnmәsindә
geosiyasi amillәr (3 ç.v.)

İş: Ö.Çәlәbinin “Sәyahәtnamә” әsәrinin V cildinin
tәrcümәsi (9 ç.v.), icraçı - böyük elmi işçi, t.ü.f.d.
B.İ.Bә şirova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: XIX-XX әsrin әvvәllәri Cәnubi Azәrbaycanın

Urmiya bölgәsinә aid Osmanlı arxiv sәnәdlәri (4 ç.v.),
icraçı - elmi işçi, Y.B.Nәsirova, icra müddәti - 2018-
2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: “Dәftәr-i müfәssәl-i liva-i Xoy” adlı Osmanlı ar -

xiv sәnәdi Cәnubi Azәrbaycanın Xoy bölgәsinin öyrә -
nil mәsindә mәnbә kimi (3 ç.v.), icraçı – kiçik elmi işçi,
F.A.Mәmmәdova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
Mövzu: Ərәb ölkәlәrinin tarixi inkişafında Avra -

siya regionu vә Azәrbaycanla siyasi vә iqtisadi әlaqәlәr
İş: Xәzәrlәr Qafqazda vә İpәk Yolu ticarәti mar şrut -

larında (4 ç.v.), icraçı -şöbә müdiri, t.ü.f.d. F.M.Əsә -
dov, icra müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Xәzәrlәrin Qafqaza gәlmәsi haqqında
әrәb mәnbәlәrindә mәlumatlar (2 ç.v.)

İş: Yaxın Şәrq vә Avrasiya ticarәt mәrkәzlәri vә
şәhәrlәri qәdim vә orta әsr ticarәt yollarında: maddi
mә dәniyyәt vә yazılı abidәlәrin mәlumatları (4 ç.v.),
icraçı – aparıcı elmi işçi, t.ü.f.d. S.Ə.Süleymanova, icra
müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Qәdim dövr vә orta әsrlәrdә Yaxın Şәrq
mәrkәzlәri vә beynәlxalq ticarәt marşrutları (2 ç.v.)
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İş: Erkәn xilafәt dövründә әrәb әrazilәrindә vә
Azәrbaycanda dövlәt qurumlarının formalaşması vә
inkişafı (5 ç.v.), icraçı - elmi işçi J.H.Vәli, icra müddәti
- 2018-2020-ci illәr

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: XIX yuzilliyin birinici yarısında Misirin elm vә

tәhsil sahәsindә yeni cәrәyanlar vә islahatlar (4 ç.v.),
icraçı – kiçik elmi işçi, P.A.Əfәndiyeva, icra müddәti -
2018-2019-cu illәr

Mәrhәlә: Fransız hökmranlığı dövrünün Misirin
elm, tәhsil vә mәdәniyyәtinә tәsiri (2 ç.v.)

İş: Hafiz Cәlal әd-Din әs-Suyutinin “Tarix әl-
xulәfa” әsәrinin әrәb dilindәn rus dilinә tәrcümәsi vә
şәrhlәri (6 ç.v.), icraçı – böyük elmi işçi, t.ü.f.d.
E.E.Əli zadә, icra müddәti - 2018-2020-ci illәr

Mәrhәlә: Xilafәt institutunun tәşәkkülü vә Əmәvi
xәlifәlәri (1,5 ç.v.)

İş: Orta әsr müsәlman dövlәtindә әdliyyә vә
mәhkәmә sistemi (VIII-X yüz.): Mәhәmmәd әl-Xuşani
“Tәrix әl-ğudat”, (әrәb dilindәn tәrcümә vә şәrhlәr) (10
ç.v.), icraçı – böyük elmi işçi, t.ü.f.d. N.K.Bayramova,
icra müddәti - 2018-2020-ci illәr

Mәrhәlә: Əndәlusda erkәn Əmәvilәr dövlәtinin
mәhkәmә sistemi vә hakimlәri (4 ç.v.) 

İş: Mosul әmirliyi Nasir әd-Daulәnin hakimiyyәti
dövründә (4 ç.v.), icraçı -böyük elmi işçi, t.ü.e.d.
H.Ə.Əlәkbәrov, icra müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Mosul әmirliyinin yaranması
Mövzu: Asiya-Sakit Okean ölkәlәri regionunda

xarici әlaqәlәr
İş: Asiya-Sakit Okean regionunda Çin amili (7

ç.v.), icraçı - şöbә müdiri, f.ü.f.d. Z.Ə.Şıxәlibәyli, icra
müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Asiya-Sakit Okean regionunda Çinin
beynәlxalq әlaqәlәri (2,5 ç.v.)

İş: Çin - Azәrbaycan mәdәni әlaqәlәri (2003-cü
ildәn bu günә kimi) (10 ç.v.), icraçı - aparıcı elmi işçi,
c.ü.f.d. R.İ.Abbasov, icra müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: “Çinin “Yeni İpәk Yolu” layihәsi
kontekstindә Azәrbaycan-Çin әlaqәlәri

İş: “Transmilli korporasiyaların inkişafı sahәsindә
Çinin siyasәti” (3 ç.v.), icraçı – kiçik elmi işçi,
N.R.Mәmmәdova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
Mövzu: Mәrkәzi Asiya ölkәlәrinin qlobal dünya

sisteminә inteqrasiyası. Problemlәr vә perspektivlәr
İş: Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti vә Mәrkәzi

Asiya ölkәlәri (6 ç.v.), icraçı - aparıcı elmi işçi, f.ü.f.d.
T.İ.Hәşimova, icra müddәti - 2017-2019-cu illәr

Mәrhәlә: AXC vә Mәrkәzi Asiya xalqlarının milli
azadlıq hәrәkatı (3 ç.v.)

Mövzu: Azәrbaycan-İran filoloji әlaqәlәrinin
öyrәnilmәsi

İş: XV әsr hürufi tәrcümә әdәbiyyatı (8 ç.v.), icraçı
- aparıcı elmi işçi, f.ü.f.d. S.M. Şıxıyeva, icra müddәti
- 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Mәnzum hürufi tәrcümә әsәrlәri (2,5 ç.v.)
İş: Müasir fars dilindә elmi terminologiya

(Azәrbaycan dili ilә müqayisәdә) (8 ç.v.), icraçı -
böyük elmi işçi, f.ü.f.d. G.V.Verdiyeva, icra müddәti -
2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Müasir fars dilindә texniki vә tibbi ter -
minlәr (3 ç.v.)

İş: Müasir İran uşaq әdәbiyyatının ideya-tematik
xüsusiyyәtlәri (Azәrbaycan әdәbiyyatı ilә müqayisәdә)
(6 ç.v.), icraçı - kiçik elmi işçi F.Y.Nәsirova, icra
müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Klassik әdәbiyyat nümunәlәrinin uşaqlar
üçün tәqdimi (2 ç.v.)

İş: Əbubәkr ibn Xosrovun “Munisnamә” әsәrinin
Azәrbaycan dilinә tәrcümәsi, ön söz, izahlar vә
qeydlәrin yazılması (30 ç.v.), icraçı - böyük elmi işçi,
f.ü.f.d. R.N.Rzayeva, icra müddәti - 2018-2020-ci illәr 

Mәrhәlә: “Munisnamә”nin I-XVII fәsillәrinin
(didaktik hissә) tәrcümәsi vә izahları (6 ç.v.)

Mövzu: Azәrbaycan-türk әdәbi әlaqәlәrinin tәdqiqi
İş: Prof. Əhmәd Cәfәroğlunun redaktoluğu ilә

1932-1934-cü illәrdә İstanbulda nәşr olunan “Azәr -
baycan Yurd Bilgisi” dәrgisinin tәrcümәsi, icraçılar -
aparıcı elmi işçi f.ü.f.d. S.A.Qasımlı, aparıcı elmi işçi,
f.ü.f.d. B.R.Osmanova, elmi işçi E.S. Xәlilova, icra
müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Prof. Əhmәd Cәfәroğlunun redaktorluğu
ilә 1932-1934-cü illәrdә İstanbulda nәşr olunan “Azәr -
baycan Yurd Bilgisi” dәrgisinin I-III cildinin tәrcümәsi

İş: Cümhuriyyәtә qәdәr Türkiyә әdәbiyyatının tә -
şәkkülü vә inkişafı (9 ç.v), icraçı - baş elmi işçi, f.ü.e.d.
prof. A.M.Abıyev, icra müddәti - 2018-2020-ci illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: 1908-1910-cu illәrdә “Tanin” qәzetindә çıxan

әdәbi mәtnlәrin tәhlili (6 ç.v.), icraçı – şöbә müdiri,
f.ü.f.d. dos. S.G.Gündoğdu, icra müddәti - 2017-2019-
cu illәr

Mәrhәlә: 1908-1910-cu illәrdә “Tanin” qәzetindә
çıxan әdәbi mәtnlәr (1,5 ç.v)

Mövzu: Ərәb әdәbiyyatının vә dilçilik elminin
aktual problemlәri

İş: İraq şairlәri Mәruf-әr-Rusafi vә Cәmil Sidqi әz-
Zәhavinin İstanbul dövrü yaradıcılıqları (6 ç.v.), icraçı
– şöbә müdiri, f.ü.e.d. prof. V.A.Cәfәrov, icra müddәti
- 2018-2020-ci illәr

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Mәhәmmәd Yusif әl-Quayyidinin romanlarında

kәnd hәyatının tәsviri (5 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. a.e.i.
X.E.Əlәkbәrova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr

Mәrhәlә: Mәhәmmәd Yusif әl-Quayyidinin yara dı -
cılığı haqda ümumi mәlumat (әsәrlәrin top lanması,
tәsnif edilmәsi) (2,5 ç.v.)

İş: Ərәb mәhcәr әdәbiyyatında nәsr (5 ç.v.), icraçı –
f.ü.f.d. b.e.i. F.A.Mәcidova, icra müddәti - 2018-2019-
cu illәr

Mәrhәlә: Ərәb mәhcәr әdәbiyyatında janrlar haqda
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ümumi mәlumat (2,5 ç.v.)
İş: Sibaveyhinin “Əl-Kitәb” әsәrinin әrәb

dilçiliyinin inkişafına tәsiri” (“Əl-Kitәb” әsәrindә әsas
mövzuların tәrcümәsi vә şәrhi) (6 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d.
a.e.i. L.M.Orucova, icra müddәti - 2018-2020-ci illәr

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: İraq Türkmәn dialektinin tәdqiq tarixi vә onun

dil xüsusiyyәtlәri (4 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. b.e.i.
Z.Q.Rüstәmova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Ərәb-Azәrbaycan dilindә danışıq kitabçası (3

ç.v.), icraçı – e.i. G.Ş.Hәmidli, icra müddәti - 2018-
2019-cu illәr

Mәrhәlә: Material toplanması
Mövzu: Orta әsrlәr Yaxın vә Orta Şәrq tarixi,

fәlsәfi vә әdәbi mәnbәlәrinin tәdqiqi vә nәşri
İş: XVII-XVIII әsr farsdilli әdәbiyyatda qәsidә

janrı (12 ç.v.), icraçı – şöbә müdiri, f.ü.e.d. prof.
M.D.Ka zımov, icra müddәti - 2018-2021-ci illәr

Mәrhәlә: Farsdilli әdәbiyyatda qәsidә janrının
әnәnәlәri (1 ç.v.)

İş: Xacә Abdullah Ənsarinin “Mәnazilüs-sairin”
әsәrinin tәrcümәsi (12 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. A.Ə.Əli -
zadә, icra müddәti - 2018-2021-ci illәr

Mәrhәlә: Birinci fәslin tәrcümәsi, 1 ç.v.
İş: “Xәridәtul-Qәsr vә Cәridәtul-әsr” antolo gi ya -

sında Əcәm şairlәrinin yazdığı әrәbcә şeir vә mәdhiyyә
nümunәlәri (12 ç.v.), icraçı – k.e.i. P.E.Ağayev, icra
müddәti - 2018-2020-ci illәr

Mәrhәlә: Tәrcümәnin texniki vә bәdii redaktәsi
İş: Əbu Nәsr әl-Fәrabinin “Ərau әhlil-mәdinәtil-

fadilә” (Fәzilәtli şәhәr әhlinin baxışları) fәlsәfi әsәrinin
izahlı tәrcümәsi (8 ç.v.), icraçı – k.e.i. İ.Ə.Hüseynov,
icra müddәti - 2017-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Kitabın ilk on iki fәslinin tәrcümәsi (2,5
ç.v.)

Mövzu: Qloballaşma dövründә Yaxın vә Orta Şәrq
ölkәlәrindә dinә münasibәt, dinin rolu vә ictimai fikir
mәsәlәlәri

İş: Siyasi islam vә dünyәvi Türkiyәnin ideoloji
real lıqları (4 ç.v.), icraçı – şöbә müdiri, fәl.ü.f.d.
E.Y.Hә sәnova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Dünyәvi Türkiyәdә İslam vә siyasi
gerçәkliklәr (2 ç.v.)

İş: Müasir İraqın ictimai-siyasi problemlәri (9 ç.v.),
icraçı – fәl.ü.f.d., a.e.i. İ.Ə.Əlimuradov, icra müddәti -
2018-2020-ci illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Yaxın Şәrq hadisәlәrindә mәzhәb amili (4 ç.v.),

icraçı – fәl.ü.f.d. a.e.i. A.N.Hәbibov, icra müddәti -
2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Yaxın Şәrq hadisәlәrinin şiә-sünni mü na -
sibәtlәrinә tәsiri, 2 ç.v.

Mövzu: Qlobal proseslәrin inkişaf dinamikası priz -
masından Şәrq-Qәrb münasibәtlәrinin mövcud durumu
vә perspektivlәri

İş: Şәrq-Qәrb etik normaları prizmasından ailә vә
nikah әnәnәlәrinin müqayisәli tәhlili (6 ç.v.), icraçı –
şöbә müdiri, ilah.ü.f.d. M.A.Babaşlı, icra müddәti -
2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Şәrq-Qәrb etik normaları prizmasından
ailә vә nikah anlayışlarında әnәnәvilik vә müasirlik (3
ç.v.)

İş: Mötәdil müsәlmanların Qәrb ölkәlәrinin icti -
mai-mәdәni hәyatında iştirakı amili: reallıqlar vә pers -
pektivlәr (3 ç.v.), icraçı – e.i. N.Ə.Əlizadә, icra müd -
dәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Qәrb ölkәlәrinin ictimai-mәdәni hәya -
tında islam amili: reallıqlar vә perspektivlәr (1,5.ç.v.)

İş: Müasir dövrdә әrәb ölkәlәrindәn miqrantların
Qәrb ölkәlәrinә miqrasiya prosesindә özünә mәx sus -
luğunun qorunması problemi (4 ç.v.), icraçı – e.i.
S.S.İbrahimova, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Şәrq-Qәrb әlaqәlәri kontekstindә türkdilli

dövlәtlәrin mәdәni inteqrasiyası prosesi: reallıqlar vә
perspektivlәr” (6 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d., b.e.i. X.Ə.Əli -
yeva, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Şәrq-Qәrb әlaqәlәri kontekstindә türk -
dilli dövlәtlәrin mәdәni inteqrasiyası prosesi vә
mövcud reallıqlar (3 ç.v.)

İş: Şәrq - Qәrb cәmiyyәtlәrindә istehlakçı dav ra nış -
ların müqayisәli tәhlili (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. E.A.Sә -
mәdov, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr 

Mәrhәlә: Şәrq-Qәrb cәmiyyәtlәrindә istehlak çı -
ların tipologiyası vә psixologiyası (1,5.ç.v.)

İş: XIX әsr Qәrb sәyyahlarının әsәrlәrindә Osmanlı
dövlәtindә ictimai-mәdәni hәyatın tәsviri” (3 ç.v.), ic -
ra çı – k.e.i. Ü.Q.Sәmәdova, icra müddәti - 2018-2019-
cu illәr 

Mәrhәlә: XIX әsr Qәrb sәyahәtnamәlәri vә Os -
manlı dövlәtindә ictimai hәyatın tәsviri (1,5 ç.v.)

2018-ci ilin mühüm nәticәlәri:

“İslam hәmrәyliyi vә Azәrbaycan: reallıqlar vә
perspektivlәr” (Bakı, 2018, 296 s.) adlı kitab nәşr
olunmuşdur. 

Kitabda müasir dövrdә aktual vә әhәmiyyәt kәsb
edәn islam hәmrәyliyi prob lemi Azәrbaycan nümunәsi
әsasında tәdqiq edilmişdir. Kitabda islam hәmrәyliyi nin
tarixi köklәri vә bu istiqamәtdә atılmış “ilk” ad dım lar
öyrәnilmişdir. Növbәti addım kimi bu anlayışın dini-
ideoloji әsasları tәdqiqata cәlb edilmiş, müasir dövr dә öz
әksini tapan hüquqi-siyasi tәsisatlar araş dırıl mışdır.
Bundan sonra islam hәmrәyliyinin Azәr bay  can nümu nә -
si nә, Azәrbaycan Respublikasında bu isti qamәtdә
atılmış addımlara diq qәt yetirilmişdir. Nә hayәt, sözü ge -
dәn anlayış yeni dünya sistemi vә müa sir liyin ça ğırış ları
kontekstindә araşdırılmış, mövcud tә sәv vürlәr müxtәlif
yanaşmalar prizma sın dan nә zәrdәn keçirilmişdir.
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İcraçılar: fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru İlkin Əli mu -
radov, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Aslan Hәbibov,
fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәmmәdov, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Leyla Mәlikova

“Azәrbaycan şәrqşünaslığının metodoloji prin -
sip lәri” adlı iş üzәrindә elmi tәdqiqat aparılmışdır. 

Tәdqiqat işi müasir dövrdә Azәrbaycan şәrq şü nas -
lıq elmindә mövcud araşdırmalar әsasında bu sahәdә
istifadә edilәn metodoloji prinsiplәrin tәhlilinә hәsr
olun muşdur. Tәdqiqatda ilk olaraq Azәrbaycan şәrqşü -
nas lığında filoloji-tekstoloji metodlar nәzәrdәn keçiril -
mişdir. Burada hәm müxtәlif dövrlәr Şәrq әdәbiy yatı -
nın araş dırılmasında, hәm Şәrq dilçiliyindә, hәm dә
orta әsrlәrin әdәbi vә tarixi mәtnlә rinin öyrәnilmәsindә
istifadә edilәn elmi metodlardan bәhs edilmişdir.

İcraçı: filologiya üzrә fәlsәfә doktoru Vüqar Mәm -
mәdov

2018-ci ildә tәtbiq olunmuş elmi nәticәlәr

Aparılmış elmi tәdqiqatların nәticәlәri müxtәlif ali
tәhsil müәssisәlәrinin şәrqşünaslıq fakültәlәrinin tәdris
proqramlarında, habelә Şәrqin bir sıra ölkәlәrinin tari -
xi nә, ictimai-siyasi hәyatına, fәlsәfәsinә, dini duru mu -
na, filologiyasına aid fәrdi vә kollektiv tәdqiqatlarda
tәtbiq olunmuşdur. Hazırlanmış lüğәtlәrdәn geniş isti -
fadә edilmişdir.

Elmi-tәdqiqat proqramlarının müsabiqәsindә
iştirak

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun kompleks elmi-tәdqiqat
proqramları üzrә 2015-ci ildә elan edilmiş әsas qrant
müsabiqәsinin (EİF-KETPL-2015-1(25)) qalib layi hә -
sinin icrası 2017-ci ilin fevral ayında başlanılıb –
“Cәnubi Qafqaz vә Azәrbaycana dair Osmanlı vergi
dәf tәrlәrinin transliterasiyası, tәrcümәsi vә nәşri”
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutu (rәhbәr: Ş.M.Mustafayev, iştirakçılar Yaxşı -
xanım Nәsirova, Gülәr Qafqazlı, icra müddәti 24 ay
Maliyyәlәşdirilmә hәcmi (manatla) - 150 000)

Prezident İlham Əliyev Azәrbaycan Milli Elmlәr
Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşlarının tәltif
edilmәsi haqqında sәrәncam imzalayıb.

Sәrәncama әsasәn Azәrbaycanda şәrqşünaslıq
elminin inkişafında xidmәtlәrinә görә aşağıdakı şәxslәr
tәltif ediliblәr:

“Şöhrәt” ordeni ilә
Əlibәyov İnqilab Vәlibәy oğlu

“Tәrәqqi” medalı ilә
Abıyev Aydın Müstәcәb oğlu
Cәfәrov Vilayәt Abbasqulu oğlu
Hәsәnova Esmeralda Yusub qızı

Dövlәt başçısının digәr sәrәncamı ilә Azәrbaycanda
şәrqşünaslıq elminin inkişafında xidmәtlәrinә görә
Əkrәm Rәhim oğlu Rәhimli “Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin fәxri diplomu” ilә tәltif edilib. S.Ə.Rüs tә -
mova-Tohidiyә “Əmәkdar elm xadimi” fәxri adı verilib. 

Fundamental elmlә tәhsilin qarşılıqlı әlaqәsi

AMEA Nizami Gәncәvi adına Ədәbiyyat İnsti tu -
tunun “Azәrbaycan әdәbiyyatı (qәdim dövr vә orta
әsrlәr)” ixtisası üzrә II kurs magistrantları Şәrqşünaslıq
ins titutunda 16 fevral 2018-ci il tarixindәn 16 mart
2018-ci il tarixinәdәk elmi-tәdqiqat tәcrübәsi keçmişlәr.

Elektron elmin vәziyyәti

İnstitut әmәkdaşlarının beynәlxalq elektron resurs -
lara çıxışı genişlәndirilmiş, Azәrbaycan şәrqşünaslığı
web-portalı tәkmillәşdirilmiş, İnstitut arxivindә
saxlanılan elmi әdәbiyyatın rәqәmsal laşdırılması vә
onlayn mәkanda yerlәşdirilmәsi ilә bağlı hazırlıq işlәri
aparılmışdır.

İNSTİTUTUN NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ

Hesabat ilindә İnstitutda 27 kitab vә mәqalәlәr
toplusu çap olunmuşdur, 11 kitab isә hazırda
çapdadır. 

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutu 60 ildә (Azәrbaycan, rus vә
ingilis dillәrindә). Bakı, 2018.

Kitab “AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrq -
şünaslıq İnstitutunun 60 illik yubileyi haqqında” Azәr -
baycan Milli Elmlәr Akademiyasının Rәyasәt He -
yәtinin 14 fevral 2018-ci il tarixli qәrarı әsasında
hazırlanmışdır.

İngilis şәrqşünası Maykl Aksvörtinin “Nadir
Şah” kitabının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsi vә
tarix şünaslıq elminin vәzifәlәri, Bakı “Elm”
nәşriyyatı, 2018, 100 sәh.

Elmi ictimaiyyәtә tәqdim olunan bu kitabda
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Adminis trasi -
yasının rәhbәri, akademik Ramiz Mehdiyevin ideya
müәllifliyi, elmi redaktorluğu vә geniş ön sözü ilә nәşr
edilmiş ingilis şәrqşünası Maykl Aksvörtinin “Nadir
şah” monoqrafiyasının 22 iyun 2018-ci il tarixindә
Milli Elmlәr Akademiyasında keçirilmiş tәqdimat
mәrasimindә edilmiş mәruzәlәr vә çıxışlardan ibarәt
mәqalәlәr toplanmışdır. 

Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının hәqiqi
üzvü, Sovet İttifaqı qәhrәmanı Ziya Musa oğlu
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Bünyadovun xatirәsinә hәsr olunmuş “Müasir şәrq -
şünaslığın aktual problemlәri” (“Ziya Bün ya dov qi -
raәt lәri”) mövzusunda Beynәlxalq Elmi Konfransın
materialları, “Papirus NP”, 2018, 584 sәh.

F.ü.e.d., prof. Vilayәt Cәfәr. İraq-Türkiyә poetik
әlaqәlәri. Bakı, “Elm vә tәhsil”, AzAtaM, 2018, 152
sәh.

Atatürk Mәrkәzinin xәtti ilә buraxılmış bu kitab
İraqla Türkiyә arasında olan poetik әlaqәlәrә hәsr
olunmuşdur.

Monoqrafiya iki fәsildәn ibarәtdir. I fәsildә İraqla
Türkiyә arasında XIX әsrin sonu - XX әsrin әv vәl -
lәrindә olan poetik әlaqәlәrdәn, II fәsildә isә İraq şairi
Əbdül Vәhab әl-Bәyat ilә türk şairi Nazim Hikmәtin
Moskvada olarkәn dostluq әlaqәlәrindәn bәhs edilir.

Firudin İbrahimi. Sülh uğrunda (Paris Sülh
Konfransı barәdә qeydlәr. 1946) - Tәrtibçi, әski әlif -
badan latın әlifbasına çevirәn, nәşrә hazırlayan, ön söz,
istinadlar vә şәrhlәrin müәllifi t.ü.f.d., dos. Bayram -
zadә Sәmәd Zülfәli oğlu, Bakı, “Elm vә tәhsil” nәşriy -
yatı, 2018, 132 sәh.

F.İbrahiminin oxuculara tәqdim olunan bu kitabı
Azәrbaycanın diplomatiya tarixini, milli ideologiyamız
olan azәrbaycançılığın formalaşması vә inkişafını
izlәmәk vә öyrәnmәk baxımından çox faydalıdır. 

Kitabın tәrtibçisi F.İbrahiminin yazı üslubuna to -
xun madan onun oxuculara tәqdim olunan qeydlәrinin
müasir Azәrbaycan әdәbi dilinә uyğunlaşdırılmasına
çalışmış, bir sıra әrәb-fars ifadәlәrinin azәrbaycanca
qarşılığını vermişdir. 

F.İbrahimi “Azәrbaycan danışır....İftixarlı tari -
ximizdәn bir neçә parlaq sәhifә” (Azәrbaycanın
qәdim tarixindәn), farscadan çevirәn t.ü.f.d. S.Z.Bay -
ramzadә, S.T.Dostәliyev, Bakı, “Elm vә tәhsil”
nәşriyyatı, 2018, 115 sәh.

Azәrbaycan Milli Hökumәtinin Baş Prokuroru
Firidun İbrahiminin “Azәrbaycan danışır... İftixarlı
tariximizdәn bir neçә parlaq sәhifә” (Azәrbaycanın
qәdim tarixindәn) başlıqlı yazıları 19 hissәdәn ibarәt
olmaqla 31 oktyabr – 21 noyabr 1945-ci il (9-30 aban
1324-cü il) tarixlәri arasında “Azәrbaycan” qәzetinin
(Azәrbaycan Demokratik Firqәsinin orqanı) 42-ci
sayından başlayaraq 60-cı sayı da daxil olmaqla ayrı-
ayrı başlıqlarla fars dilindә çap olunmuşdur. Bu yazılar
F.İbrahiminin müqәddimәsindәn vә Azәrbaycanın
qәdim tarixi, әhalisi, onların milli kimliyi, bu diyarın
azadlığı vә istiqlaliyyәti uğrunda apardıqları mübarizә
vә fәdakarlıqları, mәdәniyyәt tarixi, dövlәt vә ordu
quruluşu, әdәbiyyatı, xәtti vә dili, siyasi tәşkilatları,
mәz hәblәri, geyim, adәt vә әnәnәlәri barәdә mәqa lә -
dәn ibarәtdir. Sözügedәn yazılar Azәrbaycan türkcә si -
nә tәrcümә edilәrәk ilk dәfә 1946-cı ildә “Sovet
Mәdәniyyәt Evi” tәrәfindәn Tәbrizdә “Azәrbaycanın
qә dim tarixi haqqında” adı ilә çap olunmuşdur. Tәәs -
süflә qeyd olunmalıdır ki, müәllifin özü tәrәfindәn
yazıl mış müqәddimә hәmin kitabda verilmәmişdir. Bu

mәqamı nәzәrә alaraq, F.İbrahiminin “Azәrbaycan”
qәzetindә fars dilindә getmiş sözügedәn yazıları
Azәrbaycan dilinә tәrcümәdә vә yeni tәrtibatda onun
anadan olmasının 100 illik yubileyi әrәfәsindә oxucu -
ların diqqәtinә tәqdim olunur. 

“Azәrbaycan” qәzeti. Azәrbaycan Demokrat
Firqәsi Mәrkәzi Komitәsinin orqanı (1945-1946-cı
illәr, Tәbriz) II hissә, tәrtib edәn vә mәsul redaktor
t.ü.f.d., dos. Sәmәd Bayramzadә, Bakı, “Elm vә tәhsil
nәşriyyatı, 2018, 450 sәh. 

Qәzet öz sәhifәlәrindә Azәrbaycan xalqının tarixini
vә mәdәniyyәtini, istәk vә arzularını, uğrunda müba -
rizә apardığı müqәddәs mәqsәdi, İran hakimiyyәtinin
ölkәni uçuruma aparmasını, fәlakәt vә bәdbәxtliklәrin
sәbәblәrini, İran xalqlarının demokratiya vә azadlıq
tәlәb lәrini, eyni zamanda da xalqın iradәsi ilә yaradıl -
mış Azәrbaycan Milli Hökumәtinin ictimai, iqtisadi,
siyasi vә mәdәni sahәlәr üzrә hәyata keçirdiyi islahat -
ları, Azәrbaycan cәmiyyәtinin demokratik әsaslar
üzәrindә qurulub möhkәmlәndirilmәsi sahәsindә
fәaliyyәtini, bütün İran miqyasında demokratik hü -
quqlar uğrunda mübarizәsini hәr bir sayında çox aydın
bir şәkildә әks etdirmişdir.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Алимардан
бек Топчибашев. Армянский фактор в Ба -
кинских событиях 1905-1906 и 1918 гг. Доку -
менты из Парижского архива, Баку, 2018, 168 sәh.

Əlimәrdan bәy Topçubaşov. Paris arxivindәn
sәnәdlәr, Bakı, 2018, 168 sәh.

Kitab Topçubaşovun Paris arxivindәn gәtirilmiş
1905-1906 vә 1918-ci il Bakıda ermәni-müsәlman qar -
şı durmasının sәbәblәri açıqlanan sәnәdlәr vә müәllifin
mәqalәlәrindәn ibarәtdir.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Əlimәrdan
bәy Topçubaşov. İstanbulda diplomatik görüşlәr.
1918-1919-cu illәr. (Elmi redaktor, ön söz vә adlar
göstәricisinin müәllifi) Bakı, 2018, 368 sәh. 

Kitab Azәrbaycanda milli-demokratik hәrәkatın
görkәmli nümayәndәsi, ilk Azәrbaycan diplomatı Əli -
mәrdan bәy Topçubaşovun 1918-1919-cu illәr Azәr -
bay canın fövqәladә sәfiri vә sәlahiyyәtli naziri qis -
mindә İstanbulda Türkiyәnin bir sıra ali dövlәt xadim -
lәri, hәmçinin Amerika, İngiltәrә, İtaliya, Hollandiya,
Rusiya, İran vә digәr ölkәlәrin İstanbuldakı nüma yәn -
dәlәri ilә keçirdiyi diplomatik görüşlәrә dair Azәr bay -
can hökumәtinә göndәrdiyi sәnәdlәrdәn ibarәt top -
ludur.

Kitaba hәmçinin Berlindә çıxan “Qurtuluş”
jurnalının Əlimәrdan bәyin 1934-cü ildә vәfatı
münasibәtilә onun xatirәsinә hәsr olunmuş 2-ci sayının
materialları, informasiya-mәlumat aparatı vә şәkillәr
daxil edilmişdir.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi.
Cümhuriyyәtin “Azәrbaycan” adlandırılması vә onun
tarixi әhәmiyyәti. Bakı, 2018, 176 sәh. 

Kitabda 1918-ci ildә Şimali Azәrbaycanın tarixi
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әrazilәrindә yaradılan yeni müstәqil milli dövlәtә
“Azәrbaycan” adının verilmәsi vә bu hadisәnin bir sıra
xarici qüvvәlәr vә ölkәlәr, ilk növbәdә İran dövlәti vә
mәtbuatı tәrәfindәn birmәnalı qarşılanmadığı kimi
mәsәlәlәr tәdqiq edilir. Dövri mәtbuat, arxiv sәnәdlәri
vә müxtәlif elmi tәdqiqat әsәrlәri daxil olmaqla geniş
mәnbәlәr әsasında yazılmış bu tarixi oçerkdә
“Azәrbaycan” toponiminin hәlә XIX әsrin sonları - XX
әsrin әvvәllәrindә milli ruhlu Azәrbaycan ziyalıları
tәrәfindәn türk dilli mәtbuatda vә әdәbiyyatda dövriy -
yәyә gәtirildiyi, sonrakı mәrhәlәlәrdә Azәrbaycan
ictimai-siyasi fikrindә vә Azәrbaycan xalqının şüurun -
da tәsbit olunduğu vә 1918-ci ildә yeni yaranan döv -
lәtin mәhz tarixi-milli zәmindә “Azәrbaycan”
adlandırıldığı göstәrilir.

İlah.ü.f.d., dos. A.N.Hәbibov, fәl.ü.f.d., dos.
E.N.Mәmmәdov, fәl.ü.f.d., dos. İ.Ə.Əlimuradov,
fәl.ü.f.d., dos. L.F.Mәlikova. “İslam hәmrәyliyi vә
Azәrbaycan: reallıqlar vә perspektivlәr”, “Papirus”
Nәşriyyat Poliqrafiya MMC, 2018, 296 sәh.

Tәdqiqat işinin әsas mәqsәdi müasir dövrdә ak -
tuallıq kәsb edәn islam hәmrәyliyi problemini Azәr -
bay can nümunәsi әsasında tәdqiq etmәkdir. Tәdqiqatda
hәr şeydәn әvvәl islam hәmrәyliyinin tarixi köklәri vә
bu istiqamәtdә atılmış “pioner” addımlar öyrәnil miş -
dir. Növbәti addım kimi bu anlayışın dini-ideoloji
әsasları tәdqiqata cәlb edilmiş, indiki dövrdә öz әksini
tapdığı hüquqi-siyasi qurumlar araşdırılmışdır. Bundan
sonra islam hәmrәyliyinin Azәrbaycan nümunәsinә,
Azәrbaycan Respublikasında bu istiqamәtdә atılmış
addımlara diqqәt yetirilmişdir. Nәhayәt, sözügedәn an -
la yış yeni dünya sistemi vә müasirliyin çağırışları kon -
tekstindә araşdırılmış, mövcud tәsәvvürlәr müxtәlif
yanaşmalar prizmasından nәzәrdәn keçirilmişdir. 

F.ü.f.d. Zenfira Rüstәmova. İraq-Türkman
lәhcәsinin tәdqiqi tarixi vә dil xüsusiyyәtlәri. Bakı,
“Elm vә tәhsil”, 2018, 144 sәh.

Kitab dörd fәsildәn ibarәtdir. Monoqrafiyanın I fәsli
İraq-Türkman lәhcәsinin tarixindәn, II fәsli Azәr bay -
can alimlәrinin İraq türkman lәhcәsinә dair әsәr lә -
rindәn, III fәsli isә İraq türkman lәhcәsindә yazı, imla
çә tinliklәri vә onları aradan qaldırma yollarına hәsr
olunub.

Monoqrafiya İraqda yaşayan azәrbaycanca danışan,
sayı iki milyon yarımı keçәn türkman adlanan soy -
daşlarımızın lәhcәsi-dialekti barәdә uğurlu tәdqiqatdır.

F.ü.f.d. A.Ə.Əlizadә. Hәqiqәt axtarışında. Bakı
“Avropa” nәşriyyatı, 2018, 658 sәh.

Kitab irfan әdәbiyyatının öyrәnilmәsindә atılan
addımlardan biridir. Kitabda Azәrbaycan, Rusiya, İran,
Pakistan, Türkiyә, Tacikistan, Qazaxıstan vә Ukray na -
da çap olunmuş mәqalәlәr toplanmışdır. Mәqalәlәr
toplusu altı fәsildәn ibarәtdir ki, dillәr üzrә qruplaş -
dırılmış, yarımfәsillәr mәntiqi vә xronoloji ardıcıllıq
üzrә düzülmüşdür. Kitaba mәqalә, tәrcümә, beynәlxalq
elmi konfrans materialları daxil edilmişdir.

F.ü.f.d. Teymur Sadıqov. Ərәb vә İbri dillәrinin
müqayisәli qrammatikası (morfologiya vә sintak -
sis). Ön söz: akademik Gövhәr Başәliyeva, İstanbul,
2018, 168 sәh.

Tәdqiqat eyni kökә malik 2 qohum dilin - әrәb vә
ibri dillәrin müәyyәnlik vә qeyri müәyyәnlik kate qo -
riyalarından bәhs edir. Əsәrdә bu dillәrә morfologiya,
sintaksis vә semantika baxımından müqayisәli bir
yanaşma sәrgilәnir. 

Si Cinpinin dövlәt idarәçiliyi haqqında seçilmiş
çıxışları (çin dilindәn tәrcümә Rafiq Abbasovundur),
“Elm vә tәhsil”, 2018, 176s.

Kitabda Çin Xalq Respublikasının sәdri Si Cinpinin
Çinin modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә hәyata
keçirilәn dövlәt idarәçiliyindә Çin konsepsiyasını vә
siyasi strategiyasını әks etdirәn müәyyәn çıxışları top -
lan mışdır. Bu çıxışlarda onun bir siyasi xadim olaraq
aşkarlıq vә islahatların dәrinlәşmәsi, İpәk yolu İqtisadi
zolağı layihәsinin reallaşdırılması kimi millәtin dir -
çәlişi ilә әlaqәdar görüşlәri yer almışdır. Kitab hazırda
Çindә mövcud siyasi mәdәniyyәt, eyni zamanda dövlәt
idarәetmә sistemi ilә, hәmçinin Çin Xalq Res pub -
likasının sәdri Si Cinpinin siyasi baxışları vә yürüt dü -
yü siyasi kurs ilә maraqlananlar üçün nәzәrdә
tutulmuşdur.

Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ mü -
naqişәsi (әrәbcәdәn tәrcümә Hikmәt Əkbәrovundur).
“Papirus” Nәşriyyat Poliqrafiya MMC, 120 sәh.

Kitabda Azәrbaycan - Ermәnistan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsi vә onun nәticәsindә işğal olunmuş Azәr -
bay can әrazilәri üzәrindә etnik tәmiz lә mә vә azәr -
baycanlılara qarşı soyqırım öz әksini tapmışdır.

Mәhәmmәd Rza Sәrşar. “Xudahafiz, qardaş”
hekayәlәr toplusu. (fars dilindәn tәrcümә edәn Fidan
Nәsriova) Bakı, “Elm vә tәhsil”, 2018, 168 sәh.

“Xudahafiz, qardaş” hekayәlәr toplusu Azәrbaycan
oxucularının müasir fars nәsrinin görkәmli nüma yәn -
dәsi Mәhәmmәd Rza Sәrşar yaradıcılığı ilә ilk
tanışlığıdır. Çoxşaxәli, zәngin әdәbi irsi yalnız bәdii
yaradıcılıqla mәhdudlaşmayan bu mәhsuldar publisist
yazar hәm dә 171-dәn artıq tәnqidi mәqalәnin, elmi-
nәzәri mәsәlәlәrinә hәsr olunmuş 11 kitabın müәl -
lifidir. “Xudahafiz, qardaş” adlı hekayәlәr toplusunda
Sәrşar yaradıcılığının leytmotivini tәşkil edәn,
cәmiyyәti әn çox düşündürәn, aktuallıq kәsb edәn
fanatizm vә cәhalәtin tәnqidinә yönәlik 6 hekayә vә
İran İslam inqilabı dönәmindә xalq kütlәlәrinin azadlıq
uğrunda mübarizәsi fonunda gәnc fәdainin zindandakı
yaşantılarından bәhs edәn bir povest yer alır.

“Oman haqqında mәqalәlәr toplusu”. (әrәb
dilindәn tәrcümә Mahir Hәmidovundur), Azәrbaycan
Yazıçılar Birliyi. Bәdii tәrcümә vә әdәbi әlaqәlәr
mәrkәzi, “Mütәrcim” nәşriyyatı, Bakı, 2018, 223 sәh.

2018-ci ildә Mütәrcim Nәşriyyatında çap edilәn
toplu 223 sәhifәdәn ibarәtdir. Kitabın bir fәsli Omanın
vә ümumiyyәtlә ümumislam dünyasının mәşhur
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mәdәniyyәt vә әdәbiyyat adamlarından, söz vә mәt -
buat sahәsindә çalışan xadimlәrindәn bәhs edir,
ensiklopedik mәziyyәt daşıyır. 

Əbdülhәmid әbu Süleyman. Mәdәni Quran
dün ya görüşü. (әrәb dilindәn tәrcümә Elvüsal Mәm -
mәdovundur) Bakı: “CBS – Polugraphic Production”,
2018, 53 sәh.

Kitabda Quran dünyagörüşü islahatçılıqda әsas
hәrәkәtverici qüvvә kimi tәqdim edilir, islam nöqteyi-
nәzәrinin tәhrif edilmәsi sәbәblәrinә toxunulur, bu
dünyagörüşünә görә “mәn” vә özgә” anlayışları tәdqiq
edi lir. Göstәrilir ki, Quran dünyagörüşünün prin sip -
lәrinә tövhid, varislik, әdalәt, mötәdillik, azadlıq, mә -
suliy yәt, mәqsәdyönlülük, әxlaq, şura, qanunauy ğun -
luqlara әsaslanan elmi universallıq, ümumbәşәrilik,
sülh, islahatçılıq, abadlaşdırma vә gözәllik daxildir.

İsmayıl Faruqi. Tövhid – islam mәdәniyyәtinin
әsası. (әrәb dilindәn tәrcümә Elvüsal Mәm mә do -
vundur) Bakı: “CBS – Polugraphic Production”, 2018,
40 sәh.

Kitabda tövhid mәfhumu müxtәlif prinsiplәr әsa sın -
da öyrәnilir; o, dünyanı izah edәn baxış, mәdәniyyәtin
әsası, metafizika fәlsәfәsinin ilk prinsipi, әxlaq fәl sә -
fәsindә ilk postulat hesab edilir, müsәlman ümmәtini
birlәşdirәcәk universal dәyәr olaraq nәzәrdәn keçirilir,
mü sәlman estetikasında istinad nöqtәsi kimi qәbul
edilir. 

Əbdülhәmid әbu Süleyman. İki qanun arasında
insan. (әrәb dilindәn tәrcümә Elvüsal Mәmmә dovun -
dur) Bakı: “CBS – Polugraphic Production”, 2018, 84
sәh. 

Kitabda ilahi kreasionizm mәsәlәlәri öyrәnilir,
sosial münasibәtlәrin formalaşmasında bәşәri bioloji
vә mәnәvi elementlәrin rolu müәyyәn edilir,
praqmatik-utilitar mәqsәdlәrә xidmәt edәn pozitiv
qanunların vәhy mәnşәli tәlimlәrlә müqayisәsi aparılır. 

Taha Cabir әl-Ülvani. Tövhid, tәrbiyә vә mә dә -
niyyәt. (әrәbcәdәn tәrcümә Elvüsal Mәmmәdovundur)
Bakı: “CBS – Polugraphic Production”, 2018, 152 sәh. 

Müәllif “tövhid”, “tәrbiyә” (tәzkiyә) vә “mә dә -
niyyәt” (ümran) anlayışlarına, tövhidin formalarına
toxun muş, hәyatın müxtәlif sahәlәrindә tövhidin
tәzahürlәri haqqında danışmış, “tövhid vә dünyanın
izahı” problemini tәdqiqat obyekti seçmiş, tәrbiyә vә
mәdәniyyәt mәsәlәlәrinә dövrün tәlәblәri әsasında
münasibәt bildirmişdir. 

Ömәr Seyfәddinin seçmә hekayәlәrinin tәr cü -
mәsi. “Qısqanclıq” (türk dilindәn tәrcümә Aydın Abi
Abıyevindir) Bakı, “Avropa” nәşriyyatı, 2018, 264 sәh.

Kitaba görkәmli yazıçı, Türkiyә milli nәşrinin
banisi Ömәr Seyfәddinin hekayә vә novellaları daxil
edilmişdir. Nәşr Azәrbaycan vә Türkiyә әdәbi әlaqә -
lәrinin inkişafına öz müsbәt tәsirini göstәrәcәkdir.

“Ərәbcә-azәrbaycanca transkripsiyalı danışıq
kitabçası”. Hәmmüәlliflәr: Dr. Ab-din Ewis Younes
Mohamed, ilah.ü.f.d., dos. M. Babaşlı, Dr. Qafar

Ocaqlı. Nurlar Nәşriyyat-Poliqrafiya Mәrkәzi, Bakı,
2018, 239 sәh. 

Xocalı – 1992 (әrәbcә-ingiliscә) “Papirus” Nәş riy -
yat Poliqrafiya MMC, 16 sәh.

Xocalı – 1992 (farsca-ingiliscә) “Papirus” Nәş riy -
yat Poliqrafiya MMC, 16 sәh.

Əmmar Abbasov. Müasir dünyada islamofobiya
vә onun tәzahür formaları. Bakı, “Papirus NP”
nәşriyyatı, 2018, 184 sәh.

“Azәrbaycan şәrqşünaslığı” №1 (16) 2018.

ÇAPDA OLAN KİTABLAR:

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. “Ещё раз об
этнической идентификации Низами Гянджеви”.
Kitab, 4 ç.v.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. “Mәqalәlәr,
mәruzәlәr, müsahibәlәr...” III cild. 

F.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyeva. Seyid İmadәddin Nәsimi
“Qüdrәt bәhrinin sәrrafı”, Monoqrafiya, 250 s.

İ.ü.e.d. Dünyamalı Vәliyev. “Azәrbaycan qlobal
dünya sistemindә: reallıqlar, perspektivlәr” adlı
mәqalәlәr toplusu. 155 s.

F.ü.f.d. Xalidә Quliyeva-Qafqazlı, f.ü.f.d., dos.
Sәriyyә Gündoğdu, f.ü.f.d., dos. Barat Osmanova,
Emiliya Xәlilova. İsmayıl Hikmәt “Türk әdәbiyyatı
tarixi” (I cild, Bakı, 1925) Ərәb әlifbasından trans lite -
rasiya. 450 s.

F.ü.f.d. Əliyeva Xuraman. Şәrq-Qәrb әdәbi
әlaqәlәrinin tәdqiqindә prof. Aida İmanquliyevanın
rolu (әrәb mәhcәr әdәbiyyatı әsasında), 198 s.

I Dünya Savaşı esnasında Azerbaycan
Türklerinin Anadolu Türklerine Kardaş Kömeği ve
Bakü müslüman Cemiyyeti-hayriyesi. (tәrcümә
edәni Hüseyn Günәşli) adlı kitabı, 285 sәh.

B.e.i. Mirzә Ənsәrli. A.Y.Krımskinin hәyat vә
elmi fәaliyyәti, 110 sәh.

M.Ə.Rәsulzadә “İran türklәri”. (fars dilinә tәr -
cümә Hәsәn Sәfәri), 130 sәh.

Fәl.ü.f.d., dos. Elvüsal Mәmmәdov. “Orta әsr
islam fikrindә din vә fәlsәfә”. Monoqrafiya, 256 sәh.

F.ü.f.d. Sәdaqәt Qasımlı. “Türk әdәbiyyatında
yeni hekayәçilik” 210 sәh.

Hesabat ilindә institut әmәkdaşlarının 270-dәn
artıq mәqalә, mәruzә vә tezisi çap olunmuşdur.
Bunlardan aşağıdakı 34 elmi mәqalә xaricdә
(Türkiyә, Rusiya, Özbәkistan, Qazaxıstan, Qır -
ğızıstan, Macarıstan, Pakistan, Ukrayna, Avstriya,
Cәnubi Koreya, İran vә s.) nәşr edilib:

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva “Study and
Comparison of Satire Style of Dehkhoda and
J.Mohammadgholizadeh.” Science Arena Publications
Specialty Journal of Humanities and Cultural Science.
2018, № 2, Avstriya. (Ebrahim Qasemi ilә birlikdә).

Akademik Şahin Mustafayev. Safevi Tarih Yazı -
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mında Osmanlılar (Şah İsmail ve Şah Tahmasb
Devirleri) // Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi // Journal
of Turkish History Researches. Yıl/Vol. 3, Sayı/No. 1
Bahar/Spring 2018, s. 1-49

Akademik Şahin Mustafayev. Resenziya –
“Shamanism: Soviet Studies of Traditional Religion in
Siberia and Central Asia. Marjorie Mandelstam Balzer.
London: Routlege. 2015. 240 pp.” // Acta Via Serica
(Cәnubi Koreya), Vol. 3, № 1, June 2018, p. 144-147

Akademik Şahin Mustafayev. “Шейх Али
Самарканди в османских источниках” adlı mәqalә
“Özbәkistan tarixi” jurnalı, Daşkәnd, (çapdadır).

Akademik Şahin Mustafayev. “Азер бай д жан -
ская периодическая печать начала ХХ в. о Тур кес -
тане и джадидизме (статьи М.Э.Расулзаде в газете
“Ачыг сёз”)” adlı mәqalә Prof. D.Alimovanın 70-
illiyinә hәsr olunmuş toplu, Daşkәnd (çapdadır).

Akademik Şahin Mustafayev. “Огузские генеа-
логические предания как отражение исторической
памяти”, UNESCO-nun “Mәdәniyyәtlәrin yaxınlaş -
ma sı mәrkәzi” tәrәfindәn hazırlanan toplu, Almata,
(çapdadır). 

F.ü.e.d., prof. Mehdi Kazımov. XVI әrs fars epik
şeirindә üslubi dәyişikliklәr – Bidel Dәhlәvi
yaradıcılığına hәsr olunmuş beynәlxalq konfransın
tezislәri, Tehran, 5 iyul, 2018. 

İ.ü.e.d. Dünyamalı Vәliyev. Sürәtli iqtisadi inkişaf
vә iqtisadi tәhsil sistemi: problemlәr, vәzifәlәr. Tezis.
Macarıstan, Budapeşt, 5 iyun 2018.

İ.ü.e.d. Dünyamalı Vәliyev. Mәrkәzi Asiya
ölkәlәrinin dünya birliyinә sosial-mәdәni inteqrasiyası
vә Azәrbaycan. Türkiyә, Alaniya. 19-24 oktyabr 2018.

T.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. Ellac and Ilek: What
Does the Study of an Ancient Turkic Title in Eurasia
Contribute to the Discussion of Khazar Ancestry?
Acta Via Serica 2, no. 2 (2018): 113-32. Cәnubi
Koreya.

T.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. “Caspian Sea”, in:
Encyclopaedia of Islam, THREE, Edited by: Kate
Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas,
Everett Rowson. First published online: 2018. First print
edition: 9789004356641, Niderland, 2018, 2018-4, pp.
5-7, http://referenceworks.brillonline.com/browse/ency-
clopaedia-of-islam-3

T.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. Формула власти
Юсуфа Баласагуни: элементы древнетюркский
идеологии и государственности в поэме “Кутадгу
билик”. / Эпоха Юсуфа Баласагуни. История, лите-
ратура, материальная культура. Бишкек: 2017, сс. 9-
20.

T.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. Qazaqlïq, or
Ambitious Brigandage, and the Formation of the
Qazaqs: State and Identity in Post-Mongol Central
Eurasia By Joo-Yup Lee – Review in: Acta Via Serica
2, no. 2 (2017): pp. 163-167. (In English), Cәnubi
Koreya.

T.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. Рецензия на книгу:
“Qazaqlïq, or Ambitious Brigandage, and the
Formation of the Qazaqs: State and Identity in Post-
Mongol Central Eurasia. By Joo-Yup Lee”. – Вестник
Казахстанского Национального Университета им.
Ал-Фараби. Серия историческая. №2 (89). 2018, сс.
305-308.

F.ü.f.d. Mәsiağa Mәhәmmәdi. Nizami vә Qәzzali
–“Xudafәrin” jurnalı, Tehran, may-iyun 2018, № 164,
s. 80-86.

F.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyeva. Klassik Türk Ede bi ya -
tinda Musikiye İlişkin Terimler: Nesimi Şiiri Örneği //
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2018, August, Sayı:
1/1, s. 338-366; 

F.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyeva. Bidel yaradıcılığında
hәrf әsaslı poetika: arxetip vә bәdii tәxәyyül //
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2018,
Kasım, Sayı: 1/2, s. 13-29.

F.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyeva. Sedreddin Konevi’nin
Bakış Akısından Harf İlmi ve Hurufilik Öğretisi / III.
Uluslararası Sedreddin Konevi sempozyumu,
“Tasavvuf, Felsefe ve Din”, 20-30 Ekim (Oktyabr)
2018-Konya, Bildiri Özetleri Kitabı, Konya, s. 98-99,
(türk vә ingilis dillәrindә).

F.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyeva. Bidelin bәdii tәxәy -
yülündә hәrf bәnzәtmәlәrinin yeri, Beşinci Beynәlxalq
Bidel Konfransı, Seçilmiş xülasәlәr kitabı, Yay, 1397,
s. 98-99 (fars vә ingilis dillәrindә). 

T.ü.f.d., dos. Sevda Süleymanova. III. Türk
Hukuk Tarihi Kongresi (5-6 Kasım. 2018. İstanbul
Universiteti Araşdırmalar Mәrkәzi) “Car-Balakәn
Qanunnamәsi” mövzusunda tezislәr vә mәqalә.

F.ü.e.d. Roida Rzayeva. Постмодерн в об щес -
твах, имеющих опыт модернизации как светского
мусульманского государства // Материалы Всерос -
сийской конференция с международным участием
“Дагестан в культуре и цивилизации. Философско-
политологический прогноз», Махачкала, (РИНЦ),
28-29 сентября 2018 года, с.69-74. 

F.ü.f.d., dos. Aygün Əlizadә. Sәnayi Qәznәvinin
“Hәdiqәtül-hәqiqә” әsәrindә Quran mövzusu.
Pakistanın Lahur şәhәrindә keçirilәn beynәlxalq elmi
konfransın tezislәri. 2018, 21-23 fevral. 

F.ü.f.d., dos. Aygün Əlizadә. Понятие об аске-
тизме в Коране и в произведении Али ибн Абу
Талиба (д.б.м.) “Нахдж-ул-балага” (1 ç.v.) (Ukrayna,
Taras Şevçenko Universitetinin elmi jurnalı, I cild
(190), 2018.

F.ü.f.d., dos. Tәranә Hәşimova. Характерные
черты национального самосознания в творчестве
Бахтияра Вахабзаде: тематические и идейные
параллели в современной узбекской поэзии, JOUR-
NAL OF WORD ART, ISSN 2181-9297.

F.ü.f.d. Günay Verdiyeva. Об особенностях язы-
ковой реформы в современном Иране – “Язык и
культура”. Выпуск 17. Киев, 2018.с.111-118.
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T.ü.f.d., dos. Sühban Talıblı. “Azәrbaycan
İnstitutu - yaradan tarixçi Sәmәd Sәrdariniya” // Varlıq,
2018, № 7, s. 116-120.

T.ü.f.d. Ramil Rüstәmov. “Zencan ve Hemedan
bölgelerinin arkeolojik kültür üzerine bazı görüşler”,
Ankara Türk Tarih Kurumunun tәşkil etdiyi “XVIII
Türk Tarih Kongresi”nin tezislәr kitabı; 01-05 oktyabr
2018, s.506.

K.e.i. Aslanova Hülya. “История формирования
Иракско-туркманской литературы и основные
направления ее развития”. Rusiya, Zabaykal Dövlәt
Universiteti, “Гуманитарный Вектор” (2018-ci il,
Cild 13, №1). 

E.i. Gülәr Qafqazlı. Османский санджак
Союкбулак (согласно данным пространного
реестра Мараги 1728 г.) // Гилея, “Научный вест-
ник”, Киев, 2018, № 128, с.132-137.

E.i. Gülәr Qafqazlı. “XVII-XVIII әsrlәrdә Soyuq -
bulağın tarixi”, İran, “Varlıq” 2018, № 6, s. 95-107.

E.i. Yaxşıxanım Nәsirova. “Osmanlı yönetimi dö -
ne minde Urmiyaʼda yaşamış aşiretler: Afşarlar”, Tür -
kiyә Respublikasının Van Yüzüncü yıl Univer site sinin
Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, №1 s.171-184. 

K.e.i. Fidan Nәsirova. Klassik bәdii irs nümunә -
lәrinin yenidәn işlәnmәsindә Cәfәr İbrahiminin rolu. -
İ. S. Turgenev adına Orlov Dövlәt Universitetinin
“Elmi әsәrlәri”, №1(78) 2018, s. 153-157.

K.e.i. Dürdanә Cәfәrli. “Islam in Nation
Building:Case Studies of Kazakhstan and Kyrgyzstan”
(Milli quruculuqda İslam faktoru: Qazaxıstan vә
Qırğızıstanın nümunәsindә) Tezis, International
Journal of Law and Political Science (Beynәlxalq
Hüquq vә Siyasi Elmlәr Jurnalı), № 9, 2018, s.15.

K.e.i. Dürdanә Cәfәrli. “Qurançılıq hәrәkatının
Misirdә yüksәlişi (XIX-XX әsrlәr) tarixi aspekdәn”

(The rise of the Quranist movement in Egypt (19th to

20th centuries): A historical approach, Гилея: научный
вестник, Bыпуск 126 (11) ISSN 2076-1554, Киев
2017, s.181-185).

İNSTİTUTUN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ

Hesabat ili әrzindә İnstitut әmәkdaşları 33 dәfә
xaricdә vә 51 dәfә Azәrbaycanda keçirilәn cәmi 84
beynәlxalq elmi konfranslarda mәruzә etmişlәr.
Bunlardan xarici ölkәlәrdә (Türkiyә, Özbәkistan,
Qazağısatan, Tatarıstan, Gürcüstan, Rusiya, İran,
Fransa, Oman Sultanlığı, Malaziya, Roma vә s.)
keçirilәn konfranslarda İnstitutun aşağıdakı
әmәkdaşları iştirak etmişlәr:

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Rusiya EA Şәrq -
şünaslıq İnstitutunun 200 illik yubileyinә hәsr edilmiş
Beynәlxalq Elmi Konqres “Şәrq-Qәrb: bәşәr sivili za -
siyasının birliyinә doğru bölmәdә moderator. Moskva,
28-31 oktyabr, 2018.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Rusiya EA Şәrq
Əlyazmaları İnstitutunun 200 illiyinә hәsr edilmiş
forum: “Rusiya vә Şәrq. Rusiya akademik şәrq şü nas -
lığının 200 illiyi”. “Postsovet dövründә Azәrbaycan
şәrq şünaslığı” adlı mәruzә, Sankt-Peterburq, 26-30 no -
yabr, 2018.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Roma Milli ki -
tab xanasının dәvәti ilә ezamiyyә, Azәrbaycan müәl lif -
lә rinin әsәrlәri ilә bağlı mәlumatların toplanması,
Roma, 18-24 may 2018.

Akademik Şahin Mustafayev. Özbәkistan EA Bi -
ru ni adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun vә kitab xa nasının
yeni binasının açılış mәrasimindә vә “Əlyazmaların
tәdqiqindә yeni vәzifәlәr vә üsullar” mövzusunda ke çi -
rilәn beynәlxalq elmi konfransda iştirak, Daşkәnd,
Özbәkistan, 15 mart, 2018.

Akademik Şahin Mustafayev. UNESCO-nun
Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq Forumunda “Orta әsrlәrdә
Volqa-Xәzәr ticarәt yolunun tarixi vә mәdәni kon -
teksti” mövzusunda elmi mәruzә, Tatarıstan, Kazan, 4-
7 sentyabr, 2018.

Akademik Şahin Mustafayev. “Fransa vә Özbә -
kis tan arasında mәdәni irs körpüsü” adlı beynәlxalq el -
mi-mәdәni forumda mәruzә, Paris, Fransa, 2-3 oktyabr,
2018.

Akademik Şahin Mustafayev. UNESCO-nun
bey nәlxalq İpәk Yolu şәbәkәsinin 4-cü toplantısında
“Azәrbaycanda İpәk Yolu sahәsindә layihәlәr vә
fәaliy yәt” mövzusunda mәruzә, Mәskәt, Oman
Sultanlığı, 28-31 oktyabr, 2018.

Akademik Şahin Mustafayev. UNESCO-nun
“İpәk Yolunun ortaq mirası: Əfqanıstan. İran, Orta
Asiya” mövzusunda beynәlxalq elmi konfrans, “Böyük
İpәk Yolunun Volqa-Xәzәr dәhlizinin potensialı”
mövzusunda beynәlxalq ekspertlәr toplantısında vә
UNESCO-nun Beynәlxalq Mәrkәzi Asiya Araş dır ma -
ları İnstitutunun Akademik Şurasının 21-ci sessiya sın -
da iştirak vә “XV-XVII yüzilliyin ilk yarısında Xәzәr
dәnizinin qәrb sahili boyu ticarәt marşrutları” adlı
mәruzә, Sәmәrqәnd, Özbәkistan, 5-7 noyabr, 2018.

Akademik Şahin Mustafayev. “Центральная
Азия на Великом Шелковом пути: диалог культур и
конфессий от древности до современности”
mövzusunda keçirilәn beynәlxalq elmi-praktiki
konfrans, “Огузские генеалогические предания как
отражение исторической памяти” mövzusunda
mәruzә, Almatı, Qazaxıstan, 13-15 iyun, 2018.

F.ü.e.d., prof. Mehdi Kazımov. XVI әrs fars epik
şeirindә üslubi dәyişikliklәr – Bidel Dәhlәvi yara -
dıcılığına hәsr olunmuş beynәlxalq konfransda iştirak,
Tehran, 5 iyul, 2018. 

T.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. Rusiya EA Şәrq Əl -
yazmaları İnstitutunun 200 illiyinә hәsr edilmiş forum:
“Трудности и возможности доступа к англоязыч-
ной научной периодической печати” mövzusunda
mәruzә, Sankt-Peterburq, 26-30 noyabr, 2018.

Hesabat
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T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Публикации
Мустафы Чокая как источник исследования истории
большевистского завоевания и первых лет Советской
власти в Азербайджане. (На основе 12 томного изда-
ния трудов М. Шокая (Чокая), изданных д.и.н., проф.
К.Л. Есмагамбетовым). - Казахстанская интеллиген-
ция: История и современность. Сборник материалов
международной научной конференции, посвященной
памяти доктора исторических наук, профессора
Кушима Лекеровича Есмагамбетова г., Алматы,
Казахстан, 28 сентября, 2018.

T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Следствен -
ное дело № 12493. Губайдуллин Газиз Салихович –
жертва сталинских репрессий. В чем обвинялся
ученый-тюрколог? – Международная научно-прак-
тическая конференция: “Эпоха сквозь призму лич-
ности: 130-летие Газиза Губайдуллина”. г., Казань,
Татарстан, 5-7 декабря, 2018.

T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. İranda teatr
sәnәtinin inkişafına Qafqaz Azәrbaycanı teatrının
tәsiri. (XIX әsrin sonları - XX әsrin әvvәllәri) - “Asi -
ya da Mәdәniyyәtlәrarası dialoq” mövzusunda bey nәl -
xalq konfrans, Tehran-Mazandaran, İran,13-17 yanvar,
2018.

T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il
Şamxor hadisәlәrinin tәhrifinә dair. - Moskva Dövlәt
Beynәlxalq Münasibәtlәr İnstitutunda 2018-ci il 2
fevral tarixindә 1918-ci il Şamxor hadisәlәrinin 100
illiyinә hәsr olunmuş vә V.Muxanovun “Кавказ в
революционную пору” (Qafqaz inqilablar dövründә)
kitabının tәqdimatı ilә bağlı keçirilәn elmi seminarda
çıxış, Moskva, Rusiya, 2 fevral, 2018.

T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Освобождение
города БАКУ – 100. Славная страница истории Азер -
байджанской Демократической Республики. Moskva,
Rusiya, 17 sentyabr, 2018. 

T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Müstәqil li yi -
mizin çәtin yolu. Cümhuriyyәt liderlәrinin Azәrbaycan
gәnclәrinә vәsiyyәti. - AXC-nın 100 illiyinә hәsr
olunmuş tәntәnәli yığıncaqda mәruzә. Azәrbaycan
Gәnclәr Fondu vә “Socar” Şirkәtinin Gürcüstandakı
nümayәndәliyi tәrәfindәn tәşkil edilmiş geniş tәdbirlәr
proqramında çıxışlar, Tbilisi, Gürcüstan, 29 may, 2018.

T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Особен нос -
ти мультикультурализма в Азербайджане. История
и современность: традиции и нововведения. –
“Один пояс – один путь: проблемы межкультурных
исследований” mövzusunda Çin Xalq Respublikası,
Xucjou Universitetindә keçirilәn beynәlxlaq elmi
konfransda mәruzә, Şanxay-Xucjou, Çin, 20-24 aprel,
2018.

T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Müstәqilliyin
çәtin yolu.1918-ci il. Azәrbaycanlıların soyqırımı.
Mәqsәdlәr vә nәticәlәr - Fransadakı Avropanın gәlә cә -
yi vә tәhlükәsizliyi İnstitutu vә Strateji perspektivlәrin
araşdırılması Mәrkәzinin tәşkilatçılığı vә UNESKO-

nun Azәrbaycan nümayәndәliyinin dәstәyi ilә
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyinә
hәsr edilmiş beynәlxalq elmi konfransda mәruzә, Paris,
Fransa, 4 may, 2018.

F.ü.f.d., dos. Sәadәt Şıxıyeva. Beşinci Beynәlxalq
Bidel Konfransda iştirak, Tehran, İran, 24-25 iyul, 2018. 

F.ü.f.d., dos. Sәadәt Şıxıyeva. III Uluslararası
Sedreddin Konevi simpoziumunda iştirak, Konya,
Türkiyә, 20-30 oktyabr, 2018. 

T.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. “Manuscripts in digital
era” - UNESCO and IICAS conference “Afghanistan,
Central Asia and Iran - Common Heritage along Silk
roads and corridors to and from Europe” - Samarkand 5-
6 November, 2018.

F.ü.f.d, dos. Sәriyyә Gündoğdu. Türk Aka de mi -
yasının keçirdiyi “III Beynәlxalq Humanitar Forum”da
Osmanlıda modernlәşmә - әdәbi vә mәdәni әlaqәlәr”
adlı mәruzә ilә çıxış, Astana, Qazaxstan, 18-19 iyun,
2018.

F.ü.f.d, dos. Sәriyyә Gündoğdu. Türk Akademik
Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner
Kongresindә (TARRC) “Tanin gazeteside yayınlanan
Batı edebiyatı örnekleri üzerine bir inceleme” adlı
mәruzә ilә çıxış, Antalya, Türkiyә, 12-14 oktyabr,
2018.

F.ü.f.d, dos. Sәriyyә Gündoğdu. Kazan Federal
Universiteti, Jurnal of History Studies (JHS), Peterburq
Universiteti vә Hoca Ahmet Yesevi Universitetinin
birgә keçirdiyi Beynәlxalq türk-rus dünyası akademik
araşdırmalar konqresindә mәruzә ilә çıxış, Ankara,
Türkiyә 14-16 dekabr, 2018.

F.ü.f.d., dos. Tәranә Hәşimova. “Şehit Şairler
Kağizmanli Hifzi Ve Ülvi Bünyadzade Sanatinda Vatan
Konusu; Tarihten Çağdaşliğa” “Kağızmanlı Hıfzı
Ölümünün 100 Yılında” uluslararası sempozyum, Kars,
Türkiye Cumhuriyeti, Kağızmanlı, 8-9 nisan, 2018.

F.ü.f.d., dos. Tәranә Hәşimova. Çağdaş İrfan şairi
Hüsamettin Septioğlu Sanatında Klasik Azerbaycan
Şiirinin İzleri, Beynәlxalq Palu sempozyumunda
mәruzә, Türkiyә, Fırat Universiteti, 10-13 oktyabr, 2018.

T.ü.f.d., dos. Sevda Süleymanova. Türk Hüquq
tarixi konqresindә “Azәrbaycan tarixindә mәhәlli
hüquq qaynağı” (Car-Balakәn vә İlisu Qanunnamәsi)
mövzusunda mәruzә, İstanbul Universiteti Araş dır -
malar Mәrkәzi, 5-6 Kasım, 2018.

T.ü.f.d. dos. Əfşan Şәfiyeva. Azәrbaycan Gәnclәr
Fondunun keçirdiyi “Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin
100 illiyinә” hәsr edilmiş elmi praktik konfransda mә -
ruzә, Tiflis, Gürcüstan, 29 may, 2018.

F.ü.f.d., dos. Günay Verdiyeva. “İran tarixindә
mәdәniyyәt vә siyasәt” beynәlxalq konfransda mәruzә,
Moskva, Rusiya, 12 fevral, 2018.

F.ü.f.d., dos. Leyla Mәlikova. “Dini tәhsil”
mövzusuna hәsr edilmiş Beynәlxalq Elmi konfransda
“Azәrbaycanda 1917-ci il Oktyabr çevrilişinә qәdәr vә
AXC (1918-1920) dövründә dini tәhsil” (İngilis
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dilindә) adlı mәruzә, Koala Lumpur, Malaziya, 11
noyabr - 05 dekabr, 2018. 

F.ü.f.d. Ülkәr Baxşıyeva. Ç.Dağcının 100 illik yu -
bileyinә hәsr olunmuş Beynәlxalq konfransda “Ç.Da -
ğcı şeirindә vәtәnpәrvәrlik mövzusu” adlı mәruzә,
Bursa, Türkiyә, 5-6 noyabr, 2018. 

E.i. Yaxşıxanım Nәsirova. Türkiyәnin İstanbul
şәhәrindә Türk Tarih Kurumunun vә Yıldız Teknik
Universitetinin tәşkil etdiyi “Sultan II Abdülhamid ve
Dönemi” adlı beynәlxalq kongres, “Bakü müslü man -
larının Sultan II Abdülhamide mektubu” adlı mәruzә,
22-24 oktyabr, 2018.

Cari ildә İnstitut әmәkdaşlarından aşağıdakılar
Azәrbaycanda keçirilәn beynәlxalq vә respublika
sәviyyәli konfrans vә simpoziumlarda (51 dәfә)
iştirak etmişlәr.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. “Şәrqdә ilk
demokratik respublika” - AXC-nin 100 illiyinә hәsr
olunmuş konfrans, 24 oktyabr, 2018.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Maykl Aksvörti.
Nadir şah. Azәrbaycan dilinә tәrcümә. Bakı, Şәrq-Qәrb,
2018 kitabının tәqdimatında mәruzә, 22 iyun, 2018.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. “Naxçıvan-islam
mәdәniyyәti paytaxtı” elan olunması münasibәtilә
açılış mәrasimindә iştirak, 19-21 iyun, 2018.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. “Naxçıvan-islam
mәdәniyyәti paytaxtı” Beynәlxalq elmi konfransda
iştirak, “Qәdim xәritәlәrdә Naxçıvan vә Nuh Pey ğәm bәr
mәqbәrәsi” adlı mәruzә, Naxçıvan, 7-8 sentyabr, 2018.

Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Şәrqşünaslıq
İnstitutunun 60 illik yubileyi, “60 illik şәrәfli yol” adlı
mә ruzә, Bakı, 11 dekabr, 2018.

F.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. Beynәlxalq Multi kul -
turalizm Yay mәktәbindә “Azәrbaycan әhalisinin etnik
müxtәlifliyi tәşәkkülünün tarixi şәraitlәri” möv zu -
sunda mühazirә vә mәşğәlә - Oğuz, 31 iyul, 2018.

T.ü.f.d., dos. Sәmәd Bayramzadә. “1918-ci il
azәr baycanlıların soyqırımının 100 illiyi. Müasir
dövrdә soyqırımı, hәrbi tәcavüz vә etnik tәmizlәmә si -
yasәti” mövzusunda Beynәlxalq elmi konfransda işti -
rak, 29 mart 2018, Bakı. 

T.ü.f.d., dos. V.K.Mustafayev. AMEA Şәrq şü -
naslıq İnstitutunda keçirilmiş “Şәrqin ilk demokratik
Respublikası” adlı elmi konfransda “Azәrbaycan Xalq
Cüm huriyyәti-İran münasibәtlәrinin ideoloji prob -
lemlәri” mövzusunda mәruzә, Bakı. 24 oktyabr, 2018.

F.ü.f.d., dos. Sәadәt Şıxıyeva. “Azәrbaycan әlyaz -
ma ları dünya kitabxanalarında” mövzusunda III bey -
nәlxalq elmi konfrans, Bakı, 13 iyun, 2018.

F.ü.f.d., dos. Sәadәt Şıxıyeva.“Xalqları qo vuş -
duran Xәyyam sözü” mövzusunda beynәlxalq elmi
konfrans, Bakı, 15-16 noyabr, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Milli kimlik
sualından Azәrbaycan dövlәtçiliyinә. – “Tariximizi

bilirikmi?” mövzusunda Gәncә Aqrar Universitetindә
ke çirilәn Respublika konfransında mәruzә. Azәr bay -
can Respublikası Tәhsil Nazirliyi, Gәncә, 6 mart,
2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il
azәr baycanlıların soyqırımı - I dünya müharibәsi tarixi
kontekstindә - “Ermәni terroru Azәrbaycan multi kul -
turizminә qarşı: 1918-2018” mövzusunda beynәlxalq
elmi konfrans. Bakı Beynәlxalq Multikulturalizm
Mәrkәzi, 27 mart, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il mart
hadisәlәri: Bakının müsәlman әhalisi ermәni әsirliyindә.
AXC Fövqәladә Tәhqiqat Komissiyasının sәnәdlәri
әsasında) - “1918-ci il Azәrbaycanlıların soyqırımının
100 illiyi. Müasir dövrdә soyqırımı, hәrbi tәcavüz vә
etnik tәmizlәmә siyasәti” mövzusunda beynәlxalq elmi
konfrans - AR Əsir vә itkin düşmüş, gi rov götürülmüş
vәtәndaşlarla әlaqәdar Dövlәt Ko missiyası, Dövlәt
Tәhlükәsizli Xidmәti. Bakı, 29 mart, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il
azәr baycanlıların soyqırımının 100-cü il dönümünә
hәsr edilmiş Konfrans vә anım mәrasimindә çıxış –
Azәr baycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Na -
zirliyi, Quba, 31 mart, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il
azәrbaycanlıların soyqırımının 100-cü ildönümünә
hәsr edilmiş beynәlxlaq elmi konfransda çıxış vә mod-
eratorluq – AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutu, Bakı, 2 aprel, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Cümhuriy yә -
tin “Azәrbaycan” adlandırılması vә onun tarixi әhә -
miy yәti - “Milli birlik, tarixi varislik vә XXI әsrin ça -
ğırışları”. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik
yubileyinә hәsr edilmiş beynәlxalq elmi konfrans. AR
Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mәrkәzi-
Bakı, 16 may 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Müstәqil li yi -
mizin çәtin yolu.- Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
100 illik yubileyinә hәsr edilmiş - Xәzәr rayonu tәhsil
müәssisәlәri vә Buzovna kәnd ictimaiyyәtinin iştirakı
ilә 193 saylı mәktәbdә keçirilәn elmi-yaradıcı tәdbirdә
mәruzә, Bakı, 18 may, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Cümhuriyyәtә
“Azәrbaycan” adının verilmәsi tarixinә bir nәzәr. Bu
ad nә üçün qonşu dövlәtlәrdә etiraz doğururdu -
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyinә
hәsr edilmiş elmi-praktiki konfransda mәruzә - Gәncә
Dövlәt Aqrar Universiteti, 23 may, 2018. 

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Azәrbaycanın
Milli elitası: tarixi irs vә müasirlik. - Cümhuriyyәtinin
100 illik yubileyinә hәsr edilmiş Respublika elmi kon -
fransı – Çıxış vә moderatorluq. AR Prezidenti yanında
Dövlәt İdarәçilik Akademiyası, Bakı, 24 may, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. “Əlimәrdan
bәy Topçubaşov. İstanbulda diplomatik görüşlәr” ki ta -
bı nın tәqdimatında çıxış. - Azәrbaycan Mәtbuat
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Şurasının “Azәrkitab” birliyi, Bakı, 24 may, 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Azәrbaycan

Cümhuriyyәti – 100. AXC-nın 100 illiyinә hәsr olun -
muş mәqalәlәr toplusunun tәqdimatında çıxış. “İçәri -
şәhәr” dövlәt tarix-memarlıq qoruğu idarәsi, Bakı, 25
may, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Üzeyir Hacı -
bә yov – Azәrbaycanın görkәmli istiqlalçı xadimi kimi
- AXC-nın 100 illiyinә hәsr olunmuş tәdbirdә çıxış,
Üzeyir Hacıbәylinin ev-muzeyi, Bakı, 25 may, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il.
Mart-Aprel. Ermәni tәcavüzünә mәruz qalmış Şamaxı
mәscidlәri. Bakı Multikulturalizm Mәrkәzi, Dini
qurumlarla iş Komitәsi, Şamaxı Rayon İcra
Hakimiyyәti, elmi konfrans, Şamaxı, 25 iyun, 2018. 

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Zәlzәlә – qә -
dim Azәrbaycan şәhәri Şamaxının şәhәrsalma pro -
sesinә vә statusuna tәsir edәn amil kimi. Tarixi yanaş -
ma. Müasir Azәrbaycandan tarixi Şirvanşahlar dövlә ti -
nә sәyahәt. Beynәlxalq elmi konfrans, Bakı, 23-24
oktyabr, 2018. 

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. “Azәrbaycan
bayrağı – 100”. Azәrbaycan Gәnclәr Fondunun tәşki lat -
çılığı ilә Gәnclәr Forumunda çıxış, Bakı, 6 noyabr, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. “Azәrbaycan
bayrağı – 100”. Binәqәdi rayon İcra İcra Haki miy -
yәtinin keçirdiyi tәdbirdә çıxış, Bakı, 7 noyabr, 2018.

T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. “Azәrbaycan
bayrağı – 100”. Xәzәr rayonu Tәhsil Şöbәsi, Buzovna
qәsәbәsindәki orta mәktәblәrin müәllim vә şagird kol -
lektivinin ümumi toplantısında çıxış, Bakı, 8 noyabr,
2018. 

F.ü.f.d, dos. Sәriyyә Gündoğdu. Ümummilli Lider
Heydәr Əliyevin 95 illiyinә hәsr olunmuş Gәnc
tәdqiqatçıların II Beynәlxalq elmi simpoziumunda
“M.Akif Ərsoy yaradıcılığında Milli mübarizәnin bәdii
tәcәssümü” adlı mәruzә ilә çıxış, Bakı, 27-28 aprel,
2018.

Tü.f.d. dos. Əfşan Şәfiyeva. Dövlәt Tәhlükәsizliyi
Xidmәtinin keçirdiyi “1918-ci il azәrbaycanlıların
soyqırımının 100 illiyi, Müasir dövrdә soyqırımı, hәrbi
tәcavüz vә etnik tәmizlәmә siyasәti” mövzusunda
beynәlxalq elmi konfrans, “İran mәnbәlәri 1918-ci ildә
İran Azәrbaycanının müsәlman әhalisinә qarşı
törәdilәn kütlәvi qırğınlar haqqında: icraçılar vә
sәbәblәr” adlı mәruzә, Bakı, 29 mart, 2018.

Tü.f.d. dos. Əfşan Şәfiyeva. “1918-ci il azәr -
baycanlıların soyqırımının 100 illiyinә” hәsr edilmiş
elmi praktik konfransda iştirak, Quba, 31 mart, 2018.

Tü.f.d. dos. Əfşan Şәfiyeva. “Azәrbaycan Cüm -
huriy yәtinin 100 illiyinә” hәsr edilmiş elmi praktik kon -
fransda iştrak, Gәncә Aqrar Universiteti, 22 may, 2018.

T.ü.f.d., dos. Sühban Talıblı. “Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәti - İran münasibәtlәri (1918-1920-ci
illәr)”, “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti – 100:
müsәlman şәrqindә ilk parlamentli respublika”

beynәlxalq elmi konfrans, BDU, Bakı, 21-23 may,
2018.

T.ü.f.d., dos. Sühban Talıblı. “Ermәnistan-Azәr -
bay can Dağlıq Qarabağ münaqişәsi müasir İran tarix -
şü naslığında”, “XX әsrdә Türk-müsәlman xalqlarına
qarşı soyqırımları”na hәsr olunmuş V beynәlxalq elmi
konfrans, AMEA Tarix İnstitutu, Qusar, 25-29 aprel,
2018.

T.ü.f.d., dos. Sühban Talıblı. Azәrbaycan Milli
Elmlәr Akademiyası Gәnc Alim vә Mütәxәssislәr
Şura sının “Cümhuriyyәtin yaranmasının 100 illiyi”nә
keçirdiyi tәdbirdә “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti –
Müs tәqil Azәrbaycan Respublikasının siyasi vә hüquqi
varisi kimi” adlı mәruzә, 21 may, 2018.

T.ü.f.d., dos. Sühban Talıblı. AMEA Qafqaz şü -
naslıq İnstitutunun keçirdiyi Azәrbaycan Xalq Cüm -
huriyyәtinin 100 illiyinә hәsr olunmuş “Qafqazda döv -
lәtlәrarası münasibәtlәr: 100 il әvvәl vә müasir dövr”
mövzusunda Beynәlxalq elmi konfransında “Bey -
nәlxalq vә regional tәşkilatlar çәrçivәsindә Azәr bay -
can, Türkiyә vә İran әmәkdaşlığı” mövzusunda mә -
ruzә, 23-24 may, 2018.

T.ü.f.d. Hәsәn Sәfәri. “Türk-müsәlman xalqlarına
qar şı soyqırımları” V beynәlxalq elmi konfransda işti -
rak, “1918-ci ildә Cәnubi Azәrbaycanda soyqırım tö rә -
dәn ermәni-aysor dәstәlәrinin kürdlәrlә birlәşmә cәhdi
vә onların nәticәlәri” adlı mәruzә, Qusar, 25-29 aprel,
2018. 

T.ü.f.d. Hәsәn Sәfәri. “1918-ci ildә Güney Azәr -
bay canda soyqırım”, - “1918-ci il azәrbaycanlıların
soyqırımının 100 illiyi” mövzusunda elmi sessiyada
mәruzә, Bakı, 2 aprel, 2018.

T.ü.f.d. Ramil Rüstәmov. “Azәrbaycan Xalq
Cüm huriyyәti – 100: müsәlman şәrqindә ilk par la -
mentli respublika” beynәlxalq elmi konfrans, “İranda
türk mәdәni irsinin müasir vәziyyәti” adlı mәruzә,
BDU, Bakı, 21-23 may, 2018.

T.ü.f.d. Ülkәr Əliyeva. Bakı Dövlәt Universiteti
Şәrq şünaslıq fakültәsinin 95 illik yubileyinә hәsr
olunmuş “Şәrqşünaslığın aktual problemlәri” möv zu -
sunda respublika elmi konfrans, “Çinin Yaxın Şәrq
siyasәti” adlı mәruzә, Bakı, 2018.

T.ü.f.d. Ülkәr Əliyeva. “Elm tarixi vә elmşünaslıq:
fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I beynәlxalq elmi
konfrans, “Yeni әsrdә Çinin Ümümdünya Ticarәt tәş ki -
latı çәrçivәsindә fәaliyyәti (tarixi vә iqtisadi aspektdәn
yanaşma)” adlı mәruzә, Bakı, 29-30 oktyabr, 2018.

F.ü.f.d. Xuraman Əliyeva. “Elm tarixi vә elm şü -
naslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I Bey nәl -
xalq elmi konfrans, “Русские востоковеды ХХ века в
исследованиях Аиды Имангулиевой” adlı mәruzә,
AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Bakı, 29-30 oktyabr, 2018.

F.ü.f.d. Ülkәr Baxşıyeva. BMU-da keçirilәn Gәnc
tәdqiqatçıların II Beynәlxalq konfransı, “Yunus İmrә
poeziyası vә tәsәvvüf” adlı mәruzә, 23-24 aprel, 2018.

T.ü.f.d. Gülәr Qafqazlı. Naxçıvan İslam
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mәdәniyyәtinin paytaxtı adlı beynәlxalq konfrans,
“XV-XVIII әsr mәnbәlәrindә Naxçıvan türk-islam
mәdәniyyәtinin mәrkәzi kimi” adlı mәruzә, Naxçıvan,
7-8 sentyabr, 2018.

E.i. Şahnisә Rüstәmova. “Elm tarixi vә elm şü -
naslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I bey -
nәlxalq elmi konfrans, “Qarabağ müharibәsinin cәnubi
azәrbaycanlıların milli şüuruna tәsiri” adlı mәruzә,
AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Bakı, 29-30 oktyabr, 2018.

E.i. Hüseyn Günәşli. “Elm tarixi vә elmşünaslıq:
fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I beynәlxalq elmi
konfrans, “Beynәlxalq terrorizmin tarixinә dair” adlı
mәruzә, AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Bakı, 29-30
oktyabr, 2018.

E.i. Xanım Abdullayeva. Gәnc tәdqiqatçıların II
Beynәlxalq konfransı, “Türk әdәbiyyatı yeni janrın
astanasında” adlı mәruzә, Bakı, 23-24 aprel, 2018.

K.e.i. Sevinc Mәmmәdova. Heydәr Əliyevin
anadan olmasının 95-ci ildönümünә hәsr olunmuş
“Azәrbaycanşünaslığın aktual problemlәri” konfransı,
“Adil xan Ziyadxanlının azәrbaycançılıq istiqamәtindә
diplomatik fәaliyyәti” adlı mәruzә, Bakı Slavyan
Universiteti, 3-4 may, 2018.

K.e.i. Gülnisә Usubova. BMU-da keçirilәn Gәnc
tәdqiqatçıların II Beynәlxalq konfransı, “Türkiyә tür -
kcәsi vә Azәrbaycan türkcәsindәki ata sözlәrinin cümlә
yapısına görә incәlәnmәsi” adlı mәruzә, 23-24 aprel,
2018.

K.e.i. Afaq Nәrimanova. “Elm tarixi vә elm şü -
naslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I bey nәl -
xalq elmi konfrans, “Yaponiyanın elmi-texnoloji in ki -
şaf strategiyası” adlı mәruzә, Bakı, 29-30 oktyabr,
2018.

K.e.i. Afaq Nәrimanova. “Azәrbaycanın milli vә
mәdәni sәnәti - ipәkçilik” AMEA vә “İçәrişәhәr”
Dövlәt Tarix-Memarlıq Qorugu idarәsinin tәşkil etdiyi
Müasir Azәrbaycandan tarixi Şirvanşahlar dövlәtinә
sәyahәt Beynәlxalq elmi konfransda iştirak, Bakı, 23-
24 oktyabr, 2018.

Böyük laborant. Elnarә Bünyatova. “Elm tarixi
vә elmşünaslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda 1
beynәlxalq elmi konfrans, “Исторические особенно-
сти становления общественно-политического строя
в древнем Китае по материалам научных исследо-
ваний, проводимых в Западно - Европейских
странах в 17-18 веках” adlı mәruzә, AMEA Elm Tarixi
İnstitutu, Bakı, 29-30 oktyabr, 2018.

Hesabat ilindә İnstitut әmәkdaşları opponentlik
etmiş, KİV-ә çoxsaylı müsahibәlәr vermiş vә KİV-dә
mәqalәlәr çap etdirmiş, dissertasiya işlәrinә vә
monoqrafiyalara rәylәr vermiş, kitablara redaktorluq
etmişlәr.

HESABAT İLİNDƏ İNSTİTUTDA SƏFİR VƏ
XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏN GƏLMİŞ ELM VƏ

DÖVLƏT NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞLƏR
KEÇİRİLMİŞDİR:

Tacikistan sәfiri Şәrqşünaslıq İnstitutunda
olmuşdur

(09 yanvar 2018-ci il)

Tacikistan Respublikasının Azәrbaycandakı sәfiri
Rustam Soli yanvarın 9-da AMEA akad. Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda olmuşdur. Sәfir
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru akademik Gövhәr
Baxşәliyeva ilә görüşmüşdür.

Görüşdә Azәrbaycan vә Tacikistan arasındakı әla -
qә lәrdәn söz açılmışdır. G.Baxşәliyeva sәfirә İnstitutda
aparılan elmi-tәdqiqat istiqamәtlәri barәdә mәlumat
ver mişdir. Görüşdә Şәrqşünaslıq İnstitutunda Tacik dili
vә mәdәniyyәti mәrkәzinin açılması ilә bağlı müza ki -
rәlәr aparılmışdır. Hәmçinin AMEA akad. Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun Tacikistan Elmlәr
Akademiyasının Şәrqşünaslıq İnstitutu ilә elmi әla qә -
lәrinin qurulmasının perspektivlәrindәn söz açılmışdır.

Gilan Universitetinin alimlәri Şәrqşünaslıq
İnstitutunda olmuşlar (07 mart 2018-ci il)

Gilan Universitetinin Gilanşünaslıq Tәdqiqat Mәr -
kәzinin bir qrup alimi martın 7-dә AMEA akademik
Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda ol muş -
lar. Gilanlı alimlәr ilk olaraq Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva ilә görüş -
müş lәr. Qonaqlara Şәrqşünaslıq İnstitutunda iran şü -
naslıq sahәsindә görülәn işlәrlә bağlı mәlumat verәn
G.Baxşәliyeva iki müәssisә arasında elmi әlaqәlәrin
genişlәnmәsinin hәr iki tәrәfin alimlәri üçün faydalı
ola bilәcәyini qeyd etmişdir.

İranlı alimlәr öz tәdqiqatlarından söz açaraq, Azәr -
baycan alimlәri ilә birgә elmi tәdqiqatlar aparmaq, bir-
birinә elmi araşdırmalarında yardım göstәrmәk
istәyindә olduqlarını bildirmişlәr. 

Daha sonra gilanlı alimlәr Şәrqşünaslıq İnsti tu tu -
nun direktor müavini, akademik Şahin Mustafayevlә
görüşәrәk qarşılıqlı әmәkdaşlıq vә birgә elmi layihәlәr
hәyata keçirmәk imkanları ilә bağlı müzakirәlәr
aparmışlar.

Gәnc şәrqşünaslar Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti
ilә bağlı fotomateriallar vә sәnәdlәrlә tanış

olmuşlar (30 mart 2018-ci il)

Martın 30-da AMEA akademik Ziya Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun gәnc alimlәrinin Tür -
ki yәnin Mәrmәrә Universitetinin mәzunu, azәr bay -
canlı jurnalist, yazar vә kolleksiyaçı Dilqәm Əhmәdlә
görüşü keçirilmişdir. Şәrqşünaslıq İnstitutunun Gәnc
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Alim vә Mütәxәssislәr Şurasının tәşkil etdiyi görüşün
möv zusu Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti ilә bağlı ol -
muşdur.

Tәdbir iştirakçıları ilk öncә 2012-ci ildәn etibarәn
Azәr baycan Xalq Cümhuriyyәtinin tarixi irsinә aid ma -
te rialların, sәnәdlәrin, әlyazmaların toplanması ilә
mәş ğul olan Dilqәm Əhmәdin tәqdim etdiyi material -
ların sәrgisi ilә tanış olmuşlar.

Tәdbiri giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Cәnubi Azәrbaycan şöbәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә
doktoru Sәmәd Bayramzadә Dilqәm Əhmәdin top la -
dığı materialların әhәmiyyәtindәn danışaraq, bunların
gә lәcәk nәsillәrә çatdırılmasının vacibliyini vurğula -
mışdır.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun gәnc Alim vә Mütәxәs -
sislәr Şurasının sәdri Pәrviz Ağayev Azәrbaycan
Respublikası Prezidenti cәnab İlham Əliyevin
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyi
haqqında 16 may 2017-ci il tarixli Sәrәncamını
xatırladaraq, bu görüşün dә Şәrqşünaslıq İnstitutunun
gәnc alimlәrinin Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
tarixi ilә bağlı yeni materilallarla tanış olması
baxımından әhәmiyyәtini qeyd etmişdir.

Dilqәm Əhmәd tәdbirdә çıxış edәrәk hәm tәqdim
etdiyi fotomateriallar, hәm dә nümayiş etdirilәn slayd
vasitәsilә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
tarixindәn danışmış vә tәqdim edilәn fotomateriallar vә
sәnәdlәr haqqında әtraflı mәlumat vermişdir.

Misir sәfiri Şәrqşünaslıq İnstitutunda olmuşdur 
(16 may 2018-ci il)

Misir Ərәb Respublikasının Azәrbaycanda yeni
tәyin olunmuş fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Adil İb -
ra him Əhmәd İbrahim mayın 16-da AMEA aka demik
Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda ol muş -
dur. Sәfir әvvәlcә Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
akademik Gövhәr Baxşәliyeva ilә görüşmüşdür.

G.Baxşәliyeva Azәrbaycanın әrәb ölkәlәri ilә elmi,
mәdәni әlaqәlәrindәn söz açaraq, bu әlaqәlәrin möh -
kәm lәnmәsindә şәrqşünas alimlәrin mühüm rolunu
qeyd etmişdir. Gövhәr xanım Şәrqşünaslıq İnstitutunda
әrәb ölkәlәrinin tarixi, iqtisadiyyatı, әrәb dili vә
әdәbiyyatı ilә bağlı aparılan tәdqiqatlardan, nәşr
olunan kitablardan söz açıb, әrәb mәnbәlәrindә bir çox
xalqların, o cümlәdәn Azәrbaycanın tarixinә dair
mühüm mәlumatların olduğunu qeyd etmişdir. 

Daha sonra sәfir Adil İbrahim Əhmәd İbrahim
Şәrq şünaslıq İnstitutunun әmәkdaşları ilә gö rü -
şüb. Sәfiri tәqdim edәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direk toru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva onun yeni
tәyinatının Şәrqşünaslıq İnstitutu ilә Misirin elm vә
tәhsil müәssisәlәri ilә әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә
yeni mәrhәlәyә yol açacağına әminliyini bildirmişdir.

Şәrqşünaslıq İnstitutunda Şükrü Haluk
Akalınla görüş olmuşdur 

(25 may 2018-ci il)

Mayın 25-dә AMEA akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda türkiyәli tanınmış
alim, Hacıtәpә Universitetinin professoru Şükrü Haluk
Akalınla görüş keçirilmişdir. 

Görüşdә qonağı Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәk -
daşlarına tәqdim edәn İnstitutun elmi işlәr üzrә direk -
tor müavini, akademik Şahin Mustafayev Şükrü Haluk
Akalının әvvәllәr uzun müddәt Türk Dil Qurumunun
sәdri olduğunu xatırlatmışdır.

Şükrü Haluk Akalın görüşdә özünün elmi fәaliyyәti
vә bu gün Türkiyәdә dilçilik elmi sahәsindә olan
vәziyyәt barәdә әtraflı danışmışdır. Türkiyәli alim
ölkәsindә “Saltuknamә” dastanının nәşrә hazırlanıb
çap etdirilmәsi vә bu mövzuda elmi araşdırmalı, bir
sıra türk xalqlarının lüğәtinin, hәmçinin ölkәsindә işa -
rәt dili lüğәtinin hazırlanması sahәsindә gördüyü
işlәrdәn danışmışdır.

Sonda Şükrü Haluk Akalın şәrqşünas alimlәri
maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.

Şәrqşünaslıq İnstitutunda misirli ictimai
xadimlәrlә görüş keçirilmişdir 

(26 oktyabr 2018-ci il)

Oktyabrın 26-da AMEA akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda Misir Ərәb Res pub -
likasının bir qrup ictimai xadimi ilә görüş keçirilmişdir.
Görüşdә Misir parlamentinin nümayәndәlәr palata -
sının sәdr müavini dr. әl-Sayed Mahmud әl-Şәrif,
Misir-Azәrbaycan parlamentlәrarası dostluq qrupunun
hәmsәdri Usama әl-Abd vә Misirin Qalyubiyә
vilayәtinin qubernatoru dr. Alәm iştirak etmişlәr.

Qonaqlar ilk olaraq, Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, millәt vәkili, akademik Gövhәr Baxşәliyeva
ilә görüşmüşdür. G.Baxşәliyeva Azәrbaycanın әrәb
ölkәlәri ilә elmi, mәdәni әlaqәlәrindәn söz açaraq, bu
әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsindә şәrqşünas alimlәrin
mühüm rolunu qeyd etmişdir. Gövhәr xanım Şәrq şü -
naslıq İnstitutunda әrәb ölkәlәrinin tarixi, iqtisadiyyatı,
әrәb dili vә әdәbiyyatı ilә bağlı aparılan tәdqiqatlardan,
nәşr olunan kitablardan söz açmış, әrәb mәnbәlәrindә
bir çox xalqların, o cümlәdәn Azәrbaycanın tarixinә
dair mühüm mәlumatların olduğunu qeyd etmişdir.
Misirli nümayәndәlәr görüşdәn mәmnun qaldıqlarını
söylәyәrәk, iki ölkә arasındakı münasibәtlәrdәn
danışmışlar. 

Daha sonra qonaqlar Şәrqşünaslıq İnstitutunda
çalışan әrәbşünas alimlәrlә görüşmüşlәr.

Dr. әl-Sayed Mahmud әl-Şәrif, Misirdә Azәr bay -
cana böyük rәğbәt olduğunu deyәrәk, iki ölkә alim -
lәrinin qarşılıqlı sәfәrlәrinin hәr iki tәrәfә böyük fayda
verdiyini söylәmişdir.
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Sonra Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb filologiyası
şöbәsinin müdiri, f.ü.e.d. Vilayәt Cәfәrov, Ərәb
ölkәlәri tarixi vә iqtisadiyyatı şöbәsinin müdiri, t.ü.f.d.
Fәrda Əsәdov, Şәrq-Qәrb şöbәsinin müdiri, ilah.ü.f.d.
Mәmmәdәli Babaşlı, Din vә ictimai fikir tarixi
şöbәsinin müdiri, fәl.ü.f.d. Esmeralda Hәsәnova
rәhbәrlik etdiklәri şöbәlәrdә әrәbşünaslıq sahәsindә
aparılan tәdqiqatlardan danışmışlar. 

Şәrqşünaslıq İnstitutu ilә Rusiya Elmlәr
Akademiyası Şәrq Əlyazmaları İnstitutu arasında

elmi-tәşkilati әmәkdaşlıq haqqında protokol
imzalanmışdır (Sankt-Peterburq, 28 noyabr, 2018)

Keçirilmiş konfranslar, sessiyalar, seminarlar vә
yubileylәr haqqında mәlumat

Şәrqşünaslıq İnstitutunda 20 yanvar faciәsinin
28-ci ildönümü ilә bağlı tәdbir keçirilmişdir, 

10 yanvar 2018-ci il

Yanvarın 10-da AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrq şünaslıq İnstitutunda 20 Yanvar faciәsinin 28-ci il -
dö nümü ilә bağlı tәdbir keçirilmişdir. Tәd biri giriş sözü
ilә açan Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik
Gövhәr Baxşәliyeva 20 Yanvarın Azәrbaycanın
azadlığı vә әrazi bütövlüyü uğrunda mübarizә tarixinә
qәhrәmanlıq sәhifәsi kimi daxil olduğunu vә şәhid -
lәrimizin öz qanları ilә xalqımızın qәhrәmanlıq salna -
mәsinә növbәti sәhifә yazdığını qeyd etmişdir.

Hәmin hadisәlәrin müasir zamanda müstәqillik
mübarizәmizin dönüş nöqtәsi olduğunu deyәn G.Bax -
şә liyeva, qeyd etmişdir ki, o dәhşәtli günlәrdә xalqımız
bir yumruq kimi vahid bir ideya әtrafında birlәşmәyi
bacardığını göstәrmişdir.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun Cәnubi Azәrbaycan şöbә -
sinin müdiri tarix üzrә fәlsәfә doktoru Sәmәd Bay -
ramzadә “20 Yanvar – azadlıq sәngәri” möv zusunda
mәruzә etmişdir. 

Daha sonra mәruzә әtrafında fikir mübadilәsi
aparılmışdır. İnstitutun әmәkdaşlarından siyasәt
elmlәri üzrә elmlәr doktoru Ramiz Sevdimalıyev,
iqtisadiyyat üzrә elmlәr doktoru Dünyamalı Vәliyev,
iqtisadiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Əkrәm Rәhimli,
fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru İlkin Əlimuradov vә baş -
qaları çıxış edәrәk bu qanlı hadisәlәrdәn illәr
keçmәsinә baxmayaraq, xalqımızın o müdhiş gecәni
daim xatırladığını vә bu faciәni törәdәnlәrә öz dәrin
nifrәtini bildirdiyini qeyd etmişlәr.

Xocalı şәhidlәri Şәrqşünaslıq İnstitutunda yad
edilmişdir, 23 fevral 2018-ci il

Fevralın 23-dә AMEA akademik Ziya Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda Xocalı faciәsinin
qurbanları yad edilmişdir.

Tәdbirdә çıxış edәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun

direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva fevralın 26-
nın Azәrbaycan xalqı üçün çox ağrılı bir gün olduğunu
vә xalqımızın bu günü böyük hüzn vә kәdәrlә qeyd
etdiyini söylәmişdir.

Hәmin hadisәlәrdә ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin
Rusiya ordusunun 366-cı motoatıcı alayının hәrbi
texnikasının iştirakı ilә Dağlıq Qarabağın azәrbay can -
lılar yaşayan Xocalı şәhәrinin işğalı zamanı törәtdiklәri
görünmәmiş vәhşiliklәr barәdә danışan Gövhәr xanım
nәticәdә dinc Xocalı sakinlәrindәn 613 nәfәrin, o
cümlәdәn 106 qadın vә 63 uşağın şәhid olduğunu, 487
nәfәrin şikәst qaldığını, әksәriyyәti qocalar, uşaqlar,
qadınlar olmaqla 1275 nәfәrin әsir götürülәrәk
ağlasığmaz ermәni zülmünә, tәhqirlәrә vә hәqarәtlәrә
mәruz qaldığını qeyd etmişdir.

Tәdbirdә institut әmәkdaşlarından aparıcı elmi işçi,
iqtisadiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Əkrәm Bije, “Cәnubi
Azәrbaycan” şöbәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә
doktoru Sәmәd Bayramzadә, Mәrkәzi Asiya ölkәlәri
şöbәsinin müdiri iqtisadiyyat üzrә elmlәr doktoru Dün -
yamalı Vәliyev vә başqaları çıxış edәrәk, Xocalı faciә -
sinin Azәrbaycan xalqını sarsıtdığını, Xocalı sakin -
lәrinә sağalmaz yaralar, mәnәvi zәrbәlәr vurduğunu
söylәmişlәr.

Şәrqşünaslıq İnstitutunda ermәnilәrin
xalqımıza qarşı törәtdiklәri soyqırımla bağlı

kitabların tәqdimatı keçirilib, 28 mart 2018-ci il

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunda Azәrbaycan xalqına qarşı ötәn әsrin
әvvәllәrindә hәyata keçirilәn soyqırım ilә bağlı yeni
faktların üzә çıxarılması istiqamәtindә әhәmiyyәtli
işlәr görülmüşdür. İnstitutun әmәkdaşlarının bu sahәdә
apardıqları tәdqiqatların, hazırladıqları vә ya tәrcümә
etdiklәri kitabların Arazın hәr iki tayında ermәnilәrin
azәrbaycanlılara qarşı törәtdiklәri kütlәvi qırğınların,
qarәtlәrin, deportasiya aktlarının әsl mahiyyәtinin
dünya ictimaiyyәtinә çatdırılmasında mühüm rolu var -
dır. Bütün bunları toplum şәklindә ictimaiyyәtә çat dır -
maq mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
cәnab İlham Əliyevin “1918-ci il azәrbaycanlıların
soyqırımının 100 illiyi haqqında” 2018-ci il 18 yanvar
tarixli 3587 nömrәli Sәrәncamı ilә әlaqәdar martın 28-
dә Şәrqşünaslıq İnstitutunda son illәrdә soyqırımla
bağlı nәşr edilmiş kitabların tәqdimatı keçirilmişdir.

Tәdbirdә Azәrbaycan elmi ictimaiyyәtinin nüma -
yәn dәlәri ilә yanaşı, Türkiyә, Fransa, İran vә Rusi -
yadan alimlәr iştirak etmişdir.

Tәdbiri giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva şәrqşünas
alimlәrin ermәni vәhşiliklәri, törәtdiklәri amansız
soyqırımı aktları barәdә hәqiqәtlәri, onların әsassız id -
dia larını dünya ictimaiyyәtinә çatdırmaq istiqamәtindә
gördüklәri işlәri yüksәk qiymәtlәndirәrәk, bütün bu işlәr
barәdә tәdbir iştirakçılarına әtraflı mәlumat vermişdir.

Hesabat
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2011-ci ildә Ankarada Strateji Araşdırmalar Mәr kә -
zi tәrәfindәn ingilis dilindә nәşr edilәn “Armenian alle-
gations and historical facts. Questions and answers”
kitabı akademik Gövhәr Baxşәliyeva tәrәfindәn dili -
mizә tәrcümә edilәrәk, tәrcümәçinin ön sözü ilә 2016-
cı ildә ölkә ictimaiyyәtinә çatdırılmışdır. “Əsassız
ermәni iddiaları vә tarixi faktlar. Suallar vә cavablar”
kitabı bu baxımdan ermәni yalanlarına qarşı müba -
rizәdә әsas vasitәlәrdәn biri hesab oluna bilәr.

Azәrbaycan vә rus dillәrindә Milli Mәclis tәrә fin -
dәn çap olunmuş “Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişәsi” kitabının Şәrqşünaslıq İnstitu -
tunun böyük elmi işçisi Hikmәt Əkbәrov tәrәfindәn
edilәn әrәbcәyә tәrcümәsi bu il işıq üzü görmüşdür.
Kitabda bu günәdәk davam edәn vә Qafqaz regionunda
gәrginliyә sәbәb olan Ermәnistan - Azәrbaycan
münaqişәsindәn bәhs edilmişdir. 

Şәrqşünaslıq İnstitutunun elmi әmәkdaşı Emiliya
Xәlilovanın 2016-cı ildә türk dilindәn tәrcümә edәrәk
nәşr etdirdiyi “Türk mәtbuatında “ermәni mәsәlәsi”
kitabında ötәn әsrin birinci yarısında Zәki Başarın,
Camal Paşanın, Kazım Qarabәkirin, Tverdoxlebovun,
Xoreşenovun vә b.-nın ermәnilәr haqqında mәqalәlәri
toplanıb. Müәlliflәr şәxsәn özlәrinin şahidi olduğu
hadisәlәri qәlәmә alıblar. 

Daha bir әhәmiyyәtli iş görkәmli İran tarixçisi Sә -
mәd Sәrdariniyanın “İrәvan müsәlman sakinli vilayәt
olmuşdur” kitabının fars dilindәn dilimizә tәrcü mә sidir.
Kitabdakı çoxsaylı tarixi faktlar bu gün İrәvanı özünә
paytaxt etmiş ermәnilәrin tarixi keçmişi bilә rәk dәn
tәhrif edib saxtalaşdırmalarına tutarlı elmi cavabdır.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix
üzrә fәlsәfә doktoru Sübhan Talıblının “İran İslam Res -
pub likasının Qafqaz siyasәtindә Dağlıq Qarabağ prob -
lemi (1991-2005-ci illәr)” adlı kitabı da 2016-cı ildә
çap olunmuşdur. Əsәrdә İranın Qafqaz siyasәtindә
Dağ lıq Qarabağ probleminin hәlli istiqamәtindә öz
mil li vә regional maraqları çәrçivәsindә atdığı ad dım -
lar İran-Ermәnistan, İran-Azәrbaycan münasibәtlәri
fonunda müqayisәli tәhlil әsasında açıqlanmışdır.

1918-ci ildә ermәnilәrin Şimali Azәrbaycanın
müxtәlif bölgәlәrindә- Bakıda, Qubada, Şamaxıda,
Qarabağ- Zәngәzurda, Göyçayda, Cavadda, Ərәşdә tö -
rәtdiklәri soyqırımlar Şәrqşünaslıq İnstitutunun baş elmi
işçisi, tarix üzrә elmlәr doktoru Solmaz Rüs tә mova-
Tohidinin çoxsaylı kitablarında әksini tapmışdır.
S.Rüstәmova-Tohidi 1918-ci ildә ermәnilәrin azәr bay -
can lılara qarşı törәtdiklәri soyqırım vә terror hadi sә lәrini
ori jinal arxiv materialları әsasında işıqlandıran bir neçә
sanballı kitab hazırlayıb, Azәrbaycan, rus, in gilis, türk
dillәrindә çap etdirmişdir. Onların arasında “Маrt 1918.
Bakı. Azәrbaycanlıların soyqırımı sәnәd lәrdә” (Bakı,
2009), “1918-ci il Quba hadisәlәri - Azәr bay canın
müsәlman әhalisinin kütlәvi mәhv edilmәsi planlarının
tәrkib hissәsi kimi. Müsәlmanların soy qırımı sәnәd -
lәrdә. Sәnәdlәr toplusu” (Bakı, 2010), “1918-ci il

Azәrbaycanlıların soyqırımı foto vә sә nәd lәrdә” (Bakı,
2012), “Şamaxı. 1918-ci il mart-iyul. Azәrbaycanlıların
soyqırımı sәnәdlәrdә (2 cilddә)” (Ba kı, 2013), “Göyçay,
Cavad, Ərәş (Azәr bay can lı la rın soyqırımı sәnәdlәrdә)”
(Bakı, 2017), “Qarabağ-Zәn gәzur – 1918 (Azәr bay -
canlıların soyqırımı sә nәd lәrdә)” (Bakı, 2018) vә
digәrlәrinin adını çәkmәk olar. Hәmçinin S.Rüstәmova-
Tohidinin tәqdimatında “Əli mәr dan bәy Topçubaşov.
Bakı hadisәlәrindә ermәni faktoru – 1905-1906 vә 1918-
ci illәr (Paris arxivinin sә nәdlәri)” (Bakı, 2018) kitabını
da xüsusi qeyd etmәk olar.

Görkәmli İran tarixçisi Sәmәd Sәrdariniyanın
“Arazın hәr iki tayında müsәlmanların soyqırımı”
kitabında ermәni quldur dәstәlәrinin rus vә ingilis
hәrbi qüvvәlәrinin kömәyinә arxalanaraq Türkiyә, İran
vә Azәrbaycan әrazilәrindә çoxsaylı cinayәt törәt mә -
lәri, müsәlman kәnd vә şәhәrlәrini xarabazara çevir -
mәlәri, yüz minlәrlә günahsız insanların qәtliamını
tәşkil etmәlәri tutarlı sәnәdlәr vә mәnbәlәr әsasında
açılıb göstәrilmişdir.

Digәr İran müәllifi Tohid Mәlikzadәnin “Güney
Azәr baycan I Dünya müharibәsi illәrindә” adlı әsә -
rindә 1914-1919-cu illәrdә ermәnilәr tәrәfindәn azәr -
baycanlılara qarşı törәdilmiş soyqırımdan bәhs olunur. 

Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşı Hәsәn
Sәfәrinin farsdilli mәnbә vә qaynaqlar әsasında yazdığı
“Cәnubi Azәrbaycanın: 1918-ci il soyqırımı” monoq ra -
fiyasında Cәnubi Azәrbaycanın qәrb bölgәsindә (Ur -
miya, Salmas, elәcә dә әtraf qәsәbә vә kәndlәr) birlәş -
miş ermәni-aysor silahlı dәstәlәrinin azәrbaycanlılara
qarşı soyqırım törәtmәsi araşdırılaraq tәhlil edilib.

Cәnubi Azәrbaycandan olan tәdqiqatçı Hüseyn
Əlizadәnin (Barış Mәrәndli) İranın internet saytlarında
yayımladığı “21 Azәr” soyqırımı (1946-1947-ci illәrdә
Cәnubi Azәrbaycanda kütlәvi qırğınlar)” әsәrini
Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşı Saleh Dostәliyev
fars dilindәn Azәrbaycan dilinә tәrcümә etmiş vә
müvafiq kitab 2017-ci ildә çap olunmuşdur. 

Daha sonra tәdbirdә iştirak edәn xarici qonaqlar
çıxış etmişlәr. Tanınmış rusiyalı politoloq, hüquqşünas
Oleq Kuznetsov 1918-ci il 31 mart soyqırımını hüquqi
müstәvidә dәyәrlәndirmişdir. Fransadan gәlmiş alim
Georgi Mamuliya, türkiyәli alim Yavuz Aslan, rusiyalı
alim Boris Hatsiyev çıxış edәrәk, ermәnilәrin müxtәlif
dövrlәrdә azәrbaycanlılara qarşı törәtdiklәri soy qırı -
mını qınadıqlarını bildirmiş vә Şәrqşünaslıq İnst i tu tu -
nun bu hadisәlәrin ictimaiyyәtә çatdırılması isti qa -
mәtindә fәaliyyәtini, institutda çap olan nәşrlәri yüksәk
dәyәrlәndirmişlәr.

Şәrqşünaslıq İnstitutunda “31 mart 1918-ci il
azәrbaycanlıların soyqırımı – 100” mövzusunda

beynәlxalq elmi konfrans keçirilmişdir, 
02 aprel 2018-ci il

Aprelin 2-dә AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrq şünaslıq İnstitutunun tәşkilatçılığı ilә “31 mart
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1918-ci il azәrbaycanlıların soyqırımı – 100” möv -
zusunda beynәlxalq elmi konfrans keçirilmişdir.
AMEA-nın Əsas binasının Akt zalında tәşkil olunan
tәd birdә Azәrbaycan elmi ictimaiyyәtinin nümayәn dә -
lәri ilә yanaşı, Türkiyә, ABŞ, Rusiya, Almaniya vә
İrlandiyadan alimlәr dә iştirak etmişdir.

Tәdbiri giriş sözü ilә açan AMEA-nın vitse-
prezidenti, akademik İsa Hәbibbәyli 1918-ci ilin
martında ermәnilәr tәrәfindәn xalqımıza qarşı hәyata
keçirilәn soyqırımının tariximizin qanlı sәhifәsi
olduğunu qeyd edәrәk, hәqiqәtlәrin dünya ictimaiy -
yәtinә çatdırılmasının vacibliyini vurğulamış vә bu
işdә AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirmişdir.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik
Gövhәr Baxşәliyeva tәdbirdә çıxış edәrәk, konfransın
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham
Əliyevin “1918-ci il azәrbaycanlıların soyqırımının
100 illiyi haqqında” 2018-ci il 18 yanvar tarixli 3587
nömrәli Sәrәncamı ilә әlaqәdar tәşkil olunduğunu qeyd
etmişdir. G.Baxşәliyeva 1918-ci ilin martında ermә -
nilәr tәrәfindәn törәdilәn qәtliamın insanlığa sığmayan
vәhşilik olduğunu söylәyәrәk, bu soyqırımına ulu
öndәr Heydәr Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli Fәr -
manı ilә hüquqi-siyasi qiymәt verilәrәk, 31 mart
Azәrbaycanlıların Soyqırımı Gününün tәsis edildiyini
xatırlatmışdır. 

1918-ci ilin martında Azәrbaycanın müxtәlif
bölgәlәrindә ermәnilәr tәrәfindәn törәdilәn soyqırımı
hadisәlәri ilә bağlı çoxsaylı kitabların müәllifi, AMEA
Şәrqşünaslıq İnstitutunun baş elmi işçisi, tarix üzrә
elmlәr doktoru Solmaz Rüstәmova-Tohidi mәru zә -
sindә hәmin dövrdә Bakıda, Qubada, Şamaxıda, Qa -
rabağ-Zәngәzurda, Göyçayda, Cavadda, Ərәşdә
törәdilәn soyqırımlar barәdә mәlumat vermişdir.

Tәdbirdә mәruzә edәn xarici alimlәr - Almaniyadan
dr., prof. Dirk Reytz Günter, Türkiyәdәn dr., prof.
Kamal Çiçәk, dr. Mehmet Perinçek, İrlandiyadan dr.,
prof. Patrik Valş, ABŞ-dan dr. Nikolas Vandorf,
Rusiyadan dr. Oleq Kuznetsov, dr., prof. Valeri
Stepanov vә dr., prof. Boris Hatsiyev ermәnilәrin
müxtәlif dövrlәrdә azәrbaycanlılara qarşı törәtdiklәri
soyqırımını qınayaraq, bu hadisәlәrlә bağlı tarixi
faktları diqqәtә çatdırmışlar.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun “Cәnubi Azәrbaycan”
şöbәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә doktoru Sәmәd
Bayramzadә Cәnubi Azәrbaycanda XX әsrin müxtәlif
dövrlәrindә azәrbaycanlılara qarşı törәdilәn soyqırımı
ilә bağlı mәruzә edәrәk rәhbәrlik etdiyi şöbәdә bu
mövzuda yazılan vә ya fars dilindәn tәrcümә edilәn
kitablar barәdә mәlumat vermişdir.

Sonda mәruzәlәr әtrafında çıxışlar olmuşdur.
Tәdbir çәrçivәsindә ermәnilәrin törәtdiklәri

soyqırımına aid Şәrqşünaslıq İnstitutunda nәşr
olunmuş kitabların sәrgisinә baxış keçirilmişdir.

Şәrqşünaslıq İnstitutunda Ümummilli lider
Heydәr Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinә hәsr

olunmuş elmi sessiya keçirilmişdir, 
7 may 2018-ci il

Mayın 7-dә AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunda Azәrbaycan xalqının ümum -
milli lideri, ulu öndәr, müasir Azәrbaycanın banisi vә
qurucusu Heydәr Əliyevin anadan olmasının 95-ci
ildönümünә hәsr olunmuş elmi sessiya keçirilmişdir.

Sessiyanı giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq İns ti -
tutunun direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva
Heydәr Əliyevin Azәrbaycan xalqının tarixi inkişa -
fında müs tәsna xidmәtlәrindәn danışmışdır: 

Müstәqil Azәrbaycanın rәhbәrliyinә xalqın tәlәbi
ilә respublikanın әn çәtin vaxtında gәlәn Heydәr Əli ye -
vin qısa müddәtdә ictimai asayişin bәrpasına nail ol du -
ğunu deyәn Gövhәr Baxşәliyeva, ulu öndәrin xalqda
gәlәcәyә böyük inam yaratdığını, qısa bir za man da öl -
kәmizin yüksәk iqtisadi inkişafının әsasını qoyduğunu,
regionda lider dövlәtә çevirdiyini qeyd etmişdir.

G.Baxşәliyeva bu gün dә ulu öndәrin yolunun
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn layiqincә davam et -
di ril diyini qeyd etmiş vә ölkәdә gedәn nәhәng qurucu -
luq işlәrinin, gündәn-günә güclәnәn iqtisadiyyatımızın,
sürәtlә abadlaşan vә inkişaf edәn şәhәr vә rayon la rı -
mızın, mәdәniyyәtә, elmә, sәhiyyәyә göstәrilәn әvәz -
siz qayğının bunun әyani tәsdiqi olduğunu bildirmişdir.

AMEA İctimai Elmlәr Bölmәsinin akademik-
katibi, akademik Nәrgiz Axundova tәdbirdә çıxış
edәrәk, ulu öndәr Heydәr Əliyevin ölkәmizin bütün
sahәlәrdә inkişafında әvәzsiz xidmәtlәrindәn söz açdı,
elm vә tәhsil sahәsindә әldә edilәn uğurların da
tәmәlindә ümummilli liderin bu sahәlәrә diqqәt vә
qayğısının dayandığını qeyd etmişdir. 

“Heydәr Əliyev vә türk dünyası” mövzusunda
mәruzә edәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun Mәrkәzi Asiya
ölkәlәri şöbәsinin müdiri, iqtisadiyyat üzrә elmlәr
doktoru Dünyamalı Vәliyev Heydәr Əliyevin ölkә mi -
zin türk respublikaları ilә әlaqәlәrinin әn sәmimi müs -
tәvidә qurulmasında misilsiz xidmәtlәrindәn, ulu
öndәrin Azәrbaycan vә Türkiyә üçün söylәdiyi “Bir
millәt – iki dövlәt” ifadәsinin iki qardaş ölkә arasında
münasibәtlәrin şüarına çevrildiyini qeyd etmişdir. 

Daha sonra İnstitutun İran tarixi vә iqtisadiyyatı
şöbәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә doktoru Vidadi
Mustafayev “Heydәr Əliyevin Şәrq siyasәtindә İran”,
Cәnubi Azәrbaycan şöbәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә
doktoru, dosent Sәmәd Bayramzadә “Heydәr Əliyevin
azәrbaycançılıq ideyasında Cәnubi Azәrbaycan”, Şәrq-
Qәrb şöbәsinin müdiri, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru,
dosent Mәmmәdәli Babaşlı “Heydәr Əliyev vә müsәl -
man Şәrqi” mövzularında mәruzәlәr etmişlәr.

Sonda mәruzәlәr әtrafında müzakirәlәr aparıl -
mışdır.

Hesabat
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Maykl Aksvörtinin “Nadir şah” kitabının
Azәrbaycan dilindә nәşrinin tәqdimatı

keçirilmişdir, 22 iyun 2018-ci il

İyunun 22-dә Azәrbaycan Milli Elmlәr Aka de mi -
yasında (AMEA) dövrümüzün tanınmış ingilis şәrq şü -
nası Maykl Aksvörtinin “Nadir şah” kitabının Azәr -
baycan dilinә tәrcümәsinin tәqdimatı keçirilmişdir.

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşü nas lıq
İnstitutunun tәşkil etdiyi tәdbiri giriş sözü ilә açan
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Hәbibbәyli
Qәrbdә böyük maraqla qarşılanan vә akademik dairә -
lәrin diqqәtini özünә cәlb edәn bu әsәrin Azәrbaycan
dilindә nәşrinin siyasi tariximizin parlaq simalarından
biri hesab edilәn Nadir şah Əfşarın dövlәtçilik fәaliy -
yәtinә vә şәxsiyyәtinә dair çox dәyәrli bir kitab oldu ğu -
nu vurğulamışdır. İ.Hәbibbәyli kitabın redaktoru olan
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Adminis trasi ya sı -
nın rәhbәri, akademik Ramiz Mehdiyevin geniş mü qәd -
dimәsindә sözügedәn әsәrә vә Nadir Şah şәxsiyyәtinә
yüksәk elmi sәviyyәdә qiymәt verildiyini bildirmişdir.

AMEA-nın İctimai Elmlәr Bölmәsinin akademik-
katibi, akademik Nәrgiz Axundova “Nadir Şah”
kitabının Azәrbaycan tarixşünaslıq elminә dәyәrli
töhfә olduğunu söylәmiş vә müәllifin zәngin
mәnbәlәrә әsaslandığını qeyd etmişdir.

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva
tәqdimat mәrasimi keçirilәn kitaba akademik Ramiz
Mehdiyev tәrәfindәn yazılmış elmi redaktә hissәsini,
әslindә dәrin elmi tәdqiqatı Nadir Şah Əfşar
şәxsiyyәtinә vә yaratdığı dövlәtә yeni konseptual baxış
kimi qiymәtlәndirib, milli tariximizin obyektiv
araşdırılmasında әvәzsiz rol oynadığını vә Azәrbaycan
xalqının strateji maraqlarından irәli gәldiyini vurğu la -
mışdır. Gövhәr xanım Şәrqşünaslıq İnstitutunun Elmi
Şurasının qәrarı ilә nәşr olunan kitabda maraqlı tarixi
mәlumatların, tәsvir vә sxemlәrin әks olunduğunu da
diqqәtә çatdırmışdır.

Tәqdimat mәrasimindә hәmçinin AMEA A.Bakı xa -
nov adına Tarix İnstitutunun direktoru akademik Yaqub
Mahmudov, Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktor müa -
vini, akademik Şahin Mustafayev, Şәrqşünaslıq İnsti -
tutunun “İran tarixi vә iqtisadiyyatı” şöbәsinin müdiri,
t.ü.f.d, dosent Vidadi Mustafayev, Şәrqşünaslıq
İnstitutunun “Cәnubi Azәrbaycan” şöbәsinin müdiri,
t.ü.f.d. dosent Sәmәd Bayramzadә çıxış edәrәk kitabın
әhәmiyyәtindәn söhbәt açmışlar. 

Görkәmli şәrqşünas Aida İmanquliyevanın
xatirәsi anılmışdır, 19 sentyabr 2018-ci il

Sentyabrın 19-da AMEA akademik Ziya Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun kollektivi İkinci Fәxri
xiyabanda görkәmli şәrqşünas alim, filologiya elmlәri
doktoru, professor Aida İmanquliyevanın mәzarını zi -

yarәt etmişlәr. Şәrqşünas alimlәr Aida xanımın xati rә -
sini ehtiramla anmış vә mәzarı önünә әklil qoymuşlar.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Mәclisin
deputatı, akademik Gövhәr Baxşәliyeva çıxış edәrәk,
26 il öncә dünyasını dәyişmiş böyük alimin keçdiyi
hәyat yolundan danışaraq, Aida xanımın hәm bir alim
kimi dünya şәrqşünaslıq elminә böyük töhfәlәr
verdiyini, hәm dә bir qadın, ana, hәyat yoldaşı kimi
Azәrbaycan qadınına örnәk bir ömür yaşadığını qeyd
etmişdir. Aida xanımın elmi fәaliyyәtinin hәr bir
dövrünü xatırladan Gövhәr xanım, onun müasir әrәb
әdәbiyyatının tәdqiqindә yeni bir sәhifә açdığını, yeni
bir mәktәbin әsasını qoyduğunu, Şәrq-Qәrb qarşılıqlı
әdәbi әlaqә vә tәsiri problemini sistemli şәkildә araş -
dıran ilk azәrbaycanlı alim olduğunu söylәmişdir. Aida
İmanquliyevanın İnstitutun Ərәb filologiyası şöbәsinә
başçılıq etdiyi qısa müddәt әrzindә onun bilavasitә
sәylәri ilә 10-dan artıq namizәdlik dissertasiyası
müdafiә edildiyini vurğulamışdır.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb filologiyası şöbә si -
nin müdiri, filologiya üzrә elmlәr doktoru Vilayәt
Cәfә rov çıxış edәrәk Aida İmanquliyevanın Azәr bay -
can şәrqşünaslığında yeni dövr әrәb әdәbiyyatının ilk
tәdqiqatçısı vә ilk azәrbaycanlı elmlәr doktoru, profes -
sor әrәbşünas qadın olduğunu söylәmiş vә onun özün -
dәn sonra yeni әrәb әdәbiyyatının tәdqiqindә yeni bir
sәhifә, yeni bir yol açdığını qeyd etmişdir. V.Cәfәrov
Aida xanımın keçmiş sovetlәr mәkanında şәrqşünaslar
arasında böyük nüfuza malik olduğunu qeyd edәrәk,
mәşhur şәrqşünasların onun haqqında söylәdiklәri
dәyәrli fikirlәri xatırlatmışdır.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun kollektivi görkәmli
şәrqşünas Aida İmanquliyevanın doğum günündә

mәzarını ziyarәt etmişdir, 10 oktyabr 2018-ci il

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşü nas -
lıq İnstitutunun kollektivi oktyabrın 10-da görkәmli
şәrq şünas, filologiya elmlәri doktoru, professor Aida
İman quliyevanın anadan olmasının 79-cu il dö nü mün -
dә alimin mәzarını ziyarәt etmiş, әklil qoymuşdur.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Mәclisin
deputatı, akademik Gövhәr Baxşәliyeva çıxış edәrәk
A.İmanquliyevanın hәm bir alim kimi dünya şәrq şü -
naslıq elminә böyük töhfәlәr verdiyini, hәm dә bir
qadın vә ana kimi Azәrbaycan qadınına örnәk bir ömür
yaşadığını qeyd etmişdir.

G.Baxşәliyeva Aida xanımın öz fundamental tәd qi -
qatları ilә tәkcә Azәrbaycan şәrqşünaslığını deyil, eyni
zamanda, dünya şәrqşünaslığını zәnginlәşdirdiyini, in -
ki şaf etdirdiyini bildirmişdir. Bir alim kimi Aida xanım
İmanquliyevanın maraq dairәsinin geniş vә çoxşaxәli
olduğunu deyәn Gövhәr xanım, onun çoxsaylı elmi
araşdırmalarının әsas tәdqiqat obyektinin әrәb mәhcәr
әdәbiyyatı olduğunu, Şәrq-Qәrb qarşılıqlı әdәbi әlaqә
vә tәsirini araşdırdığını söylәmişdir.
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Görkәmli alimin elmi vә tәşkilati fәaliyyәtindәn
danışan G.Baxşәliyeva Aida xanımın elmin bütün
enişli-yoxuşlu yollarını pillә-pillә keçdiyini, öz
zәhmәti, istedadı, zәkası, qabiliyyәti sayәsindә kiçik
elmi işçidәn, baş elmi işçi, şöbә müdiri, elmi işlәr üzrә
direktor müavini vә nәhayәt, Azәrbaycan Elmlәr
Akademiyası Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru
vәzifәsinәcәn yüksәldiyini qeyd etmişdir.

G.Baxşәliyeva A.İmanquliyevanın Şәrqşünaslıq
İnstitutuna rәhbәrlik etdiyi dövrdә bacarıqlı bir tәş -
kilatçı kimi özünü göstәrdiyini, aparılan elmi tәdqiqat
işlәrinin miqyasının genişlәndirilmәsi, nәzәri sәviy yә -
sinin, әmәli әhәmiyyәtinin yüksәldilmәsi, beynәlxalq
әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi sahәsindә xeyli iş
gördüyünü vurğulamışdır.

Professor A.İmanquliyevanın Azәrbaycan şәrq şü -
naslıq elmini dәfәlәrlә yaxın vә uzaq xarici ölkәlәrdә
yüksәk sәviyyәdә tәmsil etdiyini deyәn Gövhәr xanım,
alimin elmi-tәşkilati fәaliyyәtindә yüksәk ixtisaslı
әrәbşünas kadrların hazırlanmasını diqqәt mәrkәzindә
saxladığını, onun rәhbәrliyi ilә qısa müddәtdә bir çox
namizәdlik disser ta si yalarının müdafiә edildiyini
xatırlatmışdır.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb ölkәlәri tarixi vә
iqtisadiyyatı şöbәsinin müdiri, t.ü.f.d. Fәrda Əsәdov
Aida İmanquliyevanın әrәb әdәbiyyatşünaslığı sahә -
sin dә bir mәktәb yaratmış alim olduğunu, onun açdığı
elmi cığırların indi dә davam etdirildiyini demişdir.
F.Əsәdov A.İmanquliyevanın әsәrlәrinin bu gün әrәb
alәmindә geniş yayıldığını, bu әsәrlәrdә onun öz döv -
rü nü bir neçә onillik qabaqlayaraq, Şәrqlә Qәrb ara sın -
da qarşılıqlı tәsiri gözәl әks etdirdiyini vurğulamışdır.

Şәrqşünaslıq İnstitutunda “Şәrqin ilk Demokratik
Respublikası” mövzusunda elmi konfrans

keçirilmişdir, 24 oktyabr 2018-ci il

Oktyabrın 24-dә Azәrbaycan Milli Elmlәr
Akademiyasının (AMEA) akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun tәşkilatçılığı ilә
Azәrbaycan Demokratik Respublikasının 100-illiyinә
hәsr olunmuş “Şәrqin ilk Demokratik Respublikası”
mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir.

Kon fransın açılışı AMEA-nın әsas binasının II
mәrtәbәsindәki akt zalında baş tutmuşdur. Tәdbiri giriş
sözü ilә açan Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
akademik Gövhәr Baxşәliyeva Şәrqin ilk demokratik
respublikası olan Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
tarixi әhәmiyyәtindәn, gәrgin vә mürәkkәb ictimai-
siyasi şәraitdә cәmi 23 aylıq fәaliyyәti dövründә
qazandığı uğurlardan danışaraq, 1918-ci il mayın 28-
dә müsәlman Şәrqindә ilk parlamentli respublikanın –
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yaradıldığını,
Azәrbaycanda hәmin dövr üçün mütәrәqqi hesab
olunan dövlәt institutlarının, çoxpartiyalı sistemin tәsis

edildiyini vurğulamışdır.
G.Baxşәliyeva bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin

2017-ci il mayın 16-da imzaladığı “Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyi haqqında”
Sәrәncamı vә 2018-ci ili ölkәmizdә “Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәti İli” elan etmәsi milli dövlәtçilik
tariximizә olan xüsusi diqqәt vә ehtiramın, milli
kimliyimizә qayğının bariz nümunәsidir.

AMEA İctimai Elmlәr bölmәsinin akademik katibi
akademik Nәrgiz Axundova çıxış edәrәk, Azәrbaycan
Xalq Cümhuriyyәtinin Azәrbaycan tarixindә xüsusi yer
tutduğunu qeyd etmişdir. N.Axundova Cümhuriyyәtin
mövcud olduğu 23 ayda dövlәt quruculuğu ilә yanaşı,
elmi istiqamәtlәrdә dә aparılan işlәrdәn danışdı vә bu
sahәdә Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin yaradıl -
masını xüsusi vurğulamışdır. Azәrbaycan Xalq Cüm -
huriy yәtinin 100 illiyi ilә bağlı bu il silsilә tәdbirlәrin
keçirildiyini deyәn Nәrgiz xanım, Şәrqşünaslıq
İnstitutunun keçirdiyi konfransın da xüsusi әhәmiyyәtә
malik olduğunu bildirmişdir.

Sonra mәruzәlәrә başlanılmışdır. Milli Mәclisin de -
putatı Fәzail İbrahimli “Azәrbaycan Xalq Cüm -
huriyyәti şәrәf vә lәyaqәt tariximizdir” mövzusunda
mәruzә edәrәk Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
dövlәtçilik tariximizdә önәmli yer tutduğunu qeyd
etmişdir.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik
Göv hәr Baxşәliyeva Azәrbaycan Xalq Cümhuriy yә -
tindә qadın siyasәti barәsindә mәruzә edәrәk 1918-
1920-ci illәrdә hәyata keçirilәn mühüm tәdbirlәrin әn
mühüm nailiyyәtlәrindәn birinin dә qadınlara sәsvermә
hüququnun verilmәsi olduğunu qeyd etmişdir. 

Daha sonra Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaş la -
rından İran tarixi vә iqtisadiyyatı şöbәsinin müdiri,
t.ü.f.d. Vidadi Mustafayev “Azәrbaycan Xalq Cüm -
huriyyәti – İran münasibәtlәrinin ideoloji problemlәri”,
İnstitutun Mәrkәzi Asiya ölkәlәri şöbәsinin müdiri,
i.ü.e.d. Dünyamalı Vәliyev “Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin maliyyә siyasәti: prinsiplәri vә әsas
istiqamәtlәri”, hәmin şöbәnin aparıcı elmi işçisi h.ü.f.d
Rauf Qarayev “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
beynәlxalq miqyasda tanınması mәsәlәsi”, Türkiyә
tarixi vә iqtisadiyyatı şöbәsinin elmi işçisi Hüseyn
Günәşli “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti milli
oyanışın nәticәsi kimi” mövzularda mәruzә etmişlәr.

Şәrqşünaslıq İnstitutunun 60 illik yubileyi
keçirilmişdir, 11dekabr 2018-ci il

Dekabrın 11-dә AMEA akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun 60 illiyinә hәsr
olunmuş Yubiley Yığıncağı keçirilmişdir. Tәdbirdә
gör kәmli elm xadimlәri, Milli Mәclisin deputatları,
xarici ölkәlәrin ölkәmizdәki sәfirlәri iştirak etmişlәr.

Yubiley Yığıncağı öncәsi Şәrqşünaslıq İnstitutunda
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görkәmli alim, akademik Z.M.Bünyadovun barelyefi
açılmışdır. Tәdbir iştirakçıları sonra İnstitutda fәaliyyәt
göstәrәn akademik Z.M.Bünyadovun kabineti ilә tanış
olmuşlar.

Sonra tәdbir iştirakçıları görkәmli alim, professor
A.N.İmanquliyevanın xatirәsinә hәsr olunmuş stendlә
tanış olmuş, elmi әsәrlәri vә fototşәkkillәrinә baxış
keçirmişlәr.

Daha sonra tәdbir iştirakçıları Şәrqşünaslıq
İnstitutunun elmi nailiyyәtlәrinә hәsr olunmuş sәrgi ilә
tanış olmuş vә buradakı stendlәrdә Şәrqşünaslıq
İnstitutunda ötәn 60 il әrzindә çap olunmuş müxtәlif
sahәlәr üzrә yüzlәrlә kitab vә jurnala baxış keçirmişlәr.

Yubiley Yığıncağı AMEA-nın әsas binasının II
mәrtәbәsindәki akt zalında keçirilmişdir. Tәdbiri giriş
sözü ilә açan AMEA-nın prezidenti akademik Akif
Əlizadә 60 illiyini qeyd edәn vә ötәn bu dövr әrzindә
şәrәfli vә mәhsuldar inkişaf yolu qәt edәn Şәrqşünaslıq
İnstitutunun Azәrbaycanda şәrqşünaslığın inkişafına
güclü tәkan verdiyini, Şәrq xalqlarının tarixi, iqtisa diy -
yatı, әdәbiyyatı, dilçilik, ictimai-fikir vә fәlsәfәsinin
öyrәnilmәsindә misilsiz xidmәtlәr göstәrdiyini vur -
ğula mışdır.

İnstituta ötәn dövr әrzindә rәhbәrlik etmiş gör -
kәmli alimlәr - akademiklәr Əbdülkәrim Əlizadә,
Əlisöhbәt Sumbatzadә, Hәmid Araslı, Ziya Bünyadov,
professor Aida İmanquliyeva kimi korifey alimlәrin
sayәsindә Şәrqşünaslıq İnstitutunu dünya şәrqşü nas -
lığının aparıcı elmi mәrkәzlәrindәn birinә çevrildiyini
deyәn A.Əlizadә, bu böyük alimlәrin yaratdıqları elmi
mәktәblәrin bu gün davamçılarının olduğunu söylәmiş
vә bu gün Şәrqşünaslıq İnstitutunun müstәqil Azәr -
baycanın milli vә dövlәtçilik maraqlarına xidmәt edәn
mühüm elmi-tәdqiqat mәrkәzi kimi fәaliyyәt
göstәrdiyini qeyd etmişdir.

AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Hәbib -
bәyli çıxış edәrәk, Azәrbaycanda humanitar vә ictimai
elmlәr sahәsindә xüsusi mövqeyi olan Şәrqşünaslıq
İnstitutunun fәaliyyәti dövründә bu müәssisәdә böyük
elmi mәktәblәrin yarandığını vurğulamışdır.

Tәdbirdә çıxış edәn AMEA İctimai Elmlәr Bölmә -
sinin akademik-katibi akademik Nәrgiz Axundova
Şәrqşünaslıq İnstitutunda Azәrbaycanda Şәrq-Qәrb
qarşılıqlı әdәbi әlaqә vә tәsirinin sistemli şәkildә
araşdırıldığını qeyd etmişdir. 

Sonra Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millәt
vәkili, akademik Gövhәr Baxşәliyeva “60 illik şәrәfli
yol” mövzusunda mәruzә etmişdir.

İlk olaraq, bu günlәrdә Şәrqşünaslıq İnstitutunun
bir qrup әmәkdaşının Azәrbaycan Respublikası Prezi -
dentinin Sәrәncamları ilә yüksәk fәxri adlar, orden vә
medallarla tәltif edildiyini deyәn Gövhәr xanım bunun
bütövlükdә İnstitutun kollektivinin sәmәrәli fәaliy yә -
tinә dövlәt başçısı tәrәfindәn verilәn yüksәk qiymәt
olduğunu söylәmiş vә bu diqqәt vә qayğıya, şәrq şü -

naslıq alimlәrimizin zәhmәtini yüksәk qiymәt lәn -
dirdiyinә görә ölkә başçısı, hörmәtli Prezident İlham
Əliyevә dәrin tәşәkkürünü bildirmişdir.

G.Baxşәliyeva 60 yaşını qeyd edәn Şәrqşünaslıq
İnstitutunun dәrin tarixi köklәrә söykәnәn Azәrbaycan
şәrqşünaslığının tәmәli üzәrindә qurularaq istәr keçmiş
sovet vә hazırkı postsovet mәkanında, istәrsә dә
bütövlükdә dünya şәrqşünaslıq elmindә öz layiqli
yerini tutduğunu bildirmişdir.

Sonra akademik Vasim Mәmmәdәliyev, Milli
Mәclisin deputatları Fәzail İbrahimli, Nizami Cәfәrov,
Bәxtiyar Əliyev, Misir Ərәb Respublikasının ölkә -
mizdәki sәfiri Adil İbrahim Əhmәd İbrahim, Xalq şairi
Nәriman Hәsәnzadә, Bakı Dövlәt Universitetinin
Şәrqşünaslıq fakültәsinin dekanı, professor Elxan
Əzizov, Iran Mәdәniyyәt Mәrkәzinin sәdri Əsgәr Farsi,
AMEA Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik
Möhsün Nağısoylu, AMEA-nın müxbir üzvü Şahbaz
Muradov çıxış edәrәk, 60 illik tarixi olan Şәrqşünaslıq
İnstitutunun çoxsahәli fәaliyyәtindәn, әldә etdiklәri
elmi nailiyyәtlәrdәn söz açmış, yubiley münasibәtilә
institut kollektivinә tәbriklәrini çatdırmışlar.

KADR HAZIRLIĞI

Hal-hazırda İnstitutun 160 әmәkdaşı var. Bunlardan
2 nәfәri AMEA-nın hәqiqi üzvü, 11 nәfәri elmlәr
doktoru, 59 nәfәri isә fәlsәfә doktorudur. İnstitut
әmәkdaşlarından 137 nәfәri elmi işçidir. İnstitutda kadr
hazırlığı әsasәn doktorantura vә dissertantura,
әmәkdaşların staj keçmәsi yolu ilә hәyata keçirilir. 

İnstitutun fәlsәfә doktorluğu üzrә 7 doktorantı vә
26 dissertantı, elmlәr doktorluğu üzrә 11 doktorantı vә
10 dissertantı var. Doktorant vә dissetantların әksәriy -
yәti İnstitutun öz әmәkdaşlarıdır. Onlar “Ümumu
tarix”, “Türk xalqları әdәbiyyatı”, “Dinin tarixi vә
fәlsәfәsi”, “Dünya iqtisadiyyatı”, “Dinşünaslıq” vә
“Beynәlxalq münasibәtlәr”, “Sami dillәri”, “Dünya
әdәbiyyatı” (әrәb әdәbiyyatı), “İran dillәri”, “Dünya
әdәbiyyatı” (fars әdәbiyyatı), “Tarixşünaslıq, mәn -
bәşünaslıq vә tarixi tәdqiqat üsulları” ixtisasları üzrә
tәhsil alırlar.

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunda 5717.01 - “Türk xalqları әdәbiyyatı” vә
5718.01 - “Dünya әdәbiyyatı” ixtisasları üzrә Dis -
sertasiya Şurası fәaliyyәt göstәrir (sәdr - akademik
G.B.Baxşәliyeva). FD01.151 Dissertasiya Şurası 2018-
ci il әrzindә 7 iclas keçirib.

2018-ci ildә 5 dissertant fәlsәfә doktorluğu dis ser -
tasiya işi müdafiә etmişdir. (1 nәfәr “Dünya
әdәbiyyatı” (5718.01 әrәb әdәbiyyatı), 2 nәfәr “Türk
xalqları әdәbiyyatı” (5717.01), 2 nәfәr “Ümumi tarix”
(5502.01) ixtisası üzrә.

AMEA Respublika Elmi Tәdqiqatların Əlaqә lәn -
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dirilmәsi Şurasının Tarix Problemlәri üzrә Elmi
Şurasının 2018-ci ildә 3 iclası keçirilib.

İclaslar Şuranın sәdri akademik Şahin Musta fa -
yevin başçılığı vә şura üzvlәrinin yaxından iştirakı ilә
geniş müzakirәlәr şәraitindә keçirilir. Şura ölkәnin
müxtәlif elmi müәssisәlәrindә tarix elmi sahәsindә
tәdqiq olunan problemlәrin aktuallığına vә elmi
dәyәrinә, xüsusilә dissertasiya mövzularının nә
dәrәcәdә müasir tarix elmimizin inkişaf tәlәblәrinә
cavab verdiklәrinә nәzarәtin şuranın fәaliyyәtinin әsas
istiqamәtlәrindәn biri olduğunu ön plana çәkir. Şura bu
sahәdә öz işini güclәndirir, tarix elmi qarşısında duran
vә tәdqiqinә ehtiyac duyulan prioritet problemlәrin vә
mövzuların müәyyәnlәşdirilmәsinә diqqәti artırır vә
xüsusilә gәnc alimlәrә tövsiyyәlәrini bildirir. 

2018-ci ildә dә akademik Şahin Mustafayevin
sәdrliyi ilә Tarix Problemlәri üzrә Elmi Şurada vәtәn
tarixi, ümumi tarix, arxeologiya, etnoqrafiya vә etno lo -
giya, beynәlxalq münasibәtlәr tarixi, kitabxa na şünas -
lıq, biblioqrafiyaşünaslıq vә kitabşünaslıq kimi ixtisas -
lar üzrә tәqdim olunmuş 68 dissertasiya mövzusu mü -
za kirә olunmuşdur. Onlardan 14-ü elmlәr doktorluğu,
54-ü isә fәlsәfә doktorluğu olmaqla doktorant vә
iddiaçıların iştirakı ilә keçirilәn iclaslarda dissertasiya
mövzuları dәqiqlәşdirilmişdir. Bu ilin sonunadәk
növbәti 1 iclasın da keçirilmәsi nәzәrdә tutulur.

İnstitutun Elmi Şurasının elmi-tәşkilati
fәaliyyәti

Hesabat ilindә İnstitut Elmi Şurasının 10 iclası
keçirilmişdir. Elmi Şuranın fәaliyyәtinin әsas istiqa -
mәt lәri elmi-tәdqiqat işlәrinin vaxtında yerinә yetiril -
mә sinә, müdiriyyәtlә әmәkdaşlar arasında bağlanan
yeni müqavilә işlәri mövzularının müzakirәsinә
yönәlmişdir. Elmi Şuranın iclaslarında il әrzindә
aşağıdakı mәsәlәlәr dә müzakirә olunmuşdur:

“Din vә ictimai fikir tarixi” şöbәsinin elmi işçisi
f.ü.f.d. Ə.S.Abbasovun “Müasir dünyada İslama qarşı
çıxışlar vә onların tәzahür formaları” adlı әsәrinin çap
olunmaq üçün müzakirәsi

Firudin Qәni oğlu İbrahiminin “Sülh uğrunda”
kita bının çap olunmaq üçün müzakirәsi (tәrtibçi vә
nәşrә hazırlayan t.ü.f.d. Sәmәd Bayramzadә). 

Fәlsәfә vә elmlәr doktorluğu üzrә dissertanturaya
qәbul

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrq -
şünaslıq institutu 60 ildә” adlı kitabın çap olunmaq
üçün muzakirәsi

“Din vә ictimai fikir tarixi” şöbәsinin müdiri
fәl.ü.f.d. Esmeralda Hәsәnovanın “Türkiyәdә
millәtçilik ideologiyası tipologiyası vә modifikasiyası”
adlı monoqrafiyasının çap olunmaq üçün muzakirәsi

“Din vә ictimai fikir tarixi” şöbәsinin aparıcı elmi
işçisi Elvüsal Mәmmәdovun “Orta әsr islam fikrindә

din vә fәlsәfә” adlı monoqrafiyasının çap olunmaq
üçün muzakirәsi

“Ərәb filologiyası” şöbәsinin doktorantı Şәms
İbrahim qızı Bağırovanın “Abdulqahir әl-Curcaninin
әrәb poetikasının inkişafında rolu (“Əsrar әl-Bәlağә”
vә “әlail әl-İcaz” әsәrlәri әsasında)” mövzusunda elmi
tәdqiqat işinin müzakirәsi

İnstitutun әmәkdaşlarına ixtisas üzrә dosent elmi
adı verilmәsi haqqında

Cәnubi Azәrbaycan şöbәsinin müdiri t.ü.f.d., dos.
Sәmәd Bayramzadәnin F.İbrahimi “Azәrbaycan
danışır....İftixarlı tariximizdәn bir neçә parlaq sәhifә”
(Azәrbaycanın qәdim tarixi haqqında) adlı kitabının
çap olunmaq üçün muzakirәsi

“Ərәb ölkәlәri tarixi vә iqtisadiyyatı” şöbәsinin
müdiri t.ü.f.d., dos. Fәrda Mәhәrrәm oğlu Əsәdovun
elmlәr doktorluğu elmi dәrәcәsi almaq üçün hazırladığı
elmi tәdqiqat işinin adında düzәliş edilmәsi

“Ərәb filologiyası” şöbәsinin böyük elmi işçisi,
f.ü.f.d. Zenfira Rüstәmovanın “İraq-Türkman
lәhçәsinin tәdqiq tarixi vә onun dil xüsusiyyәtlәri” adlı
kitabının çap olunmaq üçün müzakirәsi

İnstitutun illik hesabatı

Sosial sahәdә fәaliyyәt

Hesabat ilindә AMEA Birlәşmiş Veteranlar Şurası
tәrәfindәn tәrtib olunan siyahı üzrә AMEA
Şәrqşünaslıq İnstitutunun 2 әmәkdaşına birdәfәlik
müavinәt verilib, 2 әmәkdaşı yemәkxanada nahar
yemәyindәn güzәştli istifadә edib, 2 әmәkdaşı isә
sanatoriyada güzәştli müalicә olunub.

ÇATIŞMAZLIQLAR VƏ TƏKLİFLƏR

Əmәkdaşlarımızın daha sәmәrәli şәkildә elmi
yaradıcılıqla mәşğul olmasını mәhdudlaşdıran bәzi
problemlәr cari ildә dә qalmaqdadır. Bunlar әsasәn
aşağıdakılardan ibarәtdir:

- İnstitutun yerlәşdiyi sahәnin mәhdudluğu;
- Kitab çapı üçün maddi vәsaitin mәhdudluğu.

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına 
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru,

akademik:
G.B.Baxşәliyeva

Hesabat
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AMEA akademik Ziya Bün -
ya dov adına Şәrqşünaslıq İnsti tu -
tunun Ərәb filologiyası şöbәsinin
müdiri, fi lo lo gi ya elmlә ri dok to -
ru, ta nın mış şәrqşünas alim, pro -
fes sor Vilayәt Cәfәrin “İraq-
Türkiyә poetik әlaqәlәri” adlı ye -
ni kitabı  tәxminәn bir әsr әrzin -
dә iki Şәrq ölkәsinin – İraqla
Tür  ki yәnin poetik әlaqәlәrinin
araş dırılmasına hәsr edilib.

“İraq-Türkiyә poetik әlaqә lә -
ri” adlı yeni kitabın әsas möv zu -
su İraq-Türkiyә poetik әlaqә lә ri -
nin iki mühacir mәşhur Şәrq
şairi nin – iraqlı Əbdül Vәhab әl-
Bә yati ilә türkiyәli Nazim Hik -
mә tin Moskvada mühacirlik tale -
yi nin cütlәşmәsi, eyni tale sahib -
lә rinin dostluq әlaqәlәri yarana -
raq İraq-Türkiyә poetik әlaqә lә -
ri ni yenidәn alovlandırması vә
bu alovun işığında iki şәrq millә -
ti nin bir-birinә isinişmәsindәn
ibarәtdir. 

Poetik әlaqәlәrin inkişafında
müs tәsna yeri olan hәr iki Şәrq si -
malarının - İraqlı Əbdül Vәhab әl-
Bәyati ilә türkiyәli Nazim Hik mә -
tin  elmi-әdәbi yaradıcılığı Azәr -
baycan şәrqşünaslığının daima
diqqәt mәrkәzindә olub. Müxtәlif
dövrlәrdә dünya şәrqşünaslığının
tәdqiqat obyektinә çevrilib. Pro -
fes sor Vilayәt Cәfәrin “İraq-Tür -
kiyә poetik әlaqәlәri” adlı ye ni
kitabı  alimin bu poetik әlaqә vә
onun öndә gәlәn nümayәn dә lә -
rindәn olan görkәmli İraq şairi
Əb dül Vәhab әl-Bәyati ilә tür ki -
yәli Nazim Hikmәtin dostluğu
barәsindә ilk böyük tәdqiqat
әsәridir. 

Müәllif  әsәrindә XIX  әsrin  II
ya rı sından  İraqla-Türkiyә ara sın -
da poetik әlaqәlәrin yaranma
tarixi haqqında müfәssәl mәlumat
vermişdir. Bu iki Şәrq dövlәtinin

arasında әdәbi әlaqәnin yaran ma -
sının әsas sәbәbi kimi, İraqın türk
sultanı Sultan Sәlimin hakimiy yә -
ti dövründәn I dünya mühari bә si -
nin sonuna qәdәr Osmanlı impe ri -
ya sının tәrkibindә olmasını
göstәrmişdir.

Kitabdan mәlum olur ki, İraq -
da vali tәyin edildiyi gündәn adını
İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәrinin
başlandığı dövrün sәbәbkarı kimi
tarixdә iz qoyan türk ictimai-siya -
si xadimi, ilkin Osmanlı Konsti tu -
si yasının banisi  Midhәt paşa ol -
muş dur. Vali olduğu illәrdә (1869-
1872) әdalәtli idarәçiliyi, islahat -
çı lığı ilә seçilәn, maarifçilik sa hә -
sin dә xidmәtlәri, xüsusilә, Bağ -
dad da “әz-Zohurә” adında bir vi -
la yәt mәtbәәsinin banisi kimi ta nı -
nan Midhәt paşa İraq şairlәrinin,
xüsusәn dә filologiya elmlәr dok -
toru, professor Vilayәt Cәfәrin
“İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәri”
adlı әsәrindә adları çәkilәn Cәmil
Sidqi Zәhavi (1863-1936) vә
Mәruf әr-Rusafi (1875-1945) kimi
şairlәrin vәsf vә tәrәnnüm obyekti
olmuşdur. 

Kitabda  Birinci Dünya Mü ha -
ri bәsinin sonlarında İraqın in gi lis
qoşunları tәrәfindәn işğal olun -

ması vә ingilislәrin İraq әhalisini
gu ya türklәrin zülmündәn xilas et -
mә vәdlәri, әz-Zәhavi, әr-Rusafi,
әl-Cәvahiri kimi әrәb şairlәrinin
onların tәzyiqinә mәruz qalmaları
haqqında tarixi faktlar qeyd olun -
muşdur. İngilislәr vә  Nuri Sәid
hö kumәtinin tәzyiqinә mәruz qa -
lan vәtәnpәrvәr qüvvәlәrdәn biri,
gәnc yazar әl-Bәyatinin iki il Bağ -
dadda zindanda yatdıqdan sonra
ölkәdәn xaricә sürgün olunması
vә 1958-ci ildә Moskvaya gәlәrәk
orada Nazim Hikmәtlә dostlaş ma -
sı haqqında maraqlı mәlumat
verilmişdir. 

Müәllif qeyd edir ki, Əbdül
Vәhab әl-Bәyati şeirlәrinin birin -
dә Nazim Hikmәti “Moskvadakı
günәşi” adlandırmış, Nazim Hik -
mәt isә әl-Bәyatiyә hәsr etdiyi
şeirlәrindә onu “gәlәcәyin klas -
siki” kimi tәqdim etmişdir.

Müәllif onların arasında dost -
luq, qardaşlıq münasibәtlәrinin
beş il – 1958-ci ildәn 1963-cü
ilin yayına, yәni Nazim Hikmә -
tin vәfatına qәdәr davam etdiyini
qeyd edir vә onların qısa ömürlü
hәrarәtli dostluq münasibәtlәrini
tәbii tәsvir edir.

Vilayәt Cәfәrin әsәrlәrinin
oxu  cu kütlәsi onun әrәb әdәbiy ya -
tından Cürci Zeydanın “Fәrqanә
gәlini” romanının vә İraq әdәbiy -
ya tından bir sıra hekayәlәrinin
әrәb dilindәn Azәrbaycan dilinә
tәr cümәsi sayәsindә mahir tәrcü -
mә çilik qabiliyyәtinә bәlәddir.
O, “İraq-Türkiyә poetik әlaqә lә -
ri” adlı yeni kitabında hәr iki şair
arasında poetik әlaqәni  tәdqiq
et mәklә kifayәtlәnmәmiş, on la -
rın şeirlәrindәn tәrcümәlәr edә -
rәk әsәri poetik parçalarla bә zә -
miş dir. Əsәrdә verilmiş bәdii tәr -
cümә nümunәlәrindә hәr iki
şairin poeziyasının ruhunu, on la -
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rın dostluğunun әzәmәtini hiss
et mәk, şeirlәrinin musiqisini
duy maq mümkündür. O, gәnc
әrәb şairinin özündәn iki dәfә yaş -
lı olan türk şairinә olan sәmimi
his slәri ilә qәlәmә aldığı әrәb di -
lin dә şeirini peşәkarcasına dili mi -
zә tәrcümә etmiş vә onlar arasında
poetik әlaqәni oxucularının diqq ә -
ti nә çatdırmışdır:

İnnәni biduni әşarikә    
Əşbәhu bi-l-'әma
İnnәni biduni sautikә    
Əşbәhu bi-l-әsam

Sәnin şeirlәrin olmasaydı,
Mәn kora bәnzәyәrdim
Sәnin sәsin gәlmәsәydi
Qulaqları tıxaclanmış bir kar idim

Müәllif  Əbdül Vәhabı Nazim
Hikmәt kimi düşünә-düşünә san -
ki “NAZİMLƏŞDİYİNİ” qeyd
etmişdir.

Əbdül Vәhab әl-Bәyati Na -
zim Hikmәt haqqında çox şeir
ya zıb. Görkәmli şәrqşünas alim
Vilayәt Cәfәr Nazim Hikmәtin
öz sağlığında, daha doğrusu,
1960-1963-cü illәrdә yazılmış
şeirlәrindәn bir qismini, digәr bir
qismini isә Nazim Hikmәtin vә -
fatından sonra İraq şairinin onun
itkisinә nәzmlә yazdığı mәnzum
mәktublardan ibarәt şeirlәrini
toplayıb, tәrcümәlәr edәrәk,
tәdqiqata cәlb etmişdir.

Vilayәt Cәfәr öz gәnclik
illәrinin xatirәlәrindәn söz
açaraq kitabın dәyәrini birә-min
artırmışdır. On ların hәr ikisinin
1963-cü ilin may ayında Azәr -
baycan Dövlәt Univer sitetinin
Şәrqşünaslıq fa kul  tәsinin müәl -
lim vә tәlәbәlәri ilә görüşlәri
haq qında tәәssürat la rından söz
açır. Hәr iki şәxsiy yәti birlikdә
doğma vәtәndә gör mә si vә on lar -
la tәmasda olması müәllifә onlar
haq qında öz ürәk söz lәrini sәmi -

mi şәkildә yaz ma sına zәmin
yaratmışdır.

Tanınmış şәrqşünas alim Vila -
yәt Cәfәr “müqayisәli әdәbiyyat”
fonunda qәlәmә aldığı “İraq-Tür -
kiyә poetik әlaqәlәri” adlı oxu -
naqlı elmi әsәri sayәsindә şәrq -
 dә ki düşüncә tәrzinә dәrin dәn
bә lәd olan İraq vә türk mәh cәr
şairlәri Əbdül Vәhab әl-Bәyati
ilә Nazim Hikmәtin әdәbi-fәlsәfi
irsini tәdqiq edib yalnız Azәr bay -
 can oxucusuna deyil, eyni za -
manda dünya ictimaiyyәtinin dә
diqqәtinә çatdırır. Müәllif kitab -
da Əbdül Vәhab әl-Bәyati ilә
Na zim Hikmәt  arasında dostluq
әla qәlәrindәn bәhs etmәklә ye -
tin   mәmiş, digәr iraqlı şair Cәmil
Sidqi әz-Zәhavi (1863-1936)  ilә
İs mail Sәfa (1867-1901) adlı türk
şa irinin arasındakı sәmimi dost luq
münasibәtlәrindәn  danış mış dır.
Bununla da İraq-Türkiyә po etik
әlaqәlәrinin XXI әsrdә inkişaf
etdirilmәsinә vәsilә olmuşdur. 

“İraqda  neoklassik  poeziya”
(Bakı, 1998), “Əliqılınclı Zül fü -
qar” (B. 2000), “Qürbәtdә ya ra -
nan dostluq” (Bakı, 2005), “Cә -
mil Sidqi әz-Zәhavi” (Bakı,
1983), kimi müqayisәli elmi
araş dırmaların, “A.İmanquliyeva
“Mә qalәlәr vә tәrcümәlәr” kita -
bı nın müqәddimә vә şәrhlәrinin
(Bakı, 2010)  müәllifi professor
Vilayәt Cәfәr “İraq-Türkiyә
poetik әlaqәlәri” adlı yeni kitabı
ilә sadәcә, tanınmış әrәbşünas
alim kimi deyil, eyni zamanda
müx tәlif mәdәniyyәtlәrin, oxşar
vә fәrqli әdәbi-fәlsәfi cәrәyan la -
rın dәrin bilicisi kimi elm dün ya -
sında öz dәst-xәttini bir daha
tәsdiq etdi. 

Görkәmli şәrqşünas alim
Vilayәt Cәfәr kitabda iki mәşhur
Şәrq şairinin Moskvada müha ci -
rәtdә olarkәn öz aralarında yarat -
dıqları dostluğu zәngin faktlar vә
bәdii nümunәlәr fonunda tәhlil

etmişdir. Bu iki şairin qürbәt di -
yar dakı dostluğunu XX әsr İraq-
Tür kiyә poetik әlaqәlәrinin zir -
vәsi hesab edәn professor Vilayәt
Cәfәr bu әsәri yazmaqla iki Şәrq
dövlәti arasında dostluq kör pü sü -
nü möhkәmlәtmәyә çalışmışdır. 

Ümumiyyәtlә, iraqlı Əbdül
Vәhab әl-Bәyati ilә türkiyәli Na -
zim Hikmәt  arasında dostluq
әlaqәlәrini böyük mәhәbbәtlә
araşdıraraq elmi ictimaiyyәtә vә
geniş oxucu kütlәsinә çatdıran
Vilayәt Cәfәrin açdığı İraq-
Türkiyә poe tik әlaqәlәr cığırı
davam edәcәk, hәr iki Şәrq öl kә -
si – İraq vә Türkiyәnin  poezi ya -
sı nın tәdqi qi nә vә tәrcümәsinә
xü susi meyl vә maraq göstәrilә -
cәkdir.

Azәrbaycanda Atatürk Mәr -
kә zinin direktoru, AMEA-nın
hә qiqi üzvü, әmәkdar elm xa -
dimi, millәt vәkili, akademik Ni -
za mi  Cәfәrovun redaktorlu ğun -
da “Elm vә tәhsil” nәşriyyatında
işıq üzü görәn “İraq-Türkiyә
poetik әlaqәlәri” adlı әsәr hәm
şәrqşünasların, hәm dә oxu cuların
marağına sәbәb olacaq.

Son olaraq, qeyd etmәk istәr -
dim ki, Cәfәrov Vilayәt Ab bas -
qu lu oğlu ötәn il AMEA akade -
mik Ziya Bünyadov adına Şәrq -
şü naslıq İnstitutunun әmәkdaş la -
rı nın tәltif edilmәsi haqqında
Azәr baycan Respublikasının  Pre -
 zi  denti cәnab İlham Əliyevin  Sә -
rәn camına әsasәn Azәr bay canda
şәrqşünaslıq elminin inkişafında
xidmәtlәrinә görә “Tәrәqqi”
medalı ilә tәltif edilmişdir.

Lalә Bayramova,
AMEA akad. Z.Bünyadov

adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Tәhsil şöbәsinin müdiri, 

filologuya üzrә fәlsәfә 
doktoru, dosent 

Rəy
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AMEA akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutu 

60 ildә

AMEA akademik Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda
bu elm müәssisәsinin 60 illik yu bi le -
yinә hәsr olunmuş kitab nәşr olunub.

“AMEA akademik Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutu 60
ildә” adlı nәşrin redaksiya heyәtinә
akademik Gövhәr Baxşәliyeva, aka -
demik Şahin Mustafayev, f.ü.f.d.
Sә binә Sәlimova, f.ü.f.d. Ruhәngiz
Cümşüdlü vә f.ü.f.d. Vüqar Mәm -
mәdov daxildirlәr.

Kitabda Şәrqşünaslıq İnstitu tu -
nun 60 illik fәaliyyәti barәdә әtraflı
bәhs edilir. İnstitutda hal-hazırda
fәaliy yәt göstәrәn İran tarixi vә iq ti -
sa diyyatı, Cәnubi Azәrbaycan, Tür -
ki yә tarixi vә iqtisadiyyatı, Ərәb öl -
kә lәri tarixi vә iqtisadiyyatı, İran
filo logiyası, Türk filologiyası, Ərәb
filologiyası, Mәnbәşünaslıq vә
yazılı abidәlәrin tәdqiqi vә nәşri,
Din vә ictimai fikir tarixi, Şәrq-
Qәrb, Nәşriyyat vә elmi infor ma si -
ya tәminatı, Mәrkәzi Asiya ölkәlәri,
Asiya-Sakit Okean regionu ölkәlәri
şöbәlәri haqqında ayrı-ayrılıqda ge -
niş mәlumat verilir. 

Nәşrdәn Şәrqşünaslıq İnstitu tu -
nun elmi tәdqiqat işlәri, tәşkil etdiyi
kon frans vә simpoziumlar, insti tu -
tun beynәlxalq әlaqәlәri, xarici öl -
kә lәrin akademik qurumları ilә bağ -
la dığı sazişlәr, institutun alimlәrinin
yüksәk sәviyyәli tәltiflәri vә s. ba -

rә dә mәlumat almaq olar. Sonda
Şәrq şünaslıq İnstitutunda 60 il әr -
zindә nәşr olunmuş monoqrafiya vә
ki tabların, mәqalә toplularının siya -
hısı tәqdim edilir.

Esmeralda Hәsәnova. 
Türkiyәdә millәtçilik

ideologiyasının müxtәlif
tipologiyası vә modifikasiyası

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Din vә ictimai fikir tarixi şöbәsinin
mü diri, fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru
Es meralda Hәsәnovanın  rus dilindә
“Типология и различные моди-
фикации идеологии нацио на лиз -
ма в Турции” (“Türkiyәdә mil lәt -
çilik ideologiyasının müxtәlif tipo -
lo giyası vә modifikasiyası”) kitabı
işıq üzü görüb.

Tәdqiqatda Osmanlı imperi ya sı -
nın süqutu vә Türkiyә Cüm hu riy yә -
ti nin yaranması dövründәn etibarәn
Türkiyәdә millәtçilik ideo lo gi ya sı -
nın vә onun tәzahürlәrinin tarixi as -
pek t lәri, fenomenologiyası vә for -
ma laşması tәhlil edilir. Tәdqiqatda
bu nәticәyә gәlinir ki, Türkiyәdә
millәtçiliyin bütün növlәri üçün
ümumi cәhәt onların islam-türk sin -
tezi vahid konseptual әsasına vә
ideologiyasına söykәnmәsidir. 

Əsәr 15 fәsildәn ibarәtdir. Fә sil -
lәrdә Türkiyәdә millәtçiliyin ilkin
mo deli – türkçülük, elәcә dә Kama -
lizm ideologiyası vә millәtçiliyin

bu modelinin Atatürkçülüyә trans -
for masiyası, konservativ mil lәt çi lik,
liberal millәtçilik, irqçilik, etnik mil -
lәtçilik vә s. mövzulara to xu nu lur.

Mehdi Kazımov. 
XVI-XVII әsrlәrdә farsdilli

poeziya

AMEA akademik Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda
XVI-XVII әsrlәr farsdilli әdә biy -
yata aid kitab işıq üzü görüb. Rus
dilindә nәşr olunan “Персоязыч -
ная поэзия XVI-XVII веков”
(«XVI-XVII әsrlәrdә farsdilli
poezi ya») adlı әsәrin müәllifi Şәrq -
şü naslıq İnstitutunun Mәnbәşü nas -
lıq vә yazılı abidәlәrin tәdqiqi vә
nәşri şöbәsinin müdiri, filologiya
üzrә elmlәr doktoru, professor
Meh di Kazımovdur.

Əsәr farsdilli әdәbiyyatın tari xi -
nin nisbәtәn az öyrәnilmiş bir döv -
rünә hәsr olunub. Burada XVI-
XVII әsrlәrdә farsdilli poeziyanın
bir sıra aspektlәri nәzәrdәn keçirilir,
o dövrün 9 nümayәndәsinin, o cüm -
lәdәn Əbdi bәy Şirazi, Vәhşi Bafqi,
Möhtәşәm Kaşani, Əbul-Feyz
Feyzi, Ürfi Şirazi, Nәziri Nişapuri,
Talib Amuli, Kәlim Kaşani vә Saib
Tәbrizi yaradıcılığı tәdqiq edilir.
Əsәrdә hәmin şairlәrin hәyat yolu,
әdәbi irsi izlәnilir, onların poezi ya -
sının ideya mәzmun әsası, janr
xüsusiyyәtlәri nәzәrdәn keçirilir.
Birinci fәsildә ilk öncә araşdırılan
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dövrün İran vә Hindistanda tarixi
şә raiti vә әdәbi mühiti tәqdim edilir.
İkinci fәsil isә qeyd olunan 9 şairin
ayrı-ayrılıqda hәyat vә yaradıcılıq
yoluna hәsr edilib. 

Fәrda Əsәdov. 
Xәzәrlәr vә Azәrbaycan

AMEA akademik Z.Bünyadov
adı na Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb
ölkәlәri tarixi vә iqtisadiyyatı şö -
bәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә dok -
toru Fәrda Əsәdovun “Xәzәrlәr vә
Azәrbaycan” kitabı işıq üzü görüb.

Kitab VII-X әsrlәrdә xәzәr türk -
lә rinin Azәrbaycan tarixindәki ro lu -
na hәsr edilib. Əsәrdә әrәb işğal la -
rın dan öncә xәzәrlәrin Cәnubi Qaf -
qaz da baş verәn hәrbi-siyasi ha di sә -
lәrdәki roluna vә onların bu böl gә -
dә ki siyasi nüfuzuna qiymәt verilir,
yazılı tarixi mәnbәlәrin müqayisәli
tәhlili әsasında әrәblәrә qarşı mü qa -
vimәtin tәşkilindә Qafqaz Alba ni -
yası vә Xәzәr xaqanlığı arasındakı
münasibәtlәrә yenidәn nәzәr salınır.
Hәmçinin әrәb-xәzәr hәrbi qarşı -
dur masından sonra üç yüz il әrzindә
Azәrbaycanın şimalında tarixi vә
iq tisadi mәkanın formalaşması pro -
se sindә Xәzәr dövlәtinin әhә miy -
yәti tәhlil edilir vә bu mәsәlә ilә
bağlı yeni baxış әsaslandırılır.

Əsәr Azәrbaycan vә xәzәr türk -
lә rinin tarixini öyrәnәn tәd qi -
qatçılar, tәlәbәlәr vә Cәnubi Qafqaz
tarixi ilә maraqlanan geniş oxucu
auditoriyası üçün nәzәrdә tutulub.

Teymur Sadıqov. 
Ərәb vә ibri dillәrinin

müqayisәli qrammatikası 

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
әmәkdaşı filologiya üzrә fәlsәfә
doktoru Teymur Sadıqovun “Ərәb
vә İbri dillәrinin müqayisәli qram -
ma tikası (morfologiya vә sin tak -
sis)” kitabı işıq üzü görüb. Kitab
Türkiyәnin İstanbul şәhәrindә türk
dilindә nәşr edilib.

Kitabın ön sözünün müәllifi
aka demik Gövhәr Başәliyevadır.

Tәdqiqat eyni kökә malik 2 qo -
hum dilin - әrәb vә ibri dillәrinin
müәy yәnlik vә qeyri müәyyәnlik
kate qoriyalarından bәhs edir. Əsәr -
dә bu dillәrә morfologiya, sintaksis
vә semantika baxımından müqayi -
sәli bir yanaşma sәrgilәnir.

Sәdaqәt Qasımlı. 
Türkiyә әdәbiyyatında yeni

hekayәçilik

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Türk filologiyası şöbәsinin aparıcı
elmi işçisi, filologiya üzrә fәlsәfә
dok toru Sәdaqәt Qasımlının “Tür -
ki yә әdәbiyyatında yeni he ka yә -
çilik” adlı kitabı çapdan çıxıb.

Kitabda Türkiyә әdәbiyyatında
yeni hekayәçiliyin inkişaf mәr hә lә -
lәrindәn vә bu inkişafa böyük xid -

mәtlәr göstәrәn türk әdәbiyyatının
görkәmli hekayәçilәrinin hәyat vә
yaradıcılığından söhbәt açılır.

İlk olaraq yeni hekayәçiliyin
tәşәkkülü dövrü araşdırılır vә Aziz
Efen di yaradıcılığı nәzәrdәn keçi ri -
lir. Tәnzimat әdәbiyyatına aid
bölümdә Ahmet Mithat, Nabizade
Na zım, Samipaşazade Sezai kimi
әdiblәrin yaradıcılığı izlәnilir.  Sәr -
vәti-fünun әdәbiyyatından Halil
Ziya Uşaklıgilin, milli әdәbiyyat
dövründәn Ömer Seyfettin vә Rafik
Halit Karayın hekayә yaradıcılığına
nәzәr salınır.

Cümhuriyyәt dövründә yeni
hekayәçiliyin inkişaf yolları әsәrdә
geniş tәhlil edilir. Burada Mamduh
Şevket Esendal, Sabahattin Ali,
Ahmed Hamdi Tanpinar, Orxan
Kemal, Aziz Nesin, Haldun Taner
vә başqalarının yaradıcılığı araş dı -
rı lır. 50-ci illәrdәn sonrakı heka yә -
nin yeni әnәnәlәrindәn 6-cı bö lüm -
dә bәhs edilir. Burada yeni türk
hekayәçiliyindә kәnd mövzusuna,
Samim Kocagöz, Yaşar Kemal, Fa -
kir Baykurtun yaradıcılığına, Bekir
Yıldızın realist hekayәlәrinә diqqәt
edilir.

Kitabda sosial-psixoloji üslubda
yazan hekayәçilәrdәn Sabahattin
Kudret Aksal, Necati Cumalı, Zey -
yat Selimoğlu vә başqalarının
әsәrlәrindәn bәhs edilir.

“Bunalım әdәbiyyatı” adlı bö -
lüm dә Vüsat Bener, Tahsin Yücel,
Demir Özlü, Demirtaş Ceyhun vә
başqa hekayәçilәrin II Dünya mü -
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ha ribәsinin törtәdiyi acı nәticәlәrin
vә sәnayelәşmәnin tәzyiqi ilә
әlaqәdar olan әsәrlәri nәzәrdәn
keçirilir.

Sonuncu bölümdә 50-ci illәrdәn
sonrakı yeni türk hekayәçiliyindәki
qadın yazarların әsәrlәri araşdırılır.
Burada Nezihe Meriç, Leyla Erbil,
Sevgi Soysal, Afet İlqaz, Cevim
Burak vә başqa әdiblәrin hekayә
yaradıcılığı әhatә olunub.

Şәmsi Pәnahoğlu. 
Mirzә Müslüm Qüdsi İrәvaninin

“İrәvanın vәsfi” mәsnәvisi

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda
Mirzә Müslüm Qüdsi İrәvaninin
“İrә vanin vәsfi” mәsnәvisi çapdan
çıxıb. Qәdim Azәrbaycan şәhәri
İrә vanda anadan olmuş Mirzә
Müslüm Qüdsi İrәvani (1755-1822)
ana dili ilә yanaşı, farsca vә әrәbcә
dә әsәrlәr yazmışdır. Onun üçdilli
“Divan”ını tәdqiq etmiş Şәrqşü nas -
lıq İnstitutunun böyük elmi işçisi,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Şәm si Pәnahoğlu şairin “İrәvanın
vәs fi” mәsnәvisini farscadan tәr -
cümә edәrәk çap etdirmişdir. 

Kitabda ilk öncә Mirzә Müslüm
Qüdsi İrәvaninin hәyat vә yara dı -
cılığı, hәmçinin “İrәvanın vәsfi”
mәsnәvisi barәdә mәlumat verilir.
Mәsnәvinin özü hәm tәrcümәdә,
hәm dә orijinaldan faksimilә ilә tәq -
dim edilir.

Mәsnәvidә şair doğma şәhәrinin
tәbiәtini, orada hәyatın müxtәlif
tәrәflәrini, insanları vәsf edir. Bәdii
dәyәri ilә yanaşı, mәsnәvi tor paq -
larımızın 20 faizini işğal etmiş Er -
mә nistana, onların hәtta paytaxt şә -
hәrinin azәrbaycanlılara aid olma -
sına dair tutarlı bir cavabdır.

Solmaz Rüstәmova-Tohidi. 
Cümhuriyyәtin “Azәrbaycan”
adlandırılması vә onun tarixi

әhәmiyyәti

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
baş elmi işçisi, tarix üzrә elmlәr
dok toru, professor Solmaz Rüs tә -
mo va-Tohidinin hazırladığı “Cüm -
hu riyyәtin “Azәrbaycan” adlan dı -
rıl ması vә onun tarixi әhәmiyyәti”
ki tabı işıq üzü görüb. 

Kitabda 1918-ci ildә Şimali
Azәr baycanın tarixi әrazilәrindә ya -
radılan yeni müstәqil milli dövlәtә
“Azәrbaycan” adının verilmәsi vә
bu hadisәnin bir sıra xarici qüvvәlәr
vә ölkәlәr, ilk növbәdә İran dövlәti
vә mәtbuatı tәrәfindәn birmәnalı
qarşılanmadığı kimi mәsәlәlәr tәd -
qiq edilir. Dövri mәtbuat, arxiv sә -
nәd lәri vә müxtәlif elmi tәdqiqat
әsәr lәri daxil olmaqla geniş mәn bә -
lәr әsasında yazılmış bu tarixi
oçerk dә “Azәrbaycan” toponiminin
hәlә XIX әsrin sonları- XX әsrin
әvvәllәrindә milli ruhlu Azәrbaycan
ziyalıları tәrәfindәn türk dilli mәt -

buatda vә әdәbiyyatda dövriyyәyә
gәtirildiyi, sonrakı mәrhәlәlәrdә
Azәrbaycan ictimai-siyasi fikrindә
vә Azәrbaycan xalqının şüurunda
tәsbit olunduğu vә 1918-ci ildә yeni
yaranan dövlәtin mәhz tarixi-milli
zәmindә “Azәrbaycan” adlan dı -
rıldığı göstәrilir.

Əlimәrdan bәy Topçubaçov.
İstanbulda diplomatik görüşlәr.

1918-1919-cu illәr

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
baş elmi işçisi, tarix üzrә elmlәr
doktoru, professor Solmaz Rüstә mo -
va-Tohidinin hazırladığı “Əli mәr dan
bәy Topçubaşov. İstanbulda dip -
lomatik görüşlәr. 1918-1919-cu illәr”
kitabı işıq üzü görüb. S.Rüs tә mova-
Tohidi kitabın elmi redak to ru, ön söz
vә adlar göstәricisinin müәllifidir.

Kitab Azәrbaycanda milli-de -
mok ratik hәrәkatın görkәmli nüma -
yәn dәsi, ilk Azәrbaycan diplomatı
Əlimәrdan bәy Topçubaşovun
1918-1919-cu illәr Azәrbaycanın
föv qәladә sәfiri vә sәlahiyyәtli na -
ziri qismindә İstanbulda Türkiyәnin
bir sıra ali dövlәt xadimlәri, hәm çi -
nin Amerika, İngiltәrә, İtaliya,
Hollandiya, Rusiya, İran vә digәr
öl kә lәrin İstanbuldakı nümayәn dә -
lәri ilә keçirdiyi diplomatik gö -
rüşlәrә dair Azәrbaycan höku mә -
tinә göndәrdiyi sәnәdlәrdәn ibarәt
topludur.
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Kitaba hәmçinin Berlindә çıxan
“Qurtuluş” jurnalının Əlimәrdan
bә yin 1934-cü ildә vәfatı münasi -
bәtilә onun xatirәsinә hәsr olunmuş
2-ci sayının materialları, infor ma si -
ya-mәlumat aparatı vә şәkillәr daxil
edilmişdir.

Əlimәrdan bәy Topçubaşov.
1905-1906 vә 1918-ci illәr  Bakı
hadisәlәrindә ermәni faktoru

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
baş elmi işçisi, tarix üzrә elmlәr
dok toru, professor Solmaz Rüs -
tәmova-Tohidinin hazırladığı vә rus
dilindә nәşr edilәn “Алимардан
бек Топчибашев. Армянский
фактор в Бакинских событиях
1905-1906 и 1918 гг. Документы
из Парижского архива” (Əlimәr -
dan bәy Topçubaşov. 1905-1906 vә
1918-ci illәr  Bakı hadisәlәrindә er -
mәni faktoru. Paris arxivindәn
sәnәdlәr) kitabı işıq üzü görüb.

Kitab Topçubaşovun Paris ar xi -
vindәn gәtirilmiş 1905-1906 vә
1918-ci il Bakıda ermәni-müsәlman
qar şıdurmasının sәbәblәri açıqlanan
sәnәdlәr vә müәllifin mәqalә lә -
rindәn ibarәtdir.

Si Cinpinin dövlәt idarәçiliyi
haqqında seçilmiş çıxışları

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun

aparıcı elmi işçisi, coğrafiya üzrә
fәlsәfә doktoru Rafiq Abbasovun
çin dilindәn tәrcümә etdiyi “Si Cin -
pinin dövlәt idarәçiliyi haqqında
seçilmiş çıxışları” kitabı işıq üzü
görüb.

Kitabda Çin Xalq Res pub li ka -
sının sәdri Si Cinpinin Çinin
modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә
hәyata keçirilәn dövlәt idarә çili -
yindә Çin konsepsiyasını vә siyasi
strategiyasını әks etdirәn müәyyәn
çıxışları toplanmışdır. 

Bu çıxışlarda onun bir siyasi
xadim olaraq aşkarlıq vә islahat la -
rın dәrinlәşmәsi, İpәk yolu İqtisadi
zolağı layihәsinin reallaşdırılması
kimi millәtin dirçәlişi ilә әlaqәdar
görüşlәri yer almışdır. Kitab hazırda
Çindә mövcud siyasi mәdәniyyәt,
eyni zamanda dövlәt idarәetmә
sistemi ilә, hәmçinin Çin Xalq Res -
pub likasının sәdri Si Cinpinin
siyasi baxışları vә yürütdüyü siyasi
kurs ilә maraqlananlar üçün nәzәr -
dә tutulmuşdur.

Ərәbcә-azәrbaycanca
transkripsiyalı danışıq kitabçası

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
“Şәrq-Qәrb” şöbәsinin müdiri, ila -
hiy yәt üzrә fәlsәfә doktoru Mәm -
mәdәli Babaşlının hazırladığı
“Ərәbcә-azәrbaycanca transkrip si -
yalı danışıq kitabçası” işıq üzü
görüb.

M.Babaşlı danışıq kitabçasını
hәmmüәlliflәr - dr. Ab-din Evis
Yones Mohamed vә dr. Qafar
Ocaqlı ilә birgә hazırlayıb.

Əmmar Abbasov. 
Müasir dünyada islamofobiya vә

onun tәzahür formaları

Azәrbaycan Milli Elmlәr Aka -
demiyası akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, tarix üzrә fәlsәfә
doktoru Əmmar Abbasovun “Müa -
sir dünyada islamofobiya vә onun
tәzahür formaları” adlı kitabı işıq
üzü görüb.

Əsәr giriş, 2 fәsil, nәticә vә isti -
fa dә edilmiş әdәbiyyat siyahısından
ibarәtdir. 1-ci fәsildә dünyada
İslama qarşı mübarizә tarixi nәzәr -
dәn keçirilir, islamofobiya müstә vi -
sindә Azәrbaycanda islamın ümumi
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vәziyyәti şәrh edilir. Müasir dün ya -
da islamofobiyadan bәhs edilәn 2-ci
fәsildә İslama qarşı çıxışlar, elәcә
dә dövlәt, din xadimlәri vә
alimlәrin onlara tutarlı cavabları
tәqdim edilir. Burada hәmçinin әrәb
alimlәrinin islamofobiyaya münasi -
bәti şәrh edilir.

Aygün Əlizadә.
Fars dili

AMEA akademik Ziya Bün -
yadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun Mәnbәşünaslıq vә
yazılı abidәlәrin tәdqiqi vә nәşri
şöbәsinin aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Aygün Əlizadәnin “Fars dili”
dәrsliklәri işıq üzü görüb. Bu
dәrsliklәrdәn biri ibtidai, ikincisi
orta sәviyyә üçün nәzәrdә tutulub.  

Fars dilini daha rahat öyrәn -
mәk üçün müasir metodlara cavab
verәn, hәm kitab, hәm dә CD-dәn
ibarәt olan  ibtidai sәviyyә üçün
vәsaitdә 50 mәtn, 30 cizgi filmi
yer alır. Ona görә dә kitab iki his -
sәyә bölünüb. Kitabın CD-sindә
birinci hissәdәki mәtnlәrin oxu nu -
şu vә Azәrbaycan dilinә tәrcümәsi,
ikinci hissәdә cizgi filmlәrinin tam
mәtni verilir. Kitabın birinci his sә -
sindә fars dilinin qrammatikası
qısa qaydalar şәklindә vә misallar
әsa sında izah olunur, ikinci his sә -
dә isә danışıq dilinin qaydalarına
yer verilir.  80 dәrsin sonunda lü -

ğәt verilib. Lüğәt sinonimlәr,
trans kripsiya vә tәrcümәdәn iba -
rәt dir. Mәtnlәrdәn sonra müxtәlif
tapşırıqlar verilir.

Orta sәviyyә üçün nәzәrdә tu -
tu lan vәsaitdә 35 mәtn, 45
“Zarafat etdim” videosu, “Rüstәm
vә Söhrab” dastanının cizgi filmi,
“Şeyx Sәnan” dastanının vә Cәla -
lәd din Ruminin “Mәsnәvi-ye mә -
nәvi” әsәrindәn yeddi hekayәnin
oxu nuşu yer  alır. Kitabın birinci
his sәsindә mәtnlәr, ikinci hissәdә
filmlәrin mәtni verilir. Hәr dәrsin
sonunda lüğәt var. 

Hәr iki dәrsliyin sonunda iki
yüz zәrbülmәsәl dә verilir.

Ömәr Seyfәddin. 
Qısqanclıq 

(türk dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitu -
tunun aparıcı elmi işçisi, filologiya
üzrә elmlәr doktoru Aydın Abi ye -
vin türk dilindәn tәrcümә etdiyi
Ömәr Seyfәddinin seçmә hekayә -
lә rindәn ibarәt “Qısqanclıq” kitabı
işıq üzü görüb.

Kitaba görkәmli yazıçı,
Türkiyә milli nәşrinin banisi Ömәr
Seyfәddinin hekayә vә novellaları
daxil edilmişdir. Nәşr Azәrbaycan
vә Türkiyә әdәbi әlaqәlәrinin inki -
şa fına öz müsbәt tәsirini göstә rә -
cәkdir.

İsmayıl Faruqi. 
Tövhid – islam mәdәniyyәtinin

әsası 
(әrәb dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnsti tu -
tunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәm -
mәdovun әrәb dilindәn tәrcümә
etdiyi “İsmayıl Faruqi. Tövhid –
islam mәdәniyyәtinin әsası kitabı
işıq üzü görüb.

Kitabda tövhid mәfhumu müx -
tәlif prinsiplәr әsasında öyrәnilir;
o, dünyanı izah edәn baxış, mә dә -
niyyәtin әsası, metafizika fәlsә fә -
sinin ilk prinsipi, әxlaq fәlsә fә -
sindә ilk postulat hesab edilir,
müsәlman ümmәtini birlәşdirәcәk
universal dәyәr olaraq nәzәrdәn
keçirilir, müsәlman estetikasında
istinad nöqtәsi kimi qәbul edilir. 

Əbdülhәmid әbu Süleyman. 
Mәdәni Quran dünyagörüşü 

(әrәb dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnsti tu -
tunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal
Mәmmәdovun әrәb dilindәn tәr cü -
mә etdiyi “Əbdülhәmid әbu Süley -
man. Mәdәni Quran dünyagörüşü”
kitabı işıq üzü görüb.

Kitabda Quran dünyagörüşü
islahatçılıqda әsas hәrәkәtverici
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qüvvә kimi tәqdim edilir, islam
nöqteyi-nәzәrinin tәhrif edilmәsi
sә bәblәrinә toxunulur, bu dün ya -
görüşünә görә “mәn” vә özgә”
anlayışları tәdqiq edilir. Göstәrilir
ki, Quran dünyagörüşünün prin -
sip lәrinә tövhid, varislik, әdalәt,
mötәdillik, azadlıq, mәsuliyyәt,
mәq sәdyönlülük, әxlaq, şura, qa -
nu na uyğunluqlara әsaslanan elmi
universallıq, ümumbәşәrilik, sülh,
islahatçılıq, abadlaşdırma vә gö -
zәllik daxildir.

Taha Cabir әl-Ülvani. 
Tövhid, tәrbiyә vә mәdәniyyәt 

(әrәb dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İns ti -
tutunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәm -
mәdovun әrәb dilindәn tәrcümә

etdiyi “Taha Cabir әl-Ülvani.
Tövhid, tәrbiyә vә mәdәniyyәt”
kitabı işıq üzü görüb.

Müәllif “tövhid”, “tәrbiyә”
(tәz kiyә) vә “mәdәniyyәt” (üm -
ran) anlayışlarına, tövhidin for ma -
larına toxunmuş, hәyatın müxtәlif
sahәlәrindә tövhidin tәzahürlәri
haqqında danışmış, “tövhid vә
dünyanın izahı” problemini tәd qi -
qat obyekti seçmiş, tәrbiyә vә mә -
dәniyyәt mәsәlәlәrinә dövrün tә -
lәb lәri әsasında münasibәt bil -
dirmişdir. 

Əbdülhәmid әbu Süleyman. 
İki qanun arasında insan 

(әrәb dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnstitu -
tunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәm -
mә dovun әrәb dilindәn tәrcümә
etdiyi “Əbdülhәmid әbu Süley -
man. İki qanun arasında insan” ki -
tabı işıq üzü görüb.

Kitabda ilahi kreasionizm
mәsәlәlәri öyrәnilir, sosial mü -
nasi bәtlәrin formalaşmasında bә -
şәri bioloji vә mәnәvi elementlәrin
rolu müәyyәn edilir, praqmatik-
utilitar mәqsәdlәrә xidmәt edәn
pozitiv qanunların vәhymәnşәli
tәlimlәrlә müqayisәsi aparılır.

Oman haqqında mәqalәlәr
toplusu 

(әrәb dilindәn tәrcümә)

AMEA Nizami adına Ədә -
biyyat İnstitutunun Qәdim dövr
Azәrbaycan әdәbiyyatı şöbәsinin
müdiri, f.ü.e.d., professor İmam -
verdi Hәmidovun rәhbәrlik etdiyi
vә AMEA akademik Ziya Bün -
yadov adına Şәrqşünaslıq İnsti -
tutunun aparıcı elmi işçisi, f.ü.f.d.
Mahir Hәmidovun da iştirakı ilә
bir qrup tәrcümәçinin әrәb
dilindәn çevirdiklәri mәqalәlәrdәn
ibarәt “Oman haqqında mәqalәlәr
toplusu” çap olunub. 223 sәhifәlik
toplu әsasәn Omanın vә ümu miy -
yәtlә ümumislam dünya sının mәş -
hur mәdәniyyәt vә әdәbiyyat
adam larından, söz vә mәtbuat sa -
hә sindә çalışan xadimlәrindәn
bәhs edilir vә toplu ensiklopedik
mәziyyәt daşıyır. Kitabda Oman
dövlәtinin tarixinә, mә dә niy -
yәtinә, sәnәtkarlığına, milli ge -
yim lәrinә, mәtbәxinә, mәtbuata,
ki noya, memarlığa aid mәqalәlәr
yer alır. Kitabın sonunda mәqa lә -
lәrin müәlliflәri barәdә mәlumat
verilir.

Yeni kitablar

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñë ûü û •¹1(17)•2019
150



2018-ci il noyabr ayının 27-29-u
tarixlәrindә Rusiya Federasiyasının
Sankt-Peterburq şәhәrindә “Rusiya
vә Şәrq. Akademik şәrqşünaslığın
200 illiyi” mövzusunda beynәlxalq
forum keçirilib. Forum Rusiya
Elmlәr Akademiyasının Şәrq Əlyaz -
maları İnstitutunun yaran ma sının
200 illiynә hәsr olunmuşdu. Forum -
da Azәrbaycanı AMEA prezi denti
akademik Akif Əlizadәnin başçılıq
etdiyi nümayәndә heyәti tәmsil
edirdi. Nümayәndә heyәtinә AMEA
Humanitar elmlәr bölmә si nin akade -
mik katibi, AMEA Əlyazmalar İnsti tutunun direktoru
akademik Teymur Kәrimli, AMEA İctimai elmlәr
bölmәsinin akademik katibi akademik Nәrgiz
Axundova, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adı na
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millәt vәkili
akademik Gövhәr Baxşәliyeva vә digәrlәri daxil idi.

Forumun işindә 20 ölkәdәn 300-dәn çox alim-
tәdqiqatçı iştirak edirdi. Forumun tәntәnәli açılış
mәrasimindә akademik Akif Əlizadә geniş nitqlә çı -
xış edib vә Rusiya Elmlәr Akademiyası Şәrq Əlyaz -
maları İnstitutunun çoxsaylı kollektivini yubiley
münasibәtilә tәbrik edib, Azәrbaycan әlyaz ma ları
haqqında kitabları Şәrq Əlyazmaları İns titutunun
direktoru, prof. İ.F.Popovaya tәqdim edib. 

Forumun ikinci günündә ümumi tәbriklәr davam
edib. Azәrbaycan alimlәri adından akademik Nәrgiz
Axundova çıxış edib vә REA Şәrq Əlyazmaları İns -
titutunun kollektivini bu böyük yubiley münasibәtilә
sәmimi qәlbdәn tәbrik edib.

Daha sonra dәyirmi masalar keçirilib. Azәrbay can -
lı alimlәr әsasәn “Avrasiya mәkanında akademik
şәrqşünaslıq: tarix vә perspektivlәr” mövzusunda dә -
yir mi masada iştirak ediblәr. İlk öncә söz AMEA
akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru akademik Gövhәr Baxşәliyevaya verilib. O,
REA Şәrq Əlyazmaları İnstitutunun direktorunu vә
çoxsaylı kollektivini yubiley münasibәtilә tәbrik edib,
xoş arzularını bildirib. G.Baxşәliyeva vaxtilә Ru siya
vә Azәrbaycan şәrqşünasları arasında mövcud ol muş
sıx әlaqәlәrdәn söhbәt açıb vә bu gün dә hәmin әla -
qәlәrin bәrpasına böyük ehtiyac olduğunu vurğulayıb.

Sonra tәdbirdә AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutu ilә REA Şәrq Əlyazmaları

İnstitutu arasında elmi-tәşkilati әmәkdaşlıq haqqında
protokol imzalanıb. İmzalanan protokol İnstitutların
mövcud şöbәlәrinin birgә layihәlәr hәyata keçir mә -
lәrini, tәdqiqatlar aparmalarını, elmi işçilәr vә dok -
torantlar üçün qarşılıqlı tәkmillәşdirmә kursla rı nın
tәşkilini, elmi, dövrü әdәbiyyat vә kadr mübadilәsini
vә s.-ni nәzәrdә tutur.

Protokolu Azәrbaycan tәrәfdәn AMEA akad.
Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun di -
rek toru, millәt vәkili akademik G.Baxşәliyeva, Ru si -
ya tәrәfdәn REA Şәrq Əlyazmaları İnstitutunun
direktoru, prof. İ.Popova imzalayıblar.

Daha sonra dәyirmi masanın әsas mәruzәsi ilә
aka demik G.Baxşәliyeva çıxış edib. Mәruzә post so -
vet dövründә AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrq şünaslıq İnstitutunun elmi fәaliyyәtinә hәsr
olunmuşdu.

G.Baxşәliyeva 60 il öncә yaradılmış Şәrqşünaslıq
İnstitutunun qarşısında duran başlıca vәzifәnin Yaxın
vә Orta Şәrq ölkәlәrinin ictimai-siyasi, iqtisadi,
mәdәni inkişafının qanunauyğunluqlarının öyrәnil -
mә si olduğunu deyib: “Yüksәk ixtisaslı kadrların sa -
yә sindә İnstitutda aparılan tәdqiqatların mövzu
dairәsi dә genişlәndirilib. Kollektivin әsas fәaliyyәti
Şәrq xalqlarının tarixinә, iqtisadiyyatına, ictimai-
siyasi fikrinә vә filologiyasına dair aktual prob lem lә -
rin kompleks tәdqiqinә yönәldi. Bundan әlavә İns ti -
tutda әrәbdilli vә farsdilli Azәrbaycan alimlәrinin vә
әdiblәrinin yaradıcılığına dair tәdqiqatlar aparılır.

Keçmiş İttifaqın şәrqşünaslıq mәrkәzlәri ilә sıx
әla qә, elmi tәcrübә mübadilәsi,  Azәrbaycana bu sa -
hәnin inkişafında  böyük kömәk göstәrdi.

Respublikamızın müstәqillik qazanması institutun
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önündә yeni üfüqlәr açmaqla bәrabәr, hәm dә ciddi
vәzifәlәr qoyub. Belә ki, xarici siyasәt xәttini bu gün
müstәqil surәtdә müәyyәn edәn Azәrbaycan Res pub -
likası üçün hәm Şәrq ölkәlәri ilә iqtisadi, siyasi vә
mәdәni әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi, hәm dә regionda
gedәn proseslәrdә dövlәt maraqlarının qorunması
İnstitutun elmi fәaliyyәt dairәsinin daha da tutumlu
olmasını, bir sıra yeni istiqamәtlәrin yaradılması vә
ciddi keyfiyyәt dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmәsini
vacib edib. İnstitutun kollektivi bu yeni şәraiti qiy -
mәtlәndirәrәk qeyd edilәn problemlәrin hәlli istiqa -
mә tindә addımlar atıb vә atmaqdadır. Bu gün insti tut -
da elmi tәdqiqat işlәri әsasәn aşağıdakı istiqamәtlәrdә
aparılır: Şәrq ölkәlәrinin ictimai-siyasi, iqtisadi,
mәdәni inkişafının qanunauyğunluqlarının öyrәnil -
mә si; Şәrq xalqlarının tarixi, filoloji, dini-fәlsәfi
irsinin tәdqiqi; yazılı abidәlәrin araşdırılması, tәr cu -
mә si vә nәşri; Şәrq-Qәrb sivilizasiyalararası münasi -
bәt lәrinin öyrәnilmәsi; Azәrbaycan vә Şәrq xalq la -

rının tarixi-mәdәni әlaqәlәrinin tәdqiqi; Müstәqil
Azәrbaycan Respublikası ilә Şәrq ölkәlәri arasında
siyasi, iqtisadi, diplomatik vә mәdәni münasibәtlәrin
araşdırılması vә onlara dair proqnoz vә tövsiyәlәrin
işlәnib hazırlanması.

Mühüm yenilik Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәri ilә
bәrabәr, Mәrkәzi Asiya, Uzaq Şәrq, Asiya - Sakit
Okean regionuna daxil olan ölkәlәrin tәdqiqinә baş la -
nıl masıdır. Şәrq-Qәrb qarşılıqlı münasibәtlәr vә tәsir
probleminә dә böyük diqqәt yetirilir.”

G.Baxşәliyeva tәdbir iştirakçılarına bu gün
Şәrqşünaslıq İnstitutunda fәaliyyәt göstәrәn şöbәlәr
vә hәr bir sahәdә nәşr olunan fundamental әsәrlәr ba -
rәdә әtraflı mәlumat verib.

Sonra mәruzә әtrafında müzakirәlәr aparılıb.
Tәdbir iştirakçıları postsovet mәkanında şәrqşünaslıq
sahәsindә aparılan tәdqiqatların әlaqәlәndirilmәsi
yolları barәdә öz fikirlәrini bildiriblәr.

2018-ci il dekabrın 11-dә
AMEA akademik Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşünaslıq İnsti tu -
tunun 60 illiyinә hәsr olunmuş
Yu biley Yığıncağı keçirilib. Tәd -
bir dә görkәmli elm xadimlәri,
Milli Mәclisin deputatları, xarici
ölkәlәrin ölkәmizdәki sәfirlәri
iştirak edirdilәr.

Yubiley Yığıncağı öncәsi Şәrq -
şünaslıq İnstitutunda gör kәm li
alim, akademik Z.M.Bün ya dovun
barelyefi açılıb. Tәdbir iştirak çı la -
rı sonra İnstitutda fәaliy yәt gös -
tәrәn akademik Z.M.Bün yadovun
kabineti ilә tanış olublar. Sonra
tәdbir iştirakçıları görkәmli alim,
professor A.N.İmanquliyevanın
xa tirәsinә hәsr olunmuş stendlә ta -
nış olublar. Stenddә görkәmli ali -
min elmi әsәrlәri vә foto şә kil lәri
nümayiş olunur.

Daha sonra Şәrqşünaslıq İns -
ti tutunun elmi nailiyyәtlәrinә
hәsr olunmuş sәrgi ilә tanışlıq
olub. Buradakı stendlәrdә Şәrq -
şünaslıq İnstitutunda ötәn 60 il
әrzindә çap olunmuş müxtәlif sa -

hәlәr üzrә yüzlәrlә kitab vә jur -
nal nümayiş etdirilir.

Yubiley Yığıncağı AMEA-nın
әsas binasının II mәrtәbәsindәki
akt zalında keçirilib. Tәdbiri giriş
sözü ilә açan AMEA-nın prezi -
den ti akademik Akif Əlizadә 60
illiyini qeyd edәn vә ötәn bu
dövr әrzindә şәrәfli vә mәhsuldar
in ki şaf yolu qәt edәn Şәrq şü nas -
lıq İnstitutunun Azәrbaycanda

şәrqşünaslığın inkişafına güclü
tәkan verdiyini, Şәrq xalqlarının
tarixi, iqtisadiyyatı, әdәbiyyatı,
dil çilik, ictimai-fikir vә fәlsә fә si -
nin öyrәnilmәsindә misilsiz
xidmәtlәr göstәrdiyini deyib.

İnstituta ötәn dövr әrzindә
rәhbәrlik etmiş görkәmli alimlәr
- akademiklәr Əbdülkәrim Əli za -
dә, Əlisöhbәt Sumbatzadә, Hә -
mid Araslı, Ziya Bünyadov, pro -
fes sor Aida İmanquliyeva kimi
korifey alimlәrin sayәsindә Şәrq -
şü naslıq İnstitutunun dünya şәrq -
şü naslığının aparıcı elmi mәrkәz -
lә rindәn birinә çevrildiyini deyәn
A.Əlizadә, bu böyük alimlәrin
yaratdıqları elmi mәktәblәrin bu
gün davamçılarının olduğunu
söy lәyib vә bu gün Şәrqşünaslıq
İnstitutunun müstәqil Azәr bay -
canın milli vә dövlәtçilik maraq -
la rına xidmәt edәn mühüm elmi-
tәdqiqat mәrkәzi kimi fәaliyyәt
göstәrdiyini qeyd edib. 

Akademik Akif Əlizadә bu
müәs sisәnin alimlәrinin elmi
nailiyyәtlәrinin hәr zaman dövlәt
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tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәn di -
ril diyini deyib. Prezident İlham
Əli yevin müvafiq Sәrәn cam la rı -
na әsasәn Şәrqşünaslıq İnsti tu -
tunun bir qrup әmәkdaşının fәxri
adlara layiq görüldüyünü, orden

vә medallarla tәltif edildiyini xa -
tır ladan alim bunun elmimizә
gös tәrilәn diqqәt vә qayğıya da -
ha bir nümunә olduğunu vurğu -
layıb.

AMEA rәhbәri institutun kol -
lek tivini vә tәltif edilәn әmәk daş -
ları tәbrik edib, onlara elmi fәaliy -
yәtlәrindә uğurlar arzula yıb.

AMEA-nın vitse-prezidenti
akademik İsa Hәbibbәyli çıxış
edәrәk, Azәrbaycanda humanitar
vә ictimai elmlәr sahәsindә xü su -
si mövqeyi olan Şәrqşünaslıq

İnstitutunun fәaliyyәti dövründә
bu müәssisәdә böyük elmi mәk -
tәb lәrin yarandığını vurğulayıb. 

“Şәrqşünaslıq İnstitutu ölkә -
miz dә şәrqşünaslıq üzrә әsas
elmi tәdqiqat mәrkәzidir” –
deyәn İ.Hәbibbәyli bu müәs -
sisәnin yüksәkixtisaslı şәrqşünas
kadrların hazırlanmasında vә
bey nәlxalq әlaqәlәrdә Azәrbay -
can dövlәtinin apardığı siyasәtә
elmi dәstәk vermәsindә mühüm
rolunu qeyd edib. Bildirib ki,
bey nәlxalq әlaqәlәrin elmi әsas -
larla ardıcıl siyasәt üzrә inkişaf
etdirilmәsinә institut sanballı
töhfәlәrini verir.

Tәdbirdә çıxış edәn AMEA
İctimai Elmlәr Bölmәsinin aka -
demik-katibi akademik Nәrgiz
Axundova Şәrqşünaslıq İnstitu -

tunda Azәrbaycanda Şәrq-Qәrb
qarşılıqlı әdәbi әlaqә vә tәsirinin
sistemli şәkildә araşdırıldığını
deyib. Bildirib ki, şәrqşünas
alimlәr dövlәtçilik әnәnәlәrini,
tarixi irsimizi, milli maraqları
yenidәn öyrәnmәli, yeni meto do -
loji konsepsiyalar ortaya qoymalı
vә multikulturallıq vә tolerantlıq
әnәnәlәrini tәbliğ etmәlidirlәr.

Sonra Şәrqşünaslıq İnstitu tu -
nun direktoru, millәt vәkili,
akademik Gövhәr Baxşәliyeva
“60 illik şәrәfli yol” mövzusunda
mәruzә edib.

İlk olaraq, Şәrqşünaslıq İnsti -
tu tunun bir qrup әmәkdaşının
Azәrbaycan Respublikası Prezi -
dentinin Sәrәncamları ilә yüksәk
fәxri adlar, orden vә medallarla
tәltif edildiyini deyәn Gövhәr
xanım bunun bütövlükdә İns ti -
tutun kollektivinin sәmәrәli
fәaliyyәtinә dövlәt başçısı tәrә -
fin dәn verilәn yüksәk qiymәt
olduğunu söylәyib vә bu diqqәt
vә qayğıya, şәrqşünas alimlәri -
mi zin zәhmәtini yüksәk qiymәt -
lәn dirdiyinә görә  ölkә başçısı,
hörmәtli Prezident İlham Əli ye -
vә dәrin tәşәkkürünü bildirib. 

G.Baxşәliyeva 60 yaşını qeyd
edәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun
dәrin tarixi köklәrә söykәnәn
Azәr baycan şәrqşünaslığının tә -
mәli üzәrindә qurularaq istәr keç -
miş sovet vә hazırkı pos t so vet
mәkanında, istәrsә dә bütöv lük dә
dünya şәrqşünaslıq el min dә öz
layiqli yerini tut du ğu nu deyib. 

Bütövlükdә şәrqşünaslıq
elmimizin orta әsrlәrdәn bәri
tәşәkkülü vә inkişafı tarixindәn
söz açan mәruzәçi 1958-ci ildә
Respublika Nazirlәr Sovetinin
qәrarı ilә EA-nın digәr
institutlarında fәaliyyәt göstәrәn
müvafiq şöbә vә qrupların
әsasında Şәrqşünaslıq İnstitu tu -
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nun yaradıldığını qeyd edib: “60
il әvvәl Yaxın vә Orta Şәrq xalq -
la rı institutu kimi kiçik bir kol -
lek tivlә fәaliyyәtә başlayan
Şәrqşünaslıq İnstitutu tezliklә öz
simasını formalaşdırmış vә bu ra -
da akad. Ə.Əlizadәnin mәtn şü -
nas lıq, akad. Z.Bünyadovun me -
di yevistika, akad. H.Araslının
türkologiya, prof. A.İman qu li ye -
va nın әrәbşünaslıq, prof. R.Əli -
ye vin iranşünaslıq mәktәblәri
yaranmışdır. Bu gün Şәrqşü -
naslıq İnstitutunda çalışanların
әksәriyyәti bu böyük alimlәrin
bilavasitә şagirdlәri vә davamçı -
la rıdır. Son illәrdә institutun kol -
lektivi nәinki mövcud çәtinlik -
lәrә sinә gәrmiş, hәm dә yeni el -
mi araşdırma sahәlәri vә möv zu -
ları müәyyәnlәşdirmiş, dünyanın
müxtәlif şәrqşünaslıq mәrkәzlәri
ilә әlaqәlәr qurmuş, beynәlxalq

әmәk daş lığı genişlәndirmişdir”.
Tәkcә 2018-cu ildә institut

әmәk daşlarının 50-dәn çox xarici
öl kәlәrdә tәşkil olunan bey nәl -

xalq elmi konfranslarda iştirak
edәrәk, elmimizi lәyaqәtlә tәmsil
etdiklәrini deyәn G.Baxşәliyeva,
bunun Azәrbaycan şәrqşünaslıq

elminin beynәlxalq miqyasda
etiraf olunması demәk olduğunu
söylәyib. 

Sovetlәr dönәmindә şәrq şü -
nas alimlәrin uğurlarından danı -
şan Gövhәr xanım, Respubli ka -
mı zın müstәqillik qazanmasının
institutun önündә yeni üfüqlәr
aç maqla bәrabәr, hәm dә ciddi
vәzifәlәr qoyduğunu deyib. 

İnstitut yaranan dövrdәn bәri
tәdqiqatların aparıldığı şәrq şü -
nas lıq elminin әsas istiqa mәt lә -
rin dәn – türkologiya, әrәb şü nas -
lıq vә iranşünaslıq barәdә da nı -
şan G.Baxçәliyeva son dövrdә
yeni şәraitin tәlәblәri nәzәrә

alınmaqla İnstitutda yeni “Şәrq-
Qәrb”, “Mәrkәzi Asiya”, “Asiya
Sakit okean regionu ölkәlәri”,
“Nәşriyyat vә elmi informasiya
tәminatı” şöbәlәrinin yaradıl dı -
ğı nı, bir vaxtlar әsassız olaraq
lәğv edilәn «Cәnubi Azәr bay -
can» şöbәsinin bәrpa edildiyini
bildirib.

İnstitutun mövcud olduğu 60
il әrzindә 700-dәn çox monoq ra -
fi yanın, mәqalәlәr mәcmuәsinin
nәşr olunduğunu deyәn mә ru zә -
çi, bunların yarıdan çoxunun
müs tәqillik illәrinә tәsadüf etd iy -
ini söylәyib. G.Baxşәliyeva bu
ki tablar sırasında İnstitutda son
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illәrdә Arazın hәr iki tayında er -
mә nilәrin azәrbaycanlılara qarşı
törәtdiklәri soyqırımına, ermәni
tәb liğatının ifşasına aid kitab la -
rın hazırlanması vә ya tә r cü mә -
sini xüsusi qeyd edib. 

G.Baxşәliyeva institutun bey -
nәl xalq әlaqәlәrindәn, keçirdiyi

konfrans vә simpoziumlardan
әtraflı bәhs edib.

G.Baxçәliyeva Şәrqşünaslıq
İns titutunun çoxsaylı kol lek ti vi -
nin әzmlә, böyük hәvәslә ça lı şa -
raq, milli şәrqşünaslıq elmimizin
şәrәfli әnәnәlәrini yaşadaraq,
onu inamla yeni zirvәlәrә doğru

apardığını deyib. 
Sonra akademik Vasim Mәm -

mәd әliyev, Milli Mәclisin de pu -
tat ları Fәzail İbrahimli, Ni za mi
Cә fәrov, Bәxtiyar Əliyev, Mi sir
Ərәb Respublikasının ölkә miz -
dәki sәfiri Adil İbrahim Əh mәd
İbrahim, Xalq şairi Nәriman Hә -
sәnzadә, Bakı Dövlәt Univer si -
tetinin Şәrqşünaslıq fakül tә si nin
dekanı, professor Elxan Əzi zov,
Iran Mәdәniyyәt Mәr kә zi nin sәdri
Əsgәr Farsi, AMEA Dil çilik İns ti -
tu tunun direktoru aka demik Möh -
sün Nağısoylu, AMEA-nın müx -
bir üzvü Şahbaz Muradov çıxış
edә rәk, 60 illik tarixi olan Şәrq şü -
nas lıq İn st i tu tu nun çoxsahәli
fәaliy yәtindәn, әl dә etdiklәri elmi
nailiy yәtlәrdәn söz açıblar, yu bi -
ley münasibәtilә institut kol lek ti -
vinә tәbriklәrini çatdırıblar.
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Şərqşünaslıq İnstitutunda 20 Yanvar şəhidləri yad edilib 

2019-cu il yanvarın 18-dә AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunda 1990-cı il
yanvarın 20-dә sovet qoşunlarının
Azәrbaycanda törәtdiyi qanlı faciәdә
şәhidlik zirvәsinә ucalan mәrd Vәtәn
övladlarının xatirәsi yad edilib.

20 Yanvar faciәsinin 29-ci il dö nü -
mü nә hәsr edilmiş tәdbirdә çıxış edәn
millәt vәkili, Şәrqşünaslıq İnsti tu tu -
nun direktoru, akademik Gövhәr Bax -
şә liyeva 1990-cı il yanvarın 19-dan
20-nә keçәn gecә baş vermiş faciәli
ha disәlәrin xalqımızın qәhrәmanlıq
ta rixi olduğunu qeyd edib: “Hәmin gecә Azәr bay -
can xalqı öz müstәqilliyi, azadlığı uğrunda mü ba ri -
zә yә qalxdı. Böyük imperiyanın hәrbi maşını Azәr -
bay cana tәcavüz etmişdi. Ağır hәrbi texnikanın vә
tәpәdәn-dırnağadәk silahlanmış amansız hәrb çi lә rin
qarşısına әliyalın çıxmaq fәdailik idi. Şәhid lә ri miz
öz qanları ilә xalqımızın qәhrәmanlıq sal na mә sinә
növbәti sәhifә yazdılar. Bu qanlı hadi sә lәr dә xal qı -
mız 137 şәhid verdi, 700-ә yaxın insan yaralandı”.

G.Baxşәliyeva hәmin günlәrdә, Azәrbaycanın
hәr  tәrәfli blokadaya alındığı bir zamanda ümum -
milli lider Heydәr Əliyevin Moskvada, başda

Mixail Qorbaçov olmaqla Sovet rәhbәrliyini tәnqid
edәn bәyanat vermәsini vә Azәrbaycan xalqının
sәsini bütün dünyaya çatdırmasını vurğulayıb. 

Tәdbirdә Şәrqşünaslıq İnstitutunun Din vә ic -
timai fikir tarixi şöbәsinin müdiri, fәl.ü.f.d.
Esmeralda Hәsәnova, İnstitutun hәmkarlar tәşki -
latının sәdri, t.ü.f.d. Sübhan Talıblı vә başqaları
çıxış edәrәk, bu qanlı hadisәlәrdәn illәr keçmәsinә
baxmayaraq, xalqımızın o müdhiş gecәni daim
xatırladığını vә bu faciәni törәdәnlәrә öz dәrin
nifrәtini bildirdiyini söylәyiblәr.



Sәudiyyә Ərәbistanının Kral
Ab dullah bin Əbdülәziz adına
Ərәb dilinә xidmәt üzrә Bey nәl -
xalq Mәrkәzinin nümayәndә he yә -
ti 2019-cu il fevralın 7-dә AMEA
akademik Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunda olub.

Mәrkәzin baş katibi dr. Ab dul lah
әl-Vәşminin rәhbәrlik etdiyi nü -
mayәndә heyәti әvvәlcә Şәrq şü nas -
lıq İnstitutunun direktoru, aka de mik
Gövhәr Baxşәliyeva ilә görüşüb.

G.Baxşәliyeva qonaqlara Azәr -
bay canın әrәb ölkәlәri ilә elmi,
mә dәni әlaqәlәrindәn söz açaraq,
bu әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsindә
şәrqşünas alimlәrin mühüm rolunu
qeyd edib. O, rәhbәrlik etdiyi ins -
ti tutda әrәb ölkәlәrinin tarixi, iqti -
sa diyyatı, әrәb dili vә әdәbiyyatı
ilә bağlı aparılan tәdqiqatlardan,
nәşr olunan kitablardan söz açıb,
әrәb mәnbәlәrindә bir çox xalq la -
rın, o cümlәdәn Azәrbaycanın ta ri -

xi nә dair mühüm mәlumatların ol -
du ğunu qeyd edib. Direktor müәs -
si sәlәr arasında әlaqәlәrinin ge niş -
lәndirilmәsinin hәr iki tәrәfә fayda
verәcәyini bildirib.

Sonra dr. Abdullah әl-Vәşmi
tәm sil etdiyi mәrkәzin fәaliyyәti
ba rәdә mәlumat verib. O, Şәrq şü -
nas lıq İnstitutunda әrәbşünaslıq
sa hәsindә aparılan tәdqiqatları
yüksәk qiymәtlәndirib.

Daha sonra Ərәb dilinә xidmәt
üz rә Beynәlxalq Mәrkәzin nüma -
yәn dәlәri Şәrqşünaslıq İnstitu tu nun
әmәkdaşları ilә görüşüblәr. Gö -
rüşdә dünyada 22 ölkәnin rәsmi
dili, hәmçinin BMT-nin 6 rәsmi vә
iş lәk dillәrindәn biri kimi bey -
 nәlxalq status qazanmış әrәb di li nin
qorunub inkişaf etdirilmәsindә
Sәudiyyә Ərәbistanının rolundan
söh  bәt açılıb, suallar cavablandırılıb.
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Səudiyyə Әrəbistanının Әrəb dilinə xidmət üzrə Beynəlxalq
Mərkəzi ilə əlaqələr genişlənir

Şərqşünaslıq İnstitutunda Xocalı faciəsinin
qurbanları yad edilib 

2019-cu il fevralın 25-dә AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunda Xocalı
faciәsinin qurbanları yad edilib.

Tәdbirdә çıxış edәn Şәrqşünaslıq
İnstitutunun direktoru, millәt vәkili,
akademik Gövhәr Baxşә li ye va
fevralın 26-sının Azәrbaycan xalqı
üçün çox ağrılı bir gün olduğunu
qeyd edib. Xocalı faciәsinin ağır
nәticәlәri barәdә danışan G.Baxşә li -
ye va, xalqımızın bu günü böyük
hüzn vә kәdәrlә qeyd etdiyini söy lә -
yib. O bu kütlәvi qır ğın nәticәsindә
613 nәfәrin, o cüm lә dәn 106 qadının,
63 uşağın, 70 qo ca nın aman sız lıq la qәtlә yetiril di yini,
487 nәfәrin şikәst olmasını, 1275 dinc sakinin girov
götürül mә sini, on lar dan 150 nә fәrin taleyinin hәlә dә
mә lum ol ma masını, 8 ailәnin ta ma milә mәhv edil -
mәsini, 25 uşa ğın hәr iki vali dey nini itirmәsini qeyd
edib.

Gövhәr xanım ümummilli lider Heydәr Əliyevin

2-ci dәfә hakimiy yә tә gәlişindәn sonra Milli Mәclis
tәrәfindәn bu hadisәlәrә hüquqi-siyasi qiymәt veril di -
yini qeyd edib. G.Baxşәliyeva İslam Əmәkdaşlıq
Tәşkilatı Parlamentlәr İttifaqının Heydәr Əliyev Fon -
du nun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın tә -
şәb büsü ilә hәyata keçirilәn “Xocalıya Ədalәt” bey -
nәl xalq kampaniyasına dәstәk olaraq qәbul etdiyi
bәyannamәlәrdәn söz açıb.



G.Baxşәliyeva Xocalı soyqırımı ilә bağlı yaxın lar -
da Şәrqşünaslıq İnstitutunda, biri әrәb vә ingilis, di -
gәri isә fars vә ingilis dillәrindә olmaqla, iki bukletin
nәşr olunduğunu, ümumiyyәtlә isә, 20-ci әsrdә Ara -
zın hәr iki tayında ermәnilәrin azәrbaycanlılara qarşı
hәyata keçirtdiyi soyqırım aktları ilә bağlı institutda
indiyәdәk 30-a yaxın kitabın çap edildiyini bildirib. 

Tәdbirdә institut әmәkdaşlarından Cәnubi Azәr -

bay can şöbәsinin müdiri t.ü.f.d. Sәmәd Bayramzadә,
Mәrkәzi Asiya ölkәlәri şöbәsinin müdiri i.ü.e.d.
Dünyamalı Vәliyev vә başqaları çıxış edәrәk, Xocalı
faciәsinin Azәrbaycan xalqını sarsıtdığını, Xocalı
sakinlәrinә sağalmaz yaralar, mәnәvi zәrbәlәr
vurduğunu söylәmәklә yanaşı, xocalıların amansız
soyqırımı günündә dә özlәrini әsl qәhrәman kimi
apardıqlarını qeyd ediblәr.
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Şərqşünaslıq İnstitutunda elm günü qeyd edilib 
2019-cu il martın 19-da AMEA

aka demik Ziya Bünyadov adına
Şәrq şünaslıq İnstitutunda 27 Mart
- Elm Gününә hәsr olunan yığın -
caq keçirilib.

Tәdbiri giriş sözü ilә açan Şәrq -
şünaslıq İnstitutunun direk toru,
Milli Mәclisin deputatı, akademik
Gövhәr Baxşәliyeva ölkәdә elmә
dövlәt qayğısından danışaraq, Pre -
zi dent İlham Əliyevin 9 aprel
2018-ci il tarixli Sәrәncamı ilә res -
pub likada Elm Gününün tәsis edil -
mә sinin bu diqqәtin bariz nü mu -
nәsi olduğunu  vurğulayıb.

G.Baxşәliyeva ulu öndәr Heydәr
Əliyevin ölkәnin hәyatının bütün
sa hәlәrinә, o cümlәdәn elmә bö -
yük diqqәt yetirdiyini söylәyib.
Ulu öndәrin ikinci dәfә haki miy -
yә tә qayıdanda, 1993-cü ildә bi -
rin ci görüşünü mәhz Elmlәr Aka -
de miyasında Azәrbaycan ziyalıları
ilә keçirdiyini xatırladan Gövhәr
xanım, onun hәmin görüşdә söy lә -
diyi sözlәri yada salıb: “Elmlәr
Aka demiyası Azәrbaycan xalqının
bir neçә nәsli tәrәfindәn yaradıl -
mış milli sәrvәtidir, biz onu qoru -
yub yaşatmalıyıq”.

G.Baxşәliyeva bildirdi ki, ötәn
ilin sonunda 60 yaşını qeyd edәn
Şәrqşünaslıq İnstitutu bu illәr әr -
zin dә elmimizә böyük töhfәlәr ve -
rib, burada akademik Əbdülkәrim
Əlizadәnin mәtnşünaslıq, akade-
mik Ziya Bünyadovun mediyevis -
ti ka, akademik Hәmid Araslının
türkologiya, professor Aida İman -
quliyevanın әrәbşünaslıq, profes sor
Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq mәk -
tәblәri yaranıb. Bu gün Şәrq şü -
naslıq İnstitutunda çalışanların әk -
sәriyyәti bu böyük alimlәrin bi la -
 vasitә şagirdlәri vә davamçılarıdır.

Gövhәr xanım ötәn ilin no yab -
rında Şәrqşünaslıq İnstitutunun bir
qrup әmәkdaşının Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin Sәrәn -
cam ları ilә yüksәk fәxri adlar, or -
den vә medallarla tәltif edildiyini
söylәyәrәk, bunun bütövlükdә İns -
ti tutun kollektivinin sәmәrәli
fәaliy yәtinә dövlәt başçısı tәrә fin -
dәn verilәn yüksәk qiymәt oldu ğu -
nu qeyd edib. 

Tәdbirdә İnstitutun Cәnubi
Azәr  baycan şöbәsinin müdiri, tarix
üzrә fәlsәfә doktoru Sәmәd Bay -
ram zadә, İnstitutun hәmkarlar tәş ki -
latının sәdri tarix üzrә fәlsәfә dok -
toru Sübhan Talıblı, Nәşriyyat vә
elmi informasiya şöbәsinin müdiri
filo logiya üzrә fәlsәfә doktoru Ru -
hәn giz Cümşüdlü vә başqaları çıxış
edә rәk, Azәrbaycan elminin tarixin -
dә Şәrqşünaslıq İnstitutunun tutdu -
ğu yerdәn danışıblar, İnstitutunun
çoxsaylı kollektivinin әzmlә, böyük
hәvәslә çalışıraq milli şәrqşünaslıq
el mimizin şәrәfli әnәnәlәrini yaşat -
dı ğını, onu inamla yeni zirvәlәrә
doğru apardığını bildiriblәr.



26-27 fevral 2019-cu il
tarixindә Mahaçqala vә
Dәr bәnd şәhәrlәrindә Ru si -
ya şәrqşünaslıq elminin
banilәrindәn biri, dünya
şöh rәtli alim, hәmyerlimiz
Mirzә Mәhәmmәd Əli Ka -
zım bәyin (1802-1870) hә -
yat vә yaradıcılığına hәsr
olunmuş beynәlxalq kon-
frans keçirilib. 

Dağıstan Humanitar İns -
ti tutu, Sankt-Peterburq Döv -
 lәt Universiteti vә Ru si ya
Elmlәr Akademiyası Şәrq -
şünaslıq İns titutunun birgә

tәşkilatçılığı ilә keçirilәn
konfransda Ru si yanın Mos -
kva, Sankt-Peterburq, Ka -
zan, Ufa, Nijni Nov qo rod,
Mahaçqala vә digәr şәhәr -
lә rindәn, hәmçinin Azәr -
bay can, Türkiyә, Özbә kis -
tan, Yәmәn kimi ölkәlәrdәn
tarixçi vә şәrqşünas alimlәr
iştirak edirdilәr. Bu tәdbir dә
Azәrbaycan elmini AMEA
akad. Z.M.Bün yadov adına
Şәrq şü naslıq İns ti tutunun
direktor müavini akademik
Şahin Mus ta fayev vә hәmin
müәssisәnin Ərәb ölkәlәri
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Türkiyә sәfiri Şәrqşünaslıq İnstitutunda olub 
Türkiyәnin Azәrbaycandakı sәfiri Erkan

Özoral 2019-cu il aprelin 18-dә AMEA aka -
de mik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunda olub.

Sәfir әvvәlcә Şәrqşünaslıq İnstitutunun
di rektoru, millәt vәkili, akademik  Gövhәr
Bax şәliyeva ilә görüşüb. G.Baxşәliyeva
Azәr baycan vә Türkiyә dövlәtlәri arasında
dost luq vә qardaşlıq әlaqәlәrindәn söz aça -
raq,  qәdim tarixә malik xalqlarımızın hәmişә
bir-birinә dәstәk olduğunu qeyd edib.

Azәrbaycan vә Türkiyә arasındakı elmi,
mәdәni әlaqәlәrdәn danışan G.Baxşәliyeva
bu sahәdә Şәrqşünaslıq İnstitutunda çalışan türkoloq
alimlәrin dә mühüm rolunun olduğunu bildirib.

Gövhәr xanım Şәrqşünaslıq İnstitutunda Türkiyә tari-
xi, iqtisadiyyatı, türk dili vә әdәbiyyatı ilә bağlı apa -
rı lan tәdqiqatlardan, nәşr olunan kitablardan söz açıb.

İnstitutda türkologiya sahәsindә görülәn işlәrdәn
mәmnunluğunu bildirәn sәfir iki ölkә alimlәrinin

әmәkdaşlığının әhәmiyyәtini qeyd edib.
Sonra sәfir Erkan Özoral şәrqşünas alimlәrlә

gö rüşüb. Türkiyә-Azәrbaycan dostluq vә qar -
daş lıq әlaqәlәrinin inkişafının әhәmiyyәtindәn
danışan sәfir, bunun tarixi köklәrә söykәn di yi -
ni, eyni millәtә, eyni dilә, eyni dinә sahib olan
iki xalq arasındakı qardaşlıq münasibәtinin әsr -
lәr boyu yaşadığını vә bu әlaqәlәrin hazırda da -
ha da zәnginlәşdiyini, yeni sәviyyәyә yük sәl di -
yini bildirib. Sәfir elmi әlaqәlәrin inkişafının da
hәr iki ölkә üçün faydalı olacağını ifadә edib.

Sonra Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşları
türkologiya sahәsindә gördüklәri işlәr barәdә

sәfirә mәlumat veriblәr.

Şәrqşünas alimlәrimiz Mirzә Kazım bәyә hәsr
olunan beynәlxalq konfransda iştirak ediblәr 



tarixi vә iqtis a diy yatı şöbә si nin
mü diri, t.ü.f.d. Fәrda Əsәdov
tәmsil ediblәr.

Konfransda “Mirzә Kazım bә -
yin türk xalqlarının ta rixinә dair
tәdqiqatları” mövzusunda çı xış
edәn aka  demik Ş.Mus ta fayev bu
böyük alimin 19-cu yüz  il liyin ilk
yarısında Rusiyada türkologiya,
tarix şü nas lıq vә os man lışünaslıq
elmlәrinin әsas larını qoyması,
hәyatının Kazan dövründә Os -
man lı türklәri, Krım vә Edil-Vol -
qa tatarları vә uy ğur lar kimi bәzi
türk xalq la rı nın orta әsrlәr tari xi -
nә dair qәlәmә aldığı bir sıra san -
bal lı әsәrlәri barәdә mәlumat ve -
rib vә onların o döv rün rus vә Av -
ropa şәrqşünas lı ğında önәmli yer
tut duğunu qeyd edib.

F.Əsәdovun mәruzәsi Mirzә
Kazım bәyin hәlә 1850-ci ildә
Azәrbaycan türkcәsindә orijinal
mәtnini vә ingilis dilinә tәr cü -
mәsini hazırlayıb nәşr etdirdiyi
“Dәrbәnd-namә” әsәrindә bәzi
mü hüm tarixi hadisә vә termin lә -
rin izahına hәsr olunmuşdu. Hәr
iki alimin çıxışı iştirakçılar
tәrәfindәn maraqla qarşılanıb vә

canlı müzakirәlәrә sәbәb olub. 
Akademik Ş.Mustafayev kon -

fransla әlaqәdar Da ğıs tan dövlәt
televiziyasında hazırlanan proq -
ram da da iştirak edәrәk, Mirzә

Ka zım bәyin hәyat vә yara dı cı -
lığı, onun Rusiya vә dünya şәrq -
şü naslıq elminә bәxş etdiyi mi -
sil siz töhfәlәr haqqında tele vi zi -
ya tamaşaçılarına mәlumat verib.
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Akademik Şahin Mustafayev beynәlxalq
konfransda iştirak edib

2019-cu il iyun ayının 25-27-
dә Qırğızıstan Respublikasında
Al maniyanın Konrad Adenauer
Fondu vә Özbәkistan Elmlәr
Aka demiyası Tarix İnstitutu tә -
rә findәn “Mәrkәzi Asiya tari xi -
nin aktual problemlәri: nә zә riy -
yә vә tәdqiqatların metodo lo -
giyası” mövzusunda beynәlxalq
elmi konfrans tәşkil edilib. Kon -
fransın әsas mәqsәdi Mәrkәzi
Asi ya tarixşünaslığının gәlәcәk
inkişafında yeni nәzәri-metodo -
lo ji yanaşmaların vә bu sahәdә
bölgә ölkәlәri alimlәrinin әmәk -
daş lığı vә elmi dialoqunun güc -
lәndirilmәsi yollarının müza ki -
rә sindәn ibarәt idi. Mövzunun



aktuallığı son onilliklәrdә yerli
alimlәr tәrәfindәn Mәrkәzi Asi -
ya tarixinin bütün mürәkkәbliyi
vә әlvanlığı ilә bir bütöv olaraq
deyil, daha çox öz ölkәlәrinin
pers pektivindәn öyrәnilmәsinә
üstünlük verilmәsi ilә izah olu -
nur. Konfransda qәdim za man -
lardan yeni dövrә qәdәr bölgә
ta rixinin müxtәlif nәzәri as pekt -
lәri, bu sahәdә dünya tarixşü-
naslığında mövcud olan müasir
metodoloji prinsip vә üsullar vә
onların bölgә ölkәlәri tarix şü -

nas lığında tәtbiq edilmә imkan -
la rı ilә bağlı bir sıra maraqlı mә -
ru zәlәr dinlәnilib.

Beynәlxalq elmi tәdbirin işin -
dә Almaniya, Özbәkistan, Qa -
zaxstan, Qırğızıstan vә digәr öl kә -
lәrin nümayәndәlәri iştirak edib -
lәr. Azәrbaycanı bu bey nәl xalq
tәdbirdә AMEA ak. Z.M.Bün ya -
dov adına Şәrqşü nas  lıq İns ti tu tu -
nun direktor müa vini, akademik
Şahin Mus tafayev tәmsil edib. O,
konfransda “Postmarksist sin-
drom: müa sir türkoloji tarix şü -

nas lığın me todoloji problemlәri”
möv zu sunda mәruzә ilә çıxış
edib. Mәruzәdә sovet vә müs tә -
qil lik dövründә türk respub li ka la -
rı nın tarixinin öyrәnilmәsindә
isti fadә edilәn metodoloji yanaş -
ma ların ümumi vә fәrqli cәhәt lәri
tәhlil olunur, bu sahәdә müa sir
dünya elminin tәcrü bә sinin әhә -
miy yәtindәn bәhs edilirdi. Aka -
de mik Ş.Mustafayevin çıxışı
kon frans iştirakçılarının böyük
ma rağına vә canlı diskus siyalara
sәbәb olub.
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Şәrqşünas alim Türk Ocaqlar Birliyinin
tәdbirindә mәruzә edib

2019-cu il martın 25-dә Türkiyәnin Bursa şә -
hә rindә Türk Ocaqlar Birliyinin yaradılmasının
107-ci ildönümünә hәsr olunmuş tәdbir keçirilib.
Tәd bir Türk Ocaqlar Birliyinin Bursa şöbәsi tәrә -
fin dәn tәşkil edilib. Tәdbirdә AMEA akademik
Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Türk filologiyası şöbәsinin aparıcı elmi işçisi,
filo logiya üzrә elmlәr doktoru, professor Elman
Quli yev dә iştirak edib. Toplantıda professor El -
man Quliyev çıxış edәrәk Türk Ocaqlar Birliyinin
yaradılmasının 101-ci ili münasibәtilә toplantı
iştirakçılarını tәbrik edib vә tәşkilatın yaranması,
ya randığı dövrdәn bu günә qәdәr türk mәdә niy yә -

tinә xidmәtlәri vә faydaları barәdә mәruzә edib. 
Mәruzәdә qeyd edilir ki, 1912-ci ildә yaradıl-

mış Türk Ocaqlar Birliyinin yaradılmasında XX
әsrin әvvәllәrindә Türk dünyası ziyalılarının
böyük nümayәndәlәri olan Yusif Akçura, İsmayıl
Qas pralı, Əli bәy Hüseynzadә, Ziya Göyalp,
Əhmәd Ağaoğlu vә başqa şәxsiyyәtlәrin xidmәt -
lә ri olub. Əsas olaraq Yusif Akçuranın ideyaları
daxilindә fәaliyyәtini genişlәndirәn bu qurum
çoxsaylı türk ziyalılarının hәyatında böyük rol
oynayıb, türkçülük, turançılıq ideyalarının in ki şa -
fı vә yayılmasına böyük tәsir göstәrib. Hazırda
Tür kiyәdә fәaliyyәt göstәrәn Türk Ocaqlar Birli -

yinin 80-ә yaxın şöbәsi tәkcә
Türkiyәdә deyil, Türk dün ya -
sın da türkçülüyün tәbliğinә
böyük faydalar vermәkdәdir.
Azәrbaycan türkoloqları da
Türk Ocaqlar Birliklәri  ilә
yaxından әlaqә saxlayır vә bu
birliklәrin tәdbirlәrindә iştirak
edirlәr. E.Quliyev ümidvar ol -
duğunu bildirib ki, Türk
Ocaq  lar Birliyi hәr zaman ol -
du ğu kimi bundan sonra da
türk dünyasına xidmәtlәri ilә
faydalar verәcәkdir.

Tәdbirdә Türk Ocaqlar Bir -
li yi, Uludağ Universiteti vә
Tür kiyәnin digәr universitet -
lә rinin professor-müәllim he -
yә ti iştirak edib.
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