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Fövqәladә missiya, yaxud tarixin әn böyük

Azәrbaycanlısı

Gövhәr Baxşәliyeva
Milli Mәclisin deputatı, AMEA akad. Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik
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 nәzәrdәn keçirmәk vә tәhlil etmәk zәrurәti yaranır.
Qәti әminәm ki, Heydәr Əliyev kimi nәhәng şәxsiyyәtin fәaliyyәtini müәyyәn zaman kәsiyindә qiymәtlәndirmәk doğru deyil. Böyük dövlәt xadimlәrinin
fәaliyyәti yalnız müqayisәli-tarixi aspektdә qiymәtlәndirilmәlidir, onların ölkәsinin vә xalqının taleyindә
oynadığı rolu yalnız zaman özü dәyәrlәndirmәlidir.
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 mәrkәzindә 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
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toplumun, xalqın taleyindә böyük rol oynayan, hәtta
bir çox cәhәtdәn onu müәyyәnlәşdirәn şәxsiyyәtlәr
dә olur. Xalqımızın tarixindә vә taleyindә artıq 50 illik zaman kәsiyindә müstәsna tәsirә malik olmuş
ümummilli liderimiz Heydәr Əliyev mәhz belә şәxsiyyәtlәrdәndir.
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
yolunda әsl dönüş yarandı: 250-dәn çox zavod, fabrik
istifadәyә verildi, 630 min nәfәrlik yeni iş yeri
yaradıldı. Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә SSRİ hökumәti respublikada xalq tәsәrrüfatının inkişafı üçün
beş xüsusi qәrar qәbul etdi. 1971-85-ci illәrdә iqtisadiyyata 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” cihazqayırma zavodları, Sumqayıt kompressorlar zavodu,
Bakı elektrik qaynaq avadanlığı zavodu işә düşdü.
Onlarca istehlak malları istehsal edәn, o cümlәdәn
Abşeron, Siyәzәn broyler fabriklәri, Bakı şampan şәrabları zavodu, habelә Bakıda 2 evtikmә kombinatı,
Sumqayıt 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
dövrdә kәnd tәsәrrüfatının dinamik inkişafı, respublikanın 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 kanalları, Araz, Arpaçay, Sәrsәng, Yuxarı Xanbulançay,
Şәmkir vә b. dәryaçalar istifadәyә verildi. Bәrdә, Ağcabәdi, Sabirabad, Beylәqan iri pambıqçılıq rayonlarına çevrildilәr. Lәnkәran – Astara, Quba – Xaçmaz
zonalarında tәrәvәzçilik daha da inkişaf etdirildi.
Üzüm plantasiyaları 1970-ci ildәki 121,6 min hektardan 1985-ci ildә 268 min hektara çatdırılaraq, 2,2 dәfә
artdı. İri heyvandarlıq komplekslәri tikildi. Respublikaya 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 mәhsuldarlığı 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 müstәqil dövlәt kimi fәaliyyәt göstәrmәsi üçün möhkәm
zәmin yaratdı. XX әsrin 70-80-ci illәrindә SSRİ-dә
müstәqil yaşamağa qadir olan 2 respublikadan biri
Azәrbaycan idi.
Respublikada geniş sosial-mәdәni quruculuq
proqramı hәyata keçirilirdi. Bakı, Sumqayıt, Gәncә
vә digәr şәhәrlәr böyüyür, әtrafında yeni yaşayış
massivlәri salınırdı. Azәrbaycanda 20 milyon kvadratmetr mәnzil sahәsi istifadәyә verildi, yüzlәrlә
müasir binalar tikildi, yollar, körpülәr, kәnd vә qәsәbәlәr salındı. Respublikamız az vaxt içәrisindә inkişafın başlıca keyfiyyәt ölçülәrinә görә müttәfiq respublikalar 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 ixtisas, ümumtәhsil mәktәblәri, teatr, klub, muzey,
kitabxanalar 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 artırıldı. 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 edilmәyә başladı. 1990-cı ildә 168 qәzet, 91 jurnal, 1300dәn çox kitab çap olunurdu. 1976-87-ci illәrdә Azәrbaycanda ilk dәfә böyük informasiya tutumlu 10 cildlik “Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası” nәşr edildi.
Xalqın mәdәni vә mәnәvi dәyәrlәrinә diqqәt artırıldı. Nizami, Əcәmi, Nәsimi, Tusi, Vaqif, Aşıq Əlәsgәr,
Üzeyir Hacıbәyov, Müslüm Maqomayev, Hüseyn Cavid kimi görkәmli elm, әdәbiyyat vә incәsәnәt xadimlәrinin yubileylәri, Azәrbaycan teatrının 100 illiyi tәntәnә ilә qeyd olundu. Azәrbaycan tarixinә vә Azәrbaycan dilinә aid qiymәtli araşdırmalar yüksәk dövlәt mükafatlarına layiq görüldü. 1974-cü ildәn ali mәktәblәrdә
Azәrbaycan tarixinin tәdrisinә ayrılan saatlar artırıldı.
1977-ci ildә Nizami irsinin yenidәn öyrәnilmәsi haqqında qәrar qәbul olundu, bu sahәdә sәmәrәli işlәr görüldü.
Cәnubi Azәrbaycanla bağlı mövzuların әdәbiyyatda inikası üçün geniş imkanlar açıldı. 1979-cu ildә Azәrbaycan Yazıçılar İttifaqının Cәnubi Azәrbaycan üzrә katibi
seçildi. Vaxtilә “pantürkist” kimi damğalanmış Hüseyn
Cavidin cәnazәsinin qalıqları 1982-ci ildә İrkutsk vilayәtindәn 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 sosialiqtisadi 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 quruculuq salnamәsinә parlaq sәhifәlәr kimi daxil oldu.
Bu dövrdә müasir müstәqil Azәrbaycan Respublikasının tәmәli qoyuldu.
Sovetlәr Birliyinin dağılması әrәfәsindә mühüm
geostrateji mövqeyi vә zәngin tәbii sәrvәtlәri ilә fәrqlәnәn Azәrbaycana qarşı mәkrli siyasәt hәyata
keçirilmәyә başlandı. Vә ilk növbәdә, bu proseslәrin
qarşısını ala bilәcәk, mәhz öncәki illәrdә Azәrbaycan
xalqına qarşı hәr hansı tәxribatları cәsarәtlә almış bir
insan – ulu öndәr Heydәr Əliyev sovet rәhbәrliyindәn
düşünülmüş şәkildә uzaqlaşdırıldı. Mәhz bundan
sonra Azәrbaycana qarşı istәnilәn tәxribatları hәyata
keçirmәk mümkün oldu.
SSRİ-nin dağılması nәticәsindә iqtisadi böhran,
әrazilәrin itirilmәsi, qaçqın, mәcburi köçkün ordusunun yaranması Azәrbaycanın inkişafına, iqtisadisiyasi durumuna mәnfi tәsir göstәrdi. Ölkәyә sәriştәsiz insanların rәhbәrlik etmәsi hәm iqtisadi, hәm dә
siyasi böhran şәraitindә müstәqilliyimizin, dövlәtimizin mövcudluğunu belә sual altında qoymuşdu.
Heydәr Əliyevin respublikada hakimiyyәtә qayıdışından sonra istәr siyasi, istәr iqtisadi, istәrsә dә
sosial sferalarda böyük inqilabi dәyişikliklәr baş
verdi. Azәrbaycan xalqı, ilk növbәdә lider qazandı –
4
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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 dönәmindә respublikamıza rәhbәrlik etdiyi vaxtlarda da böyük xidmәtlәri olmuşdu. Azәrbaycan dilinin dövlәt dili kimi qәbul edilmәsi,
Naxçıvanski adına hәrbi liseyin yaradılması, ölkәdә müstәqil sosial-iqtisadi infrastrukturun yaradılması vә inkişafı, istehsal
müәssisәlәrinin artırılması gәlәcәk müstәqilliyin 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-zaman tarixi şәraitin diktәsi vә xalqın azadlıq ruhunun
hökmü ilә milli haqlarımız uğrunda gedәn mücadilәlәr son nәticәdә mәğlubiyyәtә uğramış, ata-babalarımızın müstәqillik arzuları yadelli işğalçılar tәrәfindәn qan içindә boğulmuşdur. Ən ibrәtamiz vә tәәssüflәndirici hal odur ki, bu acı mәğlubiyyәtlәrdә obyektiv proseslәrlә yanaşı, subyektiv amillәrin dә ciddi tәsiri olmuşdur. Daxili çәkişmәlәr vә münaqişәlәr,
regional vә sinfi maraqların milli mәnafelәrdәn üstün
tutulması, әn başlıcası xalqın bütün tәbәqәlәrini vahid mәqsәd әtrafında birlәşdirmәyi bacaran ümummilli liderin olmaması mәhz bu cür subyektiv amillәrdәndir ki, xarici müdaxilәyә meydan açmış, milli
müstәqillik üçün yaranmış tarixi şansın gerçәklәşmәsinә imkan vermәmişdir. Bunu XVIII әsrdә – bütün dünyada milli dövlәtlәrin formalaşması prosesinin
getdiyi bir zamanda Azәrbaycanın xanlıqlara parçalanması faktı da tәsdiq edir, Şәrqdә ilk demokratik
respublika olan Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
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 içәrisindәn çıxmış siyasi qüvvәlәrin hakimiyyәtә gәlmәsi
ilә nәticәlәndi. Lakin bir tәrәfdәn Ermәnistanın
torpaqlarımıza tәcavüzü, digәr tәrәfdәn isә hakimiyyәt tәcrübәsi vә sәriştәsi olmayan qüvvәlәrin daxili
vә xarici siyasәtdә buraxdığı sәhvlәr xalqımızı ciddi
sınaqlar qarşısında qoydu. Siyasi didişmәlәr vә silahlı qruplaşmaların mübarizәsi ölkәni vәtәndaş müharibәsi 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 tәbәqәlәrinin inandığı vә hörmәt bәslәdiyi ümummilli
lider, böyük siyasi iradәyә vә tәcrübәyә malik
Heydәr Əliyev şәxsiyyәti var idi. Xalqın mütlәq әksәriyyәtinin, o cümlәdәn, hakimiyyәt nümayәndәlәrinin tәkidli tәlәbi ilә Bakıya gәlib Ali Sovetin Sәdri, 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 tәzyiqlәrin qarşısını almaq vә belәliklә, dövlәt müstәqilliyimizi qoruyub saxlamaq istiqamәtindә apardığı nәhәng işlәr bu gün öz bәhrәsini verir. Biz o günlәrin

canlı şahidlәri olsaq da, hәmin dövrdә baş vermiş
proseslәri yenidәn mәnalandırmaq, onların mahiyyәtinә daha dәrindәn varmaq ehtiyacı duyuruq.
Möhtәrәm Heydәr Əliyevin Ali Sovetin Sәdri seçilәrkәn etdiyi çıxışın mәtni xüsusi diqqәt çәkir. Ötәn
illәrdәn sonra hәmin proqram xarakterli çıxışa nәzәr
saldıqda görürük ki, ulu öndәrin bütün fәaliyyәti o
tarixi çıxışdakı müddәaların addım-addım gerçәklәşdirilmәsindәn 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 keçirilmәsi
vә әrazi bütövlüyünün tәmin olunması istiqamәtindә
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 Prezidentimiz İlham Əliyevin düşünülmüş iqtisadi siyasәti
sayәsindә Azәrbaycan inkişaf tempinә görә әn yüksәk yeri tutdu, bütün dünyanı iqtisadi böhran bürüdüyü 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 oynamasından maksimum istifadә etmәyә çalışırdı. Ümummilli lider Heydәr Əliyevin xarici siyasәtindә, Şәrqә
münasibәtdә, qonşu ölkәlәrlә, xüsusilә, Türkiyә, İran
vә s. ölkәlәrlә münasibәtlәrdә uzaqgörәnlik, müdriklik vә diplomatik sәriştә hәmişә duyulurdu. Ölkәmizlә çoxsaylı dini, mәdәni, etnik tellәrlә
bağlı olan Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәri
ilә bәrabәrhüquqlu münasibәtlәr qurulur, regionda yerlәşәn bütün dövlәtlәrlә
mehriban qonşuluq әlaqәlәri saxlanılır,
bu әlaqәlәr inkişaf etdirilәrәk möhkәmlәndirilirdi 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
coğrafi vә siyasi cәhәtdәn yaxın ölkәlәrlә münasibәtlәrә daha çox diqqәt yetirilirdi. Belә ölkәlәrә birinci növbәdә
Türkiyә, İran, Sәudiyyә Ərәbistanı, Misir, Pakistan vә s. aiddir. Bu vә İslam
Konfransı Tәşkilatına daxil olan digәr ölkәlәrin Azәrbaycana dәstәyi, mәnәvi yardımı gәnc dövlәtimiz
üçün çox vacib idi. Bütün bu amillәri nәzәrә alan
Heydәr Əliyevin apardığı siyasәt nәticәsindә bu sahәdә böyük uğurlar qazanılmış vә qazanılmaqdadır.
Ulu öndәr Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә qayıdışından vә Elmlәr Akademiyasının üzvlәri ilә, elmi
ictimaiyyәtlә tarixi görüşündәn vә bu görüş nәticәsindә atdığı addımlardan sonra Elmlәr Akademiyası
sistemindә mövcud olmuş dәrin böhran, tәnәzzül,
hәtta iflas proseslәrinin qarşısı alındı vә necә deyәrlәr, ölkәnin digәr sahәlәrindә olduğu kimi, Elmlәr
Akademiyasında da sabitlik yarandı. Elmin inkişafı,
elmi-texniki potensialın güclәnmәsi, yüksәkixtisaslı
elmi kadrların hazırlanması, cәmiyyәtdә elmi işçilәrin nüfuzunun artırılması sahәsindә önәmli tәdbirlәr
hәyata keçirildi. Ümummilli lider Heydәr Əliyevin
2001-ci il 15 may tarixli fәrmanı ilә Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasına “Milli Elmlәr Akademiyası” statusu verildi. Bu tarixi fәrman ölkәdә fundamental
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elmin nailiyyәtlәrini, Azәrbaycan xalqının sosial, iqtisadi, 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 islahatlar, elmin inkişaf strategiyası, Elmin İnkişafı Fondunun yaradılması ilә bağlı sәrәncamları ilә Azәrbaycan elminin günün tәlәblәri sәviyyәsinә yüksәlmәsi istiqamәtindә mühüm addımlar atdı. Ötәn illәrdә ölkәmizdә alimlәrin mәvaciblәri dәfәlәrlә artırılıb.
Xüsusәn dә, dövlәt başçısının 2005-ci ildә Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının 60 illiyi ilә әlaqәdar imzaladığı sәrәncamlarla görkәmli alimlәrimizә
yüksәk dövlәt mükafatları, elmi adlar, Prezident tәqaüdü 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 Proqramı 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 2009-2015ci illәrdә Elmin İnkişafı üzrә Milli Strategiyada öz
әksini tapıb. Hazırda bu istiqamәtdә böyük işlәr gedir, mütәmadi beynәlxalq konfrans, simpozium,
seminarlar keçirilir. Böyük uğurlar qazanılır. Beynәlxalq jurnallarda mәqalәlәr dәrc olunur.
İstәnilәn şәxsin Vәtәnә, xalqa xidmәti onun
gördüyü işlәrlә, yaratdığı maddi sәrvәtlәrlә, harada
6
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olursa-olsun Vәtәninin, xalqının
mәnafeyini hәr şeydәn uca tutması ilә ölçülür. Heydәr Əliyevin
hәyat yolunu nәzәrdәn keçirәrkәn
bir daha әmin oluruq ki, onun
çoxşaxәli yorulmaz vә zәngin
fәaliyyәti Azәrbaycana, Azәrbaycan xalqına fәdakarcasına xidmәtin bariz nümunәsidir. Bu,
sovet dövründә dә belә olub, Vәtәnimiz müstәqillik әldә edәndәn
sonra da.
Heydәr Əliyevin bütün rәhbәrliyi dövründә apardığı ümumi
siyasәt bu olmuşdur: Azәrbaycanın ümummilli mәnafelәrini
istәnilәn sәviyyәdә müdafiә etmәk, bütün sahәlәrdә inkişafa
nail olmaq, xalqın vә ölkәnin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk. Hesab
edirәm ki, ulu öndәr tarix boyu
xalqımızın yaşadığı әn möhtәşәm
renessans dövrünün banisidir. Heydәr Əliyev Azәrbaycan tarixinә böyük qurucu kimi daxil olub.
Türkiyәdә Mustafa Kamal Atatürk öz xalqının tarixindә hansı yeri tutmuşsa, Heydәr Əliyev dә Azәrbaycan 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.

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 multifaceted 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.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının
96 illiyi qeyd edilib
2019-cu il mayın 8-dә AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda ümummilli lider
Heydәr Əliyevin anadan olmasının 96
illiyi qeyd edilib. İnstitutun direktoru,
akademik, millәt vәkili Gövhәr Baxşәliyeva tәdbirdә çıxış edәrәk, Azәrbaycan xalqının hәyatında ulu öndәrin әvәzedilmәz rolundan danışıb.
Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә gәlişinin 50 ilinin tamam olacağını diqqәtә
çatdıran G.Baxşәliyeva Azәrbaycan
tarixinin 1969-cu ildәn bәri yaşanan
dövrünün ulu öndәrin adı ilә sıx bağlı
olduğunu vә tariximizә Heydәr Əliyev dövrü kimi hәkk olunduğunu
qeyd edib.
Ulu öndәrin sovetlәr dövründә
respublikamıza rәhbәrlik etdiyi illәrdә gördüyü
işlәrdәn söz açan Gövhәr xanım, onun müstәqilliyin
ilk ağır illәrindә hakimiyyәtә qayıdıb böyük
müdrikliyi ilә, apardığı uğurlu daxili vә xarici

siyasәti sayәsindә ölkәmizi bütün çәtinliklәrdәn xilas
edәrәk inkişafının әsasını qoyduğunu, Azәrbaycanda
dünyәvi, hüquqi, demokratik dövlәt qurduğunu
söylәyib.
G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin Azәrbaycan
xalqının müstәqilliyi, dövlәtçiliyimizin inkişafı
yolunda göstәrdiyi xidmәtlәrdәn söz açıb: «Azәrbaycanın müstәqilliyinin bәrpası, ölkәmizdә siyasi
sabitliyin yaranması, Azәrbaycan ideologiyasının
yaranması vә inkişafı, respublikamızın dünya
birliyinә inteqrasiyası, nail olduğu yüksәk iqtisadi
inkişafı ümummilli lider Heydәr Əliyevin adı ilә

bağlıdır».
G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin ölkәnin hәyatının
bütün sahәlәrinә, o cümlәdәn elmә böyük diqqәt
yetirdiyini söylәyib. Ulu öndәrin ikinci dәfә
hakimiyyәtә qayıdanda, 1993-cü ildә mәhz birinci
görüşünü Elmlәr Akademiyasında
Azәrbaycan ziyalıları ilә keçirdiyini
xatırladan Gövhәr xanım, onun
hәmin görüşdә söylәdiyi sözlәri xatırladıb: “Elmlәr Akademiyası Azәrbaycan xalqının bir neçә nәsli
tәrәfindәn yaradılmış milli sәrvәtidir,
biz onu qoruyub yaşatmalıyıq”.
Heydәr Əliyevin liderlik keyfiyyәtlәrinin dünya miqyasında
qәbul olunduğunu deyәn Gövhәr
Baxşәliyeva, onun siyasәtinin bu
gün Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn layiqincә davam etdirildiyini
qeyd edib.
Sonra institutun Din vә ictimai
fikir tarixi şöbәsinin müdiri, fәls.ü.f.d. Esmeralda
Hәsәnova, Mәrkәzi Asiya ölkәlәri şöbәsinin müdiri,
i.ü.e.d. Dünyamalı Vәliyev vә başqaları çıxış edәrәk,
müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin әsasını qoymuş ulu
öndәrin suveren Azәrbaycanın inkişafı yolunda
göstәrdiyi xidmәtlәrdәn söz açıblar. Çıxış edәnlәr
Heydәr Əliyevin dövlәtçiliyimizin memarı, ölkәmizdә sabitliyin tәminatçısı olduğunu söylәyәrәk,
ümummilli liderin 1969-cu ildә hakimiyyәtә gәlişindәn sonra respublikamızın әldә etdiyi uğurlardan
danışıblar, unudulmaz rәhbәrin adının tarixә әbәdi
hәkk olunduğunu qeyd ediblәr.
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019

7

Şəxsiyyət

Ümummilli lider Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә
gәlişinin 50 illiyi ilә әlaqәdar tәdbir keçirilib

2019-cu il iyulun 8-dә AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda ümummilli
lider Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә gәlişinin 50 illiyi
ilә әlaqәdar tәdbir keçirilib.
Tәdbirdә çıxış edәn İnstitutun direktoru, Milli Mәclisin deputatı, akademik
Gövhәr Baxçәliyeva bildirib ki, ümummilli lider Heydәr Əliyev Azәrbaycan xalqının taleyindә böyük rol oynayan, hәtta
bir çox cәhәtdәn onu müәyyәnlәşdirәn
dahi şәxsiyyәtdir. Ulu öndәrin 50 il öncә
hakimiyyәtә gәlişindәn söz açan G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin Azәrbaycan SSR
KP MK-nın birinci katibi seçilәndәn dәrhal sonra qısa müddәtdә respublikada idarәçilik sistemini xeyli möhkәmlәndirdiyini, 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, sәnayenin dinamik inkişafını, geniş sosial-mәdәni quruculuq proqramı hәyata keçirildiyini qeyd edib vә hәmin
illәrdә yaradılmış iqtisadi, elmi-texniki vә mәdәni potensialın gәlәcәkdә respublikanın tam müstәqil dövlәt
kimi fәaliyyәt göstәrmәsi üçün möhkәm zәmin
yaratdığını bildirib.
G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin 1982 ildә Sov.
İKP MK Siyasi Bürosuna üzv vә SSRİ Nazirlәr Soveti sәdrinin birinci müavini tәyin edilmәsindәn sonra bu imkanlardan da Azәrbaycanın inkişafı naminә
istifadә etdiyini vә bütövlükdә 1969-87 illәrin
8
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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
müdrik dövlәt adamı kimi addım-addım
ölkәni düşdüyü fәlakәtli vәziyyәtdәn çıxartmaq istiqamәtindә titanik fәaliyyәtә
başladığını deyәn Gövhәr xanım, ulu öndәrin qısa müddәtdә ictimai asayişin bәrpasına nail olduğunu, insanlarda gәlәcәyә
böyük inam yaratdığını, ölkәmizin yüksәk iqtisadi
yüksәlişinin, müstәqil Azәrbaycanın demokratik, hüquqi, dünyәvi dövlәt kimi inkişafının әsasını qoyduğunu vurğulayıb.

G.Baxşәliyeva Heydәr Əliyevin qurduğu Azәrbaycan dövlәtinin sükanı arxasına onun siyasi kursunun әn layiqli davamçısı - prezident İlham Əliyevin
onun ideyalarını yaşadaraq, çiçәklәnәn Azәrbaycanı
daha uca zirvәlәrә apardığını deyib.
Tәdbirdә Yeni Azәrbaycan Partiyası Yasamal Rayon
Tәşkilatı AMEA ak. Z.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutu partiya tәşkilatının sәdri fil.ü.f.d. Lalә Bayramova, 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 Əliyevin Azәrbaycan xalqının hәyatındakı rolundan, hәm
sovet dövründә, hәm dә müstәqillik illәrindә ümummilli
liderin rәhbәrliyi altında Azәrbaycanda aparılan quruculuq işlәrindәn, ulu öndәrin elmә, tәhsilә, mәdәniyyәtә
göstәrdiyi diqqәt vә qayğıdan danışıblar.

Nəsimi-650

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 bәdiiictimai 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.
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Nəsimi-650

1ԥVLPLԥGԥELPLUDVÕQGDԥUԥEGLOL

*|YKԥU%D[úԥOL\HYD
AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına
ùΩrqúünaslıq ønstitutunundirektoru,
Milli MΩclisin deputatı,akademik


*LULú
%|\N$]ԥUED\FDQúDLUL6H\LGøPDGԥGGLQ1ԥVLPL
QLQ\DUDGÕFÕOÕ÷ÕKԥU]DPDQ$]ԥUED\FDQ7UNL\ԥøUDQ
Yԥ $YURSD WԥGTLTDWoÕODUÕQ GLTTԥW PԥUNԥ]LQGԥ ROPXú
GXU+ԥOԥRUWDԥVUOԥUGԥRQXQԥVԥUOԥULWԥ]NLUԥYԥFQJOԥ
UԥGD[LOHGLOPԥNOԥ\DQDúÕD\UÕFDGLYDQODUúԥNOLQGԥGԥ
]N|oUOԥUԥN\D\ÕOPÕúGÕU%XQXúԥUWOԥQGLUԥQVԥEԥE
OԥUGԥQ ELUL Gԥ ԥVԥUOԥULQLQ oGLOOLOL\LGLU ùDLULQ SRHWLN
LUVLQLQoGLOOLOL\LEDUԥGԥLONPԥOXPDWDRUWDoD÷PԥO
OLIOԥULQGԥQ;9,ԥVUWԥ]NLUԥoLVL/ԥWLIL4ԥVWԥPRQXOXQXQ
³7ԥ]NLUԥWúúԥUD´DGOÕԥVԥULQGԥUDVWJԥOLQLU7ԥ]NLUԥoL
1ԥVLPLQLQWUNIDUVYԥԥUԥEGLOOԥULQLQKԥUELULQGԥGL
YDQÕROPDVÕQÕELOGLULU  
1ԥVLPLQLQ ԥUԥEFԥ GLYDQÕ EL]ԥ JԥOLE oDWPDVD GD
PXPL\\ԥWOԥRQXQEHOԥELUGLYDQVDKLELROXEROPD
PDVÕKԥOԥOLNWԥVGLTLQLWDSPDVDEHOԥúDLULQSRHWLNLU
VLQGԥ ԥUԥE GLOLQGԥQ JHQLú LVWLIDGԥ ROXQPDVÕ LQNDU
ROXQPD]IDNWGÕU


7ԥGTLTDWoÕODU1ԥVLPLQLQԥUԥEFԥ
\DUDGÕFÕOÕ÷ÕKDTTÕQGD
4H\G HWPԥOL\LN NL 1ԥVLPLQLQ úHLULQGԥ ԥUԥE GL
OLQGԥQLVWLIDGԥNODVVLNúHLULPL]ԥ[DVRODQELUVSHVLIL
NDQÕQ LQLNDVÕ úԥNOLQGԥGLU \ԥQL úDLULQ ԥUԥE GLOLQGԥQ
LVWLIDGԥVL|]QD\UÕD\UÕԥUԥEFԥLIDGԥWԥUNLEFP
Oԥ Yԥ EH\WOԥU  úԥNOLQGԥ J|VWԥULU 1ԥVLPLQLQ 4XUDQD
EԥOԥGOL\L LTWLEDVODUÕ WԥOPLKOԥUL VXUԥ DGODUÕQD LVWL
QDGODUÕGD  RQXQԥUԥEGLOLQLPNԥPPԥOELO
GL\LQLWԥVGLTOԥ\LU
0ԥOXPROGX÷XNLPLPWԥIԥNNLUúDLULQEL]ԥJԥOLE
oDWDQ LUVL WUNFԥ Yԥ IDUVFD LNL GLYDQGDQ LEDUԥWGLU Yԥ
KԥULNLGLYDQGDúDLULQԥUԥEFԥEH\WOԥULQԥGԥ\HUYHULO
PLúGLU4H\GHWPԥOL\LNNL1ԥVLPLQLQD]VD\OÕԥUԥEFԥ
úHLUOԥUL RQXQ IDUVFD GLYDQÕQGD ³ԤUԥEFԥ úHLUOԥU Yԥ
POԥPPԥ´TLVPLQGԥ\HUDOÕUùDLULQIDUVFDGLYDQÕQÕQ
VRQXQGD \HU DODQ EX ԥUԥEFԥ  Tԥ]ԥO Yԥ  POԥPPԥ
ԥUԥEFԥIDUVFD  úHLUGԥQ EDúTD 1ԥVLPLQLQ KԥU LNL
GLYDQÕQDVԥSԥOԥQԥQԥUԥEFԥLIDGԥYԥFPOԥOԥURQXQEX
GLOԥ NLID\ԥW TԥGԥU EԥOԥG ROGX÷XQX J|VWԥULU (\QL
]DPDQGD EX úHLUOԥU RQXQ ԥUԥEFԥGԥNL VԥQԥWNDUOÕ÷ÕQÕQ
VԥYL\\ԥVLQL Pԥ\\ԥQOԥúGLUPԥ\ԥ Gԥ \DUGÕP HGLU
úDLULQԥUԥEGLOLQGԥEԥGLLV|]VԥQԥWNDUOÕ÷ÕQÕL]OԥPԥNYԥ
ԥUԥEFԥ ԥVԥUOԥUL LOԥ Eԥ]L SDUDOHOOԥU DSDUPDT
ED[ÕPÕQGDQ GD PDUDT GR÷XUXU (\QL ԥGԥEL Wԥ]DKU
)]XOL\DUDGÕFÕOÕ÷ÕoQGԥ[DUDNWHULNGLU7ԥԥVVINL
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1ԥVLPLQLQԥUԥEFԥԥVԥUOԥULQLQVD\FDD]OÕ÷ÕRQODUÕGDKD
JHQLúoHYUԥGԥԥUԥEúHLULNRQWHNVWLQGԥ|\UԥQPԥ\ԥYԥ
EXԥVDVGDVԥOԥI[ԥOԥIOLNPQDVLEԥWOԥULQLQPԥ\\ԥQ
OԥúGLULOPԥVLQԥLPNDQYHUPLU
%XUDGD EX FԥKԥWL Gԥ YXU÷XODPDOÕ\ÕT NL 1ԥVLPL
WUNFԥúHLUOԥULQGԥԥUԥEYԥIDUVV|]OԥULQLWUNFԥLOԥXVWD
OÕTODԥODTԥOԥQGLULUEXLIDGԥOԥUOԥ\DUDGÕODQSRHWLNYDVL
WԥOԥUúHLUԥEԥ]ԥNYHULUYԥQԥWLFԥGԥRSRHWLNSDUoDEԥGLL
HVWHWLNGԥ\ԥUNԥVEHWPLúROXU EXEDUԥGԥED[ 
1ԥVLPLQLQԥUԥEFԥSRHWLNLUVLoR[NLoLNKԥFPOLRO
VDGDLVWԥU$]ԥUED\FDQLVWԥUVԥGԥ[DULFL|ONԥWԥGTL
TDWoÕODUÕQÕQGLTTԥWLQGԥQNԥQDUGDTDOPDPÕúGÕUùDLULQ
KԥULNLGLYDQÕQÕQQԥúUOԥULQGԥNL|QV|]OԥUGԥ\DUDGÕFÕ
OÕ÷ÕQÕQP[WԥOLISUREOHPOԥULQԥKԥVUROXQPXúWԥGTLTDW
ԥVԥUOԥULQGԥ \HUL JԥOGLNFԥ EX PԥVԥOԥ\ԥ Gԥ WR[XQXO
PXúGXU%XEDUԥGԥD]ԥUED\FDQOÕWԥGTLTDWoÕODUGDQ+ԥ
PLG 0ԥPPԥG]DGԥ $EGXOOD 0ԥKԥPPԥGL WUNL\ԥOL
DUDúGÕUÕFÕODUGDQ +VH\Q $\DQ 9H\V 'H÷LUPHQoD\
LUDQOÕ WԥGTLTDWoÕODUGDQ <ԥGXOOD &ԥODOL 3ԥQGDUL +
VH\Q6ԥGLTYԥGLJԥUOԥULV|]DoPÕúODU
øUDQOÕDUDúGÕUÕFÕ+VH\Q6ԥGLTԥJ|Uԥ1ԥVLPLQLQ
ԥUԥEFԥ GLYDQÕQÕQ PNԥPPԥO QV[ԥVL WDSÕOPDVD GD
RQXQ +DIL]L4XUDQ ROGX÷X Yԥ |PUQQ VRQ LOOԥULQL
ԥUԥEOԥUDUDVÕQGD\DúDPD÷ÕD\GÕQGÕU7UNFԥYԥIDUV
FD GLYDQODUÕQGD LúOԥWGL\L  ԥUԥEFԥ OԥWLI POԥPPԥOԥU
RQXQ ԥUԥE úHLULQԥ EԥOԥG ROGX÷XQD ELU VEXWGXU 
  7ԥGTLTDWoÕ\D J|Uԥ EԥONԥ KUXILOL\LQ ԥUԥEOԥU
DUDVÕQGD TDGD÷DQ ROGX÷X RQXQ ԥUԥEFԥ GLYDQÕQÕQ
JL]OLVD[ODQÕOPDVÕQDELUVԥEԥEROPXúGXU  
%X PODKL]ԥ LVԥ PDUDT GR÷XUVD GD IԥU]L\\ԥ RO
PDTGDQLUԥOLJHGԥELOPLU
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$PPDWDQÕQPÕúWUNL\ԥOLDOLP+VH\Q$\DQúDLU
LQԥUԥEFԥGLYDQÕROPDVÕEDUԥGԥNLPODKL]ԥQLúEKԥDO
WÕQDDOÕU1ԥVLPLúQDVDOLPԥJ|Uԥ“istΩr türkcΩ, istΩr
farsca divanlarındakı beytlΩrdΩn, mülΩmmΩlΩri vΩ
bir-iki dΩnΩ ΩrΩbcΩ qΩzΩlindΩn ΩrΩbcΩni yaxúı bildiyi
vΩ bu dildΩ dΩ úeirlΩr yaza bilΩcΩk qΩdΩr mΩlumata
sahib oldu÷u görünür. Buna görΩ dΩ bΩzi qaynaqlar
“Ωl-lisaneyni-sΩlasΩ”dΩ úeir söylΩmiúdir deyirlΩr”
 7ԥGTLTDWoÕQÕQLVWLQDGÕQGDQRQXQ³ԥOOLVDQH\
QLVԥODVԥ´LIDGԥVLLOԥ/ԥWLIL4ԥVWԥPRQXOXQXQ³7ԥ]NL
UԥWúúԥUD´VÕQÕQԥ]ԥUGԥWXWPDVÕPԥOXPROXU0DUDT
OÕGÕUNL9'H÷LUPHQoD\úDLULQԥUԥEFԥGLYDQÕQÕQKԥOԥ
OLN ԥOGԥ ROXQPDGÕ÷ÕQÕ ELOGLUԥUԥN ԥOGԥ RODQ ԥUԥEFԥ
SRHWLN PԥWQOԥUL EDUԥGԥ GԥTLT PԥOXPDW YHUVԥ Gԥ
úDLULQԥVԥUOԥULQLVDGDOD\DUNԥQԥUԥEFԥGLYDQÕGDԥVԥULQ
VL\DKÕVÕQDGD[LOHGLU /,, 
4H\GHWPԥOL\LNNLúDLULQԥUԥEFԥúHLUOԥULQLQVԥYL\
\ԥVLKDTTÕQGDUԥ\P[WԥOLIOL\LYDU3URI+ԥPLG0ԥP
PԥG]DGԥ\ԥ J|Uԥ ԥUԥEFԥ úHLUOԥULQ V|\OԥQPԥVLQGԥ Gԥ
1ԥVLPLPԥKDUԥWYԥNDPLOOLNJ|VWԥUPLúGLU  
øUDQOÕWԥGTLTDWoÕ<ԥGXOOD&ԥODOL3ԥQGDULLVԥúDLULQ
ԥUԥEFԥ úHLUOԥULQL EHOԥ TL\PԥWOԥQGLULU “onun ΩrΩbcΩ
úeirlΩrini ΩrΩbdillilΩrdΩn artıq, farsdillilΩr baúa
düúΩr”  
ùԥUTúQDVDOLP$0ԥKԥPPԥGL³1ԥVLPLQLQ\DUDGÕ
FÕOÕ÷ÕQGDԥUԥEFԥLIDGԥOԥULQIRUPDYԥPԥ]PXQXQXQEԥ
]L [VXVL\\ԥWOԥUL´ P|Y]XVXQGD \D]GÕ÷Õ GLVVHUWDVL\D
LúLQGԥ1ԥVLPLQLQGLOLQGԥԥUԥEFԥLOԥED÷OÕOÕ÷ÕQWԥ]DKU
úԥNLOOԥULQL DUDúGÕUPÕú KԥUI LIDGԥ WԥUNLE Yԥ FPOԥOԥU
úԥNOLQGԥ]ԥoÕ[DQEXEԥKUԥOԥQPԥQLԥQLQFԥQDQVOD
UÕQDGԥN WԥGTLT HWPLúGLU %X DUDúGÕUPDVÕQÕQ QԥWLFԥVL
RODUDT$EGXOOD0ԥKԥPPԥGL\D]ÕUNLG|YUQQE|\N
DOLPLRODUDT1ԥVLPLԥUԥEGLOLQLQTUDPPDWLNDVÕQD\D
[ÕQGDQEԥOԥGROPXúGXU    *|UNԥPOLQԥVLPLúQDV
+VH\Q$\DQÕQDUDúGÕUPDVÕGDEXPԥVԥOԥ\ԥD\GÕQOÕT
JԥWLULU “Zamanında mΩdrΩsΩlΩrdΩ oxudulan ΩrΩbcΩ
sΩrf vΩ nΩhv, fiqh, tΩfsir vΩ kΩlam oxudu÷una iúarΩt
edΩn beytlΩrinΩ rast gΩlinir”  
2UWD ԥVUOԥU ԥGԥEL\\DWÕ WԥGTLTDWoÕVÕ 7XUTXW 4DUD
Eԥ\Gԥ1ԥVLPLQLQԥUԥEFԥúHLU\DUDGÕFÕOÕ÷ÕQDPQDVL
EԥW ELOGLUԥUԥN \D]ÕU “bΩzi qaynaqlarda NΩsiminin
türkcΩ vΩ farsca divanlarından ayrı olaraq ΩrΩbcΩ
úeirlΩrindΩn meydana gΩlΩn bir dΩ ΩrΩbcΩ divanı
oldu÷undan söz edilmΩkdΩdir. Bu anda ΩlimizdΩ
NΩsiminin 3 ΩrΩbcΩ úeiri var. Bunlardan ikisi farsca divanında iki ΩrΩbcΩ-farsca mülΩmmΩ, digΩri
türkcΩ divanında bir türkcΩ-farsca-ΩrΩbcΩ mülΩmmΩ
úeirlΩrdΩn ibarΩtdir. Ancaq bu ana qΩdΩr NΩsiminin
bΩzi qaynaqlarda sözü edilΩn ΩrΩbcΩ divanı tapılmamıúdır”  


1ԥVLPLQLQDQDGLOOLYԥIDUVFDGLYDQODUÕQGD
ԥUԥEGLOLQLQ\HUL
1ԥVLPLQLQԥUԥEFԥLIDGԥV|]WԥUNLELYԥFPOԥOԥUL
QLQ [DUDNWHUL EԥGLL IԥOVԥIL Yԥ TUDPPDWLN Gԥ\ԥUOԥUL
EDUԥGԥ Gԥ DUDúGÕUPDODUGD ELU VÕUD PODKL]ԥOԥU

V|\OԥQPLúGLU2QXQKUXILOLNJ|UúOԥULԥVDVÕQGDKԥUI
OԥUԥ OHNVLN PԥQD \NOԥPԥVLQGԥQ Gԥ D\UÕFD EԥKV
HGLOPLúúDLULQ4XUDQD\ԥYԥVXUԥOԥULQGԥQLTWLEDVODUÕ
ԥUԥEFԥ LGLRPDWLN LIDGԥOԥUGԥQ LVWLIDGԥVL $]ԥUED\FDQ
GLOoLOL\LQGԥGԥ\ԥUOԥQGLULOPLúGLU ED[ 
1ԥVLPLQLQ ԥUԥEFԥ úHLUOԥULQLQ WԥKOLOL J|VWԥULU NL
úDLULQ ELU VÕUD J|UúOԥUL WUNFԥ Yԥ IDUVFD úHLUOԥULQGԥ
ROGX÷X NLPL ԥUԥEFԥ úHLUOԥULQGԥ Gԥ LIDGԥVLQL WDSPÕú
GÕU%XPúWԥUԥNOLNEDúOÕFDRODUDTWԥVԥYYILPODKL
]ԥOԥULQLIDGԥVLQGԥJ|UQU ED[ %XQXQOD\D
QDúÕ RQXQ EX D]VD\OÕ ԥUԥEFԥ úHLUOԥULQGԥ GLQL IԥOVԥIL
GúQFԥVLLUIDQYԥKUXILOLNOԥED÷OÕJ|UúOԥULQLQDoÕT
LIDGԥOԥULYHULOPLúGLUøODKLHúTLQLQLNDVÕQÕWDSGÕ÷ÕDúD
÷ÕGDNÕ|UQԥNOԥUԥQԥ]ԥU\HWLUԥN

ΕάϟΎΑΖϠμΗΪϘϟϲϧ
ΕΎϬϴϫϝΎλϮϟϊτϗϦϣΎϳ
 
(MΩn zat (Tanrı) ilΩ birlΩúdim,
Ey vüsalı kΩsΩn kiúi, heyhat!)
Yԥ\D
ϥΎϫήΒϟ̮ϟϢ̰Τϟ̮ϟϥΎτϠδϟ̮ϟϝΪόϟ̮ϟ
ΔϤόϧ̮ϟϒτόϟ̮ϟϥΎΤΒγΎϳβϳΪϗ̮ϟ
 
(ΨdalΩt sΩnindir, hökmranlıq sΩnindir, hökm
sΩnindir, dΩlil sΩnindir,
Ey Sübhan! MüqΩddΩslik sΩnindir, mΩrhΩmΩt
sΩnindir).
6RQXQFXEH\WLQ\HUDOGÕ÷ÕԥUԥEFԥúHLUGԥ1ԥVLPL
QLQVԥPLPLLVODPLJ|UúOԥULYԥ7DQUÕ\DKԥPGYԥVԥ
QDVÕ J|UQU 0WԥIԥNNLU ԥVPDLKVQDGDQ Sübhan,
Zahir, Tahir, Qadir, QΩffar, Munim, Muhsin,
Mufzil, Vahid, MΩcid, HΩmid NLPL DGODUOD 7DQUÕ\D
[LWDEHGԥUԥNRQXQIԥ]LOԥWLYԥPԥUKԥPԥWLQԥVÕ÷ÕQGÕ
÷ÕQÕGLOԥJԥWLULU
1ԥVLPLQLQԥUԥEFԥúHLUOԥULQGԥ)ԥ]OXOODKDPQDVL
EԥWLGԥLIDGԥHGLOPLúԥUԥEFԥLNLEH\WOLNúHLULPUúL
GLQԥKԥVUHGLOPLúGLU
ϼϴϟ̭ήόηΖΤΗϦϣ̮ϬΟϭΖϳέ
ϡή̯ϻϭϝϼΠϟΫΎϳ̮ϬΟϭέϮϨΑ
 
(GecΩ yüzünü saçının altında gördüm,
SΩnin yüzünün nuruyla, ey cΩlal vΩ úΩrΩf sahibi!)
ϼπϓ̮ϠπϔΑ̶ϟϞϘϓΖϴϨϓΫ
ϡϻϭΩΎ ϭ̶ϔΑ̶ϳΎϘΑϪΟϭΕΪΟϭ
 
(Yox oldu÷un zaman mΩnΩ fΩzlinlΩ FΩzl de;
ΨbΩdilik yolunu “fe”, “zad” vΩ “lam”da buldum).

ùDLULQ POԥPPԥ úHLUOԥULQLQ VD\Õ EDUԥGԥ Gԥ DUDú
GÕUPDODUGD ILNLU D\UÕOÕ÷Õ J|UQU %HOԥ NL WUNL\ԥOL
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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WԥGTLTDWoÕ 9'H÷LUPHQoD\ úDLULQ WUNFԥ GLYDQÕQGD
POԥPPԥ RODUDT \DOQÕ] ELU úHLUL IDUVFDWUNFԥ
ԥUԥEFԥ TH\GHGLU ;;;9  $PPD D]ԥUED\FDQOÕ
WԥGTLTDWoÕ 6ùÕ[Õ\HYD ³NΩsiminin mülΩmmΩ-mΩdhiyyΩsi: struktur vΩ ideya-mΩzmun özΩlliklΩri´ DGOÕ
PԥTDOԥVLQGԥ\D]ÕU“ùairin türkcΩ divanında bu qΩsidΩsindΩn baúqa, mülΩmmΩ poetik formasına müvafiq gΩlΩn qΩzΩl vΩ tuyuq qΩlibindΩ dΩ bir neçΩ
úeri vardır. NΩsiminin bir qΩsidΩsini H.Araslı, beú
qΩzΩlini H.Ayan, bir neçΩ qΩzΩl vΩ bir tuyu÷unu isΩ
H.SΩdiq mülΩmmΩ olaraq qeyd etmiúlΩr”.  
 7ԥGTLTDWoÕ\DJ|Uԥ³1ԥVLPLQLQWUNFԥGLYDQÕQ
GDNÕPOԥPPԥúHLUOԥUEԥ]ԥQLNLEԥ]ԥQoGLOOLIDUV
FD GLYDQÕQGD LVԥ ELU EH\W LVWLVQD ROPDTOD LNLGLOOLGLU
ԥUԥE Yԥ IDUV ´    $UDúGÕUPDGD 1ԥVLPLQLQ
PLVUDODUÕQÕQLNLVLWUNLNLVLLVԥԥUԥEGLOLQGԥROPDTOD
ELUWX\XTPOԥPPԥVLGԥWԥKOLOHGLOLU


1ԥVLPLúQDV6ùÕ[Õ\HYD\D]ÕU“MüqayisΩli tΩhlilimiz Ωsasında belΩ bir nΩticΩyΩ gΩldik ki, qΩzΩl
janrının qΩlibindΩki mülΩmmΩlΩrdΩ dΩ NΩsimi bu
poetik formanın struktur tΩlΩblΩri vΩ çΩrçivΩsini
aúaraq, ilhamının diktΩsi ilΩ yazmıú vΩ belΩ demΩk
mümkünsΩ, fikrin ifadΩsi ona hansı dildΩ gΩlibsΩ,
onu poetik formanın qΩliblΩúmiú texnikasına mΩcburi uy÷unlaúdırmayaraq, sΩrbΩst bir úΩkildΩ ifadΩyΩ üstünlük vermiúdir. ÖrnΩklΩrΩ nΩzΩr salaq.
NΩsiminin:
Saqiya, mahi-siyam oldu tΩmam,
GΩl bΩri, sunsa÷Ωri-mey, vΩssΩlam,
- mΩtlΩli qΩzΩlinin üçüncü, altıncı, sΩkkizinci vΩ
doqquzuncu beytlΩrindΩ birinci misralar türk, ikinci
misralar ΩrΩbcΩ verilmiúdir”  

4H\G HWGL\LPL] SRHWLN SDUoDODUGDQ GD J|UQ
G\ NLPL 1ԥVLPLQLQ ԥUԥEFԥ úHLUOԥULQGԥ GLTTԥW
\HWLULOԥQEDúOÕFDFԥKԥWNDPLOOLNYԥ7DQUÕVHYJLVLGLU
ùDLULQEXԥVԥUOԥULVD\FDD]OÕ÷ÕYԥP|Y]XPԥKGXGL\
\ԥWLED[ÕPÕQGDQWԥԥVVINLWUNFԥYԥIDUVFDúHLUOԥUL
TԥGԥURQXQV|]VԥQԥWNDUOÕ÷ÕYԥSRHWLNTGUԥWLEDUԥ
Gԥ V|] DoPD÷D LPNDQ YHUPLU %XQXQOD EHOԥ EX
ԥVԥUOԥU oGLOOL EԥGLLIԥOVԥIL ILNLU WDUL[LPL]LQ ELU
VԥKLIԥVLROPDVÕED[ÕPÕQGDQԥKԥPL\\ԥWNԥVEHGLU


1ԥVLPLԥUԥEWԥGTLTDWoÕVÕQÕQJ|]LOԥ



<HULJԥOPLúNԥQTH\GHWPԥOL\LNNLWUNIDUVWUN
ԥUԥE ԥUԥEIDUV GLOOԥULQGԥ LúOԥQԥQ V|] Yԥ LIDGԥOԥULQ
ELUJԥ LúWLUDNÕ LOԥ\D]ÕODQ |UQԥNOԥU ³POԥPPԥ´ QPX
QԥOԥULVD\ÕOÕU
1ԥVLPLQLQ \DUDGÕFÕOÕ÷ÕQGD [VXVL \HUL RODQ
POԥPPԥ úHLUOԥULQGԥQ ELULQGԥQ LUIDQL Pԥ]PXQOX
ԥUԥEFԥELUEH\WԥQԥ]ԥUVDODT

̶ϳϮγΩϮΟϭϻήϴϐϟϦϋΖϴϨϓΪϘϟ
̶ϳΎϘΒϠϬΗϮΒΜϳΩϮΟϭ̶ϔϧϥϻ
 
(Masivayı kΩndimdΩn çıxardım, atdım, mΩndΩn
baúqa bir varlıq qalmadı,
Çünki varlı÷ımın yox olması ΩbΩdiliyimin gerçΩklΩúmΩsi demΩkdir).
12
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1ԥVLPLQLQ ԥUԥE GQ\DVÕQGDNÕ ú|KUԥWL Yԥ RQX WD
QÕGDQVԥEԥEOԥUEDUԥGԥILNLUP[WԥOLIOL\LYDU%L]EX
UDGD P|Y]XGDQ X]DTODúPDPDT oQ EX PUԥNNԥE
PԥVԥOԥQLQ WԥKOLOLQԥ JLULúPԥ\ԥFԥ\LN 0|Y]X úDLULQ
ԥUԥE GLOLQGԥNL ԥGԥEL PLUDVÕ ROGX÷XQGDQ EX EDUԥGԥ
ԥUԥE PԥOOLIOԥULQLQ Uԥ\LQL DUDúGÕUPD÷D oDOÕúGÕT %X
LVWLTDPԥWGԥ DSDUGÕ÷ÕPÕ] WԥGTLTDW \DOQÕ] ELU NLWDEÕQ
YDUOÕ÷ÕQÕ]ԥoÕ[DUGÕԤUԥEWԥGTLTDWoÕVÕԤEGOIԥWWDK
5DYYDV 4ԥOԥoLQLQ ³+ԥOԥE \DTXWX øPDGԥGGLQ 1ԥVL
PLKԥ\DWÕúHLUOԥULYԥIԥOVԥILILNLUOԥUL´DGOÕNLWDEÕ 'ԥ
PԥúT   ԥUԥE FR÷UDIL\DVÕQGD úDLUԥ KԥVU ROXQPXú
\HJDQԥPԥOXPPRQRTUDILNWԥGTLTDWGÕUYԥEXFԥKԥWL
LOԥGԥԥKԥPL\\ԥWNԥVEHGLU2[XFXODUGDEXPԥOOLILQ
úԥ[VL\\ԥWL EDUԥGԥ WԥVԥYYU \DUDWPDT QL\\ԥWL LOԥ
TH\GHWPԥOL\LNNLFLLOGԥ6XUL\DQÕQ+ԥOԥEúԥ
KԥULQGԥ DQDGDQ RODQ ԤEGOIԥWWDK 4ԥOԥoL  NLWDEÕQ
PԥOOLILGLU 'DKL PWԥIԥNNLU úDLU øPDGԥGGLQ 1ԥVL
PLQLQ ]DPDQÕQGD IԥOVԥILGLQL ILNLUOԥULQLQ JHQLú WԥE
OL÷ROXQGX÷X+ԥOԥEúԥKԥULQGԥԥUԥEELUWԥGTLTDWoÕQÕQ
TԥOԥPLQGԥQEHOԥELUDUDúGÕUPDQÕQԥUVԥ\ԥJԥWLULOPԥVL
RQXQ Gԥ\ԥULQL GDKD GD DUWÕUÕU  VԥKLIԥGԥQ LEDUԥW
RODQ NLWDE QLVEԥWԥQ NLoLN IRUPDWGDGÕU 0QGԥULFDW
\HGGLԥVDVEDúOÕTYԥDOWEDúOÕTODUGDQLEDUԥWRODQNL
WDEGD 1ԥVLPLQLQ Kԥ\DWÕ KDTTÕQGD GRO÷XQ PԥOXPDW
YHULOPԥNOԥ \DQDúÕ RQXQ IԥOVԥILGLQL ILNLUOԥULQLQ JH
QLú WԥKOLOLQԥ Gԥ \HU YHULOLU ùDLULQ \DúDGÕ÷Õ WDUL[L
G|YUԥLúÕTWXWDQ³4ÕVDWDUL[LPԥOXPDW´EDúOÕTOÕKLV
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VԥGԥRG|YUQVL\DVLLFWLPDLYԥ]L\\ԥWLEDUԥVLQGԥVL
\DVLoԥNLúPԥOԥULQEDúYHUGL\LELUFR÷UDIL\DKDTTÕQ
GD PԥOXPDWODU \HU DOPÕúGÕU ³+ԥ\DWÕ Yԥ ILNLUOԥULQLQ
IRUPDODúPDVÕQD WԥVLU HGԥQ PԥGԥQL\\ԥW TD\QDTODUÕ´
E|OPԥVLQGԥúDLULQGR÷XPWDUL[LYԥ\HULLOԥԥODTԥGDU
PEDKLVԥOLILNLUOԥUԥWR[XQXOPXúEXP|Y]XGD[VX
VԥQ Gԥ D]ԥUED\FDQOÕ DOLPOԥULQ ILNLUOԥULQԥ HWLPDG
HGLOPLúGLU1ԥVLPLQLQIԥOVԥILԥGԥELILNLUGQ\DVÕQÕQ
IRUPDODúPDVÕQGDRQXQP[WԥOLIFR÷UDILPԥNDQODUGD
\DúDPDVÕQÕQ UROXQGDQ Yԥ EX FR÷UDIL PԥNDQODUGDNÕ
oR[oHúLGOLPԥGԥQLYԥGLQLTD\QDTODUGDQEԥKVROXQ
PXúGXU %X E|OPԥGԥ KԥPoLQLQ 1ԥVLPLQLQ o GLOGԥ
TԥOԥPԥDOGÕ÷ÕGLYDQODUÕYԥQV[ԥOԥULKDTTÕQGDPԥOX
PDWYHULOPLúGLU³1ԥVLPLYԥKUXILOL\ԥoD÷ÕUÕú´EDú
OÕTOÕE|OPԥGԥKUXILOLNKԥUԥNDWÕWDUL[LDVSHNWGԥQGԥ
\ԥUOԥQGLULOPLú RQXQ IԥOVԥILUIDQL TDWODUÕ KDTTÕQGD
PԥOXPDW YHULOPLú Yԥ 1ԥVLPLQLQ EX KԥUԥNDWÕQ JHQLú
\D\ÕOPDVÕQGDNÕ UROXQGDQ EԥKV ROXQPXúGXU ³1ԥVL
PLQLQ PHPRULDOÕ´ DGOÕ EDúOÕTGD úDLULQ +ԥOԥEGԥNL
PԥTEԥUԥVLQLQFR÷UDILP|YTH\LPHPDUL[VXVL\\ԥW
OԥULQGԥQ EԥKV HGLOPLúGLU ³1ԥVLPLQLQ úHLUOԥULQGԥ
LQVDQ´EDúOÕTOÕE|OPԥGԥPKDULEԥOԥULQYVԥWWDSGÕ÷Õ
ELUG|YUGԥVXOWDQODUÕQKDNLPOԥULQTDQW|NG\ELU
oD÷GDLQVDQÕQQԥTԥGԥUPTԥGGԥVROGX÷XRQXQLOD
KL J|]ԥOOLNOԥUOԥ VVOԥQPLú ELU YDUOÕT ROGX÷X GúQ
FԥVLúDLULQúHLUOԥULԥVDVÕQGDWԥKOLOROXQPXúGXU³'X\
÷X Yԥ UIDQ DUDVÕQGD Tԥ]ԥO´ EDúOÕTOÕ E|OPԥGԥ úDLULQ
Tԥ]ԥOOԥULQLQ ԥVDV PRWLYLQL GQ\ԥYL KLVVOԥULQ \R[VD
UIDQLGX\÷XODUÕQWԥúNLOHWGL\L\D[XGGDKԥULNLVLQLQ
1ԥVLPLTԥ]ԥOLQLQԥVDVÕQÕWԥúNLOHWGL\LP|Y]XVXWԥKOLO
ROXQPXúGXU ³6HoLOPLú PԥWQOԥU´ EDúOÕTOÕ VRQXQFX
KLVVԥGԥ LVԥ úDLULQ Eԥ]L úHLUOԥULQLQ Tԥ]ԥO PԥVQԥYL
WX\XT Yԥ V  LQJLOLV Yԥ IDUV GLOOԥULQGԥQ ԥUԥE GLOLQԥ
HGLOPLúWԥUFPԥOԥULYHULOPLúGLU.LWDEÕQVRQXQGDLVԥ
WԥGTLTDW ԥVQDVÕQGD LVWLIDGԥ ROXQDQ PԥQEԥOԥULQ
VL\DKÕVÕ\HUDOÕU2QXGDTH\GHGԥNNLEXPԥQEԥOԥU
DUDVÕQGDFLOGԥ%DNÕGDQԥúUROXQDQøPDGԥGGLQ
1ԥVLPLQLQԥVԥUOԥULYԥKԥPLQWDUL[Gԥ+ԥPLG$UDVOÕQÕQ
WԥUWLELLOԥQԥúUHGLOԥQ1ԥVLPLGLYDQÕGD\HUDOÕU
$]ԥUED\FDQOÕWԥGTLTDWoÕODUDJ|Uԥ³4ԥOԥoLQLQNL
WDEÕQÕԥUԥE|ONԥOԥULQGԥE|\N$]ԥUED\FDQúDLULKDT
TÕQGDQԥúUROXQPXúLON VDQEDOOÕԥVԥUVD\PDTRODU´
 
<HUL JԥOPLúNԥQ EXQX GD TH\G HWPԥOL\LN NL KD
]ÕUGD ùԥUTúQDVOÕT øQVWLWXWXQXQ ԥPԥNGDúÕ GRVHQW
0DKLU +ԥPLGRYD EX PRQRTUDIL\DQÕQ WԥUFPԥVL
WDSúÕUÕOPÕúGÕU
hPXPL\\ԥWOԥ ԥUԥE ԥGԥEL\\DWúQDVOÕ÷ÕQGD 1ԥVL
PLLUVLQLQWԥGTLTLWDUL[LQԥFLLOGԥ6XUL\DGDWԥú
NLOROXQPXúNRQIUDQVGDR[XQDQPԥUX]ԥOԥULGԥGD[LO
HWPԥN RODU +ԥPLQ PԥUX]ԥOԥULQ TÕVD LFPDOÕQÕ WԥT
GLPHGԥQDNDG%ԥNLU1ԥEL\HYLQPԥOXPDWÕQGDQD\
GÕQROXUNL0ԥKԥPPԥG.DPDOÕQ³1ԥVLPLQLQTԥWOL
VԥEԥEOԥUL Eԥ]L WԥIԥUUDWODU´ PԥUX]ԥVLQGԥ 1ԥVLPL
TԥGLPԥUԥEFԥTD\QDTODUԥVDVÕQGDPԥWLQKH\UԥWDPL]
G|]PYԥLUDGԥVDKLELELUúԥ[VNLPL6DUERQQDXQL
YHUVLWHWLQLQ \HWLUPԥVL +VH\Q ԥV6DGÕTLQ PԥUX]ԥ

VLQGԥ LVԥ úDLU LVODP GLQLQLQ ELOLFLVL NLPL WԥTGLP
ROXQPXúGXU'U0DKPXGԤKNDPKUXILOLNYԥ1ԥ
VLPLLOԥED÷OÕGLJԥUPԥQEԥOԥUGԥUDVWJԥOLQPԥ\ԥQPԥ
VԥOԥOԥUԥ GLTTԥW \HWLUPLúGLU    'U 0ԥKԥP
PԥG .DFFDK LVԥ |] PԥUX]ԥVLQGԥ úDLU KDTTÕQGD \H
JDQԥPԥOXPPRQRTUDIL\D\D±4ԥOԥoLQLQ³+ԥOԥE\D
TXWX øPDGԥGGLQ 1ԥVLPL´ ԥVԥULQԥ GLTTԥWL FԥOE HWGL
+ԥPLQWԥGELUKDTTÕQGDK|UPԥWOLDNDGHPLN%1ԥEL
\HYLQNLWDEÕHOԥFԥGԥLQVWLWXWXQԥPԥNGDúÕ6ùÕ[Õ\H
YDQÕQ YHUGL\L PԥOXPDW ԥVDVÕQGD EHOԥ ELU TԥQDԥWԥ
JԥOGLN NL úDLULQ Kԥ\DW Yԥ \DUDGÕFÕOÕ÷Õ EDUԥGԥ ԥUԥE
DOLPOԥUL D] PԥOXPDWOÕGÕUODU dR[ HKWLPDO NL úDLULQ
ԥUԥEFԥԥGԥELԥVԥUOԥULQLQVD\FDD]OÕ÷ÕRQXQԥUԥEGQ
\DVÕQGDWԥGTLTLQԥLPNDQYHUPԥPLúGLUùDLUKDTTÕQ
GDLVWԥU4ԥOԥoLQLQDGÕQÕTH\GHWGL\LPL]NLWDEÕLVWԥU
6XUL\DGDFLLOGԥLVWԥUVԥGԥ$]ԥUED\FDQGD
FX LOGԥ NHoLULOԥQ HOPL NRQIUDQVODU úDLULQ ԥUԥE GQ
\DVÕQGD WDQÕGÕOPDVÕ oQ ID\GDOÕ ELU WԥúԥEEV
ROPXúGX /DNLQ KԥPLQ NRQIUDQVODUGD LúWLUDN HGԥQ
D]ԥUED\FDQOÕDOLPOԥULQԥUԥEFԥ\ԥWԥUFPԥROXQPXúPԥ
UX]ԥOԥULQLQ HOԥFԥ Gԥ ԥUԥE DOLPOԥULQLQ PԥTDOԥOԥULQLQ
PԥWQOԥULQLQ oDS ROXQPDPDVÕ WԥԥVVI GR÷XUXU =ԥQ
QLPL]FԥԥUԥEGQ\DVÕQGD1ԥVLPLQLQWDQÕGÕOPDVÕoQ
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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FLGGL WԥEOL÷DW LúOԥUL DSDUÕOPDOÕ  Yԥ FX LOOԥU
NRQIUDQVODUÕQGDNÕPԥUX]ԥOԥULQPԥWQOԥULQԥúUROXQPDOÕ
GLJԥUFLGGLDUDúGÕUPDODUԥUԥEGLOLQԥoHYULOԥUԥNWԥTGLP
ROXQPDOÕGÕU%X\ROOD1ԥVLPLQLQԥUԥE|ONԥOԥULQGԥGD
KDJHQLúGDLUԥOԥUGԥWDQÕGÕOPDVÕQDQDLOROPDTRODU
%XQXQODEHOԥoD÷GDúԥUԥEPԥOOLIOԥULQLQ1ԥVLPL
LUVLQԥ KHo PDUDT J|VWԥUPԥGL\LQL V|\OԥPԥN Gԥ RO
PD]3UH]LGHQWøOKDPԤOL\HYLQ\DQYDUGDE|\N
$]ԥUED\FDQPWԥIԥNNLULYԥúDLULøPDGԥGGLQ1ԥVLPL
QLQ  LOOL\L PQDVLEԥWLOԥ FX LOLQ $]ԥUED\
FDQGD ³1ԥVLPLLOL´ HODQ HGLOPԥVL KDTTÕQGD 6ԥUԥQ
FDPLP]DODPDVÕ úDLUL ELU oR[ [DULFL |ONԥ DOLPOԥUL
NLPL ԥUԥE WԥGTLTDWoÕODUÕQÕQ GD GLTTԥW PԥUNԥ]LQԥ
oԥNGL%HOԥNLԥUԥEúQDVDOLPøPDPYHUGL+ԥPLGR
YXQ “ΨlcΩzair alimi NΩsimi haqqında...´ PԥTDOԥVL
EL]LSURI=DLP;DQúODYÕQ ԥGԥELIԥDOL\\ԥWLLOԥWDQÕú
HGLU 7ԥGTLTDWoÕ \D]ÕU NL “prof. Z.Xanúlavi NΩsimi
irsinΩ çoxdan maraq göstΩrir. O, úairin ΩsΩrlΩrindΩn seçilmiú nümunΩlΩri fransız vΩ ΩrΩb dillΩrinΩ
tΩrcümΩ etmΩklΩ mΩú÷uldur”   ԤVOLQGԥ EX oR[
VHYLQGLULFL ELU KDOGÕU Yԥ úDLULQ |] ԥVԥUOԥUL ԥVDVÕQGD
GDKD JHQLú GDLUԥOԥUGԥ WDQÕQÕE VHYLOPԥVLQԥ \RO DoD
ELOԥU ø+ԥPLGRY |] PԥTDOԥVLQGԥ GDKD VRQUD \D]ÕU
“ΨlcΩzairdΩ AzΩrbaycan úairinin úeirlΩrinΩ maraq
Z.XanúlavidΩn baúqa, Bistra Universitetinin müΩllimi doktor XΩlΩfallah Mulud tΩrΩfindΩn dΩ göstΩrilmΩkdΩdir. Sonuncu müΩllif çalıúdı÷ı universitetdΩ
Dünya ΩdΩbiyyatı fΩnni üzrΩ mühazirΩlΩrdΩ NΩsimiyΩ yer verir”.  

1ԥWLFԥ

6RQGD EXQX GD TH\G HWPԥOL\LN NL 1ԥVLPLQLQ
ԥUԥEFԥ PLUDVÕ ELU QHoԥ úHLU Yԥ  POԥPPԥOԥUGԥNL
IUDTPHQWOԥU úԥNOLQGԥ EL]ԥ JԥOLE oDWVD GD EX úHLUOԥU
PVWԥVQDԥKԥPL\\ԥWԥPDOLNGLUYԥúDLULQԥUԥEGLOLQԥ
EԥOԥGOLN VԥYL\\ԥVL EDUԥGԥ WԥVԥYYU \DUDGÕU 7ԥGTL
TDWJ|VWԥUGLNL1ԥVLPLQLQԥUԥEFԥԥVԥUOԥULQLQD]VD\OÕ
ROPDVÕ RQX ԥUԥE WԥGTLTDWoÕODUÕQÕQ GLTTԥWLQGԥQ Nԥ
QDUGD TR\PXúGXU Yԥ R D] VD\GD WԥGTLTDW ԥVԥULQGԥ
DUDúGÕUPD\D FԥOE ROXQPXúGXU %X LVԥ $]ԥUED\FDQ
QԥVLPLúQDVOÕ÷Õ Yԥ úԥUTúQDVOÕ÷Õ TDUúÕVÕQGD úDLULQ
ԥVԥUOԥULQLQ ԥUԥE GLOLQԥ WԥUFPԥVL QԥúUL Yԥ WԥEOL÷L
VDKԥVLQGԥNLERúOX÷XDUDGDQTDOGÕUPDTNLPLPKP
ELUYԥ]LIԥQLQGXUGX÷XQXJ|VWԥULU


ԤGԥEL\\DW


 $\DQ +VH\Q 1HVLPL +D\DWÕ (GHEL .LúLOL÷L
(VHUOHULYH 7UNoH 'LYDQÕQÕQ 7HQNLWOL 0HWQL ,
&LOW$QNDUD7UN'LO.XUXPX<D\ÕQODUÕ
 'H÷LUPHQoD\ 9H\LV .DUDNR\XQOX +NPGDUÕ
&LKkQúkK YH )DUVoD ùLLUOHUL 'vYkQÕ +DNvNv 
(U]XUXP$WDWUNhQLYHUVLWHVL%DVÕPHYL
 +ԥPLGRY øPDPYHUGL ԤOFԥ]DLU DOLPL 1ԥVLPL
KDTTÕQGD
KWWSHGHEL\\DWTD]HWLD]QHZVLQFHVHQHW
HOFH]DLUDOLPLQHVLPLKDTTLQGD 
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 .DUDEH\7XUJXW1HVLPL+D\DWÕ6DQDWÕ±(VHU
OHUL YH %D]Õ ùLLUOHULQLQ $oÕNODPDODUÕ $QNDUD
$NoD÷<D\ÕQODUÕ
 1ԥEL\HY%ԥNLU. 1ԥVLPLNԥODPÕQÕQLúÕ÷ÕQGD. %DNÕ
³4DUDED÷´QԥúUL\\DWÕ
 ùÕ[Õ\HYD 6ԥDGԥW 1ԥVLPLQLQ POԥPPԥPԥGKL\
\ԥVL VWUXNWXU Yԥ LGH\DPԥ]PXQ |]ԥOOLNOԥUL 
ùԥUT ILORORJL\DVÕ PԥVԥOԥOԥUL 9,, EXUD[ÕOÕú 
%DNÕV
 hQYHU  0XVWDID +XUXIvOLN YH .XUDQ 1HVLPv
gUQH÷L$QNDUD)HFU<D\ÕQODUÕ
 Ɇɚɦɟɞɢ ɏɚɧɦɭɯɚɦɦɟɞɢ  Ⱥə Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɮɨɪɦɵɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɚɪɚɛɫɤɢɯ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɇɟɫɢɦɢ Ⱥɜɬɨɪɟɮɟ
ɪɚɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟ
ɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ȼɚɤɭ

ϭϪϴθΤΗˬϴΤμΗˬ̶ϤϴδϧϦϳΩΪϟΩΎϤϋΪϴγ̶̯ήΗέΎόηϥϮϳΩ 
 ˬΰϳήΒΗˬήΘΧΕέΎθΘϧˬϖϳήλϡΡήΘ̯ΩϪϣΪϘϣ
ຼ ΪϴϤΣ ϴΤμΗ ϭ ϪϠΑΎϘϣ ϪϣΪϘϣ ΎΑ ̶Ϥϴδϧ ϦϳΪϟ ΩΎϤϋ Ϊϴγ
 ˬϮ̯ΎΑˬϥΎΠϳΎΑέΫ̶ΘϟϭΩΕΎϳήθϧˬϩΩί
ϪόΒτϣϡΪϗˬ©ΕΩΎόγέΩªˬϲϔϴτϟϩή̯άΗϮϟϮϧϮϤτδϗ ϲϔϴτϟ
ˬ̶γ
 ϲϤϴδϧ έΎόη ϭ ϲϧΎ̳Ϊϧί έΩ ϱήϴγ ϱέΪϨ̡ ϲϟϼΟ ௌ Ϊϳ
ϲϟϼΟ ௌΪϳ ζηϮϛ ϪΑ ˬϲϤϴδϧ ϦϳΪϟΩΎϤϋ έΎόη ϭ ϲ̳Ϊϧί
 ˬϥήϬΗˬϱέΪϨ̡


*RYKDU%DNKVKDOL\HYD
7KH$UDELFODQJXDJHLQ1DVLPL¶VOLWHUDU\
KHULWDJH

Summary
$OWKRXJKZHGRQRWSRVVHVVDQ$UDELFGLZDQ
E\ 6H\\HG ,PDGDGGLQ 1DVLPL DQ RXWVWDQGLQJ
$]HUEDLMDQL SRHW DQG SULQFLSDOO\ LW LV QRW
FRQILUPHG WKDW KH KDV ZULWWHQ VXFK D GLZDQ DW
DOO LW LV DQ XQTXHVWLRQDEOH IDFW WKDW KLV SRHWLF
KHULWDJH LV ZULWWHQ LQ WKUHH ODQJXDJHV $V LV
NQRZQWKHH[WDQWKHULWDJHRIWKHWKLQNHUSRHWLV
FRQVLVW RI WZR GLZDQV ZULWWHQ LQ 7XUNLVK DQG
3HUVLDQ DQG ERWK RI WKHP LQYROYH DUDELF
FRXSOHWV :RUWK\ RI QRWH LV WKDW 1DVLPL¶V IHZ
$UDELF SRHPV DUH LQ KLV 3HUVLDQ GLZDQ LQ WKH
VHFWLRQHQWLWOHG³$UDELFYHUVHVDQGPXODPPD´
%HVLGHV WKRVH WKUHH RGHV DQG WZR PXODPPDV
$UDELF3HUVLDQ  $UDELF SKUDVHV DQG VHQWHQFHV
LQKLVWZRGLZDQVVKRZWKDW1DVLPLKDGDJRRG
NQRZOHGJH RI WKLV ODQJXDJH 7KH DUWLFOH
H[DPLQHV WKH UHVHDUFKHUV¶ YLHZV RQ 1DVLPL¶V
$UDELF FUHDWLYLW\ VKRZV $UDELF¶V SODFH LQ WKH
SRHW¶V7XUNLVKDQG3HUVLDQGLZDQVDQGUHYLHZV
WKH$UDEUHVHDUFKHU¶VYLHZVRQ1DVLPL
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İmadəddin Nəsimi: Azərbaycan klassik
poeziyasının və ədəbi dili tarixinin parlaq siması
Möhsün Nağısoylu
AMEA Nәsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru,
akademik

Azәrbaycan dünya әdәbiyyatı xәzinәsinә bir
çox görkәmli şәxsiyyәtlәr, böyük söz ustaları, nadir
düha sahiblәri bәxş etmişdir: Əfzәlәddin Xaqani,
Nizami Gәncәvi, İmadәddin Nәsimi, Mәhәmmәd
Füzuli... Azәrbaycan klassik әdәbiyyatının nәhәng
simalarından, böyük şәxsiyyәtlәrindәn olan bu
şairlәrin hәr biri yaratdıqları әsәrlәrinin yüksәk
bәşәri dәyәrlәrinә, bәnzәrsiz poetik özәlliklәrinә vә
işıqlı fikirlәrinә görә bütün dövrlәrin zamandaşları
olan, sağlıqlarında özlәrinә heykәl ucaldan әbәdiyaşar sәnәtkarlardır. Azәrbaycan әdәbiyyatının bu
parlaq simaları sırasında Seyid İmadәddin Nәsiminin özәl yeri vә mәqamı, xüsusi çәkisi vә sanbalı
vardır. Bu, bir danılmaz hәqiqәtdir ki, Nәsimi
dedikdә ilk növbәdә öz әqidәsi vә amalından
dönmәyәn, bu yolda canından keçmәyә hazır olan
yenilmәz bir söz ustası yada düşür, dar ağacından
asıldıqda belә başını dik tutan, mәğrurcasına dayanan şәhid şair göz önünә gәlir.
Seyid İmadәddin Nәsimi Azәrbaycan klassik
poeziyasını hәm mәzmun vә ideya, hәm dә yeni
janrlarla zәnginlәşdirәn, ona yeni nәfәs gәtirәn novator bir şair kimi tanınır. Mütәfәkkir şairin
әdәbiyyat tariximizә gәtirdiyi yeniliklәr sırasında
birinci olaraq qüdrәtli sәnәtkarın anadilli poeziyamızda fәlsәfi qәzәlin, xüsusilә dә hürufiliyin tәbliğinә hәsr olunmuş şeirlәrin kamil nümunәlәrinin
yaradıcısı olduğunu qeyd etmәk olar. Mәlum olduğu kimi, Nәsimiyә qәdәr anadilli әdәbiyyatımızın
İzzәddin Hәsәnoğlu vә Qazı Bürhanәddin kimi tanınmış nümayәndәlәri dә fәlsәfi mәzmunlu qәzәllәr yazmışlar. Lakin bu şeirlәr istәr insana böyük
dәyәr verәn yüksәk humanist fikirlәrinә, istәr
poetik keyfiyyәtlәrinә, istәrsә dә dil-üslub xüsusiyyәtlәrinә görә Nәsiminin fәlsәfi qәzәllәri
sәviyyәsinә çatacaq dәrәcәdә deyil.
Nәsiminin Azәrbaycan әdәbiyyatı, bütövlükdә
türk dünyası әdәbiyyatına gәtirdiyi daha bir yeniliyi türk әruzunu formalaşdırması, onu daha da
tәkmillәşdirmәsidir. Qeyd edәk ki, Nәsimi yaradıcılığında әsas yer tutan qәzәl janrına dair nümunә-

lәr әruz vәzninin müxtәlif bәhrlәrindә (rәmәl,
hәzәc, rәcәz, müzare, xәfif, mütәqarib vә s.)
yazılmışdır. Nәsiminin anadilli şeirlәri şәkil vә
janr baxımından da rәngarәngliyi ilә seçilir ki, bu
cәhәtdәn dә böyük şair sәlәflәrindәn fәrqlәnir. Belә ki, mütәfәkkir şair anadilli Azәrbaycan әdәbiyyatında mәsnәvi şәklindә, elәcә dә mürәbbe, müstәzad vә tәcribәnd janrlarında ilk dәfә qәlәmini
sınayan söz ustasıdır. İzzәddin Hәsәnoğlu vә Qazı
Bürhanәddin yaradıcılığında sözügedәn janrlara
tәsadüf edilmir ki, bu cәhәt dә Nәsimiyә Azәrbaycan әdәbiyyatında yenilikçi, novator bir şair
statusunu qazandırmış olur. Bundan әlavә, mәlum
faktlara söykәnәrәk demәk olar ki, Nәsimi poetik
әsәrlәrini Azәrbaycan türkcәsi ilә yanaşı, fars vә
әrәb dillәrindә dә yazan ilk Azәrbaycan şairidir.
İmadәddin Nәsimi Azәrbaycan әdәbiyyatında
daha bir “ilk”ә imza atmış şairdir. Belә ki, İmadәddin Nәsimi anadilli lirik şeirlәri ilә Yaxın vә
Orta Şәrqdә әdәbi mәktәb yaradan ilk Azәrbaycan
şairidir. Amalı vә әqidәsi yolunda şәhidlik zirvә•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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sinә yüksәldikdәn az sonra Azәrbaycan şairlәri ilә
yanaşı, indiki Türkiyә, İran, Türkmәnistan, Özbәkistan torpaqlarında yaşayıb-yaratmış bir sıra söz
ustaları Nәsimi yaradıcılığının güclü tәsiri altında
olmuş, şeirlәrinә nәzirәlәr vә tәxmislәr yazmışlar.
Onların sırasında XV-XVI әsrlәr Azәrbaycan
әdәbiyyatının tanınmış nümayәndәlәrindәn Nemәtullah Kişvәri, Hәbibi vә Mәhәmmәd Füzulinin, XV yüzillikdә yaşayıb yaratmış Osmanlı şairlәrindәn Əhmәd Paşa vә Nicatinin, yenә hәmin
yüzilliyin çağatay söz ustalarından Lütfi, Sәkkaki
vә Əlişir Nәvainin adlarını çәkmәk olar. Maraqlıdır ki, Cahanşah Hәqiqi (Qaraqoyunlu), Şah
İsmayıl Xәtai (Sәfәvi) vә Sultan Süleyman Qanuni (Osmanlı Türkiyәsi) kimi hökmdar şairlәr dә
әsәrlәrindә Nәsiminin adını ehtiramla yad etmiş
vә qәzәllәrinә nәzirәlәr yazmışlar (Azәrbaycan
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 yaradan mütәfәkkir şair olmaqla yanaşı,
eyni zamanda milli varlığımız olan әdәbi dilimizin zәnginlәşmәsi vә tәkmillәşmәsindә misilsiz
xidmәtlәr göstәrmiş qüdrәtli söz ustadı kimi dә
tanınır. Nәsiminin yüksәk poetik keyfiyyәtlәri ilә
seçilәn cilalanmış şeir dili XIV әsr Azәrbaycan
әdәbi dilinin әn mükәmmәl nümunәsidir. Şairin
bәnzәrsiz şeir dili Azәrbaycan әdәbi dilinin lüğәt
tәrkibini incә mәna çalarlı bir sıra yeni söz vә
ifadәlәrlә daha da zәnginlәşdirdi, әdәbi dilimizi öz
tarixi inkişafının әn mükәmmәl mәrhәlәsinә, zirvә
nöqtәsinә yüksәltdi. Azәrbaycan әdәbi dilinin
parlaq tәzahürü olan Nәsiminin şeir dili zәngin semantik çalarlı, dәrin mәna tutumlu poetik bir dildir. Akademik Tofiq Hacıyevin yazdığı kimi, Nәsimi “hәm ana dilinin bütün leksik-semantik
imkanlarını üzә çıxardı, xalq dilinin idrak potensialını aşkar etdi, hәm dә әrәb vә fars dillәrindәn
zәrurәt hәddindә mәhz ehtiyacı olan qәdәr, ifrata
varmadan material mәnimsәdi, bununla da Azәrbaycan әdәbi dilinin fәlsәfi, elmi ifadәsi sәviyyәsini tәmin etdi. Nәsimi әdәbi dilin qrammatik
quruluşca da müәyyәn dәrәcә cilalanmasına nail
oldu” (Hacıyev, 2016: 199). Ümumiyyәtlә, Azәrbaycan әdәbi dili tarixindә XIV yüzillik istәr
rәngarәng dil vә üslub xüsusiyyәtlәri, istәrsә dә
bütövlükdә mükәmmәlliyi vә kamilliyi baxımından xüsusi bir mәrhәlәni tәşkil edir vә onun әn
yüksәk zirvәsindә, әn uca mәqamında Nәsimi da16
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yanır. Cәsarәtlә demәk olar ki, orta әsrlәr Azәrbaycan türkcәsinin şirinliyi vә mәlahәtliliyi, oynaqlığı vә axıcılığı, әzәmәti vә coşqunluğu ilk dәfә mәhz Nәsiminin 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 bolluğu, hәr bir
misra vә beytin özünәmәxsus oynaqlığı vә
melodikliyi, ahәngdarlığı vә ritmikliyi – bir sözlә,
musiqililiyi ilә seçilir, oxucuya, dinlәyiciyә yüksәk
estetik zövq verir, onun könlünü, ruhunu oxşayır.
Bu da tәsadüfi deyil. Mәsәlә burasındadır ki, Nәsimi hürufilik mәzmunu daşıyan qәzәllәrinin bir
qismini bilavasitә sәma mәclislәrindә dәrvişlәr tәrәfindәn oxunmaq mәqsәdilә qәlәmә almışdır.
Mәhz bu sәbәbdәn dә üsyankar şairin qәzәllәri
müәyyәn mәnada dәrvişlәrә xas olan özәl bir melodiya vә oynaq musiqi havaları üzәrindә köklәnmişdir. Bütövlükdә götürdükdә, Nәsiminin qәzәllәri hәm dilinin sadәliyi vә axıcılığı, hәm dә saflığı
vә tәmizliyi ilә seçilir ki, bu da şairin xalq ruhuna,
canlı ümumxalq danışıq dilinә söykәnmәsi, bu
tükәnmәz qaynaqdan uğurla bәhrәlәnmәsi 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 bütün leksik vahidlәr
milli sözlәrimizdir, türkmәnşәli leksemlәrdir.
Birinci beytdә böyük şairin qafiyә yerindә işlәtdiyi xәyalinә vә xәyali nә cinas qafiyәlәri poetikliyi
ilә seçilir vә oxucuya yüksәk estetik zövq verir.
İkinci beyt isә ilk növbәdә sәslәrin xüsusi bir
ahәngi, özәlliklә dә “a” vә “l” sәslәrinin yaratdığı
assonans vә alliterasiya ilә diqqәti çәkir vә yüksәk
poetikliyi, bәnzәrsiz obrazlılığı ilә yadda qalır.
Dahi şairin bu beytdә “al” sözünü böyük mәharәt
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vә yüksәk ustalıqla hәm “hiylә” (birinci misrada),
hәm dә “qırmızı” (ikinci misrada) mәnasında işlәtmәsini 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 ifadәlәr isә Nәsiminin canlı xalq danışıq
dilinә yetәrincә bәlәdliyindәn vә bu tükәnmәz xәzinәdәn uğurla bәhrәlәnmәsindәn xәbәr verir.
Nәsiminin aşağıdakı misraları da dilinin sadәliyi vә saflığı, elәcә dә oynaqlığı vә ahәngdarlığı
ilә diqqәti çәkir:

qrafikası ilә nәşr edildi (Qәhrәmanov, 1973). Azәrbaycanda İmadәddin Nәsimi irsinin araşdırılması
sahәsindә mühüm elmi nailiyyәtlәrdәn sayılan bu
dәyәrli elmi-tәnqidi mәtnin hazırlanmasında mütәfәkkir şairin anadilli әsәrlәrinin 5 әlyazmasın-

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 ekspressivlik yaradır, oxucuya böyük estetik zövq duyğuları aşılayır.
Nәsiminin şeir dilinin başlıca qaynağı sadәliyi
vә yüksәk obrazlılığı ilә seçilәn ümumxalq danışıq dilidir. 600 ildәn dә çox bir müddәt öncә yazılan bu şeirlәrdә xalq ifadә vә sözlәrinin işlәnmәsi
bugünkü oxucunu heyran etmәyә bilmir.
İmadәddin Nәsiminin Azәrbaycan bәdii-fәlsәfi fikir vә әdәbi dil tarixindә tutduğu bu cür yüksәk mәqama görәdir ki, böyük şair vә mütәfәkkirin әdәbi irsi Azәrbaycanda әn çox araşdırılan vә
nәşr edilәn klassik sәnәtkarlar sırasında ilkin yerlәrdәn birini tutur. Tanınmış mәtnşünas Salman
Mümtaz 1926-cı ildә Azәrbaycanda ilk dәfә olaraq Nәsiminin anadilli şeirlәrini toplayaraq әrәb
qrafikası ilә nәşrә 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 öndәrin tәşәbbüsü vә rәhbәrliyi ilә 1973-cü ildә Nәsiminin 600 illik yubileyi nüfuzlu beynәlxalq tәşkilat olan YUNESKO-nun tәdbirlәr siyahısına daxil
edilmiş vә hәmin il geniş şәkildә qeyd olunmuşdur. Bu möhtәşәm yubiley tәdbirlәri çәrçivәsindә
1973-cü ildә tanınmış mәtnşünas-dilçi alim Cahangir Qәhrәmanov tәrәfindәn hazırlanmış Nәsiminin anadilli әsәrlәrinin elmi-tәnqidi mәtni әrәb

dan vә iki әski nәşrindәn istifadә olunmuşdur
(Qәhrәmanov, 1973: 77-80). Qeyd edәk ki, Nәsimi әsәrlәrinin sözügedәn elmi-tәnqidi mәtni hәm
şairin әdәbi irsinin tәdqiqi istiqamәtindә gәlәcәk
araşdırmalar üçün geniş yol açdı, başlıca qaynaq
rolunu oynadı, hәm dә sәnәtkarın әsәrlәrinin müasir elmi nәşrlәri işini asanlaşdırdı. Çünki görkәmli
rus şәrqşünası Yevgeni Bertelsin qeyd etdiyi kimi,
hәr hansı bir şairin әsәrlәrinin elmi-tәnqidi mәtni
olmadan onun hәyatı vә dünyagörüşü, elәcә dә yaradıcılığı haqqında dәqiq vә düzgün fikir söylәmәk çәtindir. Onu da qeyd edәk ki, professor Cahangir Qәhrәmanov bu sanballı işә girişmәzdәn
öncә, 1970-ci ildә Nәsiminin dili mövzusunda
doktorluq dissertasiyası müdafiә etmiş vә hәmin il
“Nәsimi “Divanı”nın leksikası” adlı dәyәrli kitabını nәşr etdirmişdir (Qәhrәmanov, 1970). Adı çәkilәn sanballı kitab Azәrbaycanda Nәsimi irsinin
bu istiqamәtdә araşdırılması sahәsindә ilkin
araşdırmalardan biri kimi böyük әhәmiyyәt daşı•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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yır. Yeri gәlmişkәn onu da әlavә edәk ki, C.Qәhrәmanovun bu kitabı bir sıra mәşhur türkoloqların
(mәsәlәn, Əmir Nәcibin) tәdqiqatlarında başlıca
qaynaqlardan biri kimi yer alır.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, İmadәddin Nәsiminin Azәrbaycan әdәbi dilinin inkişafında vә
zәnginlәşmәsindә misilsiz xidmәtlәri olmuşdur.
Mәhz bu mühüm vә әhәmiyyәtli amili nәzәrә
alaraq 1973-cü ildә Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna Nәsiminin adı verilmişdir.

Ulu öndәrin layiqli varisi Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Əliyevin dövlәt
siyasәtindә dә mәdәniyyәt vә әdәbiyyata, elәcә dә
dövlәt atributlarından olan Azәrbaycan dilinә böyük diqqәt vә qayğı göstәrilir. Mәhz bu qayğının
nәticәsidir ki, ölkә Prezidentinin “Azәrbaycan dilindә latın qrafikası ilә kütlәvi nәşrlәrin hәyata keçirilmәsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sәrәncamına әsasәn Nәsiminin ikicildlik “Seçilmiş
әsәrlәri” kütlәvi tirajla nәşr olunmuşdur. Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tәşәbbüsü vә qayğısı ilә 2017-ci ilin may ayında Parisdә YUNESKO-nun baş qәrargahında İmadәddin
Nәsiminin vәfatının 600 illiyi qeyd olunmuşdur.
2018-ci ilin sentyabr ayında Azәrbaycanda ilk
dәfә olaraq “Nәsimi: şeir, incәsәnәt vә mәnәviyyat”
festivalı keçirilmiş vә bu möhtәşәm tәdbir çәrçivәsindә Moskva Beynәlxalq Münasibәtlәr İnstitutunun
binasında mütәfәkkir şairin büstü ucaldılmışdır.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham
Əliyev 15 noyabr 2018-ci ildә “Böyük Azәrbaycan
şairi vә mütәfәkkiri İmadәddin Nәsiminin anadan
olmasının 650 illik yubileyinin qeyd edilmәsi
haqqında” Sәrәncam imzalamışdır. Böyük söz
ustasına dövlәt qayğısının vә dәrin ehtiramın daha bir
18
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bariz nümunәsi olan Sәrәncamda deyilir: “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 bәdiiictimai fikrinin inkişafına qüvvәtli tәsir göstәrmişdir.”
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab
İlham Əliyevin “Azәrbaycan Respublikasında
2019-cu ilin “Nәsimi ili” elan edilmәsi haqqında”
11 yanvar 2019-cu il tarixli Sәrәncamı da mütәfәkkir şairin Azәrbaycanın әdәbi-mәdәni fikir
tarixindә tutduğu yüksәk mәqama dövlәt sәviyyәsindә böyük dәyәr verildiyini açıq-aşkar şәkildә
sübut edir. Bu Sәrәncam eyni zamanda böyük söz
ustasının bәdii tәfәkkürünün mәhsulu olan bütün
әsәrlәrinin müasir әdәbiyyatşünaslıq vә dilçilik,
şәrqşünaslıq vә fәlsәfә elmlәrinin nailiyyәtlәri
işığında hәrtәrәfli vә sistemli şәkildә öyrәnilmәsi,
bәdii irsinin daha geniş miqyasda tәbliği üçün
geniş imkanlar açır.
İmadәddin Nәsimi irsinә dövlәt sәviyyәsindә
göstәrilәn bu cür yüksәk diqqәt vә qayğı Azәrbaycan alimlәri qarşısında böyük şairin hәyat vә yaradıcılığının tәdqiqi istiqamәtindә bir sıra vacib işlәrin hәyata keçirilmәsini, bu sahәdә mövcud olan
boşluqların aradan qaldırılmasını tәxirәsalınmaz
bir vәzifә olaraq qoyur. Nәsimi 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 akademik nәşrinin hәyata keçirilmәsini qeyd etmәk
lazımdır. Düzdür, yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, professor Cahangir Qәhrәmanov bu işi 1973cü ildә әldә olan әlyazmalar әsasında yüksәk sәviyyәdә hәyata keçirmişdir. Lakin ötәn illәr әrzindә 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 tәnqidi mәtni dә işә cәlb etmәklә Nәsimi әsәrlәrinin
yeni elmi-tәnqidi mәtninin hazırlanması mәqsәdә-
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uyğun olardı. Mәsәlә burasındadır ki, Nәsimi
әsәrlәrinin mövcud Bakı nәşrlәrindә bir sıra şeirlәrin fәrqli variantlarına rast gәlmәk mümkündür.
Mәsәlәn, şairin “Neylәrәm” rәdifli mәşhur qәzәlinin son beytinә diqqәt yetirmәk kifayәtdir. Belә
ki, şairin әsәrlәrinin müxtәlif nәşrlәrindә sözügedәn beytin fәrqli variantlarına rast gәlirik.
C.Qәhrәmanovun 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 variantının da olması göstәrilmәklә yanaşı, digәr bir әlyazmada 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 yuxarıda verilmiş bu
beytin birinci misrasındakı “sәbr qıl” sözü “sabir
ol” şәklindәdir (Nәsimi, 2004: 142), ikinci misra
isә Hüseyn Ayanın tәrtib etdiyi mәtndәki kimidir,
sadәcә olaraq burada tanla (sabah) sözünün danla
fonetik variantı işlәnmişdir (Ayan, 2014: 541).
Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, Nәsiminin bu
mәşhur qәzәlinin ilk misrası ilkin qaynaqlarda bu
şәkildәdir:

istәnilәn qәdәr artırmaq mümkündür. Şairin
әsәrlәrinin yeni elmi-tәnqidi mәtni isә, fikrimizcә,
bu cür çoxvariantlılığa son qoya bilәr.
Bundan әlavә Nәsiminin “Seçilmiş әsәrlәri”nin 2004-cü ildә hazırlanmış kütlәvi nәşrindә
olan bәzi şeirlәrә, ümumiyyәtlә, şairin әsәrlәrinin
elmi-tәnqidi mәtnindә 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 faktlarından çıxış
edәrәk deyә bilәrik ki, beytdәki çevrilmәk sözünә, elәcә dә onunla qoşa işlәnmiş“başinә çevrilmәk” ifadәsinә “Nәsimi “Divanı”nın leksikası”
kitabında, elәcә dә türk dillәrinin tarixinә dair
mәşhur qaynaqlarda rast gәlmirik. Bundan әlavә,
qәzәlin aşağıdakı beytindә işlәnmiş “gillәmәk”
(atmaq, tullamaq; diyirlәtmәk) 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 beytDilbәra, mәn sәndәn ayrı tәndә canı neylәrәm? lәrindә lirik qәhrәman rәqibinә açıq-aşkar bir
(Mümtaz, 1926) şәkildә tükürpәdici qarğış yağdırır: onu quyu içindә görmәyi, sonra isә ölәrәk qarğa-quzğuna yem
Bununla belә, şairin әsәrlәrinin adı çәkilәn olmasını arzulayır:
sonuncu mötәbәr Bakı nәşrindә yuxarıdakı
Ey rәqib, bir yerdә olgil ki, bulunmaz aşü su,
misradakı tәndә sözü ömrü şәklindәdir. FikrimizQarğavü quzğun yığılsın leşinә, hey leşinә.
cә, misranın yuxarıda tәqdim olunan variantı
mәntiqi baxımdan daha uğurludur.
*
Daxili qafiyәnin tәlәbinә görә әslindә başinә olmalıdır.
Qeyd edәk ki, bu cür misalların sayını
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Bu motiv dә bütövlükdә götürdükdә Nәsimi
qәzәllәrinin ümumi ruhuna uyğun gәlmir vә
qәzәlin böyük şairin qәlәminin mәhsulu olması
mәsәlәsinә müәyyәn mәnada 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
mәtnindә dә rast gәlmirik. Yuxarıdakı qәzәli
C.Qәhrәmanov Nәsimi әsәrlәrinin tәnqidi mәtninin 3-cü cildinә daxil edәrәk, hәmin şeirin müәllifin әsәrlәrinin yalnız İstanbulun Bayәzid kitabxanasında saxlanılan bir әlyazma kitabında yer
aldığını diqqәtә çatdırır (Qәhrәmanov, 1973, III,

mühüm vә әhәmiyyәtli amili nәzәrә alaraq, Nәsimi әsәrlәrinin yeni nәşrlәrindә qәdim әlyazma
mәtnlәrinә üstünlük verilmәsi olduqca vacib vә
әhәmiyyәtli bir mәsәlәdir.
Nәsimi әsәrlәrinin nәşrlәrindә şairin dilindә
işlәnәn bәzi sözlәrin müasirlәşdirilmәsi halları da
nәzәrә çarpır. Buna nümunә olaraq, Nәsiminin
aşağıdakı qәzәlinin ilk beytinә diqqәt yetirәk:

128) ki, bu da, tәbii ki, mötәbәr qaynaq sayıla
bilmәz. Hüseyn Ayan Nәsimi әsәrlәrinin tәnqidi
mәtni üçün istifadә etdiyi qaynaqlar sırasına sözügedәn Bayәzid әlyazmasını daxil etmәmişdir ki,
bu da sәbәbsiz deyil. Aydındır ki, hәmin әlyazma
mötәbәr olsaydı, Hüseyn Ayan onu da istifadә
etdiyi әlyazmalar sırasına qoşardı. Yeri gәlmişkәn
qeyd edәk ki, Hüseyn Ayanın Nәsimi haqqındakı
dәyәrli araşdırmasının vә tәrtib etdiyi divanın
mәtninin Azәrbaycanda 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 mötәbәr vә nüfuzlu mәnbә sayılır. Sonrakı dövrlәrә aid
әlyazmalarda isә katib müdaxilәlәri üzündәn,
adәtәn, çoxlu sayda tәhriflәrә yol verilir. Mәhz bu

Mәndәn irağ olduğun bağrımı qan eylәdi,
Oldu gözümdәn rәvan xuni-cigәr yanaram
(Nәsimi, 2004, 127).
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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 götürәrәk birinci misradakı iraq sözünün
sonundakı “ğәyn” hәrfinә әsasәn bu
leksik vahidi irağ şәklindә transkripsiya etmәk mәqsәdәuyğundur. Qeyd
edәk ki, professor Qәzәnfәr Paşayev
Nәsiminin İraq divanında bu sözü doğru olaraq elә irağ şәklindә vermişdir
(Nәsimi, 2018: 178). Nәsimi divanının
Bakıda Mәhәmmәd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan qәdim
әlyazmasında da bu sözün yazılışı onun
mәhz irağ şәklindә oxunuşunu tәlәb
edir. Maraqlıdır ki, görkәmli әdәbiyyatşünas akademik Hәmid Araslının
tәrtib etdiyi Nәsimi divanında hәmin
qәzәlin üçüncü beytindә haqqında
danışdığımız söz elә irağ şәklindәdir:

Nәsiminin “Seçilmiş әsәrlәri”nin 1985-ci il vә
2005-ci il nәşrlәrindә isә qәzәlin istәr mәtlә beytindә, istәrsә dә, üçüncü beytindә bu söz iraq şәklindәdir (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 bildirmәk istәyirik. Qeyd edәk ki, klassik mәtnlәrin
transkripsiyası (әslindә transfoneliterasiyası) zamanı dil faktları ilә yanaşı, әdәbiyyat mәsәlәlәrinә, xüsusilә dә poetika, vәzn vә qafiyә ilә bağlı incә mәqamlara da – bir sözlә, şeirin bәdii imkanları vә özәlliklәrinә dә xüsusi diqqәt yetirmәk olduq-
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ca mühüm vә vacib mәsәlәlәr sırasındadır. Mәsәlәyә bu mövqedәn yanaşdıqda, fikrimizcә, yuxarıda verilәn qәzәlin mәtlә beytindәki yanaram
vә arzularam sözlәrinin yanәrәm vә arzulәrәm
şәklindә oxunuşu daha mәqsәdәuyğundur:
Sәndәn irağ, ey sәnәm, şamü sәhәr yanәrәm,
Vәslini arzulәrәm, daxi betәr yanәrәm.
Fikrimizi әsaslandırmağa çalışaq. Birincisi,
beytdә rәdif kimi işlәnәn yanәrәm sözünün, elәcә
dә ikinci misradakı arzulәrәm lekseminin orijinalda (әlyazmada) yazılışı onların mәhz bu şәkildә
oxunuşunu tәlәb edir. İkincisi isә, bu sözlәrin tәqdim etdiyimiz variantda oxunuşunu qәzәldә qafiyә
yerindә işlәnәn sözlәr: sәhәr, betәr (әslindә bәtәr
olmalıdır: farsmәnşәli bәdtәr (daha pis) sözünün
qısaldılmış formasıdır), qәmәr, düşәr, әgәr vә s.
tәlәb edir. Belә olduqda şeir sәs uyarlığı, poetika
baxımından daha oynaq, daha ahәngdar sәslәnir,
xüsusi bir ritm yaradır, qulağı 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
kәlmәsi 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)

Göründüyü kimi, birinci beytdә rәdif kimi
işlәnmiş degilmi sözü müasirlәşdirilmiş, ikinci
beytdә isә orijinalda olduğu kimi degil şәklindә
verilmişdir. Onu da qeyd edәk ki, birinci beytdәki
camal sözü kitabdakı bәzi şeirlәrdә yuxarıdakı nümunәdәki 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 işlәndiyi üçün onun
böyük hәrflә verilmәsi, bununla da semantikasının fәrqlәndirilmәsi düzgün olardı. Aşağıda
bir beytini verdiyimiz “Ey üzü gül, lәblәri mәrcanımız” misrası ilә başlayan bu qәzәldә yüz (üz) vә
qarşu (qarşı) sözlәri müasir variantı ilә verilmişdir
ki, bu mәsәlәyә dә Nәsimi әsәrlәrinin gәlәcәk
akademik nәşrlәrindә diqqәt yetirilmәlidir:
Üzünә qarşı sücud eylәr mәlәk,
Sәcdәyә inkar edәr şeytanımız.
(Nәsimi, 2004: 77).
Onu da qeyd edәk ki, Nәsimi әsәrlәrinin akademik nәşrinin mötәbәr vә qәdim әlyazmalarda
olduğu kimi, әrәb әlifbasının hәrflәri әsasında hazırlanması mәqsәdәuyğun olardı.
Mәlum olduğu kimi, klassik әdәbiyyat nümunәlәrindә şәxs vә işarә әvәzliklәrinin – cılayın
şәkilçisi ilә işlәnmәsi geniş yayılmışdır. Mәsәlәn,
Nәsiminin aşağıdakı 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 Nәsiminin 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)

Yarın cәfası cümlә vәfadır, cәfa degil,
Yeri gәlmişkәn onu da qeyd edәk ki, NәsimiYarım cәfa qılur, әhli-vәfa degil.
(Nәsimi, 2004: 121) nin aşağıdakı mәşhur misraları:
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Heç kimsә Nәsimi sözünü kәşf edә bilmәz,
7. Nәsimi, İmadәddin (1962). Seçilmiş şeirlәr.
Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq,
Tәrtib edәn: Mirzağa Quluzadә. Bakı: Azәrnәşr.
(Nәsimi, 2004: 28).
8. Nәsimi, İmadәddin (1973). Əsәrlәri. Üç
cilddә. Elmi-tәnqidi mәtnin tәrtibi vә müqәddimә:
- şairin İraq divanında bu şәkildәdir:
Cahangir Qәhrәmanov. Bakı: Elm.
9. Nәsimi, İmadәddin (1973). Mәqalәlәr
Heç kimsә Nәsimi sözünü fәhm edә bilmәz,
mәcmuәsi. Bakı: Elm.
Bu quş dәgildir, bunu Süleyman dәxi bilmәz.
10. Nәsimi, İmadәddin (1985). Seçilmiş әsәr(Nәsimi, 2018: 114). lәri. Ön söz, şәrh vә lüğәt Əlyar Sәfәrlinindir. Bakı: Maarif.
Aydındır ki, mәntiqi baxımdan yuxarıdakı
11. Nәsimi, İmadәddin (2004). Seçilmiş әsәrbeytin birinci variantını düzgün saymaq lazımdır. lәri. Tәrtib edәn: Hәmid Araslı. Bakı: Şәrq-Qәrb.
Nәsimi әsәrlәrinin әksәr әlyazmalarında hәmin
12. Nәsimi, İmadәddin (2005). Seçilmiş әsәrbeyt mәhz bu şәkildәdir.
lәri. Tәrtibçi: Xәlil Yusifli. Bakı: Altun kitab.
Belәliklә, böyük Azәrbaycan şairi İmadәddin
13. Nәsimi, İmadәddin (2018). İraq divanı. TәrNәsimi yaradıcılığı haqqındakı bu kiçik qeydlәr tib edәni vә ön sözün müәllifi: Qәzәnfәr Paşayev.
açıq-aşkar bir şәkildә sübut edir ki, sәnәtkarın
әsәrlәrinin yeni akademik nәşrinin, hәm dә geniş
izahlar vә şәrhlәr verilmiş nәşrinin yaxın gәlәcәkMohsun Naghisoylu
dә hazırlanması nәsimişünaslıq üçün әhәmiyyәtli
Imadaddin Nasimi – the Bright Personality
mәsәlәlәr sırasındadır.
of Azerbaijani Classical Poetry and History of
Ümumiyyәtlә, böyük Azәrbaycan şairi vә
Literary Language
mütәfәkkiri Seyid İmadәddin Nәsiminin әdәbi irSummary
sinin yaxın gәlәcәkdә geniş vә hәrtәrәfli araşdırılSeyid Imadaddin Nasimi is a poet and thinker,
masına böyük ehtiyac duyulur. İmadәddin Nәsimi
as well as, a great master who made a great contriәsәrlәrinin dilçilik istiqamәtindә araşdırılması mәbution to the classical Azerbaijani poetry. It is
sәlәsinә gәldikdә isә, qeyd etmәliyik ki, AMEA
obvious that, first of all, Nasimi is well-known as
Nәsimi adına Dilçilik İnstitutunda şairin anadilli
the founder of philosophical gazal in his mother
әsәrlәrinin mükәmmәl lüğәtinin hazırlanması
tongue. His role was great in the formation of
işinә artıq başlanılmışdır. İmadәddin Nәsiminin
Turkic Aruz as well Creating a literary school with
anadilli әsәrlәrinin müasir dilçilik elminin müxtәhis poems in his mother tongue, Nasimi, at the
lif aspektlәrindәn geniş vә hәrtәrәfli şәkildә
same time, is considered to be the first great masaraşdırılması da nәzәrdә tutulur.
ter who wrote works both in prose and verses in

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 әdәbiyyatı 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 İmadәddin Nәsimi // Azәrbaycan әdәbiyyatı.
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this language. One of his greatest services is closely connected with the enrichment of the
Azerbaijani Literary Language and “his bringing a
new breath” to it. Becoming perfect just in the person 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 distinguished 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 explanatory dictionary of Nasimi language are of great
importance.
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Nәsimi şeiriyyәtinin fәrdi özәlliklәri
Sәadәt Şıxıyeva
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Nәsimi qrupunun
rәhbәri, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent

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 sakinidir. 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 müәyyәnlәşdirdiyimiz Balkanlardan Hindistana vә әrәb torpaqlarınadәk
olan çox böyük bir әrazidә onun söz sәnәti vә şәxsiyyәtinin 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 qәlibindә poetik ifadәsini bu sahәdә neçә
yüzillәrdәn bәri әnәnәsi olan әrәb vә fars şeiri sәviyyәsinә yüksәltdi” (10, 206). O, çeşidli janr vә poetik
formaların Azәrbaycan vә ümumiyyәtlә, türk әdәbiyyatına gәlişini vә әdәbi dilin cilalanmasını tәmin
etdi. Ərәb vә fars şeirindә әnәnәvilәşmiş bir sıra
poetik forma vә fiqurları türk әdәbiyyatında ilk dәfә
sınaqdan keçirәn Nәsimi bir çox uğurlu nәticәlәr әldә
etdi. (bu barәdә әtraflı mәlumat üçün bax: 8, 131-187)
Onun anadilli Azәrbaycan poeziyasına gәtirdiyi vә
qәzәlin qәlibindәn istifadә ilә ayrıca bir poetik şәkil
verdiyi bәzi poetik fiqurlar (әks, mükәrrәr, tәcahüliarif...) 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 әlaqәlәndirildiyi 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 mükәmmәlliyin daha artıq maraqlandırdığı müşahidә olunur. Bu
cәhәt özünü әks poetik şәklinә malik yuxarıdakı qәzәldә dә göstәrir.
Nәsiminin anadilli divanında fәrdi sәciyyәli sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri ilә seçilәn poetik formalardan 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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Nәsimi yuxarıda bәhsini etdiyimiz şeir şәkillәrinin 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 gәlinir. Bu da onun ana dilindә bu üslubda şeir
yaratmağın mümkünlüyünü nümayiş etdirmәk niyyәtini 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-mәtlә, 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:

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 yaranmasına fikri zәmin tәşkil edәn şeir şәkli isә әlifnamәdir. (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.

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

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

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.

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

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.

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

Tәqsim

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

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

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:
نیا زا
ات اتفگب یم یمیسن اه اهلزغ ناس ناس
ΎΗΎΘϔ̴Α̶ϣ̶ϤϴδϧΎϫΎϬϟΰϏϥΎγϥΎγϦϳί
خشوم
رر ررکم عص عصرم عج عجسم خش.
 έέέή̰ϣϊλϊλήϣϊΟϊΠδϣΦηΦηϮϣ
(21, 212)

 
(Belәliklә, Nәsimi qәzәllәr söylәdi:
Müvәşşәx-şәx, müsәccә-cә, müsәrrә-rә,
mükәrrәr-rәr).4
24

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019

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 qovuşdurma Nәsimi şeirinin özәlliklәrindәndir. Mәsәlәn, Nәsimi şeirlәrindәn birini nәt kimi başlayır,
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 ayrıayrılıqda çәkilmәsi, özünәxas sifәtlәrinin vurğulaması vә öyülmәsi ilә davam edir. Yeri gәldikcә
imamların 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)

sәnәtkardır. (13, 13) Yәni Nәsimi qismәtinә şairlik
payı Allahdan vergi olaraq verilәn bir şairdir. Bu qәnaәt şairin irsinin tәfәrrüatlı tәhlilinin nәticәsi olaraq
ortaya çıxır.
Şeirlәrinin sözlük, düşüncә vә anlam baxımından
tәhlili Nәsiminin sözün tәbiәtinә incәliklәrinәdәk bәlәdliyini, onun ifadәsindә tәsir gücünü artırmağın
tәrzini bildiyini vә sözün anlam yüküylә rәftarda
sәrbәstliyini üzә çıxardı. Belә ki, o bәzәn sözün anlamını daralda, bәzәn isә genişlәndirә bilir. Ümumiyyәtlә, Nәsimi sözlәrlә canlı kimi rәftar edir. Bu sözlәr
içәrisindә onun sevimli kәlmәlәri dә var: “iki cahan”,
“canü cahan”, “can” – “canan”, “kövnü mәkan”,
“mühit” (“dәryayi-mühit”, “mühiti-әzәm”), “mәn”,
“әnәlhәq”, “zәrrә”, “günәş”, “dәrya” vә s. O sanki
bu kәlmәlәrin çoxu üzәrinә öz möhürünü vurmuşdur.

Göründüyü kimi, Nәsiminin bu şeiri
poetik forma baxımından müәyyәn
anlamda sinkretikdir, nәt, meracnamә vә
imamiyyәnin bir sıra xarakterik xüsusiyyәtlәrinә malikdir. “Mәzhәri-zatü
sifat” ifadәsi dә Nәsimi şeirindә dәyişkәn anlam yükünә sahib ifadәlәrdәndir
vә burada şairin bәdii mәntiqindәn çıxış
edәrәk, bu ifadә ilә rәsulüllahın – Mәhәmmәd peyğәmbәrin nәzәrdә tutulduğunu 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 yaşantılarını da öz
şeirlәrindә ifadә etmişdir. Bu mәnada onun şair
şәxsiyyәti daha әhatәli vә daha ön plandadır.
Nәsimi şeiriyyәtindә çox zaman әnәnә vә fәrdiyyәt 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 tәkrarlasaydı, 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,
Nәsiminin söz sәnәti yalnız sәlәf vә ustadlarından
öyrәnilmәklә әrsәyә gәlmәyib, o hәm dә fitri istedad
sahibidir. M.Fuad Köprülünün dediyi kimi, o, ilahi

Buna görә dә başqa şairlәrin әsәrindә belә bu kәlmәlәrә 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 “Əpsәmәpsәm” rәdifli qәzәlini qeyd edir (3, 136). Görünür,
araşdırıcı alimin bu qәnaәti hәmin ifadәyә Nәsimi
şeirindә verilәn xüsusi amiranәlik tonu ilә bağlı olaraq 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
şeirdә, xüsusilә Mövlana şeirindә hәm dә fәlsәfi mәzmun kәsb edәn “xamuş” (“sus”) sözünün türkcә qarşılığı 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 yüklәnilmәsi diqqәti çәkir. Örnәk olaraq, şairin “Kәs sözünüvü
әbsәm ol...” ifadәsini qeyd edә bilәrik. Göründüyü
kimi, “Sığmazam” rәdifli qәzәldә yer alan bu iki ifadә (“kәs sözünü”, “әbsәm ol...”), artıq xatırlatdığımız 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-fәlsәfi örtükdә çıxış edir: “qәm” ifadәsi “can” (ruh) mәcazının anlam yükünә yiyәlәnir. Belә ki, beytin mәzmunundan anlaşıldığı kimi, ikinci misranın söz düzümündә sonuncu yerdә duran “can” ifadәsi “qәm”in
metaforik qarşılığıdır vә onunla nisbi sinonimlik tәşkil edir. Şair birinci misranın әvvәlindә “can”ın hәm
dә “qәm” olduğunu aydınlaşdırdığından (“canımın
canı qәmindir”) ikinci misranın sonunda yalnız
“can” (burada: qәm) ifadәsini işlәtmişdir. İlahi sevgiliyә görә çәkilәn qәm Ondan ayrılarkәn insana әhdini 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 (“Mәndә sığar iki cahan, mәn bu cahana sığmazam”) irfani
düşüncә kontekstindә oxusu şairin “iki cahan” deyәrkәn “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
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görә, “mәn”ә “iki cahan” – “can” vә onda öz әksini
tapan “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 şeirdә dünyәvi, irfani vә hürufilik görüşlәri növbәlәşәrәk, bir vahidin hissәlәrinә çevrilir:
Еy üzü gül, lәblәri mәrcanımız!
Еy gözü nәrgis, şәhi-mәstanımız!
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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.

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

...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 dәqiqliyi ilә seçilәn, ağır mәna yükü zәrif söz örtüyünün
altında gizli olan yuxarıdakı misralar tәkcә ayrı-ayrı
beytlәrin bәdii-estetik dәyәrini deyil, hәm dә
bütünlükdә qәzәlin bәdii simasını müәyyәnlәşdirir.
Bu anlamda ayrılıqda “bimә’rifәt hеyvan” vә “şеytan” sözlәri tәhqiramiz olsalar da, mәnsubiyyәt şәkilçisi “–ımız”ın anlam çaları vә “mәrcanımız”, “şәhimәstanımız” “çеşmеyi-hеyvanımız”, “canımız”,
“sultanımız”, “cananımız” kimi kәlmәlәrin yaratdığı
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 (Xaqani, 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.

Nәsimi şeiriyyәti sadәcә zahiri cilalı sözlәrin
gözәl düzümünün nümayişindәn ibarәt deyildir.
Onun şeiri әqli vә hissi imkanların uğurlu ifadәlәrindәn 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 qarışanda 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
fәrdi xarakterli mәcaz yaradır. Kontekstdәn ayrıldıqda dünyәvi aşiqanә tәsirini bağışlayan bu beyt
Nәsiminin irfani mәzmunlu bahariyyәsindә yer alır.
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nin vermәk üçün onun arif vә şair şәxsiyyәtinin
dünyaya baxış bucaqlarını düzgün müәyyәnlәşdirmәk 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)

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 tәxәyyülü 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, saçın 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 tökülmәsi 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 kölgәsi dәyәrindәdir vә Ona çatmayaraq kölgәsindә qalır...
Göründüyü kimi, Nәsimi şeirinin hәqiqi dәyәri28
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Şairin bu tәrzdә ruhunun haldan hala, cilddәn cildә girmәsinin (“tәlvin”) ifadәsi çox әsәrindә yer alır.
Onun şeiriyyәti dә eynilә arif halına uyğun biçimdәdir. 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 mövzuların tәqdimindә dә Nәsiminin dәyişәn poetik zövqünü, eyni bir mövzuya irfani baxış rakurslarının
fәrqliliyini vә deyim rәngarәngliyini müşahidә
etmәk mümkündür.
Şair bәzәn orta çağ şeirinin sәrt tәlәbkarlıqla qurulmuş qәlibinә sığmır. Əgәr fikir iki misrada tamamlanmır vә dörd misrada ifadә oluna bilirsә, o,
formanın deyil, mәnanın ardınca gedir. Başqa sözlә,
әgәr Nәsiminin poetik düşüncәsi iki misrada yekunlaşa bilmirsә, ona zorakılıqla qәlib müәyyәnlәşdirmir vә mövzunu formaya tabe etdirmir. Bu kimi
şeirlәrdә onun hisslәri hәm çәrçivәli, hәm dә çәrçivәnin 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 Nәsiminin 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
görüşlәridir. Hәmin çoxsaylı bәdii-fәlsәfi paralellәrdәn burada yalnız iki örnәyi qarşılaşdırmaqla söylәdiklәrimizi әsaslandırmağa çalışacağıq. Mövlana
“Divani-kәbir”dә yazır:


لگ وچمه
میداتفا خاش رس زا نانز هدنخ
ϢϳΩΎΘϓΥΎηήγίϥΎϧίϩΪϨΧϞ̳Ϯ̪Ϥϫ
نادب مه
ناج هك هاش
دشخب، میداد ار ناج.
.ϢϳΩΩέϥΎΟ
ˬΪθΨΑϥΎΟϪϛϩΎηϥΪΑϢϫ
(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 ilhamlanması şәksizdir, amma onun tәkcә sәlәfinin irfani düşüncәsini izlәmәdiyi, xәyalının hәmin tәsvirin ardınca
real vә irreal alәmlәr arasında gәrdişi dә aşkar
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 yazacağı “Gülirüxsarına qarşu gözümdәn axar qanlu su // Hәbibim,
fәsli-güldür bu, axar sular bulanmazmı?” kimi
mәşhur misraları yada düşür. Bu kimi obrazlılıq hәm
dә Nevizadә Ətayinin Nәsimi haqqında eyhamla
dediyi: “sözә ruh bağışlayan şair” (“Hәmdәm olmağıla ustadi-Mәsihәnfasә // Candan oy verdi yenә qafiyәsәncani-nәsim) (23) ifadәsini dolayısıyla tәsdiqlәyir.
Hәqiqәtәn, Nәsiminin sözlәri, öncә dә qeyd etdiyimiz
kimi, yalnız üz qabığı gözәl bәzәdilmiş kәlmәlәr deyil, tәlqin vә tәsir gücünә malikdir, duyğular çәlәnginә

bәnzәyir vә informativ yükә sahibdir. 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 ünsürlәrә 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”, müasirlәri vә ardıcılları tәrәfindәn “sirri-Nәsimi” kimi deyimlәrlә ifadә edilmişdir. Ədәbiyyatşünaslıqda fәlsәfi 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, Nәsiminin “Sığmazam” rәdifli qәzәlinin mәtlәsindә istifadә 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 tutmasını üzә çıxarır.
Nәsimi şeiriyyәtinin daha bir özәlliyi sәmimiyyәtidir. Onun istәr Allaha, istәr Mәhәmmәd peyğәmbәrә, 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 zülalinәzmü nәsrin // Şәrabi-kövsәrü mai-mәindir”),
bәlağәt (“mәani”, “bәyan”) elmini anlayan vә bu
sahәdә әsәr qәlәmә alan (“Mә’anilü sözün dürri•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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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”,
“mömin”, “möminlәrin rәhbәri”, “sığınacaq yeri”
(şeirdә: “mәhbit”)... (Hәdisin әsli vә tәrcümәsi üçün
bax: 12) Qәzәlin әrәbcә salamlama ilә bitmәsi
(“Nәsiminin tәhiyyatü salamı // Əlәl-әhbabәhu vәlaşiqindir”) 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 daşıyaraq, 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
göstәricisi 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 sәrhәdlәrin qoyulması cәhdi müşahidә olunur. Halbuki
bu sәrhәdi müәyyәnlәşdirmәk çәtindir. Əksәriyyәti
müxtәlif mövzuların çarpazlaşması üzәrindә qurulan
Nәsimi qәzәllәri başlıca vurğu, bәzәn dә zahiri görünüş vә ya ilkin tәәssürat әsasında müәyyәn bir bölümә daxil edilir. Halbuki söz sәnәtinin imkanlarına
incәliklәrinәdәk yiyәlәnmiş şairin bәzi әsәrlәrini
mövzu baxımından konkret bir bölgüyә aid etmәk
mümkün deyildir. Onun şeirlәrindәn bir qismi hürufi-tәsәvvüfi, hürufi-lirik, tәsәvvüfi-lirik, dünyәvilirik, bәzilәri isә daha mürәkkәb – tәsәvvüfi-hürufilirik kombinasiyalıdır. Bu dediklәrimizә örnәk kimi
şairin “Kimin var?” rәdifli qәzәlini göstәrә bilәrik.
Nәsiminin bu şeirindә o qәdәr sәmimiyyәt vә müxatibinә o qәdәr yaxın ünsiyyәt vardır ki, ilk oxuda
onun ilahi eşq mövzusunda yazıldığı mәlum olmur.
Qәzәl fikri ifadә tәrzi vә emosionallığına görә dünyәvi mәhәbbәt mövzusunda yazılmış әn mükәmmәl
şeirlәrlә müqayisә edilә bilәr:
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Alәmdә bu gün sәncilәyin yar kimin var?
Gәr “var” desәn, “yox” demәzәm, var? Kimin var?
(4, 193)
Bu kimi şeirlәrin hansı ideyanın ifadәsinә yönәldiyini isә digәr beytlәrdәki fikri açar mövqeyindә
olan söz, motiv, yaxud ideya әsasında müәyyәnlәşdirmәk 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 tәqdimi kimi izah oluna bilәr. Bu kimi şeirlәrdә özünü
göstәrәn digәr bir özәllik şairin özünün hәmin ideyalara bәlәdlik şәklidir. Ehtimal ki, o, ilk dövrlәrdә yeni 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
etdirir: oxucu onunla birlikdә bu alәmin gözәlliklәrini seyrә dalır vә ilahi alәmin maddi dünyadakı inikas 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 araşdırmamızın nәticәsi olaraq, belә qәnaәtә gәldik ki, Nәsiminin şeirindә onun öz mövqeyini tәlqin etmә gücü
var. Belә ki, bәzәn şairlә birlikdә onun nikbin vә ya
bәdbin ruhiyyәsinin axarına düşürsәn. Gah şairin “Yoxdur vәfası dünyanın, aldanma anın alına // Rәngindәn
oldu münfәil, hәr kim boyandı alına” (4, 375) mәtlәli vә
әvvәldәn sonadәk dünyanın fanilik vә vәfasızlığından
bәhs edәn qәzәlinin tәsirilә bәdbinlәşir, gah da “Ey
әzәli can ilә cananımız // Eşqi-rüxündür әbәdi şanımız”
(4, 324) mәtlәli qәzәlinin ritmik havasına uyursan.
Şair müqәddәslәrә rәğbәtini dә sәmimi bir dillә
ifadә edәrәk, oxucusunu öz mәnәvi dәyәrlәrinә yönlәndirә bilir. Nәsiminin sözü o qәdәr canlı vә tәsirlidir ki, onun sevdiklәrini sevib, sevmәdiklәrinә
(“müddәi”, “rәqib”, “әğyar”, “әgrinәzәr”...) dә
nifrәt edirsәn. Onun:
Dеdilәr, miskin Nәsimi, doğruya yoхdur zaval,
Müddәilәr qalib oldu, hazır olgil başinә, (4, 51)
kimi beytlәrindә mövqeyini aydın ifadә var vә
oxucu da hadisәni mәhz hәqiqәt carçısı olub bu yolda başından keçdiyini ifadә edәn şairin baxış
bucağından dәyәrlәndirir.
Nәticә
Bu bәhsi yekunlaşdırarkәn onu da qeyd etmәliyik 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 bilmәyәcәyi anlamına gәlmir. Nәsimi ona mәlum olan hәqiqәtin sirlәrini gizlәmәk deyil, açıqlamaq üçün bu
dünyaya gәlmişdi vә şairliklә yanaşı, bir tәbliğatçı
şәxsiyyәtinә dә malik olduğundan bir sıra rәmzlәrinin fikri açarı elә öz şeirlәrindәdir. Tәdqiqatçının
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)

2

3
4

Göründüyü kimi, әks poetik fiqur olaraq, Nәsimidә
misranın, Nigaridә isә beytin strukturunu
müәyyәnlәşdirmişdir. (18, 326-327)
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.
Çәlәbioğlu nәşrindә: “sakışdum”
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.

Saadat Shikhiyeva
Distinct features of Nasimi poetry
Summary
This article has been devoted to distinctive features 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 expressing his mental state, and comprehensively analyses and discusses the poetic expressions of poet’s
propagandist personality.
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Nəsimi və davamçılarının əlyazmaları
dünya kitabxanalarında
Paşa Kәrimov
AMEA Mәhәmmәd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun direktor
müavini, filologiya üzrә elmlәr doktoru

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 әdәbiyyatşünas Salman Mümtaz Azәrbaycanda
ilk dәfә olaraq 1926-cı ildә Bakıda, “Kommunist” mәtbәәsindә böyük şairimizin
şeirlәr toplusunu nәşr etdirmişdir. Kitaba
yazdığı “Seyid İmadәddin Nәsimi” adlı ön
sözdә şairin türk, fars vә әrәb dillәrindә üç
divan yazdığını mәlumat verәn S.Mümtaz
müxtәlif әlyazmalardan, cüng vә bәyazlardan onun şeirlәrini bir kitab halında toplayaraq oxuculara tәqdim etdiyini bildirir (1,
s. 9). Sonda Nәsimi şeirlәrindә 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 1969cu ildә “İmadәddin Nәsimi әsәrlәrinin tәnqidi mәtni vә
leksikası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiә 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 etmişdi: 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 saxlanan, 1661-ci ildә
Hüseynәli ibn Sәfәrәli tәrәfindәn köçürülmüş әlyazma;
Rusiya EA Sankt-Peterburq bölmәsindә B-4019 şifri
altında saxlanan, 1793-cü ildә Buxarada köçürülmüş
әlyazma nüsxәsi; Özbәkistan EA Şәrqşünaslıq İnstitu-

tunda mühafizә edilәn, 1877-ci ildә Buxarada Mir Nәsibullah Buxari tәrәfindәn köçürülmüş әlyazma; Nәsimi әsәrlәrinin 1880-ci ildә İstanbulda, “Əxtәr” mәtbәәsindә, Bakıda, “Kommunist” mәtbәәsindә çap edilmiş nüsxәlәri. Tәdqiqatçı әlyazma vә nәşrlәr arasında
olan bütün nüsxә fәrqlәrini tәnqidi mәtndә göstәrmişdir. O, nüsxәlәr arasında olan bütün qrafik, imla,
leksik vә qrammatik fәrqlәrә diqqәt yetirmiş, onları xüsusi olaraq qeyd etmişdir. Alim şairin әsәrlәrinin yalnız
bәdii vüsәtinә, şeiriyyәtinә, ideya vә mәzmununa
diqqәt yetirmәmişdir. Burada Nәsiminin Azәrbaycan
әdәbi dilinin inkişafındakı rolu, onun әsәrlәrinin
müxtәlif dövrlәrdә üzü köçürülmüş әlyazmalarında
әksini tapmış dil vahidlәri, onların dilimizin ayrı-ayrı
dövrlәrindә işlәnmә xüsusiyyәtlәri dә nәzәrә alınmışdır.
Qeyd edәk ki, professor Mirzağa Quluzadә 1962ci ildә Nәsiminin seçilmiş şeirlәrini nәşr etdirәrkәn
onun divanının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan iki
әlyazma nüsxәsindәn istifadә etmişdi.
Son illәrdә xarici ölkә kitabxanalarında axtarışlar
aparmış, Nәsimi әsәrlәrinin bir sıra yeni, namәlum
әlyazmalarını әldә etmişik.
Ankaranın Milli Kitabxanasından әldә edilmiş,
103-cü nömrә altında saxlanan Nәsimi divanı “DivaniSeyyid әleyhürrәhmә әlğüfran” (“Rәhmәtlik, günahları
bağışlanmış Seyid Nәsiminin divanı”) sözlәri ilә
başlanır, 83 vәrәqdәn ibarәtdir (3).
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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Böyük Azәrbaycan şairinin hәmin kitabxanada saxlanan, 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
mәsnәvi, 9 müstәzad, 5 müxәmmәs, 3 qitә, 603 rübai
daxildir. Ətraflı nәzәrdәn keçirdikdә buradakı şeirlәrin
hamısının İmadәddin 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”
tәxәllüsü ilә yazmışlar. Nәsiminin bu divan nüsxәsindәki beş müxәmmәsi nәzәrdәn keçirdikdәn sonra bu
әsәrlәrin üslubuna, bәdii keyfiyyәtlәrinә әsasәn onların
müәllifinin başqa Nәsimi olduğunu iddia edә bilәrik.
Ümumiyyәtlә, indiyәdәk nәzәrdәn keçirmәk imkanına
malik olduğumuz Nәsiminin anadilli divanlarında onun
müxәmmәsinә rast gәlmirik.
Nәsimi әlyazmalarının araşdırılmasının onun әdәbi
irsi ilә bәrabәr tәrcümeyi-halının da daha әtraflı
öyrәnilmәsinә yardım etdiyinә şübhә yoxdur. Şairin
hansı tәxәllüsündәn nә vaxt istifadә etmәsi onun
tәrcümeyi-halı ilә bağlı olan mәsәlәlәrdәndir. Mәlum
olduğu kimi, sәnәtkar “Nәsimi” ilә bәrabәr “Hüseyni”,
“Seyyid”, “Seyyid Nәsimi”, “Haşimi” tәxәllüslәrindәn
dә istifadә edib, bәzi әlyazmalarda 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 “Nәsimi” tәxәllüsündәn istifadә etmәyә başlamışdır. “Nәsimi” tәxәllüsünün
Fәzlullahın “Nәimi” tәxәllüsünә bәnzәmәsi bu ehtimalı
daha da güclәndirir. Böyük sәnәtkarın anadilli divanının
yeni әldә edilәn әlyazma nüsxәlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi onun eyni zamanda, paralel olaraq bir neçә tәxәllüsdәn (xüsusilә dә “Nәsimi” vә “Hüseyni” tәxәllüslәri
nәzәrdә tutulur) istifadә etmәsi ehtimalını irәli sürmәyә
imkan verir. Mәsәlәn, Tehranın Mәclis kitabxanasından
surәti әldә edilәn Nәsimi divanı 140 vәrәqdәn ibarәtdir
(4). Nәstәliq xәtti ilә köçürülmüş bu nüsxәdә şairin
“Nәsimi” ilә bәrabәr “Hüseyni”, “Seyid” tәxәllüslәri ilә
yazdığı şeirlәri dә vardır.
Surәti Ankara Milli Kitabxanasından әldә edilmiş
105 vәrәqdәn ibarәt 06 MİL YZA9395 şifrli divan
әlyazmasının sәrlövhәsindә “Divani-Hәzrәti-Seyyid
Nәsimi” (“Hәzrәt Seyid Nәsimi divanı”) sözlәri yazılsa da, buradakı şeirlәrin çoxu “Hüseyni” tәxәllüsü
ilә yazılıb (5). Hәmin kitabxanadan alınmış, 06 Mil.
YZA 3445 şifri altında saxlanan 124 vәrәqdәn ibarәt
divan әlyazmasında hәm “Nәsimi”, hәm dә “Hüseyni”
tәxәllüslәri ilә yazılmış şeirlәr vardır (6).
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Surәtini Ankara Milli Kitabxanasından әldә etdiyimiz 06HK108 şifri Nәsimi divanı әlyazması bir neçә
baxımdan böyük maraq doğurur (7). Bu divanın 1b vәrәqindәki başlıqda “Bismillahir-rәhmanir-rahim” sözlәrindәn sonra “Kitabi-Seyyid Nәsimi әl-Hüseyni” (Seyid
Nәsimi әl-Hüseyninin kitabı”) yazılmışdır. Bu fakt
göstәrir ki, şairin “Hüseyni” tәxәllüsü kifayәt qәdәr geniş oxucu kütlәsinә mәlum olmuşdur. Bundan başqa,
134 vәrәqdәn, müxtәlif janrlarda yazılmış şeirlәrdәn
ibarәt bu divanın әvvәlindә kitabın görkәmli mütәsәvvif Hacı Bәktaş Vәlinin ardıcılı, bәktaşilik tәriqәtinә
mәxsus Mömin Dәdә tәkyәsinә vәqf edildiyi, geniş
oxucu kütlәsinin istifadәsi üçün bağışlandığı barәdә
qeyd vardır. Nәsiminin hәyatının müәyyәn dövründә
bәktaşilәrlә yaxınlaşdığı barәdә mәlumatımız vardır.
Ümumiyyәtlә, hürufilәrlә bәktaşilәr arasında yaxınlıq
olmuşdur. Hürufilәr tәqib edilәrәk Anadoluya getdiklәri
zaman bәktaşilәr onlara yardım etmiş, sığınacaq
vermişlәr. Bu әlyazma nüsxәdәki qeyd göstәrir ki, Nәsimi bәktaşi tәriqәtinin nümayәndәlәri arasında hörmәt
sahibi olub, onun şeirlәri bu mühitdә sevilәrәk oxunub.
Nәsimi irsinin geniş miqyasda yayıldığının әsas
göstәricisi onun әsәrlәri ilә bәrabәr ardıcıllarının da
әsәrlәrinin dünyanın müxtәlif kitabxanalarında saxlanan әlyazma nüsxәlәridir. Araşdırmalar göstәrir ki,
hürufiliyin yayılması vә tәbliğindә şairin şeirlәri әsas
rol oynamışdır. Tәsadüfi deyil ki, onun ölümündәn
sonra da hürufi şairlәr ideyalarını yaymaq üçün
“Nәsimi” tәxәllüsü ilә şeirlәr yazmışlar.
Süruri XV әsrin sonu-XVI әsrin әvvәllәrindә
yaşamış hürufi şairimiz, şeirlәrindә Nәsimi әnәnәlәrini 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, Şahi,
Matәmi, Qasimi, Tüfeyli ilә bәrabәr şeir mәclislәrindә
iştirak etmişdir. Bunlardan Tüfeyli dә hürufi şairidir.
Süruri sonradan Türkiyәyә köçmüş, burada böyük
nüfuz qazanmış, yerli şairlәrә tәsir etmiş, burada da
vәfat etmişdir. Süruri dә Nәsimi kimi 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, İstanbulun
Süleymaniyyә vә Manisa şәhәr kitabxanalarında saxlanan 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 düşdüyünü bilmәk mümkün
deyil. Əlimizә 931 beyti çatmış bu divan nüsxәsinin
bәzi sәhifәlәrinin kәnarlarında xalq tәbabәtinә aid
qeydlәr, sonra mәtnә aid olmayan yazılar vardır.
Süruri divanının İstanbulun Süleymaniyyә kitabxanasında saxlanan nüsxәsindә 187 qәzәl, 5 mürәbbe,
1 müxәmmәs vardır (9). Şairin divanının Manisa nüsxәsi 37 vәrәqlik әlyazmanın 23 vәrәqinә köçürülüb,
burada müxtәlif janrlarda şeirlәr vardır (10). Süruri
şeirlәrindәn sonra әlyazmada “Dana” tәxәllüslü hürufi
şair Mir Seyid Əlinin, Nәsiminin farsca şeirlәri
köçürülüb. Sonda әlyazmanın 1570-ci ildә Hәlәb
şәhәrindә mәrhum dәrviş Bayram Babanın dәrgahında
köçürüldüyü barәdә qeyd vardır. Bu fakt göstәrir ki,
Nәsiminin ölümündәn sonra hürufilәr, Nәsimi әnәnәlәrinin ardıcılları bir sıra bölgәlәrdә olduğu kimi
böyük şairimizin vәhşicәsinә qәtlә yetirildiyi Hәlәb
şәhәrindә dә fәal olmuş, ayrı-ayrı tәkyәlәrdә toplaşaraq hürufiliyi, Nәsiminin vә onun davamçılarının
әdәbi irsini köçürmüş, yaymış tәbliğ etmişlәr.
Seyid Yәhya Bakuvinin yetirmәsi, әslәn Türkiyәnin Aydın elindәn olan ilk gәnclik illәrindәn Azәrbaycana gәlәrәk ömrünün sonuna qәdәr burada yaşamış
Dәdә Ömәr Rövşәni (?-1487) anadilli poetik yaradıcılığında Nәsimi şeirlәrinin tәsiri mühüm yer tutur.
Şairin әsәrlәrinin 39 әlyazması barәdә mәlumat verәn
professor Azadә Musayeva onun külliyyatının elmitәnqidi mәtnini tәrtib edәrkәn 7 nüsxәdәn istifadә etmişdir. Bu nüsxәlәr aşağıdakılardır: AMEA Mәhәmmәd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan B778 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 İnstitutunun
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 altında qorunan,
köçürüldüyü vaxt bәlli olmayan nüsxә; Upsala Universiteti kitabxanasında saxlanan, U-502 şifrli, 1657ci ildә köçürülmüş әlyazma (11, s. 128).
Nәsimi irsindәn tәsirlәnmiş sәnәtkarlardan biri dә
görkәmli Azәrbaycan mütәssәvvif şairi Şeyx İbrahim

Gülşәni Bәndәidir (1426-1533). Dünya kitabxanalarında onun әsәrlәrinin onlarla әlyazmaları saxlanmaqdadır. A.Musayeva şairin türk divanını nәşrә
hazırlayarkәn aşağıdakı 6 nüsxәdәn istifadә edib: Ankara Milli Kitabxanasında saxlanan, 1530-cu ildә
köçürülmüş FB-127 şifrli nüsxә; Rusiya Elmlәr
Akademiyası Sankt-Peterburq bölmәsindә B-1206
şifri altında saxlanan, 1614-ci ildә köçürülmüş әlyazma; Vatikanın Apostol kitabxanasında mühafizә edilәn
XVIII әsrә aid Vat.Turco 216 şifrli nüsxә; İstanbul
Universiteti Kitabxanasındakı T.890 şifrli köçürülmә
vaxtı mәlum olmayan әlyazma; İstanbul Millәt
Kitabxanasında 379-cu nömrә altında saxlanan, tarixi
bәlli olmayan nüsxә (12, s.126).
Tәdqiqatçılar Nәsimi irsinin XV әsr Azәrbaycan
şairi, orta әsrlәrdә mühacirәt әdәbiyyatımızın nümayәndәlәrindәn biri Xәlili yaradıcılığına nәzәrәçarpan
dәrәcәdә tәsir etdiyini göstәrmişlәr. Onun әsәrlәrinin
onlarla nüsxәlәri müxtәlif kitabxanalarda mühafizә
edilmәkdәdir. A.Musayeva şairin әsas әsәrlәrindәn biri
olan “Firqәtnamә” mәsnәvisini nәşr etdirәrkәn onun
Sankt-Peterburq, Berlin vә İstanbul nüsxәlәrindәn
istifadә etmişdir (13, s.147).
Qaraqoyunlu dövlәtinin hökmdarı, XV әsr Azәrbaycan әdәbiyyatının әn görkәmli nümayәndәlәrindәn
biri olmuş Cahanşah Hәqiqi hürufi tәriqәtinә mәnsub
olmuş, Nәsiminin tәsiri ilә әsәrlәr yazmışdır. Onun
anadilli divanının 4 nüsxәsi mәlumdur: Londonun
Britaniya muzeyindә Or.9493 şifri altında saxlanan,
1488-ci ilin sentyabrında Qәnbәrәli tәrәfindәn köçürülmüş әlyazma. 86 vәrәqdәn ibarәt bu nüsxәdә türkcә
96 qәzәl vә farsca bir müstәzad vardır; İrәvanın Qәdim Əlyazmalar İnstitutunda 965-ci nömrә altında
saxlanan 54 vәrәqdәn ibarәt әlyazma. Burada 79 farsca qәzәl, 58 türkcә qәzәl vә 76 tuyuq vardır. 14741475-ci illәrdә şairin ölümündәn 7-8 il sonra köçürülüb, İstanbulun Süleymaniyyә kitabxanasında
3808-ci nömrә altında saxlanan 107 vәrәqdәn ibarәt
nüsxә. Burada farsca 31 mәsnәvi, 1 müstәzad, 112 qәzәl, türkcә 94 qәzәl, 29 tuyuq vardır; Ankara Universiteti 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 Kitabxanasından
Sәfәvilәr dövründә yaşamış, yaradıcılığında Nәsimi
irsindәn bәhrәlәnәn, onun qәzәlinә tәxmis yazmış
Tәbrizli Heydәrinin farsca divanının surәtini әldә
etmişik (15). 154 vәrәqdәn ibarәt bu әlyazma külliyyata şairin lirik şeirlәrindәn ibarәt divanı, müxtәlif
münasibәtlәrlә, ayrı-ayrı şәxslәrә hәsr etdiyi әsәrlәr,
qәsidәlәr daxil edilmişdir. Nüsxәdә 1572 il tarixi qeyd
edilib (15). Tәzkirәçilәr göstәrirlәr ki, Heydәri gözәl
şeirlәr müәllifi olub, Mәkkә vә Mәdinәni ziyarәt edib,
üç dәfә Hindistana gedib. Üçüncü Böyük Moğol imperatoru, әlli ilә qәdәr hakimiyyәtdә olmuş Cәlalәddin
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ilә “Gәlür”, “Ancaq”, “Yox”, “Gәrәk”, “İmiş”, “Bu
gün”, “Eylәdün”, “Kibi”, “Etdi” vә s. rәdifli qәzәllәr
yazmış, onun işlәtdiyi obraz vә mәcazlardan
bәhrәlәnmişdir. Heyrәtinin 1534-cü ildә vәfat etdiyi
barәdә mәlumatımız vardır.
Bәlli olduğu kimi, hürufilәr 1394-cü ildә Fәzlullah Nәiminin Əmir Teymurun әmri ilә qәtlә yetirilmәsindәn sonra, özlәri dә tәqib olunduqlarına
görә Azәrbaycandan Anadoluya vә Suriyaya mühacirәt etmişlәr. Bunlardan biri dә Nәsiminin müridixәlifәsi, onunla birlikdә Azәrbaycandan Anadoluya
köçәn, “Bәşarәtnamә” vә “Gәncnamә” adlı iki mәsnәvi müәllifi, hürufi şair Rәfiidir. Türkiyәli tәdqiqatçı Günay Qut әsәrlәrinin dil xüsusiyyәtlәrinә әsasәn onun şirvanlı olduğu ehtimalını irәli sürmüşdür.
Rәfiinin mәsnәvilәrinin әlyazmaları dünyanın bir
sıra kitabxanalarında mühafizә edilmәkdәdir. Şairin
“Bәşarәtnamә” mәsnәvisinin surәtini İranın Mәlik
kitabxanasından әldә etmişik (17). Əsәrin bu
nüsxәsindә:
Mәhәmmәd 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 divanındakı şeirlәr
tәzkirәlәrdә onun dәrviş xasiyyәtli, şiәmәzhәb olduğu
barәdә deyilәnlәri tәsdiq edir. Beytlәrindәn birindә
Heyrәti qürbәtdә yaşadığını, 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 diyarı”
dedikdә İran vә Azәrbaycan başa düşülürdü. Bu fakta
әsaslanaraq, şairin әslәn Azәrbaycan türkü olduğunu,
sonradan namәlum sәbәbdәn mәkanını dәyişdiyini
ehtimal etmәk olar. Onun şeirlәrinin Azәrbaycan
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 yaşamışdır. Heyrәti hürufi olmasa da, Nәsimi şeirlәrinin tәsiri
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Bәşarәtnameyi-Fәzli-İlahi,
Bilәn görür qamu әşya kәmahi
-beyti sәrlövhә kimi verilmişdir.
XVI әsrdә Türkiyәdә yaşayan Nәsimi ardıcıllarından olan Üsuli haqqında tәzkirәlәr bildirirlәr ki,
Yenicevardarlı olan şair Misirә gedib İbrahim Gülşәninin müridi olmuş, onun ölümündәn sonra vәtәninә
qayıtmış, bir neçә dәfә mәkanını dәyişmiş, 1534-cü
ildә vәfat etmişdir. Lәtifi tәzkirәsindә onu Nәsimi
tәrzindә şeirlәr yazan sәnәtkar adlandırır. Bildirir ki,
Üsulini “Fәzlullahi-sani vә sirri-Seyyid Nәsimi”
(“İkinci Fәzlullah vә Seyid Nәsiminin sirri”) adlandırmışlar (18, s.452). Türk alimi Əbdülbaqi Gölpınarlı
1953-cü ildә İstanbulda çap etdirdiyi “Nәsimi-ÜsuliRuhi” 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 әdәbiyyatının
görkәmli nümayәndәlәrindәn biri olan Ruhi Bağdadinin yaradıcılığında Nәsiminin tәsiri özünü göstәrmәkdәdir. Əbdülbaqi Gölpınarlı şairin bәhrәlәndiyi,
özünә ustad saydığı sәnәtkarlar barәdә yazır: “Ruhi
İran şairlәrindәn Hafizdәn, türk şairlәrindәn xüsusilә
Nәsimi vә Füzulidәn, sonra da Nicati, Baqi, Ali vә
Əzimizadә Halәtidәn ilham almışdır. Ali hürufi nәşәsinә sahib vә xәlvәti tәriqәtinә mәnsub gәlibolulu
bir zatdır” (19, s. 23). Şairin әsәrlәrinin әlyazma nüsxәlәri dünya kitabxanalarında, daha çox Türkiyә
kitabxanalarında mühafizә edilmәkdәdir. Tәdqiqatçı
A.Musayeva Ruhi Bağdadinin divanını Bakıda nәşrә
hazırlayarkәn Türkiyәnin Süleymaniyyә kitabxanasında saxlanan üç, Topqapı Sarayı Muzeyi, İmperator,
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Millәt, Xosrov Paşa kitabxanalarının hәr birindә
saxlanan bir nüsxәsindәn, AMEA Mәhәmmәd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutundakı bir cüngdәn istifadә
etmişdir. (20, s.72).
Nәsiminin vә onun ardıcıllarının әsәrlәrinin dünyanın müxtәlif kitabxanalarına, әlyazma saxlanclarına
sәpәlәnmiş әlyazma nüsxәlәri böyük Azәrbaycan şairinin İran, Orta Asiya daxil olmaqla Avropadan tutmuş
Hindistana qәdәr yayılan nüfuzundan, әdәbi tәsirindәn
xәbәr verir. Adını çәkdiyimiz vә çәkmәdiyimiz әsәrlәr
әtraflı araşdırıldıqda Nәsimi әdәbi mәktәbinin geniş
miqyası ortaya çıxacaqdır.

19. Gölpınarlı Abdulbaki. Nesimi-Usuli-Ruhi.
İstanbul: Varlık Yayınları, 1953.
20. Musabәyli Azadә. Bağdadda yaranan Azәrbaycan әdәbiyyatı vә Ruhi Bağdadi divanı. 2 cilddә. I
cild. Bakı: “Elm vә tәhsil”, 2011.

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

Summary
Ədәbiyyat:
1. Mümtaz Salman. Azәrbaycan әdәbiyyatı. Sayı
10. Seyid İmamәddin Nәsimi. Bakı: “Kommunist”
nәşriyyatı, 1926.
2. Nәsimi, İmadәddin. Əsәrlәri. Üç cilddә. Elmitәnqidi mәtnin tәrtibi vә müqәddimә Cahangir
Qәhrәmanovundur. Bakı: Elm, 1973.
3. Nәsimi, İmadәddin. Divan. Əlyazma. Ankara
Milli Kitabxanası, №103.
4. Nәsimi, İmadәddin. Divan. Əlyazma. Tehranın
Mәclise-Şuraye-İsmamiye-İran kitabxanası, №44878.
5. Nәsimi, İmadәddin. Divan. Əlyazma. Ankara
Milli Kitabxanası. Şifri: 06 Mil. YZA 9395.
6. Nәsimi, İmadәddin. Divan. Əlyazma. Ankara
Milli Kitabxanası. Şifri:06 Mil. YZA3445.
7. Nәsimi, İmadәddin. Divan. Əlyazma. Ankara
Milli Kitabxanası. Şifri:06 HK. 108.
8. Süruriyi-Əcәm. Divan. Əlyazma. Vatikanın
Apostol Kitabxanası.
9. Süruriyi-Əcәm. Divan. Əlyazma. İstanbulun
Süleymaniyyә Kitabxanası, №3777.
10. Süruriyi-Əcәm. Divan. Əlyazma. Manisa
Şәhәr Kitabxanası, №7844.
11. Musayeva Azadә. Dәdә Ömәr Rövşәni vә
külliyyatı. Bakı: Elm vә tәhsil, 2013.
12. Musayeva Azadә. Şeyx İbrahim Gülşәni
Bәrdәi vә türkcә divanı. İki cilddә. I cild. Bakı: Elm vә
tәhsil, 2012.
13. Musayeva Azadә. Türkiyәdә yaranan Azәrbaycan әdәbiyyatı vә Xәlilinin “Firqәtnamә”si. Bakı:
Nurlan, 2010.
14. Macit Muhsin. Karaqoyunlu hükumdarı
Cihanşah ve Turkçe Şiirleri. Ankara, 2002.
15. Heydәri. Divan. Əlyazma. Tehranın MәsliseŞüraye-İslamiye-İran kitabxanası, №5181.
16. Heyrәti. Divan. Əlyazma. Ankara Milli
Kitabxanası, №3433.
17. Rәfii. Bәşarәtnamә. Əlyazma. Tehranin Mәlik
kitabxanası, №2384.
18. Latifi Tazkiresi. Hazırlayan: Mustafa İsen.
Ankara: Aksağ Yayınları, 1999.

For the first time, on the basis of Turkish manuscripts, 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 collection 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 manuscripts 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 libraries 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 ghazals, 6 tarjibands, 3 masnavi, 9 mustazad, 5 mukhammas, 3 kytas, 603 rubaies. Studies have shown
that it belongs to Imadeddin Nasimi. They were written 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 pseudonyms. Manuscripts of the works of the followers
of the great Azerbaijani poet are of great importance for studying the spread of the influence of
Nasimi’s works in the Middle East.
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6H\LGøPDGԥGGLQ1ԥVLPLúHLULQGԥ
4XUDQKLNPԥWOԥUL
1ԥ]DNԥW0ԥPPԥGOL
$0($0ΩKΩPPΩG)]XOLDGÕQDΨO\D]PDODU
øQVWLWXWXQXQDSDUÕFÕHOPLLúoLVLILORORJL\D]UΩ
IΩOVΩIΩGRNWRUX
h]PVKΩI[ΩWWLELVPLOODK[DOÕQ|TWΩGU
6|]UΩKPDQLU-UΩKLPPΩFPXL-4XU¶DQJ|VWΩULU
1ΩVLPL
*LULú
Qurani-.ԥULPL GԥULQGԥQ ELOԥQ PTԥGGԥV
NLWDEÕQEDWLQLPԥQDODUÕQGDQJL]OLKLNPԥWOԥULQGԥQ
[ԥEԥUGDU RODQ 1ԥVLPL øVODP ùԥUT ԥGԥEL\\DWÕQGD
4XUDQGDQ ԥQ VLVWHPOL úԥNLOGԥ EԥKUԥOԥQԥQ
úHLUOԥULQL 4XUDQL-.ԥULPLQ SRHWLNDVÕ ԥVDVÕQGD
\DUDGDQELU4XUDQúDLULGLU
0ԥKԥPPԥG 3H\÷ԥPEԥULQ VԥV  ԥQ E|\N
P|F]ԥVL VD\ÕODQ  4XUDQL-.ԥULPLQ QD]LO ROPDVÕQGDQVRQUD³ԥú-ùԥUD´VXUԥVLQGԥYHULOԥQ|]ԥOPHsajlaUDX\÷XQRODUDT$]ԥUED\FDQԥGԥEL\\DWÕQGDWԥVԥYYIL úHLU LQNLúDI HWPԥ\ԥ EDúODGÕ 0TԥGGԥV NLtaEÕPÕ]ÕQ EԥOD÷ԥW Yԥ IԥVDKԥWLQԥ KH\UDQ TDOPÕú úDLUOԥU
³ԥú-ùԥUD´VXUԥVLQGԥúDLUOԥUԥYHULOԥQ|]ԥOPHVDMODUD
X\÷XQRODUDTKLNPԥWGԥQúHLUV|\OԥPԥ\ԥԥVԥUOԥULQGԥ
LVODPÕQ EDWLQL PDKL\\ԥWLQL WRSOXPD oDWGÕUPD÷D
oDOÕúÕUGÕODU ED[10HPPHGOL
4XUDQ ԥOLIEDVÕ ԥVDVÕQGD \DUDQDQ SRHWLN ԥVԥUOԥU
KԥUIOԥULQ úԥNLOOԥUL Q|TWԥOL Yԥ Q|TWԥVL] ROPDODUÕ
TUDPPDWLN|]ԥOOLNOԥULYԥGDúÕGÕTODUÕLUIDQLPDKL\\ԥW
ED[ÕPÕQGDQ REUD] PԥFD] Yԥ EԥQ]ԥWPԥOԥU VLOVLOԥVL
\DUDGÕOÕUGÕ ;VXVLOԥ Gԥ øEQ ԤUԥELQLQ ³ԤVUDUOKUXI´ԥVԥULYԥEXP|Y]XGDNÕGLJԥUԥVԥUOԥULQWԥVLUL
LOԥ 4XUDQ KԥUIOԥULQԥ YHULOԥQ PLVWLN Pԥ]PXQOD
ԥODTԥGDU RODUDT ELU VÕUD WԥVԥYYIL ԥVԥUOԥU PH\GDQD
JԥOPԥ\ԥEDúODGÕ%LUoR[NԥOPԥOԥULQKԥUIOԥULQԥJ|Uԥ
úLIUԥOԥQԥUԥNKԥUKԥUIԥX\÷XQVLIԥWOԥU[VXVL\\ԥWOԥU
YHULOPԥVLQԥ WԥVԥYYI ԥGԥEL\\DWÕQGD WH]-tez rast
JԥOLQLU øQVDQ ]QQ FL]JLOԥUL Gԥ 4XUDQ KԥUIOԥULQԥ
EԥQ]ԥGLOLU +ԥUIOԥU úԥNLOOԥUL ED[ÕPÕQGDQ ԥVԥUOԥUԥ
P|Y]X RODUDT EԥQ]ԥWPԥ QVU NLPL LVWLIDGԥ
HGLOLUGL 6HYJLOLQLQ TԥGGL G]ON ED[ÕPÕQGDQ ΩOLIΩ
EԥQ]ԥGLOLUVDOLNLQ+DTTDúLTLQLQJHWGL\L\ROGDΩOLI
KԥUIL LOԥ PTD\LVԥ HGilir, dal KԥUIL úԥNOLQԥ ԥVDVԥQ
VHYJLOLQLQ KԥVUԥWLQGԥQ EHOL ENOPú DúLTԥ
EԥQ]ԥGLOLUGL6HYJLOLQLQD÷]Õmim KԥUILQԥTDúODUÕLVԥ
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nunD EԥQ]ԥGLOLU øúÕTOÕ QXUOX ROPDVÕ ED[ÕPÕQGDQ
VHYJLOLQLQ]ԥQoR[³ùΩPV´³'KD´ VXUԥOԥULQԥ
GRGD÷Õ ³.|YVΩU´ VXUԥVLQԥ VDoODUÕ LVԥ TDUDOÕT
ED[ÕPÕQGDQ “Leyl” VXUԥVLQԥ EԥQ]ԥGLOPLúGLU ED[
.RQHYL    /DNLQ GDKD VRQUD úDLUOԥU
\DOQÕ] ]DKLUL [VXVL\\ԥWOԥUL GH\LO PԥQԥYL
NH\IL\\ԥWOԥUL ELU VÕUD GLQL LUIDQL DQOD\ÕúODUÕ GD
KԥUIOԥUOԥVԥFL\\ԥOԥQGLULUGLOԥU0ԥVԥOԥQ1ԥVLPL
.HoLNLOLNGΩQΩOLIWΩNYDKLGRO
+ΩTTLJ|U$GΩPGΩ+ΩTTΩVDFLGRO
1ԥVLPL,
%X PԥTDOԥGԥ úDLULQ GLQL J|UúOԥUL VHLUOԥULQGԥ
LúOԥWGL\L 4XUDQ D\ԥOԥULQLQ Yԥ KԥGLVOԥULQ
Pԥ\\ԥQOԥúGLULOPԥVLLVODPGDIԥU]RODQLEDGԥWOԥUԥ
PQDVLEԥWL 4XUDQD VRQVX] VHYJLVL Yԥ ED÷OÕOÕ÷Õ
ԥVԥUOԥULQGԥ LIDGԥ HGLOԥQ 4XUDQL-.ԥULP LGH\DODUÕ
4XUDQÕQ ILNLU Yԥ ԥ[ODT NRGHNVOԥULQԥ PQDVLEԥWL
Qurani-.ԥULP SRHWLNDVÕQGDQ UԥP] Yԥ REUD]ODU
VLVWHPLQGԥQE|\NELUVԥQԥWNDUOÕTOD\DUDUODQPDVÕ
YԥVPԥVԥOԥOԥULԥNVHWGLUPԥ\ԥoDOÕúPÕúÕT.
4XUDQYԥ1ԥVLPLSRH]L\DVÕ
1ԥVLPLQLQ 4XUDQL-.ԥULP KԥUIOԥULQԥ YHUGL\L
PԥQDODU \DOQÕ] SRHWLN Yԥ LUIDQL GH\LO KԥPoLQLQ
KUXILOLNGԥQ JԥOԥQ )ԥ]OXOODK 1ԥLPLQLQ KԥUIOԥUԥ
YHUGL\L [VXVL PLVWLN PDKL\\ԥW Gԥ úDLULQ
SRH]L\DVÕQGD|]ԥNVLQLWDSPÕúGÕU
1ԥVLPLԥVԥUOԥULQLQ4XUDQLúÕ÷ÕQGDDUDúGÕUÕOmaVÕQGD WUN WԥGTLTDWoÕVÕ 0hQYHULQ WԥGTLTDWODUÕQÕ
TH\G HWPԥN RODU 1ԥVLPLQLQ 4XUDQL-.ԥULPԥ GԥrinGԥQEԥOԥGROGX÷XQXTH\GHGԥQWԥGTLTDWoÕWԥԥVVINLúDLULQ\DUDGÕFÕOÕ÷ÕQGD4XUDQL-.ԥULPPԥVԥOԥVLQԥ VXE\HNWLY \DQDúÕU “Kur’ân’a vukâfiyeti
WDUWÕúÕOPD] RODQ 1HVvPv EX VD\HGH .XU¶DQ úDLUL
QYDQÕQÕ EL]FH KDN GD HWPHNWHGLU $QFDN VRQ
WDKOLOGH 1HVvPv .XU¶kQ¶Õ EDWÕO DNLGHVLQH DOHW
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HWPH\H oDOÕúPÕú ROPDNOD EX QYDQÕ Ok\ÕNÕ\OD
WDúÕPDPÕú PLV\RQX KLGk\HW RODQ .XU¶kQ¶Õ
+XUIvOL÷LQ SD\DQGDVÕ NRQXPXQD LQGLUHPH\H
oDOÕúPÕúWÕU´(Mustafa Ünver, 2007, 2).
%L]LPDUDúGÕUPDODUÕPÕ]GDEXILNULQԥVDVVÕ]ROdu÷X1ԥVLPLQLQ4XUDQDE|\NHKWLUDPOD\DQDúGÕ÷ÕRQXGԥULQGԥQ|\UԥQGL\LYԥ|\UԥWGL\L4XUDQ
VXUԥOԥULDUDVÕQGDNÕԥODTԥQLQVLVWHPLQԥEԥOԥGROdu÷X 4XUDQÕQ SRHWLNDVÕQD UԥP] Yԥ PԥFD]ODU VLVWHPLQԥ PNԥPPԥO úԥNLOGԥ \L\ԥOԥQGL\L 4XUDQÕQ
WԥGULVL Yԥ WԥIVLUL LOԥ Pԥú÷XO ROGX÷X PԥOXP ROGX
6DGLT ELU PVԥOPDQ RODQ 4XUDQL-.ԥULPLQ DúÕODGÕ÷Õԥ[ODTLGԥ\ԥUOԥUԥ\NVԥNTL\PԥWYHUԥQ4XraQÕ Yԥ LVODPÕ EDú WDFÕ HGԥQ úDLU LON ԥPUL ³2[X´
RODQ PTԥGGԥV NLWDEÕPÕ]Õ LQVDQODUÕ FԥKDOԥWGԥQ
qurWDUPDToQEDúOÕFDPԥQEԥKHVDEHGLUEXED[ÕPGDQGHPԥNRODUNLKԥUúHLULQGԥ\D4XUDQGDQ
ELUEDúD LTWLEDVODU JԥWLULU \D 4XUDQ TLVVԥOԥULQԥ
WԥOPLKOԥU HGLU \D GD 4XUDQ VXUԥOԥULQGԥ YHULOԥQ
KLNPԥWOԥULJHQLúNWOԥOԥUԥDoÕTODPD÷DoDOÕúÕUGÕ
1ԥVLPL KUXILOLN WԥOLPLQԥ X\÷XQ RODUDT 4XUDQ
VXUԥOԥULQLQ KUXIL-PTԥWWD VXUԥOԥULQLQ Pԥ\\ԥQ
VXUԥOԥUGԥNL D\ԥOԥULQ ԥUԥE ԥOLIEDVÕQGDNÕ KԥUIOԥULQ
VD\ODUÕLOԥLQVDQ]QQFL]JLOԥULQLQ VD\ÕDUDVÕQGD
P[WԥOLI ԥODTԥOԥU VLVWHPL WDSÕU Yԥ úHLUOԥULQGԥ
RQODUGDQLIDGԥHGLUGL
1ԥVLPL\ԥ J|Uԥ 4XUDQL-.ԥULP Yԥ 0ԥKԥPPԥG
SH\÷ԥPEԥULQ VԥV úԥ[VL\\ԥWLD\UÕOPD]GÕUùDLULQ KԥP WUN KԥP Gԥ IDUVFD GLYDQODUÕQGD $OODK
7DDODQÕQ 4XUDQL-.ԥULPGԥ SH\÷ԥPEԥUL YԥVI HGԥQ
D\ԥOԥUV|\OԥPԥVL4XUDQL-.ԥULPLRQDQD]LOHGԥUԥN
DOԥPOԥUԥUԥKPԥWRODUDTJ|QGԥUPԥVLEWQNDLQDWÕQ 2QXQ úԥUԥILQԥ \DUDGÕOPDVÕ Yԥ V ILNLUOԥUL ԥNV
HWGLUԥQ P[WԥOLI úHLUOԥUL YDUGÕU ùDLU ³2 PDKD
D\D  VԥFGԥ HW NL +ԥTGԥQ RQD ³9ΩVFXG
YXDNWΩULE´ (Ώή˴˶ Θϗ˸ Լϭ
˴ Ϊ˸ Π˵ γ˸ Լϭ
˴ ˵Ϫό˸ ˶τ˵Η ϻ˴ ϼ˴͉ ϛ  ԤOԥT  
³6ԥFGԥ HW Yԥ \D[ÕQODú´  D\ԥVL QD]LO ROGX´ GH\LU %XUDGDQ GD RQXQ YԥVI HWGL\L úԥ[VL\\ԥWLQ
+ԥ]UԥW0ԥKԥPPԥG VԥV ROGX÷XPԥOXPROXU
+ΩT7DDODQÕQNΩODPÕVXUΩWLQWΩIVLULGLU
(\]QLQQΩIΩWΩKQD+ΩTGΩQDoÕOGÕEXEDE
'LOEΩULQHúTLQGΩH\VDOLNLNLOLNSΩUGΩGLU
0ΩQOLJLQUΩIROPD\ÕQFDDUDGDQJHWPΩ]KLFDE
(\1ΩVLPLVΩFGΩTÕOúROPDKDNLP+ΩTGΩQVDQD
)ΩEXGXΩ\\XKXYΩVFXGYΩTWΩULEJΩOGL[LWDE
1ԥVLPL
4H\GHWGL\LPL]NLPLúDLUEXUDGD³ԤOԥq” suUԥsinin 19-FX D\ԥVLQԥ LúDUԥ HGLU %X úHLU PXmiy\ԥWOԥ ³ԤOԥT´ VXUԥVLQLQ SRHWLN TԥOLEOԥULQԥ \D[ÕQ
IRUPDGD \D]ÕOPÕúGÕU ³øTUD´ V|] LOԥ EDúODQDQ
³ԤOԥT´ VXUԥVLQGԥ +DTGDQ JԥOԥQ LON ԥPU

³2[X´GXU´ 1ԥVLPL Gԥ ³øQQԥ IԥWԥKQD´ GHGLNGԥ
Qurani-.ԥULPLQԥ]ԥUGԥWXWXU³)ԥWK´Yԥ³'X[DQ´
VXUԥOԥULQGԥ EX IԥWK DoÕOÕú PԥQDVÕ ³øQQΩ IΩWΩKQD
OΩNΩIΩWKΩQPXELQΩQ´Ύ˱ϨϴΒ˶ ϣ͊ ΎΤ˱ ˸Θ˴ϓ ˴Ϛ˴ϟΎ˴Ϩ ˸Τ˴Θ˴ϓ Ύ͉ϧ·˶ )ԥWK 
Yԥ ³øQQΩΩQ]ΩOQDKXILOH\OΩWΩQPEDUΩNΩWΩQ´- Ύ͉ϧԸ ˶
˴Ϧϳέ˶ٙ άϨ˸ ϣ˵ Ύ͉Ϩϛ˵ Ύ͉ϧ˶ Δ˳ ϛ˴ έΎ
˴ ˴Βϣ˵  Δ˳ ˴Ϡϴ˸ ˴ϟϲ ٙϓ ˵ϩΎ˴Ϩϟ˸ ˴ΰϧ˸ ˴  'X[DQ Qԥ]ԥUGԥ
tutulur. Eyni zamanda Qurani-.ԥULPLQ LON VXUԥVL
RODQ³)DWLKԥ´ DoPDTDoÕOÕú VXUԥVLQLQGԥPԥQDVÕ
[DWÕUODQÕU ³'LOEΩULQ HúTLQGΩ H\ VDOLN LNLOLN
SΩUGΩGLU´ GHGLNGԥ úDLU ³ø[ODV´ VXUԥVLQL Gԥ
Qԥ]ԥUGԥ WXWXU W|YKLG DQOD\ÕúÕQÕQ KԥTLTԥWLQԥ
GLTTԥW oԥNLU ԤVO W|YKLG LQVDQÕQ RQX $OODKGDQ
D\ÕUDQ PDQHԥOԥUL GQ\ԥYL KԥYԥV Yԥ HKWLUDVODUÕ
PԥKY HWPԥVLGLU øQVDQÕQ PDGGL YDUOÕ÷Õ RQX
+DTGDQ D\ÕUDQ ԥVDV PDQHԥ KLFDEGÕU %XUDGD
1ԥVLPLNLPL4XUDQúDLULRODQ+DIL]ùLUD]LQLQ
(Hafiz, 1373, ΰϴΧήΑϥΎϴϣί ˭φϓΎΣ̵ϮΗΏΎΠΣΩϮΧϮΗ
207)
6ΩQ |]Q |]QΩ PDQHΩVΩQ KLFDEVDQ  +DIL]
DUDGDQoΩNLO ,
- PLVUDVÕQDGDELULúDUԥYDUGÕU
³ԤOԥT´ VXUԥVLQLQ LON V|] RODQ ³øTUD´ 2[X 
ԥPULQGԥ Gԥ LONLQ RODUDT 4XUDQL-.ԥULP Qԥ]ԥUGԥ
WXWXOXU ³6ԥFGԥ HW Yԥ \D[ÕQODú´ GHGLNGԥ ³ԤOԥT´
VXUԥVLQLQ VRQXQFX D\ԥVLQԥ LúDUԥ HGԥQ úDLU úHLULQ
TDIL\ԥOԥULQL EHOԥ [LWDE KLFDE FDYDE  EX D\ԥQLQ
VRQV|]QԥX\÷XQRODUDT “Vuaktarib” ³E´KԥUIL
LOԥELWԥQV|]OԥUVHoLUNLEXGD4XUDQSRHWLNDVÕQGD
ԥQ |QԥPOL QVUOԥUGԥQ ELULGLU 0ԥVԥOԥQ ³1ԥV´
sXUԥVLQGԥ VRQX ³V´ VԥVL LOԥ ³)ԥOԥT´ VXUԥVLQGԥ
VRQX ³T´ KԥUIL LOԥ ELWԥQ V|]OԥUGԥQ GDKD oR[
LVWLIDGԥ HGLOLU  ùDLULQ 4XUDQGDQ JԥWLUGL\L QmuQԥOԥUL oHúLGOԥVԥN RQXQ J|]ԥOLQ ]Q GRGD÷ÕQÕ
J|]ԥOOL\LQL YԥVI HGԥUNԥQ ³ùԥPV´ ³'KD´
³'X[DQ´ ³4ԥGU´ ³.|YVԥU´ VXUԥOԥULQGԥQ GDKD
oR[ LVWLIDGԥ  HWGL\LQL VDoODUÕQÕ ³/H\O´ VXUԥVLQԥ
EԥQ]ԥWGL\LQL YVDOÕ LOԥ ԥODTԥGDU ùԥPV 'KD
'X[DQVXUԥOԥULQL\DGHWGL\LQLKLFUDQÕLOԥԥODTԥGDU
GDKD oR[  TL\DPԥW  VXUԥOԥULQLQ øQúLTDT øQILWDU
1D]LDW9DTLD GԥKúԥWYԥKH\EԥWLQLVԥQԥWNDUOÕTYԥ
LODKLELULOKDPODWԥVYLUHWGL\LQLJ|UUN
ùDLU hürufi-PTԥWWԥD VXUԥOԥULQGԥQ ³<DVLQ´
³ԤUUԥKPDQ´³øQVDQ´ ³+ԥOԥWD´ ³=X[UXI´³'X[DQ´³+XG´VXUԥOԥULQGԥQHOԥFԥGԥTL\DPԥWVXUԥOԥULQGԥQ GDKD oR[ ID\GDODQÕU /DNLQ Eԥ]ԥQ J|]ԥlin üzü “QΩVUXQPLQΩOODK´(ဃ
˸ ˴ϧ ) (Allahdan
˶ ͉ ˴Ϧϣ˷ ˶  ή˲ μ
JԥOԥQ N|Pԥ\ԥ  EԥQ]ԥGLOVԥ Gԥ VDoÕ GLYDQ úHLUL
ԥQԥQԥVLQGԥQIԥUTOLRODUDT]LGGL\\ԥWNLPLJ|WrülPU ùDLU VDQNL NԥVUԥWGԥ YԥKGԥWL JHFԥGԥ JQG] KLFUDQGD YVDOÕ J|UG\ NLPL VDoÕ EHOԥ
OH\O ]OPΩW JHFΩ adODQGÕUPDTGDQVD ³IΩWKXQ
÷ΩULE´(˲ΐϳή˶ ˴ϗ ˲ ˸Θ˴ϓ ) qeyri-DGLVLUOLELUDoÕOÕúTDSÕYԥ
VDGODQGÕUÕU
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(\ ]Q ³QΩVUQ PLQDOODK´ YH\ VDoÕQ ³IΩWKXQ
÷ΩULE´
(\EΩúΩUVXUΩWOL5ΩKPDQYH\PΩOΩNVLPDKΩELE
6XUΩWLQO|YKLQGΩQHQGLUGLNLWDEÕ&ΩEUΩLO
(\FDPDOÕQ+ΩTNΩODPÕLQQΩKXúH\XQΩFLE
1ԥVLPL,
³1ԥVUXQ PLQDOODK´ Yԥ ³IԥWKXQ ÷ԥULE´ GHGLNGԥ
úDLU³6DII´VXUԥVLQLQ-FD\ԥVLQԥLúDUԥHGLU
˸ ή˶˶ θ
˷ ˴Αϭ˴
˴Ϧϴ˶Ϩ ˶ϣ ˸ΆϤ˵ ϟ
˸ ˴ϧΎϬ˴ ˴ϧϮ͊Β ˶Τ˵Ηϯή˴ Χ˸ ˵ ϭ˴
˶ ͉ ˴Ϧϣ˷ ˶ ή˲ μ
˴  ˲ΐϳή˶ ˴ϗ˲ ˸Θ˴ϓϭဃ
³)ΩWKΩQ ÷ΩULE´ GHGLNGԥ úDLU ³6DII´ VXUԥVLQLQ
13-FD\ԥVLQLQԥ]ԥUGԥWXWXU
˸ ή˶˶ θ
˷ ˴Αϭن
˴Ϧϴ˶Ϩ ˶ϣ ˸ΆϤ˵ ϟԼ
˸ ˴ϧمΎϬ˴ ˴ϧϮ͊Β ˶Τ˵ΗϯԻ ή˴ Χ˸ ˵ ϭ˴
˶ ͉ ˴Ϧϣ˷ ˶ ή˲ μ
˴  ˲ΐϳή˶ ˴ϗ˲ ˸Θ˴ϓϭ
˴ Լ
6HYΩFΩ\LQL] EDúTD ELU TD]DQF GD YDU $OODKGDQ JΩOΩQ N|PΩN YΩ \D[ÕQ ELU IΩWK 0ΩNNΩQLQ
IΩWKL  (\0ΩKΩPPΩG P|PLQOΩUΩPMGΩYHU
³ùH\XQDFLE´ GHGLNGԥúDLU³+XG´VXUԥVLQLQFLD\ԥVLQԥLúDUԥHGLU
˲ Π˵ ϋ
˸ ˴ϟΎ˴ϗ
˯˲ ϲ˴
˴ ϲ˶Ϡό˸ ˴Α˴άϫ˴ ϭ
˴ ˸ Ύ˴ϧ˴ ϭ˵
˸ θ˴ϟ˴άϫ˴  ϥ͉ ·˶ ΎΨ˱ ϴ˸ η
˴ ίϮ
˴ Ϊϟ˶ ˴ ˴ϰ˴ Θ˴Ϡϳ˸ ϭΎ
˴ ˴ϳ Ζ
˲ΐϴΠ˶ ϋ
˴
'HGL 9D\ PΩQLP EDúÕPD JΩOΩQOΩU 0ΩQ ELU
TRFD TDUÕ\DP ΩULP GΩ ELU TRFD NLúL ROPDVÕQD
ED[PD\DUDT XúDT GR÷DFD÷DPPÕ"  'R÷UXVX EX
oR[KH\UΩWHGLOΩFΩNELUúH\GLU
%X D\ԥGԥ øEUDKLP SH\÷ԥPEԥU Yԥ [DQÕPÕQÕQ
\DúOÕ ]DPDQODUÕQGD |YODG VDKLEL ROPDODUÕQGDQ
V|KEԥWJHGLU
ùDLU ³6XUΩWLQ O|YKQGΩQ HQGLUGL NLWDEÕ
&ΩEUDLO´ - GHGLNGԥ KԥPLQ VXUԥQLQ -FL D\ԥVLQԥ
LúDUԥHGLU
ΏΎ˴
˵ Θϛ˶  ٙϪ˶ϠΒ˸ ˴ϗ Ϧ˸ ˶ϣϭ˵
˴  ˴ϥΎϛ˴  Ϧ˸ Ϥ˴ ˴ϓ˴
˴ Ϧ˸ ˶ϣ Δ˳ ˴Ϩ˷ϴ˶ ˴ΑϰϠԻ ϋ
˴ ϪϨ˸ ˶ϣ ˲ Ϊϫ˶ Ύ˴η ˵ϩϮ˵Ϡ˸Θ˴ϳϭ
˴ ٙϪ˷Α˶ έ
ԸϟԻ ϭခ ˵ ˱Δً Ϥ ˸Σέϭ˱ ΎϣΎϣ˶ϰԸ ԻγϮϣ
˸ ˴Ϧ ˶ϣ ٙϪΑ˶  ή˸ ˵ϔϜ˸ ˴ϳ Ϧ˸ ϣ˴ ϭ
ً
˵
˸Ά˵
Ώ
Ϫ
ٙ
Α

Ϩ
ϳ

Ό
˴ϥϮ
˶ϣ
˴Ϛ˶
˶  ˴ΰ ˸Σ˴ϻ
˵
˴ ˴ ˴ ˴
˴ ˶
˸ Ϫ͉ϧ˶˵ ϪϨ˸ ˶ϣ Δ˳ ˴ϳή˸ ˶ϣϲ ٙϓ ˵Ϛ˴ Η ϼ˴ ˴ϓ ˵ϩ ˵ ىΪϋ˶ Ϯ˸ ϣ˴  έΎ
͉ ϜϟԻ ϭ
ή˴ ˴ Μϛ˸ ˴  Ϧ˶
˵ ͉ϨϟΎ˴ϓ
˴ Ϧ˸ ˶ϣ ϖ͊ Τ˴ ϟ˵
˴ ˴Ϛ˷Α˶ έ
˴ϥϮ˵Ϩ ˶ϣ ˸Ά˵ϳϻ˴ αΎ
˶ ͉Ϩϟ
0ΩJΩU 5ΩEELQGΩQ DoÕT-D\GÕQ ELU GΩOLOΩ
4XUDQD  LVWLQDG HGΩQ DUGÕQFD $OODKGDQ ELU
úDKLG &ΩEUDLO  JΩOΩQ RQGDQ GD ΩYYΩO 0XVDQÕQ
|] PPΩWL oQ  ELU UΩKEΩU YΩ PΩUKΩPΩW RODQ
NLWDEÕQÕQ 7|YUDWÕQ WΩVGLTHWGL\LNLPVΩ GQ\D\D
PH\O HGΩQOΩU RQD EHO ED÷OD\DQODU NLPL ROD
ELOΩUPL " %XQODU EX GΩOLOOΩUL WΩVGLT HGΩQ
PVΩOPDQODU  4XUDQD LQDQÕUODU <D 5ΩVXOXP 
4XUDQÕ LQNDU HGΩQ ]PUΩQLQ EWQ PúULNOΩULQ
YΩ NDILUOΩULQ  YΩG ROXQGX÷X \HU &ΩKΩQQΩPGLU
$UWÕT VΩQ GΩ RQXQ EDUΩVLQGΩ úEKΩ\Ω GúPΩ 2
VΩQLQ5ΩEELQGΩQ JΩOΩQ KDTGÕUODNLQLQVDQODUÕQ
0ΩNNΩΩKOLQLQ ΩNVΩUL\\ΩWL EXQD LQDQPD] 
ùDLU EX VXUԥGԥQ WԥVLUOԥQԥUԥN \D]GÕ÷Õ úHLUGԥ
3H\÷ԥPEԥULPL]LQ VDoÕ TDúÕ J|] ] Yԥ EWQ
YDUOÕ÷ÕQÕQ +DTT NԥODPÕ RODQ 4XUDQL-.ԥULPLQ
WԥFԥOODVÕ $OODKÕQ ԥQ E|\N P|F]ԥVL ROGX÷XQX
ELOGLULU Yԥ 2QD ³%ΩúΩU VXUΩWOL 5ΩKPDQ´ GH\ԥUԥN
VRQVX] VHYJLVLQL LIDGԥ HGLU ùDLU 0ԥKԥPPԥG
3H\÷ԥPEԥUL EHOԥ YԥVI HGԥUNԥQ $OODK-7DDODQÕQ
40
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³0ΩQ VΩQL DOΩPOΩUΩ UΩKPΩW RODUDT J|QGΩUGLP´
KԥGLVLQԥLúDUԥHGLU
%ԥ]LúHLUOԥULQGԥúDLULQ0ԥKԥPPԥG3H\÷ԥPEԥUԥ \R[VD PUúLGL )ԥ]OXOODK 1ԥLPL\ԥ PUDFLԥW
HWGL\LQLD\GÕQODúGÕUPDToԥWLQROXU
h]QGΩVXUΩWL-UΩKPDQÕJ|UGP
4DúÕQGDTDIYΩO4XUDQÕJ|UGP
2[XGXPGΩUVL-HüVQQD\ΩWLQL
<HGGLPVKΩILOΩ4XUDQÕJ|UGP
=OH\[DWΩNEXJQGΩUGΩJLULIWDU
+Ω]DUDQ<XVLIL-.ΩQDQÕJ|UGP
1ԥVLPL,
1ԥVLPLQLQ ³h]QGΩ VXUΩWL-UΩKPDQÕ J|UGP´
PLVUDVÕQGDQ EX úHLUGԥ PԥPGXKXQXQ 0ԥKԥPPԥG
3H\÷ԥPEԥU VԥV ROGX÷XPԥOXPROXUdQNLúDLU
EDúTD ELU úHLULQGԥ Gԥ ³EΩúΩU VXUΩWOL UΩKPDQ´
ED[ 1ԥVLPL  ,   GH\ԥUԥN SH\÷ԥPEԥriPL]LPԥGKHGLUGL0DUDTOÕGÕUNLVHYJLOLQLQEԥ]ԥQ
VDoÕEԥ]ԥQGԥGRGDTODUÕ³)ΩWKΩQ÷ΩULE´ olur:
5ΩYDPÕGXUUΩYDPÕGÕUKΩELEL
.LRGD\DQGÕUDVDQPΩQ TΩULEL"
<D]DNLUSLNOΩULQQΩVUΩQPLQDOODK
2[XUGRGDTODUÕQIΩWKΩQTΩULEL
1ԥVLPL,
%XúHLUSDUoDVÕQGDVHYJLOLQLQNLUSLNOԥULԥQԥQԥYL RODUDT DúLTLQ TԥVGLQԥ GXUDQ R[ TÕOÕQF Yԥ V
DGODQPDTGDQVD³1ԥVU´VXUԥVLQLQ³1ΩVUXQPLQΩOlah” (Ϳ Ϧϣήμϧ) $OODKGDQJԥOԥQN|PԥN D\ԥsinGԥNLLIDGԥLOԥSDUDOHOOԥúGLULOLU
ùDLU ³5ΩYDPÕGÕU NL PΩQ TΩULEL RGD \DQGÕrasan?” GH\ԥUԥNKԥPGԥ3H\÷ԥPEԥULPL]LQ³øVODP
TԥULE EDúODU TԥULE ELWԥU Qԥ [Rú TԥULEOԥUԥ´ PԥzmunOX KԥGLVLQԥ LúDUԥ HGLU Yԥ 3H\÷ԥPEԥUGԥQ
VԥV úԥIDԥWGLOԥ\LU
³øQQΩ IΩWΩKQD´ V|] LOԥ EDúOD\DQ ³'X[DQ´
³)ԥWK´VXUԥOԥULYԥ³1ԥVU´VXUԥVLELU-ELULLOԥoR[VÕ[
ED÷ODUOD ԥODTԥOԥQGLULOPLúGLU ³1ԥVU Yԥ )ԥWK´
V|]OԥUL 4XUDQL-.ԥULPGԥ DoÕOÕú TԥOԥEԥ oԥWLQlikOԥUGԥQTXUWXOPDLODKLN|PԥNPԥQDODUÕQÕLIDGԥHGLU
7ԥVDGIL GH\LO NL $OODK-7DDOD EX VXUԥOԥUGԥ P|minOԥULDOWÕQGDQoD\ODUD[DQ\DP\DúÕOED÷ODUYԥV
dün\D QHPԥWOԥUL LOԥ PTD\LVԥ HGLOPԥ\ԥFԥN GԥUԥFԥGԥJ|]ԥORODQQHPԥWOԥUOԥFԥQQԥWOԥPMGԥOԥ\LU
ùDLU LON EH\WGԥNL ³2GD \DQGÕUDVDQ PΩQ TΩribi” GH\ԥUԥNVRQUDNÕPLVUDGDNÕFԥQQԥWD\ԥOԥULQԥ
LúDUԥ HWPԥNOԥ EԥGLL Wԥ]DG \DUDGÕU  FԥQQԥWOԥ FԥKԥQQԥPL TDUúÕODúGÕUÕU 2G DWԥú FԥKԥQQԥPԥ
Pԥ[VXVROGX÷XoQEXV|]Q\DUDWGÕ÷ÕDVVRVLDVL-
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\D LOԥ VRQUDNÕ EH\WGԥNL FԥQQԥWGԥQ PMGԥ YHUԥQ
VXUԥOԥULQ DGÕQÕ oԥNPԥNOԥ 6HYJLOLQLQ KLFUDQÕQÕQ
FԥKԥQQԥPYVDOÕQÕQLVԥFԥQQԥWROGX÷XQXELOGLULU
ùDLULQ ԥQ oR[ ID\GDODQGÕ÷Õ WԥOPLKOԥU HWGL\L
VXUԥOԥULQLoԥULVLQGԥ0XVD3H\÷ԥPEԥULQD÷DFODRODQ
KHND\ԥVL\HUWXWXU%XEDUԥGԥ4XUDQL-.ԥULPGԥELU
oR[ D\ԥOԥU YDUGÕU 0ԥVԥOԥQ $OODK-Taala ³4ԥVԥV´
VXUԥVLQLQ-32-FLD\ԥOԥULQGԥEX\XUXU
˸ Δ˴όϘ˸ ˵Βϟϲ˶
˸ ϓ Ϧ˶ Ϥ˴ ϳ˸ ˴ϻ
˸ Ί˶ ˶ρΎ˴η Ϧ˸ ˶ϣ ϱ˶
˸ Ω˶ Ϯ˴ ϟ
˴Ϧ˶ϣ˶Δϛ˴ έΎ
˴ ˴ΒϤ˵ ϟ˶
˴ ΩϮ˵ϧΎϬ˴ ϴΗԻ ˴ ΎϤ͉Ը ˴Ϡ˴ϓ
˴وϦϴϤٙ ˴ϟΎ˴όϟ
˸ ͊Ώέ
͉ ϟ  ϖ
ൖ Ύ˴ϧ˴  ϲ˷ϧԸ ٙ ˶ ϰԸ ԻγϮϣ˵  Ύ˴ϳ ϥ˸ ˴  ˶Γή˴ Π˴ θ
˴ ˵ ဃ
˶ ϟ˸ ˴  ϥ˸ ˴ ϭ˴ ͼ˼˹ͽ
ً μ
Ի
ൖ
˱
͉
͊
˴
͇
˴
˴
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ϣ
ϰ
ϟ
ϭ
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Ύ
Ϭ
ϧ
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Θ
Ϭ
Η
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ή
Α
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έΎ
Ը
˸
˴
˴ Ϥ͉ ˴Ϡ˴ϓ ˴ϙΎ
˴ ϋ
˴ ˴ ˴
˴ ˶ ˵
Ի
ُ
˵
˸
˸
˵
˴Ϧϴ ٙϨ ˶ϣϻ ˴Ϧ ˶ϣ ˴Ϛ͉ϧ˶ ϒ˴
˸ Ψ˴Η ϻ˴ ϭ
˴ Ϟ˸ ˶Βϗ˴  ˸Νή˵ Ψ˴˸ Η ˴Ϛ˶Βϴ˸ Ο˴ ϲ ٙϓ ˴ϙ˴Ϊ˴ϳ Ϛ˸ Ϡγ˸ ͼ˼˺ͽ
˴  Ϧ˸ ˶ϣ ˯˴ ΎԸπ
 ˴Ϛ˶ϧ˴ά˴ϓ ΐ
˸ ϭ
˳ هγ
˵Ը  ή˸˶ ϴϏ
͉ ˴Ϧ ˶ϣ ˴ϚΣ˴ Ύ˴ϨΟ˴  ˴Ϛ˸ϴ˴ϟ˶ Ϣ˸ Ϥ˵ ο
˶ ϫ˸ ήϟ
˴ ϴ˸ ˴Α
˴ ˯Ϯ
Ի
˸
˱ΎϣϮ˸ ˴ϗ Ϯ˵ϧΎ˴ϛ Ϣ˸ Ϭ˵ ͉ϧ˶ Ϫ˶ً ٙ ϼခ ˴ ϣ˴ ϭ
Ϯ
ϋ
ή˶
ϓ

ϰ
ϟ˶


Α
έ
Ϧ
ϥΎ˴
ϧ
Ύ˴
˷
˴ϥ
˴Ϛ˶ ˴
˶ϣ ˶ ϫή˵˸ Α
˸˴ ˸
˴
˴Ϧϴ ٙϘ˶γΎ˴ϓ (˼˻ͽ
ͼ30ͽ 2UD\DJΩOLQFΩRPEDUΩN\HUGΩNLYDGLQLQ
VD÷ WΩUΩIÕQGΩQ RUDGDNÕ D÷DF WΩUΩIGΩQ RQD EHOΩ
VΩVOΩQLOGL (\ 0Vk ùEKΩVL] NL PΩQ \DOQÕ]
kOΩPOΩULQ UΩEEL olan Allaham.ͼ31ͽ ΨVkQÕ \HUΩ
EXUD[ 0Vk ΩVkQÕQ LODQ NLPL TÕYUÕOGÕ÷ÕQÕ
J|UQFΩ G|QE DU[DVÕQD ED[PDGDQ TDoGÕ (\
0Vk %ΩUL JΩO TRU[PD oQNL VΩQ JYΩQGΩVΩQͼ32ͽ øQGL ΩOLQL TR\QXQD VR[ ELU [ΩVWΩOÕN
]QGΩQ ROPDGDQ $OODKÕQ KLNPΩWL LOΩ  D÷DSSDT
oÕ[DFDTGÕU 4RU[XGDQ DoÕOÕE VRYUXODQ TROODUÕQÕ
QRUPDO  YΩ]L\\ΩWΩ JΩWLU VDNLW RO  %X LNLVL )LURQXQ YΩ RQXQ DGDPODUÕQD TDUúÕ J|VWΩUΩFΩ\LQ
5ΩEELQWΩUΩIÕQGΩQLNLTΩWLGΩOLOGLU2QODU\ROGDQ
oÕ[DQELUT|YPROPXúODUGÕU
ùDLU “bürhan” GHGLNGԥ VRQXQFX D\ԥGԥNL
“burhanun-mubin” (Ϧ˶ϴΒϣ ϥΎ˴
˶ ϫή˵˸ Α NԥOPԥVLQLQԥ]ԥUGԥ
WXWXU <X[DUÕGDNÕ D\ԥOԥUGԥ 0XVD SH\÷ԥPEԥULQ
GRTTX] P|F]ԥVLQGԥQ LNLVLQLQ DGÕ oԥNLOLU ùDLU
TDúÕQLNLROPDVÕLOԥLNLP|F]ԥDUDVÕQGDEԥQ]ԥUOLN
J|UU Yԥ 6HYJLOLQLQ ELU-ELULQԥ \D[ÕQ RODQ   LNL
TDúÕ RQD 0XVD SH\÷ԥPEԥUԥ ELU-ELULQLQ DUGÕQFD
QD]LORODQLNLP|F]ԥQL[DWÕUODGÕU
4DúÕQYΩK\LEL]ΩEUKDQLULúGL
h]QGΩWΩYLOL-IUTDQLULúGL
h]QGU+ΩTNLWDEÕYΩK\L-PUVΩO
=ΩKLG|YOΩWVDQD+DTGDQLULúGL
4DúÕQODNLUSLJLQ7XUXQGD÷ÕQGD
1HFΩELU0XVL\L-øPUDQLULúGL.
1ԥVLPL,
1ԥVLPL \DUDGÕFÕOÕ÷ÕQGD 0XVD SH\÷ԥPEԥULQ
zeyWXQD÷DFÕLOԥRODQԥKYDODWÕQDELUoR[WԥOPLKOԥU
YDUGÕU
ùΩUEΩWLQDFÕILUTΩWLQQXúHGΩUΩPúΩNΩUNLPL
&DQÕPÕGXWPXúDPTΩPLQTDUúÕVÕQDVLSΩUNLPL

*ΩUoLKLGD\ΩWH\OΩGL0XVD\ÕQDUDROúΩFΩU,
$úLTΩKDGLGLU]QQXUXQDROúΩFΩUNLPL
1ԥVLPL
*ΩU0XVL\L-øPUDQNLPLúROQDUΩVDWDúGÕ
*ΩOWDELúLQLJ|VWΩUúΩUKL-úΩFΩUH\OΩ
1ԥVLPL,
Ψ]ΩOJQnGΩR[XGXP]QGΩXú7DKD
%XUΩP]LNLPDQÕKHoNLPVΩYHUPΩPLúGL[ΩEΩU
Ψ]ΩOGΩGúGFDPDOÕQWΩFΩOOLVL7XUD
<D0XVDDQÕPDQDVRUNL\DQGÕQDUDúΩFΩU
1ԥVLPL,
1ԥVLPL 0XVD SH\÷ԥPEԥULQ 7XU GD÷ÕQGD
J|UG\\DQDQ]H\WXQD÷DFÕQGDQoÕ[DQ<Ω0XVD
LQQL ΩQΩOODKX UΩEEODOΩPL ͊Ώέ
ൖ Ύ˴ϧ˴  ϲ˷ϧԸ ٙ ˶ ϰԸ ԻγϮϣ˵  Ύ˴ϳ
˴ ˵ဃ
˴وϦϴϤٙ ˴ϟΎ˴όϟ˸ (\0XVDKΩTLTΩWΩQPΩQDOΩPOΩULQUΩEEL
Allaham) FPOԥVLQԥGLTTԥWoԥNԥUԥNELOGLULUNLELU
D÷DFÕ GDQÕúGÕUDQ $OODK HúT DWԥúLQGԥ \DQDQ
TXOXQXQGLOLLOԥGԥGDQÕúPD÷DTDGLUGLUùDLUEԥ]ԥQ
Musa Pey÷ԥPEԥULQ )LURQXQ VHKUED]ODUÕ LOԥ
J|UúGԥ ԥVDVÕQÕ DWPDVÕ Yԥ ԥVDQÕQ ԥMGDKD\D
oHYULOԥUԥN VHKUED]ODUÕQ G]ԥOWGLNOԥUL TXUPDFDG]PԥFԥOԥUL XGPDVÕQÕ WԥVYLU HGLU %X KDGLVԥ
0|YODQD &ԥODOԥGGLQ 5XPLQLQ ³0ԥVQԥYL´  ԥVԥULQGԥ ԥWUDIOÕ úԥNLOGԥ 0|YODQDQÕQ |]QԥPԥ[VXV
LUIDQL \R]XPX\OD EԥUDEԥU WԥTGLP HGLOLU 1ԥVLPL
Gԥ EX KDGLVԥ\Oԥ ED÷OÕ 4XUDQL-.ԥULPLQ ³ԤUDI´
˲ ˴Βό˸ ˵ Λ ϲ˶
VXUԥVLQLQ -FL D\ԥVL Ϧϴ
˲ ˶Βϣ͊  ϥΎ
˴  ϰ˴Ϙϟ˸ ˴ ΄˴ϓ
˴ ϋ
˴ ϫ ˴Ϋ˶Έ˴ϓ ˵ϩΎμ
(%XQGDQVRQUDΩVDVÕQÕ\HUΩDWGÕYΩΩVDE|\NELU
ΩMGDKD\DoHYULOGL D\ԥVLLOԥEԥUDEԥU0|YODQDQÕQ
\R]XPXQGDQ  GD WԥVLUOԥQGL\L DoÕT-DúNDU KLVV
olunur:
7DNLJΩOGLHúTLQROPΩQOL\LPΩQGΩQTDSGÕ
%X[ΩUDEÕTÕOGÕPΩPXU[RúLPDUΩW\DSGÕ
=DKLGDLQNDUDGúPΩRODOÕPLTUDUL-HúT
dQΨ]D]LOPQNLUROGXΩJUL\RODVDSGÕ
ΨMGΩKD\ÕJ|ULFΩN0XVDΩVDVÕQGDúODGÕ
ΨMGΩKDROGÕΩVDVÕΩMGΩKD\ÕTDSGÕ
1ԥVLmi, 2004, I, 107)
1ԥVLPL EX úHLUGԥ 4XUDQL-.ԥULPLQ ³7DKD´ Yԥ
³4ԥVԥV´ VXUԥOԥULQLQ 0XVD SH\÷ԥPEԥULQ ԥVDVÕ LOԥ
ED÷OÕ D\ԥOԥULQԥ LúDUԥ HGLU %X KHND\ԥ 0|YODQD
&ԥODOԥGGLQ 5XPLQLQ ³0ԥVQԥYL´ ԥVԥULQGԥ oR[
JHQLú úԥNLOGԥ LUIDQL \R]XPGD WԥTGLP HGLOLU ùDLU
³7ΩúEHK NΩUGΩQ-e Quran-H PΩFLG UD EH ΩVD-ye
Musa...” (Qurani-PΩFLGLQ 0XVDQÕQ ΩVDVÕQD
EΩQ]ΩGLOPΩVL  EDúOÕTOÕ E|OPGԥ 0ԥKԥPPԥG 3H\÷ԥPEԥUԥPUDFLԥWOԥ\D]ÕUGÕ
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ΎμϋϥϮ̪ϤϫήΗήϣϥήϗΖδϫ
ΎϫΩ̫ϥϮ̩Ϊθ̯έΩέΎϫήϔ̯
(0|YODQD0ԥVQԥYL III c., s. 374)
4XUDQVΩQLQoQKΩPLQ 0XVD3H\÷ΩPEΩULQ
ΩVDVÕ NLPLGLU
.IUOΩULΩMGDKDNLPLXGXU 
0|YODQDQÕQ ILNULQFԥ EX D÷DFÕQ DGÕ 0XVDQÕQ
Qԥ]ԥULQGԥԥVD;DOLTLQQԥ]ԥULQGԥLVԥԥMGDKDLGL
ùDLU Eԥ]ԥQ ELU úHLUGԥ RQODUOD 4XUDQ VXUԥVLQLQ
DGÕQÕ oԥNLU Yԥ EX VXUԥOԥUGԥ  EԥKV HGLOԥQ
PԥWOԥEOԥUGԥQV|]DoÕU
'LOEΩUDùΩPV]]KDGÕUD\ΩWL-U[VDUÕQÕ]
$\ΩWL-7DKDY<DVLQVXUΩWL-GLGDUÕQÕ]
Sureyi-YΩOOH\O]OIQJ|]OΩULQQΩPΩOEΩúΩU
/H\NVEKDQΩOOΩ]L-ΩVUDGXUXUΩVUDUÕQÕ]
6XUΩWLQYΩúúΩPVR[XUDPGΩPEΩGΩPL[ODVLOΩ
7DNLKVQQEΩODGΩQVD[ODVÕQFΩEEDUÕQÕ]
4XONΩIDELOODKLGLU]LNUL1ΩVLPL[ΩVWΩQLQ
+ΩTELOLUNLPVXPPΩYΩFKXOODKLGLUGLGDUÕQÕ]
1ԥVLPL,

VLIԥWOԥUL – TԥKUL Tԥ]ԥEL FԥEUL Gԥ YDUGÕU ³5ԥG´
VXUԥVLQLQ-FD\ԥVLQԥىϼ˱ γ
˴ ή˸ ϣ˵  ˴Ζ˸δ˴ϟϭή˴˵ ϔϛ˴  ˴Ϧϳ˶ά͉ϟ˵ϝϮ˵Ϙ˴ϳϭ˴
˸
˸
˶ Ύ˴ ΘϜ˶ ϟϢ˵ Ϡ˶ϋ˵ϩ˴ΪϨ˸ ϋ˶ Ϧ˸ ϣ˴ ϭ
Ώ
˴ Ύ
˶ ͉ ˶Αϰ˴Ի ϔϛ˴ Ϟ˸ ˵ϗ .DILUOΩU
˴ Ϣ˸ Ϝ˵ ˴Ϩϴ˸ ˴Αϭϲ˶
˴ Ϩϴ˸ ˴Α˱ΪϴϬ˶ η
³6ΩQ $OODK WΩUΩILQGΩQ J|QGΩULOPLú SH\÷ΩPEΩU
GH\LOVΩQ´ GHGLNOΩUL ]DPDQ GH NL VL]LQOΩ PΩQLP
DUDPGD $OODK YΩ NLWDEÕ 4XUDQÕ  DQOD\DQODU
4XUDQ ELOJLVLQΩ LODKL HOPOΩUΩ YDTLI RODQODU 
úDKLGRODUDT\HWΩU 
³4XO NΩID ELOODK´ 'H NL EL]ԥ $OODK \HWԥU 
GH\ԥUԥN H\QL ]DPDQGD $OODKÕQ  LQVDQÕ EWQ
EԥODODUGDQ KLI] HGԥ ELOPԥ TGUԥWLQԥ LúDUԥ HGLU
³%X |UQH÷LPL]L GH 5DG VXUHVLQLQ  D\HWLQGHNL
“Ϟϗϰϔϛ ³NXONHIk GL\HEDúOD\DQYH³'HNL úDKLW
RODUDN $OODK  NkIvGLU´ PDQDVÕQD JHOHQ NÕVPÕ
ROXúWXUPDNWDGÕU +] 3H\JDPEHULQ QEYYHtini
LQNDU HGHQ PúULNOHUH NDUúÕ $OODK¶ÕQ HOoLVLQGHQ
RQODUD NDUúÕ V|\OHPHVLQL LVWHGL÷L V|] úXGXU ³GH
NL EHQLPOH VL]LQ DUDQÕ]GD úDKLW RODUDN $OODK \Hter, bir de nezdinde kitap ilmi bulunan” GerçekWHQGH$OODK¶ÕQHOoLVLQLQQEYYHWLQHPXFL]HOHUOH
úDKLWOLN HWPHVLQGHQ GDKD E\N ELU WDQÕNOÕN
GúQOHPH] %XQD GHVWHN RODUDN ELU GH NLWDS
LOPLQHVDKLSRODQODUÕQúDKLWOL÷L+]3H\JDPEHULQ
nübüvvetine yeterince kâfâdir”.(Mustafa Ünver,
2006, 45)
ùDLU 4XUDQÕ GԥULQGԥQ ELOPԥNOԥ \DQDúÕ 4XUDQ
WԥIVLULROGX÷XQDGDLúDUԥHGLU

*|UQG\ NLPL úHLUGԥ LON RODUDT ³'uha” suUԥVLQLQLOND\ԥVL ϰ وԻΤ͊πϟϭ˴ Yԥ³ùԥPV´VXUԥVLQLQGԥ
͉ ϟϭ˴ ) LVWLIDGԥLOԥsevELULQFLD\ԥVLQGԥQ ΎوϬ˴ ϴ ԻΤο
ΨVKDEL-NΩKILQVLUULQLJ|UPúOLTD\L-7XUΩVRU
˵ ϭ
˴ β˶ Ϥ˸ θ
JLOLQLQ ] ùԥPVԥ JQԥúԥ  Yԥ 6EK oD÷ÕQD
Niçin ki, ³9ΩWWXU´ΩKOLQLQNΩKILQGΩGLU4LWPLULPL]
EԥQ]ԥGLOLU $OODK-7DDODQÕQ 4XUDQL-.ԥULPGԥ DQG
içGL\L EX LNL PTԥGGԥV PԥIKXP ùԥPV Yԥ 'XKD
4XUDQGÕUDQÕQVXUΩWLD\GÕU1ΩVLPLúΩNGHJLO
yaUÕQ U[VDUÕ ]  ³7DKD´ Yԥ ³<DVLQ´ VXUԥOԥUL
0QNLUΩJΩU\R[GHULVΩXúPVKΩIXúWΩIVLULPL]
LVԥ GLGDUÕQÕ – J|Uú YVDO Yԥ J|UQúQ LIDGԥ
1ԥVLPL
HGLU +ԥP ³7DKD´ KԥP Gԥ ³<DVLQ´ KUXIL-müTԥWWԥDLOԥEDúOD\DQVXUԥOԥUGLUùDLUEXUDGD³ùԥPV´
ùDLU EXUDGD DoÕT-D\GÕQ 4XUDQ WԥIVLUL ROGX÷XQX
Yԥ ³'XKD´ VXUԥOԥULQLQ $OODK-7DDODQÕQ FDPDO J|- bildirir, eyni zamanda Qurani-.ԥULPGԥNL µ.ԥKI¶
]ԥOOLNOԥULQLLIDGԥHWGL\LQL³<DVLQ´Yԥ³7DKD´VX- VXUԥVLQԥ [VXVԥQ Gԥ EX VXUԥQLQ -FL D\ԥVLQԥ
UԥOԥULQLQLVԥ+DTTÕWDQÕPDTRQXGԥUNHWPԥNoQ LúDUԥHGLU
˸ ˴Ε˴Ϋ Ϣ˸ Ϭ˵ ˵Β˷Ϡ˶ ˴Ϙ˵ϧϭ
˷ ˶ ϟ ˴Ε˴Ϋϭ
ϝ˶  نΎϤ˴ θ
|]ԥO ELOJLOԥULQ \HU DOGÕ÷Õ [VXVL ELU VXUԥ ROGX÷XQD
˵ Ϣ˸ ϫ˵ ϭ
˴ ˸Τ˴Ηϭ˴
˶ Ϥٙ ˴ϴϟ
˴ Ϧϴ
˴ ˲ Ω نϮ˵ϗέ
˴ ˱ ΎυΎ˴Ϙϳ˸ ˴  Ϣ˸ Ϭ˵ ˵Βδ
˸
͉
͉
˲
˴
˴
˴
˴
ً
˸
GLTTԥWoԥNLU6HYJLOLQLQVDoÕLOԥԥODTԥGDU“9ԥOOH\OXQ Ϣ˸ Ϭ˵ Ϩ ˶ϣ ˴Ζ˸ϴϟϮ˴ ϟ Ϣ˸ Ϭ˶ ϴ˸ Ϡϋ
ٙ Ϯ˴ ϟΎ˶Α Ϫ˶ ϴ˸ ϋ
˴  ˴Ζ˸όϠ˰ρ Ϯ˶ ϟ Ϊ˶ ϴλ
˴ έ˶˴ Ϋ ςγ˶ Ύ˴Α Ϣ˸ Ϭ˵ ˵ΒϠ˴˸ ϛϭ˴
و
͉
L]ԥ\ԥ÷úD´ΎθԻ ϐ˸ ˴ϳ˴Ϋ˶  Ϟ˶ ϴ˸ ϟϭ˴ gUWEJL]Oԥ\ԥQJHFԥ\ԥ and ˱ ΎΒ˸ϋέ
˵ Ϣ˸ Ϭ˵ Ϩ˸ ˶ϣ ˴Ζ˸ΌϠ˶ Ϥ˵ ˴ϟϭ
˴ ˱ έή˶˴ ϓ
olVXQ D\ԥVLQԥGLTTԥWoԥNԥQúDLU³ԤO-OH\O´VXUԥVL
<X[XGD ROGXTODUÕ ]DPDQ VΩQ RQODUÕ D\ÕT
LOԥ ³ԤVUD´ VXUԥVLQL SDUDOHOOԥúGLULU +ԥULNL VXUԥGԥ VDQÕUGÕQ 2QODUÕ VD÷D-VROD oHYLULUGLN øWOΩUL GΩ
+DTTÕQ JL]OԥGL\L GԥULQ PԥQD TDWODUÕQÕQ LIDGԥ PD÷DUDQÕQ JLULúLQGΩ |Q D\DTODUÕQÕ X]DGDUDT
HGLOGL\LQԥ GLTTԥW oԥNԥQ úDLU Q|YEԥWL PLVUDGD \DWPDTGDLGLΨJΩURLQVDQODUÕJ|UVGΩ\LQG|QE
VHYJLOLQLQ VXUԥWLQL  ³ ΎوϬ˴ ϴൖϠΟ˴  ˴Ϋ˶ έΎ
˶ Ϭ˴ ͉Ϩϟϭ˴ ³9ԥQQԥKDUQ TDoDUGÕQ YΩ J|UGNOΩULQ ]QGΩQ LoLQL TRU[X
L]ԥ FԥOOD´ $oÕOÕE D\GÕQODQGÕ÷Õ ]DPDQ JQG]ԥ EU\ΩUGL 
DQG ROVXQ  D\ԥVLQԥ EԥQ]ԥGԥUԥN LODKL +VQQ
1ԥVLPL\ԥJ|UԥKԥULQVDQԥ]ԥOGԥLODKLLQD\ԥWGԥQ
WԥFԥOODVÕ PԥVԥOԥVLQԥ GLTTԥW oԥNLU $OODK-7DDODQÕQ QԥVLELQLDOPDOÕÕGÕU+DTTÕJ|UԥELOPԥ\ԥQLQVDQODU
FDPDOJ|]ԥOOLNOԥULLOԥ\DQDúÕFԥODOVDKLELROGX÷X- ԥ]ԥOGԥPԥKUXPRODQODUNRUNDUGLOVL]RODQODUGÕU
QX YXU÷XOD\DQ úDLU ³+VQQ EΩODGDQ VD[ODVÕQ
&ΩEEDUÕPÕ]´ GH\ԥUԥN EX ILNUL ELU GDKD WԥVGLTOԥ+ΩUNLúLNLPΩ]ΩOGΩROELQΩVLE ROGÕPΩQLGΩQ
yir. Allah-7DDODQÕQ KVQ OWI úԥITԥWL UԥKPL
$\ΩWWΩIVLUNΩODPDQD[ΩEΩUQΩID\LGΩ"
PԥUKԥPԥWL  ROGX÷X NLPL H\QL ]DPDQGD FԥODO
1ԥVLPL,
42
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%XUDGDúDLU³%ԥTԥUԥ´VXUԥVLQLQ-FLD\ԥVLQԥ
˴ Ϣ˸ ˵ Ϭ ˴ ϓ  ϲ
˴ϥ Ϯ ˵ ό Ο˶ ή˸ ˴ ϳ  ϻ
˲ Ϥ˸ ˵ ϋ  ˲ Ϣ Ϝ˵ Α  ͇Ϣ ˵λ
“6XPPXQ EXNPXQ XP\XQ IԥKXP Oԥ \ԥUciun”
2QODU NDU ODO Yԥ NRUGXUODU KDTTÕ HúLWPԥ] GDQÕúPD]YԥJ|UPԥ]OԥU %XQDJ|UԥGԥ |]SLVDGԥWOԥrinGԥQ\DUDPD]ԥPԥOOԥULQGԥQ G|QPԥ]OԥU LúDUԥHGLU

1ԥVLPLQLQ)ԥ]OXOODKÕYԥVIHGԥUNԥQ
4XUDQGDQLVWLIDGԥVL
1ԥVLPL )ԥ]OXOODKÕ YԥVI HGԥUNԥQ Gԥ 4XUDQ
poetiNDVÕYԥREUD]ODUÕQGDQ\DUDUODQÕU
Yusifi-Misri-cDQGLO\ΩQLNL)Ω]OL-=OFΩODO
*ΩOGL VΩIDY ]|YT LOΩ úΩKUL-EΩGΩQ VΩUD\LQΩ
1ԥVLPL,

ODKRQXQD\UÕOÕ÷Õ\ROXQGDJ|]\DúODUÕD[ÕGDQ<XVLIL
EXUDGD 1ΩVLPL  J|] |QQΩ JΩWLULU´ ùÕ[Õ\HYD
   %X ED[ÕPGDQ \Dú HWLEDULOԥ E|\N RODQ
)ԥ]OXOODK KԥP Gԥ Ԥ\\XE SH\÷ԥPEԥUԥ EԥQ]ԥGLOPLú
olur:
0ΩKúΩUL-yövmül-KHVDETRSGXTL\DPΩWEDúÕPD
(\<XVLIVXUΩWOLPΩQGΩQSLUL-.ΩQDQD\UÕOÕU
1ԥVLPLԤVԥUOԥUL,V
E\\]QFΩQQDWL-ΩGQLQYH\ER\XQ7XEL-UΩYDQ
)ΩG[DOXKD[DOLGLQRQGDQELOLQGLFDYLGDQ
1ԥVLPL,

ùDLUEXUDGD)ԥ]OXOODKÕ³UXKYԥUԥN0LVULQLQ<Xsifi” (“Yusifi-Misri-canü dil”  DGODQGÕUÕU 4Xrani.ԥULPLQ ³<XVLI´ VXUԥVLQGԥQ Gԥ PԥOXP ROdu÷X
kimi, YusiI SH\÷ԥPEԥU TX\XGDQ TDUGDúODUÕQÕQ
ILWQԥVLQGԥQ =OH\[DQÕQ LIWLUDVÕQGDQ Yԥ V oԥtinlikOԥUGԥQ TԥOԥEԥ LOԥ oÕ[DUDT 0LVLULQ ԥ]L]L ROPXúdur.
(\QL ]DPDQGD WԥVԥYYIGԥ 0LVLU PԥQDODU DOԥmi,
LODKL HúT \XUGX PԥQԥYL\\DWÕQ PDGGL\\DW ]ԥrinGԥ
TԥOԥEԥ oDOGÕ÷Õ PԥNDQ NLPL Gԥ TԥEXO HGLOLU ùDLU
úHLULQ LNLQFL PLVUDVÕQGD ³úΩKUL-EΩGΩQ VDUD\Õ´
GH\ԥUԥN KԥP LQVDQ YFXGXQGD LODKL HúTLQ GQ\ԥYL
HKWLUDVODUDTԥOԥEԥoDOPDVÕQDH\QL]DmanGD)ԥ]lullaKÕQ GQ\DQÕ ILWQԥOԥUGԥQ PEDUL]ԥOԥUGԥQ TRUXyacaqԥPLQ-DPDQOÕ÷ÕYԥLODKLԥGDOԥWLEԥUTԥUDUHGԥFԥN
ELU [LODVNDU ROPDVÕ ILNULQL LUԥOL VUU ùDLULQ EX
EԥQ]ԥWPԥOԥULQL L]Oԥ\ԥUԥN GLJԥU úHLUOԥULQGԥ Gԥ
)ԥ]OXOODKGDQEԥKVHGLOGL\LQLDQODPDToԥWLQGH\LO
4DúÕQYΩK\LEL]ΩEUKDQLULúGL
h]QGΩWΩYLOL-Quran iriúGL
4DúÕQODNLSULJLQ7XUXQGD÷ÕQGD
1HFΩELU0XVH\L-øPUDQLULúGL
øWLUPΩ0LVULQLVΩQH\1ΩVLPL
%X0LVUΩ<XVLIL-.ΩQDQLULúGL
1ԥVLPL,, 
ùDLU )ԥ]OXOODKÕ <XVLI SH\÷ԥPEԥUԥ EԥQ]ԥWVԥ Gԥ
EXUDGDRQODUÕQDUDVÕQGDNÕDWD-R÷XOPԥKԥEEԥWLQԥELU
LúDUԥ ROGX÷X GD KLVV ROXQXU 1ԥVLPLúQDV 6ùÕ[Õ\HYD GD H\QL TԥQDԥWGԥGLU ³1ΩVLPLQLQ PΩúKXU
³$\UÕOÕU´UΩGLIOLúHLULQLQ)Ω]OXOODKÕQD\UÕOÕ÷ÕPQDsiEΩWLLOΩ\D]ÕOPDVÕúEKΩGR÷XUPXU+ΩPLQúHLUGΩGΩúDLUPUúLGLQL³SLU´ ³SLUL-.ΩQDQ´ DGODQGÕUÕU %X LIDGΩ KΩP )Ω]OXOODKÕQ 1ΩVLPLGΩQ NLID\ΩW
TΩGΩU\DúOÕROPDVÕQÕKΩPGΩEX\DúIΩUTLQLQ DWDR÷XO TΩGΩU ROGX÷XQX GúQPΩ\Ω úΩUDLW \DUDGÕU
Çünki “piri-.ΩQDQ´ HSLWHWL LOΩ \DG ROXQDQ )Ω]OXO-

ùDLU EXUDGD 4XUDQL-.ԥULPGԥ P|PLQ EԥQGԥOԥUԥ
YԥGROXQDQ³ԤEԥGLRODUDTFԥQQԥWOԥUԥJLULQ´ ³)ΩGxaluha xalidin”  LIDGԥVLQL LTWLEDV HGԥUԥN ³FDvidaQ´ÕQ RQGDQ ELOLQGL\LQL ELOGLULU ³;DOLGLQ´ Yԥ
³FDYLGDQ´ NԥOPԥOԥULQLQ ³ԥEԥGL´ PԥQDVÕQÕ ELOGLUdi\LQԥGLTTԥWoԥNLUYԥILNULPL]FԥEXLIDGԥLOԥ)ԥ]lulODKÕQ³&DYLGDQQDPԥ´ԥVԥULQԥGԥLúDUԥHGLU³)ΩGxuluha xalidin” GHGLNGԥ 4XUDQL-NԥULPGԥ P|minOԥUԥ ԥEԥGL FԥQQԥWOԥULQ YԥG HGLOGL\L ³1LVD´
 ³0DLGԥ´  ³7|YEԥ´ -22, 100;
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³7ԥ÷DEXQ´  ³7DODT´ - ³%H\\LQԥ´
98/7-YԥV D\ԥOԥUQԥ]ԥUGԥWXWXOXUùDLU
6XUΩWLQQΩTúLQL\D]GÕGHGLUΩEEODOΩPLQ
+Ω]LKLFΩQQDWL-ΩGQLIΩG[XOXKD[DOLGLQ
- EH\WLQGԥGԥKԥPLQ4XUDQD\ԥOԥULQԥLúDUԥHGLU
øQVDQ]QQFL]JLOԥULQGԥ4XUDQD\ԥOԥULQLQ\D]ÕOGÕ÷ÕQÕELOGLULU
4DIYΩO-4XUDQ\DQD÷ÕQGDQELOLQGLJ|UEXJQ
<HGGL[ΩWVΩEOPΩVDQLROGX]QGΩQQLúDQ
6XUΩWLQGΩQ]DKLUROGXPΩQL\L-zatül-ΩKΩG
ΨOOΩPΩO-ΩVPDY7DKDGÕU]QQXUL-Duxan.
+ΩT7ΩDODoQWΩFΩOOLH\OΩGL7XUVWQΩ
Musiyi-øPUDQGΩOLOLGU\ΩTLQKVQQQLúDQ
1DWLTROGXFPOΩΩú\D)Ω]OL-+ΩTGΩQDúLNDU
5DEEΩQDΩWPΩPOΩQDQXUΩQWΩDOLILOFLQDQ
1ԥVLPL,
ùDLU EXUDGD ³ΨWPΩP OΩQD QXUΩn” GHGLNGԥ
³6DII´VXUԥVLQLQ-FLD\ԥVLQԥLúDUԥHGLU
َ ˰˶ϔτ˵
˸
͉ ϭ
˴ϩή˴˶ ϛ Ϯ˸ ˴ϟϭ
˶ ͉ έϮ
˴ ˵ϧ Ϯ
˶ ˵ϧ Ϣ͊ ˶Θϣ˵  ˵Լ
˴ Ϣ˸ Ϭ˶ ϫ˶ Ϯ˴ Ի ϓ˸ ˴ ΄˶Α Լ
˴ ϩٕ˶έϮ
൙ ϴϟ˶  ˴ϥϭ˵ Ϊϳή˵˶ ϳ
˴ϥϭή˶˵ ϔϜ˴ Ի ϟԼ˸
2QODU $OODKÕQ QXUXQX V|QGUPΩN LVWΩ\LUOΩU
HalEXNLNDILUOΩULVWΩPΩVΩGΩ$OODK|]QXUXQX tamamlayacaq).
Qurani-.ԥULPLQ³7|YEԥ´VXUԥVLQLQ-FD\ԥVL Gԥ H\QL Pԥ]PXQGDGÕU %X VXUԥQLQ PԥDOÕQGD
TL\DPԥWԥ \D[ÕQ 0HKGL ԤOH\KLVVԥODPÕQ ]KXUX
\HU ]QGԥ LODKLԥGDOԥWLQ\DUDGÕODFD÷Õ LQVDQODUÕQ
KDPÕVÕQÕQPVԥOPDQRODFD÷ÕNLPLILNLUOԥU\HUDOÕU
1ԥVLmi ³)Ω]OL-+ΩTT´ GHGLNGԥ $OODKÕQ Iԥ]LOԥWLQL
Yԥ RQX \HUGԥNL WԥFԥOOLVL RODQ )ԥ]OXOODKÕ Qԥ]ԥUGԥ
WXWXU 9ԥ $OODKÕQ QXUXQX  WDPDPODPD÷Õ
)ԥ]OXOODKOD ԥODTԥOԥQGLULU %XQXQOD GD )ԥ]OXOODKD
Mehdi-ԥOH\KLVVԥODPÕQIXQNVL\DVÕQÕDLGHGLU
1ԥVLPLQLQGLJԥUVԥPDYLGLQOԥUԥPQDVLEԥWL
0DUDTOÕGÕU NL 1ԥVLPL 4XUDQL-.ԥULPOԥ EԥUDEԥU
GLJԥU VԥPDY NLWDEODUÕ GD ԥ]L] WXWPDTOD EԥUDEԥU
onlara and içir:
4ΩQLPROVXQPDQD)UTDQøQFLO
ΨJΩUN|QOPGΩVΩQGΩQ|]JΩNΩVYDU
1ԥVLPL,F
0XVWDID hQYHU KDTOÕ RODUDT TH\G HGLU NL “NeVvPv QD]DUÕQGD .XU¶kQ¶ÕQ GL÷HU VHPDYL NLWDSODUD
J|UH WDUWÕúPDVÕ] ELU VWQO÷ YDUGÕU dQN RQD
J|UH |QFHNL NLWDSODU QHVKHGLOPLú KNPOHUL YH
ED÷OD\ÕFÕOÕNODUÕ RUWDGDQ NDOGÕUÕOPÕúWÕU +DN NLWDS
olarak ortada sadece “Furkan” yani Kur’an
GXUPDNWDGÕU
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HDTGUUEkWÕOGHJONLPJ|NGΩQLQGLG|UWNLWDE
hoLPHQVXKROGÕúLPGLKDTGHJLO)UTDQHVHQ´
(Mustafa Ünver, 2006, 3)

hPXPL\\ԥWOԥúDLUPԥQVX[ROPDPÕú\ԥQLGԥ\LúdiULOPԥPLú KDOODUÕ\OD GLJԥU o PTԥGGԥV NLWDED GD
GԥULQ HKWLUDP EԥVOԥ\LU Yԥ 4XUDQÕQ WԥN Gԥ\LúGLULOPԥPLúPTԥGGԥVNLWDEROGX÷XQXYXU÷XOD\ÕUGÕ
1ԥVLPL 0XVD øVD Yԥ <XVLI SH\÷ԥPEԥUOԥUOԥ
\DQDúÕ GLJԥU SH\÷ԥPEԥUOԥULQ Gԥ Kԥ\DWÕQD
GԥULQGԥQEԥOԥGROPXúGXU
*ΩU=ΩNΩU\DWΩNPΩQLEDúGDQD\D÷D\DUDOΩU
%DúÕPDΩUUΩTR\VDQΩFFDUVΩQGΩQG|QPΩ]ΩP
(1ԥVLPL,
<DUÕQGRGD÷ÕYΩVILQLH\]DKLGΩEVΩPVRUPDNLP
1LWTLQ0ΩVLK0ΩU\ΩPLQKΩUEL]ΩEDQDYHUPΩ]ΩP
1ԥVLPL,
1ԥVLPL GLJԥU VԥPDYL GLQOԥUԥ GԥULQGԥQ EԥOԥG
ROVD GD úDLULQ ԥVDV LOKDP TD\QD÷Õ 4XUDQL-.ԥULP
ROPXúGXU
1ԥVLPLQLQ4XUDQÕQGԥUNHGLOPԥVLQGԥ
D[WDUÕúODUÕYԥVXDOODUÕ
ùDLUԥJ|UԥKԥTLTԥWԥJHGԥQ\ROGDVDOLNLQTDUúÕVÕQD VXDOODU oÕ[ÕU .DPLOOL\ԥ JHGԥQ \RO GD EX
VXDOODUD FDYDE D[WDUPDTGDQ NHoLU ԤVOLQGԥ
NDLQDWGDEWQGLQOԥUNLWDEODUHOPOԥUYԥGԥUVOԥU
ELULODKL+ԥTLTԥWLGԥUNHWPԥNoQGU
'QJQPQWΩ]LUΩPPΩQNLEXSΩUJDUQΩGLU
*QEΩGL-oΩU[L-IΩOΩNJΩUGLúL-GΩYYDUQΩGLU"
Musiyi-7XUQΩGLUùLEOL\0ΩQVXUQΩGLU"
ΨMGΩKDRODQD÷DFULúWΩLOΩQGDUQΩGLU"
Elmi-4XUDQKΩGLV[ΩEΩUYΩ]LOΩGΩUV
&POΩELUPΩQLLPLúEXQFDEXWΩNUDUQΩGLU"
1ԥVLPL,, 
1ԥVLPLQLQ ԥQ oR[ DGÕQÕ oԥNGL\L LTWLEDVODU
HWGL\L 4XUDQ VXUԥOԥULQԥ GLTTԥWOԥ Qԥ]ԥU VDOVDT LON
Q|YEԥGԥ RQXQ 4XUDQÕQ GԥUN ROXQPDVÕ LOԥ ED÷OÕ
D\ԥOԥU RODQ VXUԥOԥUL GLTTԥW PԥUNԥ]LQԥ oԥNGL\LQL
J|UUN<X[DUÕGDNÕEH\WGԥDGÕoԥNLOԥQ³1XU´Yԥ
³'X[DQ´VXUԥOԥULQGԥ(“Biz 4XUDQÕ VԥQLQ GLOLQGԥ
DVDQODúGÕUGÕT ki, onlar öyüd-QԥVLKԥW ala
ELOVLQOԥU´ ˴ϥϭή˵ ϛ͉ ˴ά˴Θ˴ϳϢ˸ Ϭ˵ ͉Ϡ˴ό˴ϟ ˴Ϛ˶ϧΎδ
˴ Ϡ˶ Α˶ ˵Ϫ˴ϧԻ ή͉˸ δ˴ϳΎϤ˴ ͉ϧ˶ Έ˴ϓ
(Duxan VXUԥVL 58),
“Biz DoÕT-D\GÕQ D\ԥOԥU nazil etdik. Allah
dLOԥGL\LQL GR÷UX yola \|QԥOGLU´
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 ˳ρή˴ λ
˳ ً Ύ˴Ϩ˷ϴ˶ ˴Βϣ˵  Ε
˳ Ύ˴ϳԻ Ύ˴ϨԸ ˰ϟ˸ ˴ΰϧ˸ ˴  Ϊ˸ ˴Ϙ˴ϟ
˴Ը ˴ϳ Ϧ˸ ϣ˴  ϱ ٙΪϬ˸ ˴ϳ ˵ဃ
ൖ ϭ
˶ ϰϟ˶Ի  ˯˵ Ύθ
˴ Ε
˳ ٙϘ˴ Θδ˸ ϣ˵
Ϣϴ
(Nur VXUԥVL 46)
+ԥPoLQLQ ³%ԥTԥUԥ´ 99; “Zuxruf”, 44; “Nur”,
1; “Duxan”, 58; ³ԤQDP´ 55,126; “Hicr”, 1, 46)
Yԥ s. VXUԥOԥUGԥ Gԥ Allah-7DDODQÕQ Qurani-.ԥULPL
LQVDQODUÕQ EDúD GúԥFԥ\L úԥNLOGԥ HQGLUGL\LQԥ dair
GԥOLOOԥU YDUGÕU
“Quranda buna EΩQ]ΩU daha bir çox D\Ω var.
Bu D\ΩOΩUGΩ GΩ göründüyü kimi, Quran özünün
EDúD GúOG\Q DoÕTOD\ÕU 4XUDQÕ anlamaGÕ÷ÕQÕ GH\ΩQOΩU bu D\ΩOΩUΩ J|UΩ GR÷UX yolda
olmayan úΩ[VOΩUGLU
Quran DoÕT-D\GÕQ ROGX÷X YΩ D\ΩOΩUL bir-ELULQΩ
zidd GúPΩGL\L halda onu EDúD GúPΩ\ΩQOΩU QHFΩ
olur ki, GR÷UXOX÷X PΩ\\ΩQ olmayan YΩ
DUDODUÕQGD PLQOΩUOΩ ]LGGL\\ΩW olan KΩGLVOΩUL YΩ
yüz PLQOΩUOΩ UΩYD\ΩWOΩUL ΩUΩEFΩ EDúD GúUOΩU”?
KWWSILTKD]KԥGLVOԥUL-ԥUԥEFԥoxuyub-basa-GXVԥU-qurani-anlamadiqlarini-QL\ԥiddia-HGLUOԥU 
1ԥVLPL úHLULQGԥ PԥQIL LQVDQODUOD ED÷OÕ ³1ԥV´
VXUԥVLQQ-FLD\ԥVLQԥLúDUԥHGLOLU
(\ΩOOΩ]L-\XYΩVYLVWDΩWOΩULQKΩEDGÕU
ΨJUL\ROXQ]ΩODOΩWoUNV|]Q[ΩWDGÕU
1ԥVLPL,,
9ԥ\DNDILUOԥUOԥED÷OÕFԥKԥQQԥPGԥQEԥKVHGԥQ
VXUԥOԥU[DWÕUODQÕU
2[XU\ΩT|YOO-kafirun nari-FΩKLP
'X\PD\DQ\DQDGDQDUÕQ\DOÕQD
1ԥVLPL,
*|UQG\NLPLúDLU3H\÷ԥPEԥULPL]LYԥԤKOL%H\WLPԥGKHGԥUNԥQGDKDoR[4XUDQL-.ԥULPLQQD]LO
ROPDVÕQGDQEԥKVHGԥQ³'X[DQ´³4ԥGU´³.|YVԥU´
NLPLVXUԥOԥULQUԥKPԥWD\ԥOԥULQGԥQQPXQԥJԥWLULUVԥ
GLQ GúPԥQOԥULQL VD[WDNDUODUÕ PQDILTOԥUL WԥQTLG
HGԥUNԥQTL\DPԥWJQQQGԥKúԥWYԥKH\EԥWLQLLIDGԥ
HGԥQ NDILUOԥULQ X÷UD\DFD÷Õ GԥKúԥWOL ԥ]DEGDQ EԥKV
HGԥQ VXUԥOԥUԥ ³9DTLԥ´ ³øQILWDU´ ³øQúLTDT´ Yԥ V 
KԥPoLQLQ EԥG [LVOԥWOL LQVDQODUGDQ EԥKV HGԥUNԥQ
³1ԥV´ ³)ԥOԥT´ NLPL TRUX\XFX IXQNVL\D\D PDOLN
VXUԥOԥUԥHOԥFԥGԥ³7ԥEEԥW´ ³ԤEX/ԥKԥE´ VXUԥVLQԥ
PUDFLԥW HGLU %X ED[ÕPGDQ úDLULQ SRH]L\DVÕ
P|PLQOԥUԥ QXUOX LQVDQODUD QXU QLFDW [LODV \ROX
NDILUOԥUoQVԥPԥKYHGLFLELUWXIDQGÕU
6XUΩWL-5ΩKPDQÕEXOGXPVXUΩWL-5ΩKPDQPΩQΩP
Ruhi-PWOΩT+ΩTNΩODPÕTDIYΩO-4XUDQPΩQΩP

=OPΩWΩP P|YWΩP PΩPDWΩP KΩP KΩ\DWΩP
KΩPPΩPat,
0|PLQΩ1XKΩPQLFDWΩPNDILUΩWXIDQPΩQΩP
1ԥVLPLԤVԥUOԥUL,
%ԥ]ԥQ 1ԥVLPL 4XUDQL-.ԥULPGԥNL ELU LIDGԥQL
ԥUԥEFԥGԥQWԥUFPԥHGLUYԥKԥPLQV|]QVHPDQWLN
LPNDQODUÕQGDQ \DUDUODQDUDT P[WԥOLI PԥQDODUGD
SRHWLNúԥNLOGԥLVWLIDGԥHGLU
(\PVΩOPDQODUPΩGΩGRO\DUSQKDQD\UÕOÕU
$÷ODPD\ÕPQH\OΩ\LPoQJ|YGΩGΩQFDQD\UÕOÕU
(\FLJΩUVX]QDUL-ILUTΩWGΩQ1ΩVLPLoDUΩQΩ"
+ΩUNLPΩQΩKQXTΩVΩPQDoQΩ]ΩOGΩQD\UÕOÕU
1ԥVLPL,
%XUDGD 1ԥVLPL ³=X[UXI´ VXUԥVLQLQ -ci
˸ ϓϢ˸ Ϭ˵ ˴ Θθ
D\ԥVLQԥPUDFLԥWHGLr (˶ΓΎ˴ϴΤ˴ ϟϲ˶
˴ ϴ˶όϣ͉ ϢϬ˵ ˴Ϩϴ˸ ˴ΑΎ˴ϨϤ˸ δ
˴ ˴ϗ˵Ϧ ˸Τ˴ϧ
˸
͊
ϲ
˴ ϧΪϟ  ³%L]RQODUÕQGQ\DKԥ\DWÕQGDNÕPDDúODUÕQÕ
UX]LOԥULQL D\ÕUGÕT E|OGNSD\HWGLN ´ 
Allah-7DDOD LQVDQODU GR÷XOPDPÕúGDQ |QFԥ
RQODUÕQ UX]LVLQL Pԥ\\ԥQ HGԥUԥN D\ÕUPÕúGÕU ùDLU
buraGD ³D\UÕOÕU´ V|]QQ KԥU LNL PԥQDVÕQGDQ
XVWDOÕTOD LVWLIDGԥ HGԥUԥN KԥP D\UÕOPDT KԥP Gԥ
E|OQPԥN Pԥ\\ԥQOԥúGLUPԥN DQODPÕQGD 4XUDQ
D\ԥVLQԥ PUDFLԥW HGLU  1ԥVLPL ³TDEΩ T|YVH\Q´
³1XUΩQΩODQXU´³IΩWKXQTΩULE´³LQQΩIΩWΩKQD´
³ΩOΩO-ΩUú LVWLYD´ ³OH\OΩWL-TΩGU´ Yԥ V NLPL
Qurani-.ԥULPLIDGԥOԥULQGԥQGDKDoR[LVWLIDGԥHGLU
ùDLU \DOQÕ] úHLUOԥULQGԥGH\LOKԥ\DWÕQGDYHUGL\L
ELU oR[ TԥUDUODUGD GD 4XUDQL-.ԥULPԥ ԥVDVODQÕUGÕ
1ԥVLPLQLQ IDUVFD GLYDQÕQÕ WԥGTLT HGԥQ
+0ԥPPԥG]DGԥ\D]ÕU³1ԥVLPLQLQROGXTFDX]XQ
bir müddԥW %DNÕGD \DúDGÕ÷Õ [VXVXQGD úEKԥ\ԥ
yer yoxdur:
ϪόγϭνέϥΖϔ̳ΪΧϥϮ̶̩Ϥϴδϧ̵
Ζδϴϧ ϮΗ ̵ΎΟ ϦϳΎ̯ έά̴Α ΎΠΑ Ϯ̯ΎΑ  ϪτΧ
(Memmedzade,1954,67)
7ԥGTLTDWODUGD GD TH\G HGLOGL\L NLPL EH\W
)ԥ]OXOODKÕQ ³9ΩVL\\ΩWQDPΩ´VL LOԥ \D[ÕQGDQ VԥVOԥúLU $UDVOÕ-ùÕ[Õ\HYD 
³$OODKÕQ ԥU]L JHQLúGLU´ GHGLNGԥ úDLU ³%ԥTԥUԥ´
VXUԥVLQLQ -FL D\ԥVLQGԥNL ³$\ԥWL-Kürsi)
“Vasia kursiyus-VԥPDYDWL-vual-ard”  ˵Ϫ͊ϴγ
˶ ή˵˸ ϛ ϊ˴ γ
˶ ϭ˴
ԻϤ
˴  ىέ˸ ˴ϻ˸ ϭ
ν
Ε

Ϯ
δ
ϟ
(
2QXQ
NUVV
J|\OԥUL
Yԥ
\HUL
˴ ˶ ˴ ͉
ԥKDWԥ HWPLúGLU 2 J|\OԥUԥ \HUԥ EWQ NDLQDWD
hökm edir) LIDGԥVLQLQԥ]ԥUGԥWXWXU
1ԥVLPLúHLULQGԥLEDGԥWLQKԥTLTԥWL
1ԥVLPLR[XFXVXQDGH\LUNLVԥDGԥWԥoDWPDToQ
[Rú[DVL\\ԥWOLVԥ[DYԥWOLROPDOÕYԥLEDGԥWOԥULQL\HULQԥ
\HWLUPԥOLGLU ED[1ԥVLPL04, II, 20)
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1ԥVLPL VDQNL úHLUԥ ELU LEDGԥW Yԥ QDPD] NLPL
ba[ÕU ùDLULQ Eԥ]L úHLUOԥULQGԥ QDPD] ]LNU +ԥFF
NLPLLEDGԥWOԥULQKԥTLTLPԥQDVÕDoÕTODQÕU;VXVLOԥ
1ԥVLPLQLQ úHULQGԥ +ԥFF PRWLYOԥUL oR[OXT WԥúNLO
edir. (bax: Ünver, 2006, 9-20).
1ԥVLPL\DUDGÕFÕOÕ÷ÕQGDELUoR[GLQLDQOD\ÕúODUÕQ
Yԥ LEDGԥWOԥULQ  WԥVԥYYIL PDKL\\ԥWL DoÕTODQÕU
0ԥVԥOԥQúDLU
(\[ΩWLQVΩEO-PΩVDQLH\OΩELQPDΩQWΩKXU
9H\FΩPDOÕQSΩUW|YLQGΩQVΩUEΩVΩUDOΩPGΩQXU.
1ԥVLPL
- PԥWOԥOL Tԥ]ԥOL ILNULPL]Fԥ QDPD] LEDGԥWLQLQ
EDWLQL PԥQDVÕQÕ PDKL\\ԥWLQL DoÕTODPDT oQ
\D]PÕúGÕU 1DPD] TÕOPDT oQ GԥVWԥPD] DOGÕTGD
LONLQRODUDTEXGXDQÕQR[XQPDVÕPVWԥFDEVD\ÕOÕU
˸ Ϟ˴όΟ˴ ϯ ٙά͉ϟ˵
˴ ˯˴ ΎϤ˴ ϟ˴
έϮ
˱ ˵ϧϡ˴ ˴ϼγ˸ ϻ˶ ˸˴Ϟ˴όΟ˴ ϭ˴ έϮ
˱ Ϭ˵ ρ
˶ ൖ ˶ ΪϤ˸ Τ˴ ϟ˴
%L]ԥ WԥPL] VX\X YHUԥQ Yԥ LVODPÕ QXU RODUDT
göQGԥUԥQ$OODKDKԥPGROVXQ
4ԥ]ԥOLQ LON TDIL\ԥVLQLQ ³PDΩQ WΩKXU´ WԥPL]
VX  ROPDVÕ WԥVDGIL GH\LOGLU %XUDGD [ԥOYԥWL\\ԥ
WԥULTԥWLQLQ SLUL-VDQLVL LNLQFL E|\N PUúLGL 
6H\LG <ԥK\D ԥú-ùLUYDQL ԥO-Bakuvinin ³ΨVUDUΩOYGXYΩVVΩODW´ 'ԥVWԥPD]YԥQDPD]ÕQVLUOԥUL DGOÕ
ԥVԥULQLQ WԥVLUL D\GÕQ KLVV ROXQXU %X ԥVԥU GԥVWԥPD] Yԥ QDPD]ÕQ EDWLQL PԥQDODUÕQÕQ DoÕTODQmaVÕQDKԥVUHGLOPLúGLUԤVԥULONQ|YEԥGԥWԥPL]VX\XQ
KԥTLTL PԥQDVÕQÕQ L]DKÕ LOԥ EDúOD\ÕU ³7ԥPL] VX
SDN Yԥ SDNHGLFL VXGXU)ԥTLUOԥUԥ VXILOԥUԥ  J|Uԥ
LVԥWԥPL]VX +DTT6EKDQDOODKX7DDODQÕQTGVL\\ԥW GԥU\DVÕQGDQ ԥWD HWGL\L UL\D]ԥW Yԥ QԥGDPԥW
SHúPDQoÕOÕT W|YEԥ  VX\XGXU 2QXQOD TVO HGԥUԥN EDúÕQÕ Yԥ EԥGԥQLQL QԥIVDQL Yԥ úH\WDQL FԥQDEԥWGԥQúԥKYDQLDU]XYԥLVWԥNOԥUGԥQWԥPL]Oԥ\ԥVԥQ
bütün qilü qallardan saf olasan. Qilü qaldan do÷DQ NLQ Yԥ NGXUԥWL VDIOÕT VX\X LOԥ \X\DVDQ´
6H\LG<ԥK\D,
1DPD]GD ³)DWLKԥ´ VXUԥVL R[XQXU ùDLU Gԥ LON
EH\WGԥ ³)DWLKԥ´ VXUԥVLQLQ DGÕQÕ ³6ԥEO-PԥVDQL´ 
oԥNLU ³9H\ FΩPDOÕQ SΩUW|YLQGΩQ VΩUEΩVΩU DOΩPGΩ
nur” GHGLNGԥ LVԥ úDLU KԥP PԥEXGXQX PԥGK HGLU
KԥP Gԥ ³1XU´ VXUԥVLQLQ DGÕQÕ oԥNLU (OԥFԥ Gԥ
GXDGDNÕ³øVODPÕQXURODUDTJ|QGΩUΩQ$OODK´DúNU
PԥQDVÕQÕLIDGԥHGLU%XUDGDVÕUI$OODKDDLG[susiy\ԥWOԥUGԥQEԥKVHGԥQ³ø[ODV´VXUԥVLQԥGԥLúDUԥHGLOLU
9ΩGH\L-\RYPΩO-TL\DPΩWHQGLKΩTGΩQDULIΩ
Ruzi-KΩúUROGÕoDOÕQGÕYΩKGΩWLQJQGΩVXU
1ԥVLPL
- EH\WLQGԥúDLU4XUDQL-.ԥULPLQTL\DPԥWVXUԥsiQԥYԥPԥKúԥUJQQGԥQEԥKVHGԥQNLoLNVXUԥOԥUԥ
– ³1D]LDW´³øQILWDU´øQúLTDT´YԥV-\ԥLúDUԥHGLU
(Nazi at, 6) ˵Δ ˴ ϔ Ο
˵ ή˴˸ Η ˴ϡ Ϯ˸ ˴ ϳ
˵ Ο
˶ ή͉ ϟ ϒ
2 JQ VDUVÕODQ VDUVÕODFDT VXUXQ ELULQFL
IUOPΩVLLOΩ\HUJ|\OΩU]Ω\ΩJΩOΩFΩN ,
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(“Naziat”, 7) ˵Δ ˴ ϓ Ω˶  ή͉ ϟΎ ˴Ϭ ˵ ό ˴ Β ˸ Θ˴ Η
2QXQDUGÕQFDELUVDUVÕQWÕGDRODFDTGÕU 
0|PLQ KԥU GԥIԥ QDPD]GD VDQNL TL\DPԥW JnünGԥ\PLú NLPL KD]ÕUODQPDOÕ $OODK-TaaODQÕQ
hüzuruna haqq-KHVDE YHUԥUԥN oÕ[PDOÕGÕU %WQ
JQDKODUÕQGDQ W|YEԥ HWPԥOL \DOYDUÕE LVWL÷IDU
GLOԥPԥOLGLU 1DPD]ÕQ ԥQ |QԥPOL DWULEXWODUÕQGDQ
ELULVԥFGԥGLU1ԥVLPL\D]ÕU
;LOTΩWLQúDQÕQGDPΩQ]LOROGÕΩPUL-uscudu,
%LOPΩGLúH\WDQEXUΩP]LúNUQTÕOGÕ÷Ω\XU
ùEKΩGΩQDULQΩKOL-VDFLGROJΩOVΩFGΩ\Ω
/H\VΩPΩTEXOΩVVΩODWΩOTΩOEΩOΩOΩOELO-hüzur.
1ԥVLPL
6RQ PLVUDGDNÕ ³ΩVVΩODWΩOTΩOEΩO ΩOΩO ELOK]XU´
LIDGԥVL Gԥ 6H\LG <ԥK\D ùLUYDQLQLQ \X[DUÕGD DGÕQÕ
oԥNGL\LPL] ³ԤVUDUԥO-9GX YԥVVԥODW´ ԥVԥULQGԥ Gԥ
YDUGÕU³+Ω]UΩWL-5LVDOΩWEHOΩ[ΩEΩUYHULUNL³4ΩOE
K]XUX ROPDVD QDPD] TΩEXO ROPD] ΨJΩU VΩQ
TΩOEGΩQ TDILO ROVDQ YΩ QΩIVDQL NGXUΩWOΩU VΩQL
TΩOEΩ WΩYΩFF|K HWPΩNGΩQ X]DTODúGÕUVD  VΩQ
“Üzümü Beytül-+ΩUDPD oHYLUGLP GHPΩNGΩ
TΩOELQΩ GLTTΩW HW 1HFΩ NL +Ω]UΩWL 5LVDOΩW VΩV 
EX\XUPXúGXU³0|PLQLQTΩOEL$OODKÕQHYLdir”(ΐϠϗ
ௌϻΖϴΑϦϣΆϤϟ ) 6H\LG<ԥK\D,
ùHLULQ LNL EH\WLQGԥ GDOEDGDO VԥFGԥ DQODPÕQD
PUDFLԥW HGLOPԥVL LVODPGD Yԥ WԥVԥYYIGԥ
VԥFGԥQLQ|QԥPLLOԥED÷OÕGÕU
6H\LG<ԥK\DVԥFGԥQLQKԥTLTԥWLQLEHOԥL]DKHGLU
³)ΩTLUOΩUΩ J|UΩ VΩFGΩ HGLOΩQGΩQ EDúTD ELU úH\LQ
TDOPDPDVÕGÕU 6ΩQ |] PΩQOL\LQGΩQ HOΩ
VÕ\UÕOPDOÕVDQ NL VΩQGΩ 'RVWGDQ EDúTD ELU úH\
TDOPDVÕQ %HOΩFΩ VΩFGΩQLQ KΩTLTΩWLQL TDYUD\DVDQ
´6ΩFGΩ HW YΩ \D[ÕQODú´ $OΩT   ΩPULQLQ
PΩQDVÕQÕDQOD\DVDQ´ 6H\LG<ԥK\D,
ùDLU 6H\LG <ԥK\D ùLUYDQL NLPL WԥPL] VX LOԥ
PԥQԥYL NLU-SDVÕ \XPD÷Õ úEKԥGԥQ DUÕQPD÷Õ Yԥ
KԥTLTLVԥFGԥ\ԥKD]ÕUROPD÷ÕKԥTLTLW|YKLGYԥL[ODVODVԥFGԥ\ԥTDSDQPD÷ÕQԥ]ԥUGԥWXWXUGX<DOQÕ]
EX]DPDQVԥODWԥO-TԥOE TԥOEQDPD]ÕKԥTLTLNDPLO
QDPD] YԥK]XUPPNQRODELOԥUGL
1ԥVLPL úHLULQ GLJԥU EH\WLQGԥ VDOLNLQ \ROGDNÕ
WԥKONԥOԥUL LIDGԥ HGԥQ ]OIQQ DGÕQÕ oԥNPԥNOԥ
VDOLNL KԥP +DTTD J|WUԥFԥN KԥP Gԥ ]OPԥWOԥUԥ
VDODFDT EԥúԥUL J|]ԥOOLNOԥUԥ NԥVUԥWԥ LúDUԥ HGLU
7ԥVԥYYIL poeziyada “sirati-PVWԥTLP´ԥ EԥQ]ԥGLOԥQ SԥULúDQ ]OIOԥU VDOLNLQ KԥP PԥKYԥ KԥP Gԥ
[LODVDDSDUDELOԥFԥNWԥKONԥOLLQFԥELU\ROGXU
Xatiri-FΩPL\\ΩWRO]OIL-SΩULúDQÕQGDGÕÕU
2OFΩKΩWGΩQROPDGÕ[DOL[Ω\DOÕQΩ][WXU
1ԥVLPL
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%XEH\WGԥ³øKGLQDV-VÕUDWΩOPXVWDNLP´ D\ԥVLQԥ
LúDUԥHGLOLU³6ÕUDW´KԥPGԥFԥKԥQQԥP]ԥULQGԥQ
NHoԥQ LQFԥ Yԥ WԥKONԥOL ELU N|USGU 6HYJLOLQLQ
LQFԥ WHOOԥULQL 6ÕUDW N|USVQԥ EԥQ]ԥGԥQ úDLU EX
LQFԥYԥX]XQ\ROXQWԥKONԥOԥULQԥLúDUԥHGԥUԥN³[´
KԥUILQL ³[DOL [ԥ\DOÕQ ԥ] [WXU´ V|]OԥUL YDVLWԥVLOԥ
YXU÷XOD\ÕU³;ԥQQԥV´V|]QGԥNL³[´KԥUILQԥLúDUԥ
HGԥUԥN KԥP Gԥ ³1ԥV´ VXUԥVLQLQ WԥKONԥOԥUGԥQ
TRUXQPD IXQNVL\DVÕQD  LúDUԥ HGLU 1DPD]GDQ
VRQUD R[XQPDVÕ PԥVOԥKԥW J|UQԥQ ³1ԥV´ Yԥ
³)ԥOԥT´ VXUԥOԥUL KԥP Gԥ P|PLQL [ԥWD-EԥODGDQ
YԥVYԥVԥGԥQ TRUX\XU ùDLU WUNFԥ GLYDQÕQGDNÕ ELU
úHLULQGԥEXQXDoÕT-DúNDULIDGԥHGLU
øVWLYDGÕU]OIQ]FΩQQΩWGΩH\DOLOLTD
ΨKOL-LPDQΩVLUDWL-PVWΩTLPROPXúGXUXU.
1ԥVLPL
3ԥULúDQ]OIQ[ԥWԥUOԥULQGԥQúDLU$OODKDVÕ÷ÕQÕU
EX LQFԥ Yԥ WԥKONԥOL \ROGD RQXQ UԥKPԥWLQԥ
JYԥQLU5ԥKPԥWԥVÕ÷ÕQDQYԥULFDԥKOLRODQEԥQGԥ
LVԥ |]Q WԥKONԥVL] Yԥ DPDQGD KLVV HGLU
TԥOELQGԥQTRU[XYԥúEKԥOԥUVLOLQLU
(\QLPΩJΩOPΩ]FDKDQÕQ]OPΩWLELUúΩPPΩFΩ
dQLNLDOΩPGΩVΩQVΩQPΩUGPL-H\QLPGΩQXU.
1ԥVLPL
%XúHLUGԥúDLU³1XU´ VXUԥVLQԥLúDUԥHGLU³$OODK
<HULQYԥJ|\QQXUXGXU´ ىν
˶ Ϯ˴ Ի Ϥ˴ Ի δ
͉ ϟԼ έϮ
˶ έ˸ ˴ ϷԼ˸ ϭ
˵ ˵ϧ˵͉ Լ) .
˴ Ε
³øNLDOΩPGΩQXU´ GHGLNGԥúDLUEXD\ԥQLQԥ]ԥUGԥ
tutur.
1ԥVLPL úHLULQ VRQXQX QLNELQ KLVVOԥUOԥ ELWLULU
$OODKD TRYXúPXú RQXQ YVDOÕ LOԥ PMGԥOԥQPLú
ELUTXOROGX÷XoQúNUOԥUHGLU
+ΩPGOLOODKNLP1ΩVLPLEXOGÕ\DUÕQYΩVOLQL
)DU÷O-EDOΩ]÷ΩPH-GLQLYPΩQKΩúUΩQQúXU
1ԥVLPL
6RQXQFX EH\WGԥ ³÷ΩPH-din” GHGLNGԥ ³GLQ JQ´ DGODQGÕUÕODQ TL\DPԥWL Yԥ ³KΩúU YΩ QúXU´
GHGLNGԥ TL\DPԥW JQ EWQ Pԥ[OXTDWÕQ
|OGNGԥQ VRQUDNÕ GLULOPԥVL ED[ ³+ԥúU´ VXUԥVL 
KDGLVԥVLQԥ]ԥUGԥWXWXOXU
6XILOԥUԥ J|Uԥ P|PLQ EԥQGԥ QDPD]D TL\DPԥW
JQQGԥNL NLPL KD]ÕUODQPDOÕ $OODKÕQ K]XUXQD
haqq-KHVDE YHUԥUԥN oÕ[PDOÕGÕU %X ED[ÕPGDQ
QDPD]ÕP|PLQLQPHUDFÕDGODQGÕUÕUODU1ԥVLPLGԥ
³\DUÕQYԥVOLQLEXOGX÷XQX´ELOGLUPԥNOԥEXPԥQԥYL
PHUDFGDQ[ԥEԥUYHULU
ùDLU QDPD] LEDGԥWLQGԥQ EԥKV HGԥQ GLJԥU ELU
Tԥ]ԥOLQLGԥ“mai-WΩKXU´ WԥPL]VX LOԥEDúOD\ÕUYԥ
WԥPL]VX\XQPDKL\\ԥWLQԥPԥQDVÕQDGLTTԥWoԥNLU
RQXQ+DTGDQJԥOԥQELUQLGDROGX÷XQXYXU÷XOD\ÕU

Mai-WΩKXULELONLPKΩTGΩQEXJQQLGDGÕU
Yovmül-PΩ]LGLJ|UNLPPΩVFLGL-SUVΩIDGÕU
1ԥVLPL

%XTԥ]ԥOGԥGԥúDLU\DODQoÕVXILOԥULRQODUÕQVԥmimiy\ԥWVL] L[ODVVÕ] TÕOÕQDQ QDPD]ODUÕQÕ WԥQTLG HGLU
Yԥ\HQԥGԥQDPD]ÕQKԥTLTԥWLQԥGLTTԥWoԥNLU0LVUL
\ԥQL PԥQDODU DOԥPLQL WDSGÕ÷ÕQÕ 4XUDQL-.ԥULPLQ
RQD LPDP UԥKEԥU ROGX÷XQX V|\Oԥ\ԥQ úDLU Tԥ]ԥOLQ
VRQXQGDFDPLGԥFPԥQDPD]ÕTÕOGÕ÷ÕQÕELOGLULU
0LVUL1ΩVLPLEXOGX4XU¶DQLPDPÕROGX
&DP¶HGΩFP¶ΩTÕOGÕPΩTEXOL-NLEUL\DGÕU
1ԥVLmi,1987,18)
øODKLGԥQ N|QOQԥ GRODQ ELU LOKDPOD TÕOGÕ÷Õ QDma]ÕQ $OODK TDWÕQGD TԥEXO ROGX÷XQX LIDGԥ HGLU
ùDLU FPԥ QDPD]ÕQD oR[ E|\N |QԥP YHULU EX
JQQ |]ԥOOL\LQL [VXVL RODUDT YXU÷XOD\ÕU Yԥ KԥU
JQQDPD]ÕQÕTÕOGÕ÷ÕQÕELOGLULUGL
&DPH¶GΩFP¶Ω\LXúKΩUJQTÕODQPΩQΩPELO
4XUDQLPDPÕPROGXGDLP\|QPKΩTDGÕU
1ԥVLPL-17)
ùDLU LPDQVÕ] L[ODVVÕ] TÕOÕQDQ LEDGԥWLQ KHo ELU
ԥKԥPL\\ԥWLROPDGÕ÷ÕQÕELOGLULUQDPD]RUXF+ԥFF
Yԥ V LEDGԥWOԥULQ KԥTLTԥWLQԥ GLTTԥW oԥNLU \DODQoÕ
GLQGDUODUÕPQDILTOԥULNԥVNLQWԥQTLGHGLUGL
1ԥWLFԥ
ùDLU 0ԥKԥPPԥG 3H\÷ԥPEԥUL  Yԥ ԤKOL-Beyti
PԥGK HGԥUNԥQ GDKD oR[ 4XUDQL-.ԥULPLQ QD]LO
ROPDVÕQGDQEԥKVHGԥQ³'X[DQ´³4ԥGU´³.|YVԥU´
YԥVNLPLVXUԥOԥUGԥQQPXQԥJԥWLULUVԥGLQGúPԥQOԥULQL VD[WDNDUODUÕ PQDILTOԥUL WԥQTLG  HGԥUNԥQ
TL\DPԥW JQQQ GԥKúԥW Yԥ KH\EԥWLQL LIDGԥ HGԥQ
NDILUOԥULQ X÷UD\DFD÷Õ GԥKúԥWOL ԥ]DEGDQ EԥKV HGԥQ
VXUԥOԥUԥ ³9DTLԥ´³øQILWDU´³øQúLTDT´ Yԥ V KԥPoLQLQ EԥG [LVOԥWOL LQVDQODUGDQ EԥKV HGԥUNԥQ ³1ԥV´
³)ԥOԥT´ NLPL TRUX\XFX IXQNVL\D\D PDOLN VXUԥOԥUԥ
PUDFLԥW HGLU %X ED[ÕPGDQ úDLULQ SRH]L\DVÕ
P|PLQOԥUԥ QXUOX LQVDQODUD QXU QLFDW [LODV \ROX
NDILUOԥUoQVԥPԥKYHGLFLELUWXIDQGÕU
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%L]LP DUDúGÕUPDODUÕPÕ]GD Eԥ]L WԥGTLTDWoÕODUÕQ
1ԥVLPLQLQKUXILLGH\DODUÕQÕLIDGԥVLoQ4XUDQGDQ
sui-LVWLIDGԥ HWPԥVL ILNULQLQ ԥVDVVÕ] ROGX÷X
1ԥVLPLQLQ 4XUDQDE|\N HKWLUDPOD \DQDúGÕ÷ÕRQX
GԥULQGԥQ |\UԥQGL\L Yԥ |\UԥWGL\L 4XUDQ VXUԥOԥUL
DUDVÕQGDNÕ ԥODTԥQLQ VLVWHPLQԥ EԥOԥG ROGX÷X
4XUDQÕQ SRHWLNDVÕQD UԥP] Yԥ PԥFD]ODU VLVWHPLQԥ
PNԥPPԥO úԥNLOGԥ \L\ԥOԥQGL\L 4XUDQÕQ WԥGULVL Yԥ
WԥIVLULLOԥPԥú÷XOROGX÷XPԥOXPROGX
Qurani-.ԥULP KԥUIOԥULQԥ YHULOԥQ PLVWLN-irfani
PԥQDODUOD\DQDúÕ4XUDQL-.ԥULPTLVVԥOԥULQԥWԥOPLKOԥU 4XUDQGDNÕ REUD] Yԥ VMHWOԥUGԥQ ID\GDODQPD
SH\÷ԥPEԥUOԥULQKԥ\DWÕQGDQKHND\ԥOԥULQ[DWÕUODQmaVÕLQVDQ]QQD\UÕ-D\UÕ4XUDQVXUԥOԥULLOԥPqayiVԥVL OLULN TԥKUԥPDQÕQ ԥKYDO-UXKL\\ԥVLQԥ X\÷XQ
RODQ4XUDQD\ԥOԥULQLQ VHoLOPԥVLLOԥGԥVÕ[-VÕ[UDVWODúÕUÕT
1ԥVLPL KUXILOLN WԥOLPLQԥ X\÷XQ RODUDT 4XUDQ
VXUԥOԥULQLQ KUXIL-PTԥWWԥD VXUԥOԥULQ Pԥ\\ԥQ
VXUԥOԥUGԥNL D\ԥOԥULQ ԥUԥE ԥOLIEDVÕQGDNÕ KԥUIOԥULQ
VD\ODUÕLOԥLQVDQ]QQFL]JLOԥULQLQVD\ÕDUDVÕQGD
P[WԥOLIԥODTԥOԥUVLVWHPLWDSÕUYԥRQODUÕúHLUOԥrinGԥ LIDGԥ HGLUGL 4XUDQL-.ԥULPL GԥULQGԥQ ELOԥQ
4XUDQKDIL]LRODQPTԥGGԥVNLWDEÕQEDWLQLPԥnaODUÕQGDQ JL]OL KLNPԥWOԥULQGԥQ [ԥEԥUGDU RODQ 1ԥsiPLøVODPùԥUTԥGԥEL\\DWÕQGD4XUDQGDQԥQVLVtemli
úԥNLOGԥ EԥKUԥOԥQԥQ úHLUOԥULQL 4XUDQL-.ԥULPLQ
SRHWLNDVÕԥVDVÕQGD\DUDGDQELU4XUDQúDLULGLU
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In the article, outstanding Azerbaijani poet
4ԥKUԥPDQRY,-,,,F%DNÕ
Nasimi, who was well aware of the Koran and
Konevi (2008). Vahdet-L9FXGYH(VDVODUÕø]
its esoteric meanings, is being regarded as
<D\ÕQFÕOÕN
Koranic poet due to standing out in the Islamic
.RQHYL   øFD]’l-Kuran fi Tefsir-i
Eastern literature as a man who systematically
Ümmil-Kuran (Fatiha suresi Tefsiri)
benefited from the holly book and created his
Kur'an
Yolu
Tefsiri.
Cilt:
3
poems on the basis of Koranic poetics. In
(https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Kehfaddition, the author touches upon different
suresi/2158/18-ayet-tefsiri)
matters such as, manifestation of Koranic
0|YODQԥ 6H\LG ,PDGԥGGLQ 1ԥVLPL ԤEOIԥ]O
subjects in the poems of Nasimi, the usage of
  øUDT GLYDQÕ 7ԥUWLE HGԥQ 4ԥ]ԥQIԥU 3DúDKoran while glorifying Fazlullah Naimi, the
\HYO÷ԥWYԥúԥUKOԥU0ԥPPԥGԥOLԤVJԥURY%DNÕ
poet’s attitude towards other heavenly religions,
and essence of worship in Nasimi poetry.
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Nəsiminin Azərbaycan‑türk divanında rədif
Ataәmi Mirzәyev
AMEA Nizami Gәncәvi adına Ədәbiyyat İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrә elmlәr doktoru

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 yaranan ritm vә ahәngdarlıq onun tәsir gücünü artıraraq
daha oxunaqlı vә yaddaqalan edir ki, belә vasitәlәrdәn
biri dә rәdifdir. Rәdif әrәb sözü olub, “cәrgә, sıra, nizam”, “sonradan, arxadan gәlәn”, “sonra gәlәn sıra”
mәnalarını 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 xüsusi 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 Azәrbaycan divan şeirindә lirik vә fәlsәfi qәzәlin kamil
nümunәlәrini yaratmış İmadәddin Nәsiminin (13691417) 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”, “Neylәrәm”, “Yanaram”, “Ayrılır”, “Mәnәm, mәn”, “Demişәm”, “İstәmәz”, “Eylәmiş” vә digәr bu kimi
yüzlәrlә qәzәlini örnәk olaraq göstәrmәk mümkündür.
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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Verilmiş birinci nümunәdә mәnsubiyyәt vә yönlük
hal (-inә), ikincidә mәnsubiyyәt (-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 qaynağını 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 yükünün 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 mәzmununu ifadә edir vә şeirin әsas
mәna yükünü özündә birlәşdirir.
Şairin tuyuqlarından götürülmüş üçüncü örnәkdәki 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
hazırlamış prof. H.Ayan bu mәqama xüsusi diqqәt çәkәrәk yazır: “Sәmimi bir aşıq olan Nәsimi “Könül”
sözünü çox sevmiş vә onu çeşidli şәkillәrdә rәdif olaraq işlәtmişdir. “L” qafiyәsindә sadәcә “könül” olaraq
6 dәnә tuyuqda; “könlümüz” şәklindә “z” qafiyәsindә
4 tuyuqda; “könlümi” olaraq da 5 tuyuqda rәdif yapmışdır. Hürufilik inancının tәbii bir nәticәsi olaraq insanın üzü ilә bağlı sözlәrdәn dә qafiyә vә rәdifdә sıxsıx istifadә etmişdir: “yüzün” sözü 16 tuyuqda rәdif
kimi işlәnmişdir. “kirpügün” 2, “qaşlarun” 2, “ruhların” 2, “bәnlәrün” 2, “qәbqәbun” 2, “gözün” vә “gözlәrün” 1, “sözün” 1, “sözlәrün” sözlәri 2 dәfә tuyuqlarda rәdif kimi olmuşdur. Bunlardan başqa “imiş” 12,
“olmışam” 5 dәfә tuyuqlarda rәdif kimi işlәnmişdir.
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Bu rәdiflәrin hürufilik vә vәhdәti-vücud inancı ilә
bağlı tuyuqlarda işlәnilmәsi dә diqqәtdәn kәnarda qalmamalıdır” (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 mәqamı 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 örnәklәrin tez әzbәrlәnmәsini vә xalq arasında yayılmasını sürәtlәndirmәk mәqsәdilә şair söz formasında 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 rәdiflәr
isә qәzәllәrdә 201, mәsnәvilәrdә 34-dür (3, s.19). Ancaq Nәsiminin tuyuqları bu hesablamada öz әksini tapmamışdır. Bizim hesablamalarımıza görә, şairin 168
tuyuğunda sözlәr formasında olan rәdif vardır. Göründüyü 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
sözlәrdәn ibarәt olmasına görә; 3. söz sayına görә.
Nәsiminin istifadә etdiyi rәdiflәri nәzәrdәn keçirdikdә mәlum olur ki, o, rәdif kimi әn çox feillәrdәn
istifadә etmişdir, mәsәlәn: “Arzular”, “Ayrılır”,
“Bax”, “Bәnzәr”, “Bilür”, “Bilmәz”, “Bulınmaz”,
“Eylә”, “Eylәmә”, “Eylәr”, “Eylәyәm”, “Eylәdi”,
“Eylәmiş”, “Etdilәr”, “Dedi”, “Demişәm”, “Dedilәr”, “Düşәr”, “Düşmiş”, “Düşmişәm”, “Gedәr”,
“Gәl”, “Gәldi”, “Gәlür”, “Gәlә”, “Gәlmişәm”, “Girmәz”, “Gördüm”, “Görün”, “Göstәrür”, “İrmәz”,
“İrişdi”, “İstәmә”, “İstәmәz”, “İstәyә”, “Oldı”,
“Olur”, “Olmuşam”, “Olsun”, “Olmasun”, “Susadı”,
“Tә’n edәr”, “Tökilür”, “Uğrar”, “Yanaram” vә s.
İsimlәr: “Ağzunun”, “Alnına”, “Aşiq”, “Bәnlәrün”,
“Cahandan”, “Dәrvişlәr”, “Dildardan”, “Xalun”, “Dişlәrün”, “Eşq”, “Eşqinә”, “Könlüm”, “Könlümi”, “Gözün”, “Gözlәrün”, “Kәpәnәk”, “Kirpügün”, “Qamәtün”, “Qandur”, “Qaşlarun”, “Qәndinә”, “Qәbqәbun”,
“Lәbün”, “Nişanı”, “Nur”, “Söz”, “Sözün”, “Sözlәrün”,
“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”, “Xandasan”, “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”, “Eşqinә”, “Fatihә”, “Fitnәdür”, “Gül”, “Hәnuz”, “Hәmdәmdürür”, “Qamәtün”, “Qәmәr”, “Lәbün”, “Mәdәd”, “Mәst”, “Münfәil”, “Müştaqәm”, “Nişanı”, “Nurıyam”, “Parәsi”,
“Payünün”, “Rüxlәrin”, “Şah Əli”, “Tәmam” vә s.
Nәsiminin istifadә etdiyi rәdiflәr söz sayı baxımından da diqqәti cәlb edir. Rәdifi tәşkil edәn sözlәrin sayı baxımından tәsnifatı belә müәyyәnlәşdirә
bilәrik: 1. bir sözdәn ibarәt olanlar; 2. iki sözdәn
ibarәt olanlar, 3. üç sözdәn ibarәt olanlar; 4. dörd
sözdәn ibarәt olanlar.
Bir sözdәn ibarәt olan rәdiflәr Nәsimi yaradıcılığında әn çox istifadә edilәn nümunәlәrdir. Yuxarıda
verilәn nümunәlәrin, demәk olar ki, hamısı (bir neçәsi istisna olmaq şәrti ilә) bir sözdәn ibarәt rәdiflәrdir.
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 şeirdә ifadә olunan fikri qüvvәtlәndirmәklә yanaşı, şeirdәki 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 әzbәrlәnmәsini tәmin etmiş olur. Qeyd edildiyi kimi, şairin
şeirlәrinin çoxunun hürufilik ideyalarını xalq arasında yaymaq mәqsәdilә yazıldığını nәzәrә alsaq, o
zaman hәmin örnәklәrdә söz formasında olan rәdiflәrin üstünlük tәşkil etmәsi tәsadüfi sayılmamalıdır.
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)
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019

51

Nəsimi-650

***
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 tarixindәki mövqeyi, elmi, hünәri ilә bәnzәrsiz bir din
rәhbәri kimi vәsf edilmişdir. Eyni vәziyyәtlә
Nәsiminin hәzrәt Əliyә hәsr etdiyi duvazimamlarda
da rastlaşırıq. Elәcә dә onun divanında yer alan
duvazimamların bir qismindә Mәhәmmәd peyğәmbәrlә 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]
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Nәsimi divanında hәzrәt Əliyә aid başqa
duvazimamlarda da onun adı Mәhәmmәd peyğәmbәrlә yanaşı verilir. Bu baxımdan şairin doqquz
bәnddәn ibarәt dördlüyündәn birinin bütün bәndlәrindә nәqarәt kimi işlәnәn dörd sözdәn ibarәt
“Qiblәgahımdır Mәhәmmәd, sәcdәgahımdır Əli”
(10, III, s. 320-321) misrası da tәsadüfi sayılmamalıdır.
Belәliklә, Nәsiminin istifadә etdiyi rәdiflәrә
nәzәr saldıqda görürük ki, bu rәdiflәr heç dә tәsadüfi
sәciyyә daşımır. Onlar bilavasitә hәm şairin şeirlәrindә yer alan fikir yükünün ifadәsinә, hәm
şeirlәrin xalq arasında asan yayılmasına vә әzbәrlәnmәsinә, 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
şeirlәrindә 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 Azәrbaycan şairlәrindәn Kişvәri, Bәsiri, Hidayәt, Hamidi, Şahi kimi şairlәrin әsәrlәrinin bir qismi Nәsimiyә yazılmış nәzirәlәrdir. Bәsiri (“İki surәt xubdur
hәqdәn bana olsa nәsib”), Hidayәt (“Eylәmiş”),
Hamidi (“İçindә”), Şahi (“Eylәmiş”, “Sünbülün
yanında hәr su çeşmi-cadulardanmıdır?”)… Xüsusilә Nemәtullah Kişvәri divanında Nәsimiyә
yazılmış nәzirәlәr çoxluq tәşkil edir. Kişvәrinin
“Gәlür”, “Xandasan?” (Nәsimidә: “Qandasan?”),
“Üstünә”, “İlәn” rәdifli, “Ey cәmalun şәminә kövnü
mәkan pәrvanәsi”, “Qulluğunda gәrçi var, cana, bәsi
tәqsirimiz” kimi misralarla başlayan qәzәllәri onun
Nәsimiyә yazdığı çoxsaylı nәzirәlәrdәndir. 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 tuyuqlarının rәdifi ilә bağlı әnәnәni davam etdirmişdir
(“Bәnlәrin”, “Zülfün”, “Lәbin”, “Lәblәrin”, “Çeşmün”, “Gözün”)” (5, s. 245).
Cahanşah Hәqiqi ana dilindә olan şeirlәrindә
Nәsimi tәsiri altında olmuş, onun rәdiflәrindәn hәm
qәzәllәrindә, hәm dә tuyuqlarında sıx-sıx bәhrәlәnmişdir, 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 zәnginliklәrindәn böyük sәnәtkarlıqla bәhrәlәnmişdir. Bu
bәhrәlәnmә 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 yaradıcılığına 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 rhymeword (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 philosophical 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, metaphorical 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 rhymewords, 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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ǲݳ ݳݳÇç
ÇÇÇǳ
%XOXG4DUDoRUOX6ΩKΩQGLQ1ΩLPLYΩ1ΩVLPLEDUΩGΩILNLUOΩUL

gWΩQ ΩVULQ -FÕ LOOΩULQLQ LNLQFL \DUÕVÕQGD GQ\D
ú|KUΩWOL $]ΩUED\FDQ úΩUTúQDVÕ SURIHVVRU 5VWΩP
ΨOL\HYLQ øUDQD GDYDPOÕ YΩ X]XQPGGΩWOL HOPL H]Dmiy\ΩWOΩULROXUEXVΩIΩUOΩU]DPDQÕRELUWΩUΩIGΩQ
L[WLVDVÕQD X\÷XQ VXUΩWGΩ SHúΩNDU PΩWQúnas qisPLQGΩ )LUGRYVL 6ΩGL ;Ω\\DP NLPL NODVsikOΩULQ
ΩVΩUOΩULQLQ HOPL-WΩQTLGL PΩWQLQL KD]ÕUlayaraq TehUDQGD QΩúU HWGLULU GLJΩU WΩUΩIGΩQ GΩ ùΩKriyar,
6ΩKΩQG &DYDG +H\ΩW NLPL &ΩQXEL $]ΩUbaycan
]L\DOÕODUÕQÕ ΩWUDIÕQD WRSOD\DUDT PLOOL PΩINXUΩQLQ
\D\ÕOPDVÕQD YΩ JFOΩQPΩVLQΩ $UD]ÕQ LNL WD\Õ DUDVÕQGDPΩGΩQLN|USQQTXUXOPDVÕQD[LGPΩWHGLUGL
0ΩUKXP GRNWRU &DYDG +H\ΩW ELOdirirdi ki, onun
6ΩKΩQGOΩ WDQÕúOÕ÷ÕQÕQ HOΩFΩ GΩ ùΩKri\DUÕQ 6ΩKΩQG
YDVLWΩVLOΩ 7ΩEUL]GΩQ 7HKUDQD JΩWLULOΩUΩN DQD GLOLQGΩ \D]PD÷D WΩúYLq edilPΩsiQLQ WΩúΩEEVNDUÕ
PΩK]5VWΩPΨOL\HYROPXúGXU%|\NDOLPLQøUDQGDELUQHoΩLOGDYDPHGΩQIΩDOL\\ΩWLQLQTH\GHGLOΩQ
LNL LVWLTDPΩWLQLQ NΩVLúPΩ Q|TWΩVL LVΩ  LOOL\LQL
TH\GHWGL\LPL]øPDGΩGGLQ1ΩVLPLQLQIDUVGLYDQÕQÕQ
QΩúULROGX5VWΩPΨOLyHYøUDQÕQ0ΩFOLVNLWDE[DQDVÕQGDVD[ODQDQΩO\D]PDQV[ΩVLΩVDVÕQGDøUDQGDLON
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GΩIΩRODUDT)Ω]lulODK1ΩLPLYΩøPDGΩGGLQ1ΩVLminin fars divanlaUÕQÕELUNLWDEKDOÕQGDoDSDKD]ÕUODGÕ
YΩ KΩPLQ NLtab 19ââ
-F LOGΩ ³'Q\D´ QΩúUL\yaWÕQGDLúÕT]J|UG WΩTULEΩQH\QLYD[WGDSURIHVVRU
+ΩPLG 0ΩPPΩG]DGΩ EDúTD ELU ΩO\D]PD ΩVDVÕQGD
1ΩsimiQLQ IDUV GLYDQÕQÕ %DNÕGD oDS HWGLUPLúGL 
SonraODU1ΩVLPLQLQIDUVGLYDQÕøUDQGDEDúTDWΩUtiboLOΩUWΩUΩILQGΩQQΩúUROXQVDGDúDLULQIDUVGLOOLR[XFXODUD WDQÕGÕOPDVÕ LVWLTDPΩWLQGΩ ELUincilik RüsWΩP
ΨOL\HYΩ PΩ[VXVGXU 1ΩLPL\Ω JΩOGLNGΩ LVΩ 5VWΩP
ΨOL\HYLQ QΩúUL KΩOΩOLN RQXQ úHLUOΩULQLQ \HgaQΩ
PΩWEX QPXQΩVL RODUDT TDOÕU ED[PD\DUDT NL
VRQUDODU )Ω]OXOODKÕQ IDUV GLYDQÕQÕQ GLJΩU GDKD
NDPLOΩO\D]PDQV[ΩOΩULDúNDUHGLOPLúGLU
6|]JHGΩQQΩúULQGLJΩUELU|]ΩOOL\LRQXQPTΩGGLPΩVL LOΩ ED÷OÕGÕU .LID\ΩW TΩGΩU JHQLú KΩFmli bu
GRO÷XQ PTΩGGLPΩQL ³6&X\D´ LP]DVÕ LOΩ ;; ΩVU
&ΩnuEL $]ΩUED\FDQ ΩGΩEL\\DWÕQÕQ J|UNΩPli nüma\ΩQGΩVL E|\N úDLULPL] %XOXG 4DUDçorOX 6ΩKΩQG
(192â-  \D]PÕúGÕU 4ΩWL\\ΩWOΩ GHPΩN RODU NL
VWQGΩQ  LO NHoPΩVLQΩ ED[mayaUDT EX PTΩGGLPΩ|]HOPLYΩΩGΩELΩKΩmiy\ΩWLQLTRUXPDTGDGÕU
6ΩKΩQGLQKUXILOLNYΩRQXQEDQLVL1ΩLPLQLQGQ\DJ|Uú EDUΩGΩ TΩQDΩWOΩUL 1ΩVLPLQLQ SRH]L\DVÕ YΩ
RQXQΩGΩEL\\at tariximizGΩNL\HULKDTTÕQGDGúQFΩOΩUL EX JQ GΩ |] DNWXDOOÕ÷ÕQÕ VD[OD\ÕU 0ΩOOLI
KΩGVL]WΩYD]|karOÕTOD|]QEΩKVHWGL\LPΩVΩOΩOΩUGΩ
VΩODKL\\ΩWOL ELOPΩVΩ GΩ RQXQ P|Y]X\D \HWΩULQFΩ
KDNLPROPDVÕYΩVRQGΩUΩFΩPDVLU\DQDúPDVΩUJLOΩPΩVL GLTTΩWL oΩNLU %WQ EXQODUÕ QΩ]ΩUΩ DODUDT
KΩPLQ PTΩGGLPΩQL ROGX÷X NLPL L]DKODUOD ELUOLNGΩ  IDUV GLOLQGΩQ $]ΩUED\FDQ GLOLQΩ WΩUFPΩ HGLE
oxuculaUDWΩTGLPHWPΩ\LOD]ÕPELOGLP'úQUΩP
ki, cidGL HOPL ED]D\D PDOLN EX \D]Õ WΩNFΩ 1ΩVLPL
poe]L\DVÕQÕVHYΩQYΩRQXGDKD\D[úÕWDQÕPD÷DFDQ
DWDQR[XFXODUoQGH\LOúDLULQIΩOVΩIL-ictimai dünyaJ|UúQ YΩ EΩGLL \DUDGÕFÕOÕ÷ÕQÕ |\UΩQΩQ WΩGqiqatoÕODUoQGΩID\GDOÕRODFDTGÕUhVWΩlik, müTΩGdiPΩQLQDQDGLOLPL]GΩQΩúULPΩ\\ΩQED[ÕPGDQ1Ωsiminin dDYDPoÕVÕRODQ6ΩKΩQGLELUGDKD\DGHWPΩN
YΩ EX LO  \DúÕ WDPDP RODQ 5VWΩP ΨOL\HYLQ
UXKXQXúDGHWPΩNED[ÕPÕQGDQGD\HULQΩGúU
0ԥVLD÷D0ԥKԥPPԥGL
$0($ùΩUTúQDVOÕTøQVWLWXWXQXQ
øUDQILORORJL\DVÕú|EΩVLQLQPGLULILORORJL\D]UΩ
IΩOVΩIΩGRNWRUX
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6RYHWøWWLIDTÕQÕQPԥúKXUúԥUTúQDVDOLPLSURfesVRU 5VWԥP ԤOL\HYLQ Vԥ\L LOԥ ԥGԥEL\yatseYԥUOԥUԥ
WԥTGLPROXQDQEXNLWDEIDUVGLOOLԥGԥEL\\DWÕQSDUODT
YԥGԥULQPԥQDOÕQPXQԥOԥULQGԥQELUL$]ԥUED\FDQÕQ
iki böyNúDLUYԥPWԥIԥNNLULQLQ\NVԥNGúQFԥOԥULQLQPԥKVXOXGXU.LWDE)ԥ]OXOODK1ԥLPL7ԥEUL]LQLQ
Yԥ 6H\LG øPDGԥGGLQ ԤOL 1ԥVLPL ùLUYDQLQLQ IDUVFD
úHLUOԥULQL HKWLYD HGLU NL EXQODUGDQ ELULQFLVL ùԥUTGԥ
KUXILOLNKԥUԥNDWÕQÕQEDQLVLLNLQFLVLLVԥ\NVԥNPԥqamOÕ úDLU |] XVWDGÕ 1ԥLPLQLQ ELODYDVLWԥ úDJLUGOԥULQGԥQ KԥPLQ KԥUԥkaWÕQ ԥQ VԥPLPL WԥEOL÷DWoÕ Yԥ
PGDILԥoLOԥULQGԥQELULGLU
7ԥԥVVINLLUIDQLGúQFԥQLQ|ONԥPL]GԥJHQLú
\D\ÕOPDVÕQD PԥGԥQL\\ԥW Yԥ ԥGԥEL\\DWÕPÕ]D úԥNVL] WԥVLULQԥ ED[PD\DUDT DQODúÕOPDVÕ R TԥGԥU Gԥ
oԥWLQROPD\DQVԥEԥEOԥUGԥQEXLNLPԥúKXUúDLUYԥ
DULIRQODUÕQ\NVԥNYԥPWԥUԥTTLILNLUOԥULQԥTԥGԥU NԥGԥUOL Gԥ ROVD øUDQÕQ IDUVGLOOL FDPLԥVLQԥ WDQÕú ROPDPÕú \DOQÕ] PԥKGXG  VD\GD WԥGTLTDWoÕODU
RQODUÕQYDUOÕ÷ÕQGDQPԥOXPDWOÕROPXúGXU
+D]ÕUNÕ NLWDEÕQ QԥúUL ùԥUTLQ EX LNL PWԥIԥNNLULQLHOԥFԥGԥWDUL[LKUXILOLNKԥUԥNDWÕQÕWDQÕPDT
Yԥ WDQÕWGÕUPDT ED[ÕPÕQGDQ oR[ PQDVLE ELU IUVԥWGLUODNLQWԥԥVVINLP|Y]XQXQVRQGԥUԥFԥJHQLúOL\L YԥNLWDEÕQKԥFPLQLQPԥKGXGOX÷XXFbaWÕQGDQEDúTDELUYD[WDVD[ODQÕOGÕ%XP[WԥVԥUPTԥGGLPԥGԥNLWDEPԥOOLIOԥULQLQWԥUFPH\L-KDOÕYԥ
ԥVDV GúQFԥOԥUL EDUԥGԥ PXPL PԥOXPDWODU YHUPԥNOԥNLID\ԥWOԥQLULN
***
0|YODQD)ԥ]OXOODK1ԥLPL-FÕLOGԥ7ԥErizGԥ
DQDGDQ ROPXúGXU %X ILORVRI-úDLU  \DúÕQD TԥGԥU
|PUQ ùԥUTLQ P[WԥOLI |ONԥOԥUL Yԥ úԥKԥUOԥULQԥ
Vԥ\DKԥWOԥUGԥ NHoLUPLú GRODQÕúÕ÷ÕQÕ SDSDT WLNPԥNOԥ
WԥPLQ HWPLú Yԥ |] ILNLUOԥULQL \D\PDTOD Pԥú÷XO
ROPXúGXU +ԥPLQ PGGԥWLQ E|\N ELU KLVVԥVLQL R
$VWUDEDGGD NHoLUPLú Yԥ ԥVԥUOԥULQLQ ELU TLVPLQL DGL
LQVDQODUÕQDQOD\DELOPԥVLoQRGL\DUÕQ\HUOLGLOLQGԥ \D]PÕúGÕU %XQXQOD ԥODTԥGDU RODUDT Eԥ]L Wԥ]NLUԥOԥUGԥR³$VWUDEDGL´NLPLWԥTdim edilir.
1ԥLPL|PUQQVRQLOOԥULQLùLUYDQGDYԥ%DNÕGDNHoLUPLúQԥKD\ԥWIHRGDOL]PԥOH\KLQԥPEDri]ԥVL Yԥ 7H\PXU LVWLODVÕ LOԥ EDUÕúPDPDVÕ ]QGԥQ
WXWXODUDT 1D[oÕYDQ \D[ÕQOÕ÷ÕQGDNÕ TԥGLP $OÕQFD
TDODVÕQGD KԥEVԥ DWÕOPÕúGÕU 6RQUDGDQ R 7H\muUXQ R÷OX 0LUDQúDKÕQ ԥPUL LOԥ -F LOGԥ HGDP
HGLOPLúFԥVԥGLQLDWÕQTX\UX÷XQDED÷layaUDTNoԥ
YԥED]DUODUGDVUPúOԥU
1ԥLPLGԥQ RQXQ KUXIL GúQFԥ Yԥ ED[ÕúODUÕQÕ
ԥNVHWGLUԥQ³1|YPQDPԥ´³&DYLGDQQDPԥ´Yԥ³0ԥKԥEEԥWQDPԥ´ DGOÕ o NLWDE Yԥ [H\OL VD\GD úHLUOԥU
\DGLJDU TDOPÕúGÕU 2QXQ TԥOԥPLQGԥQ oÕ[PÕú VRQ
VԥQԥG ԤOLQFԥ ]LQGDQÕQGD \D]GÕ÷Õ Yԥ JL]OL úԥNLOGԥ

%DNÕ\D R]DPDQKUXILOԥULQTH\UL-OHTDOWԥúNLODWÕQÕQ
PԥUNԥ]LLGL J|QGԥUGL\LYԥVL\\ԥWQDPԥVLGLU
***
øQGL\ԥ TԥGԥU KUXILOLN KԥUԥNDWÕ EDUԥGԥ DSDUÕOPÕúQLVEԥWԥQԥWUDIOÕWԥGTLTDW³øUDQGDIԥOVԥILILNULQ
WԥNDPO´ DGOÕ NLWDEGD oDS ROXQPXúGXU +ԥPLQ
kiWDEÕQ PԥOOLIL KUXILOL\LQ N|NOԥULQL TԥGLP SUDlogik Yԥ\DPLPHVWLN  PDQVԥULN  HOPL-hüUXI  YԥNDEEDOLVWLN  WԥVԥYYUOԥUԥED÷OD\ÕUYԥ
ELU VÕUD WDUL[L KDGLVԥ Yԥ SURVHVOԥUL TH\G HWGLNGԥQ
VRQUD EX KԥUԥNDWÕQ ³KDNLP GDLUԥOԥUԥ TDUúÕ PԥUGlikOԥ PEDUL]ԥ DSDUDQ VXIL KԥUԥNDWODUÕ VLOVLOԥsinGԥQ ROGX÷XQX´ ELOGLULU RQX LGHRORML Pԥ]PXQX
ba[ÕPÕQGDQ³LUUDVLRQDOYԥP|YKXPDWoÕ´PLOOLYԥ
sinILFԥKԥWGԥQLVԥ³DQWLIHRGDOYԥPWԥUԥTTLKԥUԥNDW´NLPLWԥTGLPHGLU
7ԥԥVVINLEXNLWDEGDKԥUELUPLOOLYԥVDLUKԥUԥNDWÕQ D\UÕOPD] [VXVL\\ԥWL RODQ ԥVDV Yԥ oR[
mühüm PԥVԥOԥ\ԥQLGQ\DJ|UúPԥVԥOԥVLGԥTLT
úԥNLOGԥD\GÕQODúGÕUÕOPDPÕúGÕU+ԥUELUWԥGTLTDWoÕ\D PԥOXPGXU NL NHoPLúGԥNL PWԥIԥNNLUOԥU PԥOXP VԥEԥEOԥUԥ J|Uԥ |] ILNLU Yԥ ED[ÕúODUÕQÕ D\GÕQ
Yԥ DúNDU úԥNLOGԥ Eԥ\DQ HGԥ ELOPԥPLú oR[ YD[W
onODUÕ H\KDPODU LúDUԥOԥU PHWDIRUDODU VLPYROODU
YԥVDLUIRUPDVÕQGDLIDGԥHWPLúOԥUg]GԥHOԥELU
úԥNLOGԥ NL ]DKLUԥQ ]DPDQÕQ KDNLP LGHRORJL\DVÕ
ED[ÕPÕQGDQ úԥUK ROXQD ELOVLQ Hakim ideologiya
QPD\ԥQGԥOԥULQLQHWLUD]ODUÕLOԥ]OԥúGL\LKDOODUGD
LVԥ HOԥ úԥNLOGԥ L]DKDW YHUPԥ\ԥ PԥFEXU ROPXúODU
NLKDPÕGDQoR[|]OԥULRQODUÕQD÷ODVÕ÷DQROPDGÕ÷ÕQÕHWLUDIHWVLQOԥUELUoR[KDOODUGDGDD\GÕQHOPL
KԥTLTԥWOԥUL VEXW HWPԥN oQ LURQLN Yԥ VRILVWLN
laNLQKDPÕQÕQTԥEXOHWGL\LGԥOLOOԥUGԥQLVWLIDGԥHWPԥN]RUXQGDTDOPÕúODUùH\[ 0DKPXGùԥEVWԥUL
³*OúԥQL-raz”da deyir:
ϑήυ̮ϳΪϨϧΎϣέϢϠϋΪϣϝΩ
ϑήΣΎϳΖδΗϮλϝΩϢϠϋήΑϑΪλ
έϮϬηέΩϦ̯ϥϭήΑϦ̰θΑϑΪλ
έΩήΑΰϐϧΰϐϣˬΖγϮ̡Ϧ̰ϔϴΑ
hUԥNHOP ELOLN oQELUTDENLPLGLU
6ԥVYԥ\DKԥUIUԥNGԥNLHOPLQVԥGԥILGLU
6ԥGԥILVÕQGÕUúDKODUDOD\LTGUUoÕ[ar,
4DEÕ÷ÕWXOODJ|]ԥO|]ԥ\LJ|WU
<D[XG 0|YODQD &ԥODOԥGGLQ 5XPL ³0ԥVQԥYL´GԥYԥ\D³'LYDQL-ùԥPV´Gԥ|]LUIDQLED[ÕúODUÕQÕ
RTԥGԥUEԥ\DQHWGLNGԥQVRQUDD\GÕQúԥNLOGԥGH\LU
ϦϣέΎϳΪηΩϮΧϦυί̶δ̯ήϫ
ϦϣέήγΖδΠϧϦϣϥϭέΩί
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|YOL\D Yԥ úH\[OԥUL TWEOԥUL  ³YDsil” (vüsala yetPLú  VD\ÕUODU +UXILOԥULVԥWԥELԥWGԥNLEWQYDUOÕTODUÕ ԥ]ԥOL VXEVtansi\D 7DQUÕQÕQ
özü bilir, onlaUÕQ LQNLúDIGD KԥUԥNԥWGԥ Yԥ WԥNDPOGԥ ROGX÷XQX GúnürOԥU+UXILOL\LQEDQLsiQLQDúD÷ÕGDNÕúHLUOԥULQԥGLTTԥW\HWLULQ
ˮ̶ΎϤϧέΩϭϮθϧέΩΪηΎΒϧΪΧ̶ϳϮ̳
έΎϤϧϦϳϭϮθϧϦϳϥΪϴϣ̵ΪΧϦϴϋ
'H\LUVԥQ7DQUÕQԥúYQPDGD
LQNLúDIYԥDUWmaqda) deyil?
%X QԥúY QPDQÕ 7DQUÕQÕQ
özü bil!
+ԥUԥ|]]ԥQQLLOԥPԥQԥ\DUoldu,
$PPDLoLPGԥNLVLUOԥULDUDPDGÕ
³øUDQGD IԥOVԥIL ILNULQ WԥNDPO´ NLWDEÕQÕQ
PԥOOLIL ùH\[ 0DKPXG ùԥEVWԥULQLQ \X[DUÕGDNÕ
úHLULQL RQXQ KUXIL GúQFԥVLQԥ PH\OLQLQ VEXWX
NLPLJԥWLUPLúGLUԤJԥUEXILNULTԥEXOHWVԥNUD]ÕODúPDOÕ\ÕT NL ԥVOLQGԥ ùH\[LQ |] Gԥ úDLUDQԥ WԥúbehOԥUGLOLLOԥ]DKLUԥX\DQODUÕVԥVKԥUIYԥVDLUNLPL LúDUԥ Yԥ LVWLDUԥOԥUL ELU NԥQDUD TR\XE PԥWOԥbin
HOPLPԥ÷]LQLJ|WUPԥ\ԥoD÷ÕUÕU<D[XG0|YODQD
5XPLEԥ\DQHGLUNLEXTԥGԥUV|]GHGLNGԥQVRQUD
KԥOԥ Gԥ Uԥ\LQGԥNL VLUOԥUL D\GÕQ úԥNLOGԥ LIDGԥ
HWPԥ\LEDFDUPDPÕú\D[XGLVWԥPԥPLúGLU
%X VԥWLUOԥULQ PԥOOLILQLQ ILNULQFԥ KUXILOԥULQ
KԥUIOԥUOԥ IRUPDODUOD 4XUDQ D\ԥOԥUL LOԥ R\XQODUÕ
NLPL[XUDIDWoÕGԥOLOOԥULTԥWL\\ԥQGLTTԥWԥOD\LTGH\LO RQODUÕQ KԥTLTL ԥTLGԥVL NLPL GLTTԥWԥ Yԥ TԥEXO
HGLOPԥ\ԥ OD\LTRODQ\HJDQԥúH\RQODUÕQGQ\DgöUúGUNLԥVԥUOԥULQLQ[VXVԥQIԥOVԥILúHLUOԥULQLQ
VԥWLUOԥUL DUDVÕQGDQ |]Q D\GÕQ úԥNLOGԥ EUX]ԥ
YHULU KԥUoԥQG EX KDOGD GD RQODU |] ED[ÕúODUÕQÕ
]DKLUԥQRG|YUGԥ\D\ÕOPÕúILNLUOԥUԥEԥQ]ԥUúԥNLOGԥ
Eԥ\DQHWPLúOԥU
0ԥQLPԥVԥUOԥULLOԥWDQÕúOÕTLPNDQÕQDPDOLNROdu÷XPGHPԥNRODUEWQWԥGTLTDWoÕODUKUXILOL\L
³SDQWHL]P´Yԥ\DYԥKGԥWL-YFXGIԥOVԥIԥVLQԥԥVDVlaQDQ VXIL WԥULTԥWOԥUL LOԥ ELU FԥUJԥ\ԥ TR\PXúODU
+DOEXNL DúD÷ÕGDNÕ GԥOLOOԥUԥ J|Uԥ KUXIL ³SDQWHL]PL´LOԥEL]LP G|YUP]ԥTԥGԥUNLID\ԥWTԥGԥU
geQLú úԥNLOGԥ JԥOLE oDWPÕú EWQ VXIL WԥULTԥWOԥULQLQYԥKGԥWL-YFXGIԥOVԥIԥVLDUDVÕQGDQԥLQNLIԥUT
KԥWWD SULQVLSLDO ]LGGL\\ԥW YDUGÕU 9ԥKGԥWL-vücud
WԥUԥIGDUODUÕ LQVDQ UXKXQX 7DQUÕQÕQ Yԥ \D ³ԥTOLNOO´QYDUOÕ÷ÕQGDQTRSDQ]ԥUUԥOԥUELOLUYԥLQDQÕUODUNLRQԥIVLWԥPL]OԥPԥNVH\UYԥVOXNPԥKrumiy\ԥWOԥUԥG|]PԥN UL\D]ԥW \ROXLOԥ|]ԥVDVEDúlan÷ÕFÕQD TRYXúD ELOԥU EX \ROGD RQODU \DOQÕ]
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ϭέΩΎϴηζϘϧϡϩΪϳΩή̩
ΩϮΒϧΎϴηζϘϧϭΕΫέΩϮ̩
Ϟ̯βϔϧΪϧίϡΩή̩ζϧΩί
ΩϮΒϧΎϧΩβϔϧϥϦϣίζϴ̡Ϫ̯
ΐηϭίϭέΐϠρΎϴηέΩέΪΧ
ΩϮΒϧΎϧΩϦϴϋ ΰΟϩΩή̯ΐϠρ
ήϣ̵ϭέΪϳΩϥί̶Ϥϴόϧ
ΩϮΒϧΎϨϴΑϩΪϳΩϥέΩϦϣΰΟϪ̯
1ԥoQúH\OԥULQQD[ÕúÕQÕRQGDJ|UPúԥP"
+DOEXNLRQXQ]DWÕQGDúH\OԥULQQD[ÕúÕ\R[LGL
1ԥIVL-NOOELOLNGԥQQHFԥGԥPYXUDELOԥU"
$[ÕPԥQGԥQ|QFԥRQԥIVELOLNOLGH\LOGL
7DQUÕQÕJHFԥ-günd]úH\OԥUGԥD[WDU
$[WDUDQELOԥQLQH\QԥQ|]GU
1ԥLPLRQDJ|UԥPԥQLP]PJ|UGNL
0ԥQGԥQEDúTDRJ|]GԥJ|UԥQ\R[LGL
øQGL VRUXúPDT OD]ÕPGÕU EX ILNLUOԥULQ KDUDVÕ
PԥVԥOԥQùH\[ԤWWDUÕQ0|YODQDQÕQùH\[6ԥILԥGGLQ ԤUGԥELOLQLQ \D[XG ùDK 1HPԥWXOODKÕQ Yԥ
EDúTDODUÕQÕQ YԥKGԥWL-YFXGD ԥVDVODQDQ ԥTLGԥVLQԥ
X\÷XQJԥOLU"
ΖδϣέϮμϨϣΩϮϨθΑέΎϣ̵ΎϫϖΤϟΎϧή̳
ΩέϭέΩϢϫϭ̵ϮΘϓΪϫΩΎϣϥϮΧϪΑϢϫ
0ԥVW 0ԥQVXU EL]LP ³ԤQԥOKԥT´ QLGDODUÕPÕ]Õ
HúLWVԥ
+ԥPEL]LPTDQÕPÕ]ÕQD[ÕGÕOPDVÕQDILWYDYHUԥU
KԥPGԥGDUD÷DFÕJԥWLUԥU
1ԥVLPLEXEH\WLQGԥ0ԥQVXU+ԥOODFDRODQUԥ÷EԥWLQԥ ED[PD\DUDT KUXILOԥULQ GHGL\L ³ԥQԥOKԥT´Oԥ 0ԥQVXUXQ Yԥ GLJԥU YԥKGԥWL-YFXG WԥUԥIdarODUÕQÕQV|\OԥGL\L³ԥQԥOKԥT´DUDVÕQGDNÕIԥUTLDúkaUDoÕ[DUÕUYԥJ|VWԥULUNL]DKLUԥQR[úDURODQEX
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LNL PԥNWԥE DUDVÕQGD R TԥGԥU SULQVLSLDO ]LGGL\\ԥW
YDUGÕUNLԥJԥU0ԥQVXUVD÷ROVD\GÕUXKDQLOԥUԥYԥ
PIWLOԥUԥ TRúXOXE KUXILOԥULQ TDQÕQÕQ W|NOPԥsiQԥ ILWYD YHUԥUGL Yԥ RQODU oQ GDU D÷DFÕ TXUDUGÕ
7ԥVDGIL GH\LOGLU NL ùH\[ 6ԥILԥGGLQ ԤUGԥELOLQLQ
[DQԥJDKÕQDUԥ÷EԥWEԥVOԥ\ԥQYԥԤUGԥELOLԥOԥNHçiUԥQGԥ RQD oR[OX YԥTIOԥU ED÷ÕúOD\DQ KԥPԥQ 7H\murOԥQJLQ R÷OX )ԥ]OXOODK 1ԥLPLQL YԥKúLFԥVLQԥ
HGDPHWGLUPLúYԥKUXILOԥULQNWOԥYLVXUԥWGԥTÕUÕOPDVÕQDIԥUPDQYHUPLúGLU
̶ϠΠΗϩΩή̯ΖΧέϩέΫήϫϝΩέΪϧ
ΪϣήΑΕέΫίௌΎϧ̶ϧΎΗ
=ԥUUԥOԥUGԥQ³+ԥTLTԥWԥQ0ԥQ$OODKDP´VԥGDVÕ
JԥOԥQGԥQ
+ԥU ELU ]ԥUUԥQLQ TԥOELQGԥ ]Q WԥFԥOOD HWPLúdir.
̶ϫέ̭ΎΧϩΎ̳Ύϧ̵ΩΎϤΟϢϟΎϋί
ΪηΎϤϧέΩϭϮθϧέΩˬΩή̯ήϔγϦΘθϳϮΧί
ϥϮ̩̮ϠϓεΩή̳ΰ̯ήΧ̶Ϥϴόϧ̵ΪϳΩ
ΪηΎϤϧϥΎϬΟϡΎΟ̶ϫέ̭ΎΧϩΎ̳Ύϧ
%LUGԥQ\ROGDNÕWRUSDTFDQVÕ]ODUDOԥPLQGԥQ
g]QGԥQoÕ[DUDTVԥIԥUHOԥGLYԥQԥúYQPDWDSGÕ
1ԥLPLJ|UGQPNLIԥOԥ\LQJԥUGLúLQGԥQD[ÕUGD
<ROXQ WRUSD÷Õ QHFԥ ELUGԥQ GQ\DQÕ J|VWԥUԥQ
cam oldu.
øPDGԥGGLQ 1ԥVLPLQLQ DúD÷ÕGDNÕ EH\WOԥUL Gԥ
GLTTԥWԥOD\LTGLU
ˬϝϮΣ̵ˬϦ̯Ύϫέ̶ϨϴΑϭΩϢγέϖϳήρ
ϥΪΑϭΡϭέΖγΖϴϫΎϣϭΖϘϴϘΣ̮ϳϪ̯
>%LUL@LNLJ|UPԥNDGԥWLQLWԥUNH\OԥH\oԥSJ|]
dQNL UXK Yԥ EԥGԥQ ELU KԥTLTԥW Yԥ PDKL\\ԥWGLU
ϥϭήϴΑ̵ΪϣίϭήϣϪϧ «Ϧ̯»ϥϮϧϭϑΎ̯ϑήΣί
ϮηΩήϓίύέΎϓϭήΑήΧϭϝϭ̵έΪϧ
³.RQ´ >V|]QGԥNL@ ³NDI´ Yԥ ³QXQ´ KԥUIOԥrinGԥQEXJQ\DUDQPDPÕVDQ
ԤYYԥOLQ Yԥ D[ÕUÕQ \R[GXU JHW VDEDKGDQ
DU[D\ÕQRO
ˮΖδϫ̶δ̯ΎϣήϴϐΑϪ̶̯ϳϮ̳
εήΘϣΚϳΪΣϦϳϦΘθϳϮΧί
'H\LUVԥQNLEL]GԥQEDúTDNLPVԥYDU"
g]QGԥQEHOԥV|KEԥWTXUDúGÕUPD
Ύϳέϭ̵ϭέ̶ΑΩϮΑϡΩέΎδΧέζΗ
ϢϴϠ̯ΎΑௌΎϧΰΒγΖΧέΩίΖϔ̶̳ϣϪ̰ϧ

<DúÕO D÷DFGDQ .ԥOLPԥ 0XVD\D  ³0ԥQ $OlaKDP´GH\ԥQNԥV
$GԥPLQ|UWNV]YԥUL\DVÕ]]QQDWԥúLLGL
'DKD|QFԥPLVDOJԥWLUGL\LPL]EH\WOԥUGԥROdu÷X
NLPLEXQPXQԥOԥUGԥGԥKHoELU\HUGԥ³PFԥUUԥG
UXK´GDQ Yԥ \D +DTTD TRYXúPXú Pԥ\\ԥQ insanODUÕQ UXKXQGDQ V|KEԥW DoÕOPÕU Yԥ EXUDGDNÕ
ILNLUOԥULQEԥ]LDULIOԥULQWԥOLPLQGԥPKP\HUWXWDQ
³WԥQDV[´ Yԥ ³KOXO´ NLPL ED[ÕúODUOD EDUÕúPD]OÕ÷Õ
WDPDPLOԥDúNDUGÕU%XEH\WOԥUGԥYԥKUXILúDLUOԥULQ
GLYDQODUÕQGDWDSÕOPDVÕPPNQRODQVD\VÕ]QmuQԥOԥUGԥ EWQ úH\OԥU Yԥ QVUOԥU ԥ]ԥOL YDUOÕ÷ÕQ
]ԥUUԥOԥULLQVDQLVԥEXYDUOÕ÷ÕQWԥNDPONDUYDQÕQÕQ
|QQGԥ JHGԥQ FLOYԥJDKÕ NLPL WԥTGLP ROXQXU EHOԥ
NLLQVDQROPDGDQR³QԥIVL-NOO´KHoYD[WELOԥGDQÕúDYԥJ|UԥELOPԥ]%LUKDOGDNLEWQP|YFXGDW
ԥ]ԥOL YDUOÕ÷ÕQ |] LQVDQ GD RQXQ GúQԥQ EH\QL
J|UԥQ J|] Yԥ GDQÕúDQ GLOLGLU Qԥ oQ LQVDQGDQ
LQVDQÕQ FDPDOÕ Yԥ NDPDOÕQGDQ EDúTD ELU úH\ԥ
SԥUԥVWLúROXQPDOÕGÕU"
0ԥJԥULQVDQ|]QGԥUNHWPԥNOԥSLV[DVL\\ԥWOԥUL|]QGԥQX]DTODúGÕUÕE\DUDGÕFÕLúLYԥoDOÕúmaODUÕ LOԥ |] ԥ]ԥPԥWOL VԥOWԥQԥWLQL WԥELԥW Yԥ GLJԥU
YDUOÕTODU]ԥULQGԥԥEԥGLOԥúGLUԥELOPԥ]PL"
+UXILOLN PԥNWԥEL EDQLOԥULQLQ ILNULQFԥ EX Lú
PPNQGUYԥEX\ROGDoDOÕúPDTOD]ÕPGÕU
ΩΰϴΧήΑζϴ̡ίΏΎΠΣέΖϫέϥΩήϣή̳
ΩΰϴΧήΑζϴΑϮγήϫίϮ̳ௌΎϧ̶ϧέΰϫ
ΕΪΣϭϢϟΎϋέΩΪϨ̶̯ϧΎτϠγέϭϥΎϤϴϠγ
ΩήϴΧήΑζϳϭέΩϦϳϮ̶̩Θδϣήγΰ̶̯Ϊ̳
̶Ϥϴόϧ
ԤJԥU VԥQLQ \ROXQOD JHGԥQ LQVDQODUÕQ |QQGԥQ
SԥUGԥTDO[VD
+ԥU WԥUԥIGԥ ³+ԥTLTԥWԥQ PԥQ $OODKDP´
V|\Oԥ\ԥQOԥUPLQ>GԥIԥ@oR[RODU
%XGԥUYLúNLPLPԥVWOLNGԥQD\ÕODQKԥUELUJԥGD
GLOԥQoL
9ԥKGԥWDOԥPLQGԥ6OH\PDQWԥNVXOWDQOÕTHGԥU
1ԥLPL
+UXILOԥULQ LFWLPDL ED[ÕúODUÕ LOԥ P[WԥOLI VXIL
WԥULTԥWOԥULQLQ LFWLPDL ILNLUOԥUL DUDVÕQGDNÕ IԥUT Gԥ
PԥK]EXUDGDQTD\QDTODQÕUYԥEXQDJ|UԥGԥD]DG
GúQFԥOLKUXILOԥUVԥPLPL\\ԥW\ROXQXWXWDUDT
ϕϮηΖϳΎϏίϩΩίϖΤϟΎϧέϮμϨϣϮ̪Ϥϫ
Ϣϳ̶ϣϥΎϧίϩήόϧϼΑέΩήγήΑ
0ԥQVXUNLPL³ԤQԥOKԥT´GH\LEKԥGVL]ú|YTGԥQ
%ԥODGDUD÷DFÕQÕQEDúÕQDQԥUԥoԥNԥUԥNoÕ[DUDP
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- EH\WLQLQ WԥVGLTL NLPL oԥNLQPԥGԥQ TԥIOԥWGԥ
RODQ Yԥ \X[X\D GDODQ PԥVW LQVDQD ³ԤQԥOKԥT´
KD\TÕUÕUODU WDPDK Yԥ DFJ|]O\ TRU[DTOÕT Yԥ
acizOL\L LVUDIoÕOÕT Yԥ [ԥVLVOL\L \DODQ Yԥ QDdüUVWO\UL\DNDUOÕTYԥ\DOWDTOÕ÷Õ]DOÕPODUDWԥVOLP
olPD÷Õ |WԥUL Yԥ ]DKLUL PԥTDPODUÕ WԥQEԥOOLN Yԥ
PIWԥ[RUOX÷X LQVDQÕQ úԥQLQԥ \DUDúGÕUPÕUODU VԥUEԥVWOL\L TԥQDԥWL FԥVDUԥWL PԥUGOL\L G]O\ VԥmiPL\\ԥWL TDUGDúOÕ÷Õ ]DOÕPODUD TDUúÕ PEDri]ԥQL LGHDOODU \ROXQGD IԥGDNDUOÕ÷Õ |]OԥULQԥ Kԥ\DW
WԥU]L VHoLE kiçikli-böyüklü, müridli-PUúLGOL KDPÕVÕ\DUDGÕFÕLúYԥoDOÕúPDTVD\ԥVLQGԥ|]]ԥKPԥWL
LOԥ GRODQÕU P|YFXG Yԥ P|YKXP EWOԥUԥ VLWD\LúL
UԥGG HGԥUԥN LQVDQD LQVDQÕQ FDPDO Yԥ NDPDOÕQD
SԥUԥVWLúHGLUOԥU
+UXILOLN |] G|YUQGԥ LQVDQVHYԥUOLN PԥNWԥEL
XVWDODU VԥQԥWNDUODU Yԥ ]L\DOÕODU NLPL ]ԥKPԥWNHú
úԥKԥU DGDPODUÕQÕQ WԥOLPL ROPXúGXU 2QODU KԥWWD
NDPLOOLN Yԥ Iԥ]LOԥWԥ \HWLúGLNGԥ EHOԥ EXQXQOD
öyünPU Lú SHúԥ Yԥ ]ԥKPԥWOԥ |] Kԥ\DWODUÕQÕ WԥPLQHGLUGLOԥU+UXILOԥULQ7H\PXULVWLODVÕQDTDUúÕ
TL\DPÕQÕQ VԥEԥEOԥULQGԥQ ELUL Gԥ EX LGL NL EX
TDQLoԥQ Lú÷DOoÕ KԥU úԥKԥUGԥ Yԥ GL\DUGD KԥPLQ
]ԥKPԥWNHú LQVDQODUÕQ ԥ]L\\ԥWLQLQ EԥKUԥVLQL
\DQGÕUÕEGD÷ÕGÕUP[WԥOLIXVWDGVԥQԥWNDUODUÕ]RUOD
YԥWԥQLQGԥQ D\ÕUÕE |]Qԥ ILURQVD\D÷Õ ELU SD\WD[W
TXUPDToQ6ԥPԥUTԥQGԥJ|QGԥULUGL
+UXILOԥULQ UԥKEԥUOԥUL KDPÕOÕTOD [DOTÕQ LoԥULsinGԥQoÕ[PÕúGÕ[DOTDDU[DODQÕUGÕYԥRQODUÕQúDLUOԥUL|]úHLUOԥULQLROGXTODUÕ\HULQGLOLQGԥ\D]ÕUGÕODU
NL KDPÕWԥUԥILQGԥQ EDúDGúOVQ %XQD J|Uԥ Gԥ
KUXILKԥUԥNDWÕ)ԥ]OXOODKÕQ|OGUOPԥVLLOԥDUDGDQ
JHWPԥGL Yԥ TÕVD ELU ]DPDQGD <D[ÕQ Yԥ 2UWD
ùԥUTLQEWQúԥKԥUOԥULQLEUG
+UXIL IԥOVԥIԥVL JHULGԥ TDOPÕú LTWLVDGL\\DWD
maOLN PKDIL]ԥNDU FԥPL\\ԥWOԥULQ TH\UL-elmi,
ODNLQKDNLPGúQFԥOԥULQԥTDUúÕGXUDQVLYLOúԥKԥU
ԥKDOLVLQLQ GQ\DJ|UúQԥ ԥVDVODQÕUGÕ R GԥULQ
HOPL Yԥ LFWLPDL WԥPԥOOԥUԥ PDOLN LGL NL N|NOԥUL
KԥWWD6DVDQLG|YUQԥJHGLEoÕ[ÕU%XWԥOLPLQ;,,,;,9 ԥVUOԥUGԥ JHQLú \D\ÕOPDVÕ KԥPLQ G|YUGԥ
<D[ÕQ Yԥ 2UWD ùԥUTGԥ LTWLVDGL\\DWÕQ LQNLúDIÕQÕQ
HOP Yԥ PԥGԥQL\\ԥWLQ oLoԥNOԥQPԥVLQLQ ODEG
QԥWLFԥVL LGL 7ԥԥVVI NL WDUL[L KFXPODU Yԥ KԥUFPԥUFOLNOԥU KԥPLQ LQNLúDID VDUVÕGÕFÕ ]ԥUEԥ YXUGX
Yԥ EX WԥUԥTTL GDO÷DVÕQÕ $VL\DGDQ $YURSD\D
TRYGX %XQGDQ VRQUD GDKD ùԥUT DOԥPLQGԥ ԤEX
ԤOL6LQD=ԥNԥUL\\D5D]LԤEX5H\KDQ%LUXQLYԥ
gPԥU;ԥ\\DPNLPLDOLPOԥU\HWLúPԥGL
+UXILOԥU HOԥ ELU G|YUGԥ PH\GDQD oÕ[GÕODU NL
VԥOLE \UúOԥULQGԥQ – LQVDQODUÕQ 7DQUÕ GLQ Yԥ
Pԥ]KԥE DGÕQD DPDQVÕ] úԥNLOGԥ ELU-ELULQLQ TDQÕQÕ
W|NG\ YD[WODUGDQ X]XQ PGGԥW NHoPLUGL EXQXQDUGÕQFDGD7H\PXUXQKԥPOԥOԥUL\HU]QLQsanODUÕQTÕUÕOGÕ÷ÕPԥNDQDoHYLUPLúGL%XTDUDQOÕT
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WDUL[L G|YUGԥ ELU WԥUԥIGԥQ PVԥOPDQODU TH\UL-isODP PԥPOԥNԥWOԥULQL KFXP Yԥ TDUԥWԥ PԥUX] TR\XUGLJԥUWԥUԥIGԥQGԥPԥ]KԥEL[WLODIODUÕYԥGD[LOL
V\DQoÕODU LQVDQODUÕ ELU-ELULQLQ FDQÕQD VDOÕUGÕ
%WQ TÕU÷ÕQ Yԥ GD÷ÕQWÕODUÕQ D÷ÕU \N N|PԥNVL]
[DOT NWOԥOԥULQLQoL\QLQԥ GúUG )LNLU DGDPODUÕ
EXLúLQoDUԥVLQL\D[úÕELOLUGLOԥUDPPDD\UÕYDULDQW
\R[ LGL PIWLOԥULQ Yԥ UXKDQL DGODQDQ ]PUԥQLQ
WԥNILU oXEX÷X 'RPRNO TÕOÕQFÕ NLPL KԥU ELU D]DG
GúQFԥOLHWLUD]oÕQÕQEDúÕ]ԥULQGԥQDVÕOGÕ÷ÕoQ
LVWԥU-LVWԥPԥ] KԥU ELU KԥUԥNDW GLQL TL\DIԥ DOPDOÕ
LGL%HOԥELUúԥUDLWGԥKUXILOLNWԥOLPLYԥ\DLQVDQSԥUԥVWOLNPԥNWԥEL]OPYԥEԥODLoԥULVLQGԥoÕUSÕQDQ
DGDPODUÕQN|Pԥ\LQԥWԥOԥVPLúGLYԥKԥPLQWԥOLPLQ
E|\N WԥEOL÷DWoÕVÕ RODQ 1ԥVLPL \ROXQX LWLUPLú
LQVDQODUÕEXFUPԥ]ԥPPԥWHGLUGL
Ζδϴ̰ϳϪϧΎΨΘΑϭϪΒό̯ϭϩΪ̰ϴϣϭΪΠδϣ
Ζδϴ̰ϳϪϧΎΧˬΎϣ̩؞Ϯ̯ϩέϩΩή̯ςϠϏ̵
έ̮ϳΪϨϴΑϭΩϪ̩ή̳ΎτΧίϝϮΣϢθ̩
Ζδϴ̰ϳϪϧΎϧΎΟϭήΒϟΩϭϝΩϪ̯ϦϳΖγϦηϭέ
0ԥVFLGYԥPH\[DQD.ԥEԥYԥEW[DQDELUGLU
Ey bizim küoԥPL]LQ\ROXQXVԥKYVDODQNԥVHY
birdir!
4VXUOXJ|]VԥKYԥQELULLNLJ|UVԥGԥ
$\GÕQGÕUNLUԥNGLOEԥUYԥFDQDQELUGLU
2 KԥWWD +DIL]ԥ Gԥ øPDGԥGGLQ 1ԥVLPL ùLUD]ÕQ
PԥúKXU Tԥ]ԥO[DQÕQÕQ NLoLN PDVLUL LGL  KUXIL
LVWLDUԥOԥULQLQGLOLLOԥQԥVLKԥWYHULUGL
ϦϣΩέΩΡϮϟϥϼϔρϮ̩ζτΧΪϬϧ̶ϣέ̮Ϡϣ
Ϧ̯ήΑίΖϴΑΖϔϫϦϳϮΗˬϥήϗφϓΎΣ̵ϻ
2QXQ[ԥWWLXúDTODUNLPLPԥOԥNOԥULQGL]LVWQԥ
O|YKԥTR\XU
(\4XUDQ+DIL]LVԥQEX\HGGLD\ԥQLԥ]EԥUOԥ
9ԥ GQ\D PDOÕQÕ Yԥ QHPԥWLQL LQVDQL Gԥ\ԥUOԥUGԥQ VWQ WXWDQODUÕ LVWHK]D Yԥ PԥV[ԥUԥ KԥGԥILQԥ
oHYLUԥUԥNGH\LUGL
ήϫϮ̶̳ΘϤϴϗϥϮϨ̶̯ϣΎϧ̶ϣέ̲Ϩγϭ̭ΎΧϮΗ
ˮΪηΎΑ̶ϤϧήϫϮ̳ΎϔλϭϦδΣϦϳΪΑϥΎδϧή̴ϣ
6ԥQ LQGL WRUSD÷Õ Yԥ GDúÕ TL\PԥWOL J|YKԥU
DGODQGÕUÕUVDQ
0ԥJԥU LQVDQ EX J|]ԥOOLN Yԥ VDIOÕ÷Õ LOԥ J|YKԥU
deyilmi?!
***
(OPLQYԥWH[QLNDQÕQLQNLúDIÕVD\ԥVLQGԥGQyaQÕQ Yԥ Kԥ\DWÕQ GԥUNL LOԥ ED÷OÕ RUWD\D oÕ[DQ HOPL
QԥWLFԥOԥU WԥNFԥ KUXILOLN GDYDPoÕODUÕQD Pԥ[VXV
ROD ELOPԥ]GL G|YUQ PWԥUԥTTL ILNLU FԥUԥ\DQÕ
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NLPL LVWԥU-LVWԥPԥ] EWQ E|\N PWԥIԥNNLUOԥULQ
]HKQLQԥ KDNLP NԥVLOԥUԥN |]Qԥ \RO DoÕUGÕ %HOԥ
NLKUXILLGH\DODUÕQÕQ\D\ÕOPDVÕLOԥWԥTULEԥQH\QL
YD[WGD KUXIL IԥOVԥIԥVLQLQ ԥVDVODUÕ LOԥ WDP KԥPILNLU RODQ FԥUԥ\DQODU PH\GDQD oÕ[GÕ %X VÕUDGDQ
0ԥKԥPPԥG +DFÕ %ԥNWDúÕQ UԥKEԥUOLN HWGL\L
EԥNWDúL\\ԥ WԥULTԥWLQL J|VWԥUPԥN RODU NL KԥOԥ Gԥ
Türki\ԥ 0LVLU Yԥ 6XUL\DGD oR[VD\OÕ WԥUԥIGDUODUÕ
YDUGÕU 2QGDQ GD PKP ùH\[ %ԥGUԥGGLQ
6LPDYLQLQKԥUԥNDWÕQÕTH\GHWPԥNOD]ÕPGÕU
ùH\[ %ԥGUԥGGLQLQ ԥVOLQGԥ KUXILOL\LQ EDúOÕFD
Pԥ]PXQXQX HKWLYD HGԥQ IԥOVԥIL Yԥ LFWLPDL
GúQFԥOԥUL TÕVD ]DPDQGD .LoLN $VL\D ԥKDOLVLnin
JHQLú Yԥ P[WԥOLI WԥEԥTԥOԥUL DUDVÕQGD KH\UԥWDPL]
ELU VUԥWOԥ \D\ÕOGÕ KԥWWD øOGÕUÕP %D\ԥ]LGLQ Eԥ]L
R÷XOODUÕ PԥVԥOԥQ 0XVD dԥOԥEL RQXQ WԥUԥIGDUÕ
ROGX ùH\[LQ PԥQԥYL QIX]X R KԥGGԥ oDWGÕ NL
6DNÕ] DGDVÕQGD   \DúD\DQ [ULVWLDQODUÕQ UԥKEԥUL
Yԥ .LoLN $VL\D \ԥKXGLOԥULQLQ ELU oR[X RQXQ
PULGOԥUL ROGXODU ùH\[LQ WԥUԥIGDUODUÕ ELU VÕUD
\HUOԥUGԥ VLODKOÕ GԥVWԥOԥU \DUDGÕE 'ԥOLRUPDQ NLPL
JHQLú ԥUD]LOԥUL WXWPDTOD RQXQ LFWLPDL Yԥ LTWLVDGL
ED[ÕúODUÕԥVDVÕQGD\HQLFԥPL\\ԥWOԥUWԥúNLOHWGLOԥU
ùH\[ %ԥGUԥGGLQ KԥUԥNDWÕ VRQ QԥWLFԥGԥ øOGÕUÕP
%D\ԥ]LGLQ R÷OX 6XOWDQ 0HKPHG dԥOԥELQLQ TRúXQX WԥUԥILQGԥQ GDUPDGD÷ÕQ HGLOGL EHOԥ NL WԥNFԥ
ELUG|\úGԥùH\[LQԥ\QLQԥNԥIԥQJH\ԥUԥN%|UklüFԥ0XVWDIDQÕQUԥKEԥUOL\LDOWÕQGDKH\UԥWDPL]IԥGDNDUOÕTODYXUXúDQPLQPULGLQGԥQPLQLKԥODN
ROGXùH\[LQ|]LVԥ\D[DODQDUDT6XOWDQ0HKmeGLQԥPULLOԥPKDNLPԥROXQGX0ԥKNԥPԥGԥ³PDOÕ KDUDP TDQÕ KDODOGÕU´ GH\ԥQ 0|YODQD +H\GԥU
ԤFԥPLQLQILWYDVÕԥVDVÕQGD|OPԥPԥKNXPROXQDUDT GDU D÷DFÕQGDQ DVÕOGÕ 'H\LOԥQԥ J|Uԥ PԥKNԥPԥGԥùH\[GԥQVRUXúXEODUNL|]ILNULQFԥWXWGX÷XQ
LúOԥULQ PTDELOLQGԥ KDQVÕ Fԥ]D\D OD\LTVԥQ" ùH\[
VXDOYHULENLEXQX|]ԥTLGԥPԥԥVDVԥQPԥ\\ԥQOԥúGLULP \D VL]LQ ԥTLGԥQL]ԥ J|Uԥ" 'H\LEOԥU NL
EL]LPԥTLGԥPL]ԥԥVDVԥQùH\[FDYDEYHULENLEX
KDOGD PԥQLP Fԥ]DP |OPGU %X WDUL[L UԥYD\ԥW
ùH\[%ԥGUԥGGLQLQTH\UL-DGLFԥVDUԥWYԥúFDԥWLQLQ
ELUQPXQԥVLGLU
%X P|Y]XQXQ ԥKDWԥ GDLUԥVL VRQ GԥUԥFԥ JHQLúGLUHOPLYԥWDUL[LED[ÕPGDQROGXTFDGLTTԥWԥOD\LT
Yԥ ԥKԥPL\\ԥWOLGLU 7ԥԥVVI NL EX PTԥGGLPԥ
RQXQ EDUԥVLQGԥ GDKD ԥWUDIOÕ V|KEԥWԥ LPNDQ YHUmir. 2GXU NL EXUDGD KԥPLQ P|Y]XQX ELWLUPԥ\ԥ
PԥFEXU ROXE GLYDQ VDKLEL PԥúKXU KUXIL úDLUL
øPDGԥGGLQ1ԥVLPLKDTTÕQGD\Õ÷FDPVXUԥWGԥEԥKV
HGLUԥP
***
$]ԥUED\FDQÕQ QO úDLUL 6H\LG øPDGԥGGLQ ԤOL
1ԥVLPL ùLUYDQL KUXILOL\LQ E|\N WԥEOL÷DWoÕVÕ Yԥ
)ԥ]OXOODK 1ԥLPL \ROXQXQ VԥPLPL GDYDPoÕ-

ODUÕQGDQELULROPXúGXU+UXILOLNWԥOLPLKDTTÕQGD
GHGLNOԥULPL]ԥVOLQGԥKԥPGԥEXGԥ\ԥUOLúDLULQGúQFԥOԥULQLQYԥúHLUOԥULQLQPԥ]PXQXQXQWԥKOLOLGLU
YԥEL]EXD\GÕQED[ÕúOÕLQVDQVHYԥUVԥQԥWNDUÕQILNLU
Yԥ LGH\D ED[ÕPÕQGDQ WԥTGLPLQԥ çox da ehtiyac
J|UPUN EXQD J|Uԥ Gԥ RQXQ úԥUԥIOL Kԥ\DWÕ Yԥ
NԥGԥUOL |OPQQ TÕVD WDUL[oԥVLQL [DWÕUODPDTOD
NLID\ԥWOԥQLULN
1ԥVLPLQLQ GR÷XP Yԥ |OP WDUL[L DQDGDQ ROdu÷X\HUYԥXúDTOÕTLOOԥULEDUԥGԥGԥTLTPԥOXPDWODU ԥOGԥ \R[GXU 7ԥ]NLUԥoLOԥU EX EDUԥGԥ P[WԥOLI
UԥYD\ԥWOԥU QԥTO HWPLúOԥU 2QXQ GR÷XOGX÷X \HUL
Eԥ]LOԥUL%D÷GDGÕQ1ԥVLPE|OJԥVLEԥ]LOԥUL7ԥEUL]
Eԥ]LOԥUL ùLUD] Eԥ]LOԥUL Gԥ ùLUYDQGD \HUOԥúԥQ ùDma[Õ NLPL J|VWԥUPLúOԥU ùDLU ԥQ oR[ Yԥ ԥQ VDGԥ
úHLUOԥULQL $]ԥUED\FDQ WUNFԥVLQGԥ \D]GÕ÷ÕQGDQ
\ԥTLQ NL JԥQFOLN LOOԥULQL %DNÕ OLPDQÕQGD NHoLUPLúGLU 2QXQ TDUGDúÕ ùDK ;ԥQGDQ ùLUYDQÕQPԥúKXU DULIOԥULQGԥQ ROPXúGXU Yԥ PԥTEԥUԥVL KD]ÕUda
KԥPԥQ úԥKԥUGԥNL ùDPD[ÕGDNÕ  H\QL DGOÕ TԥELULVWDQOÕTGD TDOPDTGDGÕU %XQD J|Uԥ Gԥ 1ԥVLPLQLQ
GR÷XP \HUL EDUԥGԥ VRQXQFX ILNLU KԥTLTԥWԥ GDKD
\D[ÕQJ|UQU
˷
Ϫόγϭ̶οέϥΖϔ̳ΪΧϥϮ̩ˬ̶Ϥϴδϧ̵
ΖϴδϧϮΗ̵ΎΟϦϳΎ̯έά̴ΑΎΠΑϮ̯ΎΑ؞τΧ
(\ 1ԥVLPL Allah ³0ԥQLP \HULP JHQLúGLU´
dediyi üçün
%DNÕ ԥUD]LVLQL WԥUN HOԥ EXUD VԥQLQ \HULQ
deyildir!
ԤOEԥWWԥ 1ԥVLPL EX úHLUL )ԥ]OXOODK 1ԥLPL |OdürülGNGԥQ VRQUD XVWDGÕQ YԥVL\\ԥWLQԥ ԥVDVԥQ
%DNÕGDQ PKDFLUԥW HWPԥN OD]ÕP JԥOGL\L ]DPDQ
\D]PÕúGÕU 0KDFLUԥWGԥQ VRQUD GD 1ԥVLPL GDKD
oR[ WUNGLOOL WD\IDODU LoԥULVLQGԥ \DúDPÕú Yԥ EX
GLOGԥ oR[OX úHLUOԥU \D]PÕúGÕU +ԥWWD EX JQ Gԥ
RQXQ +ԥOԥEGԥNL PԥTEԥUԥVL ]ԥULQGԥ $]ԥUED\FDQ
WUNFԥVLQGԥ oR[OX O|YKԥOԥU YDUGÕU NL DúD÷ÕGDNÕ
úHLUGԥRQODUGDQELULGLU
<]OGQG|QPԥGLQPԥUGDQԥOLNGԥQ
;XGD\ԥE|\OԥGLUKEEL-VԥPLPL
.ԥVDIԥWGԥQoÕ[XEROGXQELKԥTTԥ
Gülüstani-LODKLQLQQԥVLPL
ùHLUGԥNL ³WDTԥWGԥQ GúGQ´ PԥQDVÕQÕ YHUԥQ
“yüzülGQ´NԥOPԥVLLOԥED÷OÕEXVԥWLUOԥULQPԥOliILQLQILNULEHOԥGLUNLRODELOԥUԥVOLQGԥEXV|]³\D]ÕOGÕQ´ úԥNOLQGԥ ROPXúGXU RQXQ $]ԥUED\FDQ GLlinGԥNL PԥVGԥUL RODQ ³\D]ÕOPDT´ KԥP ³TԥOԥPԥ
DOÕQPDT´KԥPGԥ³ԥWLQOD\-OD\GR÷UDQPDVÕ´DQlamÕQÕ YHULU Yԥ 1ԥVLPLQLQ GԥULVL EԥGԥQLQGԥQ
VR\XOGX÷XoQVRQXQFXPԥQDGDKDPQDVLEGLU
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1ԥVLPLQLQ -FX LOGԥ GR÷XOGX÷X HKWLPDO
ROXQXUYԥIDWWDUL[LNLPLLVԥ-ci ilOԥU J|VWԥULOLU 6RYHW øWWLIDTÕQGD úDLU KDTTÕQGD oR[VD\OÕ WԥGTLTDWODU DSDUPÕú ³$]ԥUED\FDQ ԥGԥbiy\DWÕ
WDUL[L´QLQPԥOOLIOԥUL-FLLOLGR÷UXELOLUOԥU
ùDLULQ TÕVD DGÕ 6H\LG ԤOLGLU ³øPDGԥGGLQ´ R
dövUQ TD\GDVÕQD X\÷XQ RODQ OԥTԥELGLU ԤYYԥOFԥ
³+DúLPL´ ³6H\LG´ ELU PGGԥW Gԥ ³+VH\QL´ Wԥ[ԥOOV LOԥ \D]PÕú ³1ԥVLPL´ Wԥ[ԥOOVQ LVԥ
)ԥ]OXOODKODWDQÕúOÕTGDQYԥKUXILOL\ԥTRúXOGXTGDQ
VRQUDJ|WUPúGU

6H\LGԤOLJԥQFOLNGԥLVQDԥúԥULúLԥROPXúKԥ]UԥW SH\÷ԥPEԥULQ Yԥ SDN LPDPODUÕQ PԥGKLQGԥ
çoxOXúHLUOԥU\D]PÕúGÕU
&DQGLOGԥQ0XVWDIDY0UWԥ]DPԥGGDKL\ԥP
+ԥPEXRQLNLLPDPԥV|\OԥUԥPPԥGKVԥQD
%X úHLULQ IRUPD YԥPԥ]PXQX J|VWԥULUNL úDLULQ
\DUDGÕFÕOÕ÷D EDúODGÕ÷Õ LON G|YUOԥUGԥ \D]ÕOPÕúGÕU
çünNLEԥGLLJ|]ԥOOLNED[ÕPÕQGDQúDLULQoR[VD\OÕPNԥPPԥO úHLUOԥUL LOԥ PTD\LVԥ\ԥ JԥOPLU Pԥzmun
ba[ÕPÕQGDQ GD TDUÕúÕT Yԥ QDúÕ [DUDNWHUOLGLU 0ԥVԥOԥQ ELULQFL LPDPÕQ DGÕQÕ LON PLVUDGD oԥNVԥ Gԥ
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LNLQFL PLVUDGD RQX  LPDP VÕUDVÕQGD WԥNrarODPÕúGÕU
ùDLU oR[ WH] ROVXQ NL TDUGDúÕQÕQWԥVLULLOԥ WԥVԥYYIԥ PH\O HWPLú Yԥ 0ԥQVXU +VH\Q +ԥOODFD
E|\NUԥ÷EԥWEԥVOԥPLúGLU%X]GԥQGH\LOGL\i kiPL ELU PGGԥW úHLUOԥULQL ³+VH\QL´ Wԥ[ԥOOV LOԥ
\D]PÕúGÕU1ԥKD\ԥWRùLUYDQGD)ԥ]OXOODK1ԥLPL
LOԥWDQÕúROPXúKUXILOL\LTԥEXOHWPLúYԥEXWԥliPLQ TRU[PD] WԥEOL÷DWoÕODUÕQGDQ ELULQԥ oHYULOPLúGLU 1ԥVLPL E|\N HKWLPDOOD |] XVWDGÕQÕQ NUԥNԥQL Gԥ ROPXúGXU %HOԥ NL )ԥ]OXOODKÕQ Yԥsiy\ԥWnaPԥVLQGԥNL W|YVL\ԥOԥULQGԥQ ELUL Gԥ NLoLN TÕ]ÕQÕQ 6H\LG ԤOL LOԥ
L]GLYDFD JLUPԥVL LGL 1ԥLPLnin
\D[ÕQODUÕ DUDVÕQGD 1ԥVLmiGԥQ
EDúTD 6H\LG ԤOL DGÕQÕ GDúÕyan
NLPVԥ\R[LGLRGXUNLXVWDGHOԥ
1ԥVLPLQL Qԥ]ԥUGԥ WXWXUGX Yԥ
úDLULQ RQXQ YԥVL\\ԥWLQԥ ԥPԥO
HWPԥPԥVLLQDQGÕUÕFÕGH\LO
)ԥ]OXOODKÕQ IDFLԥOL HGDPÕQGDQ KUXILOԥULQ 7H\PXULOԥU Yԥ
ùLUYDQúDK WԥUԥILQGԥQ DPDQVÕ]OÕTOD WԥTLE HGLOPԥVLQGԥQ VRQUD
1ԥVLPL %DNÕGDQ $QDGROX\D JHGLU IԥOVԥIL Tԥ]ԥOOԥULLOԥ Krufili\L WԥEOL÷ HGԥUԥN WH]OLNOԥ E|\N
ú|KUԥWYԥoR[OXWԥUԥIGDUODUTDzaQÕU úHLUOԥUL ԥOGԥQ-ԥOԥ Jԥ]LU %XgünN 7UNL\ԥQLQ NLWDE[DQDlaUÕQGD1ԥVLPLGLYDQÕQÕQoR[VD\OÕ
QV[ԥOԥULQLQ P|YFXGOX÷X EXQD
ԥQ E|\N VEXWGXU +UXILOԥU
AnaGROXGDGDJFOWԥTLERlundu÷XQGDQ 1ԥVLPL +ԥOԥEԥ JHGLE
RUDGDPԥVNԥQVDOÕU+ԥOԥEúԥKԥUL
R G|YUGԥ PKP WLFDUԥW PԥUNԥ]OԥULQGԥQELULVD\ÕOÕUGÕYԥ0LVLU0ԥPONOԥUVODOԥVLQLQLGDUԥçiOL\LDOWÕQGDLGL+ԥPLQúԥKԥUGԥ
oR[VD\OÕ WUNGLOOL WD\IDODU \DúD\ÕUGÕ 1ԥVLPL +ԥOԥEGԥ E|\ük nüfuz qazanaraq
çoxOX WԥUԥIGDUODU WRSODGÕ 2QXQ ILNLUOԥULQLQ JQEԥJQDUWDQVUԥWOԥ\D\ÕOPDVÕUXKDQLOԥULQYԥ0LVLUSDGúDKÕ6XOWDQ0ԥ\\ԥGLQGLTTԥWLQLFԥOEHOԥGL
Yԥ EX úDLULQ PKDNLPԥ Yԥ HGDP ROXQPDVÕ LOԥ
QԥWLFԥOԥQGL ³.QX] ԥ]-]ԥKԥE´ DGOÕ ԥUԥE PԥQEԥsinGԥúDLULQHGDPÕKDTTÕQGDGH\LOLU
³=ÕQGÕT ԤOL ԥQ-1ԥVLPL <ԥúEԥNLQ G|YUQGԥ
TԥWOԥ \HWLULOGL 2 ]DPDQ ³ԥGDOԥW HYL´QGԥ GDUOԥGO øEQ;ԥWLEԥQ-1ԥVLULTD]LԥO-T]DWÕQPDYLQL
ùԥPVԥGGLQLEQԤPLQԥGG|YOԥùH\[ø]]ԥGGLQHOԥFԥ Gԥ TD]L ԥO-T]DW )ԥWKԥGGLQ 0DOLNL Yԥ TD]L ԥOT]DWùԥKDEԥGGLQԥO-+ԥQEԥOLQLQLúWLUDNÕLOԥ1ԥsiPLQLQPKDNLPԥVLROGX2Eԥ]LQDGDQYԥD÷ÕOVÕ]
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adamODUÕ DOGDGÕE \ROGDQ oÕ[DUPÕúGÕ RQODU GD
NIU DOODKVÕ]OÕT Yԥ ]ÕQGÕTOÕTGD RQXQ GDYDPoÕODUÕ
ROPXúGXODU %X PԥVԥOԥQL øEQ ԥú-ùԥQTԥú ԥO-HԥQEԥOL TD]ÕODUÕQ Yԥ OԥPDQÕQ PԥFOLVLQGԥ TDOGÕUPÕúGÕ9ԥNLORQDGHPLúGLNLԥJԥURQXQEDUԥVLQGԥGHdikOԥULQL VEXW HWVԥQ VԥQL |OGUPԥ\ԥFԥ\ԥP 1ԥsiPL Gԥ NԥOPH\L-úԥKDGԥWL GHGLNGԥQ VRQUD EDUԥVLQGԥ GH\LOԥQOԥUL LQNDU Yԥ UԥGG HOԥGL %X ԥVQDGD
ùH\[ ùԥKDEԥGGLQ ELQ +LODO PԥFOLVԥ GD[LO ROXE
\X[DUÕEDúGDRWXUGXYԥEHOԥELUILWYDYHUGLNLR
DOODKVÕ]GÕU TԥWOԥ \HWLULOPԥOLGLU W|YEԥVL Gԥ TԥEXO
ROXQPDPDOÕGÕU øEQ +LODO VRUXúGX ³%ԥV Qԥ oQ
RQX |OGUPUVQ]"´ 0DOLNL RQD GHGL ³6ԥQ EX
ILWYDQÕ |] ԥOLQOԥ \D]PD÷D KD]ÕUVDQPÕ"´ 2 FDYDE
verGLNLEԥOLYԥGԥUKDOELUILWYD\D]GÕ0ԥFOLVԥKOL
KDPÕOÕTOD ILWYDQÕ Qԥ]ԥUGԥQ NHoLUGLOԥU 0DOLNL GHGL ³4D]Õ Yԥ OԥPDODU VԥQLQOԥ UD]Õ GH\LOOԥU PԥQ
WԥNFԥVԥQLQV|]QOԥRQXQHFԥTԥWOԥ\HWLUԥELOԥUԥP"
0ԥQ RQX |OGUPԥ\ԥFԥ\ԥP oQNL 6XOWDQ PԥQԥ
J|VWԥULú YHULE NL RQX EX PԥVԥOԥ LOԥ ED÷OÕ PԥOXPDWODQGÕUÕP *|UԥN 6XOWDQ EX EDUԥGԥ Qԥ ԥPU
YHUԥFԥN´ %HOԥOLNOԥ PԥKNԥPԥ PԥFOLVL EDúD oDWGÕ
YԥLúWLUDNoÕODUGD÷ÕOÕúGÕODU1ԥVLPLGԥKԥEVGԥTDOGÕ
6XOWDQ 0ԥ\\ԥG EX PԥVԥOԥ LOԥ WDQÕú ROduqdan
VRQUDEHOԥELUԥPUYHUGLNLRQXQGԥULVLQLVR\PDOÕ
Yԥ\HGGLJQ+ԥOԥEúԥKԥULQGԥFDPDDWÕQWDPDúDVÕQD
TR\PDOÕGÕUODU2QXQԥOLYԥD\D÷ÕGDNԥsilPԥOLELUL
ԤOL Eԥ\ LEQ =OTԥGԥUԥ GLJԥUL RQXQ TDUGDúÕ 1ԥVLUԥGGLQԥELULGԥ2VPDQ4DUDHOOL\ԥJ|QGԥULOPԥOLGLU
çQNLEXúԥ[VRQODUÕGD\ROGDQD]GÕUPÕúGÕ%HOԥGԥ
ROGX %X úԥ[V QԥX]XELOODK NDILU Yԥ POKLG LGL
GH\LUOԥULQFԥúHLUOԥUGԥ\D]PÕúGÕU´
%X PԥOXPDW J|VWԥULU NL úDLULQ ILNLUOԥULQLQ WԥVLUL KDQVÕ KԥGGԥ ROPXúGXU Yԥ KUXILOLN KԥUԥNDWÕ
GLQL ELU WԥULTԥW KGXGODUÕQÕ DúDUDT PKP ELU
VL\DVLFԥUԥ\DQDoHYULOPLúGLUEHOԥNLKԥWWD6XOWDQ
0ԥ\\ԥGLQ KDNLPL\\ԥWLQL WԥKONԥ LOԥ ]OԥúGLUPLúGLU ùDLULQ PKDNLPԥVL Yԥ IDFLԥOL úԥNLOGԥ
HGDPHGLOPԥVL6XOWDQ0ԥ\\ԥGLQELUEDúDԥPULLOԥ
TDEDTFDGDQKD]ÕUOÕTJ|UOPԥNOԥKԥ\DWDNHoLULOPLú
YԥWDPDPLOԥVL\DVL[DUDNWHUGDúÕPÕúGÕU  
1ԥVLPLQLQ HGDP HGLOPԥVLQLQ JHGLúL Yԥ GԥULVLQLQVR\XOPDVÕԥ]DEOÕ|OP]DPDQÕúDLULQJ|VWԥUdi\LKH\UԥWDPL]G|]PYԥúFDԥWEDUԥGԥoR[OXUԥva\ԥWOԥU YDUGÕU 2QODU úDLULQ ԥ]ԥPԥWOL LUDGԥ Yԥ
inaPÕQÕQ RQXQ EԥúԥUL LGHDOODU QDPLQԥ PLVLOVL]
IԥGDNDUOÕ÷ÕQÕQ J|VWԥULFLVLGLU Yԥ EL] V|KEԥWL X]DWmaPDToQRQODUÕGDQÕúPDTGDQYD]NHoLULN  
7UNGLOOL [DOTODUÕQ ԥGԥEL\\DWÕQGD oR[ D] úDLU
WDSÕODUNLEXTԥKUԥPDQV|]XVWDVÕQÕQDGÕQÕ\D[úÕOÕTOD Yԥ K|UPԥWOԥ \DG HWPԥVLQ RQXQ XFD úԥ[VL\\ԥWLQLLQVDQG|QPԥ]OL\LYԥPԥWDQԥWLQLQQPXQԥVL
kiPL |\PԥVLQ %X PԥúKXU DG KԥWWD IRONORUD GD
keçPLú PԥUGOLN Yԥ úFDԥW UԥP]L NLPL ]ԥUEOPԥVԥOԥ oHYULOPLúGLU ;DOTÕQ ELU-ELULQL ԥYԥ] HGԥQ

QԥVLOOԥULQLQ KԥWWD EX JQ DUWÕT RQXQ GLOLQL EDúD
GúPԥ\ԥQOԥULQ  EX úԥKLG úDLUԥ HKWLUDPÕ R KԥGGԥ
ROPXúGXU NL VD[WD UXKDQLOԥULQ Yԥ P[WԥOLI G|YUOԥUGԥNL KDNLPL\\ԥW VDKLEOԥULQLQ WԥNILUOԥULQԥ GúPԥQPQDVLEԥWLQԥԥGDYԥWYԥNLQ-NGXUԥWLQԥED[ma\DUDTRQXQPԥTEԥUԥVLQLoD÷ÕPÕ]DTԥGԥUTRUXPXúlar. Ha]ÕUGD RQXQ +ԥOԥE úԥKԥULQGԥNL PԥTEԥUԥVL KԥTLTԥW Yԥ ԥGԥEL\\DW DúLTOԥULQLQ ]L\DUԥWgaKÕGÕU ùEKԥVL] GQ\D GXUGXTFD EX |OPԥ]
úԥ[VL\\ԥWLQSDNPԥ]DUÕGDKԥPLúԥOLNTDODFDTGÕU
***
1ԥVLPL $]ԥUED\FDQ WUNFԥVL IDUV Yԥ ԥUԥE GLOOԥULQGԥ TDOÕQ GLYDQODUÕQGDQ LEDUԥW ]ԥQJLQ Yԥ TL\PԥWOL ԥGԥEL LUV \DGLJDU TR\PXúGXU 7ԥԥVVI NL
RQXQԥUԥEFԥGLYDQÕQÕQoR[D]ELUKLVVԥVLJQmü]ԥTԥGԥUJԥOLEoDWPÕúGÕU2QXQGLYDQODUÕQGDTԥVLGԥYԥPԥVQԥYLOԥULGԥYDUGÕU<DUDGÕFÕOÕ÷ÕQGDPUԥNNԥEWԥNDPO\ROXNHoPLúEXGDKLúDLUYԥPüWԥIԥNNLULQ ԥVԥUOԥULQLQ HOPL WԥKOLOLFDQVÕ]HOHmentOԥULQ GúQԥQ LQVDQD TԥGԥU NHoGL\L WԥNDPO SURseVLQLWԥKOLOHWPԥNTԥGԥUVRQGԥUԥFԥoԥWLQYԥ[H\OL
]DPDQ WԥOԥE HGԥQ ELU LúGLU Yԥ \DOQÕ] E|\N ELU
insWLWXWX]XQLOOԥUER\XGDYDPOÕVXUԥWGԥoDOÕúmaqla RQXQ |KGԥVLQGԥQ JԥOԥELOԥU <ԥQL EX Lú QԥLQNL
KD]ÕUNÕ PTԥGGLPԥQLQ oԥUoLYԥVLQGԥQ NԥQDUGÕU
KԥP Gԥ EX VԥWLUOԥULQ PԥOOLILQLQ LPNDQÕ [DULFLQGԥGLU %X E|\N VԥQԥW Yԥ GúQFԥ IHQRPHQLQLQ
úHLUOԥULQGԥ ԥQ DGL Yԥ ԥODTԥVL] ILNLUOԥUGԥQ WXWPXú
müaVLUYԥEԥONԥGԥJԥOԥFԥNDOLPOԥULQԥQPWԥUԥTTL Qԥ]ԥUL\\ԥOԥULQԥ TԥGԥU JHQLú LGH\DODU DOԥPLQԥ
UDVW JԥOPԥN PPNQGU $\GÕQGÕU NL úDLU PԥIkuUԥ ED[ÕPÕQGDQ EX X]XQ WԥNDPO \ROXQX ELU
günGԥ NHoPԥPLú oR[OX GúQFԥ Gԥ\LúLNOLNOԥULQԥ
X÷UD\ÕE XVWDGÕQÕQ WԥELULQFԥ GHVԥN ³\ROXn torpa÷ÕQGDQGQ\DQÕJ|VWԥUԥQFDPDoHYULOPLúGLU´<ԥTLQNLELUJQVԥODKL\\ԥWOLWԥGTLTDWoÕODUùԥUTLQEX
E|\N PWԥIԥNNLULQLQ LGH\DODUÕQÕ HOP PLNURVkoSXQXQ DOWÕQGD Qԥ]ԥUGԥQ NHoLULE KԥOԥOLN J|UNԥPOL
4ԥUE DOLPOԥULQLQ NԥúILQGԥ DFL] TDOGÕTODUÕ VLUOԥUL
aúNDU HGԥFԥNOԥU 0ԥQLP GHPԥ\ԥ VԥODKL\\ԥWOL ROdu÷XP Yԥ \DOQÕ] \RO J|VWԥUPԥN PDKL\\ԥWL GDúÕ\DQV|]EXGXUNLNԥODPÕQÕQEԥGLLTGUԥWL\NVԥN
YԥPԥQDODUODGROXPԥ]PXQXED[ÕPÕQGDQøPDGԥGGLQ 1ԥVLPL $]ԥUED\FDQ GLOLQGԥ \DUDQPÕú SRH]LyaQÕQDWDVÕGÕU|]QQԥQ oR[ԥQJ|]ԥOYԥԥQGԥULQ úHLUOԥULQL EX GLOGԥ \D]PÕúGÕU %X PԥúKXU V|]
XVWDGÕQÕQ Yԥ EԥúԥUL LGHDOODU PFDKLGLQLQ IDUVFD
diYDQÕQÕQԥúUHWPԥNOԥRQXøUDQÕQIDUVGLOOLDXGLWRri\DVÕQDWDQÕWPDVÕSURIHVVRU5VWԥPԤOL\HYLQGLJԥU Gԥ\ԥUOL [LGPԥWOԥUL LOԥ \DQDúÕ |ONԥPL]LQ WDUL[
Yԥ ԥGԥEL\\DWÕQD J|VWԥUGL\L GDKD ELU QԥKԥQJ [LGPԥWGLU %L]LP ERUFXPX] LVԥ RQD FDQVD÷OÕ÷Õ Yԥ
PYԥIIԥTL\\ԥW DU]XODPDT ]ԥKPԥWOԥULQԥ TL\PԥW
YHUPԥNGLU
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4H\GOԥU

1) 3UDORJLN YΩ \D PLPHVWLN – PΩQWLTGΩQ
ΩYYΩONL G|YUΩ DLG RODQ WΩIΩNNU WΩU]L KΩPLQ
G|YUGΩ EΩúΩUL\\ΩW KΩU úH\GΩ R FPOΩGΩQ UΩTΩPOΩUKΩUIOΩUV|]OΩUYΩDGODUGDVLUOL[VXVL\\ΩWOΩULQ ROGX÷XQX GúQUG ³+HUPHWLN´
(HerPHV7ULVPHJLVWLQDGÕLOΩ YΩ\D³H]RWHULN´
\ΩQL OΩGQQL  HOP DGODQDQ VLUOL YΩ UΩP]OL
“elmOΩULQ´ LONLQ N|NOΩUL PΩK] KΩPLQ TΩGLP
G|YUGΩQEDúOD\ÕU
 0DQVΩULN– SΩKOΩYLFΩ7DQUÕNΩODPÕPΩnaVÕQÕYHUΩQ³PDQVΩU´V|]QGΩQGLU%XNΩODPGDQ
dü]ΩOGLOΩQ GXDODUD ³PDQVΩU HVSΩQG´ GH\LUdiOΩU+ΩPLQGXDODUKΩU FUPDOLFΩYDVLWΩVLVD\ÕOÕUGÕ 0DVLU IDUV GLOLQGΩ TDOPÕú ³PΩQWΩU´
sö]KΩPLQN|NGΩQGLU
3) Elmi-hüruf – KΩUIOΩULQ [VXVL UΩP] YΩ
PΩQDODUD PDOLN ROGX÷XQX GúQPΩN PΩVΩOΩQ
ΩEFΩG FPPΩO KHVDEÕ ΩUΩE ΩOLIEDVÕQGDNÕ 
KΩUILQ  úLPDO  FΩQXE EUFQΩ \D[XG
TDUDQOÕTYΩLúÕTOÕKΩUIOΩUΩE|OQPΩVLYΩV
â)Kabbalistik – ³NDEEDOD´V|]QGΩQGLUYΩEX
V|] TΩGLP LEUDQL GLOLQGΩ ³UΩYD\ΩW DGΩW-ΩQΩQΩ´
PΩQDVÕQÕ YHULU 2QXQ ΩUΩEFΩ ³TΩEDOΩ´ V|] LOΩ
H\QLN|NGΩQROPDVÕPPNQGU.DEEDODKΩUIOΩU
YΩ UΩTΩPOΩULQ UROX KDTTÕQGD PLVWLN \ΩKXGL
WΩOLPLGLU %X WΩOLP |] K|NPOΩULQLQ VWDWXVXQX
7|YUDWGDNÕ K|NPOΩUΩ TΩGΩU TDOGÕUÕUGÕ YΩ RQODUÕ
PTΩGGΩVPΩWQOΩUHODQHGLUGL.DEEDODWΩOLPLQLQ
ΩVDV NLWDEODUÕQGDQ ELUL ³6HIHU <H]LUΩ´ \D[XG
³<DUDGÕOÕú.LWDEÕ´GÕUNL9,-9,,ΩVUOΩUGΩLEUDQLFΩ
\D]ÕOPÕúGÕU .LWDEÕQ QDPΩOXP PΩOOLIL EX
ILNLUGΩGLU NL [LOTΩWUΩTΩPΩYΩLEULΩOLIEDVÕQÕQ
 KΩUILQΩ ΩVDVODQÕU <X[DUÕGDNÕ L]DKODU DGÕ
oΩNLOΩQNLWDEGDQJ|WUOPúGU 
  7UNL\ΩQLQ ø]PLU úΩKΩUL VDKLOOΩULQLQ
\D[ÕQOÕ÷ÕQGD\XQDQODUÕQ\DúDGÕ÷ÕDGD
 6RYHW$]ΩUED\FDQÕQÕQPΩúKXUúDLUL5ΩVXO
Rza 19â8-FLLOGΩHOPYΩPΩGΩQL\\ΩW[DGLPOΩrinGΩQ LEDUΩW ELU KH\ΩWLQ UΩKEΩUL NLPL úDLULQ
6XUL\DGDNÕPΩTEΩUΩVLQL]L\DUΩWHWPLúYΩ%DNÕGD
oDSROXQDQ³ΨGΩEL\\DWYΩLQFΩVΩQΩW´TΩ]HWLQGΩ
EHOΩ\D]PÕúGÕU
³+ΩOΩE úΩKΩULQGΩ 1ΩVLPL DGÕQD ELU NoΩ
varGÕU NL úDLULQ PΩTEΩUΩVL RUDGD \HUOΩúLU
HOΩFΩGΩRQXQQΩVOLQGΩQRODQYΩ|]XOXEDEDlaUÕQÕQDGÕQÕTRUX\XEVD[OD\DQ-DLOΩKΩPLQ
NoΩGΩ \DúD\ÕU ùΩKΩULQ NLWDE[DQDVÕQGD EL]Ω
³+ΩOΩEWDUL[LQΩGDLUPDWHULDOODU´DGOÕELUNLWDE
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J|VWΩUGLOΩU.LWDEÕQ-ci cildinin 11â-FVΩKLIΩVLQGΩEHOΩ\D]ÕOPÕúGÕ: “820-ci il – +ΩOΩEúΩKΩrinGΩ \DúD\DQ 1ΩVLPL EX LOGΩ |OGUOG 2
KUXILOΩULQúH\[LLGLYΩoR[OXWΩUΩIGDUODUÕYDUGÕ
'|YUQ K|NPGDUÕ RQXQ WΩUΩIGDUODUÕQÕQ JQEΩJQDUWGÕ÷ÕQÕJ|UEIΩUPDQYHUGLNLRQXQERyQXYXUXOVXQGΩULVLVR\XOVXQYΩGDUD÷DFÕQGDn
DVÕOVÕQ´ ³ΨGΩEL\\DW YΩ LQFΩVΩQΩW´ TΩ]HWL 
dekabr 19â8-ci il).
%XPΩOXPDW\X[DUÕGDGH\LOΩQOΩULWΩVGLTOΩ\LU
YΩ KLFUL-TΩPΩUL -FL LOL oHYLUVΩN -ci il
DOÕQÕUNLEXGD³$]ΩUED\FDQΩGΩEL\\DWÕWDUL[L´
PΩOOLIOΩULQLQILNULQΩWDPX\÷XQJΩOLU
  %X UΩYD\ΩWL [DWÕUODWPDT \HULQΩ GúΩU NL
GH\LUOΩU úDLULQ HGDP ROXQPDVÕ YΩ GΩULVLQLQ
VR\XOPDVÕ ]DPDQÕ RUDGD LúWLUDN HGΩQ PIWLOΩUGΩQ ELUL V|\OΩPLúGLU ³%X úΩ[V R TΩGΩU oLUNLQ
YΩPΩOXQGXUNLΩJΩUELUPVΩOPDQÕQEΩGΩQLQLQ
KDQVÕVD KLVVΩVLQΩ RQXQ TDQÕ GúVΩ KΩPLn hisVΩQL NΩVLE DWPDT OD]ÕPGÕU´ (OΩ KΩPLQ ΩVQDGD
úDLULQTDQÕQGDQELUGDPODPIWLQLQEDUPD÷ÕQD
GúU$GDPODUGH\LU³g]ILWYDQDΩVDVΩQ JΩUΩN VΩQLQ EDUPD÷ÕQ NΩVLOΩ´ 0IWL |]Q LWLULE
GH\LU ³0ΩQ EXQX V|]JΩOLúL V|\OΩGLP PΩTVΩGLPRGH\LOGLNLK|NPΩQEXQXHWPΩNOD]ÕPGÕU´
'|]OPΩ]D÷UÕLoLQGΩEXKDOÕVH\UHGΩQ1ΩVLPL
DúD÷ÕGDNÕEH\WLGH\LU
=DKLGLQELUEDUPD÷ÕQNΩVVΩQG|QΩUKΩTGΩQNHoΩU
*|UEXPLVNLQDúLTLVΩUSDVR\DUODUD÷ODPD]

%X KDGLVΩ ΩIVDQΩ\Ω EΩQ]ΩVΩ GΩ úHLULQ 1ΩVLPL WΩUΩILQGΩQ \D]ÕOGÕ÷ÕQD KHo ELU úEKΩ \R[GXUYΩRQXQPΩ]PXQXGDWDPKΩTLTΩWGLU
“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.

Nəsimi-650

Şərqşünaslıq İnstitutunda “Nəsiminin söz sənətinin
özəllikləri” mövzusunda seminar keçirilib
2019-cu il aprelin 8-dә AMEA akad.
Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda
görkәmli Azәrbaycan şairi İmadәddin Nәsiminin
650 illik yubileyinә hәsr olunmuş seminar keçirilib.
Seminarı giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq
İnstitutunun
direktoru,
akademik
Gövhәr
Baxşәliyeva tәdbirin anadilli şeirimizin inkişafında
müstәsna rolu olan İmadәddin Nәsimiyә hәsr
olunduğunu bildirib. G.Baxşәliyeva Azәrbaycan
Respublikası Prezidenti cәnab İlham Əliyevin
böyük Azәrbaycan şairinin 650 illik yubileyi münasibәtilә 2019-cu ili "Nәsimi ili” elan etmәsinin ölkә
ictimaiyyәti tәrәfindәn çox әlamәtdar vә tәqdirәlayiq hadisә kimi qarşılandığını qeyd edib. O,
Nәsimi irsinin tәdqiqinә öz töhfәlәrini verәn AMEA

şәklindә nәşri, “Şәrq әdәbi-fәlsәfi düşüncәsi
kontekstindә Nәsimi irsi” mövzusunda elmi
konfransın, hәmçinin şairin yaradıcılığına hәsr
olunmuş elmi seminarların tәşkili, institutun elmikütlәvi nәşri olan “Azәrbaycan şәrqşünaslığı”
jurnalının Nәsimiyә hәsr olunmuş xüsusi buraxılışının hazırlanıb çap olunması kimi işlәr var.
Sonra İnstitutun İran filologiyası şöbәsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
Sәadәt Şıxıyeva “Nәsiminin söz sәnәtinin
özәlliklәri” mövzusunda mühazirә deyib. İlk olaraq
Nәsimi şeirinin forma xüsusiyyәtlәrindәn danışan
S.Şıxıyeva şairin әrәb vә fars şeirindә әnәnәvilәşmiş
bir sıra poetik forma vә fiqurları türk әdәbiyyatında
ilk dәfә sınaqdan keçirәrәk uğurlar әldә etdiyini

akademik Z.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun da bu әlamәtdar hadisә ilә bağlı öz üzәrinә düşәn vәzifәlәrin icrası istiqamәtindә bir sıra
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini planlaşdırdığını vә
bu sahәdә işlәrin görüldüyünü söylәyib.
Qeyd edilib ki, Nәsimi yaradıcılığının tәdqiqi vә
tәrcümәsi ilә әlaqәdar institutda nәsimişünas alim,
f.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyevanın rәhbәrliyi ilә işçi qrupu
yaradılıb. Planlaşdırılan işlәr sırasında Nәsiminin
farsca divanının sәtri tәrcümәsinin hәyata
keçirilmәsi vә nәşri, әrәb ölkәlәrindә Nәsimi haqqında yeganә monoqrafiya olan Əbülfәttah Rәvvas
Qәlәçinin “Yaqut-e Hәlәb İmadәddin-e Nәsimi”
әsәrinin әrәb dilindәn tәrcümәsi vә nәşri, Nәsiminin
“Müqәddimәtül-hәqayiq” vә “Tәriqәtnamә” adlı
nәsr әsәrlәrinin transliterasiyası vә nәşri, f.ü.f.d. Sәadәt Şıxıyevanın Nәsimi haqqında monoqrafiyasının
nәşri, Nәsimi ilә әlaqәdar Şәrq alimlәrinin elmi
әhәmiyyәtli mәqalәlәrinin toplanaraq bir toplu

deyib. Mәruzәçi Nәsiminin anadilli poeziyamıza
gәtirdiyi vә qәzәlin qәlibindәn istifadә ilә ayrıca
poetik forma şәkli verdiyi bir sıra poetik fiqurların
spesifik xüsusiyyәtlәrindәn bәhs edib.
Şairin dil özәlliklәrindәn danışan mәruzәçi
bildirib ki, Nәsimi şeiriyyәtini sevdirәn cәhәtlәr
dilin tәbii axarı, özünü ifadәdә uğurudur. Qeyd
edilib ki, Nәsimi şeirindә sözlәr sәrtlәşә bilir,
yumşala bilir, elastiklәşә, gözәllәşә vә canlana bilir.
S.Şıxıyeva şairin mövzu seçiminin dәyişkәnliyi vә
rәngarәngliyi, sәmimiliyi vә s. mәqamlara toxunub.
Nәsimi şәxsiyyәtindәn dә söz açan S.Şıxıyeva
şairin tәbliğatçı şair olması, “mәn" şәxs әvәzliyinin
Nәsimidә qrammatik bir vasitә olmaqdan çıxaraq
tәsәvvüfi-fәlsәfi mәzmun daşıması vә s.
mәqamlardan danışıb.
Sonda S.Şıxıyeva tәdbir iştirakçılarının suallarını
cavablandırıb.
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Şәrqşünaslıq İnstitutunda “İmadәddin Nәsimi:
sәnәt vә tәriqәt bütövlüyünün fәlsәfi poeziya
zirvәsi” mövzusunda seminar keçirilib
2019-cu il iyulun 1-dә AMEA akademik
Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda görkәmli
Azәrbaycan şairi İmadәddin Nәsiminin 650 illik
yubileyinә hәsr olunmuş növbәti seminar keçirilib.

Seminarı giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik
Gövhәr Baxşәliyeva tәdbirin anadilli
şeirimizin inkişafında müstәsna rolu olan
İmadәddin Nәsimiyә hәsr olunduğunu
bildirib. G.Baxşәliyeva Azәrbaycan
Respublikası Prezidenti cәnab İlham
Əliyevin böyük Azәrbaycan şairinin 650
illik yubileyi münasibәtilә 2019-cu ili
"Nәsimi ili” elan etmәsinin ölkә ictimaiyyәti tәrәfindәn çox әlamәtdar vә tәqdirәlayiq hadisә kimi qarşılandığını qeyd edib.
O, Nәsimi irsinin tәdqiqinә öz töhfәlәrini
verәn AMEA akademik Z.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun da bu әlamәtdar hadisә ilә
bağlı öz üzәrinә düşәn vәzifәlәrin icrası istiqamәtindә bir sıra
tәdbirlәr hәyata keçirdiyini diqqәtә çatdırıb.
Seminarda AMEA Rәyasәt Heyәtinin elmi katibi,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru Sәrxan Xavәri “İmadәddin
Nәsimi: Sәnәt vә tәriqәt bütövlüyünün fәlsәfi poeziya
zirvәsi” mövzusunda mәruzә edib. S.Xavәri bildirib ki,
yaradıcılığında tәsәvvüfi ideyaların bütöv bir konsepsiya
tәşkil etdiyi XIV әsr türkdilli Azәrbaycan әdәbiyyatının
zirvәsindә duran İmadәddin Nәsimi fәlsәfә vә poeziya
mәhrәmliyinin, sәnәt vә tәriqәt bütövlüyünün әn parlaq
nümayәndәsidir. Mәruzәçi Nәsiminin digәr klassik
şairlәrimizdәn fәrqli olaraq, bilavasitә fәlsәfi tәlim
zәminindә yetişmiş şair olduğunu dilә gәtirdi. Bildirdi ki,
Nәsimi poeziyası orta әsrlәrin mәfkurә mәhdudiyyәtinә
qarşı yönәlmiş fikrin üsyanıdır.
Nәsiminin varlığı dәrketmә modelindәn söz açan
S.Xavәri bu modelin struktur bütövlüyünün yalnız bu
bütövlükdә ifrat vәhdәti-vücud mәzmunu kәsb edәn
Haqq (Allah), Cahan, İnsan, Söz anlayışlarından ibarәt
64
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olduğunu qeyd edib vә bu dörd mikrostrukturun hәr biri
haqqında әtraflı bәhs edib.
"İnsan" mikrostrukturundan danışarkәn mәruzәşi
Nәsimi poeziyasında İnsan konsepsiyasının iki obraz vә
onların qarşılıqlı münasibәtlәri timsalında ümumilәşdiyini vurğulayıb: kamil
aşiq "Mәn" vә mәşuq "Sәn".
Tәdbirdә çıxış edәn Şәrqşünaslıq
İnstitutunun İran filologiyası şöbәsinin
aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent Sәadәt Şıxıyeva
Sәrxan
Xavәrinin
mәruzәsindә
nәsimişünaslığın aktual mövzularına
toxunulduğunu qeyd edib: “Hәqiqәtәn,
nәsimişünaslıqda bәzi mövzuların
tәyini vә tәqdimindә ifrata varmalar
müşahidә olunur. Hәr kәs öyrәnilmiş

mövzuları tәkrar-tәkrar tәdqiqә can atmaqla mәlum olanı
ya tәkrarlayır, ya da tәhrif edir. Nәsiminin şәxsiyyәti
özündә müxtәlif xarakterlәri birlәşdirdiyindәn onun bir
cәhәtini tәcrid olunmuş şәkildә tәqdim etdikdә natamam
tәsәvvür yaranır. Ona görә dә S.Xarәvinin qeyd etdiyi
kimi, heç bir mövzunun öyrәnilmәsindә aludәlik olmamalıdır”.
S.Şıxıyeva mәruzәçinin diqqәtә çәkdiyi Nәsimi irsinin
xüsusi dәyәrә malik olan bir cәhәtindәn dә danışıb: “Bu,
şairin irsinin mәnәvi-әxlaqi dәyәrlәri vә onun bu gün üçün
әhәmiyyәtidir. Hәqiqәtәn, Nәsimini avropalı oxucuya
sevdirә bilәcәk, Şәrq düşüncәsindәki ali mәqamını
tәsdiqlәyә bilәcәk cәhәt onun ümumbәşәri vә әbәdi
mәnәvi-әxlaqi dәyәrlәridir. Mәhz hәmin dәyәrlәr dünәn, bu
gün vә sabah arasında körpü qurmaq iqtidarındadır.
S.Xavәrinin Nәsimi şeirinin strukturunu 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 suallarını cavablandırıb.
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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.
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Azәrbaycan vә Şәrq әdәbiyyatlarının yorulmaz
tәdqiqatçısı, fәdakar elm tәşkilatçısı
Gövhәr Baxşәliyeva
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun direktoru, Milli Mәclisin deputatı,
akademik
Azәrbaycan klassik әdәbiyyatından söhbәt düşәrkәn
istәr-istәmәz әdәbi irsimizi sevәn, arayıb-araşdıran, bu
mәnәvi xәzinәnin xalqa çatdırılmasında böyük әmәk
sәrf edәn fәdakar alimlәrimiz yada düşür. Onların içәrisindә әdәbiyyat elmimizin böyük cәfakeşi, görkәmli
filoloq-şәrqşünas akademik Hәmid Araslının da öz böyük yeri vardır. F.Köçәrli, B.Çobanzadә, S.Mümtaz,
Ə.Nazim, İ.Hikmәt vә başqa әdәbiyyatşünas alimlәrin
başladığı işi uğurla davam etdirәn görkәmli alim doğma
әdәbiyyatın öyrәnilmәmiş problemlәrini, onun orta әsrlәr mәrhәlәsinin bir çox namәlum vә ya az tanınan simaları vә bәdii nümunәlәri haqqında ilk araşdırıcı sözünü
demiş, özünün elmi-nәzәri mülahizәlәri, üzә çıxardığı
yeni materiallar, mәnbәlәrә orijinal yanaşma vә özünәmәxsus 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 öyrәnilmәsinә
vә tәbliğinә hәsr edәn alim mәnalı bir ömür yolu keçmiş, Azәrbaycan әdәbiyyatının ayrı-ayrı tarixi mәrhәlәlәri vә problemlәrinә, klassik söz ustalarının hәyat vә
yaradıcılığına dair onlarla monoqrafik tәdqiqatın, 500-ә
qәdәr elmi mәqalә, 60-dan artıq tәrtib vә çoxsaylı dәrslik vә dәrs vәsaitlәrinin müәllifi olmuşdur. Alimin mәslәhәti, redaktәsi, elmi rәyi vә xeyir-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, müntәxәbat vә dәrsliklәr yazmışdır. Onun 1937-ci ildә orta 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
Şәrqin qәdim mәdәniyyәt mәrkәzlәrindәn olan Gәncә şәhәrindә dünyaya göz açmışdır. Atası Hacı Mәhәmmәdtağı Ərәszadә zәmanәsinin mükәmmәl tәhsilli alim-ruhanilәrindәn olmuşdur. O, qәzetlәrdә çıxış 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.
66
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H.Araslı iki yaşına çatmamış atası vәfat etmişdir.
Anası Dürrübәyim xanım savadlı qadın olmuş, oğluna xalq yaradıcılığına mәhәbbәt yarada bilmişdi.
H.Araslı 1915-ci ildә Gәncәnin Şah Abbas mәscidi nәzdindәki mәdrәsәdә tәhsil almağa başlayır. Ancaq çox keçmir ki, o anasını da itirir vә qohumlarının
himayәsindә yaşamalı olur.
1922-ci ildә Gәncә Darülmüәllimin seminariyasında tәhsilini davam etdirir. 1926-cı ildә seminariyanı 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
şöbәsindә müdir müavini vәzifәsinә tәyin olunur.
1932-ci ildә aspiranturaya daxil olmaq üçün Bakıya
gәlir, aspiranturada tәhsil almaqla yanaşı keçmiş
SSRİ EA-nın Azәrbaycan filialının nәzdindә tәşkil
olunmuş kitabxananın Şәrq şöbәsindә müdir işlәyir.
Hәmin illәrdә Şәrq әlyazmalarını toplayaraq Əlyazmalar 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
içәrisindә sovet ideologiyasına uyğun olmayan nümunәlәr tapıb onu komsomoldan xaric etmәklә cәzalandırır vә işdәn azad edirlәr. 1938-39-cu illәrdә
Azәrnәşrin «Bәdii Ədәbiyyat» şöbәsindә redaktor
vәzifәsinә qәbul olunur. 1938-ci ildә Azәrbaycan
Dövlәt Universitetinin filologiya fakültәsindә «Orta
әsrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi»ndәn dәrs demәyә dәvәt olunur. 1939-cu ildә Nizami adına Azәrbaycan Ədәbiyyatı vә Dili İnstitutunda «Orta әsrlәr
әdәbiyyatı», 1957-ci ildә isә «Mәtnşünaslıq» şöbәlәrinә rәhbәrlik edir. 1943-cü ildә «XIII-XVI әsrlәrdә
Azәrbaycan әdәbiyyatı» mövzusunda dissertasiya
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 tarixi» 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-ictimai hәyatında aparıcı mövqeyә malik şәxsiyyәtlәrdәn
biri idi. Şәrq xalqlarının әdәbi-bәdii fikir tarixinә, qәdim türk, fars, әrәb dillәrinә yaxşı bәlәd olan, ümumşәrq mәdәniyyәti ilә yaxından tanış olan alim tәdqiqatlarında olduğu kimi dәrsliklәrindә dә klassik şeirimizin
incәliklәrinin elmi-nәzәri şәrhinә xüsusi diqqәt yetirmiş, nәsillәri milli türkçülük ruhunda tәrbiyәlәndirmәk,
soy-kökümüzlә bağlı mәsәlәlәri doğru-düzgün şәrh
etmәk üçün әlindәn gәlәni әsirgәmәmişdir.
Alimin yaradıcılığının mühüm bir hissәsi repressiyanın baş alıb getdiyi ağır illәrә tәsadüf edir. Dәfәlәrlә 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 deyilәnlәrin müqabilindә susdu, nә öz «günahını» boynuna aldı, nә dә abidә ilә bağlı deyilәn sözlәrlә razılaşdığını dilinә gәtirdi. «Dәdә Qorqud» eposu ilә
yanaşı, Xaqani, Xәtai, Hadi, Sәmәd Vurğun yaradıcılıqlarının yanlış mövqedәn qiymәtlәndirildiyi
zamanlarda da öz mövqeyini dәyişmәdi.
H.Araslı әdәbiyyatımızla bağlı tәkcә keçmiş sovet
mәkanında deyil, dünya miqyasında aparılan tәdqiqatları diqqәtlә izlәyir, әdәbiyyatımızın, mәdәniyyәtimizin 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 sistemlәşdirilәrәk elmi tәdqiqata cәlb edilmәsindә H.Araslının
müstәsna xidmәtlәri olmuşdur. 1943-44-cü illәrdә
nәşr olunmuş iki cildli «Müxtәsәr Azәrbaycan әdәbiyyatı» tarixinin ilk cildindә әdәbiyyatımızın әn qәdim dövrlәrindәn başlayaraq XVII әsrә qәdәrki inkişaf mәrhәlәlәrinin әdәbi-mәdәni mәnzәrәsini yaratmış, bu әsrlәrdә yaşayan sәnәtkarlarımızın bilavasitә
öz irsinә istinadәn onların dolğun әdәbi portretlәrini
yaratmışdır.
Onun әdәbiyyat tariximizlә bağlı tarixi xidmәtlәrindәn biri dә 1960-cı ildә nәşr olunan üç cildlik
«Azәrbaycan 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 tariximizә tәsirini tәdqiq etmişdir. Şairlәrimizdәn İ.Hәsәnoğlu, Q.Bürhanәddin, İ.Nәsimi, Ş.İ.Xәtai, Kişvәri,
Hәbibi, Füzuli, Qövsi, Saib, Mәsihi, Fәdai, Vidadi,
Vaqif vә başqaları haqqında ilkin mötәbәr tәdqiqat,
dәyәrli elmi-nәzәri ümumilәşdirmәlәr dә akademik
H.Araslıya mәxsusdur.
H.Araslının klassik irsin öyrәnilmәsi ilә bağlı
fәaliyyәtinin mühüm bir hissәsi Nizami vә Füzuli
yaradıcılığının tәdqiqi istiqamәtindә olmuşdur. O hәlә
keçәn әsrin 30-cu illәrinin axırlarından başlayaraq Nizaminin hәyat vә yaradıcılığının müxtәlif problemlәri
ilә bağlı araşdırmalar aparmış, әsәrlәrinin tәrcümә vә
nәşr olunub geniş oxucu kütlәsinә çatdırılması istiqamәtindә görülәn işlәrdә fәal iştirak etmişdir. Şairin
әsәrlәrindә işlәnәn çoxsaylı türk sözlәrini, türk tәfәkkürünә xas, türk mәişәtindәn gәlәn danışıq ifadәlәrini,
xalq deyim vә mәsәllәrini üzә çıxarmışdır. Alim Nizami sәnәtinin XII әsr Azәrbaycanında tәsadüfi hadisә
olmadığına, şairi ictimai-mәdәni yüksәlişlә sәciyyәlәnәn әlamәtdar bir dövr, mәrhәlәnin yetirdiyini söylәyir. 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 yaradıcılığının müxtәlif problemlәrinә hәsr edilәn 20-dәn artıq
mәqalә vә çoxillik araşdırmalarının yekunu olan rus vә
Azәrbaycan dillәrindә nәşr olunan «Böyük Azәrbaycan şairi Füzuli» monoqrafiyasının müәllifidir. Alim
tәrәfindәn nәşr olunan beş cildlik tәnqidi mәtn füzulişünaslığın inkişafında mühüm әhәmiyyәt daşımış,
dünya füzulişünas alimlәrinin bu gün dә müraciәt etdiklәri mötәbәr mәnbәdir.
H.Araslı Nәsiminin dә ilk araşdırıcılarından sayılır, «Fәdakar şair» oçerki, elmi mәqalәlәr vә Nәsimi
әsәrlәrinin nәşrlәrinә dәrin mәzmunlu müqәddimәlәr
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019

67

Həmid Araslı-110

yazmışdır. Nәsiminin 600 illik yubileyi әrәfәsindә
nәşr olunan – «İmadәddin Nәsimi» kitabçasında mütәfәkkir şairin әzәmәtli obrazını yaradan müәllif
şairin hәyatının bәzi qaranlıq mәqamlarına aydınlıq
gәtirmiş, Nәsimi şeirinin dil vә poetik ifadә gözәlliklәrindәn söz açmışdır.
H.Araslı bir mәtnşünas alim kimi dә çox mәhsuldar olmuşdur. Onun bu sahәdәki fәaliyyәti mәtnşünaslıq 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 axtarışları, klassik irslә yaxından tanışlığı, әlyazmalarla işlәmәk sәriştәsi sayәsindә mәtnlәr üzәrindә tәshihlәr
aparır, sözlük vә şәrhlәrә yenidәn nәzәr salırdı. Bunun nәticәsidir ki, onun tәrtib etdiyi mәtnlәr tәdqiqatçılar tәrәfindәn daha mötәbәr sayılır. H.Araslı 1939cu ildә «Kitabi – Dәdә Qorqud»u nәşr etdirmәklә
әdәbiyyatımıza, mәdәniyyәtimizә, elәcә dә bütün türkologiya 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 Azәrbaycanla bağlılığını konkret dәlillәrlә әsaslandırmış,
dastanda çәtin anlaşılan müasir dilimizdәn çıxmış bir
çox kәlmәlәrin folklor vә klassik şairlәrimizin әsәrlәrindә işlәnmәsini gәtirdiyi bәdii nümunәlәrlә tәsdiq
edәrәk, abidәnin dilinin Azәrbaycan dilinә yaxınlığını 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 «XVIIXVIII әsrlәrdә Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi» әsәri dә
әdәbiyyatşünaslığımızın nailiyyәtlәrindәn biri kimi
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dәyәrlәndirilir. Alim bu әsәrindә әdәbiyyatımızın az
öyrәnilmiş vә bu sәbәbdәn dә doğru sәciyyәlәndirilmәyib tәnәzzül mәrhәlәsi kimi anlaşılan bu yüzilliklәri ilkin mәnbәlәr әsasında araşdıraraq, onun
hәqiqi qiymәtini müәyyәnlәşdirdi. O, ilk dәfә üzә
çıxardığı cung, tәzkirә vә ayrı-ayrı әlyazmalara istinad 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 alimlәrdәn biri kimi dә tanınır. Alim şifahi
xalq әdәbiyyatı vә folklorumuzun
tәdqiqi sahәsindә dә böyük әmәk
sәrf etmişdir. «XVII-XVIII әsr
Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi» kitabı
vә «Aşıq yaradıcılığı» әsәrlәrindә
Qurbani, Sarı Aşıq, Abbas Tufarqanlı, «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
irsinә dә geniş maraq göstәrmiş Azәrbaycan әdәbiyyatı vә klassiklәrimizlә bağlı olan 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.Araslı elmi-tәdqiqat işlәri ilә tәşkilatçılıq
fәaliyyәtini özündә uğurla birlәşdirәn elm adamlarından idi. O respublikanın mәdәni-ictimai hәyatında
yaxından iştirak edirdi. Nizami adına Ədәbiyyat muzeyinin 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 hazırlanmasında 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 etdiyi әsәrlәrin sadәcә siyahısı oxucunu heyrәtlәndirmәyә bilmәz. Cәsarәtlә demәliyik ki, klassik Azәrbay-
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can әdәbiyyatı vә folklorunun elә bir әhәmiyyәtli
sahәsi vә siması yoxdur ki, H.Araslı burada öz sözünü 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 әsәrlәrinә istinad etmәdәn, xidmәtlәrini xatırlamadan
klassik әdәbiyyatımızdan vә folklorumuzdan, bütövlükdә Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindәn danışmaq
mümkün deyil.
Azәrbaycan EA-nın hәqiqi üzvü, әmәkdar elm
xadimi, görkәmli әdәbiyyatşünas alim, istedadlı elm
tәşkilatçısı Hәmid Araslı Azәrbaycanda, habelә respublikamızdan 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 gözәl tanıyır vә yüksәk qiymәtlәndirirdilәr. O, Özbәkistanın әmәkdar elm xadimi, Türk Dil Qurumunun
fәxri üzvü, İraq Akademiyasının fәxri akademiki vә
islam sivilizasiyasını öyrәnәn İordaniya Kral Cәmiyyәtinin 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
çıxarmışdı. 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 әdәbiyyatları üzrә icra olunan problem vә mövzulara rәhbәrlik 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, Azәrbaycanın bu ölkәlәrlә hәrtәrәfli әlaqәlәrinin әn vacib
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 inkişaf qanunauyğunluqları;
Türkiyә, İran vә Ərәb ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı;
İran vә Türkiyәnin tarixi inkişaf xüsusiyyәtlәri;
Yaxın vә Orta Şәrq xalqları әdәbiyyatlarının inkişaf qanunauyğunluqları;
Yaxın vә Orta Şәrq xalqları dillәrinin işlәnmәsi vә
inkişafı;
Yaxın vә Orta Şәrq xalqlarının mәdәniyyәti vә ictimai fikir tarixi;
Şәrq yazılı abidәlәrinin tәdqiqi vә nәşrә hazırlanması.
Tәdqiq olunan problemlәrә 1973-cü ildә iki yeni
problem әlavә olunur:
Dünya әdәbiyyatlarının inkişaf qanunauyğunluqları vә Dünya mәdәniyyәtinin fәlsәfi vә sosioloji
problemlәri.
1975-ci ildә isә tәdqiq olunan problemlәrә bir yeni problem әlavә olunur: inkişafda olan ölkәlәrin iqtisadi 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 1970-81ci illәr әrzindә İnstitutda hazırlanmış onlarla monoqrafiya, kitab, mәcmuә, yüzlәrlә elmi mәqalә respublika, ümumittifaq vә xarici ölkә nәşriyyatlarında çap
olunur. Bunlardan «Турция в период правления
младотурок» (H.Əliyev, Moskva, 1972), «Реалистическая 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 әsәrlәrinin әdәbi-tәnqidi mәtnlәri, «Müasir İran» mәlumat kitabı, «Türk filologiyası mәsәlәlәri», «İran filologiyası 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
yaradıcılığının 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. 1975ci 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 problemlәrinin 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 azәrbaycanşünaslıqla sıx uzlaşdırmaq mәsәlәsi dә daim
alimin diqqәt mәrkәzindә idi.
Ərәb Şәrqinin dünya geosiyasi xәritәsindә kәsb
etdiyi böyük әhәmiyyәti tam anlayaraq vә Azәrbaycan ilә sıx tarixi vә mәdәni әlaqәlәrini nәzәrә alaraq,
Hәmid müәllim İnstitutda әrәbşünaslığın inkişafına
xüsusi diqqәt yetirir, bununla әlaqәdar Ərәb filologiyası 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 mövzular Akademiyanın başqa institutlarında icra edilәn
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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 әmәkdaşlara 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 müxtәlif 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 institutumuzun vaxtilә istiqamәtlәndirmiş olduğu elmi işlәrindә, yetişdirdiyi vә bu gün artıq özlәri tәlәbә yetişdirәn tәlәbәlәrindә vә saysız-hesabsız әsәrlәrindә yaşayır. Əsl alim üçün bundan böyük xoşbәxtlik ola
bilәrmi?

Govhar Bakhshaliyeva
Devoted organizer and tireless researcher of
Azerbaijani and Eastern Literature
Summary
The article is devoted to academic and organizational activities of academician H.Arasli,
who was a determined researcher of literature
of Azerbaijan and East, devoted scientific organizer, 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 contributions to the study of creativity of Nizami,
Fizuli, Nasimi, and other our classics and to
folklore studies are being mentioned. In addition, scholar’s doings, as a head of scientific institutions and his authority, in the field of oriental studies of the world, have also been taken
into consideration.
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Baba Məhəmməd Füzulinin qəbri üstündə nəvə
Həmid Araslının axıtdığı göz yaşları
Vilayәt Cәfәr
AMEA akad. Z.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb
filologiyası şöbәsinin müdiri,
filologiya üzrә elmlәr doktoru
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 araşdırmalar aparan, mәqalә vә monoqrafiyaları ziyalılar, elәcә dә ictimaiyyәt tәrәfindәn rәğbәtlә qarşılanan
bu seçimli alim, vaxtilә onunla birgә işlәmiş yaşlı vә orta nәsil şәrqşünaslarının xatirәsindә bu gün tәkcә
bir önәmli әdәbiyyatşünas vә şәrqşünas kimi yox, hәmçinin özünün mәdәni davranışı ilә çoxlarına insanlıq
etalonu ola bilәcәk hәlim tәbiәtli,
müdrik, aqil bir insan kimi yaşayır.
Hәlә altmışıncı illәrdә Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin Şәrqşünaslıq fakültәsindә dövlәt imtahanı
vә diplom müdafiәlәri komissiyasının sәdri olmuş professor Hәmid
Araslı elә o illәrdәn Şәrq әdәbiyyatı
ilә mәşğul olmuş vә sonrakı dövrlәrdә Yaxın vә Orta Şәrq Xalqları
İnstitutunda әvvәlcә Ərәb vә türk
әdәbiyyatı şöbәsinin müdiri vә sonra isә İnstitut direktoru vәzifәlәrindә çalışarkәn daşıdığı şәrqşünas
adına vә mәsul vәzifә borcuna sәdaqәt hissini unutmamış, özünün nüfuz vә sәlahiyyәt imkanlarından istifadә edәrәk Yaxın Şәrq ölkәlәri,
xüsusilә dә İraqla elmi, әdәbi vә
mәdәni әlaqәlәrimizin genişlәnmәsindә müstәsna rol oynamışdır.
XX әsrin 70-ci illәrindә akademik Hәmid Araslı Azәrbaycanİraq elmi, әdәbi-mәdәni әlaqәlәri-

nin әn parlaq sәhifәlәrini yazmışdır.
Bizim nәzәrimizcә, Hәmid Araslının
bu sahәdәki xidmәtlәrini üç istiqamәtdә araşdırmaq mümkündür.
Birinci istiqamәt, bizcә hәm
Azәrbaycan, hәm dә İraq üçün
milli 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
üzrә fәaliyyәtinә әsrin 60-cı illәrindәn başlamış vә çox qısa vaxt әrzindә istәr Azәrbaycan, istәrsә dә İraq
üçün bir sıra milli filoloq kadrları
yetişdirmişdir. Bunların sırasında
öncә mәrhum professor Malik
Mahmudovun, hazırda Universitetin Şәrqşünaslıq fakültәsindә dekan
vәzifәsindә çalışan dosent Elxan
Əzizovun vә mәrhum iraqlı alim,
doktor Sinan Sәidin adlarını çәkmәk olar. Tәbiidir ki, bunların hәr
biri haqqında saatlarla danışmaq
olar. Birinci iki nәfәr azәrbaycanlı,
üçüncü isә iraqlıdır.
Demәliyik ki, Hәmid Araslının
İraq üçün milli kadrlar yetişdirmәk
sahәsindәki xidmәtlәri tәkcә Sinan

Sәidlә mәhdudlaşmır. O, 1972-ci ildә Bakıda keçirilәn İraq mәdәniyyәti günlәri münasibәtilә “Baku”
qәzetinin müxbiri ilә müsahibәsindә rәhbәrlik etdiyi institutda Sinan
Sәiddәn başqa, Kamal Müzhәr, Əli
Əbdülqadir, Fuad vә s. kimi İraq vәtәndaşlarının Bakıda dissertasiyalar
müdafiә edib alimlik dәrәcәlәri almalarından, o cümlәdәn dә bu yazının müәllifinin mәşhur İraq şairi
Cәmil Sidqi әz-Zәhavinin hәyat vә
yaradıcılığından bәhs edәn dissertasiya işinin mәziyyәtlәrindәn söz açmışdır. Müsahibә o vaxt “Baku” qәzetindә çap olunmuşdur. Mәqalә bu
sadalananları әhatәli әks etdirirdi.
Göstәrmәk lazımdır ki, hәmin
illәrdә Hәmid Araslının bir alim
kimi İraqda tәbliği dә ön planda
olmuşdur. Elә hәmin әrәfәdә “Əlİraq” jurnalında Molla Pәnah Vaqifin anadan olmasının 250 illik
yubileyindә iştirak edәn İraq әdәbiyyatşünası Şakir Sabir Zabitin
professora hәsr olunmuş iri bir
mәqalәsi çap olunmuşdu. Ş.S.Zabit hәmin mәqalәdә Hәmid müәllimin uşaqkәn keçdiyi keşmәkәşli
ömür yolundan bәhs etmiş, dörd yaşından atasını, on bir yaşından isә
anasını itirmiş Hәmidin ağır günlәrә
әzmlә sinә gәrәrәk ali tәhsil alma•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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sından, sonradan Gәncәdә әmәk fәaliyyәtinә
müәllimliklә başlamasından vә o dövrdәn dә Azәrbaycan әdәbiyyatı ilә mütәmadi mәşğul olmasından
söz açmışdır. Hәmid Araslını Azәrbaycan әdәbiyyatının әn mәhsuldar tәdqiqatçılarından biri kimi
tәqdim edәn iraqlı әdәbiyyatşünas yazırdı: “Professor
Hәmid Araslı azәri әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәlәrindәn Xaqani, Nizami, Nәsimi, Şah İsmayıl
Xәtai, Mәhәmmәd Füzuli, Vaqif, Sabir vә
digәrlәrinin yaradıcılıqlarını әhatәli tәdqiq etmiş vә
bu şәxsiyyәtlәr barәdә güclü mәntiqә söykәnәn elmi
monoqrafiyalar yazmışdır".
Hәmid Araslının Azәrbaycan-İraq әdәbi
әlaqәlәrinin inkişafındakı xidmәtlәrinin ikinci mәrhәlәsi onun Şәrqşünaslıq İnstitutuna direktor tәyin
edildiyi illәrә tәsadüf edir. Hәmin illәrdә әvvәlcә
İraqda, sonra isә Azәrbaycanda müvafiq olaraq bu
ölkәlәrin mәdәniyyәt günlәri keçirilir, Bağdada vә
Bakıya әdәbiyyat, elm vә mәdәniyyәt xadimlәri
qarşılıqlı sәfәrlәr edirlәr, İraq tәrәfindәn Bakıya
gәlәn nümayәndә heyәtinin tәrkibindә bu ölkәnin
dövlәt xadimlәri, şairlәr, alimlәr çoxluq tәşkil edirdi.
Mәsәlәn, belәlәrindәn “Əs-Saura” (“İnqilab”)
qәzetinin baş redaktoru, şair Hәmid Sәidin, mәşhur
İraq әdәbiyyatşünası Cәmil Sәidin, kürd şairi
Hәjarın, doktor Kamal Müzhәr vә başqalarının adlarını misal çәkmәk olar. Demәliyik ki, möhtәrәm
akademikin hәmin sәfәr zamanı İraq şairi Hәmid
Sәidin yaradıcılıq yolu barәdә yazdığı tәqdimat
xarakterli mәqalәsi dә o zaman әdәbi ictimaiyyәtimizin 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
әdәbiyyatından nümunәlәr toplusu çapdan çıxdı.
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 qalmamışdır.
Xatırlayıram, 1975-ci il idi. Bir gün Hәmid
müәllim qrupumuzun rәhbәri Aida İmanquliyeva ilә
mәni yanına çağırıb dedi: “Tәcili olaraq “İraq
әdәbiyyatı antologiyası” adlı bir kitab hazırlamaq lazımdır”. Biz tәcili olaraq işә başladıq. Bu isә başqa
mütәxәssislәr dә cәlb olundu. 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 “Gәnclik”
nәşriyyatının sabiq direktoru Əzizә Əhmәdovaya,
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•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019

sonralar isә “Yazıçı” nәşriyyatının direktoru Əjdәr
Xanbabayevә müraciәtlәr etmәli oldu. Nәşriyyat direktorlarına ünvanladığı hәmin mәktublarda bu
kitabın çapdan çıxması Azәrbaycanla İraq arasında
әdәbi әlaqәlәrin yeni bir mәrhәlәyә qәdәm
qoyacağını bildirirdi vә ona görә dә onları bu
xeyirxah işә rәvac vermәyә dәvәt edirdi. Ancaq
әfsuslar ki, bu toplu Hәmid Araslının vәfatından
sonra işıq üzü gördü.
Akademik Hәmid Araslının Azәrbaycan-İraq
әdәbi-mәdәni әlaqәlәrinin inkişafındakı rolunun
üçüncü istiqamәtini onun Füzuliyә olan mәhәbbәtini
tәşkil edir.
Mәhz Füzuliyә olan mәhәbbәti, Füzuliyә olan
yanğısı Hәmid Araslını 1971-ci ildә İraqda keçirilәn
Azәrbaycan mәdәniyyәti ongünlüyunün elçilәri
arasında İraqa gәtirib çıxartmış vә o, Füzulinin
vaxtilә gәzib dolaşdığı yerlәri gәzib dolaşmışdır,
Hәmid Araslı Bağdad Universitetindә tәlәbәlәrin
qonağı olmuş, Kәrbәlada Füzulinin “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 Füzuli 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 mahiyyәtini
itirdiyindәn (Salam verdim, rüşvәt deyildir deyә
almadılar) gileyini, şikayәtini peşәsinә heyran bir
aktyor çılğınlığı ilә dinlәyicilәrә çatdırmışdı.
Tәsadüfi deyildir ki, hәmin görüşlәrin iştirakçısı
olmuş, Azәrbaycanın yaxın dostu Əbdüllәtif
Bәndәroğlu sonralar öz xatirәlәrindә bu barәdә belә
yazacaqdı: “Biz Kәrbәlada Füzulinin qәbri әtrafında
dövrә vurub, nizamla dayandıq, Araslı Füzulinin
şeirlәrini hәyәcanla oxuyurdu. Şeirlәri oxuduqca da
gözlәrindәn damla-damla süzülәn yaş Füzulinin qәbri
üstünә damcılayırdı. Mәn Araslının bu vәziyyәtini
etibarlı bir oğlan uşağının öz sevimli babasının qәbri
üstündә ona ödәdiyi borca bәnzәtdim”.
Hәmid Araslı Füzulinin 500 illik yubileyini görә
bilmәdi. Bu yubiley әrәfәsindә İraq füzulişünasları
Füzuli haqqında bir neçә әsәr yazıb әrәbcә nәşr
etdirdilәr. Tәvazökarlıqdan uzaq olsa da, demәliyik
ki, biz bu yazılar barәdә o zaman Füzulinin 500 illik
yubileyi әrәfәsindә “Şәhriyar” qәzetindә “İraqdan
gәlәn sәslәr” adlı geniş bir mәqalә yazıb әhatәli
mәlumat vermişdik.
İndi isә İraqda çap olunan hәmin yazılardan biri
haqqında ayrıca danışmaq istәyirik. Bu, iraqlı tәdqiqatçı Mәhәmmәd Mehdi Bәyatın Bağdadda çıxan
“Saut әl-ittihad”. (“Birlik sәsi”) jurnalında çap
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etdirdiyi “Füzuli әl-Bağdadinin
әrәbcә qәsidәlәrinin yeni oxu
variantı” adlı mәqalәsi idi
(Qiraәtin cәdidә liqәsaid Füzuli әlBağdadi). Bu mәqalә bütövlükdә
Hәmid müәllimin “Füzulinin әrәbcә qәsidәlәri” adlı kitabı haqqında
idi. İmkan mәhdudluğu üzündәn
hәmin mәqalәdәn geniş bәhs etmәsәk dә onun bәzi mәqamlarına
toxunmaq istәyirik.
Mәqalә müәllifi Mәhәmmәd
Mehdi Bәyat orada yazırdı ki, o,
Hәmid Araslının 1971-ci ildә Kәrbalada Füzulinin qәbrini ziyarәt
edәrkәn görübmüş. Lakin hәmin o
vaxt tәlәbә olduğu vә Füzuli yaradıcılığı ilә kamil tanış olmadığı
üçün cәsarәt edib, Hәmid müәllimlә bu barәdә söhbәt edә bilmәyib. Mәqalә müәllifi sözünә davam edәrәk yazır: “Ustad Araslı
vәtәnә 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 Füzulinin beş qәsidәsini yeni variantda
oxuculara tәqdim etmişdir.

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 oriental 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 directions: 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.

Azәrbaycan şәrqşünaslığının inkişafında
Hәmid Araslının rolu
Sәriyyә Gündoğdu
AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun Türk filologiyası şöbәsinin müdiri,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent

Hәmid Araslı XX әsr Azәrbaycan elmi vә әdәbiictimai hәyatında aparıcı mövqeyә malik bir şәxsiyyәtdir. Geniş diapazonlu alim Azәrbaycan әdәbiyyatını, 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 inkişafında böyük rol oynamışdır.
Qüdrәtli alim orta әsrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatının 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 yaradıcılıq 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 әdәbiyyatşünaslığının vә şәrqşünaslığının 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, farsdilli әdәbiyyatı, әlyazma vә mәtbu kitabları hәlә
gәnc yaşlarında oxuyub öyrәnmişdir. H.Araslının
SSRİ Elmlәr Akademiyası Azәrbaycan Filialının
kitabxanasında Şәrq әlyazmaları şöbәsinin yaranmasında mühüm rolu olmuş vә o, hәmin şöbәnin müdiri
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vәzifәsindә çalışmışdır. O vaxtdan H.Araslı Azәrbaycan vә Şәrq әlyazmalarını toplayıb öyrәnmәk,
әlyazmalar fondunu yaratmaq kimi mühüm işә girişәrәk 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 toplunun redaktoru olmuşdur.

H.Araslı Türkiyә, İraq, İordaniya şәrqşünas alimlәrinin rәğbәtini qazanmış, 1957-ci ildә Türk Dil Qurumuna fәxri üzv seçilmişdir. İraq Elmlәr aqkademiyasının fәxri akademiki vә islam sivilizasiyasını
öyrәnәn İordaniya Kral cәmiyyәtinin üzvü kimi yüksәk adlara layiq görülmüşdür. H.Araslı öz şәxsindә
Azәrbaycan şәrqşünaslığına böyük nüfuz qazandırmış, onu dünya şәrqşünaslığına tanıtmışdır. Görkәmli alimin gördüyü işlәrin әhәmiyyәti Azәrbaycan,
Türkiyә, İraq, Misir, İordaniya, Rusiya, Özbәkistan
vә s. ölkәlәrdә, habelә Qәrbin ensklopedik әdәbiyyatında 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
74
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mәşhur Avropa şәrqşünas alimlәrinin әsәrlәrindәn
istifadә etmәklә yanaşı, türk tәzkirәcilәrinin әsәrlәrinә dә müraciәt etmişdir. Avropa alimi Elias Johan
Gibbin vә Hammerin “Osmanlı әdәbiyyatı tarixi”
әsәrlәrindә Füzuliyә geniş yer verdiklәrini vә oradan
aldığı 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 mübadilәlәr aparmışdır. Bütün bunlar böyük alimin fәaliyyәti ilә hәlә o dövrdә Azәrbaycan şәrqşünaslığının nә
qәdәr geniş miqyasda inkişaf etdiyini göstәrir.
H.Araslı XIII-XIV әsrlәrdә Anadolu tәkkә әdәbiyyatının öndә gәlәn şәxsiyyәtlәrindәn biri olan
Gülşәhri haqqında tәdqiqat apararaq onu Azәrbaycan
әdәbiyyatının görkәmli şairi Nizami Gәncәvi ilә әlaqәlәndirmişdir. Belә ki, H.Araslı,
böyük Anadolu şeyxi vә şairi Gülşәhrinin Nizami Gәncәvidәn tәsirlәndiyini vә onun haqqında böyük
heyranlıqla bәhs etdiyini üzә
çıxarmışdır.
Nizami Gәncәvinin әsәrlәrinin
ilk dәfә XIV әsrin sonlarında Qızıl
Orda şairi Qütb tәrәfindәn türkcәyә tәrcümә edildiyi müәyyәnlәşdirilsә dә, H.Araslı Nizami şeirinin
Qütbdәn hәlә yarım әsr öncә 1313cü ildә Gülşәhri tәrәfindәn türk
dilinә çevrildiyini böyük türk alimi
Agah Sırrı Lәvәndin dә tәdqiqatlarına istinad edәrәk Azәrbaycan
şәrqşünaslığında duyurmuşdur.
H.Araslı apardığı dәrin tәdqiqatlar sayәsindә Nizami Gәncәvinin 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 әdәbiyyatından, o cümlәdәn Xaqani, Nizami, Şah Qasım
Ənvar vә Əssar Tәbrizi yaradıcılıqlarından tәsirlәndiyi H.Araslı tәrәfindәn tәdqiq edilmiş vә nümunәlәr
vasitәsilә isbat edilmişdir. Bununla yanaşı bir çox
Azәrbaycan mütәfәkkirlәri haqqında yeni mәlumatlar
H.Araslı tәdqiqatları sayәsindә üzә çıxarılmış vә
Azәrbaycan şәrqşünaslığına qazandırılmışdır. Hәtta
H.Araslı Azәrbaycan әdәbiyyatının gücünü isbat
edәrcәsinә apardığı tәdqiqatlarda Əbdürrәhman Caminin “Xosrov Dәhlәvinin qәsidә sahәsindә Xaqani
sәviyyәsinә yüksәlә bilmәdiyi” fikrini ayrıca göstәrmişdir.
H.Araslı apardığı tәdqiqatlarda yalnız Azәrbaycan 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 Azәrbaycan әdәbiyyatı” adlı yazısında T.Fikrәtin nә qәdәr
humanist bir şair olduğunu, hürriyyәtpәrvәr vә müstәmlәkәyә, 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” jurnalında Əli Bәy Hüseyinzadә tәrәfindәn geniş bir şәkildә
tanıdıldığını mәqalәsindә qeyd edir. Eyni zamanda
Azәrbaycanın görkәmli şairlәri M.Hadinin vә H.Cavidin T.Fikrәt yaradıcılığından tәsirlәndiyini bir çox
örnәklәrlә göstәrmişdir. Mәsәlәn H.Cavidin “Şeyx
Sәnan” vә “İblis” әsәrlәrinin Azәrbaycan dramaturgiya 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 “Rübabışikәstәsi”ni örnәk alaraq, “Qırıq saz” adını verdiyini
yazır.
H.Arsalı әsl alim kimi apardığı obyektiv tәdqiqat
sayәsindә T.Fikrәtdәn tәsirlәnәn Azәrbaycan şairlәrinin siyahısını genişlәndirir. H.Araslı “T.Fikrәt vә
Azәrbaycan әdәbiyyatı” yazısında T.Fikrәti sevәn vә
onu Azәrbaycan gәnclәrinә sevdirәn Abdulla Şaiqin
dә T.Fikrәt yaradıcılığından tәsirlәndiyini yenә örnәklәrlә göstәrmişdir. H.Araslı, A.Şaiqin M.Ə.Sabirin ölümü münasibәtilә yazdığı şeirin T.Fikrәtin
“Füzuli”yә hәsr etdiyi şeirә nә qәdәr çox bәnzәdiyini
vә A.Şaiqә nә qәdәr böyük tәsir göstәrdiyini örnәklәrlә göstәrir.
S.Vurğunun ictimai mәzmunda yazdığı ilk şeirlәrindә T.Fikrәt yaradıcılığının tәsiri olduğunu göstәrәn H.Araslı, onun “Bayram gecәsi” şeirinin
T.Fikrәtin “Fәrda”sını xatırlatdığı kimi, “Əyilmә” adlı әsәrindә dә Fikrәtin tәsirinin hiss olunduğunu
müәyyәnlәşdirir. H.Araslı C. Cabbarlı vә Mikayıl
Müşfiq yaradıcılığında da R. M.Əkrәm vә T. Fikrәt tәsirindәn bәhs edәrkәn adını sadaladığı әdiblәrin T.Fikrәtә duyduqları dәrin mәhәbbәti dә qeyd etmişdir.
Şәrq әdәbiyyatına dәrindәn bәlәd olan alim, T.Fikrәti sadәcә Azәrbaycan әdәbiyyatı ilә deyil, fars әdәbiyyatı ilә dә dә qarşılaşdırır. Fikrәt sәnәtinin XX әsr
İran әdәbiyyatına da tәsirini müәyyәnlәşdirәn alim,
Mirzadә Esqi, İrәc Mirzә, Arif Qәzvininin әsәrlәrindә
T. Fikrәt tәsirinin olduğunu tәdqiqatlarında qeyd edir.
H.Araslı, “Sabir vә Şәrq әdәbiyyatı” adlı yazısında Sabirin Şәrqin Firdovsi, Xәyyam, Sәdi, N.Kamal,
Mahmud Əkrәm, T.Fikrәt kimi şairlәrdәn tәsirlәnmәklә 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 yaradıcılığından ilham aldığını üzә çıxarmışdır.
H.Araslı 1966-cı ildә beynәlxalq konfrans münasibәtilә getdiyi Türkiyәdә aldığı tәәssüratları yazıb
nәşr etdirmәklә hәlә o zaman Azәrbaycan-Türkiyә
әdәbi әlaqәlәrinin genişliyini vә Azәrbaycan şәrqşünaslığının inkişafındakı rolunu göstәrir. H.Araslı
özünün rәngarәng vә zәngin yaradıcılığında Azәrbaycan әdәbiyyatının inkişafı ilә yanaşı, Azәrbaycan
şәrqşünaslığının inkişafında da müstәsna rol oynamışdır. Bu sahәdә apardığı araşdırmalar, gördüyü
işlәr bundan sonra neçә yüzillәr keçsә dә, hәr zaman
böyük hörmәt vә rәğbәtlә yad edilәcәkdir. Azәrbaycan әdәbiyyatının öyrәnilmәsindә, Azәrbaycan
şәrqünaslığının inkişafında yorulmadan çalışan
fәdakar alimin gәrgin әdәbi fәaliyyәti vә xidmәtlәri
heç bir zaman unudulmayacaqdır. H.Araslı irsini davam etdirәn Şәrqşünaslıq İnstitutu vә onun rәhbәrliyi
böyük alimin bu yöndәki xәyallarını gәrçәklәşdirir,
Azәrbaycan şәrqşünaslığını inkişaf etdirmәk üçün
mühüm elmi fәaliyyәtlә yanaşı, gәnc alimlәrin dә yetişmәsindә әlindәn gәlәni edir vә edәcәkdir. Şәrqşünaslıq İnstitutunun qurucularından hesab edilәn
H.Araslı irsi bundan sonra da yetişәn gәnc alimlәr
tәrәfindәn davam etdirilәcәkdir.

Sariyya Gundoghdu
The role of Hamid Arasli in the development
of Oriental Studies of Azerbaijan
Summary

Hamid Arasli is a person with a leading position in the 20th century Azerbaijani scientific
and literary-social life. Hamid Arasli conducted
extensive scientific searches, and dealt with literary issues, as well as, explored the influence of
our powerful word masters throughout his creative 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 services 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.
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HƏMİD ARASLI ELMİNİN İŞIĞINDA

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutu 2019-cu il aprelin 19-da Akademik Hәmid Araslının 110 illik
yubileyinә hәsr olunmuş “Azәrbaycan vә Şәrq әdәbiyyatlarının
yorulmaz tәdqiqatçısı” mövzusunda elmi konfrans keçirib.
Konfransı giriş sözü ilә açan
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Hәbibbәyli XX әsr
Azәrbaycanın elmi vә әdәbi-ictimai hәyatında aparıcı mövqeyә
malik şәxsiyyәtlәrdәn olan Hәmid Araslının çoxsaylı araşdırmaları ilә әdәbiyyatşünaslığımızın
inkişafına dәyәrli töhfәlәr verdiyini deyib. Bildirib ki, Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixinin sistemlәşdirilәrәk elmi istiqamәtdә öyrәnilmәsindә әdәbiyyatşünas alimin
müstәsna xidmәtlәri olub. H.Araslı yarımәsrlik tәdqiqatçılıq vә
әdәbiyyatşünaslıq fәaliyyәti dövründә Azәrbaycan şifahi xalq әdә76
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biyyatına dair tәdqiqatlar aparıb,
xalqımızın ölmәz abidәsi olan “Kitabi-Dәdә Qorqud”un Azәrbaycanda ilk tәdqiqatçısı kimi tanınıb.
İ.Hәbibbәyli qeyd edib ki,
“Akademik Hәmid Araslının 110
illiyinin qeyd edilmәsi haqqında”
ölkә rәhbәrinin 2019-cu il 11 fevral tarixli Sәrәncamının icrasını
tәmin etmәk mәqsәdilә AMEAnın tәdbirlәr planı tәsdiqlәnib.
Tәdbirlәr planına әsasәn bu böyük şәxsiyyәtin 110 illiyi ilә bağlı AMEA-nın müvafiq institutlarında 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, folklorşünaslıq, mәtnşünaslıq, Şәrq xalqlarının әdәbiyyatı vә müasir әdәbiy-

yatla bağlı tәdqiqatlar xüsusi yer
tutur. Azәrbaycan elmi ictimaiyyәti H.Araslını klassik Azәrbaycan әdәbiyyatı sahәsindә böyük
elmi mәktәb yaratmış görkәmli
alim kimi tanıyır vә onun irsinә
ehtiramla yanaşır.
İ.Hәbibbәyli alimin elmitәşkilati fәaliyyәtinin AMEA ilә
bağlı olduğunu, onun akademiyanın Milli Azәrbaycan Ədәbiyyatı Muzeyindә, Əlyazmalar,
Ədәbiyyat vә Şәrqşünaslıq institutlarında çalışdığını diqqәtә çatdırıb. Bildirib ki, AMEA sistemindә onun fәaliyyәti bir çox qurumları әhatә edir. Görkәmli alimin “XVII-XVIII әsr Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi” dәrsliyi
әdәbiyyat tariximizin dövrlәşmәsi baxımından böyük әhәmiyyәtә
malikdir.
AMEA İctimai Elmlәr Bölmәsinin akademik-katibi, akademik
Nәrgiz Axundova çıxış edәrәk
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mülahizәlәri, üzә çıxardığı yeni
materiallar, mәnbәlәrә orijinal
yanaşma vә özünәmәxsus düşüncә tәrzi ilә sәlәflәrinin әnәnәlәrini inkişaf etdirәrәk yeni bir
әdәbi mәktәbin әsasını qoyduğunu bildirdi
Ədәbiyyat tariximizin sistemlәşdirilәrәk elmi tәdqiqata cәlb
edilmәsindә H.Araslının müstәsna xidmәtlәrindәn danışan
mәruzәçi onun 1943-44-cü illәrdә nәşr olunmuş iki cildli «Müxtәsәr Azәrbaycan әdәbiyyatı» tagörkәmli alimin elmi fәaliy- rixinin ilk cildindә әdәbiyyatıyәtindәn, Azәrbaycan әdәbiyyatı mızın әn qәdim dövrlәrindәn
tarixinin formalaşmasında vә
inkişafındakı misilsiz xidmәtlәrindәn söz açıb. Bildirib ki, Azәrbaycanda Əlyazmalar Fondunun
yaranması Hәmid Araslının adı
ilә bağlıdır. AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu da mәhz hәmin
fondun bazasında yaradılıb.
Mәhsuldar elmi yaradıcılığını
pedaqoji fәaliyyәtlә uğurlu şәkildә әlaqәlәndirәn alim, eyni zamanda, ölkәnin mәdәni-ictimai
hәyatında yaxından iştirak edib.
Sonra mәruzәlәr başlandı.
AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitu- başlayaraq XVII әsrә qәdәrki
tunun direktoru, Milli Mәclisin inkişaf mәrhәlәlәrinin әdәbi-mәdeputatı, akademik Gövhәr Bax- dәni mәnzәrәsini yaratmasını,
şәliyeva “Azәrbaycan vә Şәrq 1960-cı ildә nәşr olunan üç cildәdәbiyyatlarının yorulmaz tәdqi- lik «Azәrbaycan әdәbiyyatı taqatçısı, fәdakar elm tәşkilatçısı”
mövzusunda mәruzә edib. Ədәbiyyat elmimizin böyük cәfakeşi,
görkәmli filoloq-şәrqşünas akademik H.Araslının Azәrbaycan
әdәbiyyatının öyrәnilmәmiş problemlәrini tәdqiq etdiyini, onun
orta әsrlәr mәrhәlәsinin bir çox
namәlum vә ya az tanınan simaları vә bәdii nümunәlәri haqqında ilk araşdırıcı sözünü
dediyini söylәyәn G.Baxşәliyeva,
böyük alimin özünün elmi-nәzәri

rixi»ndә anadilli әdәbiyyatımızın
tәşәkkülündә mühüm rol oynamış Qazi Bürhanәddin, Nәsimi,
Kişvәri, Xәtai, Füzuli kimi
sәnәtkarların da әdәbiyyat tariximizdәki yerini müәyyәnlәşdirәrәk, onların bәdii-ictimai fikir
tariximizә tәsirini tәdqiq etmәsini, alimin klassik irsin öyrәnilmәsi ilә bağlı fәaliyyәtinin mühüm bir hissәsinin Nizami vә Füzuli yaradıcılığının tәdqiqi istiqamәtindә olmasını, Nәsiminin dә
ilk araşdırıcılarından sayıldığını
qeyd etdi.
H.Araslının bir mәtnşünas

alim kimi dә çox mәhsuldar olduğunu deyәn G.Baxşәliyeva
onun müxtәlif illәrdә Mәhsәti,
Nәsimi, Xәtai, Füzuli, Saib,
Qövsi, Vidadi, Vaqif vә başqa
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görkәmli şairlәrin әsәrlәrini dәfәlәrlә 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 yaranmasında böyük zәhmәtindәn, 196068-ci illәrdә muzeydә direktor
vәzifәsindә çalışdığı dövrdә gördüyü işlәrdәn, 1970-1981-ci
illәrdә Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru vәzifәsindә apardığı
böyük elmi-tәşkilati işdәn geniş
söz açdı.
G.Baxşәliyeva bildirdi ki, Hәmid Araslını vә onun әsәrlәrini
keçmiş SSRİ respublikaları ilә
yanaşı, Türkiyәdә, İranda, İraqda,
İordaniyada da gözәl tanıyır vә
yüksәk qiymәtlәndirirdilәr. O,
Özbәkistanın әmәkdar elm xadimi, Türk Dil Qurumunun fәxri
üzvü, İraq Akademiyasının fәxri
akademiki vә islam sivilizasiyasını öyrәnәn İordaniya Kral Cәmiyyәtinin fәxri üzvü kimi yüksәk
adlara layiq görülmüşdü.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb
filologiyası şöbәsinin müdiri,
f.ü.e.d., professor Vilayәt Cәfәrov “Azәrbaycan-İraq elmiәdәbi әlaqәlәrinin inkişafında
78
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akademik Hәmid Araslı mәrhәlәsi” mәruzәsindә akademik Hәmid Araslının әrәb dünyası, o
cümlәdәn İraqla bağlı apardığı
tәdqiqatlardan, elmi vә әdәbi
әlaqәlәrin qurulmasında rolundan bәhs etdi. Mәruzәni 3 istiqamәtdә aparan V.Cәfәrov Hәmid Araslının azәrbaycanlı
әrәbşünasların vә әrәb kadrların
yetişdirilmәsindә rolundan, akademikin әrәb әdәbiyyatı ilә bağlı
araşdırmalarından vә Füzulinin
hәyatı ilә bağlı Hәmid Araslı
düşüncәlәrindәn bәhs etdi.
Şәrqşünaslıq
İnstitutunun
Türk filologiyası şöbәsinin müdiri f.ü.f.d., dosent Sәriyyә
Gündoğdu “Akademik Hәmid
Araslının Azәrbaycan şәrqşünas-

lığının inkişafında rolu” mövzusunda mәruzәsindә alimin
Şәrq xalqlarının söz sәnәti ilә
qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirәn çoxcәhәtli elmi axtarışlar apardığını, mәhz bu yöndә
apardığı tәdqiqatlarla Azәrbaycan şәrqşünaslığının inkişafında
böyük rol oynadığını qeyd etdi.
Qüdrәtli alimin orta әsrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatının qarşılıqlı
әlaqәlәrinin üzә çıxarılmasında
gördüyü mühüm işlәrdәn danışan
mәruzәçi, bildirdi ki, alimin klassik 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 maraqlanması orta әsrlәr әdәbimәdәni әlaqәlәrimizin tәdqiqinә
aid Füzuli, Nәvai, Kәminә, Gülşәhri, T.Fikrәt, R.M.Əkrәm haqqında maraqlı tәdqiqatların meydana çıxarılması ilә nәticәlәnmişdir.
Sonda mәruzәlәr әtrafında
çıxışlar oldu. Akademik Vasim
Mәmmәdәliyev, akademik Möhsün Nağısoylu, tarix üzrә elmlәr
doktoru Solmaz Rüstәmova-Tohidi çıxış edәrәk, akademik
Hәmid Araslının Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında vә şәrqşünaslığında tutduğu mövqeyindәn
söz açdılar, onunla bağlı xatirәlәrini danışdılar. Sonda çıxış
edәn H.Araslının qızı, AMEAnın müxbir üzvü Nüşabә Araslı
tәdbirin tәşkilatçılarına vә iştirakçılarına ailәsi adından tәşәkkürünü bildirdi.

Vüqar Mәmmәdov,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
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“Qələm Rüstəmi” – “ümid körpüsü”
Gövhәr Baxşәliyeva
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun direktoru, Milli Mәclisin deputatı,
akademik

Görkәmli Azәrbaycan alimi, әmәkdar elm xadimi, dünya şöhrәtli şәrqşünas, fılologiya elmlәri doktoru, professor, Harvard Universitetinin fәxri professoru, mәşhur ictimai xadim Rüstәm Musa oğlu
Əliyev Azәrbaycan xalqının elm vә mәdәniyyәt tarixindә tәk-tәk parlayan zәkalardan idi. Orta әsrlәr
İran, Azәrbaycan, әrәb vә türk filologiyası sahәsindә yüksәk intellektә malik bu görkәmli şәrqşünasalimin farsdilli әdәbiyyatın tәdqiqi vә nәşri, mәnbәşünaslıq vә mәtnşünaslıq sahәlәri üzrә apardığı tәdqiqatlar onun istedadının, zәhmәtkeşliyinin vә elmә
mәhәbbәtinin bәhrәsi kimi yaranmışdı.
Rüstәm Musa oğlu Əliyev 1929-cu il yanvar ayının 13-dә Şәmkir rayonunun Morul kәndindә anadan
olmuşdur. Onun hәyatının, elmi fәaliyyәtinin zahiri
әlamәtlәrindә bir qeyri-adilik nәzәrә çarpır. 1946-cı
ildә Nizami adına Morul kәnd orta mәktәbini bitirәn
Rüstәm Əliyev Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin
Şәrqşünaslıq fakültәsinә daxil olmuş, bir il oxuduqdan sonra imtahanları müvәffәqiyyәtlә verәrәk
Leninqrad Dövlәt Universitetinә qәbul olunmuşdur.
Dünya şәrqşünaslığının mühüm mәrkәzlәrindәn
biri olan Leninqrad Dövlәt Universiteti Rüstәm

Əliyevin elmi fәaliyyәtinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. O özünü, bir tәrәfdәn Avropa
Şәrqşünaslıq mәktәbinin yetirmәsi, A.Y.Krımski,
İ.Y.Kraçkovski, Y.E.Bertels, A.A.Freyman, V.V.Struve kimi şöhrәtli alimlәrin tәlәbәsi hesab edirdi, digәr tәrәfdәn isә 20-30-cu illәrdә Azәrbaycanda
fәaliyyәt göstәrәn Əhmәd bәy Ağayev, Bәkir Çobanzadә kimi görkәmli nümayәndәlәri olan Azәrbaycan şәrqşünaslığının davamçısı sanırdı. Avropa
şәrqşünaslıq mәktәbinin elmdә dәqiqlik, konkret
faktlara әsaslanmaq, saxtakarlıqdan uzaq olmaq xüsusiyyәtlәri Rüstәm Əliyevin yaradıcılıq prinsiplәrinә dә xas idi.
Fenomenal yaddaş, sәrbәst düşüncә tәrzi, yüksәk
intellekt, dillәri öyrәnmәk mәharәti onun istedadının mühüm sahәlәri kimi elmi fәaliyyәtindә böyük
rol oynamışdır. Rus, fars, әrәb, ingilis, türk dillәrini
mükәmmәl bilmәsi ona Şәrq vә Qәrb әdәbiyyatlarını orijinaldan oxumaq imkanı verirdi. Hәr bir mәtnin, mövzunun mahiyyәtini, fәlsәfi mәnasını dәrindәn duymaq, tez qavramaq, azad duyum vә düşüncә
tәrzinә, dәrin hiss vә ağıla, yüksәk natiqlik istedadına malik olmaq, dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә elmi
vә siyasi mövzularda mühakimәlәrinin qәtiliyi,
mәntiqiliyi, cәsarәti vә pafosu ilә dinlәyicilәrini
heyran etmәk qabiliyyәti Rüstәm Əliyev fenomenini sәciyyәlәndirәn xüsusiyyәtlәr kimi ona Şәrqdә
vә Qәrbdә böyük şöhrәt qazandırmışdı.
R.Əliyev 1951-ci ildә Leninqrad Dövlәt Universitetini fәrqlәnmә diplomu ilә bitirmiş vә aspiranturada saxlanılmışdı. O, dövrünün ictimai elmlәri
sırasında önәmli yer tutan şәrqşünaslıq sahәsi üzrә
elmi fәaliyyәtә başlayaraq, Şәrq xalqlarının әdәbimәdәni abidәlәrinin elmi-tәnqidi mәtnlәrinin
hazırlanması vә nәşr etdirilmәsi kimi mәsuliyyәtli
vә nәcib bir işi öz öhdәsinә götürmüşdü.
Rüstәm Əliyev 1954-cü ildә “Sәdinin “Gülüstan” әsәrinin tәnqidi mәtni” mövzusunda namizәdlik dissertasiyası müdafıә etmişdir. Artıq elmi ictimaiyyәtin yaxşı tanıdığı gәnc alimi 1955-ci ildә
Y.E.Bertels Moskva Şәrqşünaslıq İnstitutuna dәvәt
etmiş vә o, 1971-ci ilәdәk burada kiçik elmi işçidәn
“Şәrq mәtnşünaslığı” bölmәsinin müdiri vәzifәsinәdәk yüksәlmişdir.
Şәrqşünaslığın müxtәlif problemlәrinә hәsr
olunmuş әsәrlәri ona dünya şöhrәti gәtirmiş vә bununla әlaqәdar olaraq xarici ölkәlәrin elm vә tәhsil
mәrkәzlәrinә 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 Universitetindә vә b. elm, tәhsil müәssisәlәrindә böyük
pedaqoji iş aparmışdır.
Sәdinin “Gülüstan” әsәrinin elmi-tәnqidi mәtninin tәrtibi, rus dilinә tәrcümәsi, geniş müqәddimә vә
şәrhlәrin yazılması kimi böyük bir işin icrası ilә eyni
vaxtda Cami, Xәyyam, Nizami, Füzuli kimi dahi söz
sәnәtkarlarının әsәrlәri üzәrindә tәdqiqatlar aparması
alimin erkәn yaradıcılıq yetkinliyini göstәrirdi.
Nizaminin “Leyli vә Mәcnun”, “Lirika”, Füzulinin “Seçilmiş әsәrlәri”, “Leyli vә Mәcnun”, “Qәzәllәr” kitablarının tәrtibi, rus dilinә tәrcümәsi, müqәddimә vә şәrhlәrin yazılması, Ömәr Xәyyamın “Rübailәr”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 Universitetin nәşriyyatında onun xәtti ilә “Ərәb müntәxәbatı” çap olunmuşdu. Alimә şöhrәt gәtirәn, onu
Şәrq vә Qәrb alәmindә geniş tanıtdıran Firdovsinin
“Şahnamә” (IV,V.VIII.c.), Ömәr Xәyyamın “Rübailәr”, Sәdi Şirazinin “Bustan” vә “Gülüstan” әsәrlәrinin 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.Bünyadov), mürәkkәb vә böyük elmi mәsuliyyәt tәlәb
edәn bir sahәsidir. Bu sahәyә aid faktlar “buzlu
okeanlarda üzәn aysberqlәrә” (N.Rzayev) bәnzәyir.
Mәtnşünaslıq elminin nәzәri vә praktik problem80
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lәrini dәrindәn bilәn alim öz yaradıcılıq prinsiplәrindәn çıxış edәrәk yazırdı: “Hәqiqi mәtnşünaslıq
müstәsna dәrәcәdә hәssas, riyazi dәrәcәdә dәqiq
elmdir; elә elm ki, mütәxәssislәrdәn dil, klassik
poeziya, tarix, tәsәvvüf, üslub, nәzm, obrazlı sistem-poetika, o vaxtkı elm vә s. sahәlәrdә dәrin idrak, şairin üslubunu duyum, çoxlu әlyazma nüsxәlәrindә 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” әsәrinin elmi-tәnqidi mәtninin hazırlanması, filoloji tәrcümәsi, hәmçinin mәtnin tәnqidinә, bәdii tәhlilinә
aid tәdqiqatlardan ibarәt olmuşdur.
Namizәdlik vә doktorluq dissertasiyalarının
“Gülüstan” vә “Bustan” әsәrlәrinә hәsr olunması
Sәdinin 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,
filoloji tәrcümәsi, müqәddimә vә izahların yazılması R.Əliyevә, poetik tәrcümә isә A.Starostinә mәxsus idi. 1959-cu ildә o, “Gülüstan” әsәrinin elmitәnqidi mәtnini çap etdirdi. Əsәrә yazdığı “Sәdinin
“Gülüstan”ının әsas nәşrlәri, istifadә olunmuş әlyazmalar vә mәtnin tәrtib olunma prinsiplәri” adlı
geniş ön sözdә alim әsәrin ideya-bәdii xüsusiyyәtlәrini, quruluşunu, onu yaşadan vә sevdirәn mәziyyәtlәri araşdırır, burada orta әsrlәrә xas tәfәkkür,
mәdәniyyәt vә әxlaqın bәdii ifadәsinin әhәmiyyәtini qeyd edirdi. Alim “Gülüstan” әsәrindәn XIII әsr
Yaxın Şәrq feodal cәmiyyәtinin hәyatının mühüm
sahәlәrini әks etdirәn әdәbi abidә kimi bәhs edir, Sәdinin hәyat vә yaradıcılığına dair yeni mәlumatlar
әldә edir, özünün elmi versiyasını irәli sürmәklә “Gülüstan” әsәrinin yazılma tarixini müәyyәnlәşdirirdi.
Didaktik janrın klassik nümunәsi olan, şeirlә
qafiyәli nәsrin bir-birilә әvәz edilmәsi şәklindә yazılmış, xırda hekayә vә poetik aforizmlәrdәn ibarәt
olan “Gülüstan”ın Yaxın vә Orta Şәrqdә geniş yayılmasının sәbәbini xalqın yaradıcılığına, dünyagörüşünә vә dilinә bağlılıqla izah edәn alim, eyni
zamanda, әsәrdәki bir sıra nәsihәtlәrin, aforizmlәrin
xalqın dilinә keçәrәk atalar sözü vә mәsәllәrә çevrilmәsini dә göstәrirdi. R.Əliyev “Gülüstan”dan
tәkcә ideya - bәdii mәziyyәtlәrinә görә deyil, tarixiәdәbi, tarixi-coğrafi mәlumatlar mәnbәyi, klassik
fars dilinin qiymәtli abidәsi vә b. keyfiyyәtlәri ilә
mәşhur olan bir әsәr kimi bәhs edirdi. Alimin fikrincә, 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 50ci illәrindәn “Gülüstan”la tanışlığa başlamış Avropa
şәrqşünaslarının nәşrlәrini, sonra isә Şәrq vә rus
alimlәrinin bu mövzuya hәsr olunmuş tәdqiqatlarını vә
çap nüsxәlәrini nәzәrdәn keçirmiş, onların qüvvәtli vә
zәif cәhәtlәrinә, köhnә vә yeni nәşrlәrә münasibәtini
bildirmiş, bunların müәyyәn keyfıyyәtlәrlә bir-birini
tamamladığını vә “Gülüstan”ın mәtninin 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 mәtninin 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 әlyazmanı 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 tәrcümәsinә 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, әlyazmaya 3 şәrhdәn (şәrhin müәlliflәri - XVI әsrin mәşhur
türk filoloqları Süruri, Şәmi, Sudi), “Kitabi-Gülüstan-nameyi-Şeyx Sәdi” adlanan bir maraqlı tәrcümәdәn vә beş çap variantından istifadә etmiş, bu
materiallara tәnqidi yanaşaraq, mәtnin ilk variantını
bәrpa etmişdir.

İşin gedişindә dilin qrammatik vә leksik tәlәblәrinә cavab verәn mәtn seçilmiş, şairin dil vә üslub
xüsusiyyәtlәri, klassik fars dilinin normaları nәzәrә
alınmışdır.
60-cı illәrdә İran şahının xüsusi fәrmanı ilә Sәdinin әsәrlәrinin düzgün variantının tapılması üçün
müsabiqә elan olunmuş vә bu müsabiqәdә üstünlük
qazanmış R.Əliyev 1966-cı ildә “Bustan” poemasının tәnqidi mәtnini hazırlamaq üçün İrana dәvәt
olunmuşdu. Alim müsahibәlәrinin birindә bu barәdә
deyirdi: “İrana, әsasәn, özümü sınamaq üçün getmişdim. Sәdinin “Bustan”ını çox görkәmli yerli
mütәxәssislәr çapa hazırlamışdılar. ... Dedim görüm, türk tәfәkkürü klassik Şәrq mәdәniyyәtini yaratmaq vә şәrh etmәk sahәsindәki orta әsrlәrә mәxsus sәviyyәsini yeni dövrdә necә mühafızә edir...”
R.Əliyev 1968-ci ildә “Sәdi Şirazinin poetik irsinin bәrpası problemi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafıә etmişdir. Elә hәmin ildә

Tehranda fars dilindә “Sәdinamә, ya Bustan” kitabı
çap olunmuşdur. Kitabda dissertasiyanın birinci hissәsinin әsas müddәaları – “Bustan”ın mәtnşünaslıq
tarixi, mühüm nәşrlәri, әlyazmaların tәsviri, şairin
tam külliyyatının müәyyәnlәşdirilmәsi, filoloji tәhlil mәtnin tәnqidi ilә birlikdә verilmişdir.
“Sәdi Şirazinin poetik irsinin bәrpası problemi”
әsәrindә R.Əliyev görkәmli mәtnşünas, әdәbiyyatşünas, әdәbiyyat nәzәriyyәçisi, әdәbiyyat tarixçisi vә
tәnqidçisi kimi çıxış etmişdi. O, ilk dәfә olaraq
“Bustan” әsәrinin orta әsr İran әdәbi hәyatında vә ictimai fikir tarixindә yeni dövr açdığını, bәdii sözün,
etik vә estetik görüşlәrin, әn başlıcası isә әdәbiyyatda
humanist başlanğıcın gәlәcәk inkişafını müәyyәnlәşdirdiyini 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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poeziyası haqqında orijinal elmi fıkirlәr söylәmişdir. “Nizamişünaslıq” şöbәsinә başçılıq edәndәn
sonra isә bütün elmi potensialını, yaradıcılıq qüdrәtini dahi Azәrbaycan şairinin әsәrlәrinin tәdqiqi
vә nәşrinә yönәltmiş, başçılıq etdiyi şöbәni Nizaminin hәyatını, poeziyasını araşdırmaq üçün sәfәrbәr
etmişdir. 1980-cı ildә “XI-XII әsrlәrdә Azәrbaycan
mәdәniyyәti vә Nizami Gәncәvinin yaradıcılığı”
mövzusunda keçirilmiş konfransda nizamişünaslığın problemlәri ilә bağlı çıxış etmiş vә Nizami yaradıcılığı ilә mәşğul olan mütәxәssislәrin elmi
fәaliyyәtinә istiqamәt vermişdir.
Onun tәşәbbüsü vә rәhbәrliyi ilә nizamişünasproblemlәri hәll etmәklә “Bustan”ın öz layiqli qiylığın aktual problemlәri vә perspektivlәri, müxtәlif
mәtini alacağını, Şәrq әdәbiyyatında humanizm
inkişaf istiqamәtlәri vә s. mәsәlәlәr Azәrbaycan elproblemlәri, renessans әnәnәlәri kimi mühüm tarixi
minin mühüm sahәsi kimi diqqәt mәrkәzinә çevrilhadisәlәrin kökünü müәyyәnlәşdirmәk üçün real
di. Nizaminin dövrü, әdәbi mühiti vә hәyatı, әsәrlәimkan yaranacağını göstәrirdi.
rinin ideya-mәzmun vә poetik xüsusiyyәtlәri, hәmR.Əliyevә şöhrәt gәtirәn әsәrlәrdәn biri dә “Şahçinin Nizami vә dünya әdәbiyyatı kimi monumental
namә”nin tәnqidi mәtninin bәrpası idi. Bütünlükdә
problemlәrin - Azәrbaycanda hәlә 40-cı illәrdәn
bu işә Y.E.Bertelsin başçılığı ilә 15 illik gәrgin zәhәsası qoyulmuş bu mәsәlәlәrin hәllindә başlıca istimәt sәrf olunmuşdu. Epopeyanın 4-cü cildini
(1965) Y.Bertels vә N.Osmanovla birlikdә,
5-8-ci cildlәri isә (1967) alim tәk hazırlamışdı. 1971-ci ildә o, “Şahnamә”nin elmitәnqidi mәtnini Tehranda çap etdirmişdi.
Yaradıcılığının 1971-ci ildәn sonrakı
dövründә R.Əliyev bir müddәt Azәrbaycan
EA Əlyazmaları Fondunda “Ərәb әlyazmaları” şöbәsinә rәhbәrlik etmişdir. Əlyazmaların tәsvirini mәtnşünaslığın әsası
hesab edәn alim әlyazmaların kataloqlaşdırılması, dünya standartları sәviyyәsinә
çatdırılması sahәsindә işlәr görmüşdür.
Əlyazmaların tam kataloqunu tәrtib etmiş,
1984-cü ildә müәlliflәr heyәti ilә birlikdә
“Ərәb әlyazmaları kataloqu” kitabını vә
qamәt olaraq alim, sözsüz ki, Nizami “Xәmsә”sinin
“Əlyazmalar kataloqunun tәrtib prinsiplәri” mövzuyenidәn tәrcümәsi vә nәşri işlәrini mühüm hesab
sunda mәqalә çap etdirmişdir.
edirdi. Onun yorulmaz fәaliyyәti sayәsindә digәr
Azәrbaycan әdәbiyyatı klassiklәrindәn Rәhmәti
görkәmli alimlәrin tәrcümәlәri dә daxil olmaqla 80Tәbrizinin “Divan”ı, Nәsiminin 2 cildlik “Lirika”
ci illәrin filoloji tәrcümәlәri nizamişünaslıqda yeni
kitabının tәrtibi, rus dilinә tәrcümәsi, “Fәzlullah
mәrhәlәnin әsasını qoydu.
Nәimi Tәbrizi vә İmadәddin Nәsimi Şirvaninin fars
Rüstәm Əliyev Nizami Gәncәvinin 840, 850 illik
“Divan”ının tәrtibi vә Tehranda çapı alimin 70-ci ilyubileylәri şәrәfınә şairin bütün әsәrlәrinin Azәrlәr elmi fәaliyyәtinin bәhrәsi idi.
baycan vә rus dillәrindә poetik vә filoloji tәrcümә1980-ci ildәn Rüstәm Əliyev Nizami adına Ədәsini hazırlayıb nәşr etdirmәk kimi nәhәng bir işә
biyyat İnstitutunda “Nizamişünaslıq” şöbәsinә rәhbaşçılıq etdi. Tәkcә 1981-ci ildә Azәrbaycan, rus,
bәrlik etmişdir. Özünü “birinci dәrәcәli nizamişüfars dillәrindә altıdan çox kitab, dövri mәtbuatda
nas” adlandıran alim hәlә elmi fәaliyyәtinin ilk çağNizami yaradıcılığının müxtәlif sahәlәrinә hәsr
larında Sәdi Şirazinin әsәrlәri üzәrindәki tәdqiqatı
olunmuş bir sıra mәqalәlәr çap etdirmişdir. Sonrakı
ilә yanaşı, Nizaminin “Leyli vә Mәcnun” (1957),
illәrdә ilk dәfә olaraq Azәrbaycan vә rus dillәrindә
“Lirika” (1960) kitablarını çap etdirmiş, kitablara
Nizami yaradıcılığı haqqında “Qısa biblioqrafik
yazdığı “Ön söz” vә “İzahlar”da Nizami yaradıcılımәlumat” kitabı, “Görkәmli rus alimlәri vә yazıçığına böyük mәhәbbәtini ifadә etmiş, onun dövrü vә
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ları Nizami Gәncәvi haqqında”, “Şairin kitabxanası” seriyasından Leninqradda çap olunmuş bir cildlik
“Şeirlәr vә poemalar”, Moskvada nәfis tәrtibatda,
orta әsr miniatürlәri ilә çap olunmuş 5 cildlik, Bakıda rus dilindә irihәcmli “Nizami Gәncәvi. Seçilmiş
әsәrlәri” kitabı (1989), rus dilindә “Ölmәz mәhәbbәt haqqında poema” (1991) adlı tәdqiqat әsәri vә s.
alimin böyük istedadının vә zәhmәtinin bәhrәsi idi.
Ümumiyyәtlә, bu illәrdә Nizaminin әsәrlәri, әsasәn, R.Əliyevin redaktorluğu, tәrtibatı, tәrcümәsi,
ön sözü vә izahları ilә nәşr olunurdu. “Xәmsә”nin
fars dilindәn Azәrbaycan vә rus dillәrinә filoloji tәrcümәsi, tәdqiqi R.Əliyevin yaradıcılığının çox mühüm bir sahәsi idi. O, Nizami irsinin әlavәlәrdәn,
dәyişikliklәrdәn tәmizlәnmәsindә, orijinalın bәrpasında, Azәrbaycan vә rus dillәrinә tәrcümә olunmasında әvәzsiz xidmәtlәr göstәrmişdir. Onun bir nizamişünas kimi fәaliyyәti elmi-әdәbi ictimaiyyәtin
diqqәt mәrkәzindә idi. Alimin hәr bir kitabı sensasiya doğurur, haqqında mәqalәlәr, rәylәr yazılır,
müsahibәlәr aparılırdı. Əgәr görkәmli şairimiz
B.Vahabzadә “Şәxsәn mәn Nizaminin böyüklüyünü, onun Azәrbaycan milli tәfәkkürünә hansı böyük
fikirlәri gәtirdiyinı Rüstәmin filoloji tәrcümәlәrindәn vә onlara yazdığı kommentariyalardan öyrәnmişәm”, - deyirsә, Nizamini sevәn başqa oxucuların
R.Əliyevin tәrtib vә tәrcümә etdiyi, ön söz vә izahlar yazdığı kitablardan necә zәnginlәşdiyini tәsәvvür etmәk çәtin deyildir.
Nizaminin әsәrlәrini dәfәlәrlә çap etdirәn, filoloji vә poetik tәrcümәsinә, tәnqidi mәtninә müqәddimә 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 mütәxәssislәrin diqqәtini cәlb edirdi. Xüsusәn, bu problem
әtrafında alimin 70-ci illәrin sonu - 80-ci illәrin başlanğıcında çap etdirdiyi sensasiya xarakterli mәqalәlәri: “Nizaminin namәlum müasiri”, “Nizaminin

poemalarında qıpçaq-oğuz gözәli”, “Nizaminin
tәrcümeyi-halına dair yeni araşdırmalar” nizamişünaslığın inkişafına tәkan verdi. Nizaminin ictimai
mәnsubiyyәti, xüsusәn, babası “Zәki Müәyyәddin”
adı ilә bağlı, elәcә dә şairin öz anası haqqında işlәtdiyi “rәisә” sözünün etimologiyası haqqında, hәmçinin onun qıpçaq qızı Afaqla evlәnmә tarixinә dair
vә s. problemlәr әtrafinda R.Əliyev Nizami dövründә geniş yayılmış antroponimi sistem vә onomastikanın qanunlarından istifadә etmәklә, şәrqşünaslıqda mübahisәli olan bir çox mәsәlәlәrә aydınlıq gәtirir, onun әldә etdiyi nәticәlәr nizamişünaslığın
uğuru kimi qiymәtlәndirilirdi.
Nizami yaradıcılığa lirika ilә başlamışdır. R.Əliyev dә Nizami haqqında geniş tәdqiqatlara 1960-cı
ildә Moskvada çap olunmuş “Lirika” kitabına yazdığı 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 salır. Qәsidәnin mәnşәyi, mәzmunu vә quruluşundan
bәhs etmәklә o, bu formanın bir vaxtlar müxtәlif
mövzularda yazıldığını, sonralar mövzuca mәhdudlaşıb mәzmunsuzlaşaraq ancaq mәdhiyyә xarakteri
daşıdığını vә Nizaminin yaradıcılığında yeni hәyat,
real mәzmun kәsb etdiyini göstәrmişdir. Nizami öz
qәsidәlәrindә hәr şeydәn әvvәl insanpәrvәrlik ideallarını, fәlsәfi düşüncәlәrini, ictimai-siyasi görüşlәrini әks etdirmişdir. Qәsidәnin tematika vә mәzmununda Nizaminin yaratdığı islahatlar bu poetik formanın gәlәcәk inkişafinı müәyyәnlәşdirmişdir.
Alimin fikrincә, fәlsәfı-didaktik qәsidә öz yaranışı
ilә Nizamiyә borcludur. Şәrqin Nizamidәn sonra yaşamış böyük şairlәri onun yolu ilә getmiş,
onun mәktәbini davam etdirmişlәr.
Nizaminin qәzәl formasına gәtirdiyi yeniliklәri tәhlil edәn alim şairin ritorik, tәmtәraqlı, oxucunu heyrәtlәndirәn obrazlarla deyil, lirik qәhrәmanın daxili alәmini açmaqla
gözәl sәnәt nümunәlәri yaratdığını qeyd
edirdi.
R.Əliyevin Nizaminin 850 illik yubileyi
şәrәfınә çap etdirdiyi sanballı әsәrlәrdәn biri
Əbu Bәkr ibn Xosrov әl - Ustadın “Munisnamә” әsәri idi. Bu әsәrdә alimin tәrcümәçilik
vә әdәbiyyatşünaslıq istedadı birlәşmişdi.
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“Munisnamә” әsәri 1920-ci ildә Böyük Britaniyaya aparılmış vә orada “1001 gecә” adı ilә saxlanmışdı. Akademik Ziya Bünyadovun sәyi nәticәsindә
fotosurәti gәtirilmiş bu әsәrin üzәrindә R.Əliyev
böyük yaradıcılıq işi aparmış, әsәri rus dilinә tәrcümә 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 mükәmmәlliyi üçün tәrcümә vә izahları vacib hesab edirdi. Alimin ilk tәrcümәlәri sırasına Sәdinin “Gülüstan”ının,
Xәyyamın “Rübailәr”inin - N.Osmanovla birlikdә rus dilinә tәrcümәsi daxil idi. Onun tәrcümә yaradıcılığında farsdilli әdәbiyyatdan, xüsusilә, Nizaminin
әsәrlәrindәn nümunәlәr üstünlük tәşkil edir. “Sirlәr
xәzinәsi”, “Yeddi gözәl” әsәrlәrinin fars dilindәn
Azәrbaycan vә rus dillәrinә, “Leyli vә Mәcnun”,
“Lirika” 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 Bәdrәddin Simavi haqqında poema”sını (P. Jeleznovla
birlikdә) rus dilinә, M.Ə.Rәsulzadәnin “Azәrbaycan şairi Nizami” әsәrini Azәrbaycan dilinә tәrcümә
etmişdir. Alimin әrәb әdәbiyyatından da bir sıra
tәrcümәlәri vardır.
Tәnqidi mәtnini hazırladığı, tәrcümә etdiyi әsәrlәrә yazdığı ön söz vә izahlar R.Əliyevin tәdqiqatçılıq 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 әsәrlәrdә 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 amillәrdәn biri dә onun natiqliyi, elmi-siyasi fikirlәrini, görüşlәrini pafosla, qәti, tәkzibolunmaz mәntiqlә söylәmәsi idi. Onun nitqindәki cazibә vә gözәllik elmi
üslubuna da xas idi. O, әn çәtin, mürәkkәb mәtlәblәri aydın, obrazlı, cәlbedici şәkildә demәk vә yazmaq istedadına malik idi. R.Əliyev dәrin elmi düşüncәlәrini sadә, obrazlı ifadә etmәklә, populyarlaşdırmaqla hәr bir Azәrbaycan vә rusdilli oxucunu bö84
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yük klassiklәrin әsәrlәrini oxumaq, anlamaq, zövq
almaq mәqamına çatdırmışdı. Alimin rus dilindә
“Ölmәz mәhәbbәt haqqında poema” kitabına yazdığı ön sözdә Z.Bünyadov onun yaradıcılığının bu
cәhәtini yüksәk qiymәtlәndirmişdi: “Sonsuz maraqla, 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 müәllif sadә vә cәlbedici danışa bilir. Oxucunu Nizaminin, onun qәhrәmanlarının mürәkkәb, parlaq dövrünә 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 60-70ci illәrdә xarici ölkәlәrdә, o cümlәdәn tez-tez İranda
elmi ezamiyyәtlәrdә olarkәn xaricdә yaşayan azәrbaycanlılarla görüşmәsi vә vәtәnә dönәrkәn “Dünyada azәrbaycanlılar” mövzusunda televiziyada vә
mәtbuatda xalqın böyük marağına sәbәb olan çıxışlar 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 qiymәtlәndirirdi: “... Azәrbaycan türkcәsi ilә üç şeiri vә fars dilindә yazdığı irihәcmli mәnzumә mәnim hәyatımda
tәltif edildiyim әn böyük orden, medal vә nişanlardır.” R.Əliyev o taylı, bu taylı şairlәr arasında ünsiyyәt, әlaqә yaratmışdı. Onlar bir-birinә yazdıqları şeirlәri, mәktubları onun vasitәsilә göndәrirdilәr. Şairlәr
onun bu xidmәtlәrini yüksәk qiymәtlәndirmiş, ona
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şeirlәr hәsr etmiş, “Ümid körpüsü” (M.H.Şәhriyar),
“Elçi göyәrçini” (Sәhәnd) kimi ifadәlәrlә әzizlәmişlәr. Azәrbaycanca yazan cәnublu şairlәrin yaradıcılığında R.Əliyevlә tanışlıqdan sonra uğurlu bir
dönüş yaranmışdı.
R.Əliyev elmi fәaliyyәti ilә yanaşı, Azәrbaycan
ilә İran arasında dostluq münasibәtlәrinin, ictimaiәdәbi-mәdәni әlaqәlәrin inkişafına, möhkәmlәnmәsinә çalışırdı. O, Azәrbaycan-İran dostluq cәmiyyәtinin sәdri, “Vәhdәt ocağı” birgә müәssisәsinin
baş direktoru, “Nizami Gәncәvi” jurnalının vә
“Şәhriyar” qәzetinin baş redaktoru idi. Jurnala vә
qәzetә Nizami Gәncәvi vә Şәhriyarın adının verilmәsinin 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 yaradıcılığının yetkin çağında dünyasını dәyişdi. Elmi zirvәlәr fәth etmiş alim Nizaminin hәyat vә yaradıcılığına hәsr olunmuş, “Hәyatımın kitabı” adlandırdığı son әsәrini tamamlaya bilmәdi...
Aşağıda böyük Azәrbaycan şairi Seyid Mәhәmmәdhüseyn 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, unudulmaz şәxsiyyәtinin ruhunun şad olması vә bir daha
görüşәcәyi vә bol-bol “qonuşacağı” inamı ilә bu
yazını tamamlayırıq.

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.

M.H.ŞƏHRİYAR
CAN RÜSTƏM!

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

Govhar Bakhshaliyeva
Man of letters – bridge of hopes
Summary

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.

The paper deals with life story and scientific activities of Doctor of philological sciences, Professor
Rustam Aliyev, who was a well-known Azerbaijani
scholar, long serving scientist, world class orientalist, 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.
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Dünya miqyaslı iranşünas
Unudulmaz ustadım, professor Rüstәm Əliyevin 90 illiyinә
Mәsiağa Mәhәmmәdi
AMEA akad. Z.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun
İran filologiyası şöbәsinin müdiri,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Professor Rüstәm Əliyev XIX
әsrin ikinci yarısında vә XX әsrin
ilk onilliklәrindә çiçәklәnmә dövrünü yaşayan klassik şәrqşünaslıq
mәktәbinin parlaq davamçısı idi.
Filoloji mahiyyәtli bu mәktәbin
әsasını Şәrq dillәrinә dәrindәn bәlәdlik, әlyazma nüsxәlәrinin tekstoloji
tәdqiqi vә әksәr hallarda tәrcümәsi,
bu zәmindә tarixi-ictimai reallıqlar,
fәlsәfi-әxlaqi konsepsiyalar vә bәdii
sistemlәr haqqında mülahizәlәrә
keçid tәşkil edirdi. Belә bir mәktәbin әnәnәlәrinә söykәnәn 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 ixtisası fars dili vә әdәbiyyatı, elәcә dә bütövlükdә farsdilli
әdәbiyyat idi.
Rüstәm Əliyevin bu sahәdә әn
mühüm vә әn geniş tәdqiqatları
dahi İran şairi Sәdi Şirazi yaradıcılığı 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 elmitәnqidi mәtnlәrini hazırlamamış,
hәm dә onların mәzmunu vә
poetikası barәdә ciddi elmi mülahizәlәrini ortaya qoymuşdur.
Rüstәm Əliyevin Sәdi yaradıcılığı ilә bağlı ilk işi «Gülüstan»ın
elmi-tәnqidi mәtni, araşdırma vә
şәrhlәrlә birgә rus dilinә tәrcümәsi
olmuşdur. Bu iş 1959-cu ildә iri
formatda 700 sәhifәlik bir kitab şәk86
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lindә 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 fikirlәrlә rastlaşırıq. «Gülüstan»ın
tamamilә yeni bir janrda yazıldığını, Sәdinin öz ixtirası olduğunu irәli
sürәn alim onun «adәmiyyәt» fәlsәfәsi timsalında dünyagörüşünün
ümümbәşәri mahiyyәtini açıqlayır,
fars әdәbi dilinin tәşәkkülü vә
inkişafında müstәsna xidmәtlәrini
әyani sübutlarla göstәrir.
«Bustan»la bağlı Rüstәm Əliyevin әn mühüm kәşfi әsәrin ilkin
variantda «Sәdinamә» adlanması
vә elәcә dә onun «Şahnamә»yә
antiteza kimi düşünülmәsi ideyasıdır. Tәsadüfi deyil ki, әsәr 1968ci ildә Tehranda mәhz bu adla nәşr
olunmuş, M.Minоvi, M.Moin,
Z.Sәfa kimi nüfuzlu İran alimlәrinin yüksәk qiymәtini almışdı.
Bu, artıq gәnc Azәrbaycan şәrqşünasının beynәlxalq alәmdә qәbul
olunmasından xәbәr verirdi.
Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq
tәdqiqatları, tәbii ki, Sәdi irsi ilә
mәhdudlaşmır. Alim paralel şәkil-

dә başqa bir dahinin - Ömәr Xәyyamın şәxsiyyәti vә yaradıcılığına
diqqәt yetirir. Mәlumdur ki, Xәyyam XIX әsrdә Fitsceraldın tәrcümәlәri sayәsindә Avropanı, ardınca
isә Amerikanı fәth edәndәn sonra
onun rübailәrinin atribusiyası
problemi әn vacib mәsәlә kimi ortaya çıxmışdı. Rüstәm Əliyev
şәrqşünaslığın bu aktual vәzifәsinә, sözsüz ki, biganә qala bilmәzdi. 1959-cu ildә o, tanınmış şәrqşünas M.N.Osmanovla birlikdә
Xәyyam rübailәrinin 1207-ci ildә
yazıldığı ehtimal olunduğu üçün
әn qәdim әlyazması sayılan vә
Kembricdә saxlanan nüsxәsi әsasında iki cilddә «Ömәr Xәyyam.
Rübailәr» kitabını Moskvada nәşr
etdirdi. Kitab Xәyyam rübailәrinin
farsca mәtnindәn, ruscaya tәrcümәsindәn, müqәddimә vә şәrhlәrdәn 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 ehtiva edәn müqәddimәnin әhәmiyyәtini әsla azaltmamışdır vә indinin özündә dә şәrqşünaslar bu
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mәnbәdәn dәyәrli bir mәxәz kimi faydalanırlar.
Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq fәaliyyәtinin әn
parlaq sәhifәlәrindәn birini, şübhәsiz, onun Firdovsi
«Şahnamә»si üzәrindә işi tәşkil edir. 1950-ci illәrin
sonunda «Şahnamә»nin elmi-tәnqidi mәtnini hazırlamaq mәqsәdilә Moskvada mәrhum Yevgeni Eduardoviç Bertelsin rәhbәrliyi altında sonralar sovet iranşünaslığının bütün ağırlığını çiyninә almış istedadlı
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-tәnqidi mәtnini hazırladı vә bu
mәtn 1960-1971-ci illәrdә Moskvada 9 cilddә nәşr
olundu. Hәmin 9 cilddәn üçü (4,5 vә 8-ci cildlәr) bilavasitә Rüstәm müәllim tәrәfindәn hazırlanmışdı vә
sonralar İranda da tәkrar nәşr olunmuşdu. Bu nәşrlәrә
yazığı ön sözlәrdә Rüstәm müәllim
tәkcә әlyazmaların tәsviri ilә kifayәtlәnmir, hәm dә Firdovsinin fars dili
vә әdәbiyyatı tarixindә yeri, «Şahnamә»nin mәnbәlәri, onun özündәn
sonrakı әdәbiyyatla, xüsusәn Nizami
yaradıcılığı ilә әlaqәlәrinә dair
dәyәrli fikirlәr irәli sürürdü.
Rüstәm Əliyev tәkcә fars әdәbiyyatının tәdqiqi ilә deyil, tәbliği ilә dә
intensiv şәkildә mәşğul olurdu. 19501960-cı illәrdә Moskvada vә Leninqradda farsdilli әdәbiyyatdan edilәn
poetik tәrcümәlәrin әksәriyyәti
mәhz onun ön sözü, şәrhlәri vә redaktorluğu ilә nәşr olunurdu. Lakin Rüstәm müәllimin İran әdәbiyyatı vә mәdәniyyәtinin tәbliği sahәsindәki fәaliyyәti tәkcә SSRİ miqyası ilә mәhdudlaşmayıb, bir sıra Şәrq vә Qәrb ölkәlәrini dә әhatә
edirdi. Onun bu istiqamәtdәki çalışmalarının zirvәsi
1965-ci ildә ABŞ-a uzunmüddәtli elmi ezamiyyәti
oldu. Beş ay müddәtindә ABŞ-ın sәkkiz universitetindә İran әdәbiyyatı vә mәdәniyyәtinә dair mühazirәlәr oxuyan Rüstәm Əliyev mәhz bunun sayәsindә
Harvard universitetinin fәxri doktoru seçildi vә
Riçard Fray kimi dünya miqyaslı bir iranşünasın yüksәk qiymәtini aldı.
Rüstәm Əliyev әksәr mediyevistlәrdәn – orta әsr
mütәxәssislәrindәn fәrqli olaraq, müasir fars
әdәbiyyatı üzәrindә dә ciddi araşdırmalar aparırdı.
İrana daimi sәfәrlәri dә onun bu işinә әlverişli imkan
yaradırdı. Rüstәm müәllimi öyrәndiyi әdәbiyyatın
tәkcә tarixi deyil, müasir durumu vә perspektivlәri dә
dәrindәn maraqlandırırdı. Xüsusәn XX әsr fars poeziyasında vәzn, qafiyә, poetik texnika vә üslub
sahәsindә baş verәn yeniliklәr onun diqqәt
mәrkәzindә dayanırdı. Burada Rüstәm müәllimin hәmin mәsәlәlәrlә bağlı üç mühüm işinin adını
çәkmәklә kifayәtlәnmәk 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 olunmuşdur. 1965-ci ildә Kembricdә
keçirilәn beynәlxalq iranşünaslıq konqresindә
Rüstәm Əliyev «Fars poeziyası vә onun perspektivlәri» adlı böyük maraq doğuran mәruzә ilә çıxış
etmişdir. Nәhayәt, 1967-ci ildә Parisdә Roman Yakobsonun şәrәfinә nәşr olunmuş nüfuzlu bir mәcmuәdә Rüstәm müәllimin «Fars şeirinin tәkamülü»
adlı tәqribәn iki çap vәrәqi hәcmindә geniş araşdırması çap edilmişdir. Bu tәdqiqatlar göstәrdi ki,
Rüstәm Əliyev tәkcә bir mәtnşünas vә әdәbiyyat tarixçisi deyil, hәm dә görkәmli bir әdәbiyyat nәzәriyyәçisidir.

Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq fәaliyyәti onun
farsdilli Azәrbaycan әdәbiyyatı, o cümlәdәn, Nizami,
Nәsimi vә Füzuli irsi üzәrindә tәdqiqatları ilә tamamlanırdı. Misal üçün, o, 1974-cü ildә Tehranda
İmadәddin Nәsimi vә Fәzlullah Nәiminin fars
divanını nәşr etdirmiş vә bu nәşr barәdә hәm Azәrbaycan, hәm dә İran mәtbuatında çox yüksәk rәylәr
dәrc olunmuşdu. 1958-ci ildә Füzulinin «Leyli vә
Mәcnun»u, 1959-cu ildә isә qәzәllәri Rüstәm
müәllimin ön söz vә izahları ilә Moskvada rus dilindә nәşr edilmişdi.
Çox vaxt Rüstәm müәllim haqqındakı yazı vә
çıxışlarda belә tәsәvvür yaradılır ki, o, yalnız Bakıya
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 müәllimin müqәddimәsi
vә şәrhlәri ilә Moskvada nәşr olunmuşdur. Bu, onu
göstәrir ki, Rüstәm Əliyevin Nizami irsinә marağı
daimi olmuşdur, sadәcә Bakıya qayıdandan sonra onun
bu yöndәki fәaliyyәti daha intensiv xarakter kәsb
etmişdir. Nizami yaradıcılığını bütövlükdә farsdilli
әdәbiyyat kontekstindә, o cümlәdәn, İran әdәbiyyatı ilә
әlaqәlәr zәminindә nәzәrdәn keçirәn alim bunun
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doktor Cavad Heyәt bildirirdi ki,
onun Sәhәndlә tanışlığının, elәcә dә
Şәhriyarın Sәhәnd vasitәsilә Tәbrizdәn Tehrana gәtirilәrәk, ana dilindә
yazmağa
tәşviq
edilmәsinin
tәşәbbüskarı mәhz Rüstәm Əliyev
olmuşdur. Böyük alimin İranda bir
neçә il davam edәn fәaliyyәtinin
qeyd edilәn iki istiqamәtinin kәsişmә nöqtәsi isә 650 illiyini qeyd
etdiyimiz İmadәddin Nәsiminin fars
divanının nәşri oldu. Rüstәm Əliyev
İranın
Mәclis
kitabxanasında
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 “Dünya”
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 farsdilli oxuculara tanıdılması istiqamәtindә birincilik
Rüstәm Əliyevә mәxsusdur. Nәimiyә gәldikdә isә,
Rüstәm Əliyevin nәşri hәlәlik onun şeirlәrinin
yeganә mәtbu nümunәsi olaraq qalır, baxmayaraq ki,
sonralar Fәzlullahın fars divanının digәr, daha kamil
әlyazma nüsxәlәri aşkar edilmişdir.
Belәliklә, 1929-cu ildә Şәmkir rayonunun kiçik
Morul kәndindә doğulan Rüstәm Əliyev fenomenal
istedadı sayәsindә hәlә gәnc yaşlarından başlayaraq,
dünya şәrqşünaslığının nüfuzlu mәrkәzlәrindә öz
sözünü demiş, Azәrbaycanı, Azәrbaycan elmini
yüksәk lәyaqәtlә tәmsil etmişdi. Alim üçün hәqiqi
vәtәnpәrvәrliyin nümunәsi dә elә budur!

sayәsindә nizamişünaslığa yeni ruh, yeni nәfәs
gәtirmişdir.
1980-ci ildә Bakıda keçirilәn «XI-XII әsrlәr
Azәrbaycan mәdәniyyәti vә Nizami Gәncәvi yaradıcılığı» mövzusunda ümumittifaq elmi konfransında
Rüstәm müәllim «Nizamişünaslığın problemlәri»
adlı mәruzә ilә çıxış etmiş, nizamişünaslıq qarşısında
duran vәzifәlәri 13 bәnddә ümumilәşdirmişdi.
Sonrakı illәrdә bu 13 vәzifәdәn çoxunu Rüstәm
müәllim bilavasitә özü yerinә yetirdi. Buraya Nizami
әsәrlәrinin yeni tәnqidi mәtnlәrinin hazırlanması,
Azәrbaycan vә rus dillәrinә filoloji tәrcümәsi,
Nizami haqqında әdәbiyyatın tam biblioqrafiyasının
tәrtibi, şairin dövrü vә müasirlәri ilә bağlı
araşdırmalar vә s. daxildir. 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 müqәddimә vә şәrhlәrlә rus dilinә tәrcümәsidir. Çox yüksәk sәviyyәdә yerinә yetirilmiş bu işlә
Rüstәm müәllim şәrqşünaslığa vә Azәrbaycanşünaslığa misilsiz bir xidmәt göstәrmişdir.
Ötәn әsrin 60-cı illәrinin ikinci
yarısında Rüstәm Əliyevin İrana
Masiagha Mohammadi
davamlı vә uzunmüddәtli elmi ezamiyyәtlәri olur, bu sәfәrlәr zamanı
A world class Iranist
o, bir tәrәfdәn, ixtisasına uyğun
Summary
surәtdә, peşәkar mәtnşünas qismindә Firdovsi, Sәdi, Xәyyam kimi
The article is dedicated to a highly esteemed scholar in the field of
klassiklәrin әsәrlәrinin elmi-tәnqidi
Iranian studies, Professor Rustam Aliyev’s great contributions to the
mәtnini hazırlayaraq Tehranda nәşr
study and propagation of Persian literature. Scholar’s PhD and doctoral
etdirir, digәr tәrәfdәn dә, Şәhriyar,
dissertations devoted to Saadi heritage, specifically, to poet’s two masSәhәnd, Cavad Heyәt kimi Cәnubi
terpieces Gulistan (The Rose Garden) and Bustan (The Orchard), the
Azәrbaycan ziyalılarını әtrafına
critical texts of those works, as well as his doings in terms of propagatoplayaraq, milli mәfkurәnin yayıltion of creativity of Firdowsi, Khayyam, Nizami, Naimi, Nasimi, and
masına vә güclәnmәsinә, Arazın iki
Fuzuli in the academic sphere and among wide range of readers are
tayı arasında mәdәni körpünün
being discussed.
qurulmasına xidmәt edirdi. Mәrhum
88
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Rüstəm Əliyev bir ərəbşünas kimi
Əlyazmaları Fondu (indiki Əlyazmalar İnstitutu),
AMEA Nizami Gәncәvi adına Ədәbiyyat İnstitutunun Şәrqşünaslıq vә Ədәbiyyat İnstitutlarında çıxışlarıQәdim dövr Azәrbaycan әdәbiyyatı şöbәsinin müdiri, nı dinlәdiyim Rüstәm müәllimi hәm dә bir әrәbşünas kimi tanımışam.
filologiya üzrә elmlәr doktoru, professor
Professor Rüstәm Əliyevin әrәb filologiyasına ciddi
marağı Leninqrad Dövlәt Universitetindә tәhsil
Professor Rüstәm Əliyevin tәqdimindә elmi vә
aldığı
illәrdәn başlamışdır. O, akad. Kraçkovskinin tәәmәli fәaliyyәtinin nәticәsi kimi işlәdilәn «şәrqşünas» sözü tamamilә yerinә düşәn bir tәrifdir. Coğ- lәbәsi kimi әrәbşünas Rozenin әnәnәsini davam etdirrafi baxımdan Avropa qitәsinә görә Şәrq anlayışı ilә miş vә L.Z. Pisarevski ilә birgә universitet tәlәbәlәri
bağlı olan bu sahәnin hüdudları çox geniş olsa da, üçün «Ərәb müntәxәbatı»nı hazırlamışdır. 20 ç.v. hәcbu halda biz әnәnәvi olaraq Yaxın
vә Orta Şәrq regionunu nәzәrdә tuturuq. Regionda isә üç dildә - әrәb,
fars vә türk dillәrindә yaradılmış
zәngin әdәbi-mәdәni irsin öyrәnilmәsi Azәrbaycan şәrqşünaslığının
diqqәtindә olmuşdur. Şәrqşünaslarımız adәtәn bu sahәlәrin birindә ixtisaslaşmışlar. Tәcrübә göstәrir ki,
hәr üç dildәki irsi öyrәnmәklә fәaliyyәtini istiqamәtlәndirmәyi bacaran
şәrqşünas-alimlәrimizin uğuru daha
böyük vә şöhrәtlidir. Keçәn әsrin
ikinci yarısında vә hazırda belә alimlәrdәn prof. Rüstәm Əliyev, akad.
Ziya Bünyadov vә akad. Vasim
Mәmmәdәliyevi göstәrmәk olar.
Əsas elmi fәaliyyәt sahәsi iranşünaslıqla – fars- mindә olan bu kitabda әrәb әdәbiyyatına aid çoxlu nüdilli әdәbiyyatın tәdqiqi, mәtnşünaslıq mәsәlәlәri ilә munәlәr toplanmışdır. Mәncә, bu әsәr indi dә aktuallıbağlı olan prof. Rüstәm Əliyev әrәb dilindә yaradıl- ğını saxlayır, çünki 40 ildәn çoxdur ki, Azәrbaycanda
mış vә tәsiri dünya mәdәniyyәtinә keçmiş siviliza- BDU-da vә indi bir neçә başqa universitetdә әrәb
siyanı sadәcә öyrәnmәklә kifayәtlәnmәmiş, eyni za- filologiyası şöbәsi vardır, lakin belә bir müntәxәbatın
manda bir әrәbşünas kimi fәaliyyәt göstәrmişdir. hazırlanmasına tәşәbbüs göstәrilmәmişdir.
Fars әdәbiyyatı vә Nizami Gәncәvinin lirikası
Rüstәm müәllimin әrәbşünaslıq işlәri müxtәlif istihaq
qında yazdığı işlәrdә alim qәzәl haqqında fikirqamәtlәrdә olmuşdur: әrәb әdәbiyyatına aid yazıları,
iranşünas kimi apardığı tәdqiqatlardakı müvafiq lәrini әrәb әdәbiyyatında bu janrın yaranması ilә
problemlәr haqqında bәhs etdikdә әrәb әdәbiyyatı başlamaqla qәsidәnin ilkin şәkli, әhatә etdiyi nәsib
mәsәlәlәrinә yer vermәsi, mәtnşünaslıq işlәrindә vә vә başqa bölmәlәrinә әrәb dilindә ilkin qaynaqlar
filoloji tәrcümәlәri yerinә yetirdikdә nәşrlәrә yazdığı әsasında diqqәti yönәldir.
O, şeirin vәzni ilә bağlı problemlәrdәn bәhs etizahları, ABŞ, әrәb ölkәlәri vә keçmiş Sovet
İttifaqının müxtәlif universitetlәrindә әrәb әdәbiyyatı dikdә, әrәb şeiri mühitindә tәşәkkül tapmış әruzun
tarixinә aid oxuduğu mühazirәlәri, әrәb filologiyası xüsusiyyәtlәri, növlәri vә inkişafını izlәyir. Bununla
ilә bağlı keçirilәn elmi müzakirә vә yığıncaqlardakı әlaqәdar gәtirdiyi nümunәlәr әrәb, fars vә türk –
çıxışları, әrәb әdәbiyyatının ayrı-ayrı dövrlәri Azәrbaycan әdәbiyyatlarını әhatә edir.
Rüstәm Əliyev әrәb dilindә yaradılmış әdәbiysahәsindә aspirant vә dissertantlara elmi rәhbәrliyi.
60-cı illәrin sonu vә yetmişinci illәrin әvvәllә- yatda islam xilafәtindә birlәşmiş xalqları tәmsil
rindә dörd ilә yaxın bir müddәtdә aspirantı olduğum edәn әdib vә şairlәrin xidmәtini nәzәrә almağın tәSSRİ EA Şәrqşünaslıq İnstitutundakı Yaxın vә Orta rәfdarı kimi çıxış edir, әrәbdilli mәdәniyyәtdә qonŞәrq xalqları әdәbiyyatı sektorunda, sonralar isә şu xalqların әdәbi-mәdәni abidәlәrinin rolunu
dәyәrlәndirirdi.

İmamverdi Hәmidov
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Rüstәm müәllimin aspirant vә dissertantlar üçün
müәyyәn etdiyi mövzular bu baxımdan diqqәti çәkmәklә әrәb әdәbiyyatının әlaqәlәrini dә öyrәnmәyә
kömәk edir. Ərәb әdәbiyyatının VIII-IX әsrlәr dövründәn tutmuş XX әsr dә daxil olmaqla bütün dövrlәrinә aid olan mövzularda bunu görmәk olar: sanskrit 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 әdәbiyyatının
başlıca zәngin dövrlәrini çevrәsinә almaqla onun
keçdiyi inkişafın sәciyyәsi haqqında tәsәvvür yaradır.
Şәxsi tәcrübәmdәn bilirәm ki, Rüstәm müәllim aspirant vә dissertantlarına verdiyi mövzuların planını
hazırlamaqla ümumi elmi istiqamәtin müәyyәnlәşdirilmәsinә ciddi yanaşırdı. Buna görә dә onların dissertasiyalarında qoyulmuş mәqsәd Rüstәm müәllimin әrәb әdәbiyyatı sahәsindәki elmi duyumundan
xәbәr verir. Belә bir fakt da maraqlıdır ki, onun 16 aspirant vә dissertantından 9-u әrәb әdәbiyyatı vә әrәb
dili ixtisasları sahәsindә dissertasiya müdafiә etmişlәr.
Bәllidir ki, әrәb әdәbiyyatı haqqında elmin, әrәb
qaynaqlarında «әn-nәqd әl-әdәbi» adlanan elm sahәsinin yaranması әrәb dilçiliyi ilә bağlıdır. Daha
doğrusu, ilkin mәrhәlәdә - VIII әsrin sonu – IX әsrdә әdәbi tәnqidin nümunәlәrini dilçi alimlәrin әsәrlәrindә görmәk olar. İlk «әdәbi tәnqidçilәr»dәn tәmiz dilçilik mәktәblәri olan Kufә vә Bәsrә mәktәb90
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lәrinin uğurlarını sintez edәn Bağdad mәktәbinә filoloji cizgi daha çox uyğun gәlir. Artıq bu mәktәbin
bir çox nümayәndәlәri dilçilik vә әdәbiyyat mәsәlәlәrini öyrәnmәklә, poeziyaya ayrıca әsәrlәr hәsr etmәyә başlamışlar. Professor Rüstәm Əliyev klassik
әrәb әdәbiyyatının nәzәri mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsindә bu cәhәtә ayrıca fikir vermәyin gәrәkliyini zәruri sayırdı. O, klassik bәdii-estetik sistemin vә
poetikanın nәzәri әsaslarını tәşkil edәn bәlağәt, bәyan, mәani, bәdi vә qafiyә haqqında әrәb әdәbiyyatşünaslığında mövcud fikirlәri öyrәnmәyi vә onlara
münasibәt bildirmәyi әhәmiyyәtli bilirdi. Onun elmi rәhbәrliyi ilә yerinә yetirilmiş «Ərәb әdәbiyyatı
nәzәriyyәsi»nin әsasları (әs-Sәkkakinin «Miftahülülum» әsәri әsasında)» namizәdlik dissertasiyasında göstәrilәn mәsәlәlәr kifayәt qәdәr hәllini tapmışdır. Orta әsrlәr filoloji fikrinin inkişafında böyük rol
oynamış Azәrbaycan alimlәri Xәtib
Tәbrizi, Zәncani vә başqalarının
әdәbi irsinin öyrәnilmәsinә qayğı ilә
yanaşmağı tövsiyә edәn Rüstәm Əliyev bu sahәdә ayrıca tәdqiqat işini
istiqamәtlәndirmişdir: «Ərәb dilinin
qrammatikasına vә leksikoqrafiyaya
aid Azәrbaycan alimlәrinin әsәrlәri».
XII әsrin abidәsi olan әl-Cövhәrinin
«әs-Sihah» әsәrinin leksikası da
onun diqqәtini cәlb etmişdir.
Onun verdiyi ilkin istiqamәt
әsasında tәdqiqatlarını davam
etdirmiş tәlәbәlәri mәrhum Aida
İmanquliyeva, elәcә dә Mahirә
Quliyeva vә Vilayәt Cәfәrov әrәb
әdәbiyyatı ixtisası üzrә doktorluq
dissertasiyası yazıb müdafiә etmişlәr.
İstәr әrәb әdәbiyyatına, istәrsә dә fars vә
türkdilli әdәbiyyatlara fәlsәfi-әdәbi cәrәyan kimi tәsәvvüfün böyük tәsiri olmuşdur. Prof. R.Əliyev
Mәnsur әl-Hәllacdan başlayaraq bu cәrәyanın keçdiyi yolun öyrәnilmәsindә XI-XII әsrlәrdә İmam әlQәzzali vә İbn әl-Ərәbinin әsәrlәrindә tәsәvvüfün
dini vә elmi aspektlәrinin araşdırılmasının üstündә
ayrıca dayanmağın gәrәkliyini vurğulayırdı.
Rüstәm müәllimin mәtnşünaslıq tәcrübәsi әrәb әlyazmalarının nizama salınması vә öyrәnilmәsi sahәsindә sәmәrәli nәticәlәr vermişdir. Əlyazmalar İnstitutundakı әrәb әlyazmalarının kataloqunun hazırlanıb
nәşr edilmәsindә onun zәhmәti böyükdür. R.Əliyev
1975-1980-ci illәrdә Əlyazmalar İnstitutunda әrәbdilli yazılı abidәlәrin öyrәnilmәsi vә nәşri şöbәsinin
müdiri işlәmişdir. Sonralar o, bu yöndәki tәcrübәsi
haqqında «Əlyazma kataloqunun tәrtibi prinsiplәri»
adlı mәqalә ilә elmi mәtbuatda çıxış etmişdir.
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Ərәbdilli әdәbiyyatın inkişaf tarixinin incә mәqamlarını vә özәlliklәrini yaxşı bilәn prof. Rüstәm
Əliyev bu sahәdә yazılan monoqrafiya vә mәqalәlәrin qiymәtini özünәmәxsus şәkildә verәrdi. O, rus
әrәbşünaslığında B.Y.Şidfarın «Klassik әrәb әdәbiyyatının obrazlar sistemi» әsәrini dәyәrli iş hesab
edirdi. Bununla belә, elmdә qeyri-ciddi, plagiat vә
saxta yazılara qarşı amansız şәkildә qәzәbini bildirirdi. Azәrbaycanda saxta elmi «kәşf» etmәk iştahında
olan Şumovski «More arabistiki» kitabında şirvanlı
Ətallah Arrani adlı bir şairin әrәb dilindә divanını
quraşdırmışdı. Daha doğrusu, bu saxtakarlıq Rüstәm
Əliyev vә Ziya Bünyadovun elmi әsaslı mәqalәsindәn sonra faş vә ifşa oldu. Mәlum oldu ki, qurama
şair «Ətallah» Şumovskinin öz adı «Boqdan»ın әrәb
dilinә tәrcümәsi imiş (EA Xәbәrlәri, № 4, 1977).
Rüstәm müәllim әrәb әdәbi dilindә sәrbәst danışırdı. Bu fakt Moskvada Şәrqşünaslıq institutunda
çalışan әrәbşünaslarla müqayisәdә onun nüfuzunu
çox artırırdı.
Ərәbşünas Rüstәm Əliyevin fәaliyyәti mәtbuat
sәhifәlәrindә, görkәmli alimlәrin deyimlәrindә öz
әksini tapmışdır. «Əl-ittihadus-sufyәtiyyu» jurnalındakı (1964, № 9) mәqalәdә әrәbşünas alimin
layiqli qiymәti verilmişdir. Bir çox әrәb alimlәri vә
әdiblәri Rüstәm müәllimi yaxşı tanımış vә fәaliyyәtini tәqdir etmişlәr. Mәnim tanıdığım iraqlı alimlәr
Əbdülhәmid Alovci, Hüseyn Əli Mәhfuz, Beyrut
Universitetinin professoru Viktor әl-Keyk Rüstәm
Əliyev haqqında ürәk dolusu danışırdılar. Prof. Davud Sәllum onun haqqında mәlumatlı olduğunu
söylәyir. Sudan şairi vә tәdqiqatçısı Cili Əbdürrәhman Moskvada tәhsil aldığı dövrdә Rüstәm müәllimdәn çox şey öyrәndiyini bildirmişdir.
Müqayisәli әdәbiyyat vә islam әdәbiyyatı mövzusunda yazılmış әsәrlәrin müәllifi Misir alimi Hüseyn Mücib әl-Misri öz tәdqiqatlarında prof. R.Əliyevin elmi әsәrlәrinә isnad etmişdir.
Rüstәm Əliyev elmi-tәdqiqat vә mәtnşünaslıq işlәri ilә yanaşı әrәb dilindәn bir çox bәdii nümunәlәri
tәrcümә etmişdir. Ərәb әdәbiyyatının maraqlı nümunәlәrinin toplandığı aşağıdakı iki kitab Rüstәm
müәllim tәrәfindәn rus dilinә çevrilmişdir: «Qüdrәtli 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 tanış olmadan bu sahәnin inkişaf xüsusiyyәtlәrini öyrәnә bilmәz. Rüstәm Əliyev hәlә sovet ideologiyasının hakim olduğu dövrdә Azәrbaycana nisbәtәn
әlverişli olmuş Rusiya mühitindә islamın әsaslarına,

Qurani-Kәrimә mәnәvi bir maraq göstәrirdi. Yaxşı
xatırlayıram, 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 mühazirәlәr» kitabını oxuyum. 80-ci illәrdә isә Rüstәm
müәllim Qurani-Kәrimin Azәrbaycan dilinә tәrcümәsinә başlamışdır. Ümumiyyәtlә, onun QuraniKәrimin 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 tamamlamış vә onun şәrqşünaslıq sahәsindә nüfuzunu artırmışdır. Onun bu fәaliyyәti Azәrbaycan – әrәb
әdәbi-mәdәni әlaqәlәrinin genişlәnmәsinә tәsir göstәrmәklә bәrabәr, Azәrbaycanda әrәbşünaslığın inkişafına xeyli kömәk etmişdir. Odur ki, 90 illik yubileyindә iranşünaslar kimi әrәbşünaslar da böyük
alimi hörmәtlә anır, onun ideya vә araşdırmalarını
davam etdirmәyә sәy göstәrirlәr.
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, scolar’s writings pertaining to Arabic literature, his
referances to the issues of Arabic literature
while conducting research on compatible problems of Iranistics, his explanations to publicatons 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.
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Görkәmli şәrqşünas Rüstәm Əliyevin 90 illiyi qeyd edilib
2019-cu il iyulun 3-dә AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunda görkәmli şәrqşünas alim, Əmәkdar elm
xadimi, filologiya elmlәri doktoru,
professor Rüstәm Əliyevin 90 illik
yubileyi ilә әlaqәdar elmi sessiya
keçirilib.

lәn yubiley tәdbirini giriş sözü ilә
AMEA İctimai elmlәr bölmәsinin
akademik katibi, akademik Nәrgiz
Axundova açaraq, Rüstәm Əliyevin Azәrbaycan elmini, Azәrbaycan şәrqşünaslığını dünya miqyasında tanıdan alimlәrdәn olduğunu
qeyd edib. N.Axundova Rüstәm

elmlәr bölmәsinin akademik katibi, akademik Teymur Kәrimli çıxış edәrәk, Rüstәm Əliyevin ilk
növbәdә bir Azәrbaycanşünas
alim olduğunu qeyd edib vә onun
nizamişünaslıqda xidmәtlәrinin
әvәzsiz olduğunu vurğulayıb.
Sonra mәruzәlәr başlanılıb.

Tәdbirdәn öncә Şәrqşünaslıq
İnstitutunun әmәkdaşları Rüstәm
Əliyevin İkinci Fәxri Xiyabanda
mәzarını ziyarәt ediblәr.
AMEA-nın әsas binasının 2-ci
mәrtәbәsindәki akt zalında keçiri-

Əliyevin keçdiyi elm yolunun hәr
bir alimә bir örnәk olduğunu vurğulayaraq, onun gәlәcәk nәsillәr
üçün böyük bir elmi miras qoyduğunu söylәyib.
Daha sonra AMEA Humanitar

“Rüstәm Əliyevin hәyatı vә elmi
fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri”
mövzusunda mәruzә edәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli
Mәclisin deputatı, akademik Gövhәr Baxşәliyeva dünya şöhrәtli
şәrqşünas Rüstәm Əliyevin Azәrbaycan xalqının elm vә mәdәniyyәt tarixindә tәk-tәk parlayan zәkalardan olduğunu, orta әsrlәr
İran, Azәrbaycan, әrәb vә türk filologiyası sahәsindә yüksәk intellektә malik bu görkәmli alimin
farsdilli әdәbiyyatın tәdqiqi vә nәşri, mәnbәşünaslıq vә mәtnşünaslıq
sahәlәri üzrә apardığı tәdqiqatların
onun istedadının, zәhmәtkeşliyinin
vә elmә mәhәbbәtinin bәhrәsi kimi
yarandığını qeyd edib.
G.Baxşәliyeva bildirib ki, fenomenal yaddaş, sәrbәst düşüncә
tәrzi, yüksәk intellekt, dillәri öyrәnmәk mәharәti Rüstәm Əliyevin
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elmi fәaliyyәtindә böyük rol oynamışdır. Rus, fars, әrәb, ingilis, türk
dillәrini mükәmmәl bilmәsi ona
Şәrq vә Qәrb әdәbiyyatlarını oriji-

naldan oxumaq imkanı verirdi.
Hәr bir mәtnin, mövzunun mahiyyәtini, fәlsәfi mәnasını dәrindәn
duymaq, tez qavramaq, azad duyum vә düşüncә tәrzinә, dәrin hiss
vә ağıla, yüksәk natiqlik istedadına malik olmaq, dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә elmi vә siyasi mövzularda mühakimәlәrinin qәtiliyi,
mәntiqiliyi, cәsarәti vә pafosu ilә
dinlәyicilәrini heyran etmәk qabiliyyәti Rüstәm Əliyev fenomenini
sәciyyәlәndirәn xüsusiyyәtlәr kimi ona Şәrqdә vә Qәrbdә böyük
şöhrәt qazandırmışdı.

Mәruzәdә qeyd edilib ki, alimә
şöhrәt gәtirәn, onu Şәrq vә Qәrb
alәmindә geniş tanıtdıran Firdovsinin “Şahnamә” (IV,V.VIII.c.),
Ömәr Xәyyamın “Rübailәr”, Sәdi
Şirazinin “Bustan” vә “Gülüstan”
әsәrlәrinin 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.
Şәrqşünaslıq İnstitutu İran filologiyası şöbәsinin müdiri, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru Mәsiağa
Mәhәmmәdi “Dünya miqyaslı
iranşünas” mövzusunda mәruzәsindә görkәmli şәrqşünas alim

Rüstәm Əliyevin elmi yaradıcılığından, onun İran vә farsdilli
Azәrbaycan әdәbiyyatının әn
möhtәşәm әsәrlәrinin elmi-tәnqidi
mәtnlәrinin hazırlanmasında, rus
vә Azәrbaycan dillәrinә tәrcümәsindә müstәsna xidmәtlәrindәn
danışıb. Rüstәm Əliyevin fenomenal istedadı sayәsindә hәlә gәnc
yaşlarından başlayaraq, dünya
şәrqşünaslığının nüfuzlu mәrkәzlәrindә öz sözünü dediyini, Azәrbaycanı, Azәrbaycan elmini yüksәk lәyaqәtlә tәmsil etdiyini vurğulayan M.Mәhәmmәdi görkәmli
alimi XIX әsrin ikinci yarısında vә
XX әsrin ilk onilliklәrindә çiçәklәnmә dövrünü yaşayan klassik
şәrqşünaslıq mәktәbinin parlaq
davamçısı kimi dәyәrlәndirib: “Filoloji mahiyyәtli bu mәktәbin әsasını Şәrq dillәrinә dәrindәn bәlәdlik, әlyazma nüsxәlәrinin tekstoloji tәdqiqi vә әksәr hallarda tәrcümәsi, bu zәmindә tarixi-ictimai
reallıqlar, fәlsәfi-әxlaqi konsepsiyalar vә bәdii sistemlәr haqqında
mülahizәlәrә keçid tәşkil edirdi.
Belә bir mәktәbin әnәnәlәrinә
söykәnәn 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
ixtisası fars dili vә әdәbiyyatı,
elәcә dә bütövlükdә farsdilli әdәbiyyat idi”.
Rüstәm Əliyevin bu sahәdә әn
mühüm vә әn geniş tәdqiqatlarının
dahi İran şairi Sәdi Şirazi yaradıcılığı ilә bağlı olduğunu deyәn
M.Mәhәmmәdi alimin hәm namizәdlik, hәm dә doktorluq dissertasiyalarının Sәdi irsinә, konkret
olaraq, onun iki şah әsәri «Gülüstan» vә «Bustan»a hәsr olunduğunu, hәm dә bu әsәrlәrin tәkcә
elmi-tәnqidi mәtnlәrini hazırlamadığını, eyni zamanda onların mәzmunu vә poetikası barәdә ciddi
elmi mülahizәlәrini ortaya qoyduğunu vurğulayıb.
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M.Mәhәmmәdi hәmçinin Rüstәm Əliyevin tanınmış şәrqşünas
M.N.Osmanovla birlikdә Kembric
nüsxәsi әsasında Ömәr Xәyyamın
rübailәrini ruscaya tәrcümә etmәsini vә farsca mәtn, müqәddimә vә
şәrhlәrlә birlikdә nәşr etdirmәsini
xatırladıb, alimin iranşünaslıq
fәaliyyәtinin әn parlaq sәhifәlәrindәn birinin Fürdovsinin «Şahnamә»sinin elmi-tәnqidi mәtninin 9
cildlik Moskva nәşrinin 4,5 vә 8-ci
cildlәrini hazırlaması olduğunu
vurğulayıb. Çıxışda hәmçinin Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq fәaliyyәtinin onun farsdilli Azәrbaycan
әdәbiyyatı, o cümlәdәn, Nizami,
Nәsimi vә Füzuli irsi üzәrindә tәdqiqatları 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
müәllimin ön söz vә izahları ilә
Moskvada rus dilindә nәşr edilmişdi. Çıxışda hәmçinin Əbubәkr ibn
Xosrov әl-Ustadın «Munisnamә»
әsәrinin müqәddimә vә şәrhlәrlә rus
dilinә tәrcümәsindәn dә söz açılıb.
AMEA Ədәbiyyat İnstitutu Qәdim dövr Azәrbaycan әdәbiyyatı
şöbәsinin müdiri, filologiya üzrә
elmlәr doktoru, professor İmamverdi Hәmidov “Rüstәm Əliyev
әrәbşünas kimi” mövzusunda mәruzәsindә Rüstәm Əliyevin әrәbşünaslıq sahәsindә fәaliyyәtindәn
danışıb. İ.Hәmidov bildirib ki, әsas
elmi fәaliyyәt sahәsi iranşünaslıqla
– farsdilli әdәbiyyatın tәdqiqi,
mәtnşünaslıq mәsәlәlәri ilә bağlı
olan prof. Rüstәm Əliyev әrәb dilindә yaradılmış vә tәsiri dünya
mәdәniyyәtinә keçmiş sivilizasiyanı sadәcә öyrәnmәklә kifayәtlәnmәmiş, eyni zamanda bir әrәbşünas kimi fәaliyyәt göstәrmişdir.
Rüstәm müәllimin әrәbşünaslıq
işlәri müxtәlif istiqamәtlәrdә olmuşdur: әrәb әdәbiyyatına aid yazıları, iranşünas kimi apardığı tәd94
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qiqatlardakı müvafiq problemlәr
haqqında bәhs etdikdә әrәb әdәbiyyatı 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. Çıxışda professor
Rüstәm Əliyevin әrәb filologiyasına ciddi marağının hәlә Leninqrad
Dövlәt Universitetindә tәhsil aldığı
illәrdәn başladığı qeyd edilib.
R.Əliyev akad. Kraçkovskinin tәlәbәsi kimi әrәbşünas Rozenin
әnәnәsini davam etdirmiş vә L.Z.

Pisarevski ilә birgә universitet tәlәbәlәri üçün «Ərәb müntәxәbatı»nı
hazırlamışdır. İ.Hәmidov çıxışında
tanınmış әrәbşünsların vә әrәb
alimlәrinin Rüstәm Əliyevin bu sahәdәki fәaliyyәti ilә bağlı söylәdiklәri fikirlәri dә tәdbir iştirakşılarının diqqәtinә çatdırıb. Çıxışının
sonunda İ.Hәmidov qeyd edib ki,
әrәbşünas R.Əliyev iranşünas
R.Əliyevi tamamlamış vә onun
şәrqşünaslıq sahәsindә nüfuzunu
artırmışdır. Onun bu fәaliyyәti
Azәrbaycan – әrәb әdәbi-mәdәni
әlaqәlәrinin genişlәnmәsinә tәsir
göstәrmәklә bәrabәr, Azәrbaycanda әrәbşünaslığın inkişafına xeyli
kömәk etmişdir.
Mәruzәlәrdәn sonra Rüstәm
Əliyevin Moskvada yaşayan oğlu
Med Əliyevin videomüraciәti tәdbir iştirakçılarına çatdırılıb.
Daha sonra akademik Möhsün
Hağısoylu, professorlar Mehdi
Kazımov, Vilayәt Cәfәrov, Rәhim Əliyev, Mahirә Quliyeva,
Şәfәq Əlibәyli, Şahin Fazil çıxış

edәrәk Rüstәm Əliyevlә bağlı xatirәlәrini danışıblar.
Rüstәm Əliyevin ailәsi adından
yaxın qohumu Əli Hәsәnov çıxış
edәrәk, yubiley tәdbirinin tәşkilatçılarına öz tәşәkkürünü bildirib.
Vüqar Mәmmәdov,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru

İslam sivilizasiyası

“İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq
Simpoziumunun iştirakçılarına

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
müxtәlif bölgәlәrindә bu dinә mәxsus çoxsaylı
maddi vә qeyri-maddi mәdәniyyәt nümunәlәri
İslam sivilizasiyasının regiondakı dәrin köklәrindәn xәbәr verir. Bu gün Qafqazda yaşayan
xalqların bir çoxunun mәdәniyyәtinin әsasını
İslam dәyәrlәri tәşkil edir.
İslam VII әsrin ortalarından etibarәn Azәrbaycanda yayılmağa başlamış vә ölkәmiz İslam sivilizasiyasının tarixi-mәdәni mәrkәzlәrindәn birinә çevrilmişdir. Xalqımız yüz illәr boyu belә
bir mәdәni-mәnәvi müstәvidә bәşәri fikir tarixinә böyük şәxsiyyәtlәr bәxş etmiş, dünya şöhrәtli 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
Qafqazda” 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 keçirilmәsi 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 İslam 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 müzakirәlәr şәraitindә keçәcәyinә, Azәrbaycanın,
ümumilikdә Qafqazın İslam sivilizasiyasının inkişafındakı tarixi yerinin vә rolunun araşdırılmasına 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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Bakıda “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II
Beynəlxalq Simpoziumu keçirilib

2019-cu il iyulun 11-12-dә Bakıda Azәrbaycan
İlahiyyat İnstitutu, İslam Tarixi, İncәsәnәti vә Mәdәniyyәti Araşdırma Mәrkәzi vә AMEA-nın akademik
Z.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun tәşkilatçılığı ilә “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq
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 oftalmoloq-alim,
akademik Zәrifә xanım Əliyevanın da xatirәsi ehtiramla anılıb, mәzarı üzәrinә tәr güllәr düzülüb.
Sonra Şәhidlәr xiyabanına gәlәn qonaqlar Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü uğrunda mübarizәdә canlarından keçmiş qәhrәman Vәtәn övladlarının xatirәsinә ehtiramlarını bildirib, “Əbәdi mәşәl” abidәsi
önünә әklil qoyublar.
Tәdbirdәn öncә iştirakçılar Azәrbaycanın tarixidini abidәlәri haqqında fotosәrgi ilә tanış olublar.
Simpoziumun açılış mәrasimindә Azәrbaycan
Respublikasının dövlәt himni sәslәndirilib.
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Millәtlәrarası münasibәtlәr, multikulturalizm
vә dini mәsәlәlәr şöbәsinin müdiri Etibar Nәcәfov “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Simpoziumunun iştirakçılarına Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müraciәtini oxuyub.
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Tәdbirdә açılış nitqi ilә çıxış edәn Aİİ-nin rektoru,
ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Ceyhun Mәmmәdov
İslamın Qafqaz xalqlarının hәyatında tutduğu әhәmiyyәtli mövqeyә, hәmçinin qafqazlı alim vә mütәfәkkirlәrin 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 Sivilizasiyası 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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alimlәrin özünәmәxsus yerini vurğulayaraq, mәşhur
İslam alimlәri haqqında bәhs edib.
On iki ölkәdәn alim vә tәdqiqatçıların iştirak etdiyi Simpoziumun Qafqazda İslam sivilizasiyasının
tәdqiqinә töhfә verәcәyini vurğulayan Aİİ-nin rektoru tәdbirә uğurlar arzulayıb.
İslam Tarixi, İncәsәnәti vә Mәdәniyyәti Araşdırma Mәrkәzinin Baş direktoru Halit Eren qloballaşma
dövründә ksenofobiyanın mәdәniyyәtlәr vә dinlәr
arasında dialoqun inkişafına ciddi tәhdid olduğunu
vurğulayaraq bildirib ki, bu meyil dünyada sülhün vә
sabitliyin pozulmasında maraqlı olan radikal, terrorçu qüvvәlәr tәrәfindәn dәstәklәnir. Bu tәhdidin qarşısını almaq üçün tolerantlığın, dialoqun, әmәkdaşlığın
yәrlәrә hörmәt vә qayğını, hәmçinin dinlәrarası tole- vә hәmrәyliyin güclәndirilmәsi böyük әhәmiyyәt darantlıq vә multikultural әnәnәlәrin tәbliğinә әsas- şıyır. Bu baxımdan Azәrbaycanın rolu xüsusi vurğulanan bu nәcib siyasәti Prezident İlham Əliyev uğurla lanmalıdır. Azәrbaycan İslam dünyasının bir parçası
olduğundan, onun mәdәniyyәtindә әrәb, İslam ünsürdavam etdirir.
Ceyhun Mәmmәdov Azәrbaycanın dünyada tole- lәri daha gözәçarpandır. Ona görә dә İslam sivilirantlıq vә multikulturalizm ideyalarını tәbliğ vә tәt- zasiyasının Qafqazda yayılması, ilk növbәdә, Azәrbiq edәn nümunәvi bir ölkә kimi tanındığını vurğula- baycanla bağlı olduğundan, belә bir tәdbirin burada
yıb. Bildirib ki, bu ideyaların tәbliğindә Azәrbaycan reallaşması çox mәqsәdәuyğundur.
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydәr
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
xidmәtlәri xüsusi olaraq vurğulanmalıdır.
Azәrbaycanda nümunәvi dövlәt-din münasibәtlәrinin olduğunu bildirәn Ceyhun Mәmmәdov ölkәmizdә çox sayda mәscid, kilsә vә sinaqoqun dövlәt
vәsaiti hesabına tikilib, hәmçinin tәmir edildiyini
diqqәtә çatdırıb: “Qafqazın әn böyük mәscidi olan
“Heydәr Mәscidi”nin inşa edilib inanclı insanların
istifadәsinә verilmәsi, din sahәsindә peşәkar kadrların hazırlanması mәqsәdilә Azәrbaycan İlahiyyat
İnstitutunun yaradılması, dini-mәnәvi sferaya dövlәt
dәstәyinin güclәndirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә
Mәnәvi Dәyәrlәrin Tәbliği Fondunun yaradılması
bunun әn bariz nümunәlәrindәndir”.
Halit Eren “İslam sivilizasiyası Qafqazda” mövCeyhun Mәmmәdov nitqindә İslam sivilizasiyasının inkişafında qafqazlı, xüsusәn dә azәrbaycanlı zusunda ikinci dәfә keçirilәn Beynәlxalq Simpoziumun tәşkilatçısı olmaqdan xüsusi qürur duyduğunu
nәzәrә çatdırıb.
Milli Mәclisin deputatı, AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Simpoziumunun
keçirilmәsini әlamәtdar hadisә adlandırıb. Qeyd edib
ki, İslam dini Azәrbaycanda yayıldığı vaxtdan dәrin
kök salıb, insanların davranışına, düşüncәsinә, mәnәviyyat vә mәdәniyyәtinә müәyyәnedici tәsir göstәrib.
Qafqazın nadir bölgә olduğunu vurğulayan Gövhәr Baxşәliyeva bildirib ki, bu region öz tәbiәtinә,
coğrafi mövqeyinә vә qәdim zamanlardan mәskunlaşmış, minillәrboyu yaşamış insanlarının xüsusiyyә•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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tinә görә xarakterizә oluna bilәr. Prezident İlham Əliyevin Sәrәncamı ilә 2019-cu ilin Azәrbaycanda “Nәsimi ili” elan edildiyini xatırladan akademik Gövhәr
Baxşәliyeva dahi şairin irsinin öyrәnilmәsindә İslam
dinini bilmәyin vacib olduğunu vurğulayıb. Simpoziumun mövzusunun aktual olduğunu deyәn akademik burada dinlәnilәn mәruzәlәrin vә aparılacaq
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 vurğulayıb. 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
illәrindә Azәrbaycan dövlәt müstәqilliyini bәrpa
etdikdәn sonra Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin Azәrbaycana rәhbәrlik etdiyi vaxtda respublikamızda
insan hüquq vә azadlıqlarının tәmin edilmәsindә,
xalqımızın milli-mәnәvi dәyәrlәrinin, dinlәrarası
dialoqun vә dini tolerantlıq әnәnәlәrinin qorunub
inkişaf etdirilmәsindә mühüm addımlar atılıb, dini
etiqad azadlığı tam şәkildә tәmin edilib. Ulu
Öndәrin dövlәtçilik prinsiplәrini uğurla davam
etdirәn Prezident İlham Əliyev sabitliyә vә tolerantlığa әsaslanan dövlәt-din münasibәtlәrinin
möhkәmlәndirilmәsi üçün әvәzolunmaz xidmәtlәr
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 edilmәsi sülhә, dostluğa, qarşılıqlı hörmәtә, birgәyaşayışa çağırış vә töhfәdir. Azәrbaycan nümunәsindә
dünyaya göstәrildi ki, müxtәlif dinlәrin, millәtlәrin,
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etnik qrupların nümayәndәlәri bir ölkәdә rahat şәkildә yaşaya bilәr. Paytaxt Bakı Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq Forumu, Beynәlxalq Humanitar Forum vә digәr bu kimi böyük beynәlxalq
tәdbirlәrә ev sahibliyi edir.
Müasir dünyada irqçilik, ksenofobiya, islamofobiya tәzahürlәrinin getdikcә güclәndiyini deyәn Mübariz Qurbanlı Azәrbaycan dövlәtinin çox mәsuliyyәtli
missiyanı öz üzәrinә götürәrәk, müsәlman ölkәlәri
arasında hәmrәyliyin bәrqәrar olması vә dünyada İslam dәyәrlәrinin tәbliği üçün ardıcıl iş apardığını
bildirib. Xatırladıb ki, Azәrbaycan Prezidentinin
2017-ci ilin ölkәmizdә “İslam Hәmrәyliyi İli” elan
edilmәsi haqqında Sәrәncamı bütün müsәlman
alәminә vә dünyaya xoşmәramlı mesaj oldu.
Komitә sәdri İslam dininin tәkcә Azәrbaycanda
vә Qafqazda deyil, bütün dünyada sülhün vә әminamanlığın tәmin olunmasında, qardaşlıq, dostluq
münasibәtlәrinin qurulmasında әvәzsiz rol oynayacağına 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
dövlәt-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 tolerantlığın vә dinlәrarası dialoqun әsasları mәhz
Ümummilli Lider tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilib. Hazırda 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 coğrafiyasında tutduğu önәmli mәqama, İslamın Qafqaza, әtraf
әrazilәrә yayılmasında Azәrbaycanın tarixi roluna
verilәn dәyәrdir. Bu, hәm dә dövlәtimizin İslam dәyәrlәrinә diqqәt vә qayğısının bariz nümunәsidir.
Türkiyәnin 29 Mayıs Universiteti Himayәçilәr
Şurasının sәdri, professor Tayyar Altıkulaç Azәrbaycanda dini etiqad azadlığının tәmin olunmasından,
dövlәtin dinә qayğısından mәmnunluğunu ifadә edib.
Bildirib ki, Azәrbaycan tolerantlıq mühiti ilә nәinki
Qafqaz regionunda, hәm dә dünyada seçilir. Azәrbaycanda 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 qovuşduqdan 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,
professor Damir Muxetdinov Rusiya Federasiyası
Müsәlmanları Ruhani İdarәsinin vә Rusiya Müftilәr
Şurasının sәdri, Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dini Birliklәrlә Qarşılıqlı Fәaliyyәt Şurasının
üzvü müfti şeyx Ravil Qaynutdinin Simpozium iştirakçılarına ünvanlanmış mәktubunu oxuyub.
Çıxış edәnlәr II Beynәlxalq Simpoziumun Qafqazda
İslam sivilizasiyasının yayılması tarixinin elmi şәkildә öyrәnilmәsi vә bu tarixin aktual
problemlәrinin obyektiv araşdırılması istiqamәtindә xüsusi
әhәmiyyәt kәsb etdiyini nәzәrә çatdırıblar.
Qonaqlar, hәmçinin Simpoziumun keçirilmәsini aktual hesab edib, tәşkilatçılara
minnәtdarlıqlarını bildiriblәr.
Tәdbirdә Azәrbaycan İlahiyyat İnstitutunun tanıtım çarxı nümayiş etdirilib. Beynәlxalq Simpoziumun iştirakçıları xatirә şәkli çәkdiriblәr.
Simpozium öz işini panellәrlә davam etdirib.
Azәrbaycan Türkiyә, Rusiya, Gürcüstan, İran,
Ukrayna, Qazaxıstan, Özbәkistan, Moldova, ABŞ,
Avstraliya, Misir, Sәudiyyә Ərәbistandan 100-dәn
çox mәruzәçi 11 paneldә – “İslam mәdәniyyәtinin
Qafqazda dini vә ictimai-mәdәni hәyata tәsiri”, “Qafqazda İslam elmlәrinin inkişafı”, “Qafqazda İslam
memarlığı, incәsәnәti vә әdәbiyyatı”, “Azәrbaycanda
tolerantlıq vә multikultural әnәnәlәrin möhkәmlәndirilmәsindә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin rolu”, “Qafqazda İslamın yayılması”,
“Qafqazda multikulturalizm”, “İslam sivilizasiyası
Qafqazda” araşdırma vә tәlim sahәsi kimi: metodoloji mәsәlәlәr, tarixi mәnbәlәr, sәnәdlәr vә artefaktlar,
mövzu üzrә akademik әmәkdaşlıq”, “Qafqazda din
tәhsilindә mәscid, mәdrәsә vә xanәgahların rolu”,
“Çar Rusiyasının Qafqazda İslam siyasәti”, “Qafqaz

alimlәrinin İslam dünyasında dәqiq, tәbiәt vә humanitar elmlәrin inkişafında rolu” mövzularında panellәrdә çıxış ediblәr.
Şәrqçünaslıq İnstitutunun әmәkdaşlarından “İslam Sivilizasiyası Qafqazda” araşdırma vә tәlim sahәsi kimi: metodoloji mәsәlәlәr; tarixi mәnbәlәr; sәnәdlәr vә artefaktlar; mövzu üzrә akademik әmәkdaşlıq” mövzusunda paneldә moderatorluğu institutun direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva, “Qafqazda İslamın yayılması”mövzusunda paneldә isә
t.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov ediblәr.
Panellәrdә AMEA Şәrqşünaslıq İnstitutunun
әmәkdaşlarından institutun direktoru, akademik
Gövhәr 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 Kәrim Bakuvinin dini vәhdәt anlayışı vә tәmsil etmә
tәcrübәsi”, t.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov “Xәzәr xaqanlığında 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
orucluq ayini vә Siriu-Şi’ra kultu”, t.ü.f.d. Namiq
Mәmmәdov “Müqәddәs Cәrcic ziyarәtgahı multikulturalizm nümunәsi kimi”, Yaxşıxanım Nәsirova
“Cәnubi Azәrbaycanın “Xalxal” bölgәsinin sosialmәdәni inkişafında dini müәssisәlәrin-zaviyәlәrin
rolu (XVIII әsrin әvvәllәri)”, Mirzә Ənsәrli “18011917-ci illәrdә çarizmin Cәnub Qafqazda İslam siyasәti (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 İrәvan mәktәbinin rolu: İrәvanilәr sülalәsinin nümunәsindә” mövzusunda mәruzәlә ediblәr
Simpozium öz işini iyulun 12-dә bağlanış mәrasimi ilә başa vurub. Tәdbirdә çıxış edәn Aİİ-nin rektoru, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Ceyhun Mәmmәdov Simpoziumda Qafqazda İslam sivilizasiyasının
yayılması tarixinin elmi şәkildә öyrәnildiyini vә bu
tarixin aktual problemlәrinin araşdırıldığını, ölkәmizin uzunәsrlik tarixi keçmişә malik qarşılıqlı hörmәtә
әsaslanan milli-mәdәni müxtәliflik vә etnik-dini dözümlülük mühiti haqqında mәruzәlәr dinlәnildiyini
qeyd edib. O bildirib ki, mәruzәçilәr, hәmçinin müsәlman ölkәlәri ilә әlaqәlәrin inkişafında ümummilli
lider Heydәr Əliyevin misilsiz xidmәtlәri, bu siyasәtin layiqli davamçısı Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәmizdә
mövcud olan tolerant vә multikultural mühitin dünyada tanıdılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn
tәdbirlәr barәdә geniş çıxış ediblәr.
Ceyhun Mәmmәdov, Simpoziumda İslam sivilizasiyasının inkişafında qafqazlı, xüsusәn azәrbaycanlı alimlәrin özünәmәxsus mövqeyindәn bәhs edәrәk, 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 konfransın tәşkili xüsusi әhәmiyyәt daşıyır”.
Daha sonra Azәrbaycan İlahiyyat İnstitutunun
rektoru, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Ceyhun
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Mәmmәdov “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Simpozium iştirakçılarının Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevә ünvanlanmış
müraciәtini oxuyub.
Müraciәtdә deyilir:
“Möhtәrәm cәnab Prezident!
İyulun 11-dә vә 12-dә Azәrbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ), İslam Tarixi, İncәsәnәti vә Mәdәniyyәti
Araşdırma Mәrkәzi (IRCICA) vә AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
birgә tәşkilatçılığı ilә Bakı şәhәrindә keçirilmiş “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Simpoziumuna göstәrdiyiniz hәrtәrәfli diqqәtә, elәcә dә
tәdbir iştirakçılarına ünvanladığınız müraciәtә görә
Sizә tәşәkkürümüzü vә minnәtdarlığımızı bildiririk.
İslam dünyasının ayrılmaz hissәsi olan Azәrbaycan
tarixәn müsәlman sivilizasiyasının yaranması vә
tәrәqqisindә mühüm rol oynamışdır. Tәsadüfi deyildir
ki, Bәhmәnyar Azәrbaycani, Şihabәddin Sührәvәrdi,
Nizami Gәncәvi, Nәsirәddin Tusi, İmadәddin Nәsimi,
Seyid Yәhya Şirvani, Mәhәmmәd Füzuli vә yüzlәrlә
başqa azәrbaycanlı mütәfәkkirlәr müsәlman alәmindә
elmi, fәlsәfi vә әdәbi düşüncәnin inkişafında müstәsna
xidmәtlәr göstәrmişlәr. İslam mәdәniyyәti Qafqazın
digәr bölgәlәrinә mәhz Azәrbaycandan yayılmışdır.
Ulu öndәr Heydәr Əliyev “Qafqazda İslamın
yayılması vә inkişaf etmәsi Azәrbaycandan başlayır”
söylәmәklә İslam sivilizasiyasının Qafqazda bәrqәrar
olmasında Azәrbaycanın oynadığı әhәmiyyәtli rola
diqqәt çәkmişdir. İslamın Qafqazda yaşayan xalqların hәyatındakı tarixi rolu vә әhәmiyyәtinә dәrindәn bәlәd olan Ümummilli Liderin birbaşa tәşәbbüsü
vә iştirakı ilә 1998-ci il dekabrın 9-dan 11-dәk Bakıda “İslam sivilizasiyası Qafqazda” Beynәlxalq
Simpoziumu keçirilmişdir.
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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 dağıdılmışdır. Simpozium iştirakçıları olaraq, dünya ictimaiyyәtinin bu vandalizmә biganә qalmayacağına,
Azәrbaycanın haqq sәsinә sәs verәcәyinә ümidvar olduğumuzu bildiririk. Əminik ki, Sizin rәhbәrliyinizlә
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü tәmin edilәcәkdir.
Möhtәrәm cәnab Prezident!
Biz, “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynәlxalq Simpoziumunun iştirakçıları bu beynәlxalq
tәdbirә göstәrdiyiniz qayğı vә diqqәtә görә bir daha
Sizә öz dәrin minnәtdarlığımızı bildirir, Azәrbaycanda vә dünyada sülh vә әmin-amanlığın qorunması, ölkәmizin inkişafı vә çiçәklәnmәsi naminә
fәaliyyәtinizdә uğurlar arzulayırıq”.

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,
Simpozium iştirakçılarına sertifikatlar tәqdim
Azәrbaycan dövlәtinin sivilizasiyalararası vә
olunub.
mәdәniyyәtlәrarası әlaqәlәrdә multikulturalizmi önә
Bağlanış mәrasimindәn sonra mәtbuat konfransı
çәkmәsi zamanın çağırışları ilә sәslәşir.
2017-ci ilin “İslam Hәmrәyliyi İli” elan edilmәsi keçirilib, kütlәvi informasiya vasitәlәri nümayәndәhaqqında 2017-ci il 10 yanvar tarixli Sәrәncamınız lәrinin sualları cavablandırılıb.
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
barәdә 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sәrәncamınızın mәntiqi davamıdır. Аzәrbаycаn
hәm multikultural dәyәrlәrin tәtbiqi vә
tәbliği, hәm dә müsәlman alәmindә vәhdәt vә qardaşlıq ideyalarının yayılması
baxımından nümunәvi ölkәdir.
Dünyada sülh, әmin-amanlıq vә tolerantlığın carçısı olan Azәrbaycan, tәәssüf
ki, bu dәyәrlәri heçә sayan Ermәnistanın
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Unudulmaz adlar
Azәrbaycan iranşünaslıq mәktәbi
istәr keçmiş Sovetlәr Birliyinin şәrqşünaslıq mәktәblәrindә, istәrsә dә İran,
Türkiyә, Hindistan, Pakistan vә Ərәb
ölkәlәri vә Avropada kifayәt qәdәr yaxşı
tanınır. Bu mәktәb Azәrbaycanın görkәmli filosof, tarixçi, dilçi, mәdәniyyәtşünas şәrqşünasları tәrәfindәn yaradılmış
vә uzun illәr әrzindә inkişaf etdirilmişdir. Bu mәktәbi xatırlayarkәn şәrqşünas
alimlәrdәn Mübariz Əlizadә, Rәhim
Sultanov, Rüstәm Əliyev, Qәzәnfәr Əliyev vә başqalarının adlarını yada salaraq
onlarla fәxr edirik.
Bu mәktәbin yaradıcıları vә davamçıları sırasında elә alimlәrimiz olub
ki, onların adları o qәdәr dә tez-tez hallanmır, halbuki onların iranşünaslığın,
dilçiliyin, mәdәni әlaqәlәrin inkişafında
töhfәlәri heç dә az olmamışdır vә onların
tәdqiqat fәaliyyәtlәri, elmi nailiyyәtlәri
öz aktuallığını vә әhәmiyyәtini bu günә
qәdәr itirmәmişdir. Belә alimlәrdәn biri
dә öz elmi әsәrlәri ilә iranşünas alimlәr
arasında vә elәcә dә Yaxın vә Orta Şәrqin problemlәri ilә maraqlanan geniş
elmi dairәlәrdә vә oxucu auditoriyasında
tanınmış vә şöhrәt tapmış professor Hәsәn Şıxmahmud oğlu Mahmudov olmuşdur.
Tәk bunu qeyd etmәk kifayәtdir ki, bu şәrqşünas alim nәinki Azәrbaycanda, Sovetlәr İttifaqı
adlanan nәhәng bir ölkәdә fars dili sintaksisi üzrә
doktorluq dissertasiyası müdafiә etmiş ilk şәrqşünas alim olmuşdur. Fars dilinin әn az öyrәnilmiş
vә tәdqiq edilmiş sahәsi olan sintaksisi әsas tәdqiqat mәnbәyi kimi seçmәk son dәrәcә dәrin zәka,
gözәl dil tәfәkkürü tәlәb edәn cәsarәtli bir addım
idi.
Lakin Hәsәn Mahmudovun elmi vә pedaqoji
fәaliyyәti yalnız fars dilinin sintaksisi ilә mәhdudlaşmır. Onun fars dili qrammatikasının müxtәlif problemlәrinә hәsr olunmuş elmi mәqalәlәri,
dәrs vәsaitlәri, müxtәlif beynәlxalq konfrans vә
simpoziumlarda iranşünaslığın bu vә ya digәr
mәsәlәlәrinә aid mәruzә vә çıxışları hәqiqәtәn dә
ümumilikdә iranşünaslıq elminә vә xüsusәn dә fars
dilinin tәdqiqi sahәsinә dәyәrli bir töhfә idi.
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Qeyd edәk ki, Hәsәn Mahmudovun elmi
fәaliyyәti, onun nәzәri tәdqiqat dairәsi geniş vә
çoxşaxәli idi. Onun Azәrbaycan şәrqşünaslıq mәktәbinin nümayәndәsi kimi İranda keçirilәn vә bu
ölkәdә yaşayan köçәri tayfaların tarixinә vә müqәddәratına hәsr edilmiş bir simpoziuma dәvәt
edilmәsi vә oradakı çıxışının alqışlarla qarşılanması buna bir sübutdur.
Hәsәn Mahmudov Azәrbaycan şәrqşünaslıq
tarixindә yalnız elmi-pedaqoji fәaliyyәti ilә deyil,
hәm dә gözәl tәşkilatçılıq qabiliyyәti, yüksәk
rәhbәrlik fәaliyyәti ilә dә yadda qalmışdır. Belә ki,
universitetdә fars dili kafedrasında laborant olaraq
fәaliyyәtә başlamış Hәsәn Mahmudov öz elmi
yüksәlişi, zәhmәtkeşliyi, yüksәk mәnәvi dәyәrlәrә
sahib olması nәticәsindә Şәrqşünaslıq fakültәsinin
dekanı vәzifәsinә qәdәr yüksәlmiş, tәxminәn 13 il
bu sәlahiyyәtli işini layiqincә yerinә yetirmәklә
yanaşı elmi-pedaqoji fәaliyyәtini dә inkişaf etdir-
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mişdir. Şübhәsiz ki, ölkәnin әn mötәbәr ali mәktәbindә uzun illәr fakültә dekanı kimi çalışması,
haqqında danışdığımız alimin hәm dә gözәl tәşkilatçılıq vә rәhbәrlik qabiliyyәtinә malik olduğundan 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 İdarәsi tәrәfindәn ziyarәtgah
kimi qeydә alınan köklü bir nәslin nümayәndәsidir.
Elmә, müdrik sözә, adәt-әnәnәlәrә hörmәt edәn
mühitdә, fars vә әrәbdilli abidәlәrin әhatәsindә
böyümüş bir insanın sonralar Azәrbaycanın
tanınmış bir şәrqşünası olması tәsadüfi deyildi.
Hәsәn Mahmudov 1941-ci ildә Quba şәhәrindә
pedaqoji mәktәbi әla qiymәtlәrlә başa vurduqdan
sonra 1941-1944-cü illәr әrzindә Quba şәhәrindә
orta mәktәb müәllimi kimi fәaliyyәt göstәrir.
Lakin uşaqlıq illәrindәn şәrq dillәrinә vә әdәbiyyatına aşılanmış istәk vә marağı onu әldә etdiyi
pedaqoji tәhsillә kifayәtlәnmәyә qoymur. Gәnc
müәllim Bakıya gәlәrәk 1946-cı ildә Azәrbaycan
Dövlәt Universitetinin Şәrqşünaslıq fakültәsinin
fars dili şöbәsinә daxil olur.
Şәrqşünaslıq fakültәsindә oxuduğu illәr әrzindә
öz davranışı, özündәn böyüklәrә göstәrdiyi hörmәt, tәlәbә yoldaşları ilә ünsiyyәt qurma bacarığı
ilә seçilirdi. O, hәqiqәtәn dә, hәlә tәlәbәlik illәrindәn gözәl tәşkilatçılıq qabiliyyәtinә malik olduğunu nümayiş etdirmişdi. Hәmin illәrdә şәrqşünaslıq
fakültәsindә tәhsil almış tәlәbәlәrin xatirәlәrindә
dә Hәsәn müәllim son dәrәcә çalışqan, tәlәbә
yoldaşlarının kömәyinә gәlmәyә hazır olan, bütün
asudә vaxtını da yalnız tәhsilinә yönәldәn bir gәnc
kimi xatırlanır. Hәlә tәlәbә ikәn fars dili kafedrasının laborantı vәzifәsinә tәyin edilir vә fakültә
rәhbәrliyinin etimadını doğrultmağa çalışır. Bu ona
hәm hәyatını sәrf etmәk istәdiyi bir sahәyә daha
çox bağlanmaq, hәm dә ailәsinin qayğılarını
yüngüllәşdirmәk imkanını verirdi. Çünki yenicә
müharibәdәn çıxmış bir ölkәdә yaşayan minlәrlә
ailә kimi hәmin illәrdә gәnc tәlәbәnin ailәsi dә
ciddi maddi çәtinlik içәrisindә idi. Bu cür gәrgin
tәhsil vә әmәk illәri nәticәsindә 1951-ci ildә Şәrqşünaslıq fakültәsini fәrqlәnmә diplomu ilә bitirir
vә aspiranturada saxlanılmağa layiq görülür.
1954-cü ildә aspiranturanı bitirdikdәn sonra o,
“Müasir fars әdәbi dilindә tamamlıqların feillә
idarәsi” mövzusunda namizәdlik dissertasiyasını
müdafiә edir.

Bu dissertasiya nәinki Azәrbaycan, hәtta sovet
şәrqşünaslıq elmindә fars dilinin tәdqiqindә yeni
bir istiqamәtin başlanğıcını qoydu. Dissertasiyada
onun irәli sürdüyü elmi mülahizәlәr vә gәldiyi
nәticәlәr fars dili ilә mәşğul olan alimlәrin arasında yeni tәdqiqatların yaranmasına sәbәb oldu.
Namizәdlik dissertasiyasından sonra gәnc alim
elm vә әmәk sahәsindә pillә-pillә addımlayaraq
әvvәlcә fars dili kafedrasında müәllim, sonra baş
müәllim, daha sonra dosent kimi çalışır.
Alim Tehran, Moskva, Kiyev, Sank-Peterburq,
Ufa, Düşәnbә, Tbilisi vә keçmiş Sovet İttifaqının
başqa şәhәrlәrindә keçirilәn konfranslarda, simpoziumlarda, sessiyalarda Azәrbaycan şәrqşünaslıq
mәktәbini vә Azәrbaycan Dövlәt Universitetini
layiqincә tәmsil edirdi.
Şәrqşünaslıq fakültәsinin elmi, ictimai-siyasi
hәyatında yaxından iştirak edәn Hәsәn müәllim
1965-ci ildә fakültәnin dekanı vәzifәsinә tәyin olunur vә 1977-ci ilin sonuna qәdәr bu mötәbәr vә
ağır işi yerinә yetirir. Dekan vәzifәsindә çalışdığı
müddәtdә fakültәdә dәrs bölgüsü, müәllimlәrin
ixtisaslaşması, müәllim-tәlәbә ünsiyyәti, kafedralar arasında iş bölgüsü sahәsindә nәzәrә çarpan
müsbәt dәyişikliklәr bu alimin öz vәzifәsinә ciddi
yanaşması ilә bağlıdır. Onun rәhbәrliyi dövründә
fakültәdә çalışan müәllim heyәti onu son dәrәcә
tәvazökar, qayğıkeş, әmәkdaşlarının vә tәlәbәlәrinin problemlәri ilә yaxından maraqlanan bir insan
kimi yada salırdı. Tәsadüfi deyil ki, hәmin illәr
әrzindә universitetin Şәrqşünaslıq fakültәsinin
mәzunları içәrisindә sonralar ölkәdә tanınmış alim
vә siyasi xadimlәr olan şәxsiyyәtlәr yetişmişdir.
1965-1977-ci illәrdә Hәsәn müәllim Şәrqşünaslıq fakültәsinin dekanı olmaqla yanaşı, hәm dә universitetin “İran dillәri”, “Türk dillәri” vә “Asiya
xalqları әdәbiyyatı” ixtisasları üzrә Müdafiә Şurasının sәdri olmuşdur. Hәmin illәrdә 30-dan çox namizәdlik vә doktorluq dissertasiyaları müdafiә
edilmiş, 10-dan çox namizәdlik vә doktorluq dissertasiyasının elmi rәhbәri vә rәsmi opponent
mәhz Hәsәn Mahmudov olmuşdur. Bundan әlavә
o, müxtәlif illәr әrzindә respublikanın nәşriyyat orqanları tәrәfindәn İran dilçiliyinә hәsr olunmuş bir
çox kitaba ön söz yazıb, bir neçә kitabın elmi
redaktoru olub.
Hәsәn Mahmudov 1983-cü ildә uzun illәr üzәrindә işlәdiyi tәdqiqatını başa vuraraq SSRİ Elmlәr
Akademiyasının Şәrqşünaslıq İnstitutunda “Fars
dilindә sadә cümlәlәrin struktur tiplәri vә cümlә
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üzvlәri problemi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiә etmiş vә mәhz bununla da iranşünaslıq tarixindә fars dili sintaksisi üzrә doktorluq
dissertasiyası müdafiә etmiş ilk şәrqşünas alim olmuşdur. Belә bir alimin vә rәhbәr işçinin o dövrün
әn ali mükafatlarından olan “Lenin Yubiley Medalı”, “Azәrbaycan SSR Ali Sovetinin Fәxri Fәrmanı” ilә tәltif olunması tam tәbii idi.
Hәsәn Mahmudovun doktorluq dissertasiyası
İran dilçiliyinin әn aktual nәzәri problemlәrindәn
birinә, sadә cümlә sintaksisinә hәsr olunmuşdu. O
zamana qәdәr istәr qәrb, istәrsә dә sovet iranşünaslığında sırf bu mövzuya hәsr olunmuş xüsusi bir
tәdqiqat әsәri yox idi. Dissertasiyanın bir tәdqiqat
obyekti kimi qarşıya qoyduğu mәsәlәlәr müәllif
tәrәfindәn elmi әsaslarla vә farsdilli әdәbi-bәdii
mәnbәlәrdәn götürülmüş 10 mindәn artıq misallar
üzәrindә şәrh edilәrәk uğurla cavablandırılmışdır.
Müәllif bir dissertasiya çәrçivәsindә fars dili
sintaksisinin ümdә problemlәrini (fars dilindә
predikativliyin ifadә vasitәlәri, cümlә növlәrinin
tәyin edilmәsi üçün struktur-qrammatik meyarların
seçilmәsi vә bu meyarlara uyğun olaraq cüttәrkibli
vә tәktәrkibli cümlә növlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, fars dilindә feli idarә mexanizmi)
araşdırmışdır. Bu dissertasiyasının nә qәdәr önәmli
vә layiqli bir әsәr olduğunu göstәrmәk üçün opponent qismindә tanınmış iranşünas Yuri Aronoviç
Rubinçikin çıxış etmәsini qeyd etmәk kifayәtdir.
Qeyd etmәk lazımdır ki, Y.A.Rubinçikin fars
dilinin sintaksis mәsәlәlәrinә dair elә bir monoqrafiyası, elmi әsәri, mәruzә vә çıxışı yoxdur ki, orada
elmi fikirlәrinә istinad etdiyi qrammatiklәr sırasında Hәsәn Mahmudovun adı qeyd olunmasın.
Müdafiәdәn sonra alim “Fars dilindә sadә cümlә sintaksisi” adlı monoqrafiya dәrc etdirmişdir.
Rus, İran, Qәrbi Avropa alimlәrinin әsәrlәrindә 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 cümlә
xüsusi tәdqiqat obyekti olmamışdır.
Hәsәn Mahmudov görkәmli rus şәrqşünası L.S.
Peysikovdan sonra fars dilçiliyindә cüttәrkibli vә
tәktәrkibli cümlәlәrdәn bilavasitә danışan ikinci
alim olmuşdur. O, bu monoqrafiyada fars dilindә
sadә cümlәnin bütün növlәrinin tәsnifatını vermiş,
cümlә üzvlәrinin әlaqәsi, cümlәdә söz sırası, fars
vә Azәrbaycan dillәrindә cüttәrkibli vә tәktәrkibli
cümlәlәrin qrammatik ifadә tәrzindә mövcud olan
104
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oxşarlıq kimi mühüm mәsәlәlәri dәrindәn araşdırmışdır.
Bundan başqa H.Mahmudov «Синтаксическая
связь дополнений с глаголами в современном
персидском языке» (1966) vә “Синтаксис современного персидского языка»(1983) kimi daha iki
monoqrafiyanın da müәllifidir.
Hәsәn Mahmudovun bu monoqrafiyalarına
Azәrbaycan Şәrqşünaslıq mәktәbinin әn tanınmış
nümayәndәlәrindәn olan professor Neyyәr Zәman
Hatәmi vә Əhmәd Şәfai müsbәt rәy vermiş vә
onun elmi müddәalarını fars dili sintaksisinin tәdqiqi sahәsindә yeni ciddi mülahizәlәr kimi
qiymәtlәndirmişdilәr.
Alim adı çәkilәn monoqrafiyalardan әlavә 50dәn artıq elmi әsәrin - elmi mәqalә, fars dili dәrsliklәri (7), dәrs vәsaitlәrinin müәllifidir. Elmi
әsәrlәri Bakıda, Moskvada, Ufada, Tbilisidә,
Düşәnbәdә Azәrbaycan vә rus dillәrindә, Münhendә (Almaniya), Tehranda (İran) fars dilindә
nәşr olunmuşdur:
Hәsәn müәllimin pedaqoji fәaliyyәtindәn danışarkәn deyә bilәrik ki, o, kafedramızın vә fakültәmizin әn yaxşı müәllimlәrindәn idi. Hәsәn
müәllim dәrs dediyi tәlәbәlәrә fars dilinin incәliklәrini öyrәtmәk üçün hәr bir tәlәbәyә fәrdi yanaşma üsulu tәtbiq edir, lazım gәldiyi tәqdirdә öz
asudә vaxtı hesabına әlavә mәşğәlәlәr vә hazırlaşmalar yolu ilә tәlәbәlәrin tәdris edilәn kursdan geri
qalmamasını ciddi nәzarәt altında saxlayırdı.
O, uzun illәr kafedramızda İran filologiyası
fәnnini fars dilindә tәdris edәn yeganә müәllim
olmuşdur. Ümumiyyәtlә, istәr fars dilinin tarixini,
istәrsә dә qәdim, orta vә müasir fars dillәrinin
qarşılıqlı tәdrisini hәyata keçirәn yalnız bir necә
professorumuz olmuşdur. Bunlardan biri dә mәhz
Hәsәn Mahmudov idi.
Onun istәr elmi, pedaqoji, tәşkilati fәaliyyәti,
istәrsә dә İran dilçiliyi üçün kifayәt qәdәr әhәmiyyәtli olan elmi tәdqiqatlarını nәzәrә alsaq, deyә
bilәrik ki, Hәsәn Şıxmahmud oğlu Mahmudov
Azәrbaycan Şәrqşünaslıq mәktәbinin tarixinә öz
adını hәmişәlik yazdırmışdır.
Mehdi Kazımov,
BDU-nun İran filologiyası kafedrasının müdiri,
professor
Leyla Mahmudova,
dosent
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Həsən Mahmudova həsr olunmuş elmi sessiya

2019-cu il mayın 6-da Bakı
Dövlәt Universitetinin yaranmasının 100 illiyi ilә bağlı Şәrqşünaslıq fakültәsinin tәşkilatçılığı
ilә “Şәrqşünaslıq fakültәsinin
görkәmli alimlәri” seriyasından
professor Hәsәn Şıxmahmud
oğlu Mahmudovun elmi-pedaqoji fәaliyyәtinә hәsr olunmuş
elmi-praktik sessiya keçirilib.
Sessiyanı “Şәrqşünaslıq fakültәsinin inkişafında professor Hәsәn Mahmudovun rolu” adlı mәruzә ilә fakültәnin dekanı professor Elxan Əzizov açıb. O, qeyd
edib ki, Hәsәn Mahmudovun
1965-1977 illәrdә Şәrqşünaslıq fa-

tәdrisinә hәsr etdiyini, onun nәinki
Azәrbaycanda, hәtta keçmiş Sovetlәr İttifaqında fars dili sintaksisi üzrә doktorluq dissertasiyası
müdafiә etmiş ilk şәrqşünas alim
olduğunu vurğulayıb.
Sessiyada hәmçinin AMEA
Milli Azәrbaycan Tarix Muzeyinin Numizmatika vә Epiqrafiya
şöbәsinin müdiri professor Əli Rәcәbli, BDU Şәrqşünaslıq fakültәsinin Türk filologiyası kafedrasının müdiri professor Rüfәt Rüstәmov, AMEA A.Bakıxanov adına
Tarix İnstitutunun Mәnbәşünaslıq
kültәsinin dekanı vәzifәsindә ça- vә Tarixşünaslıq şöbәsinin müdiri
lışdığı müddәtdә fakültәdә bir sıra professor Şahin Fәrzәliyev, AMEA
müsbәt köklü dәyişikliklәr aparılıb. Bu illәr әrzindә fakültәnin
müәllim heyәtindә dә istәr ixtisaslaşma, istәrsә dә pedaqoji fәaliyyәt baxımından nәzәrә çarpacaq
dәrәcәdә bir oyanış müşahidә olunurdu.
İran filologiyası kafedrasının
müdiri professor Mehdi Kazımov
“Professor Hәsәn Mahmudovun
elmi-pedaqoji fәaliyyәti” adlı mәruzә ilә çıxış edәrәk alimin dünya
iranşünasları siyahısında xüsusi
yeri olduğunu, fәaliyyәtini tam
olaraq fars dilinin tәdqiqinә vә
Nizami Gәncәvi adına Milli Azәrbaycan Ədәbiyyatı muzeyinin
Komparativistika vә bәdii tәrcümәlәr şöbәsinin müdiri, f.ü.f.d.
Şәfәq Əlibәyli, BDU Şәrqşünaslıq
fakültәsinin İran filologiyası kafedrasının dosenti Əsmәtxanım
Mәmmәdova çıxış edәrәk alimin
gözәl vә alıcәnab insan olmaqla
yanaşı, hәm dә tәcrübәli pedaqoq,
bacarıqlı tәşkilatçı olduğundan
danışıblar vә Hәsәn Mahmudovun
Azәrbaycan Şәrqşünaslıq elmindә
silinmәz bir iz qoyduğunu qeyd
ediblәr.
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İƏT Parlament İttifaqı XIV sessiyasında
Azәrbaycanla bağlı iki qәtnamә qәbul olunub
Akademik Gövhәr Baxşәliyeva,
Milli Mәclisinin deputatı, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı
Parlament İttifaqında Azәrbaycan Respublikası Milli
Mәclisinin nümayәndә heyәtinin rәhbәri
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 mәsәlәlәr (Fәlәstindә vәziyyәt, İƏT Pİ-nin İsrailin ƏlQüdsü 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 tanınması, hәr hansı bir islam dövlәtinә qoyulmuş sanksiyanın rәdd edilmәsi, Çad gölü vә Afrikada terror aktlarına qarşı mübarizә), sülh mәqsәdlәri
üçün müasir texnologiyadan azad istifadәyә dair insanların ayrılmaz bәrabәr vә balanslaşdırılmış hüququnun 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 dövlәtlәrә tәsiri, İslam dövlәtlәrindә qaçqın vә miqrasiya
problemi (Suriya Ərәb Respublikası, İraq Respublikası, Əfqanıstan İslam Respublikası, Myanma), İslamın ali dәyәrlәrinin müdafiәsi mәqsәdilә müsәlman
dövlәtlәrin arasında әmәkdaşlıq vә koordinasiya, Kiprdә vәziyyәt, Cammu vә Kәşmirdә vәziyyәt, dünyadakı müsәlman azlıqları ilә hәmrәylik (Qәrbi Trakiya
vә Dodekanesdәki türk müsәlman milli azlığı,
Myanmada Rohinca müsәlmanları, 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 tanınması, Əl-Qüds Əl-Şәrif vә Fәlәstinә dair mәsәlәlәr (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 terrorizmә qarşı
mübarizә vә işğala qarşı mübarizә hüququnun tanın106
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ması, hәr hansı bir islam dövlәtinә qoyulmuş sanksiyanın rәdd edilmәsi, Çad gölü vә Afrikada terror
aktlarına qarşı mübarizә), sülh mәqsәdlәri üçün müasir texnologiyadan azad istifadәyә dair insanların ayrılmaz bәrabәr vә balanslaşdırılmış hüququnun 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 dövlәtlәrә tәsiri, İslam dövlәtlәrindә qaçqın vә miqrasiya problemi
(Suriya Ərәb Respublikası, İraq Respublikası, Əfqanıstan İslam Respublikası, Myanma), İslamın ali dәyәrlәrinin müdafiәsi mәqsәdilә müsәlman dövlәtlәrin
arasında әmәkdaşlıq vә koordinasiya, Kiprdә vәziyyәt, Cammu vә Kәşmirdә vәziyyәt, dünyadakı müsәlman azlıqları ilә hәmrәylik (Qәrbi Trakiya vә Dodekanesdәki türk müsәlman milli azlığı, Myanmada
Rohinca müsәlmanları, Cәnubi Filippin, Mәrkәzi
Afrikada müsәlman azlıqlar, Krımda müsәlman tatarlarının vә Çindә uyğurların vәziyyәti), islamofobiya,
ksenofobiya vә qeyri-tolerantlığa qarşı mübarizә, müsәlman ölkәlәri arasında viza prosesinin sadәlәşdirilmәsi 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 mәsәlәlәr 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 qurbanlarının 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 komitәnin iclasında Myanmada Rohinca müsәlmanlarına qarşı davam edәn insan haqları pozuntuları, Cammu vә Kәşmirdә davam edәn insan hüquqları pozuntuları, İƏT Pİ-na üzv dövlәtlәrdәki bütün inkişaf
istiqamәtlәrindә qadınların rolunun artırılması, İƏT
Pİ konfranslarında nümayәndә heyәtlәrinin tәrkibindә 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 qeyriәrәbdilli İslam dövlәtlәrindәn olan tәlәbәlәri әrәb
dilinin öyrәdilmәsinә tәşviqi, müsәlman dövlәtlәrindә
müqәddәs yerlәrin qorunması, qeyri-müsәlman
ölkәlәrdәki İslam mәdәni irsinin, dini vә ianә tәsisatlarının qorunması, İslam dәyәrlәri ilә Qәrb dәyәrlәrinin qarşıdurmasına xüsusi әhәmiyyәt verәn mәdәniyyәtlәrarası dialoq vә s. kimi mәsәlәlәr müzakirә edildi.
İqtisadi әlaqәlәr vә әtraf mühit üzrә komitәnin iclasında İƏT üzv dövlәtlәri arasında ticarәtin artması
vә ticari maneәlәrin azaldılması, İslam alәmindә inkişaf sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi qurumların
güclәndirilmәsi vә dәstәklәnmәsi, әtraf mühit mәsәlәlәri vә davamlı inkişaf, Afrika sahil dövlәtlәrindә
sәhralaşma ilә mübarizә, üzv dövlәtlәrin parlamentlәrindә su ehtiyatlarının qorunması sahәsindә әmәkdaşlıq, әtraf mühitin mühafizәsi vә iqlim dәyişikliyinә qarşı mübarizә sahәsindә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi, elm vә texnologiya üzrә İƏT Pİ üzv parlamentlәri arasında әmәkdaşlıq vә s. mәsәlәlәr әtrafında müzakirәlәr keçirildi.
Martın 11-dә müsәlman qadın parlamentarilәrin
8-ci konfransında iştirak etdim. Konfransda müsәlman qadınlarının hüquq vә vәzifәlәrinә dair bır sıra
çıxışlar oldu. Yerli vә regional problemlәrin vә münaqişәlәrin hәllindә qadınların rolu, müsәlman qadın vә
uşaqların işğal altında olan әrazilәrdә qarşıdurmalardan 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 müzakirәlәrdәn sonra qәbul edildi. Yekun kommunikeyә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü dәstәklәyәn 2 bәnd salındı.
Daha sonra Afrika qrupu, Asiya qrupu vә Ərәb ölkәlәri qrupunun iclasları keçirildi. İclaslarda hәm

İcraiyyә Komitәsinә üzvlәr seçildi, hәm dә komitәlәrә ölkәlәr üzrә seçkilәr keçirildi. Asiya qrupunun iclasına qatılan Azәrbaycan nümayәndә heyәti İcraiyyә
Komitәsinә üzv seçildi, Ümumi komitә vә İnsan haqları, qadın vә ailә mәsәlәlәri üzrә daimi ixtisaslaşmış
komitәlәrdә tәmsil olundu.
Martın 13-dә İƏT Pİ XIV sessiyası öz işinә başladı. Sessiyada 15-dәk İƏT Pİ üzv dövlәtlәrin (BƏƏ,
Uqanda, Küveyt, Burkina-Faso, Liviya, Qatar, Mavritaniya, Oman, Sәudiyyә Ərәbistanı, Seneqal vә s.)
spikerlәri, o cümlәdәn qardaş Türkiyәnin Böyük Millәt Mәclisinin yeni seçilmiş sәdri Mustafa Şentop da
geniş nitqlә çıxış etdilәr. Daha sonra sessiyada iştirak
edәn üzv dövlәtlәrin nümayәndә heyәtlәrinin rәhbәrlәri çıxış etdilәr.
Azәrbaycan nümayәndә heyәti adından mәruzә ilә
mәn çıxış etdim. İlk öncә Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin salamlarını tәdbir iştirakçılarına çatdır-

dım. Müzakirә edilәn mәsәlәlәrә münasibәtimi bildirdim. Fәlәstin vә müqәddәs Qüds әl-Şәrif, Suriya,
Somali, Əfqanıstan, Mali, Kıprıs, Camu vә Kәşmir,
Qәrbi Trakiya vә Dodekanesdә müsәlman azlıqlarının problemi, Myanmada Rohinca müsәlmanlarının
vәziyyәtinә dair mövqeyimizi açıqladım. Xocalı faciәsi haqqında mәlumat verәrәk, insanlığa qarşı yönәlmiş bu cinayәtin sәbәblәrindәn vә ağır nәticәlәrindәn danışdım. Bildirdim ki, 1992-ci il fevralın 25-dәn
26-a keçәn gecә Azәrbaycanın Xocalı şәhәrindә kütlәvi qırğın törәdilib, 613 dinc sakin qәtlә yetirilib,
1275 nәfәr girov götürülüb, 150 nәfәr itkin düşüb,
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mindәn çox insan әlil olub. Cari ilin 26 fevralında
Xocalı qәtliamının 27-ci ilinin tamamlandığını bir
daha iştirakçıların nәzәrinә çatdırdım.
Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi barәdә tәdbir iştirakçılarını mәlumatlandıraraq
Ermәnistanın Azәrbaycana hәrbi tәcavüz etdiyini, ölkәmizin әrazisinin 20 faizindәn artıq hissәsinin işğal
olunduğunu bir daha bildirdim. Diqqәtә çatdırdım ki,
bu tәcavüz nәticәsindә bir milyondan çox insan eveşiyindәn didәrgin düşüb, 20 min azәrbaycanlı hәlak
olub, 150 min nәfәr yaralanıb vә ya müxtәlif dәrәcәli
xәsarәt alıb, 4 mindәn çox insan itkin düşüb. Ermәnistan tәrәfindәn Dağlıq Qarabağ vә onun әtrafındakı
yeddi rayonun işğal olunduğunu, hәmin әrazilәrdә etnik tәmizlәmә siyasәti aparıldığını, hәmçinin islam
abidәlәrinin, müqәddәs yerlәrin vә mәscidlәrin, mәdәni irs nümunәlәrinin yerlә-yeksan edildiyini vurğulayaraq bildirdim ki, bu, tәkcә Azәrbaycana qarşı yox,
hәm dә bütün müsәlman alәminә qarşı böyük cinayәtdir.
Azәrbaycanın hәmçinin 1990-cı illәrin әvvәllәrindә ermәni terror tәşkilatları tәrәfindәn törәdilәn 30dan çox terror aktına mәruz qaldığını, 2 minәdәk insanın bu cinayәtlәrin qurbana çevrildiyini iştirakçıların diqqәtinә çatdırdım. Sonda bütün müsәlmanları
bu cinayәtlәrә biganә qalmamağa çağırdım. BMT vә
digәr beynәlxalq tәşkilatların, o cümlәdәn İslam
Əmәkdaşlıq Tәşkilatının vә onun Parlament İttifaqının qәbul etdiyi çoxsaylı qәtnamәlәri xatırladaraq,
Ermәnistan Respublikasının hәlә dә onlara әmәl
etmәdiyini bildirdim.
Daha sonra üzv dövlәtlәrin tәmsilçilәrini Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin tәşkilatın Rabat sessiyasına tәqdim etdiyi haqq işimizi dәstәklәyәn iki
qәtnamә layihәsinә sәs vermәyә çağırdım. Qәtnamәlәr 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
Parlament 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 Respublikasına qarşı tәcavüzü vә bu tәcavüz nәticәsindә
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinin 20%-nin işğal
olunması vә 1 milyondan artıq azәrbaycanlının öz ev
vә mülklәrindәn qovulmasından olduqca narahat
olaraq,
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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, iqtisadi, sosial vә mәdәni xarakterinin dәyişdirilmәsinә
yönәlmiş fәaliyyәtdәn dәrin narahatlıq hissi keçirdiyini ifadә edәrәk,
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә törәdilәn
dağıntı, vandallıq, ictimai vә şәxsi mülklәrin oğurluğu 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 mәnimsәnilmәsindәn, 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 edilmәsi zәrurәtini vurğulayaraq, ermәni işğalçıları tәrәfindәn işğal edilmiş Azәrbaycan әrazilәrindә qәdim
nadir abidәlәrin, o cümlәdәn islam sivilizasiyasının
tarixi memarlıq abidәlәrinin vә mәscidlәrinin tam vә
ya qismәn dağıdılmasını qeyd edәrәk, türbә, mәqbәrә, arxeoloji qazıntı, muzey, kitabxanalar, bәdii sәrgi
salonları, 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 olunmasına vә Tәhlükәsizlik Şurasının bütün müvafiq
qәtnamәlәrinin bütünlüklә yerinә yetirilmәsinә israrla çağıraraq,
Ermәnistan vә Azәrbaycan arasındakı münaqişәnin hәllinә yönәlәn bütün diplomatik vә digәr sәylәri
alqışlayaraq,
Bütün üzv dövlәtlәrin Azәrbaycan Respublikasının suverenliyi, әrazi bütövlüyü vә siyasi müstәqilliyinә hörmәt etmәk öhdәliyini bir daha tәsdiqlәyәrәk:
1. Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzünü qәti pislәyir vә ermәni
silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının işğal edilmiş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz
çıxarılmasını tәlәb edir.
2. İşğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә Azәrbay-
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canın mülki әhalisinә qarşı törәdilmiş әmәllәri insanlıq
әleyhinә cinayәt kimi dәyәrlәndirir vә bu cinayәti
törәdәnlәrin mәsuliyyәtә cәlb edilmәsini qeyd edir.
3. İşğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrindә arxeoloji, mәdәni vә dini abidәlәrin talan edilmәsini vә dağıdılmasını qәti pislәyir.
4. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 822 (1993), 853
(1993), 874 (1993) vә 884 (1993) saylı qәtnamәlәrinin icra edilmәsi mәqsәdilә İƏT Pİ bütün üzvlәrini
İƏT-in qәbul etdiyi bütün müvafiq qәrar vә qәtnamәlәri qәti icra etmәyә çağırır.
5. Bununla әlaqәdar İƏT Pİ üzv dövlәtlәrinin parlamentlәrini aşağıdakı әmәli tәdbirlәri görmәyә
tәkidlә dәvәt edir:
a. Tәcavüzkarı münaqişәnin gәlәcәk eskalasiyası
imkanından vә Azәrbaycan әrazilәrini işğal altında
saxlamağa davam etmәkdәn mәhrum etmәk üçün bütün dövlәtlәri Ermәnitanı hәr hansı silah vә hәrbi
sursatla tәmin etmәkdәn çәkinmәyә çağırır, üzv dövlәtlәrin әrazisi bu cür tәchizatın tranziti üçün istifadә
edilmәmәlidir;
b. Dağlıq Qarabağ vә digәr işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrinә İƏT üzv dövlәtlәrinin fiziki vә
hüquqi şәxslәrinin hәr hansı sәfәrlәri vә orada fәaliyyәti qadağan olunmalıdır;
c. Turizm şirkәtlәrini, agentliklәrini, operatorlarını vә onların yerli tәşkilatlarını bu әrazilәrә turist
sәfәrlәrinin vә Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindә turizmin tәşviqinin qeyri-qanuniliyi, habelә qanunsuz separatçı rejimin beynәlxalq turizm yarmarkalarında vә digәr turizmlә bağlı tәdbirlәrdә tәbliğinin yolverilmәzliyi haqda mümküncә geniş mәlumatlandırmaq;
d. Ermәnistanla ikitәrәfli münasibәtlәri, o
cümlәdәn diplomatik nümayәndәliyin sәviyyәsinin
endirilmәsi yolu ilә mәhdudlaşdırmaq;
e. Ermәnistanla iqtisadi әmәkdaşlıqdan, o cümlәdәn onun iqtisadiyyatına sәrmayә qoyuluşundan
imtina etmәk;
f. Ermәnistana, Azәrbaycan әrazilәrinin işğalının
davamını tәmin edәn hәr hansı yardımın qarşısını
almaq;
6. İƏT Pİ üzv dövlәtlәri bu istiqamәtdә göstәrilәn
sәylәrin güclәndirilmәsi vә yuxarıda göstәrilәn mәsәlәlәrin daha effektiv hәlli üçün zәruri qanunvericilik
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 toxunulmazlığı çәrçivәsindә münaqişәnin әdalәtli vә sülh yolu ilә

hәllinә öz dәyişmәz dәstәyini ifadә edir vә nәticәyә
istiqamәtlәnmiş fәaliyyәtә -Azәrbaycanın qaçqın vә
köçkünkәrinin dәrhal ayrılmaz hüququ olan öz evlәrinә tәhlükәsiz, şәrәfli vә layiqli qayıdışına çağırır.
9. Mәsәlә ilә davamlı olaraq mәşğul olmaq vә hazırkı 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 Nizamnamәsindәn vә İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Xartiyasından irәli gәlәn prinsip vә mәqsәdlәrindәn çıxış
edәrәk,
İslam Sammiti, İƏT Xarici İşlәr Nazirlәrinin iclasları, habelә İƏT Parlament İttifaqı tәrәfindәn indiyә kimi qәbul olunmus Ermәnistan Respublikasının
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 çәrçivәsindә hәllinin davamlı dәstәklәnmәsini bir daha
vurğulayaraq,
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının Azәrbaycan Respublikasının әrazisinin işğalını tәnqid edәn, Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü vә suverenliyini, beynәlxalq sәrhәdlәrin toxunulmazlığını vә
torpaqların hәrbi güc vasitәsilә işğalının yolverilmәzliyini dәstәklәyәn vә Ermәnistan Respublikasının
Silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz
çıxarılmasını tәlәb edәn 822, 853, 874 vә 884 saylı
qәtnamәlәrini bir daha xatırladaraq,
Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı davamlı tәcavüzündәn, әrazilәrin qeyriqanuni işğalı, beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrinin, habelә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının, İƏT vә
digәr beynәlxalq tәşkilatların müvafiq qәtnamәlәrinin kobud şәkildә pozulmasından ciddi narahatlığını bildirәrәk,
Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrindә qeyri-qanuni vә
provokativ siyasәtindәn, xüsusilә dә hәmin әrazilәrin
fiziki, demoqrafık, iqtisadi vә mәdәni xarakterinin
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dәyişdirilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn fәaliyyәtdәn ciddi narahatlığını vurğulayaraq,
Münaqişә әrzindә Ermәnistan Respublikası tәrәfindәn yürüdülәn vә gәlәcәk pozuntular üçün münbit
şәrait yaradan siyasәtdәn, xüsusilә beynәlxalq humanitar hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının kobud
şәkildә pozuntusu, mülki vәtәndaşların qәtli, etnik
tәmizlәmә, әsirlәrin tutulması vә saxlanılması, müharibә әsirlәrinә qarşı pis rәftar, yaşayış mәskәnlәrinin
dağıdılmasından olduqca mütәәssir olaraq,
Ermәnistan Respublikasının Azәrbaycan Respublikasına qarşı tәcavüzü әrzindә beynәlxalq humanitar
hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının ciddi pozulmasına 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 Respublikasına qarşı tәcavüzü әrzindә törәdilmiş beynәlxalq
humanıtar hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının
pozuntusunun cәzasız qalmasına son qoyulmasının,
әdalәtin tәmin edilmәsinin gәlәcәk pozuntuların qarşısının alınmasına, mülki müdafıә vә sülhün bәrqәrar
edilmәsinә şәrait yaradacağından әminliyini ifadә
edәrәk,
Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının torpaqlarının qeyriqanuni işğalının davam etmәsini, beynәlxalq humanitar hüquq vә beynәlxalq insan hüquqlarının ciddi
pozuntusunu qınayan bir sıra dövlәtlәr vә beynәlxalq
tәşkilatlar qәbul etdiyi qәtnamә vә qәrarları alqışlayaraq,
Ermәnistan Respublikasının silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Xocalı şәhәrindә
1992-ci ilin fevral ayında Azәrbaycanın mülki vәtәndaşlarına 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 bәşәriyyәtә 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
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azәrbaycanlılarının soyqırımı tarixi hәqiqәtlәrinin
üzә çıxarılması mәqsәdi daşıyan “Xocalıya Ədalәt”
beynәlxalq vәtәndaş maariflәndirilmәsi kampaniyasını 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 insanlığa 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 әrazilәrindәn 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 abidәlәrinin vә mәdәni irsin kütlәvi mәhv edilmәsi ilә nәticәlәnәn mәscidlәrә vә müqәddәs islam mәkanlarına
tәcavüzü qınayır; 1992-ci il fevral ayının 25-dәn 26na 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 ixtisaslaşmış komitәlәrin, Fәlәstin Komitәsinin iclasının, Müsәlman qadın parlament üzvlәrinin 8-ci konfransının,
İƏT Pİ üzvlәri parlamentlәrinin Baş katiblәri Assosiasiyasının 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 gәtirdiyimiz әyani vәsaitlәr - Ermәnistan - Azәrbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişәsi vә Xocalı qәtliamı haqqında AMEA Şәrqşünaslıq İnstitutunun әrәb dilindә
nәşr etdiyi broşur vә bukletlәr bütün iştirakçılara
paylandı vә onlar tәrәfindәn böyük diqqәtlә qarşılandı.
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Гевхар Бахшалиева: Война - кровь, горе и слезы матерей,
но уступить свои территории мы не можем…
Интервью газете «Каспiй» депутата Милли Меджлиса, действительного члена НАНА,
директора Института востоковедения имени З.М.Буниятова НАНА Гевхар Бахшалиевой
- Почему европейские историки
до сих пор государство, созданное
нашими предками, называют Персией или Ираном?
- Шах Исмаил создавал династическое Сефевидское государство как
тюркское, и около 100 лет государственным языком там был именно
тюркский. Но его потомки вынуждены были, чтобы защититься от посягательств Османской империи, сберечь это государство, и даже столицу
перенесли.
В прошлом году во время очередной поездки в Иран я попросила показать мне дворец Каджаров - «Кахи
гюлюстан», и даже на основе материального культурного наследия очевидно, что все созданное там - образцы нашей тюркской культуры, и это
еще раз убедительно доказывает, что
мы имеем дело с многовековым государством тюрков.
Оказывается, еще во времена Каджаров, при шахе Насреддине, было
два государственных языка - фарси и
тюркский, о чем поколения советских
азербайджанцев не имели представления. В годы независимости молодежь Азербайджана стала более углубленно изучать историю. У нас нет
иного пути, кроме как придерживаться курса на всестороннее развитие государственности, успешно продолжаемого Президентом Ильхамом
Алиевым. Надо менять мировоззрение студентов и школьников, и для
этого делается многое: и в учебниках
это нашло отражение, ведется большая работа, направленная на развитие национального самосознания.
Вот как раз летом прошлого года
состоялась презентация книги английского востоковеда Майкла Аксворти «Надир шах». В предисловии
к ней глава Администрации Президента академик Рамиз Мехтиев поднял этот вопрос. Он написал, что хотя Иран и находился в центре империи Надир шаха Афшара, прежние
владетели Ирана - аггоюнлу и сефевиды, а затем каджары - были азербайджанскими тюрками. Надир, объединив тюркские племена, вначале
освободил столицу сефевидов - Исфахан, а затем и весь Азербайджан и

современный Иран от иноземных завоевателей. Там же академик рекомендовал, чтобы наша историческая
наука развивалась в направлении
формирования национального самосознания.
Но дело в том, что тот период - тема Института истории НАНА. У нас
принято разделять тематику таким
образом, что до Гюлистанского и
Туркманчайского договоров, разделивших Азербайджан надвое, этой
темой занимаются историки, а более
современным периодом - мы.
Кстати, у академика Рамиза Мехтиева есть еще одна книга - «Шах Исмаил Сефеви: портрет правителя и
воина», где на научной базе неоспоримо доказано, что государство, созданное Шахом Исмаилом, - азербайджанское государство, так что домыслы и двоякие суждения на эту тему попросту неуместны. Здесь мы
имеем дело с коренными для наших
национальных интересов вопросами.
Я всегда с болью в сердце воспринимала то, что старинные азербайджанские экспонаты в музеях мира
представлены как образцы персидской
культуры. Например, уникальный,
один из самых больших и древних
азербайджанских ковров - «Шейх Сефи», который хранится в крупнейшем
в мире Музее декоративно-прикладного искусства и дизайна Виктории и
Альберта в Лондоне, до недавнего времени был представлен как персидский.
Как я недавно узнала, благодаря целенаправленной работе нашего государства в деле идентификации культурного наследия нашего народа и устранения фальсификации и искажения истории теперь эта ошибка исправлена, и
этот артефакт уже представлен как
азербайджанский.
- А как ведется пропаганда национальных ценностей на нашем
телевидении?
- С появлением интернета занятые
люди в большинстве своем получают
информацию оттуда, на остальное
просто времени не хватает. Государственное и Общественное телевидение
ведут большую работу в данном на-

правлении, но пока этого мало, сериалы не отвечают уровню среднестатистического зрителя. Все-таки наш
вкус формировался на лучших произведениях отечественной и мировой
литературы, да и фильмы были серьезнее и ближе народному духу. А ведь
общий культурный уровень должен
повышаться. Надо учиться у передовых стран, которые преуспели в этом.
Сможем ли мы вернуть Карабах,
не зная прошлого, истории и процесса появления армян на наших землях?
К сожалению, есть обратные тенденции, особенно среди молодежи диаспоры. 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 совершены акты геноцида против азербайджанцев исключительно по национальному признаку, четырежды из нынешней Армении, созданной на наших
же землях, депортировали сотни тысяч
наших соплеменников. Это же очевидные, доказанные факты, и у людей
должна быть историческая память, а
потому мы не имеем права расслабляться до тех пор, пока армяне не прекратят агрессию против нашей страны.
Кстати, не так давно по решению
ученого совета Института востоковедения НАНА издана переведенная
мною с английского языка книга Центра стратегических исследований
Анкары «Необоснованные армянские
претензии и исторические факты. Вопросы и ответы». В ней содержатся
ответы на такие вопросы, как: где
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прародина армян, были ли армянские земли насильственно захвачены тюрками, имел ли место турецкий гнет над
армянами, действительно ли турки хотели уничтожить армян, был ли геноцид, что стоит за фальшивками Андоняна и так далее.
- Почему до сих пор изложенная в учебниках история Азербайджана не выглядит как органическое целое
и до сих пор нет конкретной концепции по этногенезу
азербайджанского народа?
- Прежде всего единая концепция должна быть выработана при участии всех ведущих историков страны. Полагаю, 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 наши традиционные направления. Но с тех пор как академик
Акиф Ализаде стал президентом Академии наук, он настаивает, и совершенно справедливо, что мы не должны замыкаться исключительно на странах Ближнего и Среднего
Востока.
Напомню, что традиционно мы изучали страны арабского Востока, Иран и Турцию. В советское время было,
если так можно выразиться, «распределение», и мы неизменно учитывали нашу историческую и религиозную
близость к упомянутому региону. Но после того как Азербайджан стал независимым и самостоятельным субъектом международного права, появилась необходимость в
изучении других стран Востока. В силу этого лет пять назад мы создали новые отделы: во-первых, стран Центральной 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 попросту Восточный Туркестан). Другой отдел охватывает
государства Азиатско-Тихоокеанского региона: Индонезия, 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. Основными направлениями его деятельности являются анализ
различных аспектов цивилизаций Востока и Запада, их
взаимоотношений (включая, в частности, Азербайджан);
исследование влияния западной цивилизации и глобализации на политические, экономические, культурные и социальные процессы на Востоке; анализ влияния наследия
Востока на культурные, экономические, социальные и политические процессы, проходящие на Западе; изучение
международных отношений, и в частности процессов,
идущих на Востоке, через призму взаимоотношений Восток-Запад.
- А как обстоит дело с научными кадрами - ведь до
сих пор у нас не было синологов, японистов и специалистов 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 китай112
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ского у нас есть - это три действующих сотрудника и двое
стажеров. Есть у нас и специалист со знанием корейского
языка. Бакинский госуниверситет также стал подготавливать специалистов со знанием этих языков, стараемся привлекать их к общему делу. Кроме того, Международный
институт Конфуция (КНР) выделил нам преподавателя китайского языка, который обучает наших сотрудников.
Что касается Индии, то у нас, к сожалению, нет специалиста, владеющего хинди. Поэтому эту страну, где
широко распространен английский, мы пока изучаем посредством этого языка. Как, впрочем, и некоторые другие
государства. Надеюсь, со временем эта проблема будет
решена.
- И еще один вопрос к вам - как политику и депутату Милли Меджлиса. Как может быть решен нагорнокарабахский конфликт?
- Вопрос Карабаха муссируется довольно долгое время, с начала распада царской империи и до распада СССР
в регионе неоднократно бывали бунты и заговоры, инициированные армянами. Сепаратизм советских времен,
кстати, также инициирован дашнаками, так что этот регион напрямую связан со стратегическими интересами так
называемых великих держав. К сожалению, на сегодняшний день их цели направлены отнюдь не нам на пользу, и
даже не на пользу агрессивным соседям.
Россия - великое государство, которое веками стремилось завладеть этими важными с геостратегической точки
зрения землями. То же касается и других государств. Регион, где мы находимся, очень важен, поэтому сюда стремились 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 Россию воспринимаем в качестве стратегического партнера,
и с Ираном сотрудничаем. Экономические проекты с этими государствами мы осуществляем, заинтересовываем
их в сотрудничестве с Азербайджаном, поддерживаем
добрососедские отношения. И в то же время энергетическими и транспортными проектами через территорию
Грузии и братской Турции наше руководство обеспечивает 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 армия усиливается, модернизируется, оснащается самым
современным оружием. В то же время каждый азербайджанец, каждый из нас должен быть к этому готов - я всегда во время наших институтских собраний об этом говорю.
Мы все ждем приказа Верховного главнокомандующего. Дороже Родины нет ничего, и эти земли должны
принадлежать нашим потомкам, чего бы это нам ни стоило. Поэтому мы должны быть готовы к любому развороту
событий. Понятно, что война - это кровь, горе и слезы матерей, но уступить свои территории мы не можем. Слишком много уступали до сих пор…
Салех БАЯТ

Təltif

Şәrqşünas alim Əhmәd bәy Ağaoğlu mükafatina layiq görülüb
Azәrbaycan Respublikasının
Prezident İlham Əliyevin sәrәncamı ilә bu il görkәmli ictimai
xadim, publisist vә tәnqidçi, tanınmış hüquqşünas vә şәrqşünas
alim Əhmәd bәy Ağaoğlunun
150 illik yubileyi qeyd olunacaqdır. Azәrbaycan Yazıçılar Birliyi
әdәbiyyatımızın xaricdә tәbliği
ilә mәşğul olan, elәcә dә dünya
әdәbi nümunәlәrini dilimizә çevirmiş, hәmçinin әdәbi әlaqәlәr
sahәsindә mühüm işlәr görmüş
bir qrup tәrcümәçi, naşir vә әdibә
XX әsr Azәrbaycan ictimai-siyasi fikrindә dәrin iz qoymuş mütәfәkkir Əhmәd bәy Ağaoğlunun
adını daşıyan mükafat vermişdir.
Mükafatçılar sırasında AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun şöbә
müdiri, filologiya üzrә fәlsәfә
doktoru Mәsiağa Mәhәmmәdi dә
vardır. O, böyük İran şairi Söhrab
Sipehrinin "Suyun ayaq sәsi”
şeirlәr kitabının tәrcümәsinә görә
bu mükafata layiq görülmüşdür.
“Suyun ayaq sәsi” şeirlәr toplusu bir neçә il әvvәl Azәrbaycan
Respublikası Mәdәniyyәt Nazir-

liyinin dәstәyi ilә “525 kitab”
seriyasında nәşr olunmuş vә
elmi-әdәbi ictimaiyyәt tәrәfindәn
maraqla qarşılanmışdır. Sonralar
hәmin toplu Tehrandakı “Tәkderәxt” nәşriyyatı tәrәfindәn әrәb
qrafikasında da çap edilmişdir.
Mayın 24-dә Azәrbaycan
Yazıçılar Birliyindә mükafatların
tәqdimetmә mәrasimi keçirilib.
Bәdii Tәrcümә vә Ədәbi Əlaqәlәr Mәrkәzinin sәdri Sәlim Babullaoğlu bildirib ki, Söhrab
Sipehrinin “Suyun ayaq sәsi”
şeirlәr kitabının tәrcümәsinә görә filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Mәsiağa Mәhәmmәdi, Tomas

Sternz Eliotun “Bәhrәsiz torpaq”
şeirlәr vә araşdırmalar toplusuna
görә prof. Cavanşir Yusifli,
“Dünya әdәbiyyatı” dәrgisinin
hazırlanmasına vә nәşrinә görә
әdәbiyyatşünas, tәrcümәçi Seyfәddin Hüseynli, Azәrbaycan
әdәbiyyatı nümunәlәrinin polyak
dilinә tәrcümәsinә görә tәrcümәçi İlahә Kәrimova vә Azәrbaycan әdәbiyyatı nümunәlәrinin
İranda tәbliği vә nәşri işinә görә
naşir Sәid Muğanlı mükafatlandırılıblar. Mükafatları Azәrbaycan Yazıçılar Birliyinin sәdri,
Xalq yazıçısı Anar tәqdim edib.

Şәrqşünas alimlәrә Fәxri Fәrman verilib
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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Gәnc şәrqşünas müsabiqәdә fәrqlәnib
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 apardıqları tәdqiqatlarını, әldә etdiklәri nailiyyәtlәrini, aktual vә müasir elmi problemlәrin Azәrbaycan üçün
prioritet olan istiqamәtlәrindә elmi fәaliyyәtini stimullaşdırmaq vә onların elmin inkişafında rolunu
daha da artırmaqdır.
Müsabiqәdә iştirak üçün 69 gәnc qadının namizәdliyi irәli sürülüb. Müsabiqәdә fәrqlәnәnlәr sırasında AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq 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.

Şәrqşünaslıq elminin tәbliğindәki xidmәtlәr dәyәrlәndirilib

2018-ci il dekabrın 19-da AMEA Rәyasәt Heyәti 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 institutlarının ictimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәlәrinin müdirlәri
114
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vә KİV nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
Tәdbirdә AMEA Rәyasәt Heyәti aparatı Mәtbuat vә informasiya idarәsinin rәisi Zülfüqar
Fәrzәliyev, Mәtbuat vә informasiya idarәsinin rәis
müavini Ülviyyә Rzayeva, Azәrbaycan Mәtbuat
Şurasının sәdri Əflatun Amaşov, Bakı Dövlәt Universitetinin jurnalistika fakültәsinin dekanı Vüqar
Zivәroğlu, Milli Mәclisin deputatı, “Yeni Azәrbaycan” qәzetinin baş redaktoru Hikmәt Babaoğlu,
“İki sahil” qәzetinin baş redaktoru Vüqar Rәhimzadә, “Şәrq” qәzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı, Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mәrdanov, Dilçilik
İnstitutunun İctimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәsinin müdiri, fil.ü.f.d., dosent Tәranә Şükürlü vә digәrlәri
çıxış edәrәk elmin populyarlaşmasında AMEA ilә
müxtәlif KİV-lәr arasında әlaqәlәrin genişlәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Sonda bir sıra KİV-lәrin nümayәndәlәrinә,
hәmçinin AMEA institutlarının İctimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәlәrinin müdirlәrinә elmin tәbliğindәki
xidmәtlәrinә görә AMEA tәrәfindәn tәşәkkürnamәlәr tәqdim olunub. Tәşәkkürnamә alanlar sırasında AMEA akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun İctimaiyyәtlә әlaqәlәr
şöbәsinin müdiri, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Vüqar Mәmmәdov da olub.

Hesabat

AMEA akad. Z.M.Bönyadov adûna Øÿrqøönaslûq
Ènstitutunun 2018-ci ildÿki elmi vÿ elmi-tÿøkilati
fÿaliyyÿtinin yekunlarû haqqûnda

HESABAÒ
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 İnstitutunda Tәdbirlәr planının icrası ilә әlaqәdar 5.7 (5.7.2)
bәndinә uyğun olaraq İnstitut әmәkdaşlarının elektron 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.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda “Ərәb dili –
Azәrbaycan dili”, “Fars dili – Azәrbaycan dili”
danışıq kitabçalarının hazırlanmasının icrası ilә әlaqәdar müvafiq işlәr görülmüş vә davam etmәkdәdir.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 02 aprel
2014-cü il tarixli Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında informasiya cәmiyyәtinin
inkişafına dair 2014-2020-ci illәr üçün Milli Strategiya” ilә әlaqәdar AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda elektron elmin mövcud 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 informasiya resursları iştirak edir. Tәşkilatın veb-saytı
(orientalstudies.az) yenidәn işlәnib hazırlanmışdır.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin “1918-ci
il azәrbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” 2018-ci il 19 yanvar tarixli 3587 nömrәli Sәrәncamı
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 “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyi haqqında” 16 may 2017-ci il tarixli Sәrәncamı ilә әlaqәdar
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutu
24 oktyabr tarixindә “Şәrqin ilk demokratik Respublikası” mövzusunda elmi konfrans keçirmişdir.
AMEA prezidentinin 07 may 2018-ci il 213 nömrәli sәrәncamına әsasәn Azәrbaycan xalqının
Ümummilli lideri Heydәr Əliyevin anadan olmasının
95 illiyi münasibәtilә gәnc alimlәr üçün AMEA-nın
Rәyasәt Heyәti vә Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının birgә müsabiqәsinin nәticәlәrinә
әsasәn akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun elmi işçisi Baxşıyeva 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 olunan 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 Azәrbaycanla әlaqәlәri” istiqamәti üzrә aparılmışdır. İstiqamәtә rәhbәrliyi İnstitutun direktoru, akademik
G.B.Baxşәliyeva edir.
TAMAMLANMIŞ İŞLƏR
Problem. Şәrq ölkәlәrinin tarixi, iqtisadiyyatı,
ictimai-siyasi vәziyyәti, Şәrq ölkәlәri ilә Azәrbaycanın
әlaqәlәri
Mövzu: İranın ictimai-siyasi vәziyyәti, İran-Azәrbaycan әlaqәlәri
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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 Cәnubi 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 mühitinin tәsiri altında siyasi tәşkilatlarının yaradılmasından 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
nәşri, kino, әdәbiyyat, incәsәnәt vә başqa sahәlәr araşdırılmışdır. Bu araşdırmada Sovet dövrü vә müasir dövr
Azәrbaycan-İran mәdәni әlaqәlәri geniş şәkildә tәdqiq
olunmuşdur.
İş: İran İslam Respublikası vә Pakistan İslam Respublikası 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
münasibәtlәrin araşdırılmasına hәsr edilib. Tәdqiqatın
әsas istiqamәtini İran İslam inqilabından sonra hәr iki islam dövlәti arasında münasibәtlәrin әsas istiqamәt vә
perspektivlәri tәşkil edir. Araşdırmada rәsmi dövlәtlәrarası münasibәtlәr, müzakirә olunan mәsәlәlәr vә bağlanan sәnәdlәrlә yanaşı, mövcud problemlәr vә onların
hәlli yolları, bu dövr әrzindә İran-Pakistan münasibәtlәrindә Əfqanıstan problemi, Əfqanıstanda baş verәn hadisәlәrin hәr iki ölkә münasibәtlәrinә tәsiri geniş tәdqiq
olunub.
İş: 1917-ci il Rusiya inqilabları vә Cәnubi Qafqaz
regionundakı 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 Böyük
Oktyabr inqilabı) sonra Cәnubi Qafqazda gedәn siyasi
proseslәrin İran mәnbәlәri әsasında araşdırılmasına hәsr
olunub. Mövzuda XX әsrin әvvәllәrindә Cәnubi Qafqazda siyasi vәziyyәt vә inqilabın İran-Cәnubi Qafqaz
münasibәtlәrinә tәsiri tәdqiq olunur. Tәdqiqatın әsas istiqamәtini inqilabdan sonrakı dövrdә Cәnubi Qafqazda
gedәn ictimai-siyasi, iqtisadi vә digәr hadisәlәrin İran
mәnbәlәrindә öyrәnilmәsi tәşkil edir. Tәdqiqatın mәqsәdi
1917-ci ildә Cәnubi Qafqazda baş verәn proseslәrin
gedişindә eyni zamanda İran vә Cәnubi Qafqaz
arasındakı münasibәtlәrә aydınlıq gәtirmәkdәn ibarәtdir.
Mövzu: Müasir Cәnubi Azәrbaycanın ictimai-iqtisadi vә maddi-mәdәni vәziyyәti
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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 Azәrbaycanda tarixi hadisәlәrin, tәbii şәraitin vә ictimai xüsusiyyәtlәrin tәsiri altında müxtәlif yaşayış mәntәqәlәrindә 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 tәsbiti, 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 azәrbaycanlılara münasibәtdә ayrıseçkilik siyasәtinin aparılması aşkarlanmışdır.
İş: Müasir İranda azәrbaycanlıların dil hüququnun
tanınması vә tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәt (5 ç.v.),
icraçı – t.ü.f.d. Y.Ə.Hacıyeva, icra müddәti – 20172018-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 hüquqlarının hәllinә dair
sәy göstәrmәsini nümayiş etdirsә dә, hәmin addımların
çox davamsız, dayanıqsız, ardıcıl vә prinsipial olmaması, görüntü xarakteri daşıması onun sözügedәn problemin bütövlükdә hәllinә hazır olmadığını göstәrir vә bu
münasibәt yalnız etnik gәrginliyin nisbәtәn zәiflәdilmәsinә 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 ermәnilәrin 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 etnodemoqrafik durumu (2 ç.v.), icraçı – e.i. C.A.Mirzәyeva, icra müddәti – 2018-ci il
Tәdqiqat işindә Cәnubi Azәrbaycanın qәrb sәrhәdlәrini tәşkil edәn Xoy bölgәsi әhalisinin etnik tәrkibi
araşdırılmışdır. İranın rәsmi inzibati-әrazi bölgüsünә
әsasәn Qәrbi Azәrbaycan әyalәtinә daxil olan Xoy şәhristanı mәrkәzi Xoy şәhәri olmaqla bәrabәr 4 bәxşdәn
ibarәtdir. Xoyun әhalisi, 198 845 nәfәri yalnız Xoy
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şәhәrindә yaşamaqla, 348 664 nәfәrdir. Milli tәrkib baxımından azәrbaycanlılar vә kürdlәrdәn tәşkil olunmuşdur. Tәqdim olunan tәdqiqat işindә bölgә әhalisinin
etnik tәrkibi ilә birgә etnodemoqrafik xarakteristikası,
miqrasiya, tәbii amillәrin rolu araşdırılmışdır.
Mövzu: Osmanlı imperiyasının tarixi, müasir Türkiyәnin 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 respublika quruluşunun ilk günlәrindәn olduqca fәal vә
әhatәli xarakter alaraq Türkiyәnin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm vә әhәmiyyәtli rol oynamışdır. Etatizm
çoxsahәli, müstәqil milli iqtisadiyyatın tәmәlinin qoyulması vә onun inkişafının sürәtlәndirilmәsinin vacib
ilkin şәrtlәrinin, habelә müasir sәnaye vә infrastrukturun vә iri milli sahibkarlığın tәşәkkül taparaq formalaşmasına hәlledici tәsir göstәrmişdir.
İş: 2002-2015-ci illәrdә Türkiyәdә ictimai-siyasi
proseslәr (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 verәn ictimai-siyasi proseslәrә hәsr edilmişdir. Bu illәr
Türkiyәdә AK Parti hökumәtlәrinin ilk dәfә hakimiyyәtә gәlmәsi vә sonrakı illәrdә hәyata keçirilәn seçkilәrdәki fәaliyyәtlәri vә qalibiyyәtlәrini şәrtlәndirәn ictimai-siyasi proseslәrlә xarakterizә olunur. Mәhz bu
fәaliyyәtlәrin nәticәsidir ki, AKP 2002-ci ildәn sonrakı
bütün seçkilәrdә qalib gәlmişdir. Tәdqiqatda AKP ilә yanaşı Türkiyәnin ictimai-siyasi hәyatında mühüm rol
oynayan digәr partiyaların da ideoloji istiqamәti vә sosial 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 başlayan dinc nümayişlәrin vәtәndaş müharibәsinә çevirilmәsi ilә ölkә faktiki silahlı qruplaşmaların mәskәninә
çevrilmişdir. Xarici ölkәlәrin başda ABŞ, Avropa Birliyi
ölkәlәri, Rusiya, Türkiyә, İranın müdaxilәsi vә müәyyәn
qruplaşmaları silahlandırması ilә münaqişә daha 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 dövlәtin tәrkibinә daxil olan Azәrbaycan SSR, Türkmәnistan SSR, Özbәkistan SSR, Qazaxıstan SSR,
Qırğızıstan SSR, Tatarıstan MSSR, Başqırdıstan MSSR
vә başqa әrazilәrdә tәdris müәssisәlәri vә elmi mәrkәzlәr 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 әsaslanaraq 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. Bununla yanaşı qeyd etmәk lazımdır ki, Marağa vә Soyuqbulaq bölgәlәrinin ilk növbәdә inzibati әrazi quruluşu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Belә ki, Marağa sәkkiz nahiyәyә, 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 tarixçilәri vә coğrafiyaşünaslarının әsәrlәrindә günümüzә
qәdәr çatmışdır. Tәdqiqat işindә hәmin sәnәdlәrin müxtәlif әsәrlәrdәn toplanması, tәrcümәsi vә şәrhlәndirilmәsi 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. Toplanmış sәnәdlәrin tәrcümәsi tarixçilәr vә orta әsr әrәb yazılı
abidәlәrini öyrәnәn tәdqiqatçılar üçün dәyәrli töhfәdir.
İş: Yaxın Şәrq: İraq vә Suriyada yaranmış siyasi
böhranın hәllindә Ərәb Dövlәtlәri Liqasının vә diqәr
beynәlxalq 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 imkanlarını itirmәkdә olmuşdur. Tәdqiqat işindә vaxtı ilә xeyli
siyasi nüfuzu olmuş әrәb ölkәlәrinin dövlәtlәrarası tәşkilatlarının son böhran vәziyyәtindә fәaliyyәtlәri tәhlil
edilir vә onların tәsir imkanları qiymәtlәndirilir.
İş: İraq hökümәtinin ölkәdә dini tәsisatlarla münasibәti (2003-2014) (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. S.Ə.Bağırov, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr
İraq respublikasında milli dövlәt qurumlarının vә siyasi mühitin formalaşması böyük çәtinliklәrlә üzlәşmәkdә davam edir. Tәdqiqat işindә ABŞ silahlı qüvvәlәrin İraqdan rәsmәn çıxarılmasından sonra milli İraq
hökümәtlәrinin nüfuz qazanmış dini qurumlarla münasibәtlәri tәhlil edilir. Bu münasibәtlәrin nә qәdәr vәziyyәti sabitlәşdirmәk yaxud әlavә gәrginlik yaratmaq
meyllәri dәyәrlәndirilir.
İş: Bәlazurinin “Futuhul-Buldan” әsәrinin tәrcümәsi 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 zamanında siyasi vә ictimai durumun öyrәnilmәsi üçün
misilsiz mәlumat mәnbәsidir.
İş: Suriyada hәrbi-siyasi elitanın tәrkibindә dәyişikliklәr (1963-1982) (4 ç.v.), icraçı – k.e.i. O.A.Nәcәfov,
icra müddәti – 2017-2018-ci illәr
Tәdqiqat işindә Birlәşmiş Ərәb Respublikasının tәrkibindәn çıxdıqdan sonra Suriya Ərәb Respublikasında
yeni hәrbi-siyasi elitanın yaranmasından bәhs olunur.
Xüsusilә dә Suriya prezidenti Hafiz Əsәdin islahatları
nәticәsindә bu elitanın tәrkibindә baş vermiş dәyişikliklәrin sәciyyәvi cәhәtlәri, onu tәşkil edәn elementlәrin
ümumi vә fәrdi maraqları tәhlil edilir.
Mövzu: Asiya-Sakit Okean ölkәlәri regionunda xarici 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
kәmәr” strategiyasının reallaşdırılması istiqamәtindә
İranla münasibәtlәrin formalaşması vә Çin-İran iqtisadi
әlaqәlәri araşdırılmışdır. Elmi işdә beynәlxalq vәziyyәtdәki dәyişikliklәrin İran-Çin münasibәtlәrinin
möhkәmlәnmәsinә vә iqtisadi әmәkdaşlığın istiqamәtlәrinә tәsiri dә nәzәrdәn keçirilmişdir. İşdә әsas tәdqiqat
obyekti Çinin enerji siyasәti, bu sahәdә strategiyaları,
İranın enerji dövlәti kimi mövqeyi vә Çinlә münasibәtlәridir.
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 Assosiasiyasının yaranması, ASEAN-a üzv dövlәtlәr arasında sosial, iqtisadi, mәdәni әlaqәlәrin qurulması vә inkişafına,
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regionda sülh, tәhlükәsizlik, sabitliyin qorunması üçün
Yaponiya vә ASEAN-nın qarşılıqlı әmәkdaşlıq çәrçivәsindәki sәmәrәli fәaliyyәtinә hәsr olunmuşdur. Yaponiyanın hәlә XX әsrin 90-cı illәrin sonundan ASEAN-ın
region çәrçivәsindә hәyata keçirdiyi inteqrasiya prosesinә qoşulması bu bölgәnin dünyanın әn böyük bir dövlәtlәrarası regional tәsәrrüfat-iqtisadi kompleksinә çevrilmәsinә 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 inkişafı qanunauyğunluqları: ziddiyyәtlәr vә sosial
nәticәlәri (8 ç.v.), icraçı – şöbә müdiri, i.ü.e.d. D.Ə.Vәliyev, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr
Tәdqiqat işindә Azәrbaycan, Türkiyә vә Mәrkәzi
Asiya ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf problemlәri müqayisәli şәkildә tәdqiq olunmuşdur. Heydәr Əliyev vә İlham
Əliyevin dövlәt siyasәti Mәrkәzi Asiya ölkәlәri üçün
nümunә kimi verilmişdir. Türk Dünyasının ortaq problemlәri “Türk dünyası qlobal iqtisadi inkişaf yollarında” 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 mübarizә 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. Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Asiya regionu vә bu regionda olan müstәqil dövlәtlәrlә münasibәtlәrin qurulması vә inkişafı, belә inkişafın strateqiyası vә taktikası,
bu prosesdә baş verәn qanunauyğunluqların elmi cәhәtdәn müәyyәn edilmәsi vә bunun nәticәsindә müәyyәn
tәkliflәrin vә tövsiyәlәrin irәli sürülmәsi hazırki elmitәdqiqat 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 mәskunlaşması, onların müasir vәziyyәti, mәruz qaldıqları
hüquq pozuntuları vә cinayәtlәr elmi-nәzәri baxımdan
araşdırılmışdır. İş iki fәsildәn ibarәtdir. İlk növbәdә
türkmanların İraqda mәskunlaşması haqqında qısa mәlumat verilmiş, daha sonra türkmanların öz doğma әrazilәrindә 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-nәzәri baxımdan 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 mәrhәlәdә 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 nümayәndәlәrindәn 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 şәxsiyyәtinin tәrәnnümü, tarixi qәsidәsi vә onun spesifik xüsusiyyәtlәri, 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 fәsildә orta әsrlәr farsdilli divan әdәbiyyatı vә Mәsturә,
Azәrbaycan qadın şairlәri vә Mәsturә mövzuları tәhlil
edilib.
İş: Purya Vәlinin şәxsiyyәti vә rübailәri (4 ç.v), icraçı – f.ü.f.d. Ş.P.Əhmәdov, icra müddәti – 2017-2018ci 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 mәdәniyyәti 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 birini relyef quruluşlu obyekt adları oronimlәr tәşkil edir.
İran toponimiyasında oronimlәr indiyә kimi sistemli
şәkildә öyrәnilmәyәn sahәlәrdәn biri olaraq qalmaqdadır. 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.Hacıyeva, 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.Zәrrinkub 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 prinsiplәri (10 ç.v), icraçı – f.ü.f.d. V.İ.Mәmmәdov, icra
müddәti – 2017-2018-ci illәr
Plan işi müasir dövrdә Azәrbaycan şәrqşünaslıq elmindә mövcud araşdırmalar әsasında bu sahәdә istifadә
edilәn metodoloji prinsiplәrin tәhlilinә hәsr olunmuşdur. Tәdqiqatda ilk olaraq Azәrbaycan şәrqşünaslığında
filoloji-tekstoloji metodlar nәzәrdәn keçirilir. Burada
hәm müxtәlif dövrlәr Şәrq әdәbiyyatının araşdırılmasında, 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
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019

119

Hesabat

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 yaradıcılığı elmi-nәzәri baxımdan araşdırılmışdır. Elmi işdә
ilk növbәdә şairin hәyatı vә mühiti haqqında geniş mәlumat 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 imperatorluğunda baş verәn mühüm siyasi, ictimai, mәdәni reformalar
vә bunun fonunda әdәbiyyat sahәsindә baş verәn yeniliklәr araşdırılmışdır. Bu dövr türk әdәbiyyatının әn
böyük qazancı roman janrının mәnimsәnilmәsi idi. Elmi işdә roman janrının ideya vә mәzmun xüsusiyyәtlәri, janrın qarşıya qoyduğu problemlәr әtraflı araşdırılmışdır. Tәhlil prosesindә XIX әsr türk romanları
әsas tәdqiqat obyekti kimi götürülmüşdür.
İş: Müasir İraq-türkman poeziyasında vәtәnpәrvәrlik 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 müәyyәnlәşdirilmiş, 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 әdәbiyyatının çox dәyәrli mәnbәsidir. Ərәb xalq әdәbiyyatı nümunәlәrinin mәnşәyi “Əyyamu-l-arab” toplusuna dayanır. Topludakı mәlumatlar islamdan tәxminәn 150 il
әvvәlә aid edilәrәk Şәrqin qәdim adәt vә әnәnәlәri,
tarixi, insanlarının yaşayış tәrzini, qәbilәlәrarası münasibәtlәri 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 qәsidәlәrinin Azәrbaycan dilinә tәrcümәsindәn ibarәtdir.
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Qәsidәlәrin 1958-ci il Bakı nәşrindә Sankt-Peterburq
nüsxәsinin orijinalında olan bir sıra istisna xәtaları tәkrar edildiyindәn tәrcümә prosesindә әsas mәnbә kimi
qәsidәlәrin 1994-cü il Bağdad nәşrindәn istifadә olunmuşdur. 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 olunduğu 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.Kәrimova, 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-Muhadara” әsәri araşdırılır. Ümumi nәticә kimi qeyd etmәk
olar ki, orta әsrlәrdә yazılmış bu әsәrdәki ibrәtamiz hekayәlәr 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, tәrcümәsi 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 Azәrbaycan әsilli alimlәr, onların hәyat vә yaradıcılığı haqqında geniş araşdırma aparılmışdır. Araşdırma әsasında
antologiya hazırlanmışdır.
İş: Samişünaslıqda qeyri-müәyyәnlik kateqoriyasının qoyuluşu (әrәb vә ibri dillәri әsasında) (4 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d. T.Q.Sadıqov, icra müddәti – 2017-2018-ci
illәr
“Samişünaslıqda (әrәb vә ibri dillәri әsasında) qeyrimüәyyәnlik kateqoriyasının qoyuluşu” adlı iki mәrhәlәdәn ibarәt olan tәdqiqat işindә әsasәn әrәb, ibri qrammatiklәrinin vә Avropa samişünaslarının qeyri-müәyyәnlik haqqında fikirlәrindәn bәhs edilir. Burada hәmçinin 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 – 20172018-cı illәr
Plan işindә Nizami әdәbi mәktәbinin çoxsaylı davamçıları haqda mәlumatlar әksini tapmışdır. Böyük
Nizaminin ardıcılları tәkcә fars dilindә deyil, türk dilindә dә “Xәmsә”yә nәzirәlәr yazmışlar. XV әsrdә Nizami
mәktәbinin әnәnәlәrini davam etdirәn görkәmli sәnәtkarlardan biri Əbdürrәhman Cami “Xәmsә”nin tәsiri ilә
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“Hәft övrәng” әsәrini qәlәmә almışdır. Cami yaradıcılığının türk әdәbiyyatında Əlişir Nәvainin yaradıcılığına
tәsiri danılmazdır. Belә ki, Nәvai “ Fәrhad vә Şirin”
poemasını onun yaradıcılığından tәsirlәnәrәk yazmışdır. 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-mәanilkәbir 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 müәyyәn beytlәri seçmiş vә onların mәnalarını izah etmişdir.
İş: Xacә Qiyasәddin Xandәmirin “Tarixi-Hәbibәssiyәr” әsәrinin tәrcümәsi (4,5 ç.v.), icraçı – k.e.i.
E.Q.Novruzov, icra müddәti – 2016-2018-ci illәr
Plan işindә Xacә Qiyasәddin Xandәmirin yaradıcılığı, 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 ictimai fikir. İslam amillәrinin Azәrbaycanın ictimai-siyasi
inkişafına tәsiri
Mövzu: Qloballaşma dövründә Yaxın vә Orta Şәrq
ölkәlәrindә 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.Mәmmәdov, 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 әşŞatibinin (vәfatı – 1388) yaradıcılığına müraciәt edilir.
İş: Hәsәn әl-Bәnna (1906-1949) - “İslam nahda”sının görkәmli nümayәndәsi kimi (3 ç.v.), fәl.ü.f.d.
L.F.Mәlikova, 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 yaratdığı tәşkilatın (Müsәlman Qardaşları birliyi) fәaliyyәtinin bir çox aspektlәri müasir dövr baxımından yenidәn 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 islamşünaslıqda yeri vә mahiyyәti öyrәnilmişdir. Bu araşdırmada hәdis vә sünnәyә yeni baxışların ideoloji köklәri vә onun müxtәlif aspektlәri kompleks şәkildә tәdqiq olunmuşdur.
İş: Erkәn dövr İslam tarixi Azәrbaycan tәdqiqatçılarının 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 Azәrbaycan 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 – 2016-2018ci illәr
Plan işindә Qiraәt elmindә “Sәbәtu әhrufin” anlayışı
onun islam mәtnlәrindә yeri vә mahiyyәti öyrәnilmişdir. Qiraәt elminin әsas mәsәlәlәrindәn biri olan “әhrufusәbә” mәzmunlu hәdislәrin şәrhindә 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 araşdırılaraq tәhlil edilmişdir. II hissәdә isә İbn Miskәveyhin
“Tәhzibu-l-әxlaq” әsәrindә yer almayan, lakin Nәsrәddin Tusinin “Əxlaqi Nasiri” әsәrindә araşdırılan fәrqli
әxlaq mәsәlәlәri tәdqiq edilmişdir.
İş: Azәrbaycanda mötәzililik mәktәbi vә әsas nümayәndәlәri (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 mәzhәblәrlә әlaqәsi әtraflı tәdqiq edilir. Sonda Azәrbaycan
fәlsәfәsindә mötәzililiyin rolu vә Azәrbaycanda mötәzililik ardıcıllarının әn görkәmli nümayәndәlәri
tәdqiq edilir.
Problem. Şәrq-Qәrb sivilizasiyalararası münasibәtlәri vә Azәrbaycan
Mövzu: Qlobal proseslәrin inkişaf dinamikası prizmasından Şәrq-Qәrb münasibәtlәrinin mövcud durumu
vә perspektivlәri
İş: Qloballaşan dünyada dinlәrarası dialoqun ma•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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hiyyәti vә perspektivlәri (6 ç.v.), icraçı – f.ü.f.d.
C.Ş.Ağayev, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr
Tәdqiqat işindә qloballaşan dünyada multikultural
mühit 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 “Müqәddimә” 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 meyllәri: problemlәr vә perspektivlәr (3 ç.v.), icraçı – k.e.i.
N.V.Hüseynova, icra müddәti – 2017-2018-ci illәr
Tәdqiqat işindә müasir Misir cәmiyyәtindә modernlәşmә meyllәri, problemlәri vә gәlәcәk perspektivlәri araşdırılmışdır. Hәmçinin Misirdә modernlәşmәnin tarixi, mövcud vәziyyәti, bu mәsәlәdә xüsusәn islam amilinin tәsiri vә gәlәcәk perspektivlәri
müxtәlif mәnbәlәrdәn araşdırılaraq tәhlil edilmiş,
müqayisәlәr aparılmışdır. Nәticәdә modernlәşmәnin
hәr bir cәmiyyәtdә olduğu kimi, Misir cәmiyyәtindә
dә qaçılmaz olduğu vә problemlәrin aradan qaldırılaraq mövcud perspektivlәr üzrә inkişaf yolunun
izlәnilmәsinin zәrurәti qәnaәtinә gәlinmişdir.
KEÇİCİ İŞLƏR:
Qalan 48 elmi-tәdqiqat işinin 2018-cı il üçün nәzәrdә tutulan hissәsi yerinә yetirilmişdir:
Mövzu: İranın ictimai-siyasi vәziyyәti, İranAzәrbaycan 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 azәrbaycanlıların 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 ictimaiiqtisadi 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
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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 (19451946), cәnubi azәrbaycanlıların milli şüurunun inkişafında rolu (4 ç.v.), icraçı – kiçik elmi işçi, Ş.A.Rüstәmova, 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.Rüstәmov, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr
Mәrhәlә: Material toplanması
Mövzu: Osmanlı imperiyasının tarixi, müasir Türkiyәnin siyasi-iqtisadi inkişafı vә Azәrbaycanla әlaqәlәri
İş: Müasir dövrdә Türkiyәnin regional iqtisadi
әmәkdaşlıq kontekstindә Türkiyә-Azәrbaycan әlaqәlәri (8 ç.v.), icraçı - baş elmi işçi, i.ü.e.d. E.İ.Emirİlyasova, icra müddәti - 2017-2019-ci illәr
Mәrhәlә: Material toplanması
İş: Beynәlxalq terrorizmin Türkiyә vә Yaxın Şәrq
regionu üçün tәhdidlәri vә ona qarşı mübarizәnin aktual 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 altında 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.Bәşirova, 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 - 20182019-cu illәr
Mәrhәlә: Material toplanması
İş: “Dәftәr-i müfәssәl-i liva-i Xoy” adlı Osmanlı arxiv sәnәdi Cәnubi Azәrbaycanın Xoy bölgәsinin öyrәnilmәsindә 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 Avrasiya regionu vә Azәrbaycanla siyasi vә iqtisadi әlaqәlәr
İş: Xәzәrlәr Qafqazda vә İpәk Yolu ticarәti marşrutlarında (4 ç.v.), icraçı -şöbә müdiri, t.ü.f.d. F.M.Əsәdov, 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
mәdәniyyәt 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 әlxulәfa” әsәrinin әrәb dilindәn rus dilinә tәrcümәsi vә
şәrhlәri (6 ç.v.), icraçı – böyük elmi işçi, t.ü.f.d.
E.E.Əlizadә, 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 terminlәr (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 “Azәrbaycan 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 “Azәrbaycan Yurd Bilgisi” dәrgisinin I-III cildinin tәrcümәsi
İş: Cümhuriyyәtә qәdәr Türkiyә әdәbiyyatının tәşәkkülü 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 - 2017-2019cu 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 әzZәhavinin 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 yaradıcılığı haqda ümumi mәlumat (әsәrlәrin toplanması,
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 - 2018-2019cu 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 - 20182019-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.Kazımov, 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.Əlizadә, icra müddәti - 2018-2021-ci illәr
Mәrhәlә: Birinci fәslin tәrcümәsi, 1 ç.v.
İş: “Xәridәtul-Qәsr vә Cәridәtul-әsr” antologiyasında 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-mәdinәtilfadilә” (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
reallıqları (4 ç.v.), icraçı – şöbә müdiri, fәl.ü.f.d.
E.Y.Hәsәnova, 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 münasibәtlәrinә tәsiri, 2 ç.v.
Mövzu: Qlobal proseslәrin inkişaf dinamikası prizmasından Şәrq-Qәrb münasibәtlәrinin mövcud durumu
vә perspektivlәri
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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 ictimai-mәdәni hәyatında iştirakı amili: reallıqlar vә perspektivlәr (3 ç.v.), icraçı – e.i. N.Ə.Əlizadә, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr
Mәrhәlә: Qәrb ölkәlәrinin ictimai-mәdәni hәyatında islam amili: reallıqlar vә perspektivlәr (1,5.ç.v.)
İş: Müasir dövrdә әrәb ölkәlәrindәn miqrantların
Qәrb ölkәlәrinә miqrasiya prosesindә özünәmәxsusluğunun 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.Əliyeva, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr
Mәrhәlә: Şәrq-Qәrb әlaqәlәri kontekstindә türkdilli dövlәtlәrin mәdәni inteqrasiyası prosesi vә
mövcud reallıqlar (3 ç.v.)
İş: Şәrq - Qәrb cәmiyyәtlәrindә istehlakçı davranışların müqayisәli tәhlili (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. E.A.Sәmәdov, icra müddәti - 2018-2019-cu illәr
Mәrhәlә: Şәrq-Qәrb cәmiyyәtlәrindә istehlakçıların tipologiyası vә psixologiyası (1,5.ç.v.)
İş: XIX әsr Qәrb sәyyahlarının әsәrlәrindә Osmanlı
dövlәtindә ictimai-mәdәni hәyatın tәsviri” (3 ç.v.), icraçı – k.e.i. Ü.Q.Sәmәdova, icra müddәti - 2018-2019cu illәr
Mәrhәlә: XIX әsr Qәrb sәyahәtnamәlәri vә Osmanlı 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 problemi Azәrbaycan nümunәsi
әsasında tәdqiq edilmişdir. Kitabda islam hәmrәyliyinin
tarixi köklәri vә bu istiqamәtdә atılmış “ilk” addımlar
öyrәnilmişdir. Növbәti addım kimi bu anlayışın diniideoloji әsasları tәdqiqata cәlb edilmiş, müasir dövrdә öz
әksini tapan hüquqi-siyasi tәsisatlar araşdırılmışdır.
Bundan sonra islam hәmrәyliyinin Azәrbaycan nümunәsinә, Azәrbaycan Respublikasında bu istiqamәtdә
atılmış addımlara diqqәt yetirilmişdir. Nәhayәt, sözügedәn anlayış yeni dünya sistemi vә müasirliyin çağırışları
kontekstindә araşdırılmış, mövcud tәsәvvürlәr müxtәlif
yanaşmalar prizmasından nәzәrdәn keçirilmişdir.
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İcraçılar: fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru İlkin Əlimuradov, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru Aslan Hәbibov,
fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәmmәdov, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Leyla Mәlikova
“Azәrbaycan şәrqşünaslığının metodoloji prinsiplәri” adlı iş üzәrindә elmi tәdqiqat aparılmışdır.
Tәdqiqat işi müasir dövrdә Azәrbaycan şәrqşünaslıq elmindә mövcud araşdırmalar әsasında bu sahәdә
istifadә edilәn metodoloji prinsiplәrin tәhlilinә hәsr
olunmuşdur. Tәdqiqatda ilk olaraq Azәrbaycan şәrqşünaslığında filoloji-tekstoloji metodlar nәzәrdәn keçirilmişdir. Burada hәm müxtәlif dövrlәr Şәrq әdәbiyyatının araşdırılmasında, hәm Şәrq dilçiliyindә, hәm dә
orta әsrlәrin әdәbi vә tarixi mәtnlәrinin öyrәnilmәsindә
istifadә edilәn elmi metodlardan bәhs edilmişdir.
İcraçı: filologiya üzrә fәlsәfә doktoru Vüqar Mәmmәdov
2018-ci ildә tәtbiq olunmuş elmi nәticәlәr
Aparılmış elmi tәdqiqatların nәticәlәri müxtәlif ali
tәhsil müәssisәlәrinin şәrqşünaslıq fakültәlәrinin tәdris
proqramlarında, habelә Şәrqin bir sıra ölkәlәrinin tarixinә, ictimai-siyasi hәyatına, fәlsәfәsinә, dini durumuna, filologiyasına aid fәrdi vә kollektiv tәdqiqatlarda
tәtbiq olunmuşdur. Hazırlanmış lüğәtlәrdәn geniş istifadә edilmişdir.

“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.Rüstәmova-Tohidiyә “Əmәkdar elm xadimi” fәxri adı verilib.
Fundamental elmlә tәhsilin qarşılıqlı әlaqәsi
AMEA Nizami Gәncәvi adına Ədәbiyyat İnstitutunun “Azәrbaycan әdәbiyyatı (qәdim dövr vә orta
әsrlәr)” ixtisası üzrә II kurs magistrantları Şәrqşünaslıq
institutunda 16 fevral 2018-ci il tarixindәn 16 mart
2018-ci il tarixinәdәk elmi-tәdqiqat tәcrübәsi keçmişlәr.
Elektron elmin vәziyyәti
İnstitut әmәkdaşlarının beynәlxalq elektron resurslara çıxışı genişlәndirilmiş, Azәrbaycan şәrqşünaslığı
web-portalı tәkmillәşdirilmiş, İnstitut arxivindә
saxlanılan elmi әdәbiyyatın rәqәmsallaşdırılması vә
onlayn mәkanda yerlәşdirilmәsi ilә bağlı hazırlıq işlәri
aparılmışdır.
İNSTİTUTUN NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ

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 layihәsinin icrası 2017-ci ilin fevral ayında başlanılıb –
“Cәnubi Qafqaz vә Azәrbaycana dair Osmanlı vergi
dәftәrlәrinin transliterasiyası, tәrcümәsi vә nәşri”
AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutu (rәhbәr: Ş.M.Mustafayev, iştirakçılar Yaxşıxanım 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

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 Şәrqşünaslıq İnstitutunun 60 illik yubileyi haqqında” Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının Rәyasәt Heyәtinin 14 fevral 2018-ci il tarixli qәrarı әsasında
hazırlanmışdır.
İngilis şәrqşünası Maykl Aksvörtinin “Nadir
Şah” kitabının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsi vә
tarixşünaslıq elminin vәzifәlәri, Bakı “Elm”
nәşriyyatı, 2018, 100 sәh.
Elmi ictimaiyyәtә tәqdim olunan bu kitabda
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının 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 şәrqşünaslığın aktual problemlәri” (“Ziya Bünyadov qiraәtlәri”) 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 әvvәllәrindә 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 әlifbadan latın әlifbasına çevirәn, nәşrә hazırlayan, ön söz,
istinadlar vә şәrhlәrin müәllifi t.ü.f.d., dos. Bayramzadә Sәmәd Zülfәli oğlu, Bakı, “Elm vә tәhsil” nәşriyyatı, 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 toxunmadan onun oxuculara tәqdim olunan qeydlәrinin
müasir Azәrbaycan әdәbi dilinә uyğunlaşdırılmasına
çalışmış, bir sıra әrәb-fars ifadәlәrinin azәrbaycanca
qarşılığını vermişdir.
F.İbrahimi “Azәrbaycan danışır....İftixarlı tariximizdәn bir neçә parlaq sәhifә” (Azәrbaycanın
qәdim tarixindәn), farscadan çevirәn t.ü.f.d. S.Z.Bayramzadә, 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 ayrıayrı 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,
mәzhәblәri, geyim, adәt vә әnәnәlәri barәdә mәqalәdәn ibarәtdir. Sözügedәn yazılar Azәrbaycan türkcәsinә tәrcümә edilәrәk ilk dәfә 1946-cı ildә “Sovet
Mәdәniyyәt Evi” tәrәfindәn Tәbrizdә “Azәrbaycanın
qәdim tarixi haqqında” adı ilә çap olunmuşdur. Tәәssüflә qeyd olunmalıdır ki, müәllifin özü tәrәfindәn
yazılmış müqәddimә hәmin kitabda verilmәmişdir. Bu
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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 oxucuların 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 mübarizә apardığı müqәddәs mәqsәdi, İran hakimiyyәtinin
ölkәni uçuruma aparmasını, fәlakәt vә bәdbәxtliklәrin
sәbәblәrini, İran xalqlarının demokratiya vә azadlıq
tәlәblәrini, eyni zamanda da xalqın iradәsi ilә yaradılmış Azәrbaycan Milli Hökumәtinin ictimai, iqtisadi,
siyasi vә mәdәni sahәlәr üzrә hәyata keçirdiyi islahatları, Azәrbaycan cәmiyyәtinin demokratik әsaslar
üzәrindә qurulub möhkәmlәndirilmәsi sahәsindә
fәaliyyәtini, bütün İran miqyasında demokratik hüquqlar 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 Бакинских событиях 1905-1906 и 1918 гг. Документы 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 qarşıdurmasının 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 Əlimәrdan bәy Topçubaşovun 1918-1919-cu illәr Azәrbaycanın fövqәladә sәfiri vә sәlahiyyәtli naziri qismindә İstanbulda Türkiyәnin bir sıra ali dövlәt xadimlәri, hәmçinin Amerika, İngiltәrә, İtaliya, Hollandiya,
Rusiya, İran vә digәr ölkәlәrin İstanbuldakı nümayәndәlәri ilә keçirdiyi diplomatik görüşlәrә dair Azәrbaycan hökumәtinә göndәrdiyi sәnәdlәrdәn ibarәt topludur.
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 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”
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 aktuallıq kәsb edәn islam hәmrәyliyi problemini Azәrbaycan nümunәsi әsasında tәdqiq etmәkdir. Tәdqiqatda
hәr şeydәn әvvәl islam hәmrәyliyinin tarixi köklәri vә
bu istiqamәtdә atılmış “pioner” addımlar öyrәnilmişdir. 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 anlayış yeni dünya sistemi vә müasirliyin çağırışları kontekstindә 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 Azәrbaycan alimlәrinin İraq türkman lәhcәsinә dair әsәrlәrindәn, III fәsli isә İraq türkman lәhcәsindә yazı, imla
çәtinliklәri vә onları aradan qaldırma yollarına hәsr
olunub.
Monoqrafiya İraqda yaşayan azәrbaycanca danışan,
sayı iki milyon yarımı keçәn türkman adlanan soydaşlarımızın 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 Ukraynada çap olunmuş mәqalәlәr toplanmışdır. Mәqalәlәr
toplusu altı fәsildәn ibarәtdir ki, dillәr üzrә qruplaşdırılmış, 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 sintaksis). Ön söz: akademik Gövhәr Başәliyeva, İstanbul,
2018, 168 sәh.
Tәdqiqat eyni kökә malik 2 qohum dilin - әrәb vә
ibri dillәrin müәyyәnlik vә qeyri müәyyәnlik kateqoriyalarından 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 toplanmışdır. Bu çıxışlarda onun bir siyasi xadim olaraq
aşkarlıq vә islahatların 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 Respublikasının sәdri Si Cinpinin siyasi baxışları vә yürütdüyü siyasi kurs ilә maraqlananlar üçün nәzәrdә
tutulmuşdur.
Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi (әrәbcәdәn tәrcümә Hikmәt Əkbәrovundur).
“Papirus” Nәşriyyat Poliqrafiya MMC, 120 sәh.
Kitabda Azәrbaycan - Ermәnistan Dağlıq Qarabağ
münaqişәsi vә onun nәticәsindә işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәri üzәrindә etnik tәmizlәmә vә azәrbaycanlılara 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 nümayәndәsi 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, elminәzәri mәsәlәlәrinә hәsr olunmuş 11 kitabın müәllifidir. “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 mәtbuat sahәsindә çalışan xadimlәrindәn bәhs edir,
ensiklopedik mәziyyәt daşıyır.
Əbdülhәmid әbu Süleyman. Mәdәni Quran
dünyagörüşü. (әrәb dilindәn tәrcümә Elvüsal Mәmmәdovundur) Bakı: “CBS – Polugraphic Production”,
2018, 53 sәh.
Kitabda Quran dünyagörüşü islahatçılıqda әsas
hәrәkәtverici qüvvә kimi tәqdim edilir, islam nöqteyinәzәrinin tәhrif edilmәsi sәbәblәrinә toxunulur, bu
dünyagörüşünә görә “mәn” vә özgә” anlayışları tәdqiq
edilir. Göstәrilir ki, Quran dünyagörüşünün prinsiplәrinә tövhid, varislik, әdalәt, mötәdillik, azadlıq, mәsuliyyәt, mәqsәdyönlülük, әxlaq, şura, qanunauyğunluqlara әsaslanan elmi universallıq, ümumbәşәrilik,
sülh, islahatçılıq, abadlaşdırma vә gözәllik daxildir.
İsmayıl Faruqi. Tövhid – islam mәdәniyyәtinin
әsası. (әrәb dilindәn tәrcümә Elvüsal Mәmmәdovundur) Bakı: “CBS – Polugraphic Production”, 2018,
40 sәh.
Kitabda tövhid mәfhumu müxtәlif prinsiplәr әsasında öyrәnilir; o, dünyanı izah edәn baxış, mәdәniyyәtin
әsası, metafizika fәlsәfәsinin ilk prinsipi, әxlaq fәlsәfәsindә ilk postulat hesab edilir, müsәlman ümmәtini
birlәşdirәcәk universal dәyәr olaraq nәzәrdәn keçirilir,
müsәlman estetikasında istinad nöqtәsi kimi qәbul
edilir.
Əbdülhәmid әbu Süleyman. İki qanun arasında
insan. (әrәb dilindәn tәrcümә Elvüsal Mәmmәdovundur) 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 mәdәniyyәt. (әrәbcәdәn tәrcümә Elvüsal Mәmmәdovundur)
Bakı: “CBS – Polugraphic Production”, 2018, 152 sәh.
Müәllif “tövhid”, “tәrbiyә” (tәzkiyә) vә “mәdәniyyәt” (ümran) anlayışlarına, tövhidin formalarına
toxunmuş, 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 tәrcümәsi. “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 әlaqәlәrinin 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
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Ocaqlı. Nurlar Nәşriyyat-Poliqrafiya Mәrkәzi, Bakı,
2018, 239 sәh.
Xocalı – 1992 (әrәbcә-ingiliscә) “Papirus” Nәşriyyat Poliqrafiya MMC, 16 sәh.
Xocalı – 1992 (farsca-ingiliscә) “Papirus” Nәşriyyat 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 transliterasiya. 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 tәrcümә 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, Qırğızıstan, 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. “Азербайджанская периодическая печать начала ХХ в. о Туркестане и джадидизме (статьи М.Э.Расулзаде в газете
“Ачыг сёз”)” adlı mәqalә Prof. D.Alimovanın 70illiyinә hәsr olunmuş toplu, Daşkәnd (çapdadır).
Akademik Şahin Mustafayev. “Огузские генеалогические предания как отражение исторической
памяти”, UNESCO-nun “Mәdәniyyәtlәrin yaxınlaşması 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?
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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/encyclopaedia-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, литература, материальная культура. Бишкек: 2017, сс. 920.
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 PostMongol 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 Edebiyatinda 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 tәxәyyülündә 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 обществах, имеющих опыт модернизации как светского
мусульманского государства // Материалы Всероссийской конференция с международным участием
“Дагестан в культуре и цивилизации. Философскополитологический 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 аскетизме 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, JOURNAL OF WORD ART, ISSN 2181-9297.
F.ü.f.d. Günay Verdiyeva. Об особенностях языковой 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 вестник”, Киев, 2018, № 128, с.132-137.
E.i. Gülәr Qafqazlı. “XVII-XVIII әsrlәrdә Soyuqbulağın tarixi”, İran, “Varlıq” 2018, № 6, s. 95-107.
E.i. Yaxşıxanım Nәsirova. “Osmanlı yönetimi döneminde Urmiyaʼda yaşamış aşiretler: Afşarlar”, Türkiyә Respublikasının Van Yüzüncü yıl Universitesinin
Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, №1 s.171-184.
K.e.i. Fidan Nәsirova. Klassik bәdii irs nümunәlәrinin 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
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Hüquq vә Siyasi Elmlәr Jurnalı), № 9, 2018, s.15.
K.e.i. Dürdanә Cәfәrli. “Qurançılıq hәrәkatının
Misirdә yüksәlişi (XIX-XX әsrlәr) tarixi aspekdәn”
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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 Şәrqşünaslıq İnstitutunun 200 illik yubileyinә hәsr edilmiş
Beynәlxalq Elmi Konqres “Şәrq-Qәrb: bәşәr sivilizasiyasının birliyinә doğru bölmәdә moderator. Moskva,
28-31 oktyabr, 2018.
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Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Rusiya EA Şәrq
Əlyazmaları İnstitutunun 200 illiyinә hәsr edilmiş
forum: “Rusiya vә Şәrq. Rusiya akademik şәrqşünaslığının 200 illiyi”. “Postsovet dövründә Azәrbaycan
şәrqşünaslığı” adlı mәruzә, Sankt-Peterburq, 26-30 noyabr, 2018.
Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Roma Milli kitabxanasının dәvәti ilә ezamiyyә, Azәrbaycan müәlliflәrinin әsәrlәri ilә bağlı mәlumatların toplanması,
Roma, 18-24 may 2018.
Akademik Şahin Mustafayev. Özbәkistan EA Biruni adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun vә kitabxanasının
yeni binasının açılış mәrasimindә vә “Əlyazmaların
tәdqiqindә yeni vәzifәlәr vә üsullar” mövzusunda keçirilәn beynәlxalq elmi konfransda iştirak, Daşkәnd,
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Akademik Şahin Mustafayev. UNESCO-nun
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2018.
Akademik Şahin Mustafayev. UNESCO-nun
beynәlxalq İpәk Yolu şәbәkәsinin 4-cü toplantısında
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UNESCO-nun Beynәlxalq Mәrkәzi Asiya Araşdırmaları İnstitutunun Akademik Şurasının 21-ci sessiyasında iştirak vә “XV-XVII yüzilliyin ilk yarısında Xәzәr
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F.ü.e.d., prof. Mehdi Kazımov. XVI әrs fars epik
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власти в Азербайджане. (На основе 12 томного издания трудов М. Шокая (Чокая), изданных д.и.н., проф.
К.Л. Есмагамбетовым). - Казахстанская интеллигенция: 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. Следственное дело № 12493. Губайдуллин Газиз Салихович –
жертва сталинских репрессий. В чем обвинялся
ученый-тюрколог? – Международная научно-практическая конференция: “Эпоха сквозь призму личности: 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) - “Asiyada Mәdәniyyәtlәrarası dialoq” mövzusunda beynәlxalq 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 Азербайджанской Демократической Республики. Moskva,
Rusiya, 17 sentyabr, 2018.
T.ü.e.d., prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Müstәqilliyimizin 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. Особенности 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 gәlәcәyi 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 56 November, 2018.
F.ü.f.d, dos. Sәriyyә Gündoğdu. Türk Akademiyasının 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 Araşdırmalar 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 mәruzә, 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 yubileyinә hәsr olunmuş Beynәlxalq konfransda “Ç.Dağcı 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 müslümanlarının 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 Peyğәmbәr
mәqbәrәsi” adlı mәruzә, Naxçıvan, 7-8 sentyabr, 2018.
Akademik Gövhәr Baxşәliyeva. Şәrqşünaslıq
İnstitutunun 60 illik yubileyi, “60 illik şәrәfli yol” adlı
mәruzә, Bakı, 11 dekabr, 2018.
F.ü.f.d., dos. Fәrda Əsәdov. Beynәlxalq Multikulturalizm Yay mәktәbindә “Azәrbaycan әhalisinin etnik
müxtәlifliyi tәşәkkülünün tarixi şәraitlәri” mövzusunda mühazirә vә mәşğәlә - Oğuz, 31 iyul, 2018.
T.ü.f.d., dos. Sәmәd Bayramzadә. “1918-ci il
azәrbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi. Müasir
dövrdә soyqırımı, hәrbi tәcavüz vә etnik tәmizlәmә siyasәti” mövzusunda Beynәlxalq elmi konfransda iştirak, 29 mart 2018, Bakı.
T.ü.f.d., dos. V.K.Mustafayev. AMEA Şәrqşünaslıq İnstitutunda keçirilmiş “Şәrqin ilk demokratik
Respublikası” adlı elmi konfransda “Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәti-İran münasibәtlәrinin ideoloji problemlәri” mövzusunda mәruzә, Bakı. 24 oktyabr, 2018.
F.ü.f.d., dos. Sәadәt Şıxıyeva. “Azәrbaycan әlyazmaları dünya kitabxanalarında” mövzusunda III beynәlxalq elmi konfrans, Bakı, 13 iyun, 2018.
F.ü.f.d., dos. Sәadәt Şıxıyeva.“Xalqları qovuşduran 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
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bilirikmi?” mövzusunda Gәncә Aqrar Universitetindә
keçirilәn Respublika konfransında mәruzә. Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi, Gәncә, 6 mart,
2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il
azәrbaycanlıların soyqırımı - I dünya müharibәsi tarixi
kontekstindә - “Ermәni terroru Azәrbaycan multikulturizminә 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, girov götürülmüş
vәtәndaşlarla әlaqәdar Dövlәt Komissiyası, Dövlәt
Tәhlükәsizli Xidmәti. Bakı, 29 mart, 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. 1918-ci il
azәrbaycanlıların soyqırımının 100-cü il dönümünә
hәsr edilmiş Konfrans vә anım mәrasimindә çıxış –
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi, 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 moderatorluq – AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutu, Bakı, 2 aprel, 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Cümhuriyyәtin “Azәrbaycan” adlandırılması vә onun tarixi әhәmiyyәti - “Milli birlik, tarixi varislik vә XXI әsrin çağırışları”. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik
yubileyinә hәsr edilmiş beynәlxalq elmi konfrans. AR
Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar MәrkәziBakı, 16 may 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Müstәqilliyimizin 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 konfransı – 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” kitabının tәqdimatında çıxış. - Azәrbaycan Mәtbuat

Hesabat

Şurasının “Azәrkitab” birliyi, Bakı, 24 may, 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Azәrbaycan
Cümhuriyyәti – 100. AXC-nın 100 illiyinә hәsr olunmuş mәqalәlәr toplusunun tәqdimatında çıxış. “İçәrişәhәr” dövlәt tarix-memarlıq qoruğu idarәsi, Bakı, 25
may, 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. Üzeyir Hacıbәyov – 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 – qәdim Azәrbaycan şәhәri Şamaxının şәhәrsalma prosesinә vә statusuna tәsir edәn amil kimi. Tarixi yanaşma. Müasir Azәrbaycandan tarixi Şirvanşahlar dövlәtinә sәyahәt. Beynәlxalq elmi konfrans, Bakı, 23-24
oktyabr, 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. “Azәrbaycan
bayrağı – 100”. Azәrbaycan Gәnclәr Fondunun tәşkilatçılığı ilә Gәnclәr Forumunda çıxış, Bakı, 6 noyabr, 2018.
T.ü.e.d. prof. S.Rüstәmova-Tohidi. “Azәrbaycan
bayrağı – 100”. Binәqәdi rayon İcra İcra Hakimiyyәtinin 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 kollektivinin 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 azәrbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinә” hәsr edilmiş
elmi praktik konfransda iştirak, Quba, 31 mart, 2018.
Tü.f.d. dos. Əfşan Şәfiyeva. “Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin 100 illiyinә” hәsr edilmiş elmi praktik konfransda 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-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi müasir İran tarixşünaslığında”, “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
Şurasının “Cümhuriyyәtin yaranmasının 100 illiyi”nә
keçirdiyi tәdbirdә “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti –
Müstәqil Azәrbaycan Respublikasının siyasi vә hüquqi
varisi kimi” adlı mәruzә, 21 may, 2018.
T.ü.f.d., dos. Sühban Talıblı. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun keçirdiyi Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illiyinә hәsr olunmuş “Qafqazda dövlәtlәrarası münasibәtlәr: 100 il әvvәl vә müasir dövr”
mövzusunda Beynәlxalq elmi konfransında “Beynәlxalq vә regional tәşkilatlar çәrçivәsindә Azәrbaycan, Türkiyә vә İran әmәkdaşlığı” mövzusunda mәruzә, 23-24 may, 2018.
T.ü.f.d. Hәsәn Sәfәri. “Türk-müsәlman xalqlarına
qarşı soyqırımları” V beynәlxalq elmi konfransda iştirak, “1918-ci ildә Cәnubi Azәrbaycanda soyqırım törәdәn 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 Azәrbaycanda soyqırım”, - “1918-ci il azәrbaycanlıların
soyqırımının 100 illiyi” mövzusunda elmi sessiyada
mәruzә, Bakı, 2 aprel, 2018.
T.ü.f.d. Ramil Rüstәmov. “Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәti – 100: müsәlman şәrqindә ilk parlamentli 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
Şәrqşünaslıq fakültәsinin 95 illik yubileyinә hәsr
olunmuş “Şәrqşünaslığın aktual problemlәri” mövzusunda 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 tәşkilatı çәrçivәsindә fәaliyyәti (tarixi vә iqtisadi aspektdәn
yanaşma)” adlı mәruzә, Bakı, 29-30 oktyabr, 2018.
F.ü.f.d. Xuraman Əliyeva. “Elm tarixi vә elmşünaslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I Beynәlxalq 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 elmşünaslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I beynәlxalq 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 türkcәsi vә Azәrbaycan türkcәsindәki ata sözlәrinin cümlә
yapısına görә incәlәnmәsi” adlı mәruzә, 23-24 aprel,
2018.
K.e.i. Afaq Nәrimanova. “Elm tarixi vә elmşünaslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda I beynәlxalq elmi konfrans, “Yaponiyanın elmi-texnoloji inkişaf 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, 2324 oktyabr, 2018.
Böyük laborant. Elnarә Bünyatova. “Elm tarixi
vә elmşünaslıq: fәnlәrarası tәdqiqatlar” mövzusunda 1
beynәlxalq elmi konfrans, “Исторические особенности становления общественно-политического строя
в древнем Китае по материалам научных исследований, 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.
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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.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda olmuşdur. Sәfir
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru akademik Gövhәr
Baxşәliyeva ilә görüşmüşdür.
Görüşdә Azәrbaycan vә Tacikistan arasındakı әlaqәlәrdәn söz açılmışdır. G.Baxşәliyeva sәfirә İnstitutda
aparılan elmi-tәdqiqat istiqamәtlәri barәdә mәlumat
vermişdir. Görüşdә Şәrqşünaslıq İnstitutunda Tacik dili
vә mәdәniyyәti mәrkәzinin açılması ilә bağlı müzakirәlәr aparılmışdır. Hәmçinin AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun Tacikistan Elmlәr
Akademiyasının Şәrqşünaslıq İnstitutu ilә elmi әlaqәlәrinin qurulmasının perspektivlәrindәn söz açılmışdır.
Gilan Universitetinin alimlәri Şәrqşünaslıq
İnstitutunda olmuşlar (07 mart 2018-ci il)
Gilan Universitetinin Gilanşünaslıq Tәdqiqat Mәrkәzinin bir qrup alimi martın 7-dә AMEA akademik
Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda olmuşlar. Gilanlı alimlәr ilk olaraq Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva ilә görüşmüşlәr. Qonaqlara Şәrqşünaslıq İnstitutunda iranşünaslıq 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, Azәrbaycan alimlәri ilә birgә elmi tәdqiqatlar aparmaq, birbirinә elmi araşdırmalarında yardım göstәrmәk
istәyindә olduqlarını bildirmişlәr.
Daha sonra gilanlı alimlәr Şәrqşünaslıq İnstitutunun 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 Türkiyәnin Mәrmәrә Universitetinin mәzunu, azәrbaycanlı jurnalist, yazar vә kolleksiyaçı Dilqәm Əhmәdlә
görüşü keçirilmişdir. Şәrqşünaslıq İnstitutunun Gәnc
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Alim vә Mütәxәssislәr Şurasının tәşkil etdiyi görüşün
mövzusu Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti ilә bağlı olmuşdur.
Tәdbir iştirakçıları ilk öncә 2012-ci ildәn etibarәn
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin tarixi irsinә aid materialların, sәnәdlәrin, әlyazmaların toplanması ilә
mәşğul olan Dilqәm Əhmәdin tәqdim etdiyi materialların sәrgisi ilә tanış olmuşlar.
Tәdbiri giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Cәnubi Azәrbaycan şöbәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә
doktoru Sәmәd Bayramzadә Dilqәm Əhmәdin topladığı materialların әhәmiyyәtindәn danışaraq, bunların
gәlәcәk nәsillәrә çatdırılmasının vacibliyini vurğulamışdır.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun gәnc Alim vә Mütәxәssislәr 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 İbrahim Əhmәd İbrahim mayın 16-da AMEA akademik
Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda olmuşdur. Sәfir әvvәlcә Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
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 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
Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşları ilә görüşüb. Sәfiri tәqdim edәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, 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 әmәkdaşlarına tәqdim edәn İnstitutun elmi işlәr üzrә direktor 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 işarәt 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 Respublikasının bir qrup ictimai xadimi ilә görüş keçirilmişdir.
Görüşdә Misir parlamentinin nümayәndәlәr palatasının 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 Şәrqşünaslıq 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 Azәrbaycana böyük rәğbәt olduğunu deyәrәk, iki ölkә alimlәrinin 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
Şәrqşünaslıq İnstitutunda 20 Yanvar faciәsinin 28-ci ildönümü ilә bağlı tәdbir keçirilmişdir. Tәdbiri 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 şәhidlәrimizin öz qanları ilә xalqımızın qәhrәmanlıq salnamәsinә növbәti sәhifә yazdığını qeyd etmişdir.
Hәmin hadisәlәrin müasir zamanda müstәqillik
mübarizәmizin dönüş nöqtәsi olduğunu deyәn G.Baxşәliyeva, qeyd etmişdir ki, o dәhşәtli günlәrdә xalqımız
bir yumruq kimi vahid bir ideya әtrafında birlәşmәyi
bacardığını göstәrmişdir.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun Cәnubi Azәrbaycan şöbәsinin müdiri tarix üzrә fәlsәfә doktoru Sәmәd Bayramzadә “20 Yanvar – azadlıq sәngәri” mövzusunda
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 başqaları 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
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direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva fevralın 26nın 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 azәrbaycanlılar 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 Dünyamalı Vәliyev vә başqaları çıxış edәrәk, Xocalı faciәsinin Azәrbaycan xalqını sarsıtdığını, Xocalı sakinlәrinә 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 vardır. Bütün bunları toplum şәklindә ictimaiyyәtә çatdırmaq 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 28dә Şәrqşünaslıq İnstitutunda son illәrdә soyqırımla
bağlı nәşr edilmiş kitabların tәqdimatı keçirilmişdir.
Tәdbirdә Azәrbaycan elmi ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri ilә yanaşı, Türkiyә, Fransa, İran vә Rusiyadan 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 iddialarını dünya ictimaiyyәtinә çatdırmaq istiqamәtindә
gördüklәri işlәri yüksәk qiymәtlәndirәrәk, bütün bu işlәr
barәdә tәdbir iştirakçılarına әtraflı mәlumat vermişdir.
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2011-ci ildә Ankarada Strateji Araşdırmalar Mәrkәzi tәrәfindәn ingilis dilindә nәşr edilәn “Armenian allegations and historical facts. Questions and answers”
kitabı akademik Gövhәr Baxşәliyeva tәrәfindәn dilimizә tәrcümә edilәrәk, tәrcümәçinin ön sözü ilә 2016cı ildә ölkә ictimaiyyәtinә çatdırılmışdır. “Əsassız
ermәni iddiaları vә tarixi faktlar. Suallar vә cavablar”
kitabı bu baxımdan ermәni yalanlarına qarşı mübarizәdә әsas vasitәlәrdәn biri hesab oluna bilәr.
Azәrbaycan vә rus dillәrindә Milli Mәclis tәrәfindәn çap olunmuş “Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişәsi” kitabının Şәrqşünaslıq İnstitutunun 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 Sәmәd Sәrdariniyanın “İrәvan müsәlman sakinli vilayәt
olmuşdur” kitabının fars dilindәn dilimizә tәrcümәsidir.
Kitabdakı çoxsaylı tarixi faktlar bu gün İrәvanı özünә
paytaxt etmiş ermәnilәrin tarixi keçmişi bilәrәkdәn
tәhrif edib saxtalaşdırmalarına tutarlı elmi cavabdır.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix
üzrә fәlsәfә doktoru Sübhan Talıblının “İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasәtindә Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illәr)” adlı kitabı da 2016-cı ildә
çap olunmuşdur. Əsәrdә İranın Qafqaz siyasәtindә
Dağlıq Qarabağ probleminin hәlli istiqamәtindә öz
milli vә regional maraqları çәrçivәsindә atdığı addımlar 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 törәtdiklәri soyqırımlar Şәrqşünaslıq İnstitutunun baş elmi
işçisi, tarix üzrә elmlәr doktoru Solmaz RüstәmovaTohidinin çoxsaylı kitablarında әksini tapmışdır.
S.Rüstәmova-Tohidi 1918-ci ildә ermәnilәrin azәrbaycanlılara qarşı törәtdiklәri soyqırım vә terror hadisәlәrini
orijinal arxiv materialları әsasında işıqlandıran bir neçә
sanballı kitab hazırlayıb, Azәrbaycan, rus, ingilis, türk
dillәrindә çap etdirmişdir. Onların arasında “Маrt 1918.
Bakı. Azәrbaycanlıların soyqırımı sәnәdlәrdә” (Bakı,
2009), “1918-ci il Quba hadisәlәri - Azәrbaycanın
müsәlman әhalisinin kütlәvi mәhv edilmәsi planlarının
tәrkib hissәsi kimi. Müsәlmanların soyqırımı sәnәdlәrdә. Sәnәdlәr toplusu” (Bakı, 2010), “1918-ci il

Azәrbaycanlıların soyqırımı foto vә sәnәdlәrdә” (Bakı,
2012), “Şamaxı. 1918-ci il mart-iyul. Azәrbaycanlıların
soyqırımı sәnәdlәrdә (2 cilddә)” (Bakı, 2013), “Göyçay,
Cavad, Ərәş (Azәrbaycanlıların soyqırımı sәnәdlәrdә)”
(Bakı, 2017), “Qarabağ-Zәngәzur – 1918 (Azәrbaycanlıların soyqırımı sәnәdlәrdә)” (Bakı, 2018) vә
digәrlәrinin adını çәkmәk olar. Hәmçinin S.RüstәmovaTohidinin tәqdimatında “Əlimәrdan bәy Topçubaşov.
Bakı hadisәlәrindә ermәni faktoru – 1905-1906 vә 1918ci illәr (Paris arxivinin sәnәdlәri)” (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 törәtmәlәri, müsәlman kәnd vә şәhәrlәrini xarabazara çevirmәlәri, yüz minlәrlә günahsız insanların qәtliamını
tәşkil etmәlәri tutarlı sәnәdlәr vә mәnbәlәr әsasında
açılıb göstәrilmişdir.
Digәr İran müәllifi Tohid Mәlikzadәnin “Güney
Azәrbaycan I Dünya müharibәsi illәrindә” adlı әsәrindә 1914-1919-cu illәrdә ermәnilәr tәrәfindәn azәrbaycanlılara qarşı törәdilmiş soyqırımdan bәhs olunur.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşı Hәsәn
Sәfәrinin farsdilli mәnbә vә qaynaqlar әsasında yazdığı
“Cәnubi Azәrbaycanın: 1918-ci il soyqırımı” monoqrafiyasında Cәnubi Azәrbaycanın qәrb bölgәsindә (Urmiya, Salmas, elәcә dә әtraf qәsәbә vә kәndlәr) birlәşmiş 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 soyqırımını qınadıqlarını bildirmiş vә Şәrqşünaslıq İnstitutunun bu hadisәlәrin ictimaiyyәtә çatdırılması istiqamәtindә 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
Şәrqşünaslıq İnstitutunun tәşkilatçılığı ilә “31 mart
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1918-ci il azәrbaycanlıların soyqırımı – 100” mövzusunda beynәlxalq elmi konfrans keçirilmişdir.
AMEA-nın Əsas binasının Akt zalında tәşkil olunan
tәdbirdә Azәrbaycan elmi ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri ilә yanaşı, Türkiyә, ABŞ, Rusiya, Almaniya vә
İrlandiyadan alimlәr dә iştirak etmişdir.
Tәdbiri giriş sözü ilә açan AMEA-nın vitseprezidenti, akademik İsa Hәbibbәyli 1918-ci ilin
martında ermәnilәr tәrәfindәn xalqımıza qarşı hәyata
keçirilәn soyqırımının tariximizin qanlı sәhifәsi
olduğunu qeyd edәrәk, hәqiqәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә 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 ermәnilәr tәrәfindәn törәdilәn qәtliamın insanlığa sığmayan
vәhşilik olduğunu söylәyәrәk, bu soyqırımına ulu
öndәr Heydәr Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli Fәrmanı 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 mәruzәsindә hәmin dövrdә Bakıda, Qubada, Şamaxıda, Qarabağ-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.
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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 ümummilli 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 İnstitutunun direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva
Heydәr Əliyevin Azәrbaycan xalqının tarixi inkişafında müstәsna xidmәtlәrindәn danışmışdır:
Müstәqil Azәrbaycanın rәhbәrliyinә xalqın tәlәbi
ilә respublikanın әn çәtin vaxtında gәlәn Heydәr Əliyevin qısa müddәtdә ictimai asayişin bәrpasına nail olduğunu deyәn Gövhәr Baxşәliyeva, ulu öndәrin xalqda
gәlәcәyә böyük inam yaratdığını, qısa bir zamanda ölkәmizin 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 etdirildiyini qeyd etmiş vә ölkәdә gedәn nәhәng quruculuq işlәrinin, gündәn-günә güclәnәn iqtisadiyyatımızın,
sürәtlә abadlaşan vә inkişaf edәn şәhәr vә rayonlarımızın, mәdәniyyәtә, elmә, sәhiyyәyә göstәrilәn әvәzsiz qayğının bunun әyani tәsdiqi olduğunu bildirmişdir.
AMEA İctimai Elmlәr Bölmәsinin akademikkatibi, 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 ölkәmizin türk respublikaları ilә әlaqәlәrinin әn sәmimi müstәvidә 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”, ŞәrqQәrb şöbәsinin müdiri, ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru,
dosent Mәmmәdәli Babaşlı “Heydәr Əliyev vә müsәlman Şәrqi” mövzularında mәruzәlәr etmişlәr.
Sonda mәruzәlәr әtrafında müzakirәlәr aparılmışdır.
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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 Akademiyasında (AMEA) dövrümüzün tanınmış ingilis şәrqşünası Maykl Aksvörtinin “Nadir şah” kitabının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsinin tәqdimatı keçirilmişdir.
AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunun tәşkil etdiyi tәdbiri giriş sözü ilә açan
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Hәbibbәyli
Qәrbdә böyük maraqla qarşılanan vә akademik dairәlәrin diqqәtini özünә cәlb edәn bu әsәrin Azәrbaycan
dilindә nәşrinin siyasi tariximizin parlaq simalarından
biri hesab edilәn Nadir şah Əfşarın dövlәtçilik fәaliyyәtinә vә şәxsiyyәtinә dair çox dәyәrli bir kitab olduğunu vurğulamışdır. İ.Hәbibbәyli kitabın redaktoru olan
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rәhbәri, akademik Ramiz Mehdiyevin geniş müqәddimәsindә sözügedәn әsәrә vә Nadir Şah şәxsiyyәtinә
yüksәk elmi sәviyyәdә qiymәt verildiyini bildirmişdir.
AMEA-nın İctimai Elmlәr Bölmәsinin akademikkatibi, 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 vurğulamışdır. 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.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru akademik Yaqub
Mahmudov, Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktor müavini, akademik Şahin Mustafayev, Şәrqşünaslıq İnstitutunun “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 xatirәsini 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 araşdıran 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 şöbәsinin müdiri, filologiya üzrә elmlәr doktoru Vilayәt
Cәfәrov çıxış edәrәk Aida İmanquliyevanın Azәrbaycan şәrqşünaslığında yeni dövr әrәb әdәbiyyatının ilk
tәdqiqatçısı vә ilk azәrbaycanlı elmlәr doktoru, professor әrәbşünas qadın olduğunu söylәmiş vә onun özündәn 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 Şәrqşünaslıq İnstitutunun kollektivi oktyabrın 10-da görkәmli
şәrqşünas, filologiya elmlәri doktoru, professor Aida
İmanquliyevanın anadan olmasının 79-cu ildönümündә alimin mәzarını ziyarәt etmiş, әklil qoymuşdur.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Mәclisin
deputatı, akademik Gövhәr Baxşәliyeva çıxış edәrәk
A.İmanquliyevanın hәm bir alim kimi dünya şәrqşünaslıq 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 tәdqiqatları ilә tәkcә Azәrbaycan şәrqşünaslığını deyil, eyni
zamanda, dünya şәrqşünaslığını zәnginlәşdirdiyini, inkişaf 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 tәşkilatçı kimi özünü göstәrdiyini, aparılan elmi tәdqiqat
işlәrinin miqyasının genişlәndirilmәsi, nәzәri sәviyyәsinin, әmәli әhәmiyyәtinin yüksәldilmәsi, beynәlxalq
әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi sahәsindә xeyli iş
gördüyünü vurğulamışdır.
Professor A.İmanquliyevanın Azәrbaycan şәrqşünaslıq 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 dissertasiyalarının müdafiә edildiyini
xatırlatmışdır.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb ölkәlәri tarixi vә
iqtisadiyyatı şöbәsinin müdiri, t.ü.f.d. Fәrda Əsәdov
Aida İmanquliyevanın әrәb әdәbiyyatşünaslığı sahәsindә 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 dövrünü bir neçә onillik qabaqlayaraq, Şәrqlә Qәrb arasında 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.
Konfransın 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 ictimaisiyasi şәraitdә cәmi 23 aylıq fәaliyyәti dövründә
qazandığı uğurlardan danışaraq, 1918-ci il mayın 28dә müsәlman Şәrqindә ilk parlamentli respublikanın –
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yaradıldığını,
Azәrbaycanda hәmin dövr üçün mütәrәqqi hesab
olunan dövlәt institutlarının, çoxpartiyalı sistemin tәsis
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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 yaradılmasını xüsusi vurğulamışdır. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 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 deputatı Fәzail İbrahimli “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti şәrәf vә lәyaqәt tariximizdir” mövzusunda
mәruzә edәrәk Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
dövlәtçilik tariximizdә önәmli yer tutduğunu qeyd
etmişdir.
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik
Gövhәr Baxşәliyeva Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtindә qadın siyasәti barәsindә mәruzә edәrәk 19181920-ci illәrdә hәyata keçirilәn mühüm tәdbirlәrin әn
mühüm nailiyyәtlәrindәn birinin dә qadınlara sәsvermә
hüququnun verilmәsi olduğunu qeyd etmişdir.
Daha sonra Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşlarından İran tarixi vә iqtisadiyyatı şöbәsinin müdiri,
t.ü.f.d. Vidadi Mustafayev “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti – 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
görkәmli 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, iqtisadiyyatı, әdәbiyyatı, dilçilik, ictimai-fikir vә fәlsәfәsinin
öyrәnilmәsindә misilsiz xidmәtlәr göstәrdiyini vurğulamışdır.
İnstituta ötәn dövr әrzindә rәhbәrlik etmiş görkәmli alimlәr - akademiklәr Əbdülkәrim Əlizadә,
Əlisöhbәt Sumbatzadә, Hәmid Araslı, Ziya Bünyadov,
professor Aida İmanquliyeva kimi korifey alimlәrin
sayәsindә Şәrqşünaslıq İnstitutunu dünya şәrqşünaslığının 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 Azәrbaycanın milli vә dövlәtçilik maraqlarına xidmәt edәn
mühüm elmi-tәdqiqat mәrkәzi kimi fәaliyyәt
göstәrdiyini qeyd etmişdir.
AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Hәbibbәyli 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 Bölmәsinin 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 Prezidentinin Sәrәncamları ilә yüksәk fәxri adlar, orden vә
medallarla tәltif edildiyini deyәn Gövhәr xanım bunun
bütövlükdә İnstitutun kollektivinin sәmәrәli fәaliyyәtinә dövlәt başçısı tәrәfindәn verilәn yüksәk qiymәt
olduğunu söylәmiş vә bu diqqәt vә qayğıya, şәrqşü-

naslıq alimlәrimizin zәhmәtini yüksәk qiymәtlәndirdiyinә 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 ölkәmizdәki 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 әksәriyyәti 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, mәnbәşünaslıq 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 Dissertasiya Şurası fәaliyyәt göstәrir (sәdr - akademik
G.B.Baxşәliyeva). FD01.151 Dissertasiya Şurası 2018ci il әrzindә 7 iclas keçirib.
2018-ci ildә 5 dissertant fәlsәfә doktorluğu dissertasiya 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 Əlaqәlәn•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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dirilmәsi Şurasının Tarix Problemlәri üzrә Elmi
Şurasının 2018-ci ildә 3 iclası keçirilib.
İclaslar Şuranın sәdri akademik Şahin Mustafayevin 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 etnologiya, beynәlxalq münasibәtlәr tarixi, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq vә kitabşünaslıq kimi ixtisaslar üzrә tәqdim olunmuş 68 dissertasiya mövzusu müzakirә 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 istiqamәtlәri elmi-tәdqiqat işlәrinin vaxtında yerinә yetirilmәsinә, 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”
kitabının 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 Şәrqşünaslıq 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
142

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019

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

Rəy

Poetik əlaqələr sorağında...
AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb filologiyası şöbәsinin
müdiri, filologiya elmlәri doktoru, tanınmış şәrqşünas alim, professor Vilayәt Cәfәrin “İraqTürkiyә poetik әlaqәlәri” adlı yeni kitabı tәxminәn bir әsr әrzindә iki Şәrq ölkәsinin – İraqla
Türkiyәnin poetik әlaqәlәrinin
araşdırılmasına hәsr edilib.
“İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәri” adlı yeni kitabın әsas mövzusu İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәrinin iki mühacir mәşhur Şәrq
şairinin – iraqlı Əbdül Vәhab әlBәyati ilә türkiyәli Nazim Hikmәtin Moskvada mühacirlik taleyinin cütlәşmәsi, eyni tale sahiblәrinin dostluq әlaqәlәri yaranaraq İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәrini yenidәn alovlandırması vә
bu alovun işığında iki şәrq millәtinin bir-birinә isinişmәsindәn
ibarәtdir.
Poetik әlaqәlәrin inkişafında
müstәsna yeri olan hәr iki Şәrq simalarının - İraqlı Əbdül Vәhab әlBәyati ilә türkiyәli Nazim Hikmәtin elmi-әdәbi yaradıcılığı Azәrbaycan şәrqşünaslığının daima
diqqәt mәrkәzindә olub. Müxtәlif
dövrlәrdә dünya şәrqşünaslığının
tәdqiqat obyektinә çevrilib. Professor Vilayәt Cәfәrin “İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәri” adlı yeni
kitabı alimin bu poetik әlaqә vә
onun öndә gәlәn nümayәndәlәrindәn olan görkәmli İraq şairi
Əbdül Vәhab әl-Bәyati ilә türkiyәli Nazim Hikmәtin dostluğu
barәsindә ilk böyük tәdqiqat
әsәridir.
Müәllif әsәrindә XIX әsrin II
yarısından İraqla-Türkiyә arasında poetik әlaqәlәrin yaranma
tarixi haqqında müfәssәl mәlumat
vermişdir. Bu iki Şәrq dövlәtinin

arasında әdәbi әlaqәnin yaranmasının әsas sәbәbi kimi, İraqın türk
sultanı Sultan Sәlimin hakimiyyәti dövründәn I dünya müharibәsinin sonuna qәdәr Osmanlı imperiyasının tәrkibindә olmasını
göstәrmişdir.
Kitabdan mәlum olur ki, İraqda vali tәyin edildiyi gündәn adını
İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәrinin
başlandığı dövrün sәbәbkarı kimi
tarixdә iz qoyan türk ictimai-siyasi xadimi, ilkin Osmanlı Konstitusiyasının banisi Midhәt paşa olmuşdur. Vali olduğu illәrdә (18691872) әdalәtli idarәçiliyi, islahatçılığı ilә seçilәn, maarifçilik sahәsindә xidmәtlәri, xüsusilә, Bağdadda “әz-Zohurә” adında bir vilayәt mәtbәәsinin banisi kimi tanınan Midhәt paşa İraq şairlәrinin,
xüsusәn dә filologiya elmlәr doktoru, 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 Müharibәsinin sonlarında İraqın ingilis
qoşunları tәrәfindәn işğal olun-

ması vә ingilislәrin İraq әhalisini
guya türklәrin zülmündәn xilas etmә vәdlәri, әz-Zәhavi, әr-Rusafi,
әl-Cәvahiri kimi әrәb şairlәrinin
onların tәzyiqinә mәruz qalmaları
haqqında tarixi faktlar qeyd olunmuşdur. İngilislәr vә Nuri Sәid
hökumәtinin tәzyiqinә mәruz qalan vәtәnpәrvәr qüvvәlәrdәn biri,
gәnc yazar әl-Bәyatinin iki il Bağdadda zindanda yatdıqdan sonra
ölkәdәn xaricә sürgün olunması
vә 1958-ci ildә Moskvaya gәlәrәk
orada Nazim Hikmәtlә dostlaşması haqqında maraqlı mәlumat
verilmişdir.
Müәllif qeyd edir ki, Əbdül
Vәhab әl-Bәyati şeirlәrinin birindә Nazim Hikmәti “Moskvadakı
günәşi” adlandırmış, Nazim Hikmәt isә әl-Bәyatiyә hәsr etdiyi
şeirlәrindә onu “gәlәcәyin klassiki” kimi tәqdim etmişdir.
Müәllif onların arasında dostluq, qardaşlıq münasibәtlәrinin
beş il – 1958-ci ildәn 1963-cü
ilin yayına, yәni Nazim Hikmәtin vәfatına qәdәr davam etdiyini
qeyd edir vә onların qısa ömürlü
hәrarәtli dostluq münasibәtlәrini
tәbii tәsvir edir.
Vilayәt Cәfәrin әsәrlәrinin
oxucu kütlәsi onun әrәb әdәbiyyatından Cürci Zeydanın “Fәrqanә
gәlini” romanının vә İraq әdәbiyyatından bir sıra hekayәlәrinin
әrәb dilindәn Azәrbaycan dilinә
tәrcümәsi sayәsindә mahir tәrcümәçilik qabiliyyәtinә bәlәddir.
O, “İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәri” adlı yeni kitabında hәr iki şair
arasında poetik әlaqәni tәdqiq
etmәklә kifayәtlәnmәmiş, onların şeirlәrindәn tәrcümәlәr edәrәk әsәri poetik parçalarla bәzәmişdir. Əsәrdә verilmiş bәdii tәrcümә nümunәlәrindә hәr iki
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rın dostluğunun әzәmәtini hiss
etmәk, şeirlәrinin musiqisini
duymaq mümkündür. O, gәnc
әrәb şairinin özündәn iki dәfә yaşlı olan türk şairinә olan sәmimi
hisslәri ilә qәlәmә aldığı әrәb dilindә şeirini peşәkarcasına dilimizә tәrcümә etmiş vә onlar arasında
poetik әlaqәni oxucularının diqqәtinә 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 sanki “NAZİMLƏŞDİYİNİ” qeyd
etmişdir.
Əbdül Vәhab әl-Bәyati Nazim Hikmәt haqqında çox şeir
yazıb. 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 vәfatından 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. Onların hәr ikisinin
1963-cü ilin may ayında Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin
Şәrqşünaslıq fakultәsinin müәllim vә tәlәbәlәri ilә görüşlәri
haqqında tәәssüratlarından söz
açır. Hәr iki şәxsiyyәti birlikdә
doğma vәtәndә görmәsi vә onlarla tәmasda olması müәllifә onlar
haqqında öz ürәk sözlәrini sәmi144
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mi şәkildә yazmasına zәmin
yaratmışdır.
Tanınmış şәrqşünas alim Vilayәt Cәfәr “müqayisәli әdәbiyyat”
fonunda qәlәmә aldığı “İraq-Türkiyә poetik әlaqәlәri” adlı oxunaqlı elmi әsәri sayәsindә şәrqdәki düşüncә tәrzinә dәrindәn
bәlәd olan İraq vә türk mәhcәr
şairlәri Əbdül Vәhab әl-Bәyati
ilә Nazim Hikmәtin әdәbi-fәlsәfi
irsini tәdqiq edib yalnız Azәrbaycan oxucusuna deyil, eyni zamanda dünya ictimaiyyәtinin dә
diqqәtinә çatdırır. Müәllif kitabda Əbdül Vәhab әl-Bәyati ilә
Nazim Hikmәt arasında dostluq
әlaqәlәrindәn bәhs etmәklә yetinmәmiş, digәr iraqlı şair Cәmil
Sidqi әz-Zәhavi (1863-1936) ilә
İsmail Sәfa (1867-1901) adlı türk
şairinin arasındakı sәmimi dostluq
münasibәtlәrindәn danışmışdır.
Bununla da İraq-Türkiyә poetik
әlaqәlәrinin XXI әsrdә inkişaf
etdirilmәsinә vәsilә olmuşdur.
“İraqda neoklassik poeziya”
(Bakı, 1998), “Əliqılınclı Zülfüqar” (B. 2000), “Qürbәtdә yaranan dostluq” (Bakı, 2005), “Cәmil Sidqi әz-Zәhavi” (Bakı,
1983), kimi müqayisәli elmi
araşdırmaların, “A.İmanquliyeva
“Mәqalәlәr vә tәrcümәlәr” kitabının 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
müxtәlif mәdәniyyәtlәrin, oxşar
vә fәrqli әdәbi-fәlsәfi cәrәyanların dәrin bilicisi kimi elm dünyasında öz dәst-xәttini bir daha
tәsdiq etdi.
Görkәmli şәrqşünas alim
Vilayәt Cәfәr kitabda iki mәşhur
Şәrq şairinin Moskvada mühacirәtdә olarkәn öz aralarında yaratdıqları dostluğu zәngin faktlar vә
bәdii nümunәlәr fonunda tәhlil

etmişdir. Bu iki şairin qürbәt diyardakı dostluğunu XX әsr İraqTürkiyә poetik әlaqәlәrinin zirvәsi hesab edәn professor Vilayәt
Cәfәr bu әsәri yazmaqla iki Şәrq
dövlәti arasında dostluq körpüsünü möhkәmlәtmәyә çalışmışdır.
Ümumiyyәtlә, iraqlı Əbdül
Vәhab әl-Bәyati ilә türkiyәli Nazim Hikmәt arasında dostluq
әlaqәlәrini böyük mәhәbbәtlә
araşdıraraq elmi ictimaiyyәtә vә
geniş oxucu kütlәsinә çatdıran
Vilayәt Cәfәrin açdığı İraqTürkiyә poetik әlaqәlәr cığırı
davam edәcәk, hәr iki Şәrq ölkәsi – İraq vә Türkiyәnin poeziyasının tәdqiqinә vә tәrcümәsinә
xüsusi meyl vә maraq göstәrilәcәkdir.
Azәrbaycanda Atatürk Mәrkәzinin direktoru, AMEA-nın
hәqiqi üzvü, әmәkdar elm xadimi, millәt vәkili, akademik Nizami Cәfәrovun redaktorluğunda “Elm vә tәhsil” nәşriyyatında
işıq üzü görәn “İraq-Türkiyә
poetik әlaqәlәri” adlı әsәr hәm
şәrqşünasların, hәm dә oxucuların
marağına sәbәb olacaq.
Son olaraq, qeyd etmәk istәrdim ki, Cәfәrov Vilayәt Abbasqulu oğlu ötәn il AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun әmәkdaşlarının tәltif edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Əliyevin Sәrәncamına әsasәn Azәrbaycanda
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
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AMEA akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutu
60 ildә

rәdә mәlumat almaq olar. Sonda
Şәrqşünaslıq İnstitutunda 60 il әrzindә nәşr olunmuş monoqrafiya vә
kitabların, mәqalә toplularının siyahısı tәqdim edilir.

Esmeralda Hәsәnova.
Türkiyәdә millәtçilik
ideologiyasının müxtәlif
tipologiyası vә modifikasiyası

bu modelinin Atatürkçülüyә transformasiyası, konservativ millәtçilik,
liberal millәtçilik, irqçilik, etnik millәtçilik vә s. mövzulara toxunulur.

Mehdi Kazımov.
XVI-XVII әsrlәrdә farsdilli
poeziya

ʒʏʠʏʜʝʑʏʬǤʭǤ

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda
bu elm müәssisәsinin 60 illik yubileyinә hәsr olunmuş kitab nәşr olunub.
“AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutu 60
ildә” adlı nәşrin redaksiya heyәtinә
akademik Gövhәr Baxşәliyeva, akademik Şahin Mustafayev, f.ü.f.d.
Sәbinә Sәlimova, f.ü.f.d. Ruhәngiz
Cümşüdlü vә f.ü.f.d. Vüqar Mәmmәdov daxildirlәr.
Kitabda Şәrqşünaslıq İnstitutunun 60 illik fәaliyyәti barәdә әtraflı
bәhs edilir. İnstitutda hal-hazırda
fәaliyyәt göstәrәn İran tarixi vә iqtisadiyyatı, Cәnubi Azәrbaycan, Türkiyә tarixi vә iqtisadiyyatı, Ərәb ölkәlәri tarixi vә iqtisadiyyatı, İran
filologiyası, Türk filologiyası, Ərәb
filologiyası, Mәnbәşünaslıq vә
yazılı abidәlәrin tәdqiqi vә nәşri,
Din vә ictimai fikir tarixi, ŞәrqQәrb, Nәşriyyat vә elmi informasiya tәminatı, Mәrkәzi Asiya ölkәlәri,
Asiya-Sakit Okean regionu ölkәlәri
şöbәlәri haqqında ayrı-ayrılıqda geniş mәlumat verilir.
Nәşrdәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun elmi tәdqiqat işlәri, tәşkil etdiyi
konfrans vә simpoziumlar, institutun beynәlxalq әlaqәlәri, xarici ölkәlәrin akademik qurumları ilә bağladığı sazişlәr, institutun alimlәrinin
yüksәk sәviyyәli tәltiflәri vә s. ba-
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AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Din vә ictimai fikir tarixi şöbәsinin
müdiri, fәlsәfә üzrә fәlsәfә doktoru
Esmeralda Hәsәnovanın rus dilindә
“Типология и различные модификации идеологии национализма в Турции” (“Türkiyәdә millәtçilik ideologiyasının müxtәlif tipologiyası vә modifikasiyası”) kitabı
işıq üzü görüb.
Tәdqiqatda Osmanlı imperiyasının süqutu vә Türkiyә Cümhuriyyәtinin yaranması dövründәn etibarәn
Türkiyәdә millәtçilik ideologiyasının vә onun tәzahürlәrinin tarixi aspektlәri, fenomenologiyası vә formalaşması tәhlil edilir. Tәdqiqatda
bu nәticәyә gәlinir ki, Türkiyәdә
millәtçiliyin bütün növlәri üçün
ümumi cәhәt onların islam-türk sintezi vahid konseptual әsasına vә
ideologiyasına söykәnmәsidir.
Əsәr 15 fәsildәn ibarәtdir. Fәsillәrdә Türkiyәdә millәtçiliyin ilkin
modeli – türkçülük, elәcә dә Kamalizm ideologiyası vә millәtçiliyin

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda
XVI-XVII әsrlәr farsdilli әdәbiyyata aid kitab işıq üzü görüb. Rus
dilindә nәşr olunan “Персоязычная поэзия XVI-XVII веков”
(«XVI-XVII әsrlәrdә farsdilli
poeziya») adlı әsәrin müәllifi Şәrqşünaslıq İnstitutunun Mәnbәşünaslıq vә yazılı abidәlәrin tәdqiqi vә
nәşri şöbәsinin müdiri, filologiya
üzrә elmlәr doktoru, professor
Mehdi Kazımovdur.
Əsәr farsdilli әdәbiyyatın tarixinin nisbәtәn az öyrәnilmiş bir dövrünә hәsr olunub. Burada XVIXVII әsrlәrdә farsdilli poeziyanın
bir sıra aspektlәri nәzәrdәn keçirilir,
o dövrün 9 nümayәndәsinin, o cümlәdәn 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 poeziyasının ideya mәzmun әsası, janr
xüsusiyyәtlәri nәzәrdәn keçirilir.
Birinci fәsildә ilk öncә araşdırılan
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dövrün İran vә Hindistanda tarixi
şәraiti vә әdәbi mühiti tәqdim edilir.
İkinci fәsil isә qeyd olunan 9 şairin
ayrı-ayrılıqda hәyat vә yaradıcılıq
yoluna hәsr edilib.

Teymur Sadıqov.
Ərәb vә ibri dillәrinin
müqayisәli qrammatikası

Fәrda Əsәdov.
Xәzәrlәr vә Azәrbaycan

AMEA akademik Z.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun Ərәb
ölkәlәri tarixi vә iqtisadiyyatı şöbәsinin müdiri, tarix üzrә fәlsәfә doktoru Fәrda Əsәdovun “Xәzәrlәr vә
Azәrbaycan” kitabı işıq üzü görüb.
Kitab VII-X әsrlәrdә xәzәr türklәrinin Azәrbaycan tarixindәki roluna hәsr edilib. Əsәrdә әrәb işğallarından öncә xәzәrlәrin Cәnubi Qafqazda baş verәn hәrbi-siyasi hadisәlәrdәki roluna vә onların bu bölgәdәki siyasi nüfuzuna qiymәt verilir,
yazılı tarixi mәnbәlәrin müqayisәli
tәhlili әsasında әrәblәrә qarşı müqavimәtin tәşkilindә Qafqaz Albaniyası vә Xәzәr xaqanlığı arasındakı
münasibәtlәrә yenidәn nәzәr salınır.
Hәmçinin әrәb-xәzәr hәrbi qarşıdurmasından sonra üç yüz il әrzindә
Azәrbaycanın şimalında tarixi vә
iqtisadi mәkanın formalaşması prosesindә Xәzәr dövlәtinin әhәmiyyәti tәhlil edilir vә bu mәsәlә ilә
bağlı yeni baxış әsaslandırılır.
Əsәr Azәrbaycan vә xәzәr türklәrinin tarixini öyrәnәn tәdqiqatçılar, tәlәbәlәr vә Cәnubi Qafqaz
tarixi ilә maraqlanan geniş oxucu
auditoriyası üçün nәzәrdә tutulub.
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AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
әmәkdaşı filologiya üzrә fәlsәfә
doktoru Teymur Sadıqovun “Ərәb
vә İbri dillәrinin müqayisәli qrammatikası (morfologiya vә sintaksis)” kitabı işıq üzü görüb. Kitab
Türkiyәnin İstanbul şәhәrindә türk
dilindә nәşr edilib.
Kitabın ön sözünün müәllifi
akademik Gövhәr Başәliyevadır.
Tәdqiqat eyni kökә malik 2 qohum dilin - әrәb vә ibri dillәrinin
müәyyәnlik vә qeyri müәyyәnlik
kateqoriyalarından bәhs edir. Əsәrdә bu dillәrә morfologiya, sintaksis
vә semantika baxımından müqayisәli bir yanaşma sәrgilәnir.

Sәdaqәt Qasımlı.
Türkiyә әdәbiyyatında yeni
hekayәçilik
AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Türk filologiyası şöbәsinin aparıcı
elmi işçisi, filologiya üzrә fәlsәfә
doktoru Sәdaqәt Qasımlının “Türkiyә әdәbiyyatında yeni hekayәçilik” adlı kitabı çapdan çıxıb.
Kitabda Türkiyә әdәbiyyatında
yeni hekayәçiliyin inkişaf mәrhәlәlәrindәn 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
Efendi yaradıcılığı nәzәrdәn keçirilir. Tәnzimat әdәbiyyatına aid
bölümdә Ahmet Mithat, Nabizade
Nazım, Samipaşazade Sezai kimi
әdiblәrin yaradıcılığı izlәnilir. Sәrvәti-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 araşdırılır. 50-ci illәrdәn sonrakı hekayәnin yeni әnәnәlәrindәn 6-cı bölümdә bәhs edilir. Burada yeni türk
hekayәçiliyindә kәnd mövzusuna,
Samim Kocagöz, Yaşar Kemal, Fakir Baykurtun yaradıcılığına, Bekir
Yıldızın realist hekayәlәrinә diqqәt
edilir.
Kitabda sosial-psixoloji üslubda
yazan hekayәçilәrdәn Sabahattin
Kudret Aksal, Necati Cumalı, Zeyyat Selimoğlu vә başqalarının
әsәrlәrindәn bәhs edilir.
“Bunalım әdәbiyyatı” adlı bölümdә Vüsat Bener, Tahsin Yücel,
Demir Özlü, Demirtaş Ceyhun vә
başqa hekayәçilәrin II Dünya mü-
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haribәsinin 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 Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunda
Mirzә Müslüm Qüdsi İrәvaninin
“İrәvanin vәsfi” mәsnәvisi çapdan
çıxıb. Qәdim Azәrbaycan şәhәri
İrәvanda anadan olmuş Mirzә
Müslüm Qüdsi İrәvani (1755-1822)
ana dili ilә yanaşı, farsca vә әrәbcә
dә әsәrlәr yazmışdır. Onun üçdilli
“Divan”ını tәdqiq etmiş Şәrqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
Şәmsi Pәnahoğlu şairin “İrәvanın
vәsfi” mәsnәvisini farscadan tәrcümә edәrәk çap etdirmişdir.
Kitabda ilk öncә Mirzә Müslüm
Qüdsi İrәvaninin hәyat vә yaradıcılığı, hәmçinin “İrәvanın vәsfi”
mәsnәvisi barәdә mәlumat verilir.
Mәsnәvinin özü hәm tәrcümәdә,
hәm dә orijinaldan faksimilә ilә tәqdim edilir.

Mәsnәvidә şair doğma şәhәrinin
tәbiәtini, orada hәyatın müxtәlif
tәrәflәrini, insanları vәsf edir. Bәdii
dәyәri ilә yanaşı, mәsnәvi torpaqlarımızın 20 faizini işğal etmiş Ermәnistana, onların hәtta paytaxt şәhәrinin azәrbaycanlılara aid olmasına dair tutarlı bir cavabdır.

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” adlandırıldığı göstәrilir.

Solmaz Rüstәmova-Tohidi.
Cümhuriyyәtin “Azәrbaycan”
adlandırılması vә onun tarixi
әhәmiyyәti

Əlimәrdan bәy Topçubaçov.
İstanbulda diplomatik görüşlәr.
1918-1919-cu illәr

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
baş elmi işçisi, tarix üzrә elmlәr
doktoru, professor Solmaz Rüstәmova-Tohidinin hazırladığı “Cümhuriyyәtin “Azәrbaycan” adlandırılması vә onun tarixi әhәmiyyәti”
kitabı işıq üzü görüb.
Kitabda 1918-ci ildә Şimali
Azәrbaycanın tarixi 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 mәt-

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
baş elmi işçisi, tarix üzrә elmlәr
doktoru, professor Solmaz Rüstәmova-Tohidinin hazırladığı “Əlimәrdan
bәy Topçubaşov. İstanbulda diplomatik görüşlәr. 1918-1919-cu illәr”
kitabı işıq üzü görüb. S.RüstәmovaTohidi kitabın elmi redaktoru, ön söz
vә adlar göstәricisinin müәllifidir.
Kitab Azәrbaycanda milli-demokratik hәrәkatın görkәmli nümayәndәsi, ilk Azәrbaycan diplomatı
Əlimәrdan bәy Topçubaşovun
1918-1919-cu illәr Azәrbaycanın
fövqәladә sәfiri vә sәlahiyyәtli naziri qismindә İstanbulda Türkiyәnin
bir sıra ali dövlәt xadimlәri, hәmçinin Amerika, İngiltәrә, İtaliya,
Hollandiya, Rusiya, İran vә digәr
ölkәlәrin İstanbuldakı nümayәndәlәri ilә keçirdiyi diplomatik görüşlәrә dair Azәrbaycan hökumәtinә göndәrdiyi sәnәdlәrdәn ibarәt
topludur.
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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.

Əlimәrdan bәy Topçubaşov.
1905-1906 vә 1918-ci illәr Bakı
hadisәlәrindә ermәni faktoru

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
baş elmi işçisi, tarix üzrә elmlәr
doktoru, professor Solmaz Rüstәmova-Tohidinin hazırladığı vә rus
dilindә nәşr edilәn “Алимардан
бек Топчибашев. Армянский
фактор в Бакинских событиях
1905-1906 и 1918 гг. Документы
из Парижского архива” (Əlimәrdan bәy Topçubaşov. 1905-1906 vә
1918-ci illәr Bakı hadisәlәrindә ermәni faktoru. Paris arxivindәn
sәnәdlәr) kitabı işıq üzü görüb.
Kitab Topçubaşovun Paris arxivindәn gәtirilmiş 1905-1906 vә
1918-ci il Bakıda ermәni-müsәlman
qarşıdurmasının sәbәblәri açıqlanan
sәnәdlәr vә müәllifin mәqalәlәrindәn ibarәtdir.
Si Cinpinin dövlәt idarәçiliyi
haqqında seçilmiş çıxışları
AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
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aparıcı elmi işçisi, coğrafiya üzrә
fәlsәfә doktoru Rafiq Abbasovun
çin dilindәn tәrcümә etdiyi “Si Cinpinin dövlәt idarәçiliyi haqqında
seçilmiş çıxışları” kitabı işıq üzü
görüb.
Kitabda Çin Xalq Respublikasının sәdri Si Cinpinin Çinin
modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә
hәyata keçirilәn dövlәt idarәçiliyindә Çin konsepsiyasını vә siyasi
strategiyasını әks etdirәn müәyyәn
çıxışları toplanmışdır.
Bu çıxışlarda onun bir siyasi
xadim olaraq aşkarlıq vә islahatların 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 Respublikasının sәdri Si Cinpinin
siyasi baxışları vә yürütdüyü siyasi
kurs ilә maraqlananlar üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Ərәbcә-azәrbaycanca
transkripsiyalı danışıq kitabçası
AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
“Şәrq-Qәrb” şöbәsinin müdiri, ilahiyyәt üzrә fәlsәfә doktoru Mәmmәdәli Babaşlının hazırladığı
“Ərәbcә-azәrbaycanca transkripsiyalı 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
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Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası akademik Z.M.Bünyadov
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, tarix üzrә fәlsәfә
doktoru Əmmar Abbasovun “Müasir dünyada islamofobiya vә onun
tәzahür formaları” adlı kitabı işıq
üzü görüb.
Əsәr giriş, 2 fәsil, nәticә vә istifadә edilmiş әdәbiyyat siyahısından
ibarәtdir. 1-ci fәsildә dünyada
İslama qarşı mübarizә tarixi nәzәrdәn keçirilir, islamofobiya müstәvisindә Azәrbaycanda islamın ümumi
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vәziyyәti şәrh edilir. Müasir dünyada 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 münasibәti şәrh edilir.

Aygün Əlizadә.
Fars dili

AMEA akademik Ziya Bünyadov
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 öyrәnmәk 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 hissәyә bölünüb. Kitabın CD-sindә
birinci hissәdәki mәtnlәrin oxunuşu vә Azәrbaycan dilinә tәrcümәsi,
ikinci hissәdә cizgi filmlәrinin tam
mәtni verilir. Kitabın birinci hissәsindә fars dilinin qrammatikası
qısa qaydalar şәklindә vә misallar
әsasında izah olunur, ikinci hissәdә isә danışıq dilinin qaydalarına
yer verilir. 80 dәrsin sonunda lü-

ğәt verilib. Lüğәt sinonimlәr,
transkripsiya vә tәrcümәdәn ibarәtdir. Mәtnlәrdәn sonra müxtәlif
tapşırıqlar verilir.
Orta sәviyyә üçün nәzәrdә tutulan vәsaitdә 35 mәtn, 45
“Zarafat etdim” videosu, “Rüstәm
vә Söhrab” dastanının cizgi filmi,
“Şeyx Sәnan” dastanının vә Cәlalәddin Ruminin “Mәsnәvi-ye mәnәvi” әsәrindәn yeddi hekayәnin
oxunuşu yer alır. Kitabın birinci
hissәsindә mәtnlәr, ikinci hissәdә
filmlәrin mәtni verilir. Hәr dәrsin
sonunda lüğәt var.
Hәr iki dәrsliyin sonunda iki
yüz zәrbülmәsәl dә verilir.

İsmayıl Faruqi.
Tövhid – islam mәdәniyyәtinin
әsası
(әrәb dilindәn tәrcümә)

Ömәr Seyfәddin.
Qısqanclıq
(türk dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәmmәdovun әrәb dilindәn tәrcümә
etdiyi “İsmayıl Faruqi. Tövhid –
islam mәdәniyyәtinin әsası kitabı
işıq üzü görüb.
Kitabda tövhid mәfhumu müxtәlif prinsiplәr әsasında öyrәnilir;
o, dünyanı izah edәn baxış, mәdәniyyәtin әsası, metafizika fәlsәfәsinin ilk prinsipi, әxlaq fәlsәfәsindә ilk postulat hesab edilir,
müsәlman ümmәtini birlәşdirәcәk
universal dәyәr olaraq nәzәrdәn
keçirilir, müsәlman estetikasında
istinad nöqtәsi kimi qәbul edilir.

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya
üzrә elmlәr doktoru Aydın Abiyevin türk dilindәn tәrcümә etdiyi
Ömәr Seyfәddinin seçmә hekayәlәrindәn 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 inkişafına öz müsbәt tәsirini göstәrәcәkdir.

Əbdülhәmid әbu Süleyman.
Mәdәni Quran dünyagörüşü
(әrәb dilindәn tәrcümә)
AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal
Mәmmәdovun әrәb dilindәn tәrcümә etdiyi “Əbdülhәmid әbu Süleyman. Mәdәni Quran dünyagörüşü”
kitabı işıq üzü görüb.
Kitabda Quran dünyagörüşü
islahatçılıqda әsas hәrәkәtverici
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etdiyi “Taha Cabir әl-Ülvani.
Tövhid, tәrbiyә vә mәdәniyyәt”
kitabı işıq üzü görüb.
Müәllif “tövhid”, “tәrbiyә”
(tәzkiyә) vә “mәdәniyyәt” (ümran) anlayışlarına, tövhidin formalarına toxunmuş, hәyatın müxtәlif
sahәlәrindә tövhidin tәzahürlәri
haqqında danışmış, “tövhid vә
dünyanın izahı” problemini tәdqiqat obyekti seçmiş, tәrbiyә vә mәdәniyyәt mәsәlәlәrinә dövrün tәlәblәri әsasında münasibәt bildirmişdir.
qüvvә kimi tәqdim edilir, islam
nöqteyi-nәzәrinin tәhrif edilmәsi
sәbәblәrinә toxunulur, bu dünyagörüşünә görә “mәn” vә özgә”
anlayışları tәdqiq edilir. Göstәrilir
ki, Quran dünyagörüşünün prinsiplәrinә tövhid, varislik, әdalәt,
mötәdillik, azadlıq, mәsuliyyәt,
mәqsәdyönlülük, әxlaq, şura, qanunauyğunluqlara әsaslanan elmi
universallıq, ümumbәşәrilik, sülh,
islahatçılıq, abadlaşdırma vә gözәllik daxildir.

Əbdülhәmid әbu Süleyman.
İki qanun arasında insan
(әrәb dilindәn tәrcümә)

Taha Cabir әl-Ülvani.
Tövhid, tәrbiyә vә mәdәniyyәt
(әrәb dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәmmәdovun әrәb dilindәn tәrcümә
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Oman haqqında mәqalәlәr
toplusu
(әrәb dilindәn tәrcümә)

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fәlsәfә
üzrә fәlsәfә doktoru Elvüsal Mәmmәdovun әrәb dilindәn tәrcümә
etdiyi “Əbdülhәmid әbu Süleyman. İki qanun arasında insan” kitabı işıq üzü görüb.
Kitabda ilahi kreasionizm
mәsәlәlәri öyrәnilir, sosial münasibәtlәrin formalaşmasında bәşәri bioloji vә mәnәvi elementlәrin
rolu müәyyәn edilir, praqmatikutilitar mәqsәdlәrә xidmәt edәn
pozitiv qanunların vәhymәnşәli
tәlimlәrlә müqayisәsi aparılır.

AMEA Nizami adına Ədәbiyyat İnstitutunun Qәdim dövr
Azәrbaycan әdәbiyyatı şöbәsinin
müdiri, f.ü.e.d., professor İmamverdi Hәmidovun rәhbәrlik etdiyi
vә AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun 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 ümumiyyәtlә ümumislam dünyasının mәşhur mәdәniyyәt vә әdәbiyyat
adamlarından, söz vә mәtbuat sahәsindә çalışan xadimlәrindәn
bәhs edilir vә toplu ensiklopedik
mәziyyәt daşıyır. Kitabda Oman
dövlәtinin tarixinә, mәdәniyyәtinә, sәnәtkarlığına, milli geyimlәrinә, mәtbәxinә, mәtbuata,
kinoya, memarlığa aid mәqalәlәr
yer alır. Kitabın sonunda mәqalәlәrin müәlliflәri barәdә mәlumat
verilir.

Konfranslar, tədbirlər, görüşlər

Azərbaycan və Rusiya şərqşünaslarının
elmi əlaqələri genişlənir
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 Əlyazmaları İnstitutunun yaranmasının
200 illiynә hәsr olunmuşdu. Forumda Azәrbaycanı AMEA prezidenti
akademik Akif Əlizadәnin başçılıq
etdiyi nümayәndә heyәti tәmsil
edirdi. Nümayәndә heyәtinә AMEA
Humanitar elmlәr bölmәsinin akademik katibi, AMEA Əlyazmalar İnstitutunun direktoru
akademik Teymur Kәrimli, AMEA İctimai elmlәr
bölmәsinin akademik katibi akademik Nәrgiz
Axundova, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millәt vәkili
akademik Gövhәr Baxşәliyeva vә digәrlәri daxil idi.
Forumun işindә 20 ölkәdәn 300-dәn çox alimtәdqiqatçı iştirak edirdi. Forumun tәntәnәli açılış
mәrasimindә akademik Akif Əlizadә geniş nitqlә çıxış edib vә Rusiya Elmlәr Akademiyası Şәrq Əlyazmaları İnstitutunun çoxsaylı kollektivini yubiley
münasibәtilә tәbrik edib, Azәrbaycan әlyazmaları
haqqında kitabları Şәrq Əlyazmaları İnstitutunun
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 İnstitutunun kollektivini bu böyük yubiley münasibәtilә
sәmimi qәlbdәn tәbrik edib.
Daha sonra dәyirmi masalar keçirilib. Azәrbaycanlı alimlәr әsasәn “Avrasiya mәkanında akademik
şәrqşünaslıq: tarix vә perspektivlәr” mövzusunda dәyirmi 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 Rusiya
vә Azәrbaycan şәrqşünasları arasında mövcud olmuş
sıx әlaqәlәrdәn söhbәt açıb vә bu gün dә hәmin әlaqәlәrin 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 keçirmәlәrini, tәdqiqatlar aparmalarını, elmi işçilәr vә doktorantlar üçün qarşılıqlı tәkmillәşdirmә kurslarının
tәşkilini, elmi, dövrü әdәbiyyat vә kadr mübadilәsini
vә s.-ni nәzәrdә tutur.
Protokolu Azәrbaycan tәrәfdәn AMEA akad.
Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millәt vәkili akademik G.Baxşәliyeva, Rusiya tәrәfdәn REA Şәrq Əlyazmaları İnstitutunun
direktoru, prof. İ.Popova imzalayıblar.
Daha sonra dәyirmi masanın әsas mәruzәsi ilә
akademik G.Baxşәliyeva çıxış edib. Mәruzә postsovet dövründә AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq 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 öyrәnilmәsi olduğunu deyib: “Yüksәk ixtisaslı kadrların sayәsindә İnstitutda aparılan tәdqiqatların mövzu
dairәsi dә genişlәndirilib. Kollektivin әsas fәaliyyәti
Şәrq xalqlarının tarixinә, iqtisadiyyatına, ictimaisiyasi fikrinә vә filologiyasına dair aktual problemlәrin kompleks tәdqiqinә yönәldi. Bundan әlavә İnstitutda әrәbdilli vә farsdilli Azәrbaycan alimlәrinin vә
әdiblәrinin yaradıcılığına dair tәdqiqatlar aparılır.
Keçmiş İttifaqın şәrqşünaslıq mәrkәzlәri ilә sıx
әlaqә, elmi tәcrübә mübadilәsi, Azәrbaycana bu sahәnin 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 Respublikası 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 qiymәtlәndirәrәk qeyd edilәn problemlәrin hәlli istiqamәtindә addımlar atıb vә atmaqdadır. Bu gün institutda elmi tәdqiqat işlәri әsasәn aşağıdakı istiqamәtlәrdә
aparılır: Şәrq ölkәlәrinin ictimai-siyasi, iqtisadi,
mәdәni inkişafının qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi; Şәrq xalqlarının tarixi, filoloji, dini-fәlsәfi
irsinin tәdqiqi; yazılı abidәlәrin araşdırılması, tәrcumәsi vә nәşri; Şәrq-Qәrb sivilizasiyalararası münasibәtlәrinin öyrәnilmәsi; Azәrbaycan vә Şәrq xalqla-

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 başlanılmasıdır. 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 barәdә әtraflı mәlumat verib.
Sonra mәruzә әtrafında müzakirәlәr aparılıb.
Tәdbir iştirakçıları postsovet mәkanında şәrqşünaslıq
sahәsindә aparılan tәdqiqatların әlaqәlәndirilmәsi
yolları barәdә öz fikirlәrini bildiriblәr.

Şərqşünaslıq İnstitutunun 60 illik yubileyi keçirilib
2018-ci il dekabrın 11-dә
AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun 60 illiyinә hәsr olunmuş
Yubiley Yığıncağı keçirilib. Tәdbirdә görkәmli elm xadimlәri,
Milli Mәclisin deputatları, xarici
ölkәlәrin ölkәmizdәki sәfirlәri
iştirak edirdilәr.
Yubiley Yığıncağı öncәsi Şәrqşünaslıq İnstitutunda görkәmli
alim, akademik Z.M.Bünyadovun
barelyefi açılıb. Tәdbir iştirakçıları sonra İnstitutda fәaliyyәt göstәrәn akademik Z.M.Bünyadovun
kabineti ilә tanış olublar. Sonra
tәdbir iştirakçıları görkәmli alim,
professor A.N.İmanquliyevanın
xatirәsinә hәsr olunmuş stendlә tanış olublar. Stenddә görkәmli alimin elmi әsәrlәri vә fotoşәkillәri
nümayiş olunur.
Daha sonra Şәrqşünaslıq İnstitutunun elmi nailiyyәtlәrinә
hәsr olunmuş sәrgi ilә tanışlıq
olub. Buradakı stendlәrdә Şәrqşünaslıq İnstitutunda ötәn 60 il
әrzindә çap olunmuş müxtәlif sa152
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hәlәr üzrә yüzlәrlә kitab vә jurnal nümayiş etdirilir.
Yubiley Yığıncağı AMEA-nın
әsas binasının II mәrtәbәsindәki
akt zalında keçirilib. 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, iqtisadiyyatı, әdәbiyyatı,
dilçilik, ictimai-fikir vә fәlsәfәsinin öyrәnilmәsindә misilsiz
xidmәtlәr göstәrdiyini deyib.
İnstituta ötәn dövr әrzindә
rәhbәrlik etmiş görkәmli alimlәr
- akademiklәr Əbdülkәrim Əlizadә, Əlisöhbәt Sumbatzadә, Hәmid Araslı, Ziya Bünyadov, professor Aida İmanquliyeva kimi
korifey alimlәrin sayәsindә Şәrqşünaslıq İnstitutunun dünya şәrqşünaslığının aparıcı elmi mәrkәzlәrindәn birinә çevrildiyini deyәn
A.Əlizadә, bu böyük alimlәrin
yaratdıqları elmi mәktәblәrin bu
gün davamçılarının olduğunu
söylәyib vә bu gün Şәrqşünaslıq
İnstitutunun müstәqil Azәrbaycanın milli vә dövlәtçilik maraqlarına xidmәt edәn mühüm elmitәdqiqat mәrkәzi kimi fәaliyyәt
göstәrdiyini qeyd edib.
Akademik Akif Əlizadә bu
müәssisәnin alimlәrinin elmi
nailiyyәtlәrinin hәr zaman dövlәt
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tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirildiyini deyib. Prezident İlham
Əliyevin müvafiq Sәrәncamlarına әsasәn Şәrqşünaslıq İnstitutunun bir qrup әmәkdaşının fәxri
adlara layiq görüldüyünü, orden

vә medallarla tәltif edildiyini xatırladan alim bunun elmimizә
göstәrilәn diqqәt vә qayğıya daha bir nümunә olduğunu vurğulayıb.
AMEA rәhbәri institutun kollektivini vә tәltif edilәn әmәkdaşları tәbrik edib, onlara elmi fәaliyyәtlәrindә uğurlar arzulayıb.
AMEA-nın vitse-prezidenti
akademik İsa Hәbibbәyli çıxış
edәrәk, Azәrbaycanda humanitar
vә ictimai elmlәr sahәsindә xüsusi mövqeyi olan Şәrqşünaslıq

İnstitutunun fәaliyyәti dövründә
bu müәssisәdә böyük elmi mәktәblәrin yarandığını vurğulayıb.
“Şәrqşünaslıq İnstitutu ölkәmizdә şәrqşünaslıq üzrә әsas
elmi tәdqiqat mәrkәzidir” –
deyәn İ.Hәbibbәyli bu müәssisәnin yüksәkixtisaslı şәrqşünas
kadrların hazırlanmasında vә
beynәlxalq әlaqәlәrdә Azәrbaycan dövlәtinin apardığı siyasәtә
elmi dәstәk vermәsindә mühüm
rolunu qeyd edib. Bildirib ki,
beynәlxalq әlaqәlәrin elmi әsaslarla ardıcıl siyasәt üzrә inkişaf
etdirilmәsinә institut sanballı
töhfәlәrini verir.
Tәdbirdә çıxış edәn AMEA
İctimai Elmlәr Bölmәsinin akademik-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 metodoloji konsepsiyalar ortaya qoymalı
vә multikulturallıq vә tolerantlıq
әnәnәlәrini tәbliğ etmәlidirlәr.
Sonra Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millәt vәkili,
akademik Gövhәr Baxşәliyeva
“60 illik şәrәfli yol” mövzusunda
mәruzә edib.
İlk olaraq, Şәrqşünaslıq İnstitutunun bir qrup әmәkdaşının
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamları ilә yüksәk
fәxri adlar, orden vә medallarla
tәltif edildiyini deyәn Gövhәr
xanım bunun bütövlükdә İnstitutun kollektivinin sәmәrәli
fәaliyyәtinә dövlәt başçısı tәrәfindәn verilәn yüksәk qiymәt
olduğunu söylәyib vә bu diqqәt
vә qayğıya, şәrqşünas alimlәrimizin zәhmәtini yüksәk qiymәtlәndirdiyinә görә ölkә başçısı,
hörmәtli Prezident İlham Əliyevә dәrin tәşәkkürünü bildirib.
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 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 İnstitutu•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(17)•2019
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nun yaradıldığını qeyd edib: “60
il әvvәl Yaxın vә Orta Şәrq xalqları institutu kimi kiçik bir kollektivlә fәaliyyәtә başlayan
Şәrqşünaslıq İnstitutu tezliklә öz
simasını formalaşdırmış vә burada akad. Ə.Əlizadәnin mәtnşünaslıq, akad. Z.Bünyadovun mediyevistika, akad. H.Araslının
türkologiya, prof. A.İmanquliyevanın әrәbşünaslıq, prof. R.Əliyevin iranşünaslıq mәktәblәri
yaranmışdır. Bu gün Şәrqşünaslıq İnstitutunda çalışanların
әksәriyyәti bu böyük alimlәrin
bilavasitә şagirdlәri vә davamçılarıdır. Son illәrdә institutun kollektivi nәinki mövcud çәtinliklәrә sinә gәrmiş, hәm dә yeni elmi araşdırma sahәlәri vә mövzuları müәyyәnlәşdirmiş, dünyanın
müxtәlif şәrqşünaslıq mәrkәzlәri
ilә әlaqәlәr qurmuş, beynәlxalq
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elminin beynәlxalq miqyasda
etiraf olunması demәk olduğunu
söylәyib.
Sovetlәr dönәmindә şәrqşünas alimlәrin uğurlarından danışan Gövhәr xanım, Respublikamızın müstәqillik qazanmasının
institutun önündә yeni üfüqlәr
açmaqla bәrabәr, hәm dә ciddi
vәzifәlәr qoyduğunu deyib.
İnstitut yaranan dövrdәn bәri
tәdqiqatların aparıldığı şәrqşünaslıq elminin әsas istiqamәtlәәmәkdaşlığı genişlәndirmişdir”. rindәn – türkologiya, әrәbşünasTәkcә 2018-cu ildә institut lıq vә iranşünaslıq barәdә danıәmәkdaşlarının 50-dәn çox xarici şan G.Baxçәliyeva son dövrdә
ölkәlәrdә tәşkil olunan beynәl- yeni şәraitin tәlәblәri nәzәrә

xalq elmi konfranslarda iştirak
edәrәk, elmimizi lәyaqәtlә tәmsil
etdiklәrini deyәn G.Baxşәliyeva,
bunun Azәrbaycan şәrqşünaslıq

alınmaqla İnstitutda yeni “ŞәrqQәrb”, “Mәrkәzi Asiya”, “Asiya
Sakit okean regionu ölkәlәri”,
“Nәşriyyat vә elmi informasiya
tәminatı” şöbәlәrinin yaradıldığını, bir vaxtlar әsassız olaraq
lәğv edilәn «Cәnubi Azәrbaycan» şöbәsinin bәrpa edildiyini
bildirib.
İnstitutun mövcud olduğu 60
il әrzindә 700-dәn çox monoqrafiyanın, mәqalәlәr mәcmuәsinin
nәşr olunduğunu deyәn mәruzәçi, bunların yarıdan çoxunun
müstәqillik illәrinә tәsadüf etdiyini söylәyib. G.Baxşәliyeva bu
kitablar sırasında İnstitutda son
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illәrdә Arazın hәr iki tayında ermәnilәrin azәrbaycanlılara qarşı
törәtdiklәri soyqırımına, ermәni
tәbliğatının ifşasına aid kitabların hazırlanması vә ya tәrcümәsini xüsusi qeyd edib.
G.Baxşәliyeva institutun beynәlxalq әlaqәlәrindәn, keçirdiyi

konfrans vә simpoziumlardan
әtraflı bәhs edib.
G.Baxçәliyeva Şәrqşünaslıq
İnstitutunun çoxsaylı kollektivinin әzmlә, böyük hәvәslә çalışaraq, milli şәrqşünaslıq elmimizin
şәrәfli әnәnәlәrini yaşadaraq,
onu inamla yeni zirvәlәrә doğru

apardığını deyib.
Sonra akademik Vasim Mәmmәdәliyev, Milli Mәclisin deputatları Fәzail İbrahimli, Nizami
Cәfәrov, Bәxtiyar Əliyev, Misir
Ərәb Respublikasının ölkәmizdәki 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 açıblar, yubiley münasibәtilә institut kollektivinә tәbriklәrini çatdırıblar.

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 ildönümünә hәsr edilmiş tәdbirdә çıxış edәn
millәt vәkili, Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik Gövhәr Baxşәliyeva 1990-cı il yanvarın 19-dan
20-nә keçәn gecә baş vermiş faciәli
hadisәlәrin xalqımızın qәhrәmanlıq
tarixi olduğunu qeyd edib: “Hәmin gecә Azәrbaycan xalqı öz müstәqilliyi, azadlığı uğrunda mübarizәyә qalxdı. Böyük imperiyanın hәrbi maşını Azәrbaycana tәcavüz etmişdi. Ağır hәrbi texnikanın vә
tәpәdәn-dırnağadәk silahlanmış amansız hәrbçilәrin
qarşısına әliyalın çıxmaq fәdailik idi. Şәhidlәrimiz
öz qanları ilә xalqımızın qәhrәmanlıq salnamәsinә
növbәti sәhifә yazdılar. Bu qanlı hadisәlәrdә xalqımız 137 şәhid verdi, 700-ә yaxın insan yaralandı”.
G.Baxşәliyeva hәmin günlәrdә, Azәrbaycanın
hәrtәrәfli blokadaya alındığı bir zamanda ümummilli 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 ictimai fikir tarixi şöbәsinin müdiri, fәl.ü.f.d.
Esmeralda Hәsәnova, İnstitutun hәmkarlar tәşkilatının 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.
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Səudiyyə Әrəbistanının Әrəb dilinə xidmət üzrə Beynəlxalq
Mərkəzi ilə əlaqələr genişlənir
Sәudiyyә Ərәbistanının Kral
Abdullah bin Əbdülәziz adına
Ərәb dilinә xidmәt üzrә Beynәlxalq Mәrkәzinin nümayәndә heyәti 2019-cu il fevralın 7-dә AMEA
akademik Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunda olub.
Mәrkәzin baş katibi dr. Abdullah
әl-Vәşminin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti әvvәlcә Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik
Gövhәr Baxşәliyeva ilә görüşüb.
G.Baxşәliyeva qonaqlara Azәrbaycanın әrәb ölkәlәri ilә elmi,
mәdәni әlaqәlәrindәn söz açaraq,
bu әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsindә
şәrqşünas alimlәrin mühüm rolunu
qeyd edib. O, rәhbәrlik etdiyi institutda 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 tari-

xinә dair mühüm mәlumatların olduğunu qeyd edib. Direktor müәssisәlәr arasında әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsinin hәr iki tәrәfә fayda
verәcәyini bildirib.
Sonra dr. Abdullah әl-Vәşmi
tәmsil etdiyi mәrkәzin fәaliyyәti
barәdә mәlumat verib. O, Şәrqşünaslıq İnstitutunda әrәbşünaslıq
sahәsindә aparılan tәdqiqatları
yüksәk qiymәtlәndirib.

Daha sonra Ərәb dilinә xidmәt
üzrә Beynәlxalq Mәrkәzin nümayәndәlәri Şәrqşünaslıq İnstitutunun
әmәkdaşları ilә görüşüblәr. Görüşdә dünyada 22 ölkәnin rәsmi
dili, hәmçinin BMT-nin 6 rәsmi vә
işlәk dillәrindәn biri kimi beynәlxalq status qazanmış әrәb dilinin
qorunub inkişaf etdirilmәsindә
Sәudiyyә Ərәbistanının rolundan
söhbәt açılıb, suallar cavablandırılıb.

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 Baxşәliyeva
fevralın 26-sının Azәrbaycan xalqı
üçün çox ağrılı bir gün olduğunu
qeyd edib. Xocalı faciәsinin ağır
nәticәlәri barәdә danışan G.Baxşәliyeva, xalqımızın bu günü böyük
hüzn vә kәdәrlә qeyd etdiyini söylәyib. O bu kütlәvi qırğın nәticәsindә
613 nәfәrin, o cümlәdәn 106 qadının,
63 uşağın, 70 qocanın amansızlıqla qәtlә yetirildiyini,
487 nәfәrin şikәst olmasını, 1275 dinc sakinin girov
götürülmәsini, onlardan 150 nәfәrin taleyinin hәlә dә
mәlum olmamasını, 8 ailәnin tamamilә mәhv edilmәsini, 25 uşağın hәr iki valideynini itirmәsini qeyd
edib.
Gövhәr xanım ümummilli lider Heydәr Əliyevin
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2-ci dәfә hakimiyyәtә gәlişindәn sonra Milli Mәclis
tәrәfindәn bu hadisәlәrә hüquqi-siyasi qiymәt verildiyini qeyd edib. G.Baxşәliyeva İslam Əmәkdaşlıq
Tәşkilatı Parlamentlәr İttifaqının Heydәr Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın tәşәbbüsü ilә hәyata keçirilәn “Xocalıya Ədalәt” beynәlxalq kampaniyasına dәstәk olaraq qәbul etdiyi
bәyannamәlәrdәn söz açıb.
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G.Baxşәliyeva Xocalı soyqırımı ilә bağlı yaxınlarda Şәrqşünaslıq İnstitutunda, biri әrәb vә ingilis, digәri isә fars vә ingilis dillәrindә olmaqla, iki bukletin
nәşr olunduğunu, ümumiyyәtlә isә, 20-ci әsrdә Arazın 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-

baycan 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.

Şərqşünaslıq İnstitutunda elm günü qeyd edilib
2019-cu il martın 19-da AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunda 27 Mart
- Elm Gününә hәsr olunan yığıncaq keçirilib.
Tәdbiri giriş sözü ilә açan Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
Milli Mәclisin deputatı, akademik
Gövhәr Baxşәliyeva ölkәdә elmә
dövlәt qayğısından danışaraq, Prezident İlham Əliyevin 9 aprel
2018-ci il tarixli Sәrәncamı ilә respublikada Elm Gününün tәsis edilmәsinin bu diqqәtin bariz nümunәsi olduğunu vurğulayıb.
G.Baxşәliyeva ulu öndәr Heydәr
Əliyevin ölkәnin hәyatının bütün
sahәlәrinә, o cümlәdәn elmә böyük diqqәt yetirdiyini söylәyib.
Ulu öndәrin ikinci dәfә hakimiyyәtә qayıdanda, 1993-cü ildә birinci görüşünü mәhz Elmlәr Akademiyasında Azәrbaycan ziyalıları
ilә keçirdiyini xatırladan Gövhәr
xanım, onun hәmin görüşdә söylәdiyi sözlәri yada salıb: “Elmlәr
Akademiyası Azәrbaycan xalqının
bir neçә nәsli tәrәfindәn yaradılmış milli sәrvәtidir, biz onu qoruyub yaşatmalıyıq”.

G.Baxşәliyeva bildirdi ki, ötәn
ilin sonunda 60 yaşını qeyd edәn
Şәrqşünaslıq İnstitutu bu illәr әrzindә elmimizә böyük töhfәlәr verib, burada akademik Əbdülkәrim
Əlizadәnin mәtnşünaslıq, akademik Ziya Bünyadovun mediyevistika, akademik Hәmid Araslının
türkologiya, professor Aida İmanquliyevanın әrәbşünaslıq, professor
Rüstәm Əliyevin iranşünaslıq mәktәblәri yaranıb. Bu gün Şәrqşünaslıq İnstitutunda çalışanların әksәriyyәti bu böyük alimlәrin bilavasitә şagirdlәri vә davamçılarıdır.

Gövhәr xanım ötәn ilin noyabrında Şәrqşünaslıq İnstitutunun bir
qrup әmәkdaşının Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin Sәrәncamları ilә yüksәk fәxri adlar, orden vә medallarla tәltif edildiyini
söylәyәrәk, bunun bütövlükdә İnstitutun kollektivinin sәmәrәli
fәaliyyәtinә dövlәt başçısı tәrәfindәn verilәn yüksәk qiymәt olduğunu qeyd edib.
Tәdbirdә İnstitutun Cәnubi
Azәrbaycan şöbәsinin müdiri, tarix
üzrә fәlsәfә doktoru Sәmәd Bayramzadә, İnstitutun hәmkarlar tәşkilatının sәdri tarix üzrә fәlsәfә doktoru Sübhan Talıblı, Nәşriyyat vә
elmi informasiya şöbәsinin müdiri
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru Ruhәngiz Cümşüdlü vә başqaları çıxış
edәrәk, Azәrbaycan elminin tarixindә Şәrqşünaslıq İnstitutunun tutduğu yerdәn danışıblar, İnstitutunun
çoxsaylı kollektivinin әzmlә, böyük
hәvәslә çalışıraq milli şәrqşünaslıq
elmimizin şәrәfli әnәnәlәrini yaşatdığını, onu inamla yeni zirvәlәrә
doğru apardığını bildiriblәr.
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Türkiyә sәfiri Şәrqşünaslıq İnstitutunda olub
Türkiyәnin Azәrbaycandakı sәfiri Erkan
Özoral 2019-cu il aprelin 18-dә AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq
İnstitutunda olub.
Sәfir әvvәlcә Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, millәt vәkili, akademik Gövhәr
Baxşәliyeva ilә görüşüb. G.Baxşәliyeva
Azәrbaycan vә Türkiyә dövlәtlәri arasında
dostluq vә qardaşlıq әlaqәlәrindәn söz açaraq, 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 tarixi, iqtisadiyyatı, türk dili vә әdәbiyyatı ilә bağlı aparılan 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
görüşüb. Türkiyә-Azәrbaycan dostluq vә qardaşlıq әlaqәlәrinin inkişafının әhәmiyyәtindәn
danışan sәfir, bunun tarixi köklәrә söykәndiyini, eyni millәtә, eyni dilә, eyni dinә sahib olan
iki xalq arasındakı qardaşlıq münasibәtinin әsrlәr boyu yaşadığını vә bu әlaqәlәrin hazırda daha da zәnginlәşdiyini, yeni sәviyyәyә yüksәldiyini 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
26-27 fevral 2019-cu il
tarixindә Mahaçqala vә
Dәrbәnd şәhәrlәrindә Rusiya şәrqşünaslıq elminin
banilәrindәn biri, dünya
şöhrәtli alim, hәmyerlimiz
Mirzә Mәhәmmәd Əli Kazım bәyin (1802-1870) hәyat vә yaradıcılığına hәsr
olunmuş beynәlxalq konfrans keçirilib.
Dağıstan Humanitar İnstitutu, Sankt-Peterburq Dövlәt Universiteti vә Rusiya
Elmlәr Akademiyası Şәrqşünaslıq İnstitutunun birgә
158

tәşkilatçılığı ilә keçirilәn
konfransda Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq, Kazan, Ufa, Nijni Novqorod,
Mahaçqala vә digәr şәhәrlәrindәn, hәmçinin Azәrbaycan, Türkiyә, Özbәkistan, Yәmәn kimi ölkәlәrdәn
tarixçi vә şәrqşünas alimlәr
iştirak edirdilәr. Bu tәdbirdә
Azәrbaycan elmini AMEA
akad. Z.M.Bünyadov adına
Şәrqşünaslıq İnstitutunun
direktor müavini akademik
Şahin Mustafayev vә hәmin
müәssisәnin Ərәb ölkәlәri
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tarixi vә iqtisadiyyatı şöbәsinin
müdiri, t.ü.f.d. Fәrda Əsәdov
tәmsil ediblәr.
Konfransda “Mirzә Kazım bәyin türk xalqlarının tarixinә dair
tәdqiqatları” mövzusunda çıxış
edәn akademik Ş.Mustafayev bu
böyük alimin 19-cu yüzilliyin ilk
yarısında Rusiyada türkologiya,
tarixşünaslıq vә osmanlışünaslıq
elmlәrinin әsaslarını qoyması,
hәyatının Kazan dövründә Osmanlı türklәri, Krım vә Edil-Volqa tatarları vә uyğurlar kimi bәzi
türk xalqlarının orta әsrlәr tarixinә dair qәlәmә aldığı bir sıra sanballı әsәrlәri barәdә mәlumat verib vә onların o dövrün rus vә Avropa şәrqşünaslığında önәmli yer
tutduğunu qeyd edib.
F.Əsәdovun mәruzәsi Mirzә
Kazım bәyin hәlә 1850-ci ildә
Azәrbaycan türkcәsindә orijinal
mәtnini vә ingilis dilinә tәrcümәsini hazırlayıb nәşr etdirdiyi
“Dәrbәnd-namә” әsәrindә bәzi
mühüm tarixi hadisә vә terminlәrin izahına hәsr olunmuşdu. Hәr
iki alimin çıxışı iştirakçılar
tәrәfindәn maraqla qarşılanıb vә

canlı müzakirәlәrә sәbәb olub.
Akademik Ş.Mustafayev konfransla әlaqәdar Dağıstan dövlәt
televiziyasında hazırlanan proqramda da iştirak edәrәk, Mirzә

Kazım bәyin hәyat vә yaradıcılığı, onun Rusiya vә dünya şәrqşünaslıq elminә bәxş etdiyi misilsiz töhfәlәr haqqında televiziya tamaşaçılarına mәlumat verib.

Akademik Şahin Mustafayev beynәlxalq
konfransda iştirak edib
2019-cu il iyun ayının 25-27dә Qırğızıstan Respublikasında
Almaniyanın Konrad Adenauer
Fondu vә Özbәkistan Elmlәr
Akademiyası Tarix İnstitutu tәrәfindәn “Mәrkәzi Asiya tarixinin aktual problemlәri: nәzәriyyә vә tәdqiqatların metodologiyası” mövzusunda beynәlxalq
elmi konfrans tәşkil edilib. Konfransın әsas mәqsәdi Mәrkәzi
Asiya tarixşünaslığının gәlәcәk
inkişafında yeni nәzәri-metodoloji yanaşmaların vә bu sahәdә
bölgә ölkәlәri alimlәrinin әmәkdaşlığı vә elmi dialoqunun güclәndirilmәsi yollarının müzakirәsindәn ibarәt idi. Mövzunun
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aktuallığı son onilliklәrdә yerli
alimlәr tәrәfindәn Mәrkәzi Asiya tarixinin bütün mürәkkәbliyi
vә әlvanlığı ilә bir bütöv olaraq
deyil, daha çox öz ölkәlәrinin
perspektivindәn öyrәnilmәsinә
üstünlük verilmәsi ilә izah olunur. Konfransda qәdim zamanlardan yeni dövrә qәdәr bölgә
tarixinin müxtәlif nәzәri aspektlәri, bu sahәdә dünya tarixşünaslığında mövcud olan müasir
metodoloji prinsip vә üsullar vә
onların bölgә ölkәlәri tarixşü-

naslığında tәtbiq edilmә imkanları ilә bağlı bir sıra maraqlı mәruzәlәr dinlәnilib.
Beynәlxalq elmi tәdbirin işindә Almaniya, Özbәkistan, Qazaxstan, Qırğızıstan vә digәr ölkәlәrin nümayәndәlәri iştirak ediblәr. Azәrbaycanı bu beynәlxalq
tәdbirdә AMEA ak. Z.M.Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktor müavini, akademik
Şahin Mustafayev tәmsil edib. O,
konfransda “Postmarksist sindrom: müasir türkoloji tarixşü-

naslığın metodoloji problemlәri”
mövzusunda mәruzә ilә çıxış
edib. Mәruzәdә sovet vә müstәqillik dövründә türk respublikalarının tarixinin öyrәnilmәsindә
istifadә edilәn metodoloji yanaşmaların ümumi vә fәrqli cәhәtlәri
tәhlil olunur, bu sahәdә müasir
dünya elminin tәcrübәsinin әhәmiyyәtindәn bәhs edilirdi. Akademik Ş.Mustafayevin çıxışı
konfrans iştirakçılarının böyük
marağına vә canlı diskussiyalara
sәbәb olub.

Şәrqşünas alim Türk Ocaqlar Birliyinin
tәdbirindә mәruzә edib
2019-cu il martın 25-dә Türkiyәnin Bursa şәhәrindә Türk Ocaqlar Birliyinin yaradılmasının
107-ci ildönümünә hәsr olunmuş tәdbir keçirilib.
Tәdbir Türk Ocaqlar Birliyinin Bursa şöbәsi tәrәfindәn tәşkil edilib. Tәdbirdә AMEA akademik
Ziya Bünyadov adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun
Türk filologiyası şöbәsinin aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrә elmlәr doktoru, professor Elman
Quliyev dә iştirak edib. Toplantıda professor Elman Quliyev çıxış edәrәk Türk Ocaqlar Birliyinin
yaradılmasının 101-ci ili münasibәtilә toplantı
iştirakçılarını tәbrik edib vә tәşkilatın yaranması,
yarandığı dövrdәn bu günә qәdәr türk mәdәniyyә-
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tinә xidmәtlәri vә faydaları barәdә mәruzә edib.
Mәruzәdә qeyd edilir ki, 1912-ci ildә yaradılmış Türk Ocaqlar Birliyinin yaradılmasında XX
әsrin әvvәllәrindә Türk dünyası ziyalılarının
böyük nümayәndәlәri olan Yusif Akçura, İsmayıl
Qaspralı, Əli bәy Hüseynzadә, Ziya Göyalp,
Əhmәd Ağaoğlu vә başqa şәxsiyyәtlәrin xidmәtlәri olub. Əsas olaraq Yusif Akçuranın ideyaları
daxilindә fәaliyyәtini genişlәndirәn bu qurum
çoxsaylı türk ziyalılarının hәyatında böyük rol
oynayıb, türkçülük, turançılıq ideyalarının inkişafı vә yayılmasına böyük tәsir göstәrib. Hazırda
Türkiyәdә fәaliyyәt göstәrәn Türk Ocaqlar Birliyinin 80-ә yaxın şöbәsi tәkcә
Türkiyәdә deyil, Türk dünyasında türkçülüyün tәbliğinә
böyük faydalar vermәkdәdir.
Azәrbaycan türkoloqları da
Türk Ocaqlar Birliklәri ilә
yaxından әlaqә saxlayır vә bu
birliklәrin tәdbirlәrindә iştirak
edirlәr. E.Quliyev ümidvar olduğunu bildirib ki, Türk
Ocaqlar Birliyi hәr zaman olduğu kimi bundan sonra da
türk dünyasına xidmәtlәri ilә
faydalar verәcәkdir.
Tәdbirdә Türk Ocaqlar Birliyi, Uludağ Universiteti vә
Türkiyәnin digәr universitetlәrinin professor-müәllim heyәti iştirak edib.

