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Elm tariximizdə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası
70 il öncə Azərbaycanda bir ocaq yarandı – elm ocağı.
O zaman Azərbaycan Elmlər Akademiyası adlanan bu
ocağın yaranması əsrlərdən bəri Azərbaycanda elmi
təfəkkürün formalaşmasının təbii nəticəsi olmuşdur. Bu
gün 70 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Milli
Akademiyasının bünövrəsində yüzillər boyu formalaşmış
Azərbaycan elminin ənənələri durur. Ona görə də 70
yaşlı elm məbədindən söz açmazdan öncə çoxəsrlik elm
tariximizə bir nəzər salmaq yerinə düşərdi.
Dünyanın ən qədim elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Azərbaycanın tarixi ərazisində minilliklər
ərzində zəngin mədəni və maddi irs yaradılıb. Qədim
mədəniyyət abidələri arasında elmi əsərlərin də sayı az
deyil.

Hələ 300-400 min bundan əvvəl Azərbaycanın Azıx
mağarasında yaşamış insanların hazırladığı və istifadə
etdiyi əşyalar arasında üzərində xüsusi işarələr həkk olunmuş mağara ayılarının kəllələri də vardır. Alimlərin
qənaətinə görə, bunlar say işarələri ola bilərdi. Çox
güman ki, Azıxda yaşamış insanlar göy cisimlərinin hərəkətini izləyir və günləri, ayları saymağa çalışırdılar.
Təqribən 300 min il əvvəl Azıx insanları daşlardan ilk
primitiv “evlər“ tikməyə başlamışlar. Sözsüz ki, bu da
qədim insanlardan xüsusi səriştə və bilik tələb edirdi.
E.ə. 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəllərində
Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları meydana gəlmişdi. Bunların ən güclüsü və böyüyü Manna dövləti idi.
Mannada elmi inkişafın ən vacib şərti olan yazı mədəniyyəti mövcud idi. Tibb, astronomiya və həndəsəyə aid
biliklər xüsusi gil lövhəciklərdə mixi yazı ilə (xüsusi
heroqliflərlə) həkk olunurdu. Qədim Assur mənbələrində
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belə yazıların mövcudluğundan xəbər verilir və “mannalı katib yazacaq...” ifadəsi də işlədilirdi.
Manna hökmdarları İranzu (e.ə.737-718/17) və
Ahşeri (vəfatı e.ə. 659) ölkədə elm və mədəniyyətin inkişafına böyük diqqət verirdilər. Mannalıların mineralogiya, kimya, riyaziyyat, astronomiya, tibb, kənd təsərrüfatı
və s. sahələrdə təsəvvürləri var idi. O dövrdə Urmiya
gölü ətrafındakı bütün ərazilərə suvarma kanalları çəkilmişdi. Ölkədə çoxlu əkin sahələri, taxıl, arpa və çaxır
anbarları vardı. Aqrar sahənin belə yüksək səviyyədə təşkil olunması kənd təsərrüfatı sahəsində dərin elmi biliklər
tələb edirdi. Ev heyvanlarının xüsusiyyətlərini və davranışını öyrənən mannalılar yerli ev heyvanları növlərinin
(at, inək,camış, zebu, qoyun və keçi) təkmilləşdirilməsinə (seleksiyasına) çalışırdılar. Mannanın cins
atları qonşu ölkələrdə yüksək qiymətləndirilirdi.
Buğda, arpa və bir çox mədəni bitkilərin yeni
sortları da məhz qədim Azərbaycan ərazisində
yerli əhalinin apardığı uzunmüddətli seleksiya
nəticəsində yaranmış və sonra da buradan başqa
ölkələrə yayılmışdır.
Mannada elmi savad tələb edən sahələrdən
biri də kargüzarlıq olmuşdur. Əhalidən vergilərin
yığılması, dövlət büdcəsinin layihələşdirilməsi,
gəlirlərin və xərclərin hesablanması riyaziyyata
və hüquq elmlərinə aid biliklərin inkişafına təkan
vermişdi.
Mineralların öyrənilməsi mannalılara irimiqyaslı mədən işləri aparmağa və metallurgiyanı
inkişaf etdirməyə imkan verdi. Cənubi
Azərbaycanın Ziviyyə və Göytəpə məntəqələrində aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində e.ə. IX-VII əsrlərə
aid qızıl, gümüş və tuncdan yüksəkkeyfiyyətli məişət və
bəzək əşyalarının tapılması bunu sübut edir.
Metalların fiziki və kimyəvi xassələrinə bələd olan
Azərbaycan sənətkarları onlardan müxtəlif ərinti hazırlayırdılar. Onlar e.ə. 1-ci minillikdə bürüncün müxtəlif növlərini (mis-qurğuşun, mis-manqan və mis-zərnix) almağı
bacarırdılar. Yerli sənətkarlar dəmir, qalay və qurğuşunun
xüsusiyyətlərini öyrənir, onlardan müxtəlif əşyalar hazırlayırdılar.
E.ə. IX-VI əsrlərdə Azərbaycanda həndəsə və riyaziyyat elmləri də inkişaf edirdi. Dəqiq həndəsi hesablamalar
Manna memarlarına şəhərlər salmağa, saraylar və möhtəşəm qalalar inşa etməyə imkan verirdi. Binalar tikilməzdən öncə onların layihələri hazırlanırdı. İnşaat işləri də
(bünövrənin qazılması, daşların və sütunların eyni ölçüdə
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yonulması, onların naxışlarla bəzədilməsi və s.) riyaziyyat və həndəsə elmləri sahəsində səriştə tələb edən dəqiq
hesablamalar əsasında aparılırdı.
E.ə. VII əsrdə Azərbaycan və İran torpaqlarında
Midiya dövləti yarandı. Midiya dövlətində elmə və savada böyük əhəmiyyət verilirdi. Dövlət idarələrində çalışan
katiblər “dipiri“ (Akkad dilindən alınmışdır) adlandırılırdı. Sonralar bu söz Midiya dilindən fars dilinə “dəbir“
formasında keçmişdir. Midiyalılar dünyanın ən qədim
əlifbalarından olan “arami“ (qədim Suriya) əlifbasından
istifadə edirdilər. Roma və yunan mənbələri Midiyada
yazılı ədəbiyyatın və kitab mədəniyyətinin olmasından
xəbər verir. Məsələn, Roma tarixçisi Plini, e.ə. III əsrdə
yaşamış yunan alimi Hermippə istinad edərək yazır ki,
maqların (zərdüştilərin) iki milyon sətirdən ibarət kitabları vardı. Təəssüf ki, Avestadan başqa bu kitablardan heç
birisi bu günə gəlib çatmamışdır.
Midiya neft yataqları ilə zəngin bir ölkə idi.
Yataqların bir hissəsi Xəzər dənizinin sahillərində yerləşirdi. Midiyalılar neftin xassələrini öyrənir, neft təsərrüfatında texniki ixtiralar və yeniliklər tətbiq edirdilər.
Məsələn, nefti quyulardan çıxartmaq üçün dünyada ilk
dəfə olaraq xüsusi mexaniki qurğular ixtira edilmişdi.
Mütəxəssislər neftdən müxtəlif dərman formaları (damcılar, yağlar və s.) hazırlayırdılar. Hərb və kimya elmləri
üzrə mütəxəssislər xam neftdən və müəyyən minerallardan yandırıcı silahlar düzəldirdilər.
Midiya kahinləri cəmiyyətin ən savadlı zümrəsi idi.
Onlar qədim dini mətnləri əzbər bilir və ilahiyyat elmini
inkişaf etdirirdilər. Midiya onun varisi olmuş Atropatena
dövləti dövründə Azərbaycan zərdüştilik dininin mərkəzinə çevrildi. Zərdüştiliyin əsas prinsipləri (xeyirxah fikir,
xeyirxah söz, xeyirxah əməl) intellektual və mənəvi
dəyərlərin vacibliyini vurğulayırdı. Midiya dövləti
Əhəmənilər fars sülaləsi tərəfindən işğal olunduqdan
sonra da Ön Asiyanın elmi və dini mərkəzi olaraq qalırdı. Ölkədə fəlsəfə və ilahiyyat elmləri sürətlə inkişaf edirdi. E.ə. VI-V əsrlərdə yunan alimləri Midiya maqlarının
təlimindən bəhrələnmişdi. Qədim yunan filosofu
Empedok (təqr. e.ə. 490-430) bütün əşyaların dörd ünsürdən - sudan, havadan, oddan, torpaqdan ibarət olduğunu
söyləyərkən atəşpərəstlərin müqəddəs varlıqlar (od, su,
torpaq, hava) haqqında təsəvvürlərinə əsaslanırdı.
Makedoniyalı İsgəndər (e.ə. 356-323) Əhəmənilər
imperiyasını süquta yetirdikdən və Yunanıstandan
Hindistana qədər geniş bir ərazini zəbt etdikdən sonra
Şərq mədəniyyətində və elmində “ellinizm“ (hellinizm)
dövrü başlanır. Qədim yunan və Şərq elmlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsiri ilə səciyyələnən bu mərhələ
Azərbaycanda da özünü büruzə vermişdi. O dövrdə
Azərbaycanda müstəqil Atropatena dövləti yarandı. Yerli
dövlətin mövcudluğu elmlərin inkişafına müsbət təsir
göstərdi. Atropatenanın ilk carı Atərpat (yun. - Atropat,
e.ə. IV əsr) zərdüştilik fəlsəfəsinin pərəstişkarı idi və o,

ölkəni yunan mədəniyyətinin təsirindən qorumağa çalışırdı. Lakin Makedoniya hökmdarlarının qüdrətli olduğu
bir dövrdə yunan mədəniyyətinin təsirindən tamamilə
təcrid olunmaq real deyildi.
Ellinizm dövründə yaşamış bəzi Azərbaycan alimləri,
zadəganları və tacirləri artıq yunan dilini yaxşı bilirdilər.
Hətta kiçik şəhərlərdə və kəndlərdə yaşayan savadlı
insanların da yunan elminin müddəaları haqqında təsəvvürləri vardı. Atropatena dövlətinin Avroman bölgəsində
aparılmış arxeoloji qazıntıların gedişində ellinizm dövrünə aid yazılı perqament sənədləri tapılmışdır. Yunan təsiri daşıyan bu sənədlərdə o dövrün hüquq və kənd təsərrüfatı elmlərinə aid məlumatlar toplanmışdı. Həmin dövrdə
yunan alimləri Xəzərin və Xəzəryanı bölgələrin dəqiq
xəritəsini hazırlamaq üçün iki dəniz ekspedisiyası təşkil
etmişdilər. Birinci ekspedisiya Makedoniyalı İsgəndər
dövründə (başçısı Heraklit idi), ikinci ekspedisiya e.ə.
285-280 illərdə (başçısı Patroki idi) fəaliyyət göstərmişdi. Ekspedisiyalar tam uğurla nəticələnməsə də,
Azərbaycanın coğrafiyası haqqında biliklərin xeyli genişlənməsinə səbəb oldu.
III əsrdə Atropatena dövlətçiliyinə son qoyuldu.
Atropatena dövləti Sasanilər imperiyası tərəfindən zəbt
olundu. Buna baxmayaraq Atropatena bu imperiyanın
elmi, dini və mədəni mərkəzlərindən birinə çevrildi. Bu
dövrdə həm zərdüştilik fəlsəfəsinin, həm də yunan elminin nüfuzu artırdı. Azərbaycanda Qalenin, Hippokratın,
Evklidin, Ptolomeyin yunan dilindən tərcümə edilmiş
əsərləri yayılırdı. Daha sonra nücum elminə aid bir sıra
əsərlər yaradıldı.
IV-VII əsrlərdə Azərbaycanda dünyəvi elmlər də inkişaf edirdi. Bu dövrdə mövcud olmuş əsas elmi peşələrin
adları “Tənsarın məktubu“ adlı qaynaqda sadalanır:
“katiblər, məktub və sənədləri tərtib edənlər, hesab üzrə
mütəxəssislər, həkimlər, coğrafiyaşünaslar və astroloqlar“. Zadəganların uşaqları ilk təhsilini evdə alır, yeddi
yaşından sonra isə onları məktəbə göndərirdilər.
Məktəblərdə tibb, hesab, coğrafiya, musiqi və astronomiya elmləri tədris olunurdu.
I-VII əsrlərdə indiki Azərbaycan Respublikasının əsas
ərazisini əhatə etmiş Qafqaz Albaniyası dövlətində müxtəlif elmlər inkişaf edirdi.
Albanİyada məskunlaşmış xəzər, savir, hun və başqa
türk tayfalarının da özünəməxsus əlifbası olmuşdu. Bu
əlifba ilə bütün türk xalqlarının mədəni irsi olan OrxonYenisey qayaüstü yazıları yaradılmışdı.
Tarix elmi ilə yanaşı, Albaniyada başqa elmlər də
inkişaf edirdi. Ölkədə riyaziyyat, kənd təsərrüfatı, tibb
üzrə mütəxəssislər çalışırdı. Başqa xristian ölkələrində
olduğu kimi, Qafqaz Albaniyasında da yunan dili geniş
yayılmışdı, burada qədim yunan və orta əsr Bizans alimlərinin və filosoflarının əsərlərini tanıyırdılar. Albaniyada
yaşamış türk tayfalarının kahinləri (şamanlar) müxtəlif
biliklərə malik olmuşdular. Onların bəziləri xristianların
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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dini-fəlsəfi ideyalarını mənimsəmiş, bəziləri isə qədim
türk tanrıçılığına sadiq qalmışdılar. Oğuz tayfalarının tibb
sahəsində olan səriştəsi “Kitabi-Dədə Qorqud“ əsərində
əks olunmuşdur.
Qədim dövrün bütün bu nailiyyətlərinə baxmayaraq,
İslamın gəlişindən öncə Azərbaycanda dəqiq elmlər nisbətən ləng inkişaf edirdi. Qafqaz Albaniyasında bunun
səbəbi əlifbanın yalnız IV əsrdə yaradılması və vahid
dövlət dilinin olmaması idi.
Xilafət dövründə (VII-IX əsrlər) Azərbaycan ərəb
qoşunları tərəfindən işğal olundu və ölkə İspaniyadan
Hindistana qədər uzanmış Ərəb xilafətinin tərkibinə
qatıldı. Müxtəlif xalqların vahid bir dövlətin tərkibinə
qoşulması və bir-biri ilə ünsiyyətdə olması elmlərin və
mədəniyyətlərin sürətlə inkişafına gətirib çıxartdı. IX
əsrdə bünövrəsi qoyulmuş bu yüksəliş XIV əsrin sonlarına qədər davam edirdi. Mübaliğəsiz demək olar ki, IXXIV əsrlərdə İslam dünyası bəşəriyyət sivilizasiyasının
zirvəsini təşkil edirdi. Ən böyük mədrəsələr (universitetlər), rəsədxanalar, xəstəxanalar, əczaxanalar və kitabxanalar məhz müsəlman Şərqində yerləşir, ən güclü alimlər
burada çalışırdılar. Xəlifə Harun ər-Rəşid və xəlifə əlMəmun Şərq elminin çiçəklənməsində müstəsna rol
oynamışlar. Təqr. 827 ildə xəlifə əl-Məmun Bağdadda
məşhur “Beytül-hikmət“ (“Hikmət evi“) akademiyasının
əsasını qoydu. “Beytül-hikmət“də qədim yunan, hind,
arami və Şərqin başqa qədim dillərində olan elmi kitablar
ərəb dilinə tərcümə olunur və Xilafətin müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Azərbaycanda yayılırdı. Beləliklə, IXXIV əsrlərdə Azərbaycandakı İntibah dövrünü iki mərhələyə bölmək olar: birinci mərhələ Abbasi xəlifələrinin
fəaliyyəti ilə başlamışdı və IX-XII əsrləri əhatə edirdi. Bu
dövrdə humanitar elmlər daha çox inkişaf edirdi. İkinci
mərhələ isə Azərbaycanda Elxanilər hakimiyyəti dövrünü
(XIII-XIV əsrlər) əhatə edir və dəqiq elmlərin (tibb, riyaziyyat. astronomiya, həndəsə və s.) daha güclü inkişafı ilə
səciyyələnir.
IX əsrdən sonra Ərəb xilafətinin zəifləməsi
Azərbaycanda milli dövlətçiliyin bərpası ilə nəticələndi.
O dövrdə Azərbaycanda Sacilər, Səlarilər, Rəvvadilər,
Şəddadilər, Atabəylər və Şirvanşahlar dövlətləri kimi
güclü müstəqil məmləkətlərin yaranması elm və mədəniyyətin inkişafına təkan verdi. Şirvanşahlar və Atabəylər
elm və mədəniyyətə himayədarlıq edirdilər. Onlar öz
saraylarında görkəmli alimləri toplayır və onlara elmi
əsərlər yazmağı sifariş edirdilər. Bu dövrün ən inkişaf
etmiş elm sahələri fəlsəfə, hüquq, ədəbiyyat, dilçilik,
riyaziyyat, astronomiya, tibb və kimya idi.
XIII-XIV əsrlərdə bütün elm sahələri, xüsusilə dəqiq
elmlər daha sürətlə inkişaf edirdi. XIV əsrdən sonra
elmdə tənəzzül başlasa da, bunu təkcə monqolların törətdiyi qətl və dağıntılarla bağlamaq düzgün olmazdı. Ümumiyyətlə, qanlı müharibələr və dağıntılar tarixin bütün
mərhələlərində baş vermişdir. Lakin onlar çox nadir hal4
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larda elmin inkişafını kəskin ləngidə
bilmişlər.
Elxanilər dövlətində elm çox
yüksək zirvələrə
çatmışdı. Təbriz,
Marağa, Urmiya,
Xoy,
Ərdəbil
Şamaxı, Beyləqan,
Gəncə və s. şəhərlərdə
görkəmli
alimlər
yaşayıb
yaradırdılar. 1259
ildə Marağa şəhəri
yaxınlığında məşhur
Marağa
Rəsədxanası təsis edildi. Rəsədxananın inşası haqqında
sərəncamı monqol hökmdarı Qazan xan Nəsirəddin
Tusinin məsləhəti ilə vermişdi.
Monqol hakimiyyəti dövründə Azərbaycan elmində
yeni əlaqələr və təsirlər meydana gəldi. Monqollar
Azərbaycanda Çin elmi, mədəniyyəti va incəsənətini təbliğ edirdilər. Çinlə həmsərhəd olan Monqolustanda Çin
mədəniyyətinin təsiri həmişə güclü olmuşdu.
Azərbaycan elmi həmçinin, Çin elminin inkişafına
təsir göstərmişdi. Məsələn, Fao Mun Çi və bir sıra başqa
Çin alimləri Marağa rəsədxanasında astronomiya elmini
öyrənir və burada ixtisaslarını artırırdılar, Fao Mun Çi və
Cəmaləddin Buxari Marağa rəsədxanasında bir müddət
işləyəndən sonra rəsədxananın layihəsinin özləri ilə götürüb Pekinə qayıtmışdılar. Yalnız bundan sonra Pekində
rəsədxananın tikilməsi mümkün olmuşdur.
Bu dövrdə müxtəlif elm sahələrində bir sıra görkəmli
şəxsiyyətlər yetişmişdir. Riyaziyyatçı Übeyd Təbrizi
“Risalət ül-hesab“ (“Hesab üzrə kitab”) əsərini,
Nəcməddin Əhməd Naxçıvani İbn Sinanın tibb və fəlsəfə üzrə əsərlərinə şərh və haşiyələr yazmışdı.
Azərbaycanda tibbin sürətli inkişafı da XIII-XIV əsrlərə
təsadüf edir. Əbu Abdulla Məhəmməd ibn Nəmvar
Təbrizi “Ədvar ül-həmmiyyat“ (“Ən mühüm dərmanlar“)
əsərini yazmışdır. Azərbaycanın və ümumiyyətlə, müsəlman Şərqinin ən görkəmli əczaçılarından biri İbn Kəbir
təxəllüsü ilə məşhurlaşmış Yusif İbn İsmayıl Xoylunun
1311 ildə yazdığı “Cameyi-Bağdadi“ (“Bağdad toplusu“)
bütün Şərqdə dərmanşünaslıq üzrə ən mükəmməl əsər
sayılırdı.
XIII-XIV əsrlərdə təkcə Azərbaycanın cənubunda 67
xəstəxana vardı və orada tibb və əczaçılıq elmləri üzrə
peşəkar mütəxəssislər çalışırdılar. XIV əsrin əvvəllərində
Təbrizdə “Dar üş-Şofa“ (“Şəfa evi“) adlı elmi mərkəz təşkil edilmişdi. Mərkəz tədris ilə yanaşı. tibb müəssisəsi və
xəstəxananı birləşdirirdi. Burada Azərbaycan alimləri və
müəllimləri ilə birlikdə Çindən, Hindistandan. Suriyadan
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və Misirdən dəvət edilmiş mütəxəssislər işləyirdilər.
Azərbaycanda mövcud olmuş elmlər orta əsr mütəfəkkirləri tərəfindən iki kateqoriyaya bölünürdü. Birinci
kateqoriyaya dini elmləri əhatə edirdi və onların tərkibinə aşağıdakı fənlər aid olmuşdur: fiqh, kəlam (dinləri
araşdıran ilahiyyat elmi), dilçilik (ərəb qrammatikası),
ədəbiyyat (nəzm və nəsr yazmaq qaydaları), tarix (əsasən. islamın tarixi).
Bununla yanaşı, dünyəvi elmlər “fəlsəfə“ termini ilə
adlandırılırdı və iki böyük hissəyə (nəzəri fəlsəfə və təcrübi fəlsəfə) bölünürdü. Nəzəri fəlsəfəyə - təbiətşünaslıq
elmləri (tibb, meteorologiya, mineralogiya, kimya, riyaziyyat, yunan fəlsəfəsi və teologiyası, təcrübi fəlsəfəyə
isə əsasən, əxlaq (etika). tədbir ül-mənzil (evdarlıq elmi)
və siyasət aid edilirdi. Bu təsnifat sistemi bir çox Şərq
mütəfəkkirlərinin əsərlərində yer almışdı.
Paytaxtları Təbriz səhəri olan Qaraqoyunlu, sonra da
Ağqoyunlu dövlətlərində elm və mədəniyyət bir qədər də
sürətlə inkişaf etmişdir. Bu dövrdə Təbrizdə bir sıra məşhur alimlər yaşayıb yaradırdılar. Bədrəddin Əmir Seyid
Əhməd Laləvi məntiq, qrammatika, ədəbiyyat və riyaziyyat elmlərinin bilicisi və bir sıra elmi əsərlərin müəllifi
idi.
Şirvanşahlar dövləti də xeyli möhkəmlənmişdi.
Mərkəzi hakimiyyətin güclənməsi və iqtisadi həyatın
canlanması elm sahəsində də yüksəliş yaratdı. Ölkənin
Şamaxı, Bakı və Dərbənd şəhərləri mədəniyyət və elm
mərkəzləri kimi tanınırdı.
Bu dövrlərdə Azərbaycanda coğrafiya elmi da inkişaf
edirdi. Orta əsr Azərbaycan alimləri dünyanın bir çox
ölkələri haqqında dəqiq coğrafi məlumatlara malik idilər.
Əbdürrəşid ibn Salih Bakuvi “Abidələrin xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri“ adlı əsərində bütün dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın şəhərlərindən, coğrafi
məntəqələrindən və tarixi abidələrindən məlumat verirdi.
Azərbaycan elmi XVI əsrdə. Azərbaycanda güclü
Səfəvilər dövlətinin yaranması elm və mədəniyyətin inkişafına müsbət təsir göstərdi. Səfəvilər milli dilin inkişafına böyük əhəmiyyət verirdi. I Şah İsmayıl, onun övladları Azərbaycan dilində danışır və yazır, kargüzarlıq işinin
milli dildə aparılmasına himayədarlıq edirdilər. XVI
əsrdə Azərbaycanın bütün şəhərlərində məktəblər və
mədrəsələr mövcud idi. Orada, əsasən, ilahiyyat elmini,
riyaziyyatı və məntiqi öyrənirdilər. Səfəvilərin birinci
paytaxtı Təbriz şəhəri elmi və mədəni mərkəz kimi məşhurlaşmışdı. Orada nadir əlyazmalar və miniatürlü kitablarla zəngin kitabxana təşkil edilmişdi. Səfəvilərin vətəni
Ərdəbil şəhərində də böyük kitabxana vardı. Bu dövrdə
astronomiya, tarixşünaslıq və fəlsəfə üzrə bir sıra qiymətli əsərlər yaranmışdı. Səfəvi şahları astronomiya və s.
elmlərə böyük əhəmiyyət verirdilər.
XVI əsrdə Azərbaycanın və İranın vahid Səfəvilər
imperiyasının tərkibində olması hər iki ölkənin bir-birinə
yaxınlaşmasında böyük rol oynamışdı. Bir çox

Azərbaycan yazıçıları, şairləri, tarixçiləri, alimləri İranın
müxtəlif bölgələrində yaşayır va İran mədəniyyətinə qiymətli töhfələr verirdilər. İran elminin nümayəndələri də
Azərbaycan alimləri ilə sıx əlaqədə olur və öz yaradıcılıqlarında Azərbaycana geniş yer ayırırdılar. Ona görə də
Azərbaycanın bir sıra elm xadimləri, eyni zamanda İran
alimləri sayılır və bəzi fars va başqa millətlərin nümayəndələri isə Azərbaycanda yaşayıb yaradır və
Azərbaycan alimləri sayılırdılar.
Azərbaycanda tibb elmi inkişaf edir, çoxsaylı xəstəxanalar və əczaxanalar fəaliyyət göstərirdi. XVII əsrin 60cı illərində burada olmuş fransız səyyahı Jan Şarden
yazırdı ki, Təbrizdə üç şəhər xəstəxanası var və onlar
kifayət qədər təmiz və səliqəlidir. Xəstələr burada intensiv müalicə kursları alırdılar.
1801-28-ci illərdə Rusiya Şimali Azərbaycan xanlıqlarını işğal edəndən sonra burada Qərb elminin təsiri və
nüfuzu artmağa başladı. Ölkədə Qərb təhsil sistemi əsasında fəaliyyət göstərən məktəblər açılır, azərbaycanlılar
isə Rusiya və Avropa ölkələrində təhsil alırdılar. Qabaqcıl
Azərbaycan alimləri çoxəsrlik Şərq elminin ənənələrini
inkişaf etdirməklə yanaşı, müasir Avropa elminin nailiyyət və metodlarından da bəhrələnməyə başladılar.
XIX əsrdə Azərbaycanda tarix elmi üzrə yeni əsərlər
yaranırdı. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq, tarixi tədqiqatların
çoxu artıq Azərbaycan dilində yazılırdı. Bu araşdırmalarda Azərbaycanın qədim torpağı Qarabağın tarixinə xüsusi yer ayrılırdı. 1845 ildə Mirzə Adıgözəl bəyin yazdığı
“Qarabağnamə“ əsərində 1736-1828 illərdə Qarabağda
baş vermiş hadisələr şərh edilirdi. Bu əsərin bir hissəsi
1885-ci ildə rus dilinə tərcümə edilərək “‘Kaspi“ qəzetində dərç olunmuşdu. Mir Mehdi Xəzani “Kitabi-tarixi
Qarabağ“, Rzaqulu bəy Mirzə Cavanşir oğlu “TarixiQarabağ”, Həsənəli xan Qarabaği isə “Qarabağnamə“
əsərini yazmışdır. Bu əsərlərdə göstərilmiş faktlar
Qarabağın tarixən həmişə Azərbaycana məxsus olduğunu
bir daha təsdiq edir və Qarabağın tarixini öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanla Rusiya arasında getdikcə artan elmi və
mədəni əlaqələr nəticəsində bəzi Azərbaycan alimləri
Rusiyanın ali məktəblərində dərs deməyə başlayır və bir
müddətdən sonra orada öz biliklərinə və elmi nailiyyətlərinə görə məşhurlaşırdılar. Azərbaycan alimləri XVIII
əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın şərqşünaslıq elmində ciddi rol oynamağa başladılar. Bu dövrdə
Rusiyada müəllim və tərcüməçi işləyən azərbaycanlılar
arasında Nəsirov, Əbu Turab Vəzirov, Mirzə Məhəmməd
Şəfi, Osmanov, Sadıx bəy Cəfərov, Mirzə Abdulla
Vəzirov, Mirzə Həsən Tahirov, Məhəmməd Əliyev,
Mirzə Abdulla Qaffarov, Mirzə Cəfər Rizayev və b.-nın
adlarını çəkmək olar.
Azərbaycanlıların bəziləri Peterburq və Qazan universitetlərində Azərbaycan, fars və ərəb dilinin tədrisini
təşkil edir, Şərq fəlsəfəsi, qanunvericiliyi və ədəbiyyatın•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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dan dərs deyirdilər. XIX əsrin ortalarında onların rolunun
artması rus şərqşünaslığının azərbaycanlı alimlər tərəfindən inkişaf etdirildiyi haqda fikir söyləməyə imkan vermişdir.
XIX əsrin birinci yarısından Azərbaycan alimlərinin
rus şərqşünaslığında oynadıqları rol durmadan artmağa
başlayır. Rus və Avropa təhsili görmüş Azərbaycan ziyalıları da öz növbəsində rus alimlərini qədim Şərq mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi, fəlsəfəsi, eləcə də Azərbaycan,
fars və ərəb dilləri ilə tanış edirdilər. O dövrün tanınmış
şərqşünas alimlərdən biri Mirzə Kazım bəy olmuşdur.
Hələ 17 yaşında o, özünün ilk elmi əsərini - “Ərəb dilinin
müxtəsər qrammatikası”nı yazmışdır. 1826 ildən etibarən
Kazım bəy Qazan Universitetində fars və türk-tatar
(Azərbaycan) dillərindən dərs deyir, az sonra professor
adını alır və fakültənin dekanı vəzifəsinə təyin edilir.
Kazım bəy Azərbaycan dilinin elmi qrammatikasını araşdırmışdı. Onun tərtib etdiyi “Azərbaycan dilinin qrammatikası“ kitabı Rusiyada iki dəfə (1839 və 1846 illərdə)
nəşr edilmişdi.
Azərbaycanın fəlsəfə elmində də müəyyən dəyişikliklər baş verirdi. Qərb təhsili görmüş Azərbaycan filosofları Aristotelin və əl-Qəzalinin əsərlərini təhlil etməklə
yanaşı, o dövrün Avropa filosofları Yunqun, Kantın və b.nın ideyaları ilə də tanış olmağa başladılar. Qərbin fəlsəfi ideyalarını mənimsəyən və təbliğ edən M.F.Axundzadə
öz fəlsəfi görüşlərini “Kəmalüddövlə məktubları“ əsərində əks etdirmişdir. O dövrdə orta əsrlərə məxsus elmi
üslubda yazıb-yaratmaqda davam edən alimlər də vardı
ki, çoxəsrlik Şərq elminin qaydalarına sadiq qalır, elmdə
heç bir yeniliyi qəbul etmirdilər. Buna baxmayaraq, onlar
da bir sıra mütərəqqi və gözəl əsərlər yarada bilmişlər.
Məşhur coğrafiyaşünas Hacı Zeynalabdin Şirvani İran,
Türkiyə, Ərəbistan, Hindistan, Misir, Sudan, Əlcəzair və
s. ölkələrə səyahət etdiyi 36 il ərzində 60000 km məsafə
qət etmişdi. Bu səfərlərin yekunu olaraq yazdığı əsərlərdə bir çox ölkələrin iqtisadiyyatı, mədəni həyatı, adət və
ənənələri işıqlandırılır.
Azərbaycan elminin XIX əsrdə əldə etdiyi ən böyük
uğuru təbiət və texnika elmlərinin inkişafıdır. XIX əsrin
ikinci yarısında Azərbaycanda neft sənayesinin tərəqqisi
ilə bağlı kimya və neft kimyası inkişafa başladı. Rusiya
İmperator Texniki Cəmiyyətinin Bakı Bölməsi təsis olundu. Neft kimyası üzrə əsas tədqiqatlar bölmənin nəzdindəki laboratoriyada aparılırdı. Rus alimi D.İ.Mendeleyev
1878 və 1880-ci illərdə Bakıda olmuş, burada neft emalı
problemlərini araşdırmışdır. 1885-ci ildə dünyada ilk dəfə
olaraq Bakıda kerosinin krekinq üsulu ilə alınması üçün
qurğu yaradılmışdır. Bu layihə 1891-ci ildə Şuxov və
Qavrilov tərəfindən təkmilləşdirilmişdi.
Bu dövrdə Azərbaycanda təcrübəli kimyaçılar da yetişirdi. Onlar rus və Qərb universitetlərində təhsil aldıqdan
sonra elmi tədqiqatlarla məşğul olurdular. 1880-90-cı
illərdə Almaniyanın Strasburq Universitetində (ASU)
6
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təhsil almış azərbaycanlı kimyaçı,
kimya
doktoru
Mövsüm
bəy
Xanlarov (18571921) Bakıda üzvi
kimya üzrə tədqiqatlara başlamışdır. Onun “Tiosirkə
turşusunun etilrodanidə təsiri“ adlı
ilk məqaləsi 1882cü ildə Almaniyada
dərc edilmişdi.
Azərbaycanda
peşəkar
bioloq
alimlər həddindən
artıq az idi, lakin bir sıra həkimlər və müəllimlər maarifləndirici işlər aparır və əhalini əsas bioloji biliklərlə tanış
etməyə çalışırdılar. Onların əsas məqsədi Azərbaycan
ictimaiyyətini Avropa elminin biologiya sahəsindəki nailiyyətləri ilə tanış etmək idi. Azərbaycanda biologiya və
kənd təsərrüfatı elmlərinin inkişafı Həsən bəy Zərdabi və
Nəcəf bəy Vəzirovun adları ilə bağlıdır.
Azərbaycanın bitki örtüyünün həddindən artıq zəngin
olması bioloqların nəzərini cəlb etmiş və onları ölkənin
bitki örtüyünü öyrənməyə istiqamətləndirmişdir. Burada
4 minə yaxın ali bitki növü mövcuddur. O dövrdə
Azərbaycanın bitki örtüyünü təsvir edən əsərlərin sayı
həddindən artıq az idi. Qafqazın bitki aləminin öyrənilməsi istiqamətində ilk araşdırmaları Nəcəf bəy Vəzirov
aparmışdır.
Rus imperiyası dövründə Azərbaycanda səhiyyənin
vəziyyəti aşağı səviyyədə idi. Xəstəxanalar çatışmırdı.
Tibbi müəssisələr isə ümumiyyətlə yox idi. Çar hökuməti
Bakıda və Azərbaycanın başqa şəhərlərində heç tibb təhsili verən məktəblərin açılmasını da dəstəkləmirdi.
İmkanlı ailələrin uşaqları Moskva, Sankt-Peterburqda və
Avropa ölkələrində ali tibbi təhsil aldıqdan sonra geriyə
qayıdır və burada öz xalqına xidmət edirdilər. Bakıda
yerləşən tibbi təmayüllü yeganə ictimai təşkilat Bakı
Həkimlər Cəmiyyəti (BHC) idi. Bu cəmiyyətin
M.M.Vəkilov, Ə. Axundov, Ə.M.Mehmandarov və b.
tibb elmi sahəsində elmi araşdırmalar aparırdılar.
XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda tarix elıni inkişaf
eləməkdə davam edirdi. Yazılan əsərlərin bir qismi orta
əsrlər tarix elminin izlərini daşısa da, bir çoxu müasirlik
əlamətlərinə malik idi. 1905-ci ildə Rəşid bəy İsmayılovun
Azərbaycanın və qonşu ölkələrin tarixindən bəhs edən
“Müxtəsər Qafqaz tarixi“ kitabı nəşr olunmuşdur.
Azərbaycanda ədəbiyyatşünaslıq elmi da inkişaf edirdi. Bu
sahədə Firudin Köçərli, Seyid Hüseynov və b. görkəmli
alimlər fəaliyyət göstərirdilər.
Çar hökumətinin
Azərbaycanda ali təhsil məktəblərini (universitetləri), elmi
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cəmiyyətləri və elmi-tədqiqat qurumlarını təsis etməyə izn
verməməsi Azərbaycanda elmin inkişafını ləngidirdi.
Azərbaycan elminin, onun intellektual dəyərlərinin
milli sərvət kimi qəbul edilməsində Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin (1918–20) mühüm rolu olmuşdur. Bakı
Universitetinin yaranması, azərbaycanlı tələbələrin
Avropa ali məktəblərinə göndərilməsi milli dilin, mədəniyyətin intişarı bütövlükdə Azərbaycan elminin inkişafına mühüm təsir göstərən amillərdən olmuşdur. 1920-ci
ilin əvvəllərində respublikada elmi tədqiqatlar, əsasən,
Bakı Universitetində mərkəzləşmişdi. 1920-22-ci illərdə
burada humanitar, tibb və təbiət bölmələrindən ibarət elmi
assosiasiya təşkil edilmiş və fəaliyyət göstərmişdir.
Assosiasiya müxtəlif elm sahələri üzrə problemlərin tədqiqi, elmi kadrların hazırlanması və inkişafı işinə hərtərəfli yardım göstərməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. 1921ci ilin axırlarında universitet nəzdində Təbiətşünaslar və
Həkimlər Cəmiyyəti, bir qədər sonra isə Şərqşünaslar və
Həkimlər Cəmiyyəti yaradıldı. 1920-ci ildə texniki təhsil
verən ali məktəb – Bakı Politexnik İnstitutu fəaliyyətə
başladı. Burada texnika, iqtisadiyyat elmləri və aqrokimya sahəsində elmi tədqiqatlar aparılırdı.
1923-cü ildə elmi-tədqiqat işləri
aparmaq üçün Nəriman Nərimanovun
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Tədqiq və
Tətəbbö Cəmiyyəti yaradıldı. Bu
cəmiyyət respublikanın baş elmi müəssisəsi oldu. İlk dövrdə cəmiyyətin tərkibinə Tarix, Etnoqrafiya, İqtisadiyyat
və Təbiətşünaslıq bölmələri daxil edilmişdi. 1925-ci ildə Tarix-Etnoqrafiya
bölməsindən Türkologiya bölməsi
yarandı. Ayrı-ayrı elm sahələri istiqamətində tədqiqatlar
aparılması məqsədilə tarix, tarix-ədəbiyyat, etnoqrafiya,
dilçilik, lüğətçilik, hüquq, sənaye, Xəzər dənizinin tədqiqi,
təsviri incəsənət, teatr, musiqi və s. üzrə komissiya və
yarımkomissiyalar təşkil edildi. Respublikanın Şamaxı,
Gəncə, Lənkəran, Zaqatala və digər qəzalarında, o cümlədən Naxçıvan MSSR və DQMV-də cəmiyyətin bölmələri
yaradıldı. 1925-ci ildə Cəmiyyət Azərbaycan hökumətinin
sərəncamına verildi. 1929-su ildə Azərbaycanı Tədqiq və
Tətəbbö Cəmiyyəti yenidən təşkil edilərək Azərbaycan
Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu (DETİ) adlandırıldı.
İnstitutun təbiət, biologiya, tarix və etnoqrafiya, dilçilik,
ədəbiyyat və incəsənət, fəlsəfə, sovet Şərqi və xarici Şərq,
dövlət və hüquq bölmələri var idi. Azərbaycan DETİ-nin
fəaliyyətində respublikada elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi, ali və orta ixtisas məktəbləri üçün elmi kadrlar hazırlanması məsələləri mühüm yer tuturdu.
Azərbaycan DETİ-nin aspiranturası təkcə 1929-30-cu
illərdə 33 elmi işçi hazırlamış, 1930-31-ci illərdə isə buraya 43 nəfər qəbul edilmişdi. 1932-ci ilin axırlarında 30
elmi müəssisə və 10-dan çox ali məktəb fəaliyyət göstərirdi. Bu dövrdə respublikada 800 elmi işçi, o cümlədən

87 professor və 138 dosent var idi. Lakin nə Azərbaycan
DETİ, nə də sahə institutları elmin qarşısında duran vəzifələri kifayət qədər yerinə yetirə bilmirdi.
Azərbaycanda elmi tədqiqatların yüksək səviyyədə
aparılmasını və inkişaf etdirilməsini, elmi və elmi-xidmət
müəssisələrinin işinin səmərəliliyinin yaxşılaşdırılmasını
təmin etmək məqsədilə 1932-ci ildə Azərbaycan DETİ
əsasında SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya
Filialının Azərbaycan Şöbəsi təşkil edildi. Şöbəyə
Ruhulla Axundov rəhbərlik edirdi. Şöbədə 11 bölmə və
bir neçə komissiya fəaliyyət göstərirdi. Bir sıra məşhur
alimlər – Bəkir Çobanzadə, Musa Əfəndiyev, Vəli
Xuluflu, Aleksandr Qrossheym, İvan Qubkin, N.Marr,
İ.Meşşaninov, A.Məmmədov, Salman Mümtaz,
A.Tağızadə, İosif Yesman və başqaları burada elmi tədqiqat işləri aparırdılar.
1935-ci ilin oktyabrında şöbə SSRİ EA Azərbaycan
filialına çevrildi. Filialın nəzdində mövcud bölmələr əsasında Kimya, Botanika, Zoologiya və Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya, Dil və Ədəbiyyat elmi tədqiqat institutları,
habelə
Energetika,
Fizika,
Geologiya,
Torpaqşünaslıq sektorları yaradıldı. Filialın institut və

sektorlarından əlavə respublikada Elmi Tədqiqat Neft
İnstitutu, Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu, Neft
Maşınqayırma İnstitutu, Kurortologiya və Fiziki Üsullarla Müalicə İnstitutu, Hidrotexnika və Meliorasiya
İnstitutu yaradıldı, bir sıra elmi stansiyalar və dayaq məntəqələri təşkil edildi. Tibb üzrə elmi tədqiqat institutlarında (tropik-xəstəliklər, ana və uşaqları mühafizə, mikrobiologiya), Azərbaycan Elmi Tədqiqat Baytarlıq
İnstitutunda,
Zaqafqaziya
Tikinti
Materialları
İnstitutunun Azərbaycan şöbəsində, Subtropik Bitkilərin
zona üzrə Lənkəran stansiyasında, həmçinin Azərbaycan
Dövlət Universitetinin elmi laboratoriya və kabinələrində, sənaye, kənd təsərrüfatı, pedaqoji və tibb institutlarında, Azərbaycanın orta ixtisas təhsili müəssisələrində
geniş elmi tədqiqat işləri aparıldı. Artıq 1940-cı ildə respublikada 60 elmi müəssisə fəaliyyət göstərirdi. 1938-ci
ildə SSRİ EA Azərbaycan filialında 16 elmlər doktoru,
professor və 20 elmlər namizədi var idisə, 1941-ci ildə
onların sayı müvafiq surətdə 21 və 161-ə çatmışdı.
SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin 1945-ci il 23 yanvar tarixli qərarı ilə filial Azərbaycan EA-na çevrildi. Bu
vaxt akademiyanın 4 bölməsi, 16 elmi tədqiqat institutu,
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elmi tədqiqat şöbəsi, 3 muzeyi, mərkəzi elmi kitabxanası, Naxçıvan, Gəncə, Xankəndi və Qubada elmi bazaları
var idi. Həmin il Azərbaycan EA-sına 15 həqiqi üzv seçildi. 1945-ci il martın 31-də akademiyanın həqiqi üzvlərinin ilk ümumi iclasında Mirəsədulla Mirqasımov EA-nın
prezidenti seçildi. Sonrakı illərdə Yusif Məmmədəliyev
(1947-1950, 1958-1961), Musa Əliyev (1950–1958),
Zahid Xəlilov (1961-1967), Rüstəm İsmayılov (19671970), Həsən Abdullayev (1970-1983), Eldar Salayev
(1983–1997), Fəraməz Maqsudov (1997-2000), Mahmud
Kərimov (2001-2013) akademiyanın prezidenti olmuşlar.
2013-cü ildən AMEA-nın prezidenti Akif Əlizadədir.
Hazırda AMEA-nın 7 bölməsi var: fizika-riyaziyyat
və texnika elmləri (Fizika İnstitutu, Riyaziyyat və
Mexanika İnstitutu, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı
Astrofizika Rəsədxanası); kimya elmləri (Akademik
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri
İnstitutu, Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Akademik Ə.Quliyev adına
Aşqarlar Kimyası İnstitutu, Polimer Materialları
İnstitutu, Mineral Xammalın Kompleks Emalı üzrə
Təcrübə İstehsalatlı Xüsusi Konstruktor Texnoloji
Bürosu, Reagentlərin işlənməsi və Xalq Təsərrüfatında
Tətbiqi üzrə İstehsal Təcrübəli Xüsusi Konstruktor
Texnoloji Bürosu, Təcrübi İstehsalı ilə “Aşqar” Xüsusi
Texnoloji Bürosu); Yer elmləri (Geologiya və Geofizika
İnstitutu, Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya
İnstitutu); biologiya və tibb elmləri (Moleykulyar
Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Botanika İnstitutu, Zoologiya İnstitutu, A.İ.Qarayev adına
Fiziologiya İnstitutu, Mikrobiologiya İnstitutu, Mərkəzi
Nəbatat Bağı, Dendrologiya İnstitutu); aqrar elmlər
(Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu, Eroziya və Suvarma İnstitutu),
humanitar elmlər (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,
8
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Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Memarlıq və İncəsənət
İnstitutu, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Folklor
İnstitutu, Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyi, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi), ictimai elmlər
(A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutu, Akademik Z.M.Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutu, Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu,
İqtisadiyyat İnstitutu, İnsan Hüquqları İnstitutu, Dünya
Siyasəti İnstitutu, Elm Tarixi İnstitutu, Qafqazşünaslıq
İnstitutu, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi); AMEA-da 2
regional bölmə fəaliyyət göstərir: Naxçıvan Bölməsi
(Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət,
Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu,
Bioresurslar İnstitutu, Əlyazmalar Fondu, Batabat
Astrofizika Rəsədxanası), Gəncə Bölməsi (Nizami
Gəncəvi Mərkəzi, Humanitar Tədqiqatlar
İnstitutu, Diyarşünaslıq İnstitutu, Bioresurslar
İnstitutu, Aqrar Porblemlər İnstitutu, Nəbatat
Bağı, Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu);
Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Lənkəran
Regional Elmi Mərkəzi və Quba Regional
Elmi Mərkəzi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli
sərəncamı ilə Azərbaycan Ensiklopediyası
AMEA tabeçiliyinə verilmiş və 5 may 2004cü il tarixli digər sərəncamına əsasən “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi
yaradılmışdır.
Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasında 10 mindən artıq əməkdaş, o
cümlədən 4939 nəfər elmi işçi, 560 elmlər
doktoru, 2046 nəfər fəlsəfə doktoru çalışır.
Akademiyanın 74 həqiqi üzvü və 119 müxbir üzvü var.
AMEA xarici ölkələrin elmi müəssisələri ilə müntəzəm əlaqə saxlayır, elmin müasir problemlərinə və
elmin təşkilinə dair əcnəbi alimlərlə fikir mübadiləsi
aparır. Akademiyanın alimləri beynəlxalq elmi qurultay,
konqres və simpoziumlarda elm və texnikanın aktual
problemlərinə dair məruzələrlə çıxış edirlər. AMEA-nın
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə vaxtaşırı beynəlxalq elmi
müşavirə və konfranslar keçirilir. Son bir ildə
Akademiya alimlərinin 604 kitabı, 4208 məqaləsi çap
olunmuşdur. Məqalələrin 2427-si impaktfaktorlu elmi
jurnallarda dərc olunmuşdur. AMEA bir çox nüfuzlu
beynəlxalq elmi təşkilatların üzvüdür, onun əməkdaşları
MDB ölkələri, ABŞ, Yaponiya, İsrail, İsveçrə, İngiltərə,
Almaniya, Pakistan, Türkiyə, İran və başqa ölkələrin
aparıcı elm və təhsil müəssisələri ilə birgə proqram çərçivəsində tədqiqatlar aparır, kadr və informasiya mübadilələrində iştirak edirlər.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinə Heydər Əliyevin
rəhbərliyi dövründə ölkədə elmin inkişafı, elmi-texniki
potensialın güclənməsi, yüksəkixtisaslı elmi kadrların
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hazırlanması, cəmiyyətdə elmi işçilərin nüfuzunun artırılması sahəsində önəmli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Prezident Heydər Əliyevin 2001-ci il 15 may tarixli
Fərmanı ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasına “Milli
Elmlər Akademiyası” statusu verilmişdir. Bu tarixi fərman Azərbaycanda fundamental elmin əldə etdiyi nailiyyətləri, Azərbaycanın sosial-iqtisadi,
mədəni və mənəvi təşəkkülündə elmin
rolunu, ölkənin ictimai-siyasi həyatında
nüfuzunu və akademik elmin suveren
Azərbaycan dövlətinin tərəqqisinin
təminatçısı olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Heydər Əliyevin 4 yanvar 2003-cü il
tarixli Fərmanı isə AMEA-ya müstəqil
dövlətimizin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən ali dövlət orqanı
statusu
vermiş
oldu,
onun
Nizamnaməsinə dövlət sənədi, onun
prezidentinə ali icra hakimiyyəti üzvü
səlahiyyəti verildi. Beləliklə, AMEAnın hərtərəfli inkişafı üçün hüquqi zəmin yarandı,
Akademiyanın fəaliyyət dairəsi genişləndi, səlahiyyətləri artdı və qarşısına məsul dövlət vəzifələri qoyuldu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində Heydər
Əliyev strategiyasını, proqramını və qayğıkeşliyini ardıcıl davam etdirir. Dövlət başçımızın 2009-cu il 4 may
tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında
2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiya”nin və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci
illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın həyata
keçirilməsi ilə bağlı dövlət proqramı” təsdiq edilmiş və
bu proqram üzrə işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir.
AMEA-nın əldə etdiyi uğurlarda müstəsna payı olan
institutlardan biri də akademik Ziya Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutudur. Akademiyanın fəaliyyətinin
ötən 70 ilinin 56-sında şərqşünas alimlər Azərbaycan
elminin inkişafına böyük töhfələr vermiş, Azərbaycan
şərqşünaslıq elmini dünya şərqşünaslığı səviyyəsinə
qaldırmışlar..
Azərbaycan şərqşünaslığı dərin tarixi köklərə malikdir.
Onun təşəkkülü və inkişafı islam sivilizasiyası, türk dünyası, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin mədəniyyəti ilə sıx əlaqədə olan Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi təkamülü ilə
bağlı olub. Böyük Azərbaycan mütəfəkkir və alimləri
Bəhmənyar, Xətib Təbrizi, Şəhabəddin Sührəvərdi,
Nizami Gəncəvi, Mahmud Şəbüstəri, Məhəmməd ibn
Hinduşah Naxçıvani, Seyid Yəhya Bakuvi, Həsən bəy
Rumlu, Hacı Zeynalabdin Şirvani və digərləri öz qiymətli
əsərləri ilə Şərq xalqlarının tarix, ədəbiyyat, fəlsəfə, coğrafiya və etnoqrafiyasının inkişafına və ümumiyyətlə, dünya
elminə əvəzsiz töhfələr vermişlər.

XIX yüzillikdə çoxəsrlik milli mədəniyyətin təməlində və Avropa elminin təsiri ilə Azərbaycanda şərqşünaslığın inkişafına təkan vermiş bir sıra parlaq alim və ədiblər
meydana çıxmışdır. Həmin dövrdə yaşamış Abbasqulu
ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Kazım bəy,
Mirzə Cəfər Topçubaşov kimi mütəfəkkir və alimlərimi-

zin Azərbaycanın elm və mədəniyyətinin inkişafındakı
xidmətləri misilsizdir. Eyni zamanda, onların Rusiyada
və Avropa ölkələrində şərqşünaslıq elminin təşəkkül və
inkişafında mühüm rolu olmuşdur.
Sovet dövründə, 1935-ci ildə SSRİ EA-nın Azərbaycan filialının, 1954-cü ildə isə Tarix İnstitutu nəzdində Xarici Şərq ölkələri tarixi şöbəsinin yaradılması ilə
Azərbaycanda Şərqin sistemli şəkildə tədqiqi başlandı.
Azərbaycan MEA Şərqşünaslıq İnstitutu (1967-1984cü illərdə Yaxın və Orta Şərq Xalqları institutu) 1958-ci
ildə Respublika Nazirlər Sovetinin qərarı ilə EA-nın
digər institutlarında fəaliyyət göstərən müvafiq şöbə və
qrupların əsasında yaradılmışdır. Həmin vaxtdan etibarən
Azərbaycan şərqşünaslığının inkişafında keyfiyyətcə
yeni dövr başlandı, coğrafi region və əsas tədqiqat istiqamətləri müəyyənləşdi. İnstitutun qarşısında duran başlıca
vəzifə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixi, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafının qanunauyğunluqlarını
və xüsusiyyətlərini tədqiq və təhlil etmək idi. Eyni
zamanda, Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərq ölkələri ilə
çoxəsrlik mədəni-tarixi əlaqələrini nəzərə alaraq
Respublika üçün konkret tətbiqi əhəmiyyəti olan aktual
tədqiqatlara da önəm verilirdi.
İnstitutun yüksək ixtisaslı kadrlarının və elmi potensialının artması nəticəsində tədricən şərqşünaslığın tematikası genişləndi və zənginləşdi. Kollektivin səyi əsasən
Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixi, iqtisadiyyatı, ictimai-siyasi fikri və filologiyasının aktual problemlərinin
kompleks şəkildə öyrənilməsinə, Şərq xalqlarının yazılı
abidələrinin tədqiqi və nəşrinə, həmçinin Azərbaycan xalqının ərəbdilli və farsdilli abidələrinin tərcümə və araşdırılmasına yönəldi.
Azərbaycan müstəqillik əldə edənə qədər respublika•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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mızda şərqşünaslıq elmi bütövlükdə keçmiş sovet şərqşünaslığının tərkib hissəsi kimi inkişaf edirdi. Belə ki, institutda aparılan elmi araşdırmaların tematikası, xüsusilə Şərq
ölkələrinin müasir ictimai-siyasi və ideoloji problemləri ilə
bağlı bir sıra mövzular, hakim marksizm təliminin tələblərinə uyğun şəkildə tədqiq edilir və Sovet İttifaqının şərq
siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edirdi. Lakin eyni
zamanda, keçmiş İttifaqın aparıcı şərqşünaslıq mərkəzləri
ilə daimi sıx əlaqə, elmi təcrübə mübadiləsi, müxtəlif elmi
və elmi-informativ məlumatların əldə edilmə imkanı
Azərbaycanda bu sahənin inkişafına güclü təkan vermişdir.
Təsadüfi deyil ki, keçən əsrin 70-80-ci illərində
Azərbaycan şərqşünaslıq elmi keçmiş İttifaqda aparıcı
mövqelərdən birini tutmuş və dünyada bu sahənin mütəxəssisləri arasında layiqli şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan
şərqşünaslığının beynəlxalq nüfuzu akademiklər
Əbdülkərim Əlizadə, Əlisöhbət Sumbatzadə, Həmid
Araslı, Ziya Bünyadov, müxbir üzv Böyükağa Hüseynov,
professorlar Rüstəm Əliyev, Aida İmanquliyeva, Əkrəm
Cəfər, Rauf Seyidov və bir çox digər aparıcı alimlərin
yorulmaz əməyi ilə yaradılmışdır.
1991-ci ildə Azərbaycanın öz istiqlaliyyətini bərpa
etməsi və müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaran-
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ması institutun önündə yeni üfüqlər açdı və qarşısında yeni vəzifələr qoydu.
Yeni şəraitdə Azərbaycan şərqşünaslığının məqsəd və problematikası əsaslı şəkildə yenidən işlənmişdir. Xarici siyasət xəttini müstəqil surətdə müəyyən edən Azərbaycan Respublikası üçün Şərq ölkələri ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi hal-hazırda olduqca mühüm bir məsələdir.
Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası baxımından
Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyətinin öyrənilməsinə ciddi ehtiyac vardır.
Məlumdur ki, Yaxın Şərq bu gün dünyanın ən
gərgin və böhranlı regionlarından birinə çevrilmişdir. Burada mövcud olan zəngin neft ehtiyatları və
digər təbii sərvətlər böyük dövlətlərin və beynəlxalq güc
mərkəzlərinin diqqətini daim bölgəyə cəlb edir. Davam
edən İsrail-Fələstin qarşıdurması, İraq müharibəsi, bir sıra
ərəb ölkələrində baş verən ictimai-siyasi hadisələr, müxtəlif ölkələrdə özünü göstərən etnik münaqişələr, dini-fundamentalist cərəyanlar, beynəlxalq terrorizm təhlükəsi və
s. problemlər bütün dünyada bu regiona marağı artırır.
Təsadüfi deyil ki, son illərdə Amerika və Avropada yeniyeni “Şərq araşdırmaları mərkəzləri“ yaranır, region ilə
bağlı nəşrlərin sayı artır. Elmi və siyasi ədəbiyyatda geniş
müzakirə edilən ABŞ-ın “Böyük Yaxın Şərq“ layihəsi yaxın gələcəkdə bu regionda gərginliyin artmasının gözlənildiyindən xəbər verir. Müstəqil Azərbaycanın milli və
dövlət maraqları burada baş verən və gələcəkdə baş verə
biləcək hadisələri ciddi təhlil edib nəzarətdə saxlamağı
tələb edir.
Eyni zamanda, bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə
Azərbaycan üçün iqtisadi islahatlar və özəlləşdirmə,
habelə bir sıra təbii ehtiyatların istismarı və istehsalı
sahəsində qonşu Yaxın Şərq ölkələrinin təcrübəsindən
öyrənilməsinə ehtiyac duyulur. Bu sahədə Avropa ilə
yanaşı, mentalitet və milli-mənəvi dəyərlər baxımından
bizə daha yaxın olan Şərq ölkələrinin təcrübəsinin müsbət və mənfi tərəflərinin tədqiqi aktuallıq kəsb edir.
Bundan əlavə, Türkiyə, İran və ərəb ölkələri ilə iqtisadi
əməkdaşlığı genişləndirən respublikamız üçün bu sahənin
prioritet istiqamətlərini aydınlaşdırmaq lazımdır.
Bütün bunlarla əlaqədar, müstəqillik dönəmində institutun elmi fəaliyyət dairəsi daha da genişlənmiş, bir sıra
yeni istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Hazırda institutda elmi tədqiqat işləri, əsasən, aşağıdakı istiqamətlər üzrə
aparılır:
• Şərq ölkələrinin ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni inkişafının qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi;
• Şərq xalqlarının tarixi, filoloji, dini-fəlsəfi irsinin tədqiqi; yazılı abidələrin araşdırılması, tərcüməsi və nəşri;
• Şərq-Qərb sivilizasiyalararası münasibətlərinin
öyrənilməsi;
• Azərbaycan və Şərq xalqlarının tarixi-mədəni əlaqələrinin tədqiqi;
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• Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə Şərq ölkələri
arasında siyasi, iqtisadi, diplomatik və mədəni münasibətlərin araşdırılması və onlara dair proqnoz və tövsiyələrin işlənib hazırlanması.
İnstitutun ilk direktoru, görkəmli mənbəşünas və
mətnşünas alim, akademik Ə.Ə.Əlizadə (1958-1963)
olmuşdur. Sonralar instituta akademik Ə.S.Sumbatzadə
(1963-1970), akademik H.M.Araslı (1970-1981), akade-

mik Z.M.Bünyadov (1981-1986, 1988-1991, 19921997), professor A.N.İmanquliyeva (1991-1992) kimi
görkəmli alimlər başçılıq etmişlər. Hal-hazırda institutun
direktoru professor, müxbir üzv G.B.Baxşəliyevadır.
Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin yaranması akad.
Ə.Ə.Əlizadənin adı ilə bağlıdır. O, Nizami Gəncəvi,
Fəzlullah Rəşidəddin, Məhəmməd ibn Hinduşah
Naxçıvaninin irsinin toplanması, əsərlərinin elmi-tənqidi
mətnlərini tərtib etməklə Azərbaycan elminə əvəzsiz xidmət göstərmişdir.
Özünün bütün yaradıcılıq qüvvəsini,
çoxcəhətli istedadını Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafına və klassik
ədəbi irsin öyrənilməsinə sərf edən
akad. H.Araslının elmi-tədqiqat fəaliyyətində Azərbaycan və Şərq xalqları
ədəbiyyatının orta əsrlər dövrünə aid
problemləri həmişə mərkəzi yer tutmuşdur. Alimin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yaradılmasındakı xidmətləri xüsusi
qeyd olunmalıdır.
Akad. Z.M.Bünyadovun elmi əsərləri Azərbaycanın və Yaxın Şərq ölkələrinin Ərəb xilafəti və orta əsrlər dövrü tarixinin tədqiqinə
həsr edilmişdir. Azərbaycan elm və mədəniyyəti tarixində dərin iz qoymuş görkəmli alim orta əsr müəlliflərinin
Azərbaycan, Yaxın və Orta Şərq xalqlarının tarixinə, elm
və mədəniyyətinə dair əsərlərinin öyrənilməsi, şərhli tərcüməsi və nəşri işi ilə də məşğul olmuşdur.
F.ü.e.d., prof. A.N.İmanquliyeva Azərbaycanda ərəb
ədəbiyyatşünaslığı məktəbinin yaranmasında müstəsna
xidmətlər göstərmişdir. Keçmiş Sovet İttifaqında ərəb
“məhcər“ ədəbiyyatının aparıcı tədqiqatçısı olmuş

A.N.İmanquliyeva fundamental araşdırmaları ilə Azərbaycan ərəbşünaslığını xeyli zənginləşdirmiş və inkişaf
etdirmişdir.
Hal-hazırda instituta rəhbərlik edən AMEA-nın müxbir
üzvü, f.ü.e.d., prof. G.B.Baxşəliyeva ərəb ədəbiyyatının
müxtəlif məsələlərinə və Azərbaycan-ərəb ədəbi əlaqələrinə dair 3 monoqrafiya, 11 kitab və 180-dən artıq elmi
məqalənin müəllifidir. G.B.Baxşəliyeva elmi və təşkilatçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı ölkənin
ictimai-siyasi həyatında da yaxından iştirak edir. O, 2001-ci il parlament seçkilərində Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinə üzv
seçilir.
İnstitutun kollektivi öz elmi
fəaliyyətini şərqşünaslığın ən
aktual problemlərini tədqiq etməyə yönəltmişdir. Türkiyə, İran və
ərəb ölkələrinin tarixi, ictimaisiyasi və iqtisadi inkişafı, Şərq
xalqlarının filologiyası, islam tarixi, müasir Yaxın Şərqdə din və ictimai fikir cərəyanları və
digər sahələr institut əməkdaşlarının diqqət mərkəzindədir. Son illər xüsusi aktuallıq kəsb edən Güney
Azərbaycanın iqtisadi, ictimai və mədəni inkişaf problemləri, habelə islam fundamentalizmi və s. bu kimi
məsələlərin tədqiqi də daha geniş vüsət almışdır.
Ötən müddət ərzində institutda 600-dən çox monoqrafiya, məqalələr məcmuəsi və kitab və yeddi mindən çox
elmi məqalə nəşr edilmişdir.
1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər Əliyevin fərmanı ilə Şərqşünaslıq İnstitutuna
akad. Z.M.Bünyadovun adı verilmişdir.
Hazırda akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutunda çalışan elmi əməkdaşların sayı 96 nəfərdir.
Bunlardan 2 nəfəri AMEA-nın müxbir üzvü, 8 nəfəri elmlər doktoru, 52 nəfəri isə fəlsəfə doktorlarıdır.
İnstitutda 12 şöbə fəaliyyət göstərir: Türkiyə tarixi və
iqtisadiyyatı, İran tarixi və iqtisadiyyatı, Ərəb ölkələrinin
tarixi və iqtisadiyyatı, Türk filologiyası, İran filologiyası,
Ərəb filologiyası, Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin təd•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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qiqi və nəşri, Din və ictimai fikir tarixi, Cənubi
Azərbaycan, Şərq-Qərb, Mərkəzi Asiya və Uzaq Şərq
ölkələri, Nəşriyyat və elmi informasiya təminatı şöbələri.
İnstitut əməkdaşları Azərbaycan şərqşünaslığını bir
çox beynəlxalq konqres, konfrans və simpoziumlarda, o
cümlədən şərqşünasların XXIV, XXV,
XXIX, XXXI, XXXII və XXXVII Beynəlxalq konfranslarında (AFR, SSRİ, Avstraliya, Fransa, Yaponiya, Rusiya), Türk
Tarix Qurumunun konqreslərində və s.
təmsil etmiş, Amerika Birləşmiş Ştatları,
Almaniya, Avstriya, Böyük Britaniya,
Fransa, Hollandiya, Rusiya, Çin, Cənubi
Koreya, Türkiyə, İran, Misir, Malayziya,
İsrail, Hindistan, Gürcüstan, Özbəkistan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və s. ölkələrdə keçirilən şərqşünaslığın müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş konfrans və simpoziumlarda iştirak
etmişlər.
İnstitutun hazırda Türkiyə, Rusiya, Almaniya,
Hollandiya, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir Ərəb
Respublikası və s. ölkələrin universitet və elmi mərkəzləri, habelə Türk Tarix Qurumu ilə sıx elmi əlaqələri vardır.
Həmçinin institut UNESCO-nun dəstəyi ilə fəaliyyət
göstərən Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Araşdırmaları
İnstitutunun Azərbaycan üzrə əlaqələndiricisidir.
Müstəqillik illərində İnstitut bir sıra mühüm beynəlxalq
elmi konfrans və simpoziumların təşkilatçısı olmuşdur:
Mustafa Kamal Atatürkün anadan olmasının 110 illiyinə
həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 1991),

Hollandiyanın Utrext Universiteti ilə birlikdə
“Azərbaycan və qonşu ölkələrdə XX əsrin əvvəllərində
ictimai-siyasi fikir və ideoloji reallıqlar“ mövzusunda
Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 1997), Türkiyə
Respublikasının yaranmasının 75 illiyinə həsr olunmuş
Beynəlxalq konfrans (Bakı, 1998), “Qafqazda islam sivilizasiyası“ adlı Beynəlxalq simpozium (Bakı, 1998),
Osmanlı dövlətinin yaranmasının 700 illiyinə həsr olun12
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muş Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 1999), Böyük İran
şairləri Hafiz Şirazi və Sədi Şiraziyə həsr olunmuş
Beynəlxalq elmi-ədəbi konfranslar (Bakı, 2002; Bakı,
2003), Mirzə Kazım bəyin 200 illiyinə həsr olunmuş
Beynəlxalq elmi konfrans (UNESCO ilə birlikdə, Bakı,

2003), “Qloballaşma və islam“ mövzusunda Beynəlxalq
elmi konfrans (Bakı, 2004; Bakı, 2005), “İranda Məşrutə
inqilabı - 100” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
(Bakı, 2005), “Şərq və Qərb arasında dialoq“ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans (Rumıniyanın Kluj-Naboka
şəhəri, 2010), “Şərq xalqlarının Bakı qurultayı - 1920:
tarix və reallıqlar“ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 2010), “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri“ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı,
2011), Akademik Ziya Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş “Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı“ mövzusunda Beynəlxalq elmi simpozium (Bakı,
2012), “Nizami Gəncəvi və Şərq ədəbiyyatları“ mövzusunda Beynəlxalq elmi
konfrans (Bakı, 2012), “Türk dünyasını
işıqlandıranlar: M.Akif Ersoy, Hüseyn
Cavid“ mövzusunda Beynəlxalq elmi
konfrans (Bakı, 2013), akademik Vasim
Məmmədəliyevin anadan olmasının 70
illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları“ mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (Bakı,
2013), “Türkiyə Cümhuriyyəti-90” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
(Bakı, 2013) və s.
İnstitut alimlərindən bir nəfəri
Azərbaycan Dövlət mükafatına, üç nəfəri H.Z.Tağıyev adına mükafata, bir nəfəri A.A.Bakıxanov
adına mükafata layiq görülmüşlər. Üç nəfərə
Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adı verilmişdir.
Hazırladı: Vüqar Məmmədov,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Çanaqqala-100

Çanaqqala zəfərinin 100-illiyinə
həsr olunmuş konfrans keçirilib

AMEA akad. Z.M. Bünyadov
adına Şərqşünaslıq İnstitutu mayın
13-də Çanaqqala zəfərinin 100-illliyinə həsr olunmuş elmi konfrans
keçirib. AMEA-nın əsas binasının
2-ci mərtəbəsindəki konfrans zalında təşkil olunmuş konfransın mövzusu “Çanaqqala zəfəri: 1915-ci il I
Dünya müharibəsinin təlatümləri və
Osmanlı imperiyası” idi.
Konfransı giriş sözü ilə açan
millət
vəkili,
Şərqşünaslıq
İnstitutunun direktoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Gövhər Baxşəliyeva
Çanaqqala savaşının qardaş türk
xalqının qələbə, hünər və rəşadət
tarixinin ən parlaq səhifəsi olduğunu qeyd edib: “Bu zəfər türk şəhidlərinin və qazilərinin dünya tarixinə
qanları ilə yazdıqları ən qiymətli
qəhrəmanlıq salnaməsidir. Çanaqqala zəfəri işğalçı qoşunların birləşmiş qüvvələrinə, Türkiyə dövlətini
birdəfəlik yox etmək siyasətinə
qarşı türk xalqının və qəhrəman
türk əsgərinin ölüm-qalım savaşı,
dirənişi və mübarizəsidir”.
G.Baxşəliyeva bildirib ki,

Çanaqqalada türk əsgərləri və onlara qoşulan, sıralarında azərbaycanlıların da olduğu digər könüllülər,
faktiki olaraq, türk xalqının iradəsinin məğlubedilməzliyini ortaya
qoydular, xalqı və dövləti məhv
olmaqdan xilas etdilər.
“Antanta” ittifaqında cəmləşmiş
imperialist güclərin Osmanlı dövlətinin süqutundan öz məqsədləri
üçün istifadə etmək, türk torpaqlarını öz aralarında bölmək və beləliklə də onun varlığına birdəfəlik son
qoymaq məqsədini xatırladan
Gövhər xanım düşmənin ordularına
və hərbi donanmasına qarşı igidliklə müqavimət göstərən türk əsgərinin öz vətənini və milli varlığını
qoruyaraq, əsl qəhrəmanlıq salnaməsi yaratdığını qeyd edib.
G.Baxşəliyeva Çanaqqala zəfərinin həm də türk dünyasının tarixində, o cümlədən, Azərbaycan
tarixində böyük bir hadisə olduğunu söyləyib və Anadolu türklərinin
müharibə meydanında qəhrəmanlıqla düşmənə sinə gərməsinin
Azərbaycan xalqını da öz milli

hüquqları və müstəqilliyi uğrunda
mübarizəyə ruhlandırdığını vurğulayıb.
Sonra konfrans iştirakçıları
Çanaqqala döyüşlərində və digər
döyüşlərdə vətən torpaqlarının
müqəddəsliyini və toxunulmazlığını qoruyarkən həyatlarını itirmiş,
şəhid olmuş yüz minlərlə qəhrəman
türk və Azərbaycan əsgərinin əziz
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad
ediblər.
Daha sonra millət vəkili,
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli çıxış edib.

Çanaqqala hadisələrinin türk xalqlarının tarixində əhəmiyyətindən
danışan İ.Həbibbəyli, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin bu zəfərin 100-illiyi
münasibətilə Türkiyədə keçirilmiş
təntənəli mərasimdə iştirakının bu
önəmli tarixi qələbənin Azərbaycan
xalqı üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşımasının göstəricisi olduğunu söyləyib. İ.Həbibbəyli istər
Çanaqqala savaşlarında azərbaycanlıların türk xalqına dəstək olma•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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sının, istərsə də Bakıda türklərin
azərbaycanlıları dəstəkləməsinin
qardaş xalqlarının bir-birinə nə
qədər bağlılığının göstəricisi olduğunu söyləyib. Çıxışda AMEA-da
da istər Çanaqqala zəfəri, istərsə də
ermənilərin törətdikləri soyqırımları ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən
söz açılıb, tarixdə baş verən önəmli
hadisələri bir daha öyrənməyin və
dünya ictimaiyyətinə çatdırmağın
əhəmiyyəti vurğulanıb.
Türkiyənin Azərbaycandakı
səfiri Alper Coşqun çıxış edərək,
Çanaqqala zəfərinin türk xalqının
tarixindəki mühüm əhəmiyyətindən
danışıb. Səfir tək Çanaqqala hadisələrini izləməklə həmin savaşın gerçəkliyini anlamağın mümkünsüz
olduğunu deyərək, bunu üçün türk
tarixinə daha öncəki illərdən nəzər

salmağın vacibliyini vurğulayıb və
bu istiqamətdə baş verən hadisələrdən də söz açıb.
AMEA
Şərqşünaslıq
İnstitutunun direktor müavini, müxbir üzv Şahin Mustafayev Çanaqqala zəfərini Anadolu tarixinin
öncəki əsrlərdə böyük zəfərləri
fonunda nəzərdən keçirərək 1915ci ildəki qələbənin əhəmiyyətini
onu artıq zəifləmiş, süqut edən
Osmanlı dövlətinin qazanması ilə
14
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əlaqələndirib. 600 illik imperiyanı
xilas etmək olmasa da, rəşadətli
türklər yeni bir Türkiyə qurmağa
müvəffəq oldular. Ş.Mustafayev
çıxışında Çanaqqala zəfəri yolunda
türklərin hansı çətinliklərdən, hansı
sınaqlardan çıxmasından danışıb.
Sonra Çanaqqala hadisələrini
əks etdirən tarixi kadrlar nümayiş
etdirilib.
Konfrans işini elmi məruzələrlə
davam etdirib. AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun «Qafqaz tarixi» şöbəsinin müdiri, t.ü.e.d.
İradə Bağırova I Dünya müharibəsində böyük dövlətlərin Şərq siyasətinin Osmanlı imperiyasında əksindən söz açıb. Müharibənin başlanmasının səbəbkarları olan döv-

lətlərin - Almaniya, İngiltərə,
Fransa, Avstriya-Macarıstan və
Rusiyanın məqsədlərindən danışan
İ.Bağırova müharibəyə ümumiyyətlə 38 ölkənin cəlb edildiyini
deyib. 1914-ci il oktyabrın 31-də
Rusiyanın rəsmi surətdə Türkiyəyə
müharibə elan etməsi ilə Osmanlı
dövlətinin I Dünya müharibəsinin
iştirakçısına çevrildiyini xatırladan
məruzəçi qeyd edib ki, Türkiyə
hərbi əməliyyatları beş cəbhədə Qafqaz və Suriya-Fələstin cəbhələrində, Şərqi Frakiyada və İranla
sərhəddə aparırdı: “Ən iri hərbi
qüvvələr Qafqaz cəbhəsində yerləşdirilmişdi. Bu müharibədə Osmanlı
dövləti həm böyük zəfərlər əldə
etmiş, həm də məğlubiyyətlərə uğrayaraq, sonda parçalanma təhlükəsi ilə üzləşdi və Osmanlı imperiyasının süqutu həm müasir ərəb dünyasının, həm də Türkiyə respublikasının yaranmasına təkan verdi.
Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Hüseyn Günəşli Çanaqqala savaşları və bunun nəticələri ilə bağlı
danışmazdan əvvəl o dövrün siyasi,
iqtisadi vəziyyəti və I Dünya müharibəsinin baş vermə səbəbləri haqqında məlumat verib. Daha sonra o,
I Dünya müharibəsinin başlanması,
Çanaqqala cəbhəsinin açılması, bu
cəbhədə baş vermiş dəniz, quru və
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hava hərəkatları haqqında geniş
məlumat verib, Çanaqqala cəbhəsində baş vermiş müharibənin bitməsi,
Çanaqqala zəfərinin I Dünya müharibəsinin gedişatına və hadisələrin
sonrakı hərbi-siyasi durumuna əsaslı surətdə təsiri və ən əsası bu zəfərin
türk xalqının gələcək taleyinə təsiri
haqqında söz açıb.
Şərqşünaslıq İnstitutunun baş
elmi işçisi, t.ü.e.d. Solmaz Rüstəmova-Tohidi öz məruzəsində 1915ci ildə Osmanlı imperiyasında
erməni siyasi təşkilatlarının terrorist
və təxribat fəaliyyətlərinin nəticələrindən danışıb. Türkiyə ordusunda
müharibə ərəfəsində 80 min erməninin olduğunu bildirən məruzəçi,
müharibə başlanan zaman onlardan
15 mininin rusların tərəfinə keçdiyini, qalanlarının da bir çoxlarının
türk ordusuna arxadan zərbə endirdiklərini vurğulayıb. S.Rüstəmova-

Tohidi, ümumiyyətlə, ermənilərin
həmin dövrlərdə istər rus, istərsə də
türk ordusunun tərkibinə girmələrində əsas məqsədlərindən birinin
kütləvi surətdə silahlanma olduğunu nəzərə çatdırıb.
Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük
elmi işçisi, f.ü.f.d. Səriyyə
Gündoğdu Çanaqqala savaşının

Mehmet Akif Ərsoy yaradıcılığında bədii əksi barədə məruzə edib.
Məruzədə bildirilirdi ki, Çanaqqala
hərbini şəxsən yaşayaraq “Çanaqqala dastanı”nı yazan və bu dastanla böyük zəfəri gələcək nəsillərin
zehnində ölümsüzləşdirən Mehmet
Akif Ərsoy, Çanaqqalada vuruşaraq
şəhid olan türk əsgərinin qəhrəmanlığını dilə gətirib və bu əsəri ilə
onlar üçün ən gözəl abidəni ucaldıb.
Konfransın sonunda tədbir iştirakçıları Şərqşünaslıq İnstitutunda
türk tarixinə və ermənilərin Şimali
və Cənubi Azərbaycanda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri
soyqırımlarına aid nəşr edilmiş
kitabların sərgisini izləyiblər.
Vüqar Məmmədov,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Çanaqqala zəfərinin geosiyasi əhəmiyyəti
Dünyamalı Vəliyev
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun Şərq-Qərb
şöbəsinin müdiri, iqtisad üzrə elmlər doktoru

Heç bir zəfər məqsəd deyildir. Zəfər, ancaq
özündən daha böyük olan məqsədə çatmaq üçün
mühüm vasitədir. Məqsəd ideyadır. Zəfər ideyanın həyata keçirilməsinə etdiyi xidmətin əhəmiyyətinə görə öz dəyərini ifadə edir.
Mustafa Kamal Atatürk
XX əsr tarixə dünyanın yenidən bölüşdürülməsi
uğrunda imperialist dövlətlər arasında mübarizənin başlanması və getdikcə kəskinləşməsi dövrü kimi daxil
olmuşdur. Tarix bəşəriyyəti misli görünməmiş faciələrə
düçar etmiş Birinci dünya müharibəsinə doğru sürükləyirdi. Fransız inqilabından sonra sürətlənmiş millətçilik
axınları dünyada dövlət siyasəti statusu qazanmışdır.
Millətlərin öz dövlətini yaratmaq düşüncəsi dünyaya
hakim olmağa başlamışdır. Bu düşüncənin təsiri altında
dövlətlərin nüfuz dairələrinin genişləndirilməsi uğrunda

mübarizəsi kəskinləşərək dünyanın yenidən bölüşdürülməsi uğrunda mübarizəyə çevrilmişdir. Almaniya və
İtaliya tarixin bu gedişatından güclü bir dövlət kimi
meydana çıxmış və Avropada siyasi tarazlıqlar pozulmuşdur. Beləliklə sənaye inqilabından sonra xammal
mənbələri və bazarın genişləndirilməsi uğrunda mübarizə ölkələr arasında rəqabəti daha da genişləndirmiş və
dünyanı faciələrə doğru sürükləyən ən mühüm iqtisadi
amil idi1.
Məlum olduğu kimi XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Avropada sənayeləşmə geniş vüsət almış, qitədə
minlərlə fabrik-zavod yaradılmışdır. Təkrar istehsalın
davam etməsi üçün onların xammala olan ehtiyacı durmadan artırdı. Qitə xammal qaynaqları baxımından
kiçik qitədir. Siyasi cəhətdən isə bir çox dövlətlərə
bölünmüşdü. Satış bazarları da öz ağalığını getdikcə
genişləndirən və istehsalı kütləvi xarakter almış nəhəng
inhisarların tələbatına nisbətən çox məhdud idi. Ona
görə də Avropa ölkələrinin çoxu xammal və satış bazarına olan ehtiyacını əsas etibarilə müstəmləkələr hesabına ödəyirdilər. Ancaq sürətlə artan istehsal yeni müs1 A.Haluk Ülman, Birinci Dünya savaşına giden yol ve savaş,
Ankara 2002, s. 18.
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təmləkələr zəbt edilməsini tələb edirdi. Siyasi üstqurumda inhisarçı dövlət kapitalizmi yaradılmış, Avropa
dövlətləri isə inhisarçı birliklərinin mənafeyinə tabe
edilmişdir. Beləliklə sürətlə sənayeləşən ölkələr arasında sənaye istehsalını davam etdirmələri üçün yeni xammal qaynaqları əldə edilməsi və yeni satış bazarları ələ
keçirilməsi uğrunda əsil yarış gedirdi.

Dünyanın yenidən bölüşdürülməsi uğrunda mübarizədə dövlətlər özlərinə tərəfdaş tapır, bloklaşma geosiyasətin aparıcı xəttinə çevrilmişdir. Bu mübarizədə
Avropa iki bloka bölünmüşdü. Bir tərəfdə İngiltərə,
Rusiya və Fransa kimi dünyanı az qala tamamilə ələ
keçirmiş dövlətlər var idi2. Digər tərəfdə də, milli birliklərini təzəcə yaratmış və müstəmləkə axtarışına çıxmış olan dövlətlər dayanmışdı. Bunlar da Almaniya,
İtaliya və Avstriya-Macarıstan dövlətləri idi.
Siyasi və iqtisadi mübarizə getdikcə hərbi qarşıdurmaya aparırdı. Siyasi qüdrətini ciddi şəkildə artırmış
Almaniya güclənən sənayesinin böyük bir hissəsini
silahlanmaya sərf edirdi. Bu rəqib dövlətləri də eyni
addımı atmağa məcbur edirdi. Militarizm imperialist
dövlətlərin dövlət siyasətinə çevrilmişdir.
Yaranmış yeni tarixi şərait çoxdandı “xəstə adam”
adlandırılan Osmanlı İmperiyasını yer üzündən silmək
və torpaqlarını öz aralarında bölüşdürmək imkanı yaratdı. Birinci dünya müharibəsinin başlanmasının əsil
səbəbi Osmanlı İmperiyasını parçalamaq və torpaqlarını öz aralarında bölüşdürmək istəyi olmasa da, imperialist dövlətlər hələ Birinci dünya müharibəsinin başlanması ərəfəsində Sultan Türkiyəsini öz aralarında bölüşdürmək haqqında danışıqlara başlamışdılar. Onların
1915-1917-ci illərdə biri-biri ilə bağladıqları sazişlər
İmperiyanın, demək olar ki, bütün torpaqlarının əlindən
alınmasını və onlar arasında bölüşdürməsini nəzərdə
tuturdu: Şərq vilayətləri Rusiyaya keçməli idi; Suriya və
ətrafı Fransaya verilirdi; Mesopotamiya, habelə İzmirAydın dəmir yollarının keçdiyi əraziyə ingilislər göz
tikmişdilər; Anadolu isə almanlar üçün nəzərdə tutulurdu3.

Birinci dünya müharibəsindən bir az əvvəl, 19111912 illərdə Osmanlı Dövləti Afrikadaki son torpaqlarını İtaliyaya uduzmuş, 1912-1913-cü illərdə isə
Rumelindəki son türk hakimiyyəti ləğv edilmişdir.
Bolqar ordularının İstanbul qapılarını təhdid etməsi,
500 il Osmanlıya məxsus olan Rumelinin itirilməsi,
İstanbul və boğazların təhlükəsizliyinin təhlükə altına
alınması, o zamankı dövlət adamları üçün dünyada siyasi təcrid olunma əhval-ruhiyyəsi
yaratmışdır və onlar vəziyyətdən çıxış yolları
axtarmağa başlamışdılar.
Müharibə başlanandan bir gün sonra, 2
avqust 1914-cü ildə Osmanlı dövləti Almaniya
ilə hərbi ittifaq haqqında məxfi müqavilə bağladı və Antantaya qarşı müharibəyə qoşulmağı
öz öhdəsinə götürdü. Avqustun 3-də ölkədə
hərbi vəziyyət elan edildi və ümumi səfərbərlik başlandı. 650 min nəfər orduya çağırıldı.
Bitərəflik pərdəsi arxasında türk gəmiləri alman admiralı Suşonun komandası altında 29 avqust 1914-cü ildə
Sevastopolu qəfildən bombaladı. Bununla da Osmanlı
dövləti Birinci dünya müharibəsinə qoşulmuş oldu.
Boğazların əhəmiyyəti

Boğazlar, dünya coğrafiyasında tutduğu strateji
mövqeyə görə Avropa ilə Asiyanı birləşdirərək siyasi,
hərbi və iqtisadi baxımdan tarix boyu böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bunu yaxşı bilən böyük ölkələr, tarix
boyunca onlara nəzarət etməyə çalışmışlar. Türkiyə
üçün də Çanaqqala boğazı həm də onun Anadoludakı
varlığını qorumanın əvəzsiz açarıdır.
Tarixin dərinliklərindən bəri dünyada böyük dəyişikliklər baş verdikdə geosiyasi əhəmiyyətli boğazlar daim
təhdid altında olmuşlar. Çünki, boğazlara hakim olmaq
bu coğrafiyada söz sahibi olmaq deməkdir. Ona görə də
boğazlar isti okeanlara can atan Rusiya və dünya siyasətində ağalıq etmək istəyən İngiltərənin həmişə can
atdığı yer olmuşdur.
İngiltərənin Uzaq Şərqə doğru gedən nəqliyyat yolları üzərində yerləşmiş Aralıq dənizi və ətrafının təhlükəsizliyini təmin etmək istəyi boğazların İngilislər üçün
əhəmiyyətini hər gün daha da artırırdı. Çanaqqala savaşının başlanması haqqında qərar bir gün ərzində verilmiş qərar deyildi. Belə bir qərarın dərin tarixi kökləri
vardır. Qərb dövlətləri üçün bu həm “Şərq Məsələsi”,
həm “Misir problemi” idi. Bunun həm də boğazlar haqqında tərəfdaş dövlətlərinin çoxdan düşündükləri böyük
siyasi, iqtisadi və ictimai maraqları və məqsədləri var
idi. Onlar hesab edirdilər ki, İstanbul və boğazları gec
və ya tez onların nəzarətinə keçəcəkdir.
2 Oral Sander, Siyasi Tarih: İlk çağlardan 1918-e, Ankara 1989, s. 172
Dövlətlər arasında gedən bu sonsuz mübarizə
3 http://www.tariharastirmalari.com/birincidunyasavasi.html
Birinci dünya müharibəsinin mərkəzi xətlərindən birini
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təşkil edirdi. Bu müharibədə Antanta dövlətləri
Almaniya ilə ittifaq bağlamış Osmanlı dövlətini oyundan kənar saxlamaq və Rusiyanın boğazlardan maneəsiz keçə bilməsini təmin etmək məqsədi ilə İstanbul və
Çanaqqala boğazlarını ələ keçirmək üçün donanmalarını
Çanaqqalaya yeritdilər və tarixin ən qanlı döyüşlərindən
olan Çanaqqala savaşı başlandı.
Yaranmış hazırkı tarixi şəraitdə isə Gelibolu yarımadası geosiyasi baxımdan böyük əhəmiyyətə malik olduğu üçün döyüş meydanı kimi seçilmişdir. Çanaqqala
savaşı Gelibolu yarımadası üzərində gedirdi. İngiltərə
və Fransa, Gelibolu yarımadasını ələ keçirərək Çanaqqala boğazını açmaq və İstanbulu işğal etmək məqsədi
ilə bu hərəkata başlamışdılar. Bu əməliyyatla onlar türklərin Avropa ilə əlaqələrini da tamamilə
kəsməyə çalışırdılar. Lakin, bilindiyi
kimi Gelibolu yarımadasının Osmanlı
tarixində mühüm yeri vardır. Avropa
qitəsində türklərin sahib olduğu ilk torpaqdır. Ona görə də bu torpaqların
xüsusi əhəmiyyəti vardır.
Boğazlar, Cənubi Rusiya və bütün
Qaradəniz sahillərinin açıq dənizlərə
yeganə çıxış yoludur. Müharibə dövründə bu keçidin bağlanması, Rusiya üçün
həyati əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki,
Rusiya zəngin insani və xammal mənbələrinə malik olduğu halda, onun sənaye və maliyyə imkanları olduqca məhdud idi. Ona görə də onun uzunmüddətli döyüşlər baş verdikdə ordunun silah, sursat və maliyyə vəsaitinə olan tələbini ödəyə bilməsi qeyri-mümkün
idi. Belə bir vəziyyətdə boğazlar şərq cəbhəsində ən
münasib və həyati əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu keçidin
açılması Rusiyanı möhkəmləndirər, qərb cəbhəsinin
yükünü yüngülləşdirər, müharibə isə qısa müddətli olardı. Osmanlı dövlətinin müharibədən kənar edilməsilə
Balkan dövlətləri və İtaliya “Antanta” ittifaqına qoşula
bilərdilər.
Müharibənin gedişində boğazların açılmasının
Antanta üçün həm də çox böyük iqtisadi əhəmiyyəti də
ola bilərdi. Rusiyanın ərzaq potensialı bu yolla Aralıq
dənizinə çatdırılar və Qərb dövlətlərini ən çox narahat
edən ərzaq problemi həll oluna bilərdi. Rusiyanın
maliyyə vəziyyəti düzələ bilər, Qara dəniz limanlarında
yığılan 350.000 ton qiymətli yükü olan 120 ticarət gəmisi azad olunar, müttəfiqlər də bunlardan faydalanma
imkanı tapardılar.
Beləliklə Çanaqqala savaşının səbəblərini aşağıdakı
kimi xülasə etmək olar:
- Antanta dövlətlərinin Çanaqqala boğazını keçərək,
müharibədən kənarda qalması arzu olunmayan Çar
Rusiyasına iqtisadi və hərbi yardım göstərməyə çalışma-

ları;
- Antanta dövlətlərinin boğazları və İstanbulu ələ
keçirərək Osmanlı dövlətini döyüşdən kənarda saxlamaq
istəyi;
- Antanta dövlətlərinin müharibəni qısa müddətdə
başa çatdırmağa çalışmaları;
- Antanta dövlətlərinin Balkanlarda “Üçlər
İttifaqına” qarşı yeni cəbhə açaraq, Balkan dövlətlərini
öz tərəflərinə çəkməyə çalışmaları.
İngilis hərb tarixi Çanaqqala cəbhəsinin açılma
səbəblərini belə izah edirdi:
“Düşmənə qarşı üstünlüyü ələ keçirmək üçün, Rusiyanın
sonsuz insani gücündən faydalanmaq lazım idi. Bunun üçün
onun təchizat, silah, sursat və maliyyə yardımına ehtiyacı

var idi. Boğazlar açılmadıqca Rusiyaya lazımi köməklik
göstərilə bilməyəcək və çox böyük hərbi potensialı olan
Almaniyanı məğlub etmək üçün real əməkdaşlıq imkanı
olmayacaqdı. Yalnız bu düşüncə əsasında belə strateji cəhətdən yeni hesab edilən hərəkət tərzi uyğun hesab edildi”.4
Amma ingilis-fransız hərbi strateqləri öz hesablamalarında böyük səhvlərə yol vermişdilər. Bu savaş türk
xalqının saysız-hesabsız zəfərlər və şan-şöhrətlə dolu
olan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri oldu. Nəhəng
hərbi üstünlüyə baxmayaraq Antanta dövlətləri böyük
məğlubiyyətə uğradılar. Bu döyüşdə ingilislərin dünyada məşhur olan qüdrətli dəniz donanmaları, mina gəmisinin döşədiyi minalar türk topçularının sərrast atəşləri
nəticəsində boğazın dərin sularında dəfn edildilər. Türk
ordusunun Birinci dünya müharibəsində qazandığı
Çanaqqala zəfəri müharibənin taleyini dəyişdirdi.
Düşmən əsgərlərinin Gelibolu yarımadasında həyata
keçirdikləri çıxarma əməliyyatları bir-birinin ardınca
türk ordusu tərəfindən darmadağın edilirdi. Günlərlə
davam edən qanlı savaşda türk ordusu yüz minlərlə
şəhid verməsinə baxmayaraq, düşmənə Çanaqqaladan
keçməyə imkan vermədi.
4 http://canakkalemuharebeleri.comu.edu.tr/index
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Qələbədə Atatürk amili
Türk milləti tarix boyu müstəqillik və istiqlaliyyət
şəraitində öz varlığını qoruyub saxlaya bilmişdir. Bunun
üçün malik olduğu bir çox milli dəyərlərə borcludur.
Tanınmış ingilis tarixçisi Arnold J.Toynbeenin dediyi
kimi, dünyada 16 türk dövləti yaratmış türklərdə “köklü
və dinamik dövlətçilik anlayışı dərin kök salmışdır.”5
Türk dövlətlərinin yaranması və yaşamasının qarantı və
təminatçısı isə türk millətinin yüksək “əsgəri ruha” malik
olmasıdır. Bir çox tarixçilərin göstərdikləri kimi türklər
anadan “davakar doğulurlar”, lakin bu davakarlıq haqq
və ədaləti, istiqlaliyyəti özünə ideal seçən “igidlik” ruhuna, sarsılmaz nizam-intizama, silahlardan bacarıqla istifadə etmək məharətinə əsaslanır. Alman yazıçısı Volfqanq
Hopkerin dediyi kimi, “Türklər sərt əsgərlərdir. Bütün
tarix boyu ənənəvi olaraq dövlət halında
təşkilatlanmış, silahlı bir millətdir...!”
Çanaqqala zəfərini də bu anlayış və
ənənə təmin etmişdi. “Yaşaya bilmək üçün
mən mütləq müstəqil dövlətin övladı
olmalıyam” ifadəsi Çanaqqala zəfərinin
əfsanəvi komandanı, türk xalqının xilaskarı Mustafa Kamal Paşanın həyat tərzi
idi. Çanaqqala zəfərində Atatürk amili
müstəsna rol oynamışdır. O, Birinci dünya
müharibəsinin başlanması ilə artan siyasi
və hərbi hadisələri diqqətlə izləyir, düşüncələrini hərbi nazirliyə bildirirdi. Mustafa
Kamal bu hadisələrlə əlaqədar baş komandanlıqdan özünə
fəal bir xidməti vəzifə istədi. Lakin bu istək uzun müddət
yerinə yetirilmədi. Nəhayət, onun təkidi nəticəsində o, 20
yanvar 1915-ci ildə Tekirdağda təşkil edilən 19-cu diviziyaya komandan təyin edildi.
Gelibolu yarımadasında mühüm hadisələr baş verirdi. İngilis donanması 18 mart 1915-ci ildə Çanaqqala
(Dardanel) boğazını keçməyə təşəbbüs etsə də, sahil
topçularının müvəffəqiyyətli müdafiəsi nəticəsində
məqsədinə nail olmadı və ağır itkilərə məruz qaldı6.
Donanması ilə boğazı keçə bilməyən düşmən bu dəfə
türkləri Gelibolu yarımadasında desant çıxarmaq ilə
məğlub etməyə çalışdı. Arınburunundan Conkbayıra
irəliləyən ingilis qüvvələri həmin gün Mustafa Kamalın
komandirlik etdiyi 19-cu diviziyanın hücumu ilə geri
çəkilməyə məcbur edildi7.
Conkbayırın müdafiəsində türk əsgəri görülməmiş
bir mətanət və cəsarətlə vuruşur, tarixin ən böyük qəhrəmanlıq səhnələrini nümayiş etdirirdi. Peşəkar hərbçi
komandirlərə verdiyi əmrlərə bu cümləni əlavə edirdi:
5 Atatürkçülük. İkinci kitap, Milli Egitim basımevi-İstanbul,1988,
s.212
6 A.Thomazi, Çanakkale deniz savaşı, çeviren Hüseyin Işık,
Ankara 1997, s12.
7 İbrahim Artuç , 1915 Çanakkale savaşı, İstanbul 1992 , s322
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“Mən sizə hücum əmri vermirəm; ölməyi əmr edirəm!
Biz ölənə qədər keçən zaman ərzində yerimizə başqa
qüvvələr və komandirlər keçə bilər!”. Ancaq düşmənin
hər bir hücumu türk əsgərinin qəhrəmancasına müdafiəsi qarşısında müvəffəqiyyətsizliyə uğrayırdı. Mustafa
Kamala, Çanaqqala cəbhəsindəki bu çox mühüm müvəffəqiyyətlərlə əlaqədar olaraq, 1 iyun 1915-ci ildə albaylıq (polkovnik) rütbəsi verildi.
Anafartalar rayonunda da vəziyyət gərginləşdi.
Getdikcə genişlənən bu böhranlı vəziyyətlə əlaqədar olaraq, Liman fon Sandersinin əmri ilə komandanlıqda
dəyişiklik edilərək, “Anafartalar qrupu komandanlığına”
8 avqust 1915-ci ildə albay Mustafa Kamal gətirildi. 9
avqust 1915-ci ildə komandanlığı ələ alan Mustafa
Kamal gözlənilmədən həmin gün hücumla irəliləyən
ingilis qüvvələrini təkrar desant çıxardıqları sahilə qay-

tardı. Həmin günün axşamı Conkbayır rayonuna keçmək
istəyən həmin qüvvələri də 10 avqust 1915-ci ildə səhər
tezdən hücuma keçirdi. Beləliklə, düşmənin irəliləməsinə imkan verilməmiş, əksinə, onlar tutduqları mövqelərdən tamamilə çıxarılaraq, Anafartalar rayonuna tam
mənası ilə hakim olunmuşdu8.
Mustafa Kamal 25 aprel 1915-ci il hücumunda olduğu kimi, 9 və 10 avqust həmləsində də bilavasitə atəş
altında olmuş, atəş xəttindən əmrlər vermiş və belə
hərəkətləri ilə tabeliyində olan zabit və əsgərlər üçün
tükənməz cəsarət qaynağı olmuşdur. Conkbayırda ürəyinə tuşlanmış bir güllə cibindəki saata dəyib yerə düşdü
və bununla da o açıq-aşkar ölümdən qurtardı. Bu döyüşlərin gedişində göstərdiyi qəhrəmanlıq, fövqəladə sərkərdəlik qabiliyyəti, ona ölkə daxilində və xaricində
böyük şöhrət qazandırdı. Artıq o, “Anafartalar qəhrəmanı” kimi şöhrətlənirdi.
Çanaqqala döyüşləri 9 fevral 1915-ci ildə başlanmış
və 17 dekabr 1915-ci ildə türk ordusunun qələbəsi ilə
başa çatmışdır. İşğalçı dövlətlər dövrün ən müasir təchizatlı hərbi təyyarələri, müharibə gəmiləri və 525 min
əsgərlə dənizdən və qurudan hücum edirdilər.
Düşmənlər Çanaqqala cəbhəsində 506 top yerləşdirdik8 M.K. Atatürk, Anafartalar Muharebatına ait tarihçe , TTK 1962, s.8.
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ləri halda, türk istehkamlarında cəmi 150 top var idi.
18 mart 1915-ci ildə axşam ingilis xəfiyyə zabitləri
baş qərargaha belə bir hesabat göndərdilər: “Çanaqqaladaki türk istehkamları dağıdılmışdır. Dəniz çıxıntıları və
körfəzdə partlayıcı maddələr yoxdur. Müdafiə olunan
səngərlər çöküntü vəziyyətindədirlər. Hücumun qələbə
ilə başa çatması üçün heç bir mane qalmamışdır”. Bütün
İngiltərədə qələbə mahnıları oxunmağa başlanmışdı.
Lakin hücumdan sonra işin, əslində, nə yerdə olduğunu ingilis generalı Mondun aşağıdaki sözləri açıqaşkar göstərirdi: “Başqa millət, artıq müharibəni uduzduq deyərək, silahını tərk etmək istədiyi nöqtədə, türklər üçün, türk əsgəri üçün, müharibə yenidən başlayır. Bu
insanların qəlbində yalnız və yalnız ülvi vətən sevgisi
vardır. Ölümə onlar qədər gülümsəyərək gedən bir millət fərdi heç yerdə görünməmişdir”. Müttəfiq orduları
komandanı general Hamilton isə deyirdi: “Yalnız bu
gün içində bomba olan 180 mərmi atdıq. Aylardır ki,
gecə-gündüz müharibə gəmiləri mövqeləri bombalayır.
Türkləri qoruyan CƏNABİ-ALLAHDIR”. 287 gün

davam edən müharibənin sonunda(10 yanvar 1916-ci il)
İttifaq dövlətləri məğlubiyyətlərini qəbul edərək geri
çəkilməyə məcbur oldular9. İşğalçı dövlətlər Çanaqqalada 200 min ingilis, 48 min fransız, 10 min Yeni
Zenlandiya, 6 min hindli əsgər itirdilər.
Mustafa Kamal Çanaqqala döyüşləri haqqında yazırdı:“ Çanaqqala “Quran” ruhuyla qazanıldı. Dünya hərb
tarixində misli olmayan bir hadisədir10.
Aylarla davam edən əməliyyatlara və döyüşlərə baxmayaraq, irəliləyə bilməyən ingilislər, nəhayət, 1915-ci
ilin dekabrında müttəfiqlərlə bərabər Çanaqqaladan geri
çəkildi. Lord Kinross yazırdı: “...Atatürk, bir tərəfdən
savaş adamıdır; digər tərəfdən də, sülh adamıdır. Malik
olduğu böyük hərbi düha millətini çökməkdən qurtar9 Alan Moorehead, Çanakkale geçilmez, tər: Günay Salman,
İstanbul 1972, s 315.
10 Dr. İsmet Görgülü: ÇANAKKALE ZAFERİ VE ATATÜRK;
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi Cilt: 4 Sayı: 16 Yayın Tarihi: 1995; Sayfa 492 (Pdf sayfa 2)

mış; malik olduğu keyfiyyəti isə həyatına işıq salmış
millətinin yenidən doğulmasını təmin etmişdir”11.
Heç şübhə yoxdur ki, hadisələrin belə gedişi böyük
dövlətlər üçün gözlənilməz bir nəticə idi. Lakin türk milləti üçün bu ağır sınaq ölüm-dirim müharibəsi idi. Çanaqqala qələbəsi milli ruhu gücləndirmiş və millətin yaddaşında dərin izlər buraxmışdır. Zaman keçdikcə onun dəyəri daha çox dərk edilməyə başlamışdır. Tarixin gedişini
dəyişdirən və bir çox dünya dövlətlərinin taleyini müəyyən edən Çanaqqala savaşı, Osmanlı dövlətinin də müqəddəratını həll etmişdir. Bu dövlətin köksündə gələcəkdə
yaranacaq gənç Türk Cümhuriyyətinin ilk qığılcımları da
məhz möhtəşəm Çanaqqala zəfəri ilə alovlandı.
Tarixdə silinməz izlər qoyan və bütün dünya tərəfindən birmənalı olaraq qəbul edilən bu zəfərin geosiyasi
əhəmiyyəti elmi dairələrdə dörd qrupa bölünür:
1. İngiltərə və Fransadan yardım ala bilməyən Rus
Çarizmi çökdü, Bolşevik İnqilabı qalib gəldi. Bununla da,
Rusiya 1919-cü ildə bağlanan Sevr ve Versall kimi bölüşdürücü sazişlərə qatıla bilmədi və oyundan kənarda qaldı.
Bu Türkiyənin xeyrinə oldu.
2. Milli Azadlıq Hərəkatının ilk qığılcımının məhz Çanaqqalada yarandığı tarixçilər tərəfindən birmənalı olaraq qəbul edilir. Mustafa
Kamal bu cəbhədə göstərdiyi şücaəti, hərbi
dahiliyi və uzaqgörənliyini bütün dünyada
sübut etmiş və qurtuluş savaşının lideri olmasına səbəb olmuşdur. Milli Azadlıq Hərəkatının
əsas aparıcı komandanlarının demək olar ki,
hamısı Çanaqqala cəbhələrində döyüşürdülər.
3. Bu tarixi zəfərin bütün dünyada böyük
ideoloji və psixoloji əhəmiyyəti var idi. Türk
əsgərləri Çanaqqala savaşında fövqəladə bir
mübarizlik nümunəsi göstərərək, nəyin bahasına olursa olsun, düşmənin mənfur məqsədinə
çatmasına imkan verməmişdir. Bu misilsiz qələbə, mili
mübarizə ruhunu ölkədə oyatdığı kimi, “milli qurtuluş fikrini” müstəmləkə altında olan bütün dünya ölkələrinə yaymışdır. “Məğlubedilməz” hesab edilən İngiltərə Ordusunun
türklər tərəfindən darmadağın edilməsi, başda Hindistan
olmaqla müstəmləkə və yarımmüstəmləkə ölkələrində
Milli azadlıq hərəkatlarının alovlanmasına yol açdı.
4. Çanaqqala Savaşı dünyanın iqtisadi inkişafına da
öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, tarixçilərin fikrincə
Çanaqqalada özünü göstərən dirəniş nəticəsində Birinci
dünya müharibəsi iki il uzanmışdır. Müharibənin uzanması prosesində Avropa sənayesi özünün hərbi ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət etmiş, qitənin sənaye məhsullarına olan tələbatını isə ABŞ və Yaponiya qarşılamışdır. Bununla da həmin ölkələrin iqtisadiyyatı güclənmişdir.
11 Em.Korg. Cemal Enginsoy. Atatürk ve Askerlik.Atatürkçülük.
İkinci kitap, Milli Egitim basımevi-İstanbul,1988,s.211-214
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Birinci dünya müharibəsində
böyük dövlətlərin Şərq siyasəti
İradə Bağırova

1914-ъц илин ийунунда бяшяриййят тарихиндя юз мигйасы вя гурбанларына эюря о вахтадяк мисли
эюрцнмямиш мцщарибя - Биринъи
дцнйа мцщарибяси (28 ийул 1914 11 нойабр 1918) башланды.

вя йа даьыдылмасы иди. Нефт истещсалы уьрундакы мцбаризядя итирилмиш
мювгеляри эери гайтармаг ъящдляри
иля йанашы, инщисарчы алман буржуазийасынын идеологлары Скандинавийадан Фарс кюрфязинядяк чох
бюйцк яразиляри ящатя етмяли олан
«цмумалман рейхи» йарадылмасы
програмыны ишляйиб щазырлайырдылар.
Алманийанын щюкумят мямуру
Рудолф Мартин щяля мцщарибядян
хейли яввял, 1907-ъи илдя няшр ет-

Мцщарибянин башланмасынын
сябябкарлары онун иштиракчысы олан
бцтцн апарыъы дювлятляр - Алманийа, Инэилтяря, Франса, АвстрийаМаъарыстан вя Русийа иди. Лакин
Инэилтяря, Русийа вя диэяр дювлятляри сыхышдырараг, силащ эцъцня
дцнйаны йенидян бюлцшдцрцб пай
алмаьа ъан атан Алманийанын
мцщарибянин башланмасында ясас
рол ойнамасы шцбщясиздир. Буна
бахмайараг, вурушан щяр ики щярби
блок - Антанта вя Дюрдляр Иттифагы
бу мцщарибядя юз мягсядлярини
эцдцрдцляр. Алманийа баш гярарэащында кечирилян мцшавиряляр заманы Русийаны мящв етмяк цчцн бир
нечя план чюзцлмцшдц ки, онлардан
бири Петербурга щцъум иди, диэяри
ися ъянубда кюмцр шахталарынын вя
нефт мядянляринин яля кечирилмяси

дирдийи «Берлин-Баьдад» адлы китабында алманларын щакимиййяти алтында Бакы вя бцтцн Гафгазы ящатя
едяъяк «Тифлис ъанишинлийи» йарадылмасыны Алманийа вя Русийа арасындакы эяляъяк мцщарибянин мягсядляриндян бири адландырырды. Щямин ъанишинлик бцтцн Гафгазы, о
ъцмлядян Абшеронун нефт йатагларыны да ящатя етмяли иди1.
Мцщарибянин эедишиндя Болгарыстан Цчляр иттифагы, АБШ вя Румынийа ися Антанта тяряфиндян ямялиййатлара гошулду. Дюйцшян блоклардан щяр бири юз мягсядлярини
эцдцрдц. Мцщарибянин башланмасынын щялледиъи амили мцстямлякяляр вя тясир даиряляри цстцндя Алманийа вя Инэилтяря арасындакы барышмазлыг олса да, диэяр иштиракчы
дювлятляр арасында да мцщцм зид-

AMEA Tarix İnstitutunun Qafqaz
tarixi şöbəsinin rəhbəri, tarix
üzrə elmlər doktoru
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диййятляр мювъуд иди. Русийа вя
Алманийа Константинопол вя
боьазлар цстцндя, Русийа Османлы
дювляти иля Гярби Анадолу вя Константинопола эюря, Русийа вя Австрийа Балканларда щюкмранлыг
уьрунда мцбаризядя бир-бири иля рягабят апарырды.
Бюйцк Британийа щюкумяти
мцщарибя йолу иля Алманийаны зяифлятмяк, онун мцстямлякяляринин
бир щиссясини яля кечирмяк, Османлы Империйасыны бюлцшдцрмяк цмидиндя иди. Франсыз щюкумяти дя буна наил олмаг истяйирди, лакин франсызлар, 1870-1871-ъи иллярдя Алманийа иля олан мцщарибядя итирилмиш
Елзас вя Лотаринэийа вилайятлярини
дя эери алмаг, Алманийанын Рейн
вилайятинин бир щиссясини яля кечирмяк арзусунда иди. Рус чаризми ися
юз нювбясиндя Балканларда, Босфор вя Дарданел боьазларында юз
щюкмранлыьыны йаратмаьа, Истанбулу (Константинополу) яля кечирмяйя чалышырды. Беляликля, глобал
характер алмыш зиддиййятлярин
мцряккяблийи цзцндян бу мцщарибяйя цмумиййятля 38 юлкя ъялб
едилмишди вя ону дцнйа савашына
чевирди2.
Цмумиййятля, бу дюврдя щяля
ХВЫЫ ясрдя башланмыш вя Шярг мясяляси адландырылан бейнялхалг
мцнагишяляр юз пик щяддиня чатмышды. Шярг мясяляси дейиляндя,
бюйцк дювлятлярин - Австрийа,
Бюйцк Британийа, Русийа, сонралар
ися Алманийа вя Италийанын зяифлямякдя олан Османлы империйасынын торпагларыны бюлцшдцрмяк
уьрунда мцбаризяси нязярдя тутулур. Вахтиля цч гитяйя щюкм етмиш
Османлы империйасы ХХ ясрин яввялиндя сцгута доьру эедирди. Хариъдя вя юлкя дахилиндя баш верян
просесляр Османлы дювлятини
чюкдцрцр, юлкяляр бир-бир ялиндян
чыхыр, эцъц зяифляйирди. Траблус вя
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Балкан савашларында мяьлуб олан
Тцркийя Шярги Тракийа хариъиндя
Авропадакы бцтцн торпагларыны ялдян вермишди. Мящз бу дюврдя
диэяр империйа гцввяляри юз планларыны щяйата кечирмяйя щазырлашырдылар. Русийа боьазлары яля кечириб
“исти дянизляря” чыхмаьы щядяфляйяркян, Инэилтяря Сцвейш каналы вя
Щинд океанына йолун тящлцкясизлийи цчцн Фялястини яля кечирмяк
планыны щазырлайыр, Франса Ливан,
Сурийа вя Киликийанын идарячилийини
арзулайыр, алманлар Шяргя йийялянмяк сийасяти эцдцр, италйанлар ися
Анталйайа сащиб олмаг истяйирдиляр. Йаранмыш вязиййятдян истифадя
едян Османлы империйасынын христиан халглары, о ъцмлядян ермяниляр
дя юз мцстягиллийини ялдя етмяк
цчцн мцбаризяйя башладылар3.
Османлы дювляти Франсайа, Инэилтяряйя, сонра ися щятта Русийайа да
щярби-сийаси иттифаг тяклиф ется дя,
Тцркийяни парчаламаг истяйян бу
дювлятлярин щеч бири “эянъ тцрклярин” тяклифини гябул етмяди. Нящайят Янвяр пашанын тясири алтында
Алманийа иля щярби иттифаг гурулду.
Мцщарибя яряфясиндя Алманийадан Русийайа, о ъцмлядян дя
Ъянуби Гафгаза чохлу кяшфиййатчылар групу эюндярилмишди. Онлар алман фирмаларынын бу дийардакы шюбяляриндя вя мцхтялиф алман мядяни-маариф ъямиййятляриндя фяалиййят эюстяряряк, ящали арасында
тяшвигедиъи ядябиййат йайыр, кяшфиййатчылыг фяалиййяти иля мяшьул
олурдулар. Бцтцн бу фяалиййятин
тяшкил вя ялагяляндирилмясиндя
граф фон Шуленбург башда олмагла
Тифлисдяки Алманийа консуллуьу,
щабеля Ярзурумдакы алман консулу Едгар Андрес бюйцк рол ойнайырды. Онлар щямчинин Алманийаны Гафгаз халгларынын мцдафиячиси,
мцстягиллийинин тяряфдарлары кими
тягдим едирдиляр.
Алман капиталы Ъянуби Азярбайъанда да юз тясирини мющкямляндирмяк вя Русийаны зяифлятмяк
цчцн бурада тиъарят-сянайе компанийалары йаратмаьа башлады.
Баьдад дямир йолунун бир голу

олаъаг Баьдад-Щямядан-Тещран
хяттинин алман сянайечиляри тяряфиндян щазырланмыш лайищяси онларын планларында бюйцк йер тутурду4.
Бу планларын щяйата кечирилмясиндя Алманийанын игтисади пласдармы, сонра ися щярби мцттяфиги олмуш Тцркийяйя мцщцм йер верилирди. Алман банклары тякъя Тцркийя
щюкумятинин малиййя тяшкилатларына рящбярлик етмякля кифайятлянмирдиляр, бурада алман сийасятинин
иърачысы ролунда чыхыш едян «Дюйче
банк» - «Алманийа банкы» Тцркийя
игтисадиййатында апарыъы рол ойнайырды5. Османлы империйасы цчцн
ися реэионда ян бюйцк вя тящлцкяли рягиби бу юлкяни Балканлардан вя

1914-ъц илин яввялиндя алман
эенералы Лиман фон Сандерс
Тцркийя силащлы гцввяляриня башчылыг етмяйя башлады. Онунла бирликдя Тцркийяйя эялмиш алман забитляринин бюйцк бир групу ордуда
мцщцм вязифяляр тутмушдулар.
Тцркийянин щярби назири, бир нечя ил
Тцркийянин щярби атташеси кими Алманийада йашамыш Янвяр паша ЫЫ
Вилщелмля шяхсян дост иди. Дахили
ишляр назири Тялят паша вя щаким
«Иттищад вя тярягги» Партийасынын
бир чох диэяр хадими дя алманпяряст мювге тутурдулар.
Алманийа Йахын вя Орта Шяргдя юз експансионист планларыны щяйата кечирмяк, бу бюлэядя Инэилтяря-

Гафгаздан сыхышдыран Русийа иди.
Бу эярэин эеосийаси вязиййятдя
Тцркийянин тябии мцттяфиги гисминдя Османлы дювляти иля сярщяди олмайан вя онун торпагларына йийялянмяк истямяйян Алманийа чыхыш
едирди. Берлинля Истанбулу йахынлашдыран щямчинин щяр ики юлкянин Авропанын Йахын Шяргя експансийасынын зяифлядилмяси вя Русийанын
реэионда мющкямлянмясинин гаршысыны алмаг иди. Алманийанын рящбяр даиряляриндя бюйцк колонийалары олан Русийа, Британийа империйаларынын вя Франсанын эцъцнц мящв
етмяк цчцн панисламист идейаларындан ингилаби гцввя кими истифадя етмяк чох популйар иди. Бунун бариз
нцмуняси кайзер ЫЫ Вилщелмин Сурийайа сяфяри дюврцндя етдийи бяйанат иди ки, йер кцрясиндя йашайан
300 милйон мцсялман онун симасында даими дост газанды6.

нин мювгеляриня зярбя вурмаг,
щабеля Гафгазы тутмаг цчцн Русийайа гаршы Тцркийядян истифадя
етмяк ниййятиндя иди. Алман команданлыьы лянэ тярпянян Османлылары тез щяряката эятирмяк цчцн
мцщарибянин зяфярля баша чатмасы
тягдирдя Гафгазын Тцркийяйя вериляъяйи щаггында Османлы рящбяр
даиряляриня вяд етди.
Юзцнцн мянафейи иля баьлы
планлары олан Османлы дювляти
мцщарибяйя гошулараг ону ъищад
елан етди вя бцтцн дцнйа мцсялманларыны кюмяйя чаьырды. Гафгаз,
Орта Асийа, Крым вя Волгабойунун истиласы Туран империйасынын
йарадылмасы ишинин тямял дашы иди.
Эянъ Тцркляр Партийасынын эюркямли нцмайяндяси Рифат Мювланзадянин мялуматларына эюря, щярби назир Янвяр паша эянъ тцркляр лидерляринин мцшавирясиндя билдир•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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мишди ки, Алманийанын кюмяйи иля
тцркляр тякъя Македонийаны дейил,
щям дя Гафгаз вя Мисири тутаъаг
вя «Иттищад вя тярягги» Партийасынын щакимиййятини дцнйада ян
эцълц империйайа чевиряъякляр7.
Гафгазда ися тцркчцлцк вя туранчылыг идейаларынын ясасларына сюйкянян сийасятин эерчяклянмяси
цчцн ишляр эюрцлцрдц. Ъянуби Гафгазын сонракы статусуна эялдикдя
ися, Тцркийя щюкумяти эцръцляря
юзцнцн галиб эяляъяйи тягдирдя
мцстягил Эцръцстан дювлятинин йарадылаъаьыны вяд етмишди8. Эянъ
тцркляр щяля 1908-ъи илдя щятта даш-

бир вяд вермир, онун эяляъяк Туран империйасынын тяркибиня гатылмасыны планлашдырырды.
Тцркийянин мцщарибяйя эирмяси Алманийанын мянафейиня
щям дя она эюря ъаваб верирди ки,
рус ордусунун хейли гцввясини
Гафгаз ъябщясиня ъялб етмякля алманларын Авропа ъябщяляриндяки
щярякятини асанлашдырырды. 1914-ъц
ил октйабрын 29-да тцрк вя алман
эямиляри Севастопол, Одесса, Новороссийск вя Феодосийаны атяшя
тутду. Еля щямин эцн алманларын
«Бреслау» крейсери Керч боьазындан чыхыш йолуну миналады. Бу щя-

накларла да данышыглара башламышдылар. 1914-ъц илдя Ярзурумда кечирилян дашнак гурултайында «Иттищад вя
тярягги» партийасынын нцмайяндяляри дашнаклара Тцркийянин ермяниляр йашайан вя мцщарибя нятиъясиндя Загафгазийанын Русийадан алынаъаг щиссялярини юзцндя бирляшдиряъяк мухтар ермяни дювляти йарадылмасыны тяклиф етмишдиляр9. Лакин
дашнаклар эяляъякдя Тцркийя ялейщиня гийамы бундан цстцн тутдулар
вя беляликля дя юз халгларынын сонракы талейини мцяййянляшдирдиляр.
Тцркийя Русийа иля мцщарибядя
Ъянуби Гафгаз вя Даьыстандакы
мцсялман халгларынын кюмяйиня
цмид бясляйирди. Лакин мцщарибя
дюврцндя Тцркийя щюкумяти Азярбайъанын мцстягиллийиня даир щеч

рякятляря ъаваб олараг, Русийа
октйабрын 31-дя рясми сурятдя
Тцркийяйя мцщарибя елан етди.
Нойабрын 5-дя Бюйцк Британийа, 6да ися Франса Османлыйа гаршы
мцщарибя елан етди. Сурийа, Фялястин вя Гафгазда йени ъябщяляр
ачылды. Рус тарихчиляринин бир гисми
щесаб едир ки, Константинопол вя
боьазларын зябт едилмяси Русийанын стратежи мягсядляриня дахил
дейилди, онлар йалныз юз эямиляринин боьазларда кечмяси цчцн ялверишли шяраит йаратмаг истяйирдиляр10.
Лакин реаллыгда Русийанын експансионист планлары щеч кимдя шцбщя
доьурмурду, бу планлары конкрет
олараг хариъи ишляр назири С.Сазонов
юз меморандумунда 1914-ъи илдя
сясляндирмишди: “Боьазларын эцълц
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дювлятин ялиня дцшмяси о демякдир
ки, Русийа ъянубунун бцтцн игтисади инкишафы щямин дювлятин бцтювлцкля табелийиня кечир. Боьазлара
нязарят едян дювлят няинки Гара
вя Аралыг дянизляринин ачарларыны юз
ялиндя сахлайа, щямчинин Кичик
Асийайа да, Балканларда да щегемонлуьу ялиня кечиря биляр”11.
Тцркийя щярби ямялиййатлары
беш ъябщядя - Гафгаз вя СурийаФялястин ъябщяляриндя, Шярги Фракийада вя Иранла сярщяддя апарырды.
Лакин ян ири щярби гцввяляр Гафгаз
ъябщясиндя йерляшдирилмишди. Бурадакы щярби ямялиййатларда цмуми
сайы 190 мин няфяр олан 3-ъц орду
иштирак едирди12.
Нойабрын яввялляриндя 3-ъц
орду Ярзурум-Сарыгамыш истигамятляриндян щцъума кечди, Батум
вилайятиня эирди вя Аъарыстанадяк
ирялилямяйя наил олду. Бурада руслара гаршы галхмыш мцсялман аъарлар онлары севинъля гаршыладылар.
Илк уьурлардан рущланан вя буна бюйцк ящямиййят верян Янвяр
паша ордуйа команданлыьы шяхсян
юз цзяриня эютцрдц вя бюйцк щцъума башламаг ямрини верди. Тцрклярин билаваситя вязифяси Гарс вя Сарыгамыш арасында рус гошунларыны
мяьлуб етмяк иди. Бу ямялиййатын
уьурла гуртараъаьы тягдирдя Загафгазийанын истиласы яслиндя щялл едилмиш оларды.
1914-ъц ил декабрын 9-дан
1915-ъи ил йанварын 5-дяк Сарыгамыш истигамятиндя йолсузлуг вя
сярт шахталар кими чох аьыр шяраитдя
рус вя тцрк гошунлары арасында
дюйцшляр эедирди. Шимал ъябщясиндя руслар Ярдащандан вурулуб чыхарылды. Лакин тезликля рус ордусунун гярарэащ ряиси эенерал
Н.Йуденичин башладыьы якс щцъум,
щабеля аьыр щава шяраити вя тцрк гошунларынын йорьунлуьу нятиъясиндя
9-ъу тцрк корпусу Сарыгамыш йахынлыьында дармадаьын едилди. Тцркийя
ясэярляринин хейли щиссяси сойугдан вя аълыгдан юлдц, 3500 няфяри
ися ясир эютцрцлдц. Цмумиййятля,
Сарыгамыш ямялиййатында Тцркийя
дюйцшлярдя иштирак етмиш гцввяля-
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ринин 86%-дян чохуну итирмишди13.
Сарыгамышдан сонра Гафгаз ъябщясиндяки дюйцшлярин эедишиндя щялледиъи дюнцш башланды.
1915-ъи илин йазында ермяни силащлы дястяляринин кюмяк эюстярдийи рус гошунлары Шярги Тцркийянин
ермяниляр йашадыьы яразисиня сохулдулар. Ейни заманда дашнаклар
йерли ермянилярин тцркляря гаршы
цсйан галдырмаларына наил олдулар.
Дашнак лидерляри силащлы гошунларла
тцрк кяндляриня щцъум едяряк,
динъ ящалини гырмаьа башлады. Буна
ъаваб олараг Тцркийя щюкумяти
буэцнляр ермянилярин гондарма
сойгырымы эцнц кими гейд етдикляри
24 апрел эцнц 2345 ермяни лидерини
щябс етдирди. 1915-ъи илин 27
майында ися Османлы дювляти
«Кюч» гярары чыхартды вя ермянилярин кцтляви сурятдя кючцрцлмясини
ямр етди. Бу депортасийанын эедишиндя хейли мигдарда динъ ящали
зяряр чякди. Ейни заманда эенерал
Лйаховун рус дястяляри Батума эиряряк тцркляря кюмяк эюстярдийиня
эюря аъар ящалисинин 90%-ни гырды14.
Йухарыда гейд олундуьу кими,
щяля мцщарибя башламамышдан
юнъя Бюйцк дювлятляр Тцркийяни
нцфуз даиряляриня бюлцшдцрмцшдцляр. Мцщарибянин башланмасы ися
Инэилтяря, Франса вя Русийайа Османлы империйасыны парчаламаг
щаггында конкрет данышыглара тякан верди. Данышыглар икитяряфли форматда эедирди: Бюйцк БританийаРусийа (1915-ъи ил, 2 март), Британийа-Франса (1916-ъи ил, 3 йанвар),
Франса-Русийа (1916-ъи ил, 26 апрел)15. Бу данышыгларын нятиъясиндя
имзаланмыш сазиш Сайкс-Пико
мцгавиляси адыны алды (Франсанын
Бейрутда сабиг баш консулу Жорж Пико вя Инэилтярянин Шярг цзря мцтяхяссиси Уорк Сайксын ады иля). Мараглы факт одур ки, бу данышыгларда
ермяни мясяляси барясиндя бир кялмя сюз дя дейилмямишди.
Инэилтяря Русийайа Истанбулу
вя боьазлары вермяйя разылыг верди
о шяртля ки, инэилис эямиляри боьазлардан манеясиз кечя билсинляр вя
Иранын нейтрал щесаб олунан району

Инэилтяряйя верилсин16.
Франсызларла инэилислярин эялдийи
разылашмайа ясасян Инэилтяря Ирагын ъянубунда йерляшян вя
Баьдадла Бясряни ящатя едян реэиону юз ялиня алыр, Франса ися Бейруту вя Сурийаны алыр, щямин яразилярдя бу ики дювлятин протектораты алтында Мяккянин ямири Щцсейнин
башчылыьы иля яряб дювлятляри йарадылыр. Сурийадан Киликийайа гядяр
узанан ярази Франсанын нязаряти алтына кечмяли иди, Фялястини ися бейнялмилялляшдирмяк нязярдя тутулурду. 1916-ъы илин апрелиндя Франса - Русийа сазиши ясасында Русийа
Инэилтяря-Франса сазишини таныдыьы
тягдирдя Ярзрум, Трабзон, Ван вя

дакы мцстямлякялярини тутса, Италийа Ливийа вя Сомалидя ярази артымы ялдя едяъякди18. Беляликля,
1915-ъи илдян башлайараг артыг
мцщарибядян сонракы дцнйа бюлэцсцнцн контурлары чюзцлмяйя
башланмышды19.
1915-ъи ил февралын 19-да Франса вя Британийанын 16 дюйцш эямисиндян ибарят донанма Османлы
сащил гцввялярини бомбалайараг
Чанаггала боьазына доьру ирялилямяйя башлады. Лакин эеъя йарысы
“Нцсрят” адлы Османлы мина эямисинин боьазын Асийа щиссясиня
дцздцйц дяниз миналары онларын йолунда манеяйя чеврилди. Ард-арда
дцшмянин цч дюйцш эямиси минала-

Битлис вилайятлярини щямчинин
Дяъля чайынын вадисини ялдя
едяъякди. Бунларын мцгабилиндя
Русийа Франсанын Тцркийядян алынан Аладаг вя Кайсери, Йылдыздаг
вя Зара арасында йерляшян яразиляри
танымалы иди. Ейни типли сазиш
сентйабрын 16-да Инэилтяря вя Русийа арасында баьланмышды17.
Антанта дювлятляри Италийаны
Дюрдляр иттифагындан узаглашдырмаг цчцн бу юлкя иля разылыг ялдя
етди. Разылыьа ясасян, Антантанын
мцщарибядя галиб эялдийи тягдирдя
Италийа Трентинону, Ъянуби Тиролу,
Истрийаны, Трийест шящярини алаъагды.
Яэяр Тцркийя парчаланса, Италийа
Анталйаны алаъагды вя яэяр Инэилтяря вя Франса Алманийанын Африка-

ра тохунараг батды, бир нечяси ися
ъидди хясарят алды. Эелиболу йарымадасына йерляшдирилян Османлы
артиллерийасы да дцшмяни эюз ачмаьа гоймурду. Аьыр иткиляр верян
Иттифаг дювлятляри артиллерийаны сусдурмадан Чанаггала боьазыны дяниз йолу иля кечя билмяйяъяклярини
анладылар вя буна эюря дя адайа ян
бюйцк орду щиссялярини йеритдиляр.
Щцъум ики ъябщядян, Седдцлбащир
вя Арыбурну ъябщясиндян щяйата
кечирилди. Османлы ордусу сай бахымындан аз, тяъщизат бахымындан
зяиф олса да, дцшмянин бцтцн
щцъумлары гящряманлыгла дяф едя
билди. Дюйцшлярдя хцсуси олараг алман эенералы Лиман фон Сандерс
вя полковник-лейтенант Мустафа
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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Камалын башчылыг етдийи щярби дивизийалар юз гящряманлыьы иля сечилди.
Чанаггала ямялиййаты давам етдикъя Британийа команданлыьы
онун уьурсузлуьуну дярк етмяйя
башлады. 1915-ъи илин октйабрында
Инэилтяря щюкумяти эенерал Й.Щамилтону команданлыгдан чыхартды,
ону Чарлз Монро явяз етди, лакин
вязиййят дяйишмяди вя Монро Чанаггала ямялиййатынын дайандырмаг гярарына эялди. Декабрдан
башлайараг Антанта гошунлары Чанаггаладан евакуасийа едилдиляр,
сон гошунлар, бцтцн щярби техниканы гойараг, орадан 1916-ъи илин 8-9
йанварында чыхдылар20. Британийа вя
Франса гошунларынын бу дюйцшлярдя
иткиси 230 миня йахын олу, Османлы
ордусу ися 253 мин шящид верди,
онларын арасында азярбайъанлы
кюнцллцляр дя вар иди21. Истянилян
щалда Иттифаг дювлятляри Чанаггала
боьазыны кечя билмядиляр вя “Чанаггала кечилмяздир!”- дейими бу
дяфя дя юз тясдигини тапды.
Гафгаз ъябщясиндяки дюйцшлярля бир вахтда Тцркийя гошунлары
русларын диггятини Гафгаз ъябщясиндян йайындырмаг цмиди иля Ъянуби Азярбайъан яразисиня эирдиляр. Тцрк експедисийа корпусу Янвяр пашанын дайысы Хялил бяйин команданлыьы алтында 1915-ъи ил йанварын 1-дя Тябризи, апрелдя ися Урмийаны яля кечирди22.
Ейни заманда Иранын алманпяряст ящвал-рущиййяли щаким даиряляри Ъянуби Азярбайъандакы бязи
шащсевян тайфалары иля ялагя йарадараг, онлардан рус гошунларына
гаршы мцбаризя цчцн силащлы дястяляр формалашдырдылар.
Эянъ тцркляр щярякатынын эюркямли хадими, «Иттищад вя тярягги»
партийасынын Азярбайъан вя Гафгаз цзря баш мцфяттиши тяйин олунмуш Юмяр Няъиб Азярбайъанын шимал вя ъянуб щиссяляринин Тцркийянин щимайяси алтында тезликля бирляшдириляъяйи цмидиля Тябриздя Ъянуби Азярбайъан хан нясилляриндян оланларын сийащысыны тутмаьа
башламышды. Лакин бу планлар баш
тутмады. 1915-ъи илин йанварында
24
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Сарыгамышда тцрк ордусу рус гошунлары тяряфиндян мяьлуб едилди
вя османлылар яйалятдян чыхмаьа
мяъбур олдулар. Йанварын 17-дя
ися Тябриз шящяри йеня дя чар гошунлары тяряфиндян ишьал олунду.
Дилман дюйцшцндя Хялил бяйин
корпусу Ъянуби Азярбайъандан
сыхышдырылыб чыхарылды. Бунун ардынъа рус експедисийа корпусу эенерал Баратовун команданлыьы алтында Щямядан вя Руму тутуб ИсЙалныз
фащана
йахынлашды23.
Октйабр чеврилишиндян сонра рус
гошунлары Ъянуби Азярбайъан яразисиндян тамамиля чыхарылдылар24.
1916-ъы илин йазында бцтцн Гафгаз ъябщяси бойунъа рус гошунларынын Ярзурум вя Трабзонун тутулмасы иля баша чатан щцъуму башланды. Лакин рус гошунларынын ъябщядяки сонракы щцъуму Русийанын бу
бюлэядя мювгеляринин эцъляндирилмясиндян чякинян вя Тцркийянин
тамамиля дармадаьын едилмясиня
йол вермямяйя чалышан Инэилтяря
вя Франса щюкумятляринин тязйиги
алтында дайандырылды.
Тцркийянин ермяниляр йашайан
вилайятляриндяки щярби ямялиййатлар нятиъясиндя йцз минлярля ермяни русларын щимайяси алтында Иряван,
Йелизаветпол вя Бакы губернийалары яразисиня ахышды.
1916-ъы илин ийунунда Мещмет
Вещиб пашанын команданлыьы алтында 3-ъц Османлы ордусу руслара
гаршы уьурлу дюйцшляр кечирди. Лакин артыг ийул айында руслар яксщцъума кеъяряк, Байбурт вя Ярзинъаны яля кечирдиляр25. Ящмяд Иззят пашанын башчылыьы иля 2-ъи ордунун Гафгаз ъябщясиндя рус ордусуна йени щцъумлары да нятиъя вермяди вя 1916-ъы илин декабрында 3ъц Османлы ордусу руслар тяряфиндян мяьлуб едилди.
1917-ъи ил Гафгаз ъябщясиндя
вязиййяти кюкцндян дяйишди. Русийада 1917-ъи илин феврал айында баш
вермиш буржуа-демократик ингилабы
нятиъясиндя монархийа деврилди.
Октйабрда ися болшевикляр дювлят
чеврилиши едяряк щакимиййяти яля алдылар. 1917-ъи илин декабрын 18-дя

болшевик Русийасы Тцркийя иля сцлщ
мцгавиляси баьлады вя демяк олар
ки, бцтцн ишьал олунан яразилярдян
чыхмалы олду. 1918-ъи илин февралмарт айларында тцрк ордусу щцъума
кечяряк, Гарс, Ярдаьан вя Батуму
яля кечирди вя Русийа иля мцщарибядян яввялки сярщядлярини бярпа етди26. 3 март 1918-ъи илдя Брест-Литовскда Алманийа вя Тцркийя Русийа иля сцлщ баьладылар. Брест-Литовск сцлщцнцн 14 маддядян ибарят
ясас мцгавилянин 4-ъц маддяси
Гафгаза аид иди вя она ясасян Гарс,
Батум, Ярдящан Тцркийяйя верилирди. Лакин феврал айындан Тифлисдя
фяалиййят эюстярян Загафгазийа
сейми Брест сцлщ мцгавилясинин щямин вилаййятлярин Тцркийяйя верилмяси шяртини гябул етмяди вя Петрограда - Халг Комиссарлары Совети
адына телеграм эюндяряряк, Брест
сцлщцнц танымадыьыны билдирди27. Буна бахмайараг, Тцркийя тяряфи Загафгазийа щюкумяти иля мещрибан
гоншулуг мцнасибяти гурмаьа щазыр
олдуьуну билдирди вя мартын 14-дя
Трабзонда Тцркийя иля Заксейм
арасында сцлщ конфрансы ишя башлады28. Тцркийянин тязйиги иля апрелин
22-дя Загафгазийа Федератив Республикасы йарадылды вя конфранс май
айында Батумда давам етдирилди.
Бурада Загафгазийа щюкумяти
Тцркийянин Гарс, Батум, Ярдящан
вилайятляри цзяриндя гяййумлуьуну
тамамиля танымыш вя бунунла да
Брест-Литовск мцгавилясинин гярарларыны тясдиг етмиш олду. Лакин
Тцркийя тяряфи бунунла кифайятлянмяйиб, Ахалсых, Ахалкяляк, Александропол, Сцрмяли вя Нахчыван
гязаларыны да тяляб етди29. Щямин
вахт, мялум олдуьу кими, эенерал
фон Крессин башчылыьы иля Алманийа
нцмайяндя щейятинин эцръцлярля
сепарат данышыглары нятиъясиндя
Эцръцстан Загафгазийа Федератив
республикасы тяркибиндян чыхмаьы
вя юз мцстягиллийини елан етмяйи
гярара алды. Майын 28-дя ися Азярбайъан юз мцстягиллийини елан етди30.
Сонракы щадисяляр мялумдур,
Эянъядя Нуру пашанын ясэярляринин
кюмяклийи иля Гафгаз Ислам ордусу-
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нун йаранмасы, 3 ай ярзиндя Бакы
Советинин болшевик-дашнак ордусу
иля, сонра ися Сентрокаспи щюкумяти
вя инэилис гошунлары иля мцбаризянин
нятиъясиндя сентйабрын 15-дя Бакынын алынмасы вя Азярбайъан пайтахты елан олунмасы. Лакин тцрк ордусу
бир ай йарымдан сонра Азярбайъаны
тярк етмяли олду. Инэилис-франсыз гошунлары Сурийада вя Фялястиндя тцрк
ордусуну мяьлуб едяндян сонра
Османлы дювляти Антанта юлкяляри
иля 1918-ъи илин октйабрын 30-да
Мудрос сазиши баьламаьа мяъбур
олду. Йахын Шярг дюйцшляриндя
тцркляр 73 мин ясэяр итирдиляр31.
Мудрос мцгавилясинин 2-ъи маддясиня ясасян Тцркийя бцтцн Ъянуби Гафгаздан юз гошунларыны чыхармалы иди, 14-ъи маддяйя эюря
Антантанын щярби гцввяляри Бакыйа
вя Батума дахил олурду вя бцтцн
дямир йолу шябякясини юз нязарятиня эютцрцрдц.
1918-ъи ил нойабрын 11-дя сцбщ
чаьы Компйен мешясиндя, эенерал
Фошун мянзил-гярарэащында Алманийа иля онун рягибляри арасында сцлщ
мцгавиляси имзаланды. Нойабрын 11дя саат 11-дя али баш команданын
гярарэащынын гаршысында дуран сигналчы «Атяши дайандырын!» ямрини
верди. Бу сигнал бцтцн ъябщяйя чатдырылды. Щямин анда дюйцш ямялиййатлары дайандырылды вя бунунла да
биринъи дцнйа мцщарибяси Антанта
дювлятлярин гялябяси иля баша чатды32.
Алманийа, Русийада, АвстрийаМаъарыстанда вя Османлы империйалары дцнйа мцщарибяси сынагларындан чыхмады вя даьылды. АБШ, Инэилтяря вя Франса юзляринин башлыъа
рягибляринин дармадаьын едилмясиня наил олдулар вя дцнйанын йенидян бюлцшдцрцлмясиня башладылар.
Бяшяриййят тарихиндя буна бянзяри
олмайан мцщарибя 10 милйон инсанын щяйатына сон гойду, йаралананлар ися 20 милйон няфярдян чох иди.
Бундан ялавя, чох сайда инсан
аълыг вя хястяликдян дцнйасыны
дяйишмишди. 1914-1918-ъи иллярдя
мцщарибядя вурушан башлыъа дювлятлярин милли сярвятинин орта щесабла цчдя бир щиссяси мящв олмушду.

Мцщарибя бир чох юлкянин сянайесинин, кянд тясяррцфатынын вя малиййясинин даьылмасына сябяб олду.
Биринъи дцнйа мцщарибяси бцтцн иштиракчы юлкяляря 80 милйард доллар
мябляьиндя зийан вурмушду33.
Османлы империйасы цчцн бу
мцщарибя ясл фялакятя чеврилди, юлкянин бцтцн игтисадиййаты, хцсусян
дя кянд тясяррцфаты хейли даьылмышды. 1918-ъи илин августунда юлкянин
хариъи борълары 2,2 млрд.доллара чатмышды. Мцщарибя дюврцндя Османлы империйасы 771844 инсан итирди,
онлардан 243598 няфяр юлдцрцлмцш,
61 мин няфярдян чох иткин дцшмцш,
500 миня йахын инсан епидемийа вя
хястяликлярдян дцнйасыны дяйишмишдир. 763753 инсан йараланмыш,
145104 няфяр ясир дцшмцшдц34.
Мцщарибянин щярби-сийаси ня-

Милли-азадлыг щярякатына галхан
тцрк халгына рящбярлийи эянъ забит
Мустафа Камал паша юз цзяриня
эютцрдц. Истанбулун ишьалындан
(1918-ъи ил, нойабр) вя Османлы парламентинин бурахылмасындан сонра
(1920-ъи илин марты) Мустафа Камал паша Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълиси чаьырды вя юзц онун сядри
вя щюкумятин башчысы сечилди.
Дцнйа тяряфиндян гябул олунмайан бу щюкумятин ясас вязифяси
Антантанын ишьал едилмиш торпагларыны эери гайтармаг, шимал-шяргдя
ермянилярля, гярбдя ися - йунанларла мцбаризя иди.
1920-ъи ил августун 10-да Османлы щюкумяти мцттяфиглярля Севр
мцгавиляси имзаламаьа мяъбур олду. Мцгавиляйя ясасян Османлы
империйасынын яразиси Бюйцк Брита-

тиъяляри Османлы империйасы цчцн
даща аьыр олмушдур. Мцщарибядян
сонра Антанта дювлятляри Тцркийяни
парчаламаг планыны щяйата кечирмяйя башладылар. Версал сцлщ конфрансында “Дюрдляр Шурасы” мцщарибядя Антанта тяряфиндя чыхыш етдийи цчцн Йунаныстана “хядиййя”
гисминдя Измири вя ятрафдакы районлары тутмаьа иъазя вердиляр.
1919-ъу илин апрел айына гядяр
инэилис гошунлары Анадолунун Ъянуб-Шярг щиссясини (Киликийаны),
франсызларла бирликдя ися Шярги Фракийа вя Гара дяниз боьазлары зонасыны ишьал етдиляр. Йунаныстан Гярби Анадолуйа гошун чыхартды вя
майын 15-дя Измири яля кечирди.

нийа, Франса, Италийа вя Йунаныстан
арасында бюлцшдцрцлцрдц. Бу о демяк иди ки, Тцркийя фактики олараг
мцстягил дювлят щцгугундан мящрум едилир35.
Тцркийя Бюйцк миллят мяълиси
Ататцрк башда олмагла бу мцгавиляни танымагдан имтина етди вя беля шяраитдя султанын да ону имзаламаьа ъясаряти чатмады. Щямин заманда дашнак Ермянистаны мцттяфиглярин тязйиги иля Тцркийяйя
мцщарибя елан етди вя бир сыра вилайятляри, о ъцмлядян Гарс, Сарыгамыш вя с. ишьал етди. Лакин бу гялябя узун сцрмяди, Мустафа Камал щюкумяти гыса бир заманда,
1920-ъи илин сентйабр-октйабр айла•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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рында Сарыгамышы вя Гарсы, сонра
ися Эцръцстанын ялиндя олан Ярдащаны вя Артвини азад етдиляр36.
Нювбяти парлаг гялябя 1921-ъи илин
сентйабрында йунан ордусу цзря
Сакарийа дюйцшцндя ялдя олунду
вя бу гялябядян сонра Мустафа
Камал пашайа маршал рцтбяси вя
Гази ады верилди. Франса вя Италийа
гошунларыны Анадолудан чыхартдылар, 1922-ъи илин сентйабрында ися
Измир йунан гошунларындан азад
едилди. Султан сялтяняти ляьв олунандан вя ВЫ Мещмет Малтайа гачандан сонра Тцркийя вя Антанта
юлкяляри арасында 1923-ъи ил ийулун
24-дя Лозанна мцгавиляси имзаланды. Бу мцгавиляйя ясасян Мудрос вя Севр мцгавиляляри ляьв
олунду Тцркийя мцстягил дювлят
кими танынды. Щямин илин октйабрын
29-да ися ТБММ-и Тцркийяни республика елан етди, Мцстафа Камал
паша президент сечилди, онун башчылыг етдийи Халг партийасынын ады ися
дяйишдириляряк Халг Ъцмщуриййят
Партийасы адландырылмаьа башланды37. Октйабрын 6-да Мустафа Камалын ордусу Антантанын тярк етдийи Истанбула дахил олду.
Беляликля, Ы дцнйа мцщарибясинин нятиъясиндя дюрд империйа парчаланараг, мящв олду. Лакин ян
бюйцк иткиляря мяруз галан Османлы империйасы олду. Фювгялдювлятлярин щяля ХЫХ ясрдян галдырдыьы
шярг мясяляси юз мянтиги йекунуна чатды. Версал конфрансы дюврцндя (1919-1920-ъи иллярдя) йарадылмыш Миллятляр Ъямиййяти (Лигасы)
тяряфиндян мцщарибядя галиб эялмиш Франсайа Сурийа вя Ливан
цзря; Инэилтяряйя - Иорданийа, Ираг
вя Фялястин цзря мандат верилди.
Щямчинин Бюйцк Британийанын кюмяйи иля эяляъякдя Сяудиййя Ярябистанынын тяркибиня эирян Хиъаз вя
Ясир дювлятляри вя Йямян дювляти
йарадылды38. Фактики олараг мцасир
Сяудиййя Ярябистаны вя Йямян
Османлы империйасынын Яряб йарымадасындакы торпагларындан йарадылмыш дювлятлярдир. Беляликля, Османлы империйасынын сцгуту мцасир
яряб дцнйасы иля йанашы Тцркийя
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республикасынын йаранмасына да тякан верди.
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Çanaqqala savaşının M.Akif Ərsoy
yaradıcılığında bədii təcəssümü
Səriyyə Gündoğdu
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler.
Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez;
Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler.
M.A.Ərsoy
Millətlərin həyatında, qan və gözyaşına səbəb olan
bəzi hadisələr dərin izlər buraxır və tarix boyunca, o
millətlə birlikdə yaşayır. Türk döyüş tarixinə qızıl
hərflərlə yazılan Çanaqqala Zəfərinin 100-cü ildönümünü qeyd edərkən, tarix boyunca
canlarını qurban verərək döyüşən,
həyatını, vətənləri üçün fəda edən
qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirələrini bir dəfə daha yad edirik. Çanaqqala bir keçid dövrünün adıdır. Türk
tarixində bu şanlı zəfər türk milləti
üçün bir dönüm nöqtəsi idi. Çanaqqala azadlığa sevdalı, qəhrəman türk
millətinin ölüm-qalım mübarizəsinin
adıdır.
Şəhid qanı ilə qazanılan bu zəfər
düşmənlərə böyük ibrət dərsi olmuşdur. Bu zəfər türk millətinin gücünü
və müqəddəs vətən torpaqları üçün
şəhidliyi bir şərəf bildiyini bütün dünyaya isbat etmişdir. Üzərində yaşadığımız torpaqları
vətən edən qəhrəman şəhidlər, əziz vətənin və bayrağın necə əvəzolunmaz bir dəyər olduğunu bizlərə göstərmişdir.
Çanaqqala - bu mübarək şanlı zəfər... Türk ədəbiyyatında istər nəsr, istərsə də nəzm əsərlərində öz əksini tapmışdır. Amma heç şübhəsiz bu əsərlər içində
Türkiyənin milli şairi Mehmet Akif Ərsoyun Çanaqqala Şəhidlərinə yazdığı mənzum əsərinin yeri çox fərqlidir. Adı Çanaqqala zəfəri ilə eyniləşən şair əslində
Çanaqqala döyüşlərində iştirak edə bilməmişdi. Milli
şair Birinci Dünya müharibəsində cəbhədən cəbhəyə
yollanaraq, vətəninin qurtuluşu üçün əlindən gələni
etməyə çalışırdı. Çanaqqala savaşları başlayanda, o
Ərəbistan çöllərində İngilis casusu Lavrencenin hiyləsinə aldanaraq, ona inanan ərəbləri oyandırmaq üçün
Necid çöllərinə səfər etmiş, oradan da Berlində müsəlman əsir və əsgərlərə avropalıların etdiyi əziyyətləri
dayandırmaq üçün çalışmışdır. Çanaqqala savaşları

başladığı zaman rəsmi olaraq Almaniyaya (Berlinə)
ezam edilən böyük vətən sevdalısının ürəyi heç də
rahat deyildi. Ağlı fikri Çanaqqalada idi. Müharibənin
gedişi haqqında elçilik nümayəndələrindən mütəmadiyən xəbər alırdı. Qəlbən və ruhən Çanaqqalada olan
Akif hər an, hər dəqiqə Çanaqqala əsgərinin yanında
idi. O bir tərəfdən Almanyadakı rəsmi vəzifəsini
mükəmməl bir şəkildə davam etdirirkən, Çanaqqalanı
bir an belə olsun ağlından çıxartmırdı. Çanaqqaladakı
müharibə türkün, türk əsgərinin odla, atəşlə imtahanı
idi. M.Akif , millətinin bu imtahandan alnı açıq, üzü ağ
çıxacağından əmin idi. Çünkü xalqım, millətin tutduğu
yolu haqq idi. O heç bir dövlətin torpaqlarına təcavüz
etməmiş, sadəcə vətəninin müdafiəsinə qalxmışdı.
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!

Ürəyində vətən boyda ağrı daşıyan şair, bir gün
düşüncəli və kədərli bir haldaykən Türkiyədən Çanaqqala zəfərini xəbər verən bir teleqraf alır. Bu xəbər
M.Akifi ürəkdən sevindirir. Əllərini göyə qaldıraraq
Rəbbinə minlərcə dəfə şükür edir. Gözləri yaşarır,
lakin bunlar sevinc göz yaşları idi. Böyük vətən şairinin ürəyi aldığı zəfər xəbəri ilə ilhama gəlir. “Çanaqqala Şəhidlərinə” adlı şeirini, sanki cəbhədə əsgərlərlə
bərabər savaşmış kimi həyəcan dolu bir ruhla o anda
qələmə alır:
Hər qarışa düşən mərmilər yüzlərcə can alır, ölüm
Çanaqqalada sanki adiləşirdi. Müqəddəs vətən torpaqları
üçün canından keçən qəhrəman vətən oğulları qanları ilə
hər qarış torpağı qorumağa çalışır, polad sədlər qarşısına
vətən, millət və iman dolu sinələrini sipər edirdilər.
Bu ağır savaşı zəfərlə nəticələndirən əsgərin şanlı
xatirəsinə böyük vətən şairi misralarla abidə ucaldır.
Üstündən bir əsr keçməsinə baxmayaraq, səmimi duyğularla yazılan “Çanaqqala Şəhidlərinə” dastanı oxun•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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duqda istər istəməz o günlərə gedir və yaşanan hadisələri həyəcan və ürək ağrısı ilə hiss edirik.
Azərbaycanın xalq şairi B.Vahabzdə M.Akifin
“Çanaqqala Şəhidlərinə” dastanını hər dəfə əzbərdən
söylədikdə gözləri yaşarar, boğazı qəhərlənərdi. Adı
Çanaqqala müharibəsi ilə eyniləşən Türkiyənin milli
şairi Mehmet Akif müharibəni və zəfəri öz sənətiylə
əbədiləşdirdi. Mehmet Akif Çanaqqala şəhidləri və
bütün şəhidlərin ruhu üçün, Mehmetcik üçün, ən gözəl
və ən böyük, ən möhtəşəm abidəni sözlərlə ucaltdı.
Safahatın 6-cı kitabı olan Asımın son bölümündə yer
alan və müstəqil bir şəkildə “Çanaqqala Şəhidlərinə”,
“Çanaqqala dastanı”, “Məchul əsgər” adlarıyla da nəşr
olunan bu şeirlər dövrünün şair, yazar və natiqləri
tərəflərindən yüksək qiymətləndirildi.
“Çanaqqala Şəhidlərinə”şeiri, “Asım”ın sonuna
doğru Hocazadənin dilində söylədiyi lirik-epik bir
mənzumədir. Çanaqqaladakı müharibənin təsviriylə
başlayan şeirdə düşmənin həm sayca çox olması, həm
də İmperialist dövlətlərin hegemonluğu altında olan
və nə üçün, kimin üçün savaşdığını bilməyən bir çox
millətlərin qarşısında türk əsgərinin qəhrəmanlığından
bəhs edilir. Avropanın XX əsrdə bu torpaqlarda mədəniyyət adına etdiyi işgəncə və zülmlərin təsviri bu şeirdə qarşımıza çıxır.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesî f orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara‘yaKaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu: bir Avrupalı!”
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tû fan gibi, mahşer mahşer.
M.Akif müharibənin meydana gətirdiyi zülm, haqsızlıq və şiddəti dinin və milli prespektivdən baxmadan, zülmə uğrayan dininə, millətinə və cinsiyyətinə
baxmadan qloballaşdıraraq zalım ilə məzlum arasında
bir mübarizə olaraq görür və bütün məzlum insanları
zülmə qarşı birləşməyə çağırır. “Berlin xatirələri” şeirində almaniyalı analara söylədiyi sözlər bu deyilənləri çox gözəl ifadə edir:
Değil mi, bir anasın sen? Değil mi Almansın?
O halde fikr ile vicdana sahip insansın.
O halde “Asyalıdır, ırkı başkadır…” diyerek,
Benat-I cinsin olan ümmehatı incitecek
Yabancı tavrı yakışmaz senin faziletine.
Tərəflər arasında hərbi tarazlığın olmadığı bu
müharibənin acı tablosunu rəsm edən şair nəhayət
müharibənin əsl qəhrəmanını səhnəyə çıxardır. Şair bu
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qəhrəmanın iradəsini və bu iradə ilə gücünün ilahə
qaynağını təsvir etdikdən sonra şəhidlik mərtəbəsindən bəhs etməyə başlayır. M.Akif şeirinin məhz bu
hissəsində ustalığını göstərir. Şair ədəbi ifadə vasitələrindən müqayisə və təşbihlərdən istifadə edərək möhtəşəm bir abidə ucaldır.
Akifin yazdığı İstiqlal marşı, İstiqlal savaşının
əvvəllərində yazıldı. Cəbhədə vuruşan əsgərlərimizə
və onu arxa cəbhədə dəstəkləyən xalqa böyük bir ümid
və inam aşılayıb, milli müqavimətin mənəvi dayaqlarından biri oldu. “Çanaqqala Şəhidlərinə” şeiri də eyni
məzmuna sahib olub, şəhidləri ucaltmışdır. Bu gün də
hər iki müharibənin türk ədəbiyyatında təcəssümü olan
“Çanaqqala Şəhidlərinə” dastanı ilə İstiqlal marşı, millət və dövlət olaraq türk millətinin varlığını, milli birliyinin iki əhəmiyyətli dayağını təşkil edir.
Asım‘ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek: İşte
çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek. Şühedâ gövdesi,
bir baksana, dağlar, taşlar... O, rükû olmasa, dünyâda
eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından, uzanmış
yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten
ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki
kanın kurtarıyor tevhidi... Bedr‘in arslanları ancak,
bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın? “Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
M. Akifə görə Çanaqqalada şəhid olanların qanı,
Tövhidin, Allahın birliyi inancını, yəni İslamı qurtarmışdır. Şəhidlər bu yönüylə Bədir savaşına qatılanlarla müqayisə edilmişdir. Çanaqqala şəhidlərinin Bədir
qəhrəmanları ilə bir tutulması, hətta ancaq sifətiylə
daha üstün göstərilməsi, yalnız Akif kimi, özünü İslam
məfkurəsinə həsr etmiş bir şairin dilindən çıxa bilər.
Bədirdə şəhid və qazi olanlar da, Tövhidi, İslam əqidəsini qorumuşlar. Elə isə Çanaqqala müharibələri də
böyük İslam dünyasının Bədri kimidir. Osmanlı
İslamın son qalası olduğu kimi, Çanaqqala da
Osmanlının son qalası idi. Osmanlının Çanaqqalada
müqavimət gücü, türkün qurtuluşu ilə birlikdə İslam
dünyasının da qurtuluşu idi. Buna görə də Çanaqqala
şəhidləri Bədir şəhidləri qədər müqəddəsdir, mübarəkdir, şanlıdır.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be‘yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; Sonra
gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, Kanayan lâhdine
çeksem bütün ecrâmıyle; Ebr-i nî sânı açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına, Uzanırken,
gece mehtâbı getirsem yanına, Türbedârın gibi tâ fecre
kadar bekletsem; Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz
etsem; Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Akif Çanaqqala şəhidləri üçün bir abidə türbə ucaldır. Səma bu şəhidin qəbir örtüşüdür, tavanı ilk bahar
buludlarıdır. Şamları ülkər ulduzudur. Gecə mehtabı
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keşiyində duran türbədarındır.Türbənin çılçırağı, günəşdir. Şəhidin kəfəni, axşam qaranlığıdır. Şair, sanki bütün
bir kainatdan qurulmuş məzarı da şəhidə kafi görməyib:
“Yenə bir şey yapabildik diyemem hatırana.” - misrasını söyləyir. Şairin şeirinin başından sonuna qədər istifadə
etdiyi təşbihlər, bənzətmələr, mübaliğələr onun sənət fəlsəfəsini açıqlayır. Şeirə ümumi quruluş etibarilə baxıldığı
zaman, müvafiq olaraq, Çanaqqala savaşında, Qərb dünyasının türk millətinə olan hücumu, Qərbin mədəniyyət
adına işlədiyi cinayətlər, türk əsgərinin cəsarəti, imanı,
inancı, qəhrəmanlığı və nəhayət şəhid olması ilə, şairin
şəhidlər üçün düşündüyü təbiət ünsürlərindən meydana
gətirdiyi möhtəşəm türbənin lirik bir dillə təsvir edilməsi
görülür. Xüsusilə şairin, “Yenə də bir şey yapabildik diyemem hatırana“ sözləri ilə, qeyri-kafi gördüyü bu möhtəşəm türbə təsviri ilə şairin şəhidlərə verdiyi dəyəri
görə bilərik. Şeirdə seçilən ifadələr o qədər canlıdır ki,
insanı həyəcanlandırır və müharibənin bütün dəhşətini
hiss etdirir. Seçilən ifadələr, qafiyələr, səs ahəngi savaşı
və zəfəri mükəmməl bir şəkildə oxucusuna çatdırır.
Şeiri beş bölümdə dəyərləndirsək, birinci hissəsində
Çanaqqala boğazını mühasirə edən düşmən gücləri, ikinci hissədə bu düşmən güclərini meydana gətirən millətlərin müxtəlifliyi və bunların mərhəmətsizliyi, üçüncü
hissədə düşmənin çox güclü silahlarına qarşı qəhrəmancasına mübarizə edən türk əsgərinin qəhrəmanlığı, dördüncü hissədə yurdunu qorumaq üçün can verən əsgərin
şəhidliklə müjdələnməsi və beşinci hissədə:
Sen ki, a‘sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât, Sana
gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... Ey şehid oğlu
şehid, isteme benden makber, Sana âğû şunu açmış
duruyor Peygamber. - misraları ilə şəhidlərin mükafat olaraq Hz.Muhammed (sas) ‘le birlikdə olacaqları
dilə gətirilir.
Başdan sona şeirə baxdığımızda Çanaqqala savaşında Qərb dünyasının türk millətinə olan təcavüzü,
Avropanın mədəniyyət adı altında işlədiyi cinayətlər,
türk əsgərinin cəsarəti, imanı, inancı, qəhrəmanlığı və
nəhayət şəhidlik mərtəbəsinə ucalmasını görürük. Akif
şəhidlər üçün təbiət ünsürlərindən ucaltdığı möhtəşəm
türbəni lirik bir dillə ifadə edir. Xüsusilə də “Yine bir
şey yapabildim diyemem hatırana”sözləriylə bu
möcüzəvi türbə tablosunu yetərsiz görür. Şeirdə seçdiyi ifadələr, qafiyələr və ədəbi ifadə vasitələri istər
savaşı, istərsə də şəhidləri və şəhidliyi mükəmməl bir
şəkildə anlatmağa imkan verir.
Bu əsər türk ədəbiyyatının şah əsəri hesab edilir.
Belə ki, Şairi-əzəm deyə adlandırılan Əbdülhak
Hamid: “Akifin “Çanaqqala”sı bir şeir abidəsidir ki,
indiyə qədər belə bir şey türkcədə yazılmadı, qorxuram ki, bundan sonra da yazılmayacaq.”
Sonrakı dövrlərdə də bu şeirə yüksək qiymət verilmişdir. Nurəddin Topçu. Bu şeiri “Dünya ədəbiyyatında bir zəfər abidəsi”, Nihat Sami Banarlı “İman və
həyəcan mərmərləriylə yonulmuş bir söz abidəsi”,
M.Akifin ən böyük tədqiqatçısı Mehmet Doğan

“Ədəbiyyatımızın ən möhtəşəm dastan parçası”olaraq
qiymətləndirmişlər.
M. Akifə, “İstiqlal marşı”nı təkrar yaza bilərsinizmi? - deyə soruşan bir gəncə xəstə yatağında çox ağır
vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, qaşlarını çatar və
yarıya qədər qalxaraq “Allah bu millətə bir daha
İstiqlal marşı yazdırtmasın!” deyir. Biz də şairin sözlərini təkrarlayaraq, “Allah bizlərə bir daha belə müharibə və fəlakət göstərməsin, millət olaraq bizi əbədiyyən birlik və bərabərlik içində yaşatsın!” deyirik.
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ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда тцрк ядябиййатына, тцрк
шаир вя йазычыларынын ясярляриня мараг хейли бюйцк иди. Илляр кечдикъя
тцрк алимляри дя Азярбайъан ядябиййатына мараг сармыш вя Азярбайъан шаир вя йазычылары щаггында
тядгигатлар апарараг щям тцрк,
щям дя Азярбайъан охуъуларыны
мялуматландырмышлар. Тцрк алимляриндян Исмаил Щикмят Азярбайъан
Дювлят Дарцлфцнунунда дярс дедийи мцддятдя Азярбайъан классик
ядябиййатыны тядгиг етмиш, Ленинград вя Москва китабханаларында,
архивляриндя Азярбайъан ядябиййаты нцмунялярини ахтарыб тапмыш вя онлары тядгиг едяряк, чап
етдирмишдир. О, 1925-ъи илдя Бакыда
“Азярбайъан ядябиййаты тарихи”
адлы 2 ъилдлик китаб няшр етдирмишдир.
Бундан башга Исмаил Щикмят
мцхтялиф журнал сящифяляриндя дя
тядгиг етдийи Азярбайъан шаирляри
щаггында мягалялярля чыхыш етмишдир. Бу гябилдян онун “Маариф вя
Мядяниййят” журналында чап етдирдийи “Бюйцк азяри шаири Щябибинин
чох гиймятли бир шеири вя нязиряляри” вя “Ядябиййат тарихи тядгигляриндян Ящмяд Баьдади” адлы мягаляляри диггятя дяйяр тядгигатлардандыр. Ленинград китабханасында
Фцзулинин диванынын ичярисиндян тапыб, Щябибинин шеири олдуьуну
мцяййянляшдирян алим, Щябибинин
щямин шеириня йазылан нязиряляри
дя тясбит едиб, мягалясиндя мисалларла эюстярмишдир. (Бах: “Маариф
вя мядяниййят” журналында елми
арашдырмалар, Бакы 2013)
Ящмяд Баьдадинин дя йарадыъылыьыны арашдыран алим, Баьдадинин Х ясрдя Баьдадда доьулуб йетишдийини, цслуб вя ифадясиня эюря
Азярбайъан шаири олдуьуну сцбут
30
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етмишдир. Бу тядгигат кечян ясрдя
тцрк алиминин Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьына эюстярдийи бюйцк
хидмятдир.
Бунлардан башга Истанбулдан
Бакыйа бир чох алимляр эяляряк
Азярбайъан шаир вя мцтяфяккирляри
щаггында мярузялярля чыхыш етмишляр. Бунлардан бири дя Истанбул университетинин
профессорларындан
Мещмет Али Айнидир.
Онун 1921-ъи ил 19 ийунда Бакыда охудуьу мцщазирянин “Маариф
вя Мядяниййят” журналынын 1923-ъц
ил 4-5-ъи нюмрясиндя чап олунмуш
мятни, хцсусиля диггяти ъялб едир.
Истанбул университетиндя тарих,
фялсяфя вя Ислам фялсяфясиндян
дярс дейян Мещмед Али Айнинин
мцщазиряси Азярбайъан мцтяфяккирляриндян шамахылы Сейид Йящйа
вя нахчыванлы Баба Немятуллайа
щяср едилмишдир. Нахчыванлы Баба
Немятулланын чох гиймятли тяфсиринин одуьуну сюйляйян мцяллиф,
онун бу тяфсири йазаркян башга
алимлярин, щятта юзцндян яввял йашамыш тядгигатчылардан Ъаращ, Зямяхшяри, Фяхри Рази, Гази Бейзави кими алимлярин беля, ясярляриня
мцраъият етмядийини, анъаг юз елми эюрцшляриня, дцшцнъяляриня
ясасланараг йаздыьыны сюйляйир.
Османлы йазычыларындан Киритли Ящмяд Мухтар Яфянди бир нечя досту иля бирликдя пул топлайараг, бу
ясяри Истанбулда чап етдирмишдир.
Бу ясяр Истанбулда Нур Османиййя китабханасында сахланылмагдадыр. Мцяллиф, Баба Немятулланын фялсяфянин ясасы олан вцъудун
мащиййяти, тювр вя тярзиндян бящс
едян бу гиймятли китабыны, истяр
мцлащизяляринин дяйяри, фикирляринин саьламлыьы вя истярся дя цслубунун эюзяллийи вя ащянэдарлыьына
эюря Гярбин фялсяфя китабларындан
щеч дя эери галмадыьыны сюйляйир.
Мещмед Али Айни мярузясиндя ясас диггяти Сейид Йящйанын
йарадыъылыьына ъялб етмишдир.
Эцнцмцзя гядяр унудулмайан

Азярбайъан тясяввцф алимляриндян олан Сейид Йящйа щиъри 850-ъи
(1434) илдя Шамахыда анадан олмушдур. Атасы Сейид Бящаяддиндир. Ушаг йашларындан аьлы вя зякасы иля дюврцнцн бюйцк алимляриндян Сядряддинин диггятини ъялб етмиш, ону юз йанына алараг, тялим
вя тярбийясиля мяшьул олмуш вя о
гядяр гиймятляндирмишдир ки, гызыны да она яря вермишдир. Мцяллиминин вяфатындан сонра Сейид Йящйа
Бакыйа кючмцшдцр.
Бакы щюкмдары Хялил Бяй она
лайиг олдуьу ещтирамы вя щюрмяти
эюстярмиш вя Сейидин шющряти аз
бир заманда бцтцн Ислам юлкяляриня йайылмышды.
Щяр тяряфдян хцсусиля дя Анадолудан елм вя щягигят ахтаран
мцридляр ахын-ахын онун йанына
эялирди. Бунлардан бязиляри мяняви ъящятдян йцксяк мягамлара
йетишмишляр.
Ярзинъанлы Пир Мещмет Бещаеддин иля Измирли Кантиряли Юмяр Дядя Сейид Йящйанын шаэирдляриндян
олуб. Османлы тцркляри арасында Ядлан Шябани, Сцнбцли-Сянани, Рамазани, Ъаращи, Шямси, Ящмяди, Мисри, Ушшаги тяригятляри Пир Мещмет
Бещаеддин васитясиля, Эцлшяни тяригяти ися Юмяр Дядя васитясиля Сейид Йящйанын давамчыларыдыр. Сейид Йящйанын йанына эяля билмяйянляр ися онун фикирлярини, тяфяккцрцнц Юмяр Дядя, Пир Мещмет
Бещаеддин вя онларын йаратдыьы тяригятлярин мцридляри васитясиля юйрянирдиляр. Сейид Йящйа юз дцшцнъя,
идейа вя фялсяфи мцддяаларыны йаймаг цчцн Юмяр Дядяни Гарабаь,
Эянъя вя Тябризя эюндярмишдир.
Сейид Йящйанын тялябяси олан
Юмяр Дядя дя, юзц кими мяшщур
бир алим олан Эцлшяни лягябли Дийарбакырлы Ибращими йетишдирмишдир.
Мещмед Али Айни Ибращим
Эцлшянинин елм вя билийинин мцкяммяллийиня вя камиллийиня
сцбут кими, онун Мювлана Ъялаляддин Руминин мяснявисиня ня-
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зиря олараг “Китаби-мяняви” адлы
бир китаб йаздыьыны сюйляйир.
Тябриздя Юмяр Дядя вяфат етдикдян сонра Эцлшяни Мисиря эетмиш вя орада чох щюрмятля гаршыланмышдыр.
Хялвяти тяригятини йарадан вя
Ислам фялсяфясини бцтцн Ислам Шяргиня йаймаьа мцвяффяг олмуш
Сейид Йящйайа шющрят эятирян ян
мцщцм ясяри “Вирд-ял-сеттар”дыр.
(Аллащын зикр олунмасы)
Беля ки, Мещмет Али Айни бу
китабы щяр сящяр йцз минлярля
мцсялманын охудуьуну сюйляйир.
Сейид бу ясяриня, инсанларын
ейбляринин ортайа чыхмамасыны арзу едяряк башлайыр. Чцнки, онун
фикринъя инсанларын ейбляри цзляриня вурулса, мейдана бир чох фялакят вя рягабятляр чыхар. Мясяляйя
бу ъцр мцнасибят, Сейидин бяшяриййятя мярщямят вя шяфгятля йанашдыьынын эюстяриъисидир.
Сейидин бу ясяриндя чох ящямиййят вердийи мясялялярдян бири дя
гялбин паклыьы вя тямизлийидир. Гялбин щцзур вя сакитлийи, инсанын ращатлыьы, цряйин тямизлийиндян кечир.
Сейид Йящйанын бу ясяриня
мцхтялиф юлкялярин алимляри шярщляр
йазмышлар. Бунлардан ян башлыъалары Абдуллащ-яш Шяряфавинин, Истйаблы Шащ Вялиуллащын, Тиряли Кара Челеби Мещмет, истанбуллу
алимлярдян Мцстягимзадя Садяддин, Кастамонулу Юмяр Фуад вя
Нцсущизадя Камяляддин Яфяндинин шярщляридир. Нцсущизадя Камаляддин Яфяндинин бу эюзял шярщи 1287-ъи (1871) илдя Истанбулда
Мятбяяйи-Амирядя чап едилмишдир. Сейид Йящйанын “Вирд-ял-Сеттар” ясяриндян башга да гиймятли
ясярляри вардыр. Бунлардан бири дя
“Ясрар-ят-Талибин”
ясяридир.
Ярябъя йазылан бу китаб профессор
Мещмет Али Айнинин фикринъя тясяввцфя аид чох мютябяр вя классик бир ясярдир. Кастамонулу Бекташи Рямзи Бяй бу китабы тцркъяйя
тяръцмя етмишдир. Мещмед Али
Айни чап едилмяйян бу китабын
мязмуну щаггында да мялумат
верир. Алим, бюйцк мцтяфяккирин

дцшцнъялярини дя шярщ едир ки, бу
фикирляр тясяввцф елмини арашдыран
алим вя тядгигатчылар цчцн чох
гиймятлидир.
Сейид Йящйа “Вирд-ял Сеттар”
ясяриня Ислам дининин адят вя ганунларыны тяриф етмякля вя
мцнаъатла башлайыр вя бу динин
каинат елминин ян мцкяммяли олдуьунун сюйляйир.
Инсанын башынын цстцндя дуран
вя доланан бу минляръя улдузлар,
Ай вя Эцняш нядир? Бу нящайятсиз цмман-каинат ичиндя, бизим
йеримиз щардадыр? Биз инсанларын
мащиййяти нядир? Вязифямиз нядир? Щардан эялдик, щара эедирик?
Мещмет Али Айни эюстярир ки,
гялямин щялл етмяйя аъиз олдуьу
бу суаллар башга алимляр кими Сейид Йящйаны да дцшцндцрмцш вя
онун бу суаллара вердийи ъаваблар,
онун мювге вя мягсядиня уйьундур вя инсанлары елм, црфан вя хошбяхтлийя йюнялдяъяк тярздядир.
Бунунла бярабяр, Сейид Йящйанын
мцлащизяляри цмуми тяфяккцря
зидд дейилди.
Сейид Йящйа хилгят мясялясиндя, инсан бядяниндян бир нур пейда олдуьу вя диэяр гисмлярин бу
нурдан щисся-щисся ямяля эяляряк
тяшяккцл етдийи фикрини иряли сцрцр.
Сейид Йящйа юз тясяввцф нязяриййясиндя инсанлара, ня гядяр
шющрят вя дювлят сащиби олурса олсун, эцнцн бириндя гара торпаг алтына эиряъяклярини хатырладараг, онлары гяфлят йухусундан ойатмаьа
чалышыр. “Биз бу дцнйайа
отурмаьа, йейиб ичиб ойнамаьа эялмядик” дедикдян сонра, бир чох
алимляри мяшьул едян елмлярин тяснифи мясялясиня тохунур. Бу мясяля индийя гядяр бир чох алимляри
дцшцндцрмцш вя бу мювзуда бир
чох бюйцк китаблар йазылмышдыр.
Сейид Йящйанын мцлащизяляриня эюря инсан юз бядянинин мадди
вя мяняви тялябатына лазым олан
елмляри юйрянмякля йанашы, рущун
гидасы вя сяадяти цчцн лазым олан
елмляри дя юйрянмялидир. Сейид
Йящйа елмляри “защири” вя “батини” (мяняви) дейя ики йеря айырыр

вя елм-и батиня даща чох ящямиййят верир. Сейид Йящйа инсанын
няфсиня щяср етдийи бу рисалясиндя,
инсаны мяняви корлуьа сювг едян
яхлаги хцсусиййятлярин няляр олдуьуну да бир-бир сайыр. Бунлар
кин, рийакарлыг, пахыллыг, щясяд,
йалан, гейбят, ловьалыг, худпясяндлик вя саирядир. Бунлары чиркинлик щесаб едян Сейид Йящйа бунларын щяр биринин айры-айрылыгда
хцсусиййятлярини дя изащ едир.
Мясялян, о дейир ки, “пахыллыг
юз малындан ян дяйярсизини, щятта
юзцня лазым олмайан вя артыглыг
едян бир шейи беля башгасына вермяйя гыймамагдыр”
Ислам алимлярини щямишя бир
мясяля чох дцшцндцрмцшдцр: инсанлар елм вя тярбийя юйрянмякля
пис ямялляриндян ял чякя билярми?
Сейид Йящйанын фикринъя, елм
инсанлары камилляшдирмяк цчцн
ясас мейардыр. О йазыр:
“Щер кесте саадет ве шекавет
(бядбяхтлик) кабилийети вардыр. Ойле исе “бир киши мащзен (халис)
сеййиддир вя йа шекк-и мащздыр”
(шцбщяли) демяк ъаиз олмаз. Белки, “щасенаты (хейирли ишлер) сеййиатына галиб исе сеййиддир вя йа билакс, о кимсенин сеййиаты щасенаты
цзерине галиб исе шуглдур” (дярд)
денмялидир. Бунун гайры ве аксини сюйлемек зелалеттир” (2., с.14)
Биз ону да ялавя едяк ки, цч
дилдя, яряб, фарс вя Азярбайъан
дилиндя ясяр йазан Сейид Йящйанын ясярляриндя диггяти ъялб едян
ъящятлярдян бири дя одур ки, о
мювзуларыны вя мцлащизялярини
чох вахт Гуран айяляри вя
Пейьямбяр Яфяндимизин щядисляри
иля ясасландырмаьа чалышмышдыр.
Сейид Йящйанын “Ясрар-ят-Талибин” ясяриндян башга “КяшфялГц луб”,”Мя на зир-я л -Аши гин”,
“Рцмцз-цл-Ишарят”, “Сяфа-цл-Ясрар”, “Щяфт Иглим”, “Ятвар-цл-Гцлуб”, “Бяйан-цл-Елм” вя с. кими
22 ясяри дя вардыр.
Бу китаблар Истанбулда Нур Османийя китабханасында мцщафизя
олунур. Мещмет Али Айни бу китабларын чох эюзял хятля йазылдыьы•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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ны да хцсуси гейд едир.
Бунлардан башга Сейид Йящйа
Ширвани, Йящйа Эцлшянизадянин
“Суалат” ясяриня дя бир шярщ йазмышдыр.
Бюйцк Азярбайъан мцтяфяккири Сейид Йящйа щаггында Мещмет
Али Айнинин тядгигатлары иля йанашы
тцрк алимляриндян Фуад Кюпрцлц,
Яддцлбаки Эюлпинарлы, Тащсин Йазычы вя б. тядгигатчылар да Сейид
Йящйанын ясярляри, онун фялсяфи,
дини вя тясяввцфи дцшцнъяляри барядя эениш мялуматлар вермишляр.
Тцрк алимляринин илк тядгигат
кими бу хидмятляри, сонракы нясил
алимляринин дя нязяр диггятини
ъялб етмиш вя эцнцмцзя гядяр бир
чох алимляр, Азярбайъан ядиб вя
мцтяфяккирляринин ясярлярини тядгиг етмишляр. Бу арашдырмаларын
нятиъясидир ки, бир чох классик
мцтяфяккир алимляримиз кими, ХВ
ясрдя йашамыш Сейид Йящйа

эцнцмцздя дя унудулмамыш вя
гиймятляндирилмишдир.
ЙУНЕСКО 2013-ъц или Сейид
Йящйа Ширвани или елан етмиш вя
Парисдя, ЙУНЕСКО мяркязиндя
Сейид Йящйайа щяср олунмуш симпозиум кечирилдикдян сонра,
дцнйанын бир чох юлкяляриндя дя
бу мювзуда конфранслар тяшкил
олунмушдур.

Ядябиййат:
1. Азербайджанская Советская Энциклопедия Баку 1974
т.1.
2. “Маариф вя Мядяниййят”
журналында елми арашдырмалар. Бакы
2013.
3. Мещмет Рыщтым. Сейид
Йащйа Бакуви вя Хялвятилик. Бакы
2005.

Barat Osmanova
Seyid Yahya Şhirvani
Summary
This article mentions special interest of Turkish Scientists of the
early Twentieth Century for researches of Azerbaijani science
and literature. In 1921 Mehmet Ali Ayni- a professor from
İstanbul- delivered a speech about medival Azerbaijani scientists
at the conference held in Baku. His valuable thoughts are perfect
example of Turkish-Azerbaijani scientific and literary relations
existing since centuries.

Azərbaycan xalqının ikili taleyi
Kərim Məşrutəçi Sönməz şeirində
Lətifə Mirzəyeva
AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun
elmi işçisi
Azərbaycan poeziyasının qüdrətli
nümayəndələrindən biri kimi tanınan,
çoxcəhətli yaradıcılığı ilə seçilən, o
taylı-bu taylı Azərbaycanın görkəmli
şairi Kərim Məşrutəçi Sönməzin həyata poetik baxışlarını, ədəbi ideallarını
müəyyənləşdirən incə bir amil
mövcuddur ki, bu da onun öz
sələflərinin, müasirlərinin yaradıcılığına bəslədiyi qayğı və diqqətli münasibətidir. Şairin əsərlərində iki kövrək
hiss də özünü qabarıq şəkildə göstərir.
Bu bir şair kimi onun həm çox
qədirbilən, insanları dəyərləndirməyi
bacaran, həm də hər bir amilə obyektiv yanaşma tərzinə malik olmasındandır. Bu xüsusiyyətləri
K.M.Sönməzin o taylı-bu taylı qələm dostlarına,
görkəmli adamlara həsr etdiyi «Həsrət çələngi» sil-

siləsindən olan bütün əsərlərində öz əksini tapmışdır.
K.M.Sönməzin qocaman
şair Həbib Sahirin vəfatı münasibətilə qələmə aldığı «Bu ölüm
dərs oldu dirilər üçün» (1976
(1355)), «Səhənd kimdir?»
(1979 (1358)), xalq şairi Nəbi
Xəzriyə ünvanladığı «Şair
dünyanındır» (1981 (1360)),
«Şair və onun dövrü» (1982
(1361)), «Dalğalarda» («Dalğalarda görüş barı») (1984
(1363)), xalq şairi Bəxtiyar
Vahabzadəyə ithaf etdiyi
«Əlində» (1984 (1363)), Məhəmmədhüseyn
Şəhriyarın
anadan olmasının 80 illiyi
münasibətilə qələmə aldığı «Heydərbaba şairi» (1985
(1364)), xalq şairi Səməd Vurğunu və uşaq yazıçısı
Səməd Behrəngini xatırladan «İki Səməd, iki tale»
(1986 (1365)), «Zəlimxan Yaquba», «Xalidə xanımın

Ədəbiyyat

ad günü münasibətilə…», «Mustafa İskəndərzadəyə»
(1988 (1367)) və b. adlı şeirləri, 1987-ci ildə Bakıya
səfəri ilə əlaqədar təəssüratlarını özündə əks etdirən
«Həsrət çələngi» (2002 (1381)) sərlövhəli kitabı bu
qəbildən olan əsərlərdəndir.
«K.M.Sönməzin «Həsrət çələngi» silsiləsindən
olan şeirləri Cənubda heç vədə solmayan milli
düşüncənin parlaq sənədidir. Cənub xalqının ideallarının aydın və düzgün ifadəsi baxımından ona bənzər
ikinci bir şair göstərmək çətindir» (2, 428-429).
Bu mövzuda yaranmış ədəbi nümunələr içərisində
K.M.Sönməzin böyük tarixə, şanlı keçmişə malik
olan Azərbaycan xalqının faciəsi, kədəri və sevincini
əks etdirən «İki Səməd, iki tale» adlı şeirinin də
xüsusi mövqeyi vardır. Şairin XX əsrin səksəninci
illərində qələmə aldığı ədəbi nümunələr içərisində bu
əsərin yeri böyükdür.
«İki Səməd, iki tale» adlı şeir Azərbaycan SSR
xalq şairi, Elmlər Akademiyasının akademiki, əməkdar incəsənət xadimi, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı,
dünya şöhrətli Səməd Vurğun (1906-1956) ilə Güney
Azərbaycanın odlu vətənpərvəri, qüdrətli nasiri, usta
pedaqoqu, məharətli tərcüməçisi, görkəmli folklorşünası və təcrübəli siyasi xadimi Səməd Behrəngiyə
(1939-1968) həsr edilmişdir. K.M.Sönməzin o taylıbu taylı iki sənətkarın simasında bir xalqın ikili
taleyindən yazmağın nədir, hətta danışmağın belə hər
an qadağalar və hədələrlə üzləşdiyi bir dövrdə və
məkanda söz açmaq cəsarəti oxucularında ona qarşı
böyük rəğbət hissləri doğurur.
Şarin bu fərdiyyətlərin oxucularına təqdimində
istifadə etdiyi bədii vasitələr hər iki şəxsiyyətin keyfiyyətlərini müəyyənləşdirməkdə uğurlu ədəbi tapıntılar kimi çox qiymətlidir:
İki Səməd bir torpağın övladı,
Yaratdılar bir əsrin insanıyçın.
Birisinin şah əsəri: həyatı,
Biri məşəl oldu söz karvanıyçın (10,8).
K.M.Sönməz bu əsərdə hər iki qələm sahibinin
həyatını oxucusunun gözləri qarşısında canlandırır.
S.Vurğunun şəxsiyyətinin, əməyinin Quzey
Azərbaycanda
dəyərləndirildiyindən,
yüksək
qiymətləndirildiyindən nə qədər sevinir, qürur duyursa, S.Behrənginin xalq naminə yüksək əməllərinə
görə Güney Azərbaycanda şah cəlladları tərəfindən
öldürülərək Araz çayına atılmasından bir o qədər
kədərlənir və bu halı ürək ağrısı ilə qələmə alır:
İki Səməd vurğun oldu bu xalqa,
Hər ikisi xalq eşqilə yaratdı.
Alqışladı birin, el dalğa-dalğa,
Birin də, dalğalara, əğyar atdı (10,8).
Şair öz oxucularını ölçüyə gəlməyəcək mənalar
aləminə qanadlandırır. Burada xalqın tarixi taleyi,
mənəviyyat aləmi, qurtuluş idealı əsas tərənnüm
obyektinə çevrilir:

İki çinar bu torpaqda boy atdı,
Hər ikisi kölgə saldı başlara.
Biri məndə söz pərisin oyatdı,
Biri - dirçəl dedi: vətəndaşlara (10, 8).
Bir vətənin övladları olan S.Vurğunu və
S.Behrəngini daim qəlbində yaşadan K.M.Sönməz
birincinin onda söz pərisini oyatdığını böyük iftixarla söylədiyi kimi, ikincinin də xalqı inkişafa, yüksəkliyə çağırdığından qürur duyur.
Xalq şairi N.Xəzri «Sərhədlərin o tayında…» (B.,
«Azərnəşr», 1987) sərlövhəli kitabındakı «Sönməz»
başlıqlı əsərində yazır:
«Sönməzin çox səlis və obrazlı şeir dili vardır.
Mən ona öz fikrimi belə izah etdim:
- Mənə elə gəlir ki, siz Səməd Vurğun və Səhənd
günəşindən nur alıb Sönməz olmusunuz.
Sönməz utancaq halda dedi:
- Əslinə qalsa, S.Vurğun da, Səhənd də eyni dağın
qoşa zirvəsidir.
Mən bu fikirlə razılaşdım:
- Həmişə bir-birini görən, lakin qovuşmayan
zirvələr.
Bu söhbətdən bir ay keçəcək. Sönməz Bakıya
yazdığı məktubunda bu fikri təsdiqləyəcək:
«Buyurduğunuz kimi, böyük Sovet Azərbaycanı
şairi Səməd Vurğun və sonra rəhmətlik Səhəndin
yaradıcılığı məndə çox təsir buraxmışdır (5, 62-63).
S.Vurğunun yaradıcılığı ölkəmizin sərhədlərini
aşaraq dünyanın bir sıra ölkələrində, eləcə də qonşu
İranda da milyonların könül həmdəminə çevrilmişdir.
O taylı-bu taylı Azərbaycan şairi Əli Tudə
«Vətənpərvər sənətkarın ünsiyyət dünyası» adlı
məqaləsində yazırdı ki, Səməd Vurğunun ilhamlı
sənətinin mübariz səsi hələ müharibədən əvvəl
təlatümlü Arazın şahə qalxan dalğalarını yara-yara o
taya da çatmışdı.
Yaxşı yadımdadır, müharibə illərində şairin ərəb
əlifbası ilə çap olunmuş kitabları cənublu oxucular
arasında çatışmasa da, oradakı şeirlər yalnız bir dəfə,
uzaqbaşı iki dəfə oxunmaqla əhali içərisində əzbərlənirdi. Həyat nəfəsli misralar öz dönük talelərindən
küsən zəhmətkeş insanların dərdli ürəklərində yaşamağa həvəs, mübarizəyə təşəbbüs, gələcəyə inam
doğururdu (12, 38).
S.Behrəngi özü də S.Vurğuna, onun yaradıcılığına
böyük rəğbət bəsləyirdi. Onun şeirlərinin vurğunu idi.
Əsəd Behrəngi «Qardaşım Səməd Behrəngi» adlı
kitabında yazır:
«Səmədin böyük qayğısı ilə artıq Mirzə Ələkbər
Sabirin, Mirzəli Möcüzün, Səməd Vurğunun, Şəhriyarın qələmlərinə mənsub olan əsərlər bizim ailədə
həmişə yolu gözlənilən qonaqlara çevrildilər. Səməd
Vurğunun ailəyə yol tapan şeirləri həmişə xüsusi
məhəbbətlə qarşılanırdı. Səməd sonralar təəssüflə
qeyd edirdi ki, Vurğun başqa şairlər kimi təbliğ edil•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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səydi, mənim həmvətənlərimin sevimli sənətkarlarından biri olardı» (6, 72-73).
Şəhriyarın «Heydərbaba»sı: müəllifin əlindən
tutub, bəlkə də bütün dünyanı gəzdirdi: Bunun bir
səbəbi də şübhəsiz ki, şairin bu əsəri öz doğma ana
dilində yazması idi. Amma elə bu fonda Səməd
Behrəngi başqa bir fikir də irəli sürür… «Şəhriyardan
qabaqkı və Şəhriyardan sonrakı şairlərin əsərləri
xalqın əlində deyil, onların nəşr və yayılmasına
imkan yoxdur. Soruşuram: Əgər Vurğunun əsərlərinə
«Heydərbaba»can nəşr və çap imkanı versəydilər
Şəhriyarı təqlid edənlər və onun ardınca gedənlər
yenə bu qədər olardımı?» (1, 438).
S.Behrənginin problemə münasibətini bildirmək
üçün tapdığı məntiqə heyran qalmamaq mümkün
deyil. Burada hansısa bir alimin «Məni kəhkəşanın
əzəmətindən çox, onun ölçülərini müəyyənləşdirən
insan zəkası heyran qoyur» sözləri yada düşür.
Bu fikir S.Behrənginin Azərbaycan poeziyasının
iftixarı S.Vurğuna, onun şəxsiyyətinə, yaradıcılığına
bəslədiyi münasibətdən doğmuşdur.
Güney Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Azərbaycan
dilinin tədrisi üçün kitablar yazan, kənd-kənd gəzib
ana dili dərslərini keçən, öz şəxsi vəsaiti hesabına
kitab alıb uşaqlara paylayan, pəhləvi rejiminin təzyiqlərinə baxmayaraq yorulmadan yazıb-yaradan
S.Behrəngi S.Vurğunun «Azərbaycan» şeirinə
xüsusilə məftun idi.
Ə.Behrəngi xatırladır ki, «Mən Səmədin bu şeiri
dəfələrlə «Milli himn» adlandırdığının şahidi olmuşam.
Şeirin bəzi parçalarını elə hərarət və ehtirasla oxuyurdu
ki, ona qibtə etməmək mümkün deyildi (6, 72-73).
Quzey Azərbaycan ədəbiyyatının təbliğində də
böyük əməyi olan S.Behrəngi məqalələrinin birində
S.Vurğunun yaradıcılığından söz açaraq yazır ki,
«S.Vurğunun istər məhəbbət, istərsə də ictimai-siyasi
lirikası öz sadəliyi, aydınlığı, yüksək sənətkarlığı ilə
əsrlər boyu yaşayacaqdır» (3, 124).
İki Səməd könül verdi bir elə,
Hər ikisi bir yol üçün dayaqdır.
Biri dönmüş əzəmətli heykələ,
Birisinin adın çəkmək yasaqdır (10,8).
Öz qısa ömrünü bütünlükdə xalqına həsr edən
S.Behrəngi uşaqların şirin arzu və xəyallarını,
gülüşlərini, dərdlərini, göz yaşlarını qələmə alaraq
onlar üçün gözəl hekayələr, nağıllar yazdı. Bir müəllim və yazıçı kimi vətən övladlarına həmdərd oldu.
«Xalq şairimiz Səməd Vurğun yazırdı: «Biz
uşaqla danışdığımız zaman insanla danışdığımızı,
uşaq üçün yazdığımız zaman, insan üçün yazdığımızı
unutmamalıyıq». «Bax, Səməd Behrəngi də belə
sadə, aydın dildə yazırdı» (3, 122).
29 illik həyatında öz xalqına böyük ədəbi irs
qoyub gedən S.Behrəngini müasirləri «Zülmətdə işıq,
qaranlıq səmada parlaq ulduz» adlandırırdılar.
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Hər iki qələm sahibi – S.Vurğun və S.Behrəngi
sağlığında da, dünyasını dəyişdikdən sonra da o taylıbu taylı Azərbaycan xalqı tərəfindən, eləcə də
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da sevilmiş,
sevilir və böyük ehtiramla yad edilirlər.
Bir vətənin övladı olan bu iki sənətkarın hər
ikisinin qələminin kəsərli, özlərinin insanlara arxadayaq olduğu, bir amal üçün yaşayıb-yaratdıqları,
hətta eyni adı daşıdıqları halda talelərinin birbirindən fərqli olması K.M.Sönməzi sarsıdır:
İki ürək bir sinədə döyündü,
Hər ikisi bir gövdəyə qan verdi.
Biri çatdı arzusuna, öyündü,
Biri, azad həyat! – dedi, can verdi (10, 8).
Sənətkarın bu şeirdə öldüyünü bildirən müəllif
gələcəyə ümidli baxışı ilə alqışlanır. Haqqın öz yerini tapacağına oxucusunda inam yaradır:
Qoy birini hər evdə, hər obada
Alqışlasın həm indi, həm də gələcək.
Birisinin arzu gülü solsa da,
Əminəm ki, bir gün çiçəklənəcək (10, 8)!
Bu nikbin baxış, bu yüksək əhval-ruhiyyə
K.M.Sönməz poeziyası üçün ümdə keyfiyyətlərdən
biridir.
Görkəmli alim, tənqidçi Abbas Zamanov 1985-ci
ildə doktor Cavad Heyətə yazdığı məktubda
K.M.Sönməzin «İki Səməd, iki tale» adlı şeirini belə
qiymətləndirmişdir:
«Bu şeiri hamımız bəyəndik. Bu adicə bir şeir deyildir, poetik bir dastandır, bir dastan ki, böyük bir
xalqın faciəsi, sevinci və kədəri onda öz əksini tapmışdır. Elə bir dastan ki, ürəyimizdən keçənlər ustad şair
ilhamı ilə ümumiləşdirilib rəsm edilmişdir…» (13, 1).
O taylı-bu taylı Azərbaycanımızın görkəmli
sənətkarları S.Vurğun və S.Behrənginin bir-birindən
fərqli olan ikili taleyini özündə əks etdirən, hisshəyəcansız oxunması mümkün olmayan, hər bir misrası belə qəlbləri riqqətə gətirən K.M.Sönməz
qələminin məhsulu olan «İki Səməd, iki tale» ünvanlı şeir ölçüyə gəlməyəcək qədər dəyəri olan bir sənət
nümunəsidir.
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Latifa Mirzayeva
Double destiny of Azerbaijani people in
the poetry of K.M. Sonmez
Summary
Double destiny of Azerbaijan people was
expressed in the "Two-Samads, two destinies"
poem by Sonmez. The poem, expressing
tragedy, grief and the joy of nation, has a special
place among the poet’s works, which were written in eightieth years of the XX century. The
means of artistic expression which he used to
bring his ideas to the readers, are very precious
to determine the personal qualities of the poets.

Haşım Tərlanın poeziyasında
vətənpərvərlik motivləri
Dilbər Mirzəyeva
AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun kiçik elmi işçisi
Güney Azərbaycanın görkəmli söz ustalarından biri də
Haşım Tərlandır. 1923-cü ildə Bakıda fəhlə ailəsində
anadan olan, ilk təhsilini burada - 10 saylı orta məktəbdə
alan Mir Haşım kiçik yaşlarından şeirə böyük həvəs
göstərmişdir... Ədəbi aləmə gəlişi Səməd Vurğunun xeyirduası ilə gerçəkləşən H. Tərlan həmin məqamı xatırlayaraq
əsərlərinin birində yazır: “İlk şerimi Yazıçılar İttifaqına
apardım. O zaman Yazıcılar İttifaqının sədri böyük şairimiz Səməd Vurğun idi. Şeirimi ona oxuyub cavab
gözlədim. Səməd şerimi məndən alıb “Pioner” jurnalına
göndərib orada çap olmağına söz verdi. “Pioner” jurnalının
yeni sayında öz şerimi şəklim ilə çap olduğunu gördüm və
cox sevindim. Ona görə də şeir yazmağa həvəsim gündəngünə artdı.”(1. səh.1-2)

Lakin sərt tale gecə-gündüz oxuyub biliyini artıran, birbirinin ardınca şeirlər yazan məktəbli Haşıma bu sevinci
qədərincə yaşamağı çox gördü. Bütün iranlı mühacirlər kimi
Haşım Tərlan ailəsi ilə 1938-ci ildə İrana sürgün edildi.
Bununla da Haşım Tərlanın həyatının ikinci mərhələsi

başladı.
Özü istəmədən dərslərindən, oxuduğu sinifdən,
yoldaşlarından ayrılan yeniyetməni qarşıda həyatın əzablı
yolları, sərt sınaqları gözləyirdi. Onların ailəsi ata-baba
yurdunda-Güney Azərbaycanın Sərab mahalının
Zəngilabad kəndinə köçdülər. Gələcək şair, ümumiyyətlə
İranda təhsil almaq imkanı tapmırdı və işləmək üçün
Tehrana getməli olur. Orada bir müddət nəccarlıq (xarrat)
edir, sonra köynəktikmə karxanasında işə daxil olur. Öz
taleyində minlərlə sürgün soydaşının faciəsini yaşayan
Haşım Tərlan sistemli təhsil ala bilməsə də, qələmini
korşalmağa qoymur və ədəbi fəaliyyəti davam etdirir.
Lakin İranda ana dilində yazıb-oxumaq, kitab nəşr
etdirmək yasaq olunduğundan o, şeirlərini çap etdirə
bilmir.
SSRİ-İran müqaviləsinin şərtinə əsasən 1941-ci ilin
yayında Qızıl Ordu İrana daxil olur. Bu hadisə şairin
taleyinin dəyişməsində əhəmiyyətli rol oynayır.. 1942-ci
ildən etibarən Təbrizdə “Vətən yolunda” qəzetinin ana
dilində çıxması Tehranda yaşayan gənc şairi çox sevindirir
və o, yazdığı şeirləri “Vətən yolunda” qəzetinə yollayır və
çox keçmədən özü də Təbrizə gəlir. Bir qədər sonra qəzetin
nəzdində yaranan “Şairlər məclisi” Haşım Tərlanın
yaradıcılığına istiqamət verir, onu yeni məcraya salır.
Ümumiyyətlə, 1941-46-ci illər Haşım Tərlan şeirinin çiçəklənmə dövrüdür. Bu illərdə şairin şerləri həm ideya-məzmun, həm də forma etibarilə bitkinləşir. 1946-cı ilin
dekabrında Cənubi Azərbaycanda milli hərəkat boğulduqdan sonra o, həbsə alınır və sürgünə göndərilir.
1952-1953-cu illərdə İranda gedən siyasi ictimai proseslər nəticəsində Tehranda yaşayan azərbaycanlı yazıçı və
şairlər “Azərbaycan cəmiyyəti”ni yaradırlar. Cəmiyyətin
yaranmasında yaxından iştirak edən Haşım Tərlan yenə də
öz kəskin şeirləri ilə çıxış edir. Ancaq çox keçmədən
cəmiyyət şovinist pəhləvi rejiminin quldurları tərəfindən
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dağıdılır, onun üzvləri ciddi təqib olunur və böyük əzabəziyyətlərə məruz qalır.
1978-79-cu illərdə iki min beş yüz illik şahlıq rejiminə
qarşı kütləvi üsyanlar şairi ruhlandırır və onun ilham mənbəyi olur. İslam İnqilabını böyük sevinclə qarşılayan Haşım
Tərlan əsl amal və məqsədini ifadə edərək bir-birinin ardınca “Şah gedər oldu”, “Mənimdir”, “Qalibiyyət bayramı” və
s. kimi şeirlərini yazır. əsərlərinin birində o qeyd edir:
İran yenə də çalxalanır al qanların içində,
Xalqın gülür taleyi tufanlar içində.
Andımız qəhrəmanlıq, vicdanımız tər-təmiz
Qanadımız inqilab məqsədimiz azadlıq.
Can atırıq durmadan sabahın şən çağında,
Azad həyat qurmağa şahlar məzarlığında. (1. səh. 97)
Şahlıq üsul-idarəsinin süqut eləməsindən bir il sonra
Haşım Tərlanın “Alovlu şeirlər” kitabı Gəncəli Səbahinin
giriş sözü ilə işıq üzü görür. Bu kitabda şairin əsasən 194142-ci illərdə yazdığı şeirlər toplanmışdır. Haşım Tərlanın
“Alovlu şeirlər” adlandırdığı bu kitab doğrusu bir insanşair ömrünün aynasıdır. Biz bu aynaya baxarkən, şairin
keçirtdiyi iztirabları, həyəcanları duyur, sevinclərini,
kədərlərini hiss edirik. Arzu və ümidlərini, məhəbbət və
nifrətlərini başa düşürük, vətənimizdə baş verən irilixırdalı ictimai hadisələrin, şairin mənəviyyatında pozulmayan izlərini açıq-aydın görürük. Bununla yanaşı
yaradıcılığının keçirtdiyi inkişaf yolunu izləyirik, onun bir
şair kimi nailiyyətlərini, nöqsanlarını əyani surətdə
görürük. Demək olar ki, bu şer məcmuəsi şairin seçilmiş
əsərləri ünvanını da daşıya bilir. Çünki bu məcmuədə onun
müxtəlif illərdə, müxtəlif mövzularda, formalarda yazdığı
əsərlərin nümunələri toplayıb və yaradıcılığının səciyyəvi
xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirə bilib. Şairin “Alovlu
şeirlər” adlandırdığı bu şeir məcmuəsi, onun şəxsi həyatı
və mənəviyyatında əks olunan ictimai hadisələrin poetik
dünyasının güzgüsüdür desək, yanılmarıq.
H. Tərlan şəxsi həyatında çox əzab və əziyyətlər çəkib,
şahlıq rejiminin dözülməz və qeyri insani şəraitində
yaşayıb. Ədalətsizlikləri qanla, canla hiss edib, qəddar
Məhəmmədrzanın qılıncının dalı-qabağı kəsən zaman
məcburən doğma yurd-yuvasını buraxıb, təhsil əvəzinə
çörək dalınca qaçıb, Tehranda məhrumiyyətlərin qucağında bir gündə belə asudəlik görməyib, yediyi, içdiyi zəhərlə bulanıb. Bunların hamısı istər-istəməz gənc Tərlanın
zülmə ədalətsizliyə qarşı yönəldib. O şah rejiminə dərin
nifrət bəsləyib və onun yıxılmasını ürəkdən arzulayıb. Bu
dövrü həyatı şairin əsərlərində dərin iz buraxıb və onun
şəxsiyyətində, sənətində bariz şəkildə gözə çarpan
cəsurluq, mübarizlik, dönməzlik kimi qürur hisslərinin
qaynağı məhz yaşayışı olubdur.
Qürbət ab-havası, uzun illər doğma vətənin ayrılığı,
şairin misralarında həzinlik, kədər və həsrət hissləri, onun
qızğın, alovlu misralarında romantik xəyalların baş qaldırmasına səbəb olur. Sanki şair acınacaqlı vəziyyətdən yaza
qurtarmağa, xilas olmağa romantik qanadlarına ehtiyac
duyur. Yuxarıda saydığımız amillərin bir birinə qovuşması,
şairin sənət ideyalarına düz istiqamət verir.
H.Tərlan iyirmi ilə yaxındır ki, şeirlə məşğul olur.
Yazıb yaratdığı əsərləri mətbuatda, məcmuələrdə nəşr
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etdirir. Onun mövzularının çoxu indiki ədəbiyyatımızda
dönə-dönə işlənən, müraciət olunan və daha doğrusu
ədəbiyyatımızın aparıcı mövzularındandır. Bunlar
xalqımızın ruhundan doğan, cəmiyyətimizin irəli sürdüyü
tələblərdən və zəmanəmizin istəklərindən törənən mövzulardır. Şairin ictimai lirikasının baş mövzuları da məhz
gündəlik həyatımızda baş verən hadisələr, cəmiyyətimizdə
olan insani xüsusiyyətlərin tərənnümü, xalqımızın
mənəviyyatına yad olan eybəcərliklərə qarşı etiraz, bir
sözlə: insan səadəti, vətən abadlığı, dostluq, əmin-amanlıq
kimi mövzulardır.
Əlli ildən artıq hökm sürən qanlı-qadalı şahlıq üsulidarəsi vətənimizi yadların oylağına, milli varlığımızı istismarçıların oyuncağına çevirmişdi. Şah və onun dövrəsi
cəmiyyətimizdə pozğun əhval-ruhiyyə yaratmışdı, zindanları abad, ölkəni viran qoymuşdu, istibdad və diktatorluq
istər-istəməz şeirimizi üsyan bayrağına çevirmişdir. O zaman H. Tərlanın şeirlərində bu üsyan fəryadları güclü idi.
H. Tərlanın şerlərinin ilham mənbəyi onların özəyi,
mayası Vətən torpağıdır. Bu torpağın barı, bərəkəti
sədaqətli insanları, ilham gözəlliyi, xalq qəhrəmanları,
musiqisi, dünəni, sabahı və bu gün şairin ürəyində
nəğmələrə, misralara çevrilir. Cəsurluq, dönməzlik,
mətanət, vəfa kimi insan xasiyyətlərini yaşadır və bu xasiyyətlərin nəğməkarına çevirir. Onu şair edən, odu-közü,
işığı sönməyən vətən torpağıdır. Bu çırağ onun ürəyində
sönərsə, şairliyini, insanlığını, hər şeyini itirər.
“Vətənim mənim”adlı şeirində “Ana”, - deyə müraciət
etdiyi Vətəninin taleyini həmişə günəşli görmək idealı
təşkil edən şair yazır:
Nə yazım adına yaraşsın, ana!
Hər sətrim günəşin şüaları tək
O ağ saçlarına daraşsın, ana!
Yazım günəş sən?
Nurlusan ondan!
Yazım ki analar anasısan sən?
Ulusan ondan.
Nə yazım Vətən? (1. səh.58)
Haşım Tərlan bütün varlığı ilə vətəninin taleyinə bağlı
şairdir. Vətənə, insana, sevgiyə sədaqət, bütövlük və dönməzlik, şairin özünə və şeirlərinə xas olan başlıca keyfiyyətdir.
Bu baxımdan şairin “Araz” adlı şeiri xüsusi yer tutur:
Ulduzları saya-saya,
İnsan uçub qondu aya.
Mənim bu taydan o taya,
Nəçün çatmır, əlim Araz? (5. səh.30)
Dili bağlı bir xalqın şairi olmaq şərəfli olduğu qədər də
ağır və kədərlidir. Üç yaşlı nəvəsinin fars dilində sərbəst
danışdığı halda ana dilində danışarkən çətinliklə söz
deməsi şairi kədərləndirir və təşvişə salır. Şeirlərinin
birində oxuyuruq:
Fars dilinlə Tuti deyib, güləndə,
Budağdan budağa qonursan, gülüm.
Bəs nə üçün ana dilin gələndə,
Dilin topuq vurur, donursan, gülüm. (1. Səh. 99)
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Xalqa, vətənə bağlılığını təkcə xalqın qəminə-kədərinə
şərik olduğunu bildirməklə kifayətlənməyən şair onun
qəminə dözə bilmədiyini göstərir. «Yolçu yolda gərək»
sərlövhəli şeirində deyir: “ Kədərim özümün, sevincim
elin”. (5. səh.135)
Qarabağda törədilən cinayətlərdən sarsılan şair
Qarabağın yadlar əlində qalmasını qeyrətinə sığışdıra
bilmir və üzünü erməni cinayətkarlarına tutaraq deyir:
Torpağımda yer şumladız,
Etdik min bir kərəm sizə.
Süfrəmdə duz çörək yediz,
Qənim olsun süfrəm sizə. (1. səh.74)
O, şeirlərində xalqın azadlığı uğrunda həlak olan Seyid
Cəfər Pişəvərini, Firudin İbrahimini, Səməd Behrəngini
məhəbbətlə vəsf etmiş, onların keçdiyi şərəfli mübarizə
yolunun gələcək nəsillər üçün örnək olduğunu göstərmişdir. Şair “Səməd diridir” şeirində yazır:
Küllük kənarında gözü düşəndə,
Ulduza, Yaşara utanır gedir.
Yox, Səməd diridir, ölməyib hələ
Yolumuz yolundan can alır gedir. (5. səh.112)
Və ya Firidun İbrahimini xatırlayaraq həsrət və qürur
dolu bir ifadə ilə deyir:
O gün asıldığın o dar ağacı,
Sənin cəlladını güdür yaxından.
Artıq uçulubdur başından tacı,
Daha qalmayıbdır o gündən nişan.(5. səh. 112)
Şairin, Süleyman Rüstəmin ölümü münasibəti ilə
yazdığı şeirlər, eləcə də Rəsul Rzaya həsr etdiyi əsərlər
xüsusi ilə diqqəti cəlb edir:
Sabah kamal dünyasında yaşasa da əsrimiz,
Solan deyil Rəsul Rza şerindəki təravət. (1. səh.105)
Şair “Araz gülür” poemasında iki gəncin nakam sevgi hekayətini qələmə almışdır. Poemada eşqinə sədaqətini bildirən
qız ömrünün sonunadək sevdiyinin yolunu gözləyəcəyinə
söz verir. Həmin məqamı şair belə təsvir edir:
Kipriklərim yer süpürə,
Gözlərəm səni, gözlərəm.
Baş qoyunca mən qəbirə,
Gözlərəm səni, gözlərəm. (1. Səh. 116)
Lakin sərhədlər bağlanır, qız Arazın o tayında, oğlan da
bu tayında qalır. Onların qovuşması düz 30 il çəkir. 30 illik
ayrılıqdan sonra onlar görüşürlər. Görüşən sevgililər
zahirən dəyişmişdir. Saçları ağarmış, alınları qırışmışdı.
Sevincindən gözlərindən axan yaşı silən nakam aşiq dilə
gələrək deyir:
Ey taleyin xəzan vuran, bu sənmisən? Maral kimi boynun buran bu sənmisən? Baxışında o mənalı qovğa nədir?
Yoxsa zülmə nifrətindən nişanədir?Yox, sevgilim, şümşad
kimi məğrur dayan. (1.səh.116)

Haşım Tərlar nikbin, vətənpərvər və mübariz şairdir.
Şair ana, vətən, təbiət, məhəbbət, dostluq, birlik, azadlıq,
insanpərvərlik kimi nəcib bəşəri duyğuları bütün əsərlərində nəzərə çarpdırmışdır.
Görkəmli ədibimiz Mirzə İbrahimov bu barədə yazırdı:
«Elmi fikri, sağlam düşüncəsi, zamanın qabaqcıl ideallarını, insan ürəyinin və xalqın mənəvi aləminin uca hisslərini, ali məqsədlərini təsvir və tərənnüm Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatında geniş yer tutur. Şairi, yazıçını
belə əsərlər yazmağa ruhlandıran nədir? Hər şeydən əvvəl
xalqa, həqiqətə məhəbbətdir, təmiz, saf insanlıq
duyğusudur, vətənpərvərlik hissləridir! Cənub şairlərində
bu hisslər, inqilabi yüksəlişlər dövrünün bu sərvətləri
sinədən qopan od kimi alovlanır, şövq verir!» (4.səh.28)
Haşım Tərlan milli məhdudluqdan uzaq, beynəlmiləlçi
şairdir. İrlandiyalı milli qəhrəman Babi Sandaza yazdığı
şeir, eləcə də “Ey ərəb” şeiri bunun sübutudur. O, «Ərəb
qanı» sərlövhəli şerində ərəblərə və xüsusilə də fələstin
xalqına xitabən deyir:
Düşmənin mənim də düşmənimdir bil!
Dilimiz ayrısa, ocağımız bir Qoy insan cildinə girən İsrail
Bilsin dünya belə getməyəcəkdir. (1.səh.110)
Haşım Tərlanın müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri
onun “Alovlu şeirlər” (1358), Durnalar gələndə” (1377),
“Araz gülür” (1378), “Yolçu yolda gərək” (1383), “Gümüş
pencək” (1387), “Zirvədə günəş”(1388) kitablarında
toplanmış, həm Cənubi, həm də Şimali Azərbaycan oxucularının rəğbətini qazanmışdır. Vətənpərvərlik ruhunda
yazdığı şeirləri ilə dərin oxucu məhəbbət qazanan Haşım
Tərlan 16 noyabr 2014-cü ildə vəfat etmişdir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. H.Tərlan. “Durnalar gələndə”, 1377, s.203
2. Xudafərin jurnalı. s.29-30.
3. S.Nəbioğlu. Bu karvanın yolu güneyədir. s. 313.
4. E.Fuad (Şükürova) “Araz gülür” poemasının bədii
təhlili. s.28
5. H. Tərlan “Yolçu yolda gərək”,1383.

Dilbar Mirzayeva
The motives of patriotism in the poetry of
Mir Hashim Tarlan
Summary
Outstanding South Azerbaijani poet Mir Hashim
Tarlan was born in Baku, in a working-class family in 1923. Native land is a source of inspiration in
the poems of the poet. The richness and fertility of
this land, its faithful people, national heroes,
music, its yesterday, today and tomorrow turn into
a melody or the hemistich in the poet's soul. The
poet, praising the qualities such as courage, tenacity, perseverance and loyalty in his poems,
becomes a songwriter of these advantages.
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Dilçilik

"Borhan-e Qate”də fars dilinin
leksik məsələləri
Pԥrvin Ԥsԥdullayeva
AMEA ùΩrqúünaslıq ønstitutunun kiçik elmi iúçi
____________________________________________________
Hԥr hansı bir dilin lü÷ԥt tԥrkibini onun müasir vԥziyyԥti,
ԥmԥlԥ gԥlmԥ tarixi vԥ inkiúaf yollarını nԥzԥrԥ almadan düzgün
müԥyyԥnlԥúdirmԥk olmaz. Dildԥki sözlԥrin hamısı dilin lü÷ԥt
tԥrkibini, yԥni leksikasını tԥúkil edir. Sözün leksik mԥnasını
öyrԥnmԥdԥn onun qrammatik mԥnasına nԥzԥr yetirmԥk,
qrammatik mԥsԥlԥlԥri tam öyrԥnmԥk düzgün deyildir. Fars dilinin
qrammatik mԥsԥlԥlԥri ilԥ yanaúı "Borhan-e Qate"dԥ fars dilinin
leksik xüsusiyyԥtlԥrini araúdırma÷ı mԥqsԥdԥ uy÷un hesab edirik.
“Borhan-e Qate” hԥcminԥ görԥ, özündԥn ԥvvԥlki lü÷ԥtlԥrlԥ
müqayisԥdԥ ԥn böyüyüdür. Lü÷ԥtdԥ iyirmi mindԥn artıq söz vԥ
frazeoloji birlԥúmԥ var. Ԥsԥr iki hissԥdԥn müqԥddimԥ vԥ lü÷ԥtdԥn
ibarԥtdir. Müԥllif doqquz “faidԥ”yԥ böldüyü müqԥddimԥ hissԥsindԥ
fars dilinin mԥnúԥyi, qrammatikası, leksikası, dialektologiyası,
orfoqrafiyası vԥ orfoepiyası haqqında mԥlumat vermiú, lü÷ԥtdԥ
topladı÷ı sözlԥri isԥ iyirmi doqquz “qoftar”a ayırmıú, hԥr birindԥ
sözlԥri ԥvvԥldԥn axıra do÷ru ԥlifba sırası ilԥ düzmüú, mԥna vԥ
tԥlԥffüzünü vermiúdir. “Borhan-e Qate”nin müqԥddimԥsi haqqında
oxucuda tam tԥsԥvvür yaratmaq üçün ayrı-ayrı “faidԥ”lԥrdԥ
qoyulan mԥsԥlԥlԥri xülasԥ úԥklindԥ vermԥyi lazım bilirik.
I “faidԥ” – Burada “pars” sözünün mԥnúԥyi, “pars” dilli
xalqların yerlԥúdiyi ԥrazi vԥ “pars”a mԥnsub yeddi qohum dil –
herat, skif, zabilistan, so÷di, dԥri, pԥhlԥvi vԥ fars dili haqqında
mԥlumat verilir.
II “faidԥ” – Bu hissԥdԥ sözԥrin ifadԥ edildiyi nԥsr vԥ nԥzm
dili vԥ bunlar arasındakı fԥrq tԥhlil olunur.
III “faidԥ”nin bir hissԥsi, IV vԥ VI “faidԥ”lԥr fars dilinin
fonetikasına hԥsr olunmuú, ԥlifba vԥ onun xüsusiyyԥtlԥri, fonetik
hadisԥlԥrdԥn bir sԥsin baúqa sԥsԥ çevrilmԥsi, sԥs düúümü, sԥs
artımı vԥ sԥslԥrin yaratdıqları mԥna variantları úԥrh edilmiúdir.
V vԥ VII “faidԥ”lԥr, III “faidԥ”nin bir hissԥsi fars dilinin
morfologiyasına hԥsr edilmiú, burada úԥxs ԥvԥzliklԥrinin
ekvivalenti olan – enklitik ԥvԥzliklԥr, úԥxs sonluqları, xԥbԥr
úԥkilçilԥri haqda mԥlumat verilmiú έΩ , ̶Ϥϫ , ϭήϓ, ήϓ , ήΑ , ϪΑ
vԥ s. bu kimi feillԥrin ԥvvԥlinԥ artırılan ön úԥkilçilԥr, feilin
zamanları vԥ feil formaları tԥsvir edilmiúdir.
VIII “faidԥ” fars dilinin leksikasına hԥsr edilmiúdir. Burada
Ύγ, Υϻ, ϥΎΘγ, έΎγ, έί, έΎΑ, Ϊϧϭ, έϭ, έΎ̳, έΎ̯, ΪϨϣ, ϪϧϮ̳, ϡΎϓ, Ϧϴ̳,
̭Ύϧ, ϥΎΑ, έΩ, ̵, Ϫ̩, ζϓ, ϥΎγ kimi sözdüzԥldici úԥkilçilԥrin
yaratdıqları mԥnalardan söhbԥt açılmıúdır.
IX “faidԥ”dԥ fars dilinin imla qaydalarından danıúılır.
“Borhan-e Qate”dԥ qrammatika mԥsԥlԥlԥri tԥkcԥ müqԥddimԥdԥ
deyil, ԥsԥrin lü÷ԥt hissԥsindԥ ayrı-ayrı sözlԥrin leksik, fonetik vԥ
qrammatik izahında da öz ԥksini tapmıúdır. Ԥsԥrin lü÷ԥt hissԥsindԥ
milli sözlԥrdԥn baúqa alınma sözlԥrԥ dԥ geniú yer verilmiúdir.
“Borhan-e Qate”nin lü÷ԥt hissԥsindԥ sinonim, antonim,
omonim, çoxmԥnalı sözlԥr, arxaizmlԥr vԥ alınma sözlԥr öz ԥksini
tapmıúdır. Ԥsԥrin lü÷ԥt hissԥsindԥ milli sözlԥrdԥn baúqa alınma
sözlԥr, o cümlԥdԥn Yԥmԥn, Dԥmԥúq, Ԥndԥlis, ùam, Mԥdinԥ,
Ba÷dad, Mosul, Misir, Oman, Hԥbԥú vԥ s. müxtԥlif ԥrԥb, hind,
türk, yunan, rum, vԥ s. xarici, Avesta, qԥdim fars dili kimi qԥdim
øran, so÷di vԥ pԥhlԥvi kimi orta øran, dԥri, lak, gilԥk, xuzistan,
Buxara, Xarԥzm, Xorasan, ùiraz, øsfahan, Qԥzvin, Mazandaran
vԥ s. bu kimi müasir øran dili vԥ dialektlԥrindԥn olan sözlԥrԥ dԥ
geniú yer verilmiúdir.
Ԥsԥrdԥ çoxlu sayda ԥrԥb mԥnúԥli sözlԥrԥ rast gԥlinmiúdir.
Bu sözlԥr aúa÷ıdakı lԥhcԥlԥr üzrԥ qruplaúdırılmıúdır :
1. Yԥmԥn – Ϣλήϋ , ϊϓήΧ , Ϧτϗ vԥ s.
.ΪϨϳϮ̴ϴϣ εΎϣ έ ϥ Ϫ̯ Ζδϳ ϪϠϏ ϦϤϳ ϝΎϫ ΖϐϠΑ – Ϧτϗ
(Ԥ÷tԥn – yԥmԥn dilindԥ “maú” mԥrciyԥ oxúar, mԥrci
fԥsilԥsindԥn bitki) (4,152)
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.ϦϤϳ Ϟϫ ΖϐϠΑ Ζγ ήθϋ ΖΧέΩ έΎΑ – ϊϓήΧ
(Xerfe – yԥmԥn dilindԥ ayıpԥncԥsi (bitki) ) (5,735)
ϦϤϳ Ϟϫ ΖϐϠΑ ,Ϣϴϣ ϭ ̶ϧΎΛ ϥϮ̰γ ϭ ϪτϘϧ ̶Α ΩΎλϭ ϝϭ ήδ̰Α – Ϣλήϋ
.ΪηΎΑ ̶ϳήΤλ ϥΎΠϧΩΎΑ
(Ersem – sԥhra badımcanı) (6,1371)
2. Dԥmԥúq – ϖϓήΧ
Ζγ ̭ΰϴΗ ϩήΗ ϢΨΗ Ϫ̯ ΪϨϳϮ̳έ ̶γέΎϓ ϝΩήΧ ϖθϣΩ Ϟϫ ΖϐϠΑ ΘϔΑ – ϖϓήΧ
,ϖϠΑ ϥίϭ ήΑ ϝϭ
(Xԥrfԥ÷ – dԥmԥúq dilindԥ vԥzԥri ) (6,735)
3. Ԥndԥlis – ,ϪϠϔσ ,ϩέΎλ ,ϥΎΠϧέϮγ ,ϑήϴϓί ,βϳέΫ ,ΡΎϨΟ ,Νήϔγ
.ϖϨϳ ,ϥϭήϤϗ ΐϠϗ ,Ϟψϴϓ ,ϪϔϴϠϓ ,ϢϘϠϋ
ϪϧΎϳίέ ̱ήΑ ΪϨϧΎϣ ϥ ̱ήΑ ϭ ΪϨϳϮ̳ έ ϪΑϮ̩έΎϣ βϴϟΪϧ ΖϐϠΑ – Νήϔγ
.Ζγ
(Esferac - ԥndԥlis dilindԥ quúqonmaz, mԥrԥçüyüd, qulancar
(bitki)) (4,130)
4. ùam – ϥΎϳΪϨγ ,ϖϓέΩ ,βϓέΩ ,ϢΤϤΣ ,̶τΒϧ ϖΒΣ ,ϥΎϴΑέ
.ΪϨϳϮ̳έ ϪϧΩϮ̡ ,ϖϔη ϥίϭ ήΑ – ϖΒΣ
(Hԥbԥ÷ – yarpızın bir növü) (5,681)
5. Mԥdinԥ - ήϤϗ ,̵Ϊγ
.ΪϨϳϮ̳ έ ϩΎϣ ϥΎΑήϋ – ήϤϗ
(Qԥmԥr - ԥrԥbcԥ ay.) (6,1543)
6. Ba÷dad vԥ Mosul - ϩήϴϔμϋ
̵ίήϴη ̵ήϴΧ ήϧ ϭ ΪηΎΑ Ωέί ̵ήϴΧ ϝϮμϣ ϭ ΩΪϐΑ Ϟϫ ΖϐϠΑ – ϩήϴϔμϋ
.ΪϨϳϮ̳
(Ԥsfire – bot. úԥbbu (gül)) (6,1376)
7. Misir – βϳΪϳήϓ
.ΪηΎΑ ̶ϳΎϳέΩ ΦϠϣ ήμϣ Ϟϫ ΖϐϠΑ – βϳ Ϊϳήϓ
( Fԥridis – misircԥ dԥniz xԥrçԥngi. ) (6,1483)
8. Oman – ϪϏΎϏ ,ήθϋ
.ΪηΎΑ ΞϧΩϮϓ ϥ Ώήόϣ .ΪϳϮ̳ έ ϪϧΩϮ̡ ϥΎϤϋ ΖϐϠΑ – ϪϏΎϏ
(Qaqe – omanca yarpızın bir növü.) (6,1398)
Lü÷ԥtdԥ çoxlu sayda suriya mԥnúԥli sözlԥr öz ԥksini
tapmıúdır ki, bunlar da aúa÷ıdakılardan ibarԥtdir : ,ΪΒϨΟ ,ΎδϴϓΎΛ ,ΎϴϠϳ
,ήϴ̢η ,ϥϮϘϳήγ,Ζθ̯έΎγΎγ ,ήϳέί ,ΪϴϏέ ,ϪϳϭέΎϨϳΩ ,ΎϣϮϟΎΧ ,ΎΑήΣ ,ϥϭΩήΣ
,ΎϔϴϔϠϫ ,ΎϴϨϴϧ ,̮Μϣ ,ϦϴΑΎϗϮϟ ,ΎϴγϮϗ ,ήηΎϓ ,ϥΎτϴσ
.ΪηΎΑ έΎϤγϮγ ί ̵Ϯϧ ̶ϳΎϳήγ ΖϐϠΑ – ΎΑήΣ
(Herba – kԥrtԥnkԥlԥ növlԥrindԥn biri.) (5,684)
.Ζγ ϪΘΧϮγ ϑήΠϨη ̶ϨόϤΑ ϭ ̶ϳΎϳήγ Ζγ  ̶Θϐϟ – ϥϮϘϳήγ
(Sԥri÷un – qırmızı rԥng.) (5,1137)
.Ζγ ̶ϫϮ̯ ΏΪγ ΖΧέΩ ώϤλ ̶ϳΎϳήγ ΖϐϠΑ – ΎδϴϓΎΛ
(Safisa – bot. sԥdԥfotu qԥtranı.) (5,549)
Hind mԥnúԥli sözlԥrԥ aiddir : ,έΎ̩ ,ή̰Ο ,ήϤΗ ,ήΒ̰Α,̱έ ,έΎ̩
,ΎΟ ,ϩέϮΗ ,(ήϴ̳ ̶ϨηΎ̩)ϝϭΎ̰Α ,(Υή̩ ήϴΗ)ϥΎΑ ,Ϣη ,βϴγ ,(Ωϭέ ϡΎϧ)ϩϭέ ,ϝΎ̩
,̮ϧΩ ,̵ή̰̯ ,ϞϤΘ̯ ,ϩέΎΘ̯ ,έΎΘ̯ ,αΎγ ,Ϟ̩ ,̵ή̰̩ ,ϝΎ̩ ,ϪϟϮΟ ,ϦΟϮΟ ,ήΘϨΟ
.Ϧ̰ϣ,αΎϣ ,̮Ϩηϭέ, αΎϣ
̶πόΑ ϭ ΪϧήΑέΎ̰Α ΕϼϬδϣέΩϭΪϨϳϮ̳ ήΒϨ̩ έΎϴΧ ήϧ Ϫ̯ Ζγ ̶ϳϭΩ – ήΒ̰Α
.Ζγ ̵ΪϨϫ Ζϐϟ Ϧϳ ΪϨϳϮ̳
(Bԥkbԥr –girdԥ xiyar adlanır vԥ iúlԥtmԥ dԥrmanı kimi
istifadԥ olunur) (4,692)
.ΪϨϳϮ̳ έ ϩΎϣ ̵ΪϨϫ ϥΎΑΰΑ ϭ αΎσ ϥίϭ ήΑ – αΎϣ
(Mas – hindcԥ ay.) (7,1941)
Yunan mԥnúԥli sözlԥrԥ daxildir : ,αϮϨϴϠϘγ ,ΎϧϮϟήτγ , Ώϻήτλ ,
,αϮϳήϓϮσ ,αϮϨϴΨγ ,ϥϭϻήτΑ ,έΪϨϣϻΎγ ,ΎϴδϔΗ ,̶ϘϴϠϏ , ,αϭΩϮΧϮτγ ,βϘτγ
,αϮΧήτΑ, αέΎτΑ, ,̵έΎΑΎΑ ,ϥϮϳέΎτϗϭ,ΎϳήϏ ,ϑϮϓϼϴϓ ,αϮϤϴγήϓ ,ϥϭΪϴϟϮσ
αϮϳήϏ ,αϮϤδϳήϓ,αϮδϗ,ϥϮθϗ ,βϳΪϠϗ ,̶Ϡϗ,̶τϗ ,̶Ϩϴσϻ ,ϥϮϣΎϣ ,βΧΎϣϭέΪϧ
,αϮ̰ϳΩΎϔγ ,ήτϓ, ϪϘϳήϓ, ΎϣΎϤϧ, αϮϤϴ̯ ,ΎϴϤϴ̯ , ΎϴΟϮϟ, ϥήϘγ, ϥϮϳήσΎγ ,αϮϠϗΎϘγ,
.Ώϻ ,αϮϳήϏ ,ΎϳήϏ ΎϴΟϮϟϮτγέ,ϥϮΒΧ ,ΎϴϤϬϳ ̶Α
.ΪϨϳϮ̳ έ ςϔϧ ̶ϧΎϧϮϴΑ,ϥϮϧ ϥϮ̰γ ϭ ϭϭ Θϓ ϭ ϩΪϴθ̯ ϒϟ ΎΑ ϡϻ ΎΑ – ϥϭϻήτΑ
(Betralavԥn – yunanca neft.) (4,77)
.ΪϨϳϮ̳έ ̵ήΤλ ίΎϴ̡ ̶ϧΎϧϮϴΑ – αϮ̰ϳΩΎϔγ
(Sfadikus – yunanca çöl siçanı.) (5,1142)
.ΪϨϳϮ̳ έ ϩϮ̯ ̶ϧΎϧϮϳ ΖϐϠΑ Ύϴϔλ ϥίϭ ήΑ – ΎϳήϏ
(Ԥ÷riya – yunanca da÷.) (4,144)
ϥΎΑΎϴΑ ϭ ήΤλ ̶ϧΎϧϮϴΑ,ϪτϘϧ ̶Α Ϧϴγ ϥϮ̰γ ϭ ϭϭ Ϣο ϭ ϝϭ ΘϔΑ – αϮϳήϏ
.ΪϨϳϮ̳έ

Dilçilik
(Ԥ÷riyus – yunanca sԥhra, biyaban.) (4,144)
.ΪϨϳϮ̳ έ ΏΎΘϓ ̶ϧΎϧϮϳ ΖϐϠΑ – Ώϻ
(Lab – yunanca günԥú.) (7,1873)
Rum, yԥni latın mԥnúԥli sözlԥrԥ aúa÷ıdakılar aiddir : ,ϥϮϘϴϠγ
,ϥϭέΎϗ,ήμϴϗ ,βϳΪϨϗ ,ϦϣϮϠϗ ,ΪϨϘϠϗ ,έΎτϘϠϗ ,βϨϘϗ ,ιΎτϗ ,ϥϮϘϴθϔσ ,ϥϮϘϴϟΎσ
ΎϴγέΎϗ , ϝϭΪϨϗ ,αϮϏϻ – ϥϮϏϻ,ϥϮτγήϓ ,ϥέϮΣ ,ϞϴϓΎΘγ
.ΪϨϳϮ̳ έ ϥϮΧήσ ̶ϣϭέ ΖϐϠΑ ϥέϭΩ ϥίϭ ήΑ– ϥέϮΣ
(Houran – latınca tԥrxun.) (5,693)
.ΪϨϳϮ̳έ εϮ̳ήΧ ϼπϓΎΑ ΪϳϮϣ έΩ ̶ϣϭέ ϥΎΑΰΑ – (ϥϮϏϻ)αϮϏϻ
(La÷us – dovúan.) (6,1878)
.ΪϨϳϮ̳ Ϣϫ ϥΪϧΩ ήΘη Νί ήϧ ϭ ΪηΎΑ Ωέί Νί ̶ϣϭέ ϥΎΑΰΑ – έΎτϘϠϗ
(öol÷ԥtar – sarı kuparos.) (6,1539)
.ΪηΎΑέϮ̴ϧ ̶ϣϭέ ΖϐϠΑ Ϟϴϓήγ ϥίϭ ήΑ – ϞϴϓΎΘγ
(Estafil – latınca üzüm.) (4,123)
.ΪϨϳϮ̳έ ϥΎ̢ϗ ̶ϣϭέ ΖϐϠΑ – ϥϮτγήϓ
(Fԥrԥstun – latınca qapan (bazar tԥrԥzisi).) (6,1461)
Ԥsԥrin istԥr müqԥddimԥ, istԥrsԥ dԥ lü÷ԥt hissԥsindԥ çoxlu
sayda türk alınmalarına rast gԥlinir, mԥsԥlԥn:ϕϼϳ ,ίΎϳ ,ϕΎη ,εΩ
,ϕϻ ,ύϻϭ) ύϻ ,(ϕΎΟϭ)ϕΎΟ ,̭Ωέ ,̭Ύϣέϭ ,̮ϣέϭ ,ΰϴδΗ ,̮ΑΎΗ ,ΎΗ
,̮ΘΑ ,Ϧϴ̩έΪϠΑ ,̮Ϥ̯ ,̮Ϡϳ,ΩϮϣέ ,ϥΎϐϣέ ,̮γ ,ΰ̳Ϊϟ ,ώϟ ,̲Ϩϟ ,(ϕϻϭ
,ϕϭέΎ̩ ,ΰϴΗ ,̵ϮΗ ,εϮΗ ,̮ηϮΗ ,̶̩ ̟ϮΗ ,̟ϮΗ ,ήϤΗ ,ϮΗΎΑ ,ϪΟΎΑ ,εΎΘ̰Α ,̮ϴΑ
,ϝϮ̩ ,̭Ϯ̩,(ζ̰̩)̧Ϯ̯Ύ̩ ,̮̩ ,(ϕΎϤϘ̩)ΥΎϤΨ̩ ,̮̪̩ ,ύΎ̢̩ ,(ύΎ̩)ϕΎ̩
,ϪϗϮΠϨϗ ,ϥΎϏϮσ ,ϖΟήϐλ ,̮ϴγ ,Ϯγ ,Ϧγ ,ΰ̰γ ,̶ϣΎϘϠϗ ,ίΎϗ ,έΎϗ ,ϻΎΑ Ϫη ,ϥϮΗΎΧ
,ΎϘϳ)ϪϘϳ ,ϪΠϧϮϳ ,ΎγΎϳ ,ϦϠ̳ ,ϕΎ̪Βϗ ,ϖΘϗ ,Εϭήϗ ,̶ϗΎΘϳ ,ϕΎΘϳ ,ϥϮθϗ,ΝΎϘϴϗ,ΝϻϮϗ
.ϪηΎϣ ,ϪϤ̰̩ ,(ΎϗΎϳ,ϪϗΎϳ
.ΪηΎΑ ̱έΰΑ ̶ϨόϤΑ ̶̯ΰΗ ΖϐϠΑ ̶ϧΎλ ϭ ϝϭ ϢπΑ – ώϟ
(Ulu÷ – türkcԥ böyük, ulu.) (4,158)
.Ζγ ΞϴϠΧ ̶ϨόϤΑ ̶̯ήΗ έΩ ϝϭ ΘϔΑ – ϕϼϳ
(Ԥyla÷ – türkcԥ körfԥz.) (4,198)
.ΪϨϳϮ̳ Ϟϔσ ϭ ̭ΩϮ̯ ̶̯ήΘΑ ϝϭ ϢπΑ - ϕΎη
(Oúaq – türkcԥ uúaq.) (4,136)
.ΪηΎΑ ΖΨγ ϭ ̵Ϯϗ ̶̯ήΗ έΩ – ϮΗΎΑ
(Batu – türkԥ güclü, möhkԥm.) (4,203)
.ΪηΎΑέϮϳΩ Ϫϧίϭέ ϭ ϩήΠϨ̡ ̶ϨόϤΑ ̶̯ήΗ έΩ - ϪΟΎΑ
(Bace – türkcԥ nԥfԥslik.) (4,214)
.ϖΗΎϗ ̶̯ήΗ έΩ ,ΪϨϳϮ̳ ΖγΎϣ ,ϑΎϗ ϥϮ̰γ ϭ ̶ϧΎΛ ϩήδ̯ ϭ ϝϭ ΘϔΑ – ϖΘϗ
(öԥte÷ – türkcԥ qatıq.) (6,1519)
.ΪηΎΑ ϩίΪϧ ,ϥΎϣί ̶̯ήΗ έΩ – (ύΎ̩) ϕΎ̩
(Ça÷- türkcԥ zaman, vaxt, ça÷.) (5,613)
.ΪηΎΑ ϥΎΒϳή̳ ̶ϨόϤΑ ,ΩΪθϣ ̶ϧΎΛ ϭ ϝϭ ΘϔΑ – ϪϘϳ
(Yԥ÷÷e – yaxalıq.) (7,2439)
.ΪηΎΑ ϑήΑ ̶̯ήΗ ΕΎΑΰΑ έΎϣ ϥίϭ ήΑ – έΎϗ
(öar- türkcԥ qar.) (6,1514)
“Borhan-e Qate”nin lü÷ԥt hissԥsindԥ müasir fars dilindԥ
iúlԥnmԥyԥn çoxlu sayda arxaik sözlԥrԥ rast gԥlinir, mԥsԥlԥn:ϪϟϮΗΩέ
– quymaq (4,17), ϪϤθΧ – düyü, arpa, vԥ darıdan hazırlanan içki
(4,30), βϳέ (ζϳέ) - qoçaq, zirԥk (4,112), ϥΩέϮη – qarıúdırmaq
(4,46) ,̲ϧ̬Α – açar (4,66), ϝϭ̫ – tԥcili, tez, tԥlԥsik (4,184), ϝΎ̳ –
1) qıúqırıq, fԥryad 2) uzaq (6,1764), Ζ̳ – böyük (6,1774), αή̳
lo÷ma, tikԥ (6,1781), ϥΪϧϻ- 1) sԥpmԥk 2) tԥrpԥtmԥk (6,1882),
ϥΪϴϏϮϟ – sa÷maq (6,1914), ίήϣ – siçan (7,1987), ϦΘθϣ – sürtmԥk
(7,2010), ΪϏΩ – gԥlin (5,868), ̮ϴϣΩ – yer, torpaq (5,881), ϩίϮϣ –
çԥkmԥ (7,2051), ϥΪϴϟϮϣ – 1)sürünmԥk 2) lԥngimԥk, gecikmԥk
(7,2055), ϥΪϳΰϧ – dartıb çıxartmaq (7,2134), ϥΪϴδϧ – qoymaq
(7,2141), ΎηϮϐϧ – atԥúpԥrԥst (7,2152), ϥΪϴ̯ΎηϮϐϧ – dinini dԥyiúmԥk
(7,2153), ΪϴϬϧ – qԥm, qüssԥ (7,2220), Ωϻϭ – tavan (7,242), ή̳έϻϭ
– bԥnna (7,243), Εϭ – kürk (7,247), Εέϭ – lüt, ayaqyalın (7,254),
ϦΘηϭ – rԥqs etmԥk (7,274),Ϊϳϭ – itkin, naqis (7,2297), ϕΎΘϳ –
qaravul, növbԥt(7,245), ̶ϗΎΘϳ –gözԥtçi (7,245), ΕϮϳ – qırılma, tԥlԥf
olma (7,2456), ̲Ϩδ̩ – keçԥ (5,637), ̮Ϩϔ̩ – durna (5,647), ϩ̫Ϯ̩ –
çala÷an (5,670), ΎϨϴΧ – nԥ÷mԥ (5,805),ίΩ –saray (5,850).
Ԥsԥrin lü÷ԥt hissԥsindԥ bir sıra sinonim sözlԥrԥ rast gԥlinir ki,
bunlar da aúa÷ıdakılardan ibarԥtdir :
ϥΩΩ ̭ήΗ – ϥΩί ζΗ – ϥΩΩ ζΗ – tԥrk etmԥk1
ϥΩή̯ ΝϭΰϤϣ – ϦΘΨϴϣ – ϥΩέϮη – qarıúdırmaq, qatıúdırmaq
ϪϧΎΧ ϒϘγ – ϪϧΎϴη yuva, yaúayıú yeri
ϩέΎΘγ - ήΘΧ -ΐ̯Ϯ̯ – Ϧϳϭή̡ – έΎΗ ulduz
̵ήΘθϣ ϩέΎΘγ – βϴΟήΑ Yupiter
ϥΎΘδϴϧ – Ϟ̴ϨΟ ϪθϴΑ meúԥ
ή̰Α – ϩΰϴηϭΩ – ήΘΧΩ qız
1

orda vԥ sonra Hatԥmi N., Farsca – Azԥrbaycanca lü÷ԥt (2,3)

ϪϤϫϭ – αήΗ – ϢϴΑ qorxu
̶ϫϮ̯ΰΑ – ϥίΎ̡ da÷ keçisi
εϮΑΎ̡ – ζϔ̯ – έΰϓ Ύ̡ ayaqqabı
ϩϮ̯ – έΎΠ̡ – Ξ̡ da÷
αή̡ – ϩΩή̡ pԥrdԥ
̵Ϯϣή̡ – ήϣή̡ 1) intizar 2) arı balı
ϪϧϭΪϣ - ΖϨΟ – ϮϨϴϣ -ΖθϬΑ – ϩΎϤΟ – Ϯη cԥnnԥt
ϥΪϴηΎ̡ – ϦΘΨϴ̢η – ϦΘΧϮ̢η sulamaq
ήϬϨϟ˯έϭΎϣ – Ωϭέί Mavԥrԥnnԥhr
ΖγϮ̡ – ϡή̩ – ϢϳΩ gön, dԥri
αΎϨηήΘΧ – ϥΩ ϡϮΠϧ – ϢΠϨϣ – ήϤηήΘΧ münԥccim
ϖϤΣ – ϞϘϋ ̶Α – ΕϮϬΒϣ – ̱ήϫ axmaq, a÷ılsız
ϥΎϣί ̨ϴϫ – Ζϗϭ ̨ϴϫ – ΰ̳ήϫ heç vaxt (3)
ήϴ̡ – ϡήϫ qoca
ϡΪϣ – ϪθϴϤϫ – ϩέϮϤϫ hԥmiúԥ
ϥΎϣί – ϩΎ̳ – Ζϗϭ – ϡΎ̴Ϩϫ vaxt, zaman
ϝΎΤϣ – ̵ΎΑΎϧ qeyri-mümkün, mümkün olmayan
̶̪ϴϗ – νήϘϣ – ήϴ̡ ϦΧΎϧ – ήΑ ϦΧΎϧ qayçı
Ϧϫ ϡήϧ – Ζδγ – ϥϮΑί zԥif, süst, gücsüz
“Borhan-e Qate”nin lü÷ԥt hissԥsindԥ bir sıra omonim sözlԥr
qeyd olunmuúdur. Lü÷ԥtdԥ vur÷ulanan omonimlԥr ԥsasԥn
aúa÷ıdakılardan ibarԥtdir :
ίΎΑ – 1) qır÷ı 2) ϦΘΧΎΑ feilinin kökü (uduzmaq) 3) yenidԥn
(4,217)
έΎϐΗ – 1) böyük saxsı lԥyԥn 2) azuqԥ 3) piyalԥ (4,500)
ΖϔΗ – 1) istilik, hԥrarԥt 2) tԥlԥsik, tez, hövsԥlԥsizlik 3)
dԥrman kimi istifadԥ olunun bitki 4) ϦΘϔΗ (isitmԥk, qızdırmaq)
felinin ԥsası (4,500)
ϦΗ – 1) bԥdԥn, cisim 2) susmaq, dözmԥk 3) imtina, etiraz
etmԥk -ϥΩί ϦΗ (4,514)
ΪϨΑ – 1) oynaq 2) kԥndir, ip, ba÷, ciyԥ, qaytan 3) buxov,
qandal 4) zԥncir 5) bԥnd, sԥdd 6) dԥstԥ, topa (ka÷ız), 7) bölmԥ,
fԥsil, hissԥ 8) ayırıcı (çayda) Ώ˷ ΪϨΑήγ 9) zindan (4,305)
ϪΑ – 1) yaxúı 2) heyva (4,322)
έΎϬΑ – 1) yaz, bahar fԥsli 2) çin bütxanası 3) Narınc a÷acının
gülü (4,322)
Ύ̡ - 1) ayaq 2) taqԥt, dözüm 3) qüdrԥt, qüvvԥt (4,344)
έΎ̡ – 1) bildir, keçԥn il 2) uçuú (4,349)
αΎ̡ – 1) qarovul, gözԥtçi 2) hissԥ, pay 3) ürԥk sıxıntısı, qԥm,
kԥdԥr (4,353)
έϮ̡ – 1) o÷ul 2) cüllüt (quú) (4,44)
ΰΗ – 1) keçԥl, daz 2) alacԥhrԥ (quú) 3) a÷acın yeni cücԥrmiú
yarpa÷ı (4,494)
έΎ̩ – 1) dörd 2) çarԥ, ԥlac (5,608)
̲Ϩ̩ – 1) ԥyri, bükük 2) pԥncԥ 3) caynaq 4) arfa, çԥng
(5,664)
̭ΎΧ -1) torpaq 2) mԥzar, qԥbir (5,701)
ΩΩ – 1) ömür, yaú, il 2) qıúqırıq, fԥryad 3) ԥdalԥt, düzgünlük
4) ϥΩΩ (vermԥk) felinin ԥsası (5,806)
έΩ –1) a÷ac 2) malik olmaq 3) Allahın adlarından biri 4)
ԥrԥbcԥ ev, mԥhԥllԥ (5,809)
ϥΩ – 1) dԥnԥ 2) ϦΘδϧΩ (bilmԥk) felinin kökü 3) mԥkan
bildirԥn son úԥkilçi (ϥΪϤϠϗ,ϥΪϠ̳) (5,819)
ϪϧϭέΩ – 1) ԥqrԥbԥ oxúar bitki ̶ΑήϘϋ ΞϧϭέΩ adlanır 2) iç, daxil
3) göy qurúa÷ı (5,845)
̫Ω – 1) qala 2) çirkin, bԥdxasiyyԥt, qԥzԥb, hiddԥt (5,851)
“Borhan-e Qate”nin lü÷ԥt hissԥsindԥ ԥsasԥn aúa÷ıdakı
antonimlԥr öz ԥksini tapmıúdır:
ϥΩήΑ – ϥΩέϭ gԥtirmԥk – aparmaq (2)
Ζγέ – ̠̩ ԥyri – düz
ϡΎϨ̡ Ϣθ̩ – ϢΧί Ϣθ̩ bԥdnԥzԥr, nԥzԥrԥ gԥlmԥ - bԥdnԥzԥrin
qarúısını almaq üçün dua
ϡήΣ – ϝϼΣ halal – haram (3)
ήΗ – ̮θΧ quru – yaú
ϥΎγ – έϮηΩ çԥtin – asan
ήγ – ΐϧΩ ayaq – baú
ζΣϭ – ϡέ ram, tabe edilmiú – vԥhúi
Ϧϴ̴Ϩγ – ̮Βγ yüngül – a÷ır
ϥΪϣ – ϦΘϓέ gԥlmԥk – getmԥk
ϥΎϳί – ΩϮγ xeyr, mԥnfԥԥt – ziyan
ϩΎϴγ – Ϊϴϔγ a÷ – qara
ϪϨγή̳ – ήϴγ ac – tox
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ήϏϻ– ϪΑήϓ kök – arıq
ΏϮϠϐϣ – ΐϟΎϏ qalib – mԥ÷lub
ϥί – Ωήϣ kiúi – qadın
έΎϴδΑ – Ϣ̯ az- çox
̮ϳΩΰϧ – έϭΩ ,ϝΎ̳ uzaq – yaxın
ϥΪϳήΧ – ϦΘΧϭήϓ satmaq – almaq
Ϧ̰Ϥϣ – ̵ΎΑΎϧ ,ϝΎΤϣ qeyri-mümkün – mümkün
ϩΩΎϣ – ήϧ erkԥk – diúi
ϪϨϬ̯ – Ϯϧ yeni – köhnԥ
Ωήγ – ϡή̳ isti – soyuq
ϦΘδΑ – ϥΩΎθ̳ açmaq – ba÷lamaq
ϥϮΟ – ήϴ̡ qoca – cavan
ϥϭήϴΑ – έΪϧ içԥri - bayır
Fars dilinin ԥvvԥlki inkiúaf dövrlԥrindԥ dԥ isim vԥ sifԥtlԥr
çoxlu sözdüzԥldici úԥkilçilԥrԥ malik olmuúdur. Mԥhԥmmԥd
Hüs267 kœ% v

Din və ictimai fikir

Ramiz Mürsəlov
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə
fəlsəfə doktoru

Ислам радикалларынын идеоложи
платформасынын башлыъа истигамятляринин компонентлярини ашкар
етмяйя чалышаркян онларын арасында юз фяалиййятини хариъи мцсялман
аляминя доьру эенишляндирмяк вя
бурада мювъуд щакимиййят гурулушунун эцъля дяйишдирмяк ъящдляринин хцсуси йер тутдуьуну
мцшащидя едирик. Иран Ислам
Ингилабынын идеологларындан бири
олан Ъялал яд-дин ял-Фарси демишдир: “Биз Иранда ислам ингилабыны
щяйата кечирдик вя бу ингилабы
цмумдцнйа ислам ингилабына
чевирмяйи юзцмцзя боръ билирик.”
(1,70) Радикал ислам нязяриййячиляринин гейд етдийиня эюря, кцтляви
дцнйаэюрцшцндя ясас ролу игтисадиййат вя йа идеолоэийа йох, мящз
сийасят ойнайыр. Иран Ислам Ингилабынын лидери Айятуллащ Хомейни, мясялян демишдир: “Ислам еля
бир диндир ки, бурада сийасят Аллаща
ибадяти тамамлайыр. Исламда дини
ямр вя тювсийялярдян сийаси ямр
вя тювсийяляр даща чохдур. Аллаща
анд олсун ки, ислам сийасятин
юзцдцр. Ислам дини сийаси характер
дашыйыр; бурада щяр шей сийасятля
баьлыдыр, щятта Аллаща ибадят дя!
(2, 17). Юзцнцн Ориана Фаллачийя
вердийи мцсащибясиндя ися А.Хомейни бунун сябябини ачыглайараг
демишдир:
“Ислам
васитясиля
ъямиййяти тямизляйяъяк еля бир
сийасят йцрцтмяк истяйирик ки, яэяр
вязиййят буну тяляб едярся, биз
ъямиййятдя бяд ямялляр тюрядянляри ъязаландыра биляк. Бяли, онлар
алаг отлары кими кюкцндян гопардылыб атылмалыдырлар.” (3,25)
Ислам екстремистляри юзляринин
сийаси щакимиййят консепсийасыны
беля бир мцддяа иля ясасландырмаьа чалышырлар ки, яэяр мцсялман
гейри-мцсялмана итаят едирся,

Radikal islamçıların
hakimiyyət konsepsiyası
онун щагга йетишмяк цчцн етдийи
бцтцн хейирхащ ямялляр ябяс
характер алар... Онун эцндя беш
дяфя гылдыьы намаз да, илдя бир ай
тутдуьу оруъ да, етдийи дуалары вя
Аллащын ризасына наил олмаг цчцн
етдийи бцтцн ямялляр дя юз мянасыны итирмиш олар. Беля ки, о, Аллаща
йох, ади инсана, юзц дя имансыз
инсана итаят едир. Онлар бу фикри
ясасландырмаг цчцн Гуран айяляриня вя Пейьямбярин щядисляриня
мцраъият едирляр. Гуранын Фурган
сурясинин 52-ъи айясиндя дейилир:
“Кафирляря итаят етмя вя онлара
гаршы бюйцк ъищад ет!” Онларын фикринъя, мцсялман тякъя имансызлара итаят етмямякля кифайятлянмямялидир. О, имансызлара гаршы силащлы мцбаризя апармалыдыр. Бурада
гейд етмяк лазымдыр ки, радикал
исламчылар “имансызлар категорийасына тякъя атеистляри вя гейримцсялманлары йох, щям дя сяляфи
дцнйаэюрцшцнц гябул етмяйян
мцсялманлары дахил едирляр. Гуранда буйурулур: “Аллаща, Пейьямбяря вя юзцнцздян олан ихтийар
сащибляриня итаят един! Яэяр бир иш
барясиндя мцбащися етсяниз, Аллаща вя гийамят эцнцня инанырсынызса, ону Аллаща вя Пейьямбяря
щяваля едир. Бу даща хейирли, нятиъя
етибариля даща йахшыдыр” (Ниса, 50)
“Мцсялман гардашлары” екстремист тяшкилатынын апарыъы идеологларындан олан Сейид Гцтб иътимаисийаси фяалиййятини кечян ясрин 30ъу илляриндян модернист кими башламышды. Онун йарадыъылыг ирсини
ийирми беш ядяби-фялсяфи ясяр тяшкил
едир. Онларын арасында ян мяшщурлары “Фи зылл ял-Гуран” (Гуранын
кюлэясиндя) вя “Ишарят яла-т-тяриг”
(Йол цзяриндя ишаряляр) ясярляридир. Бу ясярляр бир вахт радикал
ислам щярякатынын програм сяняд-

ляриня чеврилмишди. S.Гцтб “Исламда сосиал ядалят” ясяриндя
ислам дцнйаэюрцшцнцн сосиал-сийаси аспектлярини нязярдян кечирир.
Онун исламла капитализм арасында
зиддиййятлярин мцхтялиф мясяляляринин ислам мювгейиндян тядгигиня щяср етдийи “Ял-Ислам вя-лгязайа яс-сягафиййя” “Гийям ярРуййя ял-исламиййя” вя башга,
ясярляри “мцсялман гардашлары”
щярякатынын нязяри ясасы ролуну
ойнамышдыр. Мцсялман гардашларынын нязяриййячиси Сейид Гцтбцн
тялиминин ясас мязмунуну беля
бир фикир тяшкил едир ки, щал-щазырда
бцтцн бяшяриййят “исламагядярки
ъащилиййят” дюврцнц йашамагдадыр. Бунун бариз яламятляри капиталист вя сосиалист инкишаф моделляри
вя щямчинин исламы дювлят дини
елан етмиш бир сыра юлкялярдя
мювъуд гурулушлардыр.
Ъ.Гцтбцн тяряфдарлары беля
щесаб едирляр ки исламын щаким
вязиййятдя олдуьу щалда бу юлкялярин рящбярляри Гуранын ямрлярини
щяйата кечирмяк цчцн щеч бир иш
эюрмцрляр. Юзцнцн “Гийям ярруййя ян-исламиййя” (Ислам
дцнйаэюрцшц дяйярляри) китабында
Ъ.Гцтб мцасир мцсялман ъямиййятини имансызлыгда эцнащландырыр.
Мисир “мцсялман гардашларынын”
баш идеологу олан Ъ.Гцтбцн бу
мювгейи онун фикринъя Мисирдя
ъяряйан едян щадисялярдян иряли
эялмишдир. Ъ.Я.Насирин щакимиййяти дюврцндя ъямиййятдя тябягяляшмя просеси дяринляшмиш, милли
буржуазийанын бир щиссяси ися юлкянин капиталист инкишаф йолуна чыхмасы цчцн идеоложи зямин йаратмаьа чалышырды. Ъ.Гцтб ъямиййятин
капитализмя гядярки ислам принсипляри цзря идаря едилмяси консепсийасыны иряли сцрцр. Онун фикринъя,
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башлыъа игтисади принсип мадди
немятлярин бюлцшдцрцлмясиндя
сосиал ядалят амилинин эюзлянилмяси олмалы иди. О бурада шяхси зящмят щесабына газанылмыш хцсуси
мцлкиййятин горунуб сахланмасы
тяряфдары кими вя мал-сярвятин
айры-айры
фярдлярин
ялиндя
тямяркцзляшмяси вя инщисарлашма
ялейщиня чыхыш едирди.
60-ъы иллярин сонларында Ъ.Гцтб
беля бир идейа иряли сцрдц ки, ислама
гаршы чыхмаг ъящдлярини эцъля сусдурмаг лазымдыр. Мцбаризянин
эцъ методларынын ганунауйьунлуьуну бу тярздя нязяри ъящятдян
ясасландыран “Мцсялман гардашлары” 1965-1966-ъы иллярдя щюкумят нцмайяндяляриня гаршы бир
сыра террорчулуг ямялиййатлары
планлашдырдылар. Лакин Мисир тящлцкясизлик органлары екстремистляри
зярярсизляшдиря билдиляр. Тяшкилатын
бир чох цзвляри едам олунду.
Лакин бунунла беля “Мцсялман
гардашлары” тяшкилатыны тамамиля
мящв етмяк мцмкцн олмады. 70ъи иллярдя ися бу тяшкилат о дяряъядя бярпа олунду ки, йенидян
Мисирин сийаси щяйатында фяал рол
ойнамаьа башлады.
Радикал груплашмаларын сяляфи
идеолоэийасынын мцщцм бир мясяляси дя онларын иряли сцрдцкляри
ъищад идейасынын кимя гаршы щяйата кечирилмяси мясяляси иди.
Ещтимал олунур ки, о, илк нювбядя
щакимиййяти яля кечирмиш олан вя
дювлят апараты (полис, орду, хцсуси
хидмят органлары вя с) тяряфиндян
тямсил олунан “истибдадчы щюкмдара гаршы цнванландырылыр. Ону
тяшкил едян бцтцн фяргляр “кафир”
вя “мцртяд” елан едилирляр. Сяляфи
мянтигиндян беля чыхыр ки, тякъя
бирбаша “истибдадчы щюкмдары”
(тагуту) дястякляйянляр йох, она
гаршы мцбаризя апармагдан йайынанлар да “мцртяд” елан едилирляр.
Радикал исламчылар сийаси щакимиййятя тякъя Мисир, Ялъязаир,
Судан вя башга мцсялман юлкяляринин яразисиндя беля мцнасибят
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бяслямякля кифайятлянмяйяряк,
фяалиййят эюстярдикляри щяр бир
юлкядя дцнйяви дювлят формасыны
дини дювлятля явяз етмяйя чаьырырлар. Гейд олунан идейалар вя иряли
сцрцлян тювсийяляр Гуран вя
Сцннянын айры-айры буйруглары иля
ясасландырылырдылар. Онлар щям дя
Ял-Язщяр университетинин Асйут
филиалынын мцяллими олан вя щазырда
Нйу-Йорк Цмумдцнйа тиъарят
мяркязинин партладылмасында тягсирли билиняряк юмцрлцк щябс ъязасына мящкум олунмуш шейх Юмяр
Ябд яр-Рящманын фятваларында
Шярият бахымындан тясдиглянирди.
Радикал исламчыларын дедийиня
эюря, онларын щакимиййятдя олдуьу юлкялярин щцдудлары даима
эенишляндирилмяли вя йахын эяляъякдя бу Албанийа вя Боснийадан
Мяркязи Асийайа вя Гафгаза
гядяр олан яразидя баш вермялидир.
2100-ъц иля гядяр олан мцддятдя
йер цзцндя ващид ислам дювляти хилафят мювъуд олмалы вя бу мягсядя наил олмаг цчцн бцтцн радикал ислам гцввялярини бирляшдирмялидирляр. (4,41)
Ислам екстрмистляринин сийаси
щакимиййят консепсийасы Иран Ислам Ингилабынын лидери А.Хомейнинин иряли сцрдцйц “вилайяти-фягищ
тялими иля бянзярлик тяшкил едир.
Щяр ики консепсийайа эюря, дцнйяви щакимиййят дини щакимиййятля
явяз олунмалыдыр: “Йеэаня гануни рящбярлик “вилайяти-фягищдир”
Фягищин бир рящбяр вя апарыъы шяхс
кими ъямиййяти ислам идеалларына
доьру йюнялтмяк сялащиййяти вардыр. Сон пейьямбярдян сонунъу
щцъъятя гядяр олан дюврц ящатя
едян мясумларын вилайяти Аллащын
ямриня ясасланыр. Йяни ислам
щюкумяти яслиндя Аллащын ямрини
йериня йетирмякдир. Бу щюкумят
гануни щюкумятдир вя мцгяддяс
вя мясум имамларын гейбяти
дюврцндя вилайяти-фягищ исламын
сийаси системинин горуйуъусу,
онун универсал компонентидир.
90-ъы иллярдян етибарян радикал

ислам тяряфдарлары арасында ихтилафлар вя парчаланма щаллары чохалмаьа башлайыр. Йени йаранан ислам
груплашмалары юлкя цчцн кифайят
гядяр яняняви олан “мцсялман
гардашларына гаршы чыхыр, онлары йа
даща да радикаллашмаьа, йа да юз
тяряфдарларыны итирмяйя вадар едирляр. Сяляфиляр рясми ислам тяряфдарларыны ислам гайда-ганунларыны йалныз сюздя гябул етмякдя, лакин
ишдя “истибдадчы щюкмдарла” разылыьа эялмякдя вя сийаси рящбярлийин, щяйата кечирдийи демократик
ислащатларда иштирак етмякдя
эцнащландырырдылар. Вахт кечдикъя,
сяляфи груплары онларын сийасятини
гябул етмяйянляря гаршы даща
мцнтязям чыхыш едир, сяляфи олмайанларын щамысыны имансыз вя
мцртяд елан едир вя онлара гаршы
вурушмаьы тябии бир щал щесаб едирдиляр. Бу щадисяляр ейниля диэяр
яряб-мцсялман юлкяляриндя дя
тякрар
олунурду.
Мясялян,
Ялъязаир яразисиндя аналожи просесляр тяхминян 7-10 ил сонра 1979-ъу илдя президент Хуари
Бумедйенин вяфатындан сонра
башланды. Мящз бу дюврдя юлкя
щяйатында бу вахта кими анъаг
Гуран дили щесаб едилян ядяби яряб
дилинин популйарлашдырылмасы вя
тятбиг едилмяси просеси башланыр.
Хроноложи бахымдан бу, юлкядя
сяляфилийин йайылмасы иля ейни вахта
тясадцф едир вя бир тяряфдян, пулсуз пайланан мцвафиг ядябиййатын
артмасында, диэяр тяряфдян ися
артыг сяляфилийин йайылмыш олдуьу
Мисирдян ядяби яряб дили мцяллимляринин ахынынын эцълянмясиндя
юзцнц эюстярирди. (6.47) Ялъязаир
президенти Шадли бин Ъядид тяряфиндян сяляфи идеологу Йусиф-ялГярзавинин вя Мящяммяд Гязалинин Ялъязаир дини тядгигатлар
мяркязиня ишя дявят олунмасы бу
тямайцлцн ян бариз ифадяси сайыла
биляр. Й. ял-Гярзавинин “Ислам,
ясил щялл будур” дейими Ялъазаир
радикал исламчыларынын 80-ъы иллярин
сонлары, 90-ъы иллярин яввялляриндя
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ясас шцарларына чеврилмишди.
Тядгигатчыларын щаглы олараг гейд
етдийиня эюря, Ялъязаирдя исламиляшдирмя просесляри сол гцввялярин
сийаси фяалиййятдян узаглашдырылмасы иля мцшайият олунурду.
Исламчыларын йаратдыьы “тялатцмя”
узун мцддят Ялъязаир рясми даиряляри дюзцр, щятта ону дястякляйир
вя ону солчулуг щярякатларына
гаршы йюнялтмяйя чалышырдылар.
“Силащлы ислам групуну” тясис
едяркян онун баниляриндян бири
олан шейх Ябд ял-Щягг Ляййадя
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатыны
Шярият щцгугу мювгейиндян тящлил
едяряк Ялъязаирин бцтцн сявиййялярдя рящбяр ишчилярини- назирляри
вя забитляри, мямурлары вя диэярлярини “кафир” елан етмишди вя
ян башлыъасы о иди ки, “бу кафирляря
гаршы чыхмайанларын щамысы бу
зцмряйя мянсуб едилирди. Бунунла да Шярият истилащлары иля бу
адамларын малы вя ганы щалал елан
едиляряк Гуранын ъана гясд етмяйи щарам елан едян щюкмц арадан
галдырылыр вя бу адамлар “силащлы
ислам групунун мянтигиня уйьун
олараг щейван мягамына ендирилирди. Беля гятл щадисяляри “Силащлы
ислам групунун” нязяриййячиляри
тяряфиндян ъищадын тяркиб щиссяси
елан едилирди.
“90-ъы иллярдя Ялъязаир исламчылары арасында ихтилафлар башланды.
“Силащли ислам групуна “ дахил
олан айры-айры тяшкилатлар няинки
бир-бирини иттищам етмяйя, щятта бу
групдан айрылмаьа башладылар.
Лакин эцъ ишлятмяйя вя кцтляви
гятл щадисяляри тюрятмяйя бяраят
газандырмаьа йюнялдилмиш фяалиййят там ардыъыллыгла давам етдирилирди. Беля ки, мясялян, 1997-ъи
илин октйабр айында 51 нюмряли
бяйаннамядя сяляфи груплашмаларынын Лондонда чыхан мятбу органында “Силащлы ислам групунун” о
вахткы рящбяри Янтяр Зцбяри бу
групун елан етдийи сцлщ разылыьыны
писляйяряк динъ ящалинин гятля
йетирилмясиня эюря мясулиййяти юз

цзяриня эютцрдц вя елан етди ки,
беля ямялиййатлар эяляъякдя дя
давам етдириляъякдир. Бяйаннамядя ачыг шякилдя билдирилирди ки,
“Силащлы ислам групу тякъя “истибдадчы щюкмдарлара гаршы йох, щям
дя онун тяряфдарларына гаршы
мцбаризя апармыш вя апараъагдыр.
Бундан бир аз габаг, 1996-ъы илин
октйабрын 15-ня гядярки 49 нюмряли бяйаннамясиндя Янтяр
Зцбяри Ялъязаир ящалисинин Шярият
нормаларына ямял етмяйя чаьырырды. Силащлы ислам групунун рящбяри
бяйан етмишди ки, намаз гылмагдан вя зякат вермякдян йайынмаьа чалышан щяр бир кяси гятля йетиряъякляр. Юз щцгуги проблемляри
иля дцнйяви мящкямя органларына
мцраъият едянляри дя юлцм тящлцкяси эюзляйирди. Ялъязаирлиляр
анъаг Силащлы ислам групунун
Шярият щцгугу мцтяхяссисляриня
мцраъият едя билярдиляр. Щямин
щядя-горху ачыг-сачыг эейимдя
кцчяйя чыхан гадынлара да цнванланмышды. (7.121)
90-ъы иллярин биринъи йарысында
сяляфи Ислам силащлы групунун
Шярият цзря мцтяхяссисляри дяфялярля имансызлары гятля йетирмяйин
ганунауйьунлуьуну Шярият мювгейиндян ясасландырмаьа ъящд
эюстярмишдирляр. Бу, хцсуси вярягялярдя чап едилян фятвалар васитясиля едилирди. Бу фитваларын Шярият
бахымындан ганунауйьунлуьуну
Силащлы ислам групунун щцгуг
мяслящятчиси Ял-Мцнзир Ябд ярРящман Зцмейр тясдигляйирди.
1997-ъи илин ийун айында Яфганыстанда дюйцшян яряб мцъащидляринин Лондонда чыхан бцллетениндя
о йазырды: “Яэяр сиз ъямиййятдя
гятл щадисяляринин тюрядилдийини вя
щяр щансы бир шящярдя дя йа кянддя бир кимсянин башынын кясилдийини ешитсяниз билин ки, бу кимся
“истибдадчы щюкмдарын” (таьутун)
адамларындан имиш.” (8.121)
Цмумиййятля
эютцрдцкдя,
Силащлы ислам групу юз фяалиййятини
юзц планлашдырыр вя Шярият мясяля-

ляринин сяляфи шярщиня уйьун олараг
ясасландырырды. Беля ки, йухарыда
гейд олунмуш бяйаннамядя
Янтяр Зцбяри тякъя “истибдадчы
щюкмдары” вя онун тяряфдарларыны
гятля йетирмяк щядя-горхусу иля
кифайятлянмяйяряк онларын шяхси
ямлакыны щярби гянимят едир, онларын гадынларыны вя гызларыны ися
щярби ясир (ъябайа) щесаб етмяйи
лазым билирди. (9.122)
Мисирин вя Ялъязаирин мисалы
щеч дя мцстясна характер дашымыр.
Сяляфилийин бярпа олундуьу вя тятбиг едилдийи щяр бир йердя исламын
радикаллашмасы механизми щярякятя эятирилир, екстремизм мейдана эялир, мцхтялиф мясялялярин
щяллиндя эцъ методларындан истифадя етмяк щалларына цстцнлцк верилир
ки, бу да йа щярби ямялиййатларла,
yа террорчулуг ямялиййатлары иля,
йа да бунларын щяр икиси иля нятиъялянир.
Мисир ъямиййятинин идеоложи
щяйатынын сяъиййяляндирилмясиндя
“ъащилиййят” анламынын ишлядилмяси “Мцсялман гардашларынын” апарыъы нязяриййячилярдян Сеййид
Гцтбцн ясярляриндян эютцрцлмцшдцр. Буну Мисир “Кцфрдя иттищам вя щиърят” ъамаатынын нцфузлу нцмайяндяляриндян олан
Ящмяд Шцкри Мустафа да етираф
едирди: “Биз иман бющранындан,
Аллащсызлыг дюврцндян вя ХХ яср
ъащилиййятиндян хябяр верян
бюйцк мцтяфяккир Сеййид Гцтбцн
йарадыъылыг ирсиня мцраъият етдик.
Биз бу фикирдяйик ки, цммят тамамиля иманыны итирмишдир. Щюкмдарлар ляйагятсиздирляр. Аллащ ися
буйурмушдур: “Ким Онун ямрляри ясасында щюкм чыхармырса кафирдир.” (10.01.08.1977)
О, бурадан беля нятиъя щасил
едир: “Йа щагг дининдя сабитгядям олараг, диэярляринин имансызлыгда эцнащландырмаг, йа да юзц
дя имансыз олмаг. Шцкри Мустафа
Сейид Гцтбцн “Ишарат ялат-тяриги”
китабына истинад едяряк “иманын
бярпа едилмяси наминя ъямиййяти
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даьытмаг” шцарыны иряли сцрцр.” ЯтТякфир вя -л-щиъря”нин деструктив
идейаларыны бир юлкя щцдудларындан
кянара чыхараг диэяр мцсялман
юлкяляриндя йаймаьа чалышырдылар
Бу тяшкилатын идеоложи платформасы
даима инкишафда олмагла йанашы
даима сяртляшян, радикаллашан, эцъ
ишлятмяк методларына цстцнлцк
верян. бир идеолоэийа кими юзцнц
эюстярир, онун инкишафынын мцхтялиф
мярщяляляри арасында мющкям
варислик ялагяси олдуьу щисс олунур. Онун идеолоэийасында даима
юз фяалиййят даирясини эенишляндирмяк, бцтцн мцсялман юлкяляриндя
кюк салараг бейнялхалг щяряката
чеврилмяк мейли хцсусиля эцълцдцр.
Онлар Мисир яразисиндя леэитим
щакимиййяти девирмяйи юз фяалиййятиня бейнялхалг характер вермяк
цчцн мцщцм аддым щесаб едирляр.
Тяшкилатын уъгар йерлярдя бир нечя
дцшярэяси варды. Бурада онун
цзвляри нязяри щазырлыг вя силащлы
мцбаризя цзря тямринляр кечирляр.
Ислам радикалларынын диэяр бариз
идеологу Йусиф ял-Гярзавидир. ЯлГязави исламын йенидян дирчялдилмяси vя онун фундаментал дяйярляриня гайыдараг йени инкишаф йолуна чыхмаьа мцсялман юлкяляринин
реал эерчяклийиня даща чох вя
даща дольун шякилдя ъаваб вермяйя чаьыран эюркямли яряб-мцсялман нязяриййячиляриндян биридир.
Онун дини фялсяфи мясяляляря щяср
етдийи ясярлярдян башга сосиал
–сийаси мясяляляря щяср едилмиш
бир нечя ясяри дя мювъуддур. Беля
ясярлярдян бири дя 1964-ъц илдя
йаздыьы “Ял-щялл ял-ислами”, фяризя вя зяруря” ясяридир. Ясярдя
мцасир ислам фундаментализмин
сосиал-сийаси сяпэиляри тядгиг олунур. Бурада Мисир тяърцбясинин
тящлили ясасында фундаменталист
групларын дини-сийаси тялимляри тядгиг олунур. Ял-Гярзави мцсялман
аляминя кянардан идхал едилмиш
идеолоэийаларын ясассызлыьы, онларын
йерли шяраитдя йарарсызлыьы вя онларын ясасында инкишаф етмякдя олан
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юлкялярин актуал проблемляринин
щяллинин мцмкцн олмамасы принсипиндян чыхыш едир. Ясярдя Шярг
дцнйасынын бцтцнлцкдя “демократик-либерализм” вя “ингилаби сосиализм” тяърцбясинин ардыъыл олараг
бир-бирини явяз етмякдя олдуьу
гейд едилир. Биринъи мярщяля хроноложи ъящятдян Мисирдя буржуа
парламентаризми тяърцбясинин тятбиг едилдийи дювря тясадцф едир.
Икинъи мярщяля ися Ъ.Я.Насирин
щакимиййяти дюврцндя милли демократик ислащатларын щяйата кечирилдийи дюврц ящатя едир. ЯлГярзавинин фикринъя, яряблярин вя
бцтцн мцсялманларын мцасир дюврдя бир нюмряли вязифяси Фялястин
проблемини щялл етмякдир. Щяр ики
ъябщяни тямсил едян сийаси тялимляр ону щялл едя билмямишляр, ня
демократлар, ня дя сосиалистляр
яряб вящдятиня вя “мцсялман
гардашлыьынын” гялябясиня наил ола
билмямишляр. Чцнки бу режимлярин
идеолоэийасында вятянпярвярлик вя
миллятсевярлик
елементляринин
олдуьу щалда, щаким даиряляр йа
Гярбин, йа Шяргин ардынъа эетмишляр. (12,13) Гярзавинин фикринъя,
бу ики дюврдя Мисир мцтямади олараг эащ капиталист Гярбинин, эащ да
коммунист Шяргинин тясири алтына
дцшмцш вя ингилаби-сосиалист йюнлц
щакимиййят щям дя мцсялман
ъямиййятиндя мяняви яхлаги фясадын щюкм сцрмясиня эятириб чыхармышды. Бу дюврдя “гадынлар вя йа
онларын яксяриййяти щяйасыны, кишиляр вя йа онларын чоху ися юз
намус вя гейрятини итирмишдир
Иман аиля вя намусуну шяряфля
горуйанлар орта ясрлярин категорийалары ясасында дцшцнян иртиъа, юз
аилясинин гейдиня галмайан арадцзялдянляр ися ХХ ясрдя йашамаьа
лайиг олан азад фикирли вя мцтярягги инсан сайылмаьа башлады (13,15).
Ял-Гярзавинин фикринъя, мцсялман Шярги юзцнц бейнялхалг сящнядя тясдиг етдирмяк цчцн лазым
олан щяр шейя ислама етигад эюстярян ящалинин чохлуг тяшкил етмяси-

ня, мцсялман юлкяляринин стратежи
мювгейиня вя эцълц игтисади потенсиала, щямчинин мцсялман халгларынын зянэин азадлыг мцбаризяси
яняняляриня маликдир. (14,28-31)
Бир щалда ки, “либераллар” вя
“сосиалистляр” ислам аляминин
потенсиал имканларындан сямяряли
истифадя едя билмямишляр, ислам
аляминин проблемляринин щялли
цчцн алтернатив йоллар тапмаг
лазымдыр. Мцяллифин фикринъя, бурада мцсялман халглары бир нюв
сечим гаршысында галмыш олурлар .
Онлар йа коммунист перспективини
гябул етмяли; йа да ислама гайытмалыдырлар. Бурада “ислам щялли”
йеэаня алтернатив йол елан олунур.
Ял-Гярзави исламы ъямиййят
щяйатынын бцтцн сащяляриндя истигамятляндириъи гцввяйя чевирмяйя чаьырыр. Мцяллиф, яхлаг вя
мядяниййят сащясини “ислам щяллинин” тятбиг едилмяли олдуьу биринъи
сащя щесаб едир. О, ислам айинлярини вя адят-янянялярини юзляринин
илкин шяклиндя сахламаьы, мясъидлярин ясил вязифялярини бярпа етмяйи вя онлары эцълц тяблиьат мяркязляриня чевирмяйи тяклиф едир. Онун
фикринъя. гадынлара цмуми намазда иштирак етмяк щцгугу вермяк
лазымдыр. Ислам тяблиьаты йалныз
цлямаларын ян савадлы нцмайяндяляри тяряфиндян апарылмалыдыр.
Мящз онлара там мянада сюз
азадлыьы верилмялидир. Ял-Гярзавинин дедийиня эюря, мясъиддян
айрыъа бир шяхсиййятин, аилянин,
партийанын вя йа иътимаи гурулушун
хейриня, тяблиьат апармаг йери кими истифадя едилмяси щаллары йолверилмяздир. Ял-Гярзавинин игтисади
сащядя етдийи тяклифляри иътимаи
эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмясини, гоъалары тягацдля тямин
етмяйи вя диэяр мцщцм мясяляляри ящатя едирди. О, щарам йолларла ялдя едилмиш мал-сярвятин
мцсадиря едилмяси (оьурлуг, рцшвятхорлуг вя иътимаи мягамындан
суи-истифадя етмякля) тяряфдарыдыр.
Ял-Гярзави мцсялман юлкяляринин
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мцдафия гцдрятинин йцксялдилмяси
вя истиглалиййятинин горунмасы
цзяриндя дя эениш дайаныр. Мцстягил ислам щярби гцввяляринин
тясис едилмяси мясялясини ортайа
гойур. Бу гцввя васитясиля мцсялманлар хариъи тяъавцзц дяф едяряк
“Аллащын дцшмянляри олан тяъавцзкарлара” ибрят дярси веря билмиш
халглара юз торпагларыны азад
етмякля кюмяк етмяйя имкан
вермялидир. (15, 73) Онун
фикринъя, мцсялман дювлятляри
юзлярини силащ сурсатла тямин етмяйи баъармалыдырлар. Ислам цммятиндя ъищад рущунун бярпа едилмяси, эянъ няслин “мцгяддяс
мцщарибяйя сядагят” янянясинин
ясасында тярбийя едилмяси олдугъа
ваъиб сайылыр. Онун фикринъя,
мцсялман халгларынын сийасят
сащясиндя проблемляринин щялли
ашаьыдакы принсипляря ясасланмалыдыр: щарада йашамасындан асылы
олмайараг мцсялманлар ващид
миллят тяшкил едирляр. Цзяриндя
ислам айинляринин иъра едилдийи вя
Шярият ганунларынын щяйата кечирилдийи щяр бир ъоьрафи ярази “ислам
вятянидир” вя ону тяъавцздян
горумаг лазымдыр. Ял-Гярзавинин
фикринъя, тяъавцзя мяруз галан
щяр бир мцсялман халгы бюйцк
“ислам цммятиндян” йардым истяйя биляр. Мцсялман гардашлыьы
принсипиня эюря, дцнйанын мцхтялиф йерляриндя йашайан мцсялман
халглары бу цммятин тяркиб щиссялярини тяшкил едир.
Йусиф ял-Гярзави юз ясяриндя
“ислам дювляти” гурмаьын бир нечя
йолуну тяклиф едир. О, “йухарыдан
исламиляшдирмя” йолуну рядд едяряк гейд едир ки, “бу вя йа диэяр
дювлятин сюзцн ясил мянасында
ислам дювляти олмасы цчцн онун
конститусийасында исламын дювлят
дини елан едилмяси кифайят дейилдир.” Бязи мцсялман щюкмдарлары
намаз гылыр, оруъ тутур, щяъъ зийарятини йериня йетирир, амма юзляринин диндарлыьында, бундан узаьа
эетмирляр. (16,211)

Ял-Гярзави нящайят, фикирлярини
цмумиляшдиряряк эюстярир ки, ясил
мцсялман ъямиййяти гурмаг
цчцн тякъя бир йол мювъуддур:
кцтляви вя мцтяшяккил ислам щярякатыны фяаллашдырмаг. Бу щярякатын
уьурлары исламы кифайят гядяр
дяриндян баша дцшмяйян халг
кцтляляринин пассивлийини вя юз
сыраларындан зиддиййятляри арадан
галдырмаг баъарыьындан асылыдыр.
Ял-Гярзавинин “Ислам-щялли” ясяриня иряли сцрдцйц фикир вя мцлащизяляр эюстярир ки, ъямиййятин сосиал-сийаси вя игтисади мядяни проблемляринин щялли йолларына мцяллифин мцнасибяти мцасир ислам радикалларынын мювгейи иля цст-цстя
дцшцр. Ял-Гярзавинин “ислам
щялли” консепсийасынын сяъиййяви
яламяти мянтиги тяфяккцря йох,
мюмин кцтлялярин емосионал щисляриня ясасланмагдыр. Бу мцтяфяккирлярин яряб юлкяляриндя сийаси
дурумун тящлилиндян чыхардыьы
нятиъяляр олдугъа зиддиййятлидир.
Бу щяр шейдян яввял дини екстремист нязяриййяляринин ян чох
мцраъият етдийи щакимиййят консепсийасында юзцнц бцрузя верир.
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Ramiz Mursalov
Globalization and radicalization of Islamic
religions-political movements
Summary
The most significant feature of the late twentieth century is the
inevitable acceleration of globalization on the one hand, on the other
hand, the activation of radical political Islam, and the prevalence of
extremist elements in the practice of religious and political Islamic
movements. Exploring the causes of this will inevitably have to admit
the establishment of principles of a unipolar world in the international arena and associated with this to a certain extent, more frequent
intervention of the great powers in the affairs of the Islamic world.
According to the theorists of globalization, the modern world is so
complex and diverse that to understand its problems starting from the
values of any civilization, society or ideology is impossible. To solve
these problems is possible only on the basis of a global doctrine or
theory. One gets the impression, in case of success of the globalization, the cultural and national values of original local minority peoples, the problems which they trying to resolve disappear and fight for
them becomes meaningless.
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Avropada islamofobiya
Əmmar Abbasov
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Исламын Авропа мядяниййятиня эюстярдийи эцълц
тясиря бахмайараг, Авропа иътимаи ряйиндя узун
мцддят Ислама гаршы гярязли, онун бир аз узаг олмасы
иля ялагядар олараг авропалылар цчцн ялчатмазлыьы, яряб
дилиндяки мянбялярля танышлыьын зяифлийин, тарих елминдя
щамылыгла мягбул сайылан тядгигат цслубларынын нагислийи, тарихчилярин ясас диггяти мцстясна олараг христиан
Авропасына вермяляри вя гядим дцнйа тарихиндя христианлыьын йерини мцяййян гядяр шиширтмяляри бу ъцр тясяввцрлярин йаранмасына юз тясирини эюстярмишдир.
Орта ясрляр христианлары ВЫЫ-ВЫЫЫ йцзилликлярдян
башлайараг мцсялманларын гейри-ади уьурларыны ачыгайдын эюрсяляр дя, бунун неъя вя няйин сайясиндя
баш вердийини анламаьа ъящд эюстярмирдиляр: щаггында мцбщям (айдын олмайан) бир сурятдя ешитдикляри
йени динин ардыъыллары тяряфиндян тящлцкяли, ясаслы олмаса да, Мящяммяд пейьямбяри(я), онун тялимини
вя мцсялманлары онлар цчцн горху гарышыг нифрят вя
икращ щядяфиня чевирмишди. Кился хадими дя “дящшятли дцшмяни” щяр вяъщ иля лякялямяйя сяй эюстярирди.
Нятиъядя Ислам щаггында беля бир тясяввцр йаранмышды ки, эуйа бу дин “Шейтан алятидир”. Сялиб йцрцшляри
ядябиййаты Ислама нифрят рущу иля долудур. Аквинли
Томас Щз. Мящяммяди “зоракылыг щявариси” адландырмышдыр (Эюрясян Пейьямбяр (с) Томаса щансы зоракылыьы вя неъя эюстяриб?). Данте Пейьямбяри (с)
“чох халглары христианлыгдан айырдыьы цчцн Ъящяннямин доггузунъу гатында” йерляшдирмякдя (кафиря бир
бах!) орта ясрляр христиан ящвали-рущиййясини якс етдирмишдир. Тцркляр Константинополу фятщ етдикдян сонра
ясрляр бойу тяшяккцл тапан “дцшмян суряти” даща да
эцълянди. ХЫВ-ХВ ясрляр христиан ядябиййаты дини ещтирасларын тясири алтында Ислам щаггында мцхтялиф уйдурма фикирляр вя бющтан йайырды (Шейх Аллащшцкцр
Пашазадя. Гафгазда Ислам, Б., 1998).
Щяля пейьямбяр (с) вахтында Шяргдя (Ислам дювлятиндя) мцсялманлар, христианлар вя йящудиляр динъйанашы йашайырдылар. Онларын бязиляри Исламы гябул етмишдиляр. Етмяйянляр ися онларын щяйатларыны, аилялярини, намусларыны горумаг цчцн ъизйя адланан щимайя
пулу олан верэи верирдиляр. Вя гейд олунан ъизйя ялсиз-айагсыз, гоъалар вя гуллардан алынмырды. О, анъаг
щядди-булуьа чатмыш кишилярдян алынырды. ВЫЫЫ ясрин яввялляриня гядяр кащинляр дя ъизйядян азад идиляр. Верэи верянин вясаит вязиййятиндян асылы олараг, ъизйянин
гануни мябляьи 12, 24, 48 дирщям гызылла, мцбадиля
юлкяляриндя ися 1, 2, 4 динар иди. Христианлар буну юз46
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ляриня тящгир сайырдылар. Мцсялманлардан ися хумс вя
зякат алыныр, кюнцллц сядягяляр верилирди.
Бцтцн бу хош щаллара бахмайараг, 1095-ъи илдя
Франсанын Клермон шящяриндя Папа ЫЫ Урбанын
“Мцгяддяс торпаьын (Гцдсцн) кафирлярдян азад едилмяси” чаьырышы иля бцтцн христиан дювлятляринин гошулдуьу щярби кампанийа йаранды вя бу, Сялиб йцрцшц
(хач йцрцшц) кими фасилялярля 200 ил чякди. Йцрцшлярин
ясас мягсяди христианлыьы йаймаг вя йени яразиляр
ишьал етмяк иди. Яслиндя бу кампанийа бу эцн дя давам едир.
Сялиб йцрцшцнцн шащиди олмуш аббат Щожанлы Гвиберт вязиййяти беля тясвир едир: “Клермон шурасы битдикдян сонра Франсанын бцтцн яйалятляриндя онун
щаггында бюйцк хябярляр йайылды. Папанын сюзляри
щаггында ешидян щамы юз гоншуларыны вя гощумларыны
хябярдар етмяйя йолланырды вя онлары Аллащын “йолуна
дахил олмаьа” чаьырырды. Графларын истякляри ашыб-дашырды. Ъянэавярляр йалныз йцрцш щаггында дцшцнцрдцляр.
О заман касыблар да бцтцн ямлакларыны дяйяр-дяймязя, демяк олар ки, щавайы сатмаьа башладылар, дцнян
щеч щара эетмяк истямяйянляр бир эцндян сонра диэярляри иля йола дцшцрдцляр. Мцщарибя вя сяфяр фикри иля
алышыб-йанан гоъалар, ушаглар щагда ня демяк олар.
Щамы мцщарибяни алгышлайыр (Бяс неъя, мцсялманлары
гырмаьа эедирдиляр ахы), щамы мцгяддяслийин арзусундадыр (Охуъу, христианларын мцсялманлара гаршы,
щеч ня цстя, нифрятляринин дяряъясиня бах!).
Хач йцрцшцнц эюрян башга бир шащид-Бизанс императорунун гызы, тарихчи Анна Комник юзцнцн “Алексиада” китабында йазыр: Адриактикин о тайында, Щеракл
сцтунларына (Ъяббяллцттариг боьазы) гядяр йашайан
бцтцн барбарлар, бцтцн Гярб бир йердя Асийайа кюмяйя (щцъума) башладылар. Онлар аиляляри иля эялирляр
вя бцтцн Авропаны кечибляр” (Интернет сайты аз.wикипедийа.орэ).
Биринъи дяфя 20 минлик гошунла щцъумда мяьлуб
олан хачпярястляр икинъи дяфя ъянэавярляр вя ясилзадялярдян ибарят 110 миня йахын орду топладылар. Ордуйа булонлу Годфрид, тулузалы Раймонд вя тарентли
Боемунд башчылыг едирди. Анадолуда сялъуглары мяьлуб едян сялибчиляр 1098-ъи илин март айында илк дювляти - Едесса (Урфа) графлыьыны гурдулар. Христианлар
йцрцш заманы ермянилярдян дя бюйцк дястяк алдылар.
Антакийаны мцщасиря едян сялибчиляря шящярдя йашайан Фируз адлы бир ермяни кюмяк едиб, дарвазалары
Боемондун цзцня ачды. Урфа графлыьынын йарадылмасында да ермяниляр сялибчиляря кюмяк етдиляр.
15 ийул 1099-ъу илдя онлар ясас мягсядляри олан
Гцдсц алдылар. Гцдсц аларкян чохлу динъ сакини гятл
едян сялибчиляр щятта Мясъидцлягса вя Гцтббятцссяхра мясъидляриня сыьынанлара, щямчинин шящярдя йаша-
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йан йящудиляря дя диван тутдулар (Щалбуки эуйа онлары мцдафия шцары иля эялмишдиляр. Демяли бурада мясяля башга иди, мцсялман торпагларыны ишьал етмяк!). Щадисялярин шащиди Раймонд Аглийер ишьалдан сонракы
эцн Гцдсцн мяркязиндян кечяркян, щяр тяряфи юртян
ъясядлярин арасындан вя кцчя бойу ахан ганын ичиндян кечмяйя мяъбур олдуьуну йазмышды. Бцтцн Фялястин яразисини яля кечирян сялибчиляр бурада бир нечя
дювлят гурдулар (Интернет сайты аз.wикипедийа.орэ).
Ислам дининин йайылмасы, мцхтялиф халглар арасында
ясас инам мянбяйиня чеврилмяси ишиндя Османлы вя
Сяфяви империйаларынын дин сийасятляринин ролу данылмаздыр. ХЫ ясрдян башлайараг тцрклярин Кичик, Юн,
Мяркязи Асийада, Гафгазда сийаси щаким гцввяйя
чеврилмяляри, онларын идеоложи силащ олараг ислам дининдян истифадя етмяляри, беляликля, Авропа вя Асийа
юлкяляринин бирляшдирян бейнялхалг транзит тиъарят йолларыны нязарят алтына алмалары христиан дцнйасыны, хцсусиля дя Рома папаларыны даим щяйяъан ичиндя сахлайырды.
Христианлар кичик бир мцддят ярзиндя мцсялманларын бу гядяр инкишафыны вя Исламын бу гядяр йайылмасыны щязм едя билмирдиляр. 1453-ъц илдя Константинопулун (Истанбул) фятщи христиан дцнйасыны лярзяйя эятирди. Рома Папасы ЫЫ Пий Османлы Султаны Ы Мещметя юз тябяяляри иля бирликдя христианлыьы гябул едяъяйи
тягдирдя, онун бцтцн Авропанын бюйцк вя ябяди щимайядары елан олунаъаьыны вяд етмишди (Щяля ХВ ясрдя христианларын щийляэярлийиня бахын! ХХЫ ясрдя бунун ня гядяр гцввятляндийинин ися шащидисиниз!).
Беля бир мцраъиятин едилмясинин диэяр ясас сябяби
ися Исламын сцрятля йайылаъаьы, беляликля, бцтцн Авропанын сийаси-игтисади, дини нязарятдян чыхмасы ещтималы иди.
Авропанын сийаси вя дини даиряляри истяр Сяфявиляр,
истярся дя Османлы империйаларында гейри-мцсялманлара олан йцксяк сявиййядя дюзцмлцлцкдян, йяни толерантлыгдан хябярдар идиляр. Ясл щягигят ися бундан
ибарятдир ки, бязи Авропа сийасятчиляри сющбят ислам
дининдян дцшян заман истяр орта ясрлярдя, истярся дя
буэцн юз нифрятлярини эизлядя билмирляр вя юз нифрятлярини мцгяддяратларымызы, Пейьямбяримизи (с) тящгир
етмякля бцрузя верирляр. ХВЫ ясрдя Авропада башлайан реформасийа щярякатынын бу гитянин христиан вя
йящуди ящалиси цчцн щансы фялакятлярля нятиъялянмяси мялумдур. 1572-ъи илдя тякъя Парисдя мяшщур
Варфоломей эеъяси дини тяригят айры-сечкилийи зямининдя 30 миндян чох инсанын гятля йетирилмяси, Испанийа вя Италийада йящудиляря гаршы инквизисийа мящкямяляринин гурулмасы тякъя орта ясрлярдя дейил, еля
буэцн дя бязи Гярб юлкяляриндя толерантлыгдан, дини
дюзцмлцлцкдян данышмаьа щеч бир ясас вермир. Щидайят Оруъовун гейд етдийи кими (Азярбайъанда дин.
Бакы, 2012) мин илдян артыг дювр ярзиндя бцтцн тцрк
дцнйасы тарихиндя вя илк нювбядя Азярбайъан тари-

хиндя гейри-мцсялманлара гаршы щеч бир гейри-толерантлыг гейдя алынмамышдыр. Бяс Гярбдя бу ислам
горхусу щардандыр? Бу анъаг гара мяни басмамыш,
мян гараны басымдыр. Бу “горхуну” эюрцн неъя
бцрузя верирляр. 25 сентйабр 2014-ъц ил тарихдя Австралийанын Мелбурн шящяриня эедян гатарлардан бириня
яйляшян мцсялман гадын щцъума вя иргчи тящгирляря
мяруз галыб. О, вагонун гапысы йанында сакитъя дайандыьы щалда уъабойлу бир гадын яввялъя она гаршы
тящгирамиз ифадяляр ишлядиб, сонра ися башыны вагонун
диварына дюймяйя башлайыб. Вя нювбяти стансийада
мцсялман гадын гатардан (вагондакылар тяряфиндян)
байыра атылыб. Мараглыдыр ки, полис ъинайят едян гадыны
“Гафгаз миллиййятиндян олан, шабалыды сачлы, мющкям
бядянли гадын” (Австралийайа бах, гафгазлы гадына
бах! О тяряфляря кимлярин эедиб чыхдыьы щамыйа мялумдур!) кими тясвир едиб.
Австралийа полиси юлкя иътимаиййятиня мцраъият
едяряк баш верян бцтцн исламофоб щцъумлар щаггында мялумат вермяйя чаьырыб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон вахтлар бу юлкядя ислам дининин тящгири вя мцсялманлара щцъум щаллары
чохалыб. Австралийада 200 ил бундан яввял мяскунлашмаьа башлайан мцсялманлар щазырда ящалинин 1,7 фаизини тяшкил едирляр (Азадлыг гяз. 2 октйабр 2014-ъц ил).
ХЫХ ясрин Ы йарысында Азярбайъанын ики йеря
бюлцшдцрцлмяси вя Русийа империйасы тяряфиндян ишьал олунмуш Шимали Азярбайъанда 1824-ъц илдян
(1918-1920-ъи илляри чыхмаг шярти иля) 1991-ъи илядяк
йцрцдцлян фялакятли дини сийасят апарылмасы юз яксини
тапмышдыр. ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян башлайараг Чар
Русийасы азярбайъанлыларын йцксяк толерантлыг хцсусиййятлярини нязяря алараг Русийа империйасынын мяркязи реэионларындан - Воронеж, Саратов, Тамбов,
Оренбург, Таврийа вя Йенисей губернийаларындан,
щямчинин Бессарабийа вилайятиндян ясасян молоканлар, субботникляр, расколникляр, скопчулар, баптистляр,
бухоборлар вя башга хошламадыглары тяригят сащиблярини Ъянуби Гафгаз вя Азярбайъан яразиляриндя дайаг
сайылаъаг форпостларын йарадылмасы мягсяди иля йерляшдирдиляр. Бунун юзц дя мцсялман яразиляриндя
христианлыьын йайлмасынын бариз бир мисалыдыр.
Чар Русийасы Шимали Азярбайъаны ишьал етдикдян
сонра бурада апардыьы дин сийасяти мцстямлякячилик
сийасятинин тяркиб щиссясиня чеврилмишди. Мцстямлякячи идаря апараты Азярбайъаны мцмкцн олдугъа чох талан етмяк, бурада милли дювлятин йаранмасына имкан
вермямяк, форпостларыны даща да эцъляндирмяк принсиплярини етник-дини гысганълыгла иъра едирди. Бу мягсядля
Чар Русийасы ХЫХ ясрин 30-ъу илляринядяк Гаъарлар вя
Османлы империйасынын тяркибиндя йашайан ермянилярин Азярбайъана кючцрцлмяси планыны щяйата кечирмиш,
мягсядли шякилдя христианлашдырма сийасяти апармышдыр.
Шимали Азярбайъан яразиляриндя ермяни дювляти йаратмаг Русийа империйасынын, щямчинин бязи диэяр Авро•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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па дювлятляринин чохданкы планы иди.
Азярбайъан торпагларынын бюлцшдцрцлмяси мягсяди иля Русийа империйасы иля Иран Гаъарлар дювляти арасындакы 1928-ъи ил Тцркмянчай мцгавилясиня ясасян
ермянилярин Ирандан Азярбайъан торпагларына кючцрцлмяси цчцн лазыми шяраит йарадылмышды. Бу дюврдя
няинки ермянилярин Азярбайъан торпагларына кючмясиня шяраит йарадылыр, щятта бурада даими мяскунлашмалары цчцн онлара бюйцк эцзяштляр едилирди. Рус тядгигатчысы К.Щ.Шавров йазырды: 1828-1830-ъу илляр ярзиндя биз Ъянуби Гафгаза (Азярбайъана) 40 миндян
чох Иран вя 84 мин Тцркийя ермяниси кючцрдцк вя
онлара 200 мин десйатиндян чох хязиня торпаьы айрылды. Чар Русийасы еля бу иллярдя православ вя протестант, православлара зидд тяригят мянсубларыны, алманлары да Азярбайъан торпагларында мяскунлашдырды.
Онлар Азярбайъанда бир сыра христиан мяншяли кяндлярин ясасыны гоймушдулар.
Чаризм христианлыьа мянсуб ящалини Азярбайъана
кючцрмякля бурада христианлыьын йайылаъаьыны, мцсялман дин хадимляринин ъямиййятдяки мювгелярини итиряъяклярини дцшцнцрдц. Чцнки империйа щаким даиряляри Азярбайъаны ишьал етмяйя башладыьы дюврдян етибарян мцсялман диндарлара мцстямлякя сийасятини
щяйата кечирмяйя мане олан гцввя кими бахырды.
Буна эюря дя, чар щюкумяти илк нювбядя рущаниляри
“зярярсизляшдирмяйи” гаршысына мягсяд гоймушду.
Чаризмин динля баьлы сийасяти дя еля бу принсипя сюйкянирди. Нятиъядя, Азярбайъанын ишьалы мцсялман
рущанилийинин сосиал-сийаси вя щцгуги дуруму писляшмяйя башламыш, ясрляр бойу малик олдуглары бир сыра
щцгуг вя имтийазлардан мящрум едилмишдиляр.
Гейд олунан дюврдя чар зцлмцня гаршы бир нечя
цсйан олду. Бунларын ян юнямлиси кяндлиляр, Губа шящяр ящалиси, бяй вя рущани нцмайяндяляринин иштирак
етдийи 1837-ъи ил Губа цсйаны иди.
Чар мямурлары рущаниляримизи халгын эюзцндян
салмаг цчцн халгын дини инанъларына тящгирляр сюйляйирдиляр. Бу щюрмятсизлик барядя Эянъядян сечилмиш
миллят вякили Исмайылхан Зийадхановун 1906-ъы илдя
Русийа Думасында сюйлядийи нитги Дума нцмайяндяляринин цзляриня силля кими олду: “Ъянуби Гафгаз
йцз ил бундан габаг руслар тяряфиндян ишьал едилмишдир. Бу йцз илдя бизим мцсялманлар щямишя ясир
мцамиляси эюрмцш вя бу сифятдя щяр тягибата мяруз
галараг, щяр ъцр щагг вя щцгугдан файдаланмаз кюля вязиййятиня ендирилмишик. Сюзцн щягиги мянасында
йцз ил ичиндя биз эюзляри щяр шейи эюрян щюкумятин
шиддяти вя ялейщимизя мянфи дцзялмяляри алтында йашадылмышыг. Сийаси, сосиал вя игтисади сащянин щансы
сащяси яля алынырса-алынсын, щяр бириндя бизим щаггымызда щагсызлыьын щюкм сцрдцйцнц эюрмцш олаъагсыныз. Юлкямиз истила едиляр-едилмяз, дярщал милли варлыьымыза тяъавцзя галхынылды. Динимиздя вя мцгяддясляримиздя мцдахиля едилди”. Буна эюря дя ХЫХ
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яср мцстямлякя режимляриня гаршы милли-азадлыг щярякатлары иля зянэиндир. Иттищади-Ислам идейасы щямин силсилянин идеоложи ясасы олмагла бюйцк дювлятлярин,
хцсусиля Русийа империйасынын милли-дин айры-сечкилик
сийасятиня гаршы мцсялман халгларынын щямряйлийиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Русийа яразисиндя бцтцн
мцхтялиф тайфалы вя мцхтялиф етигадлы “йадларын” татарлашмасына вя мцсялманлашмасына ъящд едилмяси йолунда мцяййян истигамят шяклини алан бу тяблиьат
дювляти наращат етмяйя билмязди.
Чаризм бир тяряфдян тябяялийиндяки мцсялман
халгларына гаршы тяърцбядя сынадыьы православ-шовинист тяблиьатыны эцъляндирир, диэяр тяряфдян, хариъи
мцсялман юлкяляриндяки миссионерлярин, рясми
нцмайяндяликлярин кюмяйи иля ислам алямини юйрянир,
Инэилтяря вя Франса кими мцстямлякячи юлкялярин
мцсялман вилайятляриндяки щюкмран методларына
йийялянир, ислам идеолоэийасына гаршы мцбаризя пярдяси алтында халгларын милли-мядяни дирчялишиня гаршы
мцбаризя апармаг цчцн даща ятрафлы, “дцшцнцлмцш”
планлар щазырлайырды.
18 милйондан артыг мцсялманын Иттищади-Ислам
идеолоэийасы ятрафында бирляшмяси Чар Русийасы цчцн
тящлцкя йарада билярди. Она эюря дя Русийа империйасында Ислам бирлийи идейасына, онун щяр ъцр тязащцрцня гаршы панисламизм дамьасы вурулур, ялейщиня
амансыз мцбаризя апарылырды. Мцсялманлар арасында
христианлыьын зорла йайылмасы, мцсялманларын щцгугларынын тапдаланмасы кими васитялярдян истифадя едилирди. Дахили Ишляр Назири П.Столыпин 1911-ъи илин йанварын 15-дя Чар Русийасы Назирляр Шурасына “Мцсялман
ящалиси арасында панисламизмин тясириня якс тясир тядбирляри щаггында” мювзусунда щазырланмыш мярузя
тягдим етмишди.
ХХ ясрин яввялляриндя дя Азярбайъанда вязиййят
чох гарышыг олмушдур. Ермяни Милли Шурасы, “Дашнаксутйун” рящбярлийи вя Бакы Совети Азярбайъан халгынын бирлийинин тямин олунмасында Тязяпир мясъидинин
ойнадыьы ролу йахшы билирдиляр. Она эюря дя 1918-ъи ил
март айынын 31-дя мцсялман ящалийя гаршы гырьына
башлайан дашнак-болшевик бирляшмяляри Тязяпир мясъиди иля ялагядар олан “Исмаиллиййя” бинасыны, “Каспи”
гязетинин редаксийасыны вя мятбяясини, орада йениъя
чап олунмуш Гурани-Кяримин 5 мин нцсхясини йандырыб кцля дюндярмишдиляр (Вящшилийя бахын!). Тцрк-мцсялман ящалисиня гаршы гырьына яввялдян щазырлыг эюрян ермяни-дашнак гцввяляри шящярдя шайия йаймышдылар ки, эуйа дин хадимляринин фитвасы иля мцсялманлар рус миллятиндян оланлары гырыр, евлярини йандырырлар
(Беля бир мцщцм факты гейд етмяк лазымдыр ки, Бакы
Советинин башчысы, “Дашнаксутйун” партыйасынын Бакы
комитясинин цзвц Совет Русийасынын рящбяри В.И.Ленинин 16 декабр тарихли гярары иля Гафгаза фювгяладя комиссар тяйин едилян С.Шаумйан 1918-ъи илин мартына гядяр Москва Щярби Даирясиндян 5 мин тцфянэ, 2 аеро-
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план, 2 зирещли машын вя 31,3 милйон рубл вясаит алмыш
вя Бакыда азярбайъанлы ящалийя гаршы сойгырым тюрятмишдир). Ермяниляр рус матросларыны бу шайияйя инандыра билмиш вя матрослар эямидян узагвуран топла Бакы
мящяллялярини атяшя тутмушдулар. Чянбярякянддя бир
нечя тикили, о ъцмлядян мяктяб, щярби хястяхана вя
йетим ушагларын еви даьыдылмышды. Ермяниляр матрослары Тязяпир мясъидини атяшя тутмаьа чаьырырдылар (Фашызмя бах!). Мясъид атяшя тутулур. Дин хадимляриндян
бири аь байраг эютцрцб мясъидин дамына галхыр ки, бялкя аь байраьы эюрцб атяши кясдиляр. Мясъидя цч мярми атылыр вя ону зядяляйир. Матрослар йалныз шящярдя
руслара гаршы щеч бир гырьынын олмадыьыны йягин етдикдян сонра атяши кясирляр. Бакы шящяринин кечмиш ряиси
Тер-Микаелйантс Тязяпир мясъидиня сыьынмыш ялийалын
азярбайъанлы ящалийя щяр ъцр зоракылыг етмяйи, щятта
лазым эялярся, мясъиди йандырмаьы беля ямр етмишди
(Ейнян фашист ямяли). Хошбяхтликдян дашнак-болшевик
бирляшмяляри бу рязил ниййятлярини щяйата кечиря билмямишдиляр.
Христианлар няйя эюря Исламдан горхурлар? Ислам
тящлцкяси дейя баьырыб ермяниляр кими цз-эюзлярини ъырырлар? Яслиндя, онлар щеч шейдян горхмурлар, юзлярини
горхан эюстярирляр. Ислам юлкяляриндя бу гядяр ган тюкян христианлар, Америка дейилми? Анъаг онларын сюзляри кечсин дейя мцсялманлары эюзцгыпыг етмяк истяйирляр. Вар эцъляри иля Исламы писляйиб, инамларымызы мясхяря едирдиляр. Терроризмя гаршы “мцбаризя апаран”
Америка юзц Бен Ладеня террорчулуьу юйрятмяйибми?
ИШИД кимин ишидир? Инди эюздян пярдя асараг Ираг вя
Сурийанын динъ ящалисини дя бомбалайырлар ки, мян
ИШИД-я гаршыйам (юз истяйиня наил оландан сонра).
Дин инсан вя ъямиййят цчцн эюндярилмиш олмасы
иля диндир. Дин инсанларын щагг вя ядалят принсипляриня
уйьун олараг ян эюзял шякилдя йашамалары цчцн эюндярилмишдир. Якс щалда онун ня кими файдасы ола билярди. Бу бахымдан Ислам христианлыг вя диэяр динляр кими ъямиййятдян айрылмыш, инсанлыьа вя йарадылмыша
хидмятдян узаглашмыш, шяхси вя ращиблик дини дейилдир.
Ислам дцнйада сюзцн ясл мянасында щям мадди, щям
дя мяняви ъящятдян инсанлар арасында бярабярлийи,
ядаляти, бирлийи, гардашлыьы вя бир-бириня мярщямят
принсиплярини эерчякляшдирмяк цчцндцр. Исламда
зцлмя, истисмара, Америкадакы кими бир групун диэярляри цзяриндя диктаторлуг етмяляриня имкан йарадан
демократийа анлайышы йохдур. Исламда инсанларын бейинлярини гарышдыран, кюнцллярини буландыран, щяйаты
горхунъ бир кабус щалына эятирян “дцнйявилик” анлайышы йох, “Тювщид”, “Ядалят” вардыр. Буна эюря дя о,
ъанлы, йеэаня системдир. Мцсялманларын вя дцнйанын
бцтцн зцлм чякян мязлум инсанларынын тяк цмиди дя
будур. Сон бир чаря олараг авропалылар, христианлар щагсыз вя ясассыз бир шякилдя Исламы гараламаг, она бющтан атмаг цчцн ялляриндян эялянляри едирляр.
1918-ъи илин мартында ермяни-дашнак гулдурларынын

тюрятдийи сойгырым нятиъясиндя миллятля йанашы, планлы
вя мягсядйюнлц шякилдя халгын мядяниййят абидяляри дя мящв едилирди. Ермяни-дашнак гулдурлары болшевик бандалары иля бирликдя “Исмаилиййя”ни талан едиб
йандырмышдылар. Цмумиййятля, бцтцн динляря, ислам
дининя дцшмян олан болшевик коммунист идеолоэийасы ящалинин милли дини дяйярляриня дцшмян кясилмишди.
Дцнйада христианларын сайы чох, щарамдан газандыглары сярвят бол олдуьуна эюря бязи сатгын, алчаг,
рязил Салман Рцшти кимиляр христианлардан щарам “сядягяляр” алмаг мягсядиля Ислама гара йахыр, виъдан,
инанъ, намусларыны пула сатараг, бцтцн дцнйада ещтирамла гаршыланан, йцздян чох дилдя, милйардларла няшри олан Гурани-Кярими “Шейтан айяляри” адландырырлар
вя йа Авропа юлкяляриндя Ислам Пейьямбяринин (с)
карикатураларынын чякилмяси христианларын ямялляри дейилми? Пейьямбяри мясхяряйя гоймаг, Аллащ Китабыны тящгир етмяк щансы инсанын аьлына эяля биляр, вящшидян башга. Аллащ Тяала ахырынъы пейьямбяр кими
Мящяммяди рясул тяйин етди. Ахырынъы олараг да она
эюндярдийи Исламы там дин олараг эюндярди вя она назил етдийи Гурани-Кярими дя тамамлады. Инъиля бахаг.
Мцасир 4 Инъил вар. Нийя дюрд, бялкя дя алтыдыр. Бунлар щамысы сонрадан Матфей, Лука, Марк вя Иощанн
тяряфиндян йазылмыш нцсхялярдир (Аллащын назил етдийи
Инъилин тящрифи иля). Америкада няшр олунан “Аваке”
(Ойан) журналынын 8 ийул 1975-ъи ил тарихли нюмрясиндя
Карл Ъеймсин йаздыьы мягалядя эюстярилир ки, “Китаби Мцгяддясдя” (Инъилдя) 20 мин хята вар. Щятта
Гярбдя етираф олунан бу щягигят Инъиллярин неъя бир
тящрифляря уьрадыгларыны эюстярир. Ялбяття, Аллащ Тяала
бяндянин онун ишиня гарышмаьыны - ширки севмяз. Вя
она эюря дя Гурани-Кярими там назил етмиш, Мящяммяди ися ахырынъы Пейьямбяр кими тяйин етмишдир. Мящяммяддян (с) сонра пейда олан йаланчы пейьямбярляр ися цмуми (савады олмайан) Пейьямбяря назил
олан Гурана бянзяр бир шей ямяля эятиря билмядиляр.

AmmarAbbasov
Islamophobiain Europe
Summary
Despite the strong influence of Islam on European
culturein Europe for a long time maintained the
unfriendly attitude towards Islam. Christians and
Jews of Europe considered that the Prophet
Muhammad, Islamic religion, and Muslims which
infused fear in them are their enemies. As a result,
starting from the time of the Crusades to the present day the West provoking wars, attacks and kills,
but culprits and perpetrators of all these permanently are declared Muslims.
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Øÿðãøöíàñëûã Èíñòèòóòóíäà åðìÿíèëÿðèí
Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíäà õàëãûìûçà ãàðøû
ñîéãûðûì àêòëàðû ÿòðàôëû àðàøäûðûëûð
АМЕА акад. З.М.Бцнйадов
адына Шяргшцнаслыг Институтунда
Азярбайъан халгына гаршы ютян
ясрин яввялляриндя щяйата кечирилян сойгырым иля баьлы йени фактларын цзя чыхарылмасы истигамятиндя
ящямиййятли
ишляр
эюрцлцр.
Институтун ямякдашларынын бу
сащядя апардыглары тядгигатларын
Аразын щяр ики тайында азярбайъанлылара гаршы тюрядилян кцтляви гырьынларын, гарятлярин, депортасийа
актларынын ясл мащиййятинин дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылмасында
мцщцм ролу вар. Бу мянада
АМЕА-нын акад. З.М.Бцнйадов
адына Шяргшцнаслыг Институтунда
эюркямли Иран тарихчиляри Сямяд
Сярдаринийа вя Тощид Мяликзадя
Дилмяганинин ясярляринин фарс
дилиндян тяръцмя едиляряк няшр
едилмяси тягдирялайигдир.
Сямяд Сярдаринийанын “Аразын
щяр ики тайында мцсялманларын сойгырымы” китабында ермяни гулдур
дястяляринин рус вя инэилис щярби
гцввяляринин кюмяйиня архаланараг Тцркийя, Иран вя Азярбайъан
яразиляриндя чохсайлы ъинайят тюрятмяляри, мцсялман кянд вя шящярлярини харабазара чевирмяляри, йцз
минлярля эцнащсыз инсанларын гятлиамыны тяшкил етмяляри тутарлы
сянядляр вя мянбяляр ясасында
ачылыб эюстярилир. Щямин мцяллифин
диэяр “Иряван мцсялман сакинли
вилайят олмушдур” китабы тарихи
фактлары ортайа гоймаг, ермяни вя
онлара щавадарлыг едян юлкялярин
“сийасятчиляринин”, “тарихчи алимляринин” йалан вя уйдурмаларыны ифша
етмяк мягсяди иля гялямя алынмышдыр. Китаб Институт тяряфиндян
тяръцмя олунараг няшр едилмишдир.
Мцяллиф китаба йаздыьы мцгяддимядя гейд едир ки, Иран – Русийа
мцщарибяляриндян, хцсусиля дя
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Тцркмянчай
мцгавилясиндян
сонра ермянилярин Чухурсяд вилайятиня
(индики
Ермянистан
Республикасы яразисиня) вя онун
мяркязи Ирявана кючцрцлмясиня
русларын бирбаша щимайядарлыг
етмяляриня вя “мяшяггятляр
эюрмцш миллятя” щяр ъцр дястяк
вермяляриня бахмайараг, 1918-ъи
иля гядяр ермяниляр Гафгазын щеч
бир мянтягясиндя ящалинин яксяриййятини тяшкил етмямишляр. Йери
эялмишкян, эюркямли алим тарихи
фактлары сясляндиряркян ермяни
мцяллифляриня дя истинад етмишдир.
“Иряван мцсялман сакинли вилайят олмушдур” китабы Иряванын
илкин йашайыш мяскяни кими формалашмасы мярщялясиндян башлайараг
бурада йашайан мцсялманларын
(азярбайъанлыларын) дашнакларын яли
иля кцтляви шякилдя гятля йетирилмясиня гядярки бюйцк тарихи мярщяляни ящатя едир. Китабын илк щиссяляриндя мцяллиф тарихи сянядляр вя
фотолар ясасында рус ишьалы яряфясиндя Иряванын тарихи-ъоьрафи мянзярясини, шящярин тцрк-мцсялман
мемарлыьы ясасында йарадылмыш
архитектура гурулушуну, мядяниййят абидяляринин, дини мяркязлярин (йедди мясъидин), карвансараларын вя диэяр иътимаи мцяссися
вя тяшкилатларын шяклини охуъуйа
тягдим етмякля онун тарихи бир
мцсялман-тцрк шящяри олдуьуну
сцбут етмяйя наил олмушдур.
С.Сярдаринийа китабын “Иряван
Тцркмянчай
мцгавилясиндян
сонра” адлы бюлмясиндя Иряванда
мцщарибядян сонракы вязиййяти,
бу мцсялман шящяриндя русларын
ермяниляря щимайядарлыг етмялярини сон дяряъя дягиг вя ъидди
шякилдя арашдырмышдыр. Мцяллиф
1985-ъи илдя Ермянистан Республикасында чап олунмуш “Ермянистан

тарихи” адлы китаба ясасланараг
Тцркмянчай
мцгавилясиндян
сонракы илк дюврлярин мцгайисяли
статистикасыны тягдим етмишдир:
“...бу заман Иряванда 1805 азярбайъанлы аилясиня гаршы ъями 567
ермяни аиляси олмушдур”.
Бундан сонра ися русларын юзляринин щазырладыглары щесабатдан
истифадя едян алим Тцркмянчай
мцгавилясиндян яввялки вя ондан
сонракы дюврлярдя Иряван вя
Нахчыван ханлыгларында ящалинин
милли тяркибиня аид рягямлярин
мцгайисяли тящлилини тягдим етмишдир: “Камералное описание” адланан сяняддя эюстярилдийи кими,
1828-ъи ил мцгавилясинин ардынъа
20 миндян артыг азярбайъанлы тцркмцсялман бу ики ханлыьы (Иряван
вя Нахчыван) тярк етмяк зорунда
галды вя Ирана кючдцляр. Нятиъядя
1828-ъи илдя мцсялман ящалинин
сайы 93 мин няфяря гядяр азалды.
Дюрд ил сонра, йяни 1832-ъи илдя
мцсялманларын сайы 82.373 няфяря
гядяр азалды. Лакин щямин 4 ил
мцддятиндя, йяни 1828-1832-ъи иля
гядярки дюврдя ермянилярин сайы
25.151 няфярдян 82.377 няфяря
гядяр галхды. Бир сюзля, ермяни ящалинин сайы 3 дяфя артды”.
Бу, бир миллятин дидярэин салынмасы, диэяр миллятин зоракы йолла
щаким мювгейя эятирилмяси
демяк иди. Даща сонра мцяллиф
ермянилярин Ирандан вя Османлы
Тцркийясиндян бу бюлэяйя кючцрцлмясини тясвир едир. Китаб тарихи тящриф едянляря, бу эцн дцнйада
мязлум ермяни образы йаратмаг
истяйянляря, “Бюйцк Ермянистан”
хцлйасы иля йашайанлара вя бу мягсядля азярбайъанлыларын вящши
образыны йаратмаг истяйянляря
тутарлы ъавабдыр.
Диэяр Иран мцяллифи Тощид

Soyqırım

Мяликзадянин “Эцней Азярбайъан Ы Дцнйа мцщарибяси илляриндя”
адлы ясяриндя 1914-1919-ъу иллярдя ермяниляр тяряфиндян азярбайъанлылара гаршы тюрядилмиш сойгырымдан бящс олунур. Мцяллиф ясяри
йазаркян ясасян Османлы архивляриндян истифадя етмишдир. Бундан
башга хатирялярдян, рясми мяктублардан вя щямин дювря аид олан
гязет материалларындан да истифадя
олунмушдур. Китаб Институт ямякдашлары тяряфиндян фарсъадан тяръцмя едиляряк чап олунмушдур.
Институтда иъра олунан елми-тядгигат
ишляриндян
“Ъянуби
Азярбайъанын гярб бюлэясиндя
азярбайъанлылара гаршы сойгырым
(1917-1919-ъу илляр)” адлы диссертасийа ишини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Ясярдя 1918-ъи ил Ъянуби
Азярбайъанын гярб бюлэясиндя
азярбайъанлылара гаршы бирляшмиш
ермяни-айсор силащлы дястяляринин
тюрятдийи сойгырым актлары мцфяссял
арашдырылыр. Сойгырымын тюрядилмясиндя мягсяд ися абориэен ящалини
мящв етмяк вя демографик мянзяряни ермянилярин хейриня дяйишмякля “Бюйцк Ермянистан” цчцн
реал шяраит йаратмаг иди.
Фарсдилли мянбя вя гайнаглар
ясасында щазырланан тядгигат ишинин
ясас
щиссясини
Ъянуби
Азярбайъанын гярб бюлэясиндя
(Урмийа, Салмас, еляъя дя ятраф
гясябя вя кяндляр) бирляшмиш
ермяни-айсор силащлы дястяляринин
азярбайъанлылара гаршы сойгырым
тюрятмясинин арашдырылыб тящлил едилмяси тяшкил едир. 1918-ъи илин
яввялляриндя башланан вя 6 ай
давам едян сойгырымда Урмийа
эюлцнцн ъянубунда йерляшян
Сулдуз мащалындан тутмуш шималда Хой шящяриня гядяр эениш бир
яразидя йерляшян Урмийа вя
Салмас башда олмагла бцтцн
шящяр, гясябя вя кяндлярдя азярбайъанлылар амансызъасына сойгырыма мяруз галдылар.
Ъянуби Азярбайъанын гярб
бюлэясиндя азярбайъанлылара гаршы
тюрядилян сойгырымда инсан тяляфатынын статистикасы иля баьлы 150-200

мин арасында мцхтялиф рягямляр
гейд едился дя, ян дягиг мялумат
Иран мяркязи щакимиййятинин
эюстяриши иля сойгырымдан сонра
йарадылан тяляфат вя баш верян
мадди зийаны сийащыйа алан комиссийанын щесабатында юз яксини тапыб.
Щямин щесабата ясасян “Ы Дцнйа
мцщарибяси башлайандан комиссийа
йаранана гядяр садяъя гейдя алынан вя щесаблама вярягяляриндя
эюстярилян ъан иткиси 160 мин няфяр,
мадди зийан ися тяхминян 160 крор
тцмян иди... Хясарят вя инсан тяляфаты сийащыйа алынмайан мянтягяляр дя щесабланарса, дяйян мадди
хясарят 200 крор тцмян, инсан иткиси ися 200 мин няфяр олур”
(Рящмятулла хан Мютямидялвцзяра. Урмийе дяр мощаребе-йе
алямсуз. Бекушеш-е Каве Бяйат.
Няшр-е “Пяжущ-е Ширазе”, Тещран,
1379 (2000), с. 230, 585 с.).
Артыг мцзакирядян кечмиш вя
мцдафияйя тягдим едилмиш ясяр
халгымыза гаршы тюрядилян ъинайятлярин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы цчцн эюстярилян сяйлярдян
бири кими гиймятляндириля биляр.
Буну да ялавя едяк ки, йахынларда Института Ъянуби Азярбайъанын тарихи, етнографийаси, мядяниййяти, демографийасы вя с. иля баьлы 79 адда сон дяряъя ящямиййятли
ядябиййат вя хяритя дахил олмушдур. Онларын ичиндя: Ибращим Фаеги.
Азярбайъан дяр мясир-е тарих (ъелд
1 вя 2). Тябриз, ентешарат-е

“Йаран”, 1377/1998; Азярбайъан
дяр моуъ-е тарих. Бамогяддемейе КавяБяйат. Тещран, Ширазе,
1379; Есфяндийар Щаъылы. Рузшомар-е тягвим-е тарих-е Азярбайъан. Гум, ентешарат-е Бяхшайеш,
1393; Ебращим Ескяндяринийа.
Сахтар-е сазман-е илат вя шиве-йе
мяишят-е яшайер-е Азярбайъан-е
гярби. Урумийе, ентешарат-е
Янзяли, 1366; Пяриса Горбаннежад.
Кетабшенаси-йе тоусифи-йе тарих-е
Азярбайъан-е гярби. Урумийе,
данешгащ-е азад-е еслами, 1392;
Гозареш-е егтесади, еътемаи вя
фярщянэи-йе остан-е Азярбайъан-е
гярби сал-е 1391. Урумийе, остандари-йе Азярбайъан-е гярби, 1392;
Мящяммядрза Мящяммядгулузад. Азярбайъан-е гярби дяр
айине-йе тягсимат-е кешвяри-йе
ъомщури-йе
еслами-йе
Иран.
Урумийе, Щисамяддин Чяляби,
1391; Ятляс-е шящри-йе остан-е
Иран. Тещран, мояссесе-йе ъоьрафийа-йи вя картографи-йе эитишенаси,
1393; Чощре-йе Иран: ращнома-йе
эярдешэяри-йе останща-йе Иран.
Тещран, мояссесе-йе ъоьрафийа-о
картографи-йе эитишенаси, 1392 вя
саиря бу кими китаблар вар.
Эюстярилян ядябиййатын ятрафлы тядгиги халгымызын чохясрлик тарихи вя
мядяниййятинин юйрянилмясиндя
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Вцгар Мяммядов,
филолоэийа цзря фялсяфя доктору
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Íèçàìè äöùàñûíà äàùà áèð òþùôÿ
Gövhər Baxşəliyeva
миллят вякили, АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун
директору, мцхбир цзв

Апрел айынын 20-дя Мисирин Исэяндяриййя Китабханасында бюйцк Азярбайъан шаири Низами Эянъявийя щяср олунмуш бейнялхалг конфранс вя шаирин
бцстцнцн ачылыш мярасими кечирилди. Мярасимдя иштирак етмяк мяня нясиб олду.
Пленар иъласда Исэяндяриййя шящяринин губернатору Щани Ялмясири, Мисир баш назиринин хцсуси мцшавири, Исэяндяриййя Китабханасынын директору, дцнйаъа
танынмыш алим Исмайыл Сераэелдин, Латвийанын експрезиденти Вайра Вике-Фрайберга, екс-президентляр Петер Стойанов (Болгарыстан), Емил Константинеску
(Румынийа), Борис Тадич (Сербийа), Рехщеп Мейдани
(Албанийа), Андрес Пастрана (Колумбийа), еляъя дя
Яряб Лигасынын сабиг рящбяри Ямр Муса, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын сабиг Баш катиби Екмяляддин Ищсаноьлу, Азярбайъан Республикасынын Мисирдяки сяфири Шащин Абдуллайев, Низами ирсини тядгиг едян
мисирли алимляр, иътимаи-сийаси хадимляр, иътимаиййятин
нцмайяндяляри вя тялябяляр иштирак едирдиляр.
Иъласда чыхыш едян доктор И.Сераэелдин гонаглары
саламладыгдан вя тядбирин ящямиййятиндян данышдыгдан сонра Низами йарадыъылыьы щаггында ятрафлы мярузя етди, дащи шаирин поетик ирсинин ясас истигамятлярини
вя идейа-бядии хцсусиййятлярини характеризя етди, ону
ислам сивилизасийасынын, цмумшярг вя дцнйа мядяниййятинин инкишафында мцстясна щал кими гиймятляндирди вя Низами Эянъявини бюйцк мцсялман шаири вя
мцтяфяккири кими тягдим етди. Низаминин вятяни
Азярбайъандан данышан натиг бураны Шярг вя Гярб
мядяниййятляринин синтез олундуьу уникал бир мякан
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кими характеризя етди, азярбайъанлылары йцксяк мядяниййятя малик гядим халг кими сяъиййяляндирди.
“Азярбайъан о юлкядир ки, бурада кечян ясрин яввялляриндя Шяргдя илк демократик республика йарадылды,
гадынлара Авропа вя Америка юлкяляриндян даща яввял сясвермя щцгуги
верилди”, - дейяряк, натиг буэцнкц
Азярбайъаны йцксяк инкишафа наил олмуш сивил, модерн, толерант бир юлкя кими характеризя етди. Мярасимдя иштирак
едян мютябяр гонаглардан цч няфяри
чыхыш едяряк, иштиракчылары саламлады вя
тядбирин ящямиййятиндян данышды.
Пленар иъласда мяним дя мярузям
динлянилди. Кечирилян тядбиря эюря Мисир тяряфиня тяшяккцрцмц билдиряряк
конфранс иштиракчыларына Азярбайъан
Президентинин вя халгынын саламларыны
вя хош арзуларыны чатдырдым. “Бу эцн
щягигятян мющтяшям бир эцндцр. Бурада, гядим Мисир торпаьында, мяшщур
Исэяндяриййя китабханасында бюйцк Азярбайъан шаири Низами Эянъявинин бцстц ачылыр”, - дейяряк, Азярбайъан халгы иля Мисир халгынын чохясирлик тарихи вя
мядяни ялагяляриндян, халгымызын ислам сивилизасийасынын инкишафына вердийи бюйцк тющфялярдян сюз ачдым. Дяфялярля Низаминин мящз Азярбайъан шаири олдуьуну вурьуладым. Истяр етник мянсубиййятиня эюря, истяр йарадыъылыьынын рущуна, Азярбайъан поетик
янянясинин давамына вя йарадыъылыьында орта ясрляр
Азярбайъанын иътимаи-сийаси вя мядяни мцщитинин
иникасына вя с. эюря шаирин бир чох проблемлярин тягдиминдя юз доьма мцщитинин щадися, шяхсиййят вя проблемляриндян чыхыш етмяси ашкар дуйулур. Низаминин
поетик ирсини дяйярляндиряряк, ону классик дюврцн йени мярщяляси кими гиймятляндирдим. Вя мящз Низаминин йцксяк щуманист фикирляриндя орта ясрлярин мистикасындан айрылараг щуманист тяфяккцрля инсана, ъямиййят щяйатынын мяна вя мащиййятиня расионал,
мянтиги йанашма тярзини вурьуладым. Низаминин
бцтцн йарадыъылыьына хас ясас идейа инсана севэи вя
онун хошбяхт щяйат цчцн йарандыьына инам олдуьуну
вурьуладым. Низами еля илк поемасы иля Йахын вя Орта Шярг ядябиййатында йени епик янянянин, бцтюв бир
ябяди мяктябин бцнюврясини гойду. Инсаны уъалдан,
онун адыны ябядиляшдирян цлви мящяббятин тясвир вя
тяряннцмц Низами йарадыъылыьында бюйцк йер тутур.
Низами сянятинин бюйцклцйц вя онун естетик идеалы
сонракы ясрлярдя бцтцн Шярг ядябиййатларынын инкишафына эцълц тякан вермиш, дащи шаир тяряфиндян мцяй-
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йян едилмиш принсипляр тякъя Азярбайъан дейил,
бцтювлцкдя Йахын вя Орта Шярг, еляъя дя бир сыра
Гярб ядябиййатында щуманист мейиллярин артмасына
сябяб олмушдур.
Ону да ялавя едим ки, яряб дилиндя сясляндирдийим мярузя доктор И.Сераэелдин вя конфрансын диэяр
яряб иштиракчылары тяряфиндян бюйцк мямнунлугла
гаршыланды. Доктор И.Сераэелдин вя диэяр яряб алимляри чыхышларында дяфялярля буну вурьуладылар.
Пленар иъласын сонунда И.Сераэелдин Азярбайъан
дювляти тяряфиндян Исэяндяриййя Китабханасына тягдим олунмуш Низами Эянъявинин бцстцнцн ачылышыны
етди. Ачылыш мярасиминин ардынъа тядбирдя иштирак едян
медиа нцмайяндяляри цчцн мятбуат
конфрансы кечирилди.
Тядбирин икинъи щиссяси Низами
Эянъяви йарадыъылыьыны тядгиг едян
алимлярин чыхышлары вя эениш мцзакирялярля давам етди. Конфранс чярчивясиндя И.Сераэелдинин тягдиматы иля
Низами Эянъяви щаггында Айн
Шямс университетинин профессору, фарс
дили вя ядябиййаты мцтяхяссиси доктор Абд ян-Няим Мущяммяд Щясянинин “Низами ял-Эянъяви: Шяир ялфадыля. Асрущу, биятущу вя шырущу”
(“Низами Эянъяви: фязилят шаири. Ясри, мцщити, шери”) Исэяндяриййя китабханасы тяряфиндян ярябъя няшр едилмиш китабын тягдиматы да кечирилди.
Ону да дейим ки, конфрансын
икинъи щиссясиндя динлядийимиз бцтцн мярузяляр Низами Эянъяви йарадыъылыьынын мцхтялиф аспектляри
щаггында иди вя мисирли мцяллим вя тялябяляр тяряфиндян тягдим едилирди. Мярузялярдя Низами йарадыъылыьына бюйцк севэи вя мараг юз яксини тапмышды. Дащи шаирин йарадыъылыьы ян йцксяк сявиййядя гиймятляндирилди. Тяяссцф доьуран ися Низаминин фарс шаири
вя црфан шаири кими тягдим едилмяси иди ки, бу мясяляйя сяфир Шащин Абдуллайев вя мян йериндяъя айдынлыг эятирдик.
Доктор Абд ян-Няим Мущяммяд Щясянинин китабы щаггында фикирляримля дя бюлцшмяк истярдим. Апрел айынын 20-си мяним сяфярим баша чатды вя 21-ня
кечян эеъя мян Истанбула, даща сонра Бакыйа
дюндцм. Бунлары демякдя мягсядим китабы йалныз
тягдиматы заманы ялдя етдийими вя онунла щяля ятрафлы таныш олмадыьымы, бу имкан йалныз Бакыйа гайыдандан сонра олдуьуну билдирмякдир. Юнъя ону дейим
ки, бцтювлцкдя Исэяндяриййя китабханасында Низамийя щяср олунмуш вя И. Сераэелдинин эениш мцгяддимяси иля чап олунмуш китабын тягдиматы чох гцрурвериъи щадися иди. Лакин китабла ятрафлы танышлыг мяним
илкин тяяссцратыма бир гядяр тяяссцф щисси гатды. Китаб

2 щиссядян, 10 фясилдян вя истифадя едилмиш ядябиййатын сийащысындан ибарятдир. Мцяллиф китабы атасынын язиз
хатирясиня щяср едиб. Китаба епиграф кими “Сирляр хязиняси”нин биринъи бейти верилмишдир:
Бисмиллащи-р-рящмани-р-рящим
Щикмят хязинясиня будур ачар, ей щяким!
Китабын биринъи щиссясиндя Низаминин йашадыьы ясрин тясвири, Сялъуглар дювляти, бюйцк сялъугиляр, Ираг
сялъугиляри, Кичик Асийа сялъугиляри, Азярбайъан
щюкмдарлары, Азярбайъан Атабяйляри, Мараьа вя Ширван щюкмдарлары, Аббасиляр вя Исмаилиляр щаггында
ятрафлы мялумат веряндян сонра мцяллиф Низаминин
йашадыьы ясрин иътимаи, бядии вя дини мянзярясини йа-

радыр.
Китабын “Низаминин шяхси мцщити” адланан ЫЫ фяслиндя шаирин доьулдуьу ъоьрафи мцщит, Эянъянин иътимаи-сийаси вя мядяни щяйаты ъанландырылыр, шаирин аиляси щаггында мялуматлар тящлил едилир. Нювбяти фясилдя
шаирин ады, лягяби, кцнйяси, тяхяллцсц, доьум тарихи,
щяйаты, яхлаги кейфиййятляри, вяфаты вя мязарынын ещтимал олунан йерляри щаггында мялуматлар тящлил едилир.
Китабын икинъи щиссяси билаваситя Низами поезийасынын идейа-мязмун вя бядии-естетик ъящятдян
сяъиййяндирилмясиня щяср олунуб. Бурада мцяллиф
цмумилликдя мясняви сяняти, “Хямся” нин ялйазма
нцсхяляри вя тяртибаты щагда мювъуд мцлащизяляри
нязярдян кечирир. Даща сонра “Хямся”йя дахил олан
мяснявиляр мцфяссял тящлил едилир. Бу заман хцсуси
диггят шаирин “Лейли вя Мяънун” йазаркян яряб
мянбяляриня мцраъият етмясиня йетирилир, мясняви
яряб варианты иля ятрафлы мцгайися едилир. Сон олараг
Низаминин диваны вя сяняткарлыг хцсусиййятляри тядгиг едилир.
Тядгигатын библиографийасы иля танышлыг эюстярир ки,
мцяллиф тяряфиндян истифадя едилмиш 166 адда елми
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ядябиййатын 86-сы фарс дилиндя, 45-и яряб, 19-у инэилис,
2-си алман, 3-ц франсыз, 1-и италйан дилляриндядир.
Азярбайъан дилиндя щеч бир елми ядябиййат истифадя
едилмямиш, тцрк дилиндя ися ъями 2 адда ядябиййат
верилмишдир ки, онлар да Низами йарадыъылыьы щагда
дейил, Сялъугиляр дювлятинин тарихиня аиддир. Рус дилиндя ися истифадя едилян 8 ядябиййатын, о ъцмлядян
Е.Е.Бертелсин “Великий азербайджанский поэт
Низами” ясяринин ясас идейа мязмуну - Низаминин
мящз Азярбайъан шаири олмасы китаб мцяллифи тяряфиндян йа гябул едилмямиш, йа да етинасызлыгла гаршыланмышдыр. Мцяллифи фарс дили вя ядябиййаты мцтяхяссиси
олдуьундан, китаб цзяриндя ишляйяркян онун цчцн
даща анлашыглы олан фарс дилиндя йазылмыш елми ядябиййатдан гат-гат чох истифадя етмиш вя юз китабыны
фарс ядябиййатшцнаслыьында Низами вя диэяр орта ясрляр фарсдилли
ядиб вя шаирляр щаггында мювъуд
консепсийа ясасында гялямя алмышдыр. Бу консепсийанын ися
ясас идейасы етник мянсубиййятиня фярг гоймадан фарс дилиндя
йазмыш бцтцн шаир вя ядиблярин
йарадыъылыьынын “фарс ирсиня” (“яттурас ял-фяриси”) аид едилмясидир.
Бцтцн бунлара ряьмян доктор И.Сераэелдин китабы тягдим
едяркян йазыр (мятнин щярфи
тяръцмясини верирям ки, йазынын
мянасыны там дягигликля охуъуйа чатдырам): “Фарс ирси йалныз
мцасир Ирана дахил олан яразилярин инсанларынын йаратдыглары дейил, фарсъа йазанларын бцтцн
ясярляри, мцасир Ирана дахил олмайан яразилярдян олмайанларын да ясярляри бу ирся шамил едилир вя онларын
ян эюркямлиляриндян бири бюйцк щяким (агил, мцтяфяккир мянасында) Низами Эянъявидир. О мцасир
Азярбайъанын оьлудур, дюврцнцн ян бюйцк цлямаларындан вя бцтцн ислам аляминин ян эюркямли шаирляриндян олуб, онун нящянэ поезийасы цмумбяшяр сявиййясини сахлайыр.” (сящ.19). Вя даща сонра: “Онун
ады Ъамал яд-Дин Ябу Мущяммяд Илйас бин Йусуф
ял-Эянъявидир (щяким Низами Эянъяви кими таныныр),
бюйцк фарс епик шаирляриндяндир. 535 щиъри/1140 милади илиндя Эянъядя доьулуб. Бу шящяр Азярбайъанын
икинъи шящяридир, онун юмрцнцн яксяр щиссяси бурада
кечиб. Анасы кцрд, атасы Гумдан эялмишдир.” Даща
сонра Низами йарадыъылыьыны йцксяк елми сявиййядя
дяйярляндирян, “Хямся”йя дахил олан бцтцн мяснявиляри бир-бир йыьъам тягдим едян доктор И.Сераэелдин
шаирин йарадыъылыьынын йцксяк яхлаги, инсани, суфи вя
ирфани ящямиййятини вурьулайыр вя сон олараг эялдийи
нятиъяни сясляндирир: “Биз Исэяндяриййя китабханасын54
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да Низами Эянъявини дцнйа мигйасында йерини тясдиг
етмиш мцсялман шаирляриндян щесаб едирик” (сящ. 28).
Бунлары йазмагда мягсядим щеч дя мисирли щямкарларымызын эюрдцкляри ишин ящямиййятини азалтмаг дейил, Мисир низамишцнаслыьынын фарс вя фарсдилли мядяни
ирс арасында тамамиля фярг гоймадыьыны эюстярмякдир. Тяяссцф ки, щюрмятли щямкарларым тамамиля Иран
низамишцнаслыьынын вя ядябиййатшцнаслыьынын тясири
алтындадыр вя бу сащядя дцнйа елминдя мювъуд фяргли консепсийаны нязяря алмырлар, щеч олмаса она
мцнасибят билдирмирляр. Онларын мянтиги иля даврансаг, орта ясрлярдя Кичик Асийадан тутмуш Щиндистан
да дахил олмагла бюйцк бир яразидя йаранмыш чохсайлы ядябиййаты “фарс ирси”ня аид етмялийик. Онда беля
чыхыр ки, Мювланя Ъялаляддин Руми (Тцркийя), Няваи
(Юзбякистан), Шювкят Бухараи (Юзбякистан), Талиб Амули (Тцркмянистан), Ямир Хосров Дещляви (Щиндистан), Щясян Дещляви (Щиндистан), Фани Кяшмири (Щиндистан) вя
нечя-нечя диэяр эюркямли сяняткарларын фарсдилли йарадыъылыьы “фарс ирси”ня аид едилмялидир? Щалбуки, щяля 17-ъи ясря гядяр Шяргин бир чох
халглары бу дилдя поезийа йарадыб,
чцнки фарс дили бюйцк яразидя узун
заман “шеир” дили щесаб олунуб.
Щиндистанда 16-17-ъи ясрлярдя
Бюйцк Моьоллар дювлятиндя фарсдилли поезийанын чичяклянмяси мялум
фактдыр. Щятта Шащ Исмайыл Хятаи
ана дилиндя эюзял шер нцмуняляри
йараданда, Османлы султаны Сялим
Йавузун щяля дя фарсъа шеир гошдуьу мялумдур. Белядя, ня етмяли, тарихи ядаляти нечя бярпа етмяли, милли сярвятимиз олан Низами Эянъяви вя дюврцн поетик дябиня уйьун фарсъа йазмыш
диэяр шаирляримизин поетик ирсини “фарслашдырылмадан”
неъя горумалы?
Йаранмыш вязиййятдя чыхыш йолуну Азярбайъан вя
рус низамишцнаслыьынын наилиййятляринин даща эениш
тяблиь олунмасында эюрцрям. Бу тядгигатлар дцнйанын апарыъы дилляриня, илк нювбядя инэилис дилиня тяръцмя олунараг эениш йайылмалыдыр. Бу мянада Оксфорд
Университети няздиндя Низами Эянъяви адына Азярбайъан вя Гафгазшцнаслыг Елми Мяркязинин вя онун
рящбяри М.Ломоносов адына МДУ Бакы филиалынын
ректору, АМЕА-нын мцхбир цзвц Нярэиз ханым Пашайеванын тяшяббцсц - эюркямли совет шяргшцнасы
Е.Е.Бертелсин “Бюйцк Азярбайъан шаири Низами”
ясяринин инэилис дилиня тяръцмяси чох ваъиб вя эярякли ишдир. Дцшцнцрям ки, бу истигамятдя ишляр алимляримиз тяряфиндян мцтляг давам етдирилмялидир. Бу эцн
бу, низамишцнаслыьымызын бир нюмряли вязифясидир.
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«Dədəm Qorqut» - bənzəyişlər, yeniliklər…
Rəşid Təhməzoğlu (Rəşid Təhməz
oğlu Quliyev) filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, Şərqşünaslıq İnstitutunun
Türk filologiyası şöbəsinin aparıcı
elmi işçisi, Türkiyə ədəbiyyatının araşdırıcılarındandır. Onun görkəmli türk
yazarları Nazim Hikmət, Rəşad Nuri
Güntəkin, Hüseyn Nihal Atsız, Xalidə
Ədib Adıvar, Kamal Tahir, Samiha
Ayverdi, Yaqub Kadri, Ahmet Hamdi
Tanpınar və başqalarının yaradıcılığından elmi araşdırmaları vardır.
Tədqiqatçı-alimin «Nazim Hikmətin
yaradıcılığında Şərq» monoqrafiyası
iki dəfə (2007, 2008) nəşr olunmuşdur.
Hazırda Ahmet Hamdi Tanpınarın
bədii və elmi yaradıcılığı üzərində
araşdırma aparmaqdadır. O, eyni zamanda, istedadlı şair
və tərcüməçidir. İndiyə kimi, onun 30-dan çox poetik,
publisistik və tərtib topluları işıq üzü görmüşdür. Şairin
poetik əsərləri içərisində “Qaraqapı”, “Qorxu”,
“Yağmur”, “Acılıq” və b. poemaları ayrıca yer alır. Bu
baxımdan, ərəb və fars tərkibləri işlənmədən qələmə alınan «Dədəm Qorqut» epos-poeması xüsusi olaraq qeyd
edilməyə layiqdir. Əsər bu çağacan, üç dəfə (1999,
2004, 2007) nəşr olunmuşdur. Onun son nəşri daha
maraqlıdır. Belə ki, “Buğac”, “Bayrək”, “Qasğan xan”,
“Uröz”, “Qanturallu”, “Yeynək”, “Basat”, “Bəkil bəy”
“Səkrək” və “Toğan” kimi boylardan ibarət olan epospoema abidənin bütün məzmununu əhatə edir. O, poetik
özəllikləri baxımından müəllifin bu günümüzdən keçmişə münasibətlərini orijinal bir dillə oxuculara çatdırır.
Akademik Tofiq Hacıyevin tərtib etdiyi və 2004-cü
ildə çapdan çıxan «Qorqud ədəbiyyatı» (bədii əsərlər)
toplusuna Rəşid Təhməzoğlunun epos-poemasından da
«Bayrək» boyu və «Son söz yerinə» sonluğu salınmışdı.
Ərzurumdakı Atatürk Universitetinin öyrədəni Sedat
Adıgözəl Ankaranın «Bizim Büro Basımevi»ndə nəşr
olunan «Modern Azerbaycan edebiyatında Dede Korkut
(Metinlerarası cüzümlemeler)» adlı nəzəri əsasda hazırladığı kitabında həmin topludakı bədii əsərlər barəsində
araşdırmalar aparmışdır. Göstərmək lazımdır ki, bu
kitab artıq üçüncü dəfə (2009, 2012, 2013) nəşr olunur.
Müəllif kitabın ön sözündə yazır: «Türk dünyasının en
böyük ortak edebi miraslarından biri olan Dede Korkut
Kitabı, son dönemlerde modern mətin yazarlarının sıksık başvurduğu bir kaynak kitap haline gelmiştir. Dede
Korkut Hikayeleri romanlara, hikayelere, şiirlere ve
tiyatro eserlerine ilham kaynağı olmuştur.
Bu çalışmamızda Azerbaycan edebiyatı modern
metinleri ile Dede Korkut Hikayeleri arasındakı bağı
metinlerarasılık ilişkileri açısından inceledik. Çalışmamızda metot olarak metinlerarası ilişkiler kuramını kullandık…».

Araşdırıcının bu kitabının «Mətnin
incələmələri» bölməsində Mövlud
Süleymanlının «Köç» romanı, Mikayıl
Rzaquluzadənin «El gücü» silsilə hekayələri, Anarın «Dədə Qorqud» povesti,
Nəbi Xəzrinin «Burla Xatun» dramı,
Arif Abdullazadənin «Ulu Qorqud»
poeması, Kamal Abdullanın «Casus»
və «Yarımçıq əlyazması» əsərləri barədə yazılar yer almışdır. Bunlarla yanaşı, Rəşid Təhməzoğlunun «Dədəm
Qorqut» epos-poemasının sözügedən
topluda verilən boyundan söhbət açılmış, əsərin «Son söz yerinə» bölümü
bütünlüklə dərc edilmişdir. Sözsüz ki,
«Dədəm Qorqut» epos-poemasının on
bir boydan ibarət nəşri əldə olmadığından Sedat Adıgözəl «Bayrək» boyunu ayrıca əsər kimi
təhlil etmiş və araşdırmanı bu yönümdə aparmışdır.
Buna baxmayaraq, müəllifin Rəşid Təhməzoğlunun
epos-poeması barəsində fikirləri öz elmi dəyərini saxlayır. Qorqudşünaslar üçün maraqlı olacağını nəzərə alaraq Sedat Adıgözəlin həmin araşdırmasını Azərbaycan
dilində oxuculara təqdim edirik.
Səriyyə Gündoğdu,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Rəşid Təhməzoğlu.
«Dədəm Qorqut»
Rəşid Təhməzoğlunun «Dədəm Qorqut» adlı əsəri
«Dədə Qorqut» dastanlarından «Qamburə bəy oğlu
Bamsı Beyrək» boyunun nəzm şəklində işlənməsidir.
Müəllif əsərin girişində mətni «epos-poema» (dastanşeir) adlandırmışdır. Buradan da əsas mətnin biçimli bir
formaya salındığı görülməkdədir. Ancaq bu forma
«Dədə Qorqut» mətnlərinin söyləyiş və anlam biçimlərindən bir o qədər də fərqli deyildir. «Dədəm Qorqut»
bir səhnə əsəri şəklində qələmə alınmış kimi görünsə
də, mətn bütünlüklə bitkin nəzm formasındadır.
Həmin forma həm nəzm, həm də nəsrlə yazılmış
əsas mətndən deyim özəllikləri baxımından bir o qədər
də ayrılmaz. «Dədə Qorqut» mətnlərinin bütün özəlliyi
olaraq qəbul edilən yığcam, sadə və təmtəraqsız ifadə
üslubu, yəni məqsədi ən qısa yolla, daha gözəl şəkildə
əks etdirilməsinə yeni variantda da nail olunduğu aydın
görülməkdədir. Bunun səbəbi həm şairin bacarığı, həm
də bənzədilən mətnə aid ifadə özəlliklərinin eyni ilə
yeni mətnin içərisinə alınması və müəllifin özünəməxsus deyimlərinin bunlara bənzədilməsi iki mətn arasındakı bu oxşarlıq xüsusiyyətini artırmaqdadır:
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Özan söyləməsi
Əsim-əsim dan yelləri ötən çağdı,
Saqqallıca çil torağay ötən çağdı…
Uzunsaqqal titrarilər banlayırdı,
Qaçan atlar bir-birini yanlayırdı…
Ağ qaranı, qara ağı seçən çağdı,
Ogöz qızlar bər-bəzəyi seçən çağdı…
Aladağın köksü üstə gün düşürdü,
Neçə-neçə atlı igid ötüşürdü…
(«Qorqud ədəbiyyatı» (bədii əsərlər), B., 2004, s.
290-291).
«Dirsə xan oğlu Buğac» boyundakı Bayındır xanın
yığnağının təsviri bölümündə yuxarıda «Dədə Qorqut»
mətnindən aldığımız parçanın əsl mətndəki ifadəsi qalmaqdadır. Eyni zamanda, əsl mətnə uyğunluğu açıq bir
şəkildə dəyərləndirə bildiyimiz parçada «Dədə Qorqut»
boyları ilə yeni mətnin arasındakı ifadə bənzərliyi, söz
seçimində qabarıq tərzdə gözə çarpan ortalıqlar olduqca
çoxdur. Bamsı Beyrəyin boyunun təsviri verildiyi yeni
mətndə Buğac xan boyundan alınan gizli nümunə, eyni
zamanda, əsl mətni andıran bir örnəkdir. Çox məşhur
olan bu parça alınaraq yeni ifadə tərzində bütünlüklə
oxucuya təqdim edilmişdir:
Salkum-salkum tan yelləri esdügünde,
Sakallu bozac turgay sayradukda
Bidevi atlar ıssın görüp okraduqda
Sakalı uzun Tat-eri banladukda
Aklu karalu seçilen çağda
Kalın Oğuzun gelini kızı bezenen çağda
(Orhan Şaik Gökyay, age, s. 8)
«Dədəm Qorqut» əsərinin mətnindən əslinə uyğun
yaradılan ilk açıq ifadə onun bölümlərinə «boy» adı verilərək yazılmasıdır. «Dədə Qorqut» dastanlarının mətnlərində də hər bir hekayə «boy» olaraq anladılmışdır.
Göstərmək lazımdır ki, dastanların əslində bu üslub gözlənilmişdir. Məlumdur ki, boylar «Qambürə bəy oğlu
Bamsı Beyrək boyunu bəyan edər, xanım hey» şəklində
ifadə edilmişdir. Bu baxımdan, yeni mətndə fəsillərin
«boy» adlandırılması əsli ilə tam uyğunlaşmadır.
Hadisələrin təsviri sarıdan yeni mətn əsl mətnin
təzədən ifadə formasıdır. Çünki hadisələrin şeirlə təsvirində məzmun uyğun şəkildə saxlanılmışdır. Başqa
sözlə, məzmunu əhatə edən hadisələrin sıralanması əsl
mətndə olduğu kimidir; Baybürə və Baybecanın övladları yoxdur. Onların diləyi yerinə yetərək Bayburanın
oğlu, Baybecanın isə qızı olur. Bayburanın oğlu Bayrək
böyüyəndən sonra, babasının göndərdiyi karvanı kafirlərin əlindən qurtarınca «Bozayğızlı Bayrək» adını
qazanır. Bir gün ova çıxanda Banıçiçəklə qarşılaşır,
onunla yarışır və axırda, Bayrək onun barmağına üzük
taxır. Dədə Qorqut Banıçiçəyi qardaşı Dəli Qoçardan
istəməyə gedir. Dəli Qoçarın təmənna etdiyi başlıq verilir və Banıçiçəklə Bayrək toya hazırlaşırlar.
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Bəy gərdəyi qurulan gecə yağılar basqın edirlər və
Bayrək bu basqında əsir düşür. Yalıncıq Bayrəyin ona
bağışladığı köynəyi qana boyayıb gətirir və bununla da
o, Banıçiçəklə evlənmək fürsətini əldə edir. Bundan
əsirlikdə soraq alan Bayrək Bayburt bəyinin qızının
köməyi ilə oradan qurtulur. O, dərviş qiyafəsində toy
yığnağına gəlir və özünü Banıçiçəyə tanıdır. Bayrək
Yalıncığın etdiyi bütün yamanlıqlara baxmayaraq, onu
bağışlayır. Sonra isə Bayburt qalasında əsir qalan arxadaşlarını oradan qurtarır.
Bu hadisələrin gedişi əsl mətnlə Rəşid
Təhməzoğlunun yazdıqları ilə məzmun baxımından birbirinə bağlıdır. Bu, çox açıq bir təqlid və yenidən işlənmə örnəyidir. Başqa sözlə, ikinci mətn əsl mətnin təkrarıdır. Buna görə də, ikinci mətnin özünəxas mətn olduğunu söyləmək düzgün olmazdı. Məzmun baxımından
əsl mətndə ayrılan yeganə məqam Bayrəyi əsarətdən
qurtaran Bayburt bəyin qızını Bayrəyin halallığa almasıdır. Yeni mətndə isə Bayrəyin öz arxadaşlarını qurtarmaqdan ötrü qalaya hücumu zamanı qızın öldürüldüyü
aydın olur.
Lakin bu fərqlilik əsas məzmundan bir o qədər də
ayrılmır. Bununla belə, dəyərləndirməyə layiq olan ən
önəmli hissələrdən biri Rəşid Təhməzoğlunun orijinal
şəkildə yazdığı sonluqdur ki, bu əsl mətndə yer almamışdır. Yazar Dədə Qorqutla mükaliməyə girərək ondan
sonra, millətin, başına gələn müsibətləri bir-bir sadalayır. Bu bölümlər əsərin əsas ideya yükünün yer aldığı və
poetik ifadəsini tapdığı mənalı bir sonluqdur.
Məzmunca əsl mətndən ayrılan həmin bölümlər hadisələrin axarı ilə də eynilik təşkil etmir. Burada əsl mətnlə
bağlılıq hadisələrin süjet xəttinin bitdiyi bölümlərlə sıx
əlaqədə verilməsidir.
Şairin əsas ideyasının əks olunduğu bölümlər əsərin
sonuna saxlanmışdır ki, bu da əsl mətnlə bənzərliklərin
qorunmasına imkan yaradır.
Müəllif yaşadığı çağlarda millətinin və dilinin başına gələn fəlakətlərdən ürək yanğısı ilə şikayətlənir.
«Son söz yerinə» adını daşıyan bu bölüm üçün «özünəxas mətn» ifadəsini işlətmək doğru olardı. Bu bölümdə
də ifadə xüsusiyyətləri və bənzərlikləri baxımından əsl
mətnə uyğunlaşma, təsirlənmə və nəql etmə kimi mətnlərarası bağlılıq ünsürlərindən söz açmış olsaq belə,
məzmun sarıdan orijinallığı özündə canlandıran yeni bir
yazının varlığı göz önündədir.
«Dədə Qorqut» dastanları mətnlərinin təqlid və ya
yenidən təkrarlandığı bütün məntlərdə olduğu kimi,
«Dədəm Qorqut» epos-poemasında da əsas qəhrəmanların adları və mövqeyi yeni mətnə uyğunlaşdırıldığı aydın
şəkildə sezilməkdədir. «Dədəm Qorqut» əsərində işlənən
adlar: Bayındur xan, Baybura bəy, Baybecan, Qarabudaq,
Dəli Qoçar, Uröz, Yeynək, Banıçiçək, Burla xatun,
Qısırca Yengə və Yalıncıqdır. Qəhrəmanların şəxsiyyətləri belə, eyni ilə saxlanmışdır. Yalıncıq hər iki mətndə də
yalançının və hiyləgərin biri kimi verilir. O, Banıçiçəyi
hiylə ilə almaq istəyindədir. Beyrək hər iki mətndə də
cəsur və mərhəmətlidir. Yalıncığın bütün yamanlıqlarına
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baxmayaraq, onu bağışlayır. Bu sarıdan «Dədə Qorqut»
boylarının qəhrəmanları öz varlıqlarını əsl mətndə olduğu kimi, yeni qələmə alınan yazılarda da qoruyub saxlamağı bacarırlar. Əsl mətndə quruluş tamlığının ayrı-ayrı
ünsürləri zaman və məkan qəhrəmanları qədər ön planda
deyildir. Bu durum «Dədə Qorqut» dastanları mövzusunda yaranan yeni əsərlərdə də öz əksini tapmışdır.
«Dədəm Qorqut» epos-poemasında əsl mətnlə
uyğunluq həm yaradıcı təsirlənmə, həm də açıq istifadə
yolu ilə ortaya çıxmışdır. Açıq istifadə yolu «Dədə
Qorqut» mətnlərində bir qəlib şəklinə düşmüş və boylar
içərisində sıx-sıx təkrarlanan ifadələr mətnə salınarkən
dırnaqda yazılmışdır:
«Boy boylayan», ulu özan, Dədəm Qorqut…, «özan
dili yüyrək olar» - çağ ötüşdü…, «Av avlayıb», obasına
o dönürdü…, «Soy soylayır» - çox baxmırdı öz özünə…
(«Qorqud ədəbiyyatı» (bədii əsərlər), 2004, s. 323346)
Dədə Qorqut söyləmələrinin də əsl mətndən ayırd
edilməyəcək biçimdə heç bir yeni formaya salınmadan
yeni mətn içərisinə alındığı da diqqəti çəkməkdədir.
Bunların hamısı isə bütünlükdə gizli istifadə örnəkləridir. Alıntıların kimə aid olduğu açıq bir şəkildə görünməsə də, mətnin hansı ədəbi əsərin yenidən yazıldığı
mətnin girişində və adında aydın verildiyi üçün bu alıntıların da istifadəsi başadüşüləndir.
Dədə Qorqutun Beyrəyə ad qoyarkən söylədikləri
əsl mətnlə bir-birinə bənzər deyimlərlə ifadə edilməsinə
baxmayaraq, sanki yeni mətnin bir parçası təsiri bağışlayır:
Hey, ünümü ünlə, görüm, Baybura bəy,
Hey, sözümü dinlə, görüm, Baybura bəy!
Qoy oğlunun uzun-uzun yaşı olsun,
Öz elinin, obasının başı olsun!
Qaradağdan aşar olsa, aşım tapsın,
Gur daşqından keçər olsa, daşım tapsın!
Boz ayğırı sıldırımdan çapıb keçsin,
Yağıların sıx qatını çapıb keçsin!
Boz ayğırı şimşəklərdən yüyrək olsun,
Bamca dedin, adı Bamsı Bayrək olsun!
(«Qorqud ədəbiyyatı» (bədii əsərlər), 2004, s. 330).
Əsl mətndə Dədə Qorqutun Bamsı Beyrəyə ad
qoyarkən Baybura bəyə söylədiklərini incələdikdə iki
mətnin arasındakı ifadə bənzərliyi gizli alıntıların varlığı daha yaxşı anlaşılacaqdır:
«Ünüm anla, sözüm dinlə Bay Büre Bey/Allah-u
Taala sana bir oğul vermiş, tutaversün /Ağır sancak
götürende Müslümanlar arbası olsun/. Karşu yatan kara
karlı dağlardan aşar olsa / Kadir Allah-u Taala senün
oğluna aşut versin./ Kalabalık kafire girende/
Allah-u Taala senün oğluna fursat versün. /Sen oğlunu Bamcam deyü ohşarsan. /Bunun adı boz aygırlu
Bamsı Beyrek olsun. /Adını ben dedim, yaşını Allah
versin.
(Orhan Şaik Gökyay, agl, s. 34).

Banıçiçəklə Beyrəyin ilk qarşılaşmaları və yarışmaları zamanı bir-birləri ilə söhbətləşmələri, Banıçiçəyin
Bamsı Beyrək üçün oxuduğu ağı, Beyrəyin bacılarının
özan qiyafəsində onu gördükləri çağda söylədikləri sözlər və Dəli Qaçarla Dədə Qorqutun qarşılaşmaları canlı
bir ifadədə gizli alıntıların yaradıldığı bölümlərdir:
Dəli Qoçar
Ayaqlılar torpağımdan keçdiyi yox,
Ağızlılar sularımdan içdiyi yox!
Başın itib, yol azmısan, yoxsa, qoça,
Öz-özünə yer qazmısan, yoxsa, qoça?
(«Qorqud ədəbiyyatı» (bədii əsərlər), 2004, s. 338).
«Dədəm Qorqut» epos-poemasında «İkinci boy»
başlığı altında Bamsı Bayrəyin hekayəsi anlantıya əsas
mövzu olaraq seçilmişdir. Mətndə bütün ayrıntıları
Bamsı Bayrəyin başına gələn hadisələrin yeni formaya
salınaraq təsirli bir üslubda işlənməsidir. Fəqət burada
«Dədə Qorqut» dastanlarının sonuncu «İç ogözə Daş
ogöz asi olub, Beyrək öldüyü boy»a da müraciətlər vardır. Bu sonuncu boyun Bayrəklə, doğrudan da, bağlı
olmasına görə, iki mətn arasında məzmun sarıdan
müəyyən bağlılıq yaradılmışdır.
«Dədəm Qorqut» epos-poemasının əsl mətnə uyğun
gəlməsi baxımından köklü bir şəkildə fərqlənən «Son
söz yerinə» adlı bölümündə şair Dədə Qorqutla mükalimə formasında yaşadığı çağları onun dövrü ilə müqayisə edir və şikayətlənir. Bu bölüm mətnin əsas məzmunu
ilə, doğrudan da, ilgili olduğu üçün onu bütöv şəkildə
aşağıda veririk.

SON SÖZ YERİNƏ
«Boy boylayan», Ogöz elli, Dədəm Qorqut,
«Soy soylayan», qopuz dilli, Dədəm Qorqut!
Sən söylədin: « - Ulus-ulus özan gəzər,
Çal-çağırla dalğınlığı pozan gəzər!»
Sən özün də oba-oba gəzər oldun,
Çal-çağırla yığnaqları bəzər oldun,
Dədəm Qorqut!
Sən söylədin: « - Söz duyumdur, düz toxunsa,
Söyləmədin: «Yasin» gözəl, düz oxunsa!»
Deyimində bircə qırıq yalan yoxdu,
Yalan deyib, indiyəcən qalan yoxdu,
Dədəm Qorqut!
Sənsə qaldın işıq dolu soylarınla,
Bir yaşadın doğma Ogöz boylarınla.
Suçlu sayma ucalığa boylanmağı,
Suçlu sayma «boy»larını «boy»lamağı,
Dədəm Qorqut!
Varlıq döndü, çox qaranın ağı çıxdı,
Dış Ogöz də İç Ogözə yağı çıxdı…
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Bu yağılıq doğmalıqdan yüyrək oldu,
Yağılığın ilk ağrısı Bayrək oldu,
Dədəm Qorqut!
Ogöz bəylər birliyini güvə kəsdi,
Yollarını yamanlığın daşı kəsdi.
Qasğan xanın yaraqdaşı Aröz niyə,
Ürəklərdə yara açdı göz-göz niyə,
Dədəm Qorqut!
Necə oldu, Qasğan xana qarşı getdi,
Bayrəyə əl qaldıranın başı getdi…
Qaraldımı uluslarda işıq belə,
Başladımı bölüm belə, ayrıq belə,
Dədəm Qorqut!
Yol açıldı soylarının bölümünə,
Yol açıldı yağıların gəliminə…
Yağı gəldi, yağı getdi, talandı yurd,
Qız-gəlinin göz yaşıyla sulandı yurd,
Dədəm Qorqut!
Ad verdiyin neçə-neçə ad yaşadı,
Xan Bayındır torpağında yad yaşadı;
Rum yürüdü, fars yeridi, yunan gəldi,
Varlığımı damğalayan, danan gəldi,
Dədəm Qorqut!
Sasanilər dişlərini qıcadılar,
Çox sandılar, xanlarından ucadılar…
Fars sözləri dilimizə elə yatdı,
Nizamimiz «gəlmə» dildə Gün yaratdı,
Dədəm Qorqut!
Xəlifələr qılıncını suvardı din,
Qollarını kəsmədimi «din» Babəkin?!
Bizi oddan döndərənmi ərəb oldu,
«Tanrı» sözü «Allah» oldu, «Yarəbb» oldu,
Dədəm Qorqut!
Özgə dillər söyləməni alız saldı,
Özgə köklər doğmaları cılız saldı…
«Güz» yerini «payız» tutdu, «yaz»ın – «bahar»,
«Arslan» dönüb, «şir» doğuldu, «qurd» - «canavar»,
Dədəm Qorqut!
«Özarboyğan» özgə dillər geyimində,
Üzə çıxdı «Azərbaycan» deyimində…
Çox sözümüz bax, beləcə «özgələşdi»,
Çox sözümüz bax, beləcə «kölgələşdi»,
Dədəm Qorqut!
Ağrıları saymağınan saya gəlməz,
Ağrıları ha bəzəsən, toya gəlməz!
Ogöz eli ağrı tapdı «hay» soyundan,
Ayrı tapdı çıxarılan min «oyun»dan,
Dədəm Qorqut!
Ağrıdağdan ta Qapıcıq dağınadək,
Torpaq, yağı tapdağında oldu dibək!
Bu dibəkdə qan yoğruldu ağrılara,
Çağdan-çağa irinləşdi ağrı-yara,
Dədəm Qorqut!
Çağdan-çağa qopardılar qaysaqları,
Ürəklərdə qaraltdılar ocaqları…
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Ad verdiyin neçə doğma ad yaşadı,
Qasğan xanın torpağında yad yaşadı,
Dədəm Qorqut!
Bu torpağı qazım-qazım qazdı yağı,
Torpağını öz adına yazdı yağı!
Çox adı da bilə-bilə gömdü yerə,
Çox adı da bölə-bölə gömdü yerə,
Dədəm Qorqut!
Üzü soyuq, sözü soyuq rus çarları
Göz dikdilər Qapıqasdan-yurda sarı,
Gözgörəsi neçə xalqı aldatdılar,
Torpaq alıb, quru-quru söz satdılar,
Dədəm Qorqut!
Əllərində Böyük çarın umacağı,
Yaddaşlarda tatarların min acığı
Qapıqasdan yurdumuza şığıdılar,
«Hay» soyunu yançılayan yağıdılar,
Dədəm Qorqut!
Soylarımız dolaşığa düşdü yenə,
Adlarımız calaşığa düşdü yenə.
Silməmişdik özgə dillər qarasını,
Sözlərimiz aldı quzey yarasını,
Dədəm Qorqut!
Qanlı görcək «hay» soyları top oldular,
Rus əlində güllə, göndər, top oldular…
Necə desə, oynadılar tülküsayaq,
İtiləşib, korşaldılar süngüsayaq,
Dədəm Qorqut!
Acgöz rusdu, torpağımı qarmaladı,
«Hay» soyunun çarığını sırmaladı.
Qansalanlar uluslarda dolaşdılar,
Qalxıb, farsla tikə üstdə dalaşdılar,
Dədəm Qorqut!
Bu dalaşma bütövlüyü yarı böldü,
Torpağımız tikə-tikə əldə öldü.
Özgə yeri qamarlamaq yenə gedir,
Torpaq udub, yer yamamaq yenə gedir,
Dədəm Qorqut!
xxx
… Ağılarım saymağınan saya gəlməz,
Bir kimsənə sənin kimi haya gəlməz!
Yaşamının, qalımının izindəyəm,
Söz kəsəri bulağının gözündəyəm,
Dədəm Qorqut!
Gözlərinin ulduzunu gözdən saçdım,
Sözlərinin işığını sözdən saçdım…
Saçmışamsa, söz sənindir, od sənindir,
Ölməzliyə yolu seçən ad sənindir,
Dədəm Qorqut!
Suçlu sayma ucalığa boylanmağı,
Suçlu sayma ucalıqdan boylanmağı!
Soykökümün od işığı, Dədəm Qorqut,
Varlığımın ad işığı, Dədəm Qorqut!!
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Говхар Бахшалиева: В библиотеках Италии
хранятся неизвестные нам произведения
азербайджанских авторов
Деятельность Института востоковедения имени Зии Буниятова
НАН Азербайджана с самого начала его создания (1958 г.) была направлена на исследование средневековых памятников письменности
Востока, имеющих отношение к
Азербайджану, общественно-политическому, экономическому и культурному развитию стран этого региона и других актуальных тем.
За прошедшие десятилетия его
сотрудники провели большую исследовательскую работу, которая
продолжается и в наши дни публикацией монографий, книг и научных
статей. Вернувшаяся из командировки в Италию директор института, депутат Милли Меджлиса
Говхар Бахшалиева. рассказала корреспонденту «Каспiй» о целях поездки и деятельности института.
- Говхар ханым, с чем была
связана ваша поездка?
- С некоторых пор при посредничестве Чрезвычайного и Полномочного по сла Азербайджана в
Италии Вагифа Садыгова у нас завязались научные связи с Восточным университетом Не аполя. В
рамках сотрудничества в прошлом
году наш институт посетили проректор этого вуза и декан факультета тюркологии Микеле Бернардини. Тогда же был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно
которому обеими сторонами будут
проводиться совместные научные
исследования и организационные
мероприятия - конференции, семинары, сессии, «круглые столы».
В планах - двусторонние стажировки наших сотрудников, выступления с лекциями, предоставление
возможности пользоваться библиотеками и архивами обоих институтов. В рамках этого соглашения я
посетила Восточный университет
и ознакомилась с его работой. Главным направлением его деятельности является синология, но действуют и другие кафедры восточных

языков, в том числе - тюркского,
арабского, персидского языков,
культуры и литературы. Университет имеет богатую историю, о которой нам рассказала его ректор Эльда Морликкио. Я ознакомилась с
архивом и библиотекой университета, встретилась со студентами
факультета тюркологии, которым
рассказала о нашем институте, об
Азербайджане, ответила на их вопросы.
Значительное время я отвела работе в апостольской библиотеке Ватикана и национальной библиотеке
Италии, где хранится очень много
материалов, касающихся непосредственно востоковедов, в частности
рукописных и печатных изданий на
тюркском, арабском языках и фарси. Меня, естественно, интересовали материалы об Азербайджане,
труды авторов-азербайджанцев и
карты, отражающие историческую
географию нашей страны. По установленному в Ватикане порядку я
оформила заказ на копии необходимых мне карт и вскоре должна получить их. На просмотр большого
количества каталогов в Ватиканской библиотеке времени у меня
было в обрез, и я купила изданные
каталоги тюркских, арабских и персидских рукописей, которые хранятся в Ватикане.
Работа в национальной библиотеке затруднялась тем, что там подобных напечатанных каталогов не
было и информация о восточных
рукописях хранится не на отдельных карточках, как в апостольской
библиотеке, а в виде записей основных сведений о них в отдельных подшивках. Их много и все
они вшиты в книжные переплеты.
Из 35 подобных подшивок я успела
просмотреть всего девять. Сложность заключалась в том, что многие средневековые рукописи не
имеют заголовков, по которым
можно судить о содержании работы, поэтому основная тема выявля-

ется по мере прочтения рукописи.
Конечно, на это уходит много времени, так что мне приходилось работать с утра до вечера, чтобы за
два дня что-то успеть.
В просмотренных материалах я
нашла произведения Бакуви, Бардаи, Ширвани и других авторовазербайджанцев. Теперь предстоит
сверить эти тексты с теми, что хранятся в нашем Институте рукописей, чтобы сделать вывод - найден
один из их вариантов или это неизвестные нам произведения этих авторов. Думаю, что в обеих библиотеках Италии хранится еще немало
неизвестных нам произведений
азербайджанских авторов и нам
предстоит большая работа по их
обнаружению.
- Повлияло ли обретение Азербайджаном независимости на
круг исследуемых вашим институтом тем, расширение их диапазона?
- С обретением, а точнее с восстановлением
не зависимо сти
Азербайджана в нашей общественной, культурной и политической
жизни произошли большие изменения, коснувшиеся и нашего института. В свое время в СССР действовало не сколько институтов
востоковедения, между которыми
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существовало своего рода разделение обязанностей. Головной Институт востоковедения АН СССР
занимался изучением всего Востока, включая Ближний и Средний
Восток, Северную Африку, Центральную Азию, Юго-Восточную
Азию, Дальний Восток и т.д. Существовали вузы, готовившие специалистов по синологии, японистике и
другим узким специальностям. Когда определялся круг исследований
для азербайджанского Института
востоковедения, учитывались исторические, культурные и иные связи, а также территориальная близость Азербайджана к Ирану, Турции и арабским странам.
В течение не скольких веков
Азербайджан входил в состав величественного Арабского халифата и
внес свой вклад в создание арабомусульманской культуры. С раннего средневековья вплоть до распада
халифата образование давалось на
арабском языке, и сохранилось немало трудов азербайджанских ученых того времени, написанных поарабски. Они составляют большой
пласт средневековой азербайджанской культуры. Свой след в нашем
культурном наследии оставил и
фарси, на котором создавались поэзия и проза последующих веков.
Оба этих больших пласта нашей
культуры еще со времен Советского Союза - предмет исследования
так называемого классиче ского
востоковедения. Выявляются все
новые образцы литературы и научных трудов средневековья, благо
традиционно у нас были высококвалифицированные кадры специалистов с прекрасным знанием обоих языков.
После восстановления независимости Азербайджана, расширения его связей со многими странами мира, в том числе и восточными, открытия в них наших по сольств появилась необходимость
в специалистах, владеющих глубоким знанием их культуры, общественно-политической жизни, экономики... Все эти вопросы входят в
сферу современного востоковедения. В СССР эта область востоковедения стала развиваться с 60-х
годов прошлого века. Если раньше
мы довольствовались тем, что Ки60
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тай, Япония, Монголия и другие
страны изучаются в головном институте, то теперь возникла необходимость самим изучать эти страны.
- Значит, вопрос подготовки
кадров для вашего института
сейчас - наипервейший?
- Для нас это острая проблема,
ведь приходится начинать буквально с нуля, и на сегодня, за небольшим исключением, необходимым
числом квалифицированных кадров по Японии, Китаю, Индонезии,
Индии и другим странам Дальнего
Востока и Юго-Восточный Азии
мы не обладаем. Те единичные специалисты, которых готовит факультет востоковедения БГУ, нарасхват
у посольств и они до нас не доходят, хотя из новоиспеченных специалистов к нам все же пришли
двое со знанием языка урду. Эти
молодые люди только-только начали входить в науку, и нужно время,
чтобы они набрались опыта и знаний. Четыре года тому назад мы открыли отдел стран Центральной
Азии и Дальнего Востока, который
возглавляет опытный специалист
по китаистике Рафиг Аббасов.
Мы поддерживаем связь с факультетом востоковедения, руководство которого информирует нас о
завершающих обучение студентах,
но нам нужны магистры, потому
что, не имея магистерской степени,
они не имеют права на научную работу - только лишь на техническую.
- А какие отделы сегодня действуют в вашем институте?
- Традиционно у нас были отделы по истории и экономике Ирана,
Турции, арабских стран, по арабской, иранской и турецкой филологии. Изначально в институте действует отдел исследований и публикаций письменных памятников
Востока, отдел религии и общественной мысли народов Востока.
Впоследствии к ним прибавились
еще три отдела - «Восток-Запад»,
«Центральная Азия и Дальний
Восток» и «Южный Азербайджан».
В период независимости мы поняли, насколько важно изучать не
только Восток, но и взаимоотношения Востока и Запада, их взаимо-

влияние, несмотря на то, что еще
Киплинг в свое время сказал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и никогда им не сойтись», на
самом деле мы своими исследованиями доказываем, что это вовсе не
так. Начиная с осознанного культурного периода развития человечества на Востоке и Западе шел
процесс оформления своих цивилизаций, культур.
Например, когда римская и греческая цивилизации пали после нашествия германских племен, многое из их наследия, в том числе рукописные книги, труды древних
ученых, были сожжены, однако
часть этих бесценных духовных,
интеллектуальных богатств удалось сохранить благодаря переводам, сделанным на арабском Востоке, в халифате.
Впо следствии произошел обратный процесс: они вновь были
переведены на язык оригинала и
дошли до наших дней, так что человечество многим обязано многовековой арабской культуре. Дело в
том, что начиная с VIII века арабские халифы целенаправленно финансировали переводы на арабский
язык всего созданного до них культурного достояния человечества разнообразных письменных источников. Не случайно Х век называют золотым веком арабо-мусульманской культуры. В свое время
сотни ученых - филологов, историков, географов изучали культуру
народов завоеванных стран. Среди
них были и этнические азербайджанцы - Бакуви, Табризи, Ардебили, Араши и другие. Многие из
них получали образование в Багдаде, Дамаске, Каире и других центрах арабского мира, а вернувшись
на родину, продолжали творить на
арабском языке, поэтому их труды,
а также тех, кто оставался в культурных центрах халифата и творил
там, становились достоянием также и арабо-мусульманской культуры. Их богатое научное наследие
ныне хранится во многих рукописных фондах, архивах, книгохранилищах, легло в основу исследований и научных трудов ученых последующих веков.
Например, историю VII века
российские историки изучают так-
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же и по арабским источникам, потому что арабские мореплаватели и
ученые добирались до Каспия, а
оттуда по Волге - до приволжских
городов. Ученые, путешественники VIII века оставили описания
тюркских племен Средней Азии. В
1993 году один из наших сотрудников издал книгу «Арабские источники о тюрках в раннее средневековье» на основе перевода трех
арабских источников VIII века.
- А какие еще новые труды готовятся к изданию или недавно
изданы вашим институтом?
- Сейчас в Академии создана
комиссия по исследованию актов
геноцида азербайджанского народа, осуществленного армянскими
националистами. Большую работу
в этом направлении проделал отдел
Южного Азербайджана. Здесь переведена и издана книга иранского
автора Тохида Меликзаде «Южный
Азербайджан в годы Первой мировой войны. Геноцид». Также переведена и издана книга видного
иранского историка Самеда Сардарния «Уничтожение мусульман
на обоих берегах Араза». Этим же
отделом подготовлена к печати
другая книга этого же автора «Иреван был мусульманским городом». Подготовлена и диссертация
на тему актов геноцида азербайджанского народа на территории
современного Ирана.
В целом в текущем году из 98
научно-исследовательских работ,
выполняемых в институте, завершено 44. Остальные 54 работы переходные, они будут продолжены и в следующем году. Завершенные в этом году работы охватывают самый широкий спектр проблем
классического и современного востоковедения. Это работы по истории, экономике, общественно-политиче ской и культурной жизни
стран Востока. В центре внимания
- связи стран Востока с Азербайджаном, перевод и публикация источников, содержащих сведения об
истории, литературе и культуре
азербайджанского народа, ислам в
Азербайджане, религиозные течения на Востоке и т.д. Все эти труды
актуальны и вносят немалый вклад
в отечественную ориенталистику.
В текущем году нами издано 19

монографий и книг, в печати на сегодня находятся еще шесть книг.
Вышло более 200 статей и докладов, из которых 21 - за рубежом
(Норвегия, Англия, Казахстан, Голландия, Германия, Россия, Турция,
Узбекистан, Иран, Туркменистан и
др.) В завершающемся году наши
сотрудники 38 раз представляли
востоковедческую науку за границей - в Турции, Румынии, Иране,
Англии, Швейцарии, России, Казахстане, Грузии, Туркменистане,
Египте, выступили с научными
докладами.
- Говхар ханым, вы являетесь
также и депутатом Милли
Меджлиса. Как наука и политика
стыкуются или пересекаются в
вашей деятельности?
- Ко мне нередко обращаются
журналисты с просьбой прокомментировать то или иное событие
арабского Востока, в частности по
тому же ИГИЛ, «арабской весне».
Кстати, эта тема также у нас исследуется, и я по необходимости даю
комментарии. А вообще, считаю,
что какие-то комментарии о происходящих в мире событиях, прогнозы о дальнейших тенденциях их
развития должны давать специалисты, хорошо знающие историю и
общественно-политическую жизнь
той или иной страны, пути ее развития, понимающие в силу этого
причины, приведшие к определенной ситуации.
Например, когда начались выступления сирийской оппозиции
против Башара Асада, я дала однозначный комментарий: эти события
не служат интересам сирийского
народа, отбрасывают его назад. Последующие события доказали мою
правоту. Делая прогнозы, я основывалась на знании истории этих
стран, того, что вообще в арабских
странах установить светский режим и управлять народом очень
сложно ввиду того, что большинство населения получает в основном
религиозное образование, и когда
светская власть ослабевает, верх
берут реакционные исламистские
течения.
Когда в Египте на площади Тахрир стали собираться люди, наши
журналисты спросили меня, чем
это может закончиться и нужно ли

это египетскому народу. Я ответила: «Если в результате к власти
придет более прогрессивный, чем
Хосни Мубарак, человек, хотя прогрессивным его трудно назвать, это
может быть благом для Египта. Но
надо учитывать, что для Египта,
для того уровня обще ственного,
экономического и культурного развития, в котором страна ныне пребывает, необходим именно авторитарный лидер, чтобы хоть и с трудом, все же модернизировать страну, а Хосни Мубарак все же сплотил народ и пусть и медленно, но
вел народ вперед, по пути прогресса, сохранялся светский режим, а
это много значит для арабских
стран.
Жизнь подтвердила справедливость этого мнения: когда к власти
пришли «Братья-мусульмане», мы
стали свидетелями того, как негативно для страны стали развиваться последующие события - светский режим оказался под угрозой,
экономика пришла в упадок. Исследуя процессы, происходящие в
этих странах на протяжении многих лет, несложно предсказать, чем
могут завершиться события в этом
много страдальном регионе. Я
очень близко к сердцу принимаю
происходящие в арабском мире события, ведь когда-то часть своей
диссертации я посвятила именно
отражению палестинской проблемы в арабской литературе. Это
очень большая тема.
- А над чем вы сейчас работаете?
- Сейчас я работаю над завершением атласа, отражающего историческую географию Азербайджана и региона в целом, который составлен из оригинальных карт, найденных мною во многих библиотеках мира. Цель - наглядным образом защитить территориальную целостность своей страны и доказать
пришлость армян на Южный Кавказ. Также я сейчас редактирую
книгу «Карабах в османских документах» - перевод на азербайджанский язык сборника документов,
извлеченных из османских архивов
Турции.
Интервью вела
Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА
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ÙÅÑÀÁÀÒ

2014-ъц илдя АМЕА ак. З.М.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун ямякдашлары сямяряли елми
фяалиййят эюстяряряк, “Шярг юлкяляринин иътимаи, игтисади, мядяни-тарихи инкишафы вя Азярбайъанла ялагяляри” истигамяти цзря арашдырмалар апармыш вя елмитядгигат планында нязярдя тутулмуш бцтцн ишляри йериня
йетирмишляр.
Щесабат илиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамларынын, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларынын, щабеля дювлят програмларынын иърасы иля ялагядар ашаьыдакылар йериня йетирилмишдир.
1. “Дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири Низами
Эянъявинин 870 иллик йубилейи” щаггында Азярбайъан
Республикасы Президентинин 23 декабр 2011-ъи ил тарихли
сярянъамы иля ялагядар:
а) апарыъы.е.и., ф.ц.ф.д. Р.Т.Гулийевин “Азярбайъан
Низами поезийасында” (8 ч.в.) китабы щазырланараг чапа
тягдим олунмушдур.
б) “Иран филолоэийасы” шюбясинин мцдири, ф.ц.ф.д.
М.Я.Мящяммядинин “Иран елми-иътимаи фикриндя Низами Эянъявинин милли мянсубиййяти мясяляси” (2 ч.в.)
адлы тядгигат иши тамамланмышдыр.
2. Азярбайъан Республикасы Президентинин “Нахчыван
Мухтар Республикасынын 90 иллик йубилейинин кечирилмяси
щаггында” сярянъамы иля ялагядар 11 ийун 2014-ъц илдя
Нахчыван МР-нын 90 иллийиня щяср едилмиш елми сессийа
кечирилмишдир.
3. Азярбайъан Республикасы Президентинин “Мяммяд
Ямин Рясулзадянин 130 иллик йубилейинин кечирилмяси
щаггында” сярянъамы иля ялагядар 21 май 2014-ъц илдя
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти вя М.Я.Рясулзадя”
мювзусунда елми конфранс кечирилмишдир.
4. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 2014-ъц ил майын 15-дя “Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин йарадылмасы щаггында” 167 нюмряли Фярманынын иърасы иля ялагядар:
“Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязи”нин
ясас мягсяд вя вязифяляриндян чыхыш едяряк ашаьыдакы
истигамятляр цзря сых ямякдашлыг ялагяляринин щяйата
кечирилмяси тяклиф олунмушдур:
a) Дцнйа шяргшцнаслыг мяркязляри иля Азярбайъан
Республикасынын мултикултурал наилиййятляринин юйрянилмясиня даир ортаг лайищяляр вя елми тядбирляр щяйата кечирмяк; Мултикултурализм мяркязи иля бирликдя дцнйанын
танынмыш шяргшцнас алимлярини Азярбайъана дявят етмяк, онлары Азярбайъанын эерчякликляри вя мултикултурал наилиййятляри иля йахындан таныш етмяк, онларын иштиракы иля Азярбайъанда вя хариъи юлкялярдя тядбирляр кечиряряк наилиййятляримизи тяблиь етмяк;
62

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015

b) Шярг юлкяляриндя мювъуд мултикултурализм тяърцбясини юйрянмяк, Азярбайъанын тяърцбяси иля мцгайися
етмяк, мцсбят юрнякляри тяблиь етмяк.
5. “Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Билик Фондунун тясис едилмяси щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин Фярманы иля ялагядар Институт Билик Фонду иля йахындан ямякдашлыг едир. Институтунун директору, мцхбир цзв Э.Б.Бахшялийева Билик Фонду тяряфиндян Бярдядя тяшкил едилян “Дини абидялярдя
тарихин изляри - Бярдя Имамзадяси” мювзусунда елми
конфрансда чыхыш етмишдир. Б.е.и., ф.ц.ф.д. Илкин Ялимурадов Билик Фондунун хятти иля Бярдядя тяшкил олунан
“Орта ясрляр Бярдясинин танынмыш алимляри” мювзусунда
конфрансда “Яряб Шяргиндя бюйцк шющрят газанмыш
Ящмяд бин Щарун Бярдяли (ял-Бярдиъи)” адлы мярузя иля
чыхыш етмишдир.
6. Институтун б.е.и., ф.ц.ф.д. Елвцсал Мяммядов вя
б.е.и., и.ц.ф.д. А.Щябибов Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин диншцнаслыг шурасынын цзвц олараг, Бярдя, Губа, Лянкяран вя Ъялилабад шящярляриндя толерантлыг, мютядиллик, дини дюзцмлцлцк щаггында мярузялярля чыхыш етмишляр.
7. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан-2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында интеллектуал инкишаф моделиня ясасланан биликляр ъямиййятинин гурулмасы дювлятин рясми стратежи инкишаф хятти олараг мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар Шяргшцнаслыг Институтунун ямякдашлары Бакы Елм Фестивалында, ЫВ Бейнялхалг Щуманитар форумунда вя диэяр иътимаи-сийаси,
елми вя мядяни тядбирлярдя фяал иштирак етмиш вя мярузялярля чыхыш етмишляр.
8. Азярбайъан Республикасында 2009-2015-ъи иллярдя
“Елмин инкишафы цзря “Милли Стратеэийанын” вя “Азярбайъан Республикасында 2009-2015-ъи иллярдя елмин инкишафы цзря Милли Стратеэийанын щяйата кечирилмяси иля
баьлы Дювлят Програмы” иля ялагядар Програмын иърасына
даир Тядбирляр Планынын бяндляриня уйьун олараг ашаьыдакы ишляр эюрцлмцш вя эюрцлмякдядир:
a) 5.5.6. бяндиня уйьун олараг Институт ямякдашларынын бейнялхалг електрон ресурслара чыхышы эенишляндирилмишдир;
b) 5.7.1. бяндиня уйьун олараг Азярбайъан шяргшцнаслыьы wеб-порталы йарадылмышдыр;
c) 5.7.3. бяндиня уйьун олараг Азярбайъан щягигятляринин виртуал мяканда тяблиьи вя йайылмасы мягсяди
иля Институтун сайтынын тякмилляшдирилмяси, рус вя инэилис
дилляриндя версийаларынын йарадылмасы истигамятиндя иш
эедир.
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2014-ъц илин елми-тядгигат ишляринин йериня йетирилмяси щаггында мялумат
Щесабат илиндя Институт ямякдашлары фярди мцгавиля
цзря чалышмышлар. Елми-тядгигат ишляри 1 елми истигамят, 5
проблем чярчивясиндя апарылмышдыр. План цзря иъра олунан 98 елми-тядгигат ишиндян 44 иш бу ил баша чатмышдыр.
Галан ишлярин 2014-ъц ил цчцн нязярдя тутулан щиссяси
йериня йетирилмишдир.
Институтун елми тядгигат ишляри “Шярг юлкяляринин иътимаи, игтисади, мядяни-тарихи инкишафы вя Азярбайъанла ялагяляри” истигамяти цзря апарылыр.
ТАМАМЛАНМЫШ ИШЛЯР
Проблем. Шярг юлкяляринин тарихи, игтисадиййаты, иътимаи-сийаси вязиййяти, Шярг юлкяляри иля Азярбайъанын
ялагяляри
Мювзу: Иран тарихинин актуал мясяляляри, Иран-Азярбайъан ялагяляри
Иш: Сейид Щясян Таьызадянин Иран елминин инкишафындакы ролу (4 ч.в), иърачы - е.и., ф.ц.ф.д. Я.Щ.Шяфийева, иъра
мцддяти - 2013-2014-ъц илляр
План ишиндя ХХ яср Иранын иътимаи-сийаси вя елми щяйатында бюйцк хидмятляри олан Азярбайъан ясилли
С.Щ.Таьызадянин Иран елминин инкишафындакы ролу, елмя
эятирдийи йениликляр арашдырылмышдыр. Тядгигат ишиндя
С.Щ.Таьызадянин Иранда тарихшцнаслыг вя ядябиййат
елмляринин инкишафы сащясиндя эюстярдийи хидмятляр илкин
гайнаглар ясасында арашдырылмыш вя онун бу сащядя алим
кими ардыъыл фяалиййяти тящлил едилмишдир.
Ялдя олунан нятиъя С.Щ.Таьызадянин елми ирсинин юйрянилмяси, онун елми ясярляринин ясас методоложи тялябляря - тарихилик, обйективлик, мянтигилик, щадисяляри диэяр
щадисялярля гаршылыглы ялагя вя тясирдя тядгиг етмяк вя
инкишафда нязярдян кечирмяк тялябиня ъаваб вердийини
эюстярир.
Мювзу: Ъянуби Азярбайъанын тарихи, игтисадиййаты вя
иътимаи-сийаси вязиййяти
Иш: Иран Ислам Ингилабы яряфясиндя Ъянуби Азярбайъанда сийаси-игтисади вя мядяни дурум (3 ч.в), иърачы - шюбя
мцдири, и.ц.ф.д. Я.Р.Биже, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя кечян ясрин 60-ъы илляриндя Ъянуби Азярбайъанда сийаси дурум, халг кцтляляринин шащлыг режиминя гаршы мцбаризяси мянбяляр вя сянядляр ясасында елми аспектдя тядгиг олунур. Иранда Азярбайъан останларынын игтисади инкишаф проблемляри, о ъцмлядян, кянд тясяррцфаты, сянайе вя дахили базар, халгын бюйцк яксяриййятинин щяйатында мювъуд олан игтисади чятинликляр вя
ейни заманда юлкядя сийаси мцщит шярщ едилир.
Иш: Иран Ислам Ингилабындан сонра Урмийа бюлэясиндя
демографик просесляр (1,5 ч.в), иърачы к.е.и.
Ъ.А.Мирзяйева, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
Тядгигатда Урмийа шящяри вя она баьлы олан 5 инзибати ващидин (бяхшин) ящалиси (2006) щаггында мялумат
верилир. Урмийа шящристаны Гярби Азярбайъан останы яразисиня дахил олан 14 бюлэядян (шящристандан) биридир.
Бурайа 4 шящяр дахилдир. Ящалисинин сайы 871 204 (2006ъы ил) няфярдир.

ИИР йарандыгдан сонра ящалинин сийащыйа алынмасы иля
баьлы няшр олунан статистик щесабламалар илк дяфя 1986ъы илдя йайынланмышдыр. Даща сонра щяр он илдян бир
ясаслы статистик щесабламалар апарылмыш вя нятиъяляри
няшр олунмушдур. Тягдим олунан тядгигат ясасян бу
статистик щесабламалар ясасында ишлянилмиш, бюлэянин демографик дуруму щаггында цмуми нятиъя ялдя олунмушдур.
Иш: Ъянуби Азярбайъанын Гярб бюлэясиндя тарихи-етнографик абидяляр (1,5 ч.в), иърачы - к.е.и.
Р.Н.Рцстямов, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
Тядгигатда Гярби Азярбайъан останынын тарихи абидяляри тарихи-археоложи бахымдан тящлил едилир. Арашдырмада ясас мягсяд бу бюлэялярдяки тарихи абидяляри
мцасир бахымдан тядгиг етмяк нязярдя тутулмушдур.
Ейни заманда Гярби Азярбайъан яразисиндя мювъуд
олан тарихи абидялярин горунмасына Иран Ислам Республикасынын биэаня мцнасибяти цзя чыхарылыр вя бу абидялярин бярпа олунмасына мараьын олмамасы эюстярилир.
Щямчинин тядгигатда бязи йени абидялярин тядгигат обйектиня чеврилмяси дя эюстярилир вя бу абидялярин гоншу
реэионлардакы абидялярля охшарлыьы тядгиг едилир.
Мювзу: Тцркийянин тарихи, игтисадиййаты, иътимаи-сийаси вязиййяти вя Азярбайъанла ялагяляри
Иш: “Мустафа Камал Ататцрк” китабынын чапа щазырланмасы (14 ч.в), иърачы -б.е.и., и.е.д. И.В.Ялибяйов, иъра
мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя Тцркийя Республикасынын баниси вя илк президенти Мустафа Камал Ататцркцн щяйаты, тцрк халгынын
зяфярля нятиъялянян милли-гуртулуш савашына башчылыг етмиш мцзяффяр сяркярдя, эюркямли дювлят хадими,
мцдрик сийасятчи, гятиййятли ислащатчы кими фяалиййятиндян бящс едилир. Йени Тцркийянин сцлщсевяр хариъи сийасят консепсийасынын формалашмасы, халгларымызы баьлайан чохясрлик ялагялярин хцсуси вцсят алараг мющкямлянмяси вя йени мязмун кясб етмяси сащясиндя
М.К.Ататцркцн мисилсиз хидмятляринин ишыгландырылмасына хцсуси диггят йетирилмишдир.
Иш: Тцркийя-Азярбайъан игтисади ялагяляринин мцасир
вязиййяти вя инкишаф перспективляри (4 ч.в), иърачы б.е.и., т.ц.ф.д. Н.Е.Мяммядов, иъра мцддяти 20132014-ъц илляр
План ишиндя Тцркийя иля Азярбайъан Республикасы арасындакы игтисади ялагялярин мцасир вязиййяти вя эяляъяк
цчцн инкишаф перспективляри арашдырылмышдыр. Тядгигат
ишиндя игтисади ялагялярин мцхтялиф сащяляри цзря мювъуд вязиййят, онун инкишаф тарихи вя эяляъяк перспективляри мцхтялиф мянбяляр цзря арашдырылараг тящлил едилмиш, мцгайисяляр апарылмышдыр. Цмуми нятиъя кими
гейд етмяк олар ки, Тцркийя-Азярбайъан игтисади ялагяляри щяр ики дювлятин эяляъяк инкишафында мцщцм ящямиййят дашыйыр вя няинки бу дювлятлярин игтисади, ейни
заманда сийаси ялагяляринин эенишлянмяси цчцн зярури
шярт кими чыхыш едир.
Иш: ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя Османлы дювлятиндя сосиалсийаси ислащатлар лайищяляри (2,5 ч.в), б.е.и., т.ц.ф.д
Ъ.Я.Гасымов, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
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План ишиндя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян башлайараг
ХЫХ ясрин 40-ъы илляриня гядяр (Тянзимат ислащатларынын
щяйата кечирилмясиня гядяр) Османлы империйасынын дахилиндя эедян сосиал-игтисади вя сийаси просесляр нязярдян кечирилмишдир. ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Османлы
дювлятиндя ислащат характерли рисалялярин (ислащат лайищяляринин) мцяллифляри вя онларын Османлы ъямиййятиндяки
нцфузу вя иътимаи мювгейи щаггында арашдырма апарылмышдыр. Бунунла йанашы, ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Османлы империйасында гялямя алынан ислащат лайищяляринин йазылыш цслубу вя онун мцяллифляри тяряфиндян иряли
сцрцлян йени идаря системи дя арашдырылмышдыр. План ишиндя ясаслы олараг ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрляр Османлы дювлятиндя
гялямя алынан ислащат лайищяляринин тяснифаты апарылмыш
вя онларын мцяллифляринин йениликчиляр вя мцщафизякарлар олараг ики групу тямсил етдикляри мцяййян едилмишдир.
Иш: Ювлийа Чялябинин “Сяйащятнамя” ясяринин Ы вя ЫЫ
ъилдляринин чапа щазырланмасы (24 ч.в), иърачы - б.е.и.,
т.ц.ф.д. Б.И.Бяширова, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя ХВЫЫЫ яср ъоьрафийашцнасы вя сяййащы
Ювлийа Чялябинин чохъилдли “Сяйащятнамя” ясяринин Ы
ъилдинин тяръцмяси вя чапа щазырланмасы нязярдя тутулмушдур. Ясяр Йахын Шярг вя Шимали Африка халгларынын
тарихи ъоьрафийасы, мемарлыьы, мяишяти вя мядяни
мцнасибятляри иля баьлы эениш вя уникал мялуматлары
ящатя едир. Ю. Чялябинин Истанбул шящяри щаггында тарихи-ъоьрафи вя етнографик мялуматлары ящатя едян Ы ъилди
илк дяфя олараг Азярбайъан дилиня там шякилдя тяръцмя
едилмишдир.
Иш: 1727-ъи ил Османлы мцфяссял дяфтяриня эюря Урмийа вя Халхал ливалары (1,5 ч.в ), иърачы - е.и.
Й.Б.Нясирова, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План иши Азярбайъан тарихшцнаслыьында илк дяфя олараг
тядгигата ъялб олунмуш “Дяфтяр-и мцфяссял лива-и Халхал вя лива-и Уруми” османлы архив сяняди ясасында йазылмышдыр. Тядгигатда ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Османлы дювлятинин тяркибиндя олмуш Урмийа вя Халхал
бюлэяляринин сосиал-игтисади вязиййяти арашдырылмыш, илк
дяфя олараг ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Урмийа вя Халхал ливаларынын ящалиси, инзибати гурулушу, демографик
вязиййяти мцфяссял дяфтярин мялуматлары ясасында тящлил едилмишдир. Бунунла орта яср Азярбайъан сосиал-игтисади тарихинин арашдырылмасында Османлы сянядляринин
мцщцм ящямиййят кясб етмяси бир даща тясдиг олунмушдур.
Иш: “Османлы бялэяляриндя Гарабаь” адлы сянядляр
топлусунун чапа щазырланмасы (5 ч.в), иърачы - е.и.,
т.ц.ф.д. З.Г.Вялийева, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя “Османлы сянядляриндя Гарабаь” адлы сянядляр топлусунун тяръцмяси вя чапа щазырланмасы нязярдя тутулмушдур. Гарабаь щаггында тарихи щягигятлярин цзя чыхарылмасы бахымындан Османлы архив сянядляри бюйцк ящямиййят дашыйыр. Илк дяфя олараг бу сянядляр Азярбайъан дилиня тяръцмя едиляряк иътимаиййятя
тягдим едиляъякдир. Сянядлярдя хцсуси иля ХВЫЫЫ-ХЫХ
ясрдя Азярбайъанда апарылан империйа сийасяти, иъти64
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маи-мядяни щяйатла баьлы уникал мялуматлар йер алыр.
Иш: Русийа тцрколоэийасынын эюркямли сималары (2 ч.в),
иърачы - е.и М.М.Янсярли, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
Ишин ясасыны ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрдя Русийада йашамыш бир груп мяшщур тцркологларын (Н.Ашмарин,
Н.А.Баскаков, А.Н.Баскаков, В.М.Жирмунски,
Н.Катанов, А.Е.Крымски, С.Й.Малов, А.Ф.Миллер,
А.Д.Новичев, Е.К.Пекарски, А.Н.Самойлович,
Е.Р.Тенишев, К.К.Йудахин) щяйаты вя елми-педагожи
фялиййятляри щаггында эениш мялумат тяшкил едир.
Иш яввялки иллярдя йазылыб чапа щазырланмыш план ишинин
давамыдыр. Русийа тцркологларындан В.В.Радлов (Фридрих Вилщелм), В.В.Бартщолд, В.А.Гордлевски вя
А.Н.Кононов щаггында елми очеркляр артыг йазылмышдыр. Бу шяхслярин йарадыъыльы щаггында Азярбайъанда
эениш арашдырмалар апарылмайыб.
Мювзу: Яряб юлкяляринин тарихи, игтисадиййаты, иътимаи-сийаси инкишафы вя Азярбайъанла ялагяляри
Иш: Ибн ял-Фягищ ял-Щямяданинин “Яхбар ял-Булдян”
ясяринин Мяшщяд ялйазмасынын тцркляр щаггында фясилляринин Азярбайъан дилиня тяръцмяси, шярщи вя эириш (2,5
ч.в), иърачы - шюбя мцдири, т.ц.ф.д. Ф.М.Ясядов, иъра
мцддяти - 2014-ъц ил
Орта ясрляр яряб тарихчиси Ибн ял-Фягищин сюзц эедян
ясяринин мялум олмайан ялйазмасынын Мяшщяддя кечян ясрин 20-ъи илляриндя Зяки Вялиди Тоьан тяряфиндян
тапылмасы ясярин бир нечя мялум олмайан фясиллярини
цзя чыхармышдыр. Онларын арасында тцркляр щаггында ики
фясил гядим, Ислама гядярки тцрк халглары вя тайфалары
щаггында яряблярин еркян мялуматларыны ещтива едир.
Бу фясиллярдя башга мянбялярдя тясадцф едилмяйян бязи хябярляр Мяркязи Асийа вя Гафгаз тцркляринин еркян
тарихинин юйрянилмяси цчцн ваъиб елми ящямиййят дашыйыр. Ишдя щямин фясиллярин Азярбайъан дилиня тяръцмяси, елми вя текстоложи шярщляр вя эириш верилир.
Иш: Исламын йаранмасы дюврцндя ридда - исламдан
гопма щярякаты (5 ч.в), иърачы - б.е.и. Ъ.А.Искяндяров,
иъра мцддяти - 2014-ъц ил
“Еркян ислам дюврцндя риддя щярякаты” тядгигат
ишиндя исламын илкин дюврцндя щяля Мящяммяд
Пейьямбярин заманында Ярябистанын Йямян вя Йямямя бюлэяляриндя Мядиня щакимиййятиня гаршы итаятсизлик щалларындан, пейьямбярин юлцмцндян сонра ися,
демяк олар, бцтцн бюлэяляри бцрцйян цсйанлардан бящс
едир. Бу цсйанларла мцбаризя хялифя Ябу Бякрин щакимиййяти цчцн ян мцщцм, гачылмаз мясяляйя чеврилир.
Гябилялярин яксяриййяти Мящяммяд Пейьямбярин
вахтында вердикляри сядягянин ляьви тяляби иля чыхыш
едяряк хялифя Ябу Бякри бу мясялядя эцзяштя эетмяйя вадар етмяйя чалышырлар. Лакин хялифя буну итаятсизлик кими гиймятляндиряряк, онлара гаршы ъищад елан
едир. Апарылан мцбаризя нятиъясиндя бцтцн гябиляляр
рам едиляряк, Мядиня щакимиййятиня табе олур. Юлкя
гябиляляринин ващид щакимиййятдя бирляшмяси сонракы
яряб истилалары цчцн ялверишли зямин йарадыр.
Иш: Акад.З.М.Бцнйадовун “Харязмшащлар дювляти”
адлы монографийасынын Азярбайъан дилиня тяръцмяси (6
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ч.в), иърачы - к.е.и - Э.Я.Гафгазлы, иъра мцддяти - 2014ъц ил
План иши академик Зийа Бцнйадовун 1986-ъы илдя
Москвада рус дилиндя няшр едилмиш “Харязмшащлар Ануштеэиниляр дювляти” ясяринин Азярбайъан дилиня
тяръцмясиндян вя чапа щазырланмасындан ибарятдир.
Орта ясрлярдя Йахын Шярг вя Азярбайъан тарихиня даир мцщцм мялуматлары ещтива едян монографийа илк дяфя Азярбайъан охуъусуна юз ана дилиндя тягдим едиляъяк.
Иш: Рифаи Тящтяви вя онун Мисирин иътимаи-сийаси щяйатында ролу (1,5), иърачы -к.е.и. П.А.Яфяндийева, иъра
мцддяти - 2014-ъц ил
План иши иътимаи тящсил, вятянпярвярлик идейаларынын
тяблиьи вя Яряб аляминдя гадын щагларынын горунмасында бюйцк рол ойнамыш бюйцк маарифчи вя иътимаи хадим Рифаи Рафи ят-Тящтяви щаггындадыр.
Иш: Ящмяд ял-Бялазуринин “Фцтущул-булдан” ясяриндян тяръцмя вя гейдляр, (24 ч.в), е.и., т.ц.ф.д
Х.А.Щаъыйев, к.е.и С.Я.Баьыров, к.е.и Е.И.Салащов,
к.е.и. Ш.Х.Ялясэяров, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
Ябу-л-Аббас Ящмяд ибн Йящйа ибн Ъабир Ял-Балазуринин “Футущ ял-булдан” ясяри ярябдилли тарихи ядябиййатын ян еркян вя ящямиййятли ясярляриндяндир. Китаб яряб ишьаллары щаггында мцхтялиф еркян мянбяляри
вя шащидлярин мялуматларыны ещтива едир. Ясярдя хцсусиля хилафятя дахил едилмиш Шярг яйалятляри, о ъцмлядян
Иран, Азярбайъан вя Ъянуби Гафгазын ъоьрафийасы,
ящалиси, сийаси гурулушу щаггында ящямиййятли фактлар
топланмышдыр.
Иш: Яряб бащарынын яряб монархийа режимляриня тясири
(4 ч.в), иърачы - к.е.и. Б.Н.Щидайят оьлу, иъра мцддяти 2013- 2014-ъц илляр
Тядгигат ишиндя аналитиклярин “яряб бащары” адландырдыьы цсйанлар дальасы Тунисдян сонра Мисир, Ливийа,
Ялъязаир, Мяракеш, Йямян, Бящрейн, Сурийа, Иорданийа, Кцвейт вя Сяудиййя Ярябистаны кими юлкялярдя
юзцнц эюстярди. Вя мцтяхяссислярин “домино еффекти”
адландырдыьы сцрятли просесляр нятиъясиндя чох тезликля
Мисир, даща сонра Йямян лидерляри истефа вермяйя мяъбур олдулар.
Щазырда вятяндаш мцщарибясинин давам етдийи Сурийада ися дурум чох фярглидир. Тядгигатда бу просеслярин
Иорданийа, Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы вя Фарс Кюрфяси монархийаларына тясирсиз ютцшмядийи арашдырылыр.
Мювзу: Мяркязи Асийа вя Узаг Шярг юлкяляринин хариъи сийасятиндя Азярбайъан
Иш: АБШ-Чин мцнасибятляри республикачыларын хариъи
сийасят платформасында (ХХЫ ясрин Ы рцбц) (3 ч.в), иърачы - к.е.и. Ц.Ъ.Ялийева, иъра мцддяти - 2013-2014-ъц илляр
План ишиндя ХХЫ ясрин биринъи рцбцндя АБШ-да республикачылар щюкумятинин Чин Халг Республикасына
мцнасибятдя сийасяти вя бу юлкя иля игтисади, сийаси ялагялярин вязиййяти вя инкишаф перспективляри арашдырылмышдыр. Тядгигатда Узаг Шярг реэионунун вя бура дахил
олан юлкялярин айры-айрылыгда АБШ-ын хариъи игтисади,

сийаси вя тящлцкясизлик марагларында тутдуьу йер тядгиг
олунмуш, ХХЫ ясрин башланьыъында, щакимиййятя эялмяк яряфясиндя Республикачылар партийасы тямсилчиляринин сечки платформасында Чинля мцнасибятляря даир бяйанатлары вя Ъ.Буш администрасийасынын Чин сийасяти тящлил олунмушдур.
Иш: Йапонийада Ислам (3 ч.в), иърачы - к.е.и.
Э.Р.Солтанова, иъра мцддяти - 2013-2014-ъц илляр
План ишиндя мцасир Йапонийада Ислам дининин вязиййяти тядгиг едилир. Щал-щазырда Йапонийада мцсялманларын сайы дурмадан артмагдадыр. Юлкя ян эениш
мяъсидляр шябякясиня маликдир. Садя йапонларын Ислама, ислам мядяниййятиня, мцсялман щяйат тярзиня
олан мараглары ися эцнц-эцндян артмагдадыр. Бу мянада Йапонийада Исламын мювъудлуьу мцасирлийин актуал мювзуларындан биридир.
Проблем: Шярг филолоэийасынын, Шярг юлкяляри иля
Азярбайъанын филоложи ялагяляринин тядгиги
Мювзу: Фарсдилли ядябиййатын, Иран-Азярбайъан ядяби ялагяляринин тядгиги
Иш: Иран елми-иътимаи фикриндя Низами Эянъявинин
милли мянсубиййяти мясяляси (2 ч.в), иърачы - шюбя
мцдири, ф.ц.ф.д. М.Я.Мящяммяди, иъра мцддяти 2014-ъц ил
Арашдырмада сон онилликдя Иран елми-иътимаи фикриндя
Низами Эянъявинин милли мянсубиййяти мясяляси иля
баьлы иряли сцрцлян мцддяаларын тянгиди тящлили верилмиш,
о ъцмлядян, С.Лорнежад вя Я.Дустзадянин мцяллифи олдуьу «Фарс шаири Низами Эянъявинин мцасир сийасиляшдирилмяси барядя» китабы щяртяряфли шякилдя нязярдян кечирилмишдир. Тядгигатда щямчинин Иран алимляринин кечмиш
совет вя Азярбайъан низамишцнаслыьына бахышы, юлкя
мятбуатында Низаминин етник кимлийи иля баьлы мювзунун ишыгландырылмасы арашдырылмыш, бу йюндя иряли сцрцлян
башлыъа тезисляр цмумиляшдириляряк, тящлил едилмишдир.
Иш: Фарсдилли поетик мятнлярдя тематик вя ассосиатив
ялагя (2 ч.в), иърачы - ф.ц.е.д., апарыъы.е.и. Ш.Я.Ялибяйли,
иъра мцддяти - 2012-2014-ъц илляр
Сюз тянасцбц ясасында йаранан, ассосиатив вя тематик
ъящятдян баьлы олан лейтмотивляр фарсдилли поетик мятнин тяшкилиндя бцтюв бир систем шяклиндя юзцнц эюстярир.
Тякрарланан сюз тянасцбцнцн арашдырылмасы, шаирин фярди цслубунун даща бир аспектинин дяриндян юйрянилмясиня хидмят едир. Бу бахымдан классикляримизин фарсдилли ясярляри зянэин стилистик материалдыр. Тядгигата
Азярбайъан классикляринин фарсдилли ясярляри ъялб олунмушдур.
Иш: Классик шеир яняняви контекстиндя Мащшяряф ханым Мястурянин “маддейи-тарихляри” (2,5 ч.в), иърачы апарыъы е.и. З.Т.Рящимова, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План иши Мястурянин (ХЫХ ясрин Ы йарысы) йарадыъылыьына щяср олунмуш тядгигат ишинин бир щиссясидир. Бурада
цч мювзуну ящатя едян доггуз маддейи тарихин тядгиги йер алмышдыр. Бу маддейи тарихляр олум, юлцм вя бир
мясъидин иншасына щяср олунмушдур. Ясярляр Мястурянин танынмыш щямвятянляри щаггындадыр. Маддейи-тарихляр мязмунуна, структур вя сяняткарлыг хцсусиййят•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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ляриня эюря арашдырылмышдыр.
Иш: Форуь Фяррухзадын лирикасынын хцсусиййятляри (4
ч.в), иърачы - б.е.и. С.Я.Тащири, иъра мцддяти - 20132014-ъц илляр
Форуь Фярррухзад мцасир Иран поезийасында ян эюркямли шаирлярдян биридир. Онун йарадыъылыьында Иран ъямиййятинин бир сыра проблемляринин лирик иникасы йцксяк
сявиййядя юз бядии тяъяссцмцнц тапыб. Форуь Фяррухзадын шяхси щяйаты аьыр кечся дя, о, бир мцхбир кими
щяйатын бцтцн сащяляри иля йахындан таныш олараг Иран
поезийасынын юлмяз нцмунялярини йаратмышдыр.
Иш: Мцасир Иранын тцрк мяншяли топонимляри (9 ч.в),
иърачы - б.е.и. А.Б.Щясянова, иъра мцддяти - 20122014-ъц илляр
План ишиндя мцасир Иран яразисиндя минилликляр юнъя
мяскунлашмыш тцрклярин тарихи, етноэенези, етнографийасы, тяфяккцрц, дил тарихи, тарихи ъоьрафийасы вя с. реэионда мювъуд топонимлярля ялагяли шякилдя арашдырылмышдыр. Бу заман Азярбайъан дилинин бир сыра йаддан чыхмыш ващидляри цзя чыхарылмышдыр.
Тядгигат ишиндя Азярбайъан дилчилийинин ян актуал
проблемляриндян бири олан мцасир Иран яразисиндяки
тцрк мяншяли топонимляр юйрянилмишдир.
Иш: Мцасир Иранда термин йарадыъылыьы просеси (4 ч.в),
иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д. Э.В.Вердийева, иъра мцддяти 2013-2014-ъц илляр
Тядгигат ишиндя мцасир Иранда термин йарадыъылыьы
просеси излянилир. Фарс дили терминолоэийасынын вязиййяти
арашдырылыр, мцасир фарс дилинин терминляринин сечилмя
принсипляри нязярдян кечирилир. Иран Фарс дили вя ядябиййаты Академийасынын фяалиййяти щаггында мялумат
верилир, бурада тясдиг олунмуш йени сюзляр - неолоэизм
вя терминляр тядгигат обйектиня чеврилир.
Мювзу: Азярбайъан ядябиййатына даир тцрк алимляринин арашдырмалары, классик тцрк ядябиййатынын тядгиги
Иш: Ъялаляддин Руми вя тцрк мясняви ядябиййаты (4
ч.в), иърачы - ф.ц.е.д., апарыъы е.и. - Е.Щ.Гулийев, иъра
мцддяти 2012-2014-ъц илляр
Тядгигат ишиндя ХЫЫЫ яср тцрк суфи ядябиййатынын бир
сыра ваъиб проблемляри арашдырылмыш вя айры-айры сяняткарларын йарадыъылыьына айдынлыг эятирилмишдир. Бу мянада ХЫЫЫ яср тцрк суфи ядябиййатынын ясас нцмайяндяляри щесаб олунан Ъ.Руми, С.Вяляд вя Й.Имря йарадыъылыглары эениш тящлил обйекти кими тядгигата ъялб олунмуш, онларын суфи эюрцшляри юйрянилмишдир. Тядгигат
ишиндя адлары чякилян щяр бир сяняткар щям айрылыгда,
щям дя гаршылыглы ялагя вя мцгайися мцстявисиндя юйрянилмишдир. Бундан башга ХЫЫЫ яср тцрк суфи ядябиййатынын проблемляриня цмумшярг ядябиййаты контекстиндя дя мцнасибят билдирилмишдир.
Иш: Тцркийя вцъуднамяляри (1,5 ч.в), иърачы - ф.ц.ф.д.,
б.е.и. Е.Ф.Мяммядова, иъра мцддяти 2014-ъц ил.
План ишиндя айры-айры тцрк халгларынын йазылы ядябиййатында вя фолклорунда, ашыг йарадыъылыьында раст эялинян
вцъуднамя юрнякляри тящлиля ъялб едилир. Тцрк халгларынын (Азярбайъан, Кыбрыс вя Тцркийя тцркляри, тцркмян,
юзбяк, уйьур, башгырд, газах, гырьыз, татар, гумыг) шифа66

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015

щи вя йазылы ядябиййатындан топланмыш вцъуднамя
нцмуняляри цзяриндя арашдырма апарылараг, вариантлар
вя мцяллифляр дягигляшдирилир. Мяншяйи, тядгиг тарихи
щаггында мялумат верилмякля йанашы, классик вя мцасир вцъуднамяляр тящлил едилир.
Иш: ХХ яср Тцрк дцнйасында латын ялифбасына кечид (3
ч.в), иърачы - ф.ц.ф.д., б.е.и. К.Я.Ялякбярова, иъра
мцддяти 2014-ъц ил
Тядгигатда тцрк дцнйасынын, ясасян дя Совет Иттифагынын тяркибиндя олан тцркдилли халгларын 1930-ъу иллярдя
латын ялифбасына кечмясинин дюврц мятбуатдакы якс-сядасы, елми вя сийаси сащяляря тясири тядгиг едилир. Яряб
ялифбасы о дюврдя пантцркизм вя панисламизмин символу сайылырды.
Иш: Азярбайъан-юзбяк ядяби ялагяляринин йени дюврц
(4 ч.в), иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д., Т.Я.Щяшимова, иъра
мцддяти - 2013- 2014-ъц илляр
Ишдя Азярбайъан-Юзбяк ядяби ялагяляри юзбяк реалист сатирик шеири вя классик Азярбайъан ядябиййаты, Ъядидъилик ядяби щярякаты, ортаг инкишаф просесляри, ХХ
ясрин яввялляриндя Азярбайъан вя юзбяк драматурэийасында паралелляр, Советляр дюняминдя Азярбайъан-юзбяк ядяби ялагяляри, 20-ъи ясрин 60-ъы илляри Азярбайъан-юзбяк шеириндя йениляшмя, ортаг инкишаф хцсусиййятляри, Хялил Рза Улутцрк вя Еркин Ващидов йарадыъылыьында паралелляр, мцстягиллик дюняминдя Азярбайъан-юзбяк ядяби ялагяляри вя йени нясил шаирляринин
йарадыъылыьында тарихи-ядяби яняняляр мцстявисиндя юйрянилир.
Мювзу: Яряб ядябиййатынын, яряб-Азярбайъан ядяби
ялагяляринин тядгиги
Иш: И.Крачковскинин ядябиййатшцнаслыьа даир сечилмиш
мягаляляринин рус дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмяси (5 ч.в), иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д Я.Т.Гасымлы, иъра
мцддяти - 2012-2014-ъц илляр
Рус-совет ярябшцнаслыг елминин баниси, дцнйа шющрятли алим академик И.Й.Крачковски яряб ядябиййатынын
вя мядяниййятинин мцхтялиф дюврлярини ящатя едян
чохсайлы, дярин мязмунлу арашдырмаларын мцяллифидир.
Онун вяфатындан сонра ясярляри топланараг ВЫ ъилдлик
шяклиндя няшр едилмишдир. Щямин ясярляр дцнйа шяргшцнаслыьында бу сащядя ишыг цзц эюрмцш тядгигат ишляри
арасында юзцнцн елми сигляти, дярин мязмуну, орижиналлыьы иля сечилир. Ясярлярдя яряб ядябиййатынын инкишаф
мярщяляляри илк шифащи дюврдян ХХ йцзиллийин Ы йарысына
гядяр ардыъыл шякилдя тядгигата ъялб олунмушдур.
Алимин ясярляринин ЫЫ-ЫЫЫ ъилдляри сырф ядябиййатшцнаслыг мясяляляриня щяср едилдийиндян онларын Азярбайъан
дилиня тяръцмя едиляряк няшр олунмасы бюйцк ящямиййят кясб едир.
Иш: “Яййаму-л-араб” ясяринин тяръцмяси (8 ч.в), иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д. Л.М.Байрамова, иъра мцддяти 2012-2014-ъц илляр
“Яййяму-л-араб” топлусу яряб шифащи халг ядябиййатынын чох дяйярли мянбясидир. Яряб халг ядябиййаты
нцмуняляринин мяншяйи “Яййаму-л-араб” топлусуна
дайаныр. Топлудакы мялуматлар исламдан тяхминян 150

Hesabat

ил яввяля аид едиляряк Шяргин гядим адят вя яняняляри,
тарихи, инсанларынын йашайыш тярзини, гябилялярарасы
мцнасибятляри вя с. щаггында мараглы рявайятляри юзцндя ещтива едир.
Иш: Щядислярдя бядии тясвир (6 ч.в), иърачы - ф.ц.ф.д.,
б.е.и Ъ.А.Зякийев, иъра мцддяти 2012-2014-ъц илляр
Иш ики фясилдян ибарятдир. Биринъи фясилдя Щядис елминин
йаранмасы вя онун ясас инкишаф истигамятляри, икинъи фясилдя ися щядислярин Яряб ядябиййатында тутдуэу йер вя
бядии хцсусиййятляри тядгигата ъялб едилмишдир.
Иш: М.Фцзулинин мцляммяляри (7,5 ч.в), иърачы б.е.и., ф.ц.ф.д. Р.А.Ъцмшцдлц, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
Мцляммя диглоссийанын щям жанр, щям дя фигур кими эениш йайылмыш тяркиб щиссясидир. Фцзули юз йарадыъылыьында мцляммядян эениш истифадя етмишдир. Шаир
Азярбайъан дилиндя олан ясярляриндя яряб дилиня мцраъият етмиш, бязи мисралары, бейтляри вя парчалары яряб дилиндя гялямя алараг мцляммяляр йаратмышдыр. Бурайа
Фцзулинин тцрк вя фарс дилиндяки диванларында мювъуд
олан ярябъя шеирляр, “Лейли вя Мяънун” поемасында
раст эялинян бейтляр вя шаирин диэяр мцляммяляри дахилдир. Цмуммцсялман мядяниййятиндя эениш йайылмыш
мцляммя Фцзулинин гяляминдя эюзял поетик нцмуняляря чеврилмишдир.
Иш: Орта ясрляр Азярбайъан ядиб вя шаирляри щаггында
ярябдилли мянбялярдя мялуматлар (5 ч.в), иърачы, б.е.и.,
ф.ц.ф.д. Я.И.Мяммядова, иъра мцддяти - 2013-2014-ъц
илляр
План иши 18-19-ъу ясрлярдя йашайыб-йаратмыш вя индийядяк арашдырылмамыш ярябдилли Азярбайъан ясилли мцяллифлярин щяйаты вя бядии ирсинин тядгигини ящатя едир. Ишин
актуаллыьы бир тяряфдян цмуммцсялман мядяниййятинин формалашмасында иштирак етмиш ярябдилли Азярбайъан мцяллифляринин адлары ядябиййатшцнашлыг тарихиня
мялум олмайан нцмайяндяляринин цзя чыхарылмасы иля
сяъиййялянирся, диэяр тяряфдян, милли ирсимизя сащиб
чыхмаг, кюкляри гядим дюврляря вя эениш яразилярядяк
узанан мядяниййятимизин зянэин нцмунялярини мирас
шяклиндя топламагла халгымызын мядяни инкишаф тарихини
формалашдырмаг мягсяди дашыйыр. Ящмяд яш-Ширвани вя
онун йашадыьы дюврцн Азярбайъан шяргшцнаслыьы тарихиндя илк дяфя олараг арашдырмайа ъялб едилмяси тядгигат ишинин елми йенилийини мцяййян едир. Азярбайъан
мядяниййятинин сярщядляринин тяк Азярбайъанла мящдудланмамасы, арашдырма ишиня тяк милли шяргшцнаслыг
мцстявисиндян дейил, бейнялхалг мцстявидян йанашмаьа, йени дюврцн азярбайъанчылыг мювгейиндян ярябдилли мядяниййяти вя ядябиййатынын эениш мянзярясини
ишыгландырмаьа имкан веряъякдир.
Иш: Орта ясрлярдя яряб ядябиййатынын инкишаф хцсусиййятляри (1,5 ч.в.), иърачы- к.е.и., ф.ц.ф.д.
Х.Я.Кяримова, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя орта ясрлярдя яряб ядябиййатынын инкишафындан, онун дюврляриндян вя бу заман баш верян дяйишикликлярдян бящс олунур. Яряб ядябиййатынын инкишафы
сайясиндя йаранан жанрлардан вя бу жанрларын тясири нятиъясиндя йаранан ясярлярдян бящс олунур.

Иш: Мащмуд Кашьаринин “Диванц-лцэятит-тцрк” ясяриндяки аталар сюзляринин фонетик вя лексик-семантик
хцсусиййятляри (3 ч.в), иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д.
Ч.Щ.Мирзязадя, иъра мцддяти - 2012-2014-ъц илляр
Бюйцк тцрколог алим Мащмуд Ибн ял-Щцсейн ибн
Мящяммяд Кашьарлынын “Дивани лцьатит-тцрк” ясяри
яряблярин тцрк дилини юйрянмяси цчцн йазылан икидилли
изащлы лцьятдир. М.Кашгарлы тцрк сюзцнцн мянасынын
ачылмасында тцрк аталар сюзцня мцраъият едиб. О, ейни
информасийаны мцхтялиф цсулларла тягдим едиб: йа ики
дейим, йа бир дейим, бир шер мисалы, йа да сюзцн мянасынын ачылмасында тцркъя мятнлярдя яряб фолклорундан
вя йа Гурани- Кяримдян эятирдийи айялярля мцгайися
едиб.
Проблем. Шяргин йазылы абидяляринин тядгиги, тяръцмяси вя няшри
Мювзу: Яряб, тцрк вя фарс дилляриндя олан йазылы абидялярин тяръцмяси вя тядгиги
Иш: Имад яд-дин ял-Исфащанинин ясярляринин бядии-естетик хцсусиййятляри (7,5 ч.в), иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д.
Л.Г.Ялийева, иъра мцддяти - 2012-2014-ъц илляр
План ишиндя орта яср яряб алими Имад яд-дин ял-Исфащанинин “Хяридятцл-аср ва ъяридятц-л-гаср” ясяринин идейамювзу вя бядии-стилистик хцсусиййятляри тящлил олунур.
Цмуми нятиъя кими гейд етмяк олар ки, эюркямли алим
юз ясяриндя заманынын ян мяшщур ядибляринин щяйат вя
йарадыъылыгларыны тядгиг етмиш, онларын ясярляриндян
шярщли нцмуняляр вермишдир. Якс олунан мялуматлар
ясасында дюврцн ядяби-бядии мцщити щаггында эениш
мялумат ялдя етмяк мцмкцндцр.
Иш: Ябу Мянсур яс-Сяалибинин “Йятимятуд-дящр” антолоэийасынын поетик хцсусиййятляри, (4,5 ч.в), иърачы - к.е.и.,
Л.М.Щцсейнова, иъра мцддяти - 2012-2014-ъц илляр
Антолоэийайа дахил едилмиш мцяллифлярин шеирляринин
идейа-мювзу, бядии естетик, лексик хцсусиййятляри, вязн
вя гафийя системи арашдырылыр. Шаирлярин йарадыъылыьы тящлил едиляркян, мцяййянляшдирилмишдир ки, яряб дилиндя
эюзял шеир нцмуняляри йарадан шаирляр яруз вязниня ъидди риайят едибляр. Мящз бу онларын йарадыъылыьынын уьурлу олмасыны тямин едиб вя мцасирляри олан филологлар тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирилмишдир.
Проблем. Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя дин вя
иътимаи фикир. Ислам амилляринин Азярбайъанын иътимаисийаси инкишафына тясири
Мювзу: Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя дини-фялсяфи
фикрин инкишафы, етник вя дини мцнасибятляр
Иш: “Яряб бащары” вя сийаси ислам щярякатлары (2,5
ч.в), иърачы - б.е.и., фял.е.н. Е.Н.Мяммядов, иъра
мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя “Яряб бащары”нын мащиййяти, тарихи сябябляри щаггында данышылмыш, бу щадисялярдя Яряб
дцнйасынын ислам щярякатларынын ойнадыьы рол юйрянилмишдир. Тунисдя “Нящдя” щярякатынын, Мисир, Ливийа,
Сурийада “Мцсялман Гардашлары” щярякатынын бу щадисяляр заманы тутдуьу мювге иля йанашы Сурийа щадисяляриндя шия “Щизбуллащ” щярякатынын мювгейи тядгиг
едилмишдир.
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Иш: Мцасир Тцркийядя мцщафизякар вя етник миллятчилик (3 ч.в), иърачы - шюбя мцдири, фял.е.н, Е.Й.Щясянова,
иъра мцддяти - 2014-ъц ил
Миллиййятчилик идеолоэийасынын типолоэийа вя модификасийа мясяляляринин юйрянилмяси шяргшцнаслыг елминин, хцсусян тцрколоэийанын, ваъиб вязифяляриндян биридир. Тцркийя Ъцмщуриййятинин рясми дювлят сийасяти
сайылан вя конститусийа тяряфиндян елан едилян идеолоэийасы олан Ататцркчцлцк тцрк миллиййятчилийинин синонимидир. Лакин рясми тцрк миллиййятчилийиндян башга бу
юлкядя диэяр тцрк миллиййятчилик ъяряйанлары да мювъуддур. Мясялян, “консерватив миллиййятчилик” 1993ъц илдя Мущсин Йазыъыоьлу (щава гязасында щялак
олуб) тяряфиндян тясис едилян Бюйцк Бирлик Партийасынын
сечдийи идеолоэийа иди. Бу партийанын идеолоэийасынын
програмында исламчылыг, идеализм, тцркчцлцк, пантцркизм, туранчылыг вя неоосманлычылыг кими идеоложисийаси ъяряйанлар юз яксини тапыб. Тядгигат ишиндя бу
мясяляляр арашдырылыр.
Иш: Азярбайъанда дини етигад азадлыьынын щцгуги вя
сосиоложи аспектляри (1,5 ч.в), иърачы - баш .е.и.
С.Й.Щцсейнов, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя дини етигад азадлыьынын ясас щцгуги мащиййяти арашдырылмыш, онун иътимаи шцурла баьлылыьы юз
яксини тапмышдыр. “Дини етигад азадлыьы щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна эюря республикамызда щяр бир кяс диня мцнасибятини мцяййянляшдирмякдя, истядийи диня етигад етмякдя сярбястдир. Мцасир дюврдя ъямиййятдя баш верян дяйишиклийин, инкишафын
дини етигад азадлыьына олан тясиринин ганунвериъиликдя
йени ялавя вя дяйишикликлярин баш вермясинин зярурилийи
бурада хцсусиля вурьуланыр. Дини етигад азадлыьы ъямиййятдя сосиал ядаляти, бярабярлийи, вятяндашларын диня мцнасибятиндян асылы олмайараг онларын щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мцдафиясини тямин едир.
Бцтцн бу мясяляляр план ишиндя эениш шякилдя ящатя
олунмушдур.
Иш: Мядяниййятлярарасы диалог вя онун сийаси аспектляри (2,5 ч.в), иърачы фял.ц.ф.д., апарыъы е.и.
Р.Я.Мцрсялов, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
Глобаллашма дюврцндя дцнйанын щяр бир халгынын мядяниййятлярарасы диалогда юз чаьдаш мядяниййяти иля
чыхыш етмяси онун сосиал-мядяни тярягги йолу иля
мцвяффягиййятля ирялилямяси цчцн ваъиб шяртя чеврилир.
Дцнйанын мцхтялиф халглары бейнялхалг мцнасибятлярдя
мядяниййятин ойнадыьы ролун мцщцмлцйцнц анлайараг
эениш мянада мяналандырылан чаьдаш милли мядяниййяти инкишаф етдирмяйя сяй едирляр. Бу тямайцл мцсялман
Шярги юлкяляри цчцн хцсусиля сяъиййявидир. Бурада юз
милли мядяниййятини диэяр халгларын мядяниййятляри иля
мцдафия етмяк, милли мядяни яняняляря хас олан цстцн
ъящятляри габартмаг вя милли мядяниййяти диэяр мядяниййятлярдян тяърид етмяк мейлляри хцсусиля эцълцдцр.
Тягдим олунан тядгигат ишиндя дя ясас мягсяд мядяниййятлярарасы диалогун дахили вя хариъи сийасятля, елми-техники тярягги вя глобаллашма просеси иля гаршылыглы
ялагяляринин ашкар едилмясидир.
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Иш: Ящли-щягг фиргясинин етигад вя айинляри (3 ч.в),
иърачы - е.и., З.Ъ.Абдуллайев, иъра мцддяти - 2014-ъц ил
План ишиндя дини етигад азадлыьынын вя Ящли-щягг фиргясинин етигад вя айинляринин ясас мащиййяти арашдырылмышдыр. Ящли щягг дярвиш мяслякли суфи фиргяляриндян
олмушдур. Яли ибни Ябу Талибя гаршы мящяббятдя ифрата вардыглары цчцн «Ялийуллащ» кими дя мяшщур олмушлар.
Проблем. Шярг-Гярб сивилизасийаларарасы мцнасибятляри вя Азярбайъан
Мювзу: Шярг-Гярб диалогунун мцасир дуруму вя инкишаф перспективляри
Иш: Глобаллашма просесляри вя Шярг (6 ч.в), иърачы - шюбя мцдири, и.е.д. Д.Я.Вялийев, иъра мцддяти - 20132014-ъц илляр
План иши ики щиссядян ибарятдир. Биринъи щисся “Глобаллашма: йаранмасы, мащиййяти вя нятиъяляри” адланыр.
Щисся ики бюлмядян ибарятдир. “Дцнйа игтисади системи
вя глобаллашма” адланан биринъи бюлмядя глобал игтисади интеграсийа просесляринин нязяри ясаслары, глобаллашма вя ващид игтисади мяканын формалашмасы, глобаллашма шяраитиндя давамлы инкишафын мцасир парадигмалары,
глобаллашма просесляриня фяргли бахыш вя диэяр проблемляр арашдырылмышдыр. ЫЫ бюлмя “Глобаллашма вя
Шярг” мювзусуна щяср едилмишдир. Бурада инкишаф етмякдя олан юлкялярин глобаллашма просесиндя милли
мянафеляри, глобаллашма вя Тцрк Дцнйасы, дяйишян
дцнйанын Чин мянзяряси вя диэяр проблемляр тядгиг
едилмишдир.
План ишинин икинъи щиссяси “Глобал малиййя бющраны
(2008-2010-ъу илляр) вя Шярг” адланыр. Бурада игтисади бющранларын нязяри проблемляри, глобал бющран вя
Йахын Шярг юлкяляринин игтисадиййаты вя Йахын Шярг юлкяляриндя анти-бющран тядбирляри арашдырылмышдыр.

КЕЧИЪИ ИШЛЯР:
Галан 54 елми-тядгигат ишинин 2014-ъц ил цчцн нязярдя тутулан щиссяси йериня йетирилмишдир:
Мювзу: Иран тарихинин актуал мясяляляри, Иран-Азярбайъан ялагяляри
Иш: Мцстягиллик илляриндя Азярбайъан-Иран мцнасибятляри (6 ч.в), иърачы - шюбя мцдири, т.ц.ф.д.
В.К.Мустафайев, иъра мцддяти - 2013-2015-ъи илляр.
Мярщяля: Иран-Азярбайъан мцнасибятляринин формалашмасы.
Иш: Совет дюврцндя Иран мяншяли сийаси хадимлярин
Сталин репрессийаларына мяруз галмасы (12 ч.в), иърачы баш.е.и., т.ц.е.д. С.Я.Рцстямова-Тощиди, иъра мцддяти
2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Абдулла Щатефинин “Шащнамя” ясяри Сяфяви дюврц
Азярбайъан тарихиня даир мянбя кими (3 ч.в), иърачы к.е.и. Е.Г.Новрузов, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Ислам ингилабынын гялябясиндян сонра Иранда тящсил, мядяниййят вя инъясянят сащясиндя щяйата кечири-
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лян ислащатлар (6 ч.в), иърачы - е.и. С.Т.Достялийев, иъра
мцддяти 2013-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Мювзу: Ъянуби Азярбайъанын тарихи, игтисадиййаты вя
иътимаи-сийаси вязиййяти
Иш: Сямяд Сярдарнийанын ясярляриндя Ъянуби Азярбайъанын тарихи вя мядяни мясяляляринин тядгиги (4
ч.в), иърачы - б.е.и., т.ц.ф.д. С.Я.Талыблы, иъра мцддяти
2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Ъянуби азярбайъанлыларын милли вя вятяндашлыг
шцурунун йаранмасы вя тякамцлц (4 ч.в), иърачы - е.и.
Й.Я.Щаъыйева, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Мцасир Иран тарихшцнаслыьында Азярбайъан мясяляси (3 ч.в), иърачы - к.е.и. Щ.Я.Сяфяри, иъра мцддяти
2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Ислам ингилабындан сонра Ъянуби Азярбайъанда
сийаси вя мядяни тяшкилатларын фяалиййяти (3 ч.в), иърачы к.е.и. Ш.Т.Рцстямова, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Иранда Пящляви сцлалясинин щакимиййяти дюврцндя
милли щцгугларын танынмасы вя реаллыглар (6 ч.в), иърачы шюбя мцдири, и.ц.ф.д. Я.Р.Биже, иъра мцддяти 20142015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Мювзу: Яряб юлкяляринин тарихи, игтисадиййаты, иътимаи-сийаси инкишафы вя Азярбайъанла ялагяляри
Иш: Гядим Йямяндя Щимйариляр дювлятиндя ашшур
колонийасы (4 ч.в), иърачы - б.е.и., т.ц.ф.д.
С.Я.Сцлейманова, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Сурийа бющраны Тцркийянин реэионал сийасят эцзэцсцндя (4 ч.в), иърачы - е.и. Ж.Щ.Вяли, иъра мцддяти
2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Яряб юлкяляри бейнялхалг ялагяляр системиндя (7,5
ч.в), иърачы - б.е.и., т.ц.ф.д. И.Я.Ясядов, иъра мцддяти
2013-2015-ъи илляр
Мярщяля: Яряб юлкяляриндя сийаси дурум: “Бащар”
цмидляри, йохса бющран? (2,5 ч.в.)
Иш: Ял- Кцтубинин “Китаб уйун ят-тарих” адлы ясяри
цзря Аббасиляр дюврцня аид сечмяляр” мювзусунда
материал топланмасы вя тяръцмя едилмяси (3,5 ч.в),
иърачы - б.е.и., т.ц.ф.д. Е.Е.Ялизадя, иъра мцддяти 20142015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Ибн Хяллиганын “Вафиййят ял-я’йан” ясяриндя ХЫЫХЫЫЫ ясрлярин эюркямли шяхсиййятляри: тяръцмя вя шярщляр (4 ч.в), иърачы - б.е.и., т.ц.ф.д. Н.К.Байрамова, иъра
мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Иш: Щяляб ямирлийи ямир Яли Сейф яд-Даулянин щакимиййяти дюврцндя (Х яср), иърачы - б.е.и. Щ.Я.Якбяров,
иъра мцддяти 2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Мювзу: Мяркязи Асийа вя Узаг Шярг юлкяляринин ха-

риъи сийасятиндя Азярбайъан
Иш: Мцасир дюврдя Азярбайъан-Чин енержи ямякдашлыьы (10 ч.в), иърачы - шюбя мцдири, ъ.ц.ф.д.
Р.Й.Аббасов, иъра мцддяти 2013-2016-ъи илляр
Мярщяля: Чин Халг Республикасынын нефт сийасятиндя
Азярбайъанын йери (2,5 ч.в)
Мювзу: Фарсдилли ядябиййатын, Иран-Азярбайъан ядяби ялагяляринин тядгиги.
Иш: ХВ яср фарсъа щцруфи мяснявиляри (ядяби вя тарихи
дяйяр бахымындан тящлили) (8 ч.в), иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д.
С.М.Шыхыйева, иъра мцддяти 2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Фарсъа щцруфи мяснявиляринин структур-идейа юзялликляри (2 ч.в)
Иш: Мащмуд Дястпишин “Эял ешит нейдян” адлы шеир
мяъмуясиндян азярбайъанъа шеирляринин транслитерасийасы (6 ч.в), иърачы - е.и. А.С.Рцстямова, иъра мцддяти
2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: “Ъемелли Кареринин сяфярнамяси” ясяринин тяръцмяси (6 ч.в), иърачы - е.и. Ш.П.Ящмядов, иъра мцддяти
2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Китабын Ы щиссясинин Азярбайъан дилиня
тяръцмяси
Мювзу: Азярбайъан ядябиййатына даир тцрк алимляринин арашдырмалары, классик тцрк ядябиййатынын тядгиги
Иш: Исмайыл Щикмятин “Тцрк ядябиййаты” (дюрд ъилддя, Бакы, 1325-1326) китабынын латын ялифбасына транслитерасийасы,
иърачылыар - шюбя мцдири, ф.ц.ф.д.
Х.Ъ.Гулийева, е.и. Е.С.Хялилова, апарыъы е.и., ф.ц.ф.д.
Б.Р.Османова, б.е.и., ф.ц.ф.д. С.Э.Эцндоьду, иъра
мцддяти 2012-2016-ъи илляр
Мярщяля: Китабын ЫЫЫ ъилдинин Ы щиссясинин тяръцмяси
(2,5 ч.в.)
Иш: Ящмяд Ъяфяроьлунун Тцркийядя 1942-1944-ъц
иллярдя дяръ етдирдийи “Тцрк амаъы” дярэисинин тяръцмяси (7,5 ч.в), иърачы - апарыъы.е.и., ф.ц.ф.д. С.А.Гасымлы,
иъра мцддяти 2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Ащмет Щамди Танпынарын бядии йарадыъылыьы (3 ч.в.)
Иш: ХЫХ ясрин ЫЫ йарысы -ХХ ясрин яввялляриндя иътимаи-сийаси проссесляр вя тцрк ядябиййаты (6 ч.в), иърачы
- апарыъы.е.и., ф.ц.е.д. А.М.Абыйев, иъра мцддяти 20122015-ъи илляр
Мярщяля: “Сярвяти-фунун”ун поезийасы, 1,5 ч.в.
Иш: Тцрк дастанларында миф мотивляри (7,5 ч.в), иърачыб.е.и., ф.ц.ф.д. Ъ.И.Ъялилов, иъра мцддяти 2014-2016-ъи
илляр
Мярщяля: Мифоложи мотивлярин сяъиййяси
Мювзу: Яряб ядябиййатынын, Яряб-Азярбайъан ядяби ялагяляринин тядгиги
Иш: ХЫХ-ХХ ясрин яввялляриндя Мисир маарифчиляринин
ясярляриндя Гярби Авропа елми нязяриййяляри (7 ч.в),
иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д. З.Я.Шихалибяйли, иъра мцддяти
2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Проф. А.Имангулийеванын динля баьлы тяръцмяляри
(топланма, тяртиб, мцгяддимя вя шярщ йазмаг), иърачы
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- шюбя мцдири, ф.ц.е.д. В.А.Ъяфяров, иъра мцддяти
2013-2015-ъи илляр
Мярщяля: Проф. А.Имангулийеванын динля баьлы тяръцмяляринин топланмасы, йазылмасы вя няшря щазырланмасы
Иш: “Яййямул-араб” топлусунун тящлили вя тяръцмяси
(7,5 ч.в), иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д., Л.М.Байрамова, иъра
мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Китабын Ы щиссясинин тяръцмяси
Иш: Ъцръи Зейдан ясярляриндя исламдан юнъяки яряб
мядяниййяти (3 ч.в), иърачы - к.е.и. Я.Щ.Исмайылова, иъра
мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Ямин яр-Рейщанинин “Рейщаниййяти” (3 ч.в),
иърачы - к.е.и. Ф.А.Мяъидова, иъра мцддяти 2014-2015ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Яряб дилиндя ъцмлялярин структурунда кюмякчи
сюзлярин йери (6 ч.в), иърачы - апарыъы.е.и., ф.ц.ф.д.
Л.М.Оруъова, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Яряб лексикографийасынын Азярбайъанда инкишафы
(4 ч.в), иърачы - б.е.и, ф.ц.ф.д. З.Г.Рцстямова, иъра
мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Мювзу: Яряб, тцрк вя фарс дилли йазылы абидялярин тяръцмяси вя тядгиги
Иш: Классик мятнлярин охунмасы цчцн фарсъа-азярбайъанъа лцьятин щазырланмасы (25 ч.в), иърачы - б.е.и.,
ф.ц.ф.д., А.Я.Ялизадя, иъра мцддяти 2013-2015-ъи илляр
Иш: Няъмяддин Разинин “Мирсад ял-Ибад” ясяринин
тяръцмяси вя шярщи (7,5 ч.в), иърачы - шюбя мцдири,
ф.ц.е.д. М.Д.Казымов, иъра мцддяти 2012-2016-ъи илляр
Мярщяля: Няъмяддин Разинин “Мирсад ял-Ибад” ясяринин 3-ъц фяслинин изащлы тяръцмяси
Иш: ХЫВ яср тясяввцф ядябиййаты (Ашыг Пашанын “Гярибнамя” ясяри ясасында) (7,5 ч.в), иърачы - к.е.и.
И.Т.Гасымлы, иъра мцддяти 2012-2016-ъи илляр
Иш: “Хяридятцл-ял-Гяср вя Ъяридятцл-ял-яср” ясяринин
ЫВ ъилдинин тяръцмяси вя шярщи (12 ч.в), иърачы - к.е.и.
П.Е.Аьайев, иъра мцддяти 2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Мювзу: Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя дини-фялсяфи
фикрин инкишафы, етник вя дини мцнасибятляр
Иш: Мцасир Иран фялсяфясиндя яняняви дини вя дини-фялсяфи ъяряйанларын йери (7,5 ч.в), иърачы - б.е.и., фялс.ц.ф.д.
Б.С.Баьыров, иъра мцддяти 2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Шия фикриндя расионаллашма (йаранмасы вя тяшяккцлц) (7,5 ч.в), иърачы - б.е.и., фялс.ц.ф.д.
А.Н.Щябибов, иъра мцддяти 2013-2015-ъи илляр
Мярщяля: Топланмыш материалларын тящлили
Иш: “Ислам дирчялиши” идеоложи консепсийасынын тякамцлц (6 ч.в), иърачы - б.е.и., фялс.ц.ф.д. Л.Ф. Мяликова,
иъра мцддяти 2014-2016-ъи илляр
Иш: Ислам фикриндя тясяввцф (7,5 ч.в), иърачы - б.е.и.,
ф.ц.ф.д. Г.Б.Сяфяров, иъра мцддяти 2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
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Иш: Исламда игтидар вя мцхалифят мясяляси (7,5 ч.в),
иърачы - б.е.и., ф.ц.ф.д. И.Я.Ялимурадов, иъра мцддяти
2014-2016-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Мцасир исламшцнаслыгда “щягиги ислам” анлайышы
(4,5 ч.в), иърачы - Д.Ш.Ъяфярли, иъра мцддяти 2014-2016ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Мцасир дцнйада ислама гаршы чыхышлар вя онларын
тязащцр формалары (4 ч.в), иърачы - Я.С.Аббасов, иъра
мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Ислам вя орта яср Шярг фялсяфяси (4,5 ч.в), иърачы баш.е.и., фял.ц.е.д. Я.Щ.Ялийев, иъра мцддяти 20142016-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Мцстягиллик илляриндя Азярбайъанда дювлят-дин
мцнасибятляри (1991-2012) (5 ч.в), иърачы б.е.и., илащ.ц.ф.д.
Ъ.В.Мяммядов, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Мювзу: Шярг-Гярб диалогунун мцасир дуруму вя инкишаф перспективляри
Иш: Бейнялхалг терроризм вя онунла мцбаризядя ШяргГярб ямякдашлыьынын ящямиййяти (6 ч.в), иърачы - б.е.и.,
ф.ц.ф.д. М.А.Бабашлы, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Бейнялхалг терроризмин мащиййяти, сябяб
вя нятиъяляри, 3 ч.в.
Иш: Шярг-Гярб мцнасибятляри контекстиндя Мисирдя
сийаси исламын йаранмасы вя инкишафы (3 ч.в), иърачы к.е.и. С.С.Ибращимова, иъра мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Материал топланмасы
Иш: Франсада ислам (ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра)
(3 ч.в), иърачы - к.е.и., Н.Я.Ялизадя, иъра мцддяти 20142015-ъи илляр
Мярщяля: Ялъязаир проблеми вя сийасяти мцасир Франсада Ислам амилинин башланьыъ нюгтяси кими (40-60-ъы илляр) (1,5 ч.в.)
Иш: Аида Имангулийеванын ясярляриндя мцасир яряб
новелласынын баниси Михаил Нуаймянин новеллистикасынын тядгиги (3 ч.в), иърачы - е.и. Х.А.Ялийева, иъра
мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Проф.А. Имангулийева тяряфиндян “Гялямляр бирлийи”нин тядгиг едилмяси
Иш: Яряб Шяргинин сийаси щяйаты Низар Гяббанинин йарадыъылыьында (3 ч.в.), иърачы - е.и. К.М.Шярифов, иъра
мцддяти 2014-2015-ъи илляр
Иш: Тцркийя-Авропа Бирлийи арасында игтисади мцнасибятляря аид елми ядябиййат вя сянядлярин библиографийасы (3 ч.в), иърачы - к.е.и., Е.А.Сямядов, иъра мцддяти
2014-2015-ъи илляр
Мярщяля: Тцркийя-Авропа Бирлийи арасында игтисади
мцнасибятляря аид елми ядябиййат вя сянядлярин библиографийасы (1,5 ч.в.)
Иш: Азярбайъан шяргшцнаслыьы: тарихи вя инкишаф истигамятляри (16 ч.в.), иърачылар - апарыъы.е.и., ф.ц.ф.д.
Ъ.Я.Садыгова, б.е.и., ф.ц.ф.д. В.И.Мяммядов, иъра
мцддяти 2014-2016-ъи илляр
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Мярщяля: Материал топланмасы
2014-ъц илин мцщцм нятиъяляри:
Мювзу: Тцркийянин тарихи, игтисадиййаты, иътимаисийаси вязиййяти вя Азярбайъанла ялагяляри
Иш. “Османлы сянядляриндя Гарабаь” адлы сянядляр
топлусунун чапа щазырланмасы (5 ч, в), иърачы - е.и.,
тц.ф.д. - З.Г.Вялийева
Иш. 1727-ъи ил Османлы мцфяссял дяфтяриня эюря Урмийа вя Халхал ливалары (1,5 ч.в.), иърачы -е.и.
Й.Б.Нясирова.
Мювзу: Ъянуби Азярбайъанын тарихи, игтисадиййаты
вя иътимаи-сийаси вязиййяти
Иш. Иран Ислам Ингилабы яряфясиндя Ъянуби Азярбайъанда сийаси-игтисади вя мядяни дурум, иърачы - шюбя мцдири, и.ц.ф.д - Я.Р.Биже, 150 сящ.
Иш. “Сейид Ъяфяр Пишявяри. Зиндан хатиряляри”. (Тяртиб
вя фарс дилиндян тяръцмя едян Я.Р.Биже) Бакы, “Бакы
чап еви”, 2014, 232 с.
Иш. “Эцней Азярбайъан: тарих вя мцасирлик”. (Мягаляляр топлусу) (Елми редакторлар: Я.Р.Биже,
С.З.Байрамзадя) Бакы,“Бакы чап еви”, 2014, 216 с.
Мювзу: Орта ясрляр суфи ядябиййатынын тядгиги,
тяръцмяси вя нясри
Иш. М.Казымов. Няъмяддин Разинин “Мирсадцл-Ибад”
ясяри (тяръцмя вя шярщляр), “Нафта Пресс”, Бакы-2014,
469 сящ.
Иш. А.Ялизадя. Фяридяддин Яттанн “Тязкирятцл-ювлийя
ясяри фарсдилли суфи ядябиййатынын мянбяйи кими”, Бакы2014, (14,25 ч.в)
Мювзу: Шярг-Гярб диалогунун мцасир дуруму
вя инкишаф преспективляри
Иш. Глобаллашма просесляри вя Шярг, (6 ч.в), иърачы шюбя мцдири, и.е.д., Д.Я.Вялийев.
2014-ъц илдя тятбиг олунмуш елми нятиъяляр
АМЕА ак. З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда апарылмыш елми тядгигатларын нятиъяляри али тящсил мцяссисяляринин (БДУ, Хязяр, Гафгаз, Ислам, Асийа
Университетляри вя с.) шяргшцнаслыг, тарих, юлкяшцнаслыг
вя илащиййат факцлтяляриндя тядрис олунмуш, мцхтялиф
диссертасийа ишляринин вя елми арашдырмаларын щазырланмасында истифадя олунмушдур.
Елми-тядгигат програмларынын мцсабигясиндя
иштирак
Б.е.и, т.ц.ф.д. Яляддин Мяликов АМЕА Ряйасят Щейятинин грант мцсабигясиндя иштирак едяряк 2-ъи категорийа цзря галиб сечилмиш вя 1500 манат мябляьиндя
пулла мцкафатландырылмышдыр.
Институтун 8 няфяр ямякдашы АМЕА-да кечирилян
“Елми Тядгигат Програмларынын Мцсабигяси”ня “Иран
Ислам Республикасынын китабхана вя музейляриндя сахланылан халгымыза мяхсус надир ялйазмаларын, тарихи хяритя вя фотоларын, мяктуб вя сяфярнамялярин тядгиги вя
Азярбайъан эятирилмяси” лайищясини тягдим етмишляр.

Фундаментал елмля тящсилин гаршилигли ялагяси
2014-ъц илдя АМЕА ак. З.М.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунда БДУ-нун шяргшцнаслыг факцлтясинин 40-дан чох тялябяси щяр эцн 6 саат олмагла 2 ай
ярзиндя курс кечмишляр. Онлара Институтун ямякдашлары
тяряфиндян Шяргшцнаслыг елминин мцхтялиф сащяляриня
аид мцщазиряляр охунмушдур. Бундан ялавя Институтда
мцтямади олараг БДУ-нун мцяллим щейяти стаж кечир.
Щал-щазырда БДУ-нун шяргшцнаслыг факцлтясинин Иран
филолоэийасы кафедрасынын 3 мцяллими Институтда 2 айлыг
стаж кечир. Бцтцн бунлары нязяря алараг, Институтун рящбярлийи БДУ-нун ректору академик Абел Мящяррямовла Шяргшцнаслыг Институтунда БДУ-нун база кафедрасынын йарадылмасы щаггында данышыглар апармыш, илкин
разылашма ялдя олунмушдур. Щазырда тяряфляр арасында
баьланылаъаг мцгавиля цзяриндя иш эедир.

ИНСТИТУТУН ЧАП ИШЛЯРИ
Щесабат илиндя Институтда 18 китаб, монографийа вя
мягаляляр топлусу чап олунмушдур.
1. М.Казымов. Няъмяддин Разинин “Мирсадцл-Ибад”
ясяри (тяръцмя вя шярщляр), «Нафта Пресс», Бакы, 2014,
468 с.
Няъмяддин Разинин “Мирсадцл-ибад” ясяри ян мяшщур вя ъидди суфи ясярляриндян биридир. 1223-ъц илдя йазылмыш бу ясяр суфи мцщитинин савадлы даиряляриндя тез
бир заманда мяшщурлуг газанды. Беш фясил вя гырх щиссядян ибарят олан ясяр суфизмин нязяри вя практик мясяляляриня щяср олунмушдур. Ясярдя мцяллифин дцнйанын йаранышы щаггында бахышлары верилир, инсанын дцнйада
йери вя тяйинаты мцяййянляшдирилир.
Китаб суфизм вя исламла, орта яср фялсяфяси, ядябиййаты вя мядяниййяти иля мяшьул олан мцтяхяссисляр
цчцн нязярдя тутулмушдур.
2. А.Ялизадя. “Фяридяддин Яттарын “Тязкирятцл-ювлийа” ясяри фарсдилли суфи ядябиййатынын мянбяйи кими” ,
Бакы-2014, 228 с.
Китаб дюрд фясилдян ибарятдир. Биринъи фясилдя еркян
фарсдилли суфи нясринин формалашмасы щаггында мялумат
верилмишдир. Бурада суфи нясринин йаранмасы, «Тязкирятцл-ювлийа»нын мянбяляри вя Яттар йарадыъылыьында
«Тязкирятцл-ювлийа»нын йери мцяййянляшдирилмишдир.
Икинъи фясилдя «Тязкирятцл-ювлийа» суфи ядябиййаты контекстиндя арашдырылыр. Бу фясилдя аэиографик ясярлярин
жанр хцсусиййятляри, «Тязкирятцл-ювлийа»нын бязи консептуал мягамлары, ясярин персонажлар системи вя жанр
хцсусиййятляри тядгиг едилмишдир. Ясярин бядии хцсусиййятляри адланан цчцнъц фясилдя бядии ифадя васитяляринин ишлядилмяси, бядии заман вя мякан мясяляляри
арашдырылмышдыр. Дюрдцнъц фясилдя ися «Тязкирятцл-ювлийа»нын сонракы суфи нясринин инкишафына тясири арашдырылмышдыр.
3. И.Гасымлы. Ялаяддин Чялябинин “Таъи-Ядяб” ясяри
(транслитерасийа вя шярщляр), Бакы. 2014, 292 с.
Ялаяддин Чяляби ХВ яср тцрк ядябиййатынын танынмыш си•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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маларындандыр. Онун “Таъи-Ядяб” ясяри АМЕА М.Физули
адына Ялйазмалар Институтунда сахланылан цч ялйазма
нцсхяляри ясасында чапа щазырланмышдыр. Китаб 27 бюлцмдян ибарятдир. Щяр бюлцм айрыъа бир мювзуну ящатя едир.
4. Ф.Мяъидова. “Ямин яр-Рейщани йарадыъылыьында
Яряб Шярги”, “Зярдаби” няшриййаты, Бакы, 2014, 192 с.
Монографийа яряб мящъяр ядябиййатынын корифейляриндян бири олан, Америкада бюйцйцб тящсил алмыш, лакин Шярг рущуна даим садиг галараг бцтцн йарадыъылыьы
бойу Шярг дяйярлярини тяряннцм етмиш Ямин ибн Фарис
яр-Рейщанинин (1876-1940) Яряб Шярги иля баьлы ядяби
дцшцнъяляринин тядгигиня щяср олунмушдур. Яsяrdя
яdibin яряб юлкяляриня сяйащяти заманы гялямя алдыьы
poeziya нцмуняляри, ессе, щекайя вя очеркляри, щабеля
публисист мягаляляри шяргшцнаслыг бахымындан арашдырылыб тядгиг олунмушдур. Ясяр “Шярг-Гярб ядяби ялагяляри вя тясвир даиряляринин юйрянилмяси” контекстиндя
мцщцм ящямиййят дашыйыр.
5. “Эцней вя Гузей Азярбайъан: енсиклопедик тягвим”. (Тяртиб едянляр: Я.Р.Биже, С.Байрамзадя)
“Апастрофф” няшриййаты, Бакы, 2014, 340 с.
Енсиклопедик тягвим Азярбайъан тарихинин гядим
дюврцндян башлайыб эцнцмцзя гядяр тарихи олайлар,
сийаси, ядяби вя мядяниййят хадимляри барядя йыьъам
мялуматлары охуъулара тягдим едир. Тягвим эениш
охуъу кцтляси, али вя орта мяктяб тялябяляри, мцяллимляр, информасийа васитяляриндя чалышанлар цчцн щазырланмышдыр.
6. “Сейид Ъяфяр Пишявяри. Зиндан хатиряляри”. Тяртиб
едян Я.Р.Биже. Бакы, “Бакы чап еви”, 2014 - 232 сящ.
Ъянуби Азярбайъанын эюркямли сийаси хадими Сейид
Ъяфяр Пишявяри 1930-1941-ъи иллярдя Рза шащ зинданынын сийаси мящбусларындан олмушдур. О, “Гяср-Гаъар”
зинданында мящбус щяйаты сцряркян зиндан щяйатынын
аьлаэялмяз фаъияляринин шащиди кими гейдляр апармыш,
сонра онлары “Зиндан хатиряляри” кими фарсъа чап етдирмишдир. Ады чякилян китаб дилимизя тяръцмя едилмиш вя
юн сюзля бирликдя чап олунмушдур.
7. Я.Р.Биже. “Эцней Азярбайъан: тарих вя мцасирлик”, Бакы, “Зярдаби” няшриййаты, 2014, 216 с.
Топлуда Ъянуби Азярбайъанын сосиал-сийаси, игтисади
щяйатына вя мядяниййятиня аид 14 мцяллифин мягаляси
йер алмышдыр. Топлудакы мягалялярдя 1918-ъи ил сойгырымы, Урмийа эюлцнцн индики дуруму, Иран тцркляри, фарслашдырылмыш тцрк топонимляри, Тцркмянчай мцгавилясиндя тящриф едилмиш ъоьрафи йер адлары, Иранда millятчилик,
Азярбайъан мясяляси вя с. mювзулар якс олунмушдур.
8. Ябдцлщямид Ябу Сцлейман. Ислама эюря бейнялхалг мцнасибятлярин нязяри ясаслары: мцсялман фикри вя
методолоэийасынын йени истигамятляри. (Яряб дилиндян
тяръцмя едян - Е.Мяммядов) Бакы: “ЪБС - Полйэрапщиъ Продуътион”, 2014, 299 с.
Китабда бейнялхалг мцнасибятляря даир ислам нюгтейи-нязяри тягдим олунур, орта яср ислам фикринин индики
дюврдя фяал вя сямяряли рол ойнайа билмямяйинин эизли сябябляриня тохунулур. Бунунла йанашы, беля бир суала ъаваб тапмаьа ъящд эюстярилир ки, бейнялхалг мцна72
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сибятляр сащясиндя, сцлщ, ямин-аманлыг, ямякдашлыг кими актуал проблемляря бахышда Гярб фикринин мцвяффягиййятсизлийя уьрамасындан иряли эялян чатышмазлыглары
арадан галдырмада ислам фикри ня цчцн йени алтернативляр тягдим едя билмяйиб. Китабда ислама эюря йени
бейнялхалг мцнасибятляр моделляри мцяййянляшдирилмишдир.
9. Салим ял-Бящнясави. Диалог вя фикир айрылыьы ядябярканы.(Яряб дилиндян тяръцмя едян - Е.Мяммядов)
Бакы: “ЪБС - Полйэрапщиъ Продуътион”, 2014, 178 с.
Китабда диалог вя фикир айрылыьы проблеминин методоложи щяллиня ъящд эюстярилмишдир. Мцяллиф мцсялман
дцнйасында фикир плцрализминин доьурдуьу мцсбят нятиъяляр, чохфикирлилийин тяряггийя ряваъ вермяси, щяйатын
дяйишкян тябияти иля сясляшмяси, сосиал-мядяни, сийасиигтисади, щям дя мяишят сащяляриндя йцнэцлляшдириъи
фактор олмасы мясяляляриня тохунмушдур. Ислам ъоьрафийасында “кафирликдя, бидятдя, фасищликдя эцнащландырма” проблеминдян чыхыш йолу эюстярилмиш, исламын диалог цслубу (гейри-мцсялманларла), фикир плцрализминин
сябябляри вя диэяр мювзулар ишлянмишдир. Китаб тарихимцгайисяли методолоэийа ясасында йазылмышдыр.
10. Ябдцлщямид Ябу Сцлейман. Ягидя вя щцгуги
бахымдан исламда дюнцклцйцн ъязасы. Яряб дилиндян
тяръцмя едян - Е.Мяммядов, Бакы: “ЪБС - Полйэрапщиъ Продуътион”, 2014, 55 с.
Китабда исламын етигад азадлыьына вердийи ящямиййятдян, фярдин шяхси сечиминя ещтирамындан данышылыр. Мцяллиф етигад азадлыьы фонунда дюнцклярин ъязаландырылмасы фактынын доьурдуьу бир сыра зиддиййятлярдян сюз ачыр, проблемя мцхтялиф аспектлярдя тохунур.
11. Ябдцлщялим Ябу Шяггя. Пейьямбяр дюврцндя
гадын азадлыьы. (Яряб дилиндян тяръцмя едян Е.Мяммядов), Бакы: “ЪБС - Полйэрапщиъ Продуътион”, 2014, 511 с. Мисирли мцяллиф Ябдцлщялим ябу Шяггянин (1924-1995) гялямя алдыьы бу китабда Пейьямбярин йашадыьы дюврдя гадынларын щцгуг вя вязифяляриндян бящс едилир.
Китабдакы мцддяалар мютябяр щядислярля ясасландырылыр. Китабын ясас мязмуну щямин дюврдя гадынларын
сосиал фяалиййятин ясас фигурларындан олдугларыны тясдигляйир. Онлар йени йаранмыш мцсялман иъмасы вя ъямиййятинин ишиндя йахындан иштирак етмиш, гуруб-йаратма, тялим-тящсил, тярбийя ишиня тющфяляр вермишляр.
12. Ябдцлщямид Ябу Сцлейман. Гуранда евлилик
мцнасибятляринин щялли. Яряб дилиндян тяръцмя едян Е.Мяммядов, Бакы: “ЪБС - Полйэрапщиъ Продуътион”,
2014, 39 с.
Китабда аилядахили мцнагишяляря Гуранын бахышы эюстярилмиш, гадын-киши мцнасибятляринин, гадына исламда
верилмиш ящямиййятин психоложи-сосиал тяряфляриня тохунулмушдур.
13. “Азярбайъан шяргшцнаслыьы” елми-кцтляви журналы.
Н 1 (11) 2014
Журналын бу сайында “Дин вя иътимаи фикир” бюлмясиндя Тцркийя иътимаи фикриндя гадын мясялясиня, Гуран
гираятляринин йаранмасы тарихиня даир, еляъя дя “Ислам
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вя елм” мювзусунда, “Ядябиййат” бюлмясиндя Фцзули
вя Канинин “Лейли вя Мяънун»ларынын мцгайисясиня
щяср олунмуш, “Дилчилик” бюлмясиндя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан мятбуатында ортаг ядяби тцрк дили
мясяляси иля баьлы, “Мядяниййят” бюлмясиндя Мящяммяд Нахчыванинин йадиэары олан Тябриз милли китабханасы щаггында мягаляляр дяръ олунуб. Журналын
мцхтялиф рубрикаларында милли байрамымыз Новруза, сон
дювр Мисир щадисяляриня, танынмыш Азярбайъан шяргшцнасларына аид мягаляляр, Шяргшцнаслыг Институтунун
2013-ъц ил цчцн щесабаты, дяръ олунан йени китаблар барядя ряйляр вя мялуматлар, кечирилян тядбирляр, эюрцшляр, конфранслар щаггында мялуматлар вя с. йазылар тягдим едилир.
14. АМЕА акад. З. Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун “Елми арашдырмалар”ы (ЫХ бурахылыш), “Зярдаби” няшриййат Бакы, 2014, 200 с.
Топлуда алты рубрика (“Ядябиййатшцнаслыг”, “Дилчилик”, “Тарих”, “Фялсяфя”, “Илащиййат”, “Игтисадиййат”)
цзря елми мягаляляр йер алыр. Топлуда Азярбайъан
алимляри иля йанашы Тцркийя алимляринин дя мягаляляри
чап едилмишдир. Мягаля сечиминдя елми йенилийи олан
тядгигат ишляриня цстцнлцк верилмишдир.
15. “Шярг филолоэийасы мясяляляри” топлусу (ВЫЫЫ бурахылыш), “Зярдаби” няшриййаты, Бакы, 2014, 420 с.
Шярг филолоэийасы мясяляляри топлусу мцасир шяргшцнас алимлярин вя тядгигатчыларын бу сащядя олан арашдырмаларыны тягдим едир. Топлуда яряб, фарс, тцрк вя чин филолоэийасына даир мягаляляр топланыб.
16. Сцлейман Дярэащын “Сяфярнамя” ясяри (фарс дилиндян тяръцмя едян Ш.Ящмядов). “Зярдаби” няшриййаты, Бакы, 2014, 136 с.
Ясяр ялйазмадыр. Онун ясли Иран Милли Шура Мяълисинин Китабханасында 2311 сайлы шифря иля сахланылыр.
Сцлейман ханын “Сяфярнамя”си 1881-ъи илдя гялямя
алынмышдыр. Адындан да эюрцндцйц кими, бу ясяр сяфярнамя жанрында йазылмышдыр. Мцяллиф дюврцн зийалыларындан бири вя щям дя гялям ящли олмушдур. О, Тябриздя
ачылан мядрясяйя мцяллим тяйин едилмиш вя бунун
цчцн Тещрандан Тябризя эетмиш, бир мцддят орада йашамыш, мядрясядя дярс демиш вя сонра йенидян Тещрана эери гайытмышдыр.
Йазычы щяйатынын бу дюврцнц вя башына эялянляри,
эюрдцклярини вя тяяссцратларыны ясяриндя тясвир етмишдир. Ясяр о дюврцн щяйаты, мяишяти щаггында мараглы
мялуматлар верир вя мцкяммял тясяввцр йарадыр.
17. Р.И. Аббасов. “Чин дили”. Бакы, “Неостар”, 110 с.
Бу китаб реэионшцнаслыг (чиншцнаслыг) ихтисасы цзря
тящсил алан биринъи курс тялябяляринин илкин щазырлыьы
цчцн нязярдя тутулмушдур. 20 дярсдян ибарят олан бу
дярс вясаити тялябяляр цчцн чин дилинин грамматика вя
фонетикасынын, хцсусиля дя ритм вя дцзэцн тяляффцзцн
ясасларынын ардыъыллыьы эюзлянилмякля изащ едир.
Дярс вясаитиндя ясас диггят щероглифлярин йазылыш гайдасына йюнялиб. Китаб мцасир чин лексиконуна ясасланан цнсиййят цчцн ваъиб олан мцхтялиф мязмунлу диалоглардан ибарятдир.

18. Мящяммяд Садиг Наиби «Фарс дилиндя мин тцрк
сюзц». Фарс дилиндян тяръцмя едян А. Щясянова. Бакы,
2014, 96 сящ.
«Фарс дилиндя мин тцрк сюзц» адлы бу ясяр гоншу халгын ядябиййатында раст эялинян тцрк сюзляри щаггында
эениш бир тядгигат ишидир. Бу тядгигатда фарс дилиня дахил
олмуш тцрк мяншяли мин сюзцн етимолоэийасы верилмиш,
гядим тцрк мянбяляри ясасында онларын мяналары ашкарланмышдыр. Тцрк дилиндя сюзлярин чоху фарс дилиндян
фяргли олараг фел кюкцня маликдир. Фелляр бу дилдя грамматик гайда-гануна табедир. Мящз бу мейара ясасян
сюзцн тцрк мяншяли олмасыны сцбут етмяк олар.

Щесабат илиндя институт ямякдашларынын 200-дян
артыг мягаля, мярузя вя тезиси чап олунмушдур.
Бунлардан ашаьыдакы 20 елми мягаля хариъдя (Норвеч, Бюйцк Британийа, Газахыстан, Щолландийа, Алманийа, Русийа, Тцркийя, Юзбякистан, Иран,
Тцркмянистан вя с.) няшр едилиб:
1. Т.ц.ф.д. Ф.Ясядов. Wщат до Араб соуръес сай абоут Съандинавианс ин тще Ъаспиан бефоре мид-9тщ ъентурй
ЪЕ? (Яряб мянбяляри Скандинавийалыларын Хязяр дянизиндя эямичилийи щагда ня хябяр верир?), Тор
Щейердал’с сеаръщ фор Один. Осло 2014, 171-181с.
2. Т.ц.ф.д. Ф.Ясядов. Релиэион, Натион анд Демоъраъй ин тще Соутщ Ъауъасус (Роутледэе Ъонтемпорарй Руссиа анд Еастерн Еуропе Сериес. Роутледэе (Ъянуби Гафгазда Дин, Миллят вя Демократийа) Лондон,
2014,115-120 с.
3. И.ц.е.д. Д.Я.Вялийев: Кцресел ортамда йени бюлэесел эцъ.(Щеммцеллиф Сулдуз Мящяррямов АМЕА Шаркийат Енститцсцнцн докторанты). Улусларарасы економи,
финанс вя енержи Конгреси. 12-14 Щазиран 2014. Алмааты/Казащстан. Дцнйа Енержи Пийасалары вя Орта Асйа вя
Кафкас Цлкелери
4. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. “Коллектив йаддашын йарадылмасы. Совет Азярбайъанында архив сийасяти”
(Тураъ Атабяки иля бирликдя) - “Тще Макинэ оф Ъоллеътиве Меморй. Тще Политиъс оф Аръщиве ин Совиет Азербаижан”. Ин боок: А усабле ъоллеътион. Еассй ин Щоноур оф
Жаап Клоостерман он Ъоллеътинэ Соъиал Щисторй. - Амстердам Университй Пресс, 2014, - 473п.-пп.320-332.
5. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. “1918-ъи илин фаъияли щадисяляри…Буну унутмаг олмаз!” - Дие транэисъщен Ереиэниссе дес Жащрес 1918… Диес канн ман ниъщт
верэессен! - Ырс -Ербе.Ентдеъке Асербаидсъщан.Фрцщжащр 2014, №1 (16),пп.58-63;
6. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. Класик Тцрк Едебийатында
Мцзикал Теримлер (Несими Шиири Темелинде) \\ Мусикал
Термс ин Ълассиъал Туркиъ Литературе (Басед он поетрй
оф Нессими) \\ Музыкальные термины в классической литературе (на основе поэзии Несими), Улусларарасы Тцрк Дцнйасы Мцзик Кцлтцрц Конфрансы (Билдири
Юзетлери), 21-23 Април \ Нисан 2014, Тцркистан - Казакщистан, с. 24-29;
7. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. Мухаммас-алифнаме Мах•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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тумкули: границы канонической рамки \\ Истоки и
эволюция литератур и музыки тюркских народов (материалы международной конференции 23-24 сентября 2014 года, город Казань), Казань , 2014, с. 241-244;
8. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. Тасаввуф Шиирине Кцлтцрел
Щайатын Йансымалары: Несими Юрнеьи, Ы. Улусларарасы
Тцрк Кцлтцрц Конэреси. Тцрк Тасаввуф Кцлтцрц ве Эеленеклери, 13-14 Еким 2014, Билдири Китабы, Истанбул,
2014, с. 1257-1279;
9. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. “Сеййид Йащйа Бакуви’нин
“елиф-наме”си ве “сейр филлащ” каврамы, “Кафкасйа’дан
Анадолу’йа кцлтцр кюпрцлеримиз” Улусларарасы Сеййид
Йащйа Ширвани ве Щалветилик Семпозйуму, Ескишещир,
21-23 Касым - 2013 Бакц, 24-25 Касым 2013, Ескишещир, 2014, с. 341-368;
10. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. Об относительных прототипах в классической поэзии (на основе назире
Навои на газели Несими) - Озбек адабийотсщунослиэида талгин ва тащлил муаммолари, ОзМУ, 2014
йил 24-25 октйабр, Тошкент, с. 104-110)
11. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. “Мютябяр ирфани мянбялярдя
Ябу Сяид Ябцлхейр”. Бюйцк суфи Ябу Сяид Ябцлхцйря
щяср олунмуш конфранс материаллары. Фарс дилиндя, Мяшщяд, 2014, 6-16 с.
12. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. Мейбодинин “Кяшфцл-ясрар”
ясяриндя театр цнсцрляри, Фарс ядябиййатында театр
цнсцрляринин арашдырылмасынын илк бейнялхалг конфрансы,
Азад Ислам Университетинин Бушящр филиалы - 2014, 77-87 с.
13. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. Сцлщ вя достлуг ъарчысы Мювляви” бейнялхалг конфрансына “Мювлявинин ашиганя”
гязялляри адлы мягаля, Урмийа 2014, 529-539 с.
14. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. “Тязкирятцл-ювлийа” ясяринин
тцрк ядябиййатына тясири, Бейнялхалг Сейид Йящйа Ширвани вя Хялвятилик симпозиуму, Мяшщяд, 2014, 113123 с.
15. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркмянистанын Истанбул
консуллуьу вя Истанбул Университети, “Мящдимгулунун
ясярляриндя дювлят адамларына верилян юйцдляр” адлы
мягаля, апрел, 2014, с.
16. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Коъаели Бялядиййяси вя
Сакарйа Университети, тезис, май, 2014, с.
17. Т.ц.ф.д. С.Я.Талыблы. Профессор Доктор Зещтабинин
Есерлеринде Азербайъан ве Тцрк меселелерине илми Бир
Бакыш// Дейерлеримизе Аврупадан Бакыш. Айлыг Кцлтцр
Дерэиси, Йыл1, Сайы7, Щазиран 2014, 27-29.
18. Ш.Ящмядов. “Влияние классического и фольклорного наследия на творчество М.М. Гудси” - «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук», Москва, Н 06 (65), ч.2, 2014, стр.13-17)
19. Щ.Я.Сяфяри. «Роль Исмаил аги Симитго в геноциде, осуществленном армянами и айсорами в Урмии
и Салмасе в 1918 году». (“Науковий висник Тилея”
журналында Випуск 85 -№ 6, Киев, 2014, 141-145 с.)
20. Ц.Сямядова: Улусларарасы Малазэиртден Османлыйа Селчуклу Семпозйуму. Азербайъанда Селчуклуларла илэили йапылан арашдырмалар. 22-23 май 2014. Кастамону. 120-132 с.
74

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015

ИНСТИТУТУН БЕЙНЯЛХАЛГ ЯЛАГЯЛЯРИ
Институтун бейнялхалг ялагяляри хариъи юлкяляря елми
езамиййятляр, бейнялхалг елми конфрансларда иштирак,
елми журналларда мягалялярин няшр етдирилмяси, хариъи юлкялярин елм, мядяниййят адамлары, дювлят нцмайяндяляри иля эюрцшлярин кечирилмяси вя с. формада щяйата кечирилмишдир.
Щесабат или ярзиндя Институт ямякдашлары 40 дяфя
хариъдя вя 70 дяфя Азярбайъанда кечирилян ъями
110 бейнялхалг елми конфрансларда мярузя етмишляр. Бунлардан хариъи юлкялярдя (Тцркийя, Румынийа, Иран, Бюйцк Британийа, Исвечря, Русийа Федерасийасы, Газахыстан, Эцръцстан, Мисир вя с.) кечирилян конфрансларда Институтун ашаьыдакы ямякдашлары
иштирак етмишляр:
1. Мцхбир цзв, т.ц.е.д. Ш.Мустафайев: ЫРЪИЪА вя
Бабеш-Болйаи Университетинин бирэя тяшкил етдийи “Гара
дяниз щювзясиндя мцсялман халгларынын тарихи вя мядяниййяти” мювзусунда бейнялхалг конфранс, Румынийа, 4-5 нойабр, 2014.
2. Мцхбир цзв, т.ц.е.д Ш.Мустафайев: “Интернатионал
ъонференъе он Иран анд Силк Роад. Студиес оф тще Силк
Роад ин тще Интернатионал Институте фор Ъентрал Асиан
Студиес” Тещран, Октйабр, 2014
3. Т.ц.ф.д. Ф.М.Ясядов. Ынтернатионал Ъонференъе он
Релиэионс ин тще Ъауъасус: Евиденъе оф Кщазар Жудаисм: wщат доес ит сай абоут еарлй щисторй оф wорлд релиэионс ин тще Ъауъасус, Лондон, март 2-4, 2014
4. Т.ц.ф.д. Ф.М.Ясядов. Ынтернатионал ъонференъе он
Ыран анд Силк Роад: Кщорасани провинъе Журжан ин
Транс-ъаспиан траде ин 9тщ ъентурй. Тещран, Октйабр
22, 2014.
5. Т.ц.ф.д. Ф.М.Ясядов. Фреибурэ, Ынтернатионал ъонференъе анд боок пресентатион он Релиэион, Натион анд
Демоъраъй ин тще Ъауъасус. - Едуъатион анд Натион ин
Трансъауъасиа ъоунтриес, Исвечря, нойабр 14, 2014
6. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. “Биринъи дцнйа савашында ермяниляр” бейнялхалг елми симпозиумда Биринъи дцнйа мцщарибяси илляриндя ермяниляр тяряфиндян Иряван губернийасы, Зянэязур вя Гарабаьын
мцсялман ящалисинин сойгырымы. (Фювгяладя тящгигат
Комиссийасынын сянядляри ясасында) елми мярузя.
Тцркийя, Ван шящяри, 24-25 апрел 2014.
7. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. Москвада Азярбайъанын Русийадакы Сяфирлийиндя кечирилян “Фювгяладя тящгигат Комиссийасынын сянядляри” силсилясиндян
олан китабларын тягдиматында “1918-ъи ил Шамахы гырьынлары” елми мярузя. Москва, 31 март 2014.
8. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. “Эерийя вя эяляъяйя бахыш: Иранын Гафгазда тясириня даир” мювзусунда бейнялхалг елми конфранс. “Азярбайъанда Иранлы
иъмасы: тарихи кечмиш вя иъманын формалашмасында йени
мярщяля” мювзусунда елми мярузя. Эцръцстан, Тбилиси, 1-2 октйабр, 2014.
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9. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. (Улусларарасы Тцрк Дцнйасы Мцзик Кцлтцрц Конфрансы // «Ан Ынтернатионал Ъонференъе он тще Мусиъ Ъултуре оф тще Туркиъ Wорлд»,
21-23 Април \ Нисан 2014, Тцркистан - Казакщистан;
10. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. Мяхтумгулу Фираги вя
цмумбяшяри мядяни дяйярляр // “Маэтймэулй Пйраэй
wе Умумадамзат Мадени Эймматлйкларй” // «Махтумкули Фараги и общечеловеческие культурные
ценности», 14-16 май 2014, Ашэабат;
11. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. Истоки и эволюция литератур и музыки тюркских народов, 23-24 сентября 2014 года, Казань;
12. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. Ы Улусларарасы Тцрк
Кцлтцрц Конэреси. Тцрк Тасаввуф Кцлтцрц ве Эеленеклери, 13-14 Еким 2014, Истанбул;
13. Ф.ц.ф.д. С.М.Шыхыйева. ЫЫ Щямзя Ниэари симпозиуму, 20-21 октйабр 2014;
14.
И.ц.е.д.
Д.Я.Вялийев
(Щеммцеллиф
С.Мящяррямов АМЕА Шаркийат Енститцсцнцн докторанты). “Кцресел ортамда йени бюлэесел эцъ” Улусларарасы економи, финанс вя енержи Конгреси. Алмааты/Казащстан. Дцнйа Енержи Пийасалары вя Орта Асйа вя Кафкас Цлкелер, 12-14 Щазиран 2014.
15. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркийядя Истанбул Университети вя Тцркмянистан консуллуьу тяряфиндян тяшкул
едилян “Мящтимгулу вя Дцнйа мядяниййяти” Бейнялхалг симпозиумунда “Мящтимгулу Фярагинин дювлят
адамларына нясищятляри” мювзусунда мярузя; 07-09
апрел 2014
16. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Коъаели Университети тяряфиндян кечирилян “Бейнялхалг Акчакоъа” симпозиумунда “Щаъы Зейналабидин Ширванинин Сяйащятнамясиндя Коъаели вя ону ятраф вилайятляри иля баьлы мялуматлар” мювзусунда мярузя; 02-04 май 2014
17. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Истанбул Университети тяряфиндян тяшкил едилян “Лозан вя дцнйа мятбуаты” симпозиумунда “Азярбайъан мятбуатында Лозан” мювзусунда мярузя; 08-10 май 2014
18. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркийянин Османгазы
Университети тяряфиндян тяшкил едилян “Билэяляр Зирвяси”
Бейнялхалг симпозиумунда “Йусиф Щас Щаъибин дювлят адамларына вердийи нясищятляр” мювзусунда мярузя; 24-26 май 2014
19. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркийянин Щаъеттепе
Университети тяряфиндян тяшкил едилян “Османлы Арашдырмалары” лайищясинин иштиракчысы олараг семинарларда иштирак; 28 май-15 ийун
20. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркийянин Сцлейман Демирел Университети тяряфиндян тяшкил едилян “Бейнялхалг
Мирйекефалон дюйцшц” симпозиумунда “Мирйекефалон
дюйцшц рус гайнагларында” адлы мярузя; 19-20 ийун
2014
21. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркийянин Гафгаз Университети тяряфиндян тяшкил едилян “Ы Бейнялхалг Ани-Гарс”
симпозиумунда иштирак едяряк “ Надир шащ Яфшарын Гарс
йцрцшляри” мювзусунда мярузя; 14-16 август 2014

22. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Шейх Едебалы Университети
тяряфиндян тяшкил едилян “Бейнялхалг Мервден-Сюйцдя” симпозиумунда иштирак едяряк “Азярбайъанда
Сялъуглу арашдырмалары” мювзусунда мярузя; 12-15
сентйабр 2014
23. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркийянин Ататцрк Университети тяряфиндян тяшкил едилян “Бейнялхалг Ы Дцнйа
Мцщарибяси вя Шярг ъябщяси” симпозиумунда иштирак
едяряк “Нарэин адасында сахланылан ясир тцркляр” мювзусунда мярузя; 24-28 Сентйабр 2014
24. Т.ц.ф.д. Ъ.Я.Гасымов. Тцркийянин Гафгаз Университети тяряфиндян тяшкил едилян “Бейнялхалг ЫЫ Щаракани” симпозиумунда иштирак; 16-18 Октйабр 2014
25. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. Мейбодинин “Кяшфцл-ясрар”
ясяриндя театр цнсцрляри, Фарс ядябиййатында театр
цнсцрляринин арашдырылмасынын илк бейнялхалг конфрансы,
Азад Ислам Университетинин Бушящр филиалы - 2014
26. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. ВЫЫ Бейнялхалг тцрк мядяниййяти, сянятини горума конфрансы. “Синан Пашанын
“Тязкирятцл-ювлийа” ясяри мювзусунда мягаля иля чыхыш, Конйа шящяри. 15-17 май, 2014
27. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. “Тязкирятцл-ювлийа” ясяринин
тцрк ядябиййатына тясири, Бейнялхалг Сейид Йящйа Ширвани вя Хялвятилик симпозиуму, 2014
28. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. ХЫХ Фяридяддин Яттарын йарадыъылыьында “Тязкирятцл-ювлийа”нын йери, Бейнялхалг
фарс дили вя ядябиййаты конфрансы. Мяшщяд шящяри, 2014.
29. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. ЫЫ Бейнялхалг мцгайисяли
фарс-яряб ядябиййаты конфрансы. “Тябягатус-суфиййя”.
Мяшщяд Университети. 30 сентйабр - 2 октйабр-2014
(Иран)
30. Ф.ц.ф.д. С.Эцндоьду.“Тцрк Дцнйасыны айдынладанлар. - М.Акиф Ерсой ве А.Тукай” - адлы Бейнялхалг
симпозиумда “Тарищле Буэцн ве Эелеъек Арасында
Мцкеммел Илишки Куран Бцйцк Мцтефеккир - М.Акиф
Ерсой” адлы мярузя иля чыхыш, Казан Федерал Университети/Татарыстан, май, 2014.
31. Ф.ц.ф.д. С.Эцндоьду.“ “Цч юлкя цч дцшцнцр”
Бейнялхалг Елми Конфранс. “Сябилцр-рясад мяъмуяси
вя Щ.Ъавидин бир шеири” адлы мярузя иля чыхыш, Бурдур,
15-16 октйабр, 2014.
32. Ф.ц.ф.д. К.Ялякбярова. Тцркийя Эази Университетинин вя Ататцрк Кцлтцр, Дил вя Тарих Йцксяк Гуруму
Ататцрк Арашдырма Мяркязи Башганлыьынын бярабяр тяшкил етдийи “Ъцмщурийетин Курулушундан Эцнцмцзе
Еьитимде Кадемелер Арасы Эечиш ве Йени Моделлер
Улусларарасы Конгреси”ндя “Азербайъан Еьитим Системи, Кадемелер, Кадемелер Арасы Эечиш” адлы мярузя
иля чыхыш, Тцркийя, Анталйа шящяри, 16-18 йанвар 2014.
33. Фял.ц.ф.д. Л.Мяликова. Бюйцк Британийанын пайтахты Лондон шящяриндя “Азярбайъан Авропа» ъямиййятинин вя «Оксфорд Университети няздиндя Низами
Эянъяви адына Азярбайъан вя Гафгазшцнаслыг Елми
Мяркязи”нин бирэя тяшкил етдийи “Гафгазда динляр”
мювзусунда кечирилян конфрансда “Ыслам Азярбайъанда” адлы мярузя иля чыхыш. 3-4 март, 2014.
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34. Т.ц.ф.д. З.Вялийева: Тцркийянин Биляъик шящяриндя Биляъик Шейх Едебали Университетинин тяшкил етдийи
“Тарихдя вя эцнцмцздя Орта Шяргдя Тцркмянляр” адлы бейнялхалг симпозиумда “Сяфявиляр дювриндя
тцркмянляр вя йайылдыглары бюлэяляр” адлы мягаля иля
мярузя, 8-10 Май 2014.
35. Т.ц.ф.д. З.Вялийева. Хязяр Университетинин тяшкил
етдийи “21-ъи яср пянъярясиндян мядяниййят вя кимлик” адлы бейнялхалг симпозиумда “Ики Миллят тяк дювлят: Сяфяви вя Азярбайъан кимлийи” адлы мягаля иля мярузя, 26-28 май, 2014.
36. Й.Нясирова. Тцркийянин Биляъик шящяриндя Биляъик Шейх Едебали Университетинин тяшкил етдийи “Тарихдя вя эцнцмцздя Ортадоьуда Тцркмянляр” адлы бейнялхалг симпозиумда “ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Урмийада Тцркмянляр” адлы мягаля иля мярузя, 8-10
май, 2014.
37. П.Яфяндийева. Мисир Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян Гащирядя тяшкил олунмуш бейнялхалг “Яняняви
мусиги” фестивалында иштрак, 18-27 апрел 2014
38. П.Яфяндийева. Мисир Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян Гащирядя тяшкил олунмуш бейнялхалг “Сяма”
фестивалында иштирак, 19-27 сентйабр 2014.
39. А.Щябибов. Тцркийянин Еръийес Университети Илащийат Факцлтяси тяряфиндян тяшкил олунан “Тефсир Тарищи
Йазымы (Дцнц, Буэцнц, Йармы) Симпозиуым”унда
“Чаьдаш Шии Тефсир Тарищи Йазыъылыьы»” адлы мярузя иля
чыхыш. 23-24 октйабр 2014.
40. Д.Ъяфярли. Тцркийя Йайынъылар Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля “33. Улусларарасы Истанбул Китап Фуары” (33.
Ынтернатионал Истанбул Боок Фаир). “Заманы вя бу эцнц
гуран гадынлар” мювзусунда мярузя иля чыхыш. Истанбул, 8-16 нойабр 2014.
Ъари илдя Институт ямякдашларындан ашаьыдакылар
Азярбайъанда кечирилян бейнялхалг вя республика
сявиййяли конфранс вя симпозиумларда (70 дяфя) иштирак етмишляр:
1. Мцхбир цзв, ф.ц.е.д. Э.Бахшялийева. Модернляшмя
просесиндя Шярг-Гярб сивилизасийаларарасы диалогун ролу. Мярузя. ЫВ Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форуму, 23 октйабр 2014.
2. Мцхбир цзв, т.ц.е.д. Ш.Мустафайев. Тарихи архетипляр вя кимлик арайышлары. Мярузя. ЫВ Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму, 2-3 октйабр 2014.
3. Ф.ц.е.д. М.Казымов. Мцасир мярщялядя низамишцнаслыг проблемляри. Мярузя. ЫВ Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму. 2-3 октйабр 2014.
4. Ф.ц.е.д. М.Казымов. Ъамалинин “Тющфятцл-ябрар”
вя Ъаминин “Тющфятцл-ящрар”ы, Ябдцррящман Ъамийя
щяср олунмуш бейнялхалг конфранс. Бакы, 25 сентйабр
2014.
5. И.е.д. Я.Биже. “1918-ъи илдя Эцней Азярбайъанда
сойгырым”. Мярузя. “Гондарма “Ермяни сойгырымы”
вя тарихи щягигятляр” мювзусунда елми сессийа. Тяшкилатчы-АМЕА Шяргшцнаслыг Институту. 23 апрел 2014.
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6. Т.ц.ф.д. Ф.Ясядов. “Хуанхедян Фирата гядяр: Чин
Мядяниййятинин Йахын Шяргя йолу” мювзусунда ачыг
мцщазиря. Азярбайъан Дилляр Университети. 15 апрел
2014.
7. Т.ц.ф.д. Ф.Ясядов. “Хязярлярин мяншяйи вя онларын Гафгаза эялмяси”. Семинарда мярузя. Хязяр Университети, 20 май 2014.
8. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. Азярбайъан Президенти йанында Идарячилик Академийасы вя Гарабаь
Арашдырмалары Мяркязинин Азярбайъан Али мяктяб тялябяляри цчцн бирэя тяшкил етдикляри “ХХ яср Азярбайъан тарихиня даир Мярузяляр” - лайищясиндя 1918-ъи
ил щадисяляриня даир силсиля мярузяляр. Феврал-май, сентйабр-октйабр-декабрб 2014.
9. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. “Щуманитар Арашдырмалар Мяркязи”нин Азярбайъан али мяктяб тялябяляри, мцяллим вя иътимаи хадимляр цчцн тяшкил етдийи
“Азярбайъан тарихинин мцщцм сящифяляри” лайищясиндя
1918-ъи ил азярбайъанлыларын сойгырымы тарихиня даир силсиля мярузяляр. Март, апрел 2014.
10. Т.ц.е.д. С.Рцстямова-Тощиди. Азярбайъан Халг
Ъцмщурриййятинин 96-ъы илдюнцмцня щяср едилмиш елми
конфрансда “Азярбайъан Халг Ъцмщурриййятинин йаранмасы тарихиндян” мювзусунда мярузя. Щаъыгабул,
21 май 2014.
11. Ф.ц.ф.д. М.Мящяммяди. “Ябдцррящман Ъами
вя мцасирлик”, Бакы, 25 сентйабр 2014.
12. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. “Тязкирятцл-ювлийа” ясяринин
тцрк ядябиййатына тясири. Мягаля. Бейнялхалг Сейид
Йящйа Ширвани вя Хялвятилик симпозиуму, 2014.
13. Ъ.ц.ф.д. Р.И. Аббасов. Сопоставление китайского и тюркских языков в преподавании китайского языка азербайджанским студентам. “Хариъи диллярин тядрисинин актуал проблемляри” Бейнялхалг елми-практик конфранс, 2014
14. Ф.ц.ф.д. Ъ.Садыгова. “Лексикографийа сащясиндя
Фяхряддин Щиндушащ Нахчывани вя Мящяммяд бин
Щиндушащ Нахчыванинин хидмятляри”. Нахчыван Мухтар
Республикасынын 90 иллийиня щяср олунмуш, АМЕА
Шяргшцнаслыг Институту тяряфиндян тяшкил едилмиш елми
сессийа. Мярузя, 11 ийун 2014.
15. Ф.ц.ф.д. Л.Ялийева. “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили”. Мярузя. Бакы Славйан Университетинин тяшкил етдийи Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 91 иллийиня
щяср олунмуш “Азярбайъаншцнаслыьын актуал проблемляри” мювзусунда бейнялхалг елми конфранс, май 2014.
16. Фял.ц.ф.д. Е.Мяммядов. М.ФАхундзадя адына
Милли Китабханада “Айдынлыьа доьру” Милли-мяняви
Дяйярлярин Горунмасы Иътимаи Бирлийинин «Зийалы
цнсиййяти» лайищяси чярчивясиндя «Диалог: елм вя динин
вящдяти» мювзусунда тяшкил етдийи елми семинарда «Ислам вя елм» мювзусунда чыхыш, 1 феврал 2014
17. Фял.ц.ф.д. Е.Мяммядов. «Идрак» Иътимаи Бирлийиндя «Исламда аьыл: мащиййяти вя функсийалары» «Исламда аиля проблемляринин щялли» мювзуларында мярузя,
22-29 ийун 2014.
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18. Ф.ц.ф.д. Я.Мяммядова. “Йапонийа Азярбайъанлыларын эюзц иля”. Республика Елми семинары. Йапонийанын юлкямиздяки рясми нцмайяндялийинин дястяйи иля. 1 март 2014.
19. Ф.ц.ф.д. Я.Мяммядова. Ы Милли Википедийа Форуму. Википедийа Виртуал Енсиклопедийасы Азярбайъанда
(Проблемляр вя перспективляр). Реэионал конфранс. Бакы,10 март 2014.
20. Ф.ц.ф.д. Я.Мяммядова. “Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийев: мцстягил дювлятчилик тялими вя мцасирлик” мювзусунда конфранс. 01 май 2014.
21. Ф.ц.ф.д. Я.Мяммядова. “Азярбайъан вя Франса
елм вя мянявиййат ишыьында” Республика елми семинары. Франсанын юлкямиздяки рясми нцмайяндялийи вя
“Елм чыраьы” ИБ-нин бирэя тяшяббцсц иля. 3 май 2014.
22. Ф.ц.ф.д. Я.Мяммядова. Дцнйа эянъ алимляринин
Бейнялхалг Бакы Форуму. Бакы, 29 май 2014.
23. Ф.ц.ф.д. Я.Мяммядова. Италийанын юлкямиздяки
рясми нцмайяндялийинин дястяйи иля “Азярбайъан вя
Италийа елм вя мядяниййят мцстявисиндя” мювзусунда
Республика елми семинары. 7 ийун 2014.
24. Т.ц.ф.д. С.Талыблы. Туркисщ-Ираниан Релатионс дуринэ тще Эовермент оф Ататурк// Баку Wорлд Форум оф
Йоунэ Съиентисес “Неw Ъщалленэес ин тще wорлд съиенсес: жоинф аппроаъщес оф йоунэ сеиентисес: Баку, Азербаижан, конфранс, 26-31 май 2014
25. Т.ц.ф.д. С.Талыблы. АМЕА эянъ алимляринин тяркибиндя Губада сойгырым абидясини зийарят етдикдян сонра, Губада Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирилян конфрансда сойгырымла баьлы мярузя. 30 март 2014.
26. Щ.Сяфяри. Академийанын Эянъ Алимляр щейяти
тяркибиндя Губа шящяриндя сойгырымла баьлы конфрансда. Мярузя, 30 март 2014
27. К.Шярифов. “ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя Сурийада ядябиййатын инкишафында “Нащда” щярякатынын ролу”. Тезис “Елмин мцасир наилиййятляри” мювзусунда бейнялхалг елми конфранс. Бакы, 2014.
28. Л.Мяммядзадя. “Хятиб Тябризинин тясирляндийи
вя тясир етдийи алимляр”. “Чаьымыздан эюрцнян орта ясрляр” мювзусунда Бейнялхалг Елми конфранс. Бакы, 1516 декабр 2014.
Институтун ашаьыдакы ямякдаш, докторант вя диссертантлары Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 91-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш Эянъ Тядгигатчыларын ЫЫ бейнялхалг Елми
Конфрансында иштирак етмишляр:
1. Е. Новрузов. Теймуриляр дюврцндя суфи фиргяляри
2. Я.Исмайылова. Ъцръи Зейдан Ъащилиййя ярябляринин
 ״ وأد ״адяти щаггында
3. Л.Байрамова. Яряб вя Азярбайъан ядябиййатында
сиря жанрынын охшар хцсусиййятляри
4. Л.Мяммядзадя. Зур-Руммя диванынын шярщиндя
Хятиб Тябризи тяряфиндян эятирилян шяващидляр
5. П.Аьайев. Ял-Мяярри йарадыъылыьынын яряб ядябиййатында йери

6. Э.Щямидли. Некоторые сведения о деятельности
Хатиба Табризи в Багдадской Низамиййе
7. Л.Ялийева. Герои и жертвы Палестины
8. А.Ялизадя. Тязкирятцл-ювлийа вя Ялишир Няваинин
Нясаимцл-мящяббят ясяри
9. А.Хасыйева. Авеста мятнляринин топланмасы вя
тядгиги
10. И.Гасымлы. Яли ибн Щцсейн Ял-Амаси Ялаяддин
Чялябинин дюврц вя щяйаты
Институтун ямякдаш, диссертант вя докторантларындан
ашаьыдакылар эюркямли шяргшцнас алим, филолоэийа елмляри доктору, профессор Аида Имангулийеванын анадан олмасынын 75 иллийиня щяср олунмуш “Шярг халглары ядябиййаты: яняня вя мцасирлик” мювзусунда бейнялхалг
elmi конфрансда (Бакы, 10-11 октйабр 2014) мярузя иля
чыхыш етмишляр:
1. Mцхбир цзв, f.ц.е.д. G.Бахшялийева. Эюркямли
шяргшцнас-алим, профессор Аида Имангулийеванын
шяргшцнаслыг елминин инкишафында ролу.
2. F.ц.е.д. V.Ъяфяр. Профессор Аида Имангулийеванын
тяръцмячилик фяалиййяти щаггында.
3. Ф.ц.ф.д. Л. Байрамова Профессор Аида Имангулийева “Яряб филолоэийасы” шюбясинин илк рящбяри кими.
4. Ф.ц.ф.д. С.Гасымлы. Севэи Сойсалын щекайяляриндя
гадын проблеми.
5. Ф.ц.ф.д. Я.Мяммядова. Ямин яр-Рейщани сосиал,
сийаси вя дини мясяляляр щаггында.
6. Ф.ц.ф.д. Х.Ялякбярова. 2011-ъи ил Мисир ингилабынын
шцарлары Алйа Ял Асуани романларында.
7. Ф.ц.ф.д. Я.Гасымлы. Ливийа ядябиййатында милли
дцшцнъя консепсийасы Ряъяб Мцфтящ Бу Дяббуссун
йарадыъылыьында.
8. Ф.ц.ф.д. С.Сялимова. Ъиръи Зейданын тарихи роман
жанрынын инкишафында ролу.
9. Ф.ц.ф.д. Р. Ъцмшцдлц. Фцзулинин ярябъя гясидяляринин поетик лексикасы.
10. Ф.ц.ф.д. Л.Ялийева. Представители современной палестинской литературы.
11. Ф.ц.ф.д. З.Рящимова. Мястурянин щяйаты вя шяхсиййяти.
12. Ф.ц.ф.д. З.Шыхялибяйли. Рол прессы и публицистики в становлении новой литературной критики в
Египте.
13. Ф.ц.ф.д. С.Эцндоьду. “Сыраты-мцстягим” вя “сябилцр-ряшад” мяъмуяляри вя Щцсейн Ъавидин бир шеири.
14. Ф.ц.е.д. М.Казымов. Поэтические отрывки в
персоязычной суфийской прозе ХЫ-ХЫЫЫ вв.
15. Ф.ц.ф.д. Ф.Мяъидова. Ямин Яр-Рейщани Ъубран
Хялил Ъубран щаггында.
16. F.ц.ф.д. G.Вердийева. Термины в персидском
языке и особенности их перевода (на материале
русского и английского языков).
17. Ф.ц.ф.д. С.Шыхыйева. Щцруфиликдя “тяръцмя” анлайышы: тятбиг сащясинин щцдудлары.
18. Ф.ц.ф.д. Л.Оруъова. Служебные слова и их раз•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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новидности в арабском языке (на материале работ
средневековых азербайджанских ученых).
19. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. Ябу Няср Сярраъ вя “Ял-лцмя фит-тясяввцф” ясяри.
20. Ф.ц.ф.д. Х.Кяримова. Ябу Яли ял-Мущассин ятТянухинин “Мараглы мцщазиряляр вя йаддагалан рявайятляр” топлусу “ядяб” жанрынын парлаг нцмуняси кими.
21. К.Шярифов. Мцасир Сурийа поезийасында сярбяст
шеир вя модернизм.
22. И.Гасымлы. Ашыг Пашанын “Гярибнамя” ясяриня
цмуми бир бахыш.
23. Л.Щцсейнова. Ябу Мянсур яс-Сяалибинин “Йятимятуд-дящр” антолоэийасында ярябдилли Азярбайъан шаирляри.
24. Э.Щямидли. Поетическое наследие Хатиба Табризи в средневековых источниках .
25. Л.Мяммядзадя. Зур-Руммянин “бя”иййясиня
цмуми нязяр.
26. А.Хасийева. Фиридун Моширинин иътимаи-сийаси шеирляри.
27. Х.Ялийева. Аида Имангулийеванын тядгигатлары
щаггында Русийа алимляринин ряйляри.
Институтун ямякдаш, докторант вя диссертантларындан
ашаьыдакылар АМЕА мцхбир цзвц Азадя Рцстямованын елми йарадыъылыьына щяср олунмуш “Ясрлярдян эялян
камиллик” мювзусунда бейнялхалг елми конфрансда иштирак етмишляр:
1. Ф.ц.ф.д. Л.Ялийева. Произведение Имад ад-Дина
аль-Исфахани как образец
классической литературы ХЫЫ века
2. Ф.ц.ф.д. А.Ялизадя. Хаъя Абдуллащ Янсари йарадыъылыьында “Кяшфцл-ясрар” ясяри
3. Ф.ц.ф.д. З.Рящимова. Фцзули вя Канинин “Лейли
вя Мяънун”лары
4. П.Аьайев. “Исак Яфяндинин Бисятнамя мяснявиси”
5. А.Хасыйева. “Щафиз гязялляриндя мифолоэийа”
Щесабат илиндя Институт ямякдашлары оппонентлик етмиш, КИВ-я мцсащибяляр вермиш вя КИВ-дя мягаляляр
чап етдирмиш, диссертасийа ишляриня вя монографийалара
ряйляр вермишляр.
ЩЕСАБАТ ИЛИНДЯ ИНСТИТУТДА ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРДЯН ЭЯЛМИШ ЕЛМ ВЯ ДЮВЛЯТ
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШЛЯР КЕЧИРИЛМИШДИР:
1. Иран Сяфирлийи Мядяниййят Мяркязинин йени сядри иля Шяргшцнаслыг Институтунда эюрцш
( 18 март 2014-ъц ил )
Иран Ислам Республикасынын Азярбайъандакы сяфирлийинин Мядяниййят Мяркязинин йени тяйин олунмуш сядри
Ибращим Ибращими юлкямиздя ираншцнаслыг сащясиндя
апарылан тядгигатларла йахындан таныш олмаг вя гаршылыглы елми ялагялярин эенишлянмяси перспективлярини мцзакиря етмяк мягсядиля мартын 18-дя АМЕА академик
Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда олмушдур. Институтун директору вя директор мцавини иля эюрц78
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шян Ибращим Ибращими рящбярлик етдийи тяшкилатла
Шяргшцнаслыг Институту арасындакы ялагялярин эенишлянмяси истигамятиндя фикирлярини пайлашмышдыр. Гонаьа
Шяргшцнаслыг Институтунда ираншцнаслыг сащясиндя апарылан тядгигатлар барядя мялумат верилмиш вя ики тяшкилат
арасында яввялки елми ялагялярдян данышылмышдыр. Эюрцшдя Азярбайъанда вя Иранда бирэя елми тядбирлярин
тяшкили, алимлярин тяърцбя мцбадиляси, мцштяряк елми
няшрлярин щазырланмасы вя с. истигамятдя ямякдашлыьын
апарылмасы перспективляри мцзакиря олунмушдур.
Эюрцшдян сонра Ибращим Ибращими Шяргшцнаслыг Институтунун китабханасы иля таныш олмушдур.
2.Тцркийяли тарихчи-алимин Шяргшцнаслыг
Институтунун елми семинарында мярузяси
(4 ийун 2014-ъц ил )
Ийунун 4-дя АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунда шяргшцнаслыьын актуал проблемляри иля ялагядар «Ориенталистика» елми-нязяри семинарынын нювбяти мяшьяляси кечирилиб. Семинарда Тцркийянин Биляъик Шейх Едябали Университетинин досенти, др.
Вядат Турьут “Орта ясрляр Шярг ъямиййятиндя вягфлярин
йери вя мащиййяти” мювзусунда мярузя едиб. Сонра
мярузя ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб, Вядат Турьут семинар иштиракчыларынын суалларыны ъавабландырыб.
3.Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын депутатлары иля
Шяргшцнаслыг Институтунда эюрцш
(9 ийун 2014-ъц ил )
Сяудиййя Ярябистанынын Шура Мяълисинин цзвляри,
башда Мяълисин Азярбайъанла парламентлярарасы ялагяляр цзря ишчи групунун рящбяри Абдуллащ ян-Насир олмагла, ийунун 9-да АМЕА академик Зийа Бцнйадов
адына Шяргшцнаслыг Институтунда олмушлар. Сяудиййяли
парламентариляри Сяудиййя Ярябистанынын Азярбайъандакы сяфири Мцсаид бин Ибращим яс-Сцлейм мцшайият етмишдир. Гонаглар илк олараг Шяргшцнаслыг Институтунун
директору, профессор Эювщяр Бахшялийева иля эюрцшмцшляр. Э.Бахшялийева Институтда ярябшцнаслыг вя исламшцнаслыг сащяляриндя апарылан тядгигатлардан данышараг
гонаглары сон заманлар бу сащядя няшр олунмуш ян
мцщцм ясярлярля таныш етмишдир. Шяргшцнаслыг Институтунда олмаларындан мямнун олдугларыны диля эятирян
Абдуллащ ян-Насир юлкяляримиз арасында мещрибан достлуг мцнасибятляри фонунда елми ялагялярин дя эенишляняъяйиня цмидини билдирмишдир.
Сяудиййяли депутатлар даща сонра Шяргшцнаслыг Институтунун коллективи иля эюрцшдцляр. Гонаглары Институтун
коллективиня тягдим едян Э.Бахшялийева бу ъцр эюрцшлярин ики юлкя арасында елми ялагялярин эенишлянмясиня
тякан веряъяйини билдирмишдир. Абдуллащ ян-Насир юлкяляримиз арасында мцнасибятлярдян сюз ачараг, тарих бойу
яряблярин вя азярбайъанлыларын мцхтялиф сащялярдя ялагяляриня дя тохунмушдур. Эюрцшцн сонунда Эювщяр
Бахшялийева сяудиййяли депутатларын, Абдуллащ ян-Насир
иля шяргшцнас алимлярин суалларыны ъавабландырмышдыр.
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4.АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институту иля
Нидерландын Бейнялхалг Сосиал Тарих Институту
арасында сазишин имзаланмасы
(11 ийун 2014-ъц ил )
Ийунун 11-дя АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институту иля Нидерландын Амстердам
шящяриндя йерляшян Бейнялхалг Сосиал Тарих Институту
арасында ямякдашлыьа даир сазиш имзаланмышдыр.
Шяргшцнаслыг Институтунда кечирилян имзаланма мярасиминдя Нидерландын Бейнялхалг Сосиал Тарих Институтуну
щямин елми мцяссисянин Орта Шярг вя Мяркязи Асийа
шюбясинин рящбяри, проф. др. Тураъ Атабяки тямсил етмишдир. Тядбирдя чыхыш едян Шяргшцнаслыг Институтунун
директору, профессор Эювщяр Бахшялийева елмимизин интеграсийасы истигамятиндя эюрцлян ишлярдян сюз ачараг,
Нидерландын Бейнялхалг Сосиал Тарих Институту иля баьланан сазишин ящямиййятиндян данышмышдыр. Проф. др.
Тураъ Атабяки чыхыш едяряк, тямсил етдийи институтун тарихиндян данышмыш, орада щям зянэин архивин олдуьуну, щям дя дяйярли тядгигатларын апарылдыьыны гейд етмишдир. Т.Атабяки имзаланан сазишин щяр ики елми мцяссися цчцн бюйцк файда веряъяйиня яминлийини билдирмишдир. АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институту иля Нидерландын Бейнялхалг Сосиал Тарих Институту арасында сазиш имзаланмышдыр.
Сазиш ики елм мцяссисяси арасында файдалы ямякдашлыьа ясасланан елми-тядгигат ишляринин, лайищялярин йериня йетирилмясини; алимлярин арашдырма ишлярини йериня йетирмяляриня кюмяк мягсядиля ядябиййат вя китабхана
материаллары иля тямин едилмясини; китаб вя журналларын
гаршылыглы мцбадиляси вя чапыны; бейнялхалг сявиййяли
симпозиум, конфранс вя сярэилярин бирэя тяшкилини; елми
мцбадиляни вя гаршылыглы мараг доьуран диэяр фяалиййятлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутулмушдур.
5.АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институту иля Rusiya
Elmlяr Akademiyasынын Шяргшцнаслыг Институту
арасында сазишин имзаланмасы
(17 йанвар 2014-ъц ил)
2014-ъц илин йанвар аyının 17-də AMEA akad.
Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu ilə Rusiya
Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutu arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır.
6.Тцркийяли алимлярин иштиракы иля Шяргшцнаслыг
Институтунда мяшьяляляр
(13 ийун2014-ъц ил)
АМЕА акад. З.М. Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда Тцркийянин Биляъик Шейх Едебали Университетинин мцяллимляри доктор Мустафа Серин ве досент Ведат
Турьут “Османлы архив сянядляринин арашдырылма методолоэийасы” мювзусунда 20 май-12 ийун тарихляриндя
тренинг курслары апарыблар. Курслар Шяргшцнаслыг Институтунун елми ишляр цзря директор мцавини, тарих цзря елмляр доктору Шащин Мустафайевин рящбярлийи иля кечирилиб.
Институтун эянъ ямякдашлары ХВЫ-ХЫХ ясрляря аид Ос-

манлы архив сянядляринин нювляри, тяснифаты, онларын йазылма хяттляринин чешидляри вя охунма гайдалары иля ялагядар юз биликлярини артырыб, тарихи гайнагларын хцсусиййятляри иля таныш олуб, онларын сирляриня йийялянибляр.
Курсун сонунда иштиракчылара сертификат тягдим едилиб.
Буну да ялавя етмяк лазымдыр ки, Шяргшцнаслыг Институтунда Азярбайъан вя Ъянуби Гафгаз тарихиня даир Османлы мянбяляринин, хцсусиля архив сянядляринин тядгигиня щяля кечян ясрин 80-ъи илляриндян академик Зийа
Бцнйадовун рящбярлийи алтында башланылыб, кечян
мцддят ярзиндя мярщум академик З.Бцнйадов, еляъя
дя Щ.Мяммядов, Ш.Мустафайев, Е.Арыклы тяряфиндян
Иряван, Нахчыван, Тифлис, Лори вя Ярдябиля аид Османлы тящрир дяфтярляри тяръцмя, тядгиг вя няшр едилиб.
7. Тябриз Университетинин мцяллимляри иля
Шяргшцнаслыг Институтунда эюрцш
(27 август 2014)
Тябриз Университетинин бир груп мцяллими августун
27-дя АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда олмушлар. Онлары Иран Ислам Республикасынын Азярбайъандакы сяфирлийинин Мядяниййят
Мяркязинин сядри Ибращим Ибращими мцшайият етмишдир.
Тябризли мцяллимляр Институтунун директору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева иля эюрцшмцшляр. О,
гонаглара Шяргшцнаслыг Институтун тарихиндян бящс етмиш, Институтда ираншцнаслыг сащясиндя апарылан тядгигатлар барядя мялумат вермишдир..
Иран Ислам Республикасынын Азярбайъандакы сяфирлийинин Мядяниййят Мяркязинин сядри Ибращим Ибращими
рящбярлик етдийи Мяркязин Шяргшцнаслыг Институту иля
ямякдашлыьындан мямнунлуьуну билдиряряк, бу сащядя эяляъяк перспективлярдян данышмышдыр. Тябриз Университетинин мцяллимляриндян танынмыш ядиб др. Фяршбафиан, игтисадчы др. Аьаъани, ъоьрафийашцнас др. Никъущ,
Тябриз Университети Музейинин мцдири, тарихчи др. Ябдуллащи тямсил етдикляри али мяктябин Шяргшцнаслыг Институту иля ямякдашлыг етмяк арзусунда олдуьуну билдирмишляр. Тябриз Университетиндя Азярбайъаншцнаслыг
Мяркязинин фяалиййят эюстярдийини билдирян гонаглар,
Шяргшцнаслыг Институту иля бирэя елми тядбирлярин кечирилмяси, тялябяляря елми дястяк эюстярилмяси, кадр мцбадиляси, китаб няшри вя с. иля баьлы ямякдашлыг имканларындан сюз ачмышлар. Эюрцшдя Тябриз Университети иля
Шяргшцнаслыг Институтунун мцштяряк кечиря биляъяйи бир
нечя елми тядбир мцзакиря олунмушдур.
8. Мисир Мядяниййят Мяркязинин сядри иля
Шяргшцнаслыг Институтунда эюрцш
(26 нойабр 2014-ъц ил)
Мисир Яряб Республикасынын Азярбайъандакы Сяфирлийинин Мисир Мядяниййят Мяркязинин йени тяйин олунмуш сядри Ящмяд Сами Елайди нойабрын 26-да АМЕА
академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда олду. Мисирли дипломат илк олараг Институтун директору, АМЕА-нын мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева иля
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эюрцшдц. Э.Бахшялийева гонаьа Шяргшцнаслыг Институтунда ярябшцнаслыг сащясиндя, хцсусян дя Мисирля
баьлы апарылан тядгигатлар барядя мялумат верди вя сон
заманлар Институтда бу сащядя няшр олунмуш бир сыра китаблары она тягдим етди.
Эюрцшдя Шяргшцнаслыг Институту иля Мисир Мядяниййят Мяркязи, щямчинин Мисирин елм вя тящсил мцяссисяляри иля ямякдашлыьынын перспективляри мцзакиря
едилди, бирэя елми тядбирлярин, елми лайищялярин щяйата
кечирилмяси, гаршылыглы елми кадр мцбадилясинин имканларындан сюз ачылды.
Ящмяд Сами Елайди даща сонра Шяргшцнаслыг Институтунда чалышан ярябшцнас алимлярля эюрцшдц. Институтун
алимляри гонаьа юз тядгигатлары барядя мялумат вердиляр. Ящмяд Сами Елайди Азярбайъанда ярябшцнаслыг
сащясиндя апарылан тядгигатлары йцксяк дяйярляндирдийини билдирди. О, юзц иля эятирдийи яряб дилиндя олан 5 миндян артыг китабын електрон вариантыны Шяргшцнаслыг Институтунун ямякдашларына щядиййя етди. Файдалы мцзакиряляр шяклиндя кечян эюрцшдя гаршылыглы ямякдашлыг
перспективляриндян сюз ачылды.
9. Эювщяр Бахшялийева Италийада сяфярдя олуб
(11-18 нойабр 2014-ъц ил)
Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева 11-18 нойабр тарихляриндя Италийайа сяфяр едиб. Сяфяр чярчивясиндя
Э.Бахшялийева Италийанын апарыъы шяргшцнаслыг мяркязиндя - Неапол Шяргшцнаслыг Университетиндя олуб.
Ютян илин февралында Азярбайъанын Италийадакы сяфирлийинин тяшяббцсц иля АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институту вя
Неапол Шяргшцнаслыг Университети арасында Бакыда имзаланмыш гаршылыглы анлашма щаггында сазишдян иряли эялян тядбирляр чярчивясиндя Неапол Шяргшцнаслыг Университетин ректору Елда Морликкио вя щямин тящсил оъаьынын профессору Микеле Бернардини иля эюрцш кечирилиб.
Эюрцшдя гурумлар арасындакы ялагялярин инкишафы, эяляъякдя бирэя лайищялярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя фикир мцбадиляси апарылыб. Сющбят заманы щяр ики
гурумун алимляринин шяргшцнаслыг сащясиндя бирэя тядгигатлар апармасынын, тялябялярин гысамцддятли стаж кечмяси цчцн гаршылыглы сяфярлярин тяшкилинин ваъиблийи диггятя чатдырылыб.
Азярбайъанда шяргшцнаслыг елминин дярин тарихи кюкляря малик олдуьуну дейян Э.Бахшялийева билдириб ки,
халгымызын бюйцк мцтяфяккир вя алимляри юз гиймятли
ясярляри иля Шярг халгларынын инкишафына, дцнйа елминя
явязсиз тющфяляр верибляр. Рящбярлик етдийи институтун
йаранма тарихи вя фяалиййяти барядя мялумат верян
Э.Бахшялийева гурумун шяргшцнаслыьын мцхтялиф истигамятляри цзря тядгигат ишляринин апарылдыьы шюбяляриндян данышыб. Билдириб ки, институтда тякъя Азярбайъан
цчцн дейил, МДБ-нин диэяр юлкяляри, Тцркийя, Ираг, Мисир, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри вя Иран цчцн дя мцтяхяссисляр щазырланыр.
Е.Морликкио билдириб ки, Авропанын шяргшцнаслыг елми
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цзря ян гядим тящсил оъаьы сайылан Неапол Шяргшцнаслыг Университети яввялъя чиншцнаслыг сащясиндя бир коллеъ кими йарадылыб. Бу коллеъ Авропада чиншцнаслыг сащясиндя илк тящсил мцяссисяси олуб. Щазырда ися университетдя шяргшцнаслыг елминин бцтцн сащяляри цзря тядрис
вя тядгигатлар апарылыр.
Юлкяляримизин елм мцяссисяляри арасында ялагялярин
эенишляндирилмясинин
ваъиблийини
вурьулайан
Е.Морликкио Азярбайъан дилинин Неапол Шяргшцнаслыг
Университетиндя тядрис олунмасы тяклифини иряли сцрцб.
Ютян ил Бакыда гурумлар арасында гаршылыглы анлашма
щаггында сазишин имзаландыьыны хатырладан профессор
билдириб ки, сяняд щяр ики юлкядя елмин инкишафына тющфя
вермякдядир.
Университетин музейи вя китабханасы иля танышлыгдан
сонра али тящсил мцяссисясинин тцрколоэийа факцлтясинин
тялябяляри иля кечирилян эюрцшдя Эювщяр Бахшялийева
Азярбайъанын тарихи, юлкямиздя мцшащидя олунан
сцрятли инкишаф, дювлятимиз тяряфиндян елм вя тящсиля
эюстярилян диггят, Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси барядя ятрафлы мялумат вериб, тялябялярин чохсайлы суалларыны ъавабландырыб.
Сяфяр чярчивясиндя Э.Бахшялийева Ватикан Апостол
китабханасында вя Италийанын Милли китабханасында ахтарышлар апарыб. Ватикан китабханасында бир чох хяритяляря
бахыш кечиряряк, Азярбайъан вя реэионун тарихи ъоьрафийасына аидиййяти олан 18 хяритянин сурятляри сифариш едилиб. Сурятляр бир ай ярзиндя сифаришчийя эюндяриляъяк.
Ейни заманда алим тяряфиндян Ватиканда сахланылан
яряб, фарс вя тцрк ялйазмаларынын (бцтювлцкдя 4 ъилд)
каталоглары алынараг, юлкямизя эятирилиб. Щазырда онларын цзяриндя ятрафлы арашдырма апарылыр. Милли китабханада ахтарыш апаран алимимиз бурада бир сыра азярбайъанлы
мцяллифлярин ясярляринин сахланылдыьыны мцяййян едилиб.
Яслян Тябриздян, Ширвандан, Бакыдан, Бярдядян вя
диэяр тарихи Азярбайъан яразиляриндян олан мцяллифлярин
ясярляри бизим цчцн бюйцк мараг доьурур. 35 галын ъилддян ибарят шярг каталогларындан заман мящдудлуьундан йалныз 9-у иля таныш олмаг мцмкцн олуб. Амма
еля бу гыса танышлыг да ону демяйя ясас верир ки, бурада биз халгымызын тарихи вя мядяниййяти иля баьлы йени
материаллар тапа биляъяйик.
Електрон елмин вязиййяти
Институт ямякдашларынын бейнялхалг електрон ресурслара чыхышы эенишляндирилмиш, Азярбайъан шяргшцнаслыьы
wеб-порталы йарадылмыш, Институт архивиндя сахланылан елми ядябиййатын рягямсаллашдырылмасы вя онлайн мяканда йерляшдирилмяси иля баьлы щазырлыг эедир.
Кечирилмиш конфранслар, сессийалар, семинарлар вя
йубилейляр щаггында мялумат
1. АМЕА Ряйасят Щейяти вя Шяргшцнаслыг Институту тяряфиндян щазырланмыш эюркямли шяргшцнас алим
Аида Имангулийеванын 75 иллийиня щяср едилмиш “Шярг
халглары ядябиййаты: яняня вя мцасирлик” мювзусунда бейнялхалг елми конфранс, 10-11 октйабр 2014.
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Конфрансда Азярбайъан алимляри иля йанашы, Тцркийя,
Русийа, Мисир, Юзбякистан, Эцръцстан вя диэяр юлкялярдян нцмайяндяляр иштирак едибляр.
Конфрансын биринъи пленар иъласында АМЕА-нын президенти, академик Акиф Ялизадя эюркямли алимин кечдийи
щяйат йолундан вя бу иллярдя онун шяргшцнаслыг елминя
вердийи бюйцк тющфялярдян сюз ачыб. Билдирилиб ки, Аида
Имангулийева ХХ яср Азярбайъан шяргшцнаслыг елминин ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири олуб, бцтцн
юмрцнц бу сащяйя щяср едиб вя чох бюйцк уьурлар газаныб. О, Азярбайъанда ярябшцнаслыг цзря илк гадын
елмляр доктору профессор олмушдур. Эюркямли алим
щям кечмиш совет, щям дя дцнйа мяканында илк дяфя
мящъяр яряб ядябиййатыны системли шякилдя тядгиг едяряк фундаментал ясярляр йазыб.
Конфрансда Русийа Елмляр Академийасы ряйасят
щейятинин цзвц, М.Горки адына Дцнйа Ядябиййаты Институтунун директору академик Александр Куделин
“Профессор Аида Имангулийеванын тядгигатларынын проблематикасы (алимин анадан олмасынын 75 иллийиня)”
мювзусунда мярузя иля чыхыш едиб. Русийалы академик
билдириб ки, Аида Имангулийева Шярг рущуна вя Гярб
зякасына дяриндян йийялянмиш бир шяхсиййят иди.
Мисирин Айн яш-Шямс Университетинин яряб дили вя
ядябиййаты кафедрасынын мцдири, профессор Тарик Чяляби
“Шяргшцнас Аида Имангулийеванын мядяниййятлярарасы
ялагялярин йаранмасы вя ядяби тянгид сащясиндяки хидмятляри” мювзусунда мярузясиндя эюркямли алимин
яряб мядяниййяти вя ядябиййатыны Азярбайъан шяргшцнаслыг мяктябиня танытмаг сащясиндя мцстясна хидмятляриндян данышыб, онун мящъяр ядябиййатына щяср
олунан “Йени яряб ядябиййатынын корифейляри” ясяринин
ящямиййятини хцсуси гейд едиб. Мисирли профессор билдириб ки, мярузясинин мювзусу да мящз бу ясярдя бир тяряфдян яряб ядиби иля йашадыьы Гярб мцщити арасында
мядяни ялагялярин гурулмасы, диэяр тяряфдян ися яряб
ядябиййаты иля танышлыг вя китабда верилян олдугъа
мцщцм мялуматларын азярбайъанлы мцтяхяссисляря чатдырылмасына щяср едилиб.
Конфрансда Бакы Дювлят Университетинин (БДУ) илащиййат факцлтясинин деканы, академик Васим Мяммядялийевин “Аида Имангулийева Азярбайъан шяргшцнаслиьынын ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири кими”
мювзусунда мярузяси динлянилиб. Билдирилиб ки, зянэин
яняняляря малик Азярбайъан шяргшцнаслыьынын ян эюркямли нцмайяндяляриндян олан профессор Аида Имангулийева юзцндян сонра зянэин елми ирс гойуб, фундаментал тядгигатлары иля тякъя Азярбайъан шяргшцнаслыьыны дейил, ейни заманда, дцнйа шяргшцнаслыьыны зянэинляшдириб вя инкишаф етдириб.
Конфрансын икинъи пленар иъласында АМЕА-нын витсепрезиденти, Милли Мяълисин депутаты, академик Иса Щябиббяйли “Эюркямли шяргшцнас алим Аида Имангулийева
щаггында сюз” мювзусунда мярузя иля чыхыш едиб. Академик билдириб ки, профессор Аида Имангулийева Азярбайъанда шяргшцнаслыг тядгигатларынын истигамятини илк

дяфя ардыъыл вя системли шякилдя ядябиййатшцнаслыг сямтиня йюнялдиб, бу истигамятдя тядгигатлар апарыб. Онун
яряб ядябиййатына щяср едилян фундаментал вя дярин
цмумиляшдирмяйя малик елми ясярляри Азярбайъан
шяргшцнаслыг елмини зянэинляшдирян вя йени истигамятляр ачан тядгигатлар кими бюйцк ящямиййятя маликдир.
АМЕА-нын академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Эювщяр Бахшялийева “Эюркямли шяргшцнас алим, профессор Аида Имангулийеванын шяргшцнаслыг елминин инкишафында ролу” мювзусунда мярузясиндя алимин Азярбайъан шяргшцнаслыг елминин инкишафындакы хидмятляриндян сюз ачыб.
Иъласда Мисирин Айн яш-Шямс Университетинин профессору Ислам ял-Шяргави, Русийалы алим Вйачеслав Ахмадулин, Юзбякистан Елмляр Академийасынын ямякдашы
Буробийя Ряъябова, Тцркийянин Кастамону Университетинин нцмайяндяляри Эцлтян Кцчцкбасмаъы, Шярифя
Узун, Фатма Зящра Паттабаноьлу вя диэярляринин мювзу иля баьлы мярузяляри динлянилиб.
Конфранс ишини октйабрын 11-дя йедди бюлмядя “Профессор Аида Имангулийеванын елми ирси вя шяргшцнаслыг елминин инкишаф йоллары”, “Шярг ядябиййатында
яняня вя новаторлуг”, “Ядяби ялагяляр”, “Мцщаъирят
ядябиййаты”, “Тяръцмя нязяриййяси”, “Ядяби мянбяшцнаслыг”, “Шярг дилчилийи” - давам етдириб.
2. Иран Мядяниййят Мяркязи, Шяргшцнаслыг Институту вя АМЕА Низами адына Ядябиййат Институту иля
бирэя “Сюз мцлкцнцн Шящрийары” адлы бейнялхалг
тядбир, 17 сентйабр 2014.
Юлмяз шаирин хатиря эцнцня щяср олунмуш тядбири
АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун директору, АМЕА-нын мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева ачды. Мящяммядщцсейн Шящрийарын
Азярбайъан вя Иран поезийасынын ян нящянэ сималарындан бири, фяхри, гцдрятли сюз устады олдуьуну сюйляйян
Э.Бахшялийева онун юлмяз ирсинин няинки Шярг, дцнйа
мядяниййяти вя ядябиййаты хязинясинин надир инъиси олдуьуну сюйлямишдир.
Э.Бахшялийева Шящрийар поезийасыны бу гядяр инсанлара севдирян, ону популйарлашдыран, диллярдя язбяр едян
сябябин илк нювбядя онун шеринин фикир зянэинлийи, бядии
сафлыьы вя сямимиййяти олдуьуну сюйляди. Чыхышда Шящрийарын йарадыъылыьынын щямишя тядгигатчыларын диггят
мяркязиндя олдуьу гейд едиляряк, айры-айры вахтларда
Я.Атяш, Г.Бегдели, Щ.Биллури, Бюйцк Никяндиш,
Б.Будагов, Ялимяммяд Ябцлфязл, Ъямшид Ялизадя,
Иса Щябиббяйли, Щясяняли Мящяммяди, Ящмяд Кавийанпур, Щ.Гасымов, Е.Гулийев, Барфируш, Мящяммядбаьыр Няъяфзадя, Мцбяййин Мящяммядщцсейн, Зилли
Мяничющр, Щцсейн Мцнзяви, Б.Нябийев, Фятщи Нцсрятуллащ, Н.Ризванов, Й.Шейда, Е.Шцкцрова, Е.Гулийев
вя диэярляринин Шящрийарын щяйат вя йарадыъылыьы щагда
дяйярли ясярляр йаздыьы нязяря чатдырылмышдыр.
АМЕА-нын витсе-президенти, Низами адына Ядябиййат
Институтунун директору, академик Иса Щябиббяйли чыхы•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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шында Шящрийары дцнйа ядябиййатынын эюркямли сяняткарларындан бири кими дяйярляндирмишдир: «Мящяммядщцсейн Шящрийар тцрк-мцсялман дцнйасы ядябиййатынын
зянэин хязинясиня гиймятли ясярляр вермиш сяняткарларын сырасында дайаныр. И.Щябиббяйли цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Шящрийар ирсиня бюйцк ряьбят эюстярдийини гейд едяряк, бюйцк рящбярин шаирин 90 иллийиндя
имзаладыьы сярянъамын она дювлят сявиййясиндя ещтирамынын ъанлы эюстяриъиси олдуьуну билдирмишдир.
Даща сонра бир сыра иранлы вя азярбайъанлы алимляр чыхыш етмишляр.
3. “Гондарма “Ермяни Сойгрымы” вя тарихи щягигятляр” мювзусунда елми сессийа, 23 апрел 2014.
Сессийада Тцркийя Ъцмщуриййятинин Азярбайъан Республикасындакы сяфиринин мядяниййят вя туризм цзря
мцшавири Сейид Ащмет Арслан иштирак етмишдир. Сессийаны эириш сюзц иля ачан Шяргшцнаслыг Институтунун директору, профессор Эювщяр Бахшялийева «ермяни сойгырымы»нын уйдурма олдуьуну, ясл щягигятин ермянилярин
ютян ясрин мцхтялиф дюврляриндя азярбайъанлылара гаршы
сойгырымы, таланлары щяйата кечирмяси барядя дцнйа
иътимаиййятиня чатдырмаьын мцщцм олдуьуну билдирмишдир. Э.Бахшялийева бцтцн бу щягигятляри цзя чыхаран фактлары ашкарлайараг эениш иътимаиййятя чатдырмаг
сащясиндя Шяргшцнаслыг Институтунда апарылан ишлярдян
данышмышдыр.
Даща сонра Шяргшцнаслыг Институту «Тцркийя тарихи вя
игтисадиййаты» шюбясинин баш елми ишчиси, игтисадиййат
цзря елмляр доктору Ингилаб Ялибяйов, «Ъянуби Азярбайъан тарихи» шюбясинин мцдири, игтисадиййат цзря фялсяфя доктору Якрям Биже, “Шярг-Гярб” шюбясинин
мцдири, игтисадиййат цзря елмляр доктору Дцнйамалы
Вялийев, «Тцркийя тарихи вя игтисадиййаты» шюбясинин
бюйцк елми ишчиси, тарих цзря фялсяфя доктору Бяшарят
Бяширова, «Дин вя иътимаи фикир тарихи» шюбясинин мцдири, фялсяфя цзря фялсяфя доктору Есмералда Щясянова
мярузяляр етмишляр.
Тцркийя Ъцмщуриййятинин Азярбайъан Республикасындакы сяфиринин мядяниййят вя туризм цзря мцшавири
Сейид Ащмет Арслан чыхыш етмиш, ермянилярин гондарма
сойгырымыны дцнйа иътимаиййятиня танытдырмаг ъящдляриндян данышмыш, Тцркийя вя Азярбайъан дювлятляринин
бу тяблиьата гаршы апардыьы фяалиййятдян, атылан аддымлардан сюз ачмышдыр. Сессийадакы елми мярузя вя чыхышлары чох йцксяк дяйярляндирян дипломат, тядбири тяшкил
етдийиня эюря Шяргшцнаслыг Институтуна тяшяккцрцнц билдирмишдир.
4.“Щейдяр Ялийев вя тцркдилли халгларын интеграсийасы” мювзусунда елми конфранс, 7 май 2014.
Конфрансы эириш сюзц иля ачан Шяргшцнаслыг Институтунун директору, Эювщяр Бахшялийева глобаллашан дцнйамызда интеграсийа просесляринин эетдикъя даща бюйцк
вцсят алдыьыны гейд едяряк, халглар вя юлкялярин сцрятля
бир-бириня йахынлашдыьыны, щятта локал вя реэионал проблемлярин беля яксяр щалда бейнялхалг иътимаиййятин
мцзакирясиня чыхарылдыьыны билдирмишдир. Тцркдилли халгла82
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рын ямякдашлыьынын уьурларындан данышан Э.Бахшялийева
улу юндяр Щейдяр Ялийевин тцрк дцнйасынын проблемляриня даим диггят айырдыьыны хцсуси вурьуламышдыр. Мящз
Щейдяр Ялийевин тцрк халгларынын интеграсийасына йюнялмиш бюйцк сийасятинин нятиъяси кими тцркдилли халглары бирляшдирян бир сыра лайищяляр ТЦРКСОЙ, ТцркПА,
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасы, Тцрк Академийасы вя с. бу гябилдян олан тяшкилатларын адыны вурьуламышдыр. Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум,
ТРАСЕКА, Ипяк Йолу, ТАНАП, ТАП вя с. лайищялярин
бу эцн щяйата кечирилмяси Щейдяр Ялийев тяряфиндян
вахтында апарылан бюйцк, узагэюрян сийасятин мянтиги
нятиъяси олдуьуну билдирмишдир.
Даща сонра Шяргшцнаслыг Институтунун «Шярг-Гярб»
шюбясинин мцдири, игтисадиййат цзря елмляр доктору
Дцнйамалы Вялийевин «Щейдяр Ялийев вя тцрк дцнйасынын глобал игтисадиййата интеграсийасы», Институтун
«Мяркязи Асийа вя Узаг Шярг юлкяляри» шюбясинин
бюйцк елми ишчиси, филолоэийа цзря фялсяфя доктору Тяраня Щяшимованын «Тцрк халгларынын мцасир мядян-ядяби ялагяляри вя Щейдяр Ялийев» мювзусунда вя с. мярузяляр динлянилмиш, сонда мярузяляр ятрафында мцзакиряляр апарылмышдыр.
5.М.Я.Рясулзадянин 130 иллик йубилейиня щяср
олунмуш “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти вя
М.Я.Рясулзадя” мювзусунда елми конфранс, 21
май 2014.
Конфрансы эириш сюзц иля ачан Шяргшцнаслыг Институтунун директору профессор Эювщяр Бахшялийева Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасынын илдюнцмц яряфясиндя бу республиканын баниляриндян бири
олан Мящяммяд Ямин Рясулзадяйя щяср олунмуш елми конфрансын тяшкилини Президент Илщам Ялийевин
М.Я.Рясулзадянин 130 иллик йубилейи щаггында Сярянъамы иля ялагяляндирмишдир.
Халгымызын мцстягиллик идейаларынын эерчякляшмясиндя, милли дювлят гурулмасында, милли истиглал идейаларынын эениш йайылмасында бюйцк хидмятляр эюстярмиш вя
сийаси публисистика иля ядяби-иътимаи фикир тарихимизя лайигли тющфяляр вермиш эюркямли иътимаи-сийаси хадим
М.Я.Рясулзадянин ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын мцстягиллийи тарихиндя шяряфли из гойдуьуну, 100 илдян артыг сцрян рус ишьалына сон гойараг, мцсялман
Шяргиндя илк демократик республика олан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин гуруъуларындан бири олдуьуну
вя 23 ай ярзиндя она уьурла рящбярлик етдийини сюйляйян Эювщяр Бахшялийева мящз щямин дюврдя дювлятчилийимизин атрибутларынын йарадылмасыны, ясас демократик нормаларын бяргярар олунмасыны, халг щакимиййятинин гурулмасыны, инсан щцгугларынын, миллятиндян, дилиндян, дининдян асылы олмайараг инсанларын бярабярлийинин, сюз вя йыьынъаг азадлыьынын дювлятчилийин юнямли
принсипляри кими иряли сцрцлмясини вурьуламышдыр.
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасынын «Тарих» кафедрасынын мцдири Фирдовсийя Ящмядова «Азярбайъан дювлятчилийи та-
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рихиндя М.Я.Рясулзадянин йери вя ролу», Шяргшцнаслыг
Институтунун «Иран тарихи вя игтисадиййаты» шюбясинин баш
елми ишчиси, тарих цзря елмляр доктору Солмаз Рцстямова-Тощиди - «М.Я.Рясулзадя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадыъыларындан бири кими» мювзусунда,
Шяргшцнаслыг Институтунун «Иран тарихи вя игтисадиййаты»
шюбясинин елми ишчиси Яфшан Шяфийева М.Я.Рясулзадянин эюркямли ъянуби азярбайъанлы иътимаи-сийаси
хадим Сейид Щясян Таьызадя иля достлуьуна вя бирэя
фяалиййятиня щяср олунмуш мярузяляр етмишляр. Сонда
мярузяляр ятрафында мцзакиря апарылмышдыр.
20. Нахчыван Мухтар Республикасынын 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми сессийа, 11 ийун 2014.
Сессийаны эириш сюзц иля ачан Шяргшцнаслыг Институтунун директору, Милли Мяълисин депутаты, профессор Эювщяр Бахшялийева Нахчыван торпаьынын йетирдийи чох сайда эюркямли елм хадимляри, сяняткарлары, тарихи шяхсиййятляри иля юлкямизин сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси
щяйатында явязсиз рол ойнадыьыны сюйляйяряк, Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Ялийевин Мухтар
Республикасынын 90 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында Сярянъамыны хатырлатмышдыр. Бу Сярянъама ясасян дювлят сявиййясиндя гейд олунан тядбирляр сырасында Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын да цзяриня дцшян вязифяляри хатырладан Э.Бахшялийева шяргшцнас алимлярин дя Нахчыванын тарихи, бу торпаьын йетирдийи эюркямли елм вя мядяниййят нцмайяндяляринин
ясярляри иля баьлы апардыглары тядгигатлары елми иътимаиййятля пайлашмаг истяйиндя олдугларыны вя бу мягсядля дя Шяргшцнаслыг Институтунун Нахчыван Мухтар Республикасынын 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми сессийа кечирдийини билдирмишдир.
Сонра Э.Бахшялийева чыхыш цчцн сюзц АМЕА-нын витсе-президенти, академик Иса Щябиббяйлийя вериб. Нахчыванын Азярбайъанын иътимаи щяйатында мцщцм рол
ойнадыьыны сюйляйян И.Щябиббяйли улу юндяр Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля АМЕА-нын Нахчыван бюлмясинин йарадылмасыны хатырладараг, бу аддымын елмимиздя
йени-йени мющтяшям ясярлярин ярсяйя эялмясиня тякан
вердийини билдирмишдир. Нахчыванын тарихи, гядим абидяляри, бурада апарылан археоложи газынтылар барядя сюз
ачан И.Щябиббяйли бу сащядя мараглы фактлары тядбир иштиракчыларын диггятиня чатдырмышдыр. Сессийада илк мярузяни “Орта ясрляр яряб мянбяляриндя Нахчыван щаггында мялуматлар” мювзусунда Шяргшцнаслыг Институтунун
директору, филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор
Эювщяр Бахшялийева етмишдир.
Даща сонра Шяргшцнаслыг Институтунун директор мцавини, тарих цзря елмляр доктору Шащин Мустафайев “ХВЫ
йцзиллийин сонунда Османлы сянядляриня эюря Нахчыван” мювзусунда мярузясиндя илк олараг тарихи мянбяляря ясасян Нахчыванын цмуми тарихиндян данышмышдыр.
Шяргшцнаслыг Институтунун апарыъы елми ишчиси, филолоэийа цзря фялсяфя доктору Ъямиля Садыгова вя бюйцк елми ишчи, филолоэийа цзря фялсяфя доктору Вцгар Мяммя-

довун “Лексикографийа сащясиндя Фяхряддин Щиндушащ
Нахчывани вя Мящяммяд бин Щцндушащ Нахчыванинин
хидмятляри” мювзусунда мярузясини динляйиъиляря
В.Мяммядов чатдырмышдыр.
Елми сессийада мярузяляр ятрафында мцзакиряляр апарылмыш, суаллар ъавабландырылмышдыр.
Ил ярзиндя Институтун елми семинарларында ашаьыдакы
мярузяляр динлянилмиш вя мцзакиря едилмишдир:
1. “Яряб аляминдя сон щадисяляр”, 5 май 2014.
2. “ Ислам фундаментализми”, 19 май 2014.
3. “Мцстягиллик илляриндя Азярбайъанда дювлят-дин
мцнасибятляри”, 20 ийун 2014.
4. “Фарс кюрфязи реэионунда мядяни сийасят”, 19
нойабр 2014. Мярузячи - Парис Сийаси Тядгигатлар Институтунун елми ямякдашы Александр Казерони.
Щесабат илиндя Институтда 20 Йанвар щадисяляри, 31
Март - Азярбайъанлыларын сойгырымы эцнц, Хоъалы шящидляринин анма мярасими кечирилмишдир.
2 апрел 2014-ъц ил тарихиндя эянъ алим вя мцтяхяссисляр шурасынын Шяргшцнаслыг Институтунда мониторинги кечирилмишдир.
КАДР ЩАЗЫРЛЫЬЫ
Щал-щазырда Институтун 135 ямякдашы вар. Бунлардан
2 няфяри АМЕА-нын мцхбир цзвц, 8 няфяри елмляр доктору, 55 няфяри ися фялсяфя докторудур. Институт ямякдашларындан 113 няфяри елми ишчидир. Институтда кадр щазырлыьы ясасян докторантура вя диссертантура, ямякдашларын стаж кечмя вя езамиййяйя эюндярилмяси йолу иля
щяйата кечирилир.
Институтун фялсяфя докторлуьу цзря 17 докторанты вя
26 диссертанты, елмляр докторлуьу цзря 10 докторанты вя
8 диссертанты вар. Докторант вя диссетантларын яксяриййяти Институтун юз ямякдашларыдыр. Онлар “Цмуму
тарих”, “Дцнйа ядябиййаты”, “Тцрк халглары ядябиййаты”, “Динин тарихи вя фялсяфяси”, “Дцнйа игтисадиййаты”,
“Дин тарихи вя фялсяфяси”, “Диншцнаслыг” вя “Бейнялхалг мцнасибятляр”, “Сами дилляри”, “Дцнйа ядябиййаты” (яряб ядябиййаты), “Иран дилляри”, “Дцнйа ядябиййаты” (фарс ядябиййаты) ихтисаслары цзря тящсил алырлар.
Кадр щазырлыьы сащясиндя ил ярзиндя институтун ишляри
гянаятбяхш олмушдур. Бу ил 10 диссертант фялсяфя докторлуьу диссертасийа иши мцдафия етмишдир (5 няфяр
“дцнйа ядябиййаты” (яряб/ фарс), 1 няфяр “Иран дилляри”,
2 няфяр “Тцрк халглары ядябиййаты”, 1 няфяр “Тцрк халглары ядябиййаты” вя “Дцнйа ядябиййаты” (инэилис ядябиййаты) ихтисаслары цзря).
АМЕА акад.З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институту Елми Шурасынын 2 май 2014-ъц ил тарихли 6 сайлы
протоколуна ясасян 12 феврал 23 апрел 2014-ъц ил тарихиндя кечирилмиш аттестасийанын нятиъяляри тясдиг олунмушдур.
Аттестасийа иъласларынын нятиъяси ясасында Комиссийа
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цзвляринин иряли сцрдцйц тювсийяляри нязяря алараг Елми
Шура гярар гябул едяряк 9 ямякдашын сон беш илдя ялдя
етдикляри елми нятиъяляри вя шюбя мцдирляринин тягдиматларыны нязяря алараг вязифяляри бир пилля галдырылмышдыр.
Аттестасийадан кечмиш диэяр ямякдашлар тутдуглары
вязифяляриндя сахланылмышлар.
Институтун Елми Шурасынын елми-тяшкилати фяалиййяти
Щесабат илиндя Институт Елми Шурасынын 16 иъласы кечирилмишдир. Елми Шуранын фяалиййятинин ясас истигамятляри
елми-тядгигат ишляринин вахтында йериня йетирилмясиня,
мцдириййятля ямякдашлар арасында баьланан йени
мцгавиля ишляри мювзуларынын мцзакирясиня йюнялмишдир. Елми Шуранын иъласларында ил ярзиндя ашаьыдакы мясяляляр дя мцзакиря олунмушдур:
- Институтун директору вязифясиня намизядин иряли
сцрцлмяси;
- Фялсяфя вя елмляр докторлуьу цзря докторантурайа
гябул;
- Докторантларын фярди планларынын тясдиги;
- Фялсяфя вя елмляр докторлуьу цзря диссертантларын
гябулу;
- Ф.ц.ф.д С.Шыхыйеванын «Сейид Имадяддин Нясими»
монографийасынын чап олунмаг цчцн мцзакиряси;
- Т.ц.ф.д. Ф.М.Ясядовун докторлуг диссертасийасы
мювзусунун дяйишдирилмяси;
- Институтун диссертанты А.Лиравинин елми рящбяринин
дяйишдирилмяси;
- Цлкяр Гцдрят гызы Сямядованын фялсяфя докторлуьу
диссертасийа мювзусунун дяйишдирилмяси;
- Институтун ямякдашы Сямяд Зцлфяли оьлу Байрамзадянин елмляр докторлуьу мювзусунун мцзакиряси;
- АМЕА акад. З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун директору ф.ц.е.д., проф. Эювщяр Бахшяли
гызы Бахшялийеванын АМЕА-нын мцхбир цзвлцйцня намизядлийинин иряли сцрцлмяси;
- Институтун диссертанты Ялийева Елмира Язим гызынын
фялсяфя докторлуьу мювзусунун дяйишдирилмяси;
- АМЕА акад. З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун «Иран тарихи вя игтисадиййаты» шюбясинин
баш елми ишчиси, т.ц.е.д. Солмаз Яли гызы Рцстямова Тощидинин «Тарих» ихтисасы цзря АМЕА-нын мцхбир
цзвлцйцня намизядлийинин иряли сцрцлмяси;
- Институтун «Мянбяшцнаслыг вя йазылы абидялярин тядгиги вя няшри» шюбясинин диссертанты Ламийя Мирсабир
гызы Щцсейнованын диссертасийасынын мцзакиряси;
- Институтда кечирилмиш аттестасийанын нятиъяляринин
мцзакиряси;
- Институтун ямякдашы Рцстямова Афят Сабит гызынын
“Азярбайъан мядяниййяти вя ядябиййатында мяшщур
гадынлар” (фарс дилиндян тяръцмя) китабынын чап олунмаг цчцн мцзакиряси;
- Институтун диссертанты Щясян Мющсцн оьлу Делдар
Эювщярданинин диссертасийа ишинин мцзакиряси;
- Институтун ямякдашы т.ц.ф.д. Яфшан Щейдяр гызы Шя84
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фийеванын «Иранын модернляшмясиндя Сейид Щясян
Таьызадянин ролу» адлы монографийасынын чап олунмаг
цчцн мцзакиряси;
- Институтун ямякдашы Хураман Ялиаьа гызы Ялийеванын диссертасийа ишинин мцзакиряси;
- АМЕА-нын 18 апрел 2014-ъц ил тарихли Цмуми
Йыьынъаьынын «АМЕА Ряйасят Щейятинин 2013-ъц илдяки елми вя елми-тяшкилати фяалиййяти щаггында» гярарынын мцзакиряси;
- Институтун диссертанты Камил Шамил оьлу Мирийевин
фялсяфя докторлуьу диссертасийа мювзусунун дяйишдирилмяси;
- Шярг-Гярб шюбясинин мцдири, и.ц.е.д. Дцнйамалы
Вялийевин “Тцрк дцнйасы глобал игтисади инкишаф йолларында” (мягаляляр топлусу) китабынын чап олунмаг цчцн
мцзакиряси;
- Институтун елми катиби, ф.ц.ф.д. Сябиня Ариф гызы Сялимованын «Яряб бядии нясриндя илкин Аббасиляр
дюврцнцн тясвири» адлы монографийасынын чап олунмаг
цчцн мцзакиряси;
- Институтун ямякдашы Фатма Ариф гызы Мяъидованын
«Ямин яр-Рейщани йарадыъылыьында яряб Шярги» адлы
монографийасынын чап олунмаг цчцн мцзакиряси;
- Институтун диссертантлары Адил Щаъы Аьарзалу вя Миркярим Щцсейнинин диссертасийа ишляринин мцзакиряси;
- Гадир Билмян оьлу Сяфяровун елмляр докторлуьу
цзря Институтун диссертанты тясдиг едилмяси;
- Институтун “Иран филолоэийасы” шюбясинин диссертанты
Няъяфова Фамиля Фамил гызынын диссертасийа ишинин
мцзакиряси;
- “Дин вя иътимаи фикир” шюбясинин бюйцк елми ишчиси
Ъейщун Валещ оьлу Мяммядовун елмляр докторлуьу
цзря институтун диссертанты тясдиг едилмяси;
- Институтун елми катиби ф.ц.ф.д. Сябиня Ариф гызы Сялимованын елмляр докторлуьу цзря институтун диссертанты
тясдиг едилмяси ;
- Шюбялярин йарымиллик вя иллик щесабатлары;
- Чап цчцн мягалялярин мцзакиряси;
- Институтун иллик план вя щесабатларынын мцзакиряси вя с.
Сосиал сферада фяалиййят
Щесабат илиндя АМЕА Бирляшмиш Ветеранлар Шурасы
тяряфиндян тяртиб олунан сийащы цзря АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун 3 ямякдашына бирдяфялик мцавинят
верилиб, 4 ямякдашы йемякханада нащар йемяйиндян
эцзяштли истифадя едиб, 2 ямякдашы ися санаторийада эцзяштли мцалиъя олунуб.
АМЕА акад. З.М.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун директору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц:
Э.Б.Бахшялийева

Şərqin tribunası

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Parlament İttifaqının tədbirlərində
Йанвар айынын 21-22-дя Истанбулда Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
Парламент Иттифагынын Х сессийасы кечирилиб. Сессийада Азярбайъан Милли
Мяълисинин сядри Огтай Ясядовун
башчылыьы иля парламент нцмайяндя
щейяти тямсил едиб. Нцмайяндя щейятиня депутатлардан АМЕА акад. Зийа
Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын мцхбир
цзвц Эювщяр Бахшялийева, щямчинин
Мирказым Казымов, Сабир Рцстямханлы, Милли Мяълис Апаратынын рящбяри Сяфа Мирзяйев вя диэяр рясми шяхсляр дахил иди.
Х сессийадан юнъяки эцнляр Тяшкилатын диэяр тядбирляри кечирилди. Йанвар
айынын 17-дя ИЯТ ПИ Иъраиййя Комитясинин вя Фялястин мясялясиня даир
даими комитянин иъласлары олду. Йанварын 18 вя 19-да депутатларымыз 4
даими комитянин - Сийаси мясяляляр
вя хариъи ялагяляр цзря, инсан щаглары
цзря гадын вя аиля мясяляляри цзря,
мядяни вя щцгуги мясяляляр вя Сивилизасийалар арасы диалог цзря, игтисади
мясяляляр вя ятраф мцщит цзря даими
комитялярин иъласларында иштирак етдиляр, фикир вя тяклифлярини билдирдиляр.
Милли Мяълисин ИЯТ ПИ Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин рящбяри Эювщяр Бахшялийева Мядяни вя Щцгуги
мясяляляр вя Сивилизасийалар арасы диалог цзря даими комитянин иъласында
мярузячи сечилди. Иъласа сядрлик едян
депутатымыз эцндяликдяки ашаьыдакы
мясяляляри мцзакиряйя чыхарды:
Комитя тяряфиндян гябул едилмиш
гятнамя вя тювсийя характерли сянядлярин йериня йетирилмяси; Гейри-мцсялман дювлятляриндя Ислам мядяни ирсинин, дини вя ианя институтларынын мцдафияси; Гейри-яряб Ислам дювлятляриндян олан тялябялярин яряб дили юйрянмясинин тяшвиг олунмасы; Фялястиндя
йерляшян Ял-Агса Мясъиди, Ислам вя
Христиан антик мябядляри вя мяканларынын Исраил щядяляриндян мцдафияси;
Мцсялман дювлятляриндя мцгяддяс
йерлярин горунмасы, ИЯТ ПИ-нин БМТдя мцшащидячи статусунун горунмасы
уьрунда Баш Катиблийин эюстярдийи
сяйлярин нязярдян кечирилмяси; Мигрант ишчиляр, онларын аиляляри, хцсусиля

дя гадынларын щцгугларынын мцдафияси
мягсядиля щцгуги чярчивянин тясис
едилмяси; Гоншу юлкялярдян гачгын
сыьынаъаглары олан цзв дювлятляря щуманитар йардымын эенишляндирилмяси;
Гярбин ислам дяйярляриня йюнялмиш
кампанийаларына гаршы мцбаризяйя
хцсуси диггят йюнялдяряк Сивилизасийалар арасында диалогун тяшвиг олунмасы,
Сивилизасийалар Алйансы тяшяббцсцнцн
тяшвиги; ИЯТ-ин тяшяббцсц иля гябул
едилмиш дин вя инанъ ясасында инсанлара гаршы тяъавцз, дискриминасийа, негатив стереотипляр, гейри-толерантлыг
щалларына гаршы мцбаризяйя даир БМТ
гятнамясинин тямин едиымяси уьрунда
Ислам парламентляри вя щюкумятляри
тяряфиндян эюстярилян сяйлярин дястяклянмяси; Ислам вя Гярб парламентляри
арасында дайаныглы диалогун йарадылмасы цчцн эюстярилян сяйлярин дястяклянмяси.
Даща сонра Э. Бахшялийева комитяйя тягдим едилмиш 8 гятнамя лайищяляринин мцзакирясини башлады.
ИКТ Парламент Иттифагынын Сийаси
мясяляляр вя хариъи ялагяляр цзря
Даими Ихтисаслашмыш Комитясиндя
ашаьыдакы мясяляляр мцзакиря олунду: Комитя тяряфиндян гябул олунмуш
гятнамя вя мяслящятлярин йериня йетирилмясиня даир фикир мцбадиляси; ЯлГцдс Ял-Шяриф, Фялястиня даир мясяляляр вя Сурийа вя Ливанын ишьал олунмуш диэяр яразиляри; БМТ байраьы алтында терроризмя гаршы мцбаризя вя

ишьала гаршы мцбаризя щцгугунун танынмасы; Щяр щансы бир ислам дювлятиня гойулмуш санксийанын рядд едилмяси; Сцлщ мягсядляри цчцн мцасир
технолоэийадан азад истифадяйя даир
инсанларын айрылмаз бярабяр вя баланслашдырылмыш щцгугунун танынмасы;
Йахын Шярг реэионунун кцтляви гырьын
силащларындан, хцсусиля дя нцвя силащындан азад зонайа чеврилмяси; Суданда баш верян позитив инкишафын вя
сцлщцн бяргярар олунмасы цчцн эюстярилян сяйлярин излянилмяси; Сомалидя
вязиййят; Малидя вя гоншу дювлятлярдя вязиййятин мцзакиряси; Кипрдя вязиййят; Гярби Тракийада тцрк мцсялман милли азлыьы; Дцнйадакы мцсялман азлыглары иля щямряйлик (Ъамму
вя Кяшмир, Мйанма, Ъянуби Филиппин); Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь
яразисинин Ермянистан тяряфиндян ишьалы; Ислам дювлятляри арасында виза мясяляляринин садяляшдирилмяси.
Сонра комитяйя тягдим едилмиш
гятнамя лайищяляри, о ъцмлядян Азярбайъан нцмайяндя щейятинин тягдим
етдийи гятнамя лайищяси мцзакиряйя
чыхарылды, лайищяляр йекдилликля гябул
едилди вя онларын Х сессийайа чыхарылмасы тювсийя едилди.
Игтисади мясяляляр вя ятраф мцщит
мясяляляри цзря даими ихтисаслашмыш
Комитядя бу мясяляляря бахылды:
Комитя тяряфиндян гябул олунмуш
гятнамя вя тювсийялярин йериня йетирилмяси; ИЯТ цзв дювлятляри арасында
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тиъарят дювриййясинин артырылмасы вя
эюмрцк шяртляринин садяляшдирилмяси;
Биртяряфли вя чохтяряфли санксийалара
гаршы мцбаризя; Тябии фялакятлярин
гаршысынын алынмасы мягсядиля Бейнялхалг парламент ямякдашлыьы; Ислам
дцнйасында инкишафын тямин олунмасы
мягсядиля игтисади институтларын дястяклянмяси вя активляшдирилмяси; Ятраф мцщит мясяляляри вя дайаныглы инкишаф; Африка сащил дювлятляриндя сящралашмайа гаршы мцбаризя; Цзв дювлятлярдя су ресурсларынын горунмасы
сащясиндя ямякдашлыг; Ятраф мцщитин
мцдафияси вя иглим дяйишиклийиня гаршы мцбаризя; Чад эюлцнцн гурумасы;
Ислам дювлятляринин хариъи борълары
мясялясинин щялли; Елм вя Технолоэийа сащясиндя ИЯТ ПИ цзв дювлятляри
арасында ямякдашлыг.
Инсан щаглары, гадын вя аиля мясяляляри цзря даими ихтисаслашмыш комитядя комитя тяряфиндян гябул олунмуш гятнамя вя мяслящятлярин йериня
йетирилмясинин излянилмяси, инсан
щцгуглары сащясиндя реэионал вя бейнялхалг аренада цзв дювлятляр арасында ямякдашлыг, ИЯТ ПИ цзв дювлятляриндя инкишафын бцтцн аспектляриндя
гадынларын ролунун эенишляндирилмяси,
ямтяя мящсуллары рекламларында гадынларын истисмарынын гаршысынын алынмасы, ИЯТ ПИ Конфрансларында гадынларын иштиракы, Ислам дцнйасында эянълярин ролунун эенишляндирилмяси, Ислам
дцнйасында ушаглара гайьы вя онларын
мцдафияси, ИЯТ ПИ цзв дювлятляриндя
Тямял Саьламлыг принсипляринин тяшвигатында Ислам парламентляринин ролу,
Авропада Мцсялман мигрантларынын
проблеми вя саиря бу кими мясяляляр
мцзакиря олунду.
Йанвар айынын 19-да Истанбулда
ИЯТ ПИ чярчивясиндя Мцсялман Гадын Парламентариляринин ЫВ Форуму
кечирилиб. Форумда ИЯТ ПИ-да тямсил
олан 57 юлкянин яксяриййятиндян гадын-парламентариляр иштирак едиб. Тядбирдя юлкямизи ММ депутаты, ИЯТ ПИда АР ММ-нин нцмайяндя щейятинин
рящбяри, АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын мцхбир
цзвц Эювщяр Бахшялийева тямсил
едиб. Форуму эириш сюзц иля ачан ИЯТ
ПИ баш катиби Мащмуд Ерол Кылыъ
мцсялман аляминдя баш верян просесляр вя бу просеслярдя гадынларын
ролу, гадынларын щцгугларынын горунмасы, аиля вя ушаг, гадына гаршы зора86
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кылыгла мцбаризя вя саиря мцасир
дцнйа цчцн бюйцк актуаллыг кясб
едян мясялялярдян данышыб. Сонра чыхышлар олуб. Юз чыхышында Эювщяр Бахшялийева Азярбайъанда дювлят сявиййясиндя аиля, гадын вя ушаг сийасятиндян, гадын щцгугларындан, юлкямиздя гадынларын инкишафы цчцн йарадылмыш щяртяряфли шяраитдян бящс едиб.
Бунунла беля, Э.Бахшялийева Азярбайъан гадынларынын бюйцк бир гисминин ийирми илдян артыгдыр ки, ермяни
ишьалындан язиййят чякдийини, ата-баба
торпагларыны тярк етдийини, гачгынкючкцн вязиййятиндя йашадыьыны,
мцщарибянин эятирдийи бцтцн фялакятляри цзяриндя йашадыьыны форум иштиракчыларынын нязяриня чатдырыб вя Ермянистан-Азярбайъан Гарабаь мцнагишясинин бцтювлцкдя халгымыза эятирдийи
бялалардан данышыб. О бцэцняъян
БМТ-нин мялум 4 гятнамясинин вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатларын Азярбайъан торпагларынын ишьалы иля баьлы
гярарларын иъра олунмадыьыны тяяссцфля
гейд едиб.
О дейиб: “Ермянистан садяъя олараг данышыглар просесиндя имитасийа
тактикасыны сечмишдир. О сцлщ истямир.
Ишьал едилмиш торпаглардан чыхмаг истямир. Ишьалчы дювлятя тязйиг эюстярилмялидир. О мяъбур едилмялидир ки, ишьал олунмуш торпаглардан чыхсын. Ня
цчцн башга йерлярдя гябул едилмиш
гятнамяляр дярщал иъра едилир, бизя
эялдикдя иъра едилмир?! Бу, ядалятсизликдир, икили стандартлардыр. Артыг Азярбайъан халгы буну йахшы билир, дярк
едир ки, бу проблемин щялл олунмамасы тякъя Ермянистанын гейри-конструктив мювгейи иля изащ едиля билмяз.
Эюрцнцр, дцнйада еля гцввяляр вар
ки, бу мцнагишянин щялл олунмасында
мараглы дейилляр. Эюрцнцр, еля гцввяляр вар ки, мараглыдыр бу мцнагишя
долдурулмуш вязиййятдя галсын вя
бундан Азярбайъана бир тязйиг васитяси кими истифадя етсинляр. Сон иллярдя
мцхтялиф бюлэялярдя - Авропада, Йахын вя Орта Шяргдя эюрдцйцмцз мянзяря бу йанашманы даща да эцъляндирир.Щягигят бундан ибарятдир ки, бизим
торпагларымызын ишьал алтында галмасы
садяъя олараг Ермянистанын иши дейил.
Ермянистан аъиз дурумда олан бир юлкядир. Ялбяття, яэяр онун бюйцк щавадарлары олмасайды, Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси чохдан ядалятли шякилдя
юз щяллини тапарды. Хариъи дястяк олма-

дан Ермянистан ишьал едилмиш яразиляри бир эцн дя ишьал алтында сахлайа билмязди.”
Азярбайъанын демократийанын инкишафына, инсан щагларынын горунмасына, ядалятин бяргярар олмасына чох
бюйцк вя дяйярли тющфяляр вермясини
диггятя чатдыран Э.Бахшялийева,
хцсусиля юлкямизин мултикултурализмля баьлы тяърцбясини вурьулайыб. Бейнялхалг мцнасибятлярдя икили стандарtларын мювъудлуьуну гейд едян миллят
вякили бунун щеч кимя хейир эятирмядийини дейиб. “Юлкялярин дахили ишляриня гарышма онлары гарышдырыр, сабитлийи
позур, юлкялярдя ганлы тоггушмалара
эятириб чыхарыр вя бу ганлы тоггушмаларын архасында дайанан гцввяляря дя
нятиъя етибариля мянфи тясир эюстярир.
Чцнки бу эцн дцнйада бцтцн юлкяляр,
демяк олар ки, бири-бири иля баьлыдыр вя
истянилян йердя баш верян щадися ня
вахтса башга йердя дя юз якс-сядасыны
верир.”
Форумун йекуну олараг ашаьыдакы
гятнамя гябул едилиб:
1 - Гадынларын мцщарибя вя гаршыдурмаларын фаъияви нятиъяляриндян ян
чох зяряр чякянляр олмасыны нязяря
алараг, локал вя реэионал характерли
мцнагишя вя гаршыдурмаларын щяллиндя гадынларын иштиракына вя баъарыгларындан истифадяйя чаьырыш;
2 - Ишьал вя гаршыдурма бюлэяляриндя, хцсусиля дя Фялястин, Сурийа,
Ираг, Ниэерийа, Камерун, Мяркязи
Африка вя Ислам дцнйасынын башга
мцнагишя бюлэяляриндя мцсялман гадынларын вя ушагларын щимайяси, онларын йашадыглары ъямиййятлярдя чякдикляри язаб-язиййятляри йцнэцлляшдирмяк цчцн онлара мадди вя мяняви
кюмяк эюстярилмяси вя онлары гачгын
дцшярэяляриндя зийарят етмя;
3 - Гадын вя ушаглара гаршы зоракылыг щалларынын гаршысынын алынмасы вя
гадын вя ушагларын онларын шяряфини алчалдаъаг ъинси вя диэяр нюв истисмар
олунмамасы вя хцсусиля Исраил ишьалчыларынын, ИШИД вя Боко Щарам кими террор тяшкилатларынын онлара йюнялмиш
тяъавцзкарлыгларынын пислянилмяси;
4 - Гадынын ролуну эцъляндирян
милли ганунвериъиликлярин уьурлу тяърцбя мцбадиляси вя йахынлашманы нязярдя тутан гануни структурларын, гадынла ялагяли олан шяхси сяйлярин бирляшдирилмясиня чалышма;
5 - Кечян форумда Гадын мцсял-
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ман парламентариляринин тяртиб етдийи
Мцсялман Гадыны Актынын тятбигиня
щявясляндирмя;
6 - Гадын Мяркязляринин ачылмасында мцсялман гадын парламентариляринин ямякдашлыьына вя ялагясиня
чалышма;
7- Тяърцбя мцбадиляси мядсядиля
мцсялман гадын парламентариляри вя
реэионал бирликляр арасында ямякдашлыьа тяшвиг;
8-Сямави динляри вя Мящяммяд
пейьямбяри тящгир етмяйи писляйян
ганунларын гябулу.
Форумун сонунда баш катиблийин
мцдири Садиг Йусиф Ябу Агиля
ТБММ-ин спикери ъянаб Ъямил Чичяйя гонагпярвярлийиня вя эюзял тяшкилатчылыьа эюря тяшяккцрцнц билдириб.
Йанварын 20-дя ИЯТ ПИ Цмуми
Комитясинин 17 сессийасы баш тутду.
Сессийада бир сыра мясяляляря, о
ъцмлядян Йекун Коммуникенин щазырланмасы цчцн мярузячинин тяйин
едилмясиня бахылды. Еля щямин эцн
комитялярин мярузячиляринин иштиракы
иля ачыг иълас кечирилди. Иъласда даими
комитялярин цзвляри вя ИЯТ ПИ Иъраиййя комитясиня цзвляр сечилди. Азярбайъандан Эювщяр Бахшялийева ИЯТ
ПИ Иъраиййя комитясиня Асийа групундан цзв сечилди.
Йанвар айынын 21-дя ИЯТ ПИ 10-ъу
сессийасы ишиня башлады. Юлкямизи сессийада Милли Мяълисин Сядри Огтай
Ясядовун башчылыьы иля парламент
нцмайяндя щейяти тямсил едирди. Сессийада Иран тяряфи Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты Парламент Иттифагы Конфрансына сядрлийи Тцркийяйя тящвил верди.
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Сядри Огтай Ясядов,
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин
сядри Ъямил Чичяк, Иран Ислам Шурасы
Мяълисинин сядри Сейид Яли Лариъани
вя башгаларынын чыхышлары динлянилди.
Чыхышларда тяшкилатын ютян дюврдя
эюрдцйц ишлярдян, гаршыда дуран вязифялярдян бящс едилди.
Милли Мяълисин Сядри Огтай Ясядов Азярбайъанын мядяниййятляр, сивилизасийалар вя динлярарасы диалог сийасятинин мцсбят нятиъяляри барядя
мялумат верди. Президент Илщам Ялийевин исламын сцлщ, достлуг вя щямряйлик дини олмасы барядя фикирлярини
сессийа иштиракчыларынын диггятиня чатдыран Огтай Ясядов Бакынын 2009-ъу

илдя Ислам мядяниййятинин пайтахты
олмасыны вя 2018-ъи илдя ися Нахчыван
шящяринин Ислам мядяниййятинин пайтахты сечилмясини Азярбайъанда Ислама
мцнасибятин эюстяриъиси кими дяйярляндирди.
Милли Мяълисин Сядри ЕрмянистанАзярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин ядалятли щялли, ишьал алтындакы
Азярбайъан торпагларынын гейд-шяртсиз азад олунмасы, о ъцмлядян Хоъа-

иштиракчыларыны мялуматландырды.
Сон илляр бир сыра ислам юлкяляриндя
щюкм сцрян иътимаи-сийаси эярэинлийин
вя силащлы мцнагишялярин бцтцн дцнйа
цчцн ъидди тящлцкя мянбяйиня чеврилдийини диггятя чатдыран Тцркийя
Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты Парламент Иттифагы Конфрансынын йени сядри Ъямил
Чичяк чыхышында Ермянистанын Азярбайъана гаршы ишьалчылыг сийасятини

лы сойгырымы барядя гябул етдийи гятнамяляря, бу мясялялярдя дяйишмяз,
ядалятли мювге нцмайиш етдирдийиня
эюря, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
бцтцн цзвляриня тяшяккцрцнц билдирди.
Азярбайъан парламентинин рящбяри
яминликля гейд етди ки, бяшяриййятин
гаршысында дуран аьыр сынаглары кечя
билмяси цчцн мцхтялиф сивилизасийалара
мянсуб ъямиййятляр, халглар вя миллятляр арасында гаршылыглы щюрмятя, етимада вя щцгуг бярабярлийиня ясасланан ишбирлийинин вя узлашманын тямин
едилмяси щяйати ящямиййятя маликдир.
Огтай Ясядов Азярбайъанын
сцрятли инкишафы, щуманитар сащядя ялдя олунан наилиййятляр, 2017-ъи илдя
юлкямиздя кечириляъяк ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунлары иля баьлы щазырлыг ишляринин йцксяк сявиййядя апарылмасы вя диэяр уьурлар барядя сессийа

кяскин шякилдя писляди. Ишьал нятиъясиндя йурд-йувасындан дидярэин
дцшян бир милйондан чох азярбайъанлынын щцгугларынын позулдуьуну билдирян Тцркийя парламентинин сядри вурьулады ки, юлкяси щяр заман Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц мцдафия
едяъяк.
Сессийа ишини йанварын 22-дя даими
комитялярин мярузячилярини динлямякля давам етди. Мядяни вя щцгуги
мясяляляр вя сивилизасийаларарасы диалог цзря даими ихтисаслашмыш комитянин мярузясини депутат Эювщяр Бахшялийева тягдим етди. Мярузядя ютян
дювр ярзиндя комитядя эюрцлмцш ишляр
вя мцзакиряйя тягдим едилян 8 гятнамя лайищяляринин мащиййяти барядя
мялумат верилди.
Сон олараг сессийада бир сыра гятнамя, Йекун Коммунике (Бяйаннамя)
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Şərqin tribunası
вя Истанбул Деклорасийасы ятрафлы мцзакиря едиляряк йекдилликля гябул едилди.
Азярбайъан нцмайяндя щейятинин
тягдим етдийи “Ермянистан Республикасынын Азярбайъан Республикасына
гаршы тяъавцзцня даир” Гятнамядя
дейилир: Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатына
цзв дювлятлярин Парламент Иттиффагы
Конфрансынын 21-22 йанвар 2015-ъи илдя Тцркийя Республикасынын Истанбул
шящяриндя кечирилмиш Онунъу Сессийасы Ислам Ямякдашлыьы Тяшкилатынын Низамнамясинин принсипляри вя мягсядляриндян чыхыш едяряк; Азярбайъанын
яразисинин 20 фаизиндян артыг бир щиссясинин ишьалы иля нятиъялянян Ермянистан Республикасынын Азярбайъан
Республикасына тяъавцзцндян дярин
наращатлыг щисси кечирдийини ифадя едяряк; Ермяни тяъавцзц нятиъясиндя
йурд-йуваларындан дидярэин дцшмцш
бир милйондан чох Азярбайъанлы гачгын вя мяъбури кючкцнцн дуруму вя
бу щуманитар проблемлярин мигйасы
вя ъиддилик дяряъясиндян олдугъа
мцтяяссир олараг; Ермянистан Силащлы
гцввяляри тяряфиндян атяшкяс режиминин позулмасынын нятиъяси олараг
Азярбайъанын Ъябщя Хяттиндя мяскунлашмыш мцлки ящалиси арасында ушаг
вя гадынлар да дахил олмагла инсан иткиляри вя йараланма щалларындан наращатлыьыны билдиряряк; Мцвафиг кечмиш
гятнамяляри бир даща тясдиг едяряк;
БМТ Низамнамясиня ъидди шякилдя
риайят олунмасы вя Тящлцкясизлик Шурасынын бцтцн мцвафиг гятнамяляринин
бцтцнлцкля йериня йетирилмясиндя исрарлы олараг; Ермянистан вя Азярбайъан арасындакы мцнагишянин щяллиня йюнялян бцтцн дипломатик вя диэяр
сяйляри алгышлайараг; Бцтцн цзв дювлятлярин Азярбайъан Республикасынын
суверенлийи, ярази бцтювлцйц вя сийаси
мцстягиллийиня щюрмят етмяк ющдялийини бир даща тясдигляйяряк; Щямчинин Ермянистан Республикасынын тяъавцз сийасятинин АТЯТ чярчивясиндяки
сцлщ просесляриня даьыдыъы тясирини
гейд едяряк:
1. Ермянистан Республикасынын
Азярбайъан Республикасына гаршы
тяъавцзцнц гяти писляйир;
2. Ишьал олунмуш Азярбайъан яразиляриндя Азярбайъанын мцлки ящалисиня гаршы тюрядилмиш ямялляри инсанлыг
ялейщиня ъинайят кими дяйярляндирир:
3. Ишьал олунмуш Азярбайъан яразиляриндя археоложи, мядяни вя дини
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абидялярин таланыны вя даьыдылмасыны
гяти писляйир;
4. БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
822, 853, 874 вя 884 сайлы гятнамяляринин иъра едилмясини вя Даьлыг Гарабаь яразиси дя дахил олмагла Азярбайъан яразиляриндян Ермяни гцввяляринин дярщал, гейд шяртсиз вя тамамиля чыхарылмасыны тяляб едир вя Ермянистанын Азярбайъан Республикасынын суверенлийи вя ярази бцтювлцйцня
щюрмят етмясиндя исрар едир;
5. Йухарыда гейд едилмиш БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляриндя нязярдя тутулан тяляблярин Ермянистан тяряфиндян щяля дя иъра
олунмамасындан наращат олдуьуну
билдирир:
6. Тяъавцзкары мцнагишянин эяляъяк ескаласийасы имканындан вя
Азярбайъан яразилярини ишьал алтында
сахламаьа давам етмякдян мящрум
етмяк цчцн бцтцн дювлятляри Ермянистаны щяр щансы силащ вя щярби сурсатла
тямин етмякдян чякинмяйя чаьырыр,
Цзв дювлятлярин яразиси бу ъцр тяъщизатын транзити цчцн истифадя едилмямялидир;
7. Цзв дювлятляри, щямчинин бейнялхалг иътимаиййятин диэяр цзвлярини
ермяни тяъавцзцня вя Азярбайъан
яразиляринин ишьалына сон гоймаг
мягсядиля тяляб олунан беля еффектив
сийаси вя игтисади васитялярдян истифадя
етмяйя, бунунла ялагядар олараг Ермянистан Республикасы яразисиндя игтисади фяалиййятдян, Ермянистан Республикасында игтисади, сянайе, малиййя вя диэяр сащяляря инвестисийа
гойулушундан чякинмяйя вя Ермянистан Республикасы иля цмуми ямякдашлыьы мящдудлашдырмаьа чаьырыр;
8. ИЯТ-я цзв дювлятлярдян юз милли вя щцгуги гурумларындан Даьлыг
Гарабаь вя Азярбайъанын диэяр ишьал
олунмуш яразиляриндя игтисади, туристик
вя диэяр фяалиййятляря ъялб олунмамаьы хащиш едир;
9. Фаит аъъомпли - баш вермиш фактын мцнагишянин щялли цчцн ясас ола
билмяйяъяйини вя ня Азярбайъан
Республикасынын ишьал олунмуш яразиляри чярчивясиндя ъари вязиййятин, ня
дя сясвермя просесинин тяшкили дахил
олмагла статус квонун мющкямляндирилмясиня йюнялмиш тяшяббцслярин
щцгуги гцввяйя малик олмадыьыны
вурьулайыр;
10. Ермянистан вя Азярбайъан
арасында мювъуд олан силащлы мцнаги-

шянин дювлятлярин ярази тохунулмазлыьы вя бейнялхалг сявиййядя танынмыш сярщядлярин тохунулмазлыьы принсипляри ясасында ядалятли вя сцлщ йолу
иля щялл олунмасына чаьырыр;
11. Ермянистан вя Азярбайъан
мювъуд олан силащлы мцнагишянин щяллиня даир 1996-ъы ил АТЯТ-ин Лиссабон
Саммитиндя АТЯТ сядринин вердийи
бяйанатда якс олунмуш 5 принсипя Ермянистан Республикасы вя Азярбайъан Республикасынын ярази тохунулмазлыьы, Даьлыг Гарабаь реэионунун Азярбайъан дахилиндя ян йцксяк
статуслу мухтариййяти вя бу реэионун
вя онун ящалисинин тящлцкясизлийинин
тяминаты принсипляриня там дястяйини
ифадя едир:
12. Ермянистан вя АТЯТ-ин
Минск Групунун бцтцн цзв дювлятлярини БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
мцвафиг гятнамяляри вя АТЯТ-ин
мцвафиг гярар вя сянядляр ясасында
АТЯТ-ин йцрцтдцйц сцлщ просесляриня
конструктив шякилдя гатылмаьа чаьырыр;
13. Ермяни миллятиндян олан ящалинин Азярбайъанын ишьал олунмуш
яразиляриня кючцрцлмяляринин гаршысыны
алмаьы вя дайандырмаьы тяляб едир,
беля ки, бу кючцрмяляр бейнялхалг
щуманитар щцгугун ъидди позунтусу
кими гябул едилир вя бу мцнагишянин
сцлщ йолу иля щялл олунмасы просесиня
зяряр вура биляъяк тясиря маликдир вя
цзв дювлятляри Азярбайъан тяряфиндян
бу мягсядля щяйата кечирилян сяйляри,
щабеля БМТ-нин Баш Ассамблейасында вя о ъцмлядян БМТ-нин Нйу Йоркдакы даими нцмайяндялийи васитясиля
щяйата кечирилян фяалиййяти дястяклямяйя чаьырыр;
14. Азярбайъан иля там щямряй
олдуьуну вя Азярбайъан щюкумяти
вя халгынын юлкяни мцдафия етмяк
мягсядиля щяйата кечирдийи сяйляри
дястяклядийини билдирир вя Азярбайъанлы гачгын вя мяъбури кючкцнлярин
евляриня тящлцкясиз, шяряф вя ляйагятля гайытмаларына имкан йаратмаьа
чаьырыр.
Йекун Бяйаннамяйя вя Истанбул
Декларасийасына да Азярбайъан нцмайяндя щейятинин тяклифи иля Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъавцзцня даир мцфяссял маддяляр салынды.
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Úÿíóáè Êîðåéà Ðåñïóáëèêàñûíûí
èãòèñàäè èíêèøàôûíäà èíñàí ôàêòîðó
Эцнай Таьыйева

АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун
ямякдашы
Щяр бир инкишаф просесинин, баш
верян кичик йа бюйцк щадисянин
йаранма сябябляри, шяртляндирян
амилляри вардыр. Корейа Республикасынын игтисадиййатынын сцрятли инкишафындан бящс едяркян бу республиканын йахын ясрдяки тарихиня
нязяр йетирмяк ваъиб вя зяруридир.
Чцнки бу тарихи просесляр юлкянин
мцасир вязиййятинин тямялидир.
ХХ ясрдя баш верян мцщарибяляр дцнйанын щеэемон дювлятляриндян йан кечмямишдир. Дцнйа
мцщарибяси дцнйа хяритясиндя
дяйишиклийя эятириб чыхарды. Буна
бахмайараг “Дцнйа мцщарибяси“
мцстямлякя щяйаты йашайан дювлятлярин юз мцстягилликляриня говушмасы иля нятиъялянди. 1945-ъи
илдя мцстягиллийини елан едян дювлятлярдян бири дя Корейа дювляти
олду. Мцщарибядян сонракы вязиййятин аьырлыьы вятяндаш мцщарибясиня эятириб чыхарды. Корейа ики
щиссяйя бюлцндц: Ъянуби Корейа
вя Шимали Корейа. Даща сонра бир
халг ики дювлят арасындакы мцнагишя сойуг мцщарибяйя чеврилди. Ъянуби Корейа вя Шимали Корейа
дювлятляри инкишафында мцхтялиф истигамятляри сечди. Ъянуби Корейа
инкишаф етмяк цчцн Авропайа ачылды. Ъянуби Корейа Республикасынын дцнйа сийасятиндя йери вя
мювгейинин тяйини бейнялхалг тяшкилатларда тямсилчилийи, ХХ ясрдя
мцхтялиф тарихи просесляр игтисади
ислащатларла баьлыдыр.
Ъянуби Корейа Республикасынын
уьурлу игтисади ислащатлар, програмларла мцасир дцнйада юз йерини тутмуш сенайе, игтисади вя щярби ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр сырасына дахил олмушдур. Мцстягиллийи
елан едяндян сонра дцнйа юлкяля-

риндян йардым алан Ъянуби Корейа,
инди диэяр юлкяляря грант айырыр.
Цмумиййятля, ХХ ясрин 80-ъи
илляриндян етибарян либерализм идеолоэийасы дцнйа игтисадиййатынын
инкишафына сябяб олду. Бу тярягги,
ирялиляйиш, бир чох юлкялярин, Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляринин хцсусиля, Щонконг, Тайван, Сингапур вя
Ъянуби Корейанын игтисадиййатына
эцълц тясир етди вя игтисади ислащат-

сентйабрындан БМТ-нин цзвцдцр.
Дцнйа игтисадчылары сон 3 ясрин
мцхтялиф дюврляриндя инкишаф едян
юлкялярин игтисади инкишаф сцряти иля
сярф олунан илляри мцгайися едяряк
нятиъяйя эялирляр ки, ХВЫЫ ясрин
80-ъы илляриндя Йапонийада 34 иля
игтисади инкишафын йцксяк мярщялясиня наил олмушса, Ъянуби Корейада сярф олунан вахт 11 илдир.
Игтисади инкишафын тарихи мярщя-

лар нятиъясиндя дцнйа игтисадиййаты
ичярисиндя Ъянуби Корейа хцсуси
йер алды. Ъянуби Корейанин сащяси
99,6 мин км2 , ящалиси 50 милйон
няфярдир. Пайтахты Сеул шящяридир.
ЦДМ-нин (цмуми дахили мящсул)
артым темпи 7%-дир.[7] “ЦДМ
1,554 трилйон АБШ долларыдыр. Идхал
ямтяяляри: машын, електроника вя
електрон аваданлыг, нефт, полад,
няглиййат аваданлыьы, цзви кимйа,
пластик мящсуллар. Партнйорлары:
Чин - 16,5%, Йапонийа - 13%,
АБШ - 8,5%, Сяудиййя Ярябистан 7,1 % , Австралийа - 5%. Ихраъ
щяъми 552,8 милйард АБШ долларыдыр. Ихраъ ямтяяляри: йарымкечириъиляр, симсиз рабитя васитяляри, автомобил, компцтер, полад, эями,
нефт кимйа. Ихраъ партнйорлары Чин
- 24,4%, АБШ - 10,1%, [8].
Ъянуби Корейа 1991-ъи илин

ляляри техноложи истещсал цсулларынын
явязлянмяси иля сых баьлыдыр. Мцасир шяраитдя технолоэийаларын инкишафына ясасланан техноложи истещсал
цсулу формалашыр ки, бурада да инкишафын ясас щярякятвериъи гцввяляри
информасийа вя биликдир. Информасийа вя билик даим бяшяр ъямиййятинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Лакин информасыйа ъямиййятиндя информасийа вя билийин
ролу о гядяр артмышдыр ки, онлар истещсал просесиндя щялледиъи йер тутмушлар. Информасийа вя билик ресурслары мадди ресурслара олан тялябаты нисбятян ашаьы салараг, яняняви истещсал амиллярини мцяййян гядяр явяз етмяк имканына маликдир.
Щяля 1988-ъи илдя Американын кечмиш малиййя назири У.Блйументал
мцасир игтисади фяалиййятля информасийанын ясас ресурс кими, йяни
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кечмишдя ямяйин капиталын вя ишчи
гцввясинин малик олдуьу мянада
шярщ олундуьуну гейд едирди. [3,5]
Ъянуби Корейа игтисадиййатынын
йцксяк сявиййядя инкишафынын ясасында тящсил дурур. Корейада тящсилин илкин тяшяккцл тарихи ЫВ ясрин
икинъи йарысына тясадцф едир. ХЫХ
ясрдян етибарян христиан миссионерляри тяряфиндян дювлят вя юзял тящсил мцяссисяляриндян ибарят олан
мцасир мяктябляр йарадылмаьа
башлайыб. 1945-ъи илдя Йапонийанын 35 иллик ясарятиндян азад олдугдан сонра Корейада демократик
тящсил формасы тяшяккцл тапыб.
Ъянуби Корейада ушаглар 3 йашындан мяктябягядяр тящсиля ъялб
олунур. 6 йашы (истисна щалларда 5
йашы) тамам олмуш ушаглар пулсуз
вя иъбари тящсил мяктябляриня гябул ола билярляр. Ибтидаи тящсил 6 ил
давам едир . Ясас тящсил пиллясини
битирянляр орта тящсил алмаг щцгугуна маликдирляр. Корейада тялим
вя физики гцсуру олан ушаглара
мяктябягядяр тящсил мцяссисяляриндя, ибтидаи, ясас вя орта мяктяблярдя хцсуси тящсил верилир. Юлкядя
141 хцсуси мяктяб фяалиййят эюстярир ки, бу мяктяблярдя тяхминян
24 миня йахын кяскин физики гцсурлу тящсил алыр. 28 миндян артыг ушаг
ися мцнтязям мяктяблярдя хцсуси
ещтийаълы шаэирдляр цчцн тяшкил
олунмуш синифляря ъялб олунур. [4]
Тядрис програмына эюря коллеъ
тящсили 2-3, али тящсил 4-6 ил арасында дяйишир. Коллеъляр ясасян, истещсал мцяссисяляринин мцвафиг
мцтяхяссисляря олан ещтийаъынын
юдянилмясиня хидмят едир. Али
тящсил мцяссисяляриндя ися нязяри
биликлярин тятбиги мясялясиня хцсуси юням верилир. Корейада ибтидаи
тящсил цзря 11, орта тящсил цзря 67,
тящсилин идаря олунмасы цзря 1,
там орта тящсил цзря 18 вя дистант
цзря 55 ихтисас артырма институту
фяалиййят эюстярир. Корейада мяктябягядяр тящсил пулсуздур. Юлкядя 1976-ъы иля гядяр юзял мяктябягядяр тящсил мцяссисяляри ушагларын инкишафында мцщцм рол ойнайыб. Даща сонра ибтидаи мяктяб90
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лярин няздиндя йарадылмыш баьчалар фяалиййятя башлайыб. Бунунла
да дювлят ушаг баьчалары юн плана
чыхыб. Щазырда юлкядяки 4460 дювлят вя 3830 юзял мяктябягядяр
тящсил мцяссисясиндя тяхминян
546 мин 3-6 йашлы ушаглар тящсил
алыр . Юлкя цзря ушагларын 99,9 %-и
ибтидаи мяктябдя охуйур. Ибтидаи
тящсил пиллясиндя беля йцксяк эюстяриъи тящсиля олан бюйцк иътимаи
марагдан вя щюкумятин тящсил
сийасятиндян иряли эялир. [4]
Корейанын али вя орта ихтисас
тящсил мцяссисяляри сырасына коллеъляр вя университетляр, сянайе
университетляри, йенийетмя коллеъляри, медиа вя гийаби университетляр, техники коллеъляр дахилдир.
Юлкядя 400-дян артыг университетляр вя али мяктябляр фяалиййят эюстярир. Али тящсилин ясас мягсяди
дярин нязяри тящсил вермяк, нязяри
тятбигини тямин етмяк, тялябяляри
мясулиййяти вя мящсулдар мцтяхяссис кими йетишдирмякдян ибарятдир. Юлкядя али тящсил мцддяти
4-6 ил давам едир . Дювлят университетлярин мцстягиллийинин артырылмасы, дювлят тящсил системинин тянзимлямяси, юзял тядрис хяръляринин
азалдылмасы мясяляляриня нязарят
едир, тялябялярин сечим проседуру
иля баьлы ясас минимум тялябляри
мцяййянляшдирир. Университетляр
тялим нятиъялярини, габилиййят имтащанларында топланмыш баллары,
сертификатлары тювсийя мяктубларыны
ясас эютцряряк тялябя гябулу апарыр. Али мяктябя гябул цчцн габилиййят тестляри 5 сащя цзря тяйин
олунур. Бу сырайа дил (корейа дили),
рийазиййат, хариъи дил (инэилис дили ),
иътимаи-тябият елмляри (пешя тялими) вя икинъи хариъи дил (чин дили)
дахилдир. Эюрмя гцсуру олан тялябяляря сясли гиймятляндирмя васитяляриндян истифадя едяряк имтащан вермяк имканы йарадылыр. [4]
Корейада елми-техники сийасятин инкишаф дюврцнц яняняви олараг
онилликляря бюлцрляр. 1960-ъы вя
1970-ъи илляр - имитасийа мярщяляси
габагъыл хариъи технолоэийаларын
юйрянилмяси вя онларын Корейа шя-

раитиндя тякрарланмасы; 1980-ъи илляр - дахили инкишаф мярщяляси габагъыл хариъи технолоэийаларын эениш тятбиги; 1990-ъы илляр - инновасыйа мярщяляси йерли елми техноложи ишлярин артмасы; 2000-ъи илляр йеткин инновасийа мярщяляси - дцнйа
сявиййяли елми техноложи ишлярин
щяйата кечирилмяси.
1960-ъы иллярин башланьыъындан
дювлят технолоэийаларын хариъдян
алынмасы вя онларын ясасында технолоэийалы мящсулларын ихраъы курсуну эютцрмцшдцр. Елм сийасяти
“ихраъйюнцмлц сянайеляшмя “ сийасятинин тяркиб щиссяси иди. 1960-ъы
илдя йалныз тядгигат институту (ЕТИ)
фяалиййят эюстярирди. Корейа
мцщарибясиндян дярщал сонра
1953-ъц илдя йарадылмыш Милли
Мцдафия ЕТИ вя 1959-ъу илдя йарадылмыш Корейа Атом Енержиси цзря
тядгигат институтунда 1963-ъц илдя
елми тядгигатлара чякилян хяръляр
9,5 милйон доллар щяъминдя иди
(цмуми дахили мящсулун ( ЦДМын 0,2 %-и ). 1966-ъы илдя Корейа
Елм вя Технолоэийа Институту йарадылды. Юлкядя елми техники сийасятин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси мяркязи орган - Елм вя
Технолоэийа Назирлийи (ЕТН) йарадылды. Дйук Университетинин (Каролина штаты, АБШ) профессору Щан
Му-Йонг “Корейа елм вя технолоэийасынын изащлы хронолоэийасы:
Дцйц тарлаларында мцстяви екранлы
дисплейляря” адлы мягалясиля 1960ъы ил Корейада елм вя технолоэийа
дюврцнцн ясасыны гойду. [6]
Инкишаф едян вя глобаллашан
дцнйамызын ясас проблемляринин
бири дя сенайеляшмядир. Сянайе
сащяси мадди истещсалын ясас сащяляриндян биридир. Сянайеляшмя игтисадиййатда ясас сащяни тутдуьу
кими, иътимаи щяйатын бцтцн диэяр
тяряфляриня дя тясир эюстярир.
Корейа сянайесинин йцксялишиндя ян нязяря чарпан мярщяля
1970-ъи илляр щесаб едилир. Мцщяндис вя елми кадрларын кяскин чатышмазлыьыны арадан галдырмаг вя елм
сащясиндя тящсили эцъляндирмяк
мягсяди иля щюкумят 1971-ъи илин
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февралында Корейа Преспектив Елм
Институтуну йаратды. Артмагда олан
тялябатыны юдямяк цчцн бир сыра ихтисаслашмыш дювлят елми-тядгигат
институтларыны да (кимйа, машынгайырма, електроника, океонолоэийа, стандартлашма, нцвя енержиси,
биотехнолоэийа, систематехника,
космик тядгигатлар) йаратмалы олду. Хариъдя тящсил алмыш алим вя
мцщяндисляри ъялб едяъяк елм
паркынын йарадылмасы гярарлашдырылды. 1974-ъц илдя Сеулдан 140 км
ъянубда юлкянин мяркязи щиссясиндя - реэионлардан ейни мясафядя йерляшян Декон шящяри йахынлыьында бир кянд яразиси олан Дедок елм паркында 5 ЕТИ (кимйа,
машынгайырма, стандартлашдырма,
нцвя вя енерэетика цзря) фяалиййятя башлады. Сон илляря нязяр салсаг
эюрярик ки, Асийа юлкяляри, юзялликля Ъянуби Корейа игтисадиййатда
мцщцм ирялиляйишляр ялдя етмишдир.
ХХ ясрин 60-80 илляри дюврцндя
дцнйа игтисадиййатында вя щямчинин айры-айры юлкялярин милли игтисадиййатында глобал дяйишикликляр баш
вермишдир. Бу ъцр дяйишикликляр дя
сон нятиъя олараг бир сыра юлкялярин
щяддиндян бюйцк сцрятля инкишаф
етмяляриня сябяб олду. Мащиййят
етибариля яслиндя инкишаф етмякдя
олан ЙСЮ-ляр юз игтисади инкишаф
эюстяриъиляриня эюря бязи мянбялярдя щятта инкишаф етмиш юлкяляр
групуна аид едилир. Лакин, бу тип
юлкялярин йени сянайе, групуна аид
едилмяси фикри БМТ-нин хцсуси
олараг тяклиф етдийи вя гярара алдыьы
мцяййянляшмиш критерйалардан сонра реаллашды. [5, 15-25]
Беляликля, ЙСЮ-лярин цмуми
характеристикасы иля таныш олаг. Лакин, ЙСЮ-лярин цмуми характеристикасына нязяр йетирмяздян яввял
артыг дцнйанын бир чох игтисадчылары
тяряфиндян гябул едилмиш, дцнйада
мювъуд олан йени сянайе юлкялярини ашаьыдакы шякилдя 4 група айырмаг олар:
Ы груп: Бу група Асийанын “Кичик яждащалары“ кими адландырылан
юлкяляри Ъянуби Корейа, Тайван,
Сингапур, Щонг Конг вя щямчи-

нин Латын Америкасынын ЙСЮ-ляри Арэентина, Бразилйа вя Мексика
аиддир.
ЫЫ груп: Бу група Малайзийа,
Щиндистан, Чили вя Таиланд аиддир.
ЫЫЫ груп: Бу група Кипр, Тунис,
Тцркийя вя Индонезийа аиддир.
ЫВ груп: Бу група ися Филиппин
вя с. юлкяляр аиддир.
Ъянуби Корейада мцхтялиф
дюврлярдя ЦДМ-нин артан хятля
инкишафы мцшащидя едилмишди. Лакин 90-ъы иллярдя баш верян игтисади
бющран нятиъясиндя эюстяриъиляр
ашаьы дцшмцшдцр. ЦДМ-нин
йцксялян хятля артым темпи адамбашына дцшян реал эялири щяр 10-12
илдян бир 2 дяфяйя артырыр. Айдындыр
ки, игтисадиййатын бу ъцр сцрятля инкишаф етмяси инфилйасийадан да йан
кечя билмязди. Бу, щюкцмятин бир
сыра анти-инфийасийа тядбирляриня ял
атмасына сябяб олду. Беля бир щалда, юлкядя кюклц структур дяйишикликляриня эятириб чыхарды. Щяйата
кечирилян бу тядбирляр нятиъясиндя
1960-2000-ъи иллярдя ЦДМ-дя
кянд тясяррцфатынын пайы 40% -дян
7% -я ендириляркян, сянайенин
пайы 30%-дян 43%-я галдырылды.
Инфилйасыйанын арадан галдырылмасы
цчцн хариъи капиталдан вя ейни заманда бейнялхалг банкларын кюмяйиндын истифадя едилди. Йцксяк
игтисади инкишафа сябяб олан ясас
амиллярдян бири дя хариъи технолоэийаларын алынмасыдыр. Ъянуби Корейанын игтисади инкишафынын цмуми
характеристикасыны веряркян ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир
дюврдя юлкядя кечирилян игтисади
сийасятин хцсусиййятляриня, щямчинин орта вя кичик сащибкарлыьын
инкишафына йардым эюстярмяк, кредит сащясиндя хцсуси капиталын ролуну артырмаг, учот ставкаларынын
идаря олунмасында дювлятин ролуну
азалтмаг вя с. дахилдир. Дцнйанын
бир чох юлкяляриндя АБШ, Йапонийа, Филландийа, вя ейни заманда
Ъянуби Корейадада инсан капиталына хцсуси “Корейа тяшяббцсц“
адланан йени модели тятбиг етмяйи
тяклиф едир. Бу модел ашаьыдакы
факторларла характеризя олунур: щю-

кумят тяряфиндян йцрцдцлян иътимаи-сийаси Игтисади Планлашдырма
Шурасына юням верилир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр мадди ещтийатлардан даща чох тящсилин
йетишдирдийи инсан капиталындан йарарланмышлар, бюйцк эялирляр ялдя
етмяйя башламыш вя щямин эялирляр бу эцндя сцрятля артыр. [10]
“Ъянуби Корейа 1996-ъы илдя
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф
тяшкилатына дахил олмаьа мцвяффяг
олду. Сон заманлар юлкя бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафына дястяк вермяк мягсяди иля инкишаф етмякдя олан юлкяляр кими пилот
аэентликлярин еффектив ролу, ещтийатларын стратежи бюлцшдцрцлмяси, инсан
ресурсларынын инкишафы, мяркязляшмиш тядгигат вя инкишаф сярмайеси,
эцълц лидерлик, халгын модернизасийа вя индустрализасийайа эцълц
мейли, зянэин миллятин вя эцълц
ордунун йарадылмасы идейасы, сойуг мцщарибя структуру вя с. моделини сечди. Бу моделин ян цстцн
ъящяти ися онун юлкядя йохсуллуьу
азалдылмасына вя гыса мцддят ярзиндя йцксяк игтисади инкишафа тющфя вермясиндядир. [9]
Ъянуби Корейанын ютян ясрин
икинъи йарысында реаллашан инкишаф
програмынын мящсулу щесаб едилян
“Пасъо” ширкяти дцнйанын 30 нящянэ
аьыр сянайе ширкятиндян биридир.
2011-ъи ил статистик мялуматларына
эюря, дцнйа игтисадиййатынын индики
инкишаф мярщялясиндя аьыр сянайенин гара металлурэийа сащяси цзря
1,49 милйард тон полад истещсал
олунмушдур ки, ясас щиссяси Асийанын пайына дцшцр, бу да 954,1
милйон тондур, бунун бюйцк щиссяси ися “Пасъо” ширкятинин пайына
дцшцр. 1968-ъи илдя гурулан
“Пасъо” полад ширкяти Тое Жон Парк
тяряфиндян сярмайе, технолоэийа
вя тяърцбянин демяк олар ки, олмадыьы бир дюврдя йалныз 34 ишъи иля
гурулан “Пасъо”, буэцн дцнйанын
полад нящянэляри арасындадыр.
“Пасъо” ширкятинин щал-щазырда 37
милйард долларлыг вар-дювляти вар.
Щазырда “Пасъо”да 17 мин 600
адам чалышыр. Ширкятин 22 юлкядя
•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015

91

Şərqi tanı

цмумиликдя 42 полад хидмяти
мяркязи фяалиййят эюстярир. [10]
Дцнйада инкишаф едян бцтцн юлкялярин “електрон щюкумят“ системляри цч ясас индекс цзря
мцяййянляшдирилир. Бунлар ашаьыдакылардыр:
1. Онлайн хидмят эюстярилмяси
2. Мцасир тялябляря уйьун телекоммуникасийа инфраструктуру
3. Инсан капиталы.
Тяърцбя эюстярир ки, “електрон
щюкумят “ технолоэийаларына
йцксяк игтисади инкишафа малик
олан юлкяляр даща фяал кечирляр.
“Електрон щюкумят” технолоэийалардан истифадясиня эюря Ъянуби
Корейа, Сингапур, АБШ, Бюйцк
Британийа вя Авропанын апарыъы игтисадиййатына малик олан юлкяляр Нидерланд, Бюйцк Британийа, Данимарка лидер юлкяляр сийащысындадырлар. Юлкяляр цзря йарадылмыш вя
истифадя олунан “електрон щюкумят” системляри тяряфиндян тягдим
олунан онлайн хидмятлярин инкишафынын ясас мейары “бир пянъяря”
принсипи цзяриндя гурулмуш “електрон хидмят” порталыдыр. Ъянуби
Корейанын лидер олмасынын ясас
сябябляриндян бири дя мобил телефонларын имканларындан йарарланмасы, Ипщоне вя Андроид системляри цчцн мобил ялагялярдян (програмларын) эениш истифадя олунмасы, бцтцн юлкя яразисиндя 3Э шябякяси васитяси иля ялйетярлилийинин тямин едилмясидир. Корейада “електрон щюкумят” порталы истифадячиляря тягдим олунан бцтцн електрон
хидмятлярин 87%-ни бир нюгтядя
(порталда) ъямляшдирир. Ъянуби
Корейанын щяр бир вятяндашы юз
марагларына уйьун “електрон щюкумят” порталындан чох ращат истифадя едир вя истянилян вахт мобил
телефонунда олан мобил ялавяляр
(програмлар) васитясиля истянилян
сорьуйа чох тез бир заманда ъаваб
ала биляр. Мараглыдыр ки, Ъянуби
Корейа щюкумяти “електрон щюкумят” системи васитясиля вятяндашлара там дольун електрон тялим
(тящсили) ямяк онлайн биржасыны тягдим едир. [13]
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1991-ъи илдян мцстягиллийини
елан едян Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян бир сыра дювлятлярля, ейни заманда Ъянуби Корейа иля сийаси, игтисади, мядяни
ялагяляр йаратмышдыр. Инкишафда
олан юлкялярин сырасына дахил олан
Азярбайъан Республикасы инкишафын ясасыны инсан капиталында эюрцр.
Бу сябябдян тящсиля, елмя кцлли
мигдарда вясаит айрылыр. Азярбайъан Республикасынын Президенти
Щейдяр Ялийевин узаг эюрян сийасяти нятиъясиндя мцстягиллийимизин
илк илляриндя эцълц ялагяляр гурулмушдур. Даща сонра Илщам Ялийевин тяшяббцсу иля бу сийасят давам етдирилмишдир. Корейа Республикасынын Азярбайъан Республикасында 4 март 2006-ъы илдя сяфирлийи ачылмышдыр. Даща сонра Азярбайъан Республикасынын 14 март
2007-ъи илдя Корейа Республикасында сяфирлийи фяалиййятя башламышдыр. Бундан сонра 2007-ъи ил
23-25 апрел тарихиндя Президент Илщам Ялийевин Корейа Республикасына илк рясми сяфяри олмушдур.
Корейа Республикасы иля мцщцм
мцгавиляляр имзаланмышдыр. [11]
Буэцн Азярбайъан вя Корейа
Республикасы тякъя нефт секторунда

дейил, ейни заманда, гейри нефт секторундада ямякдашлыг едир вя бу
сябябдян дя, сон дюврлярдя тящсил,
мядяниййят, сянайе сащясиндя дя
ялагяляр гурулмушдур. Дювлятимиз
эянъляря щяр заман гайьы иля йанашмыш вя бунун нятиъясидир ки, сон
илляр эянъ мцтяхяссислярин йетишмяси цчцн Азярбайъандан кянарда
тящсил аланларын сайы эцнц-эцндян
артыр. Бу ися дювлятин йцрцтдцйц
сийасятля цст-цстя дцшцр. Чцнки
дювлятин ясас мягсяди нефт капиталыны инсан капиталы иля явяз етмякдир. Бу сийасяти инкишаф етмиш дювлятлярин демяк олар ки, яксяриййятиндя мцшащидя етмяк олар.
ХХ ясрин орталарында юз мцстягиллийиня говушан Корейа Республикасы касыб аграр юлкядян сянайе
вя пост сенайе юлкясиня гядяр инкишаф йолу кечмишдир. Ъянуби Корейанын сцрятли игтисадиййатынын ясасыны
инсан капиталы тяшкил едир. Бу сябябдян елмя, тящсиля хцсуси диггят вя
гайьы иля йанашылыр. Ъянуби Корейа
Республикасынын буэцн ясас мягсяди юз университетляриня йцксяк сявиййяли тялябя вя алим, профессор
щейятини ъялб етмяк, тящсилдя йенийени наилиййятляр ялдя етмякдир.
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İtki

Şövkət Tağıyeva
Azərbaycan elminə ağır itki üz verib. Görkəmli
şərqşünas, tarixçi alim, tarix elmləri doktoru, professor Şövkət xanım Tağıyeva ömrünün 89-cu ilində vəfat edib.
Ş.Tağıyeva 1926-cı ildə Bakıda anadan olub. O,
ADU-nun (indiki BDU) Şərqşünaslıq fakültəsinin
ilk məzunlarındandır. Şərq tarixi üzrə elmlər namizədi və doktoru adını almış ilk azərbaycanlı qadındır. Onun gərgin elmi axtarışlarının bəhrəsi olan
«İran Azərbaycanında milli-azadlıq hərəkatı
(1917-20-ci illər)» adlı ilk monoqrafiyası 50-ci
illərdə çapdan çıxıb. Daha sonra onun «XIX əsrin
sonu- XX əsrin əvvəllərində İranda torpaq mülkiyyətinin formaları və torpaqdan istifadə qaydaları»,
60-cı illərin sonlarında «XIX əsrin sonu XX əsrin
əvvəllərində İran kəndlilərinin vəziyyəti», az sonra
«Təbriz üsyanı» adlı monoqrafiyaları çap olunub.
Çağdaş İranın və Güney Azərbaycanın sosial-siyasi
durumuna, bu bölgədə gedən siyasi, sosial-mədəni
və iqtisadi proseslərə dair onun 40-dan çox dəyərli
məqaləsi var. Onlarca elmi-publisistik yazıları
Moskva, Özbəkistan, Türkiyə, İran, Almaniya və
Kanadada çap edilib.
Güney Azərbaycanın tarixi, siyasi və sosial
məsələlərinin elmi prizmadan işıqlandırılması
sahəsində yorulmadan çalışan bu cəfakeş alim İran
tarixşünaslığı ilə bağlı bir sıra məsələlərin obyektiv
tədqiqində əvəzsiz xidmətlər göstərib.
Güney Azərbaycanın ən yeni tarixinə aid hər
hansı məsələnin qoyuluşu və elmi şərhi
Ş.Tağıyevanın əsərlərinə istinadsız keçinə bilmir.
Ş.Tağıyeva 1976-cı ildə Azərbaycan EA Şərqşü-

naslıq İnstitutunun elmi strukturunda «Cənubi
Azərbaycan tarixi şöbəsi»nin yaradılmasına nail
olub, az müddətdə gənc və istedadlı araşdırıcıları
ətrafına toplayıb, onlara elmi istiqamət verib.
Şövkət xanımın başçılığıyla aparılan elmi axtarışların nəticəsi olaraq «Cənubi Azərbaycan tarixi
oçerkləri» adlı dəyərli kitabın 1-ci cildi işıq üzü
görüb. Şərqşünas mütəxəssislər stolüstü kitabı olan
bu qiymətli əsər tarixşünaslığımızın Güney qolu
üzrə ilk sanballı əsərdir. «Güney Azərbaycan» kitabı da onun adı və zəhməti ilə bağlıdır.
Hazırda orta məktəblərdə tədris olunan
«Azərbaycan tarixi» kitablarının
Güney
Azərbaycana aid bölmələri Şövkət xanımın əməyinin məhsuludur. Onun yazılarında Vətənin zorla
parçalanması, başına gətirilən müsibətlər və bütöv
Azərbaycan ideyası çox geniş diapazonda və aparıcı xətlə verilir.
Azərbaycanın mütəfəkkir oğlu və siyasi xadimi
Ş.M.Xiyabanini o taylı-bu taylı elmi ictimaiyyətə
tanıtdıranlardan biri məhz Ş.Tağıyevadır. Haqlı
olaraq onu Xiyabaninin ən yaxşı təbliğatçısı və
mənəvi varislərindən biri hesab edirlər.
Şövkət Tağıyeva Azərbaycan şərqşünaslığında
özünəməxsus cığır açıb, sağlığında ikən öz məktəbini – Güney Azərbaycanşünaslıq məktəbini yarada
bilıb.
Görkəmli şərqşünas alim Şövkət Tağıyevanın
əziz xatirəsi həmkarlarının, onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!
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Cəmilə Sadıqova
Azərbaycan elminə ağır itki üz verib. Görkəmli
şərqşünas alim, filologiya elmləri namizədi, AMEA
akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutunun “Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Cəmilə Əli
qızı Sadıqova 2015-ci il martın 17-də ömrünün 80-ci
ilində vəfat edib.
Cəmilə Sadıqova Azərbaycanda fars dilinin, dilçilik
tarixinin və leksikoqrafiyasının tədqiqində böyük xidmətləri olan alimlərdəndir. O, həyatının 56 ilini AMEA
Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi fəaliyyətə sərf edib.
Cəmilə Sadıqova 1935-ci il dekabrın 12-də
Azərbaycan Respublikası Şəmkir rayonunun
Naxırçılar qəsəbəsində anadan olub. O, 1953-cü ildə
həmin rayonda orta məktəbi bitirib, 1954-cü ildə
Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin
fars dili şöbəsinə daxil olub.
C.Sadıqova 1959-cu ildə Universiteti bitirib, təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutuna göndərilib. İki il kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışdıqdan sonra 1961-64-cü illərdə həmin institutun nəzdində fars dili üzrə aspiranturada təhsil alıb.
1965-ci ildə «Fars dilində şəxs əvəzlikləri (tarixi
aspektdə)» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını
müvəffəqiyyətlə müdafiə edib və filologiya elmləri
namizədi adını alıb.
Filologiya elmləri namizədi C.Sadıqova həmin
dövrdən ömrünün sonuna qədər Şərqşünaslıq institutunda elmi fəaliyyətini davam etdirib və fars dilçiliyi üzrə
100-ə yaxın məqalə və monoqrafiya yazıb. Onun «Fars
dilində şəxs əvəzliyi (tarixi aspektdə)» adlı monoqrafiyası 1975-ci ildə «Elm» nəşriyyatında nəşr olunub.
C.Sadıqova sonralar həmkarı Təyyibə Ələsgərova
94

•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015

ilə birgə fars dilçiliyinin müxtəlif sahələrinə dair tədqiqatlar aparıb, fars dilçilik tarixi və leksikoqrafiyası
sahəsində bir sıra məqalə və kitablar nəşr etdirib.
Azərbaycanda fars dilinin tədqiqinin zəngin tarixini araşdırmış C.Sadıqovanın T.Ələsgərova ilə birgə
1990-cı ildə «Fars dilini tədqiq edən Azərbaycan
alimləri» adlı kitabı çapdan çıxıb. Əsərin uğuru və
böyük əhəmiyyəti İran naşirlərinin də diqqətini cəlb
edib və bu kitab fars dilinə tərcümə edilərək 1999-cu
ildə Tehranda «Təhqiqate daneşməndane Azərbaycan
dər bareye zəbane farsi» adı altında çapdan çıxıb.
C.Sadıqova T.Ələsgərova ilə birgə elmi araşdırmalarını fars-türk leksikoqrafiyasının təşəkkül dövrünün tədqiqi ilə davam etdirib. Bu tədqiqatların nəticəsində 1993-cü ildə 13-cü əsrin görkəmli Azərbaycan
alimi Hinduşah Naxçıvaninin «əs-Sihah əl-əcəmiyyə» lüğətinin elmi-tənqidi mətnini, 1996-cı ildə isə
həmin dövrün daha bir görkəmli Azərbaycan alimi
Hüsaməddin Xoyinin leksikoqrafiyamız tarixində ilk
mənzum lüğət olan «Töhfeyi Hüsam» əsərinin elmitənqidi mətnini, transkripsiyasını, türkcə sözlüyün
əlifba sırası ilə düzümünü və dil xüsusiyyətlərini
əhatə edən kitabları çapdan çıxıb.
«Əs-sihah əl-əcəmiyyə» kitabı H.Z.Tağıyev adına
mükafata layiq görülərək yüksək qiymətləndirilib.
C.Sadıqovanın İran və Türkiyədə də fars dilçiliyinə dair elmi məqalələri çap edilib.
Görkəmli şərqşünas alim Cəmilə Əli qızı
Sadıqovanın əziz xatirəsi həmkarlarının, onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!

Yeni kitablar

Дцнйамалы Вялийев.
«Тцрк дцнйасы глобал
игтисади инкишаф йолларында»

АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда
тцрк дцнйасынын игтисадиййатына щяср
олунмуш йени китаб ишыг цзц эюрцб.
«Тцрк дцнйасы глобал игтисади инкишаф йолларында» адлы топлуйа Шяргшцнаслыг Институтунун «Шярг-Гярб» шюбясинин мцдири, игтисадиййат цзря
елмляр доктору Дцнйамалы Вялийевин узун илляр тцрк дцнйасынын игтисади инкишаф проблемляри щаггында
йаздыьы мягаляляр дахил едилиб.
Китабда илк юнъя Милли Мяълисин депутаты, Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийеванын юн сюзц тягдим едилир. Топлу
3 бюлмядян ибарятдир. Азярбайъан
вя Тцркийянин игтисади инкишаф проблемляриня щяср едилмиш йазылар ики
айры бюлмядя верилир. Тцрк дцнйасынын ортаг проблемляри «Тцрк
дцнйасы глобал игтисади инкишаф йолларында» адлы бюлмядя охуъуларын
нязяриня чатдырылыр. Бу бюлмянин
сон фясли мцяллифин дцнйа игтисадиййаты вя глобаллашма щаггында
мцщазиряляриня щяср едилиб.
«Средневековый восток.
Проблемы историографии и
источниковедения»
АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтун-

да Совет Иттифагы Гящряманы,
Шяргшцнаслыг Институтунун директору олмуш дцнйа шющрятли алим, академик Зийа Бцнйадовун хатирясиня щяср едилмиш «Средневековый
восток. Проблемы историографии и источниковедения» адлы
топлу ишыг цзц эюрцб. Рус дилиндя
мягалялярин топландыьы топлу Орта
ясрляр Шяргинин тарихшцнаслыг вя
мянбяшцнаслыьынын актуал проблемлярини ящатя едир. АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунун директор
мцавини, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Шащин Мустафайевин редактяси алтында ишыг цзц эюрмцш топлуда
Азярбайъан, Русийа, Эцръцстан,

Таъикистан, Канада вя АБШ-дан
олан алимлярин мягаляляри йер алыр.
Топлуда Азярбайъан алимляриндян Ш.Мустафайевин ХВЫ ясрин
биринъи йарысы вя орталарында Сяфяви
тарихи салнамяляриндя Османлы сурятляриня, Ф.Ясядовун ХХ ясрин
икинъи йарысында апарылмыш тядгигатларда Хязярлярин щюкмранлыьынын мцддятиня даир мцбащисяляря,
Н.Ахундованын яряб-тцрк мцнасибятляринин илкин дюврцндя тцрк
щярб сянятинин мцсялман ярябляря тясириня даир мягаляляри йер алыр.
Диэяр юлкяляри тямсил едян алимлярдян Канададан Щ.Мяммядовун ХВ-ХВЫ ясрляр Османлы тарихи ядябиййатында яъняби сурятя Ямир Теймура; Эцръцстандан
Е.Мачитидзенин Османлы империйа-

сында йящуди миллятинин тарихиня,
АБШ-дан М.Толмачованын ъоьрафи биликляр сащясиндя Ящмяд ибн
Мяъид вя Птоломей тимсалында елмдя сяляфлярин нцфузуна; Русийадан А.Шыхсяидовун Авропа тарихшцнаслыьында “Дярбянднамя” тарихи хроникасына щяср олунмуш вя
с. мягаляляри гейд етмяк олар.
Шяргшцнаслыг Институтунун
“Елми арашдырмалар”ы.
Х бурахылыш
АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтун
“Елми арашдырмалар”ынын Х бурахылышы ишыг цзц эюрцб. Шяргшцнаслыг
Институтунун директору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийеванын цмуми редактяси, институтун директор
мцавини,
АМЕА-нын
мцхбир цзвц Шащин Мустафайевин
вя “Иран филолоэийасы” шюбясинин
апарыъы елми ишчиси ф.ц.ф.д. Сяадят
Шыхыйеванын елми редактяси иля няшр
олунмуш елми-нязяри мягаляляр топлусунун бу сайында 50-йя йахын
мягаля 6 бюлмядя тягдим олунуб.
“Ядябиййатшцнаслыг” бюлмясиндя
Сябиня Сялимованын “Щарун ярРяшид образы яряб фолклор нцмунясиндя”, Сяадят Шыхыйеванын “Азярбайъан тясяввцф ядябиййаты тарихиня бир бейти иля дахил олан шаир - Шащ

Хяндан”, Паша Кяримовун “Сцрури дюврц Ватикан нцсхяси” вя с. кими мараглы мягаляляри дяръ олу•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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нуб. Дилчиликля баьлы бюлмядя Лаура Оруъованын “Ял-Бярдяинин
“Щядяигцд-дягиг” адлы ясяри ясасында яряб дилиндя кюмякчи сюзлярин ролу”, Зенфира Рцстямованын
“Ираг-тцркман диалектинин тядгиг
тарихи щаггында бязи мцлащизяляр”
кими мягалялярини гейд етмяк
олар. “Тарих, археолоэийа, етнографийа” бюлмясиндя Шащин Мустафайевин “Чаьдаш Азярбайъан тарихшцнаслыьынын бязи нязяри мясяляляри”,
Фярда Ясядовун “Хязярлярин
яряблярля Ипяк йолу тиъарятиндя тяряфдашлыьы”, Видади Мустафайевин
“Ъянуби азярбайъанлыларын етноним мясяляси” вя с. мягаляляр йер
алыб. Топлуда щямчинин Гадир Сяфяровун “Ибн Ярябинин “Яйани-сабитя”си ислам метафизик фикриндя йени мярщяля кими” (“Фялсяфя” бюлмясиндя), “Есмералда Щясянованын “Тцркийя иътимаи-сийаси фикриндя нурчулуг” (“Илащиййат” бюлмясиндя), Дцнйамалы Вялийев вя Защедиаввал Масудун “Глобал малиййя бющранынын (2008-2010-ъу илляр) Йахын Шярг юлкяляриндя тязащцрц хцсусиййятляри” (“Игтисадиййат” бюлмяси) кими мараглы мягаляляр дяръ олунуб.
Теймур Садыгов.
Яряб вя ибри дилляриндя
мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик категорийаларынын гаршылыглы
ялагяляри
АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун елми ишчиси Теймур Садыговун

Яряб вя ибри дилляриндя мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик категорийаларынын гаршылыглы ялагяляри китабы ишыг цзц эюрцб.
Ясяр цч фясилдян ибарятдир. Биринъи фясилдя ясасян яняняви яряб
грамматика нязяриййясинин, еляъя
дя ибришцнас грамматиклярин
мцяййян вя гейри-мцяййян сюзлярин семантик вя формал хцсусиййятляринин юйрянилмясиня йер
айрылыб. Бу фясилдя арашдырылан диллярдя гейри-мцяййянликля баьлы
онун бялаьят эюзяллийи, бялаьят
щядяфляри вя тянвинля ялагядар сюз
ачылыр.
Ясярин «Мцяййянлик вя гейримцяййянлик бир категорийанын ики
компоненти кими» башлыьы алтында
икинъи фяслиндя яняняви яряб
грамматикляринин, йящуди алимляринин, еляъя дя Авропа ярябшцнасларынын фикирляри нязярдян кечириляряк, мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик барясиндя цмуми фикир
ялдя едилмясинин мцмкцнлцйц барядя сюйлянилир. Бу фясилдя конкрет
мисаллар васитясиля бу категорийанын бир-бири иля баьлы олан ики компонентинин мащиййятинин айры-айрылыгда ачылмасына ъящд эюстярилир.
«Яряб вя ибри дилляриндя
мцяййянлийин ифадя цсуллары» башлыглы цчцнъц фясил яряб вя ибри дилляриндя мцяййянлик артикли, битишян
явязликлярин мцвафиг гайдалара
уйьун олараг исим вя юн гошмаларла ишлянмяси, исимлярин тяркибиндя
ишлянмяси вя с. эюстярилир.
Ясярин сонунда гыса нятиъяляр,
истифадя едилмиш ядябиййат сийащысы
верилир.
Ханымзяр Кяримова.
«Ядяб» жанры вя ят-Тянухинин
«Нишвар ял-мущадара вя яхбяр
ял-музякяра» ясяри
АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун «Яряб филолоэийасы» шюбясинин
бюйцк елми ишчиси, ф.ц.ф.д. Ханымзяр Кяримованын монографийасында илк дяфя олараг яряб нясринин
эюркямли
нцмайяндяляриндян
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олан Ябу Яли ял-Мущасссин ят-Тянухинин «Нишвар ял-мущадара вя
яхбяр ял-музякяра» ясяри ясасында «ядяб» жанры тядгиг олунур. ЯтТянухинин бу ясяри тядгигата ъялб
едилмякля йанашы, ядибин щяйат вя
йарадыъылыьы илк дяфя олараг, эениш
шякилдя арашдырылыр. Хцсусиля ясярин
Азярбайъан тарихи иля баьлылыьы,
щямчинин Хррямиляр щярякатынын
башчысы Бабяк образы ишыгландырылыр.
Ясяр эириш, цч фясил, нятиъя вя
ядябиййат сийащысындан ибарятдир.
«ВЫЫЫ-Х ясрлярдя яряб ядябиййатынын иникишаф хцсусиййятляри» башлыглы биринъи фясилдя яряб хилафятиндя баш верян иътимаи-сийаси шяраит,
яряб-мцсялман мядяниййятинин
башлыъа хцсусиййятляри, Х яср яряб
ядябиййатынын ясас истигамятляри
арашдырылыр.
«Ядяб» жанры вя ят-Тянухинин
йарадыъылыьы» башлыглы икинъи фясилдя
бу жанрын мейдана чыхдыьы ядябимядяни мцщит вя онун идейа естетик гайнаглары, ят-Тянухинин ясярляринин ясас идейа-мязмун вя форма-жанр хцсусиййятляри нязярдян
кечирилир.
«Нишвар ял-мущадара вя яхбяр
ял-музякяра» ясяри «ядяб» жанрынын парлаг нцмуняси кими» адланан цчцнъц фясилдя ясярин гурулушу, мювзу даиряси вя бядии хцсусиййятляри тящлил едилир.
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Şərqşünaslıq İnstitutunda ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci
ildönümünə həsr olunmuş ümumi yığıncaq keçirilib

Майын 6-да АМЕА академик
З.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери, улу юндяр, мцасир
Азярбайъанын баниси вя гуруъусу
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
92-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш
цмуми йыьынъаг кечирилиб. Миллят
вякили, Институтун директору, АМЕАнын мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева чыхышында Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан халгынын тарихи инкишафында мцстясна хидмятляриндян данышыб: «Щейдяр Ялийев Азярбайъан
тарихиндя мцстясна ролу олан шяхсиййятдир. Азярбайъанын тарихинин
40 или цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу юндяр
халгымызын тарихиня эюрдцйц мисилсиз ишлярля бюйцк гуруъу шяхсиййят
вя хиласкар кими дцшцб. Онун щям
советляр дюврцндя, щям дя мцстягиллик илляриндя Азярбайъан халгына
хидмятляри явязсиздир. Мян ону ян
бюйцк азярбайъанлы, ян бюйцк вятянпярвяр щесаб едирям».
Мцстягил Азярбайъанын рящбярлийиня халгын тяляби иля республиканын ян чятин вахтында эялян
Щейдяр Ялийевин гыса мцддятдя
иътимаи асайишин бярпасына наил олдуьуну дейян Эювщяр Бахшялийева, улу юндярин халгда эяляъяйя
бюйцк инам йаратдыьыны, гыса бир
заманда юлкямизин йцксяк игтиса-

ди инкишафынын ясасыны гойдуьуну,
реэионда лидер дювлятя чевирдийини
гейд едиб.
Э.Бахшялийева Щейдяр Ялийевин юлкянин щяйатынын бцтцн сащяляриня, о ъцмлядян елмя бюйцк
диггят йетирдийини сюйляйиб. Улу
юндярин икинъи дяфя щакимиййятя
гайыданда, 1993-ъц илдя мящз биринъи эюрцшцнц Елмляр Академийасында Азярбайъан зийалылары иля кечирдийини хатырладан Эювщяр ханым, онун щямин эюрцшдя сюйлядийи сюзляри хатырладыб: “Елмляр
Академийасы Азярбайъан халгынын
бир нечя нясли тяряфиндян йарадылмыш милли сярвятидир, биз ону горуйуб йашатмалыйыг”.
Э.Бахшялийева бу эцн дя улу
юндярин йолунун Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян лайигинъя да-

вам етдирилдийини гейд едиб вя юлкядя эедян нящянэ гуруъулуг ишляринин, эцндян-эцня эцълянян игтисадиййатымызын, сцрятля абадлашан вя инкишаф едян шящяр вя районларымызын, мядяниййятя, елмя,
сящиййяйя эюстярилян явязсиз
гайьынын бунун яйани тясдиги олдуьуну билдириб.
Сонра Шяргшцнаслыг Институтунун
“Шярг-Гярб” шюбясинин мцдири, игтисадиййат цзря елмляр доктору
Дцнйамалы Вялийев чыхыш едяряк
Щейдяр Ялийевин щям советляр
дюврцндя республикамызын инкишафы
йолунда эюстярдийи хидмятлярдян,
щям дя мцстягиллик илляриндя юлкя
игтисадиййатыны ян чятин вязиййятлярдян чыхардараг йцксяк инкишаф
истигамятиня йюнялтмясиндян вя бу
сащядя эюрцлян ишлярдян данышыб.
Даща сонра институтун “Яряб филолоэийасы” шюбясинин мцдири, филолоэийа цзря елмляр доктору Вилайят
Ъяфяр, “Ъянуби Азярбайъан” шюбясинин мцдири, игтисадиййат цзря
фялсяфя доктору Якрям Биже, институтун щямкарлар тяшкилатынын сядри,
щцгуг цзря фялсяфя доктору Солтаняли Мирзязадя чыхыш едяряк, улу
юндярин Азярбайъан халгынын щяйатында вя елмимизин инкишафында
мцстясна хидмятляриндян сюз
ачыблар.
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20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí 25-úè èëäþíöìö ãåéä åäèëèá
Йанварын 16-да АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда 1990-ъы ил йанварын 20-дя совет гошунларынын Азярбайъанда тюрятдийи ганлы фаъиядя шящидлик зирвясиня уъалан
мярд Вятян ювладларынын хатиряси йад едилиб. 20
Йанвар фаъиясинин 25-ъи илдюнцмцня щяср едилмиш
тядбирдя чыхыш едян миллят вякили, Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Эювщяр Бахшялийева 1990-ъы ил йанварын 19-дан
20-ня кечян эеъя баш вермиш фаъияли щадисялярин
халгымызын гящряманлыг тарихи олдуьуну гейд едиб:
“Щямин эеъя Азярбайъан халгы юз мцстягиллийи,
азадлыьы уьрунда мцбаризяйя галхды. Бюйцк империйанын щярби машыны Азярбайъана тяъавцз етмишди. Аьыр щярби техниканын вя тяпядян-дырнаьадяк
силащланмыш амансыз щярбчилярин гаршысына ялийалын
чыхмаг фядаилик иди. Шящидляримиз юз ганлары иля
халгымызын гящряманлыг салнамясиня нювбяти сящифя йаздылар. Бу ганлы щадисялярдя халгымыз 132
шящид верди, 700-я йахын инсан йараланды”.
Э.Бахшялийева щямин эцнлярдя, Азярбайъанын
щяртяряфли блокадайа алындыьы бир заманда цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Москвада, башда Михаил Горбачов олмагла Совет рящбярлийини тянгид
едян бяйанат вермясини вя Азярбайъан халгынын
сясини бцтцн дцнйайа чатдырмасыны вурьулайыб.

Эювщяр ханым шящидлярин хатирясинин анылмасы иля
баьлы фярман вя сярянъамлары да гейд едиб.
Тядбирдя Шяргшцнаслыг Институтунун “Яряб филолоэийасы” шюбясинин мцдири, филолоэийа цзря елмляр
доктору Вилайят Ъяфяров, “Шярг-Гярб” шюбясинин
мцдири, игтисадиййат цзря елмляр доктору Дцнйамалы Вялийев, “Иран тарихи вя игтисадиййаты” шюбясинин баш елми ишчиси, тарих цзря елмляр доктору Солмаз Рцстямова-Тощиди, “Ъянуби Азярбайъан”
шюбясинин бюйцк елми ишчиси, тарих цзря фялсяфя доктору Сцбщан Талыблы вя башгалары чыхыш едяряк бу
ганлы щадисялярдян илляр кечмясиня бахмайараг,
халгымызын о мцдщиш эеъяни даим хатырладыьыны вя
бу фаъияни тюрядянляря юз дярин нифрятини билдирдийини сюйлядиляр.

Õîúàëû øÿùèäëÿðè Øÿðãøöíàñëûã Èíñòèòóòóíäà àíûëäûëàð

ХХ ясрин ян дящшятли фаъияляриндян бири кими тарихя дцшян Хоъалы сойгырымынын гурбанлары АМЕА
академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда анылыблар. Февралын 23-дя Шяргшцнаслыг Институтунда кечирилян Хоъалы шящидляринин аным тядбириндя чыхыш едян миллят вякили, Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева февралын 26-сынын Азярбайъан хал98
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гы цчцн чох аьрылы бир эцн олдуьуну гейд едиб. Миллят вякили Хоъалы фаъиясиня гядяр халгымыза гаршы
тюрядилян гятлиамлар, онларын сябябляриндян дя данышыб, Хоъалыда ящалийя гаршы тюрядилян вящшиликляри писляйиб. Эювщяр ханым сойгырымла баьлы статистиканы да нязяря чатдырыб.
Хоъалы фаъиясинин аьыр нятиъяляри барядя данышан
Э.Бахшялийева, халгымызын бу эцнц бюйцк щцзн вя
кядярля гейд етдийини сюйляйиб вя хоъалыларын ермяни-совет щярби бирляшмяляриня гаршы гейри-бярабяр дюйцшдя иэидликля вурушдугларыны, халгымызын
гящряманлыг тарихиня шяряфли сящифяляр йаздыгларыны
билдириб.
Эювщяр Бахшялийева Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти Лейла Ялийеванын рящбярлийи иля
щяйата кечирилян “Хоъалыйа ядалят!” бейнялхалг
тяблиьат-тяшвигат кампанийасы чярчивясиндя эюрцлян ишлярдян, бу чярчивядя Хоъалы сойгырымынын
Азярбайъан халгына гаршы сойгырымы акты кими танынмасы цчцн щяйата кечирилян мягсядйюнлц фяа-
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лиййятдян, бу истигамятдя Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты вя диэяр бейнялхалг гурумлар сявиййясиндя
эюрцлян тядбирлярдян данышыб.
Хоъалы фаъиясинин ики йцз иля йахын бир мцддятдя ермяни шовинист-миллятчиляри тяряфиндян азярбайъанлылара гаршы мцнтязям олараг щяйата кечирилян етник тямизлямя вя сойгырымы сийасятинин давамы вя ян ганлы сящифяси олдуьуну гейд едян Эювщяр ханым, Хоъалынын сясини бцтцн дцнйайа бяйан
етмяйин щяр бир азярбайъанлынын боръу олдуьуну
сюйляйиб. Э.Бахшялийева ермяни миллятчиляринин тарих бойу халгымыза гаршы истяр Шимали, истярся дя
Ъянуби Азярбайъанда щяйата кечирдикляри сойгы-

рымлары барядя щягигятлярин дцнйа иътимаиййятиня
чатдырылмасы сащясиндя Шяргшцнаслыг Институтун
ямякдашларынын эюрдцкляри ишлярдян данышыб.
Тядбирдя институт ямякдашларындан “Дин вя иътимаи фикир тарихи” шюбясинин мцдири Есмералда Щясянова, “Ъянуби Азярбайъан” шюбясинин мцдири Сямяд Байрамзадя вя башгалары чыхыш едяряк, Хоъалы фаъиясинин Азярбайъан халгыны сарсытдыьыны, Хоъалы сакинляриня саьалмаз йаралар, мяняви зярбяляр
вурдуьуну сюйлямякля йанашы, хоъалыларын амансыз сойгырым эцнцндя дя юзлярини ясл гящряман кими апардыгларыны гейд едибляр.

Ýþðêÿìëè øÿðãøöíàñ Àèäà Èìàíãóëèéåâàíûí
õàòèðÿñè àíûëäû
Сентйабрын 19-да вя нойабрын
10-да АМЕА академик Зийа
Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунун вя Аиля, Гадын вя
Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин коллективляри, еляъя
дя Республика гадын иътимаиййятинин нцмайяндяляри ЫЫ Фяхри Хийабанда эюркямли шяргшцнас алим
Аида Имангулийеванын мязарыны
зийарят едиб, хатирясини дярин ещтирамла аныб, мязары цзяриня яклилляр гойуб, эцл дястяляри дцзцбляр.
Сентйабрын 19-да Шяргшцнаслыг Институтунун директору, Милли
Мяълисин депутаты, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Эювщяр
Бахшялийева, Аиля, Гадын вя
Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин сядри Щиъран Щцсейнова чыхыш едяряк 23 ил юнъя
дцнйасыны дяйишмиш бюйцк алимин
кечдийи 53-иллик щяйат йолундан,
зянэин вя дяйярли елми фяалиййятиндян данышыблар. Э.Бахшялийева
Аида ханымын щям бир алим кими
дцнйа шяргшцнаслыг елминя бюйцк
тющфяляр вердийини, щям дя бир
гадын, ана, щяйат йолдашы кими
Азярбайъан гадынына юрняк бир
юмцр йашадыьыны гейд едиб. Аида
ханымын елми фяалиййятинин щяр
бир дюврцнц хатырладан Эювщяр

ханым, онун мцасир яряб ядябиййатынын тядгигиндя йени бир сящифя ачдыьыны, йени бир мяктябин
ясасыны гойдуьуну сюйляйиб.
Бюйцк алимин гойдуьу зянэин елми ирсля йанашы, елми кадрларын
щазырланмасында эюстярдийи хидмятлярдян сюз ачан Э.Бахшялийева, онун Шяргшцнаслыг Институтуна рящбярлик етдийи дюврдя
баъарыглы бир тяшкилатчы кими юзцнц
эюстярдийини вурьулайыб. Э.Бахшялийева Аида Имангулийеванын
иткисинин тяк шяргшцнаслыьын дейил,
бцтювлцкдя Азярбайъан елминин
бюйцк иткиси олдуьуну гейд едиб.
Октйабрын 10-да Шяргшцнаслыг

Институтунун директору Эювщяр
Бахшялийева, Аиля, Гадын вя
Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитяси сядринин мцавини Сядагят Гящряманова вя ЙАП
Гадынлар Шурасынын Идаря Щейятинин цзвц, ЙАП Нясими район
Гадынлар Шурасы сядринин мцавини
Зярифя Гулийева чыхыш едяряк,
октйабрын 10-да анадан олмасынын 76 иллийи гейд едилян эюркямли алимин кечдийи мяналы щяйат
йолундан, дцнйа шяргшцнаслыьы
цчцн гойдуьу зянэин елми ирсдян сюз ачыблар.
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Çèéà Áöíéàäîâóí èíýèëèñ äèëèíäÿ ÷àï îëóíìóø
“Õàðÿçìøàùëàð-Àíóøòÿãèíèëÿð äþâëÿòè. 10971231” êèòàáûíûí òÿãäèìàò ìÿðàñèìè êå÷èðèëèá

АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи
Музейиндя 2015-ъи ил майын 14-дя
эюркямли шяргшцнас алим, Совет Иттифагы Гящряманы, академик Зийа
Бцнйадовун инэилис дилиндя чап олунмуш “Харязмшащлар- Ануштягиниляр
дювляти. 1097-1231” китабынын тягдимат мярасими кечирилиб. Тядбир Милли
Азярбайъан
Тарихи
Музейи,
З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институту вя Юзбякистан Республикасынын Азярбайъан республикасындакы сяфирлийи иля бирликдя тяшкил олунмушдур.
Академик Зийа Бцнйадовун фундаментал тядгигат ясярляриндян бири олан
бу китаб ЙУНЕСЪО-нун Бейнялхалг
Мяркязи Асийа Тядгигатлар Институту
тяряфиндян инэилис дилиня тяръцмя олунуб вя чапа щазырланмышдыр. Китаб
2015-ъи илдя АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун директор мцавини, АМЕАнын мцхбир цзвц Шащин Мустафайев
вя Инэилтяря шяргшцнасы Томос Велсфордун елми редактяси иля няшр едилмишдир.
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Тягдимат мярасиминя танынмыш
шяргшцнас алимляр, тарихчиляр, Азярбайъан Республикасында аккредитя
олунмуш сяфирликлярин нцмайяндяляри
вя с. иштирак етдиляр.
Тядбир залында гонаглар З.М.Бцнйадовун щяйат вя фяалиййятини якс етдирян шяхси сянядляри вя елми ясярляриндян ибарят стендлярля таныш олдулар.
Мярасими эириш сюзц иля, музейин
директору академик Наиля Вялиханлы
ачараг, гонаглары саламлайыб. О, Зийа

Бцнйадовун эюркямли шяхсиййят вя
шяргшцнас алим кими фяалиййяти, шяхси
кейфиййятляри барясиндя ятрафлы данышыб. Сонра натиг тягдиматы кечирилян
китабын структуру вя мащиййяти баря-

синдя мялумат вериб.
Даща сонра шяргшцнас алимя щяср
олунмуш “Академик Зийа Бцнйадовун миссийасы” сянядли филми нцмайиш
олунуб.
АМЕА висе-президенти, академик
Иса Щябиббяйли юз чыхышында Шярг вя
тцрк-мцсялман халгларынын тарихинин

юйрянилмясиндя Азярбайъан елминин
газандыьы наилиййятляри гейд едиб, бу
ишдя академик Зийа Бцнйадовун
зящмятини хцсуси вурьулайыб. О,
мцстягил Азярбайъанда тарих вя
шяргшцнаслыг елминин инкишафына эюстярилян дювлят гайьысына тохунараг
алимляримизин бундан сонра да фундаментал ясярляр йарадаъагларына ямин
олмасыны гейд едиб.
АМЕА-нын мцхбир цзвц Шащин
Мустафайев юз чыхышында китабын тяръцмяси вя чапыны тяшкил етмиш Бейнял-
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халг Мяркязи Асийа Тядгигатлар Институтунун фяалиййяти, тцрк халгларынын
тядгигиня Институтун тющфяси барясиндя
данышыб вя мцвафиг презентасийаны тягдим едиб. Академик Зийа Бцнйадовун “Харязмшащлар- Ануштягиниляр
дювляти. 1097-1231” адлы китабын инэилис дилиндя чап олунмасынын Азярбайъан елминин дцнйа иътимаиййятиня
таныдылмасында мцщцм ящямиййятя
малик олмасы хцсусиля вурьуланыб.
Тядбирдя чыхыш едян АМЕА
З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун директору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева
Зийа Бцнйадовун шягршцнаслыг ел-

миндя йери вя ролундан данышыб.
Азярбайъан тарихини сахталашдыранлара

гаршы инадлы мцбаризя апармыш
З.Бцнйадовун елми ясярляри тарихимизин нечя-нечя гаранлыг сящифясинин
ачылмасында мцщцм рол ойнамышдыр.
Юзбякистан Республикасынын Азярбайъан Республикасындакы Фювгяладя
вя Сялащиййятли Сяфири Шерзод Файзийев Урэянъ шящяринин фяхри вятяндашы
олмуш Зийа Бцнйадовун Азярбайъан-Юзбякистан достлуг мцнасибятляриндя йери вя ролу барясиндя чыхыш едиб.
Танынмыш шяргшцнас алими таныйанлар онунла баьлы хатирялярини бюлцшцбляр.

Êóáà ñÿôèðè Øÿðãøöíàñëûã Èíñòèòóòóíäà îëäó

Куба Республикасынын Азярбайъандакы сяфири
Омар Медина Кинтеро апрелин 8-дя АМЕА академик
Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунда олуб.
Сяфир илк олараг институтун директору, АМЕА-нын

мцхбир цзвц, миллят вякили Эювщяр Бахшялийева иля
эюрцшцб. Эюрцшдя юлкяляримиз арасында ялагялярдян
сюз ачылыб, сяфиря Шяргшцнаслыг Институтунун фяалиййят
истигамятляри барядя мялумат верилиб.
Сяфир даща сонра Шяргшцнаслыг Институтунун коллективи иля эюрцшцб. Шяргшцнаслыг Институтунун директору Эювщяр Бахшялийева Омар Медина Кинтерону
институт ямякдашларына тягдим едиб. Омар Медина
Кинтеро юлкясинин тарихиндян вя щазыркы дурумундан
бящс едиб, юлкяляримиз арасында ялагялярдян данышыб.
Кубанын мцсялман ящалисиндян дя данышан сяфир, юлкясиндя Сяудиййя Ярябистаны вя Тцркийянин тяшяббцсц иля ики мясъидин инша олунаъаьыны билдириб.
Сонда Омар Медина Кинтеро шяргшцнас алимляри марагландыран суаллара ъаваб вериб.

Àçàä Èñëàì Óíèâåðñèòåòè èëÿ ÿìÿêäàøëûã
ïåðñïåêòèâëÿðè ìöçàêèðÿ åäèëèá
Иран Ислам Республикасынын Азад Ислам Уни- ларда бу меморандумун щазырланараг имзаланверситетинин ректору, мядяниййят вя ислами иршад масы планлашдырылыр.
назиринин мцшавири Пярвин Дадяндиш апрелин 10да АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунда олуб. П.Дадяндиш миллят вякили, Шяргшцнаслыг Институтунун директору,
АМЕА-нын мцхбир Эювщяр Бахшялийева иля
эюрцшцб. Эюрцшдя юлкяляримиз арасында елми,
мядяни ялагялярдян сюз ачылыб, Шяргшцнаслыг Институту иля Азад Ислам Университетинин ямякдашлыг перспективляри мцзакиря едилиб. Тяряфляр арасында гаршылыглы ямякдашлыг щаггында меморандумун баьланмасы гярара алыныб вя йахын вахт•Àçÿðáàéúàí øÿðãøöíàñëûüû•¹1(13)•2015
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ÀÌÅÀ Øÿðãøöíàñëûã Èíñòèòóòóíóí âÿ ßðúèéÿç Óíèâåðñèòåòèíèí àëèìëÿðè
Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíäà ñîéãûðûì àêòûíû áèðýÿ àðàøäûðàúàãëàð
Бейнялхалг елми ялагялярини илдян-иля артыран АМЕА академик
ЗИйа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институту хариъи елм вя тящсил мцяссисяляри иля бирэя елми лайищялярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя дя фяалиййятини эенишляндирмякдядир. Буна бир нцмуня дя Шяргшцнаслыг Институтунун Тцркийянин Яръийяз Университети Ядябиййат факцлтяси Шярг дилляри бюлцмц иля йени баьладыьы мцгавилядир. Бу мцгавиляйя ясасян тяряфляр чох мцщцм бир мювзуну - 19181919-ъу иллярдя Ъянуби Азярбайъанда сойгырым актыны бирэя арашдыраъаглар. Мцгавиляни Шяргшцнаслыг
Институтунун директору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, проф. Эювщяр Бахшялийева вя Яръийяз Университетинин
Ядябиййат факцлтясинин Шярг дилляри
бюлцмцнцн рящбяри проф. др. Эюксел
Тцркюзц имзалайыблар.
“Ъянуби Азярбайъанда сойгырым акты (1918-1919)” адлы лайищянин мягсяди Тцркийя вя Иранын архив
сянядляриндя Ъянуби Азярбайъанда халгымыза гаршы ермянилярин тюрятдикляри ъинайятлярин ашкарланмасы, арашдырылмасы вя иътимаиййятя
чатдырылмасыдыр.
Ики юлкянин бу елм вя тящсил
мцяссисяляринин рящбярляри Гярбин
Османлы дювляти гоншулуьунда христиан дювляти йаратмаг планынын
1918-1920-ъи иллярдя ермянилярин
Эцней Азярбайъанда ганлы фаъияляр

тюрятмяляриня йол ачмасыны; Тцркийядян эялмиш вя Эцней Азярбайъанын
Хой, Салмас, Урмийа вя гоншу яразилярдя мяскунлашмыш ермяни-айсор
бирляшмяляри иля кцрдлярин ямякдашлыьы; эюстярилян дюврдя бурада йашанан фаъия щаггында Азярбайъан тарихшцнаслыьында индийядяк ясаслы
арашдырмаларын апарылмамасыны; ачылмамыш архив материаллары васитясиля
1918-1919-ъу иллярдя Ъянуби Азярбайъанын гярб щиссясиндя ермяниляр
тяряфиндян йерли ящалийя гаршы тюрядилмиш вя тарихя дящшятли “Ъиловлуг
фаъияси” кими дцшян сойгырыма айдынлыг эятирмяйин зярурилийини; тюрядилмиш бу сойгырым актында Бюйцк
Британийа, Франса вя Русийанын ермяниляря дястяйини вя Урмийа эюлц
ятрафында «Кичик Ермянистан дювляти» йаратмаг мягсядиня айдынлыг эятирмяйин ваъиблийини; бу тарихи ъинайятлярин тюрядилмясиндя Тцркийянин
Ъилов адланан яразисиндян бурайа
кючцрцлмцш 40 мин няфяр христиан
ящалинин, о ъцмлядян 30 мин ермянинин фяал иштиракыны, бирляшмиш коалисийа гцввяляринин тяркибиндя рус вя
франсыз забитляринин хидмяти барядя
мялуматларын, 1918-ъи илин февралмарт айларындан 1919-ъу илин феврал
айына кими Урмийа, Хой, Салмас вя
бу мянтягяляря аид айры-айры кяндлярдя азярбайъанлылара гаршы тюрядилмиш сойгырым вя гарятлярдя 200 мин
няфяря йахын динъ ящалинин гятля йе-

тирилмяси барядя мялуматларын илк дяфя олараг иътимаиййятин диггятиня тягдим едилмясинин мцмкцнлцйцнц нязяря алараг лайищянин щяйата кечирилмясиня гярар верибляр.
Шяргшцнас алимляр ермянилярин
Иранда, о ъцмлядян Ъянуби Азярбайъанда мяскунлашмасы тарихинин,
онларын йерли игтисади-тиъарят сащяляриндя фяалиййяти вя сосиал вязиййятляринин, тяшкилатланмасынын вя бу ишдя миссионер тяшкилатларын ролунун,
ермянилярин азярбайъанлылара гаршы
сойгырым актларынын арашдырылмасы истигамятиндя иш апараъаглар.
Лайищя чярчивясиндя йарадылан
ишчи групунун мцвафиг китабхана вя
архивлярдя чалышмасы цчцн гаршылыглы,
еляъя дя Ирана езамиййятляри тяшкил
едиляъяк, щямчинин сойгырым акты
барядя ялдя едилмиш нятиъяляр КИВдя вя елми няшрлярдя ишыгландырылаъаг; орта вя али мяктяблярдя мярузяляр охунаъаг; тарихи шякилляр ясасында фотоалбомлар тяртиб едиляъяк.
Лайищяни щяйата кечиряъяк ишчи
групуна Шяргшцнаслыг Институтундан
«Ъянуби Азярбайъан» шюбясинин
мцдири, т.ц.ф.д. Сямяд Байрамзадя,
щямчинин шюбянин ямякдашлары Щясян Сяфяри, Шащнися Рцстямова,
Ъямаля Мирзяйева, Яръийяз Университетинин Ядябиййат факцлтясинин
Шярг дилляри бюлцмцндян Гафар
Чахмаглы, Унал Йолдаш, Ящмяд
Фярман Чяляби дахил едилибляр.

Øÿðãøöíàñëûã Èíñòèòóòóíóí äèðåêòîð ìöàâèíè Ìîñêâàäà ýþðöøëÿð êå÷èðèá
АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунун директор мцавини, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Шащин Мустафайев Москвада сяфярдя
олуб. Ш.Мустафайев декабрын 17-дя Русийа Елмляр
Академийасынын Шяргшцнаслыг Институтунда олуб вя институтун директор мцавини профессор В.Белокренитски
иля эюрцшцб. Эюрцшдя институтлар арасында елми ямякдашлыьы мющкямляндирмяк, мцштяряк елми-тядгигат
лайищяляри щяйата кечирмяк, конфранслар тяшкил етмяк
вя с. мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб.
В.Белокренитски ямякдашлыьын мцсбят нятиъяляри щаггында данышыб, ютян ил Бакыда кечирилмиш Эянъ шяргшцнасларын бейнялхалг конфрансы щаггында йцксяк фикир102
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дя олдугларыны, конфрансын эюзял тяшкил едилдийини вя
йцксяк сявиййядя кечдийини гейд едиб. О, русийалы
эянъ алимлярин Бакыдан эюзял тяяссцратларла эери
дюндцклярини сюйляйиб. В.Белокренитски институтлар арасында хцсусиля тцрколоэийа, ираншцнаслыг вя ярябшц-

наслыг сащясиндя эениш ямякдашлыг имканларынын олдуьуну ачыглайыб.
Ш.Мустафайев Русийа ЕА Шяргшцнаслыг Институтунда Тцркийя секторунун ямякдашлары иля дя эюрцшцб,
щямчинин институтун няшрляри иля таныш олуб.

Øÿðãøöíàñëûã Èíñòèòóòóíóí Ýÿíú àëèì âÿ ìöòÿõÿññèñëÿð
øóðàñûíûí éåíè ñÿäðè ñå÷èëäè
Ийунун 8-дя АМЕА академик
Зийа Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунун Эянъ алим вя
мцтяхяссисляр шурасынын йыьынъаьы
кечирилди.
Йыьынъаьын
сядри,
Шяргшцнаслыг Институтунун директору, АМЕА-нын мцхбир цзвц Эювщяр Бахшялийева чыхыш едяряк, юлкядя дювлят эянъляр сийасятиня
хцсуси юням верилдийини гейд етди,
Азярбайъан Республикасынын Президентинин эянъляря хцсуси диггят
вя гайьы эюстярдийини, эянълярин
иряли чякилдийини, эянълярин хариъдя
тящсил алмалары цчцн Дювлят програмынын щяйата кечирилдийини,
дювлят тяряфиндян Эянъляр вя Идман Назирлийи вя Эянъляр Фондунун эянълярин елми вя иътимаи-сийаси фяалиййятлярини дяйярляндирдийини билдирди. Э.Бахшялийева АМЕАнын президенти академик Акиф Ялизадянин дя эянъляря бюйцк юням
вердийини, эянъ алимляринин сямяряли елми фяалиййяти цчцн Акаде-

алим вя мцтяхяссисляр шурасынын
сядри, физика цзря фялсяфя доктору
Фамин Салманов, Шяргшцнаслыг Институтунун елми ишляр цзря директор
мцавини, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Шащин Мустафайев чыхыш едяряк,
Шяргшцнаслыг Институтун эянъ алимляринин фяалиййятини йцксяк дяйярляндирдиляр.

мийада щяр ъцр шяраит йарадылдыьыны
вурьулады.
Даща сонра АМЕА-нын Эянъ

Сонра Шяргшцнаслыг Институтунун Эянъ алим вя мцтяхяссисляр
шурасынын сядри, т.ц.ф.д. Сцбщан

Талыблы АМЕА-нын Дцнйа Сийасяти
Институтуна ишя кечдийиндян, шуранын йени сядринин сечкиси кечирилди.
Институтунун Эянъ алим вя мцтяхяссисляр шурасынын сядри, Шяргшцнаслыг Институтунун елми ишчиси Пярвиз Аьайевин сядрлийя намизядлийи
иряли сцрцлдц. Институтун эянъ алимляриндян Ламийя Щцсейнова, Илкин
Алмурадов вя башгалары чыхыш едяряк. П.Аьайевин намизядлийини
дястяклядиляр. Сясвермя нятиъясиндя П.Аьайев йекдилликля
Шяргшцнаслыг Институтунун Эянъ
алим вя мцтяхяссисляр шурасынын
сядри сечилди.
Сонда Шяргшцнаслыг Институтунун Эянъ алим вя мцтяхяссисляр
шурасынын сядри сечилян Пярвиз
Аьайев тядбир иштиракчыларына сечимляриня эюря тяшяккцрцнц билдирди вя ону да гейд етди ки, Институтун эянъ алимляри юлкямизин иътимаи-сийаси вя елми щяйатында даща
да йахындан иштирак едяъяк, юлкямизин елми сявиййясини бейнялхалг
алямдя даща чох тяблиь едяъякляр.
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Ìèõàèë Íóàéìÿíèí øåèðëÿðè
Àçÿðáàéúàí îõóúóñóíà òÿãäèì îëóíäó
Азярбайъанда яряб мящъяр
ядябиййатына, хцсусян дя бу ядябиййатын эюркямли нцмайяндяси
Михаил Нуаймянин ядяби ирсиня
мараг эетдикъя артмагдадыр. Яряб
мящъяр ядябиййатынын Азярбайъанда илк тядгигатчысы олан эюркямли ярябшцнас алим, профессор
Аида Имангулийеванын башладыьы иш
бу эцн дя мцтяхяссисляр тяряфиндян уьурла давам етдирилмякдядир.
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Шяргшцнаслыг Институтунун ямякдашы, филолоэийа цзря фялсяфя доктору Мащир Щямидовун
фяалиййяти бу чалышмалар арасында
диггят чякир. Мащир Щямидовун
тяръцмясиндя “Елм вя тящсил” няшриййатында чапдан чыхмыш “Киприклярин пычылтысы” адлы шеирляр китабы
Михаил Нуаймя ядяби ирсинин Азярбайъанда тяблиьи сащясиндя уьурлу
аддым кими дяйярляндирилир. Китабын редактору миллят вякили, АМЕА
Шяргшцнаслыг Институтунун директо-

Щямидова цнванладыьы мяктуб да
йер алмагдадыр.
Март айынын 2-дя Азярбайъан
Йазычылар Бирлийиндя “Киприклярин
пычылтысы” китабынын эениш тягдимат
мярасими кечирилиб.
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби Илгар Фящми Михаил Ну-

ру, АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Эювщяр Бахшялийевадыр.
236 сящифялик китабын тяръцмяси
иля йанашы орижиналынын да верилмяси
мцтяхяссисляр тяряфиндян тягдирля
гаршыланыб. Китабда Михаил Нуаймянин гардашы нявяси Няъиб Нуаймянин тяръцмя иля баьлы Мащир

аймянин “Киприклярин пычылтысы” адлы китабынын Азярбайъан дилиня тяръцмясини йцксяк гиймятляндириб.
“Поезийаны тяръцмя етмяк, шаирин
дцнйа эюрцшцнц, фялсяфи дцшцнъялярини, рущуну Азярбайъан дилиндя
дцзэцн ифадя етмяк тяръцмячидян
йцксяк пешякарлыг тяляб едир. Бу
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мянада М.Щямидов бюйцк наилиййят газаныб”, - дейян И.Фящми
М.Щямидовун яряб ядябиййатынын
Азярбайъанда тяблиьи истигамятиндя бюйцк ишляр эюряъяйиня инандыьы
гейд едиб.
Азярбайъан Республикасынын
Сурийадакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Мащир Ялийев тядбирдя чыхыш едяряк М.Щямидовун
илляр юнъя Михаил Нуаймя ирсини
Ливанда, Нуаймянин доьма кянди Бискинтада неъя тядгиг етдийинин шащиди олдуьуну билдириб. Беля
ки, М.Щямидовун Михаил Нуаймянин Бискинтадакы евини, мцтяфяккир шаирин Синнин даьынын ятякляриндяки мязарыны зийарят етдийини, шаирин аиля цзвляриндян, хцсусиля дя онун гардашы нявяси Няъибдян шаир щаггында чох шейляр юйряндийини гейд едиб.
Тядбирдя чыхыш едянляр - елмляр
докторлары Вилайят Ъяфяров,
Имамверди Щямидов, фялсяфя докторлары Лаура Оруъова, Мяммядяли Бабашлы вя башгалары
М.Нуаймянин ясярляринин юлкямиздя китаб щалында илк дяфя чап
олунмасыны ядяби наилиййят кими
дяйярляндирибляр, бу истигамятдя
Мащир Щямидова уьурлар арзулайыблар.

