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Hörmətl� oxucular, 

Jurnalımızın son 3 ayda keçd�y�m�z yola nəzər salan Bahar nömrəs�n� s�zlərə təqd�m etməkdən böyük məmnunluq 
duyuruq.

2018-c� �l ölkəm�zdə b�r sıra əlamətdar had�sələrlə zəng�nd�r. Bu �l Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət�n�n 
yaradılmasının 100 �ll�k yub�ley�n� qeyd ed�r�k. Qafqaz İslam Ordusunun Bakını ermən� �şğalından azad etməs�n�n 
100-cü �ldönümü tamam olur.  

Xalqımızın başına gət�r�lən ən dəhşətl� fac�ələrdən b�r� də 100 �l bundan əvvəl - 1918-c� �l�n mart-aprel aylarında 
daşnak-bolşev�k s�lahlı dəstələr� tərəfindən xüsus� qəddarlıqla törəd�lm�ş kütləv� qırğınlar, soyqırımı aktlarıdır.

Yalnız Bahar nömrəs�n�n səh�fələr�ndə dey�l, �l ərz�ndə jurnalımızın bütün nömrələr�ndə Un�vers�tet�m�zdə müas�r 
dövlətç�l�k tar�x�m�z�n öyrən�lməs� və təbl�ğ�, eləcə də xalqımızın başına gət�r�lən fac�ələr�n gənc nəslə, tələbələrə, ölkə 
və dünya �ct�ma�yyət�nə çatdırılması sahəs�ndə görülmüş �şlər, keç�r�lm�ş tədb�rlərlə tanış ola b�ləcəks�n�z.

Ölkəm�z�n dünyada söz və nüfuz sah�b� olmasında, Azərbaycan mədən�yyət� və tar�x�n�n dünyada təbl�ğ�ndə 
hörmətl� Prez�dent�m�z İlham Əl�yevlə yanaşı, Azərbaycanın b�r�nc� v�tse-prez�dent� Mehr�ban Əl�yevanın əvəzs�z 
x�dmətlər� var. “B�r�nc� v�tse-prez�dent Mehr�ban Əl�yeva və Azərbaycan təhs�l�” adlı yazımız Mehr�ban xanımın 
təşəbbüsü �lə ölkəm�zdə elm və təhs�l�n �nk�şafı �st�qamət�ndə görülən �şlərdən, onun təhs�l sahəs�ndək� fəal�yyət�ndən 
bəhs ed�r. M�ll�-mədən� �rs�m�z�n təbl�ğ� �st�qamət�ndə s�ls�lə mater�allarımızın növbət� mövzusu Azərbaycan 
xalçaçılıq sənət�, müsah�b�m�z �sə “Azərxalça” ASC İdarə heyət�n�n sədr�, professor V�dad� Muradovdur. 
Azərbaycan d�l� və ədəb�yyat kafedrasının professoru As�f Hacıyev �lə müsah�bəm�z görkəml� al�m�n qardaş ölkə 
Türk�yəyə səfər�n�n təəssüratlarına həsr olunub. Kafedranın professoru Məhərrəm Qasımlının Novruz bayramı 
haqqında özəl yazısını maraqla oxuyacaqsınız.

Un�vers�tet xəbərlər�, tələbə həyatı, ab�tur�yentlər, məzunlarımız �lə bağlı ənənəv� və rəngl� mater�allarımız yen�l�k və 
uğurlarımızı əks etd�r�r.

Yen� sayımızda görüşmək üm�d� �lə...



TARİXDƏ İZ QOYANLAR

Birinci vitse - prezident Mehriban Əliyeva və Azərbaycan təhsili

Azərbaycan Respubl�kasının B�r �nc�  v�tse-
prez�dent�, Azərbaycanın b�r�nc� xanımı, Heydər 
Əl�yev Fondunun və Azərbaycan Mədən�yyət 
Fondunun prez�dent�, UNESCO və ISESCO-nun 
xoşməramlı səfir� Mehr�ban Əl�yeva ölkəm�zdə və 
dünyada Azərbaycanı lay�q�ncə təms�l edən, 
xeyr�yyəç�,  human�st fəal�yyət�  � lə seç�lən, 
mədən�yyətə, �dmana qayğı �lə yanaşan, elm, təhs�l, 
səh�yyə    sahələr�ndə     ölkədə     və     beynəlxalq

m�qyasda böyük �şlər görən �ct�ma�-s�yas� xad�m 
k�m� tanınır.
Mehr�ban xanım Əl�yevanın �stər xeyr�yyəç�l�k, 
�stərsə də �ct�ma� fəal�yyət�n�n əsas �st�qamətlər� 
sırasında təhs�l mühüm yer tutur. Onun rəhbərl�k 
etd�y�, ümumm�ll� l�der�n �deyalarını sədaqətlə 
həyata keç�rən, dövlət başçısının elm və təhs�l�n 
davamlı �nk�şaf konseps�yasının uğurla həyata 
keç�r�lməs�ndə �ct�ma� təs�sat k�m� fəal�yyət göstərən 
Heydər Əl�yev fondunun fəal�yyət� elmə və təhs�lə 
qayğı nümunələr� �lə zəng�nd�r. 

Heydər Əl�yev Fondu ölkəm�z�n bu sahədək� 
tərəqq�s�nə böyük töhfələr ver�r,  uşaq və 
yen�yetmələr�n  sağlamlığı,  təhs�l�, hərtərəfl� �nk�şafı

üçün nəhəng proqram və lay�hələr həyata keç�r�r, 
beynəlxalq təşk�latlarla əməkdaşlıq ed�r. Dünya 
təhs�l s�stem�nə �nteqras�yanın təm�n ed�lməs�, 
cəm�yyətdə hər  kəs  üçün bərabər  təhs� l 
�mkanlarının yaradılması, yen� məktəblər�n, təhs�l 
ocaqlarının �nşası, gənc nəsl�n �nformas�ya 
texnolog�yalarına dər�ndən y�yələnməs�, elm�-texn�k� 
�nk�şafın təm�n� məsələlər� da�m d�qqət mərkəz�ndə 
saxlanılır.

“Yen�ləşən Azərbaycana yen� məktəb” proqramı
Heydər Əl�yev Fondu tərəfindən 2005-c� �ldən 
həyata keç�r�lən proqramın əsas məqsəd� təhs�l 
sahəs�ndə mövcud olan problemlər�n həll�nə kömək 
etmək, ölkə m�qyasında müas�r standartlara cavab 
verən təhs�l komplekslər� yaratmaq, tədr�s�n 
səv�yyəs�nə b�lavas�tə təs�r edən problemlər� aradan 
qaldırmaq, cəm�yyət�n müxtəl�f təbəqələr�n�n, yerl� 
və xar�c� ş�rkətlər�n, beynəlxalq təşk�latların bu 
s a h ə d ə  b � r g ə  ə m ə k d a ş l ı q  � m k a n l a r ı n ı 
m ü ə y y ə n l ə ş d � r ə r ə k  ü m u m �  � ş � n  x e y r � n ə 
yönəltməkd�r. Proqram çərç�vəs�ndə 2005-2012-c� 
�llər ərz�ndə ölkən�n müxtəl�f bölgələr�ndə 100 
m�ndən artıq şag�rd�n təhs�l aldığı 400-dək məktəb 
b�nası �nşa olunub və yen�dən qurulub. Ç
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“Uşaq evlər� və �nternat məktəblər�n�n �nk�şafı” 
proqramı

Proqram b�lavas�tə fondun prez�dent�n�n təşəbbüsü 
�lə hazırlanıb, Bakıda və ətraf qəsəbələrdə yerləşən 
uşaq evlər�ndə, �nternat məktəblərdə mövcud 
problemlər öyrən�l�b, onların aradan qaldırılması 
üçün konkret �şlər görülüb. 
Proqram çərç�vəs�ndə respubl�ka üzrə 30-dan çox 
müəss�sə əsaslı şək�ldə təm�r ed�lərək yen� 
avadanlıqla təch�z olunub və kommunal şəra�t� 
yaxşılaşdırılıb. Təqd�rəlay�q haldır k�, Heydər Əl�yev 
Fondu yaşı 18-dən yuxarı olan, uşaq evlər�n� tərk 
edən yen�yetmələr�n mənz�llə təm�n olunmasını da 
d�qqət mərkəz�ndə saxlayır. 2009-cu �ldə Fondun 
təşəbbüsü �lə uşaq evlər�ndə tərb�yə almış, yaşı 18-
dən yuxarı olan qızlar üçün Bakının N�zam� 
rayonunda �nşa ed�lm�ş 50 mənz�ll�k yaşayış b�nası 
�st�fadəyə ver�l�b, b�nadakı mənz�llər zərur� mə�şət 
avadanlığı �lə təm�n olunub.

“Təhs�lə dəstək” lay�həs�

Fond lay�hə çərç�vəs�ndə hər �l Ermən�stanın 
Azərbaycana təcavüzü nət�cəs�ndə da�m� yaşayış 
yerlər�n� tərk etm�ş qaçqın, məcbur� köçkün 
a�lələr�ndən olan b�r�nc� s�n�f şag�rdlər�nə çanta və 
məktəb ləvaz�matı həd�yyə ed�r. Gürcüstanın 
az ə r b a yc a n l ı l a r  ya ş a ya n  b ö l g ə l ə r � n d ə k � 
məktəblərə, həmç�n�n Azərbaycanın Qax, Zaqatala 

və Balakən rayonlarında tədr�s�n gürcü d�l�ndə aparıldığı 
məktəblərə də mütəmad� olaraq yen� dərsl�k və tədr�s 
ləvaz�matları göndər�l�r.
Bundan əlavə, b�r sıra xar�c� təşk�lat və ş�rkətlər�n fonda 
həd�yyə etd�klər� müxtəl�f adda çoxsaylı nəşrlər ölkən�n 
al� və ümumtəhs�l məktəblər�nə, uşaq evlər�nə, �nternat 
məktəblər�nə paylanıb. Fond hər �l yen� faydalı nəşrlər 
hazırlayaraq a�d�yyət� üzrə təhs�l müəss�sələr�nə 
göndər�r. Lay�hə yalnız Azərbaycanda dey�l, xar�c� 
ölkələrdə də uğurla həyata keç�r�l�r. “Təhs�lə dəstək” 
lay�həs� çərç�vəs�ndə   Gürcüstan,  M�s�r,  Rumın�ya,  
Rus�ya Federas�yası, Pak�stan və Holland�yada  b�r  sıra 

məktəblər yen�dən qurulub və əsaslı təm�r olunub. 
Pak�stanın Müzəffərabad şəhər� Rara əraz�s�ndə 
zəlzələdən sonra dağılmış qızlar üçün yen� orta məktəb 
b�nasının �nşası ən uğurlu və önəml� lay�hələrdənd�r.
2010-cu �ldə Rus�ya Federas�yasının Ulyanovsk 
şəhər�ndək� 78 nömrəl� orta ümumtəhs�l məktəb�n�n 
b�nası əsaslı təm�r ed�l�b. 2011-c� �ldə Gürcüstanın 
Boln�s� rayonunun Həsən Xocalı və Cəfərl� kəndlər�ndə 
yen� məktəb b�naları �nşa ed�lərək �st�fadəyə ver�l�b. 

“Məktəbəqədər təhs�l müəss�sələr�n�n �nk�şafı” 
proqramı

Azərbaycanda məktəbəqədər təhs�l müəss�sələr�nə 
artan tələbatı nəzərə alaraq Fond 2014-cü �ldə 
“Məktəbəqədər təhs�l müəss�sələr�n�n �nk�şafı” 
proqramını həyata keç�rməyə başlayıb.



Proqramda müəss�sələr�n təm�r�, yen� b�naların �nşası, 
təhs�l�n, t�bb� x�dmət�n, q�danın keyfiyyət�n�n 
yaxşılaşdırılması, qaçqın və məcbur� köçkün a�lələr�n�n 
məskunlaşdığı müəss�sələr�n a�d�yyət� üzrə �st�fadəyə 
ver�lməs�n�n təm�n ed�lməs� və d�gər məsələlər�n həll� 
nəzərdə tutulur.

UNESCO �lə əməkdaşlıq

T ə h s � l  s a h ə s � n d ə  b e y n ə l xa l q  ə m ə kd a ş l ı q 
�st�qamət�ndə də çoxsaylı tədb�rlər həyata keç�r�l�r. 
UNESCO-nun d�qqət�n�n ölkən�n təhs�l problemlər�nə 
cəlb olunması nət�cəs�ndə təşk�latla b�r neçə 
�st�qamətdə əməkdaşlıq əlaqələr� qurulub. Bu əlaqələr 
əsasən, "Təhs�l hamı üçün" proqramını, texn�k�-peşə 
sahəs�ndə əməkdaşlıq, �nkluz�v təhs�l lay�həs�, al� 
məktəblərdə UNESCO kafedralarının yaradılması və 
d�gər sahələr� əhatə ed�r. Təhs�l�n məzmunca 
yen� ləşd � r � lməs � ,  məktəblərdə  �nformas�ya 
texnolog�yalarının gen�ş tətb�q� və d�gər bu k�m� planlar 
d a  � k � t ə r ə fl �  ə m ə kd a ş l ı ğ a  d a x � l  o l a n  ə s a s 
məsələlərdənd�r.

İnd�yə qədər UNESCO-nun baş d�rektorunun 
rəhbərl�y� �lə bu qurumun çoxsaylı məsul �şç�lər� və 
ekspertlər� Azərbaycanda məcbur� köçkün və qaçqın 
a�lələr�ndə yaşayan uşaqların təhs�l problemlər� �lə 
bağlı müxtəl�f lay�hələr �şləy�b hazırlamışlar. 

Ç
A
Ğ
L
A
Y
A
N

Ba
ha

r 
/ 
20

18

10

UNESCO k�m� gen�ş �mkanlara mal�k nüfuzlu 
beynəlxalq təşk�latın bəz� p�lot lay�hələr�n�n 
sınaqdan keç�r�lmə məkanı k�m� məhz Azərbaycanı 
seçməs� ölkədə həyata keç�r�lən təhs�l �slahatlarının 
uğurlu nət�cələr verəcəy�nə yüksək �namın 
təzahürüdür.
Fondun məktəb t�k�nt�s�ndən tutmuş konkret təhs�l 
proqramlarının həyata keç�rlməs�nə qədər gen�ş 
spektr� əhatə edən, Azərbaycan elm�nə və təhs�l�nə 
verd�y� töhfələr xalqımız tərəfindən yüksək 
q�ymətlənd�r�l�r, cəm�yyət�m�zdə böyük rəğbətlə 
qarşılanır, görülmüş məqsədyönlü və ardıcıl �şlər 
ölkəm�z�n gələcəy� üçün yüksək səv�yyəl� kadrların 
yet�şd�r�lməs�nə, bu sahən� müas�r dövrün tələblər� 
səv�yyəs�nə yüksəltməyə x�dmət ed�r.
Qeyd etmək lazımdır k�, Fondun fəal�yyət� yalnız elm 
və təhs�lə verd�y� töhfələrlə məhdudlaşmır, ölkən�n 
�ct�ma� həyatının bütün sahələr�n� əhatə ed�r. Demək 
olar k�, heç b�r sahə Mehr�ban xanımın d�qqət�ndən 
kənarda qalmır, Heydər Əl�yev Fondu Azərbaycan 
həq�qətlər�n�n dünya �ct�ma�yyət�nə çatdırılması, 
ölkəm�z�n üzləşd�y� təcavüzkarlıq faktının �fşası, 
Azərbaycan mədən�yyət�n�n qorunması, �nk�şafı və 
dünyada tanıdılması, ölkəm�z�n müsbət �m�c�n�n 
möhkəmlənd�r�lməs� �st�qamət�ndə məqsədyönlü 
və ardıcıl �ş aparır, mədən�yyətlərarası d�aloqun 
təşv�q�nə mühüm töhfələr ver�r. 

TARİXDƏ İZ QOYANLAR
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Bu �l tar�x�m�zdə taleyüklü əhəm�yyətə mal�k had�sən�n 
- Şərqdə �lk demokrat�k Respubl�ka olan Azərbaycan 
Xalq Cümhur�yyət�n�n qurulmasının 100 �ll�y�n� qeyd 
ed�r�k. 1918-c� �l�n mart-aprel aylarında  daşnak-
bolşev�k dəstələr� tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 
törəd�lm�ş kütləv� qırğınların da 100 �l� tamam olur. 
Hörmətl� Prez�dent İlham Əl�yev 16 may 2017-c� �l 
tar�x�ndə “Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət�n�n 100 �ll�k 
yub�ley� haqqında” sərəncam �mzalayıb. 2018-c� �l�n �lk 
günlər�ndə - yanvarın 10-da �sə 2018-c� �l� ölkəm�zdə 
“Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət� �l�” elan ed�b. Dövlət 
başçısının d�gər b�r sərəncamı �sə 1918-c� �l 
azərbaycanlıların soyqırımının 100 �ll�y� haqqındadır.  
28 may 1918-c� �ldə T�fl�s şəhər�ndə bəyan ed�lən 
Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət� yaddaşlarımıza 
tar�x�m�z�n ən şanlı səh�fələr�ndən b�r� k�m� həkk olunub. 
D�gər tərəfdən uydurma “Böyük Ermən�stan” 
�deyasının gerçəkləşd�r�lməs� məqsəd�lə ermən� 
m�llətç�lər� tərəfindən olduqca gen�ş b�r coğrafiyada 
soydaşlarımıza qarşı həyata keç�r�lən etn�k təm�zləmə, 
deportas�ya və soyqırımlardan b�r� də 1918-c� �l�n mart - 
aprel aylarında  Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran, 
Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və d�gər əraz�lərdə 
törəd�l�b. 

Şərqdə, o cümlədən Türk-İslam dünyasında �lk 
parlament t�pl� respubl�ka olan Azərbaycan Xalq 
Cümhur �yyət �   müas�r  dövlət  təs �sat lar ın ın 
yaradılmasına na�l olub, dövlət quruculuğu sahəs�ndə 
c�dd� tədb�rlər həyata keç�r�l�b, ölkən�n sərhədlər� 
müəyyənləşd�r�l�b, bayrağı, h�mn� və gerb� yaradılıb,  
ana d�l� dövlət d�l� elan ed�l�b. Ölkən�n əraz� bütövlüyü 
və m�ll� təhlükəs�zl�y� təm�n ed�l�b, qısa müddətdə 
yüksək döyüş qab�l�yyətl� hərb� h�ssələr yaradılıb,  
demokrat�k pr�ns�plərə uyğun dövlət orqanları qurulub, 
�qt�sad� �slahatlar aparılıb, maar�fin və mədən�yyət�n 

�nk�şafına xüsus� d�qqət yet�r�l�b, Azərbaycanın �lk 
un�vers�tet� təs�s olunub. Bütün xalqların və d�n 
mənsublarının hüquqları təm�n ed�l�b, qadınlara 
seçk� hüququ ver�l�b. 

AXC gərg�n və mürəkkəb �ct�ma�-s�yas� şəra�tdə öz 
üzər�nə götürdüyü tar�x� m�ss�yanı şərəflə yer�nə 
yet�r�b, hörmətl� cənab Prez�dent İlham Əl�yev�n 
sərəncamında qeyd ed�ld�y� k�m�, zəng�n dövlət 
quruculuğu təcrübəs� �lə m�ll� dövlətç�l�k tar�x�ndə 
s�l�nməz �zlər qoyub,  xalqın qəlb�ndə azadlıq və 
�st�qlal duyğularını güclənd�rməklə respubl�kanın 
gələcək müstəq�ll�y� üçün et�barlı zəm�n hazırlayıb. 
AXC cəm� b�r  � l  on b�r ay ömür sürsə də, 
cümhur�yyətç�l�k amalı və məfkurəs� bütün XX əsr 
boyu genet�k yaddaşımızda və m�ll� şüurumuzda 
hak�m mövqe tutub.  Şura dövrünün bütün 
təzy�qlər�nə baxmayaraq Azərbaycan xalqının 
şüurundan cümhur�yyətç�l�k �deolog�yasını, azadlıq, 
�s t �q la l  amal ın ı  s � lmək  mümkün o lmayıb, 
Azərbaycan xalqı  zaman-zaman müxtəl � f 
formalarda  cümhur�yyət �deolog�yasına sədaqət�n� 
�fadə ed�b. 

Ötən əsr�n sonlarında müstəq�ll�y�n� bərpa edən 
Azərbaycan Respubl�kası məhz tar�x� var�sl�k 

Azərbaycan 
Universitetinin 
rektoru Səadət Əliyeva 

Prezidentin sərəncamları 
tariximizə sahib çıxmaq 
nümunəsidir

100 İLİN YADDAŞI
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üzər�ndən qurulub, Xalq Cümhur�yyət�n�n s�yas� 
var�s� k�m� onun bayrağını, gerb�n�, h�mn�n� qəbul 
ed�b. İst�qlal Bəyannaməs�n�n elan ed�ld�y� 28 may 
günü Respubl�ka Günü k�m� qeyd olunur.

1991-c� �l oktyabrın 18-də qəbul ed�lm�ş “Müstəq�ll�k 
haqqında Konst�tus�ya Aktı”nda qeyd olunur  k�, 
"A z ə r ba yc a n  Re s p u b l � ka s ı n ı n  A l �  S ove t � 
Azərbaycan M�ll� Şurasının 1918-c� �l mayın 28-də 
qəbul etd�y� İst�qlal Bəyannaməs�nə, Azərbaycan 
Respubl�kasının demokrat�k pr�ns�plər�n�n və 
ənənə lər �n �n  var �s l � y �nə  əsas lanaraq  və 
"Azərbaycan Respubl�kasının dövlət müstəq�ll�y�n�n 
bərpası haqqında" Azərbaycan Respubl�kası Al� 
Sovet�n�n 1991-c� �l 30 avqust tar�xl� Bəyannaməs�n� 
rəhbər tutaraq bu Konst�tus�ya Aktını qəbul ed�r və 
müstəq�l Azərbaycan Respubl�kasının dövlət 
quruluşunun, s�yas� və �qt�sad� quruluşunun 
əsaslarını təs�s ed�r. Hörmətl� Prez�dent İlham 
Əl�yev�n sərəncamı da məhz tar�x�m�z�n bu 
dövrünə, Azərbaycan Respubl�kasının öz sələfinə, 
onun ənənələr�nə və dəyərlər�nə  hörmət�n� və 
sədaqət�n� nümay�ş etd�r�r.

AXC dövründə daşnak-bolşev�k s�lahlı dəstələr�n�n 
törətd�klər� soyqırımı faktlarının araşdırılması üçün 
yaradılan Fövqəladə İst�ntaq Kom�ss�yasının üzə 
çıxardığı həq�qətlər�n xalqın yaddaşında h�fz 
ed�lməs� və dünya �ct�ma�yyət�nə çatdırılması üçün 
b�r sıra tədb�rlər görülsə də,  Cümhur�yyət�n 
süqutundan sonra bu proses dayandırılıb və 
həq�qətlər uzun  �llər saxtalaşdırılaraq dünya 
�ct�ma�yyət�ndən g�zləd�l�b.  Yalnız 80 �l sonra - 
1998-c� �l martın 26-da ümumm�ll� l�der Heydər 
Əl�yev�n �mzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” Fərmanında həm�n dəhşətl� had�sələrə 
adekvat  s �yas�  q�ymət ver � l �b  və 31 mart 
“Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” elan ed�l�b, 
azərbaycanlıların ermən�lər tərəfindən soyqırımına 
məruz qaldıqları �lk dəfə rəsm� surətdə bəyan 
olunub. 

Bu fərmandan sonra dövrün obyekt�v mənzərəs�n�n 
yaradılması, uzun �llər təhr�f olunmuş fakt və 
həq�qətlər�n ortaya çıxarılması �mkanı əldə ed�l�b, 
çoxlu sayda yen� faktlar və sənədlər toplanıb, Quba 
şəhər�ndə kütləv� məzarlıq aşkar olunub. Prez�dent 
İlham Əl�yev�n azərbaycanlıların soyqırımının 100 
�l l �y�  haqqında Sərəncamı da tar�x�  faktları 
saxtalaşdırmalarının qarşısının alınmasına yönəlm�ş 

100 İLİN YADDAŞI

növbət� və çox önəml� addımdır.
Tar�x�m�zə sah�b çıxmaq nümunəs� olan bu tar�x� 
sənədlər cümhur�yyət dəyərlər�n�n təbl�ğ olunması, 
tar�x�m�z�n açılmamış səh�fələr�n�n tədq�q olunması, 
öyrən�lməs�, azərbaycanlılara qarşı törəd�lm�ş bəşər� 
c�nayətlər barədə həq�qətlər�n ölkə və dünya 
�ct�ma�yyət�nə, eyn� zamanda gələcək nəs�llərə daha 
dolğun çatdırılması �st�qamət�ndə elm və təhs�l 
müəss�sələr�, al� məktəblər, al�m və tədq�qatçılar 
üçün yen� üfüqlər açır, yen� tar�x� vəz�fələr 
müəyyənləşd�r�r. 

Azərbaycan Un�vers�tet�ndə həm azərbaycanlıların 
soyqırımının 100 �ll�y�, həm də Xalq Cümhur�yyət�n�n 
100 �ll�y� �lə əlaqədar müxtəl�f yönlü çoxsaylı tədb�rlər 
keç�r�l�r. Al�mlər�m�z, müəll�mlər�m�z  cümhur�yyətç�l�k 
�deolog�yasını, bu �deolog�yanın mədən�yyətdə, 
�ct�ma� şüurda,  human�tar fik�rdə tutduğu mövqey� 
araşdırıb müzak�rə ed�r, tələbələr üçün xüsus� 
dərslər, ustad mühaz�rələr� təşk�l olunur. 

Un�vers�tet�m�zdə b�r �lkə �mza atılıb və “Azərbaycan 
Xalq Cümhur�yyət� Aud�tor�yası” yaradılıb. Aud�tor�ya 
mühaz�rə, sem�nar, dəy�rm� masa və d�skuss�yaların 
təşk�l�,  film və bənzər� mater�alların nümay�ş 
olunması üçün zəng�n texn�k� avadanlıqla təch�z 
olunub. Aud�tor�yada AXC dövrünü tədq�q edən, 
azadlıq hərəkatının görkəml� nümayəndələr�n�n  
həyat və mübar�zəs�n�, 1918-1920-c� �llərdək� �ct�ma�, 
s�yas�, �qt�sad�, mədən� həyatı və başqa bu k�m� 
məsələlər� əks etd�rən k�tablar, müxtəl�f nəşrlər və 
d�gər əyan� vəsa�tlər, o cümlədən müsəlman 
şərq�ndə və türk tar�x�ndə �lk parlamentl� demokrat�k 
respubl�kanın �deoloq və qurucularının fotoları 
yerləşd�r�l�b.  

Yen� soyqırımı dəhşətlər�n�n yaşanmaması, 
m ü s t ə q � l l � y � m � z � n  v ə  d ö v l ə t ç � l � y � m � z � n 
möhkəmlənməs�, əbəd�, sarsılmaz və dönməz 
olması üçün hər b�r�m�z bu tar�x� vəz�fələr�n yer�nə 
yet�r�lməs�nə öz töhfələr�m�z� verməl�, səylər�m�z� 
b�rləşd�rməl�y�k. 

Xalqımızı AXC-n�n 100 �ll�y� və qarşıdan gələn 
Respubl�ka Günü münas�bət� �lə təbr�k ed�r, yen� 
uğurlar arzulayıram!
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Sərəncam keçmişimizin qaranlıq 
səhifələrini aydınlatmağa yönəlib

İct�ma� elmlər kafedrasının 
müd�r�, professor Qab�l Əl�yev

Prez�dent İlham Əl�yev�n 1918-c� �ldə azərbaycanlıların 
soyqırımının 100 �ll�y� haqqında Sərəncam �mzalaması 
böyük �ct�ma�-s�yas� və elm�-prakt�k əhəm�yyətə 
mal�kd�r. Bu sənəd B�r�nc� Dünya mühar�bəs�n�n son 
mərhələs�ndə ermən� s� lahlı  b�r l �klər�n�n yerl � 
müsəlman-türk xalqlarına qarşı qətl və qarətlər�n�n real 
mənzərəs�n� dünya �ct�ma�yyət�nə çatdırmağa, eləcə 
də ermən� yalanlarının, mənfur qonşularımızın tar�x� 
faktları saxtalaşdırmalarının qarşısının alınmasına 
yönəlm�ş çox önəml� addımdır. 

Sərəncam Azərbaycan xalqına qarşı həyata keç�r�lən 
�nsanl ıq əleyh�nə c�nayətlər�n tədq�q və təbl �ğ 
olunmasının vac�bl�y�n� vurğulamaqla yanaşı, təkcə 
müvafiq dövlət qurumlar ının dey� l,  tar �xç� lər �n, 
araşdırmaçıların, kütləv� �nformas�ya vas�tələr�n�n, 
d�plomatların, d�aspor nümayəndələr�n�n qarşısına böyük 
vəz � fə lə r  qoyur.  Yen �  soyq ı r ım ı  dəhşət lə r �n �n 
y a ş a n m a m a s ı  ü ç ü n  h ə r  b � r � m � z  A z ə r b a y c a n 
Respubl�kasının qüdrət�n�n artmasına, müstəq�l 
dövlətç�l�y�m�z�n möhkəmlənməs�nə, bütün sahələrdə 
davamlı �nk�şafa na�l olmaq üçün töhfələr�m�z� verməl�y�k.

Sərəncam tariximizə böyük 
ehtiramın təcəssümüdür
Azərbaycan Un�vers�tet� rektorunun müşav�r�, 
tar�x üzrə fəlsəfə doktoru Nüşabə Qul�yeva 

Prez �dent  İ lham Əl �yev �n  “Azərbaycan Xalq 
Cümhur�yyət�n�n 100 �ll�k yub�ley� haqqında” 2017-c� �l 
16 may tar�xl� Sərəncamı dövlətç�l�k tar�x�m�zdə çox 
mühüm yer tutan Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət�n�n 
tar�x�n�n öyrən�lməs� və onun na�l�yyətlər�n�n gənc 
nəslə çatdırılması �st�qamət�ndə tədq�qatçılar və 
pedaqoqlar qarşısında çox məsul vəz�fələr qoyub. 
Dövlət başçısının 2018-c� �l 10 yanvar tar�xl� d�gər 
Sərəncamına əsasən, car� �l�n ölkəm�zdə “Azərbaycan 
Xalq Cümhur�yyət� İl�” elan olunması bu yub�leyə dövlət 
səv�yyəs�ndə çox böyük önəm ver�lməs�n�n bar�z 
göstər�c�s�, tar�x�m�zə, keçm�ş�m�zə böyük eht�ramın 
təcəssümüdür.
Ümumm�ll� l�der�m�z Heydər Əl�yev də AXC-n�n 
tar�x�nə, onun qurucularının fəal�yyət�nə yüksək 
q�ymət ver�b. 

Ulu Öndər 1997-c� �l mayın 27-də Respubl�ka Günü 
münas�bət�lə təşk�l ed�lən təntənəl� yığıncaqdakı n�tq�ndə 
dey�b: “Bu gün b�z Azərbaycanda �lk demokrat�k 
respubl�kanın qurulmasında, yaranmasında göstərd�klər� 
x�dmətlərə görə Məmməd Əm�n Rəsulzadə, Əl�mərdan 
bəy Topçubaşov,  Fətəl �  xan Xoysk�yə,  onlar ın 
s�lahdaşlarına b�r daha öz m�nnətdarlığımızı b�ld�r�r�k”. Ulu 
öndər �n  1998-c�  � l  yanvar ın  30-da �mzaladığ ı 
“Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət�n�n 80 �ll�y�n�n keç�r�lməs� 
haqqında” Sərəncamda xüsus� vurğulanır k�, Azərbaycan 
Xalq Cümhur�yyət� çox gərg�n, ağır və mürəkkəb �ct�ma�-
s�yas� şəra�tdə yaranıb və fəal�yyət göstər�b. Tar�xən o 
qədər də uzun olmayan b�r müddət – cəm� 23 ay mövcud 
olmasına baxmayaraq çox böyük və taleyüklü problemlər� 
həll etməyə müvəffəq olub.
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UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ 

Abituriyentlər üçün məsləhət mərkəzi 

Dövlət İmtahan Mərkəz� Azərbaycan Un�vers�tet� �lə 
əməkdaşlığa başladı. İk� qurum arasında əldə 
ed�lm�ş razılığa əsasən, al� və orta �xt�sas təhs�l� 
m ü ə s s � s ə l ə r � n ə  q ə b u l  o l m a q  � s t ə y ə n 
ab�tur�yentlərə kömək məqsəd�lə Azərbaycan 
Un�vers�tet�ndə “Ab�tur�yent Məsləhət Mərkəz�” 
yaradılıb.  

Ödən�şs�z əsaslarla fəal�yyət göstərən mərkəz�n 
əməkdaşları ab�tur�yentlərə tələbə qəbulu 
qaydaları, al� və orta �xt�sas təhs�l� müəss�sələr�nə 
ər�zə qəbulu, “Ab�tur�yent�n elektron ər�zəs�”n�n 
doldurulma və təsd�q ed�lməs� qaydası və bu 
zaman qarşıya çıxa b�ləcək texn�k� problemlər�n 
həll�, müsab�qə şərtlər�, �xt�sas seç�m� zamanı 
d�qqət yet�r�lməl� olan məsələlər haqqında 
köməkl �k göstər�r lər.  Ab�tur �yentlər onlar ı 
maraqlandıran suallarla mərkəzə mürac�ət edə 
b�lərlər.
“Ab�tur�yent Məsləhət Mərkəz�” Azərbaycan 
Un�vers�tet�ndə həftən�n 5 günü (şənbə, bazar və 
bayram günlər� �st�sna olmaqla) saat 10:00-dan 
17:00-dək Bakı şəhər�, Nəs�m� rayonu, Ceyhun 
Hacıbəyl� 71 ünvanında fəal�yyət göstər�r. 

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ 

“Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət� Aud�tor�yası” 
müəll�m və tələbələr�n �st�fadəs�nə ver�l �b. 
Aud�tor�ya mühaz�rə, sem�nar, dəy�rm� masa və 
d�skuss�yaların  təşk�l�,  film  və  bənzər�  rəqəmsal 
mater�alların nümay�ş olunması üçün zəng�n texn�k� 
avadanlıqla təch�z olunub. 

Aud�tor�yada AXC dövrünü tədq�q edən, azadlıq 
hərəkatının görkəml� nümayəndələr�n�n  həyat və 
mübar�zəs�n�, cümhur�yyət parlament�n�n və 
hökumət�n�n dövlət və ordu quruculuğu, xar�c� 
s�yasət sahəs�ndə görülmüş �şlər�, həmç�n�n 1918-
1920-c� �llərdək� �ct�ma�, s�yas�, �qt�sad�, mədən� 
həyatı və başqa bu k�m� məsələlər� əks etd�rən 
k�tablar, müxtəl�f nəşrlər və d�gər əyan� vəsa�tlər, o 
cümlədən müsəlman şərq�ndə və türk tar�x�ndə �lk 
parlamentl� demokrat�k respubl�kanın �deoloq və 
qurucularının fotoları yerləşd�r�l�b.   

“İpək Yolu” Rusiyanın elmi istinad 
bazasında indekslənir

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n b�r neçə ay əvvəl 
Rus�yanın E-LIBRARY (РИНЦ) elm� �st�nad 
bazasına dax�l ed�lm�ş “İpək Yolu” elm� jurnalı 
redaks�ya heyət�n�n apardığı səmərəl� �şlər�n 
nət�cəs� olaraq bu bazada �ndekslənməyə 
başlayıb. Bu bazaya Azərbaycandan 67 elm� jurnal 
dax�l olsa da, onlardan yalnız 7-s� �ndekslən�r. Bu 
�sə “İpək Yolu”nun elm� məcmuə olaraq elm� 
�ct�ma�yyət tərəfindən getd�kcə daha c�dd� qəbul 
olunmasının göstər�c�s�d�r. Jurnalın elektron 
səh�fəs�n�n yaradı lması,  dax� l  olan bütün 
məqalələr�n rəyləşd�r�lməs� və bununla da çap 
o l u n a n  m ə q a l ə l ə r � n  e l m �  k e y fi y y ə t � n � n 
yüksəld�lməs� jurnalın nüfuzunun artmasında 
mühüm rol oynayıb.

RİNS (РИНЦ) Rus�yanın əsas elm� �st�nad mənbəy� 
hesab ed�l�r və “Thomson Reuters” Agentl�y�n�n 
“Clar�vate Analyt�cs” təşk�latı �lə əməkdaşlıq ed�r.

1997-ci ildə fəaliyyətə başlayan jurnal AAK-ın 
Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların 
əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən 
dövri elmi nəşrlər siyahısına daxildir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Auditoriyası



Azərbaycan Universiteti rektorunun 
kitabı çap olunub
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Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rektoru Səadət 
Əl�yevanın həmmüəll�fi olduğu “Br�tan�ya Uşaq 
Ədəb�yyatı” adlı dərs vəsa�t� çap olunub. Dərs 
vəsa�t�ndə ədəb� janrdan ümum� ədəb�yyatın b�r 
sahəs�nə çevr�lən, sonrakı �nk�şaf mərhələlər�ndə 
m ü s t ə q � l  u ş a q  ə d ə b � y y a t ı  k � m �  d ü n y a 
ədəb�yyatında özünəməxsus yer tutan Br�tan�ya 
uşaq ədəb�yyatının ümum� mənzərəs� yaradılır. 
K�tabın d�gər müəll�fi professor Şah�n Xəl�ll�d�r. 

İr�həcml� vəsa�tə Br�tan�ya uşaq ədəb�yyatı və 
poez�yasının tar�x�nə, �nk�şaf mərhələlər�nə həsr 
olunmuş esselər, habelə klass�k uşaq folkloru, Orta 
əsrlər, müas�r poez�ya nümunələr� və ədəb� 
nağılların b�r q�sm� dax�l ed�l�b. 

K�tabda ölkəm�zdə az tanınan müəll�flərlə yanaşı 
uşaqların uzun �llərdən bər� sevə-sevə oxuduqları 
əsərlər və onların müəll�flər�ndən də gen�ş söhbət 
açılır, Br�tan�ya uşaq ədəb�yyatının Azərbaycanda 
öyrən�lməs� məsələs�nə də aydınlıq gət�r�l�r. 
Vəsa�tdə tərcümələrdən nümunələr�n ver�lməs� 
prakt�k əhəm�yyət daşıyır. Bütün bu keyfiyyətlər 
k�tabın elm� dəyər�n� xeyl� artırır. 

5 h�ssədən və 462 səh�fədən �barət k�tab al� 
məktəblər�n filolog�ya fakültələr�n�n bakalavr�at 
p�lləs�ndə seçmə fənn k�m� nəzərdə tutulan 
proqram əsasında hazırlanıb. Vəsa�t�n elm� 
redaktoru filolog�ya elmlər� doktoru, professor 
Rafiq Yus�foğlu, rəyç�lər� filolog�ya elmlər� doktoru, 
professor Cəl�l Nağıyev, filolog�ya elmlər� doktoru, 
professor Qorxmaz Qul�yev, filolog�ya elmlər� 
doktoru, professor Aynur Sab�tovadır. 

Dərs vəsa�t� filolog�ya üzrə təhs�l alan tələbələr, 
professor-müəll �m heyət� və gen�ş oxucu 
aud�tor�yası üçün nəzərdə tutulur.

Konfutsi İnstitutu ilə əməkdaşlığa 
start verildi

A zərbaycan Un �vers � te t �  � lə  Bak ı  D öv lət 
Un�vers�tet�n�n nəzd�ndə Konfuts� İnst�tutu 
arasında əməkdaşlığa da�r müqav�lə �mzalanıb. 
Sənəd� Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rektoru Səadət 
Əl�yeva və Konfuts� İnst�tutunun d�rektoru Oqtay 
Cəl�lbəyl� �mzalayıb.

Müqav�lən�n �mzalanmasının əsas məqsəd� 
Azərbaycan �lə Ç�n arasında �k�tərəfl� əlaqələr�n 
�nk�şafına töhfə ver�lməs� �st�qamət�ndə b�rgə 
tədb�rlər�n həyata keç�r�lməs� və təhs�l əlaqələr�n�n 
�nk�şaf etd�r�lməs�d�r.

Sənədə əsasən tərəflər Azərbaycan Un�vers�tet� �lə 
Ç�n�n aparıcı un�vers�tetlər� arasında tələbə 
m ü b a d � l ə s � n � n  a p a r ı l m a s ı ,  A z ə r b a y c a n 
Un�vers�tet�n�n tələbələr� üçün Ç�n d�l� kursu üzrə 
yay və qış məktəblər�n�n təşk�l�, Ç�n d�l�n�n 
Azərbaycan  Un�vers�tet�n�n   tədr�s   planına   �k�nc� 
xar�c�  d� l  k�m� dax� l  ed� lməs�,  Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n tələbələr�nə Ç�n d�l� üzrə HSK 
(Hanyu Shu�p�ng Kaosh�) və HSKK (Hanyu 
Shu�p�ng Kouyu Kaosh�) �mtahanlarına hazırlıqda 
köməkl�k göstər�lməs� və başqa bu k�m� sahələrdə 
əməkdaşlıq edəcək.

Memoranduma əsasən un�vers�tetdə Konfuts� 
Mərkəz� fəal�yyətə başlayıb. Mərkəzdə Ç�n 
mədən�yyət�n�n öyrən�lməs� və Ç�n d�l�n�n tədr�s� 
nəzərdə tutulur. Mərkəz�n açılışı münas�bət� �lə 
keç�r�lən tədb�rdə �nst�tutun Ç�n üzrə d�rektoru 
xanım Luo S�aocı qeyd ed�b k�, �nst�tutun m�ss�yası 
Ç�n mədən�yyət�n�n və fəlsəfəs�n�n bütün dünyada 
təbl�ğ ed�lməs�, Ç�nlə d�gər ölkələr arasında 
dostluq münas�bətlər�n�n �nk�şaf etd�r�lməs�d�r. 
Tədb�rdə un�vers�tet�n müəll�m-tələbə heyət� üçün 
Ç�n d�l�n�n tədr�s� üzrə nümunəv� dərs nümay�ş 
olunub. Açılış tədb�r� �şt�rakçılar üçün ənənəv� Ç�n 
çay məras�m�n�n təşk�l olunması �lə yekunlaşıb.
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Misir səfirliyinin nümayəndəsi
Azərbaycan Universitetində

M�s�r Ərəb Respubl�kasının Azərbaycandakı 
səfir l �y �n �n  mədən�yyət  at taşes �  və  M�s � r 
Mədən�yyət və Təhs�l Əlaqələr� Mərkəz�n�n müd�r� 
Əhməd Sam� Elayd� Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
rektoru   Səadət   Əl�yeva   �lə   görüşüb.   Görüşdə 
Azərbaycan Un�vers�tet� �lə mərkəz, eləcə də M�s�r 
un�vers�tetlər� arasında mümkün əməkdaşlıq 
perspekt�vlər� və �st�qamətlər� müzak�rə olunub.

Rektor Səadət Əl�yeva qeyd ed�b k�, rəhbərl�k etd�y� 
al �  təhs�l  müəss�səs� çoxşaxəl�  beynəlxalq 
əlaqələr�n qurulmasına və gen�şlənd�r�lməs�nə 
əhəm�yyət ver�r və da�m d�qqət mərkəz�ndə 
sax lay ı r.  Tə ləbələr �  üçün xar �c �  tərəfdaş 
un�vers�tetlərdə təqaüdlü təhs�l və akadem�k 
təcrübə �mkanları yaradan Azərbaycan Un�vers�tet� 
�k�l� d�plom proqramlarının həyata keç�r�lməs�n� 
stratej� hədəf k�m� müəyyənləşd�r�b.
Mərkəz�n müd�r� Əhməd Sam� Elayd� �k� ölkə 
arasında dost münas�bətlər�n �nk�şafından və 
�k�tərəfl� təhs�l əlaqələr�n in �nk�şafına töhfə 
verməkdən böyük məmnunluq duyacaqlarını 
b�ld�r�b. 

Rektor Səadət Əliyeva 
Misir Mədəniyyət Mərkəzində

Rektor Səadət Əl�yeva M�s�r Ərəb Respubl�kasının 
A z ə r b a y c a n d a k ı  s ə fi r l � y � n � n  n ə zd � n d ə k � 
Mədən�yyət və Təhs�l Əlaqələr� Mərkəz�n�n qonağı 
olub. Görüşdə rektora mərkəz�n Azərbaycandakı 
fəal�yyət� haqqında məlumat ver�l�b. Qeyd olunub 
k�, mərkəz 20 �ld�r fəal�yyət göstər�r və �k� ölkə 
arasında elm, təhs�l və mədən� əlaqələr�n 
gen�şlənd�r�lməs�ndə böyük rol oynayır.

Mərkəz�n rəhbər� Əhməd Sam� Elayd� un�vers�tet 
heyət�n� mərkəz�n konfrans zalı, dərs otaqları, 
k�tabxanası və səyyar sərg� mater�alları �lə tanış 
ed�b. Qeyd olunub k�, mərkəz�n k�tabxana 
fondunda ərəb, azərbaycan və �ng�l�s d�llər�ndə 10 
m�ndən çox k�tab toplanıb. K�tablar elektron 
kataloqlaşdırılıb və tələbələr�n �st�fadəs�nə ver�l�b.
Rektor Səadət Əl�yeva mərkəz�n kollekt�v�nə M�s�r 
və Azərbaycan arasında dostluq əlaqələr�n�n 
�nk�şafına verd�klər� töhfələrə görə təşəkkür ed�b.

Görüş M�s�r tur�zm�n� əks etd�rən v�deo-çarxın 
nümay�ş� �lə yekunlaşıb.

Professor Kamran Əliyevi 65 illik yubileyi 
münasibətilə təbrik edirik

AMEA-nın müxb�r üzvü, əməkdar elm xad�m�, 
filolog�ya elmlər� doktoru, Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
professoru Kamran Əl�yev�n 65 yaşı tamam olub.

R o m a n t i k  ü s l u b u n  t ə d q i q a tç ı s ı d ı r,  e l m i 
yaradıcılığında ədəbi proseslərə ciddi diqqət yetirir. 
Azərbaycan romantizminin aktual problemlərinin 
a r a ş d ı r ı l m a s ı ,  t ə ş ə k k ü l  v ə  f o r m a l a ş m a 
mənbələrinin ilk dəfə sistemləşdirilməsi,  XX əsr 
Azərbaycan romantizm poetikasının incəliklərinin 
meydana çıxarılması Kamran Əliyevin adı ilə 
bağlıdır.  

Görkəml� al�m� 65 �ll�k yub�ley� münas�bət� �lə təbr�k 
ed�r, can sağlığı, elm� – pedaqoj� və publ�s�st�k 
fəal�yyət�ndə na�l�yyətlər arzulayırıq!



2017-c� �l�n yekunları və qarşıda duran vəz�fələrə 
da�r keç�r�lən tədb�rdə un�vers�tet rəhbərl�y�, �nz�bat� 
heyət və professor-müəll�m heyət� �şt�rak ed�b.
Tədb�rdə rektor Səadət Əl�yeva 2017-c� �l üçün 
un�vers�tet�n �ll�k fəal�yyət�n�n nət�cələr�nə həsr 
olunmuş məruzə � lə çıxış ed�b. Məruzədə 
un�vers�tet�n əldə etd�y� uğurlar, madd�-texn�k� 
bazanın yaxşılaşdırılması, tədr�s�n keyfiyyət�n�n 
yüksəld�lməs� və un�vers�tet�n �darə olunmasının 
müas � r  tə ləb lər  səv �yyəs �ndə quru lmas ı 
�st�qamət�ndə görülmüş �şlər, həmç�n�n stratej� 
�nk�şaf planında qarşıya qoyulmuş vəz�fələr 
d�qqətə çatdırıl ıb. Rektor çıxışında növbət� 
hədəflər� də açıqlayıb. Səadət Əl�yeva b�ld�r�b k�, 
elektron un�vers�tet model�nə keç�d, �k�l� d�plom 
proqramlarının tətb�q� və tədq�qat yönümlü 
un�vers�tet hədəflər�nə na�l olmaq qarşıda duran 
pr�or�tet məqsədlər k�m� müəyyənləşd�r�l�b.
Elm� �şlər üzrə prorektor Yus�f Qasımov �sə 2017-c� �l 
ərz�ndə aparılmış elm�-tədq�qat �şlər�, keç�r�lm�ş 
elm� konfranslar,  un�vers�tet �n beynəlxalq 
nüfuzunun artırılması �st�qamət�ndə görülmüş �şlər, 
professor-müəll�m heyət�n�n elm� potens�alından 
daha səmərəl� �st�fadə ed�lməs� �st�qamət�ndə 
həyata keç�r� ləcək st�mullaşdırıcı tədb�rlər 
haqqında məlumat ver�b.

Yeni hədəfimiz tədqiqat yönümlü 
universitet olmaqdır
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Nikbin əhval-ruhiyyə ilə yeni ilə hazırıq 

uğurlara köklənmək üçün st�mul yaradır.Rektor 
Səadət Əl�yeva təbr�k n�tq� �lə çıxış edərək, 
un�vers�tet kollekt�v�n� hər �k� əlamətdar had�sə 
münas�bət�lə təbr�k ed�b, xoş arzularını çatdırıb.

Tədb�r �şt�rakçıları bayram süfrəs� arxasında zəng�n 
bəd�� proqram, mus�q� və rəqslər�n müşay�ət�ndə 
2017-c� �l�n yorğunluğunu üzərlər�ndən atıblar.

Bayram şənl�y� maraqlı məqamlarla yadda qalıb.

Şənl�y�n ən unudulmaz anlarından b�r� �nz�bat� 
heyət �n  “ İ l �n  ənlər �”  nom�nas�ya lar ı  üzrə 
mükafatlandırılması olub.

 - İl�n ən fədakar və et�barlı əməkdaşı: Nüşabə 
Qul�yeva (Rektorun müşav�r�)
 - İl�n ən al�cənab əməkdaşı: Yus�f Qasımov (Elm 
�şlər� üzrə prorektor)
 - İl�n ən müdr�k əməkdaşı: Kəmalə Əfənd�yeva 
(İnsan resursları şöbəs�n�n müd�r�)
- İ l �n  ən məsul �yyət l �  əməkdaşı :  Nur lana 
Məmmədova (Hüquq şöbəs�n�n müd�r�)
 - İ l �n ən kreat�v əməkdaşı: Lalə D�lənova 
(İct�ma�yyətlə əlaqələr şöbəs�n�n müd�r müav�n�)
 - İl�n ən c�dd� əməkdaşı: Könül Məmmədova 
(Ümum� şöbən�n müd�r�)
 - İl�n ən fəal əməkdaşı: Sam�rə Məmmədova 
(Xar�c� d�llər kafedrasının müd�r�)
 - İl�n ən tolerant əməkdaşı: Nat�q Məmmədov 
(B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n dekan müav�n�)
 - İl�n ən human�st əməkdaşı: As�f Paşayev 
(İnformas�ya kommun�kas�ya texnolog�yaları 
fakültəs�n�n dekanı)
  - İl�n ən sab�t əməkdaşı: Aygün Musayeva (Sos�al 
�ş fakültəs�n�n dekanı)
  - İl�n ən zəhmətkeş əməkdaşı: Tar�yel Qən� (Tədr�s 
şöbəs�n�n müd�r�)
 - İl�n ən yaradıcı əməkdaşı: Ülv�yyə Rəh�mova 
(Azərbaycan d�l� və ədəb�yyat kafedrasının müd�r�)
 - İl�n ən �craçı əməkdaşı: Azər Rəş�dov (Mal�yyə 
departament�n�n d�rektoru)

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n kollekt�v� üçün 31 
Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyl�k 
Günü və Yen� �l münas�bət�lə bayram şənl�y� təşk�l 
olunub. “Excels�or Hotel&Spa Baku”da keç�r�lən 
tədb�rdə un�vers�tet rəhbərl�y�, �nz�bat� heyət və 
müəll�mlər �şt�rak ed�b. 

Tədb�rdə un�vers�tet�n 2017-c� �ldək� fəal�yyət�n� 
əks etd�rən v�deoçarx nümay�ş olunub. B�ld�r�l�b k�, 
həyata  keç�r�lən  yen�l�k və �slahatlar  yen� �ldə yen� 
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Novruz tonqalı yandırıldı

Azərbaycan Un�vers�tet�ndə baharın gəl�ş� və 
Novruz Bayramı müxtəl�f tədb�rlərlə qeyd olunub. 
Bəd��-əyləncəl� h�ssədə tərcümə �xt�sası üzrə təhs�l 
alan tələbələr tərəfindən Novruz bayramına həsr 
ed�lən “D�ananın Novruz sərgüzəştlər�” tamaşası 
nümay�ş olunub. İng�l�s d�l�ndə hazırlanmış 
tamaşanın qəhrəmanı D�ana rəfiqəs� S�tarən�n 
dəvət� �lə Böyük Br�tan�yadan Azərbaycana gəl�r və 
qonaq olduğu kənd ev�ndə Novruz adət-ənənələr� 
�lə tanış olur. 

Ona bayram məras�mlər� haqqında məlumat ver�l�r. 
Kollekt�v şək�ldə �cra olunan bu məras�mlərdə 
�şt�rak edən D�ana öyrən�r k�, Novruzda həyət-baca 
təm�zlən�r,  evlər   bəzəd�l�r,  bayram   süfrəs�   açılır, 
süfrəyə “s” hərfi �lə başlayan yedd� növ ərzaq 
qoyulur, qohumlar b�r-b�r�n� z�yarət ed�r, küsülülər 
barışır.

Rektor Səadət Əl�yeva un�vers�tet kollekt�v�n� 
bayram münas�bət�lə təbr�k ed�b, ölkəm�zə, 
xalqımıza bol ruz�-bərəkət və sev�nc arzulayıb.
İşt�rakçılar Novruz bayramına həsr olunan guşəyə 
baxıblar. Guşədə Novruz bayramını s�mvol�zə 
edən mə�şət və gey�m əşyaları nümay�ş olunub.
Tədb�r�n sonunda �sə un�vers�tet�n kollekt�v� üçün 
bayram süfrəs� təşk�l olunub, Novruz tonqalı 
yandırılıb.

Nümayəndə heyətimiz Avstriyada

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n tərəfdaş olduğu 
“Azərbaycan un�vers�tetlər�ndə tədr�s və təl�m�n 
təkm�lləşd�r�lməs�” PETRA (Promot�ng Excellence 
�n  Teach�ng and Learn �ng �n  Azerba� jan � 
Un�vers�t �es)  lay�həs�n�n növbət�  təl �m və 
sem�narları Avstr�yanın Vyana Tətb�q� El�mlər 
Un�vers�tet�ndə keç�r�l�b. 

Təl�mlərdə Azərbaycan Un�vers�tet�n� Beynəlxalq 
əlaqələr şöbəs�n�n müd�r� Bəxt�yar Bədəlov, Xar�c� 
d�llər kafedrasının müd�r� Sam�rə Məmmədova, 
Mon�tor�nq və q�ymətlənd�rmə üzrə mütəxəss�s 
Elç�n Cəfərov və Xar�c� d�llər kafedrasının müəll�m� 
Gülçöhrə Qəd�rova təms�l ed�b.

Təl�mlər�n b�r�nc� günündə “Azərbaycan və 
Avstr�yada tədq�qat və �nk�şaf” mövzusunda 
təqd�mat və müzak�rələr aparılıb, �şt�rakçıların 
təkl�flər� d�nlən�l�b. 

Səfər�n �k�nc� günü �sə beynəlxalq əməkdaşlıq 
sahəs�nə həsr olunub. 

Beynəlxalq konfrans və sem�narların təşk�l�, 
müqav�lə və memorandumların �mzalanması, 
beynəlxalq təşk�latlarla əməkdaşlıq və bu k�m� 
�st�qamətlərdə çıxışlar d�nlən�l�b.

Azərbaycan Respubl�kası Təhs�l Naz�rl�y�n�n də 
tərəfdaş olduğu PETRA lay�həs�ndə 8 Azərbaycan 
Un�vers�tet� �şt�rak ed�r. 

Lay�hən�n koord�natoru İspan�yanın Valens�ya 
Pol�texn�k Un�vers�tet�d�r. Lay�hən�n Avropdan olan 
tərəfdaşlar ı  �sə F �nland�yadan Jyvaskyla, 
Macarıstandan Debrecen, Avstr�yadan Vyana 
Tətb�q� Elmlər, Türk�yədən Gaz� un�vers�tetlər�d�r.



Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru As�f 
Hac ıyev  Türk �yən �n  Erc �yəs  Un �vers � te t � 
rektorluğunun dəvət� �lə Kayser� şəhər�ndə 
ezam�yyətdə olub. Səfər�n məqsəd� qardaş 
ölkən�n al� məktəb�n�n müəll�m və tələbələr� üçün 
“Rus ədəb�yyatında Quran�-Kər�m” və “Çağdaş 
Azərbaycan və rus ədəb�yyatı” mövzularında 
mühaz�rələr�n keç�r�lməs� olub.

As�f Hacıyev�n Erc�yəs Un�vers�tet�n�n prorektoru, 
professor Karamehmet Yıldız �lə görüşündə 
un�vers�tetlər arasında əməkdaşlıq perspekt�vlər�, 
b�rgə lay�hələr�n �cra olunması, Azərbaycan və rus 
ədəb�yyatının Türk�yədə öyrən�lməs� və tərcüməs� 
məsələlər� ətrafında müzak�rələr aparılıb.

“Rus ədəb�yyatında Quran�-Kər�m” mövzulu 
mühaz�rədə rus ədəb�yyatında “Quran�-Kər�m”ə, 
İslam dəyərlər�nə və müsəlmanlara münas�bət, 
rus və türk xalqlarının mədən�-ədəb� əlaqələr�, o 
cümlədən rus əd�blər�n�n Azərbaycan xalqına və 
mədən�yyət�nə münas�bət�, eləcə də Azərbaycan 
mədən�yyət�n�n rus və b�r çox d�gər xalqların 
mədən�yyət�nə təs�r� şərh olunub, ədəb� əlaqələr�n 
xalqların və mədən�yyətlər�n d�aloqunda rolu qeyd 
ed�l�b.

“Çağdaş Azərbaycan və rus ədəb�yyat ı” 
mövusunda məruzədə �sə professor postsovet 
məkanı ədəb�yyatında ortaq və özünəməxsus 
ədəb� mey�llər, �k� əsr�n qovşağı və müstəq�ll�k 
dövrü Azərbaycan və rus ədəb� proses�, bu dövr 
ədəb� yaradıcılığının məzmun və forma özəll�klər� 
haqqında məlumat ver�l�b, təhl�l və müqay�sələr 
aparılıb, tələbələr�n sualları cavablandırılıb.

Səfər çərç�vəs�ndə As�f Hacıyev�n Türk�yədə dərc 
olunan “Rus ədəb�yyatında Quran�-Kər�m” 
k�tabının “İmza günü” də keç�r�l�b.

Professor Asif Hacıyev 
Türkiyədə səfərdə olub
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Azərbaycan Un�vers�tet�n�n dosent� Əm�nə 
İbrah�ml�n�n “S�ntaks�s�n aktual problemlər�” adlı 
dərs vəsa�t� çapdan çıxıb. 98 səh�fədən �barət 
vəsa�t s�ntaks�s sahəs�ndə hazırda aktual olan, 
filoloqları və elm� �ct�ma�yyət� narahat edən b�r sıra 
mübah�səl� məsələlər� əhatə ed�r. 

D ə r s  v ə s a � t � n d ə  b u  m ə s ə l ə l ə r � n  d � l ç � l � k 
ədəb�yyatında qoyuluşu, həll yolları �lə bağlı d�lç� 
al�mlər�n maraq doğuran və elm� cəhətdən 
əsaslandırılmış fik�rlər� �zlən�l�r və münas�bət 
b�ld�r�l�r. 

“Sintaksisin aktual problemləri” 
adlı dərs vəsaiti çap olunub

“Azərbaycan un�vers�tetlər�ndə tədr�s və təl�m�n 
təkm�lləşd�r�lməs�” PETRA (Promot�ng Excellence 
�n  Teach�ng and Learn�ng �n  Azerba� jan� 
Un�vers�t�es) lay�həs� çərç�vəs�ndə müəll�mlər üçün 
təşk�l olunan “Müas�r �nterakt�v təl�m metodları” 
mövzusunda təl�mdə klass�k və müas�r təl�m 
metodları qarşılıqlı müqay�sə olunub, �şt�rakçılara 
öyrənmə t�plər� və məlumatın ötürülməs� üsulları 
haqqında məlumat çatdırılıb. 

“Müasir təlim texnikaları” mövzusunda təlim
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Doktorant və dissertantlarla görüş

2018-c� �ldə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 
doktorantura və d�ssertanturaya qəbul olan 
doktorant və d�ssertantlarla görüş keç�r�l�b. Tanışlıq 
və təl�mat xarakterl� görüşdə doktorant və 
d �sser tant lar ın  təhs� l  a ld ıq lar ı  müddətdə 
görəcəklər� �şlər barədə məlumat d�qqətə çatdırılıb. 
Mag�stratura və doktorantura şöbəs�n�n müd�r� 
Nüşabə Qul�yeva doktorant və d�ssertantları təbr�k 
edərək onlara tövs�yə və tapşırıqlarını çatdırıb, 
uğurlar arzulayıb.
Görüşdə doktorant və d�ssertantlara vəs�qələr� 
təqd�m olunub, həmç�n�n onları maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb.
 

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Maliyyə və iqtisadiyyat kafedrasında 
elmi seminar

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n Mal�yyə və İqt�sad�yyat 
kafedrasında “Azərbaycan Respubl�kasında k�ç�k 
və orta sah�bkarlıq səv�yyəs�ndə �stehlak mallarının 
�stehsalına da�r Stratej� Yol Xər�təs�” mövzusunda 
elm� sem�nar keç�r�l�b. Sem�narı kafedranın müd�r�, 
�qt�sad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nər�man 
Böyükk�ş� aparıb. Tədb�rdə elm� �şlər üzrə prorektor, 
prof. Yus�f Qasımov və Mal�yyə və İqt�sad�yyat 
kafedrasının professor-müəll�m heyət� �şt�rak ed�b. 
Tədb�rdə qeyd olunub k�, Azərbaycanda davamlı 
�qt�sad�  �nk�şafın  təm�n  ed�lməs�ndə  k�ç�k  və  orta

Əməkdaşımızın məqaləsi 
Rusiya nəşrində 

M .  L o m o n o s o v  a d ı n a  M o s k v a  D ö v l ə t 
Un�vers�tet�ndə keç�r�lm�ş "İnnovat�v �qt�sad�yyat və 
�darəetmə:  Metod lar  və  texno log �ya lar "  
mövzusunda II Beynəlxalq elm�-prakt�k konfransın 
mater�alları çapdan çıxıb. Topluya Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n Mal�yyə və �qt�sad�yyat kafedrasının 
müd�r�, dosent Nər�man Böyükk�ş�n�n konfransın 
plenar �clasında d�nlən�lm�ş “Texnoparklar 
Azərbaycan �qt�sad�yyatının �nnovat�v �nk�şaf 
alət�d�r” mövzusunda məruzəs� də dax�l ed�l�b. 
M ə r u z ə d ə  m ü a s � r  d ö v rd ə  A z ə r b a y c a n 
Respubl�kası �qt�sad�yyatının �nnovat�v �nk�şafının 
a k t u a l  m ə s ə l ə l ə r �  g e n � ş  � ş ı q l a n d ı r ı l ı b , 
texnoparkların �qt�sad� �nk�şafda rolu, yaradılması 
perspekt�vlər� və fəal�yyət�n�n təkm�lləşd�r�lməs� 
məsələlər� öz əks�n� tapıb. 

sah�bkarlığın əsas hərəkətver�c� am�lə çevr�lməs� 
qarşıda duran əsas vəz�fələrdən b�r�d�r. Stratej� 
hədəflərə na�l olmaq üçün 2020-c� �lədək 700 
m�lyon manat �nvest�s�ya xərclənəcəy� gözlən�l�r k�, 
nət�cədə ölkə �qt�sad�yyatında 1.3 m�lyard manat 
əlavə dəyər və 35 m�nə yaxın yen� �ş yer� 
yaradılacaq. 
Sem�narda Stratej� Yol Xər�təs�n�n əsas hədəflər�, 
Stratej� Yol Xər�təs� çərç�vəs�ndə görüləcək 
tədb�rlər,  K�ç�k və Orta Sah�bkarlığın İnk�şafı 
Agentl�y�n�n yaradılması və fəal�yyət�n�n təşk�l� 
məsələlər� müzak�rə olunub.
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Çıxış edənlər müsab�qən�n, o cümlədən mövcud 
enerj� mənbələr�ndən səmərəl� �st�fadə ed�lməs� �lə 
yanaşı  a l ternat �v  və bərpa o lunan ener j � 
m ə n b ə l ə r � n � n  s ə f ə r b ə r  e d � l m ə s � n � n 
əhəm�yyət�ndən söz açıb, ölkəm�zdə bu sahədə 
gen�ş vüsət almış �şlər haqqında məlumat ver�blər. 
Çıx ış larda müsab�qən�n şəffaf  və yüksək 
səv�yyədə təşk�l�nə görə un�vers�tet rəhbərl�y�nə 
təşəkkür ed�l�b.

Müsab�qən�n qal�b� Al�rzə Orucov “Təm�z ada” 
mövzusunda elm� �ş�n� �şt�rakçılar üçün təqd�m 
ed�b. Lay�hə günümüzün qlobal ekoloj� problem� 
olan ç�rkl� suların təmz�lənməs�nə yönəl�b. 

Müsab�qən�n tərəfdaşı Alternat�v və Bərpa olunan 
enerj� mənbələr� üzrə Dövlət Agentl�y�d�r.

“Sağlam bir dünya üçün yaşıl enerji”
müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

“Sağlam b�r dünya üçün yaşıl enerj�” mövzusunda 
ən yaxşı tələbə elm� �ş� müsab�qəs�n�n qal�blər� 
müəyyənləş�b. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Un�vers�tet�n�n tələbəs� Al�rzə Orucov b�r�nc�, bu al� 
təhs�l müəss�səs�n�n mag�strantı İlk�n Mərufov 
�k�nc�,    Azərbaycan      Un�vers�tet�n�n     tələbələr� 
Sərxan Abbaszadə və Fəhm�n Zak�rl� �sə üçüncü 
yerə lay�q görülüblər. I yer�n sah�b�nə 800, II yer�n 
sah�b�nə 600, III yer�n sah�blər�nə �sə 400 manat 
pul mükafatı və müvafiq sert�fikatlar təqd�m 
olunub. 

Müsab�qə qal�blər�n�n elm� rəhbərlər� də təlt�f 
olunublar.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Un�vers�tet�n�n 
tələbəs� Nərm�nə Abbasova �sə dördüncü yerə 
lay�q görülüb və Nəs�m� rayon Gənclər və İdman 
İ d a r ə s �  t ə r ə fi n d ə n  x ü s u s �  h ə d � y y ə  � l ə 
mükafatlandırılıb.

Mükafatlandırma məras�m�ndə müsab�qən�n 
ged�şatını �şıqlandıran v�deo-çarx vas�təs� �lə tədb�r 
�şt�rakçılarına müsab�qə �deyasının ortaya çıxması, 
m ü s a b � q ə n � n  m ə q s ə d � ,  � s t � qa m ə t l ə r �  v ə 
mərhələlər�, kom�ss�yanın üzvlər�, dax�l olan �şlər və 
dəyərlənd�r�lmə kateqor�yaları, �şt�rakçılar və 
finalçılar haqqında məlumat çatdırılıb. 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 26-cı �ldönümünə həsr 
o l u n m u ş  “ M ə n � m  U n � v e r s � t e t � m ”  y a z ı 
müsab�qəs�n�n qal�blər� mükafatlandırılıb. Müvafiq 
kom�ss�yanın qərarına əsasən un�vers�tet�n Tar�x 
�xt�sası üzrə 2008-c� �l məzunu Şəfəq Heydərl� 
müsab�qən�n qal�b� elan olunub. Dünya �qt�sad�yyatı 
�xt�sası üzrə 2016-cı �l məzunu Aytən Əsədova II 
yer�, Xar�c� d�l (İng�l�s d�l�) müəll�ml�y� �xt�sası üzrə 
2017-c� �l məzunu Gülər Əl�yeva �sə III yer� tutub.

Qal�blər un�vers�tet rəhbərl�y� tərəfindən sert�fikat 
və q �ymət l �  həd�yyələr lə  tə l t � f  o lunublar. 
Müsab�qən�n qal�b�nə notbuk, II və III yer�n 
sah�blər�nə �sə müvafiq olaraq planşet və smartfon 
təqd�m olunub.

Müsab�qən�n qal�b� Heydərl� Şəfəq Ağstafa rayonu 
Qıraq Kəsəmən kənd orta məktəb�n�n tar�x 
müəll�m�d�r. II yer�n sah�b� Əsədova Aytən �sə 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndə İnsan resursları üzrə 
menecer vəz�fəs�ndə �şləy�r.

“Mənim Universitetim” yazı müsabiqəsi 
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Fəxri Xiyabanı ziyarət

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rəhbərl�y� Azərbaycan 
xalqının ümumm�ll� l�der�, müas�r və müstəq�l 
Azərbaycan dövlət�n�n memarı və qurucusu 
Heydər Əl�yev�n vəfatının 14-cü � ldönümü 
münas�bət� �lə Fəxr� X�yabanı z�yarət ed�b, xat�rəs�n� 
eht�ramla yad edərək, məzarı önünə tər güllər 
qoyublar.
Görkəml� oftalmoloq-al�m, akadem�k Zər�fə xanım 
Əl�yevanın da xat�rəs� anılıb, məzarı üzər�nə tər 
güllər düzülüb.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsi yad edilib

Ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n xat�rəs�nə həsr 
olunmuş anım tədb�r�ndə ulu öndər�n xat�rəs� b�r 
dəq�qəl �k sükutla yad ed� l �b,  dövlət h�mn� 
səslənd�r�l�b.

Anım tədb�r�n� g�r�ş n�tq� �lə rektor Səadət Əl�yeva 
açıb. Rektor qeyd ed�b k�, ümumm�ll� l�der Heydər 
Əl�yev müdr�kl�y� və cəsarət� �lə Azərbaycan xalqının 
sevg�s�n� qazanıb, ölkəm�z�n taley�ndə c�dd� 
dönüşlərə �mza atmış dah� şəxs�yyət k�m� 
yaddaşlarımızda əbəd�ləş�b. Onun həyatı, fəal�yyət�, 
keçd�y� yol b�z�m üçün rəhbərd�r, ded�y� sözlər və 
arzuları, təməl�n� qoyduğu dövlətç�l�k məktəb� bu 
gün də yaşayır.

Tədb�rdə tar�x elmlər� doktoru, prof. Qab�l Əl�yev, 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Qad�r Səfərov və 
mag�stratura tələbəs� Afiq Nad�rov ümumm�ll� 
l�der�n zəng�n �ct�ma�-s�yas� fəal�yyət�n�n müxtəl�f 
məqamları haqqında danışıblar. Çıxışlarda qeyd 
olunub k�,  �ct �ma�-s�yas�  quruluşdan ası l ı 
olmayaraq, �stər sovet dövründə, �stərsə də 
müstəq�ll�k �llər�ndə - bütün dövrlərdə Heydər 
Əl�yev əsl l�der olub.

Tədb�r Baba Vəz�roğlunun “Sən elə b�r z�rvəsən k�” 
şe�r�n�n səslənd�r�lməs� �lə yekunlaşıb. 

Azərbaycan Un�vers�tet �  tərəfindən Aprel 
döyüşlər�n�n �k�nc� �ldönümündə şəh�d məzunu 
Fəxrədd�n Qurbanlının xat�rəs�nə həsr olunmuş 
k�tabça nəşr olunub. K�tabçada şəh�d haqqında 
b�oqrafik məlumat, müəll�m və tələbə yoldaşlarının 
xat�rələr� �lə yanaşı Un�vers�tet�n mag�stratura 
tələbəs�  Reyhan Mənəfovanın Fəxrədd�n 
Qurbanlıya həsr etd�y� “Vətən qartalı” adlı şe�r, 
həmç�n�n fotoları yerləşd�r�l�b. 

Xat�rələrdə Fəxrədd�n Qurbanlının qısa, lak�n 
mənalı həyat yolundan söz açılır, davranışı �lə 
müəll�mlər�n�n və tələbə yoldaşlarının sevg� və 
hörmət�n� qazandığı, �nt�zamlı və məsul�yyətl� 
tələbə olduğu, dərslər�n� yaxşı oxumaqla yanaşı 
un�vers�tet�n �ct�ma� həyatında fəal �şt�rak etd�y�, 
şəh�dl�k z�rvəs�nə yüksəlməklə gənclərə nümunə 
olduğu və bütün Azərbaycanın fəxr�nə çevr�ld�y�, 
Azərbaycanda �lk şəh�d sos�al �şç� k�m� tar�xə 
düşdüyü qeyd olunur.

Un�vers�tet rəhbərl�y� şəh�d�n yas məras�m�ndə 
�şt�rak ed�b, həmç�n�n un�vers�tetdə onun xat�rəs�nə 
guşə yaradılıb. 

Azərbaycan Universiteti 
şəhid məzununu unutmur

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
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20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi yad olunub

“20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü”nə həsr 
olunmuş “Müstəq�ll�y�m�z�n bərpasına gedən yol – 
20 Yanvar” adl ı  anım tədb�r �  Azərbaycan 
Respubl�kası Prez�dent� yanında B�l�k Fondu �lə b�rgə 
keç�r�l�b. Tədb�r başlamazdan əvvəl “20 Yanvar 
tələbələr�n gözü �lə” foto və rəsm stend�nə baxış 
olub, Azərbaycanın müstəq�ll�y� və əraz� bütövlüyü 
uğrunda qəhrəmancasına həlak olan şəh�dlər�m�z�n 
xat�rəs� b�r dəq�qəl�k sükutla yad ed�l�b, dövlət h�mn� 
səslənd�r�l�b.

Tədb�rdə qeyd olunub k�, 20 Yanvar fac�əs�n� 
törədənlər�n məqsəd� m�ll� azadlıq hərəkatını 
boğmaq və Azərbaycanda kommun�st rej�m� 
saxlamaq �d�. 1990-cı �l yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə şəh�d olanlar tar�x�m�zə parlaq b�r səh�fə 
yazaraq müstəq�ll�y�m�z�n bərpası üçün yol açıb.
Rektor Səadət Əl�yeva b�ld�r�b k�, üzər�ndən �llər 
ötməs�nə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı hər �l 
daha böyük qürur və fəxarətlə “Şəh�dlər X�yabanı”nı 
z�yarət ed�r. Rektor dey�b: “Şəh�dlər�m�z�n ruhu hər 
b�r�m�z üçün müqəddəsd�r, əz�zd�r. Onların adını 
da�m uca tutmaq b�z�m vətəndaşlıq borcumuzdur”. 

Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� yanında 
B�l�k Fondunun aparat rəhbər� professor İsaxan 
Vəl�yev, �ct�ma� elmlər kafedrasının müd�r�, professor 
Qab�l Əl�yev,  gecən�n  şah�dlər�ndən  mal�yyə  və 

�qt�sad�yyat kafedrasının müd�r� Nər�man Böyükk�ş� 
tar�x� fac�ən�n köklər�, onu doğuran səbəblər və 
nət�cələr� haqqında danışıb, xat�rələr�n� bölüşüblər. 
Tədb�rdən əvvəl səhər saatlarında un�vers�tet 
kollekt�v� Şəh�dlər X�yabanını z�yarət ed�b. 
Azərbaycanın müstəq�ll�y� və əraz� bütövlüyü 
uğrunda şəh�d olan oğul və qızlarımızın əz�z 
xat�rəs� dər�n eht�ramla yad olunub, məzarları 
üzər�nə qərənfillər düzülüb.

Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü 
qeyd olunub

Xocalı soyqırımının 26-cı �ldönümünə həsr 
olunmuş tədb�r və “Xocalı soyqırımı obyekt�vlərdə” 
fotosərg�s�n�n açılışı keç�r�l�b. Sərg�də yerl� və xar�c� 
fotoqraf və jurnal�stlər�n Xocalı və Ağdamda 
çəkd�klər� şək�llər nümay�ş olunub.
Un�vers�tet rəhbərl�y�, müəll�m-tələbə heyət�ndən 
b�r qrup üzv, soyqırımı şəh�dlər�n�n a�lə üzvlər� və 
yaxınlarının �şt�rak etd�y� tədb�rdən əvvəl sərg�yə 
baxış keç�r�l�b, soyqırımı qurbanlarının xat�rəs� b�r 
dəq�qəl�k sükutla yad olunub.
Rektor Səadət Əl�yeva qeyd ed�b k�, Xocalıda 
törəd�lənlər�n xalqımıza qarşı soyqırımı aktı k�m� 
tanınması, ədalət�n bərpa olunması və soyqırımını 
törədənlər�n   beynəlxalq   məhkəmə   qarşısında 
mühak�mə olunmalarına na� l  olmaq üçün 
Azərbaycan dövlət� bütün zərur� addımları atır. Bu 
c�nayət� dünya �ct�ma�yyət�nə çatdırmaq hər b�r 
azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur.
Daha sonra Un�vers�tet�n qonaqları - m�ll � 
qəhrəman,  Xocal ı  soyqır ımı  şəh�d �  Tofiq 
Hüseynovun qızı Yasəmən Hüseynova, soyqırımı 
zamanı hər �k� val�deyn�n� �t�rm�ş Həmayıl Xəl�lova 
və Xat �rə M�rzəyeva fac�ən�n m�qyası  və 
təfərrüatları barədə tükürpəd�c� faktlarla çıxış 
ed�blər. Yaşadıqları və şah�d olduqları travmat�k 
had�sələr� tədb�r �şt�rakçıları �lə bölüşən qonaqlar 
tələbələr� �nformas�ya mühar�bəs�ndə fəallığa 
səsləy�blər. 

QAN YADDAŞI
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“Ana harayı” ab�dəs�n� z�yarət
26 fevral günü un�vers�tet kollekt�v� soyqırımı 
qurbanlarının xat�rəs�nə ucaldılan “Ana harayı” 
ab�dəs�n� z�yarət ed�b. Ab�dən�n önünə qərənfillər 
düzülüb, şəh�dlər�n xat�rəs� eht�ramla yad olunub.

“Xoca” və “Fəryad” filmlər�n�n nümay�ş�
26 fevral günü un�vers�tetdə gün ərz�ndə tələbələr 
üçün “Xoca” və “Fəryad” filmlər�n�n nümay�ş� təşk�l 
olunub. Hər �k� film ermən�lər�n Xocalı şəhər�ndə 
törətd�klər� soyqırımı haqqındadır.

İLESAM-ın rəhbər� Mehmet Nur� Parmaksız film�n 
“kar və kor” dünyaya b�r çağrış olduğunu dey�b. 
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İLESAM ilə əməkdaşlıq memorandumu 
və “Kağız qəbir” filminin nümayişi

Azərbaycan Yazıçılar B�rl�y�n�n (AYB) təşəbbüsü, 
Türk Elm və Ədəb�yyat Əsər� Sah�blər� Məslək 
B�rl�y�n�n (İLESAM) dəstəy� �lə çək�lm�ş və Xocalı 
soyqırımına həsr olunmuş “Kağız qəb�r” film�n�n 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndə nümay�ş� olub.

Tədb�r çərç�vəs�ndə Azərbaycan Un�vers�tet� �lə 
İLESAM arasında əməkdaşlığa da�r memorandum 
�mzalanıb. Memoranduma əsasən tərəflər elm�, 
bəd�� əsərlər�n tərcüməs�, çap olunması, konfrans 
və s�mpoz�umların təşk�l�, al�mlər�n, yazıçıların �mza 
və k�tab təqd�matı günlər�n�n keç�r�lməs� və d�gər 
maraqlı sahələr üzrə əməkdaşlıq edəcəklər.

Rektor Səadət Əl�yeva qeyd ed�b k�, beynəlxalq 
�ct�ma�yyət�n Xocalıda baş verənlər� bəşər� c�nayət 
k�m� qəbul etməs� üçün bəd�� söz də böyük 
əhəm�yyət daşıyır. “Kağız qəb�r” film�n�n də bu 
baxımdan özünəməxsus yer� var. 

“31 Mart – Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü”nə həsr olunmuş tədbir

Azərbaycan Un�vers�tet�ndə “31 Mart – Dünya 
Azərbaycanlılarının Soyqırımı Günü”nə həsr 
olunmuş anım tədb�r� keç�r�l�b. “Azərbaycan Xalq 
Cümhur�yyət� Aud�tor�yası”nda baş tutan tədb�rdə 
Dövlət H�mn� səslənd�r�l�b, soyqırımı qurbanlarının 
xat�rəs� b�r dəq�qəl�k sükutla yad ed�l�b.

Anım tədb�r�n� g�r�ş sözü �lə un�vers�tet�n rektoru 
Səadət Əl�yeva açıb. Rektor b�ld�r�b k�, 1918-c� �l�n 
mart - aprel aylarında  Bakı, Şamaxı, Quba, 
Lənkəran, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və d�gər 
əraz�lərdə ermən�lər tərəfindən törəd�lm�ş 
soyqırımı faktları �lə bağlı həq�qətlər uzun  �llər 
saxtalaşdırılıb.  Müstəq�ll�y�n bərpasının ardından 
ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n mart soyqırımının 
80-c� �ldönümü ərəfəs�ndə �mzaladığı fərmandan 
sonra dövrün obyekt�v mənzərəs�n� yaratmaq 
�mkanı əldə ed�l�b, uzun �llər təhr�f olunmuş faktlar 
və həq�qətlər ortaya çıxarılıb. Prez�dent İlham 
Əl�yev�n azərbaycanlıların soyqırımının 100 �ll�y� 
haqqında Sərəncamı �sə  mənfur qonşularımızın 
tar�x� faktları saxtalaşdırmalarının qarşısının 
alınmasına yönəlm�ş növbət� və çox önəml� 
addımdır.

Daha sonra rektorun müşav�r�, tar�x üzrə fəlsəfə 
doktoru Nüşabə Qul�yeva “Azərbaycan dövlət�n�n 
1918-c� �l Mart soyqırımına hüquq� q�ymət ver�lməs� 
� s t � q a m ə t � n d ə  t ə d b � r l ə r � ”,  A z ə r b a y c a n 
Un�vers�tet�n�n dosent� Boran Əz�z “1918-c� �l�n 
martında türk-müsəlman soyqırımı haqqında”, 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru Qab�l 
Əl�yev “1918-c� �l soyqırımlarının qarşısının alınması 
tədb�rlər� haqqında”, AMEA-nın A.A.Bakıxanov 
adına Tar�x İnst�tutunun elm� kat�b� İradə Əl�yeva 
“Çar Rus�yasının Ş�mal Qərb� Azərbaycanda zorakı 
xr�st�anlaşdırma s�yasət� – soyqırımı had�səs� k�m�” 
mövzusunda məruzələrlə çıxış ed�blər. 

QAN YADDAŞI
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Tədr�s şöbəs�n�n baş metod�st� Mehr�ban Hacıyeva dekabr ayı üzrə “Ayın 
əməkdaşı” seç�l�b. Seç�mdə baş metod�st�n vəz�fə öhdəl�klər�n� yer�nə 
yet�rməs�ndə təşəbbüskarlığı və fəallığı nəzərə alınıb.
Mehr�ban Yus�f qızı Hacıyeva al� təhsl�n�n hər �k� p�lləs�n� Bakı Slavyan 
Un�vers�tet�ndə oxuyub. 2005-c� �ldə İbt�da� təhs�l�n pedaqoq�kası və 
metod�kası �xt�sası üzrə bakalavr, 2007-c� �ldə �sə bu �xt�sas üzrə mag�str 
dərəcəs� alıb. Əmək fəal�yyət�nə Ağdaş şəhər 3 saylı beynəlm�ləl orta 
məktəbdə başlayıb. 2015-c� �ldən Azərbaycan Un�vers�tet�ndə �şləy�r.

Dekabr ayının əməkdaşı

Yanvar ayının əməkdaşı

B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n tyutoru Əsmər Nüsrətl� fevral ayı 
üzrə “Ayın əməkdaşı” seç�l�b. Seç�mdə tyutorun ver�lm�ş tapşırıqların 
�crasında göstərd�y� fəallıq nəzərə alınıb.
Əsmər Elşən qızı Nüsrətl� Azərbaycan D�llər Un�vers�tet�n�n İng�l�s d�l� və 
ədəb�yyatı fakültəs�ndən 2012-c� �ldə məzun olub. 2014-cü �ldə 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndən Amer�ka xalqı ədəb�yyatı �xt�sası üzrə 
mag�str dərəcəs� alıb.
Əmək fəal�yyət�nə 2014-cü �ldə Azərbaycan Un�vers�tet�ndə laborant 
olaraq başlayıb. 2016-cı �ldən B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n 
tyutorudur.

Fevral ayının əməkdaşı

Mart ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” Tədr�s şöbəs�n�n metod�st� Fərda Vəl�yevd�r. 
Seç�mdə metod�st�n tələbələr�n �stehsalat, pedaqoj� və d�plomqabağı 
təcrübələr�n� uğurla təşk�l�ndə göstərd�y� fəallıq və operat�vl�k nəzərə alınıb.
Fərda Elşad oğlu Vəl�yev Azərbaycan Dövlət Pedoqoj� Un�vers�tet�n�n Tar�x 
müəll�ml�y� fakültəs�ndən 2007-c� �ldə məzun olub. Əmək fəal�yyət�nə Qax 
rayonunun Əm�rcan kənd ümum� orta məktəb�ndə tar�x müəll�m� olaraq 
başlayıb. 2015-c� �ldən Azərbaycan Un�vers�tet�ndə çalışır.

Mart ayının əməkdaşı

AYIN ƏMƏKDAŞI

İct�ma�yyətlə əlaqələr şöbəs�n�n müd�r müav�n� Lalə D�lənova yanvar ayı üzrə “Ayın 
əməkdaşı” seç�l�b. Seç�mdə müd�r müav�n�n�n Un�vers�tet�n fəal�yyət və tədb�rlər 
planının �crasında göstərd�y� yaradıcılıq və fəallıq nəzərə alınıb.
Lalə Tofiq qızı D�lənova al� təhsl�n� hər �k� p�lləs�n� Türk�yən�n Gaz� Un�vers�tet�ndə 
oxuyub. Rad�o-telev�z�ya və k�no �xt�sası üzrə 1998-c� �ldə bakalavr dərəcəs�, 
2003-cü �ldə mag�str dərəcəs� alıb. Əmək fəal�yyət�nə Türk�yədə başlayıb. 
Müxtəl�f med�a orqanlarında müxb�r, redaktor, �ct�ma�yyətlə əlaqələr mütəxəss�s� 
k�m� fəal�yyət göstər�b.
2009-cu �ldən Azərbaycan Un�vers�tet�ndə çalışır. 2009-2014-cü �llərdə 
Azərbaycan d�l� və ədəb�yyat kafedrasında müəll�m, baş müəll�m vəz�fələr�ndə 
�şləy�b. 2014-cü �ldən İct�ma�yyətlə əlaqələr şöbəs�n�n əməkdaşıdır.
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As�f Abbas oğlu Hacıyev 1960-cı �ldə Gürcüstanın Borçalı 
mahalının Sarvan kənd�ndə anadan olub. 1982-c� �ldə 
Bakı Dövlət Un�vers�tet�n�n filolog�ya fakültəs�n� 
fərqlənmə d�plomu �lə b�t�r�b. 1987-c� �ldə nam�zədl�k, 
1998-c� �ldə doktorluq d�ssertas�yalarını müdafiə ed�b.

Professor As�f Hacıyev ədəb�yyat nəzər�yyəs�, türk 
folklorunun poet�kası, tar�x� poet�ka, müas�r ədəb�yyat, 
m�folog�ya və folklorşünaslıq üzrə tədq�qatlar aparır, 
tərcüməç�l�klə məşğul olur, mətbuatda ədəb�-tənq�d� 
məqalələrlə çıxış ed�r. 30-a yaxın monoqrafiya və dərs 
vəsa�t�, 200-dən artıq elm� məqalən�n müəll�fid�r. Əsərlər� 
Rus�ya, Türk�yə, Ukrayna, Bolqarıstan, Belarus, 
Özbək�stan, Tac�k�stan, Gürcüstan və başqa ölkələrdə çap 
ed�l�b.

Türk�yən�n Kayser� şəhər�ndə yerləşən Erc�yəs Un�vers�tet� 
rektorluğunun dəvət� �lə bu al� təhs�l müəss�səs�n�n 
tələbələr� üçün mühaz�rə aparan, Türk�yədə çap olunmuş 
k�tabını tələbələr üçün �mzalayan professor As�f Hacıyev 
�lə söhbət�m�z qardaş ölkə təəssüratları haqqındadır.

Təəssüratım �lk növbədə burada human�tar 
�xt�sasların ön yerlərdən b�r�n� tutması, müxtəl�f 
d�llər�n və ədəb�yyatların yüksək səv�yyədə tədr�s 
ed�lməs�, səm�m� və peşəkar pedaqoj� kollekt�v�n 
çalışması � lə bağlıdır.  B�r  çox ölkələrdən 
mütəxəss�slər�n, eləcə də həmyerl�lər�m�z�n 
burada dərs deməs�n� də qeyd etmək �stərd�m. 
Başqa b�r maraqlı cəhət �sə həmyerl�m�z professor 
Sev�nc Üçgülün rəhbərl�k etd�y�, 600-ə qədər 
tələbən�n təhs�l aldığı rus d�l� və ədəb�yyatı 
kafedrasının yüksək elm�-pedaqoj� səv�yyəs�d�r. 
Burada Bakıda, Moskvada, Türk�yədə rus d�l� və 
ədəb�yyatı üzrə təhs�l almış Türk�yə, Azərbaycan, 
Rus�ya vətəndaşları, dəyərl� mütəxəss�slər çalışır. 
Ümum�yyətlə hazırda Türk�yədə rus d�l�nə böyük 
maraq var, rus d�l�  və ədəb�yyatı b�r çox 
un�vers�tetlərdə, orta məktəb və l�seylərdə tədr�s 
olunur.

Erc�yəs Un�vers�tet�ndə Türk�yədə çap olunmuş 
“Rus Edeb�yatında Kur'an-ı Ker�m” k�tabınızın 
�mza məras�m� də olub. Türk�yədə k�taba maraq 
hansı səv�yyədəd�r?
Dəvətə vəs�lə olan əsas səbəb əvvəlcə Bakıda çap 
olunmuş həm�n k�tabın Türk�yədə türkcə nəşr 
olunmasıdır. K�tab haqqında Türk�yə mətbuatında 
və elm� jurnallarda �nformas�ya ver�l�b, rəylər, 
məqalələr çıxıb. 

Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat kafedrasının 
professoru Asif Hacıyev 
ilə müsahibə
Türk�yədə Azərbaycan ədəb�yyatına 
və mədən�yyət�nə böyük maraq var

As�f müəll�m, s�z�nlə söhbət�m�z Türk�yə səfər�n�z 
sonrasına rastlayır. Səfər�n məqsəd� nə �d�? 
Kayser�dən, Erc�yəs Un�vers�tet�ndən hansı 
təəssüratla qayıtmısınız?

Türk�yəyə səfər Erc�yəs Un�vers�tet� rektorluğunun 
dəvət� �lə baş tutmuşdu. Un�vers�tet�n ədəb�yyat və 
�lah�yyat fakültələr�n�n müəll�m və tələbələr� üçün 
“Rus ədəb�yyatında Quran�-Kər�m” mövzusunda 
mühaz�rə oxumaq məqsəd�lə dəvət ed�lm�şd�m. 
Erc�yəs Un�vers�tet� Anadolunun mərkəz�ndə, 
Səlcuqlu mədən�yyət�n�n beş�y� olan Kayser�də 
yerləş�r, 63 m�n tələbəs�, 18 fakültəs�, 7 �nst�tutu, 38 
tədq�qat mərkəz�, müas�r təhs�l �nfrastrukturu olan 
möhtəşəm təhs�l ocağıdır.
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Tərcümən�n m�qyası Türk�yədə ədəb�yyata 
marağın yüksək səv�yyəs�n� göstər�r. Azərbaycan 
ədəb�yyatına və mədən�yyət�nə də maraq 
böyükdür. Buna görə də səfər�n əsas məqsəd� rus 
ədəb�yyatında Quran�-Kər�m mövzusu olsa da, 
ədəb�yyat fakültəs�n�n böyük zalında çağdaş 
Azərbaycan və rus ədəb�yyatı mövzusunda da 
çıxışım oldu. Bu çıxışda keçən əsr�n 60-cı 
� l lər�ndən başlayaraq Azərbaycan və rus 
ədəb�yyatında gedən yen�ləşmə proseslər�, 
müstəq�ll�k dövrü ədəb�yyatının xüsus�yyətlər� 
haqqında məlumat verd�m. Postsovet mərhələs�, 
ən yen� dövr Azərbaycan və rus ədəb�yyatındakı 
ədəb� nəs�llər, cərəyanlar, mey�llər, bəd�� 
xüsus�yyətlər və başqa bu k�m� məsələlərdən 
danışdım,  türk  ədəb�yyat ı  � lə  müəyyən 
müqay�sələr apardım, tərcümə məsələlər�nə 
toxundum. Tələbələr�n çoxsaylı suallarından 
onların müas�r  ədəb�yyata böyük maraq 
göstərd�klər�n� və yaxşı bələd olduqlarını anladım.

Türk�yədək� akadem�k müh�t �lə ölkəm�zdək� 
akadem�k müh�t arasında hansı fərqlər� 
müşah�də etm�s�n�z?
Türk�yə qəd�m dövlətç�l�k ənənəs� olan və eyn� 
zamanda Qərblə uzun �llərd�r b�rbaşa əməkdaşlıq 
edən ölkəd�r. Buna görə də burada Avropanın 
təhs�l s�stem�nə əsaslanan müas�r təhs�l müh�t� 
artıq tam formalaşıb. Postsovet respubl�kalarında 
�sə təhs�l s�stem� sovet ənənəs�ndən Qərb 
meyarlarına keç�d mərhələs�ndəd�r. Azərbaycan 
təhs�l  müh�t�ndə sovet dövrünün sağlam 
ənənələr�n� qorumaqla bərabər, Qərb təhs�l 
s�stem�nə �nteqras�ya ged�r və buna uyğun 
mərhələl� �slahatlar aparılır. Təhs�l bütün dünyada 
mah�yyətcə konservat�v s�stem olduğundan bu 
�slahatların tədr�c�l�y�n� və poz�t�v ənənən�n 
qorunmasını müsbət hal hesab ed�rəm. Türk�yə 
təhs�l� �lə fərqlərə gəld�kdə �sə, keçm�ş sovet 
məkanında olduğu k�m�, b�zdə də �xt�saslaşmış 
un�vers�tetlər (texn�k�, t�bb, human�tar və d�gər 
yönlü), fakültə-bölüm dey�l, fakültə-kafedra 
strukturu, �k�p�lləl� doktorantura fəal�yyət göstər�r. 
Orta məktəb, bakalavr və mag�stratura təhs�l�n�n 
məzmun və formasında da müəyyən fərqlər var. 
Fərql� xüsus�yyətlər�n b�r� də Türk�yədə akadem�k 
tədq�qatların əsasən təhs�l müəss�sələr�n�n 
tərk�b�ndə aparılması və un�vers�tet təhs�l�ndə 
prakt�kl�y�n daha gen�ş yer tutması, tələbələr�n də 
tədq�qata cəlb ed�lməs�d�r. 

Erc�yəs Un�vers�tet�n�n tələbə və müəll�mlər�n�n də 
bu mövzuya böyük marağı yaranıb. Un�vers�tet�n 
əsas məras�m zalında, “15 Temmuz Kongre 
Mərkəz�”ndə 400-ə qədər d�nləy�c�n�n �şt�rak etd�y� 
mühaz�rədə qəd�m dövrlərdən günümüzə qədər 
rus ədəb�yyatında Quran�-Kər�mə, İslama, 
müsəlmanlara, o cümlədən Azərbaycana olan 
münas�bət və rus əd�blər�n�n Quran mövzusunda 
əsərlər� haqqında danışdım. İslam dəyərlər�n�n, 
Quran və Şərq poet�kasının rus əd�blər� tərəfindən 
mən�msən�lməs�ndən bəhs etd�m. Türk xalqlarının, 
eləcə də azərbaycanlıların rus xalqı �lə tar�x� və 
ədəb� əlaqələr�nə toxundum. Çıxışdan sonra 
sualları cavablandırdım və tədb�r �şt�rakçıları üçün 
həm�n k�tabı �mzaladım. Bütövlükdə �k� saatdan çox 
davam edən bu məras�mdə tələbə və müəll�mlərlə 
üns�yyətdən, ver�lən suallardan türk�yəl� gənclər�n 
ümumən ədəb�yyata, o cümlədən Azərbaycan və 
rus ədəb�yyatına, eləcə də bütövlükdə ölkəm�zə və 
m�ll� mədən�yyət�m�zə böyük marağını gördüm.

Ümum�yyətlə,  Türk�yəl �  gənclər�n  bəd�� 
ədəb�yyata marağı necəd�r? B�ld�y�m�z k�m� �k�nc� 
mühaz�rən�z çağdaş Azərbaycan və rus 
ədəb�yyatına həsr olunub. Bu məsələ türk 
gənclər�n� nə dərəcədə cəlb etd�?
Türk�yə gənclər� bəd�� ədəb�yyatı çox oxuyur. 
Türk�yədə tərcümə �ş�n�n yüksək səv�yyədə olması, 
dü n ya  ədəb �yyat ın ın  k lass �k  və  mü as � r 
nümunələr�n�n gen�ş m�qyasda türk d�l�nə tərcümə 
ed�lməs� də bunun göstər�c�s�d�r. Rus d�l�ndən 
or�j�nal tərcümən�n səv�yyəs� və m�qyası mən� 
heyrətlənd�rd�. Nə�nk� klass�k ədəb�yyat, ən yen� 
dövr rus yazıçı və şa�rlər�n�n də əsərlər� türk d�l�nə 
tərcümə olunur, müəyyən əsərlər �sə b�r neçə dəfə 
çevr�l�b. 
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meyarlarının saxlanmasına əngəl olur.
Beləl�klə də, m�ll� və vətəndaş �dent�kl�y�n� 
kənardan sarsıdılır. Bununla da qlobal �nformas�ya 
axını xalqların, m�llətlər�n, dövlətlər�n mənafey�nə 
qarşı yönəl�r. Hətta Avropanın güclü �qt�sad�yyatı 
və zəng�n mədən�yyət� olan ölkələr�ndə də 
vətənpərvər z�yalılar m�ll� mənl�yə, mədən�yyətə, 
ana d�l�nə qarşı olan bu təhlükən� sez�rlər. Bu 
prosesə müqav�mət olduqca çət�n olsa da, �ct�ma� 
və elm� fik�rdə özünüqoruma h�ss� də güclüdür. 

Qlobal�zm�n gət�rd�y� neqat�v proseslərə qarşı 
reaks�ya olaraq, son dövrlər�n human�tar fikr�ndə 
�nsan və s�v�l�zas�ya am�llər� yen�dən aktuallaşır. 
Elm� araşdırmalarda antropoloj� metodlar yen�dən 
fəa l laş ı r.  Son  � l lər �n  human� tar  fikr �ndə 
s�v�l�zas�yaların münas�bət�, d�nlər�n, xalqların 
d�aloqu,  mult �kultural �zm məsələs�  xeyl � 
aktuallaşmışdır. Bu baxımdan Azərbaycanın bütün 
dünyada öncül yerlərdə olduğunu qət�yyətlə deyə 
b�lər�k. Türk�yədə olarkən Kayser� şəhər� Türk 
ocaqları fil�alının dəvət� �lə şəhər z�yalıları və 
gənclər qarşısında çıxışım məhz müstəq�ll�k dövrü 
Azərbaycanda mult�kultural�zm və ədəb�yyat 
mövzusuna həsr olunmuşdu. Bu çıxışda 
m ə d ə n � y y ə t � m � z d ə ,  fo l k l o r u m u z d a  v ə 
ədəb�yyatımızda tar�xən mövcud olan tolerantlıq 
ə n ə n ə s � n d ə n  b ə h s  e t d � m .  M ü a s � r 
cəm�yyət�m�zdək� pol�kulturluq, çoxd�ll�l�k, 
pol�konfess�onallıq barədə, ölkəm�zdə bütün 
xalqların və d�n mənsublarının hüquqlarının təm�n 
ed�ld�y�, respubl�kamızda mult�kultural�zm 
sahəs�ndə aparılan uğurlu dövlət s�yasət� 
haqqında ətraflı danışdım. 
Cənab Prez�dent İ lham Əl�yev�n apardığı 
dövlətç�l�k s�yasət�nə, xalqımızın həyat tərz�nə, 
çağdaş mədən�yyət�m�z�n səc�yyəs�nə görə 

Klass�k alman təhs�l fəlsəfəs�nə əsaslanan sovet 
təhs�l ənənəs�ndə �sə nəzər� hazırlıq və yaradıcılıq 
qab�l�yyət�n�n aşılanması mühüm yer tuturdu. 
Müas�r təhs�l�m�zdə də bu aspekt hələ k�, qorunub. 
Əsl�ndə hər �k� ənənədə mən�msən�lməl� müsbət 
xüsus�yyətlər çoxdur. Təsadüfi dey�l k�, Türk�yən�n 
b�r sıra un�vers�tetlər�ndə müəyyən dəq�q və 
human�tar elmlər, mus�q�, rəngkarlıq və bu k�m� 
sahələrdə b�z�m mütəxəss�slər un�vers�tet təhs�l�n�n 
əsasını qoymuşlar və böyük nüfuz sah�b�d�rlər. 

Xar�c� səfərlərdə tez-tez olur, beynəlxalq 
konfrans və tədb�rlərdə �şt�rak ed�rs�n�z. Hazırda 
dünya elm�n� narahat edən hansı məsələlər var?
Bütövlükdə müas�r elmə şərh etmək müşkül 
məsələd�r. Buna görə də human�tar fik�rdə 
müşah�də olunan �k� əks cəhət� qeyd etmək 
�stərd�m. B�r�nc� məsələ qloballaşan dünyada 
�nformas�ya həcm�n�n kəsk�n artması, v�rtual aləm�n 
gen�şlənməs� və bəzən gerçəkl�y� əvəz etməs�d�r. 
Nə�nk� �nsanların üns�yyət�, hətta elm� və ədəb� 
yaradıcılıq, müəyyən mənada təhs�l proses� də xeyl� 
dərəcədə v�rtual aləmdə və bəzən anon�m 
personaj lar  arasında cərəyan ed�r.  Art ıq 
özünəməxsus şəbəkə ədəb�yyatı da formalaşıb. 
D�stant təhs�l sürətlə gen�şlən�r. Şəbəkən�n 
gen�şlənməs� özlüyündə qaçılmaz prosesd�r və 
söhbət bunun məhdudlaşdırılmasından getm�r. 
Məsələ şəbəkən�n mənəv� dəyərlərə və m�ll� mənl�k 
şüuruna, eləcə də ədəb�yyatın, mədən�yyət�n, 
elm�n köklü meyarlarına uyğunluğundan �barətd�r. 
Narahatlıq doğuran budur k�, kütləv� �nformas�ya 
axınında d�letantlıq və kosmopol�tl�k artır, human�tar 
elm� fik�r cümləpərdazlıqla əvəzlən�r və ya 
publ�s�stləş�r. D�gər tərəfdən, beynəlxalq qlobal 
mərkəzlər �nformas�yanı öz məqsədlər� üçün, 
bəzən də xalqlara, dövlətlərə, s�v�l�zas�yalara qarşı 
�st�fadə ed�r. Və ən təhlükəl�s� budur, çünk� bu 
proses �nsandan başlayır. İnformas�ya qlobal 
qüvvələr tərəfindən �darə olunur, kütləv�ləş�r və 
s�masızlaşır, fərd�ləşm�r və b�l�yə çevr�lm�r, �nsanın 
mənəv�yyatı və əxlaqı �lə bağlanmır. Şəbəkə 
�st�fadəç�s� �nformas�yanı �lk�n mənbələrdən almır, 
b�rbaşa mənbən� müşah�də və ya təhl�l ed�b 
müəyyən şəxs� qənaətə gəlm�r. Deyək k�, 
ədəb�yyatın, bəd�� əsər�n özünü qavramır, 
ədəb�yyat, əsər haqqında şəbəkədə formalaşan 
kütləv� rəy�, �nformas�yanı qəbul ed�r. Bu �sə elm�l�y�n 
pr�ns�plər�nə, şəxs�yyət�n yaradıcı potens�alının 
�nk�şafına və həm də m�ll�l�y�n qorunmasına, əxlaq 

MÜSAHİBƏ
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müstəq�l Azərbaycanın beynəlxalq m�qyasda 
mult�kultural�zm örnəy� olduğunu gerçək faktlarla 
d�nləy�c�lərə çatdırdım və bu məlumat böyük 
maraqla qarşılandı.

As�f müəll�m, elm və təhs�ldən danışdıq. Müas�r 
elmdə �zlənən böyük problemlərdən b�r�nə, 
plag�atçılığa toxunmamaq olmur. Plag�atçılıqla 
mübar�zədə al�mlər�n, elm� müh�t�n üzər�nə 
düşən vəz�fə S�zcə nə olmalıdır? 
Məncə plag�atçılıqla mübar�zədə haqqında 
danışdığımız �nformas�ya vas�tələr�n�n müəyyən 
köməy� dəyə b�lər. Elm� tədq�qatların elektron 
resurslarda yerləşd�r�lməs� plag�atın qarşısını 
q�smən ala b�lər, eləcə də ant�plag�at proqramlarının 
tətb�q�. Ancaq bunlar da tam effekt�v vas�tə dey�l, 
ümumən burada �nz�bat� tədb�rlərlə məsələn� həll 
etmək çət�nd�r. Çünk� plag�at özü də çeş�dl� 
anlayışdır və buna görə də �lk növbədə elm� müh�t 
özü həssas olmalıdır, tədq�qatların peşəkarlığının və 
aktuallığının yüksəlməs�nə yönəlməl�d�r. Bu məsələ 
�nternet resurslarının gen�şlənməs� �lə xüsus�lə 
aktuallaşıb. Çünk� �nternet elm� müh�tlər arasında 
sərhədlər� götürdüyündən plag�at və müəll�f 
hüquqları artıq beynəlxalq hüququn aktual 
mövzusudur. Beynəlxalq m�qyasda hər hansı 
plag�atın aşkarlanması �sə bütövlükdə m�ll� �m�cə 
zərbə vurur. Buna görə də, yəq�n k�, bu məsələn�n 
mənəv�, et�k və hüquq� aspektlər� kompleks 
götürülsə daha səmərəl� olar.

Beynəlxalq aləmə toxundunuz. Elm-təhs�l �şç�lər� 
müas�r çağırışlara uyğun olaraq öz fəal�yyət�n� 
müas�r tələblərə uyğun qurmalıdırlar. Necə 
fik�rləş�rs�n�z, ölkəm�z bu sahədə dünyada gedən 
proseslərdə hansı mövqedəd�r?
Məncə belə ümum�ləşd�rmə də müşkül b�r 
məsələd�r. Ümum�yyətlə, elm�n ölkələr üzrə 
q�ymətlənd�r�lməs� çox şərt� ola b�lər. Elm əsl�ndə 
ölkələr yox, elm� məktəblər üzrə �nk�şaf ed�r və b�r 
ölkə çərç�vəs�ndə məhdudlaşmır.  Müxtəl�f 
ölkələrdə, müh�tlərdə fərql� elm� ənənələr olsa da, 
elm� məktəblər beynəlm�ləl səc�yyəl�d�r. Burada 
fərdlər�n də böyük rolu var və ayrı-ayrı al�mlər�n elm� 
na�l�yyət� b�r ölkə �lə məhdudlaşa b�lməz. Deyək k�, 
Albert Eynşteyn� hansı müh�tə a�d edək – yəhud�, 
alman, ya amer�kan? 
Human�tar sahədə də ölkədən, xalqdan asılı 
olmayaraq dünyagörüşünün və elm� meyarların 
mənən b�rləşd�rd�y� fərdlər�n yaratdığı beynəlxalq 

elm� məktəblər formalaşır. M�rzə Kazım Bəy 
b�z�md�r, m�ll� mədən�yyət�m�z�n və elm�m�z�n 
görkəml� nümayəndəs�d�r. Ancaq həm də rus 
şərqşünaslığının ban�s�d�r, dah� Lev Tolstoyun 
müəll�m�d�r. Şeyx Şam�l�n müəll�m� olmuş Şeyx 
Məhəmməd Yəraq�n�n ustadı Ş�rvanlı Şeyx 
Məhəmməd Nəb� – Qəbələl� Dərv�ş Baba olub. 
Yən� Şeyx  Şam�l�n  mür�dl�k  təl�m�, bütün  Qafqazı  
on�llərlə saran Qəzavat �deolog�yası Ş�rvan 
əfənd�lər�n�n �lah�yyat məktəb�ndən qaynaqlanıb. 
XX əsrdə də Azərbaycanda həm dəq�q, həm 
human�tar elmlər üzrə beynəlxalq m�qyaslı 
görkəml� al�mlər və elm� məktəblər olub. Bu gün də 
ölkəm�zdə dünya səv�yyəl� elm-təhs�l �şç�lər�, 
görkəml� al�mlər�m�z fəal�yyət göstər�r. Eləcə də 
Azərbaycan məktəblər�n�n, un�vers�tetlər�n�n 
məzunları xar�c� ölkələrdə çox yüksək göstər�c�lərlə 
təhs�l alır və fəal�yyət göstər�r. Haqqında 
danışdığımız Erc�yəs Un�vers�tet�ndə, Türk�yən�n, 
Avropanın, Amer�kanın b�r çox qabaqcıl təhs�l 
müəss�sələr�ndə �stedadlı mütəxəss�slər�m�z 
çalışır, ölkəm�z� ləyaqətlə təms�l ed�rlər. Erc�yəs 
Un�vers�tet�ndə həmyerl�lər�m�z nə�nk� rus�st�kanın, 
�vr�t�n, ermən�şünaslığın da tədr�s�n�n təməl�n� 
qoyublar. Buna görə də, bütün dövrlərdə olduğu 
k�m� �nd� də elm� yaradıcılığı ümum�ləşd�rərək 
ölkələr üzrə dəyərlənd�rmək, fikr�mcə, özünü 
doğrultmur, həm�şə və hər yerdə fərql� səv�yyəl� 
al�mlər, elm� �st�qamətlər və məktəblər olub. Bu gün 
də ölkəm�zdə beynəlxalq m�qyaslı tədq�qatçılar var, 
elm� araşdırmalar aparılır və na�l�yyətlər�m�zlə qürur 
duya b�lər�k.

Azərbaycan ədəb� proses�ndə nə baş ver�r?
Müstəq�ll�k dövrü ədəb� proses�m�z öz təb�� axarı �lə 
davam ed�r. Ədəb�yyatımız az b�r müddətdə sovet 
dövrünün �deoloj� ehkamlarından qurtulub. Təb�� k�, 
sovet dövrü ədəb�yyatının böyük na�l�yyətlər� var �d� 
və bunlar bu gün də aktualdır. D�gər tərəfdən, 
ədəb� fik�r sos�al�zm ehkamlarından yalnız 
müstəq�ll�k dövründə dey�l, artıq sovet dövründən, 
mədən�yyət�m�z�n fenomenal had�səs� olan 
altmışıncılar nəsl�n�n yaradıcılığında uzaqlaşmağa 
başlamışdı. Altmışıncılar nəsl�n�n nümayəndələr� 
bu gün də ədəb� proses�m�zdə mühüm yer tutur. 
Müas�r ədəb�yyatımızda müstəq�ll�k dövründə 
formalaşmış, öz mövzu da�rəs�, üslubu  və dünyaya 
baxışı �lə seç�lən yen� nəs�l şa�r və yazıçılarımızın 
yaradıcılığı da böyük maraq doğurur. Yen� nəs�l 
yazarlarımızın əsərlər�ndə natural�st və sərt 
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re a l � z m d ə n ,  n e o ro m a n t � z m d ə n  t u t m u ş 
postmodern�st, m�fopoet�k, m�n�mal�st, formal�st, 
med�at�v, assos�at�v, dekonstrukt�v yaradıcılıq 
üsullarına qədər fərql� poet�k qavrayış və üslub 
elementlər�n� aşkarlamaq olar. Uzun müddət 
sos�al�st real�zm�n�n hegemonluğuna alışmış 
ənənəv� oxucu nəsl�n�n bəzən bu yen� mey�llərə 
şübhə �lə yanaşmasını da təb�� qarşılamalıyıq. D�gər 
tərəfdən,  yen�  nəs l �n  k lass �kaya  n �h � l �s t 
münas�bət�nə, müəyyən formal�zm�nə   də  bütün   
dövrlər�n  yen�l�kç�lər�nə,  futur�st düşüncəs�nə xas 
t�poloj� cəhət k�m� təmk�nlə yanaşmalıyıq. Ancaq 
yen� ədəb� nəsl�n məzmun və forma rəngarəngl�y�n� 
ədəb� fikr�m�z�n təb�� had�səs� k�m� qəbul etməl�y�k. 
Qeyd ed�m k�, oxşar proseslər son dövrlərdə nə�nk� 
postsovet respubl�kalarında, eləcə də Türk�yədə, 
Şərq və Qərb�n başqa ölkələr�ndə də �zlən�r. Buna 
görə, dövrlər, baxışlar, nəs�llər arasında bu 
d�alekt�kanı, yəq�n, yalnız postsovet s�ndromu �lə 
dey�l, həm də qloballaşma epoxasının postmodern 
düşüncəs� �lə �zah etməl�y�k. Bütövlükdə �sə, 
fikr�mcə, müas�r ədəb�yyatımız klass�ka və post-
postmodern�zm, fərd və kütlə,  m�l l � l �k  və 
kosmopol�t�kl�k, Şərq və Qərb arasında yaradıcılıq 
axtarışlarındadır. Nət�cəs�n�n necə olacağından asılı 
olmayaraq, ədəb� proses�n məhz yaradıcılıq 
axtarışlarında olması özü böyük na�l�yyətd�r.

As�f müəll�m, Şərq və Qərb məsələs�nə, 
s�v�l�zas�yalar d�aloquna toxundunuz. Bu 
məqamda söhbət�m�z�n  əsas  məramını 
xatırlayaq. B�r Azərbaycan al�m� olaraq Türk�yədə 
rus ədəb�yyatı haqqında k�tabınız dərc olunub, 
mühaz�rələr�n�z d�nlən�l�b və bu ölkən�n əksər 
nüfuzlu �nformas�ya agentl�klər� səfər�n�z� 
�şıqlandırıb. B�l�r�k k�, Rus�yalı, Türk�yəl� al�mlərlə, 
əd�blərlə sıx əlaqələr�n�z var və yaxınlarda 
Rus�yaya səfər�n�z gözlən�l�r. Bu baxımdan, 
Rus�ya və Türk�yə arasında elm, təhs�l, 
mədən�yyət sahəs�ndə əməkdaşlığın �nk�şafında 
Azərbaycanın rolunu necə q�ymətlənd�r�rs�n�z?
Maraqlı sualdır. F�kr�mcə, bu prosesdə Azərbaycan 
olduqca böyük rol oynaya b�lər. Və əsl�ndə tar�xən 
də oynayıb və bu gün də oynayır. Bu gün Türk�yədə 
b�r çox azərbaycanlı mütəxəss�slər rus d�l�n� tədr�s 
ed�r, tərcüməç�l�klə məşğul olur. Azərbaycanda 
tar�xən güclü d�lç�l�k məktəb� olub və xar�c� d�llər�n, 
xüsusən rus d�l�n�n xar�c� d�l  k�m� tədr�s� metod�kası 
formalaşıb. Buna görə də mütəxəss�slər�m�z rus 
d�l�n� türk tələbələrə uğurla tədr�s ed�rlər. D�gər 

tərəfdən, �stən�lən tədr�s proses�ndə mental-
ps�xoloj� am�llər�n rolu var və türk aud�tor�yası �lə 
mental ortaqlıq azərbaycanlı pedaqoqların �ş�n� 
asanlaşdırır. Elm� araşdırmalara gəld�kdə �sə, 
Azərbaycanda türkolog�yanın, rus�st�kanın və 
Azərbaycan-rus ədəb� əlaqələr�n�n tədq�q�n�n 
zəng�n ənənəs� var. Bu �sə rus-türk mədən�-ədəb� 
əlaqələr�n�n tədq�q�ndə mühüm elm� zəm�n yaradır. 
D�gər tərəfdən, Türk�yədə Rus�ya elm� və mədən� 
müh�t�n�n özü üçün çox maraqlı olan böyük ədəb� 
�rs var.  Keçən   əsr�n   əvvəllər�ndə,   bolşev�k  
�nq�labından sonra 200 m�nə qədər rus “ağ 
em�qras�ya” nümayəndəs� Türk�yəyə köçərək 
burada məskunlaşıb. Onlar burada əsərlər yazmış, 
jurnallar buraxmış, mədən�-ədəb� cəm�yyətlər 
yaratmış, zəng�n elm�, ədəb�, publ�s�st�k �rs 
qoymuşlar. Bu mədən� sərvət�n tədq�q�ndə də 
Azərbaycan al�mlər� türk və rus mütəxəss�slər� �lə 
əməkdaşlıq edə b�lər.  Türk�yədə bu k�m� 
məsələlərlə bağlı müəyyən təkl�flər də verd�m. Bu 
təkl�flərdən b�r� Azərbaycan – Rus�ya – Türk�yə 
mütəxəss�slər�ndən �barət müştərək qrup 
yaradaraq rus ədəb�yyatının koran�k, yən� Quran 
mövzulu bəd�� əsərlər�n�n, eləcə də avras�yaçı 
şe�rlər�n, rus şa�r və yazıçılarının türklərə, 
azərbaycanlılara, müsəlmanlara, Azərbaycana, 
Türk�yəyə həsr olunmuş bəd�� mətnlər�n�n həm 
or�j�nalda (yən� rus d�l�ndə), həm də türk və 
Azərbaycan d�llər�nə tərcümədə müvafiq şərhlərlə 
b�rl�kdə dərc ed�lməs� təkl�fi �d�. Təkl�f maraqla 
qarş ı landı ,  təşk� lat �  məsələlər lə  məşğul 
olacaqlarına üm�d ed�rəm. Azərbaycana �sə həm 
Türk�yə, həm Rus�ya elm� və pedaqoj� da�rələr�ndə 
maraq olduqca böyükdür. Bu, təb�� k�, �lk növbədə, 
sürətlə �nk�şaf edən ölkəm�z�n reg�ondakı nüfuzu, 
stratej� əhəm�yyət� və rolu �lə bağlıdır. Buna görə də 
Azərbaycan mədən�yyət, ədəb�yyat, təhs�l 
sahəs�ndə də Rus�ya və Türk�yə arasında mənəv� 
körpü rolunu oynaya b�lər və qeyd olunanlardan da 
göründüyü k�m�,  artıq oynayır.  Ölkəm�z�n 
mənafey�nə, təhs�l və elm�m�z�n �nk�şafına x�dmət 
edən bu əməkdaşlığın perspekt�vlər� �sə olduqca 
gen�ş və rəngarəngd�r. Əm�nəm k�, Azərbaycan 
Un�vers�tet� də bu �st�qamətdə öz sözünü deyə 
b�ləcək yüksək elm və təhs�l potens�alına mal�kd�r.

B�z�mlə söhbətə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür 
ed�r, s�zə can sağlığı, tükənməz, poz�t�v enerj�, 
yen� uğurlar arzulayırıq!
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MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZ

Xalqımızın m�ll� sərvətlər�ndən, eyn� zamanda ümumbəşər� 
mah�yyətl� mədən� dəyərlər�ndən b�r� də xalçalarımızdır. Azərbaycan 
xalçası əsrlərd�r həm b�r mə�şət əşyası olaraq evlər�, həm də b�r 
sənətkarlıq nümunəs� olaraq şəxs� kolleks�yaları və dünyanın ən 
məşhur muzeylər�n� bəzəy�r.

Azərbaycan xalçaçılıq sənət� “Azərbaycanın ənənəv� xalçaçılıq sənət�” 
adı �lə 2010-cu �ldə UNESCO-nun “Bəşər�yyət�n qeyr�-madd� 
mədən� �rs üzrə reprezentat�v s�yahısı”na dax�l ed�l�b.  Bu yöndə 
Azərbaycanın B�r�nc� v�tse-prez�dent� və b�r�nc� xanımı, Heydər 
Əl�yev Fondunun və Azərbaycan Mədən�yyət Fondunun prez�dent�, 
UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfir� Mehr�ban Əl�yevanın 
əvəzs�z x�dmətlər� var. Xalçalarımız �llər əvvəl bəz� dünya ölkələr�ndə 
İran, yaxud Qafqaz xalçaları k�m� təqd�m ed�l�rd�sə, bu əlamətdar 
had�sədən sonra artıq Azərbaycan xalçaları k�m� tanınır.

M�ll� – mədən� �rs�m�z�n təbl�ğ�nə yönəlm�ş növbət� yazımız da məhz 
Azərbaycan xalçalarına həsr olunur. Rəhbər�m�z “Azərxalça” ASC 
İdarə heyət�n�n sədr�, Əməkdar �ncəsənət xad�m�, tar�x üzrə fəlsəfə 
doktoru, professor V�dad� Muradovdur.

V�dad� Muradov A zərbaycan xalçasının prakt�k və nəzər� 
məsələlər�n�n b�l�c�s� və ən dəq�q, ən doğru ünvanıdır. 

Xalçaçılıq tar�x�nə da�r b�r sıra elm�-fundamental tədq�qatların, 
monoqrafiyaların, dərsl�klər�n, telev�z�ya filmlər�n�n, həmç�n�n 
Azərbaycan xalçalarının Bakı, Qarabağ , İrəvan, Naxçıvan, Gəncə, 
Qazax-Borçalı, Təbr�z, Quba, Ş�rvan qruplarına həsr ed�lm�ş və 
dünyanın müxtəl�f ölkələr�ndə nəşr olunmuş əsərlər�n müəll�fi, 
Azərbaycan, �ng�l�s və rus d�llər�ndə nəşr olunan “Azərbaycan 
xalçaları” elm�-publ�s�st�k jurnalının təs�sç�s� və baş redaktorudur.

V�dad� müəll�m, uzun �llərd�r xalça �lə �ç-�çə 
yaşayırsınız, Azərbaycan xalçasının tədq�q� və 
təbl�ğ� sahəs�ndə saysız lay�hə və uğurlara �mza 
atmısınız. Al� təhs�l�n�z �sə �qt�sad�yyatla bağlıdır. 
İqt�sadçılıqdan xalçaçılığa keç�d necə baş verd�?
Xalçaçılıq yalnız xalça toxumaqla məhdudlaşan b�r 
sənət sahəs� dey�l. Hər b�r xalçanın onun 
toxunuşuna qədər olan və onun toxunuşu başa 
çatdıqdan sonra başlayan tar�xçəs� olar. Xalça 
hansısa b�r xüsus� məqsəd üçün toxunur. 
Xalçaçılığın �nk�şafı �sə b�rbaşa onun �qt�sad�-t�car� 
mah�yyət� �lə bağlıdır. Xalça t�carət� Azərbaycanda 
tar�x� ənənələrə mal�k olub. Azərbaycan xalçasını 
Avropa, Amer�ka bazarlarına, hətta öz gözəl 
xalçaları �lə məşhur olan Şərq bazarlarına çıxaran, 
onun satışını, bununla da  təbl�ğ�n�  həyata  keç�rən 

AZƏRBAYCAN XALÇAÇILIQ SƏNƏTİ
“Azərxalça” ASC İdarə heyətinin sədri, Əməkdar incəsənət xadimi, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor Vidadi Muradov:

“Dövlət�m�z Azərbaycan xalçasının ən böyük təbl�ğatçısıdır”  
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peşəkar tac�rlər olub. Məgər, bu �qt�sad�yyat dey�l?! 
Hesab ed�rəm k�, sənət�mlə bağlı elə b�r c�dd� keç�d 
yaşamamışam. Sadəcə, cəm�yyət�m�z�n xalçaya və 
xalçaçıya münas�bət� dəy�ş�b - yaxşı mənada.

Azərbaycan xalçası haqqında qısa tar�x� arayışa 
nələr� sığdırmaq mümkündür?
Azərbaycan xalçası Azərbaycan xalqının tar�x� qədər 
qəd�m və zəng�nd�r. Onun haqqında “müxtəsər” 
d a n ı ş m a q ,  h a n s ı s a  s ə d l ə r ,  ç ə r ç � v ə l ə r 
müəyyənləşd�rmək çox çət�nd�r. Deyərd�m k�, 
mümkün dey�l. Xalça b�z�m m�ll� k�ml�y�m�zd�r, 
düşüncəm�zd�r, zövqümüzdür, dünyanın çox az 
xalqlarında rast gəl�nən özünəməxsus �stedadımız 
və bacarığımızdır.

Dünyanın �stən�lən yer�ndə b�z� olduğumuz k�m� 
təms�l edə b�lən m�ll� dəyər�m�zd�r. Azərbaycan xalqı 
bu sənət� yaradan, təbl�ğ edən və öyrədən xalqdır. 
Özü də çox yüksək ustalıqla və peşəkarlıqla. B�z 
xalçanı o qədər gözəl yaratmışıq, o qədər �nk�şaf 
etd�rm�ş�k k�, o dünyanın məşhur saraylarının, 
muzeylər�n�n, kolleks�yalarının bəzəy�nə çevr�l�b. 
Ömrü boyu yaşadığı kənddən, obadan b�r addım 
belə kənara atmayan Azərbaycan qadınının 
toxuduğu xalçalar onun heç adını belə b�lməd�y� 
ölkələrə ged�b çıxıb. Yüksək q�ymətə satılıb, 
hərraclara çıxarılıb. 
Azərbaycan xalçası haqqında dəq�q texnoloj� arayış 
vermək mümkündür. Texnoloj� baxımdan xovlu və 
xovsuz olan Azərbaycan xalçaları “Gördəst” üsulu �lə 
toxunub. Bu üsul bəzən “türkbaf” da adlanır. Bəd��-
texnoloj� xüsus�yyətlər�nə görə Bakı (Abşeron), 
Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan, Gəncə, Ş�rvan, Qazax-
Borçalı, Quba, Təbr�z (Cənub� Azərbaycan) k�m� 9 
qrup üzrə təsn�f və tədq�q olunur. Bu elm� təsn�fat 
şərt� xarakter daşıyır və Azərbaycanın ayrı-ayrı 
bölgələr�ndə mövcud olmuş xalçaçılıq ənənələr�n�n 
s�steml� şək�ldə araşdırılmasına x�dmət ed�r.

Azərbaycan xalçaçılıq sənət�n�n UNESCO-nun 
“Bəşər�yyət�n Qeyr�-madd�  Mədən� İrs üzrə  
Reprezentat�v s�yahısı”na dax�l ed�lməs�n�n bu 
sahədə ən böyük uğurumuz olduğunu deyə 
b�lər�km�? Bu əlamətdar had�sədən sonra hansı 
�rəl�ləy�şlər əldə ed�l�b?
Azərbaycan xalçası bu had�sə �lə beynəlxalq 
nüfuzunu bərpa etm�ş oldu. Və bu had�sədən 
sonra xalçaçılıq sahəs�ndə uğurlarımız mütəmad� 
xarakter aldı. B�z dünya �ct�ma�yyət�nə Azərbaycan 
xalçasını tar�x�m�z�n, etnoqrafiyamızın, eyn� 
zamanda mədən�yyət�m�z�n b�r parçası olaraq 
daha �namla təqd�m etməyə başladıq. Dünyada 
xalçalarımızın məhz “Azərbaycan məhsulu” olaraq 
təqd�m ed�lməs� nad�r had�səd�r. Çox vaxt onlar 
qərəzl� şək�ldə Qafqaz, İran, ermən�, ləzg� xalçası 
k�m� təqd�m olunurdular. Azərbaycan xalça 
sənət�n�n UNESCO-nun “Bəşər�yyət�n Qeyr�-
madd� Mədən� İrs üzrə Reprezentat�v s�yahısı”na 
dax�l ed�lməs� �lə bu �st�qamətdə uğurlar əldə etd�k. 
Dünya muzeylər� �lə, kolleks�yaçılarla, al�mlərlə, 
xalça mütəxəs�slər� �lə müzak�rələr apardıq. Və bu 
proses �nd� də davam etd�r�l�r.

Azərbaycan xalçalarının beynəlxalq aləmdə 
təbl�ğatı �st�qamət�ndə başqa hansı �şlər 
görülür?
Azərbaycan xalçası özü b�r təbl�ğat vas�təs�d�r. 
Bunun üçün onun zəng�n potens�alı var. Xalçamız 
olduğu hər yerdə b�r parça Azərbaycan var 
deməkd�r. Onu təbl�ğ etmək �sə pərakəndə şək�ldə 
dey�l, müəyyən b�r s�stem əsasında aparılmalıdır. 
Məncə, bunun üçün ən yaxşı vas�tə onun 
�stehsalının düzgün təşk�l olunması, t�carət�n�n 
beynəlxalq standartlara uyğun aparılması və elm� 
cəhətdən araşdırılmasıdır. Hal-hazırda ölkəm�zdə 
bu �st�qamətdə böyük �şlər görülür. Sev�nd�r�c� 
haldır k�, Azərbaycan xalçasının ən böyük 
təbl�ğatçısı elə Azərbaycan dövlət�n�n özüdür.
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Ölkəm�zdə xalça �stehsalı necə təşk�l olunur?
2016-cı �ldə yaradılmış “Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəm�yyət� respubl�kamızda ənənəv� xalq üsulu �lə 
xalça toxuma �ş�n�n əsas təşk�latçısı, rəsm� dövlət 
qurumudur. Cəm�yyət�n əsas məqsəd� xalça və 
xalça məmulatlarının �stehsalı, �xracı, onların ölkə 
dax�l�ndə və xar�cdə satışının təşk�l�, xalça və xalça 
məmulatlarının �stehsalında yen� texnolog�yaların 
tətb�q�, madd�-texn�k� bazanın müas�rləşd�r�lməs� 
və ondan səmərəl� �st�fadə, habelə bu sahən�n 
�nk�şafı �lə bağlı d�gər �şlər�n yer�nə yet�r�lməs�ndən 
�barətd�r.  İnd�yədək Cəm�yyət�n fəal�yyət� 
çərç�vəs�ndə respubl�kamızda xalçaçılığın �nk�şaf 
etd�r�lməs� �st�qamət�ndə b�r sıra mühüm addımlar 
atılıb. 2016-2017-c� �llər ərz�ndə respubl�kanın 
Füzul�, Şəmk�r, Quba, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ, 
Ağdam, Tovuz, Ağstafa, Qazax rayonlarında 
Cəm�yyət�n yerl� rayon fil�alları �st�fadəyə ver�l�b. 
Füzul� və Şəmk�r rayonları �st�sna olmaqla, d�gər 8 
rayonda vah�d lay�hə əsasında yen� b�nalar t�k�l�b. 
F�l�al b�naları toxuculuq emalatxanası, rəssam 
otağı, anbar, yeməkxana, t�bb otağı, xalça satış 
salonu və d�gər bölmələrdən �barətd�r. Burada 150 
nəfər toxucunun, 10 nəfər �nz�bat�-təsərrüfat 
�şç�s�n�n çalışması üçün şəra�t vardır. Hər 
emalatxanada müxtəl�f  ölçülü 43 dəzgah 
quraşdırılıb.

Xalçaçıların – toxucuların hazırlığı necə aparılır?
Xalça toxumaq nəzər�yyə �ş� dey�l. Xalça toxumaq 
təcrübəd�r. Bu sənətə da�r nə qədər nəzər� mater�al 
oxusan da, sən öz b�l�klər�n� hanada tətb�q edə 
b�lm�rsənsə, onların heç b�r əhəm�yyət� olmur. 
“Azərxalça” ASC yaranan vaxtdan �nd�yədək 
xalçaçılıq üzrə tədr�s-hazırlıq kurslarında 1500 
nəfərdən çox xalçaçı kadr hazırlanıb. Onlar ustad 
xalçaçılardan dərs alıblar.

Azərbaycan xalçasının xammal bazasının 
vəz�yyət� necəd�r?
Hal-hazırda bu �st�qamətdə �şlər aparıl ır. 
Azərbaycan xalçasının məhz Azərbaycan məhsulu 
olaraq dünyaya çıxarılması �st�qamət�ndə lay�hələr 
həyata keç�r�l�r. Ən böyük lay�həm�z hal-hazırda 
Sumqayıt Sənaye Parkında t�k�nt�s� davam etd�r�lən 
“Azərxalça” ASC-n�n Yunəy�r�c�-Boyaq Fabr�k� �lə 
əlaqədardır. Bu lay�hən�n dünyada analoqu 
olmayacaq. Burada respubl�kamızın boyaq 
b�tk�lər�ndən boyaq maddələr� hazırlanacaq. 
Qoyunçuluq təsərrüfat lar ından toplanan 

yunlardan təm�z yun və yun �pl�k �stehsal 
olunacaq. Yun �pl�klər məhz burada boyanacaq. 
Fabr�kdə �stehsal olunan xammal əsasən 
Cəm�yyət�n fil�allarında xalçaların toxunması üçün 
�st�fadə ed�ləcək. Bundan başqa, respubl�kamızın, 
ümum�l�kdə yaxın və uzaq xar�c� ölkələr�n 
keyfiyyətl� yuna və boyaq maddələr�nə olan 
eht�yacı ödən�ləcək. 

S�z Azərbaycan xalçasının yalnız prakt�k� dey�l, 
nəzər� məsələlər�n� də d�qqət mərkəz�ndə 
saxlayırsınız. Azərbaycan xalçalarının tədq�qatı 
sahəs�ndə �şlər necə qurulub?
Xalçaşünasl ıq  Azərbaycanda akadem�k 
səv�yyədə öyrən�lən müstəq�l b�r elm sahəs�d�r. 
2016-cı �ldə yaradılmış Azərbaycan M�ll� Elmlər 
Akadem�yasının Arxeolog�ya və Etnoqrafiya 
İnst�tutunun “Xalçaşünaslıq” sektoru əsas 
tədq�qat  mərkəz �d � r.  İnd �yədək  burada 
Azərbaycan xalçaçılğının tar�x�nə da�r b�r sıra elm�-
fundamental nəşrlər hazırlanıb və �ct�ma�yyətə 
təqd�m olunub. Maraqlıdır k�, Azərbaycan xalçası 
ölkəm�z�n hüdudlarından kənarda daha əhatəl� 
şək�ldə tədq�q olunub. Bu sahə üzrə beynəlxalq 
təcrübə daha zəng�nd�r. Dövlət Proqramında 
qarşıya qoyulan vəz�fələrədən b�r� də xalçaçılıq 
üzrə tədq�qatların gen�şlənd�r�lməs�, dərsl�klər�n, 
k�tabların hazırlanmasıdır.

İlk dəfə gördüyünüz b�r xalçada nələrə d�qqət 
yet�r�rs�n�z?
Baxır xalçaya.... Xalça var �lk baxışdan naxışları �lə, 
xalça var rənglər� �lə, xalça var s�mvolları �lə d�qqət� 
cəlb ed�r. Lak�n düşünürəm k�, xalçanın ən mühüm 
göstər�c�s� rəngd�r. Rəng əsasdır. Rəng gözəl 
olanda naxışlar da nəzərə çarpır. Rəng qaydasında 
olmayanda hətta ən gözəl naxışlar belə �fadəs�z, 
mənasız görünür. 

5 mayda xalçaçılarımız rəsm� olaraq �k�nc� dəfə 
peşə bayramlarını qeyd edəcəklər. S�z�nlə 
söhbət�m�z də məhz bu peşə bayramı ərəfəs�nə 
rastlayırş S�z� və kollekt�v�n�z�, eyn� zamanda, 
ölkəm�z�n bütün xalçaçılarını peşə bayramı 
münas�bət�lə təbr�k ed�r, maraqlı söhbət üçün 
təşəkkür ed�r�k.
Jurnalınızın yaradıcı  kol lekt�v�nə uğurlar 
arzulayıram. Üm�d ed�rəm k�, Azərbaycan 
xalçaçılığının uğurları jurnalınızın səh�fələr�ndə 
da�ma �şıqlandırılacaq.
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1. Vaxt və dəq�ql�k arasındakı balansı qoruyun
Testlər� çox sürətl� həll ed�b lazımsız, xırda səhvlər 
etməy�n�z heç də yaxşı olmaz. D�gər tərəfdən, 
hədd�ndən artıq d�qqətl� olub hər sual üçün də uzun 
zaman sərf etməy�n. Test� düzgün həll etd�y�n�zə 
�nanırsınızsa, ona yüngülvar� göz gəzd�rməy�n�z 
k�fayətd�r.
2. Sualı çox d�qqətlə oxuyun
Ab�tur�yentlər� ən çox çaşdıran hallardan b�r� sualı 
düzgün və ya sonunadək oxumamaq olur. Məsələn, 
sualın sonundakı �nkar şək�lç�lər�n� və ya “yoxdur”, 
“olmaz”, “dey�ld�r” k�m� sözlər� nəzərdən qaçırmaqla 
sualda �stən�lən şey�n tam əks�n� axtarırlar k�, bu da 
sonda səhv cavab tapmaqla nət�cələn�r.
3. B�r suala həddən artıq vaxt sərf etməy�n
Test�n belə b�r qaydası var k�, eyn� fənn�n suallarının 
çət�nl�y� müxtəl�f, amma verəcəy� bal eyn� olur. Buna görə 
də çət�n b�r sual üzər�ndə 10 dəq�qə fik�rləşməkdənsə, 
ondan daha asan olan 3 sualı həll etmək s�zə 10 
dəq�qədə 3 dəfə çox bal qazandıracaq.
4. Saatla "oynamayın"
İmtahan vaxtı yanınızda mütləq saat olsun, amma s�z hər 
2 dəq�qədən b�r saata baxmayın. Bu, s�z�n fikr�n�z� b�r 
yerə cəmləmən�zə mane olacaq. Vaxtı düzgün 
n�zamlayın və zamana nəzarət etmək üçün müəyyən 
fas�lələrlə saata baxın.
5. Cavablara d�qqət ed�n, yanlışları tez s�l�n
Test suallarının cavablarına baxanda dəq�q görürük k�, 
bəz� cavab var�antları sualın cavabı ola b�lməz. Belə 
cavab var�antlarının üstündən dərhal xətt çək�n. Bu, 
ps�xoloj� olaraq s�zə kömək edəcək. Çünk� elə olduqda, 
sualın 5 dey�l, məsələn, 2 cavab var�antı olacaq k�, bu da 
s�zə seç�m etməkdə daha rahat olacaq.
6. Ardıcıl 4 sualın cavabı "A"dırsa, onları yen�dən 
gözdən keç�r�n
Bəzən test suallarının cavablarının 2-s� və ya 3-ü ardıcıl 
olaraq eyn� var�ant olur. Bu, normaldır. Amma əgər 4 və 
ya 5 ardıcıl sualın cavabının eyn� var�ant olduğunu 
görsən�z, o suallara yen�dən göz gəzd�r�n. 
On lardan  hans ın ınsa  səhv  cavab  o lduğunu 
görəcəks�n�z. Çünk� 4 və daha artıq ardıcıl sualın 
cavabının eyn� var�ant olması çox nad�r hallarda olur.
7. Cavab kartını doldurarkən buna d�qqət ed�n!
Ab�tur�yentlər�n cavab kartını doldurduqları zaman 

üzləşd�klər� ən c�dd� problemlərdən b�r� də budur k�, 
onlar doğru cavabları uyğun xanada �şarələy�b, 
ortada b�lməd�klər� b�r sualı boş qoyurlar. Növbət� 
sualın cavabını �şarələyərkən �sə, o cavabı səhvən 
əvvəlk� boş qoyduğu sualın xanasında �şarələy�rlər. 
Bunu tez görməsən�z, 15-20 sualın hər b�r�n� b�r 
xana sürüşdürə b�lərs�n�z. Bu da �mtahan 
nət�cəs�nə çox p�s təs�r edə b�lər.
8. Sualları qruplaşdırın
Sual k�tabçasında həll etd�y�n�z testlər� müəyyən b�r 
s�mvolla �şarələy�n. Belə olduqda növbət� dəfə 
həm�n səh�fəyə baxarkən artıq hansı sualın həll 
ed�ld�y�n�, hansının �sə hələ qaldığını rahat 
görəcəks�n�z. İşarə olaraq, məsələn həll etd�y�n�z 
test�n nömrəs�n� da�rəyə alın; nömrən�n qabağına 
ulduz (və ya s�z�n üçün rahat olan, öyrəşd�y�n�z 
d�gər b�r s�mvol) əlavə ed�n. Şübhəl� qaldığınız 
sulları da başqa b�r s�mvolla �şarələy�n. Belə 
olduqda onları qruplaşdırırsınız və bu, s�zə rahatlıq 
yaradır.
9. İlk eht�mal çox zaman doğru olur
Təcrübə göstər�r k�, əgər ab�tur�yent sualın dəq�q 
cavabını b�lm�rsə və �k� cavab var�ant arasında 
qalıbsa, �lk olaraq hansını daha doğru hesab 
ed�rsə, əksər hallarda elə o cavab doğru çıxır.
10. Çət�n sual s�z� depress�yaya salmasın
Hər b�r ab�tur�yent�n həll edə b�lməd�y� testlər vardır. 
Ona görə də b�r və ya �k� sualı həll edə b�lm�rs�n�zsə, 
dərhal həyəcanlanmayın, növbət� suallara keç�n. 

Tünzalə Verdiyeva
Azərbaycan Un�vrs�tet�n�n müəll�m�, ps�xoloq
Ps�xoloqların ab�tur�yentlərə verd�y� 10 dəyərl� məsləhət

ABİTURİYENTLƏR ÜÇÜN RƏHBƏR
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“Fa�zs�z �şləyən bankçılıq” ded�kdə �lk növbədə yada 
İslam bankçılığı düşür. İslam d�n� �nsan həyatının 
bütün aspektlər�n�, o cümlədən �qt�sad� və sos�al 
fəal�yyət�n� əhatə etd�y�nə görə müsəlman �cmasında 
mal�yyə münas�bətlər�n�n təməl� İslam d�n� yarandığı 
andan qoyulmuşdur. Beləl�klə, bütün �qt�sad� 
münas�bətlər ədalət, əxlaq, dürüstlük və açıqlıq 
pr�ns�plər�nə əsaslanmalıdır.
Bu s�stem �lk dəfə olaraq 1963-1966-cı �llərdə m�s�rl� 
�qt�sadçı - al�m  Ahmed Muhammed en-Neccarın 
hazırladığı bank model� əsasında elə həm�n ölkədə 
tətb�q ed�lm�şd�r. 50 �ldən artıq b�r dövr keçərək 
formalaşan və model olaraq sürətlə �nk�şaf edən �slam 
bankçılığı hazırda gen�ş coğrafi kont�ngent� əhatə 
edərək, ABŞ-dan Ç�nədək dünyanın müxtəl�f �nk�şaf 
etm�ş və �nk�şaf etməkdə olan ölkələr�ndə tətb�q ed�l�r.
“The F�nanc�al T�mes”ın qəzet�ndə yer alan 
məlumatlara �st�nadən Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
(BVF) son araşdırmasının nət�cələr�nə görə, İslam 
qaydaları (Şər�ət) əsasında fəal�yyət göstərən 
mal�yyə-kred�t təşk�latlarına olan maraq sürətlə artır. 
Ekspert hesablamalarına görə, dünyadakı 1,2-1,6 
m�lyard müsəlmanın pullarının yarıdan çoxu 2018-c� 
�ldə belə banklardakı hesablarda olacaq.
Qər�bə də olsa, onu qeyd etmək lazımdır k�, İslam 
bankçılığı bu gün Qərbdə daha populyardır və onun 
mərkəz� Londondur. O da məlumdur k�, b�r çox 
müsəlman ölkələr�ndə İslam bankçılığı gen�ş vüsət 
alıb. Belə bankçılığın gen�ş yayıldığı ölkələr arasında 
M�s�r, Malayz�ya, Səud�yyə Ərəb�stanı, BƏƏ, Küveyt, 
Qətər, Türk�yə, İndonez�ya, Bəhreyn və Pak�stanı 
xüsus�lə qeyd etmək lazımdır. 
Yaxın Şərq ölkələr�n�n mal�yyə bazarında �slam 
bankçılığının payı bu gün 25 fa�zə çatır. Son zamanlar 
İslam bankçılığı b�r sıra MDB ölkələr�ndə də 

populyarlaşmağa başlayıb. Belə k�, Qazaxstan, 
Qırğızstan və Tac�k�standa artıq İslam bankçılığını 
tənz�mləyən qanun aktları da qəbul ed�l�b.
Bəs, görəsən, İslam bankçılığı nə deməkd�r?! Onu 
ad� bankçılıqdan nə fərqlənd�r�r?
İlk öncə onu qeyd edək k�, İslam bankçılığı Şər�ət 
qanunları �lə �şləy�r. İlk növbədə bu özünü fa�z 
məsələs�ndə b�ruzə ver�r. Belə k�, şər�ət fa�z� 
haram sayır və bu səbəbdən �slam bankçılığı öz 
fəal�yyət�ndə fa�zdən �st�fadə etm�r. Burada 
qarşıya belə b�r sual çıxa b�lər. Bəs, İslam 
bankçılığı pulu necə qazanır?!
Sualın cavabı çox sadəd�r. İslam bankçılığı lay�hə 
mal�yyələşd�r�lməs� pr�ns�plər� �lə �şləy�r. Başqa 
sözlə desək, bu pr�ns�plərlə kred�t verən bank 
müştər�n�n təqd�m etd�y� lay�hədə şər�k və tərəf 
müqab�l�nə çevr�l�r. B�r çoxları et�raz ed�b deyə 
b�lərlər k�, b�z öz lay�həm�zdə kənar şəxslər�n 
olmasını �stəm�r�k. 
Amma bu, b�r az yanlış fik�rd�r. İslam bankçılığının 
c�dd�l�y� ondadır k�, o, hər b�r lay�həyə fərd� yanaşır, 
onu tam anal�z ed�r, gələcəkdə mümkün olacaq 
gəl�rlər�, xərclər�, �tk�lər� araşdırır və yalnız bundan 
sonra qərar qəbul ed�r. 
Ad� banklarda müştər�yə və lay�həyə münas�bət 
�sə b�r qədər fərql�d�r. Belə k�, bu zaman bank Ç
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kred�t�n ondan nə məqsədlə götürüldüyü �lə az 
maraqlanır.  Onu yalnız kred�t məbləğ�n�n 
qaytarılması və ona hesablanmış fa�z�n ödən�lməs� 
maraqlandırır. 
Məsələn, s�z İslam bankına yaxınlaşıb, dey�rs�z k�, 
mən hansısa b�r körpü və ya ödən�şl� avtomob�l 
yolu t�kmək �stəy�rəm. Bank s�z�n təkl�fin�z� d�nləy�b 
dərhal b�znes araşdırmalarına başlayır və lay�hən�n 
�qt�sad� potens�alını öyrən�r. Lay�hə məqbul 
sayılarsa, bank s�z�nlə şər�k olur, �şlər�n b�rl�kdə 
necə görülməs�n� və gələcək mənfəət�n necə 
bölünəcəy�n� razılaşdırır. Ad� bank �sə s�z�n o pulla �ş 
görəcəy�n�z və ya kaz�noya ged�b uduzacağınız �lə 
maraqlanmır. Ona maraqlı olan yalnız fa�zlərd�r. 
Bundan əlavə, İslam bankçılığı fyuçerslər� 
(gələcəkdə olacaq malın əvvəldən satışı) qəbul 
etm�r, yən� olmayan malı satmır. Eyn� zamanda 
der�vat�vlərdən (spekulyas�ya məqsəd�lə �st�fadə 
olunan q�ymətl� kağızlar) �st�fadəyə qadağa qoyur. 
Bu �sə,  yalnız c�dd�  b�znes lay�hələr�ndə 
mümkündür.İslam bankı �lə ad� kommers�ya bankı 
arasındakı fərqlər� aşağıdakı m�sallardan aydın 
görmək olar.

İstehlak və �poteka kred�tlər�
Müştər� ad� kommers�ya bankının verd�y� məsələn, 
100 m�n dollarlıq kred�t� müəyyən ed�lm�ş müddət 
ərz�ndə bərabər ödən�şlərlə qaytarır. Məbləğ�  tam 
qaytardıqdan sonra 100 m�n dollar əsas məbləğ və 
məsələn, əlavə 10 m�n dollar fa�z ödən�ş olur. 
İslam bankı �sə müştər�n�n almaq �stəd�y� 100 m�n 
dollarlıq b�r malı, daşınmaz əmlakı özü alaraq 
müşətər�yə yen�dən 110 m�n dollara satır. Müştər� 
həm�n məbləğ� müəyyən ed�lm�ş müddət ərz�ndə 
bərabər ödən�şlərlə qaytarır (yən� bu yerə qədər 
heç b�r fərq yoxdur). Nət�cədə sadəcə olaraq "fa�z" 
kəl�məs�ndən qaçınmış olur. 
Yeganə fərq ondan �barətd�r k�, kommers�ya 
bankına olan kred�t ödən�ş� gec�kd�r�ləndə, əlavə 
cər�mə fa�zlər� hesablanır, halbuk� �slam bankı bu 
gec�kmələr� bağışlayır.

B�znes kred�tlər�
İslam bankı �lə kommers�ya bankı arasındakı 
mühüm fərq məhz b�znes kred�tlər�ndəd�r.
Ənənəv� kommers�ya bankı müəyyən məbləğ� 
kred�t k�m� verd�kdən sonra nə çox, nə az, məhz 
həm�n məbləğ� və hesablanmış fa�zlər� ger� almağı 
nəzərdə tutur. Əsas məbləğ və fa�zlər� hər hansı 

səbəbdən ger� ala b�lməd�kdə kommers�ya bankı 
müştər�n�n əl�ndən əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş 
g�rovu alır.
İslam bankı �sə b�znes kred�t� verd�kdə şər�k k�m� 
çıxış ed�r. Əgər müştər� �slam bankının kred�t�ndən 
�st�fadə edərək nəzərdə tutduğundan daha az 
qazanırsa, banka da az ödəməl� olur. Yox, əgər 
daha çoxlu gəl�r əldə ed�rsə, banka da müvafiq 
olaraq daha çox pay ödəməl� olur. Xoşagəlməz hal 
da məhz budur. 
Üstünlük �sə ondan �barətd�r k�, b�znes uğurlu 
alınmasa və kred�t� qaytarmaq mümkün olmasa, 
�slam bankı ger�yə heç nə tələb etməyəcək.

Depoz�tlər
Müştər� kommers�ya bankına depoz�t yatırarkən 
ona vəd ed�lm�ş fa�z dərəcəs� �lə sab�t ödən�şlər 
alacağından əm�n ola b�lər. İslam bankına �sə 
depoz�t yatırarkən müştər� bankın şər�k� q�sm�ndə 
çıxış etməyə başlayır. Bu proses ortaq fonda 
ed�lən �nvest�s�yaya bənzəy�r. Müştər� bankın gəl�r 
və �tk�lər�n� bölüşməyə başlayır. Odur k�, bankın 
gəl�rlər� yüksək olduqda müştər� də öz depoz�t�nə 
yüksək gəl�r əldə ed�r. Əks�nə, bank mənfəət əldə 
etməd�kdə müştər� də öz depoz�t�nə heç nə əldə 
etm�r. Bank �tk� �lə üzləşd�y� halda �sə fərql� �slam 
banklarının fərql� davranışları mövcuddur (bəz� 
hallarda depoz�t�n ölçüsü azala da b�lər). 
Kommers�ya bankındakı depoz�t�n üstünlüyü 
ondan �barətd�r k�, əvvəlcədən b�l�nən fa�z 
dərəcəs� əsasında gələcək gəl�rlər� asanlıqla 
planlamaq mümkündür. İslam bankına yatırılan 
depoz�tlə �sə gələcək gəl�rlər� planlamaq mümkün 
dey�l.
Azərbaycan �qt�sad�yyatının �nk�şaf etd�r�lməs�ndə 
fa�zs�z bank �nst�tutlarının vəsa�tlər�ndən �st�fadə 
�st�qamət�ndə İslam İnk�şaf Bankı (İİB) �lə 
əməkdaşlıq xüsus� əhəm�yyət kəsb ed�r. Belə k�, 
Azərbaycanın 04 �yul 1992-c� �l tar�x�ndə bu 
quruma üzv olması qarşıl ıqlı  əməkdaşlıq 
əlaqələr�n�n sürətlənd�r�lməs�nə təkan verm�şd�r. 
Hazırda Azərbaycanın İİB-da 9,76 mln. ABŞ dolları 
(ümum� səhm kap�talının 0,13%) pay sah�b� 
olmaqla onun �ş�ndə yaxından �şt�rak ed�r.
Bütün bunlara baxmayaraq, İslam bankçılığından 
hələ k�, Azərbaycanda �st�fadə olunmur. Yəq�n k�, 
yaxın gələcəkdə Azərbaycan bankları da bu növ 
bank məhsullarından �st�fadə etməyə başlayacaq. 
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Hər xalqın həyatında, mə�şət�ndə bayramlar 
çox olsa da, onlardan b�r� xət�rl� tutulur, baş tacı 
ed�l�r. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının tar�x�n 
dər�n qatlarından günümüzə daşıyıb gət�rd�y� 
mənəv� dəyərlər s�stem�ndə Novruz Bayramının 
özünəməxsus yer� var.

Təb�ət�n oyanması Novruz �lə başlayır və 
xalqımız bunu b�r ay əvvəldən təntənəl� qeyd 
e t m ə y ə  b a ş l a y ı r .  B u  b a y r a m ı n  y a ş ı 
�nsanoğlunun yaşı qədərd�r. İnsanoğlu təb�ət �lə 
üzbəüz qaldığı �lk�n �bt�da� mərhələdən et�barən 
hər zaman qış və yaz əvəzlənməs�nə öz 
münas�bət�n� �fadə ed�b. Qış onun üçün mənfi 
obrazdır. Yaz �sə özünün bolluğu, yaşıllığı, 
həyata bəxş etd�y� nemətlər baxımından �bt�da� 
�nsanın çox sevd�y� b�r fəs�l olub. Nə vaxt k�, qış 
gəl�b, ağırlıq və çət�nl�klərdən uzaqlaşmağa 
çalışıb. Yazın gəl�ş� �sə çox böyük təntənə �lə 
qarşılanıb. Qış qaranlığın, yaz �sə �şığın obrazı 
olub. Bu obrazların qarşıdurması, uzun sürən 
q ış  dönəm�n �n-qaran l ığ ın  çət �n l �k  və 
məşəqqətlər�ndən qurtulub �şığa çıxmaq 
arzusu əcdadlarımızı bu mürəkkəb və zəng�n 
məras�m kompleks�n� yaratmağa təşv�q ed�b.

Yaz məras�m� daha çox ş�mal yarımkürəs�ndə 
yaşayan xalqlar arasında qeyd olunur. Burada 
yaşayan bütün xalqlar qışın ged�ş�n� və yazın 
gəl�ş�n� b�rb�r�nə bənzər məras�mlərlə, b�r o 
qədər də aralı olmayan, müxtəl�f vaxtlarda qeyd 
ed�rlər. Ç�ndə yaz tez gəl�r, bayram məras�m� də 

tez olur.  Orta As�ya, İran, Türk�yə və 
Azərbaycanda mart ayına təsadüf ed�r, b�zdən 
b�r az sonra aprel ayında slavyanlar qeyd 
ed�rlər. S�b�ryada yaşayan türklərdə �sə bu 
proses �yun ayına qədər ged�r. Yaz k�mə nə 
vaxt gəl�b yet�şd�sə o zaman da məras�m�-
bayramı keç�rməyə başlayır.

Etn�k fərqlərdən asılı olmayaraq müxtəl�f 
xalqların çeş�dl� adlar altında keç�rd�y� yaz 
məras�m�n�n tərk�b�ndə oxşar ünsürlər 
müşah�də ed�l�r. 

Tonqal qalanması, yumurta boyanması, 
ş�rn�yyat hazırlanması, mus�q�, rəqs, oyun və 
başqaları d�gər xalqların yaz məras�mlər�ndə 
də vardır. Türk Novruzu �lə slavyan Pasxası 
arasında bənzəy�ş və paralellər təs�r am�l� k�m� 
yox, t�poloj� oxşarlıq k�m� dəyərlənd�r�lməl�d�r. 
Ş�mal yarımkürəs� �nsanı sadalanan məras�m 
ünsürlər� �lə təb�ətə təs�r etmək, xoş ovqat, 
b a y r a m  ə h v a l ı  y a r a d a r a q  h a v a n ı 
mülay�mləşd�rmək, yaz, �şıq, xey�r ruhlarını 
çağırıb gət�rmək �namını s�mvollaşdırmışdır.

Novruz bayramı yaxınlaşdıqca ç�llə, çərşənbə, 
od-tonqal k�m� term�nlərdən çox �st�fadə 
olunur. B�r çox hallarda qışın əvəzed�c�s� k�m� 
�şlənən “ç�llə” çət�nl�k, müşkül, dərd-bəla, 
ağrı-acı anlamındadır. Xalq arasında “ç�llə 
çəkmək”, “ç�llə tökmək”, “ç�llə kəsmək” 
dey�mlər� də vardır k�, bu �fadələr əzab-əz�yyət 
çəkmək, dərd-bəlanı tökmək, xəstəl�y� yox 
etmək anlamları daşıyır. Qışı dərd-bəla, 
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çət�nl�k k�m� qəbul edən ulularımız onu �k�yə 
bölüblər: “Böyük ç�llə” və “K�ç�k ç�llə”. Böyük 
ç�llə dekabrın 22-dən yanvarın 31-dək olan 40 
günlük dönəm�, K�ç�k ç�llə �sə fevralın 1-dən 
20-dək olan 20 günlük dönəm� əhatə ed�r. Qış 
yer�n� yaza təhv�l verən zaman, Novruzqabağı 
keç�r�lən məras�mlərə “ç�llə çıxartma” adı 
ver�lməs� də qışın ç�llə obrazında folklor b�ç�m� 
qazandığını göstər�r.

Novruz çərşənbələr� s�ls�lə r�tuallardır, qışı-
ç�llən� yola salmaq, yazı, �şığı, qarşılamaq 
məqsəd� �lə keç�r�l�r. Bunlar “oğru çərşənbələr” 
və “doğru çərşənbələr” adıyla �k� q�smə ayrılır 
və ümum� sayı yedd�d�r. Son dördü əsas 
çərşənbələr sayılır. Əsas çərşənbələrə qədərk� 
üç çərşənbə el arasında “oğru çərşənbə”lər 
adlanır və bunlar “K�ç�k ç�llə”yə düşür.

Xalq günlər� uğurlu və ya uğursuz olmağına 
görə �k� yerə bölüb. Cümə günü uğurlu gün 
hesab ed�l�r. Çərşənbə axşamı-�k�nc� gün �sə 
ağır gündür, uğurlu, düşərl� sayılmır. Bu 
səbəbdən həm�n gün ev t�k�nt�s�nə başlamaq, 
səfərə yollanmaq, elç� getmək, toy-düyün 
etmək və d�gərlər� məsləhət b�l�nm�r. İl�n axır 
çərşənbə axşamı �sə ondan betər hesab 
olunur. Bu ağırlığı yüngülləşd�rmək üçün �sə 
xalq müxtəl � f  vas�tələrə əl  at ır.  İ laxır 
çərşənbədə �cra olunan bütün məras�m, oyun 
v ə  ə y l ə n d � r � c �  va s � t ə l ə r  b ü töv l ü kd ə 
yüngülləşd�r�c�l�k, saflaşdırıcılıq funks�yası 
daşıyır, yaz ovqatının, yaz ruhunun gəl�ş� və 
qəbulu üçün ps�xoloj�-estet�k zəm�n hazırlayır.

XX əsr�n 80-c� �llər�n�n sonlarından başlayaraq 
əvvəlcə elm� ədəb�yyatda, sonra �sə kütləv� 
� n f o r m a s � y a  v a s � t ə l ə r � n d ə  N o v r u z 
çərşənbələr�n�n yen�  -  qurama adları 
görünməyə başlayıb, su çərşənbəs�, od 
çərşənbəs�, yel çərşənbəs�, torpaq çərşənbəs� 
k�m� adlar orta məktəb dərsl�klər�nə də 
yerləşd�r�l�b. Azərbaycanda səksən�nc� �llər�n 
sonlarından əvvəl bu adların mövcudluğunu 
əks etd�rən heç b�r mənbə yoxdur. Hansı 
çərşənbə axşamında od yandırılmır? Elə �sə, 
“od çərşənbəs�” adlı ayrıca b�r çərşənbən�n 
olması hansı mənt�qə əsaslanır?!
Çərşənbə axşamlarında tonqal qalanması, 
ü sgü - lopa  a t ı lmas ı ,  bayram  sü f rəs � 
düzəld�lməs� qəd�m el adət�d�r. İşığın, günəş�n 

gücünə �nanan qəd�m �nsan odun-alovun 
köməy� �lə şər qüvvələr� qovub uzaqlaşdırmanın 
mümkünlüyünə �nanırdı. Od, günəş�n rəmz�d�r. 
Ç � l lədən-q ışdan  ç ıxmaq  üçün  tonqa l 
yandırlması həm də günəş�n - yazın çağrılması 
məras�m�d�r.
Bu aktın �crası zamanı tonqalın üstündən 
atılarkən “Ağırlığım, uğurluğum tökülsün, bu 
odda yansın” söylənməs� də oda b�r x�laskar 
k�m� yanaşılması qənaət� �lə bağlıdır. 
Novruz məras�m�ndək� od - tonqal ünsürünü b�r 
sıra tədq�qatçılar yalnız zah�r� əlamətlər�nə 
�st�nadən yanlış olaraq atəşpərəstl �klə 
bağlayırlar. Atəşpərəstlər �lah� qüvvə saydıqları 
oda - atəşə o dərəcədə müqəddəs k�m� 
baxırdılar k�, hətta ona öz nəfəslər�n�n belə 
toxunmasını �stəm�rd�lər. Novruz məras�m�ndə 
tonqal üstündən atılan məras�m �şt�rakçıları �sə 
“ağrım, acım tökülsün bu odda yansın” 
mövqey�ndən çıxış ed�r. Deməl�, Novruz 
məras�m�ndək� od ünsürü Avesta, yaxud 
atəşpərəstl�klə bağlı dey�ld�r.

Astronom�k təqv�m üzrə Novruzun yer�n�n 
t ə s b � t l ə n m ə s �  v ə  s a a t ı n  d ə q � q 
müəyyənləşd�r�lməs� �sə Səlcuqlu hökmdarı 
Məl�kşah Qəznəv�n�n göstər�ş� �lə böyük şa�r və 
al�m Ömər Xəyyam tərəfindən 1074-1079-cu 
�llərdə həyata keç�r�l�b. Şa�r bu məqsədlə 
Səmərqənd rəsədxanasında b�r neçə �l 
müşah�də və tədq�qat aparıb. 

Sovet �mper�yası qurulduqdan sonra Novruz 
d�n� bayramlar s�yahısına salınıb, 1929-cu �ldən 
et�barən keç�r�lməs� rəsmən qadağan olunub, 
daha çox evlərdə qeyr�-rəsm� olaraq keç�r�l�b. 
Arada �st�snalar olsa da, öz həq�q� dəyər�n� 
müstəq�ll�y�m�z�n bərpasından sonra tapıb.

Fəxrlə b�ld�r�rəm k�, bu gün Azərbaycanda 
keç�r�lən Novruz hər cür s�yas� �deoloj� 
rənglərdən azad olaraq,  sözün həq�q� 
mənasında təb�ət�n oyanışı, yazın gəl�ş� �lə 
�nsanın �şığa və xoş güzərana �namını �fadə 
edən saf və duru təqv�m məras�m�d�r. 
Azərbaycan Novruzunun əsas göstər�c�s� 
human�zm, quruculuq, abadlıq, xey�rxahlıq, xoş 
münas�bət, mənəv� dəyərlərə eht�ramdır.
Bu bayramı qoruyub saxlamaq, gələcək 
nəs�llərə çatdırmaq lazımdır. Bayramınız 
mübarək! Ç
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TEXNOLOJİ YENİLİKLƏR
L'Oreal ultrabənövşəyi sensor
L'Oreal ultrabənövşəy� şüaları ölçən, batareyaya 
eht�yacı olmayan b�r məhsul hazırlayıb. Bu 
dırnağınıza rahatlıqla yapışdırıla b�lən k�fayət 
qədər k�ç�k olan ultrabənövşəy� sensordur. 

2 mm qalınlığında və 9 mm d�ametr�ndək� 
məhsul dırnaq üzər�nə və ya günəş eynəy�nə 
yerləşd�r�lə b�lər. C�haz günəş �şığına məruz 
qalma səv�yyən�z� �zləy�b günəş qəbulunu �darə 
etmək üçün məsləhətlər verə b�l�r və çox məruz 
qaldığınız zaman xəbərdarlıq ed�r. 
Ultrabənövşəy� sensor məlumatı üç aya qədər 
saxlaya b�l�r və c�hazı smartfonun yaxınlığında 
saxladığınız zaman tətb�qə ötürür. 

Yanğın xəbərdarlığı edən d�var kağızları
Yanğın xəbərdarlığı edən d�var kağızları xüsus� 
elektr�k keç�r�c�l�y�nə mal�k mater�aldan yaradılıb. 
Belə mater�alın parçasına quraşdırılmış, 
q r a fe n d ə n  h a z ı r l a n m ı ş  s e n s o r  s ə s l � 
s�qnal�zas�yanı �şə salır.

Şanxay Keram�ka İnst�tutunun al�mlər� mater�al 
k�m� h�droks�apat�tdən �st�fadə ed�blər. Bu 
maddə sümük və d�şlər�n əsas komponent�n� 
təşk�l ed�r. H�droks�apat�t k�fayət qədər kövrək 
və bərk maddəd�r. Lak�n al�mlər bu mater�aldan 
d�var kağızlarının yaradılması üçün k�fayət qədər 
elast�k olan çox uzun nanoborular düzəltməyə 
müvəffəq olublar.

N�tq� səsə çev�rən proqram
Sün� �ntellektə əsaslanan ödən�şs�z proqram 
“Yazı” düyməs�n� sıxmaqla �şə başlayır. 
İst�fadəç� danışmağa başladıqda smartfonun 
ekranında mətn�n �lk�n var�antı meydana çıxır.

F�k�r tamamlandıqdan sonra sün� �ntellekt mətn� 
redaktə ed�r. “Otter” müsah�bə zamanı mətn� 
aydın repl�kalara bölərək, hər �k� �şt�rakçını 
müəyyən ed�r. Bunun üçün müsah�bə alan şəxs 
d�aloqa başlamazdan əvvəl m�krofona b�r neçə 
cümlə söyləyərək, öz “səs �z�”n� qeyd etməl�d�r.
Proqramın çatışmazlıqlarına durğu �şarələr�n�n 
qoyulması �lə bağlı çət�nl�klər�, �zd�hamlı yerlərdə 
v ə  ya  s ə s - k ü y l ü  m ə k a n l a rd a  � ş l ə m ə 
problemlər�n� a�d etmək olar. İstehsalçılar 
proqramı zamanla təkm�lləşd�rərək bu k�m� 
problemlər� aradan qaldıracaqlarını b�ld�r�blər.

Ş�frəs� unudulmuş �Phone-ların k�l�d�n� açan 
c�haz
GrayKey vas�təs�lə �Phone k�l�d�n� açmaq çox 
sadəd�r. İk� �Phone smartfonuna bağlanmaq 
üçün �k� naq�lə sah�b c�haz 4 rəqəml� �Phone 
parolunu �k�-üç saat ərz�ndə qıra b�lər. 6 addımlı 
ş�frə �sə daha uzun müddətdə açılır.

�Phone-lar naq�l vas�təs�lə c�haza bağlanırlar. İk� 
smartfon eyn� zamanda bağlana b�lər. �Phone-
lar 2 dəq�qə bağlı qaldıqdan sonra naq�ldən 
ayrılmalıdılar. 2 saatdan 36 saata qədər b�r 
müddətdə �Phone qara ekranda ş�frə �lə b�rgə 
bəz� məlumatları da göstər�r. Bundan sonra 
məlumatları GrayKey-ə yükləyə və PC-də b�r 
web �nterfeys� üzər�ndən PC-ə yükləy�b 
məlumatları anal�z etmək olar. 

İNFORMASİYA – KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI FAKÜLTƏSİ





Rektorun Erasmus tələbələri ilə görüşü
Rektor Səadət Əl�yeva 2017/2018-c� tədr�s �l�n�n 
payız semestr�n� “Erasmus+” mübad�lə 
proqramı çərç�vəs�ndə Türk�yən�n Anadolu 
Un�vers�tet�ndə oxuyan tələbələrlə görüşüb. 
Görüşdə Elv�ra Sey�dova (Menecment, IV kurs), 
Əfsanə Abdulhəsənova (Mal�yyə, IV kurs), 
Ülkər  Məmmədova (Mal �yyə,  MBA) və 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəs�n�n müd�r� Bəxt�yar 
Bədəlov �şt�rak ed�b. Rektor görüşdə qeyd ed�b 
k�,  Azərbaycan Un�vers�tet�  beynəlxalq 
təcrübən�n öyrən�lməs�nə və tələbələr�n 
hərtərəfl� �nk�şafına xüsus� əhəm�yyət ver�r. 
Beynəlxalq əlaqələr�n gen�şlənd�r�lməs�, 
tələbələr�n xar�c� tərəfdaş un�vers�tetlərdə b�r 
yaxud �k� semestr oxumaq və ya akadem�k 
təcrübə keçmək üçün göndər�lməs� bu 
�st�qamətdə görülən �şlər�n b�r h�ssəs�d�r.
Görüşdə �şt�rak edən tələbələr Anadolu 
Un�vers�tet�ndək� tədr�s müh�t�, tələbə həyatı və 
dərsdənkənar fəal�yyətlər, beynəlxalq tələbələr 
ü ç ü n  y a r a d ı l m ı ş  � m k a n l a r  h a q q ı n d a 
təəssüratlarını bölüşüblər.

Rektor Səadət Əl�yeva Alman�yanın Koblenz 
Un�vers�tet�ndə təhs�l almağa gedən tələbələr – 
Ruz�gar Ş�r�nov və El�mxan Əl�yev �lə görüşüb. 
Rektor qeyd ed�b k�, beynəlxalq əlaqələr�n 

TƏLƏBƏ HƏYATI

gen�şlənd�r�lməs�, xar�cdə təhs�l �mkanlarının 
axtarılması və yaradılması un�vers�tetdə da�m 
d�qqət mərkəz�ndə saxlanılır və tələbələr bu 
�mkanlardan �st�fadə etməyə ruhlandırılır. Xar�cdə 
təhs�l almağın karyera üçün üstünlüklər� haqqında 
danışan Səadət Əl�yeva tələbələrə öz tövs�yələr�n� 
ver�b.
Qeyd edək k�, B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n 
tələbələr� Ruz�gar Ş�r�nov (Mal�yyə, II kurs) və 
El�mxan Əl�yev (Mal�yyə, II kurs) 2017/2018-c� 
tədr�s �l�n�n yaz semestr�n� “Erasmus+” mübad�lə 
proqramı çərç�vəs�ndə Alman�yanın tərəfdaş 
Koblenz Un�vers�tet�ndə oxuyacaqlar. Koblenz 
Un�vers�tet�ndə akadem�k təcrübə də keçəcək olan 
tələbələr�m�z vətənə avqust ayının sonunda 
qayıdacaqlar.

“Könüllü” Tələbə Təqaüd proqramının bağlanış 
məras�m� keç�r�l�b. YARAT Müas�r İncəsənət 
Məkanında keç�r�lən məras�mdə proqramın 
qal�blər�nə təqaüd kartları təqd�m olunub.
Tədb�rdə qeyd olunub k�, müsab�qəyə 15 yanvar 
2017-c� �l tar�x�nədək 58 mürac�ət dax�l olub. 
Mürac�ətlər müvafiq olaraq yaradılan kom�ss�ya 
tərəfindən dəyərlənd�r�lərək 2 könüllü tələbən�n 
hər b�r�nə 500 manat məbləğ�ndə b�rdəfəl�k təqaüd 
ver�lməs� qərara alınıb. Bununla yanaşı, tələbələr�n  
�deyalarının mütəmad� olaraq təkm�lləşd�rməs� və 
könüllüllük fəal�yyət�n�n st�mullaşdırılmasına 
dəstək məqsəd� �lə 20 tələbə-könüllünün hər b�r�nə 
100 manat b�rdəfəl�k pul mükafatı ayrılmasına qərar 
ve r � l � b .  P ro q r a m ı n  b ü d c ə s �  A z ə r b a yc a n 
Un�vers�tet�n�n məzunu, dosent Nad�r Ad�lov 
tərəfindən yazılan, Azərbaycan Un�vers�tet� Elm� 
Şurasının rəy� �lə nəşr ed�lən “Gəncsən? Başla!” 
gənclər üçün şəxs� �nk�şaf k�tabının satışından əldə 
ed�lən vəsa�t hesabına, müəll�fin şəxs� və könüllü 
təşəbbüsü �lə formalaşıb. Təqaüd fondunun ümum� 
m�qdarı 3000 manat təşk�l ed�r.

Almaniyaya oxumağa gedən tələbələr 
rektorun qəbulunda 

“Könüllü” Tələbə Təqaüd Proqramının 
bağlanış mərasimi
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Tələbələr üçün “CanSat Azərbaycan-2018” 
(Azərbaycanda tələbə peyk�) müsab�qəs�n�n 
təqd�matı olub.
 “Azərkosmos” ASC və Təhs�l Naz�rl�y�n�n b�rgə 
təşk�latçılığı �lə keç�r�lən müsab�qən�n car� tədr�s 
�l�ndə yerl� un�vers�tet komandaları arasında 
təşk�l olunması planlaşdırılır.
“A z ə r k o s m o s ”  A S C - n � n  k o r p o r a t � v 
kommun�kas�ya departament�n�n aparıcı 
mütəxəss�s� F�dan Behbudova tələbələr� 
Azərkosmos ASC-n�n fəal�yyət� �lə tanış ed�b. 
Peyk mühənd�s� Şamo Hümmətl� beynəlxalq və 
yerl �  xarakterl �  “CanSat” müsab�qələr� , 
h ə m ç � n � n  A z ə r b a yc a n ı n  � l k  “C a n S a t” 
komandası haqqında danışıb. 
Peyk operatoru Murad Məmmədov �sə 
müsab�qən�n texn�k� şərtlər�, mərhələlər�, 
m ü r a c � ə t  v ə  q e y d � y y a t  q a y d a l a r ı , 
q�ymətlənd�rmə meyarları və mükafatlandırma 
haqqında ətraflı məlumat ver�b.
Müsab�qən�n məqsəd� ölkəm�zdə tələbə peyk� 
lay�hələr�nə marağın artırılması və azərbaycanlı 
tələbələr arasında kütləv�ləşd�r�lməs�d�r.

Yaz semestr�ndə bakalavr�at p�lləs�ndə təhs�l 
alan IV kurs tələbələr� �stehsalat, mag�stratura 

p�lləs�ndə təhs�l alan II kurs tələbələr� �sə elm�-
pedoqoj� təcrübə keç�blər.
AMEA-nın müxtəl�f �nst�tutları, ARDNŞ İnformas�ya 
Texnolog�yaları və Rab�tə İdarəs�, Əmlak Məsələlər� 
Dövlət Kom�təs�n�n İnformas�ya Texnolog�yaları və 
Rab�tə İdarəs�, A�lə, Qadın və Uşaq Problemlər� üzrə 
Dövlət Kom�təs�, Dövlət Sos�al Müdafiə Fondu, yerl� 
�cra hak�m�yyətlər�, Nəs�m� rayon Bələd�yyəs�, 
AccessBank, Bakı Aut�z�m və İdman Yaşam Klubu, 
SOS Uşaq Kəndlər�, Sumaks MMC, “Azər-�lmə” 
Xalçaçılıq ş�rkət� və d�gər dövlət orqanları və b�znes 
qurumlarında təcrübə keçən 199 bakalavr�at, 10 
mag�stratura tələbəs�nə 56 müəll�m rəhbərl�k ed�b.

Azərbaycan d� l �  və ədəb�yyat kafedrasının 
təşk�latçılığı və Human�tar fənlər fakültəs�ndə təhs�l 
alan tələbələr�n �şt�rakı �lə təşk�l olunan “D�l�m�z, 
mənəv�yyatımız!” adlı tədb�rdə Azərbaycan 
d�lç�l�y�n�n formalaşmasında x�dmətlər� olan d�lç� 
al�mlər Ağamusa Axundov, Tofiq Hacıyev, Əbdüləzəl 
Dəm�rç�zadə, Məmmədağa Ş�rəl�yev, Yus�f Sey�dov, 
Fərhad Zeynalov, Muxtar Hüseynzadə, Afad 
Qurbanov haqqında elm� məruzələr təqd�m olunub, 
onların Azərbaycan d�lç�l�y� sahəs�ndək� x�dmətlər� 
�şıqlandırılıb.
Tədb�rdə tələbələr tərəfindən “D�l�m�z - varlığımız, 
mənəv�yyatımızdır” kontekst�ndə ana d�l�m�z�   
l�nqvokulturoloj� baxımdan təsv�r edən şe�rlər və 
mahnılar �fa olunub. 
Bəxt�yar Vahabzadən�n “Mərz�yə” poemasından b�r 
parça, Tofiq Bayramın “Ana d�l�m” şe�r�, Xəl�l Rza 
Ulutürkün “Mən�m d�l�m”, “Ana d�l�m, türk d�l�” 
şe�rlər�, “Ana d�l�m�z� sevək və sevd�rək” mahnısı, 
d�l�m�z�n tar�x�nə, saflığına, qorunmasına həsr 
olunmuş d�gər �fa və çıxışlar alqışlarla qarşılanıb.

“Azərkosmos”dan tələbələr üçün tanıtım

209 tələbə istehsalat və elmi – pedaqoji 
təcrübə keçir

Dilimizin linqvokulturoloji məsələlərinə 
həsr olunmuş tədbir
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Ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n xat�rəs�nə həsr 
olunmuş V Dax�l� Şahmat Turn�r�ndə 20 �şt�rakçı 
ol�mp�ya s�stem� �lə mübar�zə aparıb. 

Turn�r�n qal�b� B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n 
Mal�yyə �xt�sası üzrə təhs�l alan IV kurs tələbəs� 
Vüqar  Məmmədov o lub.  İn formas �ya  – 
kommun�kas�ya texnolog�yaları fakültəs�n�n 
Kompüter elmlər� �xt�sası üzrə IV kurs tələbəs� 
N�yamədd�n Bondorenko II yer�, B�znes və 
�qt�sad�yyat fakültəs�n�n Mal�yyə �xt�sası üzrə 
təhs�l alan III kurs tələbəs� Nəzr�n Əhmədzadə �sə 
III yer� tutub.

Qal�blər kubok və d�plomla yanaşı q�ymətl� 
həd�yyələrlə də mükafatlandırılıblar. B�r�nc� yer�n 
qal�b�nə smartfon, �k�nc� yer� tutan tələbəyə 
planşet, üçüncü yer�n sah�b�nə �sə mob�l 
enerj�yığma c�hazı həd�yyə olunub. 

Müsab�qə tələbələr�n asudə vaxtlarının səmərəl� 
təşk�l� və şahmatın kütləv�l�y�n�n artırılması 
məqsəd� �lə təşk�l olunur.

Tələbələr arasında “Breyn-r�nq” �ntellektual 
oyunu üzrə çemp�onat keç�r�l�b. Üç turdan �barət 

olan çemp�onatda “DreamTeam” və “Apollon” 
olmaqla 2 komanda mübar�zə aparıb. İşt�rakçılara 
1 saat ərz�ndə hər turda 9 sual olmaqla 
ümum�l�kdə 27 sual təqd�m olunub.
“Apollon” komandası 13 suala doğru cavab 
verərək b�r �nc�  yer �  tutub. “DreamTeam” 
komandasının doğru cavablarının sayı �sə 7 olub.
Qal�b komandaya kubok və pul mükafatı təqd�m 
olunub.
“DreamTeam” komandası
Ram�n Mehd�yev,  Əyyub Hacıyev,Nurlan 
Məmmədov, Vəl� Ələsgərov, Sey�dhəş�m Həş�ml� 
Fəranə M�kayılova 
 “Apollon” komandası
Ruslan Ağak�ş�yev, Vüqar Məmmədov, Aytac 
Əl�m�rzəyeva, Elşən Əhmədov, Zam�n Zək�yev,
H�kmət Qəd�rov 

Sos�al �ş �xt�sası üzrə təhs�l alan III kurs tələbəs� 
Elç�n Qurbanzadə budo döyüş növlər� üzrə 
uşaqlar, yen�yetmələr, gənclər və böyüklər 
arasında 10-cu açıq Azərbaycan b�r�nc�l�y� və 
çemp�onat ında  b � r �nc �  yer �  tu tub.  E lç �n 
Qurbanzadə İm�şl� rayonunda keç�r�lən yarışda 18 
yaş və üzər�  k�ş� lər arasında 85 kq çək� 
dərəcəs�ndə mübar�zə aparıb. Müsab�qə Xocalı 
Soyqırımının 26-cı �ldönümünə həsr olunub.

Respubl�ka çemp�onatından �k� gün sonra �sə 
tələbəm�z Bakı şəhər�ndə keç�r�lən budo döyüş 
növlər� üzrə kəmər �mtahan və məşqç�l�k 
sem�narında yüksək bacarıq göstərərək “1 dan 
qara kəmər” və məşqç�l�k dərəcəs�nə lay�q 
görülüb.

Elç�n Qurbanzadə d�plom və sert�fikatla təlt�f 
olunub.

V Daxili Şahmat Turniri 

“Breyn-rinq” intellektual oyunu üzrə 
çempionat

Tələbəmizdən respublika çempionatında 
birincilik 
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Tərcümə (İng�l�s d�l�) �xt�sası üzrə təhs�l alan 
tələbələr Lu�za Mey Alkotun “T�ll�n�n M�lad 
bayramı” (T�lly's Chr�stmas by Lou�sa May 
A l l c o t t )  h e k a y ə s � n �  � n g � l � s  d � l � n d ə 
səhnələşd�r�l�blər. 31 Dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyl�k Günü və Yen� �l 
münas�bət� �lə hazırlanan tamaşaya tələbələr 
Xar�c� d�llər kafedrasının müd�r� Sam�rə 
Məmmədova və kafedranın müəll�m� Fəz�lə 
Zak�rovanın rəhbərl�y�ndə hazırlaşıblar.
Hekayən�n qəhrəmanı T�ll� yolda tapdığı yaralı 
quşu ev�nə aparır və sağaldır. Elə həm�n gecə 
T�ll� bayram arzusu tutur və yatır. Səhər 
o y a n a n d a  � s ə  b ü t ü n  a r z u l a r ı n ı n 
gerçəkləşd�y�n� görür.

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n tələbələr� Sərxan 
Abbaszadə (Kompüter mühənd�sl�y�, IV kurs) 
və N�gar Rəh�mova (Tərcümə, II kurs) Nəs�m� 
rayon İcra Hak�m�yyət� tərəfindən “2 Fevral – 
Gənclər Günü” münas�bət� �lə təşk�l olunmuş 
bayram tədb�r�ndə təlt�f olunublar. Tədb�rdə 
rayonun �ct�ma�-s�yas� həyatında, təhs�ldə, 
�dmanda, elm, mədən�yyət və başqa bu k�m� 

sahələr�ndə fərqlənən gənclərə Nəs�m� rayon 
İcra Hak�m�yyət�n�n fəxr� fərmanları və q�ymətl� 
həd�yyələr� təqd�m olunub.

Novruz Bayramı münas�bət� �lə Ağdamın kənd 
məktəblər�n� z�yarət edən tar�x �xt�sası üzrə 
təhs�l alan mag�stratura tələbələr� Alıbəyl�-2 
qəsəbə orta və Səfərl� qəsəbəs� 91 nömrəl� 
köçkün orta məktəb�n�n şag�rdlər� üçün bayram 
sovqatı aparıblar. Z�yarət tələbələr�n təşəbbüsü 
və Ağdam Rayon İcra Hak�m�yyət�n�n dəstəy� �lə 
təşk�l olunub.

Tədr�s şöbəs�n�n baş mütəxəss�s� Yus�f 
Novruzov, tələbələr Günay Əsgərova, Afiq 
N a d � r o v,  Ş ə r � f  H ü s e y n o v  v ə  K ö n ü l 
Həsənovadan �barət təşk�lat kom�təs� və �cra 
hak�m�yyət �n �n  nümayəndələr �  –  �cra 
hak�m�yyət� başçısının human�tar �şlər üzrə 
müav�n� Ağa Zeynalov, ümum� şöbən�n müd�r� 
Ram�z Qəd�rov, �nformas�ya təm�natı və təhl�l 
sektorunun müd�r� Orxan Ələsgərov, �cra 
h a k � m � y y ə t � n � n  E r g �  q ə s ə b ə s �  ü z r ə 
nümayəndəs� F�krət Əl�yev qeyd olunmuş 
məktəblər�n d�rektor, müəll�m və şag�rdlər� �lə 
görüşüb, onlara gey�m əşyası, k�tab, məktəb 
ləvaz�matları, ş�rn�yyat və meyvədən �barət 
bayram sovqatını təqd�m ed�blər.

Tələbələr “Tillinin Milad bayramı” 
hekayəsini səhnələşdiriblər

Nəsimi rayon İcra Hakimiyyəti Gənclər 
günündə tələbələrimizi mükafatlandırıb

Magistratura tələbələrindən cəbhə 
bölgəsinə Novruz sovqatı
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Azərbaycanın yen� və ən yen� tar�x�, 
Azərbaycan ədəb�yyatı  və Amer�ka 
ədəb�yatı �xt�sasları üzrə təhs�l alan 
mag�stratura tələbələr� M�ll� Azərbaycan 
Tar�x� Muzey� və Səməd Vurğunun ev 
muzey�n �  z �yarət  ed�b.  Tələbələrə 
Azərbaycan Un�vers�tet�  rektorunun 
müşav�r�, tar�x üzrə fəlsəfə doktoru Nüşabə 
Qul�yeva və İct�ma� elmlər kafedrasının 
müəll�m�, tar�x üzrə fəlsəfə doktoru 
Məhəmməd Əl �yev rəhbərl �k  ed�b. 
Tələbələr muzeylər�n bölmələr�n� gəz�b, 
onlara yuxarıda qeyd olunmuş muzeylər�n 
kolleks�yalarında və fondlarında toplanmış 
eksponatlar haqqında məlumat ver�l�b.

İnformas�ya-kommun�kas�ya texnolog�yaları 
fakü l təs �n �n  IV  kurs  tə ləbəs �  Sərxan 
Abbaszadən�n rəhbərl�k etd�y� “LC Game 
s t u d � o ”  k o m a n d a s ı  “ G a m e  J a m ” 
müsab�qəs�ndə II yerə lay�q görülüb. Komanda 
müsab�qədə “M�rror Man” adlı mob�l oyun 
(APK) �lə �şt�rak ed�b.

Qal �b komandalar ın  mükafat landır ı lması 
məras�m�ndə �lk üç yer� tutan komandalar pul 
mükafatı, q�ymətl� həd�yyələr və müvafiq 
sert�fikatlarla təlt�f olunublar.
3D oyunlar, 3D s�mulas�ya və kompüter qrafikası 
mövzularını əhatə edən müsab�qə “İDRAK” 
Texnoloj� Transfer ş�rkət�n�n baş sponsorluğu �lə 
keç�r�l�r.

Yerləşd�rmə test� (Placement Test) üzrə 40- 60 
arası nət�cə göstərən tələbələrə şam�l olunan 
Danışıq Klubunda (Conversat�on Club) �mtahan 
sess�yasının başlaması �lə əlaqədər dərslərə fas�lə 
ver�l�b. Payız semestr�n� yekunlaşdıran tələbələrə 
sert�fikat təqd�m olunub. 

Xar�c� d�llər kafedrası tərəfindən təşk�l olunan 
Danışıq Klubunun (Conversat�on Club) �şt�rakçıları 
peşəkar �ng�l�s d�l� mütəxəss�slər� �lə �ng�l�scə 
üns�yyət qab�l�yyət�n� �nk�şaf etd�r�r, danışıq 
komplekslər�ndən azad olma �mkanı əldə ed�rlər. 

Sert�fikat alan tələbələr
Hümbətov Cav�dan (Sos�al �ş, I kurs)
Axundova Vəfa (Tərcümə, IV Kurs)
Hüseynl� Məhəmməd (Tərcümə, III Kurs)
Ş�rəl�yev İslam  (Tərcümə, I Kurs)
Nəcəfov Seymur (Tərcümə, III Kurs)
Eyvazlı Orxan (Tərcümə, III Kurs)
Yus�fzadə Yus�f  (Tərcümə, IV Kurs)
Na�bova Məleykə (Tərcümə, IV Kurs)
Vəl�zadə Nurlan (Tərcümə, I Kurs)
Qul�yev Toğrul (Menecment, II kurs)
Əl�yev El�mxan (Mal�yyə, II kurs)
M�rzəyev Ayaz (Mal�yyə, II kurs)

Muzey ziyarətləri davam edir

Tələbəmizin böyük uğuru 

Danışıq klubunun iştirakçılarına 
sertifikat təqdim olundu
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VƏTƏN QARTALI

Azərbaycan Universitetinin məzunu
Aprel şəhidi Fəxrəddin Qurbanlının 
əziz xatirəsinə həsr olunur. 

Necə də susqundur sənin baxışın,
Sükuta qərq olub gözlərin, ana!
Bir vaxt sevincindən axan göz yaşın,
Donub gözlərində yük olub sənə.

İndi ürəyinə dolub qəm, kədər,
Həyat alt-üst olub gözündə sənin.
Bir vaxt sevinərdin dünyalar qədər
Kədər mürgüləyir üzündə bu gün.

Qəm yemə, ay ana, şəhidlər ölməz
Vətən səmasında nur, günəşəm mən.
Günəşi ki heç kim söndürə bilməz!?
Düşməni yandıran qor, atəşəm mən.

Ana torpağımın bölünməzliyi
Ən uca, müqəddəs amalım olub.
Könlümə öyrədən bu dönməzliyi
Bir şirin Qarabağ vüsalım olub.

Mən vətən oğluyam, vətən qartalı
Qartal ki, zirvədən heç zaman enməz.
Başının üstündən qaranlıqları
Yox etdim, o zülmət bir daha dönməz.

Ay ana, ağlama, qəlbimi üzmə
Ovcunda dualar bilirəm sönməz.
Kükrə, Azərbaycan, bu dərdə dözmə!
Yoxsa köksündəki yaralar dinməz.

Qoy, səngərlər aşsın mübarizliyin 
Oğullar, torpağı biz azad edək.
Düşmən dərk eylədi öz acizliyin
Ruhumuz sizinlə, irəli gedək!

Reyhan Mənəfova

Azərbaycan Universiteti 
Azərbaycan ədəb�yyatı �xt�sası üzrə
magistratura tələbəsi 

Fəxrəddin Seyfəddin oğlu Qurbanlı 1994-cü ildə 
Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda anadan olub. 
Qorxmaz Baxşıyev adına 179 nömrəli tam orta 
məktəbi bitirib.

2011-ci ildə Azərbaycan Universitetinin Sosial iş 
ixtisasına qəbul olub. Əlaçı və nümunəvi tələbə 
olub. “Hüquq Dünyası” Hüquqi Təbliğat İctimai 
Birliyi, “SOS” Uşaq Kəndləri, UAFA (United Aid 
For Azerbaijan - Azərbaycana birgə yardım) kimi 
təşkilat və layihələrdə könüllü kimi işləyib.

2015-ci ildə Azərbaycan Universitetindən Sosial 
iş ixtisası üzrə məzun olub. Həmin ilin iyul ayında 
hərbi xidmətə yollanıb. 2016-cı il aprel ayının ilk 
günlərində düşmən təxribatının qarşısını alarkən 
cəbhə xəttinin Tərtər istiqamətində şəhid olub. 
Sabunçu rayon Pirşağı qəsəbəsindəki kənd 
qəbirstanlığında dəfn edilib. 

Ölümündən sonra "Hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə" 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif olunub.

Aprel şəhidi
 

Fəxrəddin Qurbanli
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MƏZUNLAR

Anar İmanov
Azərbaycan Respubl�kasının Vyetnam Sos�al�st 
Respubl�kasında Fövqəladə və Səlah�yyətl� Səfir�
Beynəlxalq hüquq, bakalavr�at, 1996

Anar Laçın oğlu İmanov 1975-c� �ldə Bakı şəhər�ndə 
a n a d a n  o l u b .  1 9 9 2 - c �  � l d ə  A z ə r b a y c a n 
Un�vers�tet�n�n Beynəlxalq hüquq �xt�sasına qəbul 
olub, 1996-cı �ldə buranı b�t�rərək bakalavr dərəcəs� 
alıb.
1992-1997-c� �llərdə Bakı Dövlət Un�vers�tet�n�n 
Hüquq fakültəs�ndə təhs�l alıb.
1995-c� �ldə Xar�c� İqt�sad� Əlaqələr Naz�rl�y� 
“Azərbşərqt�carət” Assos�as�yasında  anal�t�k, 
1996-cı �ldə Azərbaycan Un�vers�tet�ndə müəll�m 
olaraq fəal�yyət göstər�b.
1998-c� �ldə Xar�c� İşlər Naz�rl�y� Beynəlxalq hüquq 
və Müqav�lələr İdarəs�ndə üçüncü kat�b, attaşe 
vəz�fələr�n� �cra ed�b.
2002-c� �ldə Azərbaycan Respubl�kasının Rus�ya 
Federas�yasındakı Səfirl�y�ndə b�r�nc� kat�b, 2007-c� 
�ldə Xar�c� İşlər Naz�rl�y� Beynəlxalq hüquq və 
Müqav�lələr İdarəs�ndə şöbə müd�r� olub. 2008-c� 
�ldə Azərbaycan Respubl�kasının Macarıstan 

Respubl�kasındakı Səfirl�y�ndə b�r�nc� kat�b, 2009-
cu �ldə müşav�r olaraq çalışıb. 2012-c� �ldə Xar�c� 
İşlər Naz�rl�y� Beynəlxalq hüquq və Müqav�lələr 
İdarəs�ndə rə�s müav�n� olub.
2013-cü �ldən Azərbaycan Respubl�kasının 
Vyetnam Sos�al�st Respubl�kasında Fövqəladə və 
Səlah�yyətl� Səfir�, İqamətgahı Hanoy şəhər�ndə 
olmaqla Azərbaycan Respubl�kasının Laos Xalq 
Demokrat�k Respubl�kasında Fövqəladə və 
Səlah�yyətl� Səfir�, İqamətgahı Hanoy şəhər�ndə 
olmaqla Azərbaycan Respubl�kasının Kamboca 
Krallığında Fövqəladə və Səlah�yyətl� Səfir�d�r.

T�mur Qəhrəmanov
Veysəloğlu Ş�rkətlər Qrupu

Dax�l� Aud�t departament�n�n müd�r�
Beynəlxalq �qt�sad� əlaqələr, bakalavr�at,1995

T�mur Arnold oğlu Qəhrəmanov 1974-cü �ldə 
Zaqatala şəhər�ndə anadan olub. 1995-c� �ldə 
Azərbaycan Un�vers�tet�n� Beynəlxalq �qt�sad� 
əlaqələr �xt�sası üzrə fərqlənmə d�plomu �lə b�t�rərək 
bakalavr dərəcəs� alıb. 
Əmək fəal�yyət�nə 1995-c� � ldə Azərbaycan 
Un�vers�tet�ndə laborant olaraq başlayıb. 1995-
1996-cı �llərdə Bakı Al� Hərb� Dən�zç�l�k Məktəb�n�n 
�qt�sad�yyat və mal�yyə təsərrüfatı fakültəs�ndə 
müəll�m olub. 1996-1997-c� �llərdə “Qorqud 
Hold�nq” ş�rkətlər qrupunda çalışıb. 1998-c� �ldən 
başlayaraq aud�tor köməkç�s� k�m� müxtəl�f 
lay�hələrdə �şt�rak ed�b. 

2000-c� �ldən "Esperanto" Xar�c� d�llər və 
kompüter mərkəz�ndə müəll�m k�m� fəal�yyət 
göstər�b. 2002-c� �ldə  “Kap�tal Aud�t LTD” MMC-
də verg� mütəxəss�s�, aud�tor köməkç�s� �şləy�b.  
2003-cü �ldə “Kap�tal Konsalt�nq LTD” MMC-də 
Mühas�batlıq və verg�lər üzrə  menecer olub. 
2005-c� �ldə “FINCA Azərbaycan” təşk�latında 
bölgə mühas�b�, 2007-c� �ldə �sə müştər�lər üzrə  
mühas�b vəz�fəs�ndə çalışıb. 
2008-c� �ldən başlayaraq mühas�bat uçotu və 
mal�yyə üzrə məsləhət x�dmət� göstər�b. 
2009-cu �ldən Veysəloğlu Ş�rkətlər Qrupunda 
çalışır. 2013-cü �lə qədər Dax�l� nəzarət şöbəs�n�n 
müd�r� vəz�fəs�n� �cra ed�b, 2013-cü �ldən �sə 
Dax�l� Aud�t departament�n�n müd�r�d�r.
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Ülv�yyə Ad�l qızı Ş�r�nova 1973-cü �ldə İm�şl� 
rayonunda anadan olub. 
1990-cı �ldə İm�şl� rayon 2 saylı orta məktəb� 
b�t�r�b. Al� təhs�l�n hər �k� p�lləs�n� Azərbaycan 
Un�vers�tet�ndə oxuyub. 1995-c� �ldə Beynəlxalq 
�qt�sad� münas�bətlər �xt�sası üzrə bakalavr 
dərəcəs� alıb.2001-c� �ldə bu �xt�sas üzrə 
mag�stratura p�lləs�n� fərqlənmə d�plomu �lə 
b�t�r�b. 2004-cü �ldə Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
d�ssertanturasına  qəbul olub.
Əmək fəal�yyət�nə 1995-c� �ldə Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n Xar�c� D�llər kafedrasında 
laborant olaraq başlayıb.1999-cu �ldə Xar�c� 
�qt�sad� əlaqələr kafedrasında baş laborant, 
daha sonra baş metod�st k�m� fəal�yyət göstər�b. 
2002-c� �ldən müəll�m, 2011-c� �ldən  baş 
müəll�md�r.

Ülv�yyə Ş�r�nova 
Azərbaycan Un�vers�tet�, baş müəll�m
Beynəlxalq �qt�sad� münas�bətlər, mag�stratura, 2001
Beynəlxalq �qt�sad� münas�bətlər, bakalavr�at, 1995

Nuranə Fad�l qızı Atak�ş�yeva 1983-cü �ldə Ş�rvan 
şəhər�ndə anadan olub. 2000-c� �ldə Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n Hüquqşünaslıq �xt�sasına qəbul olub, 
2004-cü �ldə buranı fərqlənmə d�plomu �lə b�t�rərək 
bakalavr dərəcəs� alıb.
2005-2006-cı  � l lə rdə Ş � rvan şəhər �n �n  İcra 
Hak�m�yyət�ndə böyük mütəxəss�s vəz�fəs�ndə çalışıb. 
2006-2007-c� �llərdə Uşaq Yaradıcılıq Mərkəz�ndə 
dərnək rəhbər� olub. 2011-2012-c� �llərdə Ş�rvan 
şəhər�ndə Ş�rvan Apellyas�ya Məhkəməs�ndə böyük 
mütəxəss�s vəz�fəs�n� �cra ed�b, 2013-cü �ldən �sə 
hak�m köməkç�s�d�r. 

Nuranə Atak�ş�yeva
Ş�rvan Apellyas�ya Məhkəməs�
Hak�m köməkç�s�
Hüquqşünaslıq, bakalavr�at, 2004







Ünvan: AZ1007, Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, 71
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