
 � Azərbaycan ədliyyəsinin tarixi xalqımızın 
müstəqillik uğrunda mübarizəsi, istiqlal mücadiləsi və 
dövlətçilik funksiyalarının bərpası prosesi ilə sıx bağlıdır. 
Bu tarixin ilk və önəmli səhifələri 1918-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması və dövlətçilik 
ənənələrinin bərpa edilməsi dönəmində yazılmışdır. 
Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövlətçilik funksiyalarının nizama 
salınması və hüquqi sistemin formalaşdırılmasında ədliyyə 
işinin müstəsna rolunu nəzərə alaraq bu fəaliyyəti həyata 
keçirəcək ayrıca icra qurumunu 1918-ci il may ayının   
28-də – cümhuriyyətin elan edildiyi gün yaratmışdır. 

Ədliyyə Nazirliyinin AXC-nin 
yaradıldığı gün təsis edilməsi milli 
dövlət quruculuğunun bu hüquqi 
sistemsiz mümkün olmadığının 
göstəricisidir. Müstəqil dövlətin 
əsas funksiyalarından olan qanun-
çuluğun formalaşdırılmasını təmin 
etmək üçün o zaman təcrübəli 
məmur və millətsevər ziyalı Xəlil 
bəy Xasməmmədov ilk ədliyyə 
naziri təyin olunmuşdur. Ədliyyə 
Nazirliyinin ilk aylardakı gərgin 
fəaliyyəti gedişində onun funksiya 
və səlahiyyətlərini müəyyən edən 
əsasnamə hazırlanmış və həmin il 
noyabr ayının 22-də təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycanın bolşevik işğalın-
dan və qanlı sovetləşdirilməsindən 
sonra milli dövlətçiliyin əsas sütun-
larından olan Ədliyyə Nazirliyini 
bu yabançı hakimiyyətə uyğunlaş-
dırmaq üçün dəfələrlə ləğv edərək 
yenidən yaratmış, ayrı-ayrı funksiya 
və səlahiyyətlərini müxtəlif dövlət 
orqanlarına həvalə etmişlər. 1920-
ci il aprel ayının 28-də Rusiyanın 
XI Qızıl Ordusu Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətini devirəndən sonra 
onun yerində fəaliyyətə başlayan yerli 
İnqilab Komitəsinin 13 may 1920-ci 
il tarixli qərarı ilə ədliyyə sistemi ləğv 
edilərək yeni əsaslarla Xalq Ədliyyə 
Komissarlığı yaradılmışdır. 1930-cu 
ildə isə milli müstəqilliyin əsaslarını 
yox etmək üçün bu komissarlıq 
da ləğv edilmiş, onun funksiyaları 
Prokurorluq, Ali Məhkəmə, Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsi və s. orqanlara 
verilmişdir. 

1933-cü ildə Xalq Ədliyyə 
Komissarlığı yenidən təşkil edilsə 
də, onun əvvəlki funksiyaları 
məhdudlaşdırılmış, fəaliyyət sahəsi 
məhkəmə və notariat orqanlarının 
işinin təşkilindən, onlara rəhbərlik 
etməkdən ibarət olmuşdur. 1959-cu 
ildə Ədliyyə Komissarlığı yenidən 
ləğv olunmuş, məhkəmə orqanları-
nın fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarət 
Ali Məhkəməyə həvalə olunmuş-
dur. Bundan sonra Nazirlər Soveti 
yanında Hüquq Komissiyası təşkil 
olunmuş və Ədliyyə Komissarlığının 

səlahiyyətləri ayrı-ayrı dövlət orqan-
ları arasında bölüşdürülmüşdür. 

Göründüyü kimi, keçmiş SSRİ-də 
illər keçdikcə icra hakimiyyətinin də 
hədsiz mərkəzləşdirilməsi, ayrı-ayrı 
dövrlərdə ədliyyə orqanının repres-
siya alətinə çevrilməsi bu qurumun 
dəfələrlə ləğv edilib yenidən yara-
dılması ilə nəticələnmiş, ədliyyə 
sisteminin sabit strukturunun forma-
laşmasına, ahəngdar işinin təşkilinə 
maneçilik törətmişdir.

Sovet zamanında respublika-
mızda Ədliyyə Nazirliyinin dövlət 
strukturu kimi yenidən təsis edilməsi 
məhz ümummilli lider Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Şərəfli və 
mürəkkəb inkişaf yolu keçən Ədliyyə 
Nazirliyi ulu öndərin 1969-cu ildən 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə 
mühüm dövlət orqanı kimi təşəkkül 
tapmışdır. 27 oktyabr 1970-ci ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı 
ilə Ədliyyə Nazirliyi təsis edilmiş 
və bununla da Azərbaycan ədliyyə 
tarixində yeni mərhələ başlanmış-
dır. Bundan sonra Ədliyyə Nazirliyi 
kommunist hakimiyyətinin sonunadək 
sabit fəaliyyət göstərmiş, məhkəmə 
orqanlarına təşkilati rəhbərliyi həyata 
keçirmiş, əhaliyə hüquqi yardımı 
yaxşılaşdırmış, notariat fəaliyyətini və 
məhkəmə ekspertizalarının aparılma-
sını təmin etmişdir. Ümumiyyətlə, bu 
dövrdə ədliyyə işi təkmilləşdirilərək 

ölkəmizdə onun gələcək inkişafı üçün 
zəmin yaranmışdır.

1991-ci ildə Azərbaycanın 
müstəqilliyi yenidən bərpa ediləndə 
də yeni hökumətin tərkibində 
fəaliyyətini davam etdirən əvvəlki 
icra qurumlarından biri də Ədliyyə 
Nazirliyi olmuşdur. 1995-ci ildə 
qəbul edilmiş Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiyası ölkədə 
köklü məhkəmə-hüquq islahatının 
aparılmasının əsasını qoymuşdur. 
Konstitusiyanın müddəalarının həyata 
keçirilməsi, demokratik təsisatların 
və qanunun aliliyi prinsipinin 
möhkəmləndirilməsi, hüquqi isla-
hatların aparılması məqsədilə ölkə 

Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi 
ilə Hüquqi İslahat Komissiyası yara-
dılmışdır. Bu komissiyanın rəhbərliyi 
iə qısa müddətdə ölkənin bütün hüquq 
sistemində, eləcə də ədliyyə orqanla-
rında əsaslı islahatlar aparılmış, onun 
fəaliyyət dairəsi genişləndirilmişdir. 

Ötən dövrdə ölkədə ədalət 
mühakiməsinin beynəlxalq stan-
dartlara uyğun həyata keçirilməsi 
üçün Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə 
məhkəmə nəzarətçiləri və icraçıları 
xidməti təsis edilmişdir. Cəzaçəkmə 
yerləri və istintaq təcridxanaları 
nazirliyin tabeliyinə verilmiş, istintaq 
idarəsi yaradılaraq ədalət mühakiməsi 
əleyhinə olan bir sıra cinayətlərin 
ibtidai istintaqının aparılması Ədliyyə 
Nazirliyinə həvalə edilmişdir. Yeni 
yaradılmış bələdiyyələrlə işin apa-
rılması və onlara metodoloji yardım 
göstərilməsi, daşınmaz əmlakın 
dövlət qeydiyyatının aparılması və 
s. məsələlər də Ədliyyə Nazirliyinə 
tapşırılmışdır. 

Məhkəmələrin maddi-texniki 
təchizatı üzrə də müəyyən işlər gö-
rülmüşdür. Bunlardan əlavə, bir sıra 
xarici dövlətlər və nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlıq haqqında 
müqavilə və sazişlər imzalana-
raq nazirliyin beynəlxaq əlaqələri 
genişləndirilmişdir. Yüzlərlə qanun 
və digər normativ hüquqi aktların 
layihələri hazırlanmış, ekspertizalar 

keçirilərək müvafiq rəylər verilmişdir. 
Əhaliyə hüquqi yardım yaxşılaşdırıl-
mış, geniş dövlət qeydiyyatı fəaliyyəti 
həyata keçirilmişdir. 

Müstəqillik illərində 
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında“ 
Qanuna müvafiq olaraq insan hü-
quqlarının daha etibarlı müdafiəsinə 
yönəldilmiş yeni 3 pilləli məhkəmə 
sisteminin formalaşdırılması və 

məhkəmələrin fəaliyyətinə kömək 
göstərilməsi, hakim vəzifələrinə 
ən layiqli namizədlərin seçilməsini 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Məhkəmə-Hüquq Şurası yaradıl-
mışdır. Respublikamızın tarixində 
ilk dəfə olaraq hakimlər beynəlxalq 
standartlara uyğun, şəffaf prosedur 
əsasında test üsulu və şifahi müsahibə 
yolu ilə seçilmiş, yeni hakim korpusu 
formalaşdırılmış, müstəqil məhkəmə 
hakimiyyətinin bərqərar olunma-
sı istiqamətində mühüm addımlar 
atılmışdır.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
hüquqi quruculuğu siyasətini uğurla 
davam etdirən ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin insan haqlarının etibarlı 
qorunması, hüquqi xidmətin yaxşı-
laşdırılması, ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinin artırılması barədə 
tapşırıqlarının icrası üzrə görülmüş 
tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 
ədliyyə sistemi öz inkişafının yeni, 
müasir mərhələsinə qədəm qoymuş, 
ədliyyə fəaliyyətinin normativ hüquqi 
əsasları təkmilləşdirilmişdir. 

2006-cı ildə ölkə Prezidenti İlham 
Əliyev nazirliyin yeni əsasnaməsini 
təsdiq etmiş, bununla qurumun 
cəmiyyətdə mühüm rolu təsbit edil-
miş, ona hüquq-mühafizə orqanı sta-
tusu verilmişdir. Ölkə Prezidentinin 

2006-cı ildə “Ədliyyə orqanlarının in-
kişafı haqqında”, “Məhkəmə sistemi-
nin fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi” 
barədə proqram xarakterli fərmanlar 
imzalaması, dövlət başçısının 
qanunvericilik təşəbbüsü əsasında 
“Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə 
haqqında”, “Məhkəmə-Hüquq Şurası 
haqqında” qanunların qəbul olunması 
Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafında 
yeni mərhələ olmuşdur.

Ədliyyə sahəsində həyata 
keçirilən islahatlara uyğun ola-
raq nazirliyin strukturunda ciddi 
dəyişikliklər edilmiş, bir sıra qurum-
ların funksiyaları dəqiqləşdirilmiş və 
statusları genişləndirilmiş, yerlərdə 
ədliyyə işinin təşkili, bu orqanların 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və 
onlara nəzarətin gücləndirilməsi 
məqsədilə regional ədliyyə 
şöbələri yaradılmışdır. Qeyd edilən 
sənədlərdən irəli gələn məsələlərin 
həlli ilə bağlı ədliyyə fəaliyyətinin ay-
rı-ayrı istiqamətləri üzrə də çoxsaylı 
normativ aktlar qəbul edilmiş, na-
zirlik üzrə təşkilati xarakterli əmrlər 
verilmişdir. 

Ötən illərdə ədliyyə fəaliyyətinin 
ənənəvi sahələrindən olan notariat 
orqanlarının da cəmiyyətdə rolu 
artmışdır. Ölkədə xüsusi notariat 
institutu təsbit olunaraq əhaliyə 
göstərilən xidmətin səviyyəsinin 
yüksəldilməsi və müasir tələblərə 
uyğun qurulması məqsədilə yeni 
iş metodlarının, elm və texnikanın 
müasir nailiyyətlərinin tətbiqinə 
xüsusi diqqət yetirilmişdir. “Elektron 
notariat” Avtomatlaşdırılmış Qeydiy-
yat İnformasiya Sistemi yaradılmış, 
notariat kontorları vahid elektron 
şəbəkəyə birləşdirilmişdir. Siste-
min təkmilləşdirilməsi nəticəsində 
fiziki və hüquqi şəxslərin notariat 

hərəkətlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə 
əlaqədar müxtəlif qurumlara əlavə 
müraciət etmək zərurəti aradan qaldı-
rılmışdır. 

Bu gün ədliyyə sahəsində dövlət 
siyasətini və idarəetməni həyata 
keçirən Ədliyyə Nazirliyi qanunların 
və digər normativ hüquqi aktların 
layihələrini hazırlayır, qanunveri-
cilik aktları layihələrinin hüquqi 

ekspertizasını keçirir, normativ 
hüquqi aktların uçotunu və qey-
diyyatını aparır. Nazirlik əhalinin 
hüquqi maarifləndirilməsində iştirak 
edir, qeyri-kommersiya hüquqi 
şəxslərin dövlət qeydiyyatını və 
dövlət reyestrini, mətbu nəşrlərin 
dövlət reyestrini aparır, peniten-
siar sistemə, notariat orqanlarının 
və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının 
dövlət qeydiyyatı orqanlarının 
fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Müstəqil 
ölkənin ədliyyə qurumu sənədlərin 
leqallaşdırılmasını, məhkəmələrin və 
digər orqanların qərarlarının icrasını, 
məhkəmənin fəaliyyətinin təşkili 
təminatını, məhkəmə statistikasını, 
bələdiyyələrə metodoloji yardım və 
inzibati nəzarəti, ölkə əhalisinin, 
habelə qüvvədən düşmüş sənədlərin 
dövlət reyestrinin aparılmasını, 
bütün növ qeyri-tibb məhkəmə eks-
pertizalarının keçirilməsini də həyata 
keçirir.

Nazirlik habelə Azərbaycan Res-
publikası adından xarici dövlətlərlə 
və beynəlxalq təşkilatlarla hüquqi 
yardım və əməkdaşlıq haqqında 
müqavilələrin bağlanmasını və 
onların icrasını, beynəlxalq sahədə 
hüquqi yardım göstərilməsini, o 
cümlədən cinayət törətmiş şəxslərin 
və məhkumların verilməsini təmin 
edir. 

Ədliyyə orqanlarını zəruri 
peşəkarlığa, sağlam mənəviyyata, 
yüksək hazırlığa malik işçilərlə 
möhkəmləndirmək və eyni zamanda, 
ədliyyə işçisinin adına və nüfuzuna 
xələl gətirən şəxslərdən təmizləmək, 
əməkdaşların peşəkarlığını artırmaq, 
zəruri kadr ehtiyatı formalaşdırmaq 
üzrə məqsədyönlü tədbirlər görülür. 

Prezident Heydər Əliyevin  
11 noyabr 2000-ci il tarixli sərəncamı 
ilə hər il Azərbaycan Demokratik 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Əsasnaməsinin təsdiq edildiyi günün 
– 22 noyabrın ədliyyə işçilərinin peşə 
bayramı günü kimi qeyd olunması 
ölkəmizdə hüquq siyasətinin həyata 
keçirilməsində önəmli yeri olan, insan 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində 
əhəmiyyətli rol oynayan ədliyyə 
işçilərinin əməyinə verilən yüksək 
qiymətdir. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin ədliyyə işçilərinə göstərdiyi 
dövlət qayğısını son 15 ildə Prezident 
İlham Əliyev geniş miqyasda davam 
etdirir. Nazirliyin əməkdaşlarının 
rifahı getdikcə yaxşılaşdırılır, onlara 
dövlət mükafatları, fəxri adlar, ali 
xüsusi rütbələr verilir. Bu diqqət və 
qayğı ədliyyə işçilərinin məsuliyyət 
hissini daha da artırır, onları yeni 
nailiyyətlərə ruhlandırır.

Prezident İlham Əliyevin 19 
noyabr 2004-cü il tarixli “Ədliyyə 
sahəsində dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsində, milli dövlət quruculu-
ğuna aid mühüm layihələrin hazır-
lanmasında və xidməti vəzifələrinin 
yerinə yetirilməsində xüsusi 
fərqləndiklərinə görə” sərəncamı 
ilə təltif olunan əməkdaşlar sırasın-
da mənim də “Dövlət qulluğunda 
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif 
edilməyimi Azərbaycan ədliyyəsinin 
100 illiyinin təntənə ilə qeyd edil-
diyi günlərdə böyük məmnunluqla 
yad edirəm və minnətdarlıqla 
dəyərləndirirəm.

Əlamətdar yubiley ilində 
ədliyyə orqanlarında islahatlar yeni 
mərhələdə davam etdirilir. Qarşıdakı 
illərdə bu islahatların daha sürətlə 
və keyfiyyətlə aparılması üçün ötən 
dövrdə zəruri əsaslar yaradılmışdır. 
Biz notariat işçiləri də bu islahatlarda 
bilik və bacarığımızı əsirgəməyəcək, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin si-
yasi kursunun davam etməsi, ideyala-
rının gerçəkləşməsi üçün səylə çalışa-
caq, həmişə olduğu kimi, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin apardığı 
siyasətə dəstəkləyəcəyik.

Mərdan HƏSƏNZADƏ,  
Bərdə Regional “ASAN-Xidmət” 
Mərkəzində notariat kontorunun 

xüsusi notariusu 
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Azərbaycan ədliyyəsi – 100

Dövlət müstəqilliyinin 
hüquqi təminatının 

aparıcı qurumu

“Kulturoloji paradiqmalar 
və yeniləşən Azərbaycan”

 � Dünən bu mövzuda Bakı Slavyan 
Universitetində keçirilən beynəlxalq elmi 
konfransın açılış mərasimi oldu. BSU-nun 
və Türkiyənin Reytinq Akademiyasının birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda dövlət 
rəsmiləri, səfirlər, təhsil ekspertləri və KİV 
nümayəndələri iştirak edirdilər.

Konfransı BSU-nun elmi 
işlər üzrə prorektoru, profes-
sor Rafiq Novruzov açaraq 
tədbirin əhəmiyyəti barədə 
qısa məlumat verdi. Sonra 
BSU-nun rektoru, professor 
Nurlana Əliyeva geniş məruzə 
ilə çıxış etdi. Azərbaycan 
mədəniyyət tarixinə ekskurs 
edən rektor xalqımızın milli-
mənəvi dəyərlərinin inkişaf 
mərhələlərini diqqətə çatdırdı. 
O, Azərbaycan xalqının tarix 
boyu tolerant və multikultural 
dəyərlərə üstünlük verdiyini, 
ədəbi-bədii, ictimai-siyasi, 
elmi-fəlsəfi fikir tarixində 
həmin dəyərlərin yerini 
konkret tarixi fakt və çağdaş 
nümunələrlə səciyyələndirdi. 

N.Əliyeva bugünkü 
Azərbaycanı qədim və böyük 

mədəniyyətin varisi adlan-
dırdı. Rektor dedi: “Müasir 
Azərbaycan ümummilli lider 
Heydər Əliyevin müəyyən etdi-
yi və Prezident İlham Əliyevin 
bu gün böyük əzmlə, cəsarətlə 
həyata keçirdiyi məqsədyönlü 
strategiyanın uğurları sayəsində 
sosial-iqtisadi sahədə dünyanın 
sürətlə inkişaf edən dövlətinə 
çevrilib. Regionlarımızın inki-
şafı, yeni iş yerlərinin açılması, 
təhsil, səhiyyə kimi xalqın 
həyatında önəmli əhəmiyyəti 
olan sahələrin yenidən qurul-
ması Azərbaycanın yeniləşməsi, 
müasirləşməsi deməkdir. Ən 
ağrılı bəlamız olan Qarabağ 
probleminin də gec-tez obyek-
tiv həllini tapacağına inanırıq”. 

Azərbaycanın dünya-
da mövqeyinin getdikcə 

möhkəmləndiyini bildirən 
Nurlana Əliyeva ölkəmizin 
artıq bəşəriyyəti maraqlandıran 
geniş spektrli dialoqların, fikir 
mübadilələrinin, müzakirələrin 
mərkəzinə çevrildiyini qeyd 
etdi. “Azərbaycanın paytaxtı 
artıq neçə ildir ki, humanitar və 
inteqrativ impulsların yara-

dılması ilə yanaşı, beynəlxalq 
səviyyədə humanitar çağırışlar 
həyata keçirir, sivilizasiyalar 
arasında körpü rolu oyna-
yır, nəzəri və praktiki bilik 
mübadiləsini həyata keçirmək 
məqsədilə konstruktiv debatlara 
ev sahibliyi edir. Beynəlxalq 
təşkilatlara, dünya ölkələrinə və 
ayrılıqda hər bir şəxsə ünvan-
lanmış tövsiyələr və müraciətlər 
buradan yayımlanır”. 

Rektor bu yaxınlarda 
keçirilən VI Bakı Humanitar 
Forumunun əhəmiyyətindən 
danışaraq dedi ki, bu fo-
rum beynəlxalq aləmin 
qarşısında təhsilin və elmin 
insan kapitalının inkişafı-
na istiqamətləndirilməsini, 
innovasiyaların iqtisadiyyatın 
yeni mənbəyinə çevrilməsini, 

cəmiyyətdə sabitliyin bərqərar 
olması üçün multikulturalizm 
siyasətinin həyat tərzi kimi 
gerçəkləşdirilməsini, regional 
tərəfdaşlığın gücləndirilməsini, 
insan təhlükəsizliyini, sülh 
və davamlı inkişaf naminə 
mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişaf etdirilməsini prinsipial 

məsələ kimi qeyd etdi. Bildirdi 
ki, bugünkü konfrans da elm və 
təhsil sahəsində həmin forumu-
nun tövsiyə və tapşırıqlarının 
mahiyyətindən doğmuşdur.

 Nurlana Əliyeva Bakı 
Slavyan Universitetində 
keçirilən beynəlxalq elmi 
konfransı Azərbaycanın digər 
xarici ölkələrlə humanitar 
sahədə qurulan əməkdaşlığının 
möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində atılan mühüm ad-
dım kimi dəyərləndirdi və konf-
ransın işinə uğurlar arzuladı.

“Kaspi” Mətbuat və 
Təhsil Mərkəzinin rəhbəri 
Sona Vəliyeva çıxışına bu 
günlərdə Özbəkistanda dahi 
ədibimiz Hüseyn Cavidə həsr 
olunmuş konfransla bağlı 
təəssüratlarını bölüşməklə 

başladı. O, Azərbaycan 
mədəniyyətinin, ədəbiyyatının 
dünya xalqları arasında yüksək 
səviyyədə təbliğindən söz 
açdı. S.Vəliyeva bugünkü 
Azərbaycanın nailiyyətlərində, 
müstəqil dövlətimizin əldə 
etdiyi uğurlarda, onun dün-
yada tanınmasında ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
misilsiz xidmətlərini xüsusi 
vurğuladı. Ulu öndərin təhsil 
sahəsindəki xidmətlərinə toxu-
nan S.Vəliyeva onun müstəqil 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
illərdə ölkəmizdə dövlət 
gənclər siyasətinin formalaş-
dığını, gənclərlə bağlı bir çox 
yeniliklərə imza atıldığını, 
yeni qurumların təsis olundu-
ğunu, mühüm istiqamətlərin 
müəyyən edildiyini, dövlət 
proqramlarının həyata keçiril-
diyini bildirdi. 

Ege Universitetinin 
professoru Fikrət Türkman 
Azərbaycanla Türkiyə arasında 
qurulan dostluq əlaqələrinin 
qədim tarixə malik olduğunu 
qeyd etdi. O, iki qardaş ölkəni 
birləşdirən bağların humanitar 
sahədə özünü yüksək səviyyədə 
büruzə verdiyini vurğuladı və 
bu konfransın “bir millət, iki 
dövlət” siyasətinə daha bir töhfə 
olduğunu bildirdi.

Konfransda çıxış edən 
L.N.Qumilyov adına Avrasiya 
Milli Universitetinin professoru 
Şolpan Zharinbekova iki gün 
davam edəcək beynəlxalq elmi 
konfrans çərçivəsində BSU 
ilə Avrasiya Milli Universiteti 
arasında müqavilə imzalana-
cağı barədə məlumat verdi. 
Təmsil etdiyi universitetdə 
Azərbaycana aid guşə yaradıl-
dığını deyən qonaq qazaxıs-
tanlı tələbələrin Azərbaycan 
mədəniyyətinə, tarixinə olan 
marağından söz açdı.

Təhsil eksperti, profes-
sor Şahlar Əsgərov çıxışında 
kulturoloji paradiqmaların 
pedaqoji paradiqmalarla ta-
mamlanmasının vacibliyindən 
danışdı. O, bugünkü tərbiyə 
sistemində sosiallığın önə çıxa-

rılmasının əhəmiyyətini qeyd 
etdi. Müstəqil Azərbaycanın 
bu gün tolerant, multikultural 
dəyərlərin gücləndirilməsində 
fəallıq göstərdiyini diqqətə 
çatdıran Ş.Əsgərov bu kon-
fansın təşkilini yüksək 
dəyərləndirdi. Ekspert respub-
likamızda müxtəlif humanitar 
forumların, idman yarışları-
nın və beynəlxalq tədbirlərin 
keçirilməsini Azərbaycanın 
dünyada güclü mövqeyə malik 
olmasının göstəricisi kimi 
səciyyələndirdi. 

Sonra konfransın digər 
iştirakçılarının çıxışları 
dinlənildi. Türkiyənin Reytinq 
Akademiyasının professoru 
Turqay Berksoy konfransın 
təşkilinə görə BSU rəhbərliyinə 
minnətdarlıq etdi, mədəniyyət 
və cəmiyyət məsələsi barəsində 
fikirlərini bölüşdü.

Çexiya-Azərbaycan Mədəni 
Əlaqələr Mərkəzinin sədri, 
Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin 
Avropa təmsilçisi, Çexiya 
Texnologiya Universitetinin 
professoru Azər Kərimov çıxı-
şında Azərbaycanın tanıdılması 
məqsədilə xaricdə keçirilən 
tədbirlərdən söz açdı. Qeyd 
etdi ki, Azərbaycan diasporu-
nun fəaliyyəti artıq dünyada öz 
bəhrəsini verməkdədir. 

Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Asif 
Əsgərov Bakı Slavyan Uni-
versiteti tərəfindən keçirilən 
beynəlxalq tədbirlərin 
ölkəmizin dünyada nüfuzu-
nun artmasında mühüm rol 
oynadığını bildirdi. Vurğu-
ladı ki, ölkəmizdəki tolerant 
mühit ümummilli lider Heydər 
Əliyevin formalaşdırdığı müd-
rik dövlət siyasətinə uyğun ola-
raq getdikcə möhkəmlənməkdə 
və inkişaf etməkdədir. 

Konfrans öz işini səkkiz 
bölmədə iki gün davam 
etdirəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Binəqədili ziyalı və 
məktəblilər “Ədibin 
evi”ni ziyarət ediblər

 � Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi, 
YAP rayon təşkilatı və gənclər və idman idarəsinin 
təşkilatçılığı ilə bir qrup ziyalı və məktəbli görkəmli 
yazıçı, alim-pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin bir vaxtlar 
yaşadığı ünvanı – İçərişəhərdəki “Ədibin evi”ni ziyarət 
ediblər. 

“Ədibin evi”nin əməkdaşı Elnur İmanbəyli qonaqlara 
Azərbaycan söz sənətinin parlaq nümayəndələrindən biri olan Mir 
Cəlal Paşayevin 20 il bu evdə yaşayıb-yaratması, ədibin ömür yolu 
və zəngin yaradıcılığı haqqında məlumat verib. O, vurğulayıb ki, 
Mir Cəlal onu yazıçı kimi məşhur edən “Bir gəncin manifesti”, 
“Dirilən adam” romanlarını, bir çox satirik hekayələrini məhz bu 
evin birinci mərtəbəsində, ailəsi ilə yaşadığı iki kiçik otaqda yazıb. 
Həyat yoldaşı Püstə xanımla burada ailə qurub, ilk övladları bu evdə 
dünyaya göz açıb. Ədibin 1967-ci ildə yazdığı “Bakı görüşləri” 
adlı xatirə məqaləsində bu evdə yaşadığı illər, həmin dövrdəki 
Bakının yaradıcı ab-havası, yazıçının müasirləri ilə görüşləri, fikir 
mübadilələri təsvir edilib.

Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının incisi he-
sab edilən “Füzuli sənətkarlığı” elmi əsərini də bu evdə qələmə alıb. 
Həmin əsər həm Mir Cəlalın böyük elmi nailiyyəti, həm də Füzuli 
dünyasına, klassik Azərbaycan ədəbiyyatına açılan bir pəncərədir. 
Mir Cəlalla İçərişəhərdə eyni küçədə yaşayan Hüseyn Cavid bəzən 
yaradıcılıq işlərindən yorulanda Mir Cəlal müəllimin evində qonaq 
olub. 

E.İmanbəyli bu mədəniyyət ocağının Milli Arxiv İdarəsi, Milli 
Kitabxana ilə sıx əlaqədə Mir Cəlalın səs yazılarının, əlyazmalarının 
bir yerə topladığını xatırladaraq, burada ədibin yaradıcılığı ilə 
əhatəli tanışlıq üçün əlverişli şərait yaradıldığını diqqətə çatdırıb. 

Mir Cəlalın yaradıcılığına həsr edilən kinofilmin nümayişindən 
sonra qonaqlar, eləcə də rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini 
Aygün Əliyeva, gənclər və idman idarəsinin rəisi Elvin Aslanov 
ədəbiyyatşünaslığın incisi hesab edilən bir çox əsərlərin qələmə 
alındığı bu məkandan zəngin təəssüratla ayrıldıqlarını bildiriblər.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”


