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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev akademik Bəkir Nəbiyevə SSRi-nin 
«Xalqlar dostluğu» ordenini təqdim edir. 1986-cı il.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev akademik Bəkir Nəbiyevə «Şöhrət 
ordeni» təqdim edir. 2000-ci il.





Bəkir Nəbiyev 1930-cu 
il avqustun 21-də Ağdaş 

rayonu Üçqovaq kəndində 
ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 
Ağdaşda 1 saylı orta məktəbi 

bitirmişdir (1947). Əmək 
fəaliyyətinə müharibə illərində 

başlamışdır. Ağdaş radio 
şəbəkəsinin diktoru işləmişdir 

(1945-1947). Sonra Ağdaş 
şəhərində və Yeniarx kəndində 

müəllimlik etmişdir (1947-1949). 
Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin filologiya 
fakültəsində təhsil almışdır 

(1949-1954). Eyni zamanda 
Bayıldakı 55 saylı orta 

məktəbdə ədəbiyyat müəllimi 
olmuşdur. Tələbəlik illərində ilk 

tənqidi qeydləri «Lenin tərbiyəsi 
uğrunda» qəzetində dərc 

olunmuşdur. Ədəbi fəaliyyətə 
«Ədəbiyyat qəzeti»nin 4 

noyabr 1951-ci il tarixli sayında 
çap edilən «Dama-dama göl 

olar» rəyi ilə başlamışdır. 

Universiteti bitirdikdən sonra 
«Azərbaycan gəncləri», 

«İnşaatçı» qəzetlərində məsul 
katib müavini, ədəbi işçi 

vəzifələrində işləmişdir (1954-
1957). Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin aspiranturasına 
daxil olmuş, «F.Köçərlinin 

həyat və yaradıcılığı» 
mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir 
(1960). «Kommunist» qəzeti 
redaksiyasında mədəniyyət 
şöbəsinin müdiri işləmişdir 
(1959-1961). Azərbaycan 

EA Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun sovet ədəbiyyatı 

şöbəsində kiçik elmi işçi, şöbə 
müdiri və institutun elmi katibi 
(1961-1971), Azərbaycan EA 

Nizami adına Azərbaycan 
Dövlət Ədəbiyyat Tarixi 

Muzeyinin direktoru (1971-
1986), Azərbaycan ədəbiyyat 

fondunun sədri işləmişdir (1982-
1986).

Akademik
Bəkir Nəbiyev

Balaca Bəkir əzizləri 
arasında.1933.

Əhməd 
Məhəmməd 
oğlu Nəbiyev, 
1936-ci il.

Seyid Zəhra 
xanım, 

10 noyabr, 
1951-ci il.

Ağdaş Pionerlər evinin mahnı və rəqs ansamblı. 
İkinci cərgədəki qara papaqlı gülümsər oğlan Bəkir 

Nəbiyevdir. 1944.
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Hazırda AMEA Rəyasət 
Heyətinin üzvü və Nizami 

adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
direktorudur (2003-cü 

ildən). «Çoxmillətli sovet 
ədəbiyyatı tarixi»nin, ikicildlik 

«Azərbaycan sovet ədəbiyyatı 
tarixi»nin müəlliflərindən 
və redaktorlarından biri, 
çoxcildlik «Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi»nin baş 
redaktorudur. Ali məktəblərdə 

mühazirələr oxumuşdur. 
Təfəkkür Universitetində 

filologiya kafedrasının müdiri 
olmuşdur (2002). 30 cildlik 
«Türk dünyası ədəbiyyatı» 

ensiklopediyasının respublika 
üzrə məsul əlaqələndiricisidir. 

Azərbaycan EA Ədəbiyyat, 
Dil və İncəsənət bölməsinin 

rəhbəri olmuşdur (1987-
2001). Azərbaycan EA partiya 
komitəsinin katibi (1978-1979), 

Azərbaycan KP Bakı şəhər 
komitəsinin plenum üzvü, 26 

Bakı komissarı rayon komitəsinin 
büro üzvü seçilmişdir (1978-

1981). Yazıçılar İttifaqı nəzdində 
tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 

şurasının (1965-1985), SSRİ 
EA nəzdində humanitar elmlərə 
dair tədqiqatları əlaqələndirmə 

Şurasının, Azərbaycan EA 
Rəyasət Heyətinin üzvü, 

«Xəbərlər» (Ədəbiyyat, Dil və 
İncəsənət seriyası) jurnalının 

baş redaktoru, Azərbaycan 
Mədəniyyət fondunun sədri 

(1987-1990), ədəbiyyat üzrə 
ixtisaslaşdırılmış müdafiə 

şurasının sədri (1993-cü ildən), 
«Ədəbiyyat və incəsənət» 
qəzeti redaksiya heyətinin, 
Dövlətnəşrkomun metodiki 

şurasının, C.Cabbarlı adına 
«Azərbaycanfılm» studiyasının 

bədii şurasının, Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqının, «Vətən» 

cəmiyyəti idarə heyətinin, 
respublika «Bilik» cəmiyyəti 

plenumunun üzvü, Azərbaycan 

Sovet Ensiklopediyası Baş 
redaksiyasının məsləhətçisi, 

Sovet-Pakistan Dostluq 
Cəmiyyəti Azərbaycan şöbəsinin 

sədr müavini kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Bakıda bədii 

ədəbiyyatda realizm (1966), 
romantizm (1972) məsələlərinə, 

Moskvada, Kiyevdə, Tbilisidə, 
Alma-Atada, Düşənbədə 
qarşılıqlı ədəbi əlaqələr 

problemlərinə həsr edilmiş 
simpoziumlarda (1978, 1980, 
1983, 1986, 1989) məruzəçi 

olmuşdur. Birinci Millətlərarası 
Azərbaycan Konqresində 

«Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
yazılması prinsipləri» (Qayseri, 
1990), Azərbaycan mühacirət 

Ədəbiyyatı simpoziumunda 
«Azərbaycan ədəbiyyatında 
qürbət lirikası» (Bakı, 1991), 

Üçüncü Uluslararası türk kültürü 
konqresində «Əhməd Cavadın 

yaradıcılığında türkçülük 
idealları» (Ankara, 1996), 

Beynəlxalq Nizami konqresində 
«Nizami və Gəncə» (Təbriz, 

1993), Beynəlxalq Füzuli 
konqreslərində «Hədiqətüs-

süəda»nın fikri-bədii vüsəti» 
(Tehran, 1995), «Aşiqanə sözün 

bənzərsiz ustadı» (Ankara, 
1996), Dördüncü Uluslararası 

Türk Kültürü Konqresində 
«Azərbaycan dilinin terminoloji 

lüğətləri» (Ankara, 1997) 
mövzularında məruzələr etmişdir. 

Çexiya, Slovakiya, Yuqoslaviya, 
Yunanıstan, Danimarka, İran, 

İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ, 
Çin və Yaponiyada beynəlxalq 

ədəbi-elmi və siyasi məclislərdə 
məruzə ilə çıxış etmişdir.
1958-ci ildən Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin, 1960-cı ildən 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin 

üzvüdür.

Hərbi xidmətdə, 1954.

Aspirantlıq çağında. Moskva, 
1957.
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-Azərbaycan Respublikası Ağdaş 
rayonunun Üçqovaq kəndində anadan 
olmuşdur.

-Ağdaşda ayaqqabı tikən usta yanında 
şagird, Barama toxum  zavodunda 
fəhlə.

-Ağdaş rayon yerli radio verilişləri 
redaksiyasında diktor.

-Ağdaş şəhərində 1 nömrəli orta 
məktəbi bitirmişdir.

-Ağdaş şəhərindəki 3 nömrəli 
yeddillik məktəbdə, Yeniarx 
kəndindəki natamam orta məktəbdə 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
müəllimi.

-Azərbaycan Dövlət Universitetinin  
filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.

-İlk tənqidi məqaləsi «Ədəbiyyat 
qəzeti»ndə dərc edilmişdir.

-Bayıldakı 55 nömrəli fəhlə-gənclər 
orta məktəbində ədəbiyyat müəllimi.

-Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
fılologiya fakültəsini fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir.

-«Azərbaycan gəncləri» qəzeti 
redaksiyasında məsul katib müavini, 
ədəbi işçi.
-Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 
kafedrasının aspirantı.

-Moskva şəhərində Gənclərin 
və Tələbələrin VI Ümumdünya 
festivalında Sovet İttifaqı nümayəndə 
heyətinin üzvü kimi iştirak etmiş, 
Beynəlxalq Gənc Ədəbiyyatçılar 
Konqresində «Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişaf meylləri» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Gənclərin və Tələbələrin VI 
Ümumdünya festivalında uğurlu 
iştirakına görə Azərbaycan SSR 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri 
Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

-Yazıçılar İttifaqının üzvü.
-«İnşaatçı» qəzetinin redaksiyasında 

BƏKİR NƏBİYEVİN HƏYATI, ELMİ-PEDAQOJİ VƏ 
İCTİMAİ FƏALIYYƏTİNİN ƏSAS TARİXLƏRİ

21 avqust 
1930-cu il

1942-1944-cü 
illər

1945-1947-ci 
illər
1947-ci il

1947-1949-cu 
illər

1949-cu il 

1951-ci il

1951-1953-cü 
illər
1954-cü il

1954-1956-cı 
illər

1957-1959-cu 
illər

1957-ci il

1958-ci ildən
1958-1959-cu 

Akademik Bəkir Nəbiyev həmkarları arasında, 
1964.

Bəkir müəllim, Ədalət xanım, Sadıq və Leyla 
Nəbiyevlər, 1965.

«Azərbaycan gəncləri» qəzeti redaksiyasının 
əməkdaşları. Soldan üçüncü Bəkir Nəbiyev, 1955.

Akademik Bəkir NəbiyevELM XADİMLƏRİMİZ 
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tərcüməçi.
-«Kommunist» qəzeti redaksiyasında 
mədəniyyət şöbəsinin müdiri. 

-Pedaqoji İnstitutda Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixindən mühazirələr 
oxumuşdur.

-Jurnalistlər İttifaqının üzvü.
-«F.Köçərlinin həyat və yaradıalığı» 
mövzusunda dissertasiya müdafıə 
edərək filologiya elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi almışdır.

-Azərbaycan SSR EA Nizami adına 
Ədəbiyyat və Dil İnstitutunda 
kiçik elmi işçi, elmi işçi, elmi 
katib, baş elmi işçi və şöbə müdiri 
vəzifələrində çalışmışdır. 

-Bakıdakı 3 nömrəli Tibb 
texnikumunda ədəbiyyat müəllimi.

-Azərbaycan Elmlər Akademiyasmın 
nəşriyyatmda Firudin Bəy Köçərli 
haqqında ilk kitabı nəşr edilmişdir.

- SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası 
tərəfinden baş elmi işçi adı 
verilmişdir.

-«Böyük vətən müharibəsi 
və Azərbaycan ədəbiyyatı» 
mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək fılologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi almışdır. 

-SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
fərmanı ilə «Fədakar əməyə görə» 
medalı ilə təltif edilmişdir.

-«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinin 
(1991-ci ildən «Ədəbiyyat qəzeti») 
redaksiya heyətinin üzvü.

-SSRİ Yazıçılar İttifaqının Tənqid və 
Ədəbiyyatşünaslıq Şurasının üzvü. 

-Azərbaycan SSR EA Nizami adına 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
direktoru.

-Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsi 
nümayəndə heyətinin tərkibində 
Çexoslovakiyada olmuşdur.

-Azərbaycan SSR EA Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunda doktorluq 
dərəcəsi verən ixtisaslaşdınlmış 
şuranın üzvü.

-Müəllimləri Təkmilləşdirmə 
İnstitutunda yeni dövr Azərbaycan 
ədəbiyyatından mühazirələr 
oxumuşdur.

-Dövri mətbuatda dərc olunmuş 

illər
1959-1961-ci illər

1960-cı ildən
1960-cı il

1961-1971-ci illər

1962-1964-ci illər

1963-cü il

1964-cü il

1970-ci il

1970-ci ildən

1971-1991-ci illər

1971-1987-ci illər

1972-ci il

1972-ci ildən

1972-1976-cı illər

1974-cü il

Bəkir müəllim, Ədalət xanım, Sadiq və Leyla 
Nəbiyevlər, 1963.

Bəkir müəllim və Ədalət xanım, 1972.

Xalq şairi Xəlil Rza və Bəkir Nəbiyev, 1956.
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ədəbi-tənqidi məqalələri üçün 
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının 
«Qızıl qələm» mükafatına layiq 
görülmüşdür. 

-Azərbaycan Dövlət Universitetində 
tənqid tarixindən mühazirələr 
oxumuş, tənqid və ədəbi proses 
fənni üzrə xüsusi kurs aparmışdır.

-Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
filologiya fakültəsində doktorluq 
dərəcəsi verən ixtisaslaşdınlmış 
şuranın üzvü. 

-Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində 
əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 
Azərbaycan SSR Maarif 
Nazirliyinin və Maarif, Ali 
məktəb, Elmi İdarə İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqının Respublika 
Komitəsinin Fəxri Fərmanı ilə 
təlitif olunmuşdur.

-Xüsusi turist dəstəsi ilə 
Yuqoslaviyada olmuşdur.
-Azərbaycan Yazıçılarının VI 
qurultayında «Bədii tərcümənin 
vəziyyəti və vəzifələri» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasının ədəbiyyat 
məsələləri üzrə elmi məsləhətçisi.

-Zəhmətkeşlər arasında elmi 
bilikləri yaymaq sahəsində fəal 
işinə görə Ümumittifaq «Bilik» 
cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı ilə 
təltif edilmişdir.

-«Böyük Vətən müharibəsi 
və Azərbaycan ədəbiyyatı» 
monoqrafıyasına görə Respublika 
Dövlət mükafatı laureatı adına 
layiq görülmüşdür. 

-Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasında Partiya 
Komitəsinin katibi olmuşdur.

-Ədəbiyyat sahəsindəki 
xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri 
Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

-Gənclər arasmda estetik tərbiyə 
sahəsində xidmətlərinə görə 
ÜİLKGİ MK-nin Fəxri Fərmanı ilə 
təltif edilmişdir.

-SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası 
tərəfindən professor elmi adı 

1974-1980-ci 
illər

1974-1990-cı 
illər

1974-cü il

1976-cı il

1976-1987-ci 
illər

1977-ci il

1978-ci il

1978-1979-cu 
illər

1981-ci il

1982-ci il

Bəkir Nəbiyeb, 1967.

Bakı məktəblərinin birində Hüseyn Cavidin xatirəsi 
yad edilir. Sağda Turan xanım Cavid, 1996.
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Kopenhagenlə tanışlıq, 1989.

verilmişdir.
-Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun 
sədri.

-C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» 
kinostudiyasında bədii şuranın üzvü.

-Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü seçilmişdir. 

-Azərbaycan-Pakistan Dostluğu 
Cəmiyyətinin sədr müavini. 

-Azərdövlətnəşrkomun metodiki 
şurasının üzvü.

-Sovet İttifaqının Xarici Ölkələrlə 
Dostluq və Mədəni Əlaqə 
Cəmiyyəti nümayəndə heyətinin 
tərkibində Yaponiyada olmuşdur.

-Azərbaycan Milli Akademik Dram 
Teatrınm Bədü Şurasının üzvü.
-SSRİ Yazıçılarının Moskvada 
keçirilən VIII qurultayının 
nümayəndəsi olmuş, qurultayda 
Azərbaycan yazıçılarının son 
beş ildə yaratdıqlan nəsr əsərləri 
haqqında məruzə etmişdir.

-«Xalqlar dostluğu» ordeni ilə təltif 
edilmişdir.

-Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə 
Heyətinin üzvü.

-Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin Fərmanı ilə «Əmək 
veteranı» medalı ilə təltif edilmişdir.

-Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsinin 
nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi 
Yunanıstanda olmuşdur. 
-Azərbaycan Ədəbiyyat Fondunun 
sədri.

-SSRİ Elmlər Akademiyası 
Ədəbiyyat və Dil Bölməsinin 
Əlaqələndirmə Şurasının üzvü.

-Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət 
Bölməsinin akademik-katibi.

-Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Rəyasət Heyətinin üzvü.

-Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
«Xəbərləri»nin (Ədəbiyyat, dil və 
incəsənət seriyası) baş redaktoru.

-«Türkologiya» jurnalı redaksiya 
heyətinin üzvü.

-«Elm» qəzeti redaksiya heyətinin 
üzvü.

-«Elm və həyat» jurnalı redaksiya 
heyətinin üzvü.

1982-1986-
cı illər
1982-ci 
idən
1983-ci il

1983-cü 
idən
1984-cü 
idən
1985-ci il

1985-ci 
idən
1986-cı il

1986-ci 
idən
1987-ci il

1987-1991-
ci ülər

1987-ci 
idən

Xalq şairləri Rəsul Rza və Fikrət Qoca ilə Ağdaçda keçirilən 
məhsul bayramında, 1978.

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinin redaksiyasında. 
Akademik B.Nəbiyev Əbülhəsən və Əhməd Cəmillə.
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İş otağında. Nizami muzeyi, 1973.

B.Nəbiyev cənublu əzizləri Mədinə Gülgün, 
Məmmədrza Afiyət və Balaş Azəroğlu ilə, 1987.

Bəkir Nəbiyev Qazaxstan yazışıları Kalijan Bekxojin və 
Oljas Süleymenovla. Almaatı, 1991.

Akademik Bəkir NəbiyevELM XADİMLƏRİMİZ

-Türkmənistan SSR EA nəzdində 
ədəbiyyatşünaslıq üzrə doktorluq 
dissertasiyaları müdafiə şurasının 
üzvü.

-Sovet Türkoloqları Komitəsinin 
üzvü.

-Sovet İttiqafı və Türkiyə alimlərinin 
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanına 
həsr olunmuş Beynəlxalq «Dəyirmi 
stol» görüşünə sədrlik etmişdir.

-Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
«Məruzələri» jurnalının redaksiya 
heyətinin üzvü.

-Dünya azərbaycanlılarının 
İstanbulda keçirilən Birinci 
qurultayında iştirak etmişdir.

-Azərbaycan elm və mədəniyyət 
xadimlərinin nümayəndə heyətinin 
tərkibində Danimarkada olmuşdur.

-Danimarkada Azərbaycan 
günlərinin keçirilməsində fəal 
iştirakına görə Xarici Ölkələrlə 
Dostluq və Mədəni Əlaqə 
Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanını 
almışdır.

-Azərbaycan Elmlər Akademiyasmın 
həqiqi üzvü (akademik) seçilmişdir.

-Türkiyənin Qayseri şəhərində 
keçirilən Birinci Millətlərarası 
Böyük Azərbaycan Konqresinin 
iştirakçısı olmuş, orada 
«Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
yazılması prinsipləri» mövzusunda 
məruzə etmişdir.

-«Vətən» cəmiyyəti nümayəndə 
heyətinin başçısı kimi Türkiyədə 
olmuş, İstanbulda Azərbaycan 
kültür dərnəklərinin Birinci 
Beynəlxalq konqresində çıxış 
etmişdir.

-Ədəbiyyatşünaslıq elminin 
inkişafındakı xidmətlərinə görə 
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin fərmanı ilə Əməkdar elm 
xadimi adı almışdır.

-Azərbaycan Əlifba Komitəsinin 
üzvü.

-Azərbaycan mühacirət 
ədəbiyyatının problemlərinə 
həsr edilmiş Beynəlxalq Bakı 
simpoziumunda «Azərbaycan 
ədəbiyyatında qürbət lirikası» 

1987-1996-cı 
ilər

1988-1991-ci 
ilər
1988-ci il

1989-cu il

1990-cı il

1990-cı ildən

1991-ci il
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mövzusunda məruzə etmişdir.
-Təhsil Nazirliyi nəzdində 
«Ədəbiyyat» elmi-metodiki 
şurasmın sədri.

-Nizaminin 850 illiyinə həsr olunmuş 
Beynəlxalq Təbriz konqresində 
«Nizami və Gəncə» mövzusunda 
məruzə etmişdir.

-İstanbulda keçirilən sürəkli Türk 
Dili Qurultayında «Azərbaycan 
ədəbi dilində alınmalar» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-M.Arazın 60 illiyi münasibətilə nəşr 
etdirdiyi «Şeirimizin xan çinarı» 
məqaləsinə görə «Məmməd Araz» 
mükafatına layiq görülmüşdür.

-Ədəbiyyatşünaslıq üzrə Respublika 
Əlaqələndirmə Şurasının sədri 
təsdiq edilmişdir.

-İran Mədəniyyət Nazirliyinin 
dəvətilə tranda olmuş, Kəmali 
Xocəndinin 500 illik yubileyinin 
plenar yığıncağmda nitq söyləmiş, 
Təxti-Cəmşid və Şiraz şəhərlərini 
gəzmiş, Sədinin, Hafızin mübarək 
türbələrini ziyarət etmişdir.

-Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevi müşayiət 
edən nümayəndə heyətinin 
tərkibində Səudiyyə Ərəbistanına 
getmiş, Məkkədə müqəddəs Kəbəni, 
Mədinədə Məhəmməd Peyğəmbərin 
(s) qəbrini ziyarət etmişdir.

-Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqinə, 
ölkədə və xaricdə təbliğinə görə 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına 
Azərbaycan Milli mükafatma layiq 
görülmüşdür.

-Elm-Təhsil Mərkəzi «Təfəkkür» 
Universitetində «Filologiya» 
kafedrasının müdiri.

-Azərbaycan EA-da 
Ədəbiyyatşünaslıq sahəsində 
fılologiya elmləri doktoru alimlik 
dərəcəsi verən İxtisaslaşdınlmış 
elmi şuranm sədri.

-«Türk dünyası ədəbiyyatı tarixi» 30 
cildliyinin (Türkiyə) Azərbaycan 
Respublikası üzrə əlaqələndiricisi.

-«Süngüyə çevrilmiş qələm» kitabına 
görə «General Həzi Aslanov adına 
Fəxri Diplom»a layiq görülmüşdür.

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə. 1975.

1992-ci ildən

1993-cü il

1994-cü il

1994-2000-ci 
illər 

1994-cü 
ildən

1995-ci il

B.Nəbiyev Azərbaycan yazıçılarının VI qurultayında 
məruzə edir. Rəyasət Heyətində ön planda - cənab 

Heydər Əliyev, 1976.
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«M.Qorki və sovet xalqları ədəbiyyatlarının inkişaf 
problemləri» mövzusunda Ümumittifaq elmi konfransının 

azərbaycanlı nümayəndələri. Sağdan akademik 
M.A.Dadaşzadə, H.Babayev, K.Talıbzadə və B.Nəbiyev. 

İrəvan, 1962.

ELM XADİMLƏRİMİZ Akademik Bəkir Nəbiyev

-Böyük Azərbaycan şairi 
M.Füzulinin 500 illiyi münasibətilə 
təşkil edilmiş dövlət komissiyasmın 
üzvü kimi İran, İraq, Türkiyə 
və Rusiyada keçirilən yubiley 
tədbirlərində nitqlər söyləmiş, 
Bağdad, Kərbəla, Nəcəf, Kufə, 
Babil, Mədain şəhərlərində 
olmuşdur. Ankarada «Füzuli 
qəzəllərində lirik mən», Tehranda 
«Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri 
məqtəl janrının kamil nümunəsidir» 
mövzularında məruzələr etmişdir.

-Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 
nəzdindəkı Elmi-Dini Şuranın üzvü.

-Azərbaycan EA nümayəndə 
heyətinin tərkibində ÇXR İctimai 
Elmlər Akademiyasının qonağı kimi 
Pekin, Xebey, Urumçu şəhərlərində 
olmuş, görüşlərdə Azərbaycan 
ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünaslıq elmi 
və Füzulinin yaradıcılığı haqqmda 
çıxışlar etmişdir.

-Azərbaycan Yazıçılarının X qurulta- 
yında Yazıçılar Birliyi Ağsaqqallar 
Şurasının üzvü seçilmişdir.

-Hac ziyarətində olmuşdur.
-«Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik 
yubileyinə həsr edilmiş Beynəlxalq 
Simpoziumun sədri olmuşdur.

-Tehranda keçirilən Beynəlxalq 
Şəhriyar konqresində «M.Şəhriyar 
kəlamının vüsəti» mövzusunda 
məruzə etmişdir.

-Ankarada keçirilən IV Beynəlxalq 
Türk kültürü konqresində 
«Azərbaycaıı dilinin terminoloji 
lüğətləri» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Elmdə, mədəniyyətdə və islami 
dəyərlərin təbliğində görkəmli 
xidmətlərinə görə və kütləvi 
informasiya vasitələrində işləməyə 
başlamasının 50 illiyi münasibətilə 
«Ustad» ali jurnalistika mükafatı 
almışdır.

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabineti nəzdində Azərbaycan 
Dövlət dilinin tətbiqi üzrə Hökumət 
Komissiyasının üzvü.

-Terminologiya komitəsi sədrinin 
müavini.

1995-1996-cı 
illər

1996-cı ildən

1996-cı il

1997-ci il

1998-ci ildən

B.Nəbiyev Ədəbiyyat İnstitutunda müdiri olduğu sovet 
ədəbiyyatı şöbəsinin əməkdaşları Həbib Babayev, 

Qasım Qasımzadə ilə, 1976.

Doktorluq müdafiəsinin xitabət kürsüsü arxasında, 1970.
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Azərbaycan ədəbiyyatşünasları SSRİ Mədəniyyət 
Fondunun sədri akademik D.C.Lixaçovla söhbət edirlər. 

Leninqrad, 1991.

-«Təfəkkür» Universiteti nümayəndə 
heyətinin tərkibində ABŞ-da 
olmuşdur.

-Azərbaycan-Gürcüstan tarixi, 
ədəbi-mədəni əlaqələrinə həsr 
edilmiş Ümumakademiya elmi 
konfransında «Azərbaycan-gürcü 
ədəbi əlaqələrinin qaynaqlan» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 
illiyinə həsr edilmiş elmi konfransda 
«XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 
cümhuriyyət mərhələsi» 
mövzusunda məruzə etmişdir.
Eposşünaslarm VI Beynəlxalq 
Konfransında «Kitabi-Dədə 
Qorqud» əxlaq və gözəllik 
mücəssəməsidir» mövzusunda 
məruzə etmişdir.

-Dünya azərbaycanlılarının 
Vaşinqtonda keçirilən İkinci 
konqresinin iştirakçısı olmuşdur.

-AMEA-nın terminologiya 
məsələlərinə həsr edilmiş 
konfransında «Hümanitar sahədə 
terminologiya lüğətlərimizin nəşri 
tarixi və bəzi tərtib prinsipləri» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Azərbaycan və Türkiyə alimlərinin 
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanına 
həsr olunmuş Beynəlxalq 
kollokviumuna sədrlik etmişdir.

-Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasında «A.S.Puşkin-
200» mövzusunda keçirilən elmi 
konfransda «Rus poeziyasının 
günəşi» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanınm 
1300 illik yubileyinə həsr edilmiş 
Beynəlxalq simpoziumun Plenar 
iclasmda «Mənəvi və əxlaqi 
sərvətlər xəzinəsi» mövzusunda 
məruzə etmişdir.

-Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun 
100 illiyi münasibətilə Azərbaycan 
EA Rəyasət Heyətinin geniş 
yığıncağında «Böyük ədibin 
dərsləri» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti Heydər Əliyevin 

1998-ci il

1999-cu il

2000-ci il

B.Nəbiyev xalq şairi Süleyman Rüstəmlə. 1974.

Üç ağdaşlı - Fikrət Qoca, Habil Əliyev, 
Bəkir Nəbiyev. Bakı, 1994.
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Akademik Bəkir NəbiyevELM XADİMLƏRİMİZ 

fərmanına əsasən «Şöhrət» ordeni 
ilə təltif edilmişdir.

-AMEA-da, Qafqaz Müsəlmanlan 
İdarəsində, «Təfəkkür» 
Universitetində, Ağdaş şəhərində və 
respublikanın kütləvi informasiya 
vasitələrində akad. B.Nəbiyevin 70 
illik yubileyi geniş qeyd edilmişdir.

-Qafqaz Müsəlmanları Ruhani 
İdarəsi nəzdindəki Elmi-Dini 
Şuranın Qubada keçirilən 
rayonlararası konfransında 
«Vəhhabiliyin mürtəce mahiyyəti» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Naxçıvan şəhərində AMEA müxbir 
üzvü Abbas Zamanovun 90 illiyinə 
həsr edilmiş yubiley sessiyasında 
«Nəsillər arasında mənəvi körpü» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Dünya azərbaycanlılarının Birinci 
Qurultayı çərçivəsində AMEA və 
Təhsil Nazirliyinin keçirdikləri 
Beynəlxalq Elmi-praktik konfransda 
«Azərbaycan mühacirət lirikasında 
vətən həsrəti» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Xalq yazıçısı, akademik Mirzə 
İbrahimovun 90 illiyi münasibətilə 
AMEA və Yazıçılar Birliyinin 
keçirdikləri elmi sessiyada 
«Görkəmli ədib və ictimai xadim» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Şuşa şəhərinin 250 illiyi 
münasibətilə AMEA-da keçirilən 
elmi konfransda «Şuşa ədəbi 
mühiti» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Xalq şairi Rəsul Rzanın 90 illiyi 
münasibətilə AMEA-da keçirilən 
elmi sessiyada «Vətəndaş amallı 
sənətkar» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-«Gənclik» nəşriyyatında 
«Azərbaycan lirikası 
kitabxanası»nın redaksiya heyətinin 
sədri təyin edilmişdir

-AMEA-nın Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyi ilə birlikdə Mərdəkanda 
keçirdiyi xatirə tədbirində «Almas 
İldırımın həyatı və yaradıcılıq yolu» 
mövzusunda məruzə etmişdir.

-Prof. İmamverdi Əbilovun 75 illiyi 

2001-ci il

2002-ci il

Xarici ölkələrlə dostluq cəmiyyətinin nümayəndələri 
Tokioda. Soldan 1-ci: Azərbaycan Respublikası baş 

nazirininin müavini R.Xələfov, 1985.

Akademik Bəkir Nəbiyev Tehranda. 1980.

Nizamı ad. Ədəbiyyat muzeyinin baş rəssamı Afaq 
xanımın çəkdiyi şəklə baxarkən.
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mü- nasibətilə Neftçalada keçirilən 
yığmcaqda «Məhsuldar alim və el 
ağsaqqalı» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Böyük alimin 800 illiyinə həsr 
edilmiş Respublika elmi-nəzəri 
konfransmda «Nəsirəddin Tusinin 
poeziyası» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf 
İdarəsinin (TİKA-nm) on illiyi 
münasibətilə «Türk dünyasına 
xidmətlərinə görə» mükafatına layiq 
görülmüşdür.

-«Elm» nəşriyyatında Azərbaycan və 
rus dillərində buraxılmış «Erməni 
terror və quldur birləşmələrinin 
bəşəriyyətə qarşı cinayətləri 
(XIX-XXI əsrlər)» adı xronoloji 
ensiklopediyanın elmi məsləhətçisi.

-AMEA-da alimin xatirəsinə həsr 
edilmiş elmi konfransda «Heydər 
Hüseynov ədəbiyyat tənqidçisi 
kimi» mövzusunda məruzə etmişdir.

-«Azərbaycan dövlətçiliyi 
inkişaf yollarında: milli intibah» 
mövzusunda keçirilən Respublika 
elmi konfransında «Azərbaycan 
intibahının Heydər Əliyev 
mərhələsi» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Qafqaz müsəlmanlarının XI 
qurultayında «Erməni təcavüzkarları 
dünya ictimaiyyətinin qəzəbinə 
hədəf olmuşdur» mövzusunda 
məruzə etmişdir.

-Akademik Kamal Talıbzadənin 
80 illiyi münasibətilə AMEA-
nm Rəyasət Heyətinin keçirdiyi 
elmi sessiyada «Alimin həyat və 
yaradıalığı» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Ali məktəblər üçün «Azərbaycan 
ədəbi tənqidinin tarixi» proqramına 
B.Nəbiyevin yaradıalığı ayrıca 
mövzu kimi daxil edilmişdir.

-AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun direktoru. 

-Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyində təsis edilmiş 50 cildlik 
«Azərbaycan ədəbiyyatı» nəşrinin 
Redaksiya Şurasının üzvü.

2003-cü il 

2004-cü il

Akademik Bəkir Nəbiyev istirahətdə. 2005.

Ayaz Vəfalı, akademik Bəkir Nəbiyev, professor 
Qəzənfər Paşayev Bağdadda, 2001.

Akademik B.Nəbiyev mənzilindəki masası ilə 
baş-başa, 2002.
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Akademik B.Nəbiyev yazıçı-professor Aqşin Babayevlə 
Milli Məclisdə. Aprel, 1999 (Məkkə ziyarətindən sonra).

ELM XADİMLƏRİMİZ Akademik Bəkir Nəbiyev

-Azərbaycan Milli Ensiklopediyası 
sədrinin müavini.

-«Şərq-Qərb: ortaq mənəvi 
dəyərlər» problemi üzrə keçirilən 
Beynəlxalq elmi konfransda «Qərb-
Şərq dəyərləri və Azərbaycan 
fılologiya elmi» mövzusunda 
məruzə etmişdir.

-Əlyazmalar institutunda məşhur 
mətnşünas alim Salman Mümtazın 
120 illiyinə həsr olunmuş elmi 
sessiyaya sədrlik etmişdir.

-Xəlil Rza Ulutürkün 70 illiyi 
münasibəti ilə H.Əliyev adına 
Respublika sarayında keçirilən 
təntənəli anım gecəsində məruzə 
etmişdir.

-İran İslam Respublikasının 
prezidenti cənab S.M.Xatəminin 
AMEA üzvləri ilə görüş 
yığıncağında humanitar sahədə 
çalışan alimlər adından ətraflı nitq 
söyləmişdir.

-B.Nəbiyevin baş redaktoru olduğu 
altıcildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi» əsərinin birinci cildi «Elm» 
nəşriyyatı tərəfmdən 1000 nüsxə 
tirajla buraxılmışdır.

-Qurani-Kərimi və Əlinin 
(s) «Nəhcül bəlağə» əsərini 
İran İslam Respublikasının 
Bakıdakı Mədəniyyət Mərkəzi 
nəşr etdirmişdir. Hər iki əsərin 
Azərbaycan dilində mətnini Bəkir 
Nəbiyev redaktə etmişdir.

-Hacı Rza Sərrafın 100 illiyi 
münasibəti ilə Təbrizdə keçirilən 
Beynəlxalq İran-Azərbaycan elmi 
konfransında «Sərraf yaradıalığının 
poetikası» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Həmin elmi konfransın Bakıda 
işini davam etdirən mərhələsində 
sədrlik etmişdir.

-Azərbaycan Respublikasının 
«Bilik» Mərkəzi tərəfindən 
«Akademik Yusif Məmmədəliyev» 
medalı ilə təltif olunmuşdur.

-Şamaxıda Nəsiminin heykəlinin 
təntənəli açılışmda nitq 
söyləmişdir.

-Görkəmli alim, yorulmaz ictimai 

2005-ci il

Bəkir Nəbiyev akademik İmam Mustafayevlə bayram 
gəzintisində, 1985.
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Nizamı ad. Ədəbiyyat muzeyinin baş rəssamı Afaq 
xanımın çəkdiyi şəkil.

xadim, prof.Cavad Heyətin 80 illiyi 
münasibəti ilə AMEA-da keçirilmiş 
geniş yığıncaqda əsas məruzəçi 
olmuşdur.

-AMEA Rəyasət Heyəti iyunun 
24-də Akademiyanın İstiqlaliyyət 
küçəsindəki Akt salonunda 
elmi-ədəbi ictimaiyyətin 
nümayəndələrinin iştirakı ilə akad. 
B.Nəbiyevin 75 illik yubileyini 
geniş qeyd etmişdir.

-Azərbaycan Respublikasının 
prezideti cənab İlham Əliyev 
B.Nəbiyevə «İstiqlal» ordeni təqdim 
etmişdir.

-Xalq şairi S.Vurğunun 100 illiyi 
münasibətilə H.Əliyev ad. Sarayda 
keçirilən yubiley tədbirində əsas 
məruzəçi olnıuşdur.

-«Molla Nəsrəddin» junralının 
100 illiyi münasibətilə Dövlət 
Filarmoniyasında keçirilən yubiley 
tədbirində məruzə etmişdir. 

-Dünya Universal Sülh Federasiyası 
və Dinlərarası Beynəlxalq 
Federasiya (Nyu York) Tərəfındən 
«Sülh Elçisi» diplomu ilə təltif 
edilmişdir.

-Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Nəzdində AAK Sədrinin Əmrilə 
Nizami Ad. Ədəbiyyat İnstitutunda 
təsis olunan Ədəbiyyatşünaslıq Üzrə 
Dissertasiya Şurasınm sədri təyin 
edilmişdir.

-Altıcildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi»nin ikinci cildi çapdan 
çıxmışdır.

-B.Nəbiyevin Azərbaycan üzrə 
əlaqələndiricisi, müəlliflərindən 
və redaktorlarından biri olduğu 30 
cildlik «Türk dünyası ədəbiyyatı 
tarixi»nin (Ankara) son cildi çapdan 
çıxmışdır.

-Bakıda keçirilən Beynəlxalq 
Şəhriyar konfransmda «Haqqa dəvət 
edən şair» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-AMEA-nın müşaviri təyin 
edilmişdir.

-Azərbaycan Respublikasının 
«Heydər Əliyev mükafatı» üzrə 
Dövlət komissiyasının üzvü.

2006-cı il

2007-ci il
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Akademik Bəkir NəbiyevELM XADİMLƏRİMİZ 

-Didərgin şairimiz Almas İldırımın 
Elaziq şəhərində (Türkiyə) keçirilən 100 
illik yubiley təntənələrinə dəvət olunmuş, 
orada məruzə və çıxışlar etmişdir.

-Ankarada keçirilən 38-ci Beynəlxalq 
Asiya və Şimali Afrika araşdırmaları 
konqresində «Azərbaycan ədəbiyyat 
elmi mühacirətdə» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Türk Dövlətləri və Cəmiyyətlərinin 
XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq 
Qurultayında (Bakı) «Türk dünyası 
bioqrafık ensiklopediyasının yaradılması 
zərurəti» mövzusunda məruzə etmişdir.

-Xalq şairi S.Vurğunun 100 illik yubiley 
tədbirlərində öz məqalə, tele və radio 
çıxışlan ilə fəal iştirakına, təntənəli zirvə 
tədbirində məruzə etdiyinə görə «Səməd 
Vurğun» mükafatına layiq görülmüşdür.
-Məşhur kaman ustası, «İstiqlal» ordenli 
Xalq artisti Habil Əliyevin 80 illiyi 
münasibəti ilə Bakıda və Ağdaşda 
keçirilən təntənəli yubiley tədbirlərində 
məruzəçi olmuşdur.

-Elmi-ədəbi yaradıalığına görə xalq 
şairi Rəsul Rzanm adını daşıyan «Ədə- 
biyyat Fondu»nun mükafatına layiq 
görülmüşdür.

-«Heydər Əliyev - 85» Beynəlxalq 
Konfransında «H.Əliyev və Azərbaycan 
ədəbiyyatı» mövzusunda məruzə 
etmişdir.

-Görkəmli ədib, alim və müəllim Mir 
Cəlalın 100 illiyi münasibəti ilə Bakıda 
və Gəncədə keçirilən elmi-ədəbi məclis- 
lərdə məruzə və çıxışlar etmişdir.

-Azərbaycan aşıqlarınm V Qurultayına 
sədrlik etmişdir.

-«Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq» 
probleminə həsr olunmuş III Beynəlxalq 
elmi konfransda «Azərbaycanda 
komparativistikanın inkişafı tarixinə bir 
nəzər» mövzusunda məruzə etmişdir.

-AMEA-nın Rəyasət Heyəti yanında 
Terminologiya Komissiyası bürosunun 
və Adlar-Soyadlar xüsusi komissiyasının 
üzvü.

-Terminologiya Komissiyasının 
Ədəbiyyatşünaslıq bölməsinin sədri.

-Beynəlxalq İlyas Əfəndiyev Fondunun 
sədri.

2008-ci il

2009-cu il

Akademik Bəkir Nəbiyev Çin səddində, 1980.

Akademik Bəkir Nəbiyev İranın tarixi abidələrinə 
baxarkən, 1980.
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Akademik Bəkir Nəbiyev 70 yaşında, 2000.

Akademik Bəkir Nəbiyev AMEA-nın Rəyasət 
Heyətinin binasındakı iş otağında, 2000.

-Mehdi Hüseynin 100 illiyi münasibətilə 
keçirilən Respublika təntənəli yubiley 
gecəsində məruzə etmişdir.

-İmadəddin Nəsiminin 640 illiyi ərəfəsində 
Suriyaya səfər edən nümayəndə heyətinin 
rəhbəri olmuş, Hələbdə şairin məzarını 
ziyarət etmiş, Dəməşqdə (Şamda) Milli 
Ensiklopediyanın baş redaktoru, Dövlət 
Universitetinin rektoru və Suriya Ərəb 
Yazıçıları Birliyinin sədri ilə görüşmüş, 
Birinci Azərbaycan-Suriya Beynəlxalq 
Nəsimi Konfransında «Azərbaycan 
şeirinin Nəsimi möcüzəsi» mövzusunda 
məruzə etmişdir. 

-AMEA-nın Rəyasət Heyətində «Avropaya 
inteqrasiya prosesində milli kimliyin 
qorunub saxlanması» mövzusunda 
keçirilən konfransa sədrlik etmişdir.

-Bakıda keçirilən Beynəlxalq Muğam 
simpoziumunda «Azərbaycan klassik 
poeziyası və muğam» mövzusunda 
məruzə etmiş, tədbirin bir bölməsinin 
sədri olmuşdur.

-Muxtar Respublikanın 85 illiyi 
münasibətilə Prezident İlham Əliyevin 
Naxçıvana səfərində iştirak edən 
nümayəndə heyətinin tərkibində olmuş, 
yerli ziyalılarla görüşdə çıxış etmişdir.

-Bəkir Nəbiyevin beşcildlik «Seçilmiş 
əsərləri»nin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü və beşinci cildləri nəşr 
olunmuşdur.

-AMEA-nın Rəyasət Heyətində «Nəsimi 
qəzəlindəki qədim bir qafiyə yuvasının izi 
ilə» mövzusunda məruzə etmişdir.

-Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Mükafatı laureatı olmuşdur.

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fəxri Diplomuna layiq görülmüşdür.

-Akademik Bəkir Nəbiyevə Prezident 
Təqaüdü təyin edilmişdir.

2010-cu il
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev akademik Bəkir Nəbiyevə 
«İstiqlal» ordeni təqdim edir. 15 dekabr 2005-ci il.

ELM XADİMLƏRİMİZ Akademik Bəkir Nəbiyev
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Şamaxıda İmadədin Nəsiminin heykəlinin açılışı mərasimində. (Soldan) Anar, Azər 
Rzayev, Rasim Balayev, Ağamusa Axundov, Bəkir Nəbiyev.

Mərkəzdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Aprel 2005-ci il.
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Alim haqqında ən doğru, obyektiv qiyməti onun həmkarları verə bilər. Bir sıra əsərləri, o cümlədən “Firidun 
Bəy Köçərli”, “Kamalın təntənəsi” və bəzi digər kitabları əsasında deyə bilərəm ki, B.Nəbiyev hər hansı mövzu ilə 
əlaqədar zəngin ədəbi, ictimai-siyasi faktlar toplayıb onları mənalandırmaqda, ümumiləşdirməkdə xüsusi səriştə 

sahibi olan bir alimdir. O öz həmkarları arasında parlaq intelekti, səmimiyyəti və hazırcavablığı ilə seçilir.
...Akademik dostumun dərin elmi məntiqə əsaslanan kitabları ömrü uzun əsərlərdir. Çünki onların əsas meyarı 

həqiqətdir. Biz elm xadimləri həyatımızı xalqın tərəqqisinə həsr etmiş adamlarıq. Mənim qənaətimə görə, Bəkir 
müəllim Azərbaycan xalqının yaxşı övladlarından biri kimi bu fədailərə nümunə olan alimlərin sırasındadır. 

Daşkənd, 1999

Ləziz Qəyyumov,
 professor, Özbəkistan EA Ə.Nəvai adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri, 

respublika Dövlət mükafatı laureatı

Azərbaycan Respublikasının  prezidenti cənab İlham Əliyev 
akademik Bəkir Nəbiyevə dövlət mükafatı təqdim edərkən, 2010.
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Ağdaşda H.Əliyev adəna musiqi 
məktəbinin açılışında. 12 fevral 2010-cu il.
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Akademik Bəkir NəbiyevELM XADİMLƏRİMİZ 

Siz Azərbaycan türkcəsini gözəl danışmanızla, xitabətinizlə Kayseridə 
Azərbaycan konfransındakı dinləyiciləri adəta ovsunlamışdınız. Tövrünüzdəki 
nəzakət, yumşaqlıq insanlara dərin təsir edirdi. Buna Azərbaycan ədəbiyyatına 

dərindən bələdliyiniz də əlavə edilincə, danışdığınız insanlarda bir heyranlıq 
duyğusu oyandırdı. Belə gözəl və bilgili, nəzakətli və zərif insanlar özlərilə 

başqalarında Azərbaycana sevgilər oyandırırlar.
Nə mutludur məmləkətlərini xaricdə bu qədər gözəl təmsil edən insanlar!

Əli Yavuz Akpınar,
İzmit Universitetinin professoru

.Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, milli məclisin deputatı Çingiz Əsədullayev, xalq şairi 
Fikrət Qoca və akademik Bəkir Nəbiyev Ağdaşda. 12 fevral 2010-cu il.
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Akademik Bəkir Nəbiyev 75 yaşında.
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə görüşdə. Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafına dair yeni layihənin təqdimat mərasimi. «Gülüstan» sarayı, 17 sentyabr 2008-ci il.
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Aziz Hocam, Zarif bir insan, degerli bir alim, kamil bir şahsiyet, gerçek bir Türk ve dini kendisine elhak yakışan 
Hacı Bekir Nebiyev Ağanın 70 doğum yıldönümü münasibetiyle keçirilecek Yubiley törenine nazik davetinizi aldım. 

Belirtilen günde Bilim Kurulları Ortak Toplantısı yapılacağından aranızda olmayacağım için üzgünüm. Türk Dünyası 
Ortak Edebiyatı Projesinin Azerbaycan koordinatörü Akademik Prof. dr. Bekir Nebiyev ağabeyime sağlıklı niçe yıllar 

diliyor, şahsınızda öncelikle Bekir Ağayı sonra da dostlarımızı mühabbetle selamlıyorum, efendim.

Ankara, 2000-ci il

Prof. d-r. Sadık Tural,
 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih  Yüksek Kurumu Başkanı
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Hörmətli dostum akademik Bəkir Nəbiyev!
Sizin 70 yaşınızı ürəkdən təbrik edərkən ulu Tanrıdan Sizə uzun ömür, sağlıq diləyir, 

elmi-ədəbi çalışmalarınızda başarı, Sizə və ailənizə səadət və xoşluq təmənna edirəm. Siz 
Azərbaycan ədəbimyyatına və xalqımıza qiymətli əsərlərinizlə bir ömür xidmət etməklə 
yanaşı, yüksək insani xarakter və əxlaqınızla hər kəsi özünüzə cəlb edib, alimlərimizə 

daha örnək bir müəllim və ulu bir insan nümunəsi olmuşsunuz. Siz müstəsna şəxsiyyətiniz 
və mehriban davranışınızla Azərbaycan EA-sında çox sevilən və sayılan bir sima kimi 

tanınmısınız.
Hər Bakıya gələndə Sizinlə görüşmək mənim üçün bir zövq qaynağı olmuşdur.

Siz bir neçə dəfə qısa sürələrdə İrana gəldiniz və bir neçə məqaləniz “Varlıq” dərgisində 
basıldı. İndi İranda Sizi tanıyanlar Sizi çox sevir və hörmətlə Sizdən bəhs edirlər. Mən 

öncə özüm, sonra “Varlıq” toplusu və Sizi sevən güneyli qardaşlarınız tərəfindən Sizin 70 
yaşınızı təbrik edir, Tanrıdan Sizə və ailənizə sağlıq və xoşbəxtlik arzu edirəm.

doktor Cavad Heyət

Tehran,15 sentyabr 2000

Xalq şairi Fikrət Qoca, xalq artisti Habil Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və 
akademik Bəkir Nəbiyev Ağdaşda. 12 fevral 2010-cu il.
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Sizin Azerbaycan edebi araşdırmalarına, Azerbaycan 
temkitçığına çox büyük hizmetlerimiz var. Açıq aydın üslubunuzla 

hizmetlerinizi hamıya çatdırdınız. Aynı zamanda derin tahlıllarınızde 
Azerbaycan ilminde mühüm yer tutdunuz. Türk meslekdaşlarınızla 

olan şirin söhbetleriniz de menim her vaht yadımda qalacaq.70 
ilden sonra da hizmetleriniz davam edeceyine inanıram. Sizi bir de 

kutluyuram ve hoşbextlikler arzulayıram.

Prof. d-r Əhməd Bican Ercilasin, 
Türk Dil Qurumunun başkanı

Akademik Bəkir Nəbiyev AMEA-nın prezidenti akademik Mahmud Kərimovla, 2003.

Nəbisoyolu Bəkirin eldə  böyük hörməti var, 
Elm ocağında, həyatda 
  çün onun xidməti var. 
Ədəbi mühit yaratdı, bu səbəbdəndir ki, 
Xalqımın, millətimin 
  daim ona rəğbəti var.

Mirvari DİLBAZİ,
xalq şairi
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BALAŞ AZƏROĞLU
Xalq şairi

SƏNİ DİNLƏYƏNDƏ

Səni dinləyəndə məst oluram mən,
Nitqin ahəngidir məst edən bizi.

Sanki tribunada şeir deyirsən,
Sözlə fəth edirsən ürəyimizi.

Sözlə yox, mənası dərin kəlamla
Hər nitqin ürəkdən su içib gəlir.

Sən bu məhəbbətlə, odlu inamla
Yüz il yaşayasan, qardaşım Bəkir.
   
    1976

Bəkir müəllim və Ədalət xanım, 2001.
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Bəkir baba nəvəsi Bəkirlə, 1996.

Sizin çoxillik və səmərəli fəaliyyətiniz, mühüm 
xidmətləriniz yüksək qiymətə layiqdir. Siz bir 

çox elmi nəsillərin xeyirxah elmi rəhbəri və 
müdrik müəllimi kimi də böyük elmi məktəb 

yaratmağa nail olmusunuz. 

İSA HƏBİBBƏYLİ,
akademik, Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

rektoru, professor, millət vəkili
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Akademik Bəkir Nəbiyevin 70 illiyi «Gülüstan» sarayında qeyd olundu, 2000.

Akademik Ağamusa Axundov B.Nəbiyevi onun 70 illiyi münasibəti ilə Akademiyada keçirilən yığıncaqda 
təbrik edir, 2000.
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Cabir Novruz (xalq şairi): 

...Şeir də, hekayə də, roman da, pyes də o vaxti maraqla oxunur ki, orada yazılana 
inanırsan. Tənqid isə bu işdə xüsusilə fərqlənməlidir. Hərçənd ki, yazıçıların çoxu hətta 

ən haqlı tənqidlərə belə inanmırlar. Bu, elə-belə, yarızarafatdır. Lakin Bəkir müəllim, Sizin 
yazılarınıza mən inanıram... Buna görə də Sizi oxuyuram, bəyənirəm, təqdir edirəm. Bir də, 
Bəkir müəllim, Sizin yazı maneranızın, tənqid dilinizin səmimiyyəti, rəngarəngliyi, sərbəstliyi, 
daha dəqiq desək, şirinliyi xoşuma gəlir. Hərçənd ki, tənqid ilə şirinlik sözləri daban-dabana 

zidd olan məfhumlardır. Lakin Sizdə həqiqətən bu vəhdət, bu birlik var.

Akademik Bəkir Nəbiyevin yubileyi doğma məktəbdə keçirildi. Ağdaş, 2000.
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 QABİL,
 Xalq şairi

Kim özünü dartır, çəkir,
Qoy yadına düşsün, Bəkir.
Fikirləşsin yaxşı-yaxşı
Gərək sadə olsun kişi.

Bəkir bakir sözündəndir;
Bəkirimin bakirliyi,
Bəkirimin təmizliyi
Adından yox, özündəndir.

Zəhmət onun cövhəridir,
Elm onun kəsəridir.
Oxu alın yazısını:
Ömrün dolğun illəridir.

Çox yaşasın innən belə,
Zər qədrini bilə-bilə.
Nə olar... gah gözü yaşlı,
Nə olar ... gah gülə-gülə.

Gödək deyil dilin, Qədeş!
Uzun deyil əlin, Qədeş!
Sən ki, gəlmisən bu yolu...
Haqq yoludur yolun, Qədeş!

Ömür qaş-göz arasında,
Biz də növbə sırasında.
Sükan Allah əlindədir,
Gəmi fələk dəryasında.

  1998

Xalq şairi Qabil təzə şeirini oxuyur, 2002.
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Azərbaycan elminin inkişafında sizin əvəzsiz xidmətləriniz var. 
Ədəbiyyatımızın bir çox mühüm məsələlərinin tədqiqi Sizin 

adınızla bağlıdır. Bir alim və tədqiqatçı kimi Sizin maraq dairəniz 
klassik irs, müasir ədəbi proses, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və ədəbi 

əlaqələr kimi geniş və mürəkkəb sahələri əhatə edir. Sizin 
yaratdığınız ədəbiyyatşünaslıq məktəbinin müasir filologiyamızda 

xüsusi çəkisi və yeri var və sizin şərəfli yolunuzu tələbələriniz 
fəxrlə davam etdirirlər. Siz bir çox xarici ölkələrdə xalqımızı və 

dövlətimizi ləyaqətlə təmsil etmiş, mədəniyyətimizin təbliğinə öz 
töhfənizi vermisiniz.

K.M.Abdulla,
BSU-nun rektoru, Azərbaycan MF-nun sədri, 

əməkdar elmi xadim, AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Bəkir müəllim keçmiş tələbələrindən AMEA-nın müxbir üzvü 
Kamal Abdulla ilə.
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«Təfəkkür» Universitetinin rektoru M.Dəmirli, akademik B.Nəbiyev və Azərbaycan Respublikasının 
Vaşinqtondakı konsulu F.Qurbanov Dünya azərbaycanlılarının II konqresində. Vasinqton, 1998.

B.Nəbiyev dostlarının - həmkarlarının əhatəsində: Ayaz Vəfalı, Teymur Kərimli, Vaqif Arzumanlı,
Asif Rüstəmli və Rafiq Yusifoğlu, 2005.
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Mədinə GÜLGÜN

TƏBRİZDƏN DEDİN

Yenə söz kürsündə dil açıb, qardaş,
Kül altında qalmış o közdən dedin.
Oldun həsrətimə, arzuma sirdaş,
Gözləri yol çəçən Təbrizdən dedin.

Oldun şeirimizin dostu, həmdəmi,
Məsləhət də verdin, qiymət 
   də verdin.
Könül sazımızı bir loğman kimi
Yaxşı danışdırdın, yaxşı dindirdin.

Gülür şeirimin də yol çəçən gözü,
Sözlər varaq üstə düzülür bir-bir.
Sən yada salanda qoca Təbrizi
Sanki bizi yada salırsan, Bəkir!
   1976

Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov və akademik Bəkir Nəbiyev, 1998.
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45 il çiyin-çiyinə: akademik Kamal Talıbzadə və akademik Bəkir Nəbiyev, 2005.

ELM XADİMLƏRİMİZ Akademik Bəkir Nəbiyev

AMEA-nın müxbir üzvü Qafur Zərgərov, akademik Asəf Nadiriov və 
akademik Bəkir Nəbiyev çinli həmkarları ilə. Pekin, 1996.
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Xalq Rəssamı Hafiz Zeynalovun çəkdiyi portret, 1992.

39



YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Elçin
(xalq yazıçısı, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini): 

Əzizim Bəkir müəllim! Səni müasir Azərbaycanı ədəbi fikrinin görkəmli 
nümayəndəsini, ədəbiyyatımızın yorulmaz tədqiqatçısını, sevimli 

insanı və e”tibarlı dostumuzu anadan olmağının 70 illiyi münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm. Sənin böyük zəhmət, yaradıcı ehtiras, 

iste”dad və səriştə nəticəsində ərsəyə gəlmiş zəngin yaradıcılığın, 
elmi təşkilatçılıq bacarığın, vətəndaş fəaliyyətin dövlətimizin yüksək 
mükafatına layiq görüldü və oxucuların, tələbələrinlə bərabər ədəbi 

ictimaiyyəti də, dostlarını da ürəkdən sevindirdi. Əminəm ki, sən 
səksəni də, doxsanı da, yüzü də beləcə şərəflə başa vuracaqsan və o 
zaman da indiki kimi gənclik həvəsi, şövqü səninlə bərabər olacaq. Bir 
daha ürəkdən təbrik edir, sənə uzun ömür, cansağlığı, xoşbəxtlik və 

yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.

Bakı, 2000

Akademiyanın foyesində Elçin və Yaşar Qarayevlə, 1995.
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   TOFİQ BAYRAM

    QARDAŞIM BƏKİRƏ

İndi şair adını pərçim edib hər gələnə,
Çoxunu məst eyləyib halvası tənqidimizin.

Bəlkə bir hay salasan, bəziləri silkələnə,
Uydurub “dahiləri” laylası tənqidimizin.

Əşəddü-ehtiyacım var belə bir başbilənə,
Sənsən ən başbiləni, ən xası tənqidimizin.

Ovçu ol, cildə girən tülküləri sal tələnə,
Aşsın hər bənd-bərəni dalğası tənqidimizin.

Yıxılar şerin evi düşməsə bir zəlzələnə,
Qələminlə silinəydi pası tənqidimizin.

Kimə dəysən də sözüm yox, yazığam, 
   dəymə mənə,
Elə mənsiz də dolar norması tənqidimizin...
     1980

Xalq şairi Səməd Vurğunun qızı Aybəniz xanımla, 2004.
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Akademik Bəkir Nəbiyev 80 illik yubiley yığıncağının xitabət kürsüsündə, 22 sentyabr 2010-cu il.

B.Nəbiyev YUNESKO-nun Azərbaycan təmsilçisi Ramiz Abutalıbov və AMEA-nın prezidenti, akademik 
Mahmud Kərimovla, 2005.
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Bəkir xoca, 
  ay maşallah,
Yetmişində cavan, gümrah,
Ulu tanrı, qadir allah
Çox görməsin bizə səni.

Ulu soysan, kök, budaqsan,
Xalq yanında üzü ağsan,
Haq yolunda özün dağsan,
Fil çökdürməz dizə səni.

Ucalardan uca oldun,
Xocalara xoca oldun,
Kim deyir ki, qoca oldun?
Gənc görürük təzə səni.

Mərd oğlusan bu millətin,
Özün mətin, sözün mətin;

Yurda, elə məhəbbətin
Çatdıracaq yüzə səni.

Pirlər halal süd əmərlər,
Əhsən deyər müdam ellər;
Üzərlik tax, bəd əməllər
Gətirməsin gözə səni.

Hay olasan şərafətdə,
Səyahətdə, ziyarətdə;
Borçalılar ziyafətdə
Çəkə saza, sözə səni.

Əflatun Saraclı deyər,
Bu şənlik bir ömrə dəyər;
Həmişə cavan eyləyər,
Şən zarafat, məzə səni - 
Çatdıracaq yüzə səni.

Əflatun SARACLI

                   ÇATDIRACAQ YÜZƏ SƏNİ

Ustadımız, xocamız akademik 
Bəkir Əhmədoğlunun  doğum gününün 70 ilinə

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində, 1996.
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Nəbi XƏZRİ 
(xalq şairi): 

Mən həmişə Bəkir müəllimə deyirəm ki, sən mütləq gənclik illərində şer 
yazmısan. Çünki şer yazmayan adam şeri bu qədər dərindən qavraya bilməz. 
O, zarafata salır və həmişə də qeyri-müəyyən bir cavab verir. Lakin bu qeyri-

müəyyənlikdə məntiqi bir müəyyənlik də var.
Çünki o, şair-tənqidçidir, tənqidçi-şairdir. Bu da hamıya qismət olmayan ədəbi-

bədii bir keyfiyyətdir. O, təbiətə vurğundur. Təbiət şerlərini ən gözəl duyan 
və qiymət verəndir. O, yaşıl meşələrimizin pıçıltısını eşidən, xan çinarımızın 

vüqarına səcdə edən, dənizlərimizin, çaylarımızın coşqun nəğmələrinə 
heyranlıq duyğularını öz məhəbbət dolu ürəyinin süzgəcindən keçirərək yazan, 

yaradan sənətkardır.

ELM XADİMLƏRİMİZ Akademik Bəkir Nəbiyev

Akademik Bəkir Nəbiyev AMEA-nın vitse-prezidenti akademik Akif Əlizadə ilə. 22 sentyabr 2010-cu il.

44



Hüseyn ABBASZADƏ 
(xalq yazıçısı): 

Bəkir, necə deyərlər, natural adamdır, özü necədirsə sözü də elədir, zahirən 
necə görünürsə, daxilən də elədir, şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı vəhdətdədir.

Müdriklərimiz “adamı yolda daha yaxşı tanıyırlar” deyiblər. Mən bu kəlamın 
dəqiqliyini Bəkirlə bir neçə dəfə respublikamızın bölgələrində, doğma 

yurdumuzundan uzaqlarda səfərlərdə olanda əyani surətdə dönə-dönə hiss 
eləmişəm. Və bu səfərlərin xoş təəssüratları hələ də yadımdadır.

Akademik Bəkir Nəbiyev həmkarları arasında.Ortada prof. Ramazan Qafarlı. 22 sentyabr 2010-cu il.
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ANAR
(xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin sədri, millət vəkili): 

Bəkir Nəbiyev ədəbiyyatımızın, 
özəlliklə də çağdaş ədəbiyyatımızın 

ardıcıl, yüksək səriştəli, peşəkar 
araşdırıcısı, obyektiv təhlil və tənqid 

edən, dəyərləndirməyi bacaran görkəmli 
alim-ədəbiyyatşünaslarımızdandır. 

Ədəbiyyatımızın müxtəlif janrlarında - 
poeziyada, nəsrdə, dramaturgiyada, 
tənqid-ədəbiyyatşünaslığın özündə 

meydana çıxan əsərləri Bəkir müəllim 
məhz bu janrların, bu sahələrin öz 

spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, 
onları həm milli, həm də ümumbəşəri 

estetik proseslərlə əlaqələndirərək 
qiymətləndirə bilir.
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Hüseyn KÜRDOĞLU

XAN ÇİNAR

Əziz dostum, akademik 
Bəkir Nəbiyevin 70 illiyinə

...Ulu şeirə-sənətə kamil bir sərraf oldun,
Aydan, günəşdən arı, çeşmədən də saf oldun.
Elm-ürfan diyarında ucaldın, bir Qaf oldun,
Pir olmuşlar dağının bir yeni Qoşqarısan,
Bir mələk qucağının bizə yadigarısan.

Əyrini əyri yazdın, düz olana düz dedin,
Pünhana çəkilmədin, haqqı üzbəüz dedin.
Nə üzə astar dedin, nə astara üz dedin,
Sən qələm yarağının ədalət meyarısan,
Bir mələk qucağının bizə yadigarısan.

Boylan keçdiyin yola, çıx yüzdən də yuxarı,
Bağın bərəkətlidir, min il tükənməz barı.
Səni bağrına basır bu gün Odlar diyarı,
Zəkalar yığnağının inci xiridarısan,
Bir mələk qucağının bizə yadigarısan.

Dostun Kürdoğlu kimi sən də babasan, baba,
Nəvələrdən zövq alan babalara mərhaba!
Güldəstə bağlar sənə sevdiyin bu el, oba,
Bu ixtiyar çağının cavan bəxtiyarısan,
Bir mələk qucağının bizə yadigarısan.
Babalar torpağının uca xan çinarısan!..

Akademik Bəkir Nəbiyev öz yubileyində akademik İbrahim İsmayılovun 95 yaşını təbrik edir. 
22 sentyabr 2010-cu il.
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«Təfəkkür» Universitetinin rektoru Mail Dəmirli, akademik Bəkir Nəbiyev, Milli Məclisin elm və təhsil 
komitəsinin sədri, AzDİU-nun rektoru, professor Şəmsəddin Hacıyev.

Ulu şeirə-sənətə kamil bir sərraf oldun,
Aydan, günəşdən arı, çeşmədən də saf oldun.
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Bəkir Nəbiyevin intelektual zənginliyi onun 
hissi-emosional həssaslığını bir zərrəcə olsa belə 
əskiltməmişdir - mən həmişə müşahidə etmişəm 
ki, bu və ya digər məclisdə qeyri-adi hadisəyə ilk 
reaksiyanı məhz Bəkir müəllim verir...

İranda idik. Yığıncaqdan gəlib istəyirdik ki, oteldəki 
otaqlarımızda bir az dincələk. Görkəmli Cənub 
şairlərindən biri gəlib çıxdı, fürsəti fövtə verməyib istədi 
ki, bizə öz şerlərini oxuyub fikirlərimizi eşitsin (yəqin ki, 
növbəti dəfə təriflənmək istəyirdi). Hamı ağsaqqal kimi 
Bəkir müəllimə baxdı. Əs-lində, ondan imdad diləyirdik 
ki, görün nə edirsiz, gözümüzdən yuxu tökülür... Bəkir 
müəllim şəstlə: -Oxu!-dedi. Şair təşəkkür edib hər 
biri (dörd də yox!) beş misradan ibarət on bəndlik bir 
şer oxudu. Sonra döyüşdən qalib çıxmış qəhrəman 
təvazökarlığı ilə üzümüzə baxdı. Ürəyimizdə münasib 

tərifləyici sxem yeni-yeni formalaşırdı ki, Bəkir müəllim 
dilləndi: -Yeddinci bənd dörd misra idi... Şair təəccüblə: 

-Ola bilməz - dedi... Lakin əlindəki kağızı bir də 
gözdən keçirib təəssüflə əlavə elədi: -Ağa, bağışlayın, 
misranın biri xoşuma gəlmədiyi üçün üstündən xətt 
çəkmişəm, düzəldərəm... Bəkir müəllim qoymadı ki, 
söhbət uzansın: -Ümumiyyətlə, yaxşıdır!-deyib məclisi 
yekunlaşdırdı. -Gedək dincələk...Şairin təşəkkür 
eləməkdən başqa çarəsi qalmadı. ...Bəkir müəllim ona 
görə həmişə qabaqda gedir ki, onun bütün fəaliyyəti 
xeyirxahlığa, insanlığa və həqiqətə əsaslanır. Bəkir 
müəllim böyük elmin, böyük mədəniyyətin hadisəsidir... 
Və bir adam yol gedir... Bizdən qabaqda... 

Nizami CƏFƏROV,
AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili

Akademik Bəkir Nəbiyev 80 illik yubiley yığıncağında. 
Şeyxülislam A.Paşazadə yubliyarı təbrik edir, 22 sentyabr 

2010-cu il.
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Akademik Bəkir Nəbiyevin 80 illik yubiley yığıncağında, 
22 sentyabr 2010-cu il.
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...Bir tənqidçi kimi Bəkir müəllimi 
səciyyələndirən başlıca cəhət onun 

bədii sözə qarşı hədsiz həssaslığıdır. 
O, sözə qəlbi ilə yanaşır, çox vaxt 

barəsində danışdığı əsər və hadisə 
haqqında duyğularını qələmə alır, 
özünün ədəbiyyata münasibətini 

ifadə edir. Adama elə gəlir ki, Bəkir 
müəllim danışanda da, yazanda da 

sözləri xüsusi bir dəqiqliklə ölçüb-
biçir. Onun nitqində və yazısında 
kələ-kötür, yerinə düşməyən söz 
tapmaq çətindir. Məşhur üslubçu 

Q.Flober deyirdi: “Mən hər cümləni 
ayrılıqda yazır, bədii gözəlliyinə əmin 

olduqdan sonra nəsrə daxil edirəm”. 
Eyni sözləri Bəkir Nəbiyevin ədəbi 

tənqidi haqqında da demək olar. Bu 
tənqiddə məzmunlu bir ahəngdarlıq 

ifadə olunub.
Mən Bəkir müəllimi diqqətli, qayğıkeş 

və bacarıqlı elm təşkilatçısı kimi 
tanıyıram. Təkcə ona görə yox ki, 

o, direktor olub, akademik-katibdir, 
yaxud müxtəlif elmi və müdafiə 

şuralarının sədridir. Həm də ona görə 
ki, Bəkir müəllim elmlə ən qiymətli 

milli sərvət kimi rəftar edən alim-
təşkilatçıdır. Milli elmi fondun, onun 

istedadlı kadr potensialının qayğıkeşi 
və cəfakeşidir.

Azərbaycan ədəbi-filoloji fikrinin 
tarixinə daxil olmuş müəllimim bu 

gün də təmkin və səbatla milli-
mənəvi təkamülə xidmət etməkdədir.

N.Şəmsizadə,
professor

Bəxtiyar VAHABZADƏ 
(xalq şairi, akademik): 

Məndən soruşsalar Bəkirin bir insan kimi ən ümdə xüsusiyyəti nədir? Tərəddüdsüz 
deyərdim: Mülayimliyi! Mülayimlik isə daxili mədəniyyətdən və təvəzökarlıqdan doğur. 

Təvəzökarlıq - ən böyük insani keyfiyyətdir. 
Sokratdan soruşdular: 

- Səncə ən böyük adam kimdir? 
Dedi: - Özü haqqında kiçik fikirdə olan adam. 

Dedilər: - Bəs ən kiçik adam kimdir? 
Dedi: - Özü haqqında böyük fikirdə olan adam.

Bəkir heç vaxt elədiklərini gözə soxmaz, yalnız eləmək istədiklərindən danışar, ona 
görə də mən bu gün eləmək istədiyi işlər üçün ona uğur diləyir, elədiklərinə görə “sağ 

ol” deyirəm.

Akademik Bəkir NəbiyevELM XADİMLƏRİMİZ 
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Akademik Bəkir Nəbiyev iş otağında.
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Akademik Bəkir Nəbiyev keçmiş tələbəsi professor-diplomat  Vilayət Quliyevlə. 
22 sentyabr 2010-cu il.
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Rəfiq Zəka Xəndan

           KİÇİK ƏRMƏĞAN

Şairlər yolunda əziyyət çəkən,
Şeirimin, imzamın üstən xətt çəkən,
Alovlu orator, ustad müəllim,
Qeyrətli vətəndaş, qeyrətli alim -
Bəkir Nəbiyevə Rafiq Zəkadan
Böyük məhəbbətlə kiçik ərməğan.

22 oktyabr 1982-ci il

(«Gül balalar» kitabının hədiyyə 
nüsxəsində şairin akademik B.Nəbiyevə 

inhaf sözləri, Gənclik, Bakı, 1982)

Akademik Bəkir Nəbiyevin 80 illiyinə 
həsr olunmuş yığıncaqdan görüntülər.
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ELM XADİMLƏRİMİZ Akademik Bəkir Nəbiyev

Anadolu kəndlilərinin qonağı, 1993.

Mingəçevirdə görüş, 1996.
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Şairlər gülüngü Fərhada verdi,
çapdı sinəsini dağ əvəzində.
Tale qismətini cəllada verdi - 
doğmalar, ögeylər zəmanəsində.

Dillərdə yüz yerə bölündü torpaq,
əllərdə saxlamaq mümkün olmadı.
Qullar dünyasına tərif oxuduq, 
dünyada tərifli bir gün olmadı.

Cən qələm götürdün, sinəndə ilham,
Qələm möcüzədir, hər əldə qalmır.
Dalğalar sahilə can atır, müdam,
Dalğanın biri də sahildə qalmır.

Haray, Zəmanənin əlindən haray! -
bir əsrin ağrısı bir daşda qalmır.
O Fəxri xiyaban, ya büllur saray,
dillərdə hallanır, yaddaşda qalmır.

Ömrün yelkənidir hər yeni əsər,
soruş - şerimizdən imtahan verim.
Sən mənə bir uca mərtəbə göstər - 
Sən qalxan kürsünü mən nişan verim.

Dünya dünyasını dəyişib artıq,
baxıram o deyil, görünən, Bəkir.
Xəlilin toyundan nə vaxt qayıtdıq,
qırx il əvvəl idi, ya dünən, Bəkir?!

Sənin zarafatın yadıma düşdü,
heyif, bir zarafat bayramı yoxdu.
Yenə üzümüzdə həmin gülüşdü,
niyə bü gülüşün bir tamı yoxdu?

Niyə istedadsız düşür qabağa,
istedad arxadan qalxıb əl çalır?
Sağlar yox, şikəstlər qalxır ayağa,
bu ona, o buna məəttəl qalır.

Pozub kefimizi kefə baxırlar,
gözümüz gözlərə dikilib, Bəkir.
indi ürəyə yox, cibə baxırlar,
Sözümüz bazara çəkilib, Bəkir.

Sözün də əvvəlki kəsəri yoxdu,
hərənin əlində bir təzə qələm.

“Dahilər” çoxalır, əsəri yoxdu,
nəyə əl çalırlar belə bilmirəm.

Deyin, rəhm eləsin gözü qızanlar,
dözür mədəsi ac, gözü tox vətən.
İstiqlal himninə qulaq asanlar,
İstiqlal istəyir indi yenidən.

Deyin, düz danışsın yalan gədələr,
tənqid qələmini itilə, Bəkir.
Sənin sağlığına qalxsın badələr,
Mən də qaldırmışam vaxtilə... Bəkir.
  1999

DÜNYADA TƏRİFLİ BİR GÜN OLMADI

Nəriman HƏSƏNZADƏ,
Şair-dramaturq

                                                                                                             Qələm qardaşım Bəkir Nəbiyevə

«Azərbaycan XXI əsrin astanasında» mövzusunda elmi-praktik konfransın təşkit komitəsi. Sağdan akademik 
F.r.m.z Maqsudov, akademik Budaq Budaqov, akademik Ziyad Səmədzadə, akademik Bəkir Nəbiyev, prof. 

E.Məsimov, 1999.
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59

Elm və mədəniyyət sahəsində öz ölkəsinin ən nüfuzlu şəxsiyyətlərindən 
biri sayılan ustad professor Bəkir Nəbiyev xüsusilə Azərbaycan Respublikası 
öz istiqlaliyyətinə qovuşduqdan sonra İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan 

Respublikası arasındakı mədəni əlaqələrin qurulmasında böyük və səmərəli fəaliyyət 
göstərmişdir. İranda-Tehran, Təbriz, Məşhəd, Şiraz şəhərlərinin böyük salonlarında 

keçirilən Şəhriyar, Füzuli, Kamal Xocəndi və başqa söz ustalarına həsr olunmuş 
beynəlxalq konfransalarda professorun etdiyi dərin məzmunlu və rəvan-səlis çıxışları 
qədirbilən sənətsevərlərin - alim və ziyalıların zehnində əbədi yadigara dönmüşdür.

Əli Əsgər Şerdüst,
Elmlər Doktoru, İslam məclisinin nümayəndəsi, İran İslam Respublikası 

ilə Azərbaycan Respublikasının parlamentlərarası əlaqələr qrupunun rəhbəri. 
Tehran.



 

USTAD HAQQINDA 
SON SÖZ

Ömrünüzün yarım əsrlik hissəsini 
Azərbaycan elminini inkişafına 

fədakarcasına xidmət etməklə, elmi 
ictimaiyyətin məhəbbət və hörmətini 

qazanmısınız. Bunun parlaq təzahürü 
Sizin aldığınız mükafatlardır (“Qızıl 

Qələm”, “Məmməd Araz” adına 
mükafat, H.Z.Tağıyev adına 

Azərbaycan Milli mükafatı və “Ustad” 
Ali Jurnalistiklik mükafatı). Onların ən 

dəyərlisi isə “Şöhrət” ordenidir.
Bütün bunlarla yanaşı, Siz həm də 
sadə təbiətli, geniş və kövrək ürəkli 

humanist bir insansınız. Zəngin insani 
keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən, elmin 

akademiklik zirvəsində qərar tutan, 
əzizimiz və sevimli Bəkir müəllim, Sizə 

can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayırıq. 

Akademiklər: 
A.Əlizadə, 

M.Abbasov, 
B.Budaqov

Bəkir Nəbiyev Azərbaycanda 
yeni tənqidçilik məktəbi yaratmışdır. 

Çoxəsrlik tarixə malik ədəbiyyatımızda 
professional ədəbi-tənqidin, ədəbi-
nəzəri-estetik görüşlərin bünövrəsi  
Firidun Bəy Köçərli ilə qoyulur. Və 
ədəbi-tənqidimiz yüz ildən artıq bir 
yol keçmişdir. Təsadüfi deyildir ki, 

müasir tənqidçilik məktəbinin banisi 
akademik Bəkir Nəbiyev yaradıcılığa 

məhz Firidun bəyin irsini araşdırmaqla, 
onun ədəbiyyat tariximizdə rolunu və 
mövqeyini dəqiq müəyyənləşdirməklə 

başlamışdır. Nəhayət, özü sözün 
həqiqi mənasında yeni ədəbi-tənqid 

məktəbinin binasını qoymuşdur. 
Akademik Bəkir Nəbiyevin tənqidə 

xüsusi yanaşma üsulu vardır. 
Ustad bədii əsərin daxili 

qanunauyğunluqlarına nüfuz etməyi 
ən kiçik məqaləsində belə qarşısına 

məqsəd kimi qoyur.

Ramazan Qafarlı,
filologiya elmləri doktoru, 

professor
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