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2120 “KHAZAR” IN COUNTRY’S MEDIA

PROFESSOR  

HAMLET  İSAXANLI:  

"AKADEMİYADA  YAXŞI  

ALİMLƏR  DƏ  ÇALIŞIR"

2021-ci il yanvarın 21-də sherg.az saytının 
akademiya təsisatı ilə bağlı  sorğusunu Xəzər 
Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəy-
yumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsa-
xanlı da cavablandırıb. 

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı məsələ ilə bağlı fikirlərini "Şərq"ə bildirib:

"Məsələ belədir ki, dünyada elmlər akademiyası sistemi iki cürdür. Onlardan biri sosializm 
sistemində mövcud olub ki, məhz SSRİ bundan istifadə edib və Azərbaycan da bu sistemi davam etdirir. 
Yəni, çoxlu elmi-tədqiqat institutları var və dövlət də onları maliyyələşdirir. Bu növ elmlər 
akademiyaları kapitalist dünyasının heç birində yoxdur. Amerikada, İngiltərədə, Almaniyada, 
Fransada və digər yerlərdə isə akademiya belədir ki, bir dəstə elm adamının hərəsinin işlədiyi bir 
universiteti var, onlar bir yerə yığışıb müəyyən kitablar yazıb nəşr edirlər, jurnallar dərc edirlər və 
dövlətdən də heç nə almırlar. 

SSRİ dağılandan sonra akademiyalarda böyük islahatlar oldu. Bunu birinci Baltik ölkələri, sonra isə 
Gürcüstan həyata keçirdi. Onlar dərs keçirilməsi və tədqiqatla universitetlər məşğul olduğu üçün  
akademiyanın elmi-tədqiqat institutlarını universitetlərə birləşdirdilər. Akademiya isə alimlərin bir növ 
klubudur.

Təəssüf ki, bizdə islahatlar olmadı. İslahatın kəskin pilləsi olaraq ixtisarlar aparılmalıdır. Eləcə də 
bu, kiçik bir təşkilat olmalıdır. Belə bir ağır vaxtda dövlətin belə bir təşkilatı maliyyələşdirməyə imkanı 
yoxdur, olsa belə bunu etməməlidir. 

Dövlət heç ali məktəbləri maliyyələşdirmir. Bu dəqiqə dövlət universitetlərinin əksəri özünü  
saxlayır. Həmçinin, dövlətə də böyük həcmdə vergi verirlər. 

Belə olan halda dövlət nə üçün nəhəng bir akademiya saxlamalıdır, onun dövlətə xeyri və faydası 
nədən ibarətdir?" 

Professor, həmçinin, akademiyada həqiqətən  çalışan alimlərin sayının az olduğunu və ciddi 
islahatlar aparılmasının vacibliyini vurğulayıb: 

"Heç şübhə yoxdur ki, orada yaxşı alimlər də çalışırlar. Lakin həmin alimlər o akademiyada 
işləyənlərin 5, maksimum 10 faizini təşkil edirlər. Yəni bu, 10 faiz təşkil edirsə, deməli, onların sayı da 
10 dəfə azaldılmalıdır. Ona görə də, akademiyada islahat həddindən artıq həyati və vacib məsələdir. 
Açığı, mən anlamıram ki, dövlət niyə məcburi islahat aparmır? Bu reformları akademiyanın özü 
aparmalıdır, əgər apara bilmirsə, bunu dövlət özü həyata keçirməlidir".

https://sherg.az/x%C9%99b%C9%99r/150765

“XƏZƏR” ÖLKƏ MEDİASINDA

2021-ci il yanvarın 18-də Xəzər Universitetinin 
müəllimi və doktorantı AZTV kanalında yayımlanan 
“Çıxışa doğru” proqramında psixoloq-ekspert kimi 
çıxış etmişdir.

Proqramın mövzusu son günlərdə aktual olan Co-
vid-19 peyvəndinin insanlar arasında yaratdığı qorxu 
və təşviş hissi idi. Nilufər Əlizadə həyatda sağ qal-
maqdan ötrü qorxunun insan təbiəti üçün önəmli bir 
hiss olduğunu, qorxu hissinin yaranma səbəblərini və 
insanların bu hiss ilə necə mübarizə aparmalı olduq-
larını ətraflı şəkildə izah etmişdir. 

On January 18, 2021, a lecturer and doctoral 
student at Khazar University took part as a 
psychologist-expert on the "Towards the Exit" 
program on AZTV. The topic of the program was the 
fear and anxiety created by the Covid-19 vaccine, 
which has become relevant in recent days. Nilufer 
Alizadeh explained in detail that fear is an important 
feeling for human nature in order to survive, the 
causes of fear and how people should deal with this 
feeling. 

“XƏZƏR”İN  ƏMƏKDAŞI  AZTV-NİN  
“ÇIXIŞA  DOĞRU”  PROQRAMINDA

2021-ci il yanvarın 18-19-da ölkənin bir neçə xəbər 
saytı Xəzər Universitetinin keçmiş müəllimi -  tanınmış 
alim, siyasi elmlər doktoru Hatəm Cabbarlının “Erməni 
dili” dərs vəsaititnin irihəcmli, ikinci təkmilləşdirilmiş 
nəşrinin çapdan çıxması haqqında xəbər yaymışlar. 

Xəbər saytlarına müsahibəsində düşmənə qarşı mü-
barizədə onun dilini bilməyin də zəruriliyini vurğula-
yan müəllif qeyd etmişdir ki, erməni dili onun tərəfin-
dən ilk dəfə 2006-cı ildə Xəzər Universitetində tədris 
olunmuşdur.

Xəbərlərin tam mətni aşağıdakı linklərdə:
https://aqreqator.az/az/siyaset/1213572
https://sherg.az/x%C9%99b%C9%99r/150595
https://azerforum.com/az/azerbaycanli-alimin-

ermeni-dili-kitabi-dushmen-oz-dili-ile-vurulacaq 

On January 18-19, 2021, several news agencies in the country reported on the publication of the second, large-
scale, improved edition of the book entitled "Armenian Language" by Hatem Jabbarli, a former lecturer at 
Khazar University and a well-known scientist and doctor of political sciences. 

In an interview with news agencies, the author stressed the need to know the language of the enemy in the fight 
against it, noting that the Armenian language was first taught by him in 2006 at Khazar University.

The full text of the news is available at the following links:
https://aqreqator.az/az/siyaset/1213572
https://sherg.az/x%C9%99b%C9%99r/150595
https://azerforum.com/az/azerbaycanli-alimin-ermeni-dili-kitabi-dushmen-oz-dili-ile-vurulacaq  

NEWS  AGENCIES  ON  THE  PUBLICATION  OF  BOOK  ENTITLED 
 "ARMENIAN  LANGUAGE"  BY  FORMER  "KHAZAR"  LECTURER

XƏBƏR  SAYTLARI  “XƏZƏR”İN  

KEÇMİŞ  MÜƏLLİMİNİN 

 “ERMƏNİ DİLİ”  DƏRS 

 VƏSAİTİNİN  ÇAPDAN 

 ÇIXMASI  HAQQINDA

KHAZAR  STAFF  MEMBER   IN  AZTV'S
"TOWARDS  THE  SOLUTION"  PROGRAM
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