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Isakhan Isakhanli defends his doctoral dissertation 

On April 30, 2021, the Institute of Literature named after Nizami Ganjavi of ANAS hosted the 

defense of Khazar University Vice-Rector for Administration and Student Affairs Isakhan 

Isakhanli’s doctoral dissertation on “Sergei Yesenin’s Poetry in the Azerbaijani and Oriental 

Literary Context.”  

In his speech, Isakhan Isakhanli said that he dedicated this defense to the memory of 

Nailexanim Isayeva: “I dedicate this defense to the memory of Nailexanim Isayeva, beloved wife 

of my brother Hamlet Isakhanli, who has been always supportive to me since my childhood and 

student years, and who has been waiting for this day as excited as I have been. May God have 

mercy on her soul!” 

After Isakhan Isakhanli briefed on the content and scientific innovations of the dissertation, 

scientific advisor academician Isa Habibbayli, opponents academician Nizami Jafarov, professor 

Badirkhan Ahmadov, professor Rafig Novruzov and Russian professor Sergey Nikolayevich 

Pyatkin spoke about the importance of the dissertation. They stressed that it is a valuable 

contribution not only to Azerbaijani but also Russian Yesenin studies. 

Later, the board members asked the defender many interesting questions. The defender's 

confident, complete, and concise answers to the questions were met with interest and 

sympathy by the board members. Then, members of the board, Professor Vugar Ahmad, 

Professor Telman Jafarov, Professor Flora Najiyeva, Professor Bella Musayeva, Professor Fikret 

Rzayev and others spoke and expressed their kind words and thoughts about the dissertation 

and its author. 

Alongside with Azerbaijani researchers and scientists, Natalia Igorevna Shubnikova-Guseva, the 

head of the Yesenin Group at the Gorky Institute of Literature of the Russian Academy of 

Sciences, the editor-in-chief of the Yesenin Encyclopedia, the professor of the University of 

Cannes-Normandy in France (Professor Emeritus), and Professor Michel Nietzsche also 

commented on the dissertation. 

As a result of the voting, by the unanimous decision of the Dissertation Board, it was decided 

that Isakhan Isakhanli fully deserved to receive the degree of Doctor of Philology. 

In the end, Isakhan Isakhanli expressed his sincere gratitude to everyone who worked in the 

defense process. 

It should be noted that Khazar University staff watched this defense process with great 

enthusiasm and interest on a specially installed screen at the university. 

We congratulate Isakhan Isakhanli on the occasion of his successful defense, and wish him 

further achievements! 



 

İsaxan İsaxanlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdi 

2021-ci il aprel ayının 30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Xəzər 

Universitetinin İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektoru İsaxan İsaxanlının “Serqey Yesenin 

yaradıcılığı Azərbaycan və Şərq ədəbi-bədii kontekstində” mövzusunda doktorluq 

dissertasiyasının müdafiəsi keçirildi. İsaxan İsaxanlı öz çıxışında bu müdafiəni Nailəxanım 

İsayevanın əziz xatirəsinə həsr etdiyini bildirdi: “Mən bu müdafiəni bu günü ən azı mənim qədər 

gözləyən, uşaqlıq illərimdən başlayaraq, tələbəlik illərim də daxil olmaqla həmişə mənə sözün 

əsl mənasında analıq etmiş, qardaşım Hamlet İsaxanlının bu günlərdə dünyasını dəyişmiş həyat 

yoldaşı Nailəxanım İsayevanın əziz xatirəsinə həsr edirəm. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun!”. 

İsaxan İsaxanlı dissertasiyanın məzmunu, elmi yenilikləri ilə bağlı qısa məlumat verdikdən sonra 

elmi məsləhətçi akademik İsa Həbibbəyli, opponentlər akademik Nizami Cəfərov, professor 

Bədirxan Əhmədov, professor Rafiq Novruzov və rusiyalı yeseninşünas professor Serqey 

Nikolayeviç Pyatkin çıxış edərək, dissertasiyanın dəyərindən söhbət açdılar, onun yalnız 

Azərbaycan elminə deyil, Rusiya yeseninşünaslığına qiymətli bir töhfə olduğunu vurğuladılar. 

Bundan sonra şura üzvləri iddiaçıya çoxsaylı maraqlı suallarla müraciət etdilər. İddiaçının 

suallara verdiyi inamlı, dolğun, eyni zamanda lakonik cavabları şura üzvləri tərəfindən maraqla 

və rəğbətlə qarşılandı. Sonra şura üzvlərindən professor Vüqar Əhməd, professor Telman 

Cəfərov, professor Flora Nacıyeva, professor Bella Musayeva, professor Fikrət Rzayev və 

başqaları çıxış edərək, dissertasiya işi və onun müəllifi haqqında xoş sözlərini və düşüncələrini 

bildirdilər. 

Dissertasiya və avtoreferata əlavə rəy vermiş mütəxəssislər arasında Azərbaycanın tanınmış 

tədqiqatçı-alimləri ilə yanaşı, Rusiya Elmlər Akademiyasının M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutu 

nəzdində fəaliyyət göstərən “Yesenin qrupu”nun rəhbəri, “Yesenin ensiklopediyası”nın baş 

redaktoru, nüfuzlu yeseninşünas professor Nataliya İqorevna Şubnikova-Quseva və Fransanın 

Kan-Normandiya universitetinin professoru (Professor emeritus), yeseninşünas Mişel Nike`nin 

də müsbət rəyi vardı. 

Səsvermə nəticəsində Dissertasiya Şurasının yekdil qərarı ilə İsaxan İsaxanlının filologiya elmləri 

doktoru elmi dərəcəsi almağa tam layiq olduğu qeyd edildi. 

Sonda İsaxan İsaxanlı müdafiə prosesində əməyi keçən hər kəsə səmimi minnətdarlığını bildirdi. 

Qeyd edək ki, Xəzər Universitetinin əməkdaşları bu müdafiə prosesini universitetdə xüsusi 

quraşdırılmış ekranda böyük həvəs və maraqla izlədilər. 

İsaxan müəllimi təbrik edir, yeni-yeni uğurlar arzulayırıq! 

 

   



 


