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verən insanlara qiymət verilir. Bu akademiyaya üzv 
olan adamlar son dərəcə məşhur, elmə, sənətə,  mədə-
niyyətə böyük töhfə verən adamlardır. 

 Bizdə də belə bir akademiya yaratmaq ideyası 4-5 
il əvvəl yarandı. Amma o vaxt ümumi razılığa gəlinmə-
di. Yeni akademiyanın məqsədi dünyadakı elmi proses-
lərə inteqrasiyaya  nail olmaqdır.

 
– Akademiyanın təsisçiləri kimlərdir?
 – Təsisçilər beynəlxalq səviyyədə elm və sənət sa-

həsində sözünü demiş insanlardır. Şərti adı hələlik 
“Azərbaycan Akademiyası” olan akademiyanı 5 nəfər 
təsis edir. Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi Lütfi 
Zadə (Kaliforniya), müasir mikro-neyro cərrahiyyənin 
atası sayılan, beyində əməliyyat aparmaq üçün cihaz 
düzəldən və bunu gerçəkləşdirən, milliyyətcə türk olan 
Mahmud Qazi Yaşargil (Amerika), türklərin məşhur 
tarixçisi Halil  İnalcık, bəstəkar Arif Məlikov və mən. 
Başqa maraq göstərənlər də var. Amma hələlik bu 5 
nəfər təsisçilik edir. 

 Qərara gəlinib ki, təsisçilər siyasətlə məşğul olan 
adam olmasın. Çünki siyasətlə məşğul olan adamlar 
bunu siyasətə doğru dartacaqlar. Ona görə çalışdıq 

– Yeni akademiyanın yaradılması hansı zərurət- ki,həm də bu adamların heç biri nə xaricdə, nə  də Azər-
dən doğdu və  əsas məqsəd nədir? baycanda hökumətdə vəzifə tutan adam olsun. Burda 

– Biz bu işə ilk əvvəl akademiya sisteminin təhlilin- təmsil olunanlar yalnız elm və sənət  adamlarıdır.  
dən başladıq.  Araşdırdıq ki, dünyada hansı növ akade-  
miyalar var. Avropada akademiyalar XVI əsrdə qurulsa 

– Hansı sahələri əhatə etmək niyyətiniz var? da, XVII əsrdə böyük vüsət alıb. Məsələn: Fransa aka-
 – Uzun müzakirələrdən sonra riyaziyyat və təbiət demiyası, ya İngiltərədə London Kral Cəmiyyəti akade-

elmləri, humanitar və sosial elmlər, mühəndislik və miyası qurulub.  Bu akademiyalar  bizim sovet dövrün-
texnologiya həyat haqqında elmlər (biologiya, tibb, psi-dəki akademiyalardan və bu gün Azərbaycanda mövcud 
xologiya), ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət, musiqi sa-olan Milli  Elmlər Akademiyasından çox fərqlidir. 
hələri üzrə bölgü aparılıb. Razılığa gəldiyimiz mühüm Çünki Avropadakı və digər inkişaf etmiş ölkələrdəki, 
bir cəhət də odur ki, humanitar sahələrə baxanda, seçki-regionlardakı bu akademiyalar bizdəki kimi elmi tədqi-
lərdə biz yaradıcı adamlara üstünlük verəcəyik. Məsə-qat institutları şəbəkəsi deyil. 
lən: musiqidən söhbət gedirsə, seçim musiqi haqqında Bizdən fərqli olaraq Qərbdə tədqiqatlar universitet-
yazanlar arasında yox, musiqiçilərin özləri arasında lərdə aparılır. Akademiyalar isə alimlərin cəmiyyətidir. 
olacaq. Böyük bəstəkar, vokalçı, pianoçu, yəni sənətin Burda elmdəki meyillər araşdırılır, yeniliklər təhlil edi-
içində olan.  Ədəbiyyat sahəsində yazıçıya, şairə üstün-lir, gələcək istiqamətlər müəyyənləşdirilir, elmə töhfə 

AZƏRBAYCANDA  YENİ  AKADEMİYA

“Azərbaycan Akademiyasını  dünyaşöhrətli alimlər  təsis edir. Ənənəvi Milli 
Akademiyadan  sistem və struktur cəhətdən əsaslı  fərqlənən elm mərkəzi stereotipləri 
tamamilə dağıdacaq. Hədəf isə Azərbaycan elminin inkişafı və dünyaya inteqrasiyasıdır.”

“New Baku Post”a eksklüziv müsahibəsində Xəzər Universitetinin təsisçisi, professor  
Hamlet İsaxanlı belə deyir.

DAYCESTDAYCEST

Yaqut Tapdıqqızı,
19. 01. 2013

http://bakupost.az/musahibe/20130119113754065.html



17315 Fevral  2013

lük veriləcək. Əsas seçimimiz ilk növbədə sənəti yara- müzakirələr gedir. Ola bilər kimsə akademiyaya üzv se-
danlardır, sənətşünaslar yox. çilməyib, amma təmsil olunduğu sahədə gözəl bir iş 

 Akademiya həm də dünyadakı elmi intellektual görüb. Bu medallar qiymətləndirmək üçün olacaq. Qə-
cərəyanları, deyək ki, nüvə fizikasındakı, genetika- rara gəlmişik ki, ilk medallar Azərbaycanın məşhur 
dakı və sair sahələrdəki yenilikləri izləyib xülasələr şəxslərinin adına təsis edilsin. Məsələn, M.F.Axun-
hazırlayacaq. Elmimizin, sənətimizin, mədəniyyə- dzadə, C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacıbəyov medalı 
timizin dünyaya inteqrasiyası üçün insanlara yol uyğun sahələrdə verilə bilər. İkinci mərhələdə İslam 
göstərəcək. dünyasında olan böyük şəxsiyyətlərin adına, məsələn, 

 Dünyada fizika var, Azərbaycan fizikası İbn Sina, Nəsirəddin Tusi adına medallar təsis edilə 
deyilən bir şey yoxdur. Ona görə də dünya ilə yarışı- bilər. Üçüncü mərhələdə isə dünyada olan tanınmış 
rıq. Səmimi deyim, bizim Milli Elmlər Akade- şəxslərin – Nyutonun, Eynşteynin, Arximedin adına 
miyasının institutları var. Hərəsində, məsələn, 300 medal ola bilər. Əsas prinsiplər müəyyən olunub və in-
adam çalışır. Onlardan  deyək ki, 10-u ciddi elmlə di texniki məsələlər üzərində iş gedir .
məşğuldur. Amma hamı hökumətdən maaş alır. Qoy  
20 adam olsun, ancaq ciddi işlə məşğul olsun, yaxşı – Uğurlu nəticə necə müəyyən olunacaq?
da maaş alsın.  – Bu barədə də müzakirə aparırıq. Ancaq üzvlər na-

 mizəd irəli sürə bilər, yoxsa insanlar özü də iştirak edə 
– Akademiyada neçə üzv təmsil olunacaq? bilər?! Dünyadakı alternativ üsullar araşdırılır. Bəzi 
 – Seçiləcək üzvlər daimi və məhdud sayda akademiyalarda elədir ki, akademiyanın üzvləri ancaq 

olacaq. Hələ konkret bir rəqəm müəyyənləşməyib. özləri namizəd irəli sürür. Bəzi akademiyalarda isə 
Bəlli olanda ki, bu nə qədər yer olacaq, ancaq o say- insanların öz təşəbbüsü nəzərə alınır.
da adam daimi üzv  seçiləcək. Yeni üzv yalnız  
kimsə dünyasını dəyişəndə onun yerinə seçilə bilər. – Akademiyanın prezidenti və maliyyə mənbəyi 
Məsələn: Fransız akademiyasında 40 daimi üzv var. bəllidirmi?
XVII əsrdən bəri bu belədir.    – Hələ ki prezident müəyyənləşməyib. Əminəm 

Akademiyanın seçkiləri tam obyektiv olacaq və ki, təsisçilərin heç biri bunu istəmir. Çünki onlar 
burda heç bir diktə qəbuledilməzdir. kifayət qədər şöhrət sahibidirlər. Sadəcə iş görmək 

Seçkidə həm də  heç kimin siyasi baxışı nəzərə istəyirlər. 
alınmayacaq. Biz alimi, musiqiçini qiymətləndiri-  Maliyyəyə gəlincə, ilkin işləri öz hesabımıza keçi-
rik. Böyük fizikin, kimyaçının, yazıçının siyasi dü- ririk. Qarşıda maliyyə mənbələri olacaq. Amma bizim 
şüncəsi bizə maraqlı deyil. üçün prinsipial olan bir məqam var ki, maliyyə 

 mənbəyi işimizə təsir etməməlidir. Yəni təzyiqli 
– Qeyd etdiniz ki, yeni akademiyanın həm də maliyyəni biz qəbul etmirik. Bu sırf elmə xidmət edən 

qiymətləndirmə funksiyası olacaq. Necə? fondlar, beynəlxalq qurumlar və təşkilatlar ola bilər.
 – Bir sıra medalların təsisi haqqında da 

Xəzər Universiteti yeni layihəyə imza atır. Xəzər Universiteti də iştirak edir. Layihənin məqsədi 
Universitetdə əcnəbi mütəxəssislərin iştirakı ilə nə olacaq? Tutaq ki, insanların işsiz qalmasının bir  sə-
texnopark yaradılacaq. Texnopark müxtəlif bəbi də budur ki, yaxşı işləyə bilmirlər, nədən başlama-
sahələrdə yeni ideyaların reallaşmasına hesablanıb. ğı bacarmırlar, savadları azdır. Bizim  Xəzər Univer-
Bu barədə “New Baku Post”a Xəzər Universitetinin sitetində yaradacağımız Mərkəzdə insanlara necə iş 
təsisçisi, professor Hamlet İsaxanlı məlumat verib: qurmağın sirləri öyrədiləcək. Orada yerli və əcnəbi  

konsultantlar olacaq. Konsultantların köməyi ilə bir 
– Bu texnopark hansı yeni imkanları yarada- növ iş dünyasında ehtiyacı olanlara işləmək, iş qurmaq 

caq? istəyənlərə çalışmaq vərdişi aşılanacaq.Layihə müd-
 – Ümumiyyətlə və ya kobud desək, texnopark dətində müraciət edənlərə ödənişsiz  xidmət göstə-

şirkətlə universitetin bərabər çalışmasıdır. İncə riləcək. Gələcəkdə  isə bu Mərkəz pullu xidmət göstərə 
desək, universitet içində kiçik şirkətlərin yaranma- bilər. Məsələn, kimsə şirkət qurmaq istəyirsə, bizim 
sıdır. Məsələn, bir müəllimin, tələbənin maraqlı bir Mərkəz ona bu sahədə bütün incəlikləri öyrədəcək. Bu 
ideyası var, bu ideyanın reallaşmasına universitet Mərkəz Texnoparkın sadəcə bir qolu olacaq.
maliyyə dəstəyi verir. Bilirsiz ki, Azərbaycanda təh-  
silin inkişafına nail olmaq üçün Dünya Bankı böyük – Texnoparklar təhsildə keyfiyyəti artıran 
qrantlar ayırıb. Malayziya və Fransa şirkətləri Azər- amildir. Başqa hansı keyfiyyət dəyişikliklərinə 
baycanda bu sahədə iş tapmaq və iş görmək üzrə ehtiyac var?
təlim vermek məqsədi güdən qrant udub. Burada  – Heç şübhəsiz ki, təhsilin bütün pillələrində həm 
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orta məktəbdə, həm ali məktəbdə təhsilin  – Niyə bizim həkimlərin xidməti qaneedici 
keyfiyyətini artırmaq lazımdır.  Bu gün deyil? Sizcə, səbəb nədir?
Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti bizim istədiyimiz  – Səbəblərdən biri budur ki, rəqabət yoxdur. Tibb 
şəkildə deyil. Bunu hamı bilir. Hökumət adamları da, üzrə bütün kadrları bir universitet hazırlayır. 
ziyal ı lar  da,  valideynlər də.  Beynəlxalq Məsələn, Yaponiyada deyirlər ki, bir universitetdə 
dəyərləndirmə var bütün ölkələrdə. Yoxlayırlar ki, eyni sahəyə, bu halda tibbə, tibb fakultəsinə 300-dən 
insanın dil bilgisi, oxuyub anlama və şərh etmə artıq tələbə qəbul oluna bilməz. Uyğun sahədə onlar 
qabiliyyəti, riyaziyyat bilgisi necədir, o sırada biz çox mütləq müxtəlif universitetlərə qəbul olunmalıdır. 
geridəyik. Birinci yerdə Çindir. Çin adambaşına Bunu ona görə edirlər ki, rəqabət olsun. Ali məktəblər 
düşən gəlirə görə, Azərbaycandan kasıb ölkədir, 2 yarışsın, daha yaxşı kadr yetişdirməyə çalışsın. Bu 
dəfə geridədir. Niyə bəs onda bizim orta məktəblərin sahədə bizim hökumətin prinsipləri aydınlaşmalıdır, 
göstəricisi Çinin göstəricisindən bu dərəcədə  aşağı daha doğrusu dəyişməlidir. Son vaxtlar xeyli iş 
olmalıdır? görülüb. Ali məktəblərin adambaşına  maliyyə 

 sisteminə keçməsi, əlavə dəyər vergisindən azad 
– Ali təhsil sahəsində vəziyyət necədir? olunması, texnoparklar haqda qanun çox proqressiv 
 – Bu gün ali məktəblərdə xeyli müsbət cərəyanlar addımlardır. Amma etiraf edək ki, adambaşına 

var. Həm dövlət, həm özəl ali məktəblər çalışırlar ki, maliyyələşmə ilə bağlı hökumət qərar qəbul eləsə də, 
bazalarını gücləndirsinlər, müəllimlərə daha yaxşı onun işləmə mexanizmi çox pis vəziyyətdədir. 
maaş versinlər. Bütün bunlara baxmayaraq,  gözlə- Universitet əyalət universiteti olaraq qala bilməz. 
nilən nəticəni hələ də ala bilməmişik. Sadə bir misal O mütləq dünyaya uyğunlaşmalıdır. Universitet özü 
deyim. Baxın, televiziyalarda İrandan, Türkiyədən, elm yaratmasa, bir növ elm istehsal etməsə, o elmi 
Rusiyadan gələn həkimlər reklam olunur. Halbuki, nə biliyi də yaxşı verə bilməz. Bizim universitet müəl-
Türkiyə, nə Rusiya, nə də İran dünyanın inkişaf etmiş limləri daha çox başqalarının dediyini deməklə, 
ölkəsidir. Bu onu göstərir ki, orda tibb təhsili bizdən  təkrar və tədris etməklə məşğuldurlar. Universitetlə-
daha yaxşıdır. Ona görə də bizim adamlar müalicə rin sənaye, iş dünyası ilə bağlılıqları güclü olmalıdır. 
olunmaq üçün o ölkələrə, məsələn, İrana gedir. Həm- Məsələn, nəzəri  dərslərlə mühəndis hazırlana bil-
çinin Türkiyədə tibbin səviyyəsini Avropa ilə müqa- məz. Universitet texnologiyadan uzaq qalır. Bir çox 
yisə etmək olar. Avropadan ora müalicəyə gəlir insan- universitetlər bu gün bp-nin işlətdiyi texnologiyanı 
lar. Çünki xidmət səviyyəsi eynidir, qiymət də aşağı- yox, 30, bəlkədə 50 il əvvəlki qazma qurğu üsullarını 
dır. öyrədir.

“Kaspi” qəzetinin 12-13 fevral 2013-cü il tarixli nömrələrində Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar 
və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlının müsahibəsi çap olunub. O, təhsil müəssisələrində 
rüşvət və tapşırıq ilə əlaqədar mülahizələrini bildirir. Müsahibəni bu linkdə oxuya bilərsiniz:

http://www.kaspi.az/news.php?id=2263 (Müsahibə jurnalın 25-29-cu səhifələrində dərc olunur).

HAMLET  İSAXANLININ  MÜSAHİBƏSİ
  “KASPİ”  QƏZETİNDƏ  ÇAP  OLUNUB

Fevralın 14-də  Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı İraqın Azərbaycandakı səfiri Heydər Şiyə Qubeyşi əl-Barrakı Xəzər Universitetində qəbul etdi. 

Fevralın 12-də  Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı tanınmış kino-televiziya rejissoru Ramiz Həsənoğlunu və kino-operator Kənan Məmmədovu qəbul 
etdi.

KİNO  İŞÇİLƏRİ  İLƏ  GÖRÜŞ

İRAQ  SƏFİRİ  XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 

Fevralın 18-də  Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı Nyu -York Dövlət Universitetinin ( New Paltz) dosenti Hamid Azari-Radı qəbul etdi.

NYU - YORK  DÖVLƏT  UNİVERSİTETİNİN 
 NÜMAYƏNDƏSİ  “XƏZƏR”DƏ
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