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Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından 
hazırladığı növbəti biblioqrafiya ictimai-siyasi xadim, Azərbaycanın Bosniya və Herseqovinada 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru 
Vilayət Quliyevin anadan olmasının 70 illiyinə  həsr edilmişdir. Vəsaitdə ədəbiyyatşünas alimin 
həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, “Vilayət Quliyevin  görkəmli şəxsiyyətlər haqqında 
fikirləri”, “Görkəmli şəxsiyyətlər Vilayət Quliyev haqqında” bölmələri, siyasətçinin əsərləri, həyat 
və yaradıcılığı, ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında zəngin materiallar toplanmışdır. Biblioqrafiyada 
V.Quliyevin dünyanın ən zəngin milli, dövlət və universitet kitabxanalarında mühafizə olunan 
nəşrləri də öz əksini tapmışdır.  

Kitab ədəbiyyatşünas alimlər, tarixçilər, politoloqlar, kitabxanaçı-biblioqraflar və geniş 
oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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Vilayet Guliyev (Vilayet Mukhtar oglu Guliyev): 
Bibliography / Compiled by: G.Efendiyeva; scientific ed.: 
K.Tahirov; auth. of the for.: A.Rustemli;  ed.: M.Veliyeva. – 
Baku, 2022.– 368 p.  
 
 
 

The next bibliography prepared by the National Library of Azerbaijan from the series 
"Prominent personalities of Azerbaijan" is dedicated to the 70th anniversary of the birth of Vilayat 
Guliyev, a public and political figure, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Azerbaijan to Bosnia and Herzegovina, critic, literary critic, translator, doctor of philological 
sciences. In the resource, the main dates of the life and work of the literary scholar, the "Opinions 
of Vilayat Guliyev about prominent personalities", the "Prominent personalities about Vilayat 
Guliyev" sections, the politician's works, life and creativity, and socio-political activities have 
been collected. In the bibliography, the publications of V. Guliyev preserved in the world's richest 
national, state and university libraries are also reflected. 

The book is intended for literary scholars, historians, political scientists, librarian-
bibliographers and a wide range of readers. 
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культуры 

Автор предсловии:  Асиф Рустамли,   
доктор филологических наук, 
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               Редактор:                             Медина Велиева 

Вилаят Гулиев (Вилаят Мухтар оглу Гулиев): 
Библиография / Сост. Г.Эфендиева, Г.Мисирова; науч.ред. 
К.Тахиров; Автор предсл. А.Рустамли; ред.М.Велиева – 
Баку, 2022.– 368 с. 
 

Очередная библиография, подготовленная Азербайджанской Национальной 
Библиотекой в серии «Выдающиеся личности Азербайджана», посвящена 70-летию со дня 
рождения известного общественно-политического деятеля, Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Азербайджана в Боснии и Герцоговине, критика, литературоведа, переводчика, 
доктора филологических наук Вилаята Гулиева. В пособии представлен обширный 
материал, отражающий основные даты жизни и творчества ученого-литературоведа, 
разделы: «Высказывания Вилаята Гулиева об выдающихся личностях» и «Выдающиеся 
личности о Вилаяте Гулиеве», а также политические труды В.Гулиева и материалы о его 
общественно-политической деятельности. В библиографии также отражены труды Вилаята 
Гулиева, хранящиеся в самых известных национальных, государственных и 
университетских библиотеках мира. 

Книга предназначена для ученых-литературоведов, историков, политологов, 
библиотекарей-библиографов и широкой читательской аудитории.. 
 

ISBN 978 9952 554 50 2 
 

© Азербайджанская Национальная Библиотека, 2022 
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V.M.Quliyevin	Azərbaycan	Respublikasının 
Xarici	İşlər	naziri	təyin	edilməsi	haqqında	

	
Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	

Fərmanı	
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddə-
sinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

Vilayət Muxtar oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər naziri təyin edilsin. 

 
 

Heydər Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 26 oktyabr 1999-cu il 
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V. M. Quliyevə fövqəladə və səlahiyyətli səfir 
dərəcəsinin verilməsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı	
 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu mad-
dəsinin 24-cü bəndinə uyğun olaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Vilayət 
Muxtar oğlu Quliyevə fövqəladə və səlahiyyətli səfir dərəcəsi 
verilsin. 

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 
  

Heydər Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 8 fevral 2000-ci il 
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V.	M.	Quliyevin	Azərbaycan	Respublikasının	Xarici	

İşlər	naziri	təyin	edilməsi	haqqında	
	

Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin		
Sərəncamı	

	
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddə-

sinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
Vilayət Muxtar oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər naziri təyin edilsin. 
  

 
İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 8 noyabr 2003-cü il 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   
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V.	M.	Quliyevin	Azərbaycan	Respublikasının	Polşa	
Respublikasında	fövqəladə	və	səlahiyyətli	səfiri	

təyin	edilməsi	haqqında	
	

Azərbaycan	Respublikasi	prezidentinin		
Sərəncamı	

 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddə-

sinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
Vilayət Muxtar oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının 

Polşa Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin 
edilsin. 

 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 7 iyun 2004-cü il 
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V.M.Quliyevin	Azərbaycan	Respublikasının	
Macarıstan	Respublikasında	fövqəladə	və	
səlahiyyətli	səfiri	təyin	edilməsi	haqqında	

	
Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin		

Sərəncamı	
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddə-

sinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
Vilayət Muxtar oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının 

Macarıstan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin 
edilsin. 

 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 30 mart 2010-cu il 
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2010‐cu	il	üçün	Azərbaycan	Respublikasının	Elm,	
mədəniyyət	və	ədəbiyyat	üzrə	dövlət	mükafatlarının	

verilməsi	haqqında	
 

Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin		
Sərəncamı	

 
Azərbaycan Respublikasının Elm, mədəniyyət və ədəbiyyat 

üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının təklifləri əsasındaqərara 
alıram: 

2010-cu il üçün Azərbaycan Respublikasının Elm, mədə-
niyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları aşağıdakı şəxslərə 
verilsin: 
 

Ədəbiyyat sahəsi üzrə 
 
Filologiya elmləri doktoru Vilayət Muxtar oğlu Quliyevə, 
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Nikpur Mirhüseyn 

oğlu Cabbarlıya; 
Filologiya elmləri doktoru Nizaməddin Şəmsəddin oğlu 

Şəmsizadəyə;. 
– “Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabına görə. 

  
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 26 may 2010-cu il 
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Azərbaycan	Respublikasının	diplomatik	xidmət	
orqanları	əməkdaşlarının	təltif	edilməsi	haqqında		

	
Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin		

Sərəncamı	
	

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu mad-
dəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqan-
larında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif 
edilsinlər: 

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə 
 
                 - Quliyev Vilayət Muxtar oğlu 
 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il. 
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V.M.Quliyevin	Azərbaycan	Respublikasının	Bosniya	
və	Herseqovinada	fövqəladə	və	səlahiyyətli	səfiri	

təyin	edilməsi	haqqında	
	

Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin		
Sərəncamı	

 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddə-

sinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
Vilayət Muxtar oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının 

Bosniya və Herseqovinada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin 
edilsin. 

 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakışəhəri, 4 may 2022-ci il 
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Göstərici	haqqında	
	

2022-ci il noyabr ayının 5-də görkəmli tənqidçi, ədəbiyyat-
şünas, tərcüməçi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azər-
baycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatı, M.F.Axundov 
adına ədəbi mükafat laureatı, filologiya elmləri doktoru  Vilayət 
Muxtar oğlu Quliyevin 70 illiyi tamam olur. 

Bununla əlaqədar M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Ki-
tabxanası ilk dəfə olaraq “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” 
seriyasından “Vilayət Quliyev” (Vilayət Muxtar oğlu Quliyev) 
adlı biblioqrafiya tərtib etmişdir. 

 Oxuculara təqdim edilən biblioqrafiyada 1969-2022-ci illəri 
əhatə edən zəngin material toplanmışdır. Vəsaitdə “Vilayət 
Quliyevin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri”, “Vilayət 
Quliyevin  görkəmli şəxsiyyətlər haqqında fikirləri”, “Görkəmli 
şəxsiyyətlər Vilayət Quliyev haqqında” bölmələri, siyasətçinin 
elmi və ədəbi fəaliyyətinin məhsulu olan əsərləri, tərtib etdiyi, 
redaktoru olduğu, ön söz yazdığı kitablar, həmçinin həyat və 
yaradıcılığı haqqında materiallar öz əksini tapmışdır.  

Biblioqrafik göstəricidə çap məhsulları xronoloji qaydada 
qruplaşdırılmış, daxildə isə əlifba sırası gözlənilmişdir.  

Biblioqrafiyada Vilayət Quliyevin dünyanın ən zəngin milli, 
dövlət və universitet kitabxanalarında mühafizə olunan nəşrləri də 
öz əksini tapmışdır.  

Materiallar Azərbaycan, rus və başqa dillər üzrə bölmələrə 
ayrılmışdır. 

Göstəricidən istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə sonda 
tənqidçinin əsərlərinin, tərcümələrinin, tərtib etdiyi, redaktor ol-
duğu, öz söz yazdığı əsərlərin adlar göstəricisi və haqqında yazan 
müəlliflərin əlifba göstəricisi də verilmişdir. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   
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Biblioqrafiya haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütə-
xəssilərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək, 
təklif və iradlarını M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-
xanasına göndərmələrini xahiş edirik. 
 
Ünvan: AZ. – 1000, Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 57. 
E-mail: contact@anl.az. 
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Об	указателе	
 
5 ноября 2022 года исполняется 70 лет со дня рождения 

выдающегося литературного критика, литературоведа, пере-
водчика, члена Союза Писателей Азербайджана, лауреата ли-
тературной премии им. М.Ф.Ахундова, доктора филологи-
ческих наук Вилаята Мухтар оглы Гулиева 

В связи с этим в Азербайджанской Национальной Биб-
лиотеке в серии «Выдающиеся личности Азербайджана» 
впервые была подготовлена библиография «Вилаят Гулиев» 
(Вилаят Мухтар оглу Гулиев). 

В представленном читателям библиографическом посо-
бии отражен обширный документальный материал с 1969 по 
2022 годы. Так в пособии представлены разделы: «Основные 
даты жизни и творчества Вилаята Гулиева», «Высказывания 
Вилаята Гулиева о выдающихся личностях» и «Выдающиеся 
личности о Вилаяте Гулиеве», труды, отражающие научную 
и литературную деятельность политика, книги в которых он 
являлся  редактором, составителем и автором вступительного 
слова, а также материалы о его жизни и творчестве.  

Материалы в пособии представлены в хронологическом 
порядке. Внутри же разделов соблюдается алфавитный 
порядок 

Библиография отражает труды Вилаята Гулиева, храня-
щиеся в самых известных национальных, государственных и 
университетских библиотеках мира.  

Материалы представлены на азербайджанском, русском 
и английском языках (по разделам). 

Для облегчения работы с библиографией в конце ее 
представлен указатель трудов и переводов Вилаята Гулиева, 
книг, в которых он являлся  редактором, составителем и ав-

V i l a y ə t  Q u l i y e v   
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тором вступительного слова, а также алфавитный указатель 
авторов, писавших о Вилаяте Гулиеве. 

Заранее выражаем благодарность читателям за выска-
занные замечания и предложения и просим направлять их по 
адресу Азербайджанской Национальной Библиотеки им. 
М.Ф.Ахундова. 

 
Адрес: AZ. – 1000, гор.Баку, ул.Хагани, 57. 
E-mail: contact@anl.az. 
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Fövqəladə	və	səlahiyyətli	ədəbi	missiya	
 
Ədəbi-bədii söz sənətinə sanballı töhfələr vermiş, dəyərli 

əsərlər bəxş etmiş ədəbiyyat adamlarından bir qisminin xarici 
dövlətlərdə öz ölkəsinin böyük elçisinə, siyasi nümayəndəsinə, 
əsas sözçüsünə çevrilməsi, diplomatiya sahəsində uğurlar qa-
zanması, yüksək məqamlara yetişməsi tarixdən çoxlarına yaxşı 
məlumdur. Onlardan Əbdülhəq Hamid, Yəhya Kamal Bəyatlı, 
Əhməd Hikmət Müftioğlu, Memduh Şevket Esendal, Yaqub 
Qədri Qaraosmanoğlu, Aleksandr Qriboyedov, Pablo Neruda, 
Qabriela Mistral, Oktavio Paz, Çingiz Aytmatov, Yusif Vəzir 
Çəmənzəminli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (bu siyahını yenə 
də uzatmaq olar) və digərləri dostluq, əməkdaşlıq sülh, əmin-
amanlıq prinsiplərinə sadiq qalaraq uluslararası siyasi arenanın 
münasibətlər müstəvisində səmimiyyətə, mədəniyyətə, ədalətə, 
dürüstlüyə güvənli diplomatiya ənənələri yaratmışlar. Çağdaş 
zəmanəmizdə bu ənənələri böyük entuziazm ilə davam etdirən-
lərdən biri də ədəbiyyatşünaslıq elmimizin görkəmli nümayən-
dəsi, filologiya elmləri doktoru, professor Vilayət Quliyevdir. O, 
birmənalı olaraq amal və əməl adamı, ədəbiyyatımızın fövqəladə 
və səlahiyyətli elçisi, ölkəmizi dünyaya tanıdan və sevdirən 
vətənpərvər, milli maraqlarımızın mətin müdafiəçisidir. 

V.M.Quliyev istedadlı tənqidçi, peşəkar ədəbiyyat tarixçisi, 
fədakar elm xadimi, ədəbi-mədəni əlaqələr və tərcümə sahəsində 
yorulmaz mübariz, cəfakeş türkoloq, Cümhuriyyət dövrü tarixinin 
və istiqlal məfkurəsinin fəal araşdırıcısı, müstəqilliyimizin bərpa-
sından sonra ilk Dövlət Mükafatı laureatları adına layiq görülən 
alim və ictimai-siyasi xadimlərdən biri, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü, ölkəmizin Bosniya və Herseqovinadakı fövqə-
ladə və səlahiyyətli səfiridir. 

Vilayət müəllimlə ilk qiyabi tanışlığım otuz beş il bundan 
əvvəl onun “Azərbaycan jurnalında nəşr etdirdiyi” “Yaşıdlarıma 
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sözüm var” adlı məqaləsindən başlanır. Müəllif ədəbi cameyə öz 
sözü, ürəyinin közü, hərarəti, gerçəkliyə güvənli, faktlara və 
həyat həqiqətlərinə sədaqətli mövqeyi ilə təşrif gətirmişdi. Zəh-
mətdən və istedaddan şirə çəkən tədqiqatları ünlü mütəxəssislər 
tərəfindən bəyənilir və yüksək dəyərləndirilirdi. 

Vilayət Quliyevin ilk kitabı – „Mirzə Kazım bəy“ (Bakı, 
„Yazıçı“ nəşriyyatı, 1987)  monoqrafiyası da otuz beş il öncə, 
ötən əsrin 87-ci ilində işıq üzü görmüş, faktların yeniliyi, dil-
üslub cazibədarlığı, dolğunluq və mükəmməllik etibarilə seçilir 
və təqdir edilirdi. Müəllif mövzunu araşdırarkən Sankt-Peterburq, 
Kazan, Moskva, Tbilisi, Həştərxan, Alma-Ata Bakı və b. şəhərlə-
rin arxivlərindən, rəsmi sənədlərə, əlyazmalara, məxəzlərə istinad 
edərək, onlardan bəhrələnərək dünya şöhrətli şərqşünas alim 
Mirzə Məhəmməd Əli Hacı Qasım oğlu Kazım bəyin (1802-
1870) həyatı, nəsli, soykökü, yaradıcılığı, elmi-pedaqoji 
fəaliyyəti, ictimai mühiti ilə bağlı çoxsaylı mürəkkəb, sona qədər 
aydınlaşdırılmamış kölgəli məsələlərə, yanlış məqamlara faktların 
işığında aydınlıq gətirmiş, onu dilçi, islamşünas, mətnşünas alim, 
elm təşkilatçısı kimi yüksək qiymətləndirmişdir. 

Vilayət Quliyev Qarabağ hadisələrinin və milli istiqlal hərə-
katının ilk mərhələsində sovet rejiminin 70 il müddətində yasaq 
etdiyi, tarixi faciələrimizin, ağrılarımızın gerçək mahiyyətini təh-
rif etdiyi, tərsinə yozduğu, milli düşüncənin oyanışına təkan ve-
rən mövzuları gündəmə gətirdi. Cümhuriyyət dönəminin hadi-
sələrini və tarixi şəxsiyyətlərini önə çəkdi, araşdırma obyektinə 
çevirdi. Onun ciddi və genişmiqyaslı tədqiqatları, öyrənilməmiş 
arxiv sənədlərinə birbaşa istinadları nəticəsində yazdığı “Şərqdə 
ilk Cümhuriyyət”, “İlk Azərbaycan parlamenti (1918-1920)”, 
“Avropaya pəncərə açanlar”, “Cümhuriyyət yazıları”, habelə 
Cümhuriyyət xadimləri haqqında Azərbaycan, rus və müxtəlif 
xarici dllərdə, müxtəlif ölkələrdə çap olunan elmi-publisistik mə-
qalələri böyük qürur, məmnunluq və yanğı hissi ilə qarşılanırdı.  

Hələ 1990-cı ilin may ayında, ilk dəfə açıq şəkildə qeyd 
olunan Cümhuriyyət bayramı ərəfəsində Milli Elmlər Akademi-
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yasının dairəvi zalında “Azərbaycan Demokratik Respublikası” 
adlı elmi-nəzəri konfrans keçirildi və bu mühüm tədbirin fəal 
təşkilatçılarından biri, Azərnəşrdə işıq üzü görən eyniadlı kitabın 
tərtibçisi və ön sözünün müəllifi V.M.Quliyev idi. Elm məbə-
dinin divarları arasında keçirilən, tariximizin Cümhuriyyət dövrü 
haqqında genişmiqyaslı araşdırmaların xitabət kürsüsünə çevrilən 
bu konfrans əsl həqiqətləri ilk dəfə geniş ictimai auditoriyaya 
təqdim etdiyi üçün özündə mərdlik, dürüstlük, cəsarət element-
lərini daşımaqla bərabər müstəsna əhəmiyyətə malik idi. 

Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra Vilayət Quliye-
vin elmi yaradıcılığında tamamilə yeni bir səhifə açılır, coşqun və 
dolğun bir mərhələ başlayır. “Ağaoğlular” (1997), “Azərbay-
canda erməni zülmü” (1999), “İsa Sultan Şahtaxtinskinin qəribə 
həyatı” (1999) və b. kitabları zamanla səsləşən, xüsusi aktuallıq 
kəsb edən mövzuları özündə ehtiva etdirirdi. Uzun illər sovet 
təbliğatında “pantürkist”, “burjua ideoloqu” adlandırılan, düşmən 
kimi təqdim edilən, Şuşada dünyaya göz açmış Əhməd bəy 
Ağaoğlunu müəllif oxucularına hürriyyət və demokratiya uğrunda 
mübariz, mütəfəkkir, maarifçi, publisist, çağdaş türk ədəbiyya-
tında modernist cərəyanın böyük nümayəndəsi kimi təqdim et-
mişdir. Professor Vilayət Quliyev Əhməd bəy Ağaoğlunun yara-
dıcılığını, ictimai-siyasi fəaliyyət yönümlərini tədqiq və təhlil 
edərək, publisist yaradıcılığını və jurnalist xidmətlərini yüksək 
dəyərləndirərək yazırdı: “Əhməd bəyin redaktəsi ilə çıxan və 
milli mətbuatımızın tarixində sadəcə bir ”ümmətdən millətə çev-
rilməyimiz“ yolunda mühüm izlər qoyan “Həyat”, “İrşad”, 
“Tərəqqi” qəzetləri də məhz xalqı qəflət uxusundan oyatmaq 
məqsədinə xidmət edirdi... Əhməd bəy Ağaoğlunun səyi və 
nüfuzu sayəsində dövrün M.Ə.Sabir, N.B.Vəzirov, A.Səhhət, 
M.Ə.Rəsulzadə, A.Sur, F.B.Köçərli və digər qələm sahibləri, 
vətən və millət təəssübkeşləri “İrşad”ın ətrafına toplaşmışdılar” 
(V.Quliyev). 

Müəllif Əhməd bəy Ağaoğlunun emosional xarakterini 
açmaq, işgüzar imicini göz önündə canlandırmaq, onu bir insan 
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və şəxsiyyət kimi oxuculara daha yaxından tanıtmaq məqsədi ilə  
yaxın dostu, məsləkdaşı, „türkçülüyün babası“ kimi tanınan bö-
yük fikir adamı Əli bəy Hüseynzadə ilə üz-üzə gəldiyi ibrətamiz 
bir epizodu da təqdim etməyi məqbul saymışdı: “Əli bəy 
Hüseynzadə xatırlayırdı ki, “Qafqazda Əhməd bəylə birlikdə 
qəzet çıxarırdıq. Bir gün mənim öhdəmə düşən hissəni vaxtında 
yazmamışdım. Əhməd bəy gəldi, nə üçün yazmadığımı soruşdu. 
Bəlkə də bir az əsəbi idim. Ona görə də sərt cavab verdim. O da 
sərtləşdi. Münaqişə ağır hal aldı. Necə oldu, bilmirəm, birdən 
ayağa qalxdım, kətili götürərək Əhməd bəyin üstünə yürüdüm. 
Bunu edərkən onun da eyni işi görəcəyini düşünürdüm. Lakin o, 
irəli gələrək önümdə dayandı, boynunu bükdü: 

- Vur! - dedi. - Amma yazını ver” (V.Quliyev). 
Əli bəy Hüseynzadənin sonralar qələmə aldığı bu xatirəsi 

onun əziz dostunun müdriklik portretinin qabarıq cizgilərini 
özündə mükəmməl əks etdirir desək, yəqin ki, yanılmarıq. 

“Ağaoğlular” kitabında Əhməd bəyin qızı, Şuşada anadan 
olmuş, ali hüquq təhsili alan ilk türk qadını Sürəyya Ağaoğlu 
(1903-1989) və Strasburq Universitetini magistr dərəcəsi ilə 
bitirmiş, üç dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü seçilən, 
Adnan Menderes hökumətində əmək və sənaye naziri, dövlət 
naziri vəzifələrini tutan Səməd Ağaoğlu (1909-1983) haqqında 
maraqlı məlumatlar verilmiş, onların əsərlərindən nümunələr 
təqdim edilmişdir. 

“Azərbaycanda erməni zülmü” (1999) kitabı adından da bəlli 
olduğu kimi ölkəmizdə mənfur qonşularımız tərəfindən XX 
yüzillikdə Azərbaycan türklərinə qarşı törədilən qətli-amlardan, 
soyqırımlarından arxiv materialları əsasında bəhs edilir. Müəllif 
həm öz araşdırmaları, həm də müxtəlif məxəzlərdən (xüsusilə də 
oxucularımız üçün əlçatmaq olan ingilisdilli qaynaqlardan) 
götürdüyü məlymatlar əsasında ermənilərin milli və dini zəmində 
Azərbaycanın istər şimalında, istərsə də cənubunda törətdikləri 
çoxsaylı qanlı cinayətlərin üzərindən sirr pərdəsini qaldırır. 

“İsa Sultan Şahtaxtinskinin qəribə həyatı” (1999) haqqında 
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kitabı Vilayət Quliyev 1992-1993-cü illərdə Türkiyənin Atatürk 
Universitetində professor vəzifəsində işlədiyi dövrdə Qars şəhə-
rinin arxivinə getmiş, 1877-ci ildən ömrünün sonuna kimi Qars 
vilayət hərbi qubernatorunun dəftərxanasında məmur işləyən, 
burada “Kars” adlı rusdilli  qəzet təsis edib onun fredaktoru olan, 
bundan əvvəl isə Tiflisdə açıq fikirli jurnalist kimi tanınan  İsa 
Sultan Şahtaxtinskinin (1851-1994) ömür yolu və fəaliyyəti 
haqqında toplanmış yeni materiallar əsasında son dərəcə cəlbedici 
dillə yazmış maraqlı əsərdir. 

Vilayət Quliyevin bu gün oxucular üçün biblioqrafik nadirə-
yə çevrilən “Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər” (2000), “Açıq sözün 
hikməti” (2001), “Böyük Əkinçi” (2001), “Tariximiz - taleyimiz” 
(2002), “Ədəbiyyatda Nobel mükafatı laureatları” (2009), “Son 
illərin yazıları” (2009) adlı irihəcmli kitablarında böyük zəhmət 
və yuxusuz gecələr hesabına qələmə alınan, vaxtilə mətbuat 
səhifələrində işıq üzü görən, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizlə 
bağlı mətləblərə işıq salan məqalələr toplanmışdır.  Kitablarda 
M.C.Topçubaşov, M.F.Axundzadə, H.B.Zərdabi, A.A.Bakıxa-
nov, Ə.Nəbati, X.B.Natəvan, F.Kəminə, Ü.Hacıbəyli, H.B.Vəzi-
rov, N.Nərimanov, E.Sultanov, Y.V.Çəmənzəminli, Ə.Cəfəroğlu 
və digər klassiklər, müqtədir söz ustadları haqqında yeni və 
mötəbər sənədlər, arxiv materialları əsasında yaddaqalan portret-
oçerklər yer almışdır. 

“Son illərin yazıları” əsəri Vilayət müəllimin hər bir 
azərbaycanlıya qürur hissi yaşad bilən kitablarındandır. Elmi-
publisistik üslubda işlənmiş bu “yazılar”la dərindən tanış olduqda 
bitkin və mükəmməl struktura, zəngin fakt-sənəd yeniliyinə, 
cazibədar təqdimat manevrlərinə, millətsevərlik və yurdsevərlik 
ruhu ilə yoğrulmuş yenilməz ruha, qayəyə, məfkurəyə malik 
tutumlu, sanballı əsərlərlə üz-üzə dayandığına əminliyini ifadə 
etməyə bilmirsən. Müəllifin əslində „naməlumluğa səyahət“ 
adlandırıla biləcək bu topluya daxil etdiyi məqalələr tarixi vətə-
nindən uzaqlarda fərəhsiz mühacir həyatı keçirən, Azərbaycanla 
gen, qan və mənəvi bağlılığı olan, yaşadıqları ölkələrdə yüksək 
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mövqeyə və nüfuza yiyələnməyi bacaran görkəmli şəxsiyyətlərin, 
ictimai-siyasi xadimlərin, mütəfəkkirlərin, elm və ədəbiyyat 
adamlarının keşməkeşli ömür yolu, qəribə taleləri haqqında 
dəyərli araşdırmalardır. 

V.Quliyevin vətəndaş-alim, ictimai-siyasi xadim fədakarlığı 
nəticəsində  qardaş Türkiyədə yaxşı tanınan, amma doğma vətən-
lərində hələ də xidmətləri laiqincə qiymətləndirilməyən Azərbay-
can əsilli alimlərin, nazirlərin, generalların, mədəniyyət nüma-
yəndələrinin fəaliyyəti barədə üzə çıxarılan araşdırmalar fərəh 
doğurur. Türkiyənin demokratik inkişafında fəal iştirak edən 
həmyerlilərimizdən yazıçı və siyasətçi Səməd Ağaoğlu ölkənin 
Baş nazirinin müavini, sənaye naziri vəzifələrində çalışıb, əslən 
Şəkidən olan, hərbi şücaətlərinə görə Türkiyənin ən yüksək 
mükafatına - İstiqlal medalına layiq görülən general-polkovnik  
Məhəmməd Sarıkərimli (Bərköz), Türkiyə Jandarmeriyasının baş 
komandanı, doğma qardaşı, III Ordu komandanı, ordu generalı  
Mahmud Sarıkərimli (Bərköz), dövlət idarəçiliyində və Silahlı 
qüvvələrdə mühüm vəzifəyə yüksəlmiş, Türkiyə Cümhuriyyətinin  
qurulnasında və möhkəmləndirilməsində böyük xidmətlər göstər-
mişdilər. Gəncıdın olan türkoloq-professor Əhməd Cəfəroğlu 
İstanbul Universitetinin kafedra müdiri, universitet yanında fəa-
liyyət göstərən Türkiyyat İnstitutunun direktoru kimi türkologiya 
elminin inkişafına mümüh töhfə vermişdi. Xalqımızın bu gör-
kəmli oğullarının uğurlarını, nailiyyətlərini  Azərbaycan oxucu-
larına ilk dəfə geniş və sistemli şəkildə  məhz Vilayət Quliyev 
çatdırmışdır. 

“Son illərin yazıları”nda yer alan, ilk Cümhuriyyətimizin 
simasında Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edən digər xalqların 
tanınmış nümayəndələrinin fəaliyyətləri haqqında məqalələr də 
ciddi maraq doğurur. “Polşa tatarları Azərbaycan dövlətçiliyinin 
xidmətində” silsiləsindən “General Masey Sulkeviç”, “Olgerd və 
Leon Kriçinski qardaşları”, Cənubi AZərbaycan folklorunun 
tədqiqatçısı, Karaim türklərinin dini lideri Hacı Seraya Şapşal  
haqqındakı orijinal qanaqlara söykənən məqalələr beynəlxalq 
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əməkdaşlığın üfüqlərini genişləndirmək, azərbaycanşünaslığa   
töhfə vermək baxımından bu gün də aktualdır. 

Vilayət Quliyevin son illər nəşr etdirdiyi “Baş nazirin xa-
nımı” (2015), “Füyuzat”ın iki yazarı” (2016), “Atatürk və Əhməd 
Ağaoğlu” (2019), “Ramil Səfərovun ekstradisiyası: Bu necə 
olmuşdu? ” (2022) və b. əsərləri ayrı-ayrı təfriqələr şəklində ilk 
öncə mətbuat səhifələrində yayımlandığı üçün məzmun və 
mündəricə zənginliyi, aktuallığı, ədəbi düşüncə müstəvisində yeri 
və rolu layiqincə dəyər qazanmışdır. 

V.Quliyevin “Türk dünyasında Azərbaycan” (2021) elmi 
araşdırmalar toplusu “Tərcüman”ın Azərbaycan səhifələri” məqa-
ləsi ilə açılır və bu yazı kitaba daxil edilmiş əsərlərin vahid ideya 
istiqamətinə işıq salmaqla yanaşı, son dərəcə mühüm bir fikir 
cərəyanının əsas istiqamətləri kimi „işdə, əməldə, dildə birlik“ 
ideyasının müəllifi, qəzetin sahibi və baş mühərriri İsmayıl bəy 
Qaspıralının həyatının, fəaliyyətinin ilginc məqamlarına aydınlıq 
gətirmək, böyük düşüncə adamının haqq dünyaya qovuşmasının - 
anımının yüz illiyi münasibətilə qələmə alınmışdır. Müəllif 
qədirşünaslıqla İsmayıl bəyin türk dünyasında rolunu, ədəbi-
mədəni məcrada Azərbaycanla sıx əlaqələrini yüksək dəyərlən-
dirərək onun xalqımıza olan sevgisinin qaynaqlarını duyğusallıqla 
incələmişdir. V.Quliyev böyük türkçü, ictimai xadim haqqında 
yazır: “Vətəni Krımdan sonra İsmayıl Qaspıralının ən çox sevil-
diyi, üz tutduğu, başa düşüldüyü, ardıcıllarının, dost və həmfi-
kirlərinin olduğu yer, heç şübhəsiz, Azərbaycan idi. İsmayıl bəy 
də öz növbəsində Azərbaycanı Krım qədər sevirdi, ölkəmizin türk 
dünyasının fikri inkişafındakı yerini və rolunu dəyərləndirirdi, 
Azərbaycan insanının millət duyğusuna, maarif və mədəniyyət 
təşnəliyinə inanırdı. Bu mənada Bakını böyük Osmanlı 
imperiyasının paytaxtı İstanbuldan üstün tuturdu”. 

Vilayət müəllim İ.Qaspıralının “dost və həmfikirləri” - 
deyəndə ilk növbədə milli birliyin üçlü düsturunun (“dildə, fikir-
də, əməldə birlik”) müəllifinin məşhur üçlükdəki rəsmi - İsmayıl 
bəy Qaspıralı, Həsən bəy Zərdabi və Əlimərdan bəy Topçuba-
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şovun birlikdə 1903-cü ildə Bakı şəhərində çəkdirdiyi tarixi şəkil 
göz önündə canlanır. Onun işıqlı Azərbaycan ziyalıları ilə hər 
görüşünün bayram əhval-ruhiyyəsinin yaratdığı və xoş təəssürat-
larının, yol qeydlərinin “Tərcüman”da təcəlla tapmasını müəllif 
tədqiqatçı dəqiqliyi və xroniki ardıcıllıqla izləyərək nəzəri 
baxımdan da  mükəmməl şərh etmişdir. 

Vilayət müəllim irihəcmli elmi məqaləsində qeyd edir ki, 
İsmayıl Bəyin Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı son yazısı “Molla 
Nəsrəddin” jurnalına həsr olunmuş və “Tərcüman”ın 5 yanvar 
1914-cü il tarixli sayında dərc edilmişdir. “Molla Nəsrəddin” 
haqqında hərtərəfli biliklərin öz əksini tapdığı bu araşdırma 
Qaspıralının bütün fəaliyyəti boyu Azərbaycanın ədəbi-mədəni, 
ictimai-sosial həyatı ilə sıx bağlı olduğunu, milli-mənəvi tərəq-
qisini həssaslıqla izlədiyini təsdiqləyir. 

Elmi araşdırmalar toplusunda yer alan “Mirzə Fətəli və Əli 
Süavi: Bir mübahisənin tarixçəsi” adlı məqaləsində müəllif 
M.F.Axundzadənin əlifba islahatı ilə bağlı maarifçilik fəaliyyə-
tindən, bu istiqamətdə siyasi əngəllərə, bürokratizmə qarşı  çoxil-
lik və davamlı mübarizəsindən, ziddiyyətli xarakterə, inqilabçi-
demokratik düşüncəyə malik Tənzimat dövrü Osmanlı publisisti, 
tarixçisi Əli Süavinin siyasi macəralarından, fərqli baxışlarından, 
ərəb əlifbasının yenilənməsinə müqavimət göstərməsindən bəhs 
edir. Ə.Süavinin həyat və yaradıcılığını, ictimai-siyasi mövqeyini 
geniş planda Azərbaycan oxucusuna təqdim edən V.Quliyev 
məqaləsində Mirzə Fətəlinin opponenti barədə yazır: “Əlifba 
məsələsində radikal və inqilabi mövqe tutan azərbaycanlı mütə-
fəkkirdən fərqli olaraq Əli Süavi yalnız islam mədəniyyətinin 
ayrılmaz tərkib hissəsi saydığı ərəb əlifbasında qalmaq fikrində 
israr etmirdi, hətta kosmetik səciyyəli mümkün islahat prosesi 
zamanı hərflərin şəkillərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişdiril-
məsinə qarşı da çıxırdı. Niyyət nə qədər nəcib, faydalı olsa da, o, 
əlifbada köklü dəyişikliklər aparılmasının, yaxud ondan tam 
imtinanın xalqın mədəniyyət və mənəvi fikir tarixində qırıqlıq, 
fasiləlik yaratmasına xüsusi diqqət çəkirdi”. 
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Yığcam fikirlərlə müəllif fərqli tərəflərin açıq mövqelərini, 
problemə yanaşma bucaqlarını təqdim etməyi bacarmış, bir neçə 
onillikdən sonra bu mübahisədə tarix kimin haqlı olduğunu bütün 
türk dünyasına nişan vermişdir. 

“Yaşam boyu sürən dostluq: Əhməd Ağaoğlu və Əli bəy 
Hüseynzadə”, “Əli bəy Hüseynzadə Osmanlıya qarşı” adlı məqa-
lələrində V.Quliyev Azərbaycanın iki görkəmli şəxsiyyətinin, 
düşüncə adamının, türkçülük ideologiyasının nəhəng simalarının 
həyat yolunun “Həyat” qəzetindən başladığını, milli birliyə, 
tərəqqiyə, maarifçiliyə, dünyəvi elmə can atdıqlarını, bu yolda 
məşəqqətlərə, əzablara dözdüklərini, ermənilərin böhtan və 
iftiralarına qarşı birgə müqavimət gösrətdiklərini zəngin arxiv 
materialları, çoxsaylı sənədlər və xarici mənbələr əsasında 
araşdırmalar apararaq ədəbi, elmi cameyə məlum olmayan yeni 
faktları üzə çıxarmışdır. 

Kitabda müəllifin ciddi axtarışlar, böyük zəhmət hesabına 
araya-ərsəyə gətirdiyi “1907-ci ildə Bakıda açılan Darül-
müəllimat niyə bağlandı? ”, “Yolayrıcındakı illərin anıları”, “Zəki 
Vəlidi Toğanın “Xatirələr”ində “Azərbaycan, “Ədəbiyyatımızın 
dostu, yaxud Türkiyənin Abbas Zamanovu”, “Nazim Hikməti 
anarkən...” və digər məqalələri elmi yenilik, geniş oxucu 
auditoriyasına məlum olmayan sənəd-fakt arsenalının zənginliyi, 
dil-üslub aydınlığı diqqətçəkən xüsusiyyətlərdəndir. 

Vilayət Quliyevin yaradıcılığında tərcümə və tərtib 
məsələləri mühüm yer tutur. Onu poliqlot adlandıranlar da az 
deyil. O, ingilis, polyak, rus, türk, fars dillərini bilir və bu əcnəbi 
dillərdən çoxsaylı əsərləri doğma dilimizə çevirmişdir. 
V.Quliyevin mütərcimlik fəaliyyətini, tərcümə yaradıcılığının 
sənətkarlıq xüsusiyyətlərini ayrıca araşdırmağa, bu işə monoq-
rafiyalar həsr etməyə dəyər. Onun xüsusilə ingilis, rus və türk 
dillərindən çevirdiyi ədəbi-bədii materiallar səriştəlilik, peşə-
karlıq və aktuallıq baxımından beynəlxalq ədəbi-mədəni əlaqələr 
istiqamətində uğurlu addımlardır. Lev Qumilyovun “Qədim 
türklər” (1993), Ə.M.Topçubaşovun “Paris məktubları” (1998), 
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“Azərbaycan Paris Sülh konfransında” (2008), V.Baxtin və 
İ.Panovun “Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı” (2003), “Behbud 
xan Cavanşirin məhkəmə prosesi” (2008), Səməd Ağaoğlunun 
“Hekayələr. Memuarlar” (2009), Corc Oruellin “Seçilmiş əsər-
ləri” (2009), “1984” (2011), “Heyvanıstan” (2012), “Polşadakı 
Azərbaycan siyasi mühacirlərinin irsindən” (XX əsrin 30-cu 
illəri) və b. kitabları Vilayət müəllimin yaradıcılıq uğuru, çağdaş 
ictimai-mədəni mühitimizdə diqqətçəkən hadisə sayıla bilər və ilk 
növbədə Azərbaycan ədəbi-mədəni düşüncəsinin üfüqlərini 
genişləndirmək təşəbbüsü kimi diqqəti çəkir. 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı qaynaqlarının ciddi araş-
dırılmasına, sanballı monoqrafik işlərin işıq üzü görməsinə 
baxmayaraq rus dilində nəşr edilən “Polşadakı Azərbaycan siyasi 
mühacirlərinin irsindən” (XX əsrin 30-cu illəri) adlı toplunun 
fərqli və üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, burada öz əksini tapan 
ədəbi-tarixi, siyasi-publisistik materiallar tədqiqatlardan kənarda 
qalmış, bilk dəfə müəllifin aşkara çıxardıöğı və elmi dövriyyəyə 
daxil etdiyi mühüm mənbələrə əsasən istinad edilməmişdir. 
Cümhuriyyət dövrünün hərbi, ictimai-siyasi mənzərəsini özündə 
əks etdirən, tariximizin qaranlıq və naməlum məqamlarına işıq 
salan, mötəbər və zəngin faktları ilə yüksək elmi dəyərə malik 
mətnlər, materiallar bu nəşrdə üstünlük təşkil edir. 

Toplu Vilayət Quliyevin “Söz və fikir mübarizləri” məqaləsi 
ilə açılır. Tərtibçi-müəllif Azərbaycan mühacirlərinin mövcud 
tarixi şəraitin real imkanlarından maksimum faydalanaraq Avropa 
ölkələrində yaratdıqları siyasi fikir mərkəzlərinin, mübarizə 
metodlarının geniş şərhini verməklə yanaşı, onların vətənə, xalqa 
ləyaqətlə xidmət etməkdə yeganə silahlarının söz, fikir olduğunu 
vurğulamışdır. Polşada fəaliyyət göstərən mühacirlərimizin isə 
söz tribunası funksiyasını Azərbaycan və rus dillərində çap 
olunan “Qafqasiya dağlıları” (1929-1934) və bu dərginin mənəvi 
varisliyini davamı etdirən "Şimali Qafqasiya” - “Severnıy 
Kafkaz” (1934-1939) jurnalları daşıyırdı. 
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Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin kitabda yer almış məqalə-
lərində - “Qafqaz birliyi”, “Qafqaz birliyi şüarı altında”, 
“Qafqazın problemləri”, “Bir tarixin mahiyyəti” (Zaqafqaziya 
Seyminin 15 illiyinə) və s. sərlövhələrindən də məlum olduğu 
kimi, Qafqaz xalqlarının tarixindən, ictimai-siyasi aqibətindən 
bəhs edir. Adları çəkilən yazılar eyni zamanda Məhəmməd 
Əminin vətəndən uzaqlarda, ağır və çətin mühacirət həyatı 
yaşamasına baxmayaraq daim vətəni Azərbaycan haqqında 
düşündüyünü, onun üzləşdiyi problemlərə çarə axtarmaqda 
olduğunu aydın şəkildə göstərir. 

“Polşadakı Azərbaycan siyasi mühacirlərinin irsindən” toplu-
sunda Doktor Mir Yaqub Mir Mehtiyevin, Mirzə Bala Məhəm-
mədzadənin, Əli Azərtəkinin, İsrafil bəy İsrafilbəyovun, Cahangir 
bəy Kazımbəyovun, Nağı Bayramlının və gizli imza, təxəllüslə 
yazan müəlliflərin əsərləri yer almışdır. 

Mirzə Bala Məhəmmədzadə “Azərbaycan necə və nə üçün 
sovetləşdirildi”, “Milli respublikalarda sovet terroru”, “Azərbay-
canda sovet dil siyasəti”, “Qafqaz mayı” və s. əsərlərində işğala 
məruz qalmış vətəninin, onun yurdsevər, istiqlalsevər övladla-
rının başına gətirilən müsibətlərdən, məşəqqətlərdən, müxtəlif 
bəhanələrlə torpaqların ermənilərə “peşkəş” verilməsindən, res-
publikanın sərvətlərinin talan edilməsindən, “Çeka” əməkdaş-
larının özbaşınalığından, kütləvi həbslərdən və sürgünlərdən ürək 
ağrısı ilə söz açmışdır. 

Kitabda müstəqil Azərbaycan ordusu, onun yaranması və 
döyüş yolu haqqında polkovniklər İsrafil bəy İsrafilbəyovun, 
Cahangir bəy Kazımbəyovun, eləcə də Nağı Bayramlı və 
Afşaranlının məqalələri çağdaş hərb tariximizin tədqiqatçıları 
tərəfindən maraqla qarşılandığı razılıq hissi doğurur. 

Vilayət Quliyevin çoxvektorlu, praqmatik elmi, ictimai-
siyasi, ədəbi-bədii fəaliyyəti həm xarici ölkələrdə, həm də respub-
likamızda yüksək qiymətləndirilmişdir. O, Polşa Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı ilə “Polşa qarşısındakı xidmətlərinə 
görə” ikinci dərəcəli “Komandor” ordeni, Macarıstan Prezi-
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dentinin müvafiq sərəncamları ilə „Xidmət“ ordeninin „Zabit“ və 
„Komandor“ dərəcələri ilə (Yeri gəlmişkən, Vilayət Quliyev 
çağdaş Azərbaycan diplomatiyasının yeganə nümayəndəsidir ki, 
bir xarici ölkədə səfir kimi fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 
həmin ölkənin iki yüksək dövlət mükafatına layiq görülüb!), ölkə 
Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən Azərbaycan Respub-
likasının diplomatik xidmət orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə 
görə ikinci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif 
olunmuş, Azərbaycanın  Dövlət mükafatı laureatı adına layiq 
görülmüşdür. 

Polşa və Macarıstanda səfir kimi fəaliyyət göstərdiyi illərdə 
klassik və müasir Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin bu öl-
kələrin dillərinə tərcümə olunmasına və nəşrinə mühüm diqqət 
yetirmişdir. Bu cəhətdən fəaliyyətinin Macarıstan dövrü xüsuisi 
ilə səmərəli olmuşdu. Dost ölkədə səfir Vilayət Quliyevin təşəb-
büsü ilə 3 cildlik Azərbaycan xalq nağılları, „Koroğlu“ eposu, 
Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmməd-
quluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi klassik sənət-
karlarımızın, Anar, Afaq Məsud, Günel Anarqızı kimi müasir 
yazıçıların əsərləri, Röya Tağıyevanın „Azərbaycan xalçası“, 
Aida İmanquliyevanın „Yeni ərəb ədəbiyyatının klassikləri“, 
Zemfira Səfərovanın „Üzeyir Hacıbəyov – peşəkar Azərbaycan 
musiqisinin müəllifidir“, Elmira Axunlovanın Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin ömür yolundan və dövlətçilik fəaliyyətdən bəhs edən 
„Şəxsiyyət və zaman“ üç cildliyini və digər əsərləri macar dilinə 
tərcümədə çap etdirmişdir. Budapeştdəki Azərbaycan Səfirliyinin 
iki ildən bir təşkil etdiyi „Azərbaycan-Macarıstan: Xalqların 
dostluğu - mədəniyətlərin dostluğudur“ beynəlxalq elmi konfransı 
(2012-ci ildə keçirilən konfransın iştirakçıları arasında bu 
sətirlərin müəllifi də vardı) və həmin konfranların materialları 
əsasında çap olunan kitablar (7 cild) tam əsasla Azərbaycan-
Macarıstan ədəbi, mədəni, tarixi, siyasi əlaqələrinin ensiklo-
pediyası adlandırıla bilər.  
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Vilayət müəllim xarici ölkələrdə səfir kimi dövlətimizi 
laiqlincə təmsil etməklə bir sırada elmi fəaliyyətini, kitabxana və 
arxivlərdəki axtarışlarını da heç vaxt dayandırmamışdı. Onun 
Varşavada polyak dilində çap olunan „Polyaklar Azərbaycan 
Demokratik Respublikasında“, „General Masey Sulkeviç“, 
Budapeştdə məşhur „L`Harmattan“ nəşriyyatında ingiliscə çap 
edilən „Rusiya şərqşünaslığında Azərbaycan məktəbi“, macar 
dilində çıxan „Bəkir Çobanzadə Budapeştdə“, „Azərbaycan Paris 
Sülh konfransında“ kitabları, çoxsaylı məqalə və müsahibələri bu 
illərin də ədəbiyyatdan, elmi işdən uzaqda keçmədiyini bir daha 
sübuta yetirməkdədir.  

Osmanlı  periyasının Tənzimat dövrü türk ədəbiyyatının gör-
kəmli nümayəndəsi, dövlət adamı Ziya Paşa əbəs yerə deməyib:  

“Ayinəsi işdir kişinin, lafə baxılmaz,  
Şəxsin görünər rütbeyi-əqli əsərindən”. 
Heç şübhəsiz, çağdaş Azərbaycan mədəni-ictimai fikrinin  

unversal düşüncə sahiblərindən biri olan Vilayət Quliyevin 
zəngim yaradıcılığı Mİrzə Fətəli Axundzadə adına Milli Kitab-
xananın qədirşünaslıqla hazırladığı bu biblioqrafiyada özünün 
aydın və görümlü əksini tapmışdır.  

İnanırıq ki, qarşıdan gələn illər toplunun yeni-yeni əsərlərlə 
zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

 
Asif Rüstəmli 

Filologiya elmləri doktoru, professor 
Bakı, 05.11.2022 

 
  

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 32 

 
 

Vilayət	Quliyevin	
həyat	və	yaradıcılığının	əsas	tarixləri	

 

Vilayət Muxtar oğlu Quliyev 5 noyabr 1952-ci ildə 
Ağcabədi şəhərində anadan olmuşdur. 

 
1960-1970 – Beyləqan (keçmiş Jdanov) rayonunun I 

Şahsevən kəndindəki Gəray Əsədov adına orta 
məktəbdə təhsil almışdır. 

  
1969 – 30 noyabrda 10-cu sinifdə oxuyarkən “Fəal 

kitabxanaçı” adlı ilk məqaləsi  Jdanov (indiki 
Beyləqan) rayonunun “Yüksəliş” qəzetində çap 
olunmuşdur. 

 – 20 dekabrda Xalq yazıçısı Mehdi Hüseynə 
həsr etdiyi “Maraq göstəririk” adlı ikinci mə-
qaləsi və 24 dekabrda isə “Yeni istirahət guşəsi” 
adlı məqaləsi Jdanov (indiki Beyləqan) rayo-
nunun “Yüksəliş” qəzetində çap olunmuşdur. 

 
1970 – Beyləqan rayonundakı G.Əsədov adına 

Şahsevən orta məktəbini əla qiymətlərlə bitir-
mişdir. 

 
1970-1975 – Azərbaycan Dövlət Universitetinin (İndiki 

Bakı Dövlət Universiteti) Filologiya fakül-
təsində təhsil almışdır. 

 
1975-1977  – Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən 

sonra əmək fəaliyyətinə Beyləqan (keçmiş Jda-
nov) rayonunun II Şahsevən kənd orta məktə-
bində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi 
kimi başlamışdır. 
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1977-1978 – Beyləqan rayonundakı Daşburun 8 illik mək-
təbində direktor müavini vəzifəsində çalış-
mışdır. 

 
1978-1981 – Azərbaycan SSR ЕA-nın (indiki AMEA-nın) 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani 
aspiranturasında təhsilini davam etdirmiş və 
namizədlik dissertasiyası üzərində çalışmışdır. 

 
1982 – Azərbaycan SSR ЕA-nın (indiki AMEA-nın) 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda filologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
“Müasir Azərbaycan nəsrində üslub müxtə-
lifliyi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafıə etmişdir.  

 
1985 – SSRİ Yazıçılar İttifaqı (indiki Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinə) üzv seçilmişdir. 
 
1981-1985 – Azərbaycan SSR ЕA-nın (AMEA-nın) Nizami 

adına Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik еlmi işçi 
vəzifəsində çalışmışdır. 

 
1985-1986 – Azərbaycan SSR ЕA-nın (AMEA-nın) Nizami 

adına Ədəbiyyat İnstitutunda böyük elmi işçi 
vəzifəsində çalışmışdır. 

 
1986-1987  – Azərbaycan SSR ЕA-nın (AMEA-nın) Nizami 

adına Ədəbiyyat İnstitutunda bölmə müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 

 
1987-1994 – İyulda Azərbaycan SSR EA-nın (AMEA) 

Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Nizami adına Ədə-
biyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə müdir 
müavini vəzifələrinə təyin olunmuşdur. 
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1987 – Xaricdə Yaşayan Həmvətənlərlə Mədəni Əla-
qə Cəmiyyətinin – “Vətən” Cəmiyyətinin İdarə 
Heyətinin üzvü olmuşdur; 
– Rusiyada şərqşünaslıq elminin banilərindən 
biri sayılan azərbaycanlı alim Mirzə Kazımbə-
yin həyatına, elmi, pedaqoji və ədəbi fəaliy-
yətinə həsr etdiyi “Mirzə Kazımbəy” adlı ilk 
monoqrafiyası “Yazıçı” nəşriyyatında çapdan 
çıxmışdır. 

 
1988 – Tatar yazıçısı Rafael Mustafinin Musa Cəlilin 

həyatından bəhs edən  “Qəhrəman şairin izi ilə” 
adlı kitabını rus dilindən çevirərək “Gənc-
lik”nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. 

 
1989  – Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının (Birliyinin) 

İdarə Heyəti Katibliyinin 11 yanvar tarixli 
iclasında M.F.Axundov adına mükafat komis-
siyasının qərarı ilə “Mirzə Kazımbəy” monoq-
rafiyasına, dövri mətbuatda çap olunmuş elmi 
və ədəbi-tənqidi məqalələrinə görə respublika 
Nazirlər Sovetinin müvafiq qərarı ilə təsis 
olunmuş “Mirzə Fətəli Axundov adına müka-
fatı”a layiq görülmüşdür; 

 – 14 oktyabrda Robert Koçaryanın (sabiq 
Ermənistan prezidenti) Leninqradda çıxan  
“Smena” qəzetinə “Arsaq mühasirədədir” adlı 
müsahibəsinə cavab olaraq Qarabağ böhranı ilə 
bağlı gerçəkliyi, erməni separatçılarının məkirli 
niyyətlərini və real vəziyyəti  rusdilli oxuculara 
çatdırmaq məqsədi ilə  “Mühasirədə? Başqa yol 
yoxdur” başlıqlı müsahibəsi çap olunmuşdur. 
Eyni müsahibə Ermənistan KP MK-nın orqanı 
olan “Kommunist” (rusca) qəzetinin 6 dekabr 
1989-cu il tarixli sayında V.Sarkisyan adlı 
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müəllifin “Dostcasına uzadılmış... yumruq” adlı 
cavab məqaləsi ilə birlikdə çap olunmuşdur. 

 
1990 – Bakı Dövlət Universitetinin İxtisaslaşdırılmış 

Müdafiə Şurasında filologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi almaq üçün “Azərbaycan 
filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti” (XIX 
əsrin birinci yarısı)” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir; 

 – Yanvarın 19-dan 20-ə keçən gecə paytaxt 
Bakıda və ölkənin digər bölgələrində Sovet 
qoşunlarının törətdikləri qanlı hərbi cinayətə 
etiraz olaraq Sov.İKP-nin üzvlüyündən imtina 
etmişdir; 

 – May ayında Bakıda keçirilən “Azərbaycan 
Demokratik Respublikası: tarix, siyasət, mədə-
niyyət” adlı elmi-nəzəri konfransında Təşkilat 
Komitəsinin sədri seçilmiş, konfransda “ADR 
xarici mənbələrdə” adlı məruzə ilə çıxış 
etmişdir. 

 
1991 – Keçmiş SSRİ AAK-nin qərarına əsasən 

filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə 
layiq görülmüşdür. 

 
1992 – Bakıda keçirilən “Azərbaycan Demokratik 

Respublikası” adlı konfransın materialları 
Vilayət Quliyevin tərtib, müqəddimə və redak-
torluğu ilə Azərnəşrdə ayrıca kitab şəkilində çap 
olunmuşdur;  

 – Rus dilindən tərcümə edərək  ön söz yazdığı 
“İyirmi üç Molla Nəsrəddin. Lətifələr. Dünya 
xalqlarının Molla Nəsrəddin lətifələri” kitabı 
“Gənclik” nəşriyyatında çap edilmişdir. 
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 – Müstəqillik dövründə ölkənin ilk mütəşəkkil 
siyasi partiyası olan Azərbaycan Milli İstiqlal 
Partiyasının qurucu üzvləri sırasında yer almış, 
Partiyanın Siyasi Şura üzvü seçilmiş və mətbu 
orqan kimi təsis edilən “Millət” qəzetinin baş 
redaktoru olmuşdur. 

 
1993 – Lev Qumilyovun rus dilindən tərcümə etdiyi 

(Vəli Həbiboğlu ilə birlikdə) “Qədim türklər” 
kitabı “Gənclik” nəşriyyatında çapdan çıx-
mışdır. 

 
1993-1994 – Türkiyə Cümhuriyyəti Ərzurum şəhərindəki 

Atatürk Universitetinin müsafur professoru ol-
muş, dil-ədəbiyyat fakültəsində, Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı, habelə Türkiyədən kənarda 
yaşayan türklərin ədəbiyyatı fənlərini tədris 
etmişdir.  
– Türkiyə Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının 
qərarı ilə nəşr olunan “Türkiye Dışındakı Türk 
Edebiyatları Antalojisi. Azerbaycan Edebiyatı” 
kitabının I cildi həmmüəllifliyi ilə Ankarada  
“Ötüken” nəşriyyatında çap olunmuşdur. 
Kitabdakı “Azerbeycan Türk Edebiyatına Genel 
Bakış” (səh.135-180) hissəsinin müəllifidir; 
– Türkiyə Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının 
qərarı ilə nəşr olunan “Türkiye Dışındakı Türk 
Edebiyatları Antalojisi. Azerbaycan Edebiyatı” 
kitabının III cildi həmmüəllifliyi ilə Ankarada 
“Ötüken” nəşriyyatında çap olunmuşdur; 
– Türkiyə Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının 
qərarı ilə nəşr olunan “Türkiye Dışındakı Türk 
Edebiyatları Antalojisi. Azerbaycan Edebiyatı” 
kitabının IV cildi həmmüəllifliyi ilə Ankarada 
“Ötüken” nəşriyyatında çap olunmuşdur; 
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– Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası daxilindəki 
problemlə əlaqədar yaranmış fikir ayrılığına 
görə partiya sıralarından çıxmışdır. 
– “Azərbaycan Demokratik İstiqlal Parti-
yası”nın təşkilində iştirak etmişdir. 
– Elçinlə birlikdə yazdıqları, Azərbaycan folk-
loru və klassik ədəbiyyatında istifadə olunan 
terminlərlə bağlı “Özümüz və sözümüz” adlı 
kitabı “Azərnəşr”də çapdan çıxmışdır. 

 
1994 – Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına Azərbaycan 

Milli mükafatına layiq görülmüşdür; 
 – Şotlandiyanın Edinburq şəhərində keçirilən 

keçirilən Xəzər Orta Asiya Beynəlxalq simpo-
ziumunda iştirak və çıxış  etmişdir; 

 – Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Fqzulinin 
anadan olmasının 500 illiyi münasibəti ilə 
İraqın Bağdad, Kərbəla və Kərkük şəhərlərində 
keçirilən Beynəlxalq Füzuli festivalında iştirak 
etmişdir;  

 – “Azərbaycan Demokratik İstiqlal Partiya-
sı”nın birinci katibi seçilmişdir; 

 – AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 

 
1995 -Elçinlə birlikdə yazdıqları “Özümüz və sö-

zümüz” kitabı Əli Daşqının ərəb əlifbasına 
transliterasiyasında Urmiyada “Ədəbi səbklər” 
adı altında nəşr edilmişdir. 

 
1995-2000  – 52 saylı Ağcabədi-Füzuli təkmandatlı seçki 

dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin I çağırış deputatı olmuşdur. 
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1997  – XX əsrdə Azərbaycan və Türkiyənin ədəbi-
mədəni və fikir həyatında mühüm xidmətləri 
olan Azərbaycan əsilli Ağaoğlu ailəsindən -
Atatürkün silahdaşı Əhməd Ağaoğlu, Türki-
yənin ilk qadın vəkili Sürəyya Ağaoğlu, yazıçı 
və dövlət xadimi Səməd Ağaoğlundan bəhs 
edən “Ağaoğlular” adlı kitabı “Ozan” nəşriy-
yatında çapdan çıxmışdır. 

 
1998 – 31 martda Milli Məclisin “Azərbaycanlıların 

soyqırımı günü” münasibətilə keçirilmiş xüsusi 
iclasında “Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı 
həqiqətləri bütün dünyaya çatdırmalıyıq” adlı 
məruzə ilə çıxış etmişdir. 
– Azərbaycan RespublikasınınPrezident Heydər 
Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti 
qurulmasının 80 illiyi münasibəti ilə Milli 
Məclisin 28 may 1998-ci il tarixli keçirdiyi 
xüsusi sessiyasında məruzə ilə çıxış etmişdir; 
– Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
qərarı ilə Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə 
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri 
təyin edilmişdir. 
– Əlimərdan bəy Topçubaşovunun Paris Sülh 
konfransından Azərbaycan Cümhuriyyəti höku-
nətinə göndərdiyi sənədlər tərtibi və ön sözü ilə 
“Письма из Парижа” adı altında Azərnəşrdə 
rus dilində çap olunmuşdur. 
– Əlimərdan bəy Topçubaşovunun Paris Sülh 
konfransından Azərbaycan Cümhuriyyəti höku-
nətinə göndərdiyi sənədlər tərtibi, tərcüməsi və 
ön sözü ilə “Parisdən məktublar” adı ilə 
Azərnəşrdə Azərbaycan dilində çap edilmişdir. 
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1999 – 26 oktyabrda Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyev “V.M.Quliyevin 
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri 
təyin edilməsi haqqında” Fərman imzalamışdır;  

 – Tərtib etdiyi və redaktoru olduğu “Heydər 
Əliyev: Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı: 
Nitqlər, məruzələr, çıxışlar” adlı kitabı Milli 
Məclisin deputatı Fəttah Heydərovun “Ön sözü” 
ilə “Ozan” nəşriyyatında çap olunmuşdur; 
– “Azərbaycanda erməni zülmü” və “İsa Sultan 
Şahtaxtinskinin qəribə həyatı” adlı kitabları 
“Ozan” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. 

 
1999-2004 – Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şura-

sının üzvü olmuşdur; 
– YUNESKO-nun Azərbaycan Milli Komitəsi-
nin sədri olmuşdur. 
 

2000  – 8 fevralda Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti Heydər Əliyev “V.M.Quliyevə fövqəladə 
və səlahiyyətli səfir dərəcəsinin verilməsi 
barədə” Fərman imzalamışdır; 

 – “Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai 
mühiti: XIX əsrin birinci yarısı” adlı kitabı 
“Ozan” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır; 

 – XIX-XX əsrin görkəmli ədəbi simaları haq-
qında zəngin arxiv materialları əsasında yazdığı 
“Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər” adlı portret-
oçerklər kitabı işıq üzü görmüşdür.  

 
2001  – Elmi-publisist məqalələrdən ibarət “Açıq 

sözün hikməti” kitabı “Açıq sözün hikməti 
kitabı “Ozan” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır; 

 – Tərtib və tərcümə etdiyi, ön söz yazdığı, milli 
mətbuatımızın banisi, maarifçi və ictimai xadim 
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Həsən bəy Zərdabinin həyat və yaradıcılığına 
dair materiallardan ibarət “Böyük Əkinçi” adlı 
kitabı “Ozan” nəşriyyatında nəşr edilmişdir. 

 
2001-2004 – Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazir-

liyinin nəşri kimi Azərbaycan, ingilis və rus 
dillərində çap edilən “Diplomatiya aləmi” jur-
nalının yaradıcısı və baş redaktoru olmuşdur. 

 
2002  – Müxtəlif illərdə qələmə aldığı tarixi mövzulu 

yazılar, məqalə və araşdırmalar toplandığı 
“Tariximiz-taleyimiz” adlı kitabı “Tural” nəş-
riyyatında çapdan çıxmışdır; 
– “Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər” adlı kitabı 
“Tarixdə iz qoyan Azərbaycanlılar” adı altında 
Qum şəhərində “Bəxşayiş” nəşriyyatında Azər-
baycan dilində ərəb qrafikasında çapdan 
çıxmışdır. 

 
2003  – 8 noyabrda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev “V.M.Quliyevin Azər-
baycan Respublikasının Xarici İşlər naziri təyin 
edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır; 
– Rus dilindən tərcümə etdiyi V.F.Panova, 
Y.B.Vaxtin. “Məhəmməd peyğəmbərin həyatı” 
adlı kitabı “Ozan” nəşriyyatında çapdan 
çıxmışdır. 

 
2004 – 2 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev “V.M.Quliyevin Azər-
baycan Respublikasının Xarici İşlər naziri və-
zifəsindən azad edilməsi haqqında” sərəncam 
imzalamışdır. 

 – 7 iyunda Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev “V.M.Quliyevin Azərbay-
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can Respublikasının Polşa Respublikasında 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi 
haqqında” Sərəncam imzalamışdır. 

 
2006 – Polyak əsilli Amerika azərbaycanşünası, Var-

şava universitetinin professoru Tadeuş Svien-
toxovskinin təqdimat xarakterli “Ön söz” yaz-
dığı “Azərbaycan” kitabı “Dünya dövlətləri” 
seriyasından Varşavanın “Trio” nəşriyyatında 
çap olunmuşdur. 

 
2007` – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqındakı 
12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr 
olunan və ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilən 
nəşrlər” seriyasından tərtib etdiyi, (Azərb. 
MEA-nın müxbir üzvü Əziz Mirəhmədovla 
birlikdə), ön söz, izah və şərhlər yazdığı Əhməd 
bəy Ağaoğlunun “Seçilmiş əsərləri” kitabı 
“Şərq-Qərb” nəşriyyatında çap olunmuşdur. 
– Ön söz yazdığı müasir Azərbaycan yazıçıla-
rının əsərlərindən ibarət “Czerwona Limuzyna” 
(“Qırmızı limuzin) kitabı (Maqsud İbrahimbə-
yov, Anar, Eiçin, Çingiz Abdullayev, Aydın 
Talıbzadə, Vaqif Sultanlı, Qəşəm Nəcəfzadə, 
Elçin Hüseynbəyi, Rəşad Məcid, Məqsəd Nur, 
Qulu Ağsəs, Səlim Babullaoğlu, İlqar Fəhmi və 
Yusif Pərvizin hekayələri) kitabı Varşavada çap 
olunmuşdur. 

 
2008  – İngilis dilindən tərcümə edərək ön söz yazdığı 

“Azərbaycan Paris Sülh konfransında: 1919-
1920”, habelə Osmanlı-türk mənbələri əsasında 
Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırıb nəşrə hazır-
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ladığı və müqəddimə yazdığı “Behbud xan 
Cavanşirin məhkəmə prosesi” kitabları “Ozan” 
nəşriyyatında çapdan çıxmışdır; 

 – Tərtib və tərcümə  etdiyi, müqəddimə, habelə 
izah və şərhlər yazdığı “Əhməd Cəfəroğlu. 
Seçilmiş əsərləri” adlı kitabı “Filoloqun kitab-
xanası” seriyasından “Mütərcim” nəşriyyatında 
çapdan çıxmışdır. 

 
2009  – Məşhur dünya yazıçılarının müxtəsər bioqra-

fiyalarından ibarət olan “Ədəbiyyatda Nobel 
mükafatı laureatları” kitabı “Kitab aləmi” nəş-
riyyatında çapdan çıxmışdır; 

 – XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və 
mədəniyyəti və düşüncə həatının görkəmli 
simalarından, ölkəmizin mənzərəsini dəyişən 
ictimai-siyasi proseslərdən bəhs edən “Son 
illərin yazıları” adlı kitabı “Ozan” nəşriyyatında 
çapdan çıxmışdır. 

 – Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” ro-
manı yazdığı “Sözardı” ilə Polşada çap olun-
muşdur. 

 
2010 – 30 martda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev “V.M.Quliyevin Azər-
baycan Respublikasının Macarıstan Respub-
likasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin 
edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır; 

 – 26 mayda Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev “2010-cu il üçün 
Azərbaycan Respublikasının Elm, mədəniyyət 
və ədəbiyyat üzrə dövlət mükafatlarının veril-
məsi haqqında” imzaladığı Sərəncam ilə ədə-
biyyatşünaslıq sahəsindəki xidmətlərinə görə 
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V.M.Quliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Mükafatına layiq görülmüşdür; 

 – Polşa Prezidentinin Sərəncamı ilə iki ölkə 
arasındakı diplomatik münasibətlərin, siyasi, 
ədəbi-mədəni əlaqələrin inkişafındakı xidmət-
lərinə görə ordenin “Komandor” dərəcəsi ilə 
təltif edilmişdir. 

 – Polşanın arxiv və kitabxanalarından toplanmış 
materiallar əsasında hazırlayıb ön söz, izah və 
şərhlər yazdığı “Polşadakı  Azərbaycan siyasi 
mühacirətinin irsindən. XX əsrin 30-cu illəri” 
(rus dilində) kitabı Polşanın Torun şəhərindəki 
Adam Marşalek nəşriyyatında çap edilmişdir. 

 
2010-2021 – Azərbaycan Respublikasının Macarıstan Res-

publikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 

 
2011 – “Polşa tatarları Azərbaycanda” (rus dilində) 

kitabı Polşanın Torun şəhərindəki Adam 
Marşalek nəşriyyatında çapdan çıxmışdır; 

 – “Bəkir Çobanzadə Budapeştdə” kitabı macar 
dilində Budapeştdə nəşr olunmuşdur (tərcü-
məçilər Laura Pal,  Sveta Abdullayeva) 

 – Corc Oruellin ingilis dilindən tərcümə etdiyi 
və müqəddimə yazdığı “1984” romanı “Qanun” 
nəşrlər evində çap olunmuşdur; 

 – Corc Oruellin ingilis dilindən tərcümə etdiyi 
və müqəddimə yazdığı “Heyvanıstan” povesti 
“Qanun” nəşrlər evində çap olunmuşdur; 

 – Ön söz yazdığı Röya Tağıyevanın “Azər-
baycan xalçası” kitabı macar dilinə təcümədə 
Budapeştdə nəşr olunmuşdur; 

 – Ön söz yazdığı Namiq Əliyev: “Beynəlxalq 
hüquq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” kitabı  
Budapeştdə macar dilində çap edilmişdir; 
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 – Ön söz yazdığı Kamal Abdulla və Mariya 
Keneşinin “Gəlin azərbaycanca danışaq” kitabı 
Budapeştdə macar dilində çap edilmişdir. 

 
2012 – Tərtibçisi olduğu, müqəddimə yazdığı gənc 

macar alimlərinin Azərbaycanın dili, tarixi, 
ədəbiyyatı, mədəniyyəti, iqtisadi həyatı, bey-
nəlxalq əlaqələri haqqında tədqiqatlardan ibarət 
“Azərbaycan macar gənclərinin gözü ilə” kitabı 
Budapeştdə macar, türk və ingilis dillərində çap 
olunmuşdur;  

 – Ön söz yaxdığı Mirzə Fətəli Axundzadə: “Ko-
mediyalar və nəsr əsərləri” (orijinaldan tərcümə 
Mariya Keneşi” kitabı Budapeştdə macar 
dilində nəşr edilmişdir; 

 – Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə mət-
buat səhifələrində akad. Kamal Abdullanın 
“Filfakın enli, irəlidə sola dönən dəhlizində”, 
akad. Teymur Kərimlinin “Diplomat düşüncəli 
ədəbiyyat adamı”, prof. Asif Rüstəmlinin 
“Fədakarlıq missiyası”, prof. Rüstəm Kamalın 
“Tale mif kimi: professor Vilayət Quliyevin 60 
yaşına”, prof. Nizaməddin Şəmsizadənin “Pro-
fessor Vilayət Quliyevə yubiley məktubu”  mə-
qalələri, habelə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
təbrik məktubu çap edilmişdir. 

 
2013 – “Polşadakı Azərbaycan siyasi mühacirətinin 

irsindən. XX əsrin 30-cu illəri” (rus dilində)  
kitabı ölkəmizdə və ölkəmizin hüdudlarından 
kənarda Azərbaycan haqqında yazılmış ən 
yaxşı publisistik əsərə görə Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin “Xaricdə Azərbaycanı ən 
yaxşı təbliğ üçün təsis etdiyi “Yaşar Qarayev” 
mükafatına layiq görülmüşdür. 
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2014 – Günel Anarqızının “Qarabağ hekayələri” 
kitabı (tərcüməçi Sveta Abdullayeva) ön sözü 
ilə Budapeştdə macar dilində nəşr olunmuşdur.  

 
2015  – Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından 

biri, müxtəlif vaxtlarda baş nazir və maarif 
naziri vəzifələrini tutmuş Nəsib bəy Usubbəyo-
vun şəxsi həyatından, xanımı Şəfiqə Qaspralı ilə 
mürəkkəb ailə münasibətlərindən bəhs edən 
“Baş nazirin xanımı: ədəbi-tarixi esse” adlı ki-
tabı “Qanun” nəşrlər evində  çapdan çıxmışdır; 
– “Rusiya şərqşünaslığında Azərbaycan mək-
təbi” kitabı ingilis dilinə tərcümədə Budapeştin 
“L`Harmattan”nəşriyyatında çap edilmişdir; 
– İsmayıl bəy Qaspralının Krım-tatar türkcə-
sindən çevirdiyi, ön söz, izah və şərhlər yazdığı 
“Firəngistan məktubları” romanı “Qanun” 
nəşrlər evində çap olunmuşdur; 

 – Zemfira Səfərovanın “Üzeyir Hacıbəyov – 
Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisidir” 
kitabı (tərcümə edən Tamaş Varhegi) kitabı ön 
sözü ilə Budapeştdə macar dilində çapdan çıxıb; 

 – Əbdürrəhim bəy Haçverdiyevin “Seçilmiş 
hekayələri” (tərcümə edən Mariya Keneşi) ön 
sözü ilə Budapeştdə macar dilində nəşr olunub; 

 – Anarın “Seçilmiş əsərləri” son sözü ilə 
Budapeştdə macar dilində nəşr olunub. 

 
2016  – Xalq yazıçısı Elçinlə birlikdə hazırladıqları 

Azərbaycan folkloru, aşıq şeiri, klassik ədəbiy-
yatla bağlı 300-dən çox terminin izahına həsr 
olunmuş “Özümüz və sözümüz” adlı kitabı 
“Şərq-Qərb” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır; 
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 – Vəli Həbiboğlu ilə birlikdə rus dilindən 
tərcümə etdiyi “Lev Qumilyov. Qədim türklər” 
kitabı “Kitab Klubu” tərəfindən nəşr edilmişdir. 

 
2017  – “Füyuzat” jurnalının fəal müəllifləri - Krım-

tatar əsilli yazıçı, jurnalist, ictimai xadim Asan 
Səbri Ayvazov və Anadolu türkü Əhməd Kamal 
Akünalın XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
ədəbi mühiti, mətbuatı və ictimai fikri ilə əlaqə-
lərindən əlaqələrindən bəhs edən  “Füyüzat”ın 
iki yazarı” adlı kitabı “Elm və təhsil” nəşriy-
yatında çapdan çıxmışdır; 

 -Həvva Məmmədovanın “Xocalı soyqırımı” 
kitabı (tərcüməçi Tamaş Varhegi) ön sözü ilə 
Budapeştdə macar dilində nəşr olunub. 

 
2018  – Macarıstan Prezidentinin sərəncamı ilə Maca-

rıstanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakı, 
Macarıstanla Azərbaycan arasındakı əməkdaş-
lığa verdiyi töhfələrə görə bu ölkənin “Xid-
mətlərə görə” ordeninin “Zabit” dərəcəsi ilə 
təltif edilmişdir;  

 – “Atatürk və Əhməd Ağaoğlu” monoqrafiyası 
Atatürk Mərkəzi tərəfindən  nəşr edilmişdir; 

 – Atatürk və Əhməd Ağaoğlu kitabı “Qanun” 
Nəşrlər evi tərəfindən çap edilmişdir; 

 – Tərtib etdiyi, ön söz və izahlar yazdığı 
“Azərbaycan Paris Sülh Konfransında” kitabı 
macar, ingilis və fransız dillərində Budapeştdə 
nəşr olunmuşdur; 

  – Rus dilindən tərcümə etdiyi “Əlimərdan bəy 
Topçubaşov: Doğma Azərbaycanın mənafeyini 
qoruyacağıq!” və ingilis dilindən tərcümə etdiyi 
“Əlimərdan bəy Topçubaşov. Qafqaz Azərbay-
canı nümayəndə heyətinin sülh konfransından 
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tələbləri” adlı kitabları “Qanun” nəşriyyatında, 
“Əlimərdan bəy Topçubaşov. Xalqımızın müs-
təqil yaşayacağına inanırdıq” adlı kitabı  “Azər-
baycan Tərcümə Mərkəzi”ndə, “Əlimərdan bəy 
Topçubaşov. “Kaspi”dən seçmələr” (rus varian-
tı: Али Мардан бек Топчибашев. Избранное 
из «Каспiя») kitabı isə “Kaspi” nəşrlər evində  
çapdan çıxmışdır; 

 – Bakı uğrunda mübarizənin şiddətli dövründə - 
1918-ci ilin avqustunda eser-menşevik-daşnak 
alyansının - Sentrokaspi diktaturasının çağırışı 
ilə Azərbaycana gələn ingilis işğal qüvvələri -
Densterfors ordusu və onun komandanı, general 
L. Denstervilin Azərbaycan Cümhuriyyətinə 
qarşı fəaliyyətindən bəhs edən  “Densterfors 
Bakıda: general Denstervilin Bakı gündəliyi: 
avqust-sentyabr 1918-ci il” adlı kitabı “Qanun” 
nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. 

 
2019 – 19 iyulda Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 
diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının təltif 
edilməsi haqqında” Sərəncamı ilə diplomatik 
xidmət orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə 
V.M.Quliyevi 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordeni ilə təltif edilmişdir; 
– Anadan olmasının 150 illiyi münasibəti ilə 
tərtib və tərcümə etdiyi, geniş müqəddimə, izah 
və şərhlər yazdığı Əhməd Ağaoğlu əsərlərindən 
ibarət “Mən kiməm?” kitabı “Azərbaycan Dövlət 
Tərcümə Mərkəzi”, rus dilindən tərcümə edərək 
müvafiq ön söz, izah və şərhlər yazdığı “Bəs 
bizim ziyalılarımız haradadır?” (rus variantı “Где 
же наша интеллегенция”, ön söz və şərhlərlə) 
və müxtəlif qaynaqlar əsasında tərtib edib ön söz, 
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izah və şərhlər yazdığı “Türkiyəni duyğulandıran 
ölüm” (Əhməd Ağaoğlunun vəfatının 80 illiyi 
münasibəti ilə) kitablar isə Qanun nəşriyyatında 
çap olunmuşdur; 
– Türkologiya elminin inkişafındakı xidmətlərə 
və Türk dövlətləri arasında elmi-mədəni əlaqə-
lərin inkişafına verdiyi töhfəyə görə Türksoyun 
“Abay Kunanbayev” medalı ilə təltif edilmişdir. 
Mükafatı Budapeştdə səfərdə olan Türksoy Baş 
katibi Düsen Kaseinov təqdim etmişdir; 

 – Yeni Türkiyənin qurucusu Mustafa Kamal 
Atatürklə türkçülük fikir axınının öncül nüma-
yəndələrindən biri kimi tanınan böyük soyda-
şımız Əhməd Ağaoğlu arasındakı münasibətlərə 
həsr olunmuş “Atatürk və Əhməd Ağaoğlu” ad-
lı kitabı “Qanun” nəşriyyatında çapdan 
çıxmışdır; 

 – Tərtib etdiyi tərcümə etdiyi, müqəddimə, izah 
və şərhlər yazdığı “Əhməd bəy Ağaoğlu. 
Xatirələr” kitabı “TEAS Press” nəşriyyatında 
çapdan çıxmışdır. 
	

2020 – Polyak yazıçısı Rışard Kapuşinskinin “Şahən-
şah” əsərini Azərbaycan dilində tərcümə edərək 
müəllifin həyat və yaradıcılığı haqda oçerk və 
zəruri izahlarla birlikdə “Azərbaycan Dövlət 
Tərcümə Mərkəzi”ndə nəşr etdirmişdir; 

 – Corc Oruelin ingilis dilindən çevirdiyi “1984” 
antiutopik romanı və “Heyvanıstan” povesti 
Bakı nəşrləri əsasında ərəb əlifbasına trans-
literasiya olunaraq Təbrizdə 5000 nüsxə tirajla 
çap edilmişdir; 

 – Azərbaycan və Türkiyənin XX əsr ictimai-
siyasi və ədəbi-mədəni həatında mühüm rol 
oynamış Əhməd Ağaoğlunun Türkiyə Cüm-
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huriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürklə 
münasibətlərindən bəhs edən “Atatürk ve 
Ahmet Ağaoğlu” kitabı İstanbulun “Zengin 
yayınçılıq” nəşriyyatında türk dilində nəşr 
edilmişdir. 

 – Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Uca dağ 
başında” (tərcüməçi Mariya Keneşi) kitabı ön 
sözü ilə Budapeştdə macar dilində nəşr 
edilmişdir. 

 – Corc Oruelin ingilis dilindən çevirdiyi “1984” 
antiutopik romanı və “Heyvanıstan” povesti 
Bakı nəşrləri əsasında ərəb əlifbasına translite-
rasiya olunaraq Təbrizdə “Parlaq qələm” 
nəşriyyatında   çap edilmişdir; 

 – Sürəyya Ağaoğlunun Azərbaycan dilinə 
çevirdiyi,  ön söz, izah və şərhlər yazdığı “Bir 
ömür belə keçdi. Səssiz gəmini gözlərkən” adlı 
kitab Əhməd bəy Ağaoğlu Araşdırma Mərkəzi 
tərəfindən çap olunmuşdur; 

 – Ön söz yazdığı “Bakı azərbaycanlı və macar 
fotoqrafın gözü ilə” foto-albomu Budapeştdə 
macar və ingilis dillərində nəşr olunub. 

 
2021 – Macarıstan Prezidentinin sərəncamı ilə səmə-

rəli diplomatik fəaliyyətinə, Macarıstanla Azər-
baycan arasındakı əməkdaşlığa verdiyi töhfə-
lərə, macar ədəbiyyatını və mədəniyyətini 
tanıtdığına görə ölkənin “Xidmətlərə görə” 
ordeninin “Komandor” dərəcəsi ilə təltif 
edilmişdir; 

 – “Çapar” nəşriyyatında Azərbaycan Cümhu-
riyyətinin tarixindən, görkəmli simalarından söz 
açan, habelə bir sıra yeni sənəd və materialları 
ilk dəfə elmi-mədəni fikrə təqdim edən “Cüm-
huriyyət yazıları” kitabı çap olunmuşdur; 
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 _ Lev Qumilyovun rus dilindən tərcümə etdiyi 
(Vəli Həbiboğlu ilə birlikdə) və ön söz yazdığı 
“Qədim türklər” kitabı “Qanun” Nəşrlər evi 
tərəfindən çap olunmuşdur; 

 – 30 sentyabrda dilçi-alim, filologiya elmləri 
doktoru, professor Vilayət Quliyev Corc 
Oruellin “1984” və “Heyvanıstan” romanlarının 
orijinaldan yüksək peşəkar səviyyədə tərcü-
məsinə görə Azərbaycan Dövlət Tərcümə 
Mərkəzinin Xüsusi mükafatına, “Fəxri Diplom 
və Döş Nişanına” layiq görülmüşdür;  

  – Türk xalqlarının ədəbi-mədəni və mənəvi 
əlaqələrinə, klassik və müasir Azərbaycan 
mədəniyyətinin diqqətəlayiq hadisə və şəxsiy-
yətlərinə dair araşdırmaları toplanmış “Türk 
dünyasında Azərbaycan” adlı kitabı “Qanun” 
Nəşrlər evində çapdan çıxmışdır. 

 
2022 – 4 mayda Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyev “V.M.Quliyevin Azərbay-
can Respublikasının Bosniya və Herseqovinada 

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi 
haqqında” Sərəncam imzalamışdır; 

 – Aşıq Pəri, Xurşidbanu Natəvan və Fatma 
xanım Kəminəyə həsr etdiyi “Qarabağın üç 
şaireyi-möhtərəməsi” kitabı “Azərbaycan Döv-
lət Tərcümə Mərkəzi”ndə çapdan çıxmışdır; 
– “Ramil Səfərovun ekstradisiyası: Bu necə 
oldu?” sənədli-publisist kitabı “Qanun” 
nəşriyyatında çap olunmuşdur; 

 -Azsaylı türk xalqlarının tarixindən və yetirdiyi 
görkəmli şəxsiyyətlərdən bəhs edən “Yakın ve 
uzak türkler” kitabı İstanbulun “Zengin ya-
yımçılıq” nəşriyyatında türkcə çap olunmuşdur; 

 – Corc Oruellin ingilis dilindən tərcümə etdiyi 
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və geniş müqəddimə yazdığı “1984” romanı 
“Teass Press” nəşriyyatında çap olunmuşdur; 

 – Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın “Zərifə və 
Heydər Əliyevlər. Əbədiyyət ömürlü məhəbbət” 
kitabı (rus dilində) “Şərq-Qərb” nəşriyyatında 
çap olunmuşdur. Kitabda Vilayət Quliyevin də 
akademik Zərifə Əliyeva haqqında xatirələri 
verilmişdir; 

 – “Qanun Nəşrlər Evi”nin məşhur tərcümə-
çilərimizin adına təsis etdiyi – “Vilayət Quliyev 
mükafatı” ingilis dilindən ən yaxşı tərcümə 
edən müəlliflərə təqdim edilmişdir; 

 – Ön söz yazdığı və redaktoru olduğu Cəmil 
Aleksandroviç-Nasıfinin “Litva tatarlarının ta-
rixi və Azərbaycanın qədim tarixi” kitabı 
Vilnüsdə rus dilində çap olunub; 

 – Anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-
xanası “Azərbaycan görkəmli şəxsiyyətləri” 
seriyasından “Vilayət Quliyev” biblioqrafiyası 
nəşr edilmişdir;  

 – Ömər Faiq Nemanzadənin anadan olmasının 
150 illiyi ilə əlaqədar nəşrə hazırlanmasında 
iştirak etdiyi və ön söz yazdığı “Ömər Faiq 
Nemanzadə. “Azərbaycan yazıları” kitabı çap-
dan çıxmışdır;  

 – Müxtəlif vaxtlarda “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzeti, “Azərbaycan” və “Ulduz” jurnallarının 
redaksiya heyətinin, 150 cildlik Dünya Ədəbiy-
yatı Kitabxanası və 100 cildlik “Filoloqun ki-
tabxanası” kimi fundamental nəşrlərin Redak-
siya Şurasının üzvü olmuşdur. 
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Основные	даты	жизни	и	творчества		
Вилаята	Гулиева	

 
 

Вилаят Мухтар оглу Гулиев родился 5 ноября 1952 
года в городе Агджабеди. 

 
1960-1970 – Учился  в средней общеобразовательной 

школе  имени Герая Асадова села I Шах-
севен Бейлаганского (бывшего Жданов-
ского) района;  

 
1969 – Первая статья ученика 10-го класса  Вилая-

та Гулиева «Библиотекарь-активист» была 
напечатана 30 ноября в газете «Йюкселиш» 
(«Подьем») Ждановского (Бейлаганского) 
района; 

 – Вторая статья Вилаята Гулиева «Проявляя 
интерес», посвященная народному писателю 
Мехди Гусейну опубликована 20 декабря в 
газете «Йукселиш» («Подьем») Ждановского 
(Бейлаганского) района, а 24 декабря – 
статья «Новые уголки отдыха» в однои-
менной газете; 

 
1970 – С отличием окончил Шахсевенскую сред-

нюю школу им. Г.Асадова Ждановского 
(Бейлаганского) района; 

 
1970-1975 – Годы обучения в Азербайджанском Госу-

дарственном Университете (Бакинский 
Государственный Университет); 
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1975-1977 – По завершении высшего образования в  
Азербайджанском Государственном Универ-
ситетне начал трудовую деятельность в 
качестве учителя азербайджанского языка и 
литературы  в средней школе села II Шах-
севен Бейлаганского (бывшего Жданов-
ского) района; 

 
1977-1978 – Работал в должности заместителя дирек-

тора восьмилетней школы в селении 
Дашбурун Бейлаганского района; 

 
1978-1981 – Годы обучения в очной аспирантуре 

Института Литературы имени Низами АН 
Азербайджанской ССР (НАНА). Работал над 
кандидатской диссертацией; 

 
1982 – Защита кандидатской диссертации на 

тему: «Многообразие стилей в современной 
азербайджанской прозе» в Институте Лите-
ратуры имени Низами АН Азербайджанской 
ССР (НАНА); 

 
1985 – Избирается членом Союза (Объединения) 

Писателей Азербайджана; 
 
1981-1985 – Работал младшим научным сотрудником 

Института Литературы имени Низами АН 
Азербайджанской ССР (НАНА); 

  
1985-1986 – Работал старшим научным сотрудником 

Института Литературы имени Низами АН 
Азербайджанской ССР (НАНА); 
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1986-1987 – Работал заведующим сектором в Инсти-
туте Литературы имени Низами АН Азер-
байджанской ССР (НАНА); 

 
1987-1994 – В июле назначен на должность замести-

теля директора по научной работе Института 
Литературы имени Низами решением 
Президиума АН Азербайджанской ССР 
(НАНА); 

 
1987 – Член Исполнительного Комитета Общест-

ва «Вэтэн» («Родина») – Организации по 
культурным связям с соотечественниками за 
рубежом; 
– Публикация книги «Мирза Казем-Бек», 
посвященной научной, педагогической и ли-
тературной деятельности одного из осно-
воположников востоковедения в России  в 
издательстве «Язычы»; 
 

1988 – В переводе Вилаята Гулиева издана книга 
писателя Рафаэля Мустафина «По следам  
поэта-героя», посвященная славной и доб-
лестной жизни татарского поэта Мусы 
Джалиля издательством «Гянджлик»; 

 
1989 – Удостоен премии Мирзы Фатали Ахундова 

за книгу «Мирза Казембек» и ряд литера-
турно-критических статей, опубликованных 
в периодической печати решением Секре-
тариата Правления СП Азербайджана (засе-
дание от 11 января). Премия имени Мирзы 
Фатали Ахундова была учреждена соответ-
ствующим решением Кабинета Министров 
Азербайджанской ССР; 
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 – Ответное интервью Вилаята Гулиева «В 
блокаде? Другого выхода нет», разоблачаю-
щее  коварные планы армянских сепаратис-
тов  и  отражающее реалии Карабахского 
региона на публикацию экс-президента  
Армении Роберта Кочаряна «Арцах в плену» 
14 октября в ленинградской газете «Смена».  
Это же интервью было опубликовано 6 
декабря 1989 года в печатном органе ЦК КП 
Армении – газете «Коммунист» (на русском 
языке) вместе с ответной статьей В.Сарки 
сяна «Дружески протянутый…кулак»; 

 
1990 – Защита докторской диссертации: «Азер-

байджанская филологическая мысль и русс-
кая литературно-общественная среда (первая 
половина ХIХ века)» на заседании Специа-
лизированного Совета по защитам диссер-
таций БГУ; 

 – Отказ от членства в КПСС в знак протеста 
против кровавых военных преступлений, 
совершенных советскими войсками в Баку и 
других регионах Азербайджана в ночь с 19 
января на 20 января; 
– Вилаят Гулиев избран председателем 
Организационного Комитета конференции  
«Азербайджанская Демократическая Респуб-
лика: история, политика, культура» и высту-
пил на ней с докладом «АДР в зарубежных 
источниках» в мае в Баку; 

 
1991 – Решение ВАК бывшего СССР о прис-

воении Вилаяту Гулиеву ученой степени 
доктора филологических наук; 

 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 56 

1992 – Вилаят Гулиев-составитель, редактор и 
автор предисловия сборника материалов 
конференции «Азербайджанская Демократи-
ческая Республика», опубликованного от-
дельной книгой в издательстве «Азернешр»; 

 – Вилаят Гулиев-автор перевода с русского 
на азербайджанский язык и автор пре-
дисловия книги «Двадцать три Насреддина. 
Анекдоты о Молле Насреддине в фольклоре 
народов мира», выпущенной издательством 
«Гянджлик»;  

 – Вилаят Гулиев-главный редактор газеты 
«Миллет»-основного печатного органа Пар-
тии Национальной Независимости Азербай-
джана и один из ведущих ее деятелей 
ПННА, член Политического Совета  

 
1993 – Перевод в соавторстве с Вели Габибоглу 

книги Льва Гумилева «Древние тюрки» на 
азербайджанский язык, выпущенной  изда-
тельством «Гянджлик»; 

 
1993-1994 – Преподавал «Азербайджанский язык и 

литературу» и «Литературу зарубежных 
тюрков» в качестве приглашённого про-
фессора Университета им. Ататюрка (город 
Эрзерум);   
– Соавтор I тома фундаментального труда 
«Антология тюркских литератур за преде-
лами Турции. Азербайджанская литерату-
ра», изданного в анкарском издательстве 
«Отукен» по инициативе Министерства 
Культуры Турецкой Республики. Вилаят 
Гулиев – автор обширного очерка «Общий 
обзор азербайджанской  литературы» (в 
книге - стр.135-180); 
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– Соавтор III тома фундаментального труда 
«Антология тюркских литератур за предела-
ми Турции. Азербайджанская литература», 
выпущенном анкарским издательством 
«Отукен» по инициативе и решению Минис-
терства Культуры Турецкой Республики; 
– Соавтор IV тома фундаментального труда 
«Антология тюркских литератур за преде-
лами Турции. Азербайджанская литература», 
выпущенном анкарским издательством 
«Отукен» по инициативе и решению Минис-
терства Культуры Турецкой Республики; 
– Покинул ряды Партии Национальной 
Независимости Азербайджана из-за возник-
ших разногласий во взглядах по поводу ряда 
внутренних проблем; 
– Принимает участие в организации струк-
тур «Азербайджанской Демократической 
Независимой Партии»; 

 – Публикация книги о терминах, употреб-
ляемых в азербайджанском фольклоре и 
классической азербайджанской литературе  
«Мы и наше слово», в соавторстве с на-
родным писателем Эльчином в издательстве 
«Азернешр»;  

 
1994 – Присуждение Национальной Премии 

Азербайджана имени Гаджи Зейналабдина 
Тагиева; 

 – Участие в работе Международного  симпо-
зиума Центральная Азия – Каспий в городе 
Эдинбург (Шотландия); 
– Принимает участие в Международном 
литературном фестивале, посвященном 500-
летию со дня рождения великого азер-
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байджанского поэта Мухаммеда Физули в 
иракских городах Багдад, Кербела и Киркук;  

 – Исполняет обязанности Первого секретаря 
«Азербайджанской Демократической Пар-
тии Независимости»; 

 – Главный научный сотрудник Института 
Литературы  имени Низами НАНА; 

 
1995 -Написанная вместе с народным писателем 

Эльчином книга «Мы и наши слова» на 
азербайджанскоя языке арабской графикой 
(транслитерация Али Дашгына под назва-
нием «Литературные жанры» была издана в 
Урмии (Иран) 

 
1995-2000 – Избран депутатом Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики I-го созыва от 
Агджабеди-Физулинского одномандатного 
избирательного округа № 52; 

 
1997 – Опубликована книга «Агаоглулар», посвя-

щенная представителям знаменитой азербай-
джанской династии Агаоглу, имевшей нео-
ценимые заслуги в развитии литературно-
культурной и общественно-политической 
жизни Азербайджана и Турции XX века в 
издательстве «Озан». В книге речь идет о 
верном соратнике Ататюрка - Ахмеде Агаог-
лу; первой женщине-адвокате Турции – 
Суреййе Агаоглу; писателе и государствен-
ном деятеле – Самеде Агаоглу; 

 
1998 – Вилаят Гулиев выступил на специальном 

собрании Милли Меджлиса, посвященном 
«Дню геноцида азербайджанцев» с докладом 
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«Необходимо донести до всего мира истины 
о геноциде азербайджанцев» 31 марта; 
– 28 мая 1998 года выступил с докладом на 
специальной сессии Милли Меджлиса, с 
участием Президента Азербайджанской Рес-
публики Г.А.Алиева, посвященной 80-летию 
образования Азербайджанской Демократи-
ческой Республики.  
– Назначен руководителем  Межпарламент-
ской группы дружбы Азербайджан-Турция 
Милли Меджлиса;  
– Вилаят Гулиев-составитель и автор пре-
дисловия книги «Письма из Парижа», выпу-
щенной  издательством «Азернешр» на русс-
ком языке. Издание содержит эпистолярное 
наследие Алимардана бека Топчибашева – 
видного общественного и государственного 
деятеля, депутата Первой Государственной 
Думы России. В книгу вошли отчеты о 
деятельности Азербайджанской делегации 
на мирной конференци в Париже, отправ-
ленные А.Топчибашевым  в адрес Прави-
тельства АДР; 
– Вилаят Гулиев-автор перевода на азер-
байджанский язык и вступительного слова 
одноименной книги опубликованной в 
издательстве «Азернешр»; 

 
1999 – 26 октября Президент Азербайджанской 

Республики Гейдар Алиев подписал Указ «О 
назначении В.М.Гулиева Министром Инос-
транных Дел Азербайджанской Республики»; 

 – Вилаят Гулиев-составитель и редактор 
книги «ГейдарАлиев. Высокий долг и цели 
литературы: Речи, доклады, выступления», 
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выпущенной издательством «Озан». Автор 
предисловия – депутат Милли Меджлиса 
Фаттах Гейдаров; 

 – Издательством «Озан» изданы книги 
«Армянское насилие в Азербайджане» и 
«Удивительная жизнь Исы Султана Шах-
тахтинского; 

 
1999-2004 – Член Совета Безопасности Азербай-

джанской Республики; 
– Председатель Азербайджанского Нацио-
нального Комитета ЮНЕСКО. 
 

2000 – 8 февраля подписан Указ Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара 
Алиева  «О присвоении В.М.Гулиеву дипло-
матического ранга Чрезвычайного и По-
лномочного посла»; 

 – В издательстве «Озан» вышла в свет книга 
Вилаята Гулиева «Азербайджанская фило-
логическая мысль и русская литературно-
общественная среда: первая половина XIX 
века»; 
– Вышла в свет книга Вилаята Гулиева 
«Личности, оставившие след в истории». 
Книга очерков-портретов содержит ценней-
ший архивный материал о выдающихся 
литературных деятелях Азербайджана XIX-
XX веков; 

 
2001 – Публикация сборника научно-публицис-

тических статей Вилаята Гулиева «Ачыг 
сёзюн хикмэти» («Цена правдивого слова») 
в издательстве «Озан»; 
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 – Вилаят Гулиев-составитель, переводчик и 
автор предисловия книги «Великий сея-
тель», выпущенной издательством «Озан». 
Книга основана на материалах о жизни и 
творчестве выдающегося азербайджанского 
просветителя и общественного деятеля, ос-
новоположника национальной печати Гасана 
бека Зардаби; 

 
2001-2004 – Вилаят Гулиев – создатель и главный ре-

дактор журнала «Мир дипломатии», изда-
ваемом на азербайджанском, английском и 
русском языках Министерством Иностран-
ных Дел Азербайджанской Республики; 

 
2002 – Публикация  книги статей, исследований и 

заметок на историческую тему «Наша исто-
рия – наша судьба» в издательстве «Турал»;  

 – Издание книга Вилаята Гулиева «Лич-
ности, оставившие след в истории» на 
азербайджанском языке арабской графикой 
под  названием «Азербайджанцы, оставив-
шие след в истории» в городе Кум (Иран) в 
издательстве «Бахшаиш»; 

 
2003  – 8 ноября Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев подписал Распоряжение «О назначе-
нии В.М.Гулиева министром Иностранных 
Дел Азербайджанской Республики»; 
– В издательстве «Озан» в переводе с 
русского Вилаята Гулиева была издана кни-
га современных русских авторов В.Ф.Пано-
вой и Ю.Б.Вахтина «Жизнь  Мухаммеда»; 
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2004 – 2 апреля Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев подписал Распо-
ряжение «Об освобождении  В.М.Гулиева от 
должности министра иностранных дел 
Азербайджанской Республики»; 

 – 7 июня Президент Азербайджанской Рес-
публики Ильхам Алиев подписал Распо-
ряжение «О назначении  В.М.Гулиева Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Респуб-
лики Азербайджан в Республике Польша»; 

. 
2006 – - Посол Азербайджана в Польше Вилаят 

Гулиев – автор предисловия  книги «Азер-
байджан» известного американского уче-
ного-азербайджановеда польского проис-
хождения, профессора Варшавского уни-
верситета Тадеуша Святоховского из серии 
«Государства мира»  в издательстве «Трио» 
Варшавы.  

 
2007` – В соответствии с Указом Президента Азер-

байджанской Республики Ильхама Алиева 
от 12 января 2004 года «Об осуществлении 
массовых изданий на азербайджанском язы-
ке латинской графикой» и «передаче в дар 
всей библиотечной сети страны произве-
дений выдающихся представителей азер-
байджанской и мировой литературы» в изда-
тельстве «Шарг-Гарб» были опубликованы 
«Избранные произведения» Ахмеда бека 
Агаоглу. Сборник составлен Вилаятом 
Гулиевым, который является  автором пре-
дисловия, а также примечаний и пояснений 
к тексту в соавторстве с член-коррес-
пондентом НАНА Азизом Мирахмедовым; 
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– Вилаят Гулиев-автор предисловия к книге 
произведений современных азербайджан-
ских писателей под названием «Czerwona 
Limuzyna» («Красный лимузин»). В книгу 
вошли рассказы Максуда Ибрагимбекова, 
Анара, Чингиза Абдуллаева; Эльчина; 
Айдына Талыбзаде, Вагифа Султанлы, 
Гашама Наджафзаде; Эльчина Гусейнбейли, 
Рашада Меджида, Магсад Нура, Гулу 
Агсеса, Салима Бабуллаоглы, Ильгара 
Фехми, Юсифа Первиза; 
 

2008  – В издательстве «Озан» вышли в свет 
книги: «Азербайджан на Парижской Мирной 
Конференции: 1919-1920 годы» (пер.с англ. 
и автор предисловия - Вилаят Гулиев), а 
также «Судебный процесс Бехбуд-хана 
Джаваншира» (подготовка к изданию, адап-
тированный перевод с османско-тюркских 
источников, и автор предисловия - Вилаят 
Гулиев); 

 – В издательстве «Мутарджим» в серии 
«Библиотека филолога» вышел в свет сбор-
ник «Ахмед Джафароглу. Избранные произ-
ведения», где собраны литературные, исто-
ричесике и лингвистические филологичес-
кие труды известного турецкого тюрколого 
азербайджанского происхождения.  Соста-
витель, автор перевода, вступительного 
слова, а также примечаний и пояснений к 
тексту -  Вилаят Гулиев; 

 
2009 – В книгу Вилаята Гулиева «Нобелевские 

лауреаты по литературе»  вошли краткие 
биографии известных писателей мира, 
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обладателей этой высокой премии. Публи-
кация издательства «Мир книги»; 

 – В издательстве «Озан» вышла в свет книга 
«Записки последних лет», повествующая о 
выдающихся личностях азербайджанской 
культуры, литературы, о выдающихся пред-
ставителях национальной просветительской 
и философской мысли  XIX-XX веков, а так-
же о общественно-политических процессах, 
повлиявших на ход истории нашей страны; 

 – Послесловие Вилаята Гулиева к роману 
Кямала Абдуллы «Неоконченная рукопись», 
изданному в Польше;  

 
2010 – 30 марта Президент Азербайджанской Рес-

публики Ильхам Алиев подписал Распоря-
жение «О назначении В.М.Гулиева Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Респуб-
лики Азербайджан в Республике Венгрия»; 

 – Распоряжением Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева от 26 мая «О присуждении 
государственных премий Азербайджанской 
Республики в области науки, культуры и 
литературы за 2010 год» Вилаят Мухтар 
оглу Гулиев был был удостоен Государст-
венной Премии Азербайджанской Респуб-
лики за выдающиеся заслуги в области 
литературоведения; 

 – Указом Президента Польши за выдаю-
щиеся заслуги в укреплении дипломати-
ческих отношений и развитии политических 
и культурных связей между Азербайджаном 
и Польшей Вилаят Гулиев был награжден 
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Командорской степенью Ордена Заслуг пе-
ред Республикой Польша; 

 – Вилаят Гулиев-составитель, автор всту-
пительного слова, комментариев и приме-
чаний книги «Из наследия азербайджанской 
политической эмиграции в Польше. 30-е 
годы XX века», опубликованной на русском 
языке в польском городе Торунь в изда-
тельстве Адама Маршалека. Книга содержит 
ценные материалы из архивов и библиотек 
Польши о деятельности азербайджанский 
политической эмиграции в этой стране. 

 
2010-2021 – Был Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Азербайджанской Республики в 
Венгрии; 

 
2011 – Книга Вилаята Гулиева «Польские татары 

в Азербайджане» (на русском языке) вышла 
в свет в издательстве Адама Маршалека в 
польском городе Торунь; 

 – Книга «Бекир Чобанзаде в Будапеште» в 
переводе на венгерский Лауры Паль и Светы 
Абдуллаевой вышла в Будапеште; 

 – Вилаят Гулиев -автор предисловия  и 
перевода с английского языка романа 
английского писателя и публициста 20-го 
века Джорджа Оруэлла «1984», выпущен-
ного издательством «Ганун»; (это произ-
ведение было переиздано в 2016, 2017, 2019, 
2020, 2021, 2022 годах тем же издатель-
ством) 

 – Вилаят Гулиев -автор предисловия  и 
перевода с английского языка повести 
английского писателя Джорджа Оруэлла 
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«Скотный двор»; выпущенной издатель-
ством «Ганун» (это произведение было 
переиздано в 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 
2021 годах тем же издательством) 

 – Вилаят Гулиев– автор предисловия к книге 
Ройи Тагиевой «Азербайджанский ковер», 
изданной в  Будапеште на венгерском языке;  

 – Вилаят Гулиев– автор предисловия к книге 
Намига Алиева «Международное право и 
Нагорно-Карабахский конфликт», изданной 
в  Будапеште на венгерском языке; 

 – Вилаят Гулиев– автор предисловия к книге 
Кямала Абдуллы и Марии Кенеши «Давайте 
говорить по-азербайджански», изданной на 
венгерском языке в  Будапеште; 

 
2012 – Вилаят Гулиев-составитель и автор всту-

пительного слова книги «Азербайджан 
глазами молодых венгерских ученых», из-
данной на венгерском, турецком и англий-
ском языках в Будапеште. В книгу вошли 
исследования молодых венгерских ученых в 
области азербайджанского языка, литера-
туры, культуры, экономики, общественной 
жизни, международных отношений нашей 
страны;  

 – В Будапеште на венгерском языке были 
изданы «Комедии и проза» Мирзы Фатали 
Ахундзаде. Перевод с оригинала – Мария 
Кенеши. Автор предисловия – Вилаят 
Гулиев; 

 – К 60-летию со дня рождения Вилаята 
Гулиева на страницах азербайджанской 
научной и периодической печати появились 
статьи: «В просторном коридоре фил-
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фака…» (авт. академик Кямал Абдулла),  
«Литератор с мышлением дипломата» (авт. 
академик Теймур Керимли), «Миссия 
самоотверженности» (авт. Асиф Рустамли), 
«Судьба как миф: к 60-летию профессора 
Вилаята Гулиева» (авт. Рустам Кямал), 
«Юбилейное письмо профессору Вилаяту 
Гулиеву» (авт. Низамеддин Шамсизаде), а 
также поздравительное письмо от  СП 
Азербайджана. 

 
2013 – Вилаяту Гулиеву за  книгу «Из наследия 

политической эмиграции Азербайджана в 
Польше: 30-ые годы ХХ века» (на русском 
языке) присуждена премия имени Яшара 
Гараева, учрежденная СП Азербайджана за 
«За наилучшую и достойную пропаганду 
Азербайджана за рубежом».  Книга признана 
лучшим публицистическим произведением, 
повествующем  об Азербайджане; 

  
2014 – Вилаят Гулиев-автор вступительного слова  

к книге Гюнель Анаргызы «Карабахские 
рассказы», изданной на венгерском языке в 
Будапеште. Автор перевода – Света 
Абдуллаева; 

 
2015  – Историко-литературное эссе Вилаята 

Гулиева «Супруга премьер-министра» опуб-
ликовано в виде отдельной книги издатель-
ством  «Ганун». Книга посвящена Шафиге 
Гаспринской – супруге одного из основате-
лей АДР Насиба бека Усуббекова, занимав-
шего в разные годы пост премьер-министра 
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и министра просвещения АДР и повествует 
о личной жизни Н.Усуббекова;  

. – Книга Вилаята Гулиева «Азербайджанская 
школа в российском востоковедении» опуб-
ликована на английском языке будапешт-
ским издательством «L`Harmattan»; 

 – Вилаят Гулиев-автор перевода с крымско-
татарского, автор вступительного слова, 
примечаний и пояснений к роману Исмаил-
бека Гаспринского «Франкистанские пись-
ма», опубликованного издательством «Ганун»; 

 – Вилаят Гулиев-автор вступительного слова 
к книге Земфиры Сафаровой «Узеир 
Гаджибеков– основоположник азербайджан-
ской профессиональной музыки» в переводе 
– Тамаша Вархеги и к книге «Избранные 
произведения» Абдуррагима бека Ахвердие-
ва в переводе – Марии Кенеши, опублико-
ванным в Будапеште на венгерском языке; 

 – Вилаят Гулиев-автор послесловия к книге 
«Избранные произведения» Анара, изданной 
на венгерском языке в Будапеште; 

 
2016 – Публикация книги «Мы и наше слово» в 

соавторстве с народным писателем Эльчи-
ном в издательстве «Шарг-Гарб». Книга 
содержит обьяснение на основе соответ-
ствующих примеров более чем 300 терми-
нов, касающихся азербайджанского фольк-
лора, ашугского стиха и классической 
литературы; 

 – Публикация совместного с Вели Габибоглу  
перевода с русского на азербайджанский  
язык книги Льва Гумилева «Древние тюрки» 
издательством «Книжный клуб»;  
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2017  Книга «Два автора «Фиюзата», Вилаята 
Гулиева, посвященной жизни и творчеству 
двух авторов литературно-художественного 
и общественно-политического журнала 
«Фиюзат»: писателя, журналиста и общест-
венного деятеля крымско-татарского проис-
хождения Асана Сабри Айвазова и анато-
лийского турка – Ахмеда Камала Акунала. 
Книга выпущена издательством «Элм и 
тахсил» («Наука и образование»); 

 – Вилаят Гулиев-автор предисловия к книге 
Хаввы Мамедовой «Ходжалинский гено-
цид», изданной в  Будапеште в переводе на  
венгерский язык Тамаша Вархеги;  

 
2018  – Указом Президента Венгрии за активную 

общественно-политическую деятельность и 
укрепление сотрудничества между Азербай-
джанской Республикой и Венгрией  Вилаят 
Гулиев был удостоен Офицерского креста 
Ордена «За заслуги» Венгрии;  –  

 --Вилаят Гулиев - составитель, автор 
предисловия и пояснений к тексту книги 
«Азербайджан на Парижской Мирной 
Конференции», изданной на трех языках 
(венгерском, английском и французском) в 
Будапеште;  

  – Публикация перевода книг: «Алимардан-
бек Топчубашов: Защитим интересы род-
ного Азербайджана!» с русского языка и  
«Алимардан-бек Топчубашов: Требования 
азербайджанской делегации к Парижской 
мирной конференции» с английского  в 
издательстве «Ганун»; 
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 – Публикация перевода книг «Алимардан 
Топчубашов: Мы верили в независимое 
будущее нашего народа» в Государственном  
Центре Перевода и «Алимардан-бек 
Топчубашев. Избранное из «Каспия» (в 
переводе на азербайджанский язык) и 
русский: Али Мардан бек Топчибашев. 
Избранное из «Каспiя») в издательском доме 
«Каспий». («Каспий» - одна из старейших и 
наиболее долговременно издававшихся (с 
1881 по 1919 годы) азербайджанских 
русскоязычных  газет); 
– В издательстве «Ганун» вышла в свет 
книга «Денстерфорс в Баку: Бакинский днев-
ник генерала Денстервиля: август-сентябрь 
1918 года». Книга посвящена одной из 
драматичных страниц азербайджанской 
истории – ожесточенной борьбе за Баку в 
августе 1918 года. Именно в это время по 
приказу эсеро-дашнако-меньшевикского аль-
янса – Центрокаспийской диктатуры в 
Азербайджан были приглашены  английские 
оккупационные войска – армия Денстерфорса 
под командованием генерала Л.Денстервиля, 
развернувшего активную деятельность против 
молодой Азербайджанской Республики; 

 
2019 – 19 июля Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев подписал Распоряжение о награж-
дении сотрудников органов дипломатичес-
кой службы Азербайджана. Согласно Указу, 
за плодотворную деятельность в органах 
дипломатической службы Азербайджана 
Вилаят Гулиев был награжден орденом «За 
службу Отечеству» 2-й степени; 
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– Вилаят Гулиев-составитель, переводчик, 
автор обстоятельного предисловия, пояс-
нений и примечаний к тексту книги «Кто 
я?», Ахмеда Агаоглу, посвященной 150-
летию со дня рождения писателя, публи-
циста, политика и общественного деятеляэ 
Издание: Государственного Центра 
Перевода; 
Публикация двух книг: «Где же наша 
интеллигенция?» и «Смерть, потрясшая 
Турцию: к 80-летию со дня кончины Ахмеда 
Агаоглу» в издательстве «Ганун», в которых 
Вилаят Гулиев – автор вступительного 
слова, пояснений и примечаний. В первой 
книге  также - переводчик с русского, во 
второй-составитель (на основе различных 
турецких источников);   
– За выдающиеся заслуги в развитии 
тюркологии и упрочение научно-культурных 
связей между тюркскими государствами был 
награжден медалью «Абай Кунанбаев» 
международной организации  ТЮРКСОЙ. 
Медаль  вручил находящийся в Будапеште с 
рабочим визитом Генеральный Секретарь 
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов; 
– Публикация  книги Вилаята Гулиева 
«Ататюрк и Ахмед Агаоглу», повествующая 
о тесном сотрудничестве и идейной дружбе 
основателя современного турецкого госу-
дарства Мустафы Кемаля Ататюрка и его 
верного сподвижника Ахмеда Агаоглу в 
издательстве «Ганун», а также Центром 
Ататюрка. 
– В издательстве «TEAS Press» была 
опубликована книга «Ахмед бек Агаоглу. 
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Воспоминания». Составитель, автор перево-
да на азербайджанский язык, автор пре-
дисловия, пояснений и примечаний к тексту 
– Вилаят Гулиев. 
	

2020 Вилаят Гулиев - переводчик на азербай-
джанский язык, составитель очерка о жизни 
и творчестве автора и пояснений к тексту 
книги польского писателя Рышарда Капу-
инского «Шахиншах», выпущенной  Госу-
дарственным Центром Перевода; 
– В Стамбуле на турецком языке в 
издательстве «Зенгин яйымчылыг» вышла в 
свет книга Вилаята Гулиева «Ататюрк и 
Ахмет Агаоглу»; 

 – В Будапеште на венгерском языке была 
издан сбоник рассказов Абдуррагима бека 
Ахвердиева «На вершине горы». Автор 
перевода на венгерский язык – Мария 
Кенеши. Автор вступительного слова – 
Вилаят Гулиев; 
– В Тебризе в издательстве «Парлаг гелем» 
(«Блестящее перо») были опубликованы 
арабской графикой бакинские издания ан-
тиутопического романа «1984» и сатиричес-
кой повести «Скотный двор» английского 
писателя 20-го века Джорджа Оруэлла. 
Автор перевода этих произведений с 
английского языка на азербайджанский – 
Вилаят Гулиев; 

 – Вилаят Гулиев – автор  предисловия и 
обстоятельных примечаний мемуаров   
Суреййи Агаоглу «Вот так и прошла целая 
жизнь. В ожидании беззвучного корабля». 
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Издание Исследовательского Центра Ахмеда 
бека Агаоглу на азербайджанском языке; 

 – Предисловие Вилаята Гулиева к фото-
альбому «Баку глазами азербайджанских и 
венгерских фотографов», изданному на вен-
герском и английском языках  в Будапеште;  

 
2021 – Указом Президента Венгрии за активную 

общественно-политическую деятельность и 
укрепление сотрудничества между Азер-
байджанской Республикой  и Венгрией  
Вилаят Гулиев был удостоен Командорского 
креста Ордена «За заслуги» Венгрии;  

 – В издательстве «Чапар» была опубли-
кована книга Вилаята Гулиева «Повест-
вования о Первой Республике» где был 
проанализирован ряд новых исторических 
документов и материалов, а также пред-
ставлена информация  о  выдающихся деяте-
лях Первой Азербайджанской Республики;
  

 – В издательство «Ганун» была опубли-
кована книга Льва Гумилева «Древние 
тюрки». Авторы перевода с русского на 
азербайджанский язык: Вилаят Гулиев и 
Вели Габибоглу. Автор предисловия – 
Вилаят Гулиев; 

 – 30 сентября ученый-лингвист, доктор 
филологических наук, профессор Вилаят 
Гулиев был удостоен Специальной премии 
А Государственного Центра Перевода с 
вручением «Почетного Диплома и Нагруд-
ного Знака» за высокопрофессиональный 
перевод роман Джорджа Оруэлла - «1984» и 
повесть «Скотный двор»;  
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– В издательстве «Ганун» вышла в свет 
книга Вилаята Гулиева «Азербайджан в 
тюркском мире». Книга содержит исследо-
вания общественно-культурных и духовных 
связей между тюркскими народами. Особое 
внимание уделяется выдающимся личностям 
и значимым событиям в азербайджанской 
культуре;  

 
2022 – 4 мая Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев подписал Распоряжение «О назна-
чении В.М.Гулиева Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом в Боснии и Герцоговине»; 

 – В Государственном Центре Перевода 
вышла в свет книга Вилаята Гулиева «Три 
великие поэтессы Карабаха». Книга посвя-
щена известным карабахским поэтессам – 
Ашуг Пери, Хуршидбану Натаван и Фатме 
ханум Кемине; 
– В издательстве «Ганун» была опублико-
вана книга Вилаята Гулиева «Экстрадиция 
Рамиля Сафарова: Как это было?» В книге 
рассказывается о закулисной истории осво-
бождения из венгерской тюрьмы  офицера 
азербайджанской армии с помощью 
Посольства нашей страны. 
– В Стамбуле на турецком языке в 
издательстве «Зенгин яйымчылыг» вышла в 
свет книга Вилаята Гулиева «Близкие и 
далекие турки», посвященная истории и 
выдающимся личностям малочисленных 
тюркских народов; 
– В издательстве «Teass Press» в переводе с 
английского вышел в свет антиутопический 
роман Джорджа Оруэлла «1984». Автор 
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перевода си предисловия - Вилаят Гулиев; 
– «Премия Вилаята Гулиева» за лучший 
перевод с английского языка учреждена 
издательством «Ганун»; 
– Вилаят Гулиев- научный редактор  и автор 
вступительного слова  книги Джемиля Алек-
сандровича-Насифи «История литовских 
татар и древняя история Азербайджана», 
изданной в  Вильнюсе на русском языке; 

 – К 70-летию со дня рождения в Азер-
байджанской Национальной Библиотеке в 
серии «Выдающиеся личности Азербай-
джана» была издана библиография «Вилаят 
Гулиев»;  
– Вилаят Гулиев в связи с 150 летием 
известного публициста и общественного 
деятеля Омара Фаика Неманзаде принимал 
участие в подготовке к печати его книги 
«Статьи в газете «Азербайджан» и написал 
предисловие к ней;  
– Как известный ученый и литературовед 
Вилаят Гулиев в разное время входил в 
состав редколлегии газеты «Литература и 
искусство» («Адабият ве инджесенет»), жур-
налов «Азербайджан» и «Улдуз», а также в 
Редакционный Совет таких фундаменталь-
ных изданий, как 150-томной Библиотека 
Всемирной литературы и 100-томной 
«Библиотека филолога». 
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Vilayət	Quliyevin		
görkəmli	şəxsiyyətlər	haqqında	fikirləri	

 
Heydər Əliyev dünya miqyasına çıxan, dünya liderləri və 

beynəlxalq qurumların başçıları ilə Azərbaycanın problemləri 
ətrafında bərabər səviyyəli müzakirələr aparan, zərurət duyulduğu 
məqamlarda öz iradəsini diktə etməyi bacaran (məşhur Lissabon 
sammitində olduğu kimi), mühüm əməkdaşlıq sənədləri im-
zalayan ilk milli lider idi. Xarici səfərlər zamanı onun beynəlxalq 
cameədə necə hörmət və ehtirama layiq görüldüyünü dəfələrlə 
müşahidə etmişəm. 

 
 

Həsən bəy Zərdabi mənim üçün kimdir? XIX əsrin ilk 
böyük, həqiq Azərbaycanlısı! Xalqımıza “müsəlman ümmətidən 
türk millətinə çevrilməyin yolunu göstərən ilk bələdçilərdən biri. 
İlk Azərbaycan milliyyətçisi və vətənpərvəri! Onilliklər boyu 
Azərbaycan türkünün vəkili və sözçüsü, onun dərdlərinin 
tərcümanı və ifadəçisi. Milləti ayaqda saxlayan üç böyük təməlin 
-mətbuatın, məktəbin, teatrın qurucusu! 

“Əkinçi” qəzetinin adı təsadüfən seçilməmişdi. Bu adın 
yalnız qəzetin aqrar istiqamətini bildirməyə xidmət etdiyini 
düşünmək sadəlövhlük olardı. “Əkinçi” adının altında böyük 
məna, geniş və əhatəli fəaliyyət proqramı gizlənirdi. Təkcə 
Azərbaycan kəndlisini daha yaxşı, çağdaş üsullarla daha səmərəli 
işləməyə öyrətmək yox, həm də onun ürəyinə və beyninə maarif 
toxumu səpmək lazım idi. Təkcə “yağdan süd qayırmağı” 
öyrətmək yox, həm də bir millət kimi monolit birliyə, millətin 
“yağı yağ üstə çıxıb ayranı ayranlıq” olmasına çalışmaq lazım idi. 
Bir sözlə, maarif əkinçisi üçün ən böyük tarla şüurunu fanatizm, 
cəhalət və laqeydliyin basdığı geniş xalq kütlələri idi. 

Beləcə, Həsən bəy Zərdabi özü Azərbaycan milli şüuruna, 
mədəniyyət və mənəviyyatına bir Əkinçi kimi daxil olmuşdu. 
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XX yüzilliyin görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimlə-

rindən biri olan Əlimərdan bəy Topçubaşov tək doğma 
Azərbaycanın deyil, Rusiya, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqin türk-
müsəlman xalqlarının mədəni həyatı, siyasi tarixi və milli azadlıq 
mübarizəsində mühüm rol oynayıb. 70 illik ömrünün təxminən 
yarım əsri keçmiş Rusiya imperiyası hüdudlarında yaşayan türk 
millətlərinin siyasi cəhətdən maariflənməsinə və təşkilatlan-
masına, Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasına və 
beynəlxalq miqyasda tanıdılmasına, milli-ictimai həyatın bir çox 
sahələrinin mütərəqqi, demokratik ideyalarla zənginləşməsinə 
həsr edib. Son dərəcə mürəkkəb şəraitdə qarşıya qoyulan bütün 
məqsədlərə nail olmaq üçün o, hüquqşünas, qəzet redaktoru, 
publisist, siyasətçi, parlament üzvü, diplomat, dövlət xadimi, 
siyasi mühacirət hərəkatının lideri kimi ən müxtəlif səviyyələrdə 
onilliklər boyu yorulmadan, böyük əzm və iradə ilə mübarizə 
aparıb. 

 
 

Əhməd Ağaoğlu yalnız övladı olduğu Azərbaycan xalqının 
deyil, bütün türk-islam dünyasının ədəbi-mədəni, ictimai-siyasi 
fikir tarixində müstəsna xidmətləri olmuş görkəmli şəxsiyyət-
lərimizdən, milli tarix və mədəniyyətimizdə öz layiqli qiymətini 
almış, böyük türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə ictimai-siyasi 
fikrinin formalaşması istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyət, 
zəngin nəzəri, elmi-ədəbi irsi tam şəkildə tədqiq edilməmiş, 
araşdırılıb öyrənilməmiş fikir nəhənglərimizdən biridir. 

Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında kitab yazmaq mənim bir 
azərbaycanlı kimi vətəndaşlıq borcum idi. İstədim ki, alim, 
hüquqşünas, müxbir, millət fədaisi, türk birliyi və müstəqilliyin 
müdafiəçisi olan bu insan haqqında bildiklərimizi bizdən sonrakı 
nəsillərə ötürək. Çünki xalqımız belə insanları unutmamalı, onları 
daim öz qəlbində əbədi yaşatmalıdır.  
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Üzeyir bəy “Azərbaycan” qəzetində dərc etdirdiyi məqa-

lələrdə həm daxili vəziyyətə, ölkədə gedən siyasi proseslərə, həm 
də Azərbaycan Cümhuriyyətindən kənarda, xüsusən də qonşu 
dövlətlərdə baş verən hadisələrə xüsusi diqqət yetirilirdi. Müəllif 
“bolşevik Rusiyasının Azərbaycanın istiqlalına düşmən kə silmiş 
qüvvələri, Qarabağdakı erməni fitnəkarlıqları, Gürcüstan və 
Şimali Qafqazla əməkdaşlığın zəruriliyi və Qafqaz millətlərinin 
birliyi, Paris  sülh konfransındakı yeniliklər və s. haqqında, 
Oktyabr çevrilişinin yalan vo dcmoqogiyası barəsində yazırdı. 
Onun fikrincə, Rusiyadakı inqilablar çar istibdadını devirməklə 
bir addım irəli getmişdilərsə, Rusiyanın əsir millətlərini yenidən 
boyunduruq altına salmaq niyyətləri ilə əslində yenidən çarizmin 
mövqeyinə qayıtmışdılar. Üzeyir bəy yazırdı: “Əgər Lenin öz 
sözünə əməl edib Rusiyadakı millətləri azad etmək kimi məqduri 
olan əmri  yerinə yetirsə idi, bolşevikliyə böyük xidmət göstərmiş 
olardı. Halbuki azadlıq əvəzinə nə gördük? Azad olmağa cürət 
etmiş millətlərin bolşevik qoşunları tərəfindən qətliam edilməsini 
gördük... Və bu qətliam millətlər üzərində icra edildi? O millətlər 
üzərində ki, imperializm zəncirinin ən ağırbənd halqaları altında 
inləməklə hamıdan əvvəl azad olmağa möhtac və layiq idilər...”.  

 
 

Yaradıcılığının ensiklopedik xarakteri ilə seçilən professor 
Əhməd Cəfəroğlunun elmi irsində azərbaycanşünaslığın çeşidli 
problemləri mühüm yer tutmaqdadır. O mənsub olduğu xalqın 
yalnız dilini, tarixini, ədəbiyyatını öyrənməklə kifayətlənməmiş, 
həm də ötən əsrin 20-ci illərində əsas mərkəzlərindən biri 
Türkiyədə olan Azərbaycan siyasi mühacirətinin fəal xadimi kimi 
tanınmışdı. Sonralar elmi yaradıcılığı siyasi fəaliyyətini üstələsə 
də Əhməd Cəfəroğlu həyatının sonuna qədər Azərbaycanın 
istiqlalı ideyasının atəşin tərəfdarı, rus şovinizmi və kommu-
nizmin barışmaz düşməni olaraq qalmışdır. 
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Gözəl alim, qeyri-adi dərəcədə saf və səmimi insan, 

ədəbiyyatımızın cəfakeşi, XX əsr Azərbaycan filologiya elminin 
inkişafına öz möhürünü vurmuş akademik Məmməd Cəfər 
Cəfərovu xatırlayanda hər dəfə onu yaxından tanıyanların, 
onunla davamlı ünsiyyətdə olanların hamısı kimi mənim də 
ürəyimdən bu sözlər keçir. 

Cəfər müəllim adına, şöhrətinə, titullarına baxmayaraq 
tələbələrlə son dərəcə sadə və səmimi davranırdı, onların ürəyinə 
yol tapmağa çalışırdı, bir sıra həmkarlarından fərqli olaraq ifrat 
sərtlik və yersiz tələbkarlıq göstərmirdi.  

Və aradan illər, onilliklər ötsə də “Dünyadan gör necə 
insanlar keçib!” – deyə xatirələrini andığımız, sıralarımızda 
həmişə yerini gördüyümüz belə şəxsiyyətlər sırasında gözəl insan 
və böyük elm adamı akademik Məmməd Cəfər Cəfərov öz 
dəyişməz mövqeyi ilə qalacaq. 

Əslində belə insanlar sadəcə dünyadan keçib getmirlər. Onlar 
həmişə dünyada qalırlar. Xeyirxah əməlləri ilə xalq üçün gör-
dükləri böyük işlərlə, sağlıqlarında özlərinə qoyduqları abidə ilə... 

 
 

Bir neçə ali məktəb bitirmək, yüzlərlə kitab oxumaq, ən 
müxtəlif  mövzularla bağlı yerli-yataqlı mülahizə yürütmək hələ 
ziyalılıq göstəricisi deyildir. Ziyalılıq əqli, mənəvi və əxlaqi 
keyfiyyətlərin bir şəxsin timsalında təcəssümüdür. Ziyalılıq 
qeyri-adi bir istedaddır. Bəlkə də Allah vergisidir. Bu istedad 
Əziz müəllimdə vardı. Bu vergi ona verilmişdi. 

Hərdən fikirləşirəm ki, Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, Hadi, 
Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi böyük 
şəxsiyyətlər haqqında araşdırmalar aparan, əsərlər yazan Əziz 
Mirəhmədov onların nurlu, işıqlı cəhətlərini təkcə elmi 
tədqiqatlarında əks etdirməmişdi, həm də müəyyən mənada öz 
düşüncə tərzinə və şəxsiyyətinə köçürməyə müvəffəq olmuşdu. 
Əziz müəllim bir sıra parlaq adlarla təmsil olunan Azərbaycan ədəbi 
fikrinin və ədəbiyyatşünaslığının son mogikanlarından biri idi. 
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Əziz Mirəhmədov mənə ali məktəbdə dərs deməyib. 
Aspiranturada elmi rəhbərim olmayıb. Ancaq onu həmişə həyatda 
və elmdə müəllimim saymışam. Müəllimim və ağsaqqal dostum... 

 
 

Görkəmli dövlət xadimi, tarixçi-alim və səfir Həsən 
Həsənov Varşavada qonağı olduğum vaxt bir dəfə yarızarafat, 
yarıciddi şəkildə demişdi: “Bax, sən də neçə illərdi ki dövlət 
qulluğundasan, arada bir nazir də oldun, amma insanların 
yaddaşında  alim kimi qalmısan. Mən isə bu qədər kitab yazsam 
da,  daha çox məmur kimi, vəzifəli şəxs kimi tanınıram”. 

Həsən müəllim dediyi sahələrin ikisində də həmişə ciddi 
uğurlara imza atmış yüksək intellektə malik şəxs kimi, böyük 
işgüzarlıq qabiliyyəti, tükənməz enerjisi, unikal yaddaşı, ədalət 
duyğusu, milli təəssübkeşlik hissi ilə seçilən idarəçi və dövlət 
adamı, alim və ziyalı kimi tanınıb. 60 illik fədakar xidmətdən 
sonra haqq etdiyi qanuni istirahət illərində  elmi fəaliyyət və 
yaradıcılıq  daha böyük vüsət alacağına inanıram. 

 
 

Yaradıcılığını, ədəbi-ictimai fəaliyyətini əlli ildən bəri peşə-
kar ədəbiyyatçı, ədəbiyyat tənqidçisi (yəqin ki, sıravi oxucu kimi 
stajım 60 ilə yaxın olar!) kimi izlədiyim görkəmli yazıçımız 
Anar mənim nəzərimdə sözün, fikrin perpetuum mobilesi- bir an 
belə hərəkətdən, fəaliyyətdən qalmayan sehrkar maşını, mexa-
nizmidir. Onun yaradıcılığı son 60 illik həyatımızın – sevinc və 
kədərlərimizin, qələbə və məğlubiyyətlərimizin, dünyanı dərk 
etmək, günəşin altında öz yerimizi tapmaq uğrunda mübari-
zəmizin güzgüsüdür. Bir çox hallarda “son ensiklopedist” təyinini 
əski zamanların görkəmli insanlarına şamil edirlər. Tam 
məsuliyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, yazıçı, şair, tərcüməçi, 
dramaturq, ədəbiyyat tarixçisi, tənqidçi, sənətşünas, ssenarist, 
rejissor, ictimai-siyasi xadim, söz və fikir sərrafı Anar bizimlə bir 
vaxtda yaşayan, bizimlə bir sırada addımlayan “son 
ensiklopedistimizdir” 
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Müasir Azərbaycan şerinin özünəməxsus yaradıcılıq dünyası, 

təkrarsız poetik aləmi olan görkəmli nümayəndələrindən biri 
Məmməd Arazı “fikir şairi” hesab edənlər o qədər də çox deyil. 
Bəlkə də onun sözünün oxucuya fikrindən tez çatması buna 
imkan verib? Sözün sehrindən, gözəlliyindən, söz ilmələrinin 
mürəkkəbliyindən, çoxçalarlılığından heyrətlənən oxucu onların 
mənası üzərində düşünməyə macal tapmayıb? “Məmməd Araz 
vətəndaş şairdir” cümləsi onun haqqında yazılan məqalə və 
resenziyaların birindən o birinə keçə-keçə az qala şüara çevrilib. 
Bu qənaət az qala şairin bənzərsiz poeziyası haqqında fikirlərin 
son həddi olub. “Məmməd Araz vətəndaş şairdir” həqiqəti isə 
əslində çox genişdir. Bu həqiqəti görmək, göstərmək üçün 
Məmməd Araz poeziyasını misra-misra yaddaş süzgəcindən 
keçirmək, onun toxunduğu sehirli söz “materialını” ilmə-ilmə 
“sökmək” lazımdır. Nədədir Məmməd Araz həqiqəti? İnsana 
doğma olan hər şeyə sevgidə. İnsana doğma olan şeylərin əzəli 
vətəndir. Məmməd Araz da özündən, öz taleyindən əvvəl “mayası 
nurdan tutulan, qəlbində alov dilli ox çiçəkləyən” Azərbaycan 
torpağını sevib. Onun poetik ömrünün ilki, əzəli Vətənə 
vurğunluqdan başlayıb. 

 
 

Elçinin fəallığına, polemikaya meylinə, ədəbiyyatın, sənətin 
taleyi ilə bağlı mübahisəli məsələlərdəki cəsarət, prinsipiallıq 
hissinə görə bir sıra professional tənqidçiləri qabaqlasa da, 
mərkəzi mətbuatda ardıcıl çıxış edən azsaylı azərbaycanlı 
tənqidçilərdən biri olsa da, o, hər şeydən əvvəl yazıçıdır. Mənə 
elə gəlir ki, Elçinin qarşısında heç vaxt “yazıçılıqmı? 
tənqidçilikmi?” dilemması dayanmayıb. O, tənqidə bir yazıçı 
kimi gəlib, Azərbaycan nəsrində öz üslubunu, yazı texnikasını, 
mövzu və obrazlar aləminin spesifikliyini formalaşdırdığı kimi, 
tənqidçi üslubunu da yarada bilib. 
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Tofiq Hacıyev dilçilərlə ədəbiyyatçılar arasındakı gözə-

görünməz müqaviləni birincilər sırasında pozub, təkcə dilin 
qrammatik qaydalarını öyrənməklə məhdudlaşmayıb, dili yalnız 
linqivistik yox, həm də bədii-estetik baxımından, sənətkarlıq və 
poetika mövqeyindən araşdırmağa başlayıb. Ədəbi fikirimizin nə 
isə xüsusi qısqanclıqla yanaşdığı “dilçi-tənqidçilərin” nüma-
yəndələrindən biri də elə Tofiq Hacıyev olub. Alim istər klassik 
irsdən, istərsə də müasir Azərbaycan şair və yazıçılarının yara-
dıcılığından bəhs edərkən bədii tutumu, estetik zənginliyi, sənət-
kar fərdiyyətini dil faktoru əsasında sınağa çəkir, dilə bələdçilik 
və ondan istifadə məharətinə görə hərənin öz qiymətini verir. 

 
 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin poetik yaradıcılığında 
publisist notlar, tribunluq keyfiyyətləri həmişə -əslində, böyük 
ədəbiyyat gəldiyi gündən güclü olmuşdur. Onun həqiqi vətəndaş 
yanğısı, yurdunun dünəni və bu günü üçün narahatlıq keçirən 
sənətkar həyacanı ilə yazılmış bir sıra şeir və poemaları poetik 
publisistikanın yaxşı nümunələrindəndir. Bu həm də Bəxtiyar 
Vahabzadənin şair, alim, vətəndaş şəxsiyyəti ilə elmi və poetik 
yaradıcılığını, ictimai fəaliyyətini uzlaşdıran əsas amillərdən 
biridir. Orta əsrlər fransız maarifçisi və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi 
Bualo deyirdi ki, üslub müəllifin özüdür. Bu mənada Bəxtiyar 
müəllimin bütün yaradıcılılığı, bütün həyəcan və əndişələri 
arxasında onun səmimi şəxsiyyətini görmək mümkündür.  

 
 

Ədəbiyyatımızın ağsaqqallarından biri, Xalq yazıçısı Hüseyn 
Abbaszadənin 75 yaşı tamam olur. 75 il az ömür deyil. 75 il 
həmdə ömrün bir dönüm nöqtəsidir ki, həmin mərhələdə insan 
istəsə də istəməsə də dönüb geriyə baxır, keçdiyi həyat yolu 
gördüyü işlər haqqında fikirləşir. Hüseyn müəllim geriyə baxanda 
nə görür, nə fikirləşir, nəyə sevinir, nəyə təəssüflənir bunu yəqin 
ki, onun özündən başqa heç kim bilmir. Mən son 10-15 ildə daha 
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yaxından tanıdığım, sıx ünsiyyət qurduğum ağsaqqal dostumun 
Hüseyn müəllimin həyatda və sənətdə insan və və yazıçı kimi 
yaşadığı ömrə öz imkanlarım daxilində nəzər saldım və bu illərin 
arxasında heç vaxt dəyişməyən, sabit xarakterli, ədəbiyyatın sıra 
nəfərliyini özünə həmişə böyük bir rütbə bilmiş xeyirxah və 
iddiasız bir söz zəhmətkeşi ilə bir daha rastlaşdım. 

 
 

Asif Rüstəmli böyük elmə gəldiyi ilk gündən işin çətinindən 
yapışdı. Qarşısına milli mədəniyyət tariximizin öyrənilməmiş, 
yaxud az öyrənilmiş sahələrini, əsərlərini və müəlliflərini 
araşdırmaq vəzifəsi qoydu. Təbii ki, hər hansı mövcud mətni 
araşdırıb dəyərləndirmək də filoloq-alimdən yüksək peşəkarlıq, 
elmi-nəzəri biliklər tələb edir. Naməlum adları və imzaları üzə 
çıxarmaq, siyasi-ideoloji səbəblərə görə unudulmuş, əsərləri  
xalqın mənəvi sərvətinə çevirmək isə bundan qat-qat çətin, eyni 
zamanda şərəfli və gərəkli işdir. Asif düşünülmüş şəkildə 
çətinliyi ilə seçilən ikinci yolu seçdi. Və az müddət ərzində bu 
sahədə tanınan, nüfuzlu mütəxəssislərdən biri kimi formalaşdı. 

 
 

Molla Nəsrəddin Azərbaycan xalqının ən cox sevdiyi, 
gündəlik ünsiyyətində ən çox istinad etdiyi, bu və ya digər həyat 
hadisəsini daim adı ilə əlaqələndirdiyi, yaxud uzaqlaşdırdığı 
məzhəkə ustalarından biri, bəlkə də birincisidir. 

 
 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı tarixinə Corc Oruell təxəllüsü ilə 
daxil olan Erix Artur Bleyer XX əsr ingilis ədəbiyyatının, ədəbi 
tənqid və jurnalistikasının tanınmış nümayəndələrindən biridir. 
Onun yaradıcılığı özünün yüksək intellektual səviyyəsi, ictimai 
haqsızlıq və ədalətsizliklərə qarşı barışmaz ruhu, totalitar təfəkkür 
və idarəçilik üsuluna qarşı mübarizliyi ilə seçilir. 
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Görkəmli	şəxsiyyətlər	Vilayət	Quliyev		
haqqında	

	
Vilayət Quliyev nəzəri dünyagörüşə malik ədəbiyyat tarix-

çisidir, ədəbi əlaqələr üzrə yüksək ixtisaslı elm adamıdır. Bundan 
başqa, Vilayət Quliyevin ədəbiyyat aspektindəki tədqiqatlarında 
elmi-nəzəri şərhlərlə yanaşı, çoxillik diplomatik fəaliyyəti sayə-
sində qazandığı ictimai-siyasi baxışların da xüsusi yeri vardır. O, 
ədəbiyyat hadisələrinə, ədəbi şəxsiyyətlərin həyatı və fəaliyyətinə 
təkcə ədəbiyyatşünaslıq cəhətdən yox, həm də ictimai-siyasi 
baxımdan da qiymət vermək vəzifəsini uğurla həyata keçirir. 
Yaxud da əkisnə, Vilayət Quliyev üçün görkəmli siyasi şəxsiy-
yətlərin, böyük tarixi simaların çoxcəhətli fəaliyyətini araşdırıb 
qiymətləndirərkən, onların tərcümeyi- halının həm də ədəbiyyat 
üçün əhəmiyyətli ola biləcək məqamlarını seçib ayırmaq, 
ədəbiyyatşünaslıq istiqamətində təhlil edib dəyərləndirmək heç 
bir çətinlik yaratmır. 

İsa Həbibbəyli, 
 Akademik, Azərbaycan MEA prezidenti 

 
Görkəmli ədəbiyyatşünas, publisist, tərcüməçi və diplomat 

Vilayət Quliyevin, demək olar, bütün əsərləri, ilk növbədə, zən-
gin mənbələrə əsaslanır. Ancaq vurğulamaq lazımdır ki, müəllif 
həmin mənbələri oxucuya sadəcə təqdim eləmir, onların daşıdığı 
həyat enerjisinin rekonstruksiyasına daha çox diqqət yetirməklə 
insanın əqidə, münasibət və ehtiraslarının canlı tarixi mən-
zərələrini yaradır, keçmişlə bu günü bir-biri ilə bağlamağa çalışır. 

Nizami Cəfərov, 
Akademik 

 
Bütövlükdə, Vilayət Quliyevin əsərləri Azərbaycanın ədəbi-

ictimai fikrinin dərin qaynaqlarını və zənginliyini göstərmək, 
müstəqil dövlətimizin memarları olan şəxsiyyətlərin böyük 
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fədakarlıqlarını xatırlatmaq və milli təfəkkürü formalaşdıran 
ədəbi ənənələrin bütün qatlarını təsəvvür etmək baxımından son 
dərəcə əhəmiyyətlidir. Əslində, bu kitablar Vilayət Quliyevin 
özünün də son iki əsrdə yetişmiş böyük maarifçi, demokrat, 
filosof ziyalılarımızdan biri olduğunu göstərir. 

Sabir Rüstəmxanlı, 
       Xalq şairi, ictimai-siyasi xadim 

 
Vilayət bizim zəhmətkeş, daima öz üzərində işləyən, səriştəli 

və istedadlı bir ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisistimizdir. Vilayət 
Quliyev indiyə qədər nə əldə edibsə, bu həmin zəhmətin və 
istedadın nəticəsidir. Beyləqanın Şahsevən kəndində boya-başa 
çatmış bu adam, öz gücünə Bakıda ali təhsil alıb, rus və ingilis 
dillərini mükəmməl öyrənib, aspirantura qurtarıb, namizədlik və 
doktorluq müdafiə edib, monoqrafiyalar, yüzlərlə məqalələr, 
ingilis və rus orjinallarından bir çox tərcümələr çap etdirib. Bu 
gün onun sözü yalnız filologiyamızın yox, güman edirəm ki, 
ümumiyyətlə, ictimai fikrimizin ifadəsi səviyyəsindədir. Vilayət, 
eyni zamanda, passiv alim olmayıb, son onilliyin çətin siyasi-
ictimai imtahanlarına məruz qalıb, bir vətəndaş kimi az iş 
görməyib. Mən, az qala, iyirmi ildir Vilayət Quliyevi qeyrətli bir 
vətəndaş kimi tanıyıram. Daxili mədəniyyəti, dünyagörüşünün 
əhatəliyi, Qərbi də, Şərqi də yaxşı tanıması, Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının tarixinə yaxından bələd olması, 
onun aqibətindən də nəticə çıxarmağı bacarması, yüksək 
intellektual səviyyəsi, dilləri bilməsi, ən mühüm görüşlərdə belə 
fikirini dəqiq ifadə etməsi Vilayətin üstün cəhətləridir. 

Elçin, 
Xalq yazıçısı 

 
XX əsrdə xalqımızın gerçək tarixi ilə bu gün tanış olmaq 

üçün bizlərə imkan yaradan bir neçə əsl alimdən biri də Vilayət 
Quliyev özüdür. 

O, layiq olmadan unudulan şərəfli adları bizlərə qaytaran-
lardandır. 
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Və o, bu işi ardıcıl, yorulmadan, ləyaqətlə yerinə yetirir. 
Vilayətin ədəbiyyat, mətbuat, maarifçilik tariximizə dair qiymətli 
araşdırmaları çoxları üçün örnək olmalıdır. Onun mənəvi 
keçmişimizə iddiasız və təmənnasız xidmət həm də Gələcəyə 
yönəlmiş ismarıcdır. 

Bu cəhətdən Vilayət Quliyevin fəaliyyəti mənə unudulmaq 
Qulam Məmmədlinin salnaməçilik təcrübəsini, xatirəsi hamımız 
üçün əziz olan Abbas Zamanovun xaricdəki soydaşlarımızla əlaqə 
qurmaq təşəbbüslərini xatırladır. 

Anar, 
Xalq yazıçısı 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri 
 

Bu gün Vilayət Quliyev Azərbaycanın ictimai-siyasi həya-
tında izi və yeri olan, ədəbiyyatın ən ağır sahəsi – nəzəri, praktik 
ədəbiyyatşünaslığın ön sıralarında bərqərar olmuş bir şəxsiy-
yətdir. Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatının – siyasi – ictimai – 
tarixi əlaqələr müstəvisini onsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Görünür, o da özünü bu elmi müstəvidən kənarda hiss edə bilmir. 
Harda olmasından, hansı ölkədə yaşayıb Vətən naminə çalış-
masından asılı olmayaraq Vilayət həmişə ədəbiyyatın içindədir. 
Bu o qədər də asan məsələ deyil. Onlarla, yüzlərlə ədəbiyyatla 
məşğul olub ədəbiyyatın içində nədi, heç həndəvərində  olmayan 
adam var! Vilayət Quliyev isə ədəbi  axtarışlarına bir an belə 
fasilə vermədən çalışır. Dostları baxıb sevinir, ağızbüzənlər çaşır: 
“Bu necə olur?!” deyir. Mən çox gözəl bilirəm, bu necə olur. Bu, 
ürəyində Vətən eşqi, millət təəssübü aşıb-daşanda olur. Bu, 
bayrağa, himnə sədaqət adi həyat tərzinə çevriləndə olur. 
Nəhayət, bu, səni sevən adamların, əzizlərin, dostların, xeyir-
xahların əhatəsində olanda olur. Bu zaman dərindən və rahat köks 
ötürüb keçən illərin, ayların, günlərin hər birinin üzünə şax baxa 
bilirsən. Çünki sən daxilən səbatlısan, özünə, dünəninə, sabahına 
inamlısan. Bu sənsən! Bu, başqa heç bir kəs deyil. 

Bütövlükdə, Vilayət Quliyevin əsərləri Azərbaycanın 
ədəbi-ictimai fikrinin dərin qaynaqlarını və zənginliyini 
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göstərmək, müstəqil dövlətimizin memarları olan şəxsiyyətlərin 
böyük fədakarlıqlarını xatırlatmaq və milli təfəkkürü formalaş-
dıran ədəbi ənənələrin bütün qatlarını təsəvvür etmək baxımından 
son dərəcə əhəmiyyətlidir. Əslində, bu kitablar Vilayət Quliyevin 
özünün də son iki əsrdə yetişmiş böyük maarifçi, demokrat, 
filosof ziyalılarımızdan biri olduğunu göstərir. 

Kamal Abdulla 
Xalq yazıçısı, akademik,  

 
Faktların yeniliyi, zənginliyi, dil üslub cazibədarlığı, təhlil və 

dəyərləndirmələrin orijinallığı, mükəmməlliyi, yaradıcılıq prose-
sinin intensivliyi, səmərəliliyi, mövzuların aktuallığı, bənzər-
sizliyi baxımından möcüzələrin də adiləşdiyi çağdaş dünyamızda 
məni heç kəs filologiya elmləri doktoru, professor Vilayət 
Quliyev qədər heyrətləndirməyib. 

V.Quliyevin bütün əsərləri, o cümlədən tərcümə və tərtibləri 
Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi bərpa olunduqdan sonra nəşr 
edilib və bu yaradıcılıq nümunələri məlum sovet stereotiplərindən 
uzaq, milli mənafeyə xidmət edən sanballı mənəvi sərvətdir. 

Professor Vilayət Quliyevi poliqlot da adlandırmaq olar. O, 
ingilis, polyak, rus, türk, fars və ərəb dillərini mükəmməl bilir və 
əcnəbi dillərdən əsərlər çevirir. Vilayət Quliyev hər şeydən öncə 
fədakar ədəbiyyatşünas-alim, ədəbiyyat tarixçisi və tənqidçidir. 

Azərbaycan həqiqətlərinin Avropa ölkələrində tanıtımı yalnız 
vəzifə borcu deyil, eyni zamanda ziyalılıq səlahiyyəti, fədakarlıq 
missiyasıdır. 

Asif Rüstəmli, 
Filologiya elmləri doktoru,  

professor 
 

Vilayət Quliyev də öz quluna – istedadına bir oğul kimi 
şəfqət gözüylə baxmaqla yanaşı, oğlunu, yəni bədənini də qul 
kimi zillətə mötad eləməkdən, zəhmətə alışdırmaqdan çəkin-
məmişdir və bu zillətdən, bu zəhmətdən bu gün də çəkinmir. Elə 
bunun sayəsində, özünə bu cür zülm eləməyin nəticəsi olaraq 
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elmimizi tez-tez yeni-yeni əsərlərlə, qalın-qalın kitablarla, 
qiymətli nəzəri mülahizələr və dəyərli qaynaqlarla zənginləşdirir. 

Teymur Kərimli, 
Akademik 

 
Ötən yüzilliyin 80-ci illərinin əvvəllərindən ədəbiyyatşü-

naslıq və ədəbi tənqid üzrə yazdığı məqalələri, etdiyi çıxışları ilə 
Azərbaycan ədəbi, ictimai fikrində, ədəbi-kulturoloji həyatında 
böyük qatqıları olan filologiya üzrə elmlər doktoru Vilayət 
Quliyevin sanballı monoqrafiya və tərcümələri həmişə ədəbi 
həyatın uğuru kimi səciyyələnib. 

Son iki onillikdə fəaliyyət sahəsini dəyişərək ölkənin siyasi 
həyatında olmasına rəğmən (əvvəlcə Xarici İşlər naziri, sonra isə 
Polşada və Macarıstanda səfir vəzifələrində işləməsi) ədəbiy-
yatşünas, tənqidçi elmi, ədəbi yaradıcılığından ayırmamış, hələ 
bəlkə də onun fəaliyyət sferasını bir qədər də genişləndirmişdir. 
Bu cəhətdən onun tez-tez müraciət etdiyi tərcümə işini xüsusi 
qeyd etmək gərəkir; belə ki, bir tərcüməçi kimi bu günə qədər 
Vilayət Quliyevin ingilis, rus, türk ədəbiyyatından etdiyi çevir-
mələr professionallığı ilə seçilir. C.Coys, C.Selincer, C.Oruel, 
R.Bredberidən bədii, R.Mustafin, L.Qumilyov, V.Panovadan 
ədəbi çevirmələri milli tərcümə yaradıcılığındakı boşluğu 
doldurur. 

Bədirxan Əhmədov, 
Filologiya elmləri doktoru, professor 

 
Azərbaycandan kənarda yaşayan məşhur azərbaycanlıların 

həyat və yaradıcılığını tədqiq edib, öyrəndiklərini bizə və digər 
millətlərə təqdim etmək Vilayət Quliyevin hər zaman “zəif” 
cəhəti, hobbisi olub. Bu işin öhdəsindən məharətlə gələn müəllif 
səfir kimi çalışdığı ölkələrdə - əvvəllər Polşada, sonradan 
Macarıstanda oranın siyasi, ədəbi və mədəni tarixini araşdırmış, 
polyak və macar xalqlarının ədəbiyyatının Azərbaycan və 
azərbaycanlılarla əlaqələrini öyrənib adi insanlar üçün mətin 
özüllü cığırlar açmağa çalışmış və bu missiyanın öhdəsindən 
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layiqincə gəlmişdir. Nəticədə ölkələrimiz yalnız siyasi müstəvidə 
deyil, eyni zamanda xalqlar, adi vətəndaşlar səviyyəsində 
möhkəm əlaqələr formalaşmışdır. Vilayət müəllim bu xeyirxah 
əməlini bu günün özündə də Macarıstan Respublikasında davam 
etdirir. 

Rafiq Əliyev, 
“İrşad” İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, 

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
 

Vilayət Quliyev Azərbaycan tənqidi və ədəbiyyatşünaslı-
ğında xüsusi yeri və mövqeyi olan bir şəxsdir. Onun tədqiq və 
araşdırmaları çoxsahəlidir. Ədəbi əlaqələr-klassik ədəbiyyat-
müasir ədəbiyyat-mətnşünaslıq fəaliyyəti-tərcüməçilik işi. Mən 
deyə bilmərəm, bu fəaliyyət sahələrinin hansı onun üçün daha 
önəmlidir, amma onu deyə bilərəm ki, bu sahələrin hər birində o 
öz sözünü deyə bilib. 

Vilayət Quliyev sözün həqiqi mənasında istedadlı bir 
insandır və bu istedadı təyin edən mənbə peşəkarlıq və profes-
sionallıqdır. Ədəbiyyat İnstitutundan mənə tanış bir xüsusiyyətini 
qeyd etmək istəyirəm. Ona bir iş tapşırdınmı, çalışar ki, o işin ən 
uğurlu icrasına nail olsun. Fanatikcəsinə kitablar üzərinə əyilmək, 
arxivlərin, oradakı saralmış əlyazmaların tozunu udmaq...klassik 
və müasir ədəbiyyatı fərq qoymadan zərrəsinəcən öyrənmək 
inadcıllığı..məncə, əsl alimin qatlaşdığı əzablı nəşə elə budur! 

Vaqif Yusifli, 
Filologiya elmləri doktoru, tənqidçi 

 
Vilayət müəllim bir müəllif kimi araşdırmalarında heç vaxt 

hakim rolunda çıxış etmir, bu və ya digər personajın əməllərini, 
tarixi şəxsiyyəti ittiham etmir, yəni bu gündən keçmişə 
“emosional mesajlar” göndərmir. O, özünü tarixi hadisələrin və 
proseslərin iştirakçısı kimi aparır təhkiyəsi ilə arxiv qaynaqlarını 
“danışdırmaqla” bir özünəməxsus gerçəklik effekti yaradır. O, öz 
qəhrəmanlarının taleyini hekayət kimi danışa bilən yazıçıdır. 
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Tarixi faktları təhkiyə üçün yararlılığı içindəki yazıçılıq 
ehtirasından gəlir. 

Rüstəm Kamal, 
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas 

	
Vilayət Quliyevin Prezident tərəfindən yenidən, bu dəfə 

Bosniya və Herseqovinaya  səfir təyin olunması həm diplomatlar, 
həm də xalq tərəfindən çox müsbət qarşılanır. Prezident çox 
düzgün seçim edib. Vilayət Quliyev uzun illərdir diplomatiya 
sahəsində çalışıb. Həm nazir, həm də səfir olub. Bu vəzifələrdə də 
bacarıqlı, uğurlu diplomat kimi özünü təsdiqləyib. Burada 
ölkənin seçimi də düzgündür. Çünki Bosniya və Herseqovina çox 
mürəkkəb struktura malik dövlətdir. Həmin ölkədə diplomat kimi 
fəaliyyət göstərmək üçün çox böyük diplomatik ustalıq lazımdır. 
Vilayət Quliyevdə bu bacarıqların hamısı var. 

Həsən Həsənov, 
Keçmiş Baş nazir və xarici   
işlər naziri, səfir, tarixçi
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I	Hissə	
	

ƏSƏRLƏRİ	
	

Kitabları	
 

1987 
1. Mirzə Kazımbəy / Vilayət Quliyev; red. və ön sözün 

müəl. Kamal Talıbzadə; Əziz Mirəhmədov. – Bakı: Yazıçı, 1987. 
– 203, [5] s. 

Zəngin arxiv materialları əsasında yazılmış kitab böyük dilçi 
alim, türk dillərinin elmi qrammatikasının banisi, Kazan və 
Peterburq universitetlərinin pofessoru Mirzə Kazımbəy haqqında 
Azərbaycan dilində ilk monoqrafik tədqiqatdır. Kitabda Mirzə 
Kazımbəyin həyatı və mühiti, Rusiya şərqşünaslıq elmini inkişaf 
etdirib zənginləşdirən əsərləri, pedaqoji fəaliyyəti, maarifçilik 
görüşləri, Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı ilə bağlı araşdırmaları 
geniş əksini tapmışdır.  

Kitabın içindəkilər: Kamal Talıbzadə. Tədqiqat və elmi 
təfəkkürün gücü; Bir neçə söz; Dərbənd; Həştərxan; Kazan; 
Böyük yolun başlanğıcında; Qrammatika; Maarifçi; Yeni 
tədiqatlar sorağında; Kazanla vidalaşma; Peterburq; Son illər, son 
əsrlər; Pavlovsk, yaxud yolun sonu; Mənbələr. 

 
1993 

2. Özümüz və sözümüz / Elçin, Vilayət Quliyev; red. 
Bəhlul Abdulla. – Bakı: Azərnəşr. – 1993. – 115 s.  

Elçin və Vilayət Quliyevin geniş oxucu kütləsi və xüsusən 
alim, tələbə və şagirdlərimiz üçün nəzərdə tutulan “Özümüz və 
sözümüz” adlı kitabı Azərbaycan folkloru, aşıq şeiri, klassik 
ədəbiyyatla bağlı 300-dən çox termininin izahına həsr 
olunmuşdur. 
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1997 
3. Ağaoğlular / Vilayət Quliyev; red. Asif Rüstəmli. – Bakı: 

Ozan, 1997. – 236 s. 
Kitabda Azərbaycan mədəniyyəti tarixində mühüm yer tutan 

görkəmli ictimai-siyasi xadim, publisist, naşir Əhməd Ağaoğlu-
nun (“Mən kiməm?”, “Sərbəst firqə xatirələri”), qızı, ilk türk 
qadın hüquqşünası, Sürəyya Ağaoğlunun “Atamın dostları” 
xatirələri daxildir. Xatirələr Ağaoğlular nəslinin həyat və müba-
rizələrinə, eyni zamanda, Azərbaycan tarixinin qeyri-obyektiv 
təqdim olunmuş bir sıra səhifələrinin üzərinə işıq salır.  

Kitabın içindəkilər: Ağaoğlular ailəsi.- Əhməd Ağaoğlu. 
Mən kiməm?.- Sərbəst firqə xatirələri: Qurulması və yayılması; 
Fəthi bəylə Qazi arasındakı məktublaşma; Firqənin quruluş 
şəklinə dair ilk etirazlarım; Yeni firqəyə “Sərbəst” adını kim 
verdi?; İlk pis əlamətlər və bizim istinadgahımız; “Yarın” qəze-
tinin qaranlıq və pozucu rolu; Nə üçün bələdiyyə seçkilərində 
iştirak əleyhinə çıxırdım?; Bələdiyyə seçkiləri məsələsində 
Qazinin düşüncələri; İzmir hadisələri; İzmirə gedərkən gəmidə 
eşitdiyim xəbər; Xalqın həyəcanı qarşısında hökümətin qurduğu 
tələlər; İzmir küçələrində Şekispirvari faciə; Fəthi bəyin İzmir 
nitqi və uydurma böhtanlar; İzmir təşkilatı və bəzi hadisələr; 
Mübarizənin şiddətlənməsi və firqənin bağlanması. Xalq firqəsi 
qəzetləri yeni direktivlər aldı!; Yunis Nadi bəy Qaziyə meydan 
oxuyur; Qazinin pisxologiyası və qüdrətinin sirri; Məclisin 22 
sentyabr 1930-cu il tarixli fövqəladə iclası; “Yarın” Fövzi Pşanın 
prezidentliyini təklif edir; İsmayıl Haqqı bəyin Qazinin ürəyincə 
olmayan yazısı; Qazi ilə cansıxıcı bir süfrə söhbəti; Cəlal Nuri ilə 
Vasif bəyin başladığı intriqalar; Qazinin nitqi ümidləri puça 
çıxardı; İsmayıl Müştaq bəyə xas olmayan ruhi hal; Yunis Nadi 
bəylə aramızın açılmasının səbəbi; Nəhayət – komediyanın iç üzü 
açılır; Firqənin ləğvi qərarı necə çıxarıldı?; Fəthi bəyin məclisdə 
oxuduğu ittihamnamə; 15 oktyabr 1930-cu il gecəsinin qəhrə-
manları; Sərbəst firqə dramının son pərdəsi.- Sürəyya Ağaoğlu. 
Bir ömür belə keçdi: Ailəm və təhsil illərim; Peşəm və sosial 
işlərim.- Səməd Ağaoğlu. Atamın dostları: Bir nazir; Siyasi 
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tarix profesorumuz; Pərdə arxasında adam; Doktorluq və siyasət; 
Məchul qəhrəman; Ən yaxın dost. 

 
1999 

4. Azərbaycanda erməni zülmü / Vilayət Quliyev. – Bakı: 
Ozan, 1999. – 228 s. 

Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə Azərbaycan və rus 
dillərində yazdığı məqalələr, habelə Azərbaycandakı erməni 
zülmünü açıqlayan ingilis və türk dillərindən çevrilmiş tərcümə 
materialları daxil edilmişdir. Bu məqalələrdə erməni separat-
çılarının Azərbaycanda törətdikləri faciələrdən, iki əsrə yaxın bir 
müddət ərzində onların xalqımızın başına gətirdikləri fəlakət-
lərdən tarixi fakt və sənədlər əsasında bəhs edir. 

Kitabın içindəkilər: Fəzil Ağamalı. Ağrılarımız haqqında 
daha bir kitab.- I. Bizim unutmadığımız tarix: Azərbaycanlıların 
soyqırmı ilə bağlı həqiqətləri bütün dünyaya çatdırmalıyıq; 
Soyqırmı: kimə qarşı?; Erməni terrorunun qurbanı: Behbud xan 
Cavanşir; Köhnə ssenari, təzə qəhrəmanlar; Yüz əlli il əvvəlki 
xəbərdarlıq; Azərbaycan mətbuatına qənim kəsilənlər; Azər-
baycanda erməni zülmünə qarşı mübarizənin bayraqdarı – “Difai” 
partiyası; Taleyimizin sahibi olmalıyıq.- II. Başqalarının 
xatırladığı tarix.- T.Svyatokovski. “Rusiya Azərbaycanı. 1905-
1920” kitabından parçalar: Erməni-müsəlman davası.- Leonard 
Ramsden Hartvil. “Bir erməninin xatirəsində Azərbaycan 
hadisələri; “1918-1922” kitabından parçalar. Xankəndi; Türklər.- 
III Həyacanlı günlərin sətirləri: Тревога, боль, надежда; Угон 
скота – не геноцид; Волросы, вызванные ответом; Блокада? 
Другого выхода нет; Послесловие интервьюемого; Из письма 
в редакции газет «Известия»; Пора сорвать маску с 
армянских реваншистов. 

5. İsa Sultan Şahtaxtinskinin qəribə həyatı / Vilayət 
Quliyev; Nəşriyyat direktoru Asif Rüstəmli; Rəssamı Aybəniz 
Hüseynli. – Bakı: Ozan, 1999. – 83 s. 

Kitabda əksəriyyəti elmi dövrüyyəyə ilk dəfə daxil edilən 
arxiv mənbələri və digər elmi qaynaqlar əsasında XIX əsr 
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Azərbaycan elmi-ictimai fikrinin az öyrənilmiş nümayən-
dələrindən biri, maarifçi, jurnalist, naşir və alim İsa Sultan 
Şahtaxtinskinin (1851-1894) həyat yolu və yaradıcılığından bəhs 
olunur.  

Kitabın içindəkilər: Bir neçə söz; İsa Sultan Sahtaxtinskinin 
qəribə həyatı.- Fotolar: İsa Sultan Şahtaxtinski; İsa Sultan 
Şaxtaxtinski qardaşları ilə birlikdə; Əbülfət ağa Şaxtaxtinski; 
Leyla xanım Şaxtaxtinski. 

 
2000 

6. Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti: 
XIX əsrin birinci yarısı / Vilayət Quliyev; elmi red. Bəkir 
Nəbiyev // AMEA Nizami adına Ələbiyyat İnstitutu. – Bakı: 
Ozan, 2000. – 424 s. 

Kitabda Moskva, Leninqrad, Kazan, Həştərxan, Tbilisi, 
Alma-Ata, Bakı arxivlərinin  zəngin materialları əsasında XIX 
əsrin birinci yarısında Azərbaycan-rus ədəbi-mədəni əlaqələri, 
Rusiyada şərqşünaslıq elminin yaradılmasında, yüksək səviyyəli 
şərqşünas kadrların hazırlanmasında azərbaycanlı alimlərin rolu 
araşdırılmışdır. Rus ədəbiyyatının Şərq mövzuları və obrazları ilə 
zənginləşməsi, rus klassiklərinin Şərqdə tanıdılması, klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin Rusiya və Avropa 
miqasına çıxarılması  kimi məsələ Azərbaycan filoloji fikri və rus 
ədəbi-ictimai mühiti kontekstində nəzərdən keçirilmişdir. 

Kitabın içindəkilər: Giriş.- Birinci fəsil: M.Ç.Topçubaşov 
Azərbaycan filoloji fikrinin rus ədəbi mühitində fəaliyyət 
göstərən ilk nümayəndəsi kimi; M.C. Topçubaşov və Peterburq 
universiteti; Elmi fəaliyyəti; Poetik yaradıcılığın rus ədəbi mühiti 
ilə əlaqələri məsələsinə dair.- İkinci fəsil: Yaxın şərq və 
Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində rusdilli Azərbaycan filoloji 
fikrinin rolu; Mirzə Kazımbəy – Kazan şərqşünaslıq məktəbinin 
yaradıcısı kimi. Kazan ədəbi mühiti ilə əlaqələri; Mirzə Kazım-
bəy yaxın şərq ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi; Mirzə kazımbəy 
və XIX əsrdə Azərbaycanşünaslığın inkişaf problemləri.- Üçüncü 
fəsil: Rusdilli Azərbaycan filologiyası və ədəbi mədəni əlaqələr 
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problemi; Peterburq universitetində Şərq dilləri fakültəsinin 
yaradılması Mirzə Kazımbəyin elmi fəaliyyətinin qanunauyğun 
nəticəsi kimi; Türk xalqlarının arasında maarifin inkişafında, 
onların qərb mədəniyyəti ilə ünsiyyətində Mirzə Kazımbəyin 
xidmətləri; Mirzə Kazımbəyin XIX əsr rus elmi, mədəniyyət və 
ədəbiyyat xadimləri ilə əlaqəsi. – Son söz yerinə.- Резюме: 
Азербайджанская филологическая мысль и русская литера-
турно общественная среда. 

7. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər / Vilayət Quliyev; rəssamı 
Aybəniz Hüseynli. – Bakı: Ozan, 2000. – 584 s. 

Kitabda müəllifin Azərbaycan və dünya mədəniyyətinin 
görkəmli simalarınan ömür yoluna və yaradıcılığına həsr olunmuş 
portret-oçerkləri toplanmışdır. Əsas diqqət təbii olaraq son iki 
yüz ilin Azərbaycan mədəniyyətinin korifeylərinə yönəldilmişdir. 
Onların qısa həyat hekayələri fonun ədəbi fikrə gətirdikləri 
yeniliklər, şəxsiyyətlərinin mühüm keyfiyyətləri, müasirlərinə və  
özlərindən sonra gələn ədəbi nəsillərə təsiri, yaradıcılıqlarında bu 
günlə səsləşən motivlər çoxsaylı fakt və sənədlər əsasında 
araşdırılmışdır. Oçerklər canlı, cəlbedici dillə yazılmışdır. Hər 
biri özündə yalnız haqqında söhbət gedən şəxslər deyil, geniş bir 
ədəbi-ictimai mühit haqqında informasiyalarla zəngindir.  

Kitabın içindəkilər: Bir neçə söz.- I.Tarixdə iz qoyan 
şəxsiyyətlər: Alim, şair, pedaqoq (Mirzə Cəfər Topçubaşov); 
Şeirimizin qadın Füzulisi (Heyran xanım); “Mavi qanlı” 
ensiklopedist (Abbasqulu ağa Bakıxanov); Qarabağ pərisi (Aşıq 
Pəri); Firdovsinin türk adaşı (Əbülqasim Nəbati); “Dönübdür 
qanə könlüm Şişə içrə...” (Fatma xanım Kəminə); Böyük Əkinçi 
(Həsənbəy Zərdabi); Davakar qəzetçinin kədərli ömür yolu 
(Haşımbəy Vəzirov); Nəriman Nərimanov: 20-ci illərdən baxış; 
Mirzə Cəlilin “Huşyar dostu” (Eynəlibəy Sultanov); Təvazökarlıq 
kölgəsində (Hüseyn Minasazov); Fizik... və lirik (Rəhimbəy 
Məlikov); “Kimsə inkar edə bilməz...” (Yusif Vəzir Çəmən-
zəminli); Fikir nəhəngi (Əhməd Ağaoğlu); Üzeyir Hacıbəyli: 
Ömrün iki şərəfli ili; Nəslə layiq oğul (Adilxan Ziyadxan); 
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Gəncədən... bütün türk dünyasına (Əhməd Cəfəroğlu); Talelərin 
qəribə kəsişməsi (Şeyx Şamil, Mirzə Kazımbəy, Heydər 
Hüseynov və Mir Cəfər Bağırov); Mirzağa Quluzadə: Klassik 
irsimizin vurğunu; Sənət marafonçusu (İlyas Əfəndiyev).- II. Yad 
ellərin yaxın söz adamları: Təxəyyülün hüdudları və hüdud-
suzluğu (Ceyms Coys);  Selincer: Sehrli sənətin sirləri; İlk sovet 
klassikləri (Dmitri Furmanov, Nikolay Ostrovski); Virtual 
üçbucaq (Kuper, Ekzüperi, Lindqren).- III. İki sənət hekayəsi: 
“Ölüm onu şöhrətin astanasında yaxaladı...” (Amedeo 
Modilyani); On yeddi yaşlı... dahi (Nadya Ruşeva). 

 
2001 

8. Açıq sözün hikməti / Vilayət Quliyev; rəssamı Ceyhun 
Əliyev. – Bakı: Ozan, 2001. – 520 s. 

Əsərdə əsas etibarı ilə müəllifin müasir ədəbi proses və ədəbi 
tənqid, iki əsrin qovşağında meydana çıxan diqqətəlayiq ədəbi-
bədii əsərlər və yeni imzalar, eləcə də dövrün mənəvi-əxlaqi 
problemləri ilə bağlı yazıları toplanmışdır. Məqalələrin bir qismi 
elmi-publisist xarakter daşıyır 

Kitabın içindəkilər: Ədəbiyyat söhbətləri: Ədəbiyyatın tarixi 
– xalqın tarixidir; Ümumtürk mədəniyyəti: onu necə öyrənirik?; 
Folklorumuz ...qaynaqlarımız; Bədii tərcümə: problemlərimiz, 
qayğılarımız; 90-cı illərin nəsri və dramaturgiyası; Gülmək – 
qəhrəmanlıqdır!; Estafeti kim qəbul edəcək; Yaşıdlarıma sözüm 
var; İlk ömrün izi ilə; Vətəndaşlıq və istedad meyarı ilə; Tanrı – 
ucalıq zirvəsi; Üzeyir dünyasına bələdçı; Qürbəti içində gəzdirən 
adamın hekayəti.- Ədəbi əlaqələr: Nizamidən Saib Təbriziyə 
qədər; Mirzə Kazımbəy və tatar maarifçiləri; Q.Tukay və XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi-ictimai fikri; Pamirdən uca, 
Xəzərdən dərin; Müasir şərqşünaslıq elminə töhfə; “Qram-
matika”nın yaranma tarixindən; Xalqımızın məhəbbəti; İsmayıl 
bəy Qaspralı türk alimlərinin tədqiqatlarında.- M.F.Axundov 
haqqında on yazı: Mənim fikirlərim haqdır!; Şərqdə ilk dəfə; 
Böyük ədibin məktubları; M.F.Axundovun rus şərqşünaslığı ilə 
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əlaqələri məsələsinə dair; M.F.Axundovu və N.F.Dubrovin; 
Mirzə Qafar kimdir?; “Təmsilat”ın türkiyə nəşri; Mirzə Fətəlinin 
qardaşı vardımı?; Mirzə Fətəli Axundov və Əli Süavi; Vaso 
Çaçanidzenin bildikləri və bilmədikləri.- Polemika: Zəruri 
“xırdaçılıq”; Axundov haqqında Axundova layiq; Səthilik? Yox, 
qərəzkarlıq!; II Yekaterinanın qanunları bizim üçün yazılmayıb; 
Tarixin püşkü, yoxsa zaxar; Abramovun bədxahlıq məşqi?.- 
Publisistika: Həqiqət – xalqdadır!; Biganəlik, yaxud Sabir demiş: 
“Gopla əməl aşmaz...”; İnsanı yaşadan təkcə çörək deyil; Necə 
vardıqsa, elə də olaq; Nəyimiz var, nəyimiz yox; Elmimiz nə 
üçün geri qalır?!; Yeniləşmə ideologiyası və dövrü mətbuatımız; 
Açıq sözün hikməti; N.Nərimanovun yubileyi niyə yada 
düşmədi.- Rekviyem: Torpaq altındakı köklərimiz; Naşir; Mənim 
tanıdığım Aydın; İtki; O işıq sönməyəcək!. 

9. Azərbaycanda erməni zülmü / Vilayət Quliyev. – Bakı: 
Ozan, 2001. – 148 s.  

Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə Azərbaycan və rus 
dillərində yazdığı məqalələr, habelə Azərbaycandakı erməni 
zülmünü açıqlayan ingilis və türk dillərindən çevrilmiş tərcümə 
materialları daxil edilmişdir. Bu məqalələrdə erməni 
separatçılarının Azərbaycanda törətdikləri faciələrdən, iki əsrə 
yaxın bir müddət ərzində onların xalqımızın başına gətirdikləri 
fəlakətlərdən tarixi fakt və sənədlər əsasında bəhs edir. 

Kitabın içindəkilər: I. Bizim unutmadığımız tarix: 
Azərbaycanlıların soyqırmı ilə bağlı həqiqətləri bütün dünyaya 
çatdırmalıyıq; Soyqırmı: kimə qarşı?; Erməni terrorunun qurbanı: 
Behbud xan Cavanşir; Köhnə ssenari, təzə qəhrəmanlar; Yüzə əlli 
il əvvəlki xəbərdarlıq; Azərbaycan mətbuatına qənim kəsilənlər; 
Azərbaycanda erməni zülmünə qarşı mübarizənin bayraqdarı – 
“Difai” partiyası; Taleyimizin sahibi olmalıyıq.- II. Başqalarının 
xatırladığı tarix: T.Svyatokovski. “Rusiya Azərbaycanı. 1905-
1920” kitabından parçalar: Erməni-müsəlman davası.- Leonard 
Ramsden Hartvil. “Bir erməninin xatirəsində Azərbaycan 
hadisələri; “1918-1922” kitabından parçalar: Xankəndi; Türklər. 
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2002 
10. Tarixdə iz qoyan Azərbaycanlılar / Vilayət Quliyev; 

köçürən Əmir Əqiqi Bəxşayişi.- Qum: Bəxşayiş, 2002. – 454, [2] 
s. – Mətn Azərbaycan dilində, ərəb qrafikasındadır. 

Kitab Vilayət Quliyevin 2000-ci ildə “Ozan” nəşriyyatı 
tərəfindən Bakıda nəşr olunun “Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər” 
kitabının Azərbaycan şəxsiyyətlərinə həsr olunmuş birinci 
bölməsinin ərəb əlifbasına transliterasiya edilmiş variantıdır. 

Kitabın içindəkilər:  Ön söz; Köçürəndən; Bir neçə söz; 
Alim, şair, pedaqoq (Mirzə Cəfər Topçubaşov); Şeirimizin qadın 
Füzulisi (Heyran xanım); “Mavi qanlı” ensiklopedist (Abbasqulu 
ağa Bakıxanov); Qarabağ pərisi (Aşıq Pəri); Firdovsinin türk 
adaşı (Əbülqasim Nəbati); “Dönübdür qanə könlüm şişə içrə...” 
(Fatma xanım Kəminə); Böyük Əkinçi (Həsənbəy Zərdabi); 
Davakar qəzetçinin kədərli ömür yolu (Haşımbəy Vəzirov); 
Nəriman Nərimanov: 20-ci illərdən baxış; Mirzə Cəlilin “Huşyar 
dostu” (Eynəlibəy Sultanov); Təvazökarlıq kölgəsində (Hüseyn 
Minasazov); Fizik... və lirik (Rəhimbəy Məlikov); “Kimsə inkar 
edə bilməz...” (Yusif Vəzir Çəmənzəminli); Fikir nəhəngi 
(Əhməd Ağaoğlu); Üzeyir Hacıbəyli: Ömrün iki şərəfli ili; Nəslə 
layiq oğul (Adilxan Ziyadxan); Gəncədən... bütün türk dünyasına 
(Əhməd Cəfəroğlu); Talelərin qəribə kəsişməsi (Şeyx Şamil, 
Mirzə Kazımbəy, Heydər Hüseynov və Mir Cəfər Bağırov); 
Klassik irsimizin vurğunu (Mirzağa Quluzadə); Sənət 
marafonçusu (İlyas Əfəndiyev); Alınma sözlərin izahı; Çətin 
kəlmələrin izahı; Köçürmədə istifadə olunan mənbələr. 

11. Tariximiz-taleyimiz / Vilayət Quliyev; rəssamı Firuzə 
Sultanzadə. – Bakı: Tural, 2002. – 424 s. 

Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı tarixi 
mövzulu yazılar, məqalə və araşdırmalar toplanmışdır. Yazıların 
mühüm bir qismi Azərbaycanın XX yüzilliyin əvvəllərindəki 
mürəkkəb tarixinə və həmin dövrdə ədəbi-ictimai fikrə istiqamət 
verən görkəmli şəxsiyyətlərə həsr olunmuşdur. Məqalələrin bir 
qismi polemik xarakter daşıyır, burada hadisə və şəxsiyətlərə yeni 
baxış bucağından yanaşılmasına üstünlük verilmişdir 
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Kitabın içindəkilər: Bir neçə söz; XIX əsr Azərbaycan 
mədəniyyəti; İsa Sultan Şaxtaxtinskinin qəribə həyatı; 
Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında həqiqətlər; İlk Azərbaycan 
parlamenti (1918-1920); Şərqdə ilk cümhuriyyət; Avropaya 
pəncərə açanlar; Azərbaycan Demokratik Respublikası xarici 
mənbələrdə; Rusiya müsəlmanlarının qurultayı, yaxud türklərin 
unudulmuş işbirliyi; Aprel kədəri, may sevinci; Nəriman 
Nərimanov və Əhməd Ağaoğlu; “Difai” partiyasının yaranma 
tarixindən; Mənəvi terror səhifələri; “Dərbəndnamə” haqqında nə 
bilirik?; Xalqımıza məhəbbət və inamla; İkiyə bölünmüş 
Azərbaycanın problemləri Amerikada; “Azərbaycan” qəzeti: yüz 
il əvvəlki proqram üzərində düşüncələr; A.S.Qeiboyedovun 
məlum portreti və naməlum həqiqətlər; Abşeron 1842-ci ildə; İlk 
tələbə; Şah İsmayıl Xətai bədii nəsrimizdə; Tariximiz-taleyimiz. 

 
2009 

12. Ədəbiyyatda Nobel mükafatı laureatları / Vilayət 
Quliyev; elmi red. Kamal Abdulla; Azərb. Resp. Təhsil Naz., 
Bakı Slavyan Un-ti. – Bakı: Kitab aləmi, 2009. – 383, [1] s. 

Kitabda 1901-2008-ci illər arasında ədəbiyyat sahəsində 
Nobel mükafatına layiq görülmüş 105 müəllifin dövrü, həyatı və 
yaradıcılığı haqqında müxtəsər oçerklər toplanmışdır. Nobel 
laureatının əksəriyyəti haqqında Azərbaycan oxucusuna ilk dəfə 
çeşidli qaynaqlardan əldə edilmiş biblioqrafik məlumat verilir. 
Eyni zamanda haqqında söhbət açılan fərqli milli ədəbiyatlara 
mənsub müəlliflərin yaradıcılığının əsas istiqamətləri və bəşər 
mədəniyyəti tarixindəki xidmətləri araşdırılır. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Bir neçə söz.- 
Ədəbiyyat Nobelçiləri; Alfred Nobel: Bioqrafiya cizgiləri; Nobel 
qardaşları və Azərbaycan; Nobel mükafatı: Necə? Kimə? Nəyə 
görə?; Kim layiq idi, kim aldı?; Nobel mükafatı və rus 
ədəbiyyatı; Nobel mükafatının təqdimatı: Yüzillik ənənələr.- 
Vilayət Quliyev. Bir az da Nobel statistikası.- Sülli Prüdom; 
Teodor Mommzen; Byernstern Martinius Byerson; Frederuk 
Mistral; Xose Eçeqaray-i Eysagirre; Henrix Senkeviç; Cozue 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 100 

Karduççi; Redyard Kiplinq; Rudolf Eyken; Selma Laqerlöf; Paul 
Heyze; Moris Meterlink; Gerhard Hauptman; Rabindranat Taqor; 
Romen Rollan; Verner fon Heydenstam; Karl Adolf Gellerup; 
Henrix Pontopiddan; Karl Şpitteler; Knut Hamsun; Anatol Frans; 
Xasinto Benavente-i-Martines; Uilyam Batler Yets; Vladislav 
Reymont; Corc Bernard Şou; Qrasiya Deledda; Anri Berqson; 
Sigrid Unset; Tomas Mann; Lyuis Sinkler; Erik Karlfeldt; Con 
Qolsuorsi; İvan Bunin; Luici Pirandello; Yucin O`Nil; Roje 
Martin Dü Qar; Perl Bak; Frans Sillanpaa; Yohannes Yensen; 
Qabriela Mistral; German Hesse; Andre Jid; Tomas Sternz Eliot; 
Uilyam Folkner; Bertran Rassel; Per Laqerkvist; Fransua Moriak; 
Uinston Çörçill; Ernest Heminquey; Haldour Laksness; Xuan 
Ximenes; Alber Kamyu; Bois Pasternak; Salvatore Kvazimoda; 
Sen Jon Pers; İvo Andriç; Con Steybek; Yorqos Seferis; Jan-Pol 
Sartr; Mixail Şoloxov; Nelli Saks; Şmuel Yosef Aqnon; Miqel 
Asturias; Yasunari Kavabata; Semyuel Bekket; Aleksandr 
Soljenitsın; Pablo Neruda; Henrix Böll; Patrik Uayt; Harri 
Martinson; Eyvind Yohnson; Eugenio Montale; Sol Bellou; 
Visente Aleksandre; İsaak Başeviç Zinger; Odiseas Elitis; Çeslav 
Miloş; Elias Kanetti; Qabriel Qarsia Markes; Uilyam Holdinq; 
Yaroslav Seyfert; Klod Simon; Vole Soyinka; İosif Brodski; 
Nəcib Məhfuz; Kamilo Xose Selo; Oktavio Pas; Nadim 
Qordimer; Derek Uilkott; Toni Morrison; Kendzaburo Oe; 
Şeymas Hiini; Visalva Şimborska; Dario Fo; Joze Saramaqo; 
Günter Qrass; Qao Sintszyun; Vidiadhar Surayprasad Naypol; 
İmre Kertes; Con Maksvell Kurtzee; Elfird Elinek; Harold Pinter; 
Orxan Pamuk; Doris Lessinq; Jan-Mari Qustav Le Klezio. 

13. Son illərin yazıları / Vilayət Quliyev; elmi red. Asif 
Rüstəmli. – Bakı: Ozan, 2009. – 600 s.  

Kitabda son iki yüz il ərzində Azərbaycanın ictimai-siyasi və 
ədəbi-mədəni həyatında mühüm rol oynayan şəxsiyyətlər, baş 
verən diqqətəlayiq tarixi-mədəni hadisələr, milli mühitimizdə 
cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər haqqında, əksəriyyəti fakt-
sənəd və münasibət yeniliyi ilə seçilən tədqiqatlar toplanmışdır. 
Xüsusi ilə Cümhuriyyət xadimlərinin XX əsrin əvvəllərindəki 
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milli siyasi fikirdə və yeni dövlətçilik təfəkküründə oynadıqları 
müstəsna rol diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. 

Kitabın içindəkilər:Tale yazıları (Asif Rüstəmli); Bir neçə 
söz. - I. Azərbaycan-Türkiyə: Sonuncu mogikan – Əhməd 
Ağaoğlu; Səməd Ağaoğlu: Atasına layiq oğul; Səməd Cəfəroğlu: 
Gəncədən bütün türk dünyasına; İstanbulda azərbaycanlı bir 
xanım – Nazan Ölçər; Bakıda ilk türk diplomatı – Məmduh 
Şövkət Esendal; Qərib mühacir: Mehmet Sadiq Aran; Türk 
ordusunun azərbaycanlı generalları; Bərköz qardaşları. - II. 
Tarixi gəzişmələr: Kazımbəylər: İki əsr rusiya ilə birlikdə; İsa 
Sultan Şahtaxtinskinin qəribə həyatı; İstiqlalçılar nəsli; Polşa 
tatarları Azərbaycan dövlətçiliyinin xidmətində. General Masey 
Sulkeviç; Polşa tatarları Azərbaycan dövlətçiliyinin xidmətində. 
Kriçinski qardaşları; Şapşal-azərbaycanşünas, yaxud qardaş-
larımız karaimlər; Talelərin qəribə kəsişməsi. - III. Dünya və 
biz: Ədəbiyyat nobelçiləri; Ada Şhissler Əhməd Ağaoğlu irsinin 
tədqiqatçısı kimi; Corc Oruell – antiutopist; Monqolustan: 
Gecikmiş səfər xatirələri. - IV. Unudulmayanlar: Dünyada 
qalan insan; Gözümüz önündəki qəhrəman; Müəllimim və 
dostum. 

 
2015 

14. Baş nazirin xanımı: ədəbi-tarixi esse / Vilayət 
Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2015]. – 140 s.  

Kitab Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından biri, 
müxtəlif hökumət kabinələrində Baş nazir və Maarif naziri 
vəzifələrini tutmuş Nəsib bəy Usubbəyovun (1881-1920) şəxsi 
yaşamına, ailə münasibətlərinə həsr edilib. Nəsib bəylə xanımı,  
türkçülük hərəkatının öndərlərindən biri kimi tanınan İsmayıl bəy 
Qaspralının qızı Şəfiqə xanımın (1886-1971) yalnız qarşılıqlı 
məhəbbət deyil, həm də ideya birliyi zəminində qurulmuş ailə 
həyatı, onların eyni amal uğrunda birgə mübarizəsi, ömür 
yolunda üzləşdikləri çətinlik və ziddiyyətlər tarixi-publisistik 
üslubda açılıb göstərilmişdir.  
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2016 
15. Özümüz və sözümüz / Vilayət Quliyev, Elçin. – Bakı: 

Şərq-Qərb, 2016. – 319, [1] s. 
Kitab Azərbaycan folkloru, aşıq şeiri, klassik ədəbiyyatla 

bağlı 300-dən çox termininin geniş və hərtərəfli izahına həsr 
olunmuşdur. Əsərdə toplanmış nəzəri və ədəbi-bədii materiallar 
söz sənətimizin qədimliyini, zənginliyini, təkrarsızlığını üzə 
çıxarır. Diqqəti çəkən başqa bir cəhət isə ədəbi növ, forma və 
şəkillərlə bağlı mülahizələrin yalnız Azərbaycan deyil, ümumtürk 
ədəbiyyatı kontekstində  təqdim edilməsidir. 

Kitabın içindəkilər: İyirmi beş illik layihə və yaxud yeni 
nəşr haqqında bir neçə söz; Oxu tar (1993-cü il nəşrinə yazılmış 
ön söz). 

 
2017 

16. “Füyüzat”ın iki yazarı / Vilayət Quliyev; elmi red. Asif 
Rüstəmli; ön söz müəl. İsa Həbibbəyli; AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı: Elm və təhsil, 2017. – 223, [1] s. 

Kitabında milli mətbuatımızın tarixində özünəməxsus yer 
tutan və çevrəsində ədəbi məktəb yaranan “Füyuzat” məcmuənin 
biri-birindən fərqli, lakin ideya baxışlarında eyni dərəcədə 
prinsipial, yaradıcılıq baxımından məhsuldar və ictimai mövqe 
etibarı ilə dinamik olan iki yazarı - Krım türkü Asan Səbri 
Ayvazov (1878-1938) və Anadolu türkü Əhməd Kamal Akünal 
(1873-1942) haqqında milli ədəbiyyatşünaslığımızda indiyə qədər 
bəlli olmayan fakt və sənədlər əsasında söz açılır. 

Kitabında milli mətbuatımızda özünəməxsus yer tutan 
məcmuənin biri-birindən fərqli, lakin eyni dərəcədə məhsuldar və 
fəal iki yazarı Krım türkü Asan Səbri Ayvazov (1878-1938) və 
Anadolu türkü Əhməd Kamal Akünal (1873-1942) haqqında 
əksər qismi milli ədəbiyyatşünaslığımızda yeni olan fakt və 
sənədlər əsasında söz açılır. 

Kitabın içindəkilər: İsa Həbibbəyli. Ədəbiyyatşünaslıq 
andına sədaqət.- I Hissə: Aslan Səbri Ayvazoğlu.- II Hissə: 
Əhməd Kamal; Macəralı yolun başlanğıcında; Bir dəvətin sirri; 
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“Füyuzat”dakı yazılar; İbrahim Tahirlə “Mübarizə”; “Füyuzat” 
Əhməd Kamala görə bağlanmışdı?; Mətbuatdan məktəbə, sonra 
da həbsxanaya; Azərbaycanlılardan sevgi, Azərbaycana 
laqeydlik. 

 
2018 

17. Densterfors Bakıda: general Denstervilin Bakı 
gündəliyi: avqust-sentyabr 1918-ci il / Vilayət Quliyev. – Bakı: 
Qanun, 2018. – 208 s. 

Daha çox tarixi aspektdə, tarixçi yanaşması ilə qələmə 
alınmış bu əsərdə Bakı uğrunda mübarizənin şiddətli dövründə - 
1918-ci ilin avqustunda eser-menşevik-daşnak alyansının - 
Sentrokaspi diktaturasının çağırışı ilə Azərbaycana gələn, inglis 
işğal qüvvələri – Densterfors ordusu və onun komandanı, 
Britaniya generalı Lionel Denstervilin ölkəmizə və xalqımıza, 
milli dövlətimizə -Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı çevrilmiş 
fəaliyyəti, ermənipərəsət mövqeyi  araşdırılır.  

Kitabda Bakı uğrunda mübarizənin şiddətli dövründə - 1918-
ci ilin avqustunda eser-menşevik-daşnak alyansının - Sentrokaspi 
diktaturasının çağırışı ilə Azərbaycana gələn, inglis işğal 
qüvvələri - Densterforsun və onun komandanı, general Lionel 
Denstervilin ölkəmizə və xalqımıza, Azərbaycan Cümhuriyyətinə 
qarşı çevrilmiş fəaliyyəti araşdırılır.  

Kitabın içindəkilər: Müqəddimə əvəzi; 1918-ci ilin qızmar 
yayı; General Denstervil və Densterfors; Densterfors yoxa çıxır; 
İranda keçən aylar; Son hazırlıqlar; İranda Bakı düşüncələri və 
bolşeviklərlə əməkdaşlıq; Polkovnik Keyvortun hesabatı. Müt-
təfiq axtarışında; Nəhayət Bakı! Döyüşə ingilislər gedir; Dens-
tervilin erməni müttəfiqləri; Densterfors Sentrokaspi diktaturası; 
Son döyüş məğlubiyyət və qaçış; General Desntervilin 
gündəliyinin Bakı ilə bağlıhissələri (may-sentyabr 1918). 

 
2019 

18. Atatürk və Əhməd Ağaoğlu: [türk milli idealının ən 
atəşin tərəfdarları] / Vilayət Quliyev; red. və ön sözün müəl. 
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Nizami Cəfərov. – Bakı: Atatürk Mərkəzinin nəşri, 2019. – 210 s. 
Kitabda Yeni Türkiyənin qurucusu Mustafa Kamal Atatürklə 

türkçülük fikir axınının öncül nümayəndələrindən biri kimi 
tanınan böyük soydaşımız Əhməd Ağaoğlu arasındakı müna-
sibətlər nəzərdən keçirilir. Kifayət qədər mürəkkəb xarakter 
daşıyan, bəzən gərgin mübahisə və fikir toqquşmalarına meydan 
açan bu münasibətlər Qurtuluş Savaşının geniş vüsət aldığı 1921-
ci ildən Atatürkün həyatının sonuna qədər davam etmişdir. 
Əhməd bəy Atatürkün simasında türk millətinin və dövlətinin 
xilaskarını, Atatürk isə onun şəxsində Cümhuriyyətin, laik və 
demokratik düşüncənin, türk milli idealının ən atəşin tərəfdar-
larından birini görmüşdü. 

Kitabda Yeni Türkiyənin qurucusu Mustafa Kamal Atatürklə 
türkçülük fikir axınının öncül nümayəndələrindən biri kimi 
tanınan böyük soydaşımız Əhməd Ağaoğlu arasındakı müna-
sibətlər nəzərdən keçirilir. Kitab böyük Atatürkün rəhbərliyi ilə 
türk xalqının milli-azadlıq mübarizəsinə - Qurtuluş savaşına 
başlanmasının 100 və Əhməd Ağaoğlunun anadan olmasının 150 
illiyinə həsr olunub. Kitabda azərbaycanlı mütəfəkkirlə Türkiyə 
Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürk arasında 1919-cu ildə başla-
yan və təxminən 20 ilə yaxın davam edən dostluq əlaqələrinin, 
işgüzar və şəxsi-ailəvi münasibətlərin geniş mənzərəsi öz əksini 
tapıb. 

Kitabın içindəkilər: Nizami Cəfərov.Türk dünyasının iki 
böyük insanının dostluq hekayəsi (ön söz); Addım-addım 
Atatürkə doğru; Ankaraya – çoxdan gözlənilən görüşə; Və “İrşad 
heyəti” ilə Qarsa; Paşaların yanında paşalara qarşı; Qurtuluş 
Savaşının “mətbuat naziri” Praqmatik hərbiçilər və idealist 
ziyalılar; Atatürkə xüsusi məktub-məruzə; Əhməd bəyə 
müxalifətçilik təklif olunur; Partiya quruculuğu zəminində fikir 
toqquşmaları; Qalmaqallı İzmir gəzisi; Bələdiyyə seçkiləri və 
Atatürklə yeni qarşıdurma; Böyük adamın kiçik qisası; Sərbəst 
Firqənin bağlanması. Tənha müxalifətçi; Axına qarşı “Axın”!; 
Ailə dostu Atatürk; Cümhuriyyət düşüncələri, yaxud yeddi ay 
Atatürksüz; Epiloq əvəzi. 



Biblioqrafiya 

 105 

2021 
19. Cümhuriyyət yazıları / Vilayət Quliyev [ön söz]; naşir 

Y. İlhamoğlu ; üz qabığının dizayneri R. Həsən. – [Bakı]: Çapar 
Yayınları,[2021]. – 579, [1] s. – fotoşək., portr., faksimile. 

Kitabda Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi ərəfəsində 
müxtəlif mətbuat orqanlarında çap olunmuş, Cümhuriyyət 
xadimlərinin müstəqil dövlətçilik uğrunda mübarizə tarixini əks 
etdirən  elmi-publisist səpkili araşdırma və esselər toplanmışdır. 
İlk dəfə olaraq Azərbaycan istiqlalına əməli yardım göstərmək 
məqsədi ilə Bakıya gələn dövlət quruculuğuna töhfə verən 
müxtəlif türk boyları nümayəndələrinin həyat və fəaliyyəti tədqiq 
olunmuşdur. Əsərin ikinci hissəsində Cümhuriyyət tarixinə və 
şəxsiyyətlərinə dair müxtəlif mənbələrdən seçilərək Azərbaycan 
dilinə ilk dəfə tərcümə edilən bir sıra orijinal sənəd və materiallar 
yer almışdır. 

Kitabda Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi ərəfəsində 
müxtəlif mətbuat orqanlarında çap olunmuş elmi-publisist səpkili 
məqalə və esselər, Cümhuriyyət tarixinə dair Azərbaycan dilinə 
ilk dəfə tərcümə edilən sənəd və materiallar toplanıb. 

Kitabın içindəkilər: Tariximizə və taleyimizə yazılan 
Cümhuriyyət: Ön söz. – İstiqlalçılar nəsli; Cümhuriyyət naziri; 
Polşa tatarları Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət idarəçiliyində 
(1918-1920) - Olgerd Kriçinski; Polşa tatarları Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin dövlət idarəçiliyində (1918-1920) - Leon 
Kriçinski; Parisə əzablı yol; Nümayəndə Heyətinin taleyi; 
Azərbaycan Cümhuriyyəti – ABŞ: yüz il əvvəlki zirvə görüşü; 
1920-ci ilin sevinc dolu yanvar ayı; Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
- Cümhuriyyət diplomatı; Osmanlı imperatorluğu Azərbaycan 
Cümhuriyyətinə nə üçün səfir göndərməmişdi?; Şevket Süreyya 
Aydemir: İki Azərbaycanda iki il; General Sadıq bəy Ağabəy-
zadənin sahibsiz məzarı;  Əhməd bəy Ağaoğlu – Əlimərdan bəy 
Topçubaşov: problemli dostluq;  Cümhuriyyət məmurunun dünya 
şöhrəti (Məhəmməd Ağaoğlu);  Yol ayrıcındakı illərin anıları). -  
Sənədlər və Materiallar:  Əhməd Ağaoğlunun vətəndəki vida 
yazısı; Əlimərdan bəy Topçubaşov Londonda;  İtirilmiş Cümhu-
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riyyət sorağında; Gəncə üsyanı mühacirət mətbuatının səhifə-
lərində; Polkovnik İsrafil bəyin hərbi memuarlarından; Müha-
cirətin qismətinə düşən acılar; Azərbaycan siyasi mühacirətinin 
ilk böyük itkisi, yaxud Parisdə dəfn; Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadənin bir məktubu haqqında. 

20. Türk dünyasında Azərbaycan / Vilayət Quliyev; red. 
və ön söz. Asif Rüstəmli; korrektor Əyyar Tahir. – Bakı: Qanun, 
2021. – 399, [1] s. 

Kitabda müəllifin türk xalqlarının ədəbi-mədəni və mənəvi 
əlaqələrinə, klassik və müasir Azərbaycan mədəniyyətinin 
diqqətəlayiq hadisə və şəxsiyyətlərinə dair araşdırmaları toplanıb. 
Sadə, anlaşıqlı üslubda qələmə alınan tədqiqatlar fakt və 
hadisələrin zənginliyi, habelə onlara münasibətin orjinallığı ilə 
seçilir. Müəllifin araşdırma obyekti kimi seçdiyi mövzuların 
əksəriyyəti milli ədəbiyyat tariximizdə ilk dəfə nəzərdən keçirilir.  

Kitabın içindəkilər: Asif Rüstəmli. Türkologiyaya tutumlu 
töhfə.- “Tərcüman”ın Azərbaycan səhifələri; Mirzə Fətəli və Əli 
Süavi: Bir mübahisənin tarixçəsi; Bir daha Mirzə Fətəlinin dəfni 
haqqında; Millətin birləşdiyi gün; Yaşam boyu sürən dostluq: 
(Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd Ağaoğlu); Əli bəy Hüseynzadə 
osmanlıya qarşı; Bir təşəbbüsün tarixçəsi; Yol ayrıcındakı illərin 
anıları; Zəki Vəlidi Toğanın “Xatirələr”ində Azərbaycan; Abbas 
Zamanovun kitabxanası; Ədəbiyyatımızın dostu, yaxud 
Türkiyənin; Abbas Zamanovu; Nazim Hikməti anarkən. 

 
2022 

21. Qarabağın üç şaireyi-möhtərəməsi / Vilayət Quliyev; 
red. İradə Musalı; [üz qabığının tərtibatı R.Aslanlı]. – Bakı: 
[Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi], 2022. – 103, [1] s. 

Kitabda Qarabağ-Şuşa mühitindən böyük ədəbiyyata pər-
vazlanan ünlü qadın sənətkarlarımızın - Aşıq Pəri, Xurşidbanu 
Natəvan və Fatma xanım Kəminənin ömür yolu, keşməkeşli 
taleyi, mühiti və şəxsiyyəti izlənilir, yaradıcılıq irsi nəzərdən 
keçirilir. 
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Kitabın içindəkilər: “Şuşa ili”nə töhfəmiz; Qarabağ pərisi – 
Aşıq Pəri; Xan qızı Xurşidbanu Natəvan: Bitməyən bir həyat 
dramı; “Dönübdür qanə könlüm Şişə içrə...” – Fatma xanım 
Kəminə. 

22. Ramil Səfərovun ekstradisiyası: bu necə olmuşdu? / Vilayət 
Quliyev. – Bakı: Qanun, 2022. – 191, [1] s. 

2012-ci il avqustun 31-də Azərbaycan Ordusunun zabiti 
Ramil Səfərov ömürlük həbs cəzası çəkdiyi Macarıstandan 
Vətənə ekstradisiya olundu. Bu hadisə təkcə Azərbaycan və 
Ermənistanda deyil, beynəlxalq aləmdə də qəfil partlayan bomba 
effekti yaratdı. Ekstradisiya necə hazırlanmışdı, necə həyata 
keçirilmişdi. 2010-2021-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının 
Macarıstanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsində çalışmış 
Vilayət Quliyev oxuculara təqdim edilən kitabında hadisələrin 
pərdə arxasına işıq tutur, ictimaiyyətə bəlli olmayan bir sıra 
məsələlərə aydınlıq gətirir. Sənədli nəsr nümunəsi kimi diqqəti 
çəkən kitab zəngin faktiki materiala əsaslanır, maraqlı və 
cəlbedici dillə qələmə alınıb. 

 
*** 

23. Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti 
(XIX əsrin birinci yarısı): filologiya elmləri doktoru alimlik 
dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiya (10.01.03; 
10.01.01) / Vilayət Quliyev; AzEA, Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitututu. – Bakı, 1990. – 336 s.- (Avtoreferatı rus dilindədir).   
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Tərtib	etdiyi,	redaktoru	olduğu		
kitablar	

 
1987 

24. Elçin. Klassiklər və müasirlər. Ədəbi-tənqidi məqalə və 
esselər. Redaktoru və ön sözün müəllifi Vilayət Quliyev, Bakı, 
“Yazıçı”, 1987. – 403, [2] s. portr  

Kitabda həm də prinsipial tənqidçi və ədəbiyyat tarixçisi 
kimi tanınan görkəmli yazıçı Elçinin son illərdə qələmə aldığı 
məqalə və publisist yazılar toplanmışdır.Müəllif bu yazılarda 
ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü arasında maraqlı paralellər 
aparmış, çağdaş ədəbi tənqidin meyar və prinsipləri ilə bir sıra 
tanınmış klassik və müasir Azərbaycan yazıçılarının yaradı-
cılığını, habelə ayrı-ayrı əsərlərini təhlil edib dəyərləndirmişdir. 

 
1992 

25. Azərbaycan Demokratik Respublikası: tarix, ictimai-
siyasi və ədəbi mədəni həyat: [məqalələr toplusu] / Red. heyəti.: 
Vilayət Quliyev və b; tərt. ed. və elmi red. Vilayət Quliyev; 
rəssamı X.Mirzəyev. – Bakı: Azərnəşr, 1992. – 191 s. 

Kitab 1990-cı il mayın 23-24-də Azərbaycan Respublikası 
EA-da keçirilmiş elmi sessiyanın materialları əsasında 
hazırlanmışdır. 

 
1993 

26. Adilxan Ziyadxan. Azərbaycanm / Adilxan Ziyadxan; 
Tərtib və ərəb əilfbasından transliterasiya edən Asif Rüstəmli; 
redaktoru və ön sözün müəllifi Vilayət Quliyev. – Bakı, 
Azərbaycan, 1993. – 176 s. 

Kitaba Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından biri, 
məşhur istiqlal mübarizi Cavad xanın nəslindən olan, xarici işlər 
nazirinin müavini və Cümhuriyyətin İranda ilk diplomatik 
nümayəndəsi  Adilxan Ziyadxanın “Qələmin uçuşu” və gənc 
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respublikanı tanıtmaq məqsədi ilə orujinalını fransız dilində 
yazdığı “Azərbaycan” əsəri daxil edilmişdir. Hər iki əsər ilk dəfə 
nəşr olunur. 

 
1998 

27. Topçubaşov, Ə. Paris məktubları: Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyəti Sülh Nümayəndə Heyəti sədrinin Azərbaycan 
hökumətinə məlumatları (mart 1919 - noyabr 1919) / Əlimərdan 
Topçubaşov; buraxılışa məsul Ramiz Mehdiyev; tərtib edəni və 
rus dilindən çevirəni Vilayət Quliyev; elmi red. Əli Həsənov. – 
Bakı: Azərnəşr, 1998. – 120 s. 

Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin qərarı 
ilə 1919-cu ildə Parisə, Versal Sülh konfransına göndərilmiş 
Azərbaycan Nümayəndə heyətinin sədri, səlahiyyətli nazir Ə. 
Topçubaşovun konfransın gedişi, keçirilən görüşlər və müxtəlif 
ölkələrin nümayəndə heyətləri ilə aparılan danışıqlar barədə 
hökumətə ünvanladığı rəsmi məlumatları toplanmışdır. 

 
1999 

28. Əliyev, Heydər. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı: 
Nitqlər, məruzələr, çıxışlar / Heydər Əliyev; tərt ed. Vilayət 
Quliyev. – Bakı: Ozan, 1999. – 496 s. 

Kitabda Respublika Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının 
1969-1999-cu illərdə yazıçılar qurultaylarında, mötəbər 
məclislərdə ədəbiyyat, mədəniyyət, sənət haqqında etdiyi nitqlər, 
məruzələr, çıxışlar xronoloji ardıcıllıqla toplanmışdır. 

 
2000 

29. Əliyev, Heydər. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı: 
nitqlər, məruzələr, çıxışlar / Heydər Əliyev; tərt. ed. Vilayət 
Quliyev;  red. Asif Rüstəmli. – Bakı: Ozan, 2000. – 548 s.: foto  

Kitabda Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin 1969-1999-
cu illərdə yazıçılar qurultaylarında, mötəbər görüş və məclislərdə 
ədəbiyyat, mədəniyyət, sənət haqqında etdiyi nitqlər, məruzələr, 
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çıxışlar xronoloji ardıcıllıqla toplanılmışdır. 1982-ci ilə qədərki 
materialların mətni müəyyən ixtisarla verilmişdir.  

30. Nəcəfova, M. Qarabağ mövzusu bədii publisistikada 
(1990-cı illər) / Mərziyyə Nəcəfova / red. Vilayət Quliyev. – 
Bakı, Nafta-Press nəşriyyatı, 2000.  

 
2001 

31. Allahverdiyev, Q. XI əsr Azərbaycan ədəbiyyatşü-
naslığı məsələləri: Xətib Təbrizinin “Şərh Əl-Həmasə” kitabı 
əsasında: monoqrafiya / Qaley Allahverdiyev; elmi red. Vilayət 
Quliyev. – Bakı: ŞAM, 2004. – 286 s. 

Bu monoqrafiya ilkin orta əsrlər görkəmli Azərbaycan 
mütəfəkkiri, sənət nəzəriyyəçisi və ədəbiyyatşünası Xətib 
Təbrizinin elmi yaradıcılığına həsr edilmiş və zəngin məxəzlər 
əsasında yazılmış fundamental tədqiqat işidir. 

32. Böyük Əkinçi: Həsənbəy Zərdabi / tərtib, tərcümə, 
müqəddimə izah və şərhlər Vilayət Quliyev. – Bakı: Ozan, 2001. 
– 180 s. 

Kitab Milli Mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabinin işıqlı 
xatirəsinə və “Əkinçi” qəzetinin ilk nömrəsinin çapdan çıxma-
sının 125 illiyinə həsr olunmuşdur. M.F.Axundovun məktubları 
istisna olmaqla kitablardakı bütün materiallar rus dilindən 
tərcümə edilmişdir. 

 
2007 

33. Ağaoğlu, Ə. Seçilmiş əsərləri / Əhməd bəy Ağaoğlu; 
tərt. ed.: Əziz Mirəhmədov, Vilayət Quliyev (ön sözün, izah və 
şərhlərin müəl.); red. Asif Rüstəmli. – Bakı: Şərq-Qərb, 2007. – 
391, [1] s. 

Əhməd bəy Ağaoğlu Azərbaycanın və Türkiyənin, 
bütünlükdə türk-islam dünyasının mədəniyyət və ictimai fikir 
tarixinə çoxcəhətli ensiklopedik şəxsiyyət kimi daxil olmuşdur. 
Onun təxminən yarım əsr müddətində Azərbaycan, türk, rus, fars, 
fransız dillərində yazdığı əsərlər XX əsr Azərbaycan ədəbi-bədii 
və ictimai-siyasi fikrinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir. 
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Kitaba müəllifin zəngin yaradıcılığının müxtəlif janrlarını əhatə 
edən bir sıra tarixi, bədii-fəlsəfi əsərləri, habelə Azərbaycan  və 
rus mətbuatından götürülmüş məqalələri daxil edilmişdir. 

 
2008 

34. Ağaoğlu, S. Hekayələr, memuarlar / Səməd Ağaoğlu; 
tərt. ed. Vilayət Quliyev; red. Asif Rüstəmli. – Bakı: Ozan, 2008. 
– 352 s. 

Səməd Ağaoğlu irsinə ilk müraciət olan bu topluya  yazıçının  
müxtəlif dövrlərdə qələmə aldığı “Strasburq xatirələri”, “Züryət”, 
“Öyrətmən Qafur”, “Böyük ailə”, “Hücrədəki adam”, “Atamın 
dostları”, “Qatırın ölümü”, “Həyat bir macəradır” kitablarından 
ayrı-ayrı hissələr daxil edilmişdir. 

35. Azərbaycan Paris sülh konfransında: 1919-1920 / tərt. 
ed.,  ing. dilindən tərc. və müqəddimə Vilayət Quliyev. – Bakı: 
Ozan, 2008. – 244 s.- Mətn paralel Azərbaycan, ingilis, fransız 
dillərində verilmişdir. 

Kitabda Azərbaycan Parlamentinin sədri Ə.M.Topçubaşovun 
rəhbərliyi ilə 1919-1920-ci illərdə Paris Sülh konfransında iştirak 
edən Azərbaycan Nümayəndə Heyətinin ingilis və fransız 
dillərində yaydığı mühüm siyasi-tarixi sənədlərindən biri “Qafqaz 
Azərbaycanı Cümhuriyyətinin Paris Sülh konfransından tələbləri” 
kitabçasının ingilis və fransız mətnləri, habelə ingilis dilindən 
azərbaycancaya tərcüməsi verilmişdir. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Azərbaycan Cümhu-
riyyətinin Nümayəndə Heyəti Paris Sülh konfransında.- Qafqaz 
Azərbaycanı Cümhuriyyəti sülh heyətinin Paris sülh konfran-
sından tələbləri. Azərbaycan Cümhuriyyətinin sərhədləri.- 
Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti. Azərbaycanın mənşəyi – 
müstəqil xanlıqlar və onların tənəzzülü; Azərbaycanın yerli 
əhalisi, onların keçmiş rus imperiyasına münasibəti; Transqafqaz 
seymi və hökümət – onların zəifliyi və süqutu; Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin elan edilməsi; Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
höküməti və onun paytaxtı Bakı şəhəri; Azərbaycanın bolşe-
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viklərə qarşı mübarizəsi. Bolşevik və erməni hücumları; Bolşe-
viklərin Azərbaycandakı qurbanları. Bolşeviklər zorla haki-
miyyəti ələ keçirirlər; Bakını bolşeviklərdən xilas etmək üçün 
görülən tədbirlər; Azərbaycan höküməti bolşeviklərin bərbad hala 
saldıqları ölkədə qayda-qanunu bərpa edir. Azərbaycan parla-
menti; Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi; Azərbaycan Cümhu-
riyyətinin ərazisi və əhalisinin sayı; Azərbaycanın təbii sərvətləri. 
- Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti:  Büdcə; Azərbaycanın 
müstəqil siyasi mövcudluq hüququ; Qafqaz respublikaları ilə 
münasibətlər; Millətlər liqası. Azərbaycanlıların mövqeyi. Bol-
şeviklərə qarşı mübarizədə türklərə müraciət; Azərbaycanın sülh 
nümayəndəliyi siyasi müstəqillik təmayülləri və azərbaycanlıların 
ümidləri; Azərbaycanlıların tələbi. 

36. Behbud xan Cavanşirin məhkəmə prosesi / müqəd-
dimənin müəllifi və türk nəşrləri əsasında işləyib hazırlayan 
Vilayət Quliyev; elmi məsl. E.Mahmudov; red. Asif Rüstəmli. – 
Bakı: Ozan, 2008. – 352 s. 

Kitabda Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından biri, 
Daxili İşlər naziri, 1921-ci ildə İstanbulda erməni terrorçusu 
Misak Torlakyan tərəfindən qətlə yetirilmiş Behbud xan 
Cavanşirin (1877-1921) qatili üzərindəki məhkəmə prosesinin 
stenoqrafik yazısı (müəyyən ixtisarla) verilmişdir. Həmin dövrdə 
“Əsrin məhkəməsi” adlandırılan bu prosesdə erməni millətçilə-
rinin Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı həyata keçirdikləri 
soyqırım siyasətinə beynəlxalq miqyasda, zəif də olsa, ilk dəfə 
qiymət vermək təşəbbüsü göstərilmişdir. 

37. Cəfəroğlu, Ə. Seçilmiş əsərləri / Əhməd Cəfəroğlu; elmi 
red. Kamal Abdulla; tərtibçi, çevirən, müqəddimə və şərhlərin 
müəl. Vilayət Quliyev; Bakı Slavyan Un-ti. – Bakı: Mütərcim, 
2008. – 408 s. 

Kitabın içindəkilər: Kamal Abdulla. Filoloji irsimizin daha 
bir abidəsi.- Vilayət Quliyev. Gəncədən... bütün türk dünyasına.- 
Tarix: Azərbaycan tarixinə ümumi bir baxış: Avropa səyyah-
larına görə XVII əsr Azərbaycan: I məqalə; Avropa səyyahlarına 
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görə XVII əsr Azərbaycan: II məqalə.- Folklor: Azəri xalq 
ədəbiyyatında sayaçı sözlər: Azəri xalq ədəbiyyatında “Aşıq 
Qərib dastanı: I məqalə; Azəri xalq ədəbiyyatında “Aşıq Qərib 
dastanı”: II məqalə; XVI əsr saz şairlərindən Tufanqanlı Abbas.- 
Ədəbiyyat: Azəri türklərinin ədəbiyyatı; Modern Azərbaycan 
ədəbiyyatına toplu bir baxış; Qaraxanlılar dövrü türk ədəbiyyatı; 
XVII əsr Azəri şairi Məlik bəy Avçı; XIX əsr Azəri şairi Seraci; 
Azəri ədəbiyyatda istiqlal mücadiləsi izləri: I məqalə; Azəri 
ədəbiyyatda istiqlal mücadiləsi izləri: II məqalə; Azəri ədəbiy-
yatda istiqlal mücadiləsi izləri: III məqalə; Azəri ədəbiyyatda 
istiqlal mücadiləsi izləri: IV məqalə.- Dilçilik. Dil tarixi: Azəri 
ləhcəsində bəzi monqol ünsürləri: I məqalə; Azəri ləhcəsində bəzi 
monqol ünsürləri: II məqalə; Şərqdə və Qərbdə Azəri ləhcəsi 
tədqiqləri: I məqalə; Şərqdə və Qərbdə Azəri ləhcəsi tədqiqləri: II 
məqalə; Şərqdə və Qərbdə Azəri ləhcəsi tədqiqləri: III məqalə; 
Şərqdə və Qərbdə Azəri ləhcəsi tədqiqləri: IV məqalə; Dil guşəsi; 
Öz Azəri sözlüyü.- Personaliya: Böyük Azəri alimi Mirzə 
Kazımbəy; Mirzə Fətəli Axundzadə; Mirzə Fətəli Axundzadə 
haqqında bir vəsiqə; İsmayılbəy Qasprinski; Professor Banq-
Kaup.- Siyasi publisistika: Azərbaycanın böyük matəmi 27 nisan 
1920; Azərbaycanın milli matəmi 27 nisan 1920; On il – 28 
mayıs 1928; Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin 15 illiyi; Türkiyə 
Cümhuriyyətinin 10 illiyi. 

 
2010 

38. Topçubaşov, Ə. Azərbaycanın yol göstərəni / Əlimər-
dan Topçubaşov; tərt. ed. tərc. və müqəd. Vilayət Quliyev; elmi 
red. Kamal Adbulla. – Bakı: BSU, Kitab aləmi: [Mütərcim], 
2010. – 94, [2] s. 

1925-ci ildə Parisdə yazılan və indiyə qədər əlyazması 
halında qalan bu əsərdə görkəmli publisist və ictimai-siyasi 
xadim, Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından biri olan 
Əlimərdan bəy Topçubaşov (1862-1934) milli mətbuatımızın 
banisi Həsən bəy Zərdabinin geniş və çoxcəhətli fəaliyyətini 
araşdırmışdır. 
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2018 
39. Topçubaşov, Ə. Doğma Azərbaycanın mənafeyini 

qoruyacağıq!: [Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris sülh konfran-
sındakı nümayəndə heyətinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun 
Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi məlumatlar (mart, 1919 - 
iyun, 1920)] / Əlimərdan bəy Topçubaşov; tərt. ed., rus dilindən 
çevirən, çapa hazırlayan, müqəddimə, son söz, izah və şərhlərin 
müəllifi Vilayət Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2018]. – 223, [1] s. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Parisə əzablı yol.- 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurası sədrinə (4-5 mart 1919-
cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurası sədrinə (17-29 
mart 1919-cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurası 
sədrinə (18 aprel 1919-cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Şurası sədrinə (4 may 1919-cu il); Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Şurası sədrinə (8-10 iyun 1919-cu il); Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Şurası sədrinə (8-9 iyul 1919-cu il); 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurası sədrinə (6-10 noyabr 
1919-cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurası sədrinə (11 
may 1920-cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurası 
sədrinə (22 iyun 1920-cu il).- Vilayət Quliyev. Nümayəndə 
heyətinin taleyi. 

40. Topçubaşov, Ə. Qafqaz Azərbaycanı nümayəndə 
heyətinin Sülh konfransından tələbləri / Əlimərdan Topçubaşov; 
tərt. ingilis dilindən tərc. ed., müqəddimə, izah və şərhlərin müəl. 
Vilayət Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2018]. – 95 s. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Cümhuriyyətin ilk 
təqdimatı.- Azərbaycan Respublikasının sərhədləri; Qafqaz 
Azərbaycanı Respublikası; Azərbaycanın yerli əhalisi, onların 
keçmiş rus imperiyasına münasibət; Zaqafqaziya seymi və 
hökümət – onların zəifliyi və süqutu. Azərbaycan respublikasının 
elan edilməsi; Azərbaycan Respublikası hökuməti və onun 
paytaxtı Bakı şəhəri; Azərbaycanın bolşeviklərə qarşı mübarizəsi, 
bolşevik və erməni hücumları; Bolşeviklərin Azərbaycandakı 
qurbanları, bolşeviklər hakimiyyəti zorla ələ keçirirlər; Bakını 
bolşeviklərdən xilas etmək üçün görülən tədbirlər; Azərbaycan 



Biblioqrafiya 

 115 

hökuməti bolşeviklərin bərbad hala saldıqları ölkədə qayda-
qanunu bərpa edir. Azərbaycan parlamenti; Azərbaycn Respub-
likasının ərazisi; Azərbaycan Respublikasının ərazisi və əhali-
sinin sayı; Azərbaycanın təbii sərvətləri; Qafqaz Azərbaycanı 
Respublikası: büdcə; Azərbaycanın müstəqil siyasi mövcudluq 
hüququ. Qafqaz respublikaları ilə münasibətlər; Millətlər liqası, 
azərbaycanlıların mövqeyi, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün 
türklərə müraciət; Azərbaycanın sülh nümayəndəliyinin siyasi 
müstəqillik meylləri və Azərbaycanlıların ümidləri; Azərbay-
canlıların tələbi. 

41. Topçubaşov, Ə. “Kaspi”dən seçmələr / Əlimərdan 
Topçubaşov; tərtib və rus dilindən tərc. ed., müqəddimə, izah və 
şərhlərin müəl. Vilayət Quliyev. – Bakı: [Zərdabi LTD], 2018. – 
126, [2] s. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Cümhuriyyətə yol açan 
qəzet.- Əlimərdan Topçubaşov. Redaksiyadan.- Bakıda ilk rus-
müsəlman qız məktəbinin açılışı münasibəti ilə; İlk tatar 
dramaturgiyası; Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı; Müsəlman 
qadınının sərbəst fəaliyyəti; Yeni Bakı qazısı; Qafqaz mənzə-
rələri; Müsəlman ruhani seminariyası; Bakıda tatar dilində qəzet; 
Müsəlmanlar azadlıq hərəkatında; Müsəlmanların dirçəliş erası; 
Yeni qurbanlar; Qafqaz müsəlmanlarının vəziyyətinə dair; İran 
konstitusiyası haqqında; İsmayıl Qaspıralının xatirəsinə; İzahlar 
və şərhlər. 

42. Topçubaşov, Ə. Xalqımızın müstəqil yaşayacağına 
inanırdıq / Əlimərdan Topçubaşov; tərt., tərc., müqədimə, izah və 
şərhlərin müəl. Vilayət Quliyev; red. Afaq Məsud. – Bakı: 
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2018. – 687, [1] s. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Əlimərdan bəy 
Topçubaşov: portret cizgiləri.- Məqalələr: Redaktordan; Bakıda 
ilk rus-müsəlman qız məktəbinin açılışı münasibəti ilə; İlk tatar 
dramaturgiyası; Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı; Müsəlman 
qadınlarının sərbəst fəaliyyəti; Yeni Bakı qazısı; Qafqaz 
mənzərələri; Müsəlman ruhani seminariyası; Bakıda tatar dilində 
qəzet; Müsəlmanlar azadlıq hərəkatında; Müsəlmanların dirçəliş 
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erası; yeni qurbanlar; Qafqaz müsəlmanlarının vəziyyətinə dair; 
İran Konstitusiyası haqqında; İsmayıl Qaspıralının xatirəsinə.- 
Səfər qeydləri.- Nitqlər: Ə.Topçubaşovun Rusiya müsəlman-
larının IV qurultayında nitqi; Ə.Topçubaşovun Ümumrusiya 
müsəlmanlarının I qurultayında nitqi; Ə.Topçubaşovun Dövlət 
müşavirəsində nitqi.- Diplomatik məktublar və söhbət yazıları: 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (5 sentyabr 1918-ci il); 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (15 sentyabr 1918-ci il); 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (sentyabrın 20-dən sonra); 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (22 oktyabr 1918-ci il); 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (31 oktyabr 1918-ci il); 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (14 noyabr 1918-ci il); 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (15 noyabr 1918-ci il); 
Ə.Topçubaşovun F.Xoyskiyə məktubu (16 dekabr 1918-ci il); Ə. 
Topçubaşovun sədrəzəm Tələt paşa ilə söhbətinin yazısı; 
Ə.Topçubaşovun Xarici İşlər naziri Əhməd Nəsimi bəylə 
söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun hərbi nazir Ənvər paşa ilə 
söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun sədrəzəm İzzət paşa ilə 
söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun Xarici İşlər naziri Nəbi bəylə 
söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun xalq Maarif nazirinin müavini 
ilə söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun Dənizçilik naziri Rauf 
bəylə söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun sədrəzəm Tevfik paşa 
ilə söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun Xarici İşlər naziri Rəşid 
bəylə söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun Ukrayna elçisi 
M.A.Sukovkinlə söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun İran elçisi 
Mirzə Mahmud xanla söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun 
P.N.Milyukovla söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun S.D.Sazo-
novla birinci söhbətinin yazısı Ə.Topçubaşovun S.D.Sazanovla 
ikinci söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun İran Xarici İşlər naziri 
Əliqulu xanla birinci söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun İran 
Xarici İşlər naziri Əliqulu xanla ikinci söhbətinin yazısı; 
Ə.Topçubaşovun İran Xarici İşlər naziri Əliqulu xanla üçüncü 
söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun erməni milli şurasının sədri 
A.Aqaronyanla söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun Osmanlı 
sultanı VI Mehmetlə söhbətinin yazısı; Ə.Topçubaşovun Böyük 
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Britaniya Xarici İşlər nazirinin birinci müavini Ç.Hardinqlə 
söhbətinin yazısı.- Azərbaycan Cümhuriyyətinin paris sülh 
konfransındakı nümayəndə heyətinin sədri Ə.Topçubaşovun 
Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi məlumatlar. Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə (4-5 mart 1919-cu il); 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə (17-29 mart 
1919-cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə 
(18 aprel 1919-cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Şurasının sədrinə (4 may 1919-cu il); Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Şurasının sədrinə (8-9 iyun 1919-cu il); Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə (8-9 iyul 1919-cu il); 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə (22-25 
sentyabr 1919-cu il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının 
sədrinə (6-10 noyabr 1919-cu il); Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Şurasının sədrinə (29 noyabr – 2 dekabr 1919-cu il); 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə (11 may 
1920-ci il); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının sədrinə 
(22 iyun 1920-ci il).- Qafqaz Azərbaycanı Respublikasının Paris 
sülh konfransından tələbləri.- Publisistika: Azərbaycanın yolgös-
tərəni – Həsən bəy Zərdabi.- Məktublar: Əli bəy Hüseynzadəyə 
(16 iyul 1904-cü il); Əli bəy Hüseynzadəyə (14 sentyabr 1904-cü 
il); Əli bəy Hüseynzadəyə (23 iyun 1920-ci il); Əli bəy 
Hüseynzadəyə (15 mart 1924-cü il); Əli bəy Hüseynzadəyə (28 
aprel 1925-ci il); Əli bəy Hüseynzadəyə (1 sentyabr 1926-cı il); 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə (9 fevral 1924-cü il); Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadəyə (4/14/15/ aprel 1924-cü il); Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadəyə (5-8 dekabr 1924-cü il); Məhəmməd Əmin Rəsul-
zadəyə (29 oktyabr 1925-ci il); Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə 
(26 fevral 1926-cı il); Ceyhun bəy Hacıbəyliyə (2 avqust 1921-ci 
il); Ceyhun bəy Hacıbəyliyə (12 sentyabr 1922-ci il); Ceyhun bəy 
Hacıbəyliyə (19 oktyabr 1922-ci il); Ceyhun bəy Hacıbəyliyə (28 
dekabr 1926-cı il); Ceyhun bəy Hacıbəyliyə (18 iyul 1927-ci il); 
Ceyhun bəy Hacıbəyliyə (1 sentyabr 1928-ci il); Xəlil bəy 
Xasməmmədova (2 aprel 1931-ci il).- İzah və şərhlər. 
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2019 
43. Ağaoğlu, Ə. Xatirələr / Əhməd bəy Ağaoğlu; tərt., türk. 

uyğunlaşdırma, müqəddimə, izah və şərhlər Vilayət Quliyev. – 
[Bakı]: TEAS Press, [2019]. – 214 s. 

Kitabda Azərbaycanın və türk dünyasının böyük fikir adamı 
Əhməd bəy Ağaoğlunun (1869-1939) mürəkkəb, keşməkeşli 
ömür yolunun iki fərqli dövrünü əks etdirən xatirələri toplanılıb. 
Sona çatdırılmamış “Altmış yeddi il sonra” əsəri müəllifin 
Qarabağda, Şuşada keçən uşaqlıq və ilk gənclik illərindən, Tiflis, 
Peterburq və Parisdəki tələbəlik həyatından bəhs edir. “Sərbəst 
Firqə xatirələri” adlı siyasi memuarlarında isə Əhməd bəy 
Ağaoğlu Atatürkün istəyi ilə qurucuları sırasında yer aldığı, 
1930-cu illər Türkiyəsinin dövlətçilik həyatına demokratiya, 
siyasi plüralizm və çoxpartiyalılıq gətirmək məqsədinə xidmət 
edən Sərbəst Cümhuriyyət Firqəsinin yaranması tarixinə və qısa 
ömürlü fəaliyyətinə işıq salır. 

44. Ağaoğlu, Ə. Mən kiməm? / Əhməd bəy Ağaoğlu; 
toplama, tərtib., rus və türk dillərindən tərcümə, müqəddimə, izah 
və şərhlər Vilayət Quliyev; red. Afaq Məsud; [üz qabığının 
tərtibatı A.Əmrahov]. – Bakı: Azərbaycan Dövlət Tərcümə 
Mərkəzi, 2019. – 598, [2] s. 

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, yazıçı-publisist, tarixçi, filo-
sof, dinşünas, böyük türkçü Əhməd Ağaoğlunun zəngin ictimai-
siyasi, ədəbi irsi ilk dəfədir geniş və əhatəli şəkildə Azərbaycan 
oxucusuna təqdim edilir. Kitaba xadimin 40 il ərzində Qərbi 
Avropa, Rusiya, Azərbaycan, Osmanlı imperiyası və Türkiyə 
Cümhuriyyətində işıq üzü görmüş əsərlərindən, çıxış, məqalə və 
memuarlarından nümunələr daxil edilib. Aktuallığını və əhə-
miyyətini bu gün də qoruyub saxlamış bu əsərlər dil və coğrafiya 
baxımından fərqli olduğu kimi, mövzu və janr müxtəlifliyi ilə də 
diqqət çəkir. Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 
aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, Əhməd 
Ağaoğlunun 150 illik yubileyi şərəfinə nəşr edilib. 

Kitabın içindəkilər: Əhməd Ağaoğlu kimdir?- Vilayət 
Quliyev; Axund və islam; Mən kiməm?; Könülsüz olmaz; Sərbəst 
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insanlar ölkəsində; İngiltərə və Hindistan; İran və  inqilabı; Rus 
ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi; Şiə dinində məzdəki inancları; 
Şərqşünasların konqresində; Aşıqlar; Zəruri tələbat; Qorkinin 
“Həyatın dibində” pyesində tatar Asan; “Şərqi-rus” qəzetinin 
ünvanına bir neçə səmimi söz; Nadir yubiley; Peterburq xatirələri 
(200 illiyi münasibəti ilə); Şablon kölələri; Raskolnikovlar və 
Kərəmlər; Müsəlman xalqların vəziyyəti: I məqalə; Müsəlman 
xalqların vəziyyəti: II məqalə; Bəs bizim ziyalılarımız haradadır?; 
Bakı hadisələri haqda həqiqət; Cəmiyyəti-xeyriyyə; Yenə köç 
məsələsi; Şeyxülislamlığa dair; Bakı, 8 dekabr; Gediləcək yol; 
Milli şüur;  Cəlal Nuri bəy kimdir?; Vicdan əzabı duymayanlara; 
İzahlar və şərhlər. 

45. Ağayev, Ə. Bəs bizim ziyalılarımız haradadır?: 
“Kaspi”dən seçmələr / Əhməd bəy Ağayev; tərt., rus dil. tərc., ön 
söz, izah və şərh. Vilayət Quliyev. – Bakı: Qanun, 2019. – 159, [1] s. 

Əhməd bəy Ağayevin (qəzetdə bu soyadla çıxış edirdi) 
“Kaspi” müəllifləri arasında müstəsna yeri vardı. Qəzet redak-
siyasında çalışdığı 1898-1905-ci illərdə o, sözün həqiqi məna-
sında nəşrin simasına çevrilmişdi. Bu müddət ərzində açıq imza 
ilə 600-ə yaxın məqaləsi dərc olunmuşdu. Yazılar istər əhatə 
etdikləri coğrafiya, istərsə də toxunduqları mövzular baxımından 
olduqca geniş və rəngarəng idi. Lakin əsas diqqət şübhəsiz, 
Şərqə, islam dünyasına, rus hakim dairələrinin inadla “Qafqaz 
tatarları” adlandırdığı Azərbaycan türklərinin problemlərinə və bu 
problemlərin həlli yollarına yönəldilmişdi. Əhməd bəy 
Ağaoğlunun anadan olmasının 150 illiyi ərəfəsində işıq üzü görən 
kitaba onun “Kaspi”də çıxan çoxsaylı məqalələrindən ən 
səciyyəvi və aktuallığını itirməyən bir sıra nümunələr daxil 
edilib. 

46. Türkiyəni duyğulandıran ölüm: [Əhməd bəy Ağaoğ-
lunun vəfatının 80 illiyinə] / tərtibat, türkcədən uyğunlaşdırma, 
müqəddimə və müəlliflər haqda məlumat Vilayət Quliyev. – 
[Bakı]: [Qanun], [2019]. – 127, [1] s. 

Kitaba Türkiyənin müxtəlif qəzet və jurnallarının səhifələ-
rində onlarla müəllifin Əhməd Ağaoğlu haqqında yer almış vida 
yazılarından seçmələr toplanmışdır. 
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Dövri	mətbuatda	və	məcmuələrdə	çap	edilən		
elmi‐publisistik	məqalələri	

 
1969 

47. Fəal kitabxanaçı: [Jdanov (İndiki Beyləqan) rayon 
kitabxanasının işçisi Tamilla Talıbova haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Yüksəliş. – 1969. – 30 noyabr. – S.3. 

48. Maraq göstəririk: [Xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin həyat 
və yaradıcılığı haqqında] / Vilayət Quliyev // Yüksəliş. – 1969. – 
20 dekabr. – S.1.  

49. Yeni istirahət güşəsi: [Jdanov (İndiki Beyləqan) rayo-
nundakı “Bakı” kolxozunda yaradılan yeni istirahət guşəsi haq-
qında] / Vilayət Quliyev // Yüksəliş. – 1969. – 24 dekabr. – S.2.  

 
1970 

50. Maraqlı ekskursiya: [G.Əsədov adına Şahsevən kənd 
orta məktəbinin şagirdlərinin Füzuli rayonundakı Azıx 
mağarasına ekskursiya etmələri haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Yüksəliş. – 1970. – 13 may. – S.2. 

 
1976 

51. Poeziyamızda Səməd Vurğun obrazı: Səməd Vurğun – 
70 // Yüksəliş. – 1976. – 28 oktyabr. – S.4. 
 

1978 
52. Okeandan bir damla: [ABŞ ədəbiyyatşünası D.Enqls-

tenin Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında mülahizələri] / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 2 dekabr. – S. 4. 

53. “Sovet ədəbiyyatı”nın səhifələrində: [məqalədə Mos-
kvada, ingilis dilində çap olunan “Sovet ədəbiyyatı” jurnalının 
Azərbaycan şair və yazıçılarının yaradıcılığına münasibəti nəzər-
dən keçirilir] / Vilayət Quliyev // Bakı. – 1978. – 7 dekabr. – S. 3. 



Biblioqrafiya 

 121 

1979 
54. Görüşlər, müzakirələr: [Nizami adına Ədəbiyyat İnsti-

tutunda yazıçı İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” 
romanının müzakirəsi haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat 
və incəsənət. – 1979. – 11 may. – S. 5. 

55. “Kəşkül” haqqında tədqiqat: [A.Zeynalovun “Kəş-
kül”də bədii ədəbiyyat” adlı kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Azərb. EA-nın xəbərləri: Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. – 
1979. – № 3. – S.117-120. 

56. Məhəbbətlə yazılmış kitab: [İ.M.Dubinski-Muxadzenin 
“Görkəmli adamların həyatı” seriyasından Azərbaycan ictimai-
siyasi və ədəbi-mədəni fikrinin görkəmli nümayəndəsi Nəriman 
Nərimanova həs edilmiş “Nərimanov” kitabı haqqında mülahi-
zələr və bir sıra polemik qeydlər yer almışdır] / Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 16 noyabr. – S. 3. 

57. Nizamidən Saib Təbriziyə qədər: [ingilis şərqşünası 
Q.Auslinin “Fars şairləri haqqında qeydlər” kitabı haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1979. – № 11. – S. 135-140. 

 
1980 

58. Fərdi üslub / Vilayət Quliyev //Azərb. EA-nın xəbərləri: 
Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. – 1980. – № 4. – S.3-10. 

59. İlk addım: [ədəbiyyatşünas Vaqif Arzumanovun “Azər-
baycan-Litva ədəbi əlaqələri” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev 
// Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 16 avqust. – S.3. 

60. Saflığa çağırış: Kənd mövzusunda yazılmış səhnə əsərləri 
barəsində düşüncələr / Vilayət Quliyev // Sovet kəndi. – 1980. – 
16 avqust. – S.4. 

61. Yaşayan ənənələr: [Qasım Cahaninin “Azərbaycan ədə-
biyyatında Nizami ənənələri” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev 
// Azərbaycan. – 1980. – № 6. – S. 174-177. 

 
1981 

62.  Axtarışların istiqaməti: [Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun illik “Ədəbi proses” məcmuəsinin növbəti cildi] / 
Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 28 avqust. – S.6. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 122 

63. Azərbaycan sovet nəsrində lirik üslubi təmayül / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan SSR EA aspirantlarının respublika 
elmi konfransının materialları. – Bakı. – 1981. – S. 119-122. 

64. Diqqət! Andreoid əsri başlayır. Amerika fantastlarının 
novellaları: [ön sözdən sonra Vilayət Quliyevin orijinaldan 
tərcüməsində Alfred Bister,Rey Bredberi, Brayan Oldissin 
fantastik hekayələri verilmişdir] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. 
– 1981. – №1. – S.169-182. 

65. Qərənfil işığı: [İbrahim Göyçaylının eyniadlı kitabı 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 
21 avqust. – S.6. 

66. Müasirlərin üslub axtarışları. Analitik-sosioloji üslub / 
Vilayət Quliyev //Azərb. EA-nın xəbərləri: Ədəbiyyat, dil və 
incəsənət seriyası. – 1981. – № 1. – S.24-28. 

67. Nəsr / Vilayət Quliyev // Ədəbi proses – 1981. – Bakı, 
1984. – S.1-51. 

68. Şairin zəhmət dünyası: [Nizami Gəncəvinin 
“Xəmsə”sinə daxil olan poemalarda ictimai-mənəvi həyatdakı 
əməyin rolu məsələsi haqqında] / Vilayət Quliyev // Sovet kəndi. 
– 1981. – 6 oktyabr. – S. 4. 

69. Təbiilik və dəqiqliklə: [Siyavuş Məmmədzadənin oriji-
naldan tərcümədə çap olunmuş “Bolqar hekayələri” kitabı haq-
qında mülahizələr] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 
1981. – 31 iyul. – S 5. 

70. Tərcüməçidən: [Vaso Çaçanidzenin “Mirzə Fətəli 
Axundov və Qriqol Orbeliani” əsəri haqqında] / Vilayət Quliyev 
// Azərbaycan. – 1981. – № 1. – S. 156-159.  

71. Yadigar mahnının sədaları: [Yazıçı Məmməd Orucun 
hekayələri haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan gəncləri. – 
1981. – 24 yanvar. – S.4. 

72. Yeni elmi uğurlar gözləyirik: [filologoya elmləri 
namizədi İsa Həbibəyli haqqında] / Vilayət Quliyev // Sovet 
Naxçıvanı. – 1981. – 22 sentyabr. – S.4 



Biblioqrafiya 

 123 

1982 
73. “Azərbaycan” jurnalının tarixi abidələrin mühafizə 

vəziyyəti ilə bağlı sorğusuna cavab. / Vilayət Quliyev // 
Azərbaycan. – 1982. – № 7. – S.183-186. 

74. “Azərbaycan sovet şeirində ənənə və novatorluq prob-
lemi”: [tənqidçi Şamil Salmanovun eyni adlı kitabı haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Kommunist. – 1982. – 29 aprel. – S.3. 

75. Bədii üslub haqqında / Vilayət Quliyev // Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı tədrisi. – 1982. – № 1. – S.69-76. 

76. “İsgəndərnamə” Amerikada: [Amerika şərqşünası 
M.Soutkeytin Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə”si haqqında 
kitabının çap olunması haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Kommunist. – 1982. – 22 iyul. – S. 4. 

77. Mirzə Kazımbəy və Şərq ədəbiyyatı: Mirzə Kazımbəy - 
180 / Vilayət Quliyev, Ağababa Rzayev //Ədəbiyyat və incəsənət. 
– 1982. – 3 dekabr. – S. 6. 

78. Rus şərqşünaslığı patriarxı: [Res.: A.K.Rzayev. 
Muxammed Ali Mirza Kazembek. – Bakı: Elm, 1981] / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 23 iyul. – S. 6. 

 
1983 

79. “Azərbaycan” jurnalının tərcümə məsələləri ilə bağlı 
suallarına cavablar / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1983. – 
№ 12. – S.142-144. 

80. Ədəbiyyatımızın tədqiqi: [Əziz Mirəhmədovun “Azər-
baycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər” kitabı haqqnda] / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 24 noyabr. – S.6. 

81. Komissar və tənqidçi: [Azərbaycan sovet tənqidçisi 
Mustafa Quliyevin anadan olmasının 90 illiyi münasibəti ilə] / 
Vilayət Quliyev, Nizaməddin Babayev // Ədəbiyyat və incəsənət. 
– 1983. – 30 dekabr. – S.6. 

82. Qüdrətli şərqşünas: [rus şərqşünaslığının yaradıcı-
larından biri olan azərbaycanlı professor Mirzə Məhəmmədəli 
Kazımbəy haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1983. – 
№ 4. – S.173-187. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 124 

83. Mənəvi dayaqlardan biri: Tərcümə: problemlər, müla-
hizələr /Sorğuda iştirak edir: Əziz Mirəhmədov, Mikayıl 
Rzaquluzadə, Eyvaz Borçalı, Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
1983. – №12. – S.135-144. 

84. Mirzə Kazımbəy və XIX əsr rus ədəbi mühiti / Vilayət 
Quliyev //Azərb. EA-nın xəbərləri: Ədəbiyyat, dil və incəsənət 
seriyası. – 1983. – № 4. – S.77-83. 

85. Vətən nəğməkarı: [şair Məmməd Arazın 50 illiyinə 
(erməni dilində)] / Vilayət Quliyev // Kommunist” (ermənicə). – 
1983. – 15 oktyabr.  

 
1984 

86. Atları yəhərləyin: [Süleyman Rüstəm və Əhmədağa 
Muğanlının ssenarisi əsasında çəkilmiş eyniadlı film haqqında] / 
Vilayət Quliyev, Nizaməddin Babayev // Kommunist. – 1984. – 
10 oktyabr. – S. 4. 

87. Bizim Mayakovski: [“Mayakovski və Azərbaycan ədə-
biyyatı” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
1984. – № 10. – S. 183-185. 

88. Cəlaliyyə: [Əzizə Cəfərzadənin eyni adlı kitabı haqqında] 
/ Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 3 fevral. – S.6. 

89. Çağlayan bulaq kimi: [şair Məstan Əliyevin “Mən bir 
durna qatarında” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // Bakı. – 
1984. – 7 avqust. – S.3. 

90. Dünyaya pəncərə: [“Yazıçı” nəşriyyatının çap etdiyi 
“Dünya” orijinaldan tərcümə almanaxı haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Kommunist. – 1984. – 6 iyul. – S. 3. 

91. Klassik Azərbaycan poeziyasının tədqiqatçısı haqqın-
da bioqrafik oçerk / Vilayət Quliyev Mirzəağa Quluzadə // 
Fikrin karvanı. – Bakı, 1984. – S.235-247. 

92. Həmişə axtarışda: [nəsrimizin uğurları haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Sovet kəndi. ‒ 1984. ‒ 12 yanvar. ‒ S.4. 

93. Xalqa bağlı sənətkar: [İlyas Əfəndiyevin 70 illiyi müna-
sibətilə] / Vilayət Quliyev // Sovet kəndi. – 1984. – 29 may. – S. 3. 



Biblioqrafiya 

 125 

94. İlk azərbaycanlı tələbə: Kazan universitetinin Şərq 
dilləri çölümünü namizəd diplomu ilə bitirmiş gələcəyin tanınmış 
türkoloq alimi Mahmud İsmayılov haqqında ilk dəfə / Vilayət 
Quliyev // Bakı. – 1984. – 18 sentyabr. – S. 3. 

95. Məlum portretin tarixcəsi: [A.C.Qriboyedov tərəfindən 
Təbrizdə azərbaycanlı Dadaşbəyə bağışlanan portret haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 27 iyul. – S. 3. 

96. Mirzə Kazımbəy: [rus şərqşünaslıq elminin yaradıcı-
larından biri Mirzə Kazımbəyin vəfatı münasibətilə] / Vilayət 
Quliyev // Fikrin karvanı: Görkəmli Azərbaycan tənqidçi və 
ədəbiyyatşünasları / tərt. ed., red. və ön sözün müəl. Elçin. – 
Bakı, 1984. – S. 35-48. 

97. Nəsirimiz və tariximiz: [Əzizə Cəfərzadənin Şah İsmayıl 
Xətaiyə həsr edilmiş “Bakı-1501”, Fərman Kərimzadənin 
“Xudafərin körpüsü” və Əlisa Nicatın “Qızılbaşlar” romanları 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1984. – № 4. – 
S.164-175. 

98. Rənglərin işığındа: [Еlçinin “Bülbülün nаğılı” kitаbı 
һаqqındа] / Vilayət Quliyev // Bаkı. – 1984. – 4 fеvrаl. – S. 3. 

99. Yeni üfüqlərdə: [kəndimiz və şeirimiz haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Sovet kəndi. – 1984. – 14 yanvar. – S.4. 

 
1985 

100. “Аğ dəvə”nin izi ilə: [Еlçinin еyniаdlı rоmаnı һаqqındа] 
/ Vilayət Quliyev // Bаkı. – 1985. – 11 оktyаbr. – S. 3. 

101. Axın hara aparır? Redaksiyaya daxil olan ədəbi-bədii 
yazılar haqqında. / Vilayət Quliyev // Bakı. – 1985. – 27 mart. – S.3. 

102. Böyük ehtiram: [məqalədə Vilayət Quliyevin də iştirak 
və “Mirzə Kazım bəy və Çokan Vəlixanov” adlı məruzə ilə çıxış 
etdiyi SSRİ və Qazaxıstan EA-nın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 
və böyük qazax maarifçisinin anadan olmasının 150 illiyinə həs 
edilən “Görkəmli mütəfəkkir, maarifçi-demokrat Çokan 
Vəkixanov və elmin, mədəniyyətin inkişafında onun rolu” adlı 
Ümumittifaq elmi-nəzəri konfransı (Alma-Ata,18-19 sentyabr 
1985-ci il) haqqında ətraflı məlumat verilmiş, gündəlikdəki əsas 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 126 

məsələlər işıqlandırılmışdır] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və 
incəsənət. – 1985. – 6 dekabr. – S.3. 

103. Əsrlər boyu unudulmayacaq hünər: Böyük Vətən 
müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı mövzusunda ədəbi müşa-
virədə çıxışı / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. 
– 9 may. – S.4. 

104. Hamını düşündürən suallar: [Nəriman Həsənzadənin 
“Kimin sualı var” kitabı һаqqındа] / Vilayət Quliyev // 
Azərbaycan. – 1985. – № 9. – S.177-178. 

105. Həyatın bədii əksi: [yazıçı Bayram Bayramovun 
“Şəhərdən gələn qız” kitabında toplanmış povest və hekayələr 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 
22 mart. – S.6. 

106. Mirzə Kazımbəy və Çokan Vəlixanov / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 23 avqust. – S.3. 

107. Mirzə Kazımbəyin bir təşəbbüsü haqqında: [xülasə] / 
Vilayət Quliyev // Azərb. SSR EA-nın məruzələri. – 1985. – C 
XLI. – №11. – S.70. 

108. Tanış mühitin qayğıları: [Sabir Əhmədovun “Yasamal 
gölündə qayıqlar üzür” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat və İncəsənət. – 1985. – 19 aprel. – S. 6. 
 

1986 
109. Artıran söz qədrini: Məmməd Araz poeziyasına bir 

nəzər / Vilayət Quliyev. – Bakı. – 1986. – 11 fevral. – S. 3. 
110. Azərbaycan nəsri və ümumittifaq tənqidi: Moskvada 

Azərbaycan ədəbiyyatı Şurasının fəaliyyəti, yaxud fəaliyyət-
sizliyi. / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 26 
dekabr. – S. 1-2. 

111. Dramaturgiyamızın tədqiqi: [Eynəddin Məmmədovun 
“Dramaturgiyada ənənə və novatorluq” monoqrafiyası haqda 
qeydlər] / Vilayət Quliyev // Kitablar aləmində. – 1986. – № 1. – 
S.38-39. 

112. Ədəbi irs: [Mirzə Kazımbəyin “Seçilmiş əsərləri”nin rus 
dilində çapdan çıxması haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat 
və incəsənət. – 1986. – 5 sentyabr. – S.6. 



Biblioqrafiya 

 127 

113. Xalq həyatının tərənnümü: [İlyas Əfəndiyevin 6 
cildlik “Seçilmiş əsərləri”nin nəşri haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 1 avqust. – S. 6. 

114. Xalqla yaşayan əfsanələr: [Yazıçı nəşriyyatında çap 
olunmuş “Azərbaycan xalq əfsanələri” kitabına haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 9 may. – S.6. 

115. Klassikə ehtiram: [məqalə müəllifi iştirakçısı olduğu 
“Abdulla Tukay və SSRİ xalqları mədəniyyətlərinin qarşılıqlı 
zənginləşməsi və qarşılıqlı əlaqələri” adlı ümumittifaq konfransı (11-
13 iyul 1986, Kazan) konfransı ilə əlaqədar mülahizə və təəsüratlarını 
bölüşür] / Vilayət Quliyev // Elm. – 1986. – 2 iyul. – S.2. 

116. “Qrammatika”nın yaranma tarixindən. Mirzə Kazım 
bəyin türk dillərinin elmi qrammatikasını yaratmaq istiqamətində 
səyləri / Vilayət Quliyev //Azərbaycan müəllimi. – 1986. – 5 
dekabr. – S. 3. 

117.  Mirzə Kazımbəy irsi və müasir şərqşünaslıq elmi: 
[Res.: “Mirzə Kazımbəy. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Elm, 1985] / 
Vilayət Quliyev //Azərb. EA-nın xəbərləri: Ədəbiyyat, dil və 
incəsənət seriyası. – 1986. – № 4. – S.102-104. 

118. Mirzə Kazımbəy və tatar maarifçiləri / Vilayət 
Quliyev //Azərb. EA-nın xəbərləri: Ədəbiyyat, dil və incəsənət 
seriyası. – 1986. – № 4. – S.61-68. 

119. Sanballı monoqrafiya: [Filologiya elmləri namizədi 
Eynəddin Məmmədovun “Dramaturgiyamızda ənənə və 
novatorluq” monoqrafiyasına həsr olunmuşdur] / Vilayət Quliyev 
// Kirovabad kommunisti. – 1986. – 15 avqust. – S.4. 

120. Tarix ciddiyyət tələb edir: [Azərbaycan yazıçılarının 
VIII qurultayı ərəfəsində tarixi mövzuda yazılmış nəsr əsərlərinə 
ümumi baxış] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 
1986. – 25 aprel. – S.6. 

 
1987 

121. “Bakı” qəzeti redaksiyasının yenidənqurma və söz 
adamlarının vəzifələri ilə bağlı suallarına cavablar / Vilayət 
Quliyev // Bakı. – 1987. – 20 oktyabr. – S.3. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 128 

122. Dünəndən bu günə və gələcəyə: [yazıçı Elçinin 
“Mahmud və Məryəm” romanı haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Kommunist. – 1987. – 24 yanvar. – S.4. 

123. Estafeti kim qəbul edəcək?: [gənc nəsirlərin yaradı-
cılığı haqqında qeydlər] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və 
incəsənət. – 1987. – 24 iyul. – S. 6. 

124. Həyat bizim iş yerimizdir: “Yenidənqurma və mən” 
rublikasının suallarına cavab / Vilayət Quliyev // Bakı. – 1987. – 
20 oktyabr. – S. 3. 

125. Xalqımızın ulu məhəbbəti: [A.S.Puşkinin vəfatının 150 
illiyi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // Kommunist. – 1987. – 29 
yanvar. – S.3 

126. Xatirəsi yad olunur...: [Rəhim bəy Məlikovun “Xati-
rəsi yad ediləcək” kitabı haqqında”] / Vilayət Quliyev // 
Kommunist. – 1987. – 25 avqust. – S. 4. 

127.  
 İlk Sovet klassikləri: [ön söz] / Vilayət Quliyev // 

Polad necə bərkidi: [roman] Çapayev: [povest] / N.A.Ostrovski, 
D.A.Furmanov. – Bakı, 1987. – S.3-16. (Dünya uşaq ədəbiyyatı 
kitabxanası: 50-cilddə. – C.29) 

128. Kazandan başlanan yol: XX əsrin əvvəllərində Kazan 
universitetində ali təhsil almış azərbaycanlı tələbələr /Vilayət 
Quliyev // Kommunist. – 1987. – 16 sentyabr. – S. 3. 

129. Kimsə inkar edə biməz: [Yusif Vəzir Çəmənzə-
minlinin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] / Vilayət Quliyev 
// Ədəbiyyat və incəsənət. – 1987. – 11 sentyabr. – S.6. 

130.  Kuper, Sent-Ekzüperi, Lindqren...: [ön söz] / 
Vilayət Quliyev // Sonuncu mogikan; Balaca şahzadə; Balaca və 
damda yaşayan Karlson / Ceyms Fenimor Kuper, Antuan de 
Sent-Ekzüperi Astrid Lindqren. – Bakı, 1987. – S.3-18. (Dünya 
uşaq ədəbiyyatı kitabxanası: 50 cilddə. – C.36) 

131. Qəlblərdə yaşayan sənətkar: [Yusif Vəzir Çəmənzə-
minlinin anadan olmasının 100 illiyi yubleyi münasibətilə] / 
Vilayət Quliyev // Bakı. – 1987. – 21 sentyabr. – S. 3. 

132. Mirzə Fətəli Axundov rus alimlərinin məktublaş-
malarında / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1987. – 
25 dekabr. – S. 3. 



Biblioqrafiya 

 129 

133. Mirzə Fətəli Axundovun rus şərqşünaslığı ilə əla-
qələri məsələsinə dair. M.F.Axundov və N.F.Dubrovin / 
Vilayət Quliyev //Azərb. EA-nın xəbərləri: Ədəbiyyat, dil və 
incəsənət seriyası. – 1987. – № 3. – S.100-108. 

134. Mirzə Cəfər Topçubaşov “Teleskop” jurnalının 
səhifələrində / Vilayət Quliyev // Elm və həyat. – 1987. – 11. – 
S.21-22. 

135. ...Məramın yenə dünyadə durar: Mirzə Ələkbər Sabir 
– 125 / Vilayət Quliyev // Sovet kəndi. – 1987. – 26 may. – S.3. 

136. Mirzə Kazımbəy və tatar maarifçiləri: [Xülasə] // 
Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət 
seriyası. – 1987. – № 4. – S.67. 

137. Müasirlik və ədəbi tənqid: [Bəkir Nəbiyevin “Roman 
və müasir qəhrəman” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat və incəsənət. – 1987. – 4 dekabr. – S. 6. 

138. Nəyimiz var, nəyimiz yox? Ədəbi-mədəni həyata 
təftişçi bir nəzər / Vilayət Quliyev // Elm. – 1987. – 10 iyul. – S. 
4; Ədəbiyyat və incəsənət. – 19 iyun. – S.6. 

139. Sabitlik: [Arif Hacıyev haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Elm. – 1987. – 22 yanvar. – S.4. 

140. Şərqdə ilk dəfə: M.F.Axundov – 175: [Mirzə 
Fətəlinin dram əsərlərinin Yaxın Şərq xalqlarının ədəbi-mədəni 
həyatında oynadığı mühüm rol haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Kitablar aləmində. – 1987. – № 5. – S. 11-12. 

141. Vətəndaşlıq və istedad meyarı ilə / Vilayət Quliyev // 
Klassiklər və müasirlər / Elçin; red. və ön sözün müəllifi. Vilayət 
Quliyev. – Bаkı, 1987. – S. 5-12. 

142. Yaşıdlarıma sözüm var...: [gənc ədəbi tənqid, yaxud 
ədəbi tənqidin gənc nəsli haqqında düşüncələr] / Vilayət Quliyev 
// Azərbaycan. – 1987. – № 3. – S. 174-185. 

 
1988  

143. Aprel günəşi, may şəfəqi / Vilayət Quliyev // Elm. – 
1988. – 30 aprel. – S.1-2. 

144. Azərbaycan ədəbiyyatı / Vilayət Quliyev // Odlar 
yurdu. – 1988. – 15 avqust. – S.3. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 130 

145. Biganəlik, yaxud Sabir demiş: “..Gopla əməl aş-
maz...”: [maarif sistemi, ədəbiyyat və mədəniyyət, mənəvi 
tərbiyə ilə bağlı] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan gəncləri. – 
1988. – 9 iyul. – S.2. 

146. Bizim sorğu: Tariximiz, abidələrimiz, dərsliklərimiz 
/Sorğuda iştirak etdi: Vilayət Quliyev, Mahmud İsmayılov, Arif 
Hacıyev və başq. // Azərbaycan. – 1988. – №6. – S.157-168; №7. 
– S.174-189; № 8. – S.161-171; № 10. – S.179-186; №12. – 
S.163-176. 

147. Ərəbdilli ədəbiyyat / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 
1988. – 19 oktyabr. – S.4. 

148. Folklora qayğı tariximizə qayğıdır: [müəlliflə müsa-
hibə] / Vilayət Quliyev; söhbəti yazdı Müsəllim Həsənov // Bakı. 
– 1988. – 16 dekabr. – S.3. 

149. Folklorumuz / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 1988. 
– 16 avqust. – S.4. 

150. Haşımbəy Vəzirov: [yazıçı Mirhaşım Mir İman oğlu 
Vəzirov haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 
1988. – 23 sentyabr. – S. 8. 

151. Həyat nəfəsli nəsr: [məqalədə Gəncədə yaşayıb 
yaradan tənqidçi-ədəbiyyatşünas Eynəddin Məmmədovun eyni 
adlı monoqrafiyası təhlil olunur] / Vilayət Quliyev // Kirovabad 
kommunisti. – 1988. – 22 oktyabr. – S. 4. 

152. Xalq yazıçısı haqqında monoqrafiya: [Eynulla 
Məmmədovun Azərbaycanın Xalq yazıçısı Bayram Bayramova 
həsr olunan “Həyat nəfəsli nəsr” kitabı haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Kitablar aləmində. – 1988. – № 4. – S. 30-31 

153. Xətib Təbrizi / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 1988. 
– 24 dekabr. – S.4. 

154. İki saat Çingiz Aytmatovla üz-üzə: aktual söhbət: 
Çingiz Aytmatov, Aydın Məmmədov, Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988. – 20 may. – S. 3. 

155. İki Cingizdən biri: [görkəmli Azərbaycan yazıçısı 
Çingiz Hüseynovun anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə] / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1988. – №. – S.158-161.  



Biblioqrafiya 

 131 

156. Kitabi-Dədə Qorqud: Türk xalqlarının müştərək eposu 
haqda düşüncələr / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 1988. – 17 
sentyabr. – S. 4. 

157. Qətran Təbrizi / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 
1988. – 23 dekabr. – S.4. 

158. Mənim fikirlərim haqdır!”: M.F. Axundov – 175 / 
Vilayət Quliyev // Sovet kəndi. – 1988. – 29 oktyabr. – S.3. 

159. Mənəvi sərvətimizin tədqiqi: [Qasım Qasımzadənin 
“Ədəbiyyatımız-mənəviyyatımız” məqalələr toplusu haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Kitablar aləmində. – 1988. – № 4. – S.32-33. 

160. .Mirzə Cəfər Topçubaşovun şeirləri: [Xülasə] / 
Vilayət Quliyev // Azərb. SSR EA-nın məruzələri. – 1988. – C. 
XLI. – № 2. – S.68. 

161. Mirzə Fətəlinin qardaşı vardımı?: M.F. Axundov - 
175 / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988. – 17 
iyun. – S. 6. 

162. Mövzu rəngarəngliyi: [İsi Məlikzadənin “Gümüşgöl 
əfsanəsi” haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. 
– 1988. – 9 dekabr. – S. 6. 

163. Nəsrdə tаriхi mövzu: [Еlçinin əsərləri һаqqındа] / 
Vilayət Quliyev // Sоsiаlist rеаlizmi müаsir mərһələdə. – Bakı, 
1988. – S. 198-221. 

164. Skandinaviya görüşləri / Vilayət Quliyev // Odlar 
yurdu. – 1988. – 20 oktyabr. – S.4. 

165. Şərqin ilk dramaturqu: [M.F.Axundovun anadan 
olmasının 175 illiyi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // Kom-
munist. – 1988. – 14 oktyabr. – S. 4. 

166. Tənqidçi və estetik: [məqalədə polyak ədəbiyyatşünası 
İren Tatarjevskanın Mirzə Fətəli Axundovla bağlı məqaləsi 
haqqında] / Təqdim etdi Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və 
incəsənət. – 1988. – 18 oktyabr. – S. 5 

167. Yenidənqurma təfəkkürü: [məqalədə XIX Ümumit-
tifaq partiya konfransının qərar və qətnamələrinin sovet cəmiy-
yətinə sağlamlaşdırıcı təsiri perspektivindən bəhs olunur] / 
Vilayət Quliyev // Bakı. – 1988. – 7 noyabr. – S.3. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 132 

168. Yeniləşmə ideologiyası və cari mətbuat: [müəllifin 
“Yeni təfəkkür və nəzəri-estetik irsimiz” mövzusundakı 
yaradıcılıq müşavirəsindəki çıxışı] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat 
və incəsənət. – 1988. – 29 iyul. – S. 6. 

 
1989 

169. Açıq sözün hikməti: [Bəxtiyar Vahabzadənin “Gəlin 
açıq danışaq” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və 
incəsənət. – 1989. – 16 iyun. – S. 6. 

170. Abbasqulu ağa Bakıxanovun hərbi rütbəsi nə idi?: 
[jurnalist Şəmistan Nəzirli ilə polemika] / Vilayət Quliyev // Elm. 
– 1989. – 28 yanvar. – S. 3-4. 

171. Azərbaycan mətbuatına qənim kəsilənlər: [mətbuatın 
senzura məsələsi haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və 
incəsənət. – 1989. – 15 sentyabr. – S. 6. 

172. Dəqiqlik və konkretlik çatışmır. Sov. İKP MK platfor-
masını müzakirə edirik / Vilayət Quliyev. – Bakı. – 1989. – 4 
sentyabr. – S. 2. 

173. Dünyanın ən müəmmalı yazıçısı – Selinçer: [Amerika 
yazıçısı haqqında] / Vilayət Quliyev // Ulduz. – 1989. – № 2. – S. 
64-66. 

174. Etibarlı ümid yelkəni: [Vətən cəmiyyətinin fəaliyyəti 
haqqında müəlliflə müsahibə] / Vilayət Quliyev; söhbəti yazdı 
Rəşid Məcidov // Elm və həyat. – 1989. – № 1. – S. 17-20. 

175. Əbül-üla Gəncəvi / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 
1989. – mart. – S.8. 

176. Ədəbiyyatın tarixi-xalqın tarixidir: zaman, təhsil, 
elm / Vilayət Quliyev // Kommunist. – 1989. – 11 mart. – S. 1, 3. 

177. Fələki Şirvani: [XII əsr azərbaycan şairi haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 1989. – yanvar. – S.4. 

178. İki Çingizdən biri: Çingiz Hüseynovun 60 yaşı / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1989. – № 5. – S. 158-161. 

179. Qivami Mütərrizi / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 
1989. – 15 avqust. – S.4. 



Biblioqrafiya 

 133 

180. Qürbətdə həmvətənlər arasında: [müəllifin Helsinki, 
Stokholm səfərləri] / Vilayət Quliyev // Bakı. – 1989. – 30-31 
yanvar. – S.3; 1 fevral; 3 fevral; 4 fevral. – S.3-4. 

181. Məhsəti Gəncəvi: [XII əsr Azərbaycan şairəsi haqqında] 
/ Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. – 1989. – fevral. – S.4.  

182. Milli münasibətlər və ədəbiyyat: [Özbəkistan SSR EA 
Ədəbiyyat və Dil İnistitutunun “Milli münasibətlərin və beynəl-
miləl tərbiyənin inkişafında və möhkəmlənməsində Sovet Şərqi 
ədəbiyyatlarının qarşılıqlı təsirinin və zənginləşməsinin rolu” 
mövzusunda keçirilən konfransda Azərbaycan alimlərinin iştirakı 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Bakı. – 1989. – 19 dekabr. – S.3. 

183. Mirzə Qafar kimdir?: M.F.Axundovun bir məktubunun 
izi ilə / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1989. – 18 
avqust. – S. 6. 

184. Mücirəddin Beyləqani / Vilayət Quliyev // Odlar yurdu. 
– 1989. – 4 fevral. – S.4. 

185. Nurlu sənətkar: İlyas Əfəndiyev – 75 / Vilayət Quliyev 
// Odlar yurdu. – 1989. – iyun. – S.2. 

186. Təbrik edirik! M.F. Axundov adına Mükafatın yeni 
laureatları. Tənqidçi və ədəbiyyatşünas də “Mirzə Kazımbəy” 
monoqrafiyasına və dövrü mətbuatda çap olunan ədəbi-tənqidi 
məqalələrinə görə mükafata layiq görülmüşdür / Vilayət Quliyev 
// Kommunist. – 1989. – 21 yanvar. – S.4. 

187.  “Təmsilat” geniş üfüqlərdə: Türkiyə Egey Universi-
tetinin dosenti, doktor Əli Yavuz Akpınarın İzmirdə çap etdirdiyi 
M.F.Axundovun komediyaları haqqında / Vilayət Quliyev // 
Kommunist. – 1989. – 26 yanvar. – S. 4. 

188. Tipoloji tədqiqat məcrasında: [E.Axundovanın “Cəlil 
Məmmədquluzadə realizmi və XIX əsrin sonu, XX əsrin 
əvvəllərində rus ədəbiyyatı ənənələri” kitabı haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. ‒ 1989. ‒ 3 fevral. ‒ S. 3. 

189. Vətən təəssübkeşliyi gərəkdir! Alimlərimiz elm haq-
qında. Polemik qeydlər / Vilayət Quliyev // Kommunist. – 1989. 
– 1 noyabr. – S.4. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 134 

190. Yüz il əvvəlki proqram üzərində düşüncələr: [yüz il 
əvvəlki “Azərbaycan” qəzetinin yenidən nəşr olunması münasibə-
tilə] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1989. – 5 noyabr. – S. 2.  

191. Zamanı qabaqlayan sənətkar: [Xalq yazıçısı İlyas 
Əfəndiyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə] / Vilayət 
Quliyev // Bakı. – 1989. – 27 may. – S. 3. 

 
1990 

192. Apreldən əvvəl başlanan may: [1918-ci il 28 May 
Milli İstiqlal Günü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaran-
ması haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1990. – 25 
may. – S. 6. 

193. Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında həqi-
qət: [Tarixçi Nəsib Nəsibzadənin eyni adlı kitabı haqda 
düşüncələr] / Vilayət Quliyev // Elm. – 1990. – 26 may. – S. 3. 

194. Azərbaycan Demokratik Respublikası: tarix, ictimai-
siyasi və ədəbi-mədəni həyat: [Azərbaycan EA-da keçirilən elmi 
Əziz Mirəhmədov, Qasım Qasımzadə, Kamran Əliyev və başq. 
sessiya haqqında fikirləri] / Materialı hazırladı Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat və incəsənət. – 1990. – 22 iyun. – S.2. 

195. Azərbaycanın dərdi Amerikada: [Amerika tədqiqatçısı 
David Hissmanın “Sovet İttifaqı və İran Azərbaycanı Milli 
eynilikdən siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə” monoqrafiyası 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1990. – 
16 fevral. – S. 3, 6. 

196. “Dərbəndnamə” haqqında nə bilirik?: [orta əsrlər 
Azərbaycan ədəbi dilinin abidəsi olan “Dərbəndnamə”nin unu-
dulması haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 
1990. – 6 iyul. – S. 2. 

197. Fəlakətqabağı xəbərdarlıq: Elçinin “Ölüm hökmü” 
romanı haqqında düşüncələr / Vilayət Quliyev // Kommunist. – 
1990. – 16 noyabr. – S 3. 

198. Folklor: problemlər. Mülahizələr: (Bəhlul Abdullayev, 
İsrafil Abbasov, Sədnik Paşayev, Vilayət Quliyev, Elxan 



Biblioqrafiya 

 135 

Məmmədov, Arif Hacıoğlu) // Azərbaycan. – 1990.– №10. – 
S.172-189. 

199. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin bəzi 
xüsusiyyətləri haqqında: [C.Steynbekin “Mirvari” povestinin 
materialları əsasında] / Vilayət Quliyev // Tərcümə sənəti: məqa-
lələr məcmuəsi / Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami 
adına Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İnstitutu. – Bakı, 
1990. – S. 315-330. 

200. Rus generalının həyatı: (Rus generalının kitabı üzə-
rində düşüncələr, yaxud erməni “hərəkatının” tarixinə bir nəzər) / 
Vilayət Quliyev // Kitablar aləmində. – 1990. – № 3. – S.29-32. 

201. Sənət hələ iş deyil: [Sovet İKP MK-nın platforması 
layihəsini müzakirə edirik] / Vilayət Quliyev // Bakı. – 1990. – 22 
fevral. – S.2. 

202. Sözün estetik sehrindən danışan kitab: ön söz / 
Vilayət Quliyev // Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz / Tofiq 
Hacıyev. – Bakı, 1990. – S. 3-4. 

203. Təhlükəli meyl. “Literaturnaya Rossiya” qəzetinin baş 
redaktoru E.Safonova: [Az. SSR.EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun bir qrup azərbaycanlı alimləri tərəfindən imzalanmış 
məktubda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin işaqlandırılmasında 
tutduğu birtərəfli, qərəzli, ermənipərəst mövqeyə qəti etirazı] / 
Yaşar Qarayev, Svetlana Lukyanova, Vilayət Quliyev, Elmira 
Axundova, Sara Osmanlı, İmran Seyidov // Kommunist. – 1990. 
– 21 fevral. – S. 4 

 
1991 

204. Dünyanı dolaşan dünya ömürlü “Azərbaycan”...: 
[Ceyhun Hacıbəylinin Parisdə fransız dilində “Azərbaycan” adlı 
bülleteni və Münhendə doğma dilində “Azərbaycan” adlı jurnalı 
çap etdirməsi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
1991. – 19 aprel. – S. 6. 

205. Erməni-müsəlman davası: [R.Svetrovskinin “Rusiya 
Azərbaycanı 1905-1920-ci illər” kitabından qeydlər] / Vilayət 
Quliyev // Həqiqət. – 1991. – 12, 20 fevral. – S. 4.  

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 136 

206. Görkəmli türkoloq Əhməd Cəfəroğlu / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 1991. – 15 mart. – S.2,3. 

207. Xankəndi: [Leonard Ramsden Hartvillin “Bir ermənin 
anılarında Azərbaycan olayları” kitabından qeydlər] / Vilayət 
Quliyev // Aydınlıq. – 1991. – 1, 5 mart.- S. 

208. Kərim Odər və onun “Azərbaycan kitabı” / Vilayət 
Quliyev // Odlar yurdu. – 1991. – fevral. – S.3. 

209. 1920-ci il Azərbaycan türk diplomatının gözü ilə: 
[süquta doğru gedən müstəqil Azərbaycan haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Aydınlıq. – 1991. – 1 noyabr. – S. 1, 4-5; 8 noyabr. – 
S. 4-5; 15 noyabr. – S. 4-5; 22 noyabr. – S. 4; 30 noyabr. – S. 4-5. 

210. Mühacirət yoldaşları, əqidə dostları: [məqalədə türk 
birliyi ideyasının iki görkəmli nümayəndəsi – Azərbaycan türkü 
Əli bəy Hüseynzadə ilə Kazan tatarı Yusif Akçuranın elmi-ədəbi 
əməkdaşlığından, birgə ictimai-siyasi mübarizələrindən və 
dostluq əlaqələrindən bəhs olunur] / Vilayət Quliyev // Elm. – 
1991. – 16 fevral. – S.4. 

211. Türk soyqırımı tarixindən: Xankəndi; Türklər / 
Vilayət Quliyev // Aydınlıq. – 1991. – 9, 15 mart. – S.1, 4-5. 

212. Ümümtürk mədəniyyəti: Onu necə öyrənməliyik: 
[tənqidçi və türkoloqun dialoqu] / Vilayət Quliyev, Tofiq 
Məlikov. – Ədəbiyyat qəzeti. – 1991. – 8 fevral. – S. 3; 7. 

213. Yoxdan bayraq yaradanlardan biri...: [Gəncə 
hökmdarı Cavad xanın nəticəsi, dövrünün tanınmış ziyalısı 
Adilxan Ziyadxanlının “Azərbaycan” kitabı haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 1991. – 4 yanvar. – S. 7. 

 
1992 

214. Azərbaycan Demokratik Respublikası xarici mənbə-
lərdə / Vilayət Quliyev // Azərbaycan Demokratik Respublikası: 
Tarix, ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyat: [Məqalələr toplusu] / 
Vilayət Quliyev. – Bakı, 1992. – S. 47-62. 

215. Azərbaycançılıq (Vətənçilik) / Vilayət Quliyev // 
Millət. – 1992. – 10 iyun. – S.3-4. 



Biblioqrafiya 

 137 

216. Düşmənlə öz dilində danışmalı: [AMİP təşkilat 
komitəsinin üzvü Vilayət Quliyevlə müsahibə] / Vilayət Quliyev 
// Millət. – 1992. – 21 mart. – S.1-3. 

217. Fatma xanım Kəminə: Fatma xanım Kəminə-150 / 
Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 3 yanvar. – S. 7. 

218. Görmədiyimiz iş, yaxud zəruri xatırlatma: [1918-ci 
ildən sonra Azərbaycan xalqına yardım üçün Türkiyədən Bakıya 
gəlmiş Mehmet Fuad Körpülü haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Mədəniyyət. – 1992. – 9 yanvar. – S. 2. 

219. Gülmək – qəhrəmanlıqdır!: ön söz / Vilayət Quliyev // 
İyirmi üç Molla Nəsrəddin: Lətifələr. – Bakı, 1992.- S. 3-8. 

220. Məktublarda yaşayan tarix: [Həsən Həsənov və Eldar 
Cəmilzadənin tərtib etdikləri “Mirzə Fətəli və Rəşid 
Axundovların yazışması” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 22 may. – S. 5. 

221. Mirzə Fətəli Axundov və Əli Süavi: [M.F.Axundovun 
tanınmış türk jurnalisti və yazıçısı Əli Süavi ilə əlifba məsələsi ilə 
əlaqədar apardığı fikir mübadiləsi və mübahisələri haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 21 fevral. – S. 6. 

222.  “Rusiya müsəlmanlarının qurultayı”, yaxud 
türklərin unutduğumuz iş birliyi: [1904-1906-cı illərdə 
keçirilən I və III qurultylar haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Aydınlıq. – 1992. – 10 yanvar. – S. 7; 24 yanvar. – S. 4. 

223. Tarix şahiddir ki...: 1918-1920-ci illərin hadisələri bu 
günün gözü ilə: faktlar və şərhlər / Vilayət Quliyev // Həyat. – 
1992. – 22 may. – S. 4; 23 may. – S. 2; 26 may. – S. 3; 27 may. – 
S. 3; 28 may. – S. 3. 

224. Tərtibçidən / Vilayət Quliyev // Azərbaycan 
Demokratik Respublikası: tarix, ictimai-siyasi və ədəbi mədəni 
həyat: [məqalələr toplusu]. – Bakı, 1992. – S. 3-5. 

225. Torpaq altda köklərimiz: [Milli-azadlıq hərəkatının 
öncüllərindən biri Dilarə Əliyevanın ölümünün bir illiyi müna-
sibətilə] / Vilayət Quliyev // Aydınlıq. – 1992. – 17 aprel. – S. 6. 

226. 75 ilin arzusu-türk konfederasiyası / Vilayət Quliyev // 
Millət. – 1992. – 11 aprel. – S.2. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 138 

1993 
227. Azərbaycandakı hadisələrə Türkiyədən baxış / 

Vilayət Quliyev // Aydınlıq. – 1993. – 9 iyul; 16 iyul. – S.1, 3. 
228. Getməyim daha məqsədəuyğundur: [Vilayət Quliye-

vin müsahibəsində Türkiyənin Ərzurum Atatürk universitetindəki 
elmi-pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən bəhs edilir] / Vilayət 
Quliyev; müsahibəni apardı Müsəllim Həsənov // Müstəqil qəzet. 
– 1993. – 24 fevral. – S.2. 

229. Oxu tar: ön söz / Vilayət Quliyev, Elçin // Özümüz və 
sözümüz. – Bakı, 1993. – S. 3-8. 

 
1994 

230. Səfərqabağı düşüncələr: Prezident Heydər Əliyevin 
Türkiyə Cümhuriyyətinə ilk rəsmi səfəri haqqında // Vətəndaş. – 
1994. – 18 fevral. – S. 1, 4 

 
* * * 

231. . Azərbaycan istiqlalının dönməzliyinə inam:  [1994-
cü il oktyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə baş vermiş hadisələr haq-
qında] / Vilayət Quliyev // Vətəndaş. – 1994. – 7 oktyabr. – S. 3.  

232. Azərbaycandakı hadisələrə Türkiyədən baxış: 
[Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətdən getməsi ilə əlaqədar] / Vilayət 
Quliyev // Aydınlıq. – 1994. – 2 iyul. – S. 1. 

233. Həmişə bizimlə olan sənətkar: Azərbaycanın Xalq 
yazıçısı, görkəmli sənətkarımız İlyas Əfəndiyevin 80 yaşı ta-
mam olur / Vilayət Quliyev // Vətəndaş. – 1994. – 27 may. – S.2. 

234. İraq torpağı ikiqat ziyarət yerimizdir: [Bağdad 
şəhərində Beynəlxalq Füzuli festivalı keçirilməsi ilə əlaqədar 
tədbir iştirakçısı ədəbiyyatşünas-alimin müsahibəsi] / Vilayət 
Quliyev // Vətəndaş. – 1994. – 14 oktyabr. – S. 1. 

235. Mədəniyyətimizə böyük töhfə: “Panorama” qəzetinin 
müxbiri A.Qaraçəmənlinin müəlliflərindən birinin də Vilayət 
Quliyev olduğu “Türkiye dışındakı Türk edebiyatları antolo-
giyası” haqda Vilayət Quliyevlə söhbəti /Vilayət Quliyev // 
Panirama. – 1994. – 24 oktyabr. 



Biblioqrafiya 

 139 

1995 
236. Açıq sözün hikməti / Vilayət Quliyev // Azərbaycanın 

Bəxtiyarı: Bəxtiyar Vahabzadənin həyatı, yaradıcılığı və ictimai 
fəaliyyəti haqqında məqalələr toplusu. – Bakı, 1995. – S. 273-280. 

237. Azərbaycanı XXI əsrə aparan lider: [Azərbaycan 
Respuklikasının Prezidenti Heydər Əliyev haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Vətəndaş. – 1995. – 23 sentyabr. – S.1-2. 

238. Çağdaş Azərbaycan amerikalı alimin tədqiqatında: 
[Məqalədə amerikalı azərbaycanşünas-alim Odri A.Aldstadtın 
“Azərbaycan türkləri. Dövlət və fərd rus hakimiyyəti altında” 
(Stendford universiteti nəşriyyatı, 1992) kitabı haqqında fikir və 
mülahizələr öz əksini tapmışcdır] / Vilayət Quliyev  // Xalq 
qəzeti. – 1995. – 27 dekabr. – S.2. 

239. Dünyanın ən müəmmalı yazıçısı - Selincer / Vilayət 
Quliyev // Ulduz. – 1995. – № 2. – S. 65-66 

240. Gedənlərin qayıtması: ön söz / Vilayət Quliyev // 
Şəlalə Həsənovanın “Mühacirət irsimizdən səhifələr”. – Bakı, 
1995. – S. 3-6. 

241. Gerçək Amerika və Azərbaycan həqiqətləri / Vilayət 
Quliyev; müsahibəni apardı S.Məlikzadə // Vətəndaş. – 1995. – 7 
aprel. – S.1,4. 

242. Qurultay qüvvələrə baxış olacaqdır / Vilayət Quliyev; 
müsahibəni apardı R.Şirinov // Vətəndaş. – 1995. – 8 sentyabr. – S.1. 

243.  Məhkəmə mifləri dağıdır. Şuşa və Laçının işğalının 
günahkarları üzərində qurulmuş məhkəmə prosesindən 
mülahizələr və cavabsız suallar (məqalə Şamil Muxtarlı 
təxəllüsü ilə çap olunub) / Vilayət Quliyev // Vətəndaş. – 1995. – 
3 mart. – S. 1-2. 

244. Millət olmaq istedadı: (Milli düşüncənin və milli 
birliyin günümüzün prioritet istiqamətləri olmasının vacibliyi) / 
Vilayət Quliyev //Vətəndaş. – 1995. – 19 avqust. – S.2.  

245. Ölkənin siyasi həyatında həlledici mərhələ yaxınlaşır: 
[qarşıdan gələn Parlament seçkiləri ilə bağlı fikir və mülahizələr] 
/ Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı Zəmilə Dəryanur // 
Vətəndaş – 1995. – 16 iyun. – S.3. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 140 

246. Seçki Milli inkişaf və Demokratiya imtahandır / 
Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı H.İsgəndəroğlu // Vətəndaş. 
– 1995. – 12 avqust. – S. 1-2. 

247. Vilayət Quliyev: Azərbaycandakı demokratik 
qüvvələr ABŞ-dan və Qərb ölkələrindən çox şey gözləyirlər / 
Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı Müfiq Mirzə // Vətəndaş. – 
1995. – 10 mart. – S.1-2. 

248. Yoxdan bayraq yaradanlardan biri: ön söz / Vilayət 
Quliyev // “Azərbaycan” / Adil xan Ziyadxan. – Bakı, 1995. – S. 
3-12. 

249.  Ziyalılar ölkənin siyasi həyatında fəal iştirak 
etməlidirlər / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı Q.Çakmaqlı // 
Vətəndaş. – 1995. – 10 fevral. – S.1,4. 

 
1996 

250. Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırar...: Vəfatının 
500 illiyi münasibəti ilə Füzulinin yeni çap olunmuş əsərləri 
haqda qeydlər // Panorama. – 1996. – 8 noyabr. – S.3. 

251. Bu sənin xalqındır..: [Sabir Rüstəmxanlının yeni 
çapdan çıxmış eyniadlı bədii-publisistik kitabı haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1996. – 26 may. – S. 4. 

252. Dünya dəyişir, kommunistlər dəyişmir / Vilayət 
Quliyev // Xalq qəzeti. – 1996. – 25 mart. – S. 7. 

253. Əziz seçicilər! 52 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairə-
sindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputatlığa 
namizəd Vilayət  muxtar oğlu Quliyevin bioqrafiyası və seçicilərə 
müraciəti / Vilayət Quliyev // Vətəndaş. – 1996. – 31 yanvar. – S.3. 

254. May: Prezidentin və Respublikanın təvəllüd ayı / 
Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 1996. – 9 may. – S.3. 

255. Nəriman Nərimanov və Əhməd Ağaoğlu: Nəriman 
Nərimanov – 125 [N.Nərimanov və Əhməd Ağaoğlunun qarşılıqlı 
insani münasibətləri, ictimai-siyasi əməkdaşlıq və dostluq 
əlaqələri haqqında] / Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 1996. – 26 
oktyabr. – S.5. 



Biblioqrafiya 

 141 

256. Nəriman Nərimanov: 20-ci illərdən baxış: Nəriman 
Nərimanov – 125 / Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 1996. – 4 
dekabr. – S. 4. 

257. Oktyabr burulğanının ibrət dərsləri: 1995-ci il 
Oktyabr hadisələrinin ildönümü münasibəti ilə /Vilayət Quliyev // 
Xalq qəzeti. – 1996. – 4 oktyabr . – S.2. 

258.  Ümummilli lider: tarixin sınağı və həqiqət anı / 
Vilayət Quliyev, Ramiz Mehdiyev // Azərbaycan. – 1996. – 16 
oktyabr. – S. 3-4; Xalq qəzeti. – 1996. – 16 oktyabr. – S. 2-3.  

 
1997 

259. Allahın qoruduğunu millət qoruya bilmədi: [Milli 
Məclisin üzvü Vilayət Quliyevin deputat həmkarı, akademik, 
Sovet İttifaql Qəhrəmanı Ziya Bünyadovun qətlə yetirilməsi ilə 
əlaqədar fikirəri] / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı Şamam 
Həsənli // Xalq qəzeti. – 1997. – 27 fevral. – S. 2. 

260. Azərbaycan dili bizi birləşdirəcəkdir. Professor 
Nizami Xudiyevin “Heydər Əliyev və Azərbaycan dili” kitabı ilə 
bağlı tarixi-filoloji düşüncələr /Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
1997. – 11 dekabr. – S.1-2. 

261. Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının 
vətənidir. Dünya azərbaycanlılarının Beynəlxalq həmrəylik 
günü münasibəti ilə 1996-cı il dekabrın 26-da Mədəniyyət 
mərkəzində keçirilən toplantında Milli Məclisin üzvü Vilayət 
Quliyevin çıxışı / Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 1997. – 10 
yanvar. – S.3-4. 

262. Azərbaycan Prezidentinin ABŞ səfərinin görünməyən 
tərəfləri: Səfər iştirakçılarının dedikləri / Vilayət Quliyev, 
Səyyad Aran; hazırladı Gülnarə Fərhadova // Xalq qəzeti. – 1997. 
– 3 sentyabr. – S.3. 

263. Azərbaycanın azadlıq əsgərləri – Beyləqan şəhidləri: 
ön söz / Vilayət Quliyev Novruz Quliyev // Beyləqan bahadırları / 
Gülşən Fətiyeva. – Bakı, 1997. – S.3-11. 

264. Baş tutmayan Paris sevdası: [yazıçı Elçinin Azər-
baycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuş “Ah, Paris, 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 142 

Paris...” əsəri haqqında] / Vilayət Quliyev // Panorama. – 1997. – 
9 may. – S. 4-5. 

265. Bizdə şeir də var, sənət də vardır, şairə, sənətə 
hörmət də vardır: Azərbaycan yazıçılarının X qurultayı: Pro-
fessor Vilayət Quliyev “90-cı illərin dramaturgiyası” mövzusunda 
məruzə etmişdir / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1997. – 1 
noyabr. – S. 3; Ədəbiyat qəzeti. – 1997. – 7 noyabr. – S. 9-11. 

266. Erməni terrorunun qurbanı Behbudxan Cavanşir: 
[Azərbaycan Demokratik Respublikasının Daxili İşlər naziri 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Panorama. – 1997. – 16 oktyabr. – 
S. 1-2; 17 oktyabr. – S.2; 21 oktyabr. – S.1-2; 22 oktyabr. – S. 1-
2; 23 oktyabr. – S. 1-2; 24 oktyabr. – S. 2-3.  

267. Əlimərdan bəy Topçubaşov / Vilayət Quliyev // Xalq 
qəzeti. – 1997. – 30 mart. – S.6. 

268. Qürbəti içində gəzdirən bir adamın taleyi: [Xalq 
yazıçısı Anarın “Otel otağı” povesti haqqında] / Vilayət Quliyev 
// Panorama. – 1997. – 31 yanvar. – S. 4. 

269. Mədəniyyətimizin bu günü və sabahı / Vilayət Quliyev 
// Səs. – 1997. – 29 oktyabr. – S. 3-4. 

270. Nəsrimizin ağsaqqalı: [Hüseyn Abbaszadənin 75 illik 
yubileyi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 
1997. – 28 noyabr. – S. 4-5. 

271. Sənət marafonçusu: [İlyas Əfəndiyev haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Ədalət. – 1997. – 1 oktyabr. – S.4,5. 

272. Soyqırımı: Kimə qarşı?: Yaxud bir erməninin 
dəhşətli etirafları: [amerikalı aqronom Leonard Ramsden 
Hartvillin “İnsanlar belədir. 1918-1992-ci illər Azərbaycan 
hadisələri bir erməninin xatirələrində” adlı kitabı haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 1997. – 24 aprel. – S. 4; 25 
aprel. – S. 4; 26 aprel. – S. 4; 29 aprel. – S. 4. 

273. Tarixi səfər, tarixi perspektivlər: [Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-a rəsmi səfəri 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 1997. – 27, 28. – 
S.2; 30 sentyabr. – S.3. 



Biblioqrafiya 

 143 

274. Türk qurultayları və türk birliyi ideyası: Tarixindən / 
Vilayət Quliyev // Panorama. – 1997. – 13-15, 18 fevral. – S.2. 

275. Üzü gələcəyə gedən sənətkar: [İlyas Əfəndiyev haq-
qında] / Vilayət Quliyev // Panorama. – 1997. – 4 oktyabr. – S.4.  

276. Yubiley həm də tarixi həqiqətləri üzə çıxarmaqdır: 
Azərbaycan Cünhuriyyəti Parlamentinin 80 illiyi münasibəti ilə 
millət vəkili Vilayət Quliyevlə müsahibə / Vilayət Quiyev; 
müsahibəni apardı şamam Həsənli // Xalq qəzeti. – 1997. – 28 
may. – S. 4. 

 
1998 

277. Aşıq Pəri; Eynəlibəy Sultanov: (“Ədəbi portretlər” 
silsiləsindən) / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1998. – №6. – 
S.151-165. 

278. Avropaya pəncərə açanlar: Azərbaycan Cümhuriyyə-
tinin Nümayəndə heyəti Paris sülh konfransında / Vilayət Quliyev 
// Paris məktubları: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Sülh 
Nümayəndə Heyəti sədrinin Azərbaycan hökumətinə məlumatları 
(mart 1919-noyabr 1919) / Əlimərdan Topçubaşov. – Bakı, 1998. 
– S. 3-19; Panorama. – 1998. – 26 may. – S. 2-3; 27 may. – S. 2-
3; 28 may. – S. 2-3. 

279. Azərbaycanı dünyaya tanıdan Cümhuriyyət: [Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə]. – Bakı. – 
1998. – 26 may. – S. 1.  

280. Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri 
bütün dünya bilməlidir! / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı 
Ş.Həsənli // Xalq qəzeti. – 1998. – 5 aprel. – S. 1-2. 

281. Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri 
bütün dünyaya çatdırmalıyıq: [Milli Məclisin xüsusi 
sessiyasındakı məruzənin mətni] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. 
– 1998. – 12 aprel. – S. 2; 15 aprel. – S.4. 

282. Bizim unutduğumuz tarix: Azərbaycanlıların soy-
qırımı ilə bağlı həqiqətləri bütün dünyaya çatdırmalıyıq / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1998. – 12-15 aprel. – S.2,4. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 144 

283. Daha uzaqlara gedəcəyinə inanıram: Gənc yazıçı 
Mətin Mirzəyə açıq məktub / Vilayət Quliyev // Günay. – 1998. – 
3 fevral. – S. 4. 

284. Demokratiya inqilabçılıqla bir araya sığmır / Vilayət 
Quliyev; müsahibəni apardı Dağbəyi İsmayılov // Bakı. – 1998. – 
4 sentyabr. – S. 1.  

285. 90-cı illərin nəsri və dramaturgiyası: Filologiya 
elmləri doktoru, professor Vilayət Quliyevin məruzəsi: 
[məruzədə İlyas Əfəndiyevin dram əsərlərindən də söhbət 
açılmışdır] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan yazıçılarının X 
qurultayı. – Bakı, 1998. – S. 133-150.  

286. Heydər Əliyev və klassik ədəbi irsimiz: [Heydər 
Əliyevin Cəlil Məmmədquluzadə irsinə münasibəti, qayğısı 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Heydər Əliyev və Azərbaycan 
ədəbiyyatı. ‒ Bakı, 1998. ‒ S. 38-124. 

287. Heyran xanım; Abbasqulu ağa Bakıxanov: (“Ədəbi 
portretlər” silsiləsindən) / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1998. 
– №1-2. – S.164-178. 

288.  Şeyx Şamil, Mirzə Kazım bəy, Heydər Hüseynov... və 
Mircəfər Bağırov / Vilayət Quliyev // Panorama. – 1998. – 12 
may. – S. 2-3. 

289. Tarixi ənənələr və günümüzün reallıqları: Azərbay-
can parlamenti – 80 / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1998. – 
23 dekabr. – S. 2. 

290. Üzeyir Hacıbəyli: ömrün iki şərəfli ili: (1918-1920) / 
Vilayət Quliyev // Panorama. – 1998. – 22 sentyabr. – S. 4. 

291.  Yüz əlli il əvvəlki xəbərdarlıq: [XIX əsr Azərbaycan  
poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Qasım bəy Zakirin 
Qarabağda günü-gündən genişlənməkdə olan ekspansiyası 
haqqında uzaqgörən xəbərdarlığı haqqında] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 1998. – 26-27 fevral. – S.12. 

 
1999 

292. ABŞ-dakı səfirliyimiz bina axtarışındadır / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 1999. – 31 dekabr. – S.5. 



Biblioqrafiya 

 145 

293. Açılmamış səhifələr sorağında: [professor Şamil 
Qurbanov haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1999. – 
14 may. – S. 6. 

294. Adam Mitckebiç, Mirzə Cəfər, Topçubaşov və 
Aleksandr Puşkin: bir şeirin tarixcəsi / Vilayət Quliyev // 
Panorama. – 1999. – 27 may. – S. 15. 

295. Azərbaycanın Xarici İçlər naziri Moskvanı suçladı: 
Bakı Rusiyadan narazılığını gizlətmir / Vilayət Quliyev hazırladı 
Kənan // 525-ci qəzet. – 1999. – 4 dekabr. – S.6.  

296. Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək / Vilayət 
Quliyev; müsahibəni apardı Əziz Mustafa // Zaman. – 1999. – 16-
17 dekabr. – S.11. 

297. Erməni senzorları və Azərbaycan mətbuatı (1875-
1906) // 525-ci qəzet. – 1999. – 27 oktyabr . – S. 7,12. 

298. Ədəbiyyat gəmisində dor ağacından baxan adam: ön 
söz / Vilayət Quliyev // Yollar hayana aparır / Vaqif Yusifli. – 
Bakı, 1999. – S. 3-5.  

299. Heç kim bir vəzifədə əbədi olaraq qalmır. Murtuz 
Ələsgərov da gedəcək. Milli Məclisin üzvü, professor Vilayət 
Quliyevlə müsahibə / Vilayət Quliyev // Ulus. – 1999. – 19-23 
iyun. – S. 4. 

300. Hüseyn Minasazov; Rəhimbəy Məlikov / Vilayət 
Quliyev // Azərbaycan. – 1999. – № 8 – S.151-165. 

301. İki adı yaşatmaq borcu: ön söz / Vilayət Quliyev) // 
“Sənsiz düşüncələrim” / Mərziyyə Səlahəddinin (Nəcəfova) – 
Bakı, 1999. – S. 3-7. 

302. XX əsrdəki ilk elmi qurumumuz: ön söz / Vilayət 
Quluyev // Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbə Cəmiyyətinin 
fəaliyyətində filologiya məsələləri (1923-1929) / Həmidə 
Xəlilbəyli. – Bakı, 1999. – S. 3-7. 

303. Qarabağ bizim ürəyimizdədir: Azərbaycanın Xarici 
İşlər naziri Vilayət Quliyevlə müsahibə /Vilayə Quliyev; 
müsahibəni apardı İlhamə Qasımlı // 525-ci qəzet . – 1999. – 9 
dekabr. – S. 5, 7. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 146 

304. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: Bioqrafik oçerk  /Vilayət 
Quliyev //Azernews qəzeti. – 1999. – 11 iyun.  

305. Mənim tanıdığım Aydın: [Aydın Məmmədovun 55 illik 
yubileyi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 1999. – 
16 yanvar. – S.13.  

306. Müstəqilliyə aparan yollar və illər: [tanınmış tarixçi 
alim Dilarə Seyidzadənin “Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: 
müstəqilliyə aparan yollar” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev // 
Panorama. – 1999. – 19 yanvar. – S. 8.  

307. Prezident sarayında Respublika ictimaiyyəti nüma-
yəndələrinin ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşünün yekunlarına 
həsr olunmuş toplantısında xarici işlər naziri Vilayət 
Quliyevin məruzəsi / Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 1999. – 
27 noyabr. – S. 1-2. 

308. Sənət marafonçusu: [İlyas Əfəndiyev haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Sən həmişə bizimləsən / Tərt. ed. Dilsuz, 
A.Tahirli. – Bakı, 1999. – S. 332. – 344. 

309. Tanrı-ucalıq zirvəsi! / Vilayət Quliyev // Salam, alnın-
dan ay doğan adam: Alnından ay doğan adam: Çingiz Əlioğlu 
yaradıcılığı haqda məqalələr məcmuəsi / Toplayan və tərt.: Şirin 
Adil. – Bakı, 1999. – S.138-148. 
 

2000 
310. Amerika artıq regionda öz dostlarını müəyyənləş-

dirib. Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 
naziri Vilayət Quliyevdir / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı 
Natiq Məmmədov, Elşad Miraləm // Yeni Azərbaycan. – 2000. – 
1 mart. – S.5. 

311. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının 
Prezidenti Fərəməz Maqsudov: [anadan olmasının 70 illiyi 
münasibətilə təbrik] / Vilayət Quliye // Elm: Xüsusi buraxılış. 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Prezidenti akademik Fərə-
məz Maqsudovun 70 illiyinə həsr olunmuşdur. – 2000. – S.17. 

312. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, 
filologiya elmləri doktoru, professor Vilayət Quliyevin çıxışı / 



Biblioqrafiya 

 147 

Vilayət Quliyev // Tariximizin faciəli səhifələri: soyqırımı. – 
Bakı, 2000. – S.48-63. 

313. Azərbaycanı dəstəkləyən, ona konkret yardım edən 
yeganə ölkə Türkiyədir: Xarici İlər naziri Vilayət Quliyevin  
“Azadlıq” qəzetinə müsahibəsi / Vilayət Quliyev // Azadlıq. – 
2000. – 10 fevral. – S.8-9. 

314. Azərbaycanın xarici siyasətində Qərblə Şərq paritet 
təşkil etməlidir.  Xarici işlər naziri Vilayət Quliyevin “Azadlıq” 
qəzetinə müsahibəsi. / Vilayət Quliyev // Azadlıq. – 2000. – 8 
fevral. – S.9. 

315. Bakı-Ceyhan kəmərini işə salmamış İran marşru-
tundan danışmaq çox tezdir. Xarici işlər naziri Vilayət Quliyevin 
“Azadlıq” qəzetinə müsahibəsi. / Vilayət Quliyev // Azadlıq. – 
2000. – 9 fevral. – S.9. 

316. Ermənistan işğalçı dövlət olduğunu dolayısı ilə etiraf 
edir / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı Ağanisə Əliqaraqızı // 
Xalq qəzeti. – 2000. – 29 sentyabr. – S.2. 

317. Ermənistan son məqamda da Azərbaycanın daxili 
işlərinə qarışır. Üzbəüz. Rubrikanın bu günkü qonağı Xarici 
İşlər naziri Vilayət Quliyevdir / Vilayət Quliyev; müsahibəni 
apardı: Ağanisə Sultanova, Kamran Bədəlov // Xalq qəzeti. – 
2000. – 23 fevral. – S. 2. 

318. Ermənistanın Avropa Şurasına Azərbaycandan əvvəl 
qəbul olunması ədalətsizlikdir. Xarici işlər naziri Vilayət 
Quliyev hesab edir ki, Azərbaycan söz və mətbuat azadlığı 
sahəsində qonşu respublikadan qat-qat irəlidədir / Vilayət 
Quliyev. – 525 qəzet. – 2000. – 8 iyun. – S.1,5. 

319.  İranla aramızda həlli mümkün olmayan problem 
yoxdur. Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 
naziri, millət vəkili Vilayət Quliyevdir / Vilayət Quliyev; söhbəti 
yazdı Tacir İsayev // Azərbaycan. – 2000. – 11 mart. – S.5. 

320. İslam fundamentalizmi” ideyası rus siyasətçilərinin 
sevimli məşğuliyyətidir. Müsahibimiz Azərbaycan Respubli-
kasının Xarici İşlər naziri Vilayət Quliyevdir / Vilayət Quliyev; 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 148 

müsahibəni apardı Natiq Məmmədov, Elşad Miraləm // Yeni 
Azərbaycan. – 2000. – 2 mart. – S. 6. 

321. İslam fundametalizmi təhlükəsi İrandan gəlir: Rəsmi 
Bakı İranın xarici siyasəti ilə razılaşmır / Vilayət Quliyev // 525-
ci qəzet. – 2000. – 2 may. – S.2. 

322. Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi 
üzrə Dövlət komissiyasının Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə yekun iclası: Xarici 
İşlər naziri, Dövlət Komissiyasının üzvü, Milli Məclisin 
deputatı Vilayət Quliyevin çıxışı / Vilayət Quliyev // Azər-
baycan. – 2000. – 15 aprel. – S. 3; Respublika. – 2000. – 15 aprel. 
– S.3; Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 21 aprel. – S. 3. 

323. NATO-nun hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdi-
rəcəyi həqiqətə uyğun deyil: [Azərbaycanın Xarici İşlər naziri 
ilə qısa müsahibə] / Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 2000. – 13 
fevral. – S. 1.  

324. Prezidentin bir-iki konqresmen qarşısında hesabat 
verməsi qeyri-mümkündür: Xarici İşlər naziri Vilayət Quliyev 
ABŞ konqresindəki Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə hökumətin 
yalnız ikinci dərəcəli təmsilçilərinin iştirakı haqda fikirlərlə 
razılaşmır: [müsahibə] / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı 
İlhamə Qasımlı // 525-ci qəzet. – 2000. – 9 iyun. – S.5. 

325. Rusiya Qarabağ tonqalını daim körükləyir / Vilayət 
Quliyev  //Azernews qəzeti. – 2000. – 22 fevral. 

326. Ümummilli lider: tarixin sınağı və həqiqət anı / 
Vilayət Quliyev; Ramiz Mehdiyev // Azərbaycanın inkişaf 
dialektikası. – Вakı, 2000. – S. 30-46.  

327. Vilayət Quliyev: “Ermənistanın Rusiya-Belorus İtti-
faqına qoşulması MDB-nin dağılmasına gətirib çıxara bilər” / 
Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 24. – 2000. – fevral. – S. 1-2. 

328. Vilayət Quliyev: “Vəzifədə olmaq o demək deiyl ki, 
robot kimi danışasan”: ABŞ-a səfəri ilə əlaqdəar müsahibə / 
Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı İlhamə Qasımlı. – 525-ci 
qəzet. – 2000. – 4 may. – S. 4. 



Biblioqrafiya 

 149 

2001 
329. Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar pro-

sesində öz siyasətini sərtləşdirməli və Beynəlxalq Haaqa 
məhkəməsinə müraciət etməlidir: Azərbaycan Xarici İşlər 
naziri Vilayət Quliyevin fikrincə Ermənistan danışıqlar pro-
sesində öz sərt, qeyri-konstruktiv mövqeyindən əl çəkməyənə 
qədər hər hansı irəliləyişdən danışçaq mümkün olmayacaq. / 
Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı Turan // Yeni Azərbaycan. – 
2001. – 13 mart. – S. 1-2. 

330. Böyük əkinçi (Həsənbəy Zərdabi) / Vilayət Quliyev // 
Böyük əkinçi: Həsənbəy Zərdabi. – Bakı, 2001. – S. 3-25. 

331. Çeçenlərlə terrorçuları qarışdırmayın / Vilayət 
Quliyev // Zaman. – 2001. – 23 mart. – S.3. 

332. Milli Məclisin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması prosesinə aid 
məsələnin müzakirəsinə həsr edilmiş iclası: Xarici İşlər naziri 
Vilayət Quliyevin çıxışı /Vilayət Quliyv // Azərbaycan. – 2001. – 
24 fevral. – S.3. 

333. Təbrizdə konsulluğun açılmaması bizdə təəssüf hissi 
doğurur: [müsahibə] / Vilayət Quliyev // Yeni Müsavat. – 2001. 
– 5 yanvar. – S.4. 

 
2002 

334. Ön söz / Vilayət Quliyev // Azərbaycan və UNESCO / 
UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası. – Bakı, 2002. – S. 5-6. 

335. Şərqlə qərbi birləşdirən siyasətçi: ön söz / Vilayət 
Quliyev // Heydər Əliyev və Şərq: altı cilddə. – Bakı, 2002. – K. 
1. – S. 3-4. 

 
2003 

336. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əliyevin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respubli-
kasının Xarici İşlər naziri Vilayət Quliyevin təbrik məktubu / 
Vilayət Quliyev // Diplomatiya aləmi. – 2003. – № 3. – S. 27-28. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 150 

337. Dünyada qalan insan: [Məmməd Cəfər Cəfərov 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Səni kim unudar / tərtib edəni və 
red. İ. İsrafilov. – Bakı, 2003. – S. 149-158.  

338. Şərqdə ilk Respublika: Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin yaradılmasının 85 illiyi / Vilayət Quliyev // Diplomatiya 
aləmi. – 2003. – № 3. – S. 36-46. 

 
2004 

339. Prezident İlham Əliyevin bu qərarı mənim üçün 
qətiyyən gözlənilməz deyildi. Vilayət Quliyev: Komandasını 
formalaşdırmaq, lazım bildiyi təqdirdə onun tərkibində 
dəyişikliklər etmək dövlət başçısının müstəsna hüququdur” 525-
in suallarına sabiq xarici işlər naziri Vilayət Quliyev cavab verir 
// 525. – 2004. – 16 aprel. – S.1, 3. 

 
2005 

340. Görkəmli şəxsiyyətlərin Bəxtiyar Vahabzadə haq-
qında fikirləri / Heydər Əliyev, Vilayət Quliyev Ç.Aytmatov, 
və başq. // Yazıçı: “Oğuz eli” qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2005. 
– № 10-11, avqust. – S.1.  

341. Müasirlik və ədəbi tənqid: Azərbaycanın elm xadimləri  
/ Vilayət Quliyev // Akademik Bəkir Nəbiyev -75: Soraq kitabı. – 
Bakı, 2005. – S. 255. 

 
2006 

342. Polşa tatarları Azərbaycan dövlətçiliyinin xidmətin-
də: General Masey Sulkeviç / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2006. – 9, 12, 16, 23, 30 dekabr. – S. 20-21. 

343. Ümummilli lider: tarixin sınağı və həqiqət anı / 
Vilayət Quliyev // Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə 
/ Ramiz Mehdiyev. – Bakı, 2006. – С.1. – S. 306-326. 

344. Vilayət Quliyev: “Xocalı soyqırımının tanınması pro-
sesi uzun mərhələlərdən keçməlidir”: [Azərbaycanın Polşadakı 
səfiri Vilayət Quliyevin şərhi] / Vilayət Quliyev // Ədalət. – 2006. 
– 9 noyabr. – S. 3. 



Biblioqrafiya 

 151 

2007 
345. Ada Şissler Əhməd Ağaoğlu irsinin tədqiqatçısı kimi: 

[Əhməd bəy Ağaoğlunun yaradıcılığı haqqında] / Vilayət Quliyev 
// 525-ci qəzet. – 2007. – 21 iyun. – S. 7. 

346. Atasına layiq oğul: Səməd Ağaoğlu: [böyük türk yazarı 
Səməd Ağaoğlu haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2007. – 25 avqust. – S. 16-17; 1 sentyabr. – S. 17.  

347. Məmduh Şövkət Esendal-Bakıda ilk Türkiyə diplo-
matı / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2007. – 24 fevral. – S. 17.  

348. Ön söz / Vilayət Quliyev // Seçilmiş əsərləri / Əhməd 
bəy Ağaoğlu. – Bakı, 2007. – S. 4-32. 

349. Polşa tatarları Azərbaycan dövlətçiliyinin xidmətin-
də: General Masey Sulkeviç / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2007. – 13 yanvar. – S. 22. 

350. “Sipər Azərbaycan neftinin önünü kəsir”: [Azərbay-
can Polşadakı səfiri Vilayət Quliyev Polşanın nüfuzlu “Zycie 
Warszawy” qəzetinə verdiyi müsahibə] / Vilayət Quliyev // 525-
ci qəzet. – 2007. – 30 iyun. – S. 9. 

351. Şapşal - azərbaycanşünas, yaxud qardaşlarımız kə-
raimlər: [ötən əsrin 30-cu illərində Azərbaycan mədəniyyətini 
Avropada tanıdan və təbliğ edən Seraya Şapşal haqqında] / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2007. – 3, 10, 17, 24 noyabr; 
1,8, 15, 22 dekabr. – S. 23. 

 
2008 

352. Azərbaycan Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti 
Paris Sülh konfransında: ön söz / Vilayət Quliyev // Azərbay-
can Paris Sülh Konfransında (1918-1920). – Bakı, 2008. – S.3-4. 

353. Corc Orvell-Antitopist: [ingilis yazıçısının həyat və 
yaradıcılığı haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2008. – 
№ 1. – S. 88-92; 525-ci qəzet. – 2008. – 12 fevral. – S. 7. 

354. Gəncədən... Bütün türk dünyasına / Vilayət Quliyev // 
Seçilmiş əsərləri / Əhməd Cəfəroğlu. – Bakı, 2008. – S. 6-26; 
525-ci qəzet. – 2008. – 6 sentyabr. – S. 24-25. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 152 

355. Xalq yazıçısı Anara yubiley məktubları: Anar – 70 / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2008. – 15 mart. – S.20. 

356. İsa Sultan Şahtaxtinskinin qəribə həyatı: [publisist 
haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2008. – № 12. – S. 
51-94. 

357. İstiqlalçılar nəsli: [Gəncə xanı Cavad xan və 
Ziyadoğlular nəsli haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2008. – 8 ,15, mart. – S. 13; 20 mart. – S.20; 30 mart. – S.22.  

358. Mehmet Sadıq Aran / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2008. – 19 yanvar. – S.26-27. 

359. Monqolustan: gecikmiş səfər xatirələri / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2008. – 25 oktyabr. – S. 12-13; 1 
noyabr. – S. 12-13. 

360. Polşa ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün BMT, Aİ və 
NATO kimi beynəlxalq qurumlarla daha sıx işbirliyi 
yaratmağa imkanlar açır / APA İnformasiya agentliyinin 
Azərbaycan Respublikasının Polşadakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Vilayət Quliyevlə müsahibəsi / Vilayət Quliyev // Paritet. – 
2008. – 2-4 avqust. – S. 5.  

361. Polşa tatarları Azərbaycan dövlətçiliyinin xidmə-
tində: Kriçinski qardaşları / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2008. – 12 aprel. – S. 22.  

362. Talelərin qəribə kəsişməsi: Şeyx Şamil, Mirzə 
Kazımbəy, Heydər Hüseynov... və Mir Cəfər Bağırov / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2008. – 28 iyun. – S. 11. 

363. Türk ordusunun azərbaycanlı generalı: [Quruluş 
Savaşının iştirakçısı, peşəkar hərbiçi və diplomat, Osmanlı 
imperiyası və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin zabiti, general-
polkovnik Mehmet Nuri Bərköz və onun kiçik qardaşı, ordu 
generalı Mahmud Bərköz haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2008. – 8 noyabr. – S. 12-13.  

364. Üzeyir bəy – Millətinin Məcnunu: [1908-ci il yanvarın 
12-də Bakıdakı Tağıyev Teatrında müsəlman Şərqin ilk operası - 
Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”u tamaşaya qoyulması 



Biblioqrafiya 

 153 

haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2008. – 12 yanvar. 
– S.16-17.  

365. Vilayət Quliyev: “Fərdi söhbətlər zamanı Polşa 
rəsmiləri Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu etiraf edirlər, 
amma dərhal da Polşanın Avropa İttifaqı və NATO üzvü 
kimi bu qurumların mövqeyindən fərqli hər hansı başqa 
mövqe nümayiş etdirməsinin qeyri-mümkün olduğunu 
bildirirlər”: [Azərbaycan Respublikasının Polşa Respubli-
kasındakı səfiri ilə müsahibə] / Vilayət Quliyev; müsahibəni 
apardı Səlim Loğmanoğlu // 525-ci qəzet. – 2008. – 23 fevral. – 
S. 10-11, 13. 
 

2009 
366. Abbas Zamanovun kitabxanası: [görkəmli ziyalı 

Abbas Zamanov haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2009. – 20 iyun. – S. 24. 

367. Bakıda ilk Türkiyə diplomatı: 30 avqust - Türkiyənin 
zəfər günü: [Türkiyənin Sovet Azərbaycanında ilk və son 
diplomatik nümayəndəsi Məmduh Şövkət haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Xalq qəzeti. – 2009. – 30 avqust. – S. 8.  

368. Bir az da Nobel statistikası / Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyatda Nobel mükafatı laureatları / Vilayət Quliyev. – 
Bakı, 2009. – S. 33-34.  

369. Bir neçə söz / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyatda Nobel 
mükafatı laureatları / Vilayət Quliyev. – Bakı, 2009. – S. 3-5.  

370. Dünyada qalan İnsan: [filologiya elminin inkişafına 
mühüm töhfələr vermiş akademik Məmməd Cəfərovun 100 illiyi 
haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. – 11 aprel. – 
S. 24-25. 

371. Gözümüzün önündəki qəhrəman: [Akademik Ziya 
Bünyadov haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. 
– 31 yanvar. – S. 10-11. 

372. Heydər Əliyev və klassik ədəbiyyat: [Heydər Əliyevin 
ədəbiyyat nümayəndələrinə qayğısından bəhs olunmuşdur] / 
Vilayət Quliyev, Teymur Kərimli // Heydər Əliyev və 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 154 

Azərbaycan ədəbiyyatı / red. B. Nəbiyev; AMEA Nizami 
Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2009. – S.91-198. 

373. Kazım bəy nəsli: iki yüz il Rusiya ilə birlikdə: 
[şərqşünas-alim Mirzə Kazım bəyin nəsli haqqında] / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. – 19 aprel. – S. 22-23; 25 aprel. – 
S. 22-23. 

374. Kədərli ildönümü, yaxud Parisdə dəfn: [Azərbaycan 
parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov haqqında] / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. – 7, 14 noyabr. – S. 8-9. 

375. Mikayıl Mirzəni anarkən: [Xalq artisti Mikayıl Mirzə 
haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. – 13 iyun. – 
S. 24. 

376. Millətin birləşdiyi gün, yaxud Zərdabinin dəfni: 
[Həsən bəy Zərdabi haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2009. – 26 iyul. – S. 24-25 

377. Mirzə Kazımbəy nəsli: 200 il Rusiya ilə birlikdə / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. – 18, 25 aprel. – S.22-23;  
2 may. – S. 22-23.  

378. “1984”ün 60 yaşı: [ingilis yazıçısı Corc Oruellin 
eyniadlı romanı haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2009. – 10 oktyabr. – S. 8-9. 

379. Müasirlik və ədəbi tənqid: Tələbələri B.Nəbiyev 
haqqında / Vilayət Quliyev // Akademik Bəkir Nəbiyev haqqında 
soraq kitabı: Akademik Bəkir Nəbiyev -80 /tərt. ed. G. Rəsulova; 
AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2009. – S. 269. 

380. Polşa-Azərbaycan nağılı: [Polşanın “Şviat elit” (“Seç-
kinlər dünyası”) jurnalının Azərbaycanın Polşa Respublika-
sındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyevlə 
müsahibəsi] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. – 24 
oktyabr. – S. 8. 

381. Türk ordusunun azərbaycanlı generalları / Vilayət 
Quliyev // Qarapapaqlar. – 2009. – №7 (25) iyul. – S.48-52. 

382. Türkiyə Azərbaycan Cümhuriyyətinə nə üçün səfir 
göndərməmişdi? / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2009. – 21 
noyabr. – S. 24-25. 



Biblioqrafiya 

 155 

383.  Ümumtürk mədəniyyəti: onu necə öyrənirik? / Vilayət 
Quliyev, Tofiq Məlikli // “Pəncərə” Mədəniyyətə baxış. – 2009. – 
№ 1. – S. 64-71. 

384. Yeni elmi uğurlar gözləyirik: [akademik İsa Həbib-
bəyli haqqında] / Vilayət Quliyev // Ömrün illəri və əsərləri: 
Ərmağan – 60 / Tərt.ed. A. Behbudova. – Bakı, 2009. – S.65-68. 

 
2010 

385. Aydəmir: İki Azərbaycanda iki il: [ictimai-siyasi 
xadim və naşir kimi ölkəsinin mədəni həyatında mühüm izlər 
qoyan türk oğlu Şevket Sürəyya Aydəmir (1897-1976) haqqında] 
/ Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. – 6 noyabr. – S. 24-25; 
14 noyabr. – S. 24-25. 

386. Baş nazirin xanımı: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin baş naziri Nəsib bəy Yusifbəyli və onun həyat yoldaşı 
Şəfiqə xanım haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. 
– 11, 18, 25, 31 dekabr. – S. 24-25.  

387. Bəkir Çobanzadə Budapeştdə: [dilçi alim Bəkir 
Çobanzadə haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. – 
23 oktyabr. – S. 24-25; 30 oktyabr. – S. 24-25.  

388. Bizim Bəkir müəllim: [akademik Bəkir Nəbiyevin elmi 
fəaliyyəti haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. – 
20 mart. – S. 20-24. 

389. Böyük əkinçi qarşısında son borcumuz: [milli 
mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabinin geniş və çoxcəhətli 
fəaliyyətini haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycanın yol 
göstərəni / Əlimərdan Topçubaşov. – Bakı, 2010. – S. 5-13. 

390. Cümhuriyyət naziri: [Azərbaycan Cümhuriyyəti döv-
ründə (14 mart 1919 - 12 dekabr 1919) Təhsil naziri işləmiş 
Rəşid xan Kaplanov haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. 
– 2010. – 25 sentyabr. – S. 22-23; 2 oktyabr. – S. 24-25.  

391. Ə.Topçubaşi – Zərdabişünas: [Ə.Topçubaşovun 
“Əkinçi” qəzetinin 50 illiyinə həsr olunmuş məqaləsinin əldə 
olunması və müəllif tərəfindən tərcümə olunması haqqında] / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. – 28 may. – S. 20. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 156 

392. “Molla Nəsrəddin” rəssamı: Xəlil Musayev / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. – 27 noyabr. – S. 24-25.  

393. Müəllimim və dostum: Əziz Mirəhmədov-90: [aka-
demik Əziz Mirəhmədovun 90 illiyi münasibətilə] / Vilayət 
Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2010. – 12 fevral. – S. 6. 

394. Polşa faciəsi: [faciəli şəkildə təyyarə qəzasında həlak 
olmuş Polşa prezidenti Lex Kaçınski, həyat yoldaşı Mariya 
Kaçinskaya, digər parlamentarilər, hərbçilər və dövlət qulluq-
çuları haqqında xatirələr] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2010. – 13 aprel. – S.4. 

395. Sabirin iki epizodik “qəhrəmanı”: [XX əsrdə yazılan 
bütün əsərlərə verilən şərhlər haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-
ci qəzet. – 2010. – 27 fevral. – S. 22-23. 

396. Totalitarizmi vahiməyə salan kitab: ön söz [ingilis 
yazıçısı Corc Oruellin “1984” romanı haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Seçilmiş əsərləri / Corc Oruell. – Bakı, 2010. – S. 5-
31; Azərbaycan. – 2010. – № 2. – S. 12-16.  

397. Unutmağa bir rəqəm var: [yazıçı-dramaturq Kamal 
Abdullanın 60 illiyi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2010. – 4 dekabr. – S. 22. 

398. Üç aqilin davası: [XX əsrdə Ə.Topçubaşovun, 
M.Şahtaxtlı və Ə.Ağayevin Azərbaycan mətbuatında rolu 
haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. – 13 mart. – 
S.14-16.  

399. Üç görüş: [XX əsr Azərbaycan poeziyasının təkrarsız 
simalarından biri Rəsul Rza haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2010. – 20 noyabr. – S. 23. 

400. Yol ayrıcındakı illərin anıları: [XX əsr Türk ədə-
biyyatının banisi Mühitdin Birgen (1885-1951) haqqında] / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2010. – 3 aprel. – S.16-17; 10 
aprel. – S. 16-17.  

401. “Yuxunuz şirin olsun dirilər...!”: Yusif Səmədoğlu – 
75: [müəllifin Yusif Səmədoğlu haqqında xatirələri] / Vilayət 
Quliyev // Azərbaycan. – 2010. – № 12. – S. 3-5. 

 



Biblioqrafiya 

 157 

2011 
402. Bizim Bəkir müəllim: (Ön söz) / Vilayət Quliyev // 

Elmlə şeir qovuşanda / B.Nəbiyev. – Bakı, 2011. – S. 5-18. 
403. Əhməd Ağaoğlu: Paris illəri: [ADR xadimi Əhməd bəy 

Ağaoğlu haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2011. – 28 
may, 4 iyun, 11 iyun, 18 iyun. – S. 24-25. 

404. Qarabağ məsələsi Macarıstan üçün həssas və ak-
tualdır: [Azərbaycanın Macarıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Vilayət Quliyev ilə müsahibə] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2011. – 30 aprel. – S. 8-9. 

405. Qərbi Avropa ölkələri ilə müqayisədə Macarıstanda 
Qarabağ münaqişəsi haqda daha güclü məlumat var: Səfir 
Vilayət Quliyev: “Rəsmi Budapeştin enerji resursları baxımından 
Azərbaycana böyük marağı var [Azərbaycanın Macarıstandakı 
səfiri ilə müsahibə] / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı 
P.Sultanova // 525-ci qəzet. – 2011. – 19 aprel. – S. 1, 3.  

406. Mirzə Cəlilin “Huşyar dostu” / Vilayət Quliyev // 
Eynəli bəy Sultanov: taleyi və sənəti / elmi red. İ. Həbibbəyli. ‒ 
Bakı, 2011. ‒ S. 27‒48.  

407. Mirzə və Əmirzadə: [böyük yazıçı, ictimai-siyasi xadim 
və ziyalı Mirzə İbrahimov haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2011. – 16 aprel. – S. 14-15.  

408. Rafiq haqda rəfiq sözü: [tanınmış şərqşünas alim, 
filosof Rafiq Əliyev haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. 
– 2011. – 31 dekabr. – S. 22.  

409. Totalitarizmi vahiməyə salan yazıçı: ön söz / Vilayət 
Quliyev // 1984: roman / Corc Oruell. – Bakı, 2011. – S. 5-6. 

410. Üç aqilin davası / Vilayət Quliyev // Azərbaycan mət-
buat tarixi antologiyası: 2 cilddə. – Bakı, 2011, C.II. – S.226-237 

 
2012 

411. Abbas Zamanovun kitabxanası: [Abbas Zamanovun 
İzmirdəki Egey Universitetinə bağışladığı kitablar haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2012. – 9 noyabr. – S. 3-4 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 158 

412. Ağ şəhərin qara taleyi (A feher varosz fekete sorsa). 
Ağdam. Qafqazın Xirosiması. Foto-albom. İki hissədən ibarət 
olan albomda Ağdamın işğaldan əvvəl və erməni vandallarının 
vəhşiliyindən sonra mənzərələrini əks etdirən foto-şəkillər 
toplanıb. Tarixi məlumat və şəkilaltı yazılar macar və ingilis 
dillərində verilib / Vilayət Quliyev. – Budapeşt, 2012. – S. 3-4. 

413. Azərbaycan Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti 
Paris Sülh konfransında / Vilayət Quliyev // Qarapapaqlar. – 
2012. – № 4. – S. 6-11; 2012. – № 9. – S. 32-37. 

414. Bir daha Mirzə Fətəli Axundovun dəfni haqqında / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2012. – 12 may. – S.20-21; 19 
may. – S.14-15.  

415. Britaniya generalının Bakı gündəlikləri: Bakının azad 
edilməsinin 94 illiyinə həsr olunur: [General-mayor Lionel Çarlz 
Denstervilin “Densterfors”un macəraları” kitabı haqqında] / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2012. – 15, 22, 29, sentyabr. – 
S. 18-19; 6, 13, 20, oktyabr. – S. 20-21. 

416. Əhməd Ağaoğlu: Malta sürgünü: [ictimai xadim, ya-
zıçı Əhməd Ağaoğlu haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. 
– 2012. – 7, 14, 21, 28, aprel. – S. 24-25; 5 may. – S. 24-25.  

417. Macar gənclərindən Azərbaycana töhfə: ön söz / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan macar gənclərinin gözü ilə: (gənc 
macar alimlərinin Azərbaycan haqqında araşdırmalar və esselər 
məcmuəsi. Azərbaycan, türk, macar və ingilis dillərində). – 
Budapeşt, 2012. – S. 9-13.  

418. Macarıstanda Turançılıq: [Macarıstanın Buqas böl-
gəsində Macar Turan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə IV hun-türk 
qurultayının keçirilməsi haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2012. – 18, 25avqust. – S. 10-11. 

419. 1956-cı il Macar üsyanının azərbaycanlı qurbanları / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2012. – 28 iyul; 4 avqust. – S. 
10-11. 

420. Mirzə Fətəli və Əli Süavi: Bir mübahisənin tarixçəsi / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2012. – 23, 30 iyun. – S. 24-25.  



Biblioqrafiya 

 159 

421. Panteleymon Juze – Azərbaycan tarixinin ərəb tədqi-
qatçısı: [milli mənsubiyyət etibarı ilə ərəb olan tarixçi, dilçi, 
ilahiyyatçı və mənbəşünas alim Panteleymon Juzenin (1871-
1942) haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2012. – 26 
may. – S. 20-21.  

422. Şair, hökmdarın hüzurundasan...: Atatürk və Əhməd 
Ağaoğlu / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2012. – 17, 24 noyabr. 
– S.8-9; S. 10-11; 1, 8, dekabr. – S. 20-21; 15dekabr. – S. 10-12. 

423. Terror ermənilərin siyasi, ideoloji, iqtisadi və hu-
manitar sahələrdə uğradıqları məğlubiyyətləri pərdələmək 
üçün bir vasitədir: [Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyev ilə müsahibə] / 
Vilayət Quliyev // Yeni Azərbaycan. – 2012. – 26 sentyabr. – S. 4.  

424. Tərcüməçidən: yeni tərcümələr: [hind yazıçısı, Asiya 
qitəsinin ilk Nobel mükafatı laureatı Rabindranat Taqorun “Poçt” 
pyesinin tərcüməsi haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
2012. – № 11. – S. 112. 

425. Türk əsgərinin xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı 
olmuşdur: [Bakının azad edilməsinin 94 illiyi münasibətilə] / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2012. – 8 sentyabr. – S. 18-19.  

 
2013  

426. Əlimərdan bəy Topçubaşov – ədəbiyyatşünas: [Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularından biri, görkəmli siyasi 
xadimi haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2013. – 4 
may. – S. 10, 15. 

427. Əlimərdan bəy Topçubaşovun təvəllüd tarixi haq-
qında. Təvəllüd müəmması. Bu il dövlət səviyyəsində 150 illik 
yubileyi qeyd ediləcək Əlimərdan bəy Topçubaşovun təvəllüd 
tarixi ilə bağlı fərqli məlumatlar var / Vilayət Quliyev. – 525-ci 
qəzet. – 2013. – 13 aprel. – S. 8-9. 

428. Əməl dostları: İ.Qasprinski və Ə.Topçubaşov: [gör-
kəmli siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov və publisist 
Qasprinski İsmayıl bəy haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2013. – 11 may. – S. 18; 19. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 160 

429. “Füyuzat”ın başqa bir müəllifi – Əhməd Kamal / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2013. – 20, 27 iyul. – S. 14-15; 
3, 8avqust. – S. 14-15.  

430. “Füyüzat”ın ən fəal müəllifi: [Krım-tatar ədəbiyyatının 
klassiki Asan Səbri haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2013. – 29 iyun. – S. 10-11; 6 iyul. – S. 10-11; 13 iyul. – S. 14-
15; 18 iyul. – S. 4. 

431. İsmayıl bəy Qasprinski haqqında iki yazı: Nadir 
yubiley, İsmayıl bəy Qasprinskinin xatirəsinə: [Krım türklərinin 
(tatarlarının) ictimai-siyasi xadimi, maarif islahatçısı, görkəmli 
naşir İsmayıl bəy Qaspralı (Qasprinski) haqqında] / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2013. – 2 mart. – S. 24-25. 

432. Macarları özlərinə tanıdan alim: [görkəmli macar 
türkoloqu, Avropa universitetləri tarixində ilk türkologiya kafed-
rasının qurucusu Armin Vamberin haqqında] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2013. – 14 dekabr. – S. 8-9; 17 

433. Taleyin ən böyük töhfəsi: [Ümummilli lider Heydər 
Əliyev haqqında] / Vilayət Quliyev // İki sahil. – 2013. – 26 
aprel. – S. 22; 26-27.  

 
2014 

434. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-
prezidenti, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 
akademik İsa Həbibliyə: [Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
80 illik yubileyi münasibətilə təbrik məktubu] / Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat qəzeti. – 2014. – 17 yanvar. – S. 2. 

435. Ədəbiyyatın layiqli sıra nəfəri: [filologiya elmləri 
doktoru, professor Asif Rüstəmlinin 60 illk yubileyi haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Müdriklik mücəssəməsi / Asif Rüstəmli.- Bakı, 
2014. – S. 3-11; 525-ci qəzet. – 2014. – 14 fevral. – S.7; Ədəbiy-
yat qəzeti. – 2014. – 14 fevral.- S. 6; Respublika. – 2014. – 3 
aprel. – S. 11.  

436. Əhməd Ağaoğlu şərqşünasların London konqresində 
/ Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 4 oktyabr. – S. 14-15. 



Biblioqrafiya 

 161 

437. Əhməd Ağaoğlu: Malta sürgünü: [ictimai xadim 
Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında] / Vilayət Quliyev // Kaspi. – 
2014. – 30 oktyabr. – S. 18; 20. 

438. Əhməd bəy Ağaoğlunun “Difai” partiyası necə yaran-
dı? / Vilayət Quliyev // Kaspi. – 2014. – 30 oktyabr. – S.21-23. 

439. Əhməd bəy Daşkəsənli və Bedros ağa Qaraqaşyan: 
[türk dünyasının fikir adamı İsmayıl bəy Qaspralının Azərbaycan 
mövzusunda qələmə aldığı “Tərcüman” qəzetində 1895-ci ildə 
çap olunmuş eyni adlı hekayəsinin Azərbaycan türkcəsinə 
uyğunlaşdırılması və erməni-müsəlman münasibətlərinin təhlili 
haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 18 yanvar. 
– S. 26-27. 

440. Əli bəy Hüseynzadənin bir həcvi və onun yaranma 
tarixi: [“Əski Tibbiyyə” adı ilə tanınan və yayılan həcv Hərbi 
Tibb Akademiyasının həkim dermatoloqu – Əsgəri Tibbiyyəyə 
həsr olunmuşdur] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 5 
aprel. – S. 10-11; 20.  

441. Əməl dostları: İ.Qasprinski və Ə.Topçubaşov: 
[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularından biri, görkəmli 
siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov və publisist Qasprinski 
İsmayıl bəy haqqında] / Vilayət Quliyev // Kaspi. – 2014. – 8 
may. – S. 22-23. 

442. Gedənlərin qayıtması. Şəlalə Həsənovanın “Mühacirət 
irsimizin Yurd bilgisi (Bakı, Letterpress nəşriyyatı, 2014) 
kitabına müqəddimə / Vilayət Quliyev. – Bakı, 2014. – S. 8-12. 

443. İtirilmiş cənnət sorağında: ön söz Vilayət Quliyev // 
Karabahi elbeszelesek (Qarabağ hekayələri) / Günel Anarqızı. – 
Budapeşt, 2014. – S. 8-12. 

444. Krım-Tatar ədəbiyyatının ilk romanı: [İ.Qasparlının 
“Firəngistan məktubları” əsəri qeydlər və həmin romanın krım-
tatar türkcəsindən uyğunlaşdırılmış variantı haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Azərbaycan. – 2014. – № 4. – S. 3-8.  

445. M.Ə.Rəsulzadə Atatürk haqqında: [Azərbaycan Cüm-
huriyyətinin qurucularından biri, görkəmli fikir adamı, siyasi 
xadim və publisist Məmməd Əmin Rəsulzadənin rus dilində çap 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 162 

olunan “Kamal Atatürkün vəfatı münasibəti ilə” məqaləsi haq-
qında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 25 yanvar. – S. 14. 

446. Macarıstan cəmiyyətində Azərbaycana artan marağı 
izləmək çox xoşdur: [Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri 
Vilayət Quliyev ilə müsahibə] / Vilayət Quliyev; müsahibəni 
apardı İradə Cəlil // 525-ci qəzet. – 2014. – 5 iyul. – S. 14-15. 

447. Rəsuli-haqqa məktublar. Türk ictimai xadimi, yazıçı 
və filosof Abdullah Cövdətin Əli bəy Hüseynzadəyə mək-
tubları / Vilayət Quliyev Azərbaycan. – 2014. – № 2. – S. 100-
111; №3. – S. 79-91. 

448. Səxavət: [ədəbiyyatşünas Nizaməddin Şəmsizadənin 60 
illiyi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 27 
dekabr. – S. 22; 26 

449. Tərcüman”ın Azərbaycan səhifələri: [publisist Qas-
prinski İsmayıl bəy haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2014. – 13, 20, 27 sentyabr. – S. 14-15.  

450. Yaşam boyu sürən dostluq: Əli bəy Hüseynzadə və 
Əhməd Ağaoğlu / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 1, 8, 
15 mart. – S. 10-11. 

451. Zəki Vəlidi Toğanın “Xatirələ”ində Azərbaycan: 
[Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri – Zəki Vəlidi 
Toğan haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 6, 
13, 20 dekabr. – S. 14-15. 

 
2015 

452. Bir təşəbbüsün tarixçəsi: 1907-ci ildə Bakıda açılan 
Darülmüəllimat niyə qapandı? / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2015. – 12, 19 sentyabr. – S. 18-19. 

453. Əli bəy Hüseynzadənin bir həcvi və onun yaranma 
tarixi / Vilayət Quliyev // Böyük ədib və mütəfəkkir Əli bəy 
Hüseynzadə. – Bakı, 2015. – S.295-309. 

454. Əli bəy Hüseynzadənin bir memuarı / Vilayət Quliyev 
// 525-ci qəzet. – 2015. – 28 noyabr. – S. 14. 

455. İttihad və Tərəqqi necə qurulur?: Übeydulla 
Əfəndinin oynadığı rol / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2015. 
– 28 noyabr. – S. 14-15, 30. 



Biblioqrafiya 

 163 

456. “Kərəm kimi” işığında epizodik Nazim Hikmət xati-
rələri: [Anarın “Kərəm kimi” kitabı haqqında] / Vilayət Quliyev 
// 525-ci qəzet. – 2015. – 6 iyun. – S. 18-19. 

457. Krım-tatar ədəbiyyatının ilk romanı: ön söz / Vilayət 
Quliyev // Firəngistan məktubları: roman / İsmayıl Qaspralı. – 
[Bakı], [2015]. – S. 5-22.  

458. “Macarıstanda məni ən çox heyrətləndirən kitaba 
olan böyük maraq, böyük sevgidir”: [Azərbaycanın Macarıs-
tandakı səfiri ilə müsahibə] / Vilayət Quliyev // Paralel. – 2015. – 
16-18 may. – S. 4 

459. M.Ə. Rəsulzadə Atatürk haqqında: “Mustafa Kamal 
Atatürkün vəfatı münasibəti ilə” / Vilayət Quliyev // 
Türküstan. – 2015. – 19-25 aprel. – S.16. 

460. Panteleymon Juze - Azərbaycan tarixinin ərəb tarix-
çisi / Vilayət Quliyev // Qarapapaqlar. – 2015. – № 2. – S. 31-36.  

461. Vilayət Quliyev: “Yazı-pozum sayəsində ictimai 
fikirdə tanınmasaydım...”: Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri, 
ədəbiyyatşünas-alim, tərcüməçi Vilayət Quliyevin müsahibəsi / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2015. – 16 may. – S. 10-11. 

462. Yaşam boyu sürən dostluq / Vilayət Quliyev // Böyük 
ədib və mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə. – Bakı, 2015. – S.261-295. 

463. Yol ayrıcındakı illərin anıları / Vilayət Quliyev // 
İttihad və Tərəqqidə 10 il: Azərbaycan 1922-1923-cü illərdə / 
Mühitdin Birgen. – Bakı, 2015. – S. 5-29. 

 
2016 

464. Abdullah Cövdətin Əli bəy Hüseynzadəyə məktubları 
/ Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2016. – 5, 12, 19 mart. – S. 
10-11, 14-15;16-17. 

465. Atasının dostu və davamçısı: ön söz / Vilayət Quliyev 
// Atamın dostları / Səməd Ağaoğlu. – Bakı: Qanun, 2016. – S. 3-13. 

466. Atasının dostu və davamçısı: ön söz / Vilayət Quliyev 
// Atamın dostları [memuarlar toplusu] / Səməd Ağaoğlu. – Bakı: 
Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi, 2016. 
– S.5-16. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 164 

467. Azərbaycan diplomatik xidmətinin veteranları: 
[Azərbaycanın Macarıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Vilayət Quliyevin Diplomatiya günü münasibətilə müsahibəsi] / 
Vilayət Quliyev // Diplomatiya aləmi = World of Diplomacy. – 
2016. – № 42. – S. 74-76. 

468. Bəkir Çobanzadənin Budapeşt şeirləri: [dilçi, alim 
türkoloq Bəkir Çobanzadənin eyniadlı şeirlərini “Qaval səsləri” 
ümumi başlığı altında üç dəftərdə hazırlaması haqqında] / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2016. – 29 noyabr. – S. 7.  

469. Əlimərdan bəy Topçubaşovun dördcildliyi: [dörd 
cildlik “Seçilmiş əsərlər”in ideya müəllifi və tərtibçisi Həsən 
Həsənovdur] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2016. – 28 may. 
– S. 10-11. 

470. İyirmi beş illik layihə. Yaxud yeni nəşr haqqında bir 
neçə söz / Elçin, Vilayət Quliyev // Özümüz və sözümüz / Elçin, 
Vilayət Quliyev. – Bakı, 2016. – S. 3-9.  

471. Malta sürgünü: Əhməd bəy Ağaoğlunun Maltaya 
sürgün olunması və həbsxana həyatı haqqında / Vilayət Quli-
yev // Kaspi-maarifçilik meydanı. – Bakı, 2016. – S. 342-355.  

472. Mirzə Cəlilin “Hüşyar dostu”: anadan olmasının 150 
illiyi ərəfəsində Eynəli bəy Sultanovun portret cizgiləri / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2016. – 5 may. – S. 2, 7. 

473. Oxu, tar.... (1993-cü il nəşrinə yazılmış ön söz) / Elçin, 
Vilayət Quliyev // Özümüz və sözümüz / Elçin, Vilayət Quliyev. 
– Bakı, 2016. – S. 10-17. 

474. Sadıq bəy Ağabəyzadənin sahibsiz məzarı: [ADR 
xadimi Sadıq bəy Ağabəyzadə haqqında] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2016. – 23 fevral. – S. 4; 6. 

475. “Şərqi-rus” ətrafındakı bir polemikaya dair: [“Şərqi-
rus” qəzetinin nəşri haqqında] / Vilayət Quliyev // Mətbuat tarixi 
və publisistika məsələləri: [Elektron resurs]: [məqalələr toplusu] / 
AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2016. – S. 9-26. 

476. Türkologiya elminə ağır itki: [Macarıstan Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü, professor Georq Hazainin vəfatı 



Biblioqrafiya 

 165 

münasibətilə] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2016. – 23 
yanvar. – S. 8-9. 

477. Türkoloji qurultayın əks-sədası, yaxud Vətənə son 
gəliş: [Birinci Türkoloji Qurultay haqqında] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2016. – 10 sentyabr. – S. 10-11. 

 
2017 

478. Bakıda ilk rus-müsəlman qız məktəbinin açılışı 
münasibəti ilə: Cümhuriyyətə aparan yollar: qadın təhsili / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 4 fevral. – S. 8.  

479. 500 iliniz qaldı...: “525”-25 / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2017. – 11 noyabr. – S. 18.  

480. Bəkir Çobanzadə macar mətbuatında: [dilçi, alim 
türkoloq haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 4, 
5, 6 aprel. – S. 5-6.  

481. Bəs bizim ziyalılarımız haradadır? Cümhuriyyətə 
aparan yollar: ziyalının cəmiyyətdəki mövqeyi: [Əhməd 
Ağaoğlunun “Kaspi” qəzetinin iki sayında (3, 6 dekabr 1903) yer 
almış “Bəs bizim ziyalılarımız hanı?” məqaləsinin tərcüməsi və 
milli oyanış dövründə Azərbaycan ziyalılığının qarşısında 
dayanan vəzifələr] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 18 
fevral. – S. 10.  

482. Cümhuriyyətə aparan yollar: fanatizmdən uzaq 
İslam: [Əlimərdan bəy Topçubaşovun “Yeni Bakı qazısı” 
(“Kaspi”, 14 sentyabr 1904) və “Müsəlman ruhani seminariyası” 
(22 fevral 1905) məqalələrinin tərcüməsi] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2017. – 11 fevral. – S. 8. 

483. Cümhuriyyətə aparan yollar: həqiqi milli mətbuat 
sorağında: [“Şərqi rus” qəzetinin Azərbaycanda nəşr olunamsı 
haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 4 mart. – S. 10. 

484. Daha bir dost itirdik: [Amerika tarixçisi, professor 
Tadeuş Sventexovskinin vəfatı ilə əlaqədar] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2017. – 22 aprel. – S. 9; 17. 

485. Dostumuz, ədəbiyyatımızın dostu - Yavuz Akpınar: 
[türk yazıçısı haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. 
– 16 dekabr. – S. 18-19.  

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 166 

486. Dövlətin əzablı doğuluşu: Azərbaycan Cümhuriyyəti 
– 100: [Əlimərdan bəy Topçubaşovun baş nazir Fətəli xan 
Xoyskiyə məktubları haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. 
– 2017. – 19, 24, 26 avqust. – S. 18;1 sentyabr. – S. 18-19.  

487. Eynəli bəy Sultanovun qayıdışı: [yazıçı, şair haqqında] 
/ Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 20 may. – S.14-15. 

488. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – Diplomat: Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2017. – 23 dekabr. – S. 26; 30 dekabr. – S. 18. 

489. Əhməd Ağaoğlu – Əlimərdan bəy Topçubaşov: prob-
lemli dostluq / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 24 iyun. 
– S.18-19; 1 iyul. – S. 16-17.  

490. Əhməd Ağaoğlunun bir məktubu haqqında: [həmin 
məktub Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri 
vəzifəsində çalışan görkəmli ziyalı və ictimai-siyasi xadim 
Nəriman Nərimanova ünvanlanmışdır] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2017. – 27 may. – S. 14-15.  

491. Əlimərdan bəy Topçubaşovun İstanbul görüşləri: 
Azərbaycan Cümhuriyyəti – 100 // Türküstan. – 2017. – 10-16, 
18-23 oktyabr. – S.9; 525-ci qəzet. – 2017. – 30 sentyabr, 7, 14 
oktyabr. – S.18-19. 

492. Əlimərdan bəy Topçubaşovun İstanbul görüşləri: 
İranla çətin dialoq //525-ci qəzet. – 2017. – 25 noyabr. – S.19; 
525-ci qəzet. – 2017. – 2 dekabr. – S.6-7; 525-ci qəzet. – 2017. – 
9 dekabr. – S.19.  

493. Əlimərdan bəy Topçubaşovun İstanbul görüşləri: 
Rusiya istiqaməti: Azərbaycan Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 21 oktyabr. – S. 18-19; 28 
oktyabr. – S. 18, 24; 18-19 noyabr. – S. 18-19. 

494. Qafqaz respublikaları: Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin 100 illiyi qarşısında: [məqalədə Azərbaycan Cümhu-
riyyətinin Paris Sülh konfransının Ali Şurası tərəfindən de-fakto 
tanınmasından bir neçə gün sonra Cenevrənin “Journal de 
Jeneve” məcmuəsində P.L.B. insialı ilə çap olunmuş, əsasən 
obyektiv mövqedən məqalə haqqında məlumat verilir və onun 



Biblioqrafiya 

 167 

fransız dilindən tərcümədə mətni verilir] / Vilayət Quliyev // 525-
ci qəzet. – 2017. – 14 yanvar. – S. 10. 

495. Macar jurnalisti “Qara Yanvarı” necə işıqlandırmış-
dı?: [müasir macar jurnalistikasının tanınmış simalarından Peter 
Dunainin 20 Yanvar faciəsinə dair qələmə aldığı məqaləsi barə-
də] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2017. – 20 yanvar. – S. 5. 

496. Macar türkologiyasının ikinci adamı: [məqalədə 
Armin Vamberidən sonra Budapeşt universitetinin türkologiya 
kafedrasına rəhbərlik etmiş görkəmli macar türkoloqu, Maca-
rıstan EA-nın müxbir üzvü İqnats Kunoşun həyat və yaradıcılı-
ğından, onun Azərbaycan folkloru sahəsindəki araşdırmalarından 
və Azərbaycanla əlaqələrindən bəhs olunur] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2017. – 20, 28 yanvar. – S. 14 -15.  

497. Miksat Kalman və onun “Danışan Kürk povesti”: 
[Macar yazıçısı Miksat Kalmanın həyatı və yaradıcılıq yolu 
haqqında ətraflı məlumat və onun “Danışan kürk” povestinin 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
2017. – № 9. – S. 66-71.  

498. “Rəsuli-Haqqa” məktublar: [Abdullah Cövdətlə Əli 
bəy Hüseynzadənin məktublaşmaları haqqında] / Vilayət Quliyev 
// Azərbaycan. – 2017. – № 2. – S. 79-80.  

499. Ünsizadə qardaşları ilə bağlı bir neçə ip ucu: [maarif, 
mətbuat və nəşriyyat işinin formalaşması və inkişafında böyük 
xidmətlər göstərən ziyalılardan Səid, Cəlal və Kamal Ünsizadə 
qardaşları haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 
10 iyun. – S. 18-19. 

500. Tanımadığımız Corc Oruell Ön söz //Vilayət Quliyev 
Katalonianı xatırlarkən (sənədli roman) / Corc Oruell. – Bakı, 
2017. – S. 5-11. 

 
2018 

501. Azərbaycan Cümhuriyyəti-ABŞ: 99 il əvvəlki zirvə 
görüşü: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev 
// 525-ci qəzet. – 2018. – 26 may. – S. 18-19.  

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 168 

502. Azərbaycan qədər yaşayacaq “Azərbaycan”: “Azər-
baycan” – 95: [“Azərbaycan” jurnalının 95 illiyi haqqında] / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2018. – № 1. – S. 56-60. 

503. Azərbaycan siyasi mühacirətinin ilk böyük itkisi - 
Xalq Cümhuriyyəti – 100: yaxud Parisdə dəfn / Vilayət Quliyev 
// 525-ci qəzet. – 2018. – 17, 31 mart. – S. 18-19. 2 aprel yeni 

504. Bir cümhuriyyət xadimi - Olqerd Kriçinski: [ictimai 
və siyasi xadim haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2018. – 21 aprel. – S. 18-19. 

505. Bir Cümhuriyyət xadimi: Leon Kriçinski: Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2018. – 19 may. – S. 18-19.  

506. Cümhuriyyət məmurunun dünya şöhrəti (Məhəm-
məd Ağa-Oğlu): AXC – 100 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2018. – 2, 9, 15 iyun. – S. 18-19.  

507. Cümhuriyyət Parlamentində universitet müzakirələri 
/ Vilayət Quliyev // Mədəniyyət.az. – 2018. – Mart-Aprel (318). – 
S. 64-67. 

508. Cümhuriyyət sevgisi insanlarımızın ürəklərinə yol 
tapmalıdır: [Azərbaycanın Macarıstandakı fövqəladə və səla-
hiyyəti səfiri, tanınmış filoloq-alimlə müsahibə] / Vilayət 
Quliyev; müsahibəni apardı Dilqəm Əhməd // 525-ci qəzet. – 
2018. – 3 aprel. – S.5-6. 

509. Cümhuriyyətə aparan yollar: İslam fanatizmdən 
uzaq: [Cümhuriyyət qurucularından olan Axund Mir Məhəmməd 
Kərim Mir Cəfərzadə haqqında] / Vilayət Quliyev // Füyuzat. – 
2018. – № 6. – S. 36-39. 

510. Cümhuriyyətə yol açan qəzet: ön söz / Vilayət Quliyev 
// “Kaspi”dən seçmələr / Ə.Topçubaşov. – Bakı, 2018. – S. 3-15. 

511. Cümhuriyyətin ilk təqdimatı: ön söz / Vilayət Quliyev 
// Qafqaz Azərbaycanı nümayəndə heyətinin sülh konfransından 
tələbləri / Əlimərdan Topçubaşov. – Bakı, 2018. – S. 5-20. 

512. Əlimərdan bəy Topçubaşov Londonda: Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2018. – 20 yanvar. – S. 18-19. 



Biblioqrafiya 

 169 

513. Əlimərdan bəy Topçubaşov: portret cizgiləri: ön söz / 
Vilayət Quliyev // Xalqımızın müstəqil yaşayacağına inanırdıq / 
Əlimərdan Topçubaşov. – Bakı, 2018. – S.9-36. 

514. Əlimərdan bəy Topçubaşovun İstanbul görüşləri: 
Erməni məkri ilə üz-üzə //525-ci qəzet. – 2018. – 13 yanvar. – 
S.19; 23.  

515. Əzablı Paris yolçuluğu: Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti – 100 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2018. – 5,7, 14, 28 
aprel, 12 may. – S. 18-19. 

516. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əhməd Ağaoğlu haq-
qında: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2018. – 10 mart. – S.18.  

517. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir məktubu haq-
qında: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2018. – 3 mart. – S.18-19. 

518. Mən bu faktı macarlara danışanda heyrətlənmiş-
dilər: [Azərbaycanın Macarıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Vilayət Quliyevin AXC-nin 100 illik yubileyinin elan 
olunması ilə əlaqədar müsahibəsi] / Vilayət Quliyev // Ədalət. – 
2018. – 28 mart. – S. 3. 

519. 1920-ci ilin sevinc dolu yanvar ayı: Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2018. – 
27 yanvar. – S. 18-19; 3 fevral. – S. 12-13.  

520. Nümayəndə heyətinin taleyi: / Vilayət Quliyev [Azər-
baycan Cümhuriyyətinin Paris sülh konfransındakı nümayəndə 
heyətinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun Azərbaycan 
hökumətinə göndərdiyi məlumatlar (mart, 1919 – iyun, 1920)] // 
Doğma Azərbaycanın mənafeyini qoruyacağıq! / Əlimərdan bəy 
Topçubaşov. – Bakı, 2018. – S. 173-193; 525-ci qəzet. – 2018. – 
5, 12 may. – S. 18-19. 

521. Parisə əzablı yol: (Azərbaycan Cümhuriyyəti nüma-
yəndə heyətinin Paris sülh konfransında iştirakla bağlı üzləş-
diyi çətinliklər) / Vilayət Quliyev // Doğma Azərbaycanın 
mənafeyini qoruyacağıq!: [Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris 
sülh konfransındakı nümayəndə heyətinin sədri Əlimərdan bəy 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 170 

Topçubaşovun Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi məlumatlar 
(mart, 1919 - iyun, 1920)] / Əlimərdan bəy Topçubaşov. – Bakı, 
2018. – S.7-34; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: Xəbərlər. 
İctimai elmlər seriyası. – 2018. – №1. – S.189-201; Azərbaycan. 
– 2018. – № 5. – S. 7-19. 

522. Polkovnik İsrafil bəyin xatirələri: Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti – 100 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2018. – 
10 fevral. – S. 26; 17, 24 fevral. – S. 18-19. 

523. Polşa tatarları Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-
1920) dövlət idarəçiliyində - Olqerd Kriçinski: [ictimai və 
siyasi xadim haqqında] / Vilayət Quliyev // Azərbaycan AMEA-
nın Xəbərləri: İctimai elmlər seriyası. – 2018. – № 3. – S. 51-58. 

524. Sülh elçisi Londonda...: [Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin Xarici İşlər naziri Ə.Topçubaşov haqqında] / Vilayət 
Quliyev // Mədəniyyət.az. – 2018. – № 3/4. – S. 84-87. 

525. Vilayət Quliyev: “Cümhuriyyət sevgisi insanlarımızın 
ürəklərinə yol tapmalıdır”: [Azərbaycanın Macarıstandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, tanınmış filoloq alim Vilayət 
Quliyevin müsahibəsi] / Vilayət Quliyev; müsahibəni apardı 
Dilqəm Əhməd // 525-ci qəzet. – 2018. – 3 aprel. – S.5-6. 

526. Yox olmuş Cümhuriyyətin sorağında: 1920-ci il 28 
aprel işğalından 98 il ötür / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2018. – 28 aprel. – S. 18-19.  

 
2019 

527.  Ağaoğlunun Peterburq xatirələri / Vilayət Quliyev // 
Çapar. – 2019. – № 7, avqust-oktyabr. – S.88-92. 

528. Azərbaycan Cümhuriyyəti - ABŞ: 100 il əvvəlki zirvə 
görüşü / Vilayət Quliyev // Çapar. – 2019. – № 5, may. – S.63-69. 

529. Bir möhtəşəm ölüm - Əhməd Ağaoğlunun vəfatının 
80 illiyinə: [ictimai xadim, jurnalist, pedaqoq və yazıçı haqqında] 
/ Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 18 may. – S.8-9.  

530. Bitməyən soyqırım: [Azərbaycanlılara qarşı son yüzillik 
boyu müəyyən fasilələrlə davam edən soyqırım və ermənilərin 
həyata keçirdikləri terror aktları haqqında] / Vilayət Quliyev // 31 



Biblioqrafiya 

 171 

mart-tariximizin faciəli səhifəsi: Tarix boyu erməni vandaliz-
minin qurbanı olmuş bütün şəhidlərimizin xatirəsinə ithaf olunur / 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi. – Bakı, 
2019. – S. 11-30.  

531. Bizim uşaqlaşmağımız tənqidə zərbə idi, ədəbiyyata 
yox: Vilayət Quliyevlə tənqidçi Nərgiz Cabbarlının söhbəti / 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2019. – № 6. – S. 49-69.  

532. Böyük yolun yolçusu: Əhməd Ağaoğlunun 150 illiyinə 
/ Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2019. – №1. – S.36-38 

533. Dahiyə dirilik bəxş edən Dahi: [Nəsimi irsinin 
öyrənilməsi haqqında] / Vilayət Quliyev; Teymur Kərimli // 525-
ci qəzet. – 2019. – 7 mart. – S. 4.  

534. Əhməd Ağaoğlu kimdir?: ön söz / Vilayət Quliyev // 
Mən kiməm? / Əhməd bəy Ağaoğlu. – Bakı, 2019. – S. 7-20. 

535. Əhməd Ağaoğlu Paris elmi-ədəbi mühitində və mət-
buatında / Vilayət Quliyev // Əhməd bəy Ağaoğlunun anadan ol-
masının 150 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Simpoziumun ma-
teriallar. – Bakı, 2-3 oktyabr 2019-cu il. – Bakı, 2019. – S.3-21. 

536. Əhməd Ağaoğlu və İsmayıl Qaspiralı: Əhməd bəy 
Ağaoğlu – 150 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 24 
avqust. – S. 10.  

537. Əhməd bəy Ağaoğlunun məqaləsi haqqında:  [Əhməd 
bəy Ağaoğlunun 1905-ci ildən sonra Qafqazada erməni ekspansi-
yasına qarşı çıxması, erməni millətçilərinin mənhus niyyətlərinin, 
“xiristianlıq şəfqəti” altında gizlədilmiş türkə nifrət yanğısı, 
soyqırım planları haqqında] / Vilayət Quliyev // 31 mart-tarixi-
mizin faciəli səhifəsi: Tarix boyu erməni vandalizminin qurbanı 
olmuş bütün şəhidlərimizin xatirəsinə ithaf olunur / “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi. – Bakı, 2019. – S.31-32.  

538. Əhməd Ağaoğlu Paris elmi-ədəbi mühitində və 
mətbuatında / Vilayət Quliyev // Əhməd bəy Ağaoğlu: “Çapar” 
dərgisinin  xüsusi buraxılışı.– 2019. – Oktyabr. – S.36-41. 

539. Əhməd bəyin Bakıdan bütün Rusiyaya səslənməsi: 
Əhməd bəy Ağaoğlu – 150 / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2019. – 14 sentyabr. – S. 10.  

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 172 

540. Əhməd bəyin nihilizmi?: Əhməd bəy Ağaoğlu-150 / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 31 avqust. – S. 6.Güclü 
insan sorağında: [Əhməd Ağaoğlunun 150 illiyi münasibətilə 
Kohfutsi və Nitsşe] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 27 
iyul. – S. 6.  

541. Güclü insan sorağında: [Əhməd Ağaoğlunun anadan 
olmasının 150 illiyi münasibətilə Kohfutsi və Nitsşe] / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 27 iyul. – S. 6. 

542. Heydər Əliyev və klassik ədəbiyyat / Vilayət Quliyev, 
Teymur Kərimli // Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu / 
AMEA, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; tərtibçi-müəl. G.Babaxanlı 
[ön söz]; [nəşrə hazırl. C.Cəfərov]; layihə rəh. T.Kərimli; ideya 
A.Əlizadə; elmi məsləhətçi İ.Həbibbəyli; [işçi qrupu A.Kərimova 
[və b.]].– Bakı: [Elm və təhsil], 2019.– C.17. – S.285-293. 

543. “Kaspi”nin ən məhsuldar əməkdaşı: ön söz / Vilayət 
Quliyev // Bəs bizim ziyalılarımız haradadır?: “Kaspi”dən seçmə-
lər / Əhməd bəy Ağayev. – Bakı, 2019. – S. 9-16. 

544. Qəmər Ağaoğlu: Miçiqan Universitetinin şuşalı pro-
fessoru / Vilayət Quliyev // Çapar. – 2019. – № 4, aprel. – S. 6-11. 

545. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin polyak dilində nəşr 
olunmuş bir məqaləsi haqqında / Vilayət Quliyev // Çapar. – 
2019. – № 3, mart. – S. 4-8. 

546. Milli maraqların müdafiəsində: Əhməd bəy Ağaoğlu-
150. Raskolnikovlar və Kərəmlər. Rusiya ilə müqayisədə 
Qafqazda milli-mənəvi dəyərlərin daha yaxşı qorunması haqqında 
/ Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 10 avqust. – S. 6.  

547. Milli mətbuatın aktuallığını itirməyən problemləri: 
Əhməd bəy Ağaoğlu – 150: [Əhməd bəy Ağaoğlunun “Şərqi-
Rus” qəzetinin ünvanına bir neçə söz” adlı məqaləsi haqqında] / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 17 avqust. – S. 8.  

548. Peterburqa ilk səfər: Əhməd bəy Ağaoğlu – 150 / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 7 sentyabr. – S. 9. 

549. Polşa tatarları Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət 
idarəçiliyində - Leon Kriçinski / Vilayət Quliyev // AMEA: 
Sosial elmlər. – 2019. – № 1. – S. 38-46. 



Biblioqrafiya 

 173 

550. Türkiyəni duyğulandıran ölüm: ön söz [Əhməd 
Ağaoğlunun vəfatının 80 illiyi münasibətilə] / Vilayət Quliyev // 
Türkiyəni duyğulandıran ölüm. – Bakı, 2019. – S. 4-15; 
Azərbaycan. – 2019. – № 5. – S. 94-96. 

 
2020 

551. ABŞ-nın tanınmış muzeyşünas-alimi Qəmər Ağaoğlu 
/ Vilayət Quliyev // Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər: 
Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş məqalələr 
məcmuəsi. – Bakı, 2020. – S.285-292. 

552. Bir ömrün tarixə işıq salan səhifələri / Vilayət Quliyev 
// Bir ömür belə keçdi. Səssiz gəmini gözlərkən / Sürəyya 
Ağaoğlu. – Bakı, 2020. – S.5-13. 

553. Cümhuriyyət diplomatı. Əbdürrəhim bəy Haqverdi-
yev / Vilayət Quliyev // Çapar. – 2020. – № 10, fevral. – S.5-12. 

554. Çağdaş jurnalistikanın metri: ön söz / Vilayət Quliyev 
// Şahənşah / Rışard Kapuşinski. – Bakı, 2020. – S. 5-9. 

555. Görkəmli dilçi-ədəbiyyatşünas...: [akademik Kamal 
Abdulla haqqında] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi 
buraxılış. – 2020. – 5 dekabr. – S. 20. 

556. Gülməyi bacarmaq – qəhrəmanlıqdır: ön söz / Vilayət 
Quliyev // 1001 lətifə. İyirmi üç Nəsrəddinin 1001 lətifəsi. – 
Bakı, 2020. – S.7-14. 

557. Kəndimizin erməniləri / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2020. – 25 noyabr. – S. 16-17. 

558. M.Ə.Rəsulzadənin bir məktubu haqqında / Vilayət 
Quliyev // Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: “Çapar” dərgisinin  
xüsusi buraxılışı.– 2020. – Sentyabr. – S.12-17. 

559. Macəra dolu illərin xatirələri: ön söz / Vilayət Quliyev 
// Həyat bir macəra!: uşaqlıq və gənclik xatirələri / Səməd 
Ağaoğlu. – Bakı, 2020. – S. 7-18.  

560. 1920-ci ilin sevinc dolu yanvar ayı / Vilayət Quliyev // 
Çapar. – 2020. – № 9, yanvar. – S.4-17. 

561. Müəllimim və dostum: (“525”-ci qəzet”in 10 fevral 
tarixli nömrəsində dərc olunmuş məqalədən parçalar) / Vilayət 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 174 

Quliyev // Ulduz: Məhəmməd Hadinin 140 illiyinə həsr olunmuş 
xüsusi buraxılışı. ‒ 2020. ‒ mart, № 3. ‒ S. 18-19. 

562. Müəllimim və dostum: [görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, 
mətnşünas və ədəbiyyat tarixçisi, Azərbaycan AMEA-nın müxbir 
üzvü Əziz Mirəhmədovun anadan olmasının 100 illiyi müna-
sibətilə] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2020. – 8 fevral. – S.10. 

563. Unutmağa bir rəqəm var / Vilayət Quliyev // Mitolo-
jinin elçisi Kamal Abdulla Armağanı: Akademik Kamal 
Abdullanın anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş məqalələr 
toplusu. – İstanbul, 2020. – S.131-134. 

 
2021 

564. ABŞ-da yaşamış şuşalı professor Qəmər Ağaoğlu / 
Vilayət Quliyev // Ədalət. – 2021. – 2 mart. – S. 6. 

565. Alimin faciəsi: Akademik Heydər Hüseynov / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 28 avqust. – S. 10-11. 

566. “Bəzən bir nəfər mənsub olduğu xalqı minlərlə 
insandan daha yaxşı təmsil edir”: Vilayət Quliyev: “Dilimizin 
mövcudluğunu qorumağa, inkişafını təmin etməyə ilk növbə-
də vətənimizdən başlamalıyıq” / Vilayət Quliyev; müsahibəni 
apardı Gülyaz Əliyeva // 525-ci qəzet. – 2021. – 6 avqust. – S. 8; 11. 

567. Bir qərinədən sonra...: Şuşaya gedərkən xatırladıq-
larım: [Vaqif Poeziya günləri ilə əlaqədar] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2021. – 4 sentyabr. – S. 12-13. 

568. Bir portretin tarixçəsi: [Qriboyedovun diplomat həm-
karı Dadaş bəy kim idi? ] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2021. – 9 may. – S.18-19.  

569. Biz gəldik, Şuşa! / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2021. – 17 sentyabr. – S. 8-9; 11.  

570. Bu günləri görəcəyimi, Zəfər yolu ilə Şuşaya qayıda-
cağımı düşünmürdüm: [Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri 
çərcivəsində] / Vilayət Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2021. – 4 
sentyabr. – S. 23.  

571. Cəmil Aleksandroviç Nizami məqbərəsində: [Cəmil 
Aleksandroviçin Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin 



Biblioqrafiya 

 175 

fəxri üzvü, həmin dövrdə Azərbaycan SSR xalq torpaq komissarı 
vəzifəsində çalışan Dadaş Bünyadzadənin təklifi ilə Nizami 
məqbərəsinin vəziyyətini araşdırmaq üçün Gəncəyə ezam 
olunması haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 1 
dekabr. – S. 14-15. 

572. Cəmil Aleksandroviç: həyatı, Azərbaycanla əlaqələri: 
[yazıçı, jurnalist, arxeoloq və etnoqraf haqqında] / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 24 noyabr. – S. 14-15. 

573. Davakar qəzetçinin kədərli ömür yolu – Haşım bəy 
Vəzirov / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 3 iyul. – S. 
10-11; 13.  

574. Dönübdür qanə könlüm şişə içrə...: Fatma xanım 
Kəminə: İlk ədəbiyyat tarixçimiz Firidun bəy Köçərlinin 
“Qarabağın üçüncü şaireyi-möhtərəməsi” adlandırdığı Fatma 
xanım Kəminənin özünəməxsus poeziyası ilə bağlı düşüncələr / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 31 iyul. – S. 14-15.  

575. Xəlil Musayev – “mollanəsrəddinçi rəssam” / Vilayət 
Quliyev // Qobustan. – 2021. – № 4/193. – S.86-96. 

576. Xurşidbanu Natəvan və Xasay xan Usmiyev: [Xurşid-
banu Natəvanın ailə həyatı qurmasının tarixi haqqında] / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 10 aprel. – S. 10-11. 

577. İngilis şərqşünası və diplomat Qor Ausli Nizami 
Gəncəvi haqqında / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 25 
sentyabr. – S. 16-17.  

578. Kiçik qardaş - Mirzə Əbdülsəttar Kazımbəy / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 12 iyun. – S. 10-11.  

579. Qarabağ bədii ədəbiyyatımızda / Vilayət Quliyev // 
Qarabağ dastanı. Otuz ilin həsrəti – 44 günün zəfəri. – Bakı, 
2021. – S. 120-134. 

580. Qarabağ pərisi: Aşıq Pəri / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2021. – 18 iyul. – S. 14-16.  

581. Qriboyedovun diplomat həmkarı Dadaş bəy kim idi?: 
Bir portretin tarixçəsi: [A.S.Qriboyedovun Gürcüstan Dövlət 
İncəsənət Muzeyinin Şərq Ölkələrinin Mədəniyyəti fondunda 
saxlanılan portreti və onun Rəştə konsul təyin etdiyi Dadaş bəy 
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Dadaşov haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 9 
may. – S. 18-19. 

582. Lev Qumilyov və “Qədim türklər” kitabı / Vilayət 
Quliyev. // Qədim türklər / Lev Qumilyov. – Bakı, 2021. – S.5-13. 

583. Mersində unudulmaz Zəfər bayramı: [müəllifin qar-
daş ölkəyə səfərinin təfərrüatları] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2021. – 17 noyabr. – S. 10.  

584. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Qafqaz dağlıları” 
jurnalının səhifələrində / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2021. – 28 may. – S. 22-23; 5 iyun. – S. 16-17. 

585. Mirzə Kazımbəy xristianlığı necə qəbul etmişdi? / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 6 mart. – S.12, 13; 10 
mart. – S. 14-15.  

586. Mirzə Kazımbəyin bir təşəbbüsü haqqında / Vilayət 
Quliyev // Türkologiya. – 2021. – № 2. – S.130-143. 

587. Nizami Gəncəvi Macarıstana gəlir...: [Vilayət Quliye-
vin təşəbbüsü əsasında “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində macar 
türkoloqu və tərcüməçi Laura Pal Məhəmməd Əmin Rəsul-
zadənin “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasını orijinaldan 
macar dilinə çevirməsi haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2021. – 14 avqust. – S. 14-15. 

588. Nizami Gəncəvidən Saib Təbriziyə qədər / Vilayət 
Quliyev; Qor Ausli // Nizami Gəncəvi klassik və müasir tədqiq-
lərdə: [elmi əsərlər toplusu] / İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsi; UNESCO Republic of Azerbaijan National 
Commission. – Bakı, 2021. – S. 519-528. 

589. Ramil Səfərovun ekstradisiyası: Bu necə olmuşdu? / 
Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2021. – 9 oktyabr. – S. 10-11; 
16 oktyabr. – S. 10-11; 23 oktyabr. – S.10-11; 30 oktyabr. – S. 
10-11; 13 noyabr. – S. 10-11; 20 noyabr. – S. 8-9; 4 dekabr. – S. 
10-11.  

590. Tariximizə və taleyimizə yazılan Cümhuriyyət: Ön 
söz /Vilayət Quliyev // Cümhuriyyət yazıları / V. Quliyev.-
[Bakı], [2021]. – S.7-12. 
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591. Üzeyir bəy: ömrün şərəfli iki ili / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2021. – 11 sentyabr. – S. 14-15; 18 sentyabr. – S. 
14-15. 

 
2022 

592. A.S.Qriboyedovun qətli və Xosrov Mirzənin üzür-
xahlıq missiyası / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2022. – 28 
may. – S. 10; 11. 

593. Addım-addım Atatürkə doğru / Vilayət Quliyev 
(Türkiyənin Qurtuluş Savaşında TBMM hökumətinin Ümum 
İstihbarat müdiri (Mətbuat və İnformasiya naziri) kimi fəaliyyət 
göstərən Əhməd Ağaoğlunun Mustafa Kamal Paşa (Atatürk) ilə 
münasibətləri) // Mədəniyyət.az. – 2022. – № 5. – S 41-43. 

594. Akademik düşüncələr [Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında islahatların zəruriliyi haqqında] Vilayət 
Quliyev. – 525-ci qəzet. – 2022.  – 3 1 iyul.  

595. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndə heyə-
ti Paris Sülh Konfransında: [nümayəndə heyətinin başçısı, Əli 
Mərdan bəy Topçubaşov, Əkbərağa Şeyxülislamov, Əhməd bəy 
Ağaoğlu, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Məhəmməd Məhərrəmov 
,Miryaqub Mirmehdiyev iştirak etmişdələr] / Vilayət Quliyev // 
Xalq qəzeti. – 2022. – 28 may. – S. 12. 

596. “Dərbəndnamə” haqda nə bilirik?: [“Dərbənd-
namə”nin nəşri və öyrənilməsi istiqamətləri haqqında] / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2022. – 23 aprel. – S. 10-11; 30 aprel. – 
S. 16-17. 

597. Döyüşə diplomatlar gedəndə...: Səfir Həsən 
Həsənovun “Topların gurultusu altında diplomatiya” kitabı 
haqqında düşüncələr / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2022. – 7 
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598. Elm cəngavəri / Vilayət Quliyev // Cahangir Qəhrə-
manov xatirələrdə – 95. – Bakı, 2022. – S.11-14. 

599. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – diplomat /Vilayət 
Quliyev // Əbədiyyət yolçusu: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 
150. – Bakı, 2022. – S.166-172. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 178 

600. Fətəli şahın dörd erməni xacəsi və Qriboyedovun 
qətli / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2022. – 14, 21 may. – S. 
10-11. 

601. Hacı Seraya Şapşal Qacar sarayında: [Məhəmməd Əli 
şahın Saray naziri haqqında] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
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603. Kimsə inkar edə bilməz...: [Yusif Vəzir Çəmənzəmin-
linin “Studentlər” romanının Ukrayna nəşrinə müəllifin yazdığı 
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baycan yazıları / Ömər Faiq Nemanzadə. – Bakı, 2022. – S. 3-7. 

605. Millətinin fədaisi: [Ömər Faiq Nemanzadənin publisist 
irsi haqqında düşüncələr] / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2022. – 30 dekabr. – S.14. 

606. Mirzə Kazımbəy və tatar maarifçiləri / Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2022. – 2 aprel. – S. 10-11.  

607. Nikolay Katanov - Xakas türklərinin ilk alimi: elmi-
bioqrafik oçerk / Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2022. – 12, 19 
mart. – S. 16-17.  

608. Ölüm onu şöhrətin astanasında yaxaladı: (Amedeo 
Modilyani) / Vilayət Quliyev // Qobustan. – 2022. – № 2/195. – 
S. 4-18. 

609. Ramiz Abutalıbov haqqında söz: cəsur adam: [tanın-
mış diplomat, ictimai xadim, maarifçi Ramiz Abdutalıbovun 
Moskvada vəfatı ilə əlaqədar] / Vilayət Quliyev // Ədalət. – 2022. 
– 15 yanvar. – S. 2.  

610. Şapşal Cənub folklorumuzun tədqiqatçısı kimi: 
[Məhəmməd Əli şahın Saray naziri haqqında] / Vilayət Quliyev // 
525-ci qəzet. – 2022. – 29 yanvar. – S. 10-11.  

611. Şuşa ili-Zəfərimizin dəlili! / Vilayət Quliyev // Yeni 
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Tərcümə	etdiyi	əsərlər	
	

Kitablar	
	

1983	
612. Yakovev, N.N. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi SSRİ 

əleyhinə: Tarixi-ideoloji bestseller / N.N.Yakovlev; rus dil. tərc. 
ed. Xasay Vəzirov, Vilayət Quliyev və b. – Bakı. – Azərnəşr, 
1983. 346, [2]. 

Müasir rus sovet tarixçisi N.N.Yakovlevin Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birbaşa direktivi ilə 
qələmə alınmış bu əsərində ABŞ-nın ən güclü kəşfiyyat qurum-
larından birinin – Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş SSRİ 
əleyhinə törətdiyi ideoloji, siyasi və iqtisadi təxribatlar, sovet elm 
və mədəniyyətinin tanınmış nümayəndələrini  müxtəlif yollarla 
ələ alıb öz casus şəbəkəsinin üzvlərinə çevirməsi, sovet cəmiyyə-
tinin əsaslarını dağıtmağa yönəlik fəaliyyəti haqda söhbət gedir.  
Partiyanın göstərişi ilə  kitabın təkcə rus dilində nəşrlərinin tirajı 
üç milyonu aşmışdı. Eyni zamanda bütün müttəfiq respublikaların 
dilinə tərcümə olunmuşdu. 

 
1988 

613. Mustafin, R. Qəhrəman şairin izi ilə: kitab axtarış / 
Rafael Mustafin; rus. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev. – Bakı: 
Gənclik, 1988. – 196, [4] s. 

Kitabda tatar xalqının məşhur şairi, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
(ölümündən sonra), ədəbiyyat sahəsində Lenin mükafatı laureatı 
(ölümündən sonra) Musa Cəlilin çətin və mürəkkəb həyat 
yolundan, faşist həbs düşərgəsində yaratdığı ölməz əsərlərdən və 
faşizimə  mübarizəsindən danışılır. 
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1992 
614. İyirmi üç Molla Nəsrəddin: Lətifələr / Rus dil. tərc. ed. 

və ön söz. müəl. Vilayət Quliyev; red. T.Cəlilova. – Bakı: 
Gənclik, 1992. – 416 s. 

Kitabda dünyanın ən məşhur gülüş ustalarından biri, Qafqaz, 
Yaxın və Orta Şərq, Orta Asiya və Balkanlarda öz duzlu məzəli, 
eyni zmanda ibrətamiz lətifələri ilə böyük şöhrət qazanan satira 
və yunor qəhrəmnı Molla Nəsrəddinin (Xoca Nəsrəddin, 
Nəsrəddin Xoca, Anastratin, Nasır Əfəndi və digər adlarla da 
tanınır) 23 dünya xalqı arasında yayılmış lətifələri toplanmışdır. 
Lətifələr müxtəlif mövzular ətrafında qruplaçdırılmışdır. İnsan 
təbiəti və cəmiyyətdə mövcud olan bir sıra neqativ hallar bu qısa 
və ibrətamiz lətifələrdə ustalıqla əks etdirilmişdir. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Gülmək – qəhrəman-
lıqdır!.- Nəsrəddinin uşaqlığı və gəncliyi; Nəsrəddin və arvadı; 
Nəsrəddinin uşaqları və qohumları haqqında; Kasıblıq və var-
dövlət haqqında; Aclıq və qarınqululuq, görməmişlik və qonaq-
pərvərlik, xəsislik və səxavət, borclular və borc sahibləri 
haqqında; Ticarət və haqq-hesab haqqında; Oğrular və quldurlar, 
onların qurbanları, itkilər və tapıntılar haqqında; Hiyləgərliyə 
sövq edən kələkbazlıq, aldadanlar və aldananlar, habelə çətin 
vəziyyətlərdən çıxış yolu tapanlar haqqında; Hazırcavablıq, 
gopçuluq və lovğalıq haqqında; Bəzən səfehlik kimi qəbul olunan 
təlxəklik və gülüş doğuran cahillik haqqında; Müdriklik, alimlik, 
cahillik, bic suallar və müəmmlı məsələlər haqqında; Nəsrəddin 
və hökmdarlar; Hakimlər və məhkəmələr haqqında; İlahiyyət 
məsələləri və ruhanilər haqqında; Həkimlər və xəstələr haqqında; 
Nəsrəddinin ölümü və ölümsüzlüyü. 

 
1993 

615. Qumilyov, L. Qədim türklər / Lev Qumilyov; rus dil. 
tərc. ed. Vilayət Quliyev, Vəli Həbiboğlu; ixtisas red. Elməddin 
Əlibəyzadə. – Bakı: Gənclik, 1993. – 536 s. 

Kitabda qədim türk dövlətinin yaranması, müstəqilliyini 
qorumaq uğrunda Çinlə apardığı aramsız mübarizələr, inkişafı və 
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süqutu tarixi tədqiq edilir. Müəllif qədim türk cəmiyətinin siyasi 
həyatını, dövlətçilik prinsiplərini,  məişətini, dini görüşlərini və 
mədəniyyətini zəngin materiallar əsasında araşdırır, iki dövrün 
qovşağında-qədim və orta əsrlərdə Orta Asiyada köçərilərin həyat 
tərzini işıqlandırır. Özü də türk köklərinə malik olan rus aliminin 
bu əsəri qədim türklər haqqında indiyə qədər elmi-tarixi 
əhəmiyyətini itirməyən mühüm qaynaqlardan biri sayılır. 

Kitabın içindəkilərdən: Birinci hissə. Böyük türk xaqanlığı: 
Ərəfə; Əcdadlar; Aşina nəslinin böyük dövlətinin yaranması 
(545-501-ci illər); İpək və karvan yolu; Xaqanlığın daxilində; 
Türkyutların dini; Fikirlər və şübhələr; Böyük hərc-mərclik (501-
593-cü illər); İrana yürüş; Aşina və Suy; Qərb xanlığı; Tan impe-
riyasının yaranması; Şərq xaqanlığı; VII əsrin dünya müharibəsi; 
On ox; Tabqan xanı; Türkyutların sonu. 

 
2003 

616. Panova, V. F. Mühəmməd peyğəmbərin həyatı: / Vera 
Federovna Panova, Y.B.Vaxtin; rus dil. tərc. ed. Vilayət. 
Quliyev; ön söz P.Əliyev; rеd. А.Məmmədov. – Bakı: Оzan, 
2003. – 512 s. 

Kitabda Mühəmməd (s.) peyğəmbərin həyatı, şəxsiyyəti, 
mühiti, onu əhatə edən insanlara münasibəti, Peyğəmbərlik 
missiyası, müqəddəs Qurani-Kərimin ona nazil olması mümkün 
qədər obyektiv şəkildə təsvir olunmuşdur. 

Kitabın içindəkilər: Rafiq Əliyev. Ön söz. – Fəsil I. Ərəblər 
adası.- Fəsil II. Məkkə.- Fəsil III. Peyğəmbərin uşaqlıq dövrü.- 
Fəsil IV. Yeniyetməlik və gənclik dövrü.- Fəsil V. Xədicə.- Fəsil 
VI. Ailə.- Fəsil VII. Peyğəmbərlik risaləsinə hazırlıq.- Fəsil 
VIII. İlk vəhy.- Fəsil IX. Gizli təbliğ.- Fəsil X. “Sözünlə 
insanların qəlbini alovladılar”.- Fəsil XI. Sülhdən düşmənçəliyə.- 
Fəsil XII. Təqiblər.- Fəsil XIII. Boykot.- Fəsil XIV. Ağır illər.- 
Fəsil XV. Boykotun ləğvindən sonra.- Fəsil XVI. Hicrət.- Fəsil 
XVII. Ənsarlar və mühacirlər.- Fəsil XVIII. Müharibə.- Fəsil 
XIX. Müharibənin davamı.- Fəsil XX. İslahatlar.- Fəsil XXI. 
Mədinənin müharibəsi.- Fəsil XXII. Bütpərəstliyə son güzəşt.- 
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Fəsil XXIII. Məkkənin süqutu.- Fəsil XXIV. Müqəddəs 
müharibə.- Fəsil XXV. “Mən ölümü seçdim...”. 

 
2010 

617. Oruell, C. Seçilmiş əsərləri / Corc Oruell; red. Kamal 
Abdulla; ing. dil. tərc. ed. və ön söz. müəl. Vilayət Quliyev; bədii 
tərt. və dizayn. müəl. T.Qorçu. – Bakı: Şərq-Qərb, 2010. – 639, [1] s. 

150 cildlik Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası  seriyasından çap 
olunan kitabda görkəmli ingilis yazıçısının adını yüz milyonlarla 
oxucu arasında şöhrətləndirən ən populyar əsərləri toplanmışdır. 
“1984” romanı və “Heyvanıstan” povesti kimi antiutopik 
əsərlərlə bir sırada kitabda Corc Oruellin könüllü kimi iştirak 
etdiyi  İspaniya vətəndaş müharibəsinin gerçək mənzərələrini əks 
etdirən “Kataloniyaya məhəbbətlə” sənədli romanı da yer 
almışdır.  

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Totalitarizmi vahiməyə 
salan yazıçı.- 1984 (roman).- Heyvanıstan (povest).- Kataloniya-
ya məhəbbətlə (sənədli roman). 

 
2011 

618. Oruell, C. Heyvanıstan: povest / Corc Oruell; ing. dil. 
tərc ed. Vilayət Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2011]. – 143 s. 

İIngilis yazıçısı Corc Oruellin  dünya bestselleri sayılan bu 
əsəri antiutopiya janrında qələmə alınmışdır. Müəllif alleqoriya 
ünsürlərindən bacarıqla istifadə edərək insan cəmiyyətində 
cərəyan edən prosesləri məharətlə heyvanlar aləminə köçürmüş, 
guya azad və demokratik cəmiyyət qurmaq uğrunda insanların 
zülmünə qarşı üsyan bayrağı qaldıran heyvanların nəticədə 
əvvəlkindən də sərt və amansız bir diktatura rejimi qurduqlarını 
təsvir etmişdir. Bir sıra ədəbiyyat tarixçiləri və tənqidçilərin 
fikrincə Corc Oruell bu əsərdə “Heyvanıstan” adı altında keçmiş 
Sovet İttifaqını nəzərdə tutmuşdur.   

619. Oruell, C. 1984: roman / Corc Oruell; ing. dil. tərc. və 
müqəddimə Vilayət Quliyev. – Bakı: Qanun, 2011. – 436 s.: 
portr., Seriya: Ən yeni tərcümə: ƏYT 
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Corc Oruellin yaradıcılığı dünya miqyasında məşhurdur. 
Xüsusilə “1984” romanı və ötən yüzillikdə sözün, ədəbiy-yatın 
totalitar təfəkkürə və despotik idarəçilik üsullarınaqarşı müba-
rizəsinin ən diqqətəlayiq nümunələrindən sa-yılır. Müəllif rəmzi 
xarakterli “1984” adı daşıyan romanında diktatura rejimlərinin və 
avtoritar üsul-idarənin ibrətamizz və bütün zamanlar üçün keçərli 
olan modelini yaratmışdır. Hər iki əsər yarandığı vaxtdan ədəbi 
və siyasi fikrindiqqət mərkəzində olmuş, müxtəlif dillərə 
çevrilmiş vəciddi polemika doğurmuşlar. 

 
2013 

620. Borxes, X. Ölümsüz: hekayələr və esselər / Xorxe 
Borxes; rus. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev. – Bakı: Zero, 2013. – 
104 s. 

621. Oruell, C. 1984: roman / Corc Oruell; ingilis dilindən 
tərc. və müqəddimə Vilayət Quliyev. – Bakı: Qanun, [2013]. – 383 s.  

Corc Oruellin yaradıcılığı dünya miqyasında məşhurdur. 
Xüsusilə “1984” romanı və ötən yüzillikdə sözün, ədəbiy-yatın 
totalitar təfəkkürə və despotik idarəçilik üsullarınaqarşı müba-
rizəsinin ən diqqətəlayiq nümunələrindən sa-yılır. Müəllif rəmzi 
xarakterli “1984” adı daşıyan romanında diktatura rejimlərinin və 
avtoritar üsul-idarənin ibrətamizz və bütün zamanlar üçün keçərli 
olan modelini yaratmışdır. Hər iki əsər yarandığı vaxtdan ədəbi 
və siyasi fikrindiqqət mərkəzində olmuş, müxtəlif dillərə 
çevrilmiş vəciddi polemika doğurmuşlar. 
 

2015 
622. Birgen, M. İttihad və Tərəqqidə on il: Azərbaycan 1922-

1923-cü illərdə / Mühitdin Birgen; türk dil. tərc. ed. Vilayət 
Quliyev. – Bakı: Qanun, 2015. – 344 с. 

Tanınmış türk ictimai-siyasi xadimi və publisist Mühitdin 
Birgenin (1885-1951) iki cildlik “İttihad və Tərəqqidə on il” adlı 
memuarlarının Azərbaycana dair hissələrini əhatə edən kitabda 
tariximizin maraqlı, eyni zamanda kifayət qədər öyrənilməyən 
dövrü ilə bağlı məlumat və təəssüratlar öz əksini tapıb. Azər-
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baycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, 1920-ci illər Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələri haqqındakı bir sıra fikirlər də yeniliyi, məsələyə 
baxış fərqliliyi ilə seçilir. 

Kitabın içindəkilər: Yol ayrıcındakı illərin anıları; Ölkə 
xaricindəki ittihadçılar; Gürcüstanın vəziyyəti; Qafqazın o 
zamankı halı; Azəri türkü; Azəri türkləri; Türk aləminin böyüyü; 
Çarizmin süqutundan sonra; Türk ordusu çəkiləndən sonra; Bəs 
bu arada İttihadçılar nə iş görürdü? Bəs həmin vaxt başqaları nə 
iş görürdülər?; Əli bəyin Moskvadakı qərargahında; Ənvər Paşa 
şaşqın vəziyyətə düşmüşdür; İnqilab cəmiyyətləri birliyinin 
fəaliyyəti; Ənvər Paşa Bakıda; ənvər Paşa təvazökar bir adama 
çevirilmişdir; Mənim verdiyim izahat; Bakı, neft və Azərbaycan; 
Batumdakı İttihadçılar; Ənvər Paşa və basmaçılar; Camal paşa 
necə öldürüldü?; Ənvər Paşanın son sərgüzəşti; Ənvər Paşa necə 
öldü?; Azərbaycanda son ittihadçı; 1922-ci ilin sonlarında 
Azərbaycan; Lakin mənim vəziyyətim çətin idi; Dərsliklərlə bağlı 
çətinliklər; Azəri Gəncliyinə ehtiram; Bu Mədəniyyət hərəkatını 
sıxışdırmağa yönələn cəhdlər; Lakin işin başqa bir tərəfi də vardı; 
Bəzi ictimai xüsusiyyətlər haqqında; Azərbaycanda türk sevgisi; 
Ölkəni tərk etməyə çağırış; Ayrılıq; Dostcasına ayrılıq; Azər-
baycanın siyasi vəziyyəti; Çarizm dövründəki Azərbaycan; 
İnqilab dövründəki Azərbaycan; türkiyə və Azərbaycan; İnqilabın 
xətaları; Son sözlərim.- Əlavələr. Azərbaycan mətbuatında çap 
olunmuş məqalələr: Türkcəyi düzəltməkdə üsul I; Türkcəyi 
düzəltməkdə üsul II; Türkcənin təkamül tarixi; Türkcənin 
təkamül tarixi; Osmanlı ədəbiyyatı tarixi haqqında; Ədəbiyyati-
cədidə; Xəlq dilləri; Əlifba məsələsi  

623. Qaspralı İsmayıl bəy. Firəngistan məktubları: roman / 
İsmayıl Qaspralı; müqəddimə, Krım-tatar türkcəsindən çevirmə, 
izahlar və şərhlər Vilayət Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2015]. – 
298, [1] s. 

Türk dünyasının böyük fikir adamı İsmayıl bəy Qaspralının 
(1853-1914) trilogiya şəklində qələmə alınan “Firəngistan mək-
tubları” romanı qardaş Krım-tatar ədəbiyyatının klassik nümu-
nələrindən sayılır. Əsas hissələri XIX əsrin sonunda tamamlanan 
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bu əsərdə Qərb-Şərq tipologiyası müstəvisində İslam dünyasının 
problemləri, tarixi inkişaf yolları, gələcək perspektivlər diqqət 
mərkəzinə çəkilir. Ustalıqla qələmə alınmış roman realist, utopik 
və ictimai-siyasi çalarların zənginliyi  və maraqlı, gğzlənilməz 
süjeti ilə seçilir.  

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Krım-tatar ədəbiyya-
tının ilk romanı.- Firəngistan məktubları.- Darürrahat müsəlman-
ları.- Molla Əhməd Fransəvi ilə görüş. 

 
2016 

624. Ağaoğlu, S. Atamın dostları / Səməd Ağaoğlu; turk dil. 
çevirmə, müqəddimə, şərhlər və bioqrafik məlumat. Vilayət 
Quliyev. – Bakı: [Qanun], 2016. – 311, [1] s. 

Azərbaycan əsilli görkəmli türk yazıçısı, siyasətçi və dövlət 
xadimi Səməd Ağaoğlu (1909-1982) çağdaş Türkiyədə memuar 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi kimi tanınır. Müəllif  “Ata-
mın dostları” kitabında atası, XX əsrin ilk onilliklərində Azər-
baycanın və Türkiyənin fikir həyatında müstəsna rol oynamış 
Əhməd Ağaoğlunun türkçülük hərəkatında, sənət və siyasət 
aləmində, yeni Türkiyənin qurulması uğrunda mübarizədə çiyin-
çiyinə addımladığı bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin portretləri 
yaradılıb. Müəllifin ad çəkmədən səciyyəvi cizgilərlə rəsm etdiyi  
portretlər özlərinin, eləcə də Ağaoğlunun həyatının, mübarizə və 
ideallarının bir sıra cəhətlərini aşkara çıxarır. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Atasının dostu və 
davamçısı.- Əhməd Ağaoğlunun həyatı; Birinci nəşrə ön söz; 
İkinci nəşrə ön söz; Üçüncü nəşrə ön söz; Atamın dostları; Milli 
xətib; Anlaşılmayan adam; Dinsiz mütəfəkkir; Hərbiyyə nazirinin 
qardaşı; Siyasətin üstündəki adam; Qəribə bir vəkil; Topçu 
minbaşlığından Bəhriyyə vəkilliyinə; Qadın şairi; Bir nazir; 
Siyasi tarix professorumuz; Üç insan; Pərdə arxasındakı adam; 
Qırxlardan biri; İnqilab baş verir!; Milli şair; Qurban verilən baş 
vəkil; Doqquzuncu Böyük Millət Məclisinin ən yaşlı üzvü; 
Doktorluq və siyasət; Bizim Sen-Jüst; Məchul qəhrəman; Ən 
gənc, amma ən vəfasız dost; Əzab qapısı; Siyasi hissə müdiri; Bir 
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dövrün simvolu; Ən yaxın dost; Atam və mən; Biblioqrafik 
məlumat. 

625. Ağaoğlu, S. Atamın dostları: [memuarlar toplusu] / 
Səməd Ağaoğlu; türk dilindən çevirmə, müqəddimə, şərhlər və 
bioqr. məlumat Vilayət Quliyev; red. G.Nəsib; [üz qabığının 
tərtibatı A.Əmrahov]. – Bakı: Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti 
yanında Tərcümə Mərkəzi, 2016. – 371, [5] s. 

Azərbaycan əsilli görkəmli türk yazıçısı, siyasətçi və dövlət 
xadimi Səməd Ağaoğlu (1909-1982) çağdaş Türkiyədə memuar 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi kimi tanınır. Müəllif  “Ata-
mın dostları” kitabında atası, XX əsrin ilk onilliklərində Azər-
baycanın və Türkiyənin fikir həyatında müstəsna rol oynamış 
Əhməd Ağaoğlunun türkçülük hərəkatında, sənət və siyasət 
aləmində, yeni Türkiyənin qurulması uğrunda mübarizədə çiyin-
çiyinə addımladığı bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin portretləri 
yaradılıb. Müəllifin ad çəkmədən səciyyəvi cizgilərlə rəsm etdiyi  
portretlər özlərinin, eləcə də Ağaoğlunun həyatının, mübarizə və 
ideallarının bir sıra cəhətlərini aşkara çıxarır. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Atasının dostu və 
davamçısı.- Əhməd Ağaoğlunun həyatı; Birinci nəşrə; İkinci 
nəşrə; Üçüncü nəşrə ön söz; Atamın dostları; Milli xətib; Anla-
şılmayan adam; Dinsiz mütəfəkkir; Hərbiyyə nazirinin qardaşı; 
Siyasətin üstündəki adam; Qəribə bir vəkil; Qadın şairi; Bir nazir; 
Siyasi tarix professorumuz; Üç insan; Pərdə arxasındakı adam; 
Qırxlardan biri; İnqilab baş verir!; Milli şair; Qurbanlıq baş vəkil; 
Doqquzuncu Böyük Milli Məclisinin ən yaşlı üzvü; Doktorluq və 
siyasət; Bizim Sen-Jüst; Məchul qəhrəman; Ən gənc, amma ən 
vəfasız dost; Əzab qapısı; Siyasi hissə müdiri; Bir dövrün 
simvolu; Ən yaxın dost; Atam və mən; Biblioqrafik məlumat. 

626. Qumilyov, L. Qədim türklər: (böyük xalqın tarixi) / Lev. 
Qumilyov; [rus dil. tərc. ed.: Vilayət Quliyev, Vəli Həbiboğlu [ön 
söz əvəzi]]. – [Bakı]: [Kitab Klubu], [2016]. – 542, [1] s. 

Kitabda qədim türk dövlətinin yaranması, müstəqilliyini 
qorumaq uğrunda Çinlə apardığı aramsız mübarizələr, inkişafı və 
süqutu tarixi tədqiq edilir. Müəllif qədim türk cəmiyətinin siyasi 
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həyatını, dövlətçilik prinsiplərini,  məişətini, dini görüşlərini və 
mədəniyyətini zəngin materiallar əsasında araşdırır, iki dövrün 
qovşağında-qədim və orta əsrlərdə Orta Asiyada köçərilərin həyat 
tərzini işıqlandırır. Qədim türklər haqqında indiyə qədər öz elmi-
tarixi əhəmiyyətini itirməyən mühüm qaynaqlardan biri sayılır. 

Kitabın içindəkilər: Böyük türk xaqanlığı: Ərəfə; Əcdadlar; 
Aşina nəslinin böyük dövlətinin yaranması (545-501-ci illər); 
İpək və karvan yolu; Xaqanlığın daxilində; Türkyutlar öz 
evlərində; Türkyutların dini; Fikirlər və şübhələr; Böyük hərc-
mərclik; İrana yürüş; Aşina və Suy; Qərb xanlığı; Tan impe-
riyasının yaranması; Şərq xaqanlığı; VII əsrin Dünya müharibəsi; 
On ox; Tabqaç xanı; Türkyutların sonu. 

627. Panova, V. Mühəmməd Peyğəmbərin həyatı / Vera 
Panova, Y.Vaxtin; rus dilindən tərc. ed. Vilayət Quliyev; üz qab. 
dizaynı O.Orucov; [Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi]. – Bakı: [Elm və təhsil], 2016. – 527, [1] s. 

Kitab elmi-tədqiqat əsəri kimi deyil, bəşər tarixinin ən böyük 
şəxsiyyətlərindən biri olan Məhəmməd Peğəmbərin bədii 
tərcümeyi-halı kimi düşünülüb və qələmə alınıb. Lakin bədiiliyin 
əsasında etibarlı tarixi faktlar dayanır. Müəlliflər Peyğəmbərin 
həyatının müxtəlif mərhələlərini işaqlandıran zaman Qurani-
Kərimə, hədis və sünnələrə, qədim ərəb tarixçilərinin və ilahiy-
yatşünaslarının əsərlərinə sıx-sıx müraciət etmişlər. Eyni za-
manda bədii təxəyyülün yardımı ilə islan dinin meydana gəldiyi 
dövrdə Ərəbistan yarımadasının tarixi, mədəni, iqtisadi, mənəvi-
psixoloji baxımdan inandırıcı mənzərəsi göstərilmişdir.  Məhəm-
məd Peyğəmbərin yalnız din yaradıcısı kimi deyil, həm də  insan, 
ata, ər, dost, gümmətin rəhbəri və ələcək Xilafətin qurucusu kimi  
də inandırıcı portreti yaradılmışdır.  

Kitabın içindəkilər: Giriş.- I Fəsil: Ərəb adası. Ərəb adası 
və onun sakinləri. Köçkünlərin qəbilə quruluşu. Ailə və nəsil. 
Müqəddəs qonaqpərvərlik qanunu. Qan intiqamı. Döyüşçülər və 
şairlər. Qadınların qəbilə daxilindəki vəziyyəti. Qəbilə tanrıları. 
Yazı və ədəbiyyat. – II Fəsil: Məkkə. Məkkə şəhərinin mü-
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qəddəs yerləri: Kəbə məbədi, Zəmzəm quyusu, Kəbənin Qara 
daşı. Qüreyş və qüreyşilər qəbiləsi. Əbd əl-Müttəlib. Müqəddəs 
quyunun təmizlənməsi. Əbd əl-Müttəlibin andı. Kahin qadınlar. 
İnsan qurbanı adətinin aradan qaldırılması. Əbdüllahın-Peyğəm-
bərin gələcək atasının evlənməsi. Ticari rəqabət. “Fil ili”ndə 
yəmənlilərin Məkkə üzərinə yürüşü.- III Fəsil: Peyğəmbərin 
uşaqlıq illəri. Kiçik yaşda yetimlik. Ərəblərin qoruyucu həma-
yilləri. Kiçik Mühəmmədin anasından ayrılması və köçərilərlə 
birlikdə yaşaması.- Cinlər və həmzadlar. Mələklərin Mühəmmədə 
görünməsi. Məkkəyə qayıdış. Aminənin ölümü. Əbd əl-Müttəlib 
Mühəmmədin tərbiyəsini öz üzərinə götürür. Kəbə, bütlər, dini 
mərasimlər. Mina vadisində camaat qarşısında ifşaolunmalar. 
Əbd əl-Müttəlibin ölümü.- IV Fəsil: Yeniyetməlik və gənclik 
dövrü. Mühəmmədin əmisi və yeni qəyyumu Əbu Talib. Allah 
Mühəmmədə gözəl əxlaqı necə öyrətdi. Suriyaya səfər. Səhranın 
rəvayətləri. Rahib Bəhira ilə görüş. Ficar döyüşü və Mühəm-
mədin savaşda iştirakı. Etiqadlarında daha güclü olanların birliyi. 
Mühəmməd müstəqil həyata başlayır. Müqəddəslərlə peyğəm-
bərlər arasındakı fərqlər. – V Fəsil: Xədicə. Məkkə allahaxtarı-
cıları – həniflər. Yeni dinə tələbatın yaranma səbəbləri. Yəhudi-
liyin və xristanlığın təsiri. Seçilmişlik fürsəti. Dualar. Mühəm-
mədin gecə namazları. Oruc. Mühəmmədin mənəvi təmizliyi. 
Varlı dul qadın Xədicənin təklifi. Suriyaya ikinci səfər. 
Mühəmmədin nikahı.- VI Fəsil: Ailə. Mühəmmədin ticarətdə 
uğursuzluqları. Xədicəyə məhəbbəti. Onların qarşılıqlı münasi-
bətləri. Uşaqları. Qızlarını ərə verməsi. Kəbənin təmiri. Quraqlıq 
və aclıq. Mühəmməd balaca Əlini öz ailəsinə qəbul edir. 
Mühəmmədin Həliməyə kömək göstərməsi. Zeydi oğulluğa 
götürməsi. Dini axtarışlara qayıdış.- VII Fəsil: Peyğəmbərlik 
risaləsinə hazırlıq. Durğunluq zamanında həyat. Gələcək 
qarşısında qorxu. Fövqəlhissi aləmdə kömək axtarışları. Mühəm-
mədin yuxuları. Onun ürəkkeçmələri. Ümidlər və məyusluqlar. 
Mühəmməd Allahla ünsiyyətə necə hazırlaşırdı. Özünü saflaş-
dırma ideyası. Mənəvi tələblər. O harda və necə namaz qılırdı. 



Biblioqrafiya 

 189 

Vəfalı Xədicəyə yardım.- VIII Fəsil: İlk vəhy. Ramazan ayının 
ülvi gecəsi. Mühəmmədə kimsə zühur edir. Mühəmmədin söh-
bətləri və Xədicənin iman gətirməsi. Sirli qonağın mələk 
olduğunu Xədicə necə yəqinləşdirdi. Quranın ilk sətirləri. 
Mühəmmədin vahid Allah haqqında təsəvvürləri.- IX Fəsil. Gizli 
təbliğ. Xədicənin islama iman gətirməsi. Əli ilə Zeydin islamı 
qəbul etmələri. Əbu Talib Mühəmmədə himaya vəd edir. 
Mühəmmədin ardınca gedən insanlar kimlər idi. Möminlər 
icması. Vəhysiz üç il. Üzücü şübhələr. Mələk yenidən zühur 
edir.- X Fəsil: “Sözünlə insanların qəlbini alovlandır!” Əs-Səfa 
təpəsində ilk moizə. Moizlərin uğursuzluğu. Mühəmməd haşimi-
lərə müraciət edir. Vüsətli yaradıcılıq illəri. Quranın yüksək 
şeiriyyəti. Allahın andı. Mühəmməd insanların öləndən sonra 
diriləcəklərindən və axirət dünyasından xəbər verir. Cəhənnəmin 
və cənnətin təsviri.- XI Fəsil. Sülhdən düşmənçiliyə. Möcüzə 
tələbləri. Mürtəd adamlarla mübahisələr. Mühəmmədi satın al-
maq cəhdləri. Əbu Taliblə danışıqlar. Təhqirlər, böhtanlar, təqib-
lər. Kəbənin qapılarını Mühəmmədin və tərəfdarlarının üzünə 
bağlayırlar. İslam yolunda axıdılan ilk qan. Mühəmməd əl-
Ərqəmin evinə köçür.- XII Fəsil. Təqiblər. Təqiblərin davamlı-
lığı. Əbu Bəkr Mühəmmədi döyülməkdən qurtarır. Peyğəmbəri 
təhqir etdiyinə görə pəhləvan Həmzə Əbu Həkəmi necə cəzalan-
dırdı. Şeytanın əməlləri. Müsəlmanların var-yoxdan çıxarılması 
planı. İlk hicrət. Ömərin islamı qəbul etməsi. – XIII Fəsil. 
Qadağalar. Mühəmməd peyğəmbərlik vergisini idarə etməyi 
mənimsədi. Vəhylərin səciyyəsində dönüş. Mühəmmədin katibi 
Əbdüllah ibn Səəd. Quranın nüsxələri. Peyğəmbərin həyat tərzi. 
Möminlərlə münasibət. Əbu Cəhl Fəzilətlilər Birliyini – 
Mühəmmədin əsas dayağını dağıdır. Peyğəmbəri qüreyşilərə 
təslim etməklə bağlı yeni tələb. Qüreyşilər haşimilərə qadağa 
qoyurlar. Mühəmmədin həyatı təhdid altında.- XIV Fəsil: Ağır 
illər. Ehtiyac. Möminlərin şöbhələri. Yeni surələr. Onların üslubi 
təravəti. Mübarizənin təzə taktikası. İblis və onun günahkarlar 
üzərindəki hakimiyyəti. Mühəmmədin başqa peyğəmbərlər haq-
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qında qənaətləri. Məkkədən köçmək fikri bütpərəstlərlə müna-
qişəsinin həll yolu kimi. Qadağalara son qoyulması.- XV. Fəsil: 
Qadağaların aradan qaldırılmasından sonra. Əbu Talibin 
ölümü. Qüreyşilərin Mühəmmədlə razılığa gəlməklə bağlı yeni 
təşəbbüsü. Xədicənin vəfatı. Mühəmmədin nəsildən xaric edil-
məsi. Taif vadisində Peyğəmbəri daşa basırlar. Nəhlə vadisində 
Mühəmməd cinlərə Quran oxuyur. Məkkədə himayədar axta-
rışları. Dul qadın Səvda və Mühəmmədin yeni nikahı. Aişə ilə 
nişanlanma. Əli ilə Fatimənin düyünü. – XVI Fəsil: Hicrət. 
Yəsrib vadisi. Vadinin əhalisi. Yəsrib sakinlərinin dini təsəv-
vürləri. Mühəmmədin şairlərə münasibəti. Ümmət haqqında 
təlim. Yəsriblilərin köçrülmələrinə hazırlıq. Hindənin evindəki 
görüntü. Mina vadisində danışıqlar, yəsriblilərlə müqavilə. 
Hicrətin başlanması. Qüreyişlərin planları. Qanlı hökm. Sui-qəsd. 
Qaçış. Peyğəmbərlərin Yəsribə gəlişi.- XVII Fəsil: Ənsarlar və 
mühacirlər. İlk məscid. Peyğəmbərin evləri. Mühəmmədlə 
Aişənin toyu. Əli ilə Fatimənin toyu. Hakimiyyət uğurunda mü-
barizə və ümmətin möhkəmlənməsi. Mühacirlərin Peyğəmbərə 
sədaqəti. Ehtiyac və məhrumiyyətlər. Qardaşlaşma. Ənsarlarla 
mühacirlər arasında düşmənçilik. Salman əl-Farisi. Əbdüllah ibn 
Übeyyə. “Dində məcburiyyət yoxdur!”. Münafiqlər. Xristianlar 
və yəhudilərlə toqquşmalar. İbrahim və onun “hənifiliyi” haq-
qında düşüncələr. Yenidən üzü Kəbəyə doğru. Mədinə konsti-
tusiyası. – XVIII Fəsil: Müharibə. Həmzənin başçılığı ilə ilk 
hərbi yürüş. Din uğrunda savaşa izin verilməsi. Yeni yürüşə 
Mühəmməd özü başçılıq edir. Müqəddəs sülhün pozulması. 
Mədinədə narazılıq. Müharibə haqqında yeni vəhylər. Bədr ya-
xınlığında döyüş. Əbu Cəhlin ölümü. Bilalın qısası. Mühəmmə-
din təntənəsi. – XIX Fəsil: Müharibənin davamı. Peyğəmbərin 
qızı Rüqəyyanın ölümü. Əsirlərlə rəftar. Zeynəbin Mədinəyə köç-
məsi. Peyğəmbərin yeni arvadı – Həfsə. Qüreyşilərə qarşı müha-
ribəyə mədinəlilərin münasibəti. Terror. Qüreyşilərin hərbi hazır-
lıqları. Əbu Ləhəbin sonu. Əbu Süfyanın Mədinə üzərinə basqını. 
Peyğəmbər və müharibə əleyihinə təbliğat. Ühüd yaxınlığında 
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döyüş. Peyğəmbərin həlak olması haqqında yalan şaiyə. Həmzə-
nin ölümü. Qüreyşilərin təntənəsi. Qadınların çılğınlığı. Müna-
fiqlərin sevinci. Mühəmməd qüreyşiləri təqib edir. Yeni vəhylər. 
Peyğəmbərin Ümm Sələmə ilə evlənməsi.- XX Fəsil. İslahatlar. 
Peyğəmbərin həyat tərzi. “Talvar altında oturan adamlar”. Ailə 
həyatı. Yeni vəhylər. Dul qadınlar və yetimlər. Mühəmməd 
məsciddə. Əmlaka vərəsəlik haqqında vəhylər. Mömin müsəl-
mana neçə arvad almağa icazə verilir. Qan qarışığı olan nika-
haların pislənməsi. Boşanmanın mürəkkəbləşməsi. Sədəqələrin 
asanlaşdırılması. Yeni islahatların islam üçün faydası. Ər-Rəci 
quyusu yaxınlığında Peyğəmbərin adamlarına xaincəsinə basqın. 
Kəbə civarında qanlı qurban. Bir-Maun quyusu ətrafında islam 
vaizlərinə yeni hücum. Nəzirilərin məkirli fikirləri. Ən-Nəzir 
tayfası Mədinəni tərk edir. Bədr vadisində görüş.- XXI Fəsil: 
Mədinənin mühasirəsi. Müsəlmanların yeni yürüşləri. Gözəl 
Cüveyriyyənin tarixçəsi. Ənsarlarla mühacirlərin qarşıdurması. 
Aişə haqqında şayiələr. Mühəmmədin qısqanclığı və kədəri. 
Allah Aişəyə bəraət qazandırdı. Böhtançıların cəzalandırılması. 
On min nəfərlik ordu Mədinə üzərinə gedir. Müdafiə xəndəyinin 
qazılması. Peyğəmbərin diplomatiyası. Bütpərəstlər arasında 
qarşılıqlı inamsızlıq. Bütpərəst ordusunun gücsüzlüyü. Bütpərəst-
lərin Mədinədən geri çəkilmələri. Bəni-Qüreyzə tayfasının 
mühasirəyə alınması. Səəd ibn Muazın amansız məhkəməsi. 
Mühəmmədin Zeynəblə evlənməsi.- XXII Fəsil: Bütpərəstliyə 
son güzəşt. Kəbənin qiblə görüntüləri haqqında Allahın əmri. 
Qüreyşilər Peyğəmbəri Məkkəyə buraxmaq istəmirlər. Əl-
Hüdeybiyyə vadisində düşərgə. Məkkəlilər arasında mübahisələr. 
Ağac altında beyət. Qüreyşi elçiləri. Barışıq müqaviləsi. Müsəl-
manların ümidsizliyi. Xeybər vadisi sədaqətə görə mükafatdır. 
Qənimətin bölünməsi. Mühəmmədi zəhərləmək cəhdi. Peyğəm-
bərin Səfiyyəyə, ardınca isə Əbu Süfyanın qızına evlənməsi.- 
XXIII Fəsil: Məkkənin süqutu: Mühəmmədin məktubları. 
Həccə hazırlıq. Mühəmməd Kəbə divarları önündə qədim ayinləri 
icra edir. Peyğəmbərin Abbasın baldızı Məymunə ilə nikahı. 
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Şimala yürüş. Zeydin ölümü. Qüreyşilər barışığı pozurlar. Məkkə 
üzərinə yürüş. Əbu Süfyan islamı qəbul edir. Peyğəmbərin qo-
şunu təntənə ilə şəhərə daxil olur. Əs-Səfa təpəsində məkkəlilərin 
islamı qəbul etmələri. Kəbənin bütlərdən təmizlənməsi. Mühəm-
mədin şəfqəti.- XXIV Fəsil: Müqəddəs müharibə. Köçərilərin 
darmadağın edilməsi. Taifin mühasirəsi. “Ürəklərin fəth olunma-
sı”. Ənsarlar Mühəmməddən narazıdırlar. Peyğəmbərin oğlu 
İbrahimin doğulması. “Elçiliklər ili”. Peyğəmbərin ailəsində qal-
maqal. Məryəmin qovulması. Şimala yeni yürüş. Peyğəmbərin 
əleyhdarlarının ayaqlarının altından “torpaq qaçır”. Haram buy-
rulmuş əd-Dirar məscidinin dağıdılması. Allah müqəddəs 
müharibəyə başlamağı əmr edir. XXV Fəsil: “Mən ölümü seç-
dim...” Tayfalar bir-birinin ardınca islamı qəbul edirlər. İbrahi-
min qəfil xəstəliyi və ölümü. Mühəmmədin xəstəliyi şiddətlənir. 
Peyğəmbərin həsyatının son borcu – Həcc ziyarəti. Vida Həcci. 
Ərəfat dağında xütbə. Dini təlim mükəmməl şəkil alır. Qəbiris-
tanlıqda gecə namazı. Ölümlə mübarizə. Mədinə ilk xəlifəyə - 
Əbu Bəkrə beyət edir. Müsəlmanlar Mühəmmədin cənazəsi ilə 
vidalaşırlar. Sözardı (Tərcüməçidən). 

 
2017 

628. Kalman, M. Danışan kürk: [povest] / Miksat Kalman; 
tərc. ed. Vilayət Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2017]. – 179 s. 

Miksat Kalman XIX əsr macar ədəbiyyatının klassikidir. 
Yaradıcılığı keçmişi özündə əks etdirən həzin, parlaq, bəzən 
kədərli və istehzalı yumoru ilə fərqlənir. Əsərləri XIX əsr macar 
ədəbiyyatı üçün çox da səciyyəvi olmayan detektiv keyfiyyətləri 
ilə diqqət çəkir. O, parlaq ifadəli romantik yazıçı kimi də 
xatırlanır, məhəbbət mövzusu romanlarında qabarıq şəkildə 
verilir. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, Miksat Kalmanın əsərlərində 
romantizmlə realizm qonşudur. Klassik macar yazıçısı kədərlə 
gülüşü, reallıqla fantastikanı, düşüncə ilə təsviri paralel şəkildə 
verə bilən ədiblərdəndir. Bu mənada M.Kalmanın “Danışan kürk” 
povesti sadalanan komponentləri özündə əks etdirən əsərdir. 
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Kitabın içindəkilər: Miksat Kalman və onun “Türk povesti”; 
Uğursuz işlər. Keşişlərə xüsusi rəğbəti; Yeni bələdiyyə rəisi. Yeni 
vəziyyət; Qəribə hazırlıqlar. Kriştof Aqoştonun elçiliyi; Dörd 
məhəbbət çiçəyi ilə səfər; Padşahın hüzürunda. Səma mühəndisi; 
Dilə düşən şəhər; Diktator. Keçkemetin qızıl dövrü; İkinci kürk; 
Mühakimə günü. 

 
2019 

629. Oruell, C. 1984: [Roman] / Corc. Oruell; ingilis dilindən 
ərəb əlifbasına transliterasiya ed. Yasin Qurbani [ərəb dil. tərc. ed. 
V. Quliyev]. – Bonab: Parlaq qələm, 2019. – 420 s. 

630. Oruell, C. Heyvanıstan: [Roman] / Corc. Oruell; ingilis 
dilindən ərəb əlifbasına transliterasiya ed. Yasin Qurbani [ərəb dil. 
tərc. ed. V. Quliyev]. – Bonab: Parlaq qələm, 2019. – 170 s. 
 

2020 
631. Ağaoğlu, S. Bir ömür belə keçdi: Səssiz gəmini gözlər-

kən / Sürəyya Ağaoğlu; türkcədən uyğunlaşdıran, müqəddimə və 
şərhlərin müəllifi Filologiya elmləri doktoru Vilayət Quliyev. – 
Bakı, 2020. – 225 s. 

Kitabda Türkiyənin Azərbaycan əsilli ilk qadın vəkili, məş-
hur Ağaoğlular ailəsinin nümayəndəsi Sürəyya Ağaoğlunun təhsil 
və peşə həyatı, yaxın çevrəsi, Ağaoğlu ailəsinin Atatürklə mü-
nasibətləri, habelə yaşamı boyu Türkiyənin həyatında baş verən 
mühüm hadisələr haqqındakı xatirələri yer almışdır. Sürəyya 
Ağaoğlu hadisələrlə zəngin ömür yoluna nəzər salarkən həm də 
Türkiyənin XX əsrdə necə dəyişdiyinin, yeni cəmiyyət 
quruculuğunun inandırıcı mənzərəsini yaratmışdır. 

632. Ağaoğlu, S. Həyat bir macəra!: uşaqlıq və gənclik 
xatirələri / Səməd Ağaoğlu; türkcədən uyğunlaşdıran, ön söz və 
şərhlərin müəl. Vilayət Quliyev. – Bakı: [Qanun], 2020. – 280 s. 

Çağdaş türk ədəbiyyatında ədəbi-siyasi memuar janrının 
yaradıcılarından və parlaq nümayəndələrindən biri kimi tanınan 
soydaşımız Səməd Ağaoğlu (1909, Bakı - 1983, İstanbul) “Həyat 
bir macəra!” adlı xatirələrində İstanbul və Ankarada keçən 
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uşaqlıq, ilk gənclik illərini Türkiyə və türk dünyasında baş verən 
proseslər fonunda təsvir edir. Kitabda yazıçının vətəni Azərbay-
canla, fikri həyatında böyük rol oynamış atası Əhməd Ağaoğlu, 
ailənin azərbaycanlı qohum və dostları, habelə türk dünyasının 
görkəmli simaları ilə bağlı müşahidə və mülahizələr yer almışdır. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Macəra dolu illərin 
xatirələri.- Giriş. Ata evinin adamları.- Birinci dəhliz: İstanbul. 
Daş Qəssab. Molla Gürani. 1912-1918.- İkinci dəhliz: Şahza-
dəbaşı. Sərracxanabaşı. Bir paşa mülkü. 1918-1921.- Üçüncü 
dəhliz: Ankara. Keçiörən. 

633. Kapuşinski, R. Şahənşah / Rışard Kapuşinski; polyak 
dil. tərc. ed., müqəddimə və şərhl. müəl. Vilayət Quliyev; red. 
M.N. Qarayev; [üz qabığının tərt. R.Aslanlı]. – Bakı: Azərbaycan 
Dövlət Tərcümə Mərkəzi, 2020. – 214, [2] s. 

Kitab ötən yüzillikdə İranda cərəyan edən mürəkkəb ictimai-
siyasi proseslərdən, Pəhləvilər hakimiyyətinin tədricən xalq 
arasında dayaqlarını itirməsindən və sqqutundan, Xomeyninin 
rəhbərlik ediyi teokratik dövlətin qurulmasından bəhs edir. Lakin 
müəllifin beynəlxalq jurnalist kimi mürəkkəb dövrdə İranda 
çalışan və əsas etibarı ilə şahidi olduğu hadisələri təsvir edən 
müəllifin fikrincı, hakimiyyət dəyişikliyi azadlıq, demokratiya, 
plyüralizm baxımından İran cəmiyyətinə yeni heç nə verməmiş, 
əksinə, zaman keçdikcə, köhnə rejimə xaz xüsjusiyyətlər daha 
eybəcər şəkildə təkrarlanmağa başlamışdı. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Çağdaş jurnalistikanın 
metri.- Şəkillər, üzlər, gül baxçaları; Köhnə şəkillər; Sönmüş od.- 
İzahlar və şərhlər. 

634. 1001 lətifə. İyirmi üç Nəsrəddinin 1001 lətifəsi / Rus 
dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev; mətn dizaynı G.Seyidova; qapaq 
dizaynı R.Qasım. – [Bakı]: [Qanun], [2020]. – 543, [1] s. 

Kitabda dünyanın ən məşhur gülüş ustalarından biri, Qafqaz, 
Yaxın və Orta Şərq, Orta Asiya və Balkanlarda öz duzlu məzəli, 
eyni zmanda ibrətamiz lətifələri ilə böyük şöhrət qazanan satira 
və yunor qəhrəmnı Molla Nəsrəddinin (Xoca Nəsrəddin, 
Nəsrəddin Xoca, Anastratin, Nasır Əfəndi və digər adlarla da 
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tanınır) 23 dünya xalqı arasında yayılmış lətifələri toplanmışdır. 
Lətifələr müxtəlif mövzular ətrafında qruplaçdırılmışdır. İnsan 
təbiəti və cəmiyyətdə mövcud olan bir sıra neqativ hallar bu qısa 
və ibrətamiz lətifələrdə ustalıqla əks etdirilmişdir. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Gülməyi bacarmaq – 
qəhrəmanlıqdır!.- Nəsrəddinin uşaqlığı və gəncliyi; Nəsrəddin və 
arvadı; Nəsrəddinin uşaqları və qohumları haqqında; Kasıblıq və 
var-dövlət haqqında; Aclıq və qarınqululuq, görməmişlik və 
qonaqpərvərlik, xəsislik və səxavət, borclular və borc sahibləri 
haqqında; Ticarət və haqq-hesab haqqında; Oğrular və quldurlar, 
onların qurbanları, itkilər və tapıntılar haqqında; Hiyləgərliyə 
sövq edən kələkbazlıq, aldadanlar və aldananlar, habelə çətin 
vəziyyətlərdən çıxış yolu tapanlar haqqında; Hazırcavablıq, 
gopçuluq və lovğalıq haqqında; Bəzən səfehlik kimi qəbul olunan 
təlxəklik və gülüş doğuran cahillik haqqında; Müdriklik, alimlik, 
cahillik, bic suallar və müəmmlı məsələlər haqqında; Nəsrəddin 
və hökmdarlar; Hakimlər və məhkəmələr haqqında; İlahiyyət 
məsələləri və ruhanilər haqqında; Həkimlər və xəstələr haqqında; 
Nəsrəddinin ölümü və ölümsüzlüyü. 

 
2021 

635. Qumilyov, L. Qədim türklər: / Lev. Qumilyov; [rus dil. 
tərc. ed.: Vilayət Quliyev, Vəli Həbiboğlu; ön söz müəl. Vilayət 
Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2021]. – 560, [1] s. 

Kitabda qədim türk dövlətinin yaranması, müstəqilliyini 
qorumaq uğrunda Çinlə apardığı aramsız mübarizələr, inkişafı və 
süqut tarixi tədqiq edilir. Müəllif qədim türk cəmiyətinin siyasi 
həyatını, dövlətçilik prinsiplərini, məişətini, dini görüşlərini və 
mədəniyyətini zəngin materiallar əsasında araşdırır, iki dövrün 
qovşağında-qədim və erkən orta əsrlərdə Mərkəzi Asiyada 
köçərilərin həyat tərzini işıqlandırır. Qədim türklər haqqında 
indiyə qədər öz elmi-tarixi əhəmiyyətini itirməyən mühüm 
qaynaqlardan biri sayılır. 

Kitabın içindəkilər: Vilayət Quliyev. Lev Qumilyov və onun 
qədim türklər kitabı; Böyük türk xaqanlığı: Ərəfə; Əcdadlar; 
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Aşina nəslinin böyük dövlətinin yaranması (545-501-ci illər); 
İpək və karvan yolu; Xaqanlığın daxilində; Türkyutlar öz 
evlərində; Türkyutların dini; Fikirlər və şübhələr; Böyük hərc-
mərclik; İrana yürüş; Aşina və Suy; Qərb xanlığı; Tan impe-
riyasının yaranması; Şərq xaqanlığı; VII əsrin Dünya müharibəsi; 
On ox; Tabqaç xanı; Türkyutların sonu. 

636. Oruell, C. Heyvanıstan: povest / Corc Oruell; ing. dil. 
tərc ed. Vilayət Quliyev. – [Bakı]: [Qanun], [2021]. – 198, [2] s.: il. 

İngilis yazıçısı Corc Oruellin  dünya bestselleri sayılan bu 
əsəri antiutopiya janrında qələmə alınmışdır. Müəllif alleqoriya 
ünsürlərindən bacarıqla istifadə edərək insan cəmiyyətində 
cərəyan edən prosesləri məharətlə heyvanlar aləminə köçürmüş, 
guya azad və demokratik cəmiyyət qurmaq uğrunda insanların 
zülmünə qarşı üsyan bayrağı qaldıran heyvanların nəticədə 
əvvəlkindən də sərt və amansız bir diktatura rejimi qurduqlarını 
təsvir etmişdir. Bir sıra ədəbiyyat tarixçiləri və tənqidçilərin 
fikrincə Corc Oruell bu əsərdə “Heyvanıstan” adı altında keçmiş 
Sovet İttifaqını nəzərdə tutmuşdur.  

637. Oruell, C. 1984: [Roman] / Corc. Oruell ; [ing. dil. tərc. və 
müqəddimə V. Quliyev ; qapaq dizaynı R Qasım]. – [Bakı]: [Qanun], 
[2021]. – 383 s.: ill., portr. 

İngilis yazıçısı Corc Oruellin  dünya bestselleri sayılan bu 
əsəri antiutopiya janrında qələmə alınmışdır. Müəllif alleqoriya 
ünsürlərindən bacarıqla istifadə edərək insan cəmiyyətində 
cərəyan edən prosesləri məharətlə heyvanlar aləminə köçürmüş, 
guya azad və demokratik cəmiyyət qurmaq uğrunda insanların 
zülmünə qarşı üsyan bayrağı qaldıran heyvanların nəticədə 
əvvəlkindən də sərt və amansız bir diktatura rejimi qurduqlarını 
təsvir etmişdir. Bir sıra ədəbiyyat tarixçiləri və tənqidçilərin 
fikrincə Corc Oruell bu əsərdə “Heyvanıstan” adı altında keçmiş 
Sovet İttifaqını nəzərdə tutmuşdur.  

 
2022 

638. Oruell, C. 1984. Roman-antiutopiya / Corc Oruell ing. 
dilindən tərc. ed. və ön söz müəl. Vilayət Quliyev. – Bakı, Teass-
Press nəşriyyatı, 2022. – 372s. 
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Görkəmli ingilis yazıçısı Corc Oruellin (1903-1950) yara-
dıcılığı bütün dünya miqyasında məşhurdur. Xüsusilə müəllifin 
“1984” romanı və “Heyvanıstan” povesti bədii sözün, ədəbiyyatın 
totalitar təfəkkürə və despotik idarəçilik üsullarına qarşı 
mübarizəsinin diqqətəlayiq nümunələrindən sayılır. Hər iki əsər 
çap edildikdən sonra dərhal ədəbi-bədii və siyasi fikrin diqqət 
mərkəzində olmuş,  dünya xalqlarının bir çox dillərinə çevrilmiş 
və ciddi polemika doğurmuşlar. Eyni zamanda dünyanın, 
insanlığın gələcəyi üçün xəbərdarlıq mahiyyəti daşımışlar. Bu 
əsərlər günümüzdə də həyəcan zəngi funksiyasını itirməmişlər. 

639. Oruell, C. 1984. Roman / Corc Oruell; ing. dilindən 
tərc. ed. və ön söz müəl. Vilayət Quliyev. – Bakı, Qanun 
nəşriyyatı, 2022, 424 s. 

Corc Oruellin yaradıcılığı dünya miqyasında məşhurdur. 
Xüsusilə “1984” romanı və ötən yüzillikdə sözün, ədəbiy-yatın 
totalitar təfəkkürə və despotik idarəçilik üsullarınaqarşı müba-
rizəsinin ən diqqətəlayiq nümunələrindən sa-yılır. Müəllif rəmzi 
xarakterli “1984” adı daşıyan romanında diktatura rejimlərinin və 
avtoritar üsul-idarənin ibrətamizz və bütün zamanlar üçün keçərli 
olan modelini yaratmışdır. Hər iki əsər yarandığı vaxtdan ədəbi 
və siyasi fikrindiqqət mərkəzində olmuş, müxtəlif dillərə 
çevrilmiş vəciddi polemika doğurmuşlar. 
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Dövri mətbuatda və məcmuələrdə  
çapdan çıxan tərcümələri 

 
1980 

640. Barstou, S. “Tommi Flini axtararkən” hekayəsi / Sten 
Barstou; ing. dil tərc ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1980. – 
№ 6. – S. 139-147. 
 

1981 
641. Barstou, S. Tommi Flini axtararkən: [hekayə] / Sten 

Barstou; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
1981.- № 9.- S. 139-147.  

642. Çaçanidze, V. Mirzə Fətəli Axundov və Qriqol 
Orbeliani / Vaso Çaçanidze; rus dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // 
Azərbaycan. – 1981. – № 1. – S. 151-156. 

 
1982 

643. Bester, A. Qoca: [hekayə] / Alfred Bester; ing. dil. tərc. 
ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1982. – № 1. – S. 170-173. 

644. Bredberi, R. Günahsız müqəssir: [hekayə] / Rey 
Bredberi; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 
1982. – №. – S. 173-179. 

645. Oldiss, B. Siz Android deyilsiniz?: [hekayə] / Brayan 
Oldiss; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1982. – 
№ 1. – S. 179-182. 

 
1983 

646. Coys, C. Ölülər: [povest] / C.Coys; ing. dil. tərc. ed. 
Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 1983. – № 5. – S. 140-167.  
 

1986 
647. Selincer, C. Banan balığının ən uğurlu günü: [hekayə] / 

Cerom Selincer; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Dünya: 
Orijinaldan tərcümə toplusu-. – Bakı, 1986. – K.2. – S. 59-74. 
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1988 
648. Saberhagen, F. Sülh və məhəbbət haqqında: [hekayə] / 

Fred Saberhagen; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Dünya 
(orijinaldan tərcümə toplusu). – Bakı, 1988. – K.3. – S. 267-277. 

649. Tatarjevska, İ. Tənqidçi və estetik: Mirzə Fətəli 
Axundov – 175 / İren Tatarjevska; tərc. ed. Vilayət Quliyev 
//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988. – 18 oktyabr. – S. 5. 

 
1989 

650. Ağaoğlu, S. Ailəm və təhsil illərim / Sürəyya Ağaoğlu; 
türkcədən tərc ed. Vilayət Quliyev // Elm. – 1989. – 23 dekabr. – S.4. 

651. Selincer, C. Çolaq dovşan Konnektikutda: [hekayə] / 
Cerom Selincer; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Ulduz. – 
1989. – № 2. – S. 67-72. 

652. Svyatoxovski, T. Bakının süqutu / Tadeuş Svyato-
xovski; ingilis dilindən tərc. ed. Vilayət Quliyev // Elm. – 1989. – 
30 sentyabr. – S.2. 

653. Svyatoxovski, T. Britaniya qəyyumluğu və respublika-
nın möhkəmlənməsi / Tadeuş Svyatoxovski; ingilis dilindən tərc. 
ed. Vilayət Quliyev // Elm. – 1989. – 7, 14, 21 oktyabr. – S.2. 

654. Svyatoxovski, T. Rusiya Azərbaycanı. 1905-1920-ci 
illər. “Müsəlman cəmiyyətində millət yarışı”: [kitabdan parçalar] 
/ Tadeuş Svyatoxovski; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Elm. 
– 1989. – 2, 8, 30 sentyabr. – 7, 14, 21 oktyabr; Azərbaycan. – 
1989. – № 11. – S. 117-154. 

 
1990 

655. Ağaoğlu, S. Ailəm təhsil illərim: “Bir ömür belə keçdi” 
kitabından / Sürəyya Ağaoğlu; türkcədən tərc. ed. Vilayət 
Quliyev // Elm. – 1990. – 13 yanvar. – S.4; 1 fevral. – S.8. 

 
1991 

656. Akçura, Y. Əli bəy Hüseynzadə / Yusif Akçura; 
türkcədən tərc. ed. Vilayət Quliyev // Elm. – 1991. – 16 mart. – 
S.4-5; 30 mart. – S.4-5; 13 aprel. – S.4-5. 
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657. Aldstagt, O. Köhnə ənənələr və yeni başlanğıclar / Odri 
Aldstagt; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Azadlıq. – 1991. – 
28 fevral. – S.5. 

658. “Azərbaycandakı həyəcanlar iqtisadi, dini, yoxsa 
etnik səbəblərlə bağlıdır? ABŞ-nın azərbaycanşünas alimləri 
Odri Aldsdat və Tadeuş Sventoxovskinin bu məsələlərə 
münasibətini ifadə edən materiallar / Tərc.ed. Vilayət Quliyev 
// Azadlıq qəzeti. – 1991. – 28 fevral. – S.5. 

659. Mühacirət yoldaşlarım – əqidə dostları: [Akçure 
Yusifin “Türkçülük” kitabında müəllifin Əlibəy Hüseynzadəyə 
həsr etdiyi fəsildən)] / Türkcədən tərc. ed. Vilayət Quliyev // Elm. 
– 1991. – 16 fevral. – S. 4, 6.  

660. Svetoçovski, T. Birlik və müstəqillik duyğuları / Todeuş 
Svetoçovski; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // Azadlıq. – 1991. 
– 28 fevral. – S.5. 

 
1995 

661. Selincer. Çolaq dovşan Konnektikutda / Selincer; İngilis 
dilindən tərc. ed. Vilayət Quliyev // Ulduz. – 1995. – № 2. – S. 
67-72. 

 
1996 

662. Qulamrza Səbri-Təbrizi. “Mən Azərbaycan Demokrat 
Firqəsinin hakimiyyəti dövründə yaşamışam”: Şotlandiyanın 
Edinburq universitetində çalışan təbrizli alim və şair Qulanrza 
Səbri Təbrizinin “İran: Bir uşağın hekayəti, bir yaşlının 
təcrübələri” kitabından (Edinburq, 1994) parçalar / Qulamrza 
Səbri-Təbrizi; tərcümə edəni Vilayət Quliyev // Xalq qəzeti. – 
1996. – 21. – S.4; 22 noyabr. – S. 5. 

 
2007 

663. Saberhagen, F.T. Sülh və məhəbbət haqqında: [hekayə] 
/ Fred Tomas Saberhagen; ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // 
Dünya fantastika antologiyası. – Bakı, 2007. – S. 105-114. 
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2008 
664. Oruell, C. Heyvanıstan / Oruell Corc; ing. dil. tərc. ed. 

Vilayət Qurban // Azərbaycan. – 2008. – № 1. – S. 93-141.  
665. Tur Xeyerdal ümumilli lider Heydər Əliyev haqqında 

Görkəmli Horveç aliminin “Adəmin izi ilə” kitabından 
Azərbaycanla bağlı hissələr / Təqdimat və tərcümə Vilayət 
Quliyev // 525-ci qəzet. – 2008. – 30 avqust. – S. 13. 

 
2010 

666. Oruell, C. 1984: roman: Birinci hissə / Corc Oruell; ing. 
dil. tərc ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2010. – № 2. – 
S.12-67.  

667. Oruell, C. 1984: roman: I fəsil / Corc Qruell; ing. dil. 
tərc ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2010. – № 4. – S. 11-30. 

668. Oruell, C. 1984: roman: ikinci hissə / Corc Oruell; ing. 
dil. tərc ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2010. – № 3. – S. 
11-51. 

669. Oruell, C. 1984: roman: üçüncü hissə / Corc Oruell; ing. 
dil. tərc ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2010. – № 5. – S. 
30-67.  

670. Topçubaşov, Ə. Azərbaycanın yol göstərəni / Əlimər-
dan bəy Topçubaşov; tərc. ed. Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2010. – 5 iyun. – S.20-21. 

 
2012 

671. Rabindranat, T. Poçt: üç pərdəli pyes: [əsərin 
yazılmasının 100, Varşava gettosundakı tarixi tamaşasının 70 
illiyi münasibətilə] / Taqor Rabindranat; ing. dil. tərc. ed. Vilayət 
Quliyev // Azərbaycan. – 2012. – № 11. – S.113-128. 

 
2014 

672. Xorxe, L. B. “Ölümsüz”: hekayə / Luis Borxes Xorxe; 
ing. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 1 
fevral. – S. 26-27; 31. 
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673. Kamal Atatürkün vəfatı münasibəti ilə / Rus dilindən 
tərc.ed. Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2014. – 25 yanvar. – S. 15.  

674. Molla Əhməd Fransəvi ilə görüş: [əsərdə Macarıs-
tandakı Gül Baba ziyarətgahından söhbət açılır] / krım-tatar 
türkcəsindən tərc. ed. Vilayət Quliyev // Azərbaycan. – 2014. – 
№ 5. – S. 91-99. 

 
2015 

675. Hüseynzadə, Əli bəy. İttihad və Tərəqqi necə quruldu: 
Übeydullah əfəndinin oynadığı rol / Əli bəy Hüseynzadə; 
Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran Vilayət Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2015. – 28 noyabr. – S. 14; 30. 

 
2016 

676. Ağaoğlu, S. Atamın dostları: [Azərbaycan əsilli türk 
yazıçısı Səməd Ağaoğlunun atası Əhməd Ağaoğlu barədə 
xatirələri] / Səməd Ağaoğlu; türk dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // 
Aydın yol. – 2016. – 8, 15 yanvar. – S. 9; 6 fevral. – S. 12-13; 26 
fevral. – S. 7; 18 mart. – S. 10; 1, 8, 15, 22, 29aprel. – S. 9; 6, 13 
20, 27 may. – S. 9; 3, 10, 17, 24 iyun. – S. 9; 1, 9, 15, 29 iyul. – 
S. 9; 5, 12, 19, 26 avqust. – S. 9; 2, 17, 23 sentyabr. – S. 9, 10. 

677. Çobanzadə, B. Budapeşt şeriləri: Bəkir Sidqi təxəllüsü 
ilə yazılmış və “Qaval səsləri” adlı əlyazma toplusunda yer almış; 
Zavallı türk; Tokay şərabı; Müsəlman balası, islam çocuğu; Ana 
dili; Dua; Budapeşt axşamı; Keçmiş günahlarımız; Bir əsirin baş 
daşına; “Tatar deyiləm!”– deyənlərə: şeirlər / Bəkir Çobanzadə; 
Krım türkcəsindən tərc. ed. Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 
2016. – 29 noyabr. – S. 7.  

678. Sözardı (Tərcüməçidən) / Vilayət Quliyev // 
Mühəmməd Peyğəmbərin həyatı / Vera Panova, Y.Vaxtin; rus 
dilindən tərc. ed. Vilayət Quliyev. – Bakı, 2016. – S. 523-527.  

 
2017 

679. Ağayev, Ə. Bəs bizim ziyalılarımız haradadır / Əhməd 
bəy Ağayev; rus dilindən tərc. ed. Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. 
– 2017. – 18 fevral. – S. 10-11. 
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680. Bakı uğrunda savaş - General Denstervillin gündəlik-
lərindən: Azərbaycan Cümhuriyyəti – 100 / İngilis dilindən 
tərcümə edən Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 16 
sentyabr. – S. 16-17; 23 sentyabr. – S. 18-19. 

681. Başlarkən, yaxud ikinci Mətbuat günü? / Rus dilindən 
tərc. ed. Vilayət Quliyev // 525-ci qəzet. – 2017. – 22 iyul. – S. 
18-19.  

682. Cövdət, A. “Rəsuli-haqqa” məktublar: [türk ictimai-
siyasi və ədəbi fikrinin tanınmış nümayəndəsi Abdullah Cövdətin 
dostu və həmfikiri olan Əli bəy Hüseynzadyə yazdığı məktublar] 
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2017. – № 3. – S. 79-91.  

683. Əli bəyə məktublar: [Əlimərdan bəy Topçubaşovun Əli 
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684. Əlimərdan bəy Topçubaşovun kədərli bir məktubu: 
[məktub Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının və ilk 
Cümhuriyyətimizin tanınmış xadimi Xəlil bəy Xasməmmədova 
ünvanlanmışdır] / Rus dilindən tərc. ed. Vilayət Quliyev // 
Ədəbiyyat qəzeti. – 2017. – 23 dekabr. – S. 4.  

685. Hüseynzadə, Ə. Türk dünyasının sözçülüyü missiyası: 
“Cümhuriyyətə aparan yollar” silsiləsindən olan yazıda 1916-cı il 
yanvarın 12-də “Rusiya zülmü altındakı türk-tatar müsəlman-
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zadənin nitqinin mətni və tarixi izahatlar verilir / Əli bəy 
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bəy Ağaoğlu; rus. dil. tərc. ed. Vilayət Quliyev // 31 mart-
tariximizin faciəli səhifəsi: Tarix boyu erməni vandalizminin 
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məqaləsi haqqında] / Əhməd bəy Ağaoğlu; rus. dil. tərc. ed. 
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II	Hissə	
	

Vilayət	Quliyevin	həyat	və	fəaliyyəti		
haqqında	

		
Dissertasiya	və	avtoreferatlar	
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706. Abdullayeva, T. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-

bədii fikrində qərbçilik meylləri: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. 
dis-nın avtoreferatı:10.01.01. / Təranə Abdullayeva; AMEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2007. – 122 s.  

Dissertasiyanın “İctimai fikirdə və ədəbi-mədəni düşüncədə 
Qərbə doğru meyllərin təşəkkül tarixi” bölməsində Vilayət 
Quliyevin “Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti: 
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bədii fikrində qərbçilik meylləri: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. 
dis.: 10.01.01. / Təranə Abdullayeva; AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2007. – 22 s. 
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708. Abuzərli, A. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbi tənqidin inki-
şaf yolu: Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim 
edilmiş dissertasiya: 5716.01 / Anar Abuzərli. – Sumqayıt, 2021. 
– 172 s. 

Dissertasiyanın “Akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan ədəbi 
tənqidinin görkəmli nümayəndəsi kimi” bölməsində İsa Həbib-
bəylinin ədəbiyyatşünas Vilayət Quliyev (Muxtaroğlu) ilə birgə 
yazdığı “Meyar dəqiqliyi, fakt zənginliyi” resenziyasında 
porofessor Xeyrulla Məmmədovun ədəbiyyatımızın XIX əsrin 
sonları-XX yüzilliyin əvvəlləri dövründən söz açan “Əkinçi”dən 
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olunmasından da bəhs olunmuşdur [S. 151]. 
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5716.01 / Anar Abuzərli. – Sumqayıt, 2021.– 26,[1] s. 
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5718.01 / Xəyalə İbrahimova. – Bakı, 2021. – 26, [1] s. 
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avtoreferatı: 5718.01 / Xəyalə İbrahimova. – Bakı, 2021. – 26, [1] s. 
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məsi haqqında: [Vilayət Quliyevin Şuranın Moskvada keçirilən 
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713. Hacıyev, T. Biz Mirzə Kazımbəyi yaxşı tanıyırıqmı?: 
[Vilayət Quliyevin “Mirzə Kazımbəy” kitabı haqqında] / Tofiq 
Hacıyev // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1987. – 27 noyabr. – S. 3. 

714. Talıbzadə, K. Tədqiqat və elmi təfəkkürün gücü: [ön 
söz əvəzi] / Kamal Talıbzadə // Mirzə Kazımbəy / Vilayət 
Quliyev. – Bakı, 1987. – S. 5-6.  

 
1988 

715. Əlizadə, M. Mirzə Kaızmbəy haqqında monoqrafiya: 
[Vilayət Quliyevin Mirzə Kazımbəyə həsr olunmuş monoq-
rafiyası] / Mayis Əlizadə // Kitablar aləmində. – 1988. – № 4. – 
S.18-19. 

716. Məmmədov, A. Dünya şöhrətli alim: [Vilayət Quliyevin 
Mirzə Kazımbəy minoqrafiyası haqqında] / Aydın Məmmədov, 
Arif Məmmədov // Kommunist. – 1988. – 17 avqust. – S.4. 

717. Vəliyev, Ş. Ömür yolunun zirvəsində: [Vilayət Quliye-
vin “Mirzə Kazımbəy” kitabı haqqında] / Şamil Vəliyev // Ulduz. 
– 1988. – № 4. – S. 86-87. 
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1989 
718. Axundov adına mükafatın yeni laureatları: [Bəxtiyar 

Vahabzadə, Şahmar Hüseynov, Qulam Məmmədli, Sabir Rüstəm-
xanlı, Vilayət Quliyev] // Kommunist. – 1989. – 21 yanvar. – S. 4. 

719. Əsgərli, Z. Qiymətli monoqrafiya: [Vilayət Quliyevin 
“Mirzə Kazımbəy” kitabı haqqında] / Zaman Əsgərli // Azər-
baycan. – 1989. – № 8. – S. 186-188.  

 
1994 

720. Saraylı, E. Vilayət Quliyev və Elçin Əfəndiyevin 
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Saraylı // Fəcr Azarbaycan (Təbrizdə çap olunan ictimai, siyasi, 
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Vilayət Quliyev fevralın 4-də keçirilən təkrar seçkilərdə 
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722. Mirəhmədov, Ə. Doğmaca kitablar : [Vilayət Quliyevin 

də fəal iştirakı ilə Türkiyədə çap olunmuş “Türkiyə dışındakı 
Türk ədəbiyyatları antologiyası” çoxcildliyi haqqında  fikirləri] / 
Əziz Mirəhmədov // Xalq qəzeti. – 1997. – 22 noyabr. – S.7. 

 
1999 

723. Ağamalı, F. Ağrılarımız haqqında daha bir kitab: ön söz 
/ Fəzail Ağamalı // Azərbaycanda erməni zülmü / Vilayət 
Quliyev. – Bakı, 1999. – S.3-6. 

724. Azərbaycan İOM-un üzvü olcaq: [Xarici İşlər 
naziriVilayət Quliyevin Azərbaycanla mühacirət üzrə Beynəlxalq 
təşkilat arasında sazişin imzalanması haqqında] // Zaman. – 1999. 
– 9-10 dekabr. – S.2. 
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725. Bəxtiyar Vahabzadə Vilayət Quliyevə inanır: “O 
mənim tələbəm olub, özü qarabağlıdır, millətini sevəndir. Mən 
ona inanıram” // 525-ci qəzet. – 1999. – 6 noyabr. – S.5. 

726. Elçin. Vilayət Quliyev qeyrətli vətəndaşdır: “525”in 
suallarına cavab verən Xalq yazıçısı Elçin  əmindir ki, yeni XİN 
heç bir təslimçi sənədə imza atmaz / Elçin. Söhbəti yazdı Turqut 
// 525-ci qəzet. – 1999. – 9 may. – S.5. 

727. Əliyev, V. Gözlənilməz təyinat: [Vilayət Quliyevin 
Xarici İşlər naziri təyin edilməsi haqqında] / Vüqar Əliyev // 
Zaman. – 1999. – 28-29 oktyabr. – S.4. 

728. Əziz, M. Bakı əlavə kvota istəyir: [məqalədə Xarici İşlər 
naziri Vilayət Quliyevin bu məsələyə münasibəti haqqında] / 
Əziz Mustafa // Zaman. – 1999. – 18-19 noyabr. – S.4. 

729. Əziz, M. RTS ümid yeridir: [məqalədə Xarici İşlər naziri 
Vilayət Quliyevin RTS qurulmasına münasibəti haqqında] / Əziz 
Mustafa // Zaman. – 1999. – 11-13 dekabr. – S.4. 

730. Rafiqqızı, T. Qarabağın taleyi referendumda həll 
olunacaq: bu sözləri XİN Vilayət Quliyev “qara kələğayılı” 
qadınlarla görüşündə deyib / T.Rafiqqızı // 525-ci qəzet. – 1999. 
– 30 oktyabr. – S.3. 

 
2000 

731. ÇAP (Çağdaş Azərbaycan Partiyası) Vilayət Quliyevi 
müdafiə edib: O bir dövlət rəsmisi kimi deyil, bir azərbaycanlı 
ziyalı kimi fikir söyləyib // Bizim əsr. – 2000. – 6 may. – S.2. 

732. Hacızadə, A. Vilayət Quliyev indinin özündə də 
qayğanaq bişirməyi xoşlayır / Asya Hacızadə // Bizim əsr. – 
2000. – 4 mart. – S.6. 

733. Hüseynov, İ. Vilayət Quliyev İrana niyə getmədi / İlqar 
Hüseynov // Bizim əsr. – 2000. – 12 fevral. – S.3. 

734. Hüseynov, M. Türkmənbaşının Bakıya gəlməməsi siyasi 
məsələlərlə əlaqədar deyil: Vilayət Quliyev bu fikirdədir / Murad 
Hüseynov // Bizim əsr. – 2000. – 8 aprel. – S.2. 

735. İranda nəşr olunmuşdur: Elçin Əfəndiyev və Vilayət 
Quliyevin birlikdə yazdıqları “Özümüz və sözümüz” kitabı 
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736. İslam fundamentalizminin ixracı: Vilayət Quliyev 

İranı buna cəhd göstərməkdə ittiham edib // Bizim əsr. – 2000. – 
2 may. – S.2. 
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xüsusi vurğulayıb // Bizim əsr. – 2000. – 4 may. – S.2. 

738. Rusiyanın sözü ilə əməli bir deyil: İqor İvanovla 
Amerikada görüşüb // Bizim əsr. – 2000. – 27 aprel. – S.2. 

739. Rüstəmli, A. Dəyərli tədqiqat. Vilayət Quliyevin 
“Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti. XIX əsrin 
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Azərbaycan dünyası. – 2000. – 1-7 mart № 4 (54). 

740. Samir. Nazir inqilabçıları ruhlandırıb: O, sadəcə, ömür 
boyu əsarətdə saxlanılan qan qardaşlarının dərdini dilə gətirib / 
Samir // Bizim əsr. – 2000. – 9 may. – S.2. 

741. Vilayət Quliyev Beynəlxalq konfransda məruzə 
edəcək // Bizim əsr. – 2000. – 25 aprel. – S.2. 

742. Vilayət Quliyev həmsədrlərlə görüşdü. Kerri Kova-
noya görə Minsk qrupunun fəaliyyətində müəyyən canlanma hiss 
olunur // 525. – 2000. – 9 may. – S. 8. 

743. Vilayət Quliyev Florensiyada görüşlər keçirib // 
Bizim əsr. – 2000. – 27 may. – S.2. 

744. Vilayət Quliyev səfirlərlə görüşüb: Avropa Şurasına 
üzv ölkələrin Azərbaycanın bu quruma qəbuluna yardım 
göstərmələrinə ehtiyac var // Bizim əsr. – 2000. – 6 iyun. – S.2. 

745. Nazir Şahzadə ilə görüşüb: [İordaniya Krallığının 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ	
	

Книги	
 

2002 
979. «Азербайджанская школа» в российской ориента-

листике: [М. Дж. Топчибашев, А. К. Мирза Казем-Бек] / 
Вилаят Гулиев; ред. А. Мустафазаде. – [Баку]: [Азернешр], 
[2002]. – 344 с. 

В книге на основе богатых архивных материалов в боль-
шинстве своем впервые ставших обьектом исследования, 
изучаются азербайджано-русские литературно-культурные 
связи первой половины XIX века, роль азербайджанских 
ученых в создании востоковедческой науки в России, воп-
росы влияния азербайджанской литературы на обогащение 
русской литературы восточными темами и образами. 

Введение. Глава первая. Мирза Джафар Топчибашев как 
первый представитель азербайджанской филологической 
мысли на русской научно-образовательной среде. Мирзв 
Джафар Топчибашев и Санкт-Петербургский университет. 
Научно-исследовательские работы азербайджанского уче-
ного в области персидской и турецко-татарской литературы 
и языков. Поэтическое творчество Мирза Джафара Топ-
чибашева и его связи с русской литературной средой. 

Глава вторая. Роль русскоязычной азербайджанской 
филологической мысли в изучении литератур Ближнего и 
Среднего Востока, Закавказии. Мирза Казем-Бек сщздатель 
Казанской школы русского востоковедения и его творческие 
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связи с казанскими литературно-культурными кругами. 
Мирза Казем-Бек как исследователь общественно-поли-
тических процессов и литературно-культурного наследия 
Ближнего и Среднего Востока, а также мусульманских 
народов Российской империи. Мирза Казем-Бек и вопросы 
изучения истории и литературы Азербайджана ХIX века. 

Глава третья. Русскоязычная азербайджанская филологи-
ческая мысль и вопросы литературно-культурных связей 
Восток-Запад. Роль и заслуги Мирзы Казем-Бека как 
организатора науки и первого декана факультета восточных 
языков Санкт-Петербургского университета в создании 
ориенталистики в России. Мирза Казем-Бек и петербургская 
литературно-культурная среда во второй половине ХХХ 
века. Роль Мирзы Казем-Бека в привлечении представителей 
молодого поколения тюркских народов в университетское 
образование и ознакомлении их с русской и европейской 
ценностями, с западной культурой. Связи Мирзы Казем-Бека 
с ведущими деятельями русской исторической науки, 
литературы, чудожественной и общественной мысли.  

 
2010 

980. Из наследия политической эмиграции Азербай-
джана в Польше: 30-ые годы ХХ века /сост., науч. ред., сбор 
материалов, сост., предисл., сведения об авторах и коммент. 
Вилаят Гулиев. – Torun: Adam Marszatek, 2010. – 565 с.: фото, 
портр., факс. – Серия: Современные миграционные движения 
/ ред. D. Kawa, J. Wegtowska. 

В книге собраны неизвестные научной общественности 
образцы публицистического и историко-литературного 
наследия представителей азербайджанской политической 
эмиграции, опубликованные в Польше. В многочисленных 
публикациях М. Э. Расулзаде, М. Б. Мамедзаде, Мир Якуба и 
др. видных деятелей Первой Республики. 

Содержание: Вилаят Гулиев. Борьба словом и мыслью; 
Мамед Эмин Расулзаде. Единство Кавказа; Мамед Эмин 
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Расулзаде. В рабстве у России; Мамед Эмин Расулзаде. Под 
лозунгом единства Кавказа; Мамед Эмин Расулзаде. Турция 
и Европа; Мамед Эмин Расулзаде. Знаменательное явление; 
Мамед Эмин Расулзаде. Смысл одной истории (К пятнад-
цатилетию Закавказского Сейма); Мамед Эмин Расулзаде. 
Проблемы Кавказа; Мамед Эмин Расулзаде. Восходящее 
солнце; Мамед Эмин Расулзаде. Исторический акт; Мамед 
Эмин Расулзаде. Праздник Фирдевси; Мамед Эмин 
Расулзаде. Национальный уклон в Советском Союзе; Мамед 
Эмин Расулзаде. Юзеф Пилсудский; Мамед Эмин Расул-
заде. Современная литература Азербайджана доклад М.Э. 
бея Расулзаде, прочитанный 17 января с. г. в Париже; Мамед 
Эмин Расулзаде. К кончине Кемаля Ататюрка; Мамед Эмин 
Расулзаде. Динамика национального развития; Доктор Мир 
Якуб. Эволюция внешней политики США; Доктор Мир 
Якуб; Обращение Монрое; Доктор Мир Якуб. Большевики 
в Персии; Доктор Мир Якуб. Международное положение и 
национальная политика в Советском Союзе (Доклад, 
прочитанный в Париже 27 января с. г.); Доктор Мир Якуб. 
К истории идеи Кавказской Конфедерации; Доктор Мир 
Якуб. Советский Союз и Лига Наций; Азери. Партия 
«Мусават» в освещении большевиков; Азери. Советский тер-
рор в национальных республиках; Азери. По поводу одной 
параллели; Азери. Как и почему советизировался Азербай-
джан? Азери. Кавказский май; Мирза Бала. Советская язы-
ковая политика в Азербайджане; Мирза Бала. Национальная 
стихия в Азербайджане; Новая программа партии «Мусават»; 
Али Мирза. «России нужна Армения без армян»; Али 
Мирза. Значение «армянского вопроса» в наступательном 
движении России на Кавказ в XVIII столетии; Исрафил Бей. 
Воспоминания об азербайджанской армии; Исрафил Бей. 
Методы освободительной борьбы Ю.Пилсудского; Доктор 
Б.Е.Агаоглу. Единый фронт на Соловках; А.К. Май 1920 
года в Азербайджане; Джангир Казем-Бек. Восстание в 
Гяндже; Афшаранлы. Боеспособность азербайджанской 
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национальной армии; Наги Байрамлы. Партизаны на 
Кавказе; А.А. Турецкий деятель об Азербайджане; Али 
Султан.  Юбилей 1000-летнего бессмертия (К 1000-летию со 
дня рождения Фирдевси); Приложение. О. Найман Мирза. К 
15-летию независимости Азербайджана; О. Найман Мирза. К 
истории идеи Кавказской Конфедерации; О. Найман Мирза. 
К 15-ой годовщине смерти Фатали Ханхойского; Воззвание 
Комитета Независимости Кавказа ко всем патриотам Кавказа 
Протест угнетаемых Россией народов на имя председателя 
XVI сессии Лиги Наций; Али Мардан Топчибаши; Похороны 
Али Мардана Топчибаши; Речь Тау Султана Шакмана, 
произнесенная над могилой Али Мардан бека Топчибаши; 
Письмо А.А. Топчибаши; Решения Кавказской Конферен-
ции; Похороны маршала Пилсудского и участие кавказцев в 
национальном трауре Польши; О «Протестах», печатаемых в 
журнале «Кавказ»; Письмо в редакцию; Чего добиваются 
Шейхуль-Исламовы? Ответ на демагогию сотрудников 
журнала «Кавказ»; Жан Мартин на Кавказе (Воспоминание о 
путешествии); Современная литература Азербайджана (На 
докладе М.Э. бея Расул-Заде); Протест народов «Прометея» 
против обрусительной политики Москвы; Съезд партии 
«Мусават»; Бюллетень партии «Мусават»; Протест лиги 
«прометей»; Программная статья Эмин бея Расул-заде; М.Ч. 
(Магомет Чукуа) «Лагери смерти в СССР »; М.Ч. (Магомет 
Чукуа) Люди с вывороченными мозгами; Доклад Эмин бея 
Расулзаде. (Письмо из Берлина); Народам Кавказа; «Небла-
гополучно» и среди «советских писателей» в Азербайджане; 
Меморандум Комитета дружбы народов Кавказа, Туркестана 
и Украины в Лигу наций; Проф. Г.Йашке. Порабощенные 
Россией народы на лозанском конгрессе 1916 года; Поболь-
ше спокойствия; Майский номер журнала «Куртулуш»; А. 
Азери о книге М.Б. Мамедзаде Mehmet-Zade Mirza Bala: Milli 
Azerbaycan Hareketi-Milli Azerbaycan «Musavat» Halk Firkasi 
Tarihi. 1938; Сведения об авторах комментарии. 
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2011 
981. Из наследия политической эмиграции Азербай-

джана в Польше (30-е годы ХХ века): [В книге собраны 
неизвестные научной общественности образцы публицисти-
ческого и историко-литературного наследия представителей 
азербайджанской политической эмиграции, опубликованные 
в Польше. В многочисленных публикациях М. Э. Расулзаде, 
М. Б. Мамедзаде, Мир Якуба и др. видных деятелей Первой 
Республики.] c сост., науч. ред., сбор материалов, сост., 
предисл., сведения об авторах и коммент. Вилаят  Гулиев; 
[послесловие А. Рустамли]. – Баку: Озан, 2011. – 540 с.  

В книге собраны неизвестные научной общественности 
образцы публицистического и историко-литературного нас-
ледия представителей азербайджанской политической эмиг-
рации, опубликованные в Польше, в эмигрантских изданиях 
1930-х годов. В многочисленных публикациях М. Э. Расул-
заде, М. Б. Мамедзаде, Мир Якуба и др. видных деятелей 
Первой Республики освещаются идеологическая борьба 
национальных сил против поработительской политики боль-
шевиков, идеи единства кавказских народов, независимости 
и демократии. Книга предназначена для политологов, 
историков, филологов и широкого круга читателей.  

Содержание: Вилаят Гулиев. Борьба словом и мыслью; 
Мамед Эмин Расулзаде. Единство Кавказа; Мамед Эмин 
Расулзаде. В рабстве у России; Мамед Эмин Расулзаде. Под 
лозунгом единства Кавказа; Мамед Эмин Расулзаде. Турция 
и Европа; Мамед Эмин Расулзаде. Знаменательное явление; 
Мамед Эмин Расулзаде. Смысл одной истории; Мамед 
Эмин Расулзаде. Проблемы Кавказа; Мамед Эмин 
Расулзаде. Восходящее солнце; Мамед Эмин Расулзаде. 
Исторический акт; Мамед Эмин Расулзаде. Праздник Фир-
девси; Мамед Эмин Расулзаде. Национальный уклон в 
Советском Союзе; Мамед Эмин Расулзаде. Юзеф Пилсуд-
ский; Мамед Эмин Расулзаде. Современная литература 
Азербайджана Мамед Эмин Расулзаде. К кончине Кемаля 
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Ататюрка; Мамед Эмин Расулзаде. Динамика националь-
ного движения; Мир Якуб. Эволюция внешней политики 
США; Мир Якуб; Обращение Монрое; Мир Якуб. Боль-
шевики в Персии; Мир Якуб. Международное положение и 
национальная политика в Советском Союзе; Мир Якуб. К 
истории идеи Кавказской Конфедерации; Мир Якуб. 
Советский Союз и Лига Наций; Азери. Партия «Мусават» в 
освещении большевиков; Азери. Советский террор в нацио-
нальных республиках; Азери. По поводу одной параллели; 
Азери. Как и почему советизировался Азербайджан? Азери. 
Кавказский май; Мирза Бала. Советская языковая политика 
в Азербайджане; Мирза Бала. Национальная стихия в 
Азербайджане; Новая программа партии «Мусават»; Али 
Мирза. «России нужна Армения без армян»; Али Мирза. 
Значение «армянского вопроса» в наступательном движении 
России на Кавказ в XVIII столетии; Исрафил Бей. Воспо-
минания об азербайджанской армии; Исрафил Бей. Методы 
освободительной борьбы Ю.Пилсудского; Б.Е.Агаоглу. 
Единый фронт на Соловках; А.К. Май 1920 года в Азербай-
джане; Джангир Казем-Бек. Восстание в Гяндже; Афша-
ранлы. Боеспособность азербайджанской национальной 
армии; Наги Байрамлы.  Партизаны на Кавказе; А.А. 
Турецкий деятель об Азербайджане; Али Султан.  Юбилей 
1000-летнего бессмертия (К 1000-летию со дня рождения 
Фирдовси); Приложение. О. Найман Мирза. К 15-летию 
независимости Азербайджана; О. Найман Мирза. К истории 
идеи Кавказской Конфедерации; О. Найман Мирза. К 15-ой 
годовщине смерти Фатали Ханхойского; Воззвание Комитета 
Независимости Кавказа ко всем патриотам Кавказа; Протест 
угнетаемых Россией народов на имя председателя XVI 
сессии Лиги Наций; Али Мардан Топчибаши; Похороны Али 
Мардана Топчибаши; Речь Тау Султана Шакмана, произне-
сенная над могилой Али Мардан бека Топчибаши; Письмо 
А.А. Топчибаши; Решения Кавказской Конференции; Похо-
роны маршала Пилсудского и участие кавказцев в нацио-
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нальном трауре Польши; О «Протестах», печатаемых в 
журнале «Кавказ»; Письмо в редакцию; Ответ на демагогию 
сотрудников журнала «Кавказ»; Жан Мартин на Кавказе; 
Современная литература Азербайджана; Протест народов 
«Прометея»; Съезд партии «Мусават»; Бюллетень партии 
«Мусават»; Протест лиги «Прометей»; Программная статья 
Эмин бея Расул-заде; М.Ч. (Магомет Чукуа) «Лагери смерти 
в СССР »; М.Ч. (Магомет Чукуа) Люди с вывореченными 
мозгами; Доклад Эмин бея Расулзаде (Письмо из Берлина); 
Народам Кавказа; «Неблагополучно» и среди «советских 
писателей» в Азербайджане; Меморандум Комитета дружбы 
народов Кавказа, Туркестана и Украины в Лигу Наций; 
Проф. Г.Йашке. Порабощенные Россией народы на Лозанн-
ском конгрессе 1916 году; Побольше спокойствия; Майский 
номер журнала «Гуртулуш»; А. Азери. О книге М.Б. Мамед-
заде; Об авторах; Комментарии; Фотографии; Весомый вклад 
в исследование азербайджанской эмигрантской литературы 
(Асиф Рустамли). 

 
*** 
1982 

982. Стилевое многообразие современной aзербай-
джанской прозы: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук: 10.01.02 – Советская лите-
ратура / Вилаят Гулиев; АН Азерб. ССР, Ин-т Лит. им. 
Низами. – Баку, 1982. – 115 с. 

983. Стилевое многообразие современной Азербай-
джанской прозы: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук: 10.01.02 - 
Советская литература / Вилаят Гулиев; АН Азерб. ССР, Ин-т 
Лит. им. Низами. – Баку, 1982. – 24, [1] с. 

 
1990 

984. Азербайджанская филологическая мысль и рус-
ская литературно-общественная среда (первая половина 
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ХIX в.): Автореферат диссертации на соискание ученой  
степени доктора филологических  наук (10.01.03; 10.01.01) / 
Вилаят Гулиев; АН Азерб. ССР, Ин-т Лит. им. Низами. – 
Баку, 1990. – 59 с. – (диссертация на азербайджанском 
языке). 

 
2011 

985. Полькие татары в Азербайджане: [Генераль 
Мацей Сулькевич, братья О. и Л. Кричинские] / [Вилаят 
Гулиев] Редактор [Гасан Гасанов]. – Торун: [Adam Marshalk],  
2011. – 162 c. 

Польско-литовские татары, как и представители других 
тюрко-мусульманских народов бывшей Российской империи 
сыграли определенную  роль в образовании и укреплении 
Первой Азербайджанской Республики (1918-1920), в 
обеспечении деятельности ее государственных институтов. 
«Десант» из польско-литовских татар, состоящий из 
высококлассных и опытных специалистов, успешно работал 
в разных министертсвах и учреждениях молодой республики, 
в армии, в области образования и здравохранения, в 
законадательной сфере. В книге на основе архивных 
источников Польши и Азербайджана инициирована изучения 
этого важного периода истории наших народов. 
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Книги, редактированные Вилаят Гулиевым 
 

2006 
986. Маммадов, И. Армяно-азербайджанский конфликт: 

история, право, посредничество / Ильгар Маммадов, Тофик 
Мусаев; под общ. ред. Вилаят Гулиева. – Тула: Гриф и К, 
2006. – 192 с.  

Книга имеет своей целью ознакомить, прежде всего, 
политиков, дипломатов, ученых-историков и правоведов с 
историческими и правовыми аспектами, а также с процессом 
посредничества одного из самых сложных и затяжных воору-
женных конфликтов современности, уходящего корнями в 
историю и с новой силой вспыхнувшего накануне глобаль-
ных геополитических изменений, связанных с распадом 
Советского Союза и образованием на его пространстве 
новых независимых государств. 

 
2008 

987. Маммадов, И. Армяно-азербайджанский конфликт: 
история, право, посредничество: [На обл. изображен фраг-
мент карты Азербайджанской Демократической Республики 
1918-1920 гг., представленной на Парижской мирной кон-
ференции. Данная карта из архива Р.Абуталыбова, посвя-
щается жертвам армянского террора и агрессии] / Ильгар 
Маммадов, Тофик Мусаев; под общ. ред. Вилаят Гулиева. – 
Баку: [б.и.], 2008. – 196 с. 

 
2014 

988. Избранное: в 4-х томах /А. А. Топчибашев ; сбор 
материалов и сост., авт. предисл. и послесловия Г. А. 
Гасанов; науч. ред. Г. А. Гасанов, В. М. Гулиев, С. М. Исха-
ков; М-во иностранных дел Азербайджана АДА-Ун-т. – Баку: 
[Чашыоглу], 2014. – Том 1. Журналистская деятельность 
1898-1914. – 574, [2] с. 
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2015 
989. Венгерская пресса об Азербайджане 2014: [В этой 

книге представлены разные авторы, разные информационные 
агентства и периодические издания. Но всех их объединяет 
одно общее стремление - интерес к Азербайджану и южно-
кавказскому региону в целом, желание внести свой посиль-
ный вклад в развитие более устойчивого и многостороннего 
сотрудничества между нашими народами и странами]: 
[Посольство Азербайджанской Республики в Венгрии] / 
сост.: З.Пашаев, Е.Коман; отв. за вып. В.Гулиев. – Budapest, 
2015. – 186 с. 

990. Избранное: в 4-х томах /А. А. Топчибашев; сбор 
материалов и сост. Г. А. Гасанов ; науч. ред.: Г. А. Гасанов, 
В. М. Гулиев, С. М. Исхаков ; М-во иностранных дел Азер-
байджана АДА-Ун-т . – Баку: [Чашыоглу], 2015. – Том 2 Об-
щественно-политическая деятельность 1894-1918. – 438, [1] с. 

991. Избранное: в 4-х томах / А. А. Топчибашев; сбор 
материалов и сост. Г. А. Гасанов; науч. ред. Г. А. Гасанов, В. 
М. Гулиев, С. М. Исхаков; М-во Иностранных Дел Азер-
байджана АДА-Ун-т . – Баку: [б.и.], 2015.  – Том 3 Госу-
дарственническая деятельность 1918-1920.607, [1] с. 

992. Избранное: в 4-х томах /А. А. Топчибашев; сбор ма-
териалов и сост., авт. послесловия Г. А. Гасанов; науч. ред. Г. 
А. Гасанов, В. М. Гулиев, С. М. Исхаков ; М-во Иностранных 
Дел Азербайджана АДА-Ун-т . – Баку: [б.и.], 2015. – Том 4 
Эмигрантская деятельность 1920-1934. – 419, [1] с. 

 
2018 

993. Алимардан бек Топчибашев. Избранное из 
«Каспия» / Составитель, авт. предисл. и коммент. Вилаят 
Гулиев. – Баку: Зардаби LTD, 2018. – 128 c. 

В книге собраны некоторые характерные статьи 
выдающегося публициста и общественного деятеля, первого 
редактора-азербайджанца газеты «Каспий», изданной в Баку в 
1881-1919 гг. В этих публикациях и статьях нашла свое 



Biblioqrafiya 

 259 

отражение духовная и общественно-политическа жизнь не 
только родного Азербайджана, а в целом Южного Кавказа в 
годы Первой русской революции. Творческое наследие А. 
Топчибашева сыграло огромную роль в пробуждении нацио-
нальной интеллигенции Азербайджана, в формировании 
просветительских идей  и в дальнейшем открыло путь к идее 
самостоятельности игосударственности Азербайджана. 

Газеты, открывшая дорогу к Республике; По поводу 
открытия в Баку первого русско-мусульманского женского 
училища; Первый татарский драматург (Памяти М.Ф.Ахун-
дова); Литература азербайджанских татар (О книге Ф.б. 
Кочарлинского); Самодеятельность мусульманки; Новый 
бакинский казий; Кавказские картины; Мусульманская духов-
ная семинария; Газета на татарском языке в Баку; Мусуль-
мане в освободительном движении; Эра возрождения мусуль-
ман; Новые жертвы; К положению кавказских мусульман; К 
персидской конституции; Памяти Исмаил бека Гаспринского; 
Примечания. 

 
2019 

994. Агаев, А. Где же наша интеллигенция?: подборка 
избранных статей из газеты «Каспий» / Ахмед бек Агаев 
(Агаоглу); сост., авт. предисл. и коммент. Вилаят Гулиев; 
ред. Ш. Гасанова. – Баку: Ганун, 2019. – 159 с. 

Выдающийся публицист Ахмед бек Агаев занимал ис-
ключительное место среди авторов «Каспiя». В годы работы 
в редакции ведущей бакинской газеты он в буквальном 
смысле этого слова стал лицом издания. В 1898-1905 годах 
на страницах «Каспiя» были напечатаны около 600 его 
статьей, очерков, корреспонденций и т.д. Публикации но-
сили очень масштабный характер по своей географии и 
тематике. Но по понятной причине основное внимание авто-
ра было уделено  проблемам, нуждам и чаяниям родного на-
рода – азербайджанских тюрков, упорно называемых цар-
скими властями татарами, инородцами, туземцами. В 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 260 

результате русскоязычный «Каспiй» в глазах современников 
постепенно и безвозвратно превратился в «мусульманский 
«Каспiй». В год празднования 150 летия Ахмед бека Агаева – 
Агаоглы некоторые наиболее характерные образцы его 
публицистического наследия собраны в данном сборнике. 

Содержание: Распоряжение Президента Азербайджан-
ской Республики o проведении 150-летнего юбилея Ахмед 
бека Агаоглу; Вилаят Гулиев. Самый плодовитый автор 
«Каспiя» (Пером масштабной личности); Конфуций и Ницше 
(О китайских делах); О необходимости газеты на татарском 
языке ;Опыт очерка о татарской народной поэзии; «Цивили-
заторы»; Ашики;  Татарин Асан в пьесе Горького «На дне»; 
Несколько искренних слов в адрес «Шярки-рус»; Редкий 
юбилей; Воспоминания о Петербурге (По поводу двухсот-
летия); Рабы шаблона; Раскольниковы и Кярамы; Положение 
мусульманских народов. Ретроспективный взгляд на исто-
рию; Положение мусульманских народов. Прогрессисты и 
младотурки; Где же наша интеллигенция?; «Отелло» Шекс-
пира и «Разбойники» Шиллера на татарском языке; Коммен-
тарии и примечания; Список статьей Ахмед бека Агаева, 
опубликованных на страницах газеты «Каспий» в 1898-1905 
годах 

 
2022 

995. Джемил Александрович-Насыфи. Избранные 
произведения. История литовских татар и древняяистория 
Азербайджана. / Составитель и автор очерка о жизни и дея-
тельности Джемиля Александровича кандидат исторических 
наук Тамилла Керимова-Годжаева, редактор и автор пре-
дисловия Вилаят Гулиев. – Вильнюс, 2022. – 176. c. 

Джемиль Александрович (1883-?) – журналист, археолог,  
историк, этнограф и краевед литовско - татарского проис-
хождения. Был активным участником «мусульманского дви-
жения» в царской России. Творческую деятельность начал в 
1907 году, будучи студентом Московского Высшего 
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Технического училища. В 1924-1929 гг. жил в Баку, работал 
заместителем председателя Археологического Комитета 
Азербайджана, а также научным сотрудником в Обществе 
Обследования и Изучения Азербайджана – предтече Нацио-
нальной Академии Наук Азербайджана. Дж. Александрович 
является автором многочисленных исследований об истории, 
этнографии, быта, жизненнего уклада родного народа – 
литовских татар. Он внес свою лепту также в изучение 
древней истории и материальной культуры Азербайджана, 
опубликовав ряд интересных научных работ в 1920-е годы. 
Впервые научное наследие Джемиля Александровича в виде 
отдельной книги представляется современному читателю. 
Надеемся, что она вызовет определенный интерес и в Литве, 
и в Азербайджане.  

Содержание: Наш Джемил Александрович (Вилаят 
Гулиев); Литовские татары в истории и культуры Азер-
байджана: Джемиль Александрович-Насыфи (Тамилла 
Керимова-Годжаева). Часть первая: Статьи и исследования 
Джемиля Александровича, посвященные истории и этног-
рафии литовских татар. Часть вторая: Статьи Джуьшля Адек-
сандровича по истории, культуре и природе Азербайджана.  
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Научно‐публицистические	
статьи,	опубликованные	

в	сборниках	и	в	периодических	изданиях	
	

1979 
996. Первые Низаминские дни поэзии: [в Азербай-

джане] / Вилаят Гулиев // Известия АН Азерб.ССР: Сер. 
Литературы, языка и искусства. – 1979. – № 4. – С.25-27	

	
1980	

997.  «Искендернаме»изучается в Америке. / Вилаят 
Гулиев // Известия АН Азербайджанской ССР.  Серия лите-
ратуры, языка и искусства. – 1980. – № 3. – С.138-140. 

	
1981 

998. Стилевые искания современной прозы. Анали-
тико-социологический стиль: [резюме]  /Вилаят Гулиев // 
Известия АН Азерб.ССР: Сер. Литературы, языка и 
искусства. – 1981. – № 1. – С.28.  

 
1982 

999. Легенды об Искендере за океаном. Герои Низами 
Гянджеви в работах американского литературоведа и 
критика / Вилаят Кулиев // Литературный Азербайджан. – 
1982. – №3. – C.112-113. 
 

1983 
1000. Мирза Казымбек и русская литературная среда 

XIX века: [резюме] / Вилаят Гулиев // Известия АН 
Азерб.ССР: Сер. Литературы, языка и искусства. – 1983. – № 
4. – С.83 
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1984 
1001. Рубежи прозы и позиция критика: Рецензия на 

книгу «Гасан Гулиев. Рубежи прозы / Вилаят Кулиев. // 
Вопросы литуратуры. – 1984. – № 2. – С.226-231. 

1002.  Связи Хачатура Абовяна с азербайджанскими 
просветителями / Вилат Кулиев // Тезисы Всесоюзной 
научной конференции «Хачатур Абовян и литература 
народов СССР». – Ереван, 1984. – С.56-58. 
 

1985 
1003. Голос истины: О книге Р.Гусейнова «Выше 

времени», представленной на соискание Государственной 
премииАзербайджанской ССР, повествующей о Муслиме 
Магомаеве и ГусейнДжавиде / В.Кулиев //Вышка.– 1988.– 20 
марта.– С.3. 

1004. Мирза Казем-Бек и А.Бакиханов // Доклады АН 
Азербайджанской ССР. – том XLI. – 1985. – № 6. – C. 74-78. 

1005. Мирза Казем Бек и Европа / Вилаят Гулиев // 
Азербайджанско-европейские литературные взаимосвязи  / 
АН Азерб. ССР, Ордена дружбы народов ин-т литературы 
им. Низами. – Баку: Элм, 1985. – С.20-45. 

1006. Об одной инициативе Мирзы Казем Бека / 
Вилаят Гулиев // Доклады АН Азерб.ССР. – 1985. – C XLI. – 
№11. – S. 67-70. 
 

1986 
1007. Забытые стихи Мирза Джафара Топчибашев:[о 

выдающемся азербайджанском учёном-востоковеде М.Д. 
Топчибашеве, обнаружены два стихотворения, вышедшие 
отдельным изданием в Петербурге] / Вилаят Кулиев // 
Молодежь Азербайджана. – 1986. – 30 октября. – С. 4. 

1008. Книга посвященная Востоку: [Рец.: Избранные 
труды Мирзы Казем-Бека. – Баку:Элм, 1985] / Вилаят Гулиев 
// Kitablar aləmində. – 1986. – № 4. – S.44-45. 
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1987 
1009. Издано в Петербурге: (о киге стихотворение 

М.Д.Топчибашева, изданной в столице России в 1835 году) / 
Вилаят Кулиев // Kitablar aləmində. – 1987. – № 1. – C. 49-50. 

1010. К вопросу о связях М.Ф.Ахундова с русским 
востоковедениями. М.Ф.Ахундов и Н.Ф.Дубровин: [резю-
ме] / Вилаят Гулиев // Известия АН Азерб.ССР: Сер. 
Литературы, языка и искусства. – 1987. – № 3. – С.108. 

1011. Каждодевный выбор: о книге А.Бабаева «Муж-
чины жили мало» / Вилаят Кулиев, Сара Османлы // Лите-
ратурный Азербайджан. – 1987. – № 4. - С. 123-124. 

1012. М.Ф.Ахундов и русский военный историк 
Н.Ф.Дубровин / Вилаят Кулиев // Доклады Академии Наук 
Азебайджанской ССР. – том XVIII. – № 10. – 1987. – C.72-75. 

1013. Мирза Казем-Бек и татарские просветители / 
Вилаят Гулиев // Известия АН Азербайджанской ССР, Серия 
Литературы, языка и искусства. – 1987. – № 4. – С.61-67. 

1014. Нет чести выше!: [о коренных переменах, перес-
тройке и демократизации] / Вилаят Кулиев // Елм – 1987. – 7 
ноября. – С.2. 

1015. Он сам выбрал свой путь: К 100-летию 
Ю.В.Чеменземинли / Вилаят Гулиев // Литературный 
Азербайджан. – 1987. – № 10. – С.87-92. 

1016. Публикуются впервые: Новые документы о 
М.Ф.Ахундове: К 175-летию М.Ф.Ахундова: [представлена 
часть деловой переписки М.М.Ахундова] / Вилаят Гулиев // 
Литературный Азербайджан. – 1987. – № 12. – С.97-109. 

1017. Раскрытые страницы: [рец.: А.К.Рзаев. Азербай-
джанские востоковеды. – Баку: Элм, 1986 г. ] / Вилаят 
Гулиев, Сара Османлы // Литературный Азербайджан. – 
1987. – № 4. – С.124-126. 

 
1988 

1018. Встреча с живым классиком: [к 60-летию клас-
сика киргизской советской литературы] / Вилаят Кулиев. // 
Баку. – 1988. – 13 декабря. – C.4 
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1019. Г.Тукай и Азербайджанская литературно-об-
щественная мысль начала ХХ века / Вилаят Гулиев // 
Советская тюркология. – 1988. – № 2. – С.43-50. 

1020. Голос истины: На соискание Государственной 
премии Азербайджанской ССР. О книгах «Зеленый лист» и 
«Джавиды» литературоведа Рафаеля Гусейнова, выдвинутых 
на соискание Госпремии республики / Вилаят Гулиев // 
Вышка. – 1988. – 20 март. – С.3. 

1021. Нам все былые недомолвки домолвить ныне 
долг велит!» -к 80 летию Микаила Мушвига: [беседа 
замдиректора Института литературы АН Азерб. ССР об 
азербайджанском поэте Микаиле Мушвиге] / Вилаят Гулиев; 
беседу вел Н.Рагимов // Молодежь Азербайджана. – 1988. – 4 
июня. – С. 1-2. 

1022. Неизвестный современник Мирзы Фатали 
Ахундова: в преддвери 175-детия со дня рождения великого 
азербайджанского писателя и просветителя М.А.Ахундова / 
Вилаят Кулиев // Баку. – 1988. – 12 октября. – С.12 

1023. Пути прозы, труды прозы: полемические заметки 
о современной азербайджанской прозе / Вилаят Кулиев // 
Литературный Азербайджан. – 1988. – № 4. – С. 99-118. 

1024. Справедливость – эликсир жизни. 
Размышления о роли и месте нравственной категории 
справедливость в современной жизни / Вилаят Кулиев // 
Баку. – 20 августа. – 1988. – С. 3. 

1025. Стихотворения Мирзы Джафара Топчибашева / 
Вилаят Гулиев // Доклады АН Азерб.ССР. – 1988. – Т.XLI, № 
2. – С.65-68. 

 
1989 

1026. Блокада? Другого выхода нет! «газета «Смена» / 
Вилаят Гулиев // Ленинград. – 1989. – 14 октября.  

1027. Вопросы, вызванные ответом...: [по поводу 
ответа ответа В.И.Козлова] / Вилаят Гулиев. // Елм. – 1989. – 
30 сентября. – С.3-4. 
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1028. Н.А.Талипов.Общественная мысль в Иране в 
XIX- начале XX в.- М.: Наука, 1988: [рец. Об одноименной 
книге] / Вилаят Гулиев // Советская тюркология. – 1989. – № 
6. – С.111-115. 

1029. Пора сорвать маску с армянских реваншистов: 
(Текст выступления на Всесоюзной научной конференции 
«Роль взаимовлияния и взаимообогащения литератур на-
родов Востока в развитии и укреплении межнациональных 
отношений и интернационального воспитания» / Вилаят 
Гулиев. Ташкент. – 1989. – сентябрь. 

1030. Республика весны: [о знаменательном событии – 
28 апреля в истории азербайджанского народа] /Вилаят 
Гулиев //Баку, 1989.- 27 апреля.- С. 3. 

1031. Рожден в 39-м, арестован в 37-м...: Диалог поэта-
переводчика Ильи Дадашидзе и литературоведа и критика 
Вилаята Кулиева // Литературная газета. – 1989. – 16 
августа. – С.6. 

1032. Тревога, боль, надежда: [О событиях вокруг На-
горного Карабаха] / Вилаят Гулиев // Елм. – 1989. – 3 июня. – C. 1. 

1033. Угон скота – не геноцид!» / Вилаят Гулиев // Елм. 
– 1989. – 26 августа. – S.1. 

 
1990 

1034. Опасная тенденция: Главному редактору газеты 
«Литературная Россия» тов. Э.Сафонову: [письмо веду-
щих сотрудников института литературы имени Низами 
АН.АЗ ССР в связи опубликовынной статие «Беда… Вот она 
какая»] / Я.Караев, С.Лукьянова, Вилаят Гулиев и др. // 
Бакинский рабочий. – 1990. – 21 февраля. – С.3. 

1035. Послесловие интервьюемого: [После появления 
интервью в ленинградской газете «Смена» в Армении и 
России появились] / Вилаят Гулиев // Елм. – 1990. – 19 май. 
– C. 2. 
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1992 
1036. Путь в Баку? Письмо редактору «Морнинг стар», 

3 ноября 1978 г. О судьбе 26 бакинских комиссаров / Вилаят 
Кулиев // Tarix. – 1992. – № 2. 

 
1997 

1037. Бехбуд хан – жертва армянского террора / 
Вилаят Гулиев // Панорама. – 1997. – 16 октября.- С. 1-2; 17 
октября.- С. 2.; 21 , 22, 23 октября. – С. 1-2. 

1038. Путеводитель в мир Узеира: [об изданной 
энциклопедии «Узеир Гаджибеков»] / Вилаят Гулиев // 
Панорама. – 1997. – 18 января. – С. 1,5. 

 
1998 

1039. Прорубившие окно в Европу: Делегация 
Азербайджанской Республики в Мирной конференции в 
Париже / Вилаят Гулиев  // Письма из Парижа /Алимердан 
бек Топчибашев. – Баку, 1998. – C. 3-18; Панорама. – 1998. – 
28, 30 мая. – С. – С. 2,4. 

1040. Шейх Шамиль, Мирза Казем Бек, Гейдар 
Гусейнов и ... Мир Джафар Багиров / Вилаят Гулиев // 
Панорамa. – 1998. – 12, 13, 15, 16 мая. – C. 2-3. 

 
1999 

1041. Вилаят Гулиев: Нас не устраивает позиция Росии 
в Карабахском вопросе. Министр иностранных дел Азер-
байджана Вилаят Гулиев полагает, что его страна строит 
демократическое государство европейского типа на Кавказе / 
Вилаят Гулиев  // Независимая газета. – 1999. – 3 декабря. 

 
2000 

1042. Вилаят Гулиев: [сообщение министра иностран-
ных дел Азербайджана] / Вилаят Гулиев // Зеркало. – 2000. – 
4 февраля. – С.2. 
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1043. Ни Азербайджан, ни Армения не в состоянии 
самостоятельно решать Карабахскую проблему. Министр 
иностранных дел Вилаят Гулиев не исключает вмешатель-
ство третьих сил в решение нагорно-карабахского конфликта  
/ Вилаят Гулиев  // Наш век. – 2000. – 20 января. 
 

2002 
1044. Политик, обьединяющий восток и запад / Вилаят 

Гулиев // Heydər Əliyev və Şərq: altı cilddə. – Bakı, 2002. – K. 
1. – S.14-15. 

 
2003 

1045. В Совете Европы верят в Президента Азербай-
джана, заявляет министр иностранных дел Вилаят 
Гулиев: [интервью главы внешнеполитического ведомства 
Азербайджана; интервью вели Р.Миркадыров, М.Яшароглу] / 
Вилаят Гулиев // Зеркало. – 2003. – 7 ноября.- С. 1. 

1046. Новые предложения по Карабаху будут пред-
ставлены в начале ноября: об этом сообщил министр 
иностранных дел Азербайджана: [о встрече с сопред-
седателями Минской группы ОБСЕ] // Зеркало. – 2003. – 10 
октября. – С. 2. 

 
                                                 2005 

1035. Восстание в Гяндже. Вспоминая о событиях 1920 
года / Вилаят Гулиев // Эхо. – 2005 . – 12 января. 

 
2006 

1047. Я никогда не цеплялся за должность и не 
входилни в какие группировки и не был представителем 
какого-то клана» - заявил бывший министр иностранных 
дел, ныне посол Азербайджана в Польше Вилаят Гулиев / 
Вилаят Гулиев // Зеркало. – 2006 . – 11 февраля. – С.9-10. 
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2007 
1048.  Ахмед Агаоглу – «последний из могикан» / 

Вилаят Гулиев // Зеркало. – 2007. – 1 сентября. – С. 41; 8 сен-
тября.- С. 27, 15 сентября. – С. 28; 22, 29 сентября. – С. 41. 

1049. О Кара Караеве, о Британике и об очередной 
буре в стакане воде... / Вилаят Гулиев // Зеркало. – 2007. – 
15 сентября. – С.26-27 

1050. Шапшал – азербайджановед, или братья наши – 
караимы / Вилаят Гулиев // Зеркало. – 2007. – 3 ноября.- С. 
42; 10 ноября. – С. 51; 17 ноября. – С. 41; 24 ноября. – С. 41; 
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Казем-Бек, Гейдар Гусейнов и Мир Джафар Багиров... / 
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/ Вилаят Гулиев // Зеркало. – 2010. – 9, 16 октября. – С.33; 23, 
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февраля. – С.40; 26 февраля. – С.42; 12 марта – С.42.  

1068. Ссора трех мудрецов, или История одного 
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Зеркало. – 2011. – 21, 28 мая. – C.41; 4 июня. – C.41; , 11 
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1077. Отзвуки Будапештского восстания в СССР: 
Жертвы-азербайджанцы Венгерской революции 1956 г. / 
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Ибрагимова: [Прозаика, драматурга, публициста, перевод-
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Литературный Азербайджан. – 2019. – № 2. – С.84-94. 
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1083. Самый плодовитый автор «Каспiя»: Ахмед бек 
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Каспiй. – 2019. – 28 сентября. – С.10. 
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С.3-5. 

 
2022 

1087. Год: Город Шуша – торжество победы / Вилаят 
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1092. Агаев, Э. Сьезд писателей Азербайджана. История 
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Академия образовательных наук Грузии. – Тбилиси, 2010. – 
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общенационального лидера Гейдара Алиева [в венгерской 
столице в концертном зале Дуна Палота состоялся концерт 
симфонической музыки, посвященный памяти общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева. С вступительной речью 
перед гостями выступил Чрезвычайный и полномочный 
посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев] / Вугар 
Сеидов // Бакинский рабочий. – 2010. – 10 декабря. – С.2.  

1113. Ягубова, В. Камал Абдулла: «Вилаят Гулиев де-
лает все от него зависящее, для того чтобы жили и те произ-
ведения, которые заслуживают чести быть включенными в 
автобиографию нации» / В. Ягубова // Зеркало. – 2010. – 11 
ноября. – С. 8. 



Biblioqrafiya 

 279 

2011 
1114. Важный вклад в литературоведение: [в Цен-

тральной научной библиотеке (ЦНБ) Национальной акаде-
мии наук Азербайджана (НАНА) состоялась презентация 
книги «Из наследия азербайджанских политических эмиг-
рантов в Польше (30-е годы ХХ века)». Составитель и 
научный редактор монографии – доктор филологических 
наук посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев] // 
Каспий. – 2011. – 15 июня. – С. 8.  

1115. Мамедова, К. В Венгрии издана книга о нагорно-
карабахском конфликте: [Намика Алиева «Международное 
право и нагорно-карабахский конфликт» на венгерском 
языке, в котором дано предисловие посла Азербайджана в 
Венгрии Вилаята Гулиева] / Камаля Мамедова // Комсомоль-
ская правда. – 2011. – 2-8 августа. – С.5.  

 
2012 

Вилаят Гулиев – 60 
1116. В Венгрии начала работу вторая международная 

конференция Международного форума азербайджанских 
студентов и выпускников ASAIF:[ С приветственной речью 
к участникам форума обратился посол Азербайджана в 
Венгрии Вилаят Гулиев. В своем выступлении дипломат 
отметил первостепенность молодежной политики государ-
ства и внимание, уделяемое вопросам образования граждан 
Азербайджана в ведущих зарубежных университетах мира] // 
Бакинский рабочий. – 2012. – 7 апреля. – С.1, 3. 

1117. В Венгрии почтили память общенационального 
лидера Гейдара Алиева: [посол Азербайджана в Венгрии 
Вилаят Гулиев рассказал о большом вкладе общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева в становление и укрепление 
азербайджанского государства как в советский период, так и 
в годы независимости, развитие национальной науки, обра-
зования и других сфер] // Бакинский рабочий. – 2012. – 9 мая. 
– С.4. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 280 

1118. Венгрия и Азербайджан подпишут новый про-
токол о двусторонних экономических отношениях [посол 
Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев встретился с 
госсекретарем офиса премьера-министра, сопредседателем 
азербайджано-венгерской межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству Питером Сиярто] // 
Бакинский рабочий. – 2012. – 4 октября. – С. 5. 

1119. Гасанова, Ш. Общественность Венгрии владеет 
обширной информацией о карабахском конфликте: На 
вопросы «Эхо» отвечает директор Центра Кавказа при 
Институте общественно-политических исследований AZER-
GLOBE Шялаля Гасанова: [на английском и венгерском 
языках издан фотоальбом «Агдам: Хиросима Кавказа», 
котором дано предисловие посла Азербайджана в Венгрии 
Вилаята Гулиева «Агдам: белый город с черной судьбой»] / 
Шелале Гасанова // Эхо. – 2012. – 22 декабря. – С. 5. 

1120. Молодежные организации Азербайджана и Вен-
грии провели встречу в Будапеште // Бакинский рабочий. – 
2012. – 10 апреля. – С.3. 

1121. Обсуждены вопросы сотрудничества Азербай-
джана и Венгрии в области молодежной политики: [на 
встрече присутствовали заведующий отделом политического 
анализа и информационного обеспечения Администрации 
Президента Эльнур Асланов, министр образования Мисир 
Марданов, послы Азербайджана в Венгрии и Польше Вилаят 
Гулиев и Гасан Гасанов, исполнительный директор 
Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов] // 
Бакинский рабочий. – 2012. – 10 апреля. – С.3. 

1122. Посольство АР в Венгрии: «Информация о 
приостановлении дипломатических отношений между 
Баку и Будапештом - абсурд и провокация» [в диппред-
ставительстве состоялась встреча посла Азербайджана в 
Будапеште Вилаята Гулиева с директором департамента 
МИД Венгрии по Восточной Европе, Южному Кавказу и 



Biblioqrafiya 

 281 

Центральной Азии Эрне Кешнени, и он опроверг эти 
сообщения] // Бакинский рабочий. – 2012. – 6 сентября. – С. 3. 

 
2013 

1123. Годжаева, К. Древние азербайджанские экспонаты 
в Венгрии: [В Национальном парке в регионе Бугач в 
Венгрии 10-11 августа прошел традиционный «День пред-
ков», посвященный древним тюркам на территории Венгрии. 
На мероприятии также присутствовал посол Азербайджана в 
Венгрии Вилаят Гулиев] / Кямаля Годжаева // Комсомоль-
ская правда. – 2013. – 13-19 августа. – С.9.  

 
2014 

1124. Книга выдающегося ученого-востоковеда Аиды 
Имангулиевой издана на венгерском языке: [перевел 
книгу бывший дипломат Тамаш Вархаги по инициативе 
посольства Азербайджанской Республики в Венгрии] // 
Бакинский рабочий. – 2014. – 11 октября. – С.3. 
 

2016 
1125. Анар. ЛИК Азербайджана -Литература, Искусство, 

Культура Азербайджана. Возвращение достойных имен ,(О 
литературно-исторических поисках Вилаята Гулиева). 3-ая 
книга. – Баку, 2016. – С.674-677. 
 

2017 
1126. Подписан меморандум между Академией госу-

дарственного управления и Университетом государствен-
ной службы Венгрии: [в мероприятии принимали участие 
ректор Академии государственного управления, академик 
Урхан Алекберов, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят 
Гулиев, высокопоставленные официальные представители 
Венгрии, заведующий отделом научной организации АГУ, 
доцент Раджаб Рагимли, сотрудники нашего посольства] // 
Бакинский рабочий. – 2017. – 25 октября. – С. 2. 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 282 

2018 
1127. Ахундова, Э. От Центральной Азии до Централь-

ной Европы: Азербайджан продолжает нести миру правду 
/Эльмира Ахуундова // Каспий. – 2018. – 26 мая. – С. 8-9. 

1128. Вилаят Гулиев: «Одним из важных этапов на 
пути независимости было признание нового государства 
в международном масштабе»: [ученый исследователь, 
посол Вилаят Гулиев представил АЗЕРТАДЖ Меморандум, 
представленный правительством АДР Парижской мирной 
конференции о финансово-экономической жизни Первой 
Республики, опубликованной в книге «Claims of the 
Delegation of the Caucasian Azerbaijan»] // Бакинский рабочий. 
– 2018. – 7 апреля. – № 65. – С. 4. 

1129. Издана книга Алимардан бека Топчибашева: 
[книга «Мы верили, что наш народ будет жить независимо»] 
// Ежедневные новости. – 2018. – 13 апреля. – С. 10. 

 
2019 

1130. Распоряжение Президента Азербайджанской 
Республики o награждении сотрудников органов дипло-
матической службы Азербайджанской Республики, 9 
июля 2019 г.: [Гулиева Вилаята Мухтар оглу - орденом «За 
службу Отечеству» 2-й степени] // Бакинский рабочий. – 
2019. – 10 июля. – С.3. 

 
*** 

1131. Ахундова, Э. Океан, отраженный в капле: Вышли в 
свет книги, в которых представлены избранные статьи Ахмед 
бека Агаева (Агаоглу), опубликованные в газете «Каспiй» / 
Эльмира Ахундова  // Каспiй. – 2019. – 5 октября. – С.12-13. 

 
2021 

1132. Об отзыве В.М.Гулиева c должности чрезвычай-
ного и полномочного посла Азербайджанской Республики 
в Венгрии: Распоряжение Президента Азербайджанской 



Biblioqrafiya 

 283 

Республики: г.Баку, 23 июля 2021 года // Бакинский рабочий. 
– 2021. – 24 июля. – С.4. 

 
*** 

1133. Габиббейли, И. О Вилаят Гулиеве / Иса 
Габиббейли, Исмихан Османлы // Габдулла Тукай и 
Азербайджан  / И. Габиббейли, И. Османлы. – Баку, 2021. – 
С. 471-473. 

1133aКто контролирует Шушу, тот контролирует 
Карабах: Вилаят Гулиев: Шуша, мы вернулись!: 
[Освобожденные от оккупации территории] // Бакинский 
рабочий. – 2021. – 18 сентября. – С.3-4. 
 

2022 
Вилаят Гулиев – 70 

1134. О назначении В.М.Гулиева чрезвычайным и 
полномочным послом Азербайджанской Республики в 
Боснии и Герцеговине: Распоряжение Президента Азер-
байджанской Республики; Баку, 4 мая 2022 года // Бакинский 
рабочий. – 2022. – 5 мая. – С.1. 
 

*** 
1135. Год города Шуша – торжество Победы!: [об од-

ноименной статье известного дипломата и литературоведа 
Вилаята Гулиева] // Бакинский рабочий. – 2022. – 7 января. – 
С.4. 

1136. Три досточтимые поэтессы Карабаха: [Хуршуд-
бану Натаван, Ашыг Пери, Камине, Фатма-Ханым: Об 
одноименной книге Вилаят Гулиева, приуроченной к «Году 
города Шуша»] // Мир литературы. – 2022. – № 8 (169), 
сентябрь. – С.3. 
 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 284 

	
	

V	Hissə	
	

Digər	xarici	dillərdə		
	

Əsərləri	
İngilis dilində 

 
1997 

1137. Mammad Amin Rasulzadeh. Azerbaijan history in 
brief / Vilayat Guliyev // Azernews. – 1997. -  11 June. 

1138. Shahriyar – the last great XXth century poet / 
Vilayat Guliyev // Azernews. – 1997. – 21 September . 

1139. Strange history of the Baku oil head-guarters / 
Vilayat Guliyev // Azernews. – 1997. – 16 May. 

1140. The history of Tazapir mosque / Vilayat Guliyev // 
Azernews. – 1997. – 2 december.  

 
2000 

1141. Border disputes rumbles on Caspian / Vilayat 
Guliyev // Business News. – 2000. – 28 august.  

1142. Highlights 2000 Azerbaijan`s admission to the 
Council of Europe and the Millennium Summit in New York. 
Caspian Energy / Vilayat Guliyev // Azerbaijan International 
Analytical Journal. – 2000. – N 7, Winter. – P.22-24. 

 
2001 

1143. Azeri FM Says His Statement May Have Been 
Distorted / Vilayat Guliyev // Iran news political desk. – 2001. – 
6 june.  
 

2002 
1144.  A Politician who connects east with west / Vilayat 

Guliyev // Heydər Əliyev və Şərq: altı cilddə. – Bakı, 2002. – K. 
1. – S.12-13. 



Biblioqrafiya 

 285 

2003 
1145.  Iragi Embassy in Baku suspends its diplomatic 

aktivities / Vilayat Guliyev // The Herald Azerbaiyan`s weekly 
newspaper. – 2003. – 15-21 april. 

 
2012 

1146. “Azerbaijan-Hungary: A dialogue of cultures”: VI. 
International conference (speeches, articles and reports) ( 24-25 
november 2011, Budapest)./ Foreword Ambassador of the 
Republic of Azerbaijan in Hungary V. Guliyev. – Budapest: 
Eletkep Alapitvany, 2012. – 212 p. 

 
2015 

1147. The azerbaijani school in Russian orientalism: the 
first half of 19th century: dedicated to the 70th anniversary of the 
National Academy of Science of Azerbaijan / Vilayat Guliyev; trl. 
S. Foy. – Budapest: L'Harmattan, 2015. – 343, [7] p. 

Contents: Introduction Chapter One Mirza Jafar 
Topchibashev as the first to represent Azerbaijani philological 
thought in the Russian scientific and educational environment 
Mirza Jafar Topchibashev and the university of Saint Petersburg 
Scientific activities Research in the field of Persian and Turkish-
Tatar literature Poetic creativity and connections with the Russian 
literary environment Chapter Two The role of Russian language 
Azerbaijani philological thought in the research of literature of 
the Near East and Azerbaijan Mirza Kazem-Beg creator of the 
Kazan school of Orientalism and his connections in Kazan 
literary circles Mirza Kazem-Beg as a researcher New Easters 
literature  and Muslim peoples of the Russian empire Mirza 
Kazem-Beg and problems in developing Azerbaijani literary in 
the 19th century Chapter Three Russian language Azerbaijani 
philology and the problem of East-West literary connections. 
Mirza Kazem-Beg`s role in establishing the faculty of Oriental 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 286 

languages in Saint Peterburg University. Mirza Kazem-Beg and 
Peterburg  environment of literature and culture. Mirza Kazem-
Beg`s role in the development of education of Turkic-language 
peoples of Russia and their convergence with values of Russian 
and Western culture. Mirza Kazem-Beg`s connections with 19th 
century representatives of Russian historical science, culture, 
literature and public opinion Instead of afterword Supplement. 
The origin of the Kazem-Beg dynasty- 200 years with Russia. 
 

2016 
1148. Debate around the “Shargi-Rus” (“The Russian 

Orient”) / Vilayat Guliyev // Mətbuat tarixi və publisistika 
məsələləri: [Elektron resurs]: [məqalələr toplusu] / AMEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2016. – S. 26-27. 

 
2018 

1149.  The first Democratic Republic in the East / Vilayet 
Guliyev // Global Ambassodor`s Journal (USA) volume 2? Issue 
2, June 2018. 

 
2019 

1150. International forum. The greate steppe. Its cultural 
Heritage and Rol in the World History. Paris 2019 15/5 
YUNESKO-da Nəsimi və Əhməd Ağaoğlunun yubileyləri qeyd 
olundu / Vilayat Guliyev // Türküstan. – 2019. – 16 may.  
 

Ərəb dilində 
1150a “Ədəbi səbklər” (“Ədəbi janrlar”) / Vilayət Quliyev  

Elçin; "Özümüz və sözümüz" kitabını ərəb əlifbasına çevirəni Əli 
Daşqın . – Urmiya, 1995. – 107 s. 

 
Fransız dilində 

1151. L`Azerbaidjan est fidele au partenariat avec l` 
OTAN (Azərbaycan NATO-nun səmimi tərəfdaşıdır) / Vilayet 
Gouliyev // Az-Media, janvier. – 2000. – № 6. 



Biblioqrafiya 

 287 

Macar dilində 
2010 

1152. Azerbajdzsan közeledne Europahaz. Vilayət 
Quliyev. Azərbaycan Avropa ailəsinin üzvüdür. müsahibə  // 
Magyar Nemzet. – 2010. – 18 sentyabr.  

1153. A ket Orszag között mindig nagyon yo viszony volt: 
[“Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər həmişə çox yaxşı olub”. 
Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Dr. Vilayət Quliyevlə 
müsahibə] / Vilayat Guliyev // Diplomatic magazine DiplomatA. 
– 2010. – № 12. – S.5-7. 

 
2011 

1154. Bekir Czobanzade Budapestban. Vilayat Guliyev 
(Bəkir Çobanzadə Budapeştdə). / Tərcümə edənlər: Laura Pal, 
Sveta Abdullayeva. – Budapest:  Kiado nəşriyyatı. – 2011. – 25 s. 

1155. Bir neçə söz: ön söz / Vilayət Quliyev // A nemzetközi 
jog es a Hegy-Karabahi konflikus / Namik Alijev. – Budapeşt, 
2011. – S. 7-9. 

1156. Elöszö (Ön söz) / Vilayat Gulijev // Röya Tagiyeva. 
Az azerbajdzsani szönyeg (Röya Tağıyeva. Azərbaycan xalçası). 
– Budapeşt: Corvina, 2011. – S.9-11. 

1157. Érdemes megtanulni az azerbajdzsáni nyelvet 
(Azərbaycan dilini öyrənməyə dəyər!) Kamal Abdulla, 
Kenessey Mária “Beszéljünk azerbajdzsániul. Egy ország és 
annak nyelve.(Gəlin Azərbaycanca danışaq.) / Vilayet 
Guliyev. – Budapeşt, 2011. – S.7-8. 
 

2012 
1158. Macar gənclərindən Azərbaycana töhfə: ön söz / 

Vilayət Quliyev // Azərbaycan macar gənclərinin gözü ilə: (gənc 
macar alimlərinin Azərbaycan haqqında araşdırmalar və esselər 
məcmuəsi. Azərbaycan, türk, macar və ingilis dillərində). – 
Budapeşt, 2012. – S. 9-13.  

1159. Mirza Feteli Ahundzade-az új azerbajdzsáni iroda-
lom megalapítója (Mirzə Fətəli Axundzadə yeni Azərbaycan 

V i l a y ə t  Q u l i y e v   

 288 

ədəbiyyatının banisidir). M.F. Ahundzade. Komédiák és próza 
(Komediyalar və nəsr) / Vilayet Guliyev. – Budapeşt. – 2012. – 
S. 6-17.  
 

2014 
1160. Azerbajdzsan kesz osztoszni emergiakeszletein 

“Elemi erdekünk a gazsztrada / Vilayat Guliyev // Magyar 
posta. – 2014. – 14 oktyabr.  

1161. Emlékek az elveszett paradicsomrol: ön söz / Vilayat 
Guliyev // Karabahi elbeszelesek (Qarabağ hekayələri) / Günel 
Anargizi. – Budapeşt, 2014. – S. 9-13. 

1162. En ismertem öt / Vilayat Guliyev //Aida İmangu-
liyeva. Az uyarab irodalam nagy alakajai (Aida İmanquliyeva. 
Yeni ərəb ədəbiyyatının böyük nümayəndələri. – Budapeşt: 
L`Harmattan nəşriyyatı, 2014. – S. 7-9. 

1163. Nem kezelyük dogmatikusan as iszlamot” / Vilayat 
Guliyev // Fiqyelö. – 2014. – mart. – S.29-31. 

1164. Orzsagunk tamogatja a konfliktusok bekes megol-
dasat”Bizim ölkəmiz münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə tərəf-
dardır) / Vilayat Guliyev // Diplomatik magazine DiplomatA. – 
2014. – № 3-4. – S.12-14. 
 

2015 
1165. Azərbaycanın böyük bəstəkarı və vətənpərvəri: ön 

söz / Vilayət Quliyev // Üzeyir Hadzsibeyli ed kiemelkedö elödei 
/ Zemfira Safarova. – Budapeşt, 2015. – S. 3-8. 

1166. Harminc év után, avagy új találkozás a "régi" 
Anarral. (Otuz ildən sonra, ya da “köhnə” Anarla yeni görüş.) / 
Vilayet Guliyev // Anar: Válogatott művei ( Seçilmiş əsərləri). 
Budapeşt, 2015. – S. 327-328. 

1167. Ebdürrehim Bey Haqverdiyev. Valogatott müvei. 
(Əbdürrəhim bəy  Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri. Macar dilinə 
tərcümə Mariya Keneşi). / Elözö -Ön söz Vilayət Quliyev. – 
Budapeşt, 2015. – S.3-7.  



Biblioqrafiya 

 289 

2016 
1168. Ahundova, Elmira. Heydar Aliyev. Személyiség és 

korszak / Felelös kiadó dr. V. Guliyev; ford. V. Tamás.-
Budapest: Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagyk 
övetsége, 2016. – C. I-III. – 635 ö. 

 
2017 

1169. Xocalı – Azərbaycanın mübarizə rəmzi: ön söz / 
Vilayət Quliyev // A Hodzsali nepirtas / Havva Mammadova. – 
Budapeşt, 2017. – S. 7-8. 
 

2018 
1170. Ahundova, E. Heydar Aliyev. Személyiség és korszak 

/ Elmira Ahundova; Felelös kiadó dr. V. Guliyev; ford. V. 
Tamás.-Budapest: Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi 
Nagykövetsége, 2018 . – 738 ö. 
 

2019 
1171. Ahundova, E. Heydar Aliyev. Személyiség és korszak 

/ Elmira Ahundova; Felelös kiadó dr. V. Guliyev; ford. V. 
Tamás.-Budapest: Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi 
Nagykövetsége, 2019. – C. I-III. – 635 ö. 

 
2020 

1172. Ebdürrehim bey Hagverdiyev. A hegy tetejen. 
Valogatott novellak / Vilayat Guliyev Elozso. – Budapeşt: 
Napkus Kiado, 2020. – S. 5-10. 

(Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Uca dağ başında. Seçilmiş 
hekayələr (macar dilində. Tərcümə edən Mariya Kenessey. 
Napkus Kiado nəşriyyatı, Budapeşt. 2020. Vilayət Quliyev. Giriş 
sözü) 

 
2021 

1173. Macarıstanın “Magyar nemzet” qəzetinə müsahibə. 
“Mi probaltuk elkerülni a haborul”. – 2021. – 21 iyul.  
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1174. Təqdimat / Vilayət Quliyev // Bakı Azərbaycan və ma-
car fotoqrafların gözü ilə: Fotoalbom. – Budapeşt, 2021. – S. 3. 

 
Polyak dilində 

2005 
1175. Przsedmowa (Giriş sözü) / Wilajat Guliyew // Witold 

St.Michalowski. Rzecz o Hejdarze Alijewe (Vitold St.Mihalov-
ski. Heydər Əliyev haqqında söz. – Warszawa, 2005 – S. 5-8. 

 
2006 

1176. Swietochowski, T. Przedmowa / Tadeusz 
Swietochowski.Wilajat Gulijew // Historia panstw swiata vw XX 
wieku. Azerbejdzan . – Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2006. – 
S. 9-13. 

 
2008 

1177. General Maciej Sulkiewicz. Tatarzy polscy w sluzbie 
panstwa Azerskiego. (General Masey Sulkeviç. Polşa tatarları 
Azərbaycan dövlətinin xidmətində / Wilajat Gulijew // Przeglad 
Historyczno-Wojskowy Kwartalnik. Rok IX (LX), Nr.2 (222). – 
Warszawa, 2008. – S.191-214. 

 
2009 

1178. Polsko-azerbejdzanska opowiesc. Rozmowa c 
Ambasodorem Nadzwyczajnym i Pelnomocnym Republiki 
Azerbejdzany w Polsce Wilajatom Gulijewem. (Polyak-Azər-
baycan nağılı. Azərbaycanın Polşadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli 
səfiri Vilayət Quliyevlə söhbət) Swiat Elite. – 2009. – № 9. – S. 
20-23.  

1179. Swieto mlode republiki – Day of the young 
Republic: [Varşavada Azərbaycan Cümhuriyyətinin 91-ci ildö-
nümü münasibəti ilə qəbul] // Ambasodor. – 2009. – №5 (11). – 
S. 50-51.  
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2012 
1180. Wizyta dvoch Ambasadorow (İki səfirin gəlişi): 

[Azərbaycanın Polşadakı keçmiş və indiki səfriləri Vilayət 
Quliyev və Həsən Həsənovun Lodzda keçirilən kitab bayramında 
iştirakı haqqında] // Echo Swidwina. – 2012. – 5 oktyabr. 

 
2013 

1181. Polacy w Demokratycznej Republice Azerbejdzanu 
/ Polyaklar Azərbaycan Demokratik Respublikasında / Guliyev 
Vilayat; Przel. J. Lubach. – Warszawa: Oficyna Olszynka, 2013. 
– 116, [1] s. 

 
2017 

1182. Maciej Sulkiewicz: polska, general armii narodowej 
Azerbejdzanu / Masey Sulkeviç: Azərbaycan Milli ordusnun 
polşalı generalı; Vilayat Guliyev; Przel. J. Lubach. – Warszawa: 
Oficyna Olszynka, 2017. – 68 s. 
 

Türk dilində 
1993 

1183. Azerbaycan XIX-XX. Yüz Yıl Türk Edebiyatı 
(1920'ye kadar) / Vilayet Muhtaroğlu //Türkiye Dışındakı Türk 
Edebiyatları Antalojisi. – Ankara: Ötüken, 1993.- Cild III.Antolo-
giya Vilayət Quliyevin həmmüəllifliyi ilə Türkiyə Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığının qərarı ilə nəşr olunmuşdur. 

Kitap içeriği: XIX yüz yıl Azerbaycan edebiyatı: Qasım Bey 
Zakir, Mirze Şefi Vazeh, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, İsmayıl Bey 
Kutkaşınlı, Mirze Feteli Ahundzade, Hacı Mirhemze Efendi 
Nigari, Hurşud Banu Natevan, Mirze Nesrullah Bahar, Seyid 
Ezim Şirvani, Hesen Bey Zerdabi, Şahnigar Hanlm Rencur, 
Necef Bey Vezirov, Edebi meclisler, Divani-Hikmet, (Fazil Xan 
Şeyda, Mirze Mehdi Naci, Molla Abbas Şöle, Ağa İsmayıl 
Zebih), Gülüstan Edebi meclisi (Mirze Möhsüb Xeyali, Hacı 
Qubalı), Encümeni-şüəra (Feqir Ordubadi, Mehemmed Tağı 
Sidqi, Mirze Ağarehim Qüdsi, Usta Zeynal Neqqaş, Ehmedağa 
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Şemi). Fövcül-füseha (Mirze İsmayıl Qasir, Molla Fettah Sehban, 
Elekber Aciz, Mirze Elekber Müheqqir, Mirze İsa Xeyali, 
Hüseynqulu Şuri), Meclisi-üns (İsmayıl Bey Daruğa, Mehem-
medeli Bey Mexfi), Hacı Abbas Agah, Mirze Sadiq Piran, 
Mehdiqulu Xan Vefa, Mir Hesen, Mirze Elesger Növres, Mirze 
Hesen Yüzbaşov, Ebdüssemed Bey Aşiq, İskender Bey 
Rüstembeyov, Memo Bey Memai, Mirze Rehim Fena, Baxış Bey 
Sebur, Hüseyn Ağa Cavanşir, Mehemmed Ağa Müşteri), Beytüs-
sefa (Mirze Nesrullah Dide, Mehemmed Sefa, Elekber Qafil, 
Qafar Rağib, Molla Ağa Bixud, Ağababa Zühuri, Mirzə Mahmud 
Zui, Ağaeli bey Naseh, Mirze Mehemmedhesen Nale, Mirze 
Necefqulu Müşfiq, Hilali Şirvani, Mehemmed Terrah Şirvani, 
Elekber Qennadı), Meclisi-feramuşan (Mir Möhsün Nevvab, 
Abdullah Bey Asi, Sedi Sani Qarabaği,  İbrahim Bey Azer, Mirze 
Mehemmed Katrib, Mirze İsmayıl Mehzun, Fatma Xanım 
Kemine, Mirze Ebdül Hüseyneli oğlu Şahin, Mehdi Eyyub Baki, 
Mehemmed Bülbül Qaryağdı, Heseneli Xan Qaradaği, Necefqulu 
Bey Şeyda), Mecmeüş-şüəra (Mehemmed Ağa Cürmi, Ağadadaş 
Süreyya, Mirze Mehemmed Müsevvir, Ağakerim Salik, Mirzeağa 
Dilxun, Seyid Zerger, Meşedixanım Leyli, Ebdülxalik Yusid, 
Ebdülxalik Cenneti, Ağadadaş Müniri), Mersiye şiiri (Abbasqulu 
Ağa Qüdsi, Qasım Bey Zakir, Xurşudbanu Natevan, Dilsuz, 
Abdulla Bey Asi, Seyid Əzim Şirvani, Mirze İsmayıl Qasir, 
Dehil, Gumri, Pürqem, Ebülhesen Raci, Serraf), Azerbaycan 
XIX-XX yüz yıllar Türk Edebiyatı (1920 yılına kadar) Kitabiyat. 

1184. Azerbaycan XIX-XX. Yüz Yıl Türk Edebiyatı 
(1920'ye kadar) / Vilayet Muhtaroğlu // Türkiye Dışındakı Türk 
Edebiyatları Antalojisi. – Ankara: Ötüken, 1993. – C. IV. 

Antologiya Vilayət Quliyevin həmmüəllifliyi ilə Türkiyə 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının qərarı ilə nəşr olunmuşdur. 

Kitap içeriği: XIX-XX yüz yıllar Güney Azerbaycan Ede-
biyatı: Heyran Hanım, Endelib Qaracadaği, Zikri Erdebili, Seyid 
Ebülqasim Nebati, Naci Ebülhesen Raci, Hacı Mehdi Şükuhi, 
Mehemmed Bağır Halhali, Mehemmedemin Dilsuz, Hacı Riza  



Biblioqrafiya 

 293 

Serraf, Mirze Elihan Leli, Mehemmed Hideçi, Bayrameli 
Abbaszade (Hammal), Mirze Eli Möcüz Şebüsteri, Şeyx 
Mehemmed Hiyabani, XIX-XX yüz yıllar Güney Azerbaycan 
Edebiyatı Kitabiyatı. Azerbaycan XX yüz yıl Türk Edebiyatı 
(1920`ye kadar). XX yüz yıl Azerbaycan Edebiyatı. Mirze 
Elekber Sabir, Ferudin Bey Köçerli, Reşid Bey Efendiyev, Ali 
Bey Hüseynzade Turan, Sultan Mecid Qenizade, Ahmet Ağaoğlu, 
Celil Memmedquluzade, Neriman Nerimanov, Ebdürrehim Bey 
Haqverdiyev, Ömer Faik Nemanzade, Memmed Seid Ordubadi, 
Abbas Sehhet, Süleyman Sani Axundov, Eli Nezmi, Mehemmed 
Hadi, Eliqulu Qemküsar, Eliabbas Müznib, İbrahim Musabeyli, 
Abdulla Şaiq, Hüseyn Cavid, Abdulla Sur, Abdulla Bey 
Divanbeyoğlu, Mehemmed Emin Resulzade, Üzeyir Hacıbeyli, 
Yusif Vezir Çemenzeminli, Ehmed Cavad, Tağı Şahbazi Simurq. 

1185. Azerbaycan Türk Edebiyatına Genel Bakış /Vilayet 
Muhtaroğlu // Türkiye Dışındakı Türk Edebiyatları Antalojisi. – 
Ankara: Ötüken, 1993.- Cild I.Antologiya Vilayət Quliyevin 
həmmüəllifliyi ilə Türkiyə Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının 
qərarı ilə nəşr olunmuşdur.  

1186. Dün de aynı idi, bu gün de! Ermeni`nin kirli 
camaşırı bir kez daha ortaya çıktı: Azeri ogretim üyesi Prof. 
Pr. Vilayet Guliyevin “Birinci Dünya savaşında Erzurum ve 
Tumar soykırımı” konulu paneldə (Erzurum Universitesi) konuş-
ması // Türkiye qazetesi. – 1993. – 7 iyul. 

1187.  Dünya ülkeleri Türklerin birleşmesinden korku-
yor: Atatürk Universitesi Kazım Karabekir Egitim Fakültesi`ndə 
görevli Prof.Dr. Vilayet Muhtaroğlu Almaniya`dan Kuzey Çin`e 
kadar bütün dünyada Türkler`e karşı bir baskı olduğunu hatırlattı 
/Vilayet Guliyev // Erzurum qəzeti. – 1993. – 8 iyul. 

1188. Rusiya Ermeni eliyle Azeri`leri cezalandırıyor / 
Vilayat Guliyev // Tercuman qazetesi. – 1993. – 8 mayıs. 

 
1994 

1189. Türkiye`yi bölme planları: Prof. Vilayet Muhtaroğlu 
bölgede güclü devlet istemeyen ABD ve Rusiya Ermenistan ve 
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PKK ve İsraili maşa olarak kullanıyor // Zaman qazetesi. – 1994. 
– 14 ocak. 

 
2002 

1190. Doğu və batını birləşdirən politikacı / Vilayet 
Kuliyev // Heydər Əliyev və Şərq: altı cilddə. – Bakı, 2002. – K. 
1. – S. 5-6. 

 
2007 

1191. Musaoğlu, M. “Ahmet Caferoğlu`nun Seçilmiş eser-
leri Azerbaycan Türkcesinde”: [məqalə Vilayət Quliyevin Azər-
baycan türkcəsinə uyğunlaşdırıb müqəddimə və şərhlərlə birlikdə 
2007 ci ildə Bakıda çap etdirdiyi Əhməd Cəfəroğlu “Seçilmiş 
əsərləri” kitabını tanıtmaq və məziyyətlərini göstərmək məqsədi 
ilə qələmə alınmışdır] / Mehman Musaoğlu // Türk Dünyası Dil 
ve Edebiyat Dergisi. – 2007. – Say 16.  

 
2018 

1192. “Dostumuz ve Edebiyatımızın Dostu - Yavuz 
Akpınar” Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Bir Köprü 
Yavuz Akpınar Armağanı, / Vilayət Quliyev. – Ankara: Bengü 
Yayınları,  2018. – S. 15-22. 

1193. Ebdürrehim bey Hakverdiyev – Cümhuriyet dip-
lomatı. Vilayat Guliyev // Türk Yurdu. – 2018. – Nisan Yıl 107; 
Özel sayısı, Azerbaycan sayısı. – № 368. – C. 41-49. 

 
2021 

1194. Mehdi Gencəei. Azerbaycanın Qarabağ bölgesi. 
Tarihi, Hukuki, Kültürel, Edebi Boyutlarıyla. – İstanbul: Ötüken 
yayınevi, 2021. – S. 155. 

 
2022 

1195. Atatürk ve Ahmet Ağaoğlu / Vilayet Guliyev; Çevir-
men: Nazım Muradov. – İstanbul: “Zengin yayımçılıq”, 2022. – 
224 s. 
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Kitapta Yeni Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 
ile Türkçülük düşünce akınının öncü temsilcilerinden biri gibi 
tanınan büyük soydaşımız Ahmet Bey Ağaoğlu arasındaki 
ilişkiler ele alınır.  Oldukça karmaşık karakterli, kimi zamanlarda 
gergin tartışma ve fikir çatışmalarına meydan açan bu ilişkiler, 
Anadolu Kurtuluş Savaşı’nın en hareketli dönemlerinden olan 
1921’den Atatürk’ün hayatının sonuna kadar devam etmiştir. 
Ahmet Bey, Atatürk’ün şahsında Türk milletinin ve devletinin 
kurtarıcısını, Atatürk ise onun şahsında Cumhuriyet’in, laik ve 
demokratik düşüncenin, Türk milli idealinin en ateşli taraftar-
larından birini görmüştür.  Tarihçiler, politologlar, Türkologlar, 
genel olarak geniş okuyucu kitlesi bu kitaptan yararlanabilir.  

Kitabın içindəkilər: Kısaltmalar. Nizami Cəfərov. Türk 
Dünyasının İki Büyük İnsanının Dostluk Hikâyesi (Birkaç Söz) 
Adım Adım Atatürk’e Doğru; Beklenen Bir Görüş için Ankara’ya 
Hareket; “İrşad Heyeti” ile Birlikte Kars’a Hareket;  Paşaların 
Emrinde - Paşalara Karşı; Kurtuluş Savaşı’nın “Matbuat Nazırı”; 
Pragmatik Askerler ve İdealist Aydınlar; Atatürk’e Sunulan Özel 
Bir Mektup-Rapor; Ahmet Bey Ağaoğlu’ya Muhaliflik Önerisi; 
Partinin Kuruluş Aşamasındaki Temel Fikir Çatışmaları; Olaylı 
İzmir Gezisi; Belediye Seçimleri ve Atatürk ile Yeni Bir Karşı-
durma; Büyük Adamın Küçük Hesaplaşması; Serbest Fırka’nın 
Kapatılması – Yalnız Muhalefetçi;  Akına Karşı Akın!; Aile Dostu 
Atatürk; Cumhuriyet Düşünceleri veya Atatürksüz Yedi Ay; Son 
Söz Yerine; Belgeler; Kaynakça;  Özel  Adlar  Dizini. 

1196. Mirze Kazimbey`in “Türk-tatar dilinin qrameri” 
eserinin yaranma tarihinden. “Türkolojiye adanmış bir ömür. 
Atilla Jorma Armağanı” kitabında / Vilayet Guliyev // İstanbul: 
Kutlu yayınevi, 2022. – S. 297-315. 

1197. Tayhani, İ. “Atatürk və Ahmet Ağaoğlu adlı eserin 
düşündürdükleri”: məqalə Vilayət Quliyevin İstanbulun “Zengin 
yayınçılıq” nəşriyyatında çap olunmuş “Atatürk və Əhməd 
Ağaoğlu” kitabı ilə bağlı bir sıra polemik məqamları özündə 
ehtiva edir / İhsan Tayhani // Atatürk Yolu dergisi (Journal of 
Atatürk Yolu), 2022. – Say 71. – S. 401-406. 
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Kitabın içindəkilər. Hacı Seraya Şapşal ve Karaimler; 
Azerbaycan Cümhuriyeti Ordusnun ilk Umumi Karargah reisi-
Masey Sulkeviç; Polonya Tatarları Azerbaycan Cümhuriyeti  
devlet yönetiminde. Olgerd Kriçinski; Polonya Tatarları Azer-
baycan Cümhuriyeti devlet yönetiminde. Leon (Arslan) 
Kriçinski; Cemil Aleksandroviç: Hayatı ve Azerbaycan`la 
ilişkileri; Azerbaycan Cumhuriyetinin Kumuk kökenli bakanı; 
Nikolay Katanov. Hakas türklerinin ilk alimi. 

1198. Uzak ve Yakın Türkler / Vilayet Guliyev. – İstanbul: 
“Zengin yayımçılıq”, 2022. – 240 s. 
 
 

Ukrayna dilində 
1199. Никто заперечити не зможе (Kimsə inkar edə 

bilməz) / Вiлаят Гулiев // Юсiф Везiр Чеменземiнлi. Студенти. 
– Киев. – 2022. – C.3-14. 
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Rusiya Dövlət Kitabxanası  

(www.rsl.ru) 
1982 

1200. Гулиев, В. Стилевое многообразие современной 
азербайджанской прозы: Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата филологических наук: 
(10.01.02). – Баку, 1982. – 24 с. 

 
1990 

1201. Гулиев, В. Азербайджанская филологическая 
мысль и русская литературно-общественная среда (первая 
половина ХIX в.): Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук: (10.01.03; 
10.01.01) / Бакин. Гос. Ун-т. – Баку, 1990. – 59 с. 

 
Rusiya Milli Kitabxanası  

(www.nlr.ru) 
1982 

1202. Гулиев, В. Стилевое многообразие современной 
азербайджанской прозы: Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата филологических наук: 
(10.01.02). – Баку, 1982. – 24 с. 

 
1987 

1203. Mirzə Kazımbəy / Vilayət Quliyev. – Bakı: Yazıçı, 
1987. – 205 s. 
 

1990 
1204. Гулиев, В. Азербайджанская филологическая 

мысль и русская литературно-общественная среда (первая 
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половина ХIX в.): Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических  наук (10.01.03; 
10.01.01) / Бакин. Гос. Ун-т. – Баку, 1990. – 59 с. 

 
Belarus Milli Kitabxanası  

(www.nlb.by) 
1982 

1205. Гулиев, В. Стилевое многообразие современной 
азербайджанской прозы: Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата филологических наук:  
(10.01.02). – Баку, 1982. – 24 с. 

 
1990 

1206. Гулиев, В. Азербайджанская филологическая 
мысль и русская литературно-общественная среда (первая 
половина ХIX в.): Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук: (10.01.03; 
10.01.01) / Бакин. Гос. Ун-т. – Баку, 1990. – 59 с. 

 
2015 

1207. The azerbaijani school in Russian orientalism: the 
first half of 19th century: dedicated to the 70th anniversary of the 
National Academy of Science of Azerbaijan / Vilayat Guliyev; 
trl. S. Foy. – Budapest: L'Harmattan, 2015. – 343, [7] p. 
 

Moldova Milli Kitabxanası  
(www.bnrm.md) 

2015 
1208. The azerbaijani school in Russian orientalism: the 

first half of 19th century: dedicated to the 70th anniversary of the 
National Academy of Science of Azerbaijan / Vilayat Guliyev; 
trl. S. Foy. – Budapest: L'Harmattan, 2015. – 343, [7] p. 
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Gürcüstan Milli Parlament Kitabxanası  
(www.nplg.gov.ge) 

2011 
1209. Из наследия политической эмиграции Азербай-

джана в Польше: (30-е годы XX века) / Сост. Вилаят 
Гулиев. – Баку: Озан, 2011. – 547 с. 

 
ABŞ Konqres Kitabxanası  

(www.loc.gov) 
2015 

1210. The azerbaijani school in Russian orientalism: the 
first half of 19th century: dedicated to the 70th anniversary of 
the National Academy of Science of Azerbaijan / Vilayat 
Guliyev; trl. S. Foy. – Budapest: L'Harmattan, 2015. – 343, [7] p. 

 
Fransa Milli Kitabxanası  

(www.bnf.fr) 
2015 

1211. The azerbaijani school in Russian orientalism: the 
first half of 19th century: dedicated to the 70th anniversary of the 
National Academy of Science of Azerbaijan / Vilayat Guliyev; 
trl. S. Foy. – Budapest: L'Harmattan, 2015. – 343, [7] p. 

 
Britaniya Kitabxanası  

(www.bl.uk) 
2015 

1212. The azerbaijani school in Russian orientalism: the 
first half of 19th century: dedicated to the 70th anniversary of the 
National Academy of Science of Azerbaijan / Vilayat Guliyev; 
trl. S. Foy.-Budapest: L'Harmattan, 2015. – 343, [7] p. 
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