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Dil tükənməz bir xəzinədir. Dünənimiz, bugünümüz, gələcəyimiz 
olan dil tarixi yaddaşımız, bilik mücrümüzdür. Bu xəzinəni qoruyan, 
gələcək nəsillərə çatdıran insanlar isə... ölmürlər, tarixin koloritini özün-
də ehtiva edir, milli dəyərlərin – əxlaq, fəlsəfə, dövlətçilik, etnos dəyər-
lərinin mühafizəçisi kimi yaddaşlara həkk olurlar. Çünki ömrünü sözün 
tarixinə həsr edənlərin ömrü də sözün tarixini yaradan, işlədən xalqın 
tarixi qədər qədim olur. Odur ki, hər bir xalqın tarixi onun sözünün ta-
rixidir və sözün tarixini yaşatmaqla yanaşı, özünü də yaşadır... Dilimi-
zin saflığının qorunmasında, dilçiliyimizin inkişafında zəhməti böyük, 
əməlləri ülvi olan, hazırkı Azərbaycan əlifbasının hazırlanmasında tarixi 
xidməti olan, Azərbaycan dilçilik elmində onomastika elmi məktəbini 
yaratmış nadir dilçi korifeylərimizdən olan, beynəlxalq və milli akade-
miyaların akademiki, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü 
Afad Qurbanov tədqiqatları, araşdırmaları ilə özünü tarixləşdirmişdir. 

2019-cu ildə Afad Qurbanovun anadan olmasının 90 illiyinin qeyd 
olunması ilə bağlı silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən biri də 
Afad Qurbanova müxtəlif tarixlərdə tanınmış xarici və yerli alimlər və 
dilçilik sahəsində yetişdirdiyi mütəxəssislər tərəfindən hədiyyə olunan 
kitablar və onlarda əks olunan ürək sözləri barədə xüsusi xatirə kitabının 
nəşr olunmasıdır.

Afad Qurbanovun zəngin kitabxanası araşdırılarkən çox sayda, 
müxtəlif elm və təhsil xadimlərinin ona hədiyyə etdiyi təxminən 400-dən 
çox kitab aşkar olunmuşdur. Bu da təsadüfi deyildir, çünki bu şəxslərin 
hər biri ona Azərbaycan dilçiliyinin inkişafına verdiyi töhfələrinə görə 
öz diqqət və ehtiramını müəllifi olduğu əsərləri hədiyyə etmək və ürək 
sözlərini yazmaqla ifadə edib.

Kitabxanasında mövcud olan kitablarda qeyd olunan ürək sözlərinə 
nəzər salsaq görərik ki, 1962-ci ildən başlayaraq vəfat etdiyi 2009-cu ilə-
dək Afad Qurbanova arası kəsilmədən düz 47 il müxtəlif elm sahələrinin 
nümayəndələri tərəfindən ehtiram nümayiş etdirilib.

SÖZÜN TARİXİ, TARİXİN ÖZÜ
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Diqqətəlayiq haldır ki, bu şəxslər arasında nəinki dilçilik və ədəbiyyat-
şünaslıq elminin nümayəndələri, həm də digər elm sahələrinin – tibb, coğ-
rafiya, hüquq, tarix, fəlsəfə, biologiya, kimya, mühəndislik, torpaqşünaslıq, 
sənətşünaslıq, heykəltəraşlıq və s. sahələrin görkəmli alimləri, habelə tanın-
mış şairlər, dövlət və ictimai xadimləri öz diqqətlərini ona bildirmişlər.

Sovet dilçiliyinin korifeyləri, SSRİ-nin görkəmli dilçi alimləri akade-
mik Ko nonov (1968), akademik Edhem Tenişev (1969), professor Nikolay 
Baska kov (1965), professor Aleksandr Şerbak (1970), professor Vitali Ko-
duxov (1979) və başqaları Afad Qurbanovun alimliyinə yüksək qiymət 
verərək daim ün vanına öz kitablarını göndərirdilər. Bu, Afad Qurbano-
vun sovet dövründə bü tün Sovetlər İttifaqı ərazisində böyük elmi nüfu-
za malik olduğunun bariz nümunəsidir.

Bundan başqa, Azərbaycanın müxtəlif elm sahələrinin görkəmli 
alimləri, dövlət və ictimai xadimləri öz kitablarını ona hədiyyə edərək 
ürək sözlərini yazmışlar. Məsələn:
– Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi, Azərbaycan SSR Elmlər Akademi-

yasının üzvü Əbdüləzəl Dəmirçizadə 1981-ci ildə yazırdı: “Kitabın 
redaktoru, tanınmış dilçi professor Afad Qurbanova müəllifdən yadigar”;

– görkəmli dilçi alim, akademik Məmmədağa Şirəliyev 1983-cü ildə 
yazırdı: “Əziz və hörmətli Afad müəllimə kiçik xatirə”; 

– görkəmli torpaqşünas alim, akademik Həsən Əliyev 1983-cü ildə  ya-
zırdı: “Çox hörmətli professor Afad Qurbanova müəllifdən xoş arzularla”;

– tanınmış həkim, alim, professor Tamerlan Əliyev 1983-cü ildə yazır-
dı: “Əziz Afada ən xoş can sağlığı və xoşbəxtlik arzuları ilə”;

– Azərbaycan SSR-in görkəmli yazıçısı, akademik Mirzə İbrahimov 
1987-ci ildə yazırdı: “Maarifimizin, elmimizin təşkilatçısı, təbliğatçısı 
əziz Afad müəllimə dərin hörmətlə”;

– görkəmli dilçi alim, professor Əlövsət Abdullayev 1974-cü ildə ya-
zırdı: “Hörmətli A.Qurbanova xoş arzularla”;

– görkəmli hüquqşünas alim və ictimai xadim, professor Murtuz Ələsgərov 
1995-ci ildə yazırdı: “Gözəl dilçi alim, sadə və səmimi ziyalı Afad Qurbanova!”;

– görkəmli dilçi alim, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü  
Zərifə Budaqova 1983-cü ildə yazırdı: “Əziz və hörmətli Afad müəllimə 
ən yaxşı arzularla”;

– görkəmli tarixçi alim, professor Yusif Yusifov 1992-ci ildə yazırdı: 
“Dilçilik elmində öz dəsti-xətti olan, yeni əlifbamızı ərsəyə gətirmiş dünya 
şöhrətli alimimiz akademik Afad Qurbanova müəllifdən”;
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– görkəmli ədəbiyyatşünas alim, akademik Bəkir Nəbiyev 1999-cu il-
də yazırdı: “Azərbaycan əlifbasının banisi, görkəmli dilçi alimimiz Afad 
Qur banova ən xoş arzularla”;

– görkəmli coğrafiyaşünas alim, akademik Budaq Budaqov yazırdı: 
“Bizim üçün əziz olan, APİ-nin yüksəlişinə xüsusi əmək sərf edən dostumuz 
Afad Qurbanova Budaqdan ən yaxşı arzularla” (1985) və “Azərbaycan-
da dilçilik elminin inkişafına xüsusi əmək sərf etmiş dəyərli alimimiz Afad 
Qurbanova” (2001);

– görkəmli alim, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü Aqil Əliyev 
2001-ci ildə yazırdı: “Hörmətli Afad Qurbanov, həyat və elmi fəaliyyətimdən 
bəhs edən kitabı Sizə təqdim etməkdən böyük məmnunluq duyuram”;

– görkəmli ədəbiyyatşünas alim, akademik İsa Həbibbəyli 2001-ci ildə 
yazırdı: “Təəssübkeşliyini, doğmalığını, aydın kişi mövqeyini həmişə hiss 
etdiyim görkəmli elm xadimi, hörmətli Afad müəllim üçün”;

– görkəmli dilçi alim, professor Yusif Seyidov 2002-ci ildə yazırdı: 
“Görkəmli dilçi alim, hazırkı Azərbaycan əlifbasının müəllifi, dostum aka-
demik A.Qurbanova ən xoş arzularla”;

– görkəmli kimyaçı alim, akademik Vaqif Abbasov 2004-cü ildə ya-
zırdı: “Azərbaycan elminin ən görkəmli nümayəndələrindən olan, hazırda 
dilçilik elminin yeganə lideri, şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim Afad 
müəllimə sonsuz xoş arzularla”;

– görkəmli tarixçi alim, akademik Yaqub Mahmudov 2007-ci ildə ya-
zırdı: “Dərin ehtiram bəslədiyim Afad müəllim Qurbanova ən səmimi, ən 
xoş arzularla! Müəllifdən” və s.
Sovet və müstəqillik dövründə Azərbaycanda dilçi alimlərin formalaş-

masında Afad Qurbanovun böyük xidmətləri olmuşdur. Qeyd olunmalıdır 
ki, 1983-cü ildən 2001-ci ilədək Azərbaycan Elmlər Akademiyasının dilçilik 
sahəsi üzrə yeganə üzvü Afad Qurbanov idi və çox vaxt dilçi alimlərimiz dil-
çilik sahəsinin bir sıra problemləri ilə əlaqədar ona müraciət edirdilər. Onların 
bir çoxunun elmi yaradıcılığına Afad Qurbanovun təsiri danılmazdır.

Arxivində olan kitablardakı yazıları nəzərdən keçirərkən aydın olur 
ki, alim XX əsrin ikinci yarısında dilçilik elminin bütün sahələri, o cüm-
lədən ümumi dilçilik, onomalogiya, əlifba məsələləri, türkologiya üzrə 
yeganə məsləhət mənbəyi olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə yetişmiş bir çox 
dilçi alim bu gün Azərbaycan dilçiliyində öz elmi töhfələrini verməkdədir.

Azərbaycanın tanınmış dilçiləri müxtəlif dövrlərdə Afad Qurbanova 
kitablarını hədiyyə edərkən öz avtoqraflarında onun bu sahədəki xidmət-
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lərini qeyd etmişlər. Onlardan bəzilərinin fikirlərinə diqqət edək: 1980-ci 
ildə “Dilçiliyə giriş” adlı kitabını dilçi alim Ağamusa Axundov hədiyyə 
edərkən yazırdı: “Azərbaycan dilçiliyinin parlaq siması, kitabın elmi redaktoru 
professor Afad Qurbanova ehtiramla müəllifdən”; 1987-ci ildə dilçi alim Tofiq 
Hacıyev yazırdı: “Görkəmli alim, dilçiliyimizin gələcək taleyində çox şeylər 
umduğumuz hörmətli Afad müəllimə cansağlığı və yaradıcılıq uğurları arzusu 
ilə müəllifdən”; dilçi alim Qəzənfər Kazımov 1973-cü ildə yazırdı: “Səmimi 
hörmət bəslədiyim, istedadlı alim, professor A.Qurbanova Qəzənfərdən”; dilçi 
alim Musa Adilov 1979-cu ildə yazırdı: “Azərbaycan dilçiliyinin fəxri, gözəl 
insan, kitabın çıxarılmasında böyük xidməti olan Afad müəllimə ən xoş arzu-
larla və minnətdarlıq əlaməti olaraq müəllifdən”; dilçi alim Həsən Mirzəyev 
1986-cı ildə qeyd edirdi: “Görkəmli türkoloq, istedadlı, məhsuldar, tükənməz 
energiyalı, geniş diapazonlu alim, böyük və çevik təşkilatçı, qurub-yaratmaq-
dan yorulmayan hörmətli Afad müəllimə – kitabın çap olunmasının əsas səbəb-
karına, xeyirxah insana ən xoş arzularla”, Azərbaycanın digər dilçi alimi 
Zemfira Verdiyeva 1989-cu ildə yazırdı: “Azərbaycan dilçiliyinin ağsaqqalı 
və fəxri, gözəl və alicənab insan, xeyirxah, bacarıqlı təşkilatçı Afad müəllimə 
ən xoş arzularla müəllifdən”; başqa bir dilçi alim Firudin Cəlilov yazırdı: 
“Bu kitabın işıq üzü görməsində xeyirxah köməyini əsirgəməyən Afad müəl-
limə ərməğanım”; dilçi alim Qara Məşədiyev 1990-cı ildə yazırdı: “Gözəl 
alim, sadə insan, professor Afad müəllimə böyük hörmət və dərin minnətdarlıq 
əlaməti olaraq müəllifdən kiçik xatirə”, dilçi alim Nizami Xudiyev 1991-ci 
ildə yazırdı: “Hörmətli müəllimim, nəcib və xeyirxah insan, qazandığım mü-
vəffəqiyyətlərin səbəbkarı professor Afad Qurbanova tələbəsindən”; dilçi alim 
Mədət Çobanov 1992-ci ildə yazırdı: “Dilçiliyimizin ağsaqqalı, dilçiliyin və 
onomastikamızın tədqiqinin təşkilatçısı, görkəmli alim və unudulmaz müəlli-
mim, professor Afad Qurbanova! Ən xoş arzularla!”; dilçi alim Adil Baba-
yev 1996-cı ildə “Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları” kitabını hədiyyə 
edərkən yazırdı: “Dilçiliyimizin ağsaqqalı, özümə həmişə müəllim saydığım, 
istedadlı alim və qeyrət mücəssəməsi olan akad. Afad müəllimə ən xoş arzular-
la”; dilçi alim Əzizxan Tanrıverdi 1997-ci ildə yazırdı: “Türk dünyasının 
böyük alimi Afad Qurbanov cənablarına tələbəsindən kiçik xatirə”; dilçi alim 
Buludxan Xəlilov 1998-ci ildə yazırdı: “Hörmətli Afad müəllimə, qayğıkeş, 
xeyirxah pedaqoqa, layiqli akademikimizə, ailəsinə uzun ömür, can sağlığı arzu-
suyla müəllif hədiyyəm”; dilçi alim Nizami Cəfərov 1998 və 1999-cu illərdə 
yazırdı: “Azərbaycan dilçiliyinin ağsaqqalı, öndə gedəni, flaqmanı Afad müəl-
limə böyük ehtiramla müəllifdən” və “Dilçiliyimizin (dilçilərimizin) ağsaqqalı, 
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Azərbaycan dilçiliyinin korifeyləri: professor Ağamməd Abdullayev, akademik Feyzulla Qasımzadə, 
müxbir üzv Əbdüləzəl Dəmirçizadə və Afad Qurbanov
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müəllimimiz Afad Qurbanova hörmətlə, sevgilərlə Nizamidən”, dilçi alim Sayalı 
Sadıqova 1999-cu ildə yazırdı: “Görkəmli alim, tanınmış dilçi, səmimi, qay-
ğıkeş Afad müəllimimə ən dərin minnətdarlıq hissi ilə tələbəsindən”; dilçi alim 
Fəxrəddin Veysəlli 2001-ci ildə yazırdı: “Hörmətli dilçi alimimiz, görkəmli 
elm xadimimiz Afad müəllimə kiçik hədiyyə”; dilçi alim Həsən Balıyev 2001-ci 
ildə yazırdı: “Əməkdar elm xadimi, görkəmli alim, professor A.Qurbanova ən 
xoş arzularla”; dilçi alim İbrahim Bayramov 2005-ci ildə yazırdı: “Elimiz-
in, elmimizin ağsaqqalı, dünya şöhrətli türkoloq, gözəl insan, mənə həmişə qayğı 
göstərən, onomastika məktəbinin yaradıcısı, çox hörmətli prof. Afad Qurbanova ən 
xoş arzularla” və s. Beləliklə, göstərilənlərdən görünür ki, XX əsrin  80–90-cı 
illərində və müasir dövrdə fəaliyyət göstərən tanınmış dilçi alimlərin for-
malaşmasında Afad Qurbanov nə qədər səy, əmək, enerji sərf etmiş və bu 
istiqamətdə öz bilik və bacarığını onlardan əsirgəməmişdir.

Bununla yanaşı, qeyd olunmalıdır ki, kitablarını hədiyyə edən alimlə-
rin təmsil etdikləri ölkələr coğrafi baxımdan çox geniş olmuşdur. Məsələn, 
Türkiyə, Rusiya, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Gürcüstan, Baş-
kortostan və b. ölkələrdən alimlər istər sovet, istərsə də müstəqillik döv-
ründə Afad Qurbanovla məsləhətləşirdilər. Məsələn: Türkmənistan SSR-in 
görkəmli dilçi alimi, akademik Piqam Azımov 1969-cu ildə yazırdı: “Hör-
mətli Afad Məhəmmədoviçə böyük hörmət və səmimi arzularla”; Qırğızıstan 
SSR-in görkəmli dilçi alimi, professor Doletşa İsayev 1977-ci ildə yazırdı: 
“Görkəmli, dünya şöhrətli dilçi alim, professor Afad Qurbanova ən xoş arzularla”; 
Türkmənistan SSR-in tanınmış dilçi alimi, professor Qılıc Nepesov 1983-
cü ildə yazırdı: “Çox hörmətli Afad Məhəmmədoviçə səmimi etiraf və ən xoş 
arzularla”; Özbəkistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, professor Tura Nafasov 
1986-cı ildə yazırdı: “Professor A.Qurbanova hörmət nümayişi kimi”, Qazaxıs-
tan SSR-in tanınmış dilçi alimi, professor Aytım Abdiraxmanov 1986-cı 
ildə yazırdı: “Dəyərli və istedadlı alim, Azərbaycan onomastikasının prezidenti, 
qazax dilçilərinin dostu Afad Məhəmməd oğluna müəllifdən” və s.

Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi, akademik Afad Qurbanov geniş ya-
radıcılıq qabiliyyətinə, zəngin erudisiyaya, dərin biliyə malik alim, xalqa 
və onun mədəniyyətinə dərin məhəbbət bəsləyən fədakar ictimai xadim, 
sadə, təvazökar və humanist bir insan idi. O, bütün mənalı həyatını, son-
suz, tükənməz elmi istedadını, yaradıcılıq qüvvəsini Azərbaycan dilçiliyi-
nin inkişafına sərf edən, öz xalqına sədaqətlə və namusla xidmət göstərən, 
bütün varlığını elmin, təhsilin və mədəniyyətin inkişafına, Azərbaycan di-
linin saflığının təmin olunmasına çalışan əvəzsiz şəxsiyyətlərimizdəndir.
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XX yüzilliyin II yarısı Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında xüsusi bir 
dövr hesab edilə bilər. Bu dövrdə Afad Qurbanovun çoxcəhətli elmi ya-
radıcılığı ilə dilçiliyin inkişafında mühüm xidməti olmuşdur. Azərbay-
can dilçiliyinin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, dilin hərtərəfli 
araşdırılması və tədrisində böyük xidmətləri olan A.Qurbanov “Azər-
baycan ədəbi və danışıq dili” (1965), “Müasir Azərbaycan ədəbi dili” (2 
cilddə), “Ümumi dilçilik” (3 cilddə), “Türkoloji dilçilik” (5 cilddə), “Azər-
baycan dilçiliyi problemləri” (2 cilddə), “Azərbaycan onomalogiyasının 
əsasları” (2 cilddə), “Antroponim nəzəriyyəsi”, “Bədii mətnin linqvistik 
təhlili”, “Dünyanın dil ailələri” və s. irihəcmli və fundamental monoqra-
fiya və dərsliklərin, 500-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Bu kitablar 
müəllifin uzunmüddətli gərgin elmi araşdırmalarının uğurlu nəticəsidir 
və onlardan bir çoxu bu gün də öz aktuallığını saxlayır, ali təhsil müəs-
sisələrində yeganə tədris vəsaiti kimi istifadə olunur. Belə əsərlər ancaq 
elmin bugününü və gələcəyini düşünən alim narahatlığının məhsulu 
kimi ərsəyə gəlmişdir. Bu kitablarda dilçiliyin aktual məsələləri, prob-
lemlər, elmi anlayışlar dəqiqləşdirilmiş, dil və dilçilik tarixi ilə əlaqədar 
yeni təsniflər verilmişdir. Akademik A.Qurbanovun kitabları müasir 
dilçiliyin qarşısında duran nəzəri və əməli problemlərin izahına, araş-
dırılmasına həsr olunmuşdur. Onun əsərlərində Azərbaycan dilçiliyinin 
inkişafı, perspektivləri, elm və onun xüsusiyyətləri, elmin yaranması 
məsələləri, dilçiliyin iki – linqvistik və fəlsəfi nəzəri əsas üzərində təşək-
kül tapması, elmlərin təsnifi problemi, dilçilik tarixinin müəyyənləşdiril-
məsi problemlərinə aydınlıq gətirilmişdir.

Dilçiliyin bir sıra sahələrinin əsasını qoyan, filoloji məktəb (onoma-
logiya və ümumi dilçilik sahələrində) yaratmış Afad Qurbanov çox zən-
gin və məhsuldar bir yaradıcılığa malik idi. Onun elmi fəaliyyət sahəsi 
rəngarəng, tədqiqat meydanı geniş və əhatəli olmuşdur. Afad Qurbanov 
elmin çox nadir simalarına müyəssər olan geniş diapazonlu alim olmuş-
dur və dilçilik elminin elə bir sahəsi yoxdur ki, bu məhsuldar və əmək-
sevər alim oraya nüfuz etməsin. Bir maraqlı fakt qeyd olunmalıdır ki, XX 
əsrin 70-80-ci illərində Afad Qurbanov artıq özünü Azərbaycan dilçilik 
elmində tanınmış dilçi alim kimi təsdiqləmişdi. Misal üçün, o zaman Le-
nin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda (APİ) Filologiya fakültəsinin 
dekanı işlədiyi dövrdə tabeliyindəki dörd kafedra müdiri Azərbaycanın 
görkəmli dilçi alimləri İsmayıl Şıxlı, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Feyzulla 
Qasımzadə və Ağamməd Abdullayev  olmuşlar.
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Aspirantlıqdan Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının və digər 
beynəlxalq akademiyaların üzvlüyünə qədər şərəfli bir yol keçən A.Qur-
banov 1962-ci ildə prof. Əbdüləzəl Dəmirçizadənin rəhbərliyi ilə “S.Vur-
ğunun “Vaqif” pyesinin dili və üslubu” mövzusunda namizədlik, 1968-ci 
ildə isə “Müasir Azərbaycan ədəbi dili” mövzusunda doktorluq disserta-
siyalarını müdafiə etmişdir. Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi Əbdüləzəl 
Dəmirçizadə Afad Qurbanovun ilkin tədqiqatları dövründə yazırdı 
ki, çıxış və məruzələrində özünün dilçilik elminə həvəskar olduğunu 
göstərmişdir. O, bu sahədə işləyərsə, gələcəkdə yaxşı bir mütəxəssis ola 
biləcəyi ümidini verməkdədir. Afad Qurbanov da bu ümidi öz zəngin 
yaradıcılığı ilə doğrultdu və sonradan öz müəlliminin bir sıra kitabları-
nın elmi redaktoru oldu.

Azərbaycan filologiyasının elmi əsaslarla araşdırılması XIX əsrdən 
başlasa da, bu elmin dinamik inkişafı XX əsrdə daha da sürətlənmişdir. 
Dilçiliyin son 50 ildəki inkişafının mühüm nailiyyətlərindən biri yeni 
dilçilik sahəsinin –  onomastikanın yaranması və formalaşmasıdır. Azər-
baycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq onomastika elmi məktəbinin yaran-
ması və onomalogiya məsələlərinin sistemli şəkildə həlli, tədqiqi məhz 
görkəmli dilçi alimimiz Afad Qurbanovun adı ilə bağlıdır. Qeyd etməli-
yik ki, akademik A.Qurbanov Azərbaycan dilçiliyində elmi məktəb ya-
ratmış nadir dilçilərimizdən olmuşdur. 

Onomalogiya bir elm sahəsi kimi xüsusi adları (insan adları, coğrafi 
adlar, tayfa adları və s.) öyrənir və tədqiqat obyektindən asılı olaraq an-
troponimika, toponimika, etnonimika və s. bölmələrə bölünür. Azərbay-
can dilindəki şəxs adlarının spesifik xüsusiyyətləri, onların mahiyyəti, 
sistemi, əmələ gəlməsi, törəməsi, mənşəyi, məna əsası, yayılma regionu, 
quruluşu, inkişaf tarixi, təkmilləşməsi, üslubi imkanları, bir dildən başqa 
dilə transliterasiyası antrotoponimikanın əsas problemləri kimi ilk dəfə 
onun yaradıcılığında araşdırılmışdır. Çoxsaylı əsərlərində onomastik va-
hidlərin tədqiqi tarixi, onomastik mənbələr, onomalogiyanın elmi-nəzə-
ri məsələləri kompleks və sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Azərbay-
can dilçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq antroponimlərin inkişaf dövrlərini 
müəyyənləşdirən, hər bir dövrün səciyyəvi cəhətlərini konkret dil fakt-
ları ilə əsaslandıran da A.Qurbanov olmuşdur. 

Onun onomalogiya məsələlərinə dair 100-ə qədər məqaləsi, “An-
troponim nəzəriyyəsi”, “Azərbaycan onomastikası” və fundamental 
“Azər baycan onomalogiyasının əsasları” (2 cilddə) və s. monoqrafiyaları 
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ori jinallığı ilə diqqəti cəlb edir. Bu əsərlərdə xüsusi adların qrupları və 
yarımqrupları türkologiyada ilk dəfə müəyyənləşdirilmiş, onomalogi-
yanın elmi-nəzəri əsaslarının möhkəm təməli qoyulmuşdur. Cəsarətlə 
demək olar ki, bədii əsərlərdəki antroponimlər, toponimlər, onların üs-
lubi xüsusiyyətləri, bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti, etnik 
adlar, ad yaradıcılığı, poetik onomastikanın ilk tədqiqatçısı Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının üzvü Afad Qurbanovdur.

Azərbaycanşünaslıqda onomastik tədqiqatların geniş şəkildə aparıl-
ması türkologiyanın uğurlarındandır. Çünki onomastik vahidlərin hər 
biri xüsusi sosial işarədir. Onları öyrənmək, tədqiq etməklə xalqın tarixi, 
dili və çoxsahəli həyatının bir sıra mühüm məsələlərini aşkara çıxarmaq, 
dilin lüğət tərkibinin bütövlükdə xarakteristikasını vermək, dil tarixi, 
dialektologiya və üslubiyyata dair mühüm qanunauyğunluqları aşkara 
çıxarmaq, tarix, etnoqrafiya, sosiologiya, coğrafiya və başqa elmlərin bəzi 
mühüm problemlərinin açılmasına kömək etmək mümkündür. Bundan 
başqa, onomastik vahidlərdən düzgün istifadə etmək ümumi mədəniy-
yətin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Həmin dövrdə Azərbaycan dili onomalogiyasının müstəqil bir nəzəri 
dilçilik şöbəsi kimi formalaşması bilavasitə professor Afad Qurbanovun fəa-
liyyəti ilə bağlı olmuşdur. Alimin bu sahə ilə bağlı ən böyük uğuru “Azər-
baycan dilinin onomalogiyası” adlı irihəcmli fundamental monoqrafiyasıdır. 
Yüksək elmi səviyyədə və səlis dildə yazılan bu ikicildlik əsərlə Azərbaycan 
onomalogiyasının nəzəri əsaslarının möhkəm təməli qoyulmuşdur. Sonra-
dan həmin kitab türk, rus və ingilis dillərində nəşr edilmişdir.

Akademik  Afad Qurbanov bu əsərində dilçilik tarixində ilk dəfə 
olaraq onomastik təlimin fundamental nəzəri əsaslarını yaratmış, Azər-
baycan dilində və bütövlükdə dünya dillərində xüsusi adların qruplarını 
müəyyənləşdirməyə nail olmuşdur. Əsərdə Azərbaycan dilçiliyində ilk 
dəfə olaraq onomastika problemləri elmi-nəzəri aspektdən şərh edilmiş, 
Azərbaycan dilçiliyində və ümumiyyətlə, türkoloji dilçilikdə xüsusi adla-
rın hərtərəfli linqvistik təhlili aparılmışdır. A.Qurbanov şəxs adları, ad və 
insan anlayışı, eləcə də onların sistemini ümumi dilçilik baxımından təhlil 
etdikdən sonra azərbaycanlı adlarının, daha dəqiqi, əsl şəxs adlarının ya-
ranma səbəbini, onların leksik-semantik qruplarını müəyyənləşdirmişdir.

Dilçi alim Afad Qurbanovun onomastika elmi məktəbinin banisi ki-
mi formalaşmasında, təbii ki, onomalogiyaya həsr etdiyi çoxsaylı əsərlə-
ri xüsusi rol oynamışdır. Afad Qurbanov nadir dilçilərimizdəndir ki, 
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o, tək cə bir əsərinə – “Azərbaycan onomalogiyasının əsasları” ikicildlik 
mü kəmməl və əhatəli monoqrafiyasına görə sovet dövründə Azərbay-
can SSR Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Akademik Məmmədağa 
Şirəliyev ya zırdı: “Dilçi alim Afad Qurbanov bu əsəri ilə Azərbaycan onomas-
tika elmi mək təbinin əsasını qoymuşdur”.

Ona görə də Azərbaycan dilçiliyində fonetika Əbdüləzəl Dəmirçi-
zadə və Ağamusa Axundovun, leksikologiya Səlim Cəfərovun, dialek-
tologiya Məmmədağa Şirəliyevin, morfologiya Muxtar Hüseynzadənin, 
sintaksis Əlövsət Abdullayevin, dil tarixi Hadı Mir zəzadə, Əbdüləzəl 
Dəmirçizadə və Tofiq Hacıyevin, morfonologiya Firudin Cəlilovun, ono-
malogiya, ümumi dilçilik və müasir Azərbaycan əlifbası Afad Qurbano-
vun adı ilə bağlıdır.

N.Tusi adına ADPU-da “Onomastik problem laboratoriyası”nın 
yaradılması, Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr edilmiş res-
publika konfranslarının keçirilməsi, “Onomastika” elmi jurnalının bu-
raxılması, 25 oktyabr Onomastika Gününün qeyd olunması Afad Qur-
banovun gərgin əməyi sayəsində reallaşmışdır. Məhz Afad Qurbanovun 
rəhbərliyi ilə onomalogiyanın problemlərinə dair müxtəlif mövzularda 
onlarca namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə edilmişdir. Pro-
fessor Buludxan Xəlilov yazır: “Afad Qurbanov onomastika sahəsində məktəb 
yaratmış görkəmli dilçimizdir. Bu sahənin bütün incəliklərinə qədər tədqiq olun-
masında onun xidmətləri əvəzsizdir”.

Keçmiş SSRİ-nin müxtəlif ərazilərində onomastika sahəsinin tədqiqi 
Azərbaycandan daha tez başlamışdır. Buna baxmayaraq, Afad müəllim 
bu sahəyə diqqəti o qədər artırdı ki, onomastika sahəsində nailiyyətlər, 
uğurlar başqa yerlərdəki tədqiqatları üstələdi. Afad müəllim aspirant-
larını, dissertantlarını bu sahəni tədqiq etməyə yönəltdi. Demək olar ki, 
ayrı-ayrı rayonlarımızın, bölgələrimizin onomastikası ilə bağlı disserta-
siyalar yazıldı və müdafiə olundu. Görkəmli alimin rəhbərliyi ilə təkcə 
Şimali Azərbaycandakı onomastik vahidlər deyil, həm də Cənubi Azər-
baycan, Ermənistan, Gürcüstan və Dağıstandakı türk mənşəli onomastik 
vahidlər, xüsusilə toponimlər tədqiqat obyektinə çevrildi.

Akademik A.Qurbanovun onomastika sahəsindəki fəaliyyəti res-
publikamızda və ölkəmizdən kənarda həmişə qiymətləndirilmişdir. 
1989-cu ildə İstanbulda nəşr edilmiş “Türk dünyası araşdırmaları” adlı 
sanballı elmi məcmuənin bir neçə səhifəsi bu əsərin təhlilinə həsr olun-
muşdur. Professor Xəlil Açıqgöz yazırdı: “Möhtərəm professor Afad Qurba-
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nov illərdən bəri gözlədiyimiz türk onomastikasının nəzəri və əməli problemləri-
ni böyük bir diqqətlə işləmişdir. Ona nə qədər təşəkkür etsək, azdır”.

Azərbaycan dilçiliyində bədii əsərlərin onomastikasının sistemli şə-
kildə tədqiq edilməsində Afad Qurbanovun “Poetik onomastika” (1988) 
kitabının rolu və əhəmiyyəti danılmazdır. O, “Müasir Azərbaycan ədə-
bi dili” (1985), “Azərbaycan onomastikası” (1986), “Azərbaycan onoma-
logiyası məsələləri” (1986) kitablarında poetik onomastikanın ayrı-ayrı 
sahələrini tədqiq etməyin dilçiliyimiz üçün təxirəsalınmaz vəzifə oldu-
ğunu göstərmişdir. Müəllif “Poetik onomastika” kitabında bu problem-
ləri sistemli şəkildə təhlil etmişdir. Kitabda bədii ədəbiyyatda xüsusi ad-
ların komik təbiəti, etnik adlar, onomastik vahidlərin obrazlılığı, bədii 
əsərlərdə xüsusi ad yaradıcılığı kimi məsələlərdən bəhs edilir, onomastik 
vahidlərin üslubi imkanları, şifahi ədəbiyyatın onomastik üslubi xüsu-
siyyətləri aydınlaşdırılır. Yazıçının onomastik vahidlərdən əsərin süje-
tinə, quruluşuna, ideya və məzmununa uyğun şəkildə istifadə etməsinin 
istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Müəllif göstərir ki, yazıçılar real adlar-
dan satirik və yumoristik ifadə vasitəsi kimi obrazlılıq, yüksək bədii key-
fiyyət yaratmaq üçün istifadə edirlər.

Ümumu dilçiliyin problemlərinin tədqiqində də akademik Afad 
Qurbanovun öz dəsti-xətti, konsepsiyası, elmi məktəbi vardır. Beləliklə, 
XX əsrdə ümumi dilçiliyə aid Azərbaycan dilçiliyində müxtəlif tipli əsər-
lərin yazılmasına baxmayaraq, dilçiliyin bu sahəsi konseptual səviyyəyə 
yüksələ bilməmiş, kitablar qəliz dildə yazılmış və ümumi dilçiliyin bü-
tün sahələrini tam əhatə etməmişdir.

Azərbaycan dilçiliyində ümumdilçilik problemləri sahəsindəki ilk 
sanballı elmi araşdırmalar professor Afad Qurbanovun adı ilə bağlıdır. 
O, ümumi dilçilik sahəsinə dair davamlı olaraq müxtəlif kitablar, dərs-
liklər, dərs vəsaitləri yazmışdır (“Ümumi dilçilik məsələləri” dərs vəsa-
iti (1972), “Dilçiliyin sistemi”, “Dilçiliyin tarixi” əsərləri (1976), “Ümumi 
dilçilik” dərsliyi (1977), ikicildlik “Ümumi dilçilik” fundamental monoq-
rafiyası (1989, 1993, 2004, 2010), habelə rus və türk dillərində kitabları 
“Oбщее языкознание” və “Genel dil bilimi” və s.).

Bu ondan irəli gəlir ki, bir müəllim kimi o 20 ilə qədər bu fənni təd-
ris etmiş, ümumi dilçiliyin konsepsiyalarına dərindən bələd olmuşdur. 
1976-cı ildə nəşr olunan “Dilçiliyin sistemi” əsərində dilçilik elmi, dilçiliyin 
sahələri, dilçiliyin şöbələri və onların aktual problemləri araşdırılır. Xüsusilə 
dilçilik elminin obyekti, nəzəri və tətbiqi dilçilik, ümumi dilçiliyin aktual 



18

Dilçilik problemlərinə həsr olunan elmi iclaslara rəhbərlik edərkən (Cəfər Cəfərov, Qəzənfər Kazımov, 
Ağamusa Axundov, Tofiq Hacıyev və b.)

A.Qurbanov dilçilər əhatəsində
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Akad. Kərim Kərimov, akad. Ömər Eldarov, akak. Midhət Abbasov, akad. Mikayıl 
Useynovla (soldan)

Elm və təhsil problemlərinə həsr olunan iclaslara rəhbərlik edərkən
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problemləri konseptual səviyyədə tədqiq edilir. Aydın şərh, zəngin dil faktları, 
təhlil və ümumiləşdirmələr baxımından orijinal olan, habelə dilçilik fənninə 
dair proqramı tam əhatə edən bu dərslikdən tələbələr uzun illərdir dəyərli 
mənbə kimi faydalanır, ədəbi dilimizin formalaşma tarixi, səs sistemi, orfoe-
piyası, leksika və frazeologiyası, semasiologiyası barədə biliklərə yiyələnirlər. 
Görkəmli dilçimiz Ağamusa Axundov yazırdı: “Azərbaycan dilçiliyinin parlaq si-
ması A.Qurbanovun ümumi dilçiliklə bağlı tədqiqatları dilçiliyimizin uğurudur”.

Afad Qurbanovun 1977-ci ildə çap olunmuş “Ümumi dilçilik” adlı 
dərsliyi Azərbaycanın ali pedaqoji təhsil müəssisələri üçün milli zəmində 
yazılmış ilk dərslik kimi çox böyük əhəmiyyətə malikdir və bugünədək ali 
təhsil müəssisələrində yeganə tədris olunan təkmil əsərdir. Dilçilik elminin 
ümumnəzəri məsələlərinə böyük maraq göstərən, tədqiqatçı həssaslığı ilə 
yanaşan Afad Qurbanov respublikamızda ilk “Ümumi dilçilik” dərsliyini 
hazırlamaqla tələbələrimizə və bu sahə ilə maraqlanan tədqiqatçılara tarixi 
qiymətli töhfə verdi. Ümumiyyətlə, ali məktəblərin filologiya fakültələrində 
tədris olunan “Ümumi dilçilik” fənni filoloq kadrların hazırlıq səviyyəsinin 
yüksəldilməsində, onların  dilçiliyin  ayrı-ayrı sahələri ilə daha yaxından 
tanış olmalarında mühüm rol oynayır.

İkicildlik “Ümumi dilçilik” əsərində akademik Afad Qurbanov ümum-
dilçilik problemlərindən olan dünya dillərinin təsnifinə dair yeni bölgü ver-
mişdir. Onun Altay dilləri ailəsi haqqındakı təsnifi bir sıra cəhətlərinə görə 
dünyada yeni, orijinal bölgü hesab olunur. Əsərdə görkəmli alimin dün-
ya dillərinin genealoji bölgüsündə özünəməxsus mövqeyinə görə bu dillər 
ailəsinin türk dilləri, monqol dilləri, mancur dilləri qruplarından və yapon, 
Koreya dillərindən ibarət olmasını göstərməsi elmi cəhətdən yenilikdir. Bu-
nunla yanaşı, türk dilləri qrupunun yarımqruplarının dəqiqləşdirilməsində 
yeni mülahizə və konsepsiyalar irəli sürülmüşdür. 

Geniş elmi-nəzəri ümumiləşdirmələr aparma, dilçiliyin dinamik inki-
şafı prosesinə dialektik və obyektiv münasibət bəsləmə, şərh olunan hər 
bir dil hadisəsini konkret faktlarla əsaslandırma, orijinal fikirləri qətiyyət-
lə müdafiə etmə, tarixiliklə müasirliyi vəhdətdə götürmə və s. keyfiyyətlər 
bütün əsər boyu gözlənilmişdir.

Dilçilik elminin obyekti, elmi və əməli əhəmiyyəti, yaranması və in-
kişafı, ictimai (ədəbiyyatşünaslıq, mətnşünaslıq, fəlsəfə, məntiq, psixo-
logiya, pedaqogika, tarix, sosiologiya, estetika) və qeyri-ictimai (antropo-
logiya, fiziologiya, fizika, coğrafiya, astronomiya, riyaziyyat, kibernetika, 
texnika) elmlərlə əlaqəsi faktlarla izah olunmuşdur. Əsərin əsas keyfiy-
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yətlərindən biri də görkəmli dilçilər, dilçilik cərəyanları və dilçilik 
məktəbləri barədə zəngin məlumatların verilməsidir. Dilin mahiyyəti, 
mənşəyi, işarəviliyi, sistemi və inkişafı məsələləri, dünya dilləri, dillə-
rin morfoloji və genealoji bölgüsü, dil və yazı, yazının tipləri (şəkli, fik-
ri, heca, səs), durğu işarələri, istiqamətinə görə yazıların təsnifi (üfüqi, 
şaquli), əlifba problemi, stenoqrafik yazı, müasir dövrdə stenoqrafiya-
ya olan tələb məsələləri təhlil edilmişdir. Tanınmış dilçi alim Kamal 
Abdullayev yazırdı: “Afad Qurbanovun bir-birinin ardınca çıxan çoxsaylı 
dəyərli əsərləri, monoqrafiyaları Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı baxımından 
xüsusi elmi əhəmiyyətə malikdir”.

Bu əsər keçmiş SSRİ məkanında müsbət əks-səda doğurmuşdu. Əsər 
Leninqrad (indi Sankt-Peterburq) Dövlət Universitetinin professoru, ümu-
mi dilçilik sahəsində görkəmli mütəxəssis olan professor V.Ko duxov tərə-
findən  yüksək qiymətləndirilərək, orada ümumdilçilik məsələlərinin tam 
əhatə olunduğu, bir çox orijinal fikir və mülahizələrin söylənildiyi qeyd 
edilmişdir. Bu, əslində, Afad Qurbanovun ilk kitabdan ümumi dilçilik 
sahəsində öz dəsti-xətti, konsepsiyası olduğunun təsdiqi idi. Xüsusilə 
müəllif  dilin mənşəyi kimi vacib bir problemi təhlil etmiş, fransız dilçisi  
Vandriyesin və Amerika dilçisi Eduard Sepirin fikirlərinə qarşı çıxaraq ya-
zır ki, dilin mənşəyi məsələsini dilçilikdən kənar söyləyənlər, şübhəsiz ki, 
bu problemin son dərəcə çətin və çoxcəhətli olduğuna əsaslanmışlar. Dilin 
əmələ gəlməsi nə qədər çətin və mürəkkəb olsa da, bunu dilçiliyin prob-
lemləri sırasından xaricdə düşünmək olmaz. Çünki dil dilçilik elminin ob-
yektidir, dilin əmələ gəlməsinin tam həqiqi və elmi şərhi məhz müvafiq 
elmlərin qarşılıqlı tədqiqatları əsasında mümkün olacaqdır. 

Professor Nizami Xudiyev yazırdı: “Akademik Afad Qurbanov Azər-
baycanda ümumi dilçilik problemlərinə dair fundamental araşdırmalar aparan 
ilk alimlərdən biridir. Onun “Ümumi dilçilik” adlı ikicildlik dərsliyi bu sahənin 
mütəxəssisləri tərəfindən həm ölkəmizdə, həm də xaricdə yüksək qiymətləndiril-
mişdir”. Bu dərsliyin əsas məziyyəti odur ki, ümumbəşəri məzmun daşı-
masına baxmayaraq, əsər milli ruhda və milli təfəkkür tərzində yazılmış-
dır. Dərslikdə müəllif ümumi dilçilik problemlərinə və dünya dillərinin 
təsnifatına dair yeni fikirlər söyləmişdir. Xüsusən Altay dilləri ailəsi ilə 
bağlı fikirlər türkoloji dilçilikdə yeni və orijinaldır. Sonradan həmin kitab 
üç cilddə Türk Dil Qurumunda türk dilində və Rusiya Elmlər Akademi-
yasının Dilçilik İnstitutunda rus dilində, habelə digər beynəlxalq elmi 
təşkilatlarda ingilis dilində nəşr olunmuşdur.
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Akad. İbrahim İbrahimovla

Akad. Toğrul Şaxtaxtinski və akad. Çingiz Cuvarlı ilə (soldan)
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SSRİ Elmlər Akademiyası Sovet Türkoloqları Komitəsinin sədri akademik Edhem Tenişev və sədr 
müavini akademik A.Qurbanov

Akad. Həmid Araslı və akad. Məmmədağa Şirəliyevlə (soldan)
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Kitabda “Dilçiliyin inkişaf dövrləri”, “Ulutürk dil problemləri”, fəl-
səfi-linqvistik, psixoloji-linqvistik (psixolinqvistika), riyazi-linqvistik, 
coğrafı-linqvistik, texniki-linqvistik, pedaqoji-linqvistik kimi ümumdil-
çilik problemləri, “Azərbaycan dilinin fonemlər sisteminin digər türk 
dillərinin səslər xəzinəsilə tarixi-müqayisəli istiqamətdə araşdırılma-
sı”, “budaq morfeminin əhatəli tədqiqi”, “Azərbaycan yazısının tarixi”, 
“taməhatəli orfoqrafiya qaydalarının hazırlanması”, “Azərbaycan dilinin 
böyük leksik lüğəti”nin hazırlanması, “Azərbaycan dilinin böyük fraze-
oloji lüğəti”nin hazırlanması, “Azərbaycan dilinin böyük onomastik lü-
ğəti”nin və “müasir Azərbaycan dilinin etimoloji lüğəti”nin yaradılması 
və s. kimi məsələlərin Azərbaycan dilçiliyində bir problem olaraq həlli 
yolları verilmişdir. Bədii mətnin dil problemi, bədii mətnin linqvistik 
təhlilinin nəzəri məsələləri, linqvistik təhlilin tarixilik, ardıcıllıq, dəqiqlik 
kimi prinsipləri, linqvistik təhlilin üsul və metodları, linqvistik təhlilin 
texnikası, bədii mətnin linqvistik təhlili təcrübəsi və s. məsələlər nəzəri 
və praktik cəhətdən geniş şəkildə təhlil edilmişdir ki, bu da istənilən bə-
dii mətnin tam şəkildə qavranılmasına yaxından kömək edə bilər.

Hər bir xalqın milli mədəniyyətinin tərkib hissələrindən birini həmin 
xalqın əlifbası, yazı sistemi təşkil edir. Əlifba xalqın mədəniyyət silahı, 
milli-mənəvi sərvətidir. Mədəni və mükəmməl əlifba əsasında aparılan 
yazı sistemi xalqın maddi-mədəni nailiyyətlərinin yaranmasında, yaşa-
masında və inkişaf etməsində başlıca rol oynayır, xalqın dilinin, elmi 
əlaqələrinin və digər zəruri fəaliyyət sahələrinin tərəqqisinə xidmət edir. 

XX əsrin 90-cı illərində latın qrafikalı əlifbaya keçməyin zəruriliyini 
elmi faktlarla əsaslandıran ilk alim məhz Afad Qurbanov olmuşdur. Onun 
əlifba islahatçısı kimi təşəbbüsü ilə 1990-cı ildə Azərbaycan Əlifba Komis-
siyası yaradılmış və bu sahədəki yaradıcılıq işi nəzərə alınaraq Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının üzvü Afad Qurbanov həmin komissiyanın 
sədri təyin edilmişdir (“Kommunist” qəzeti, 1 avqust 1990-cı il. Təsadüfi 
deyil ki, sonradan məhz 1 avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili 
Günü kimi qeyd olunmağa başladı).

O, qəti şəkildə bəyan etmişdi: “Kiril qrafikası Azərbaycan dilinin bütün 
incəliklərinə, onun tələblərinə cavab vermir. İndi işlətdiyimiz kiril qrafikalı əlif-
bada bir sıra düzəldilməsi mümkün olmayan qüsurlar yaranır. Eyni zamanda, 
kiril qrafikalı əlifba xalqımızın milli mədəniyyətinin birləşməsinə ancaq mənfi 
təsir göstərir. Müxtəlif yerlərdə yaşayan azərbaycanlılar bir-birinin nailiyyətlə-
ri haqqında birbaşa məlumat ala bilmir, milli mədəniyyət arasında mükəmməl 
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əlaqə yaranmır. Buna görə də xalqımızın birliyi, onun iqtisadi, siyasi və mədə-
ni inkişafı üçün mütərəqqi və yararlı əlifba lazımdır. Bu da indi və gələcəkdə 
özünü doğrulda bilən latın qrafikası əsasında yeni əlifba olmalıdır”. Belə ki, 
illərdən bəri bir-birindən elmi və mədəni, iqtisadi və siyasi cəhətdən ayrı 
düşmüş çoxsaylı türk xalqlarının əlaqələrini yaratmaq üçün latın əlifba-
sı daha təsirli vasitələrdən biri idi. Həmçinin latın əlifbası dünyanın ən 
geniş yayılmış sadə və müasir əlifbalarındandır. Latın əlifbasının tarixi 
kökləri türk xalqları ilə bağlı olmuşdur. Afad Qurbanovun latın qrafikası 
əsasında hazırladığı əlifba layihəsi Azərbaycan Əlifbası Komissiyasında 
geniş şəkildə müzakirə olunaraq qəbul edilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, 
Afad Qurbanov əlifba sahəsində zəngin biliyə malik nadir dilçi alimləri-
mizdən olmuşdur. Hər bir azərbaycanlı Azərbaycan himninin sözlərinin 
Əhməd Cavada və musiqisinin Üzeyir Hacıbəyliyə məxsus olduğunu 
bildiyi kimi, hazırda istifadə etdiyimiz müasir Azərbaycan əlifbasının 
yaradıcısının da Afad Qurbanov olduğunu unutmamalıdır.

Alimi düşündürən problemlərdən biri də ümumtürk əlifbası və ortaq 
türk dili yaradılması idi. Ortaq türk əlifbası üzərində Afad müəllim çox çalı-
şırdı və 34 hərfdən ibarət ümumtürk əlifbasının yaranmasında onun əməyi 
az deyildir. Özünün qeyd etdiyi kimi, bu əlifba türk dillərinin hamısının 
danışıq səslərini əhatə edir. Onun müəllifi olduğu “Ortaq türk ədəbi dili” 
kitabı müasir türkoloji dilçiliyin ən aktual problemlərinə həsr olunmuşdur.

Afad Qurbanovun həyatının böyük bir hissəsi, az qala qırx ili Azər-
baycan Elmlər Akademiyası ilə bağlı idi. O, Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının üzvü kimi elmi yaradıcılıq fəaliyyətini Elmlər Akademiyası 
ilə daim sıx əlaqəli aparmaqla dilçilik elminin inkişaf etdirilməsində öz 
səylərini əsirgəməmişdir.

Professor A.Qurbanov 1983-cü ildə Azərbaycan SSR EA-nın filologiya 
sahəsi üzrə müxbir üzvü, dünyanın bir sıra beynəlxalq və milli akade-
miyalarının akademiki, o cümlədən Türk Dil Qurumunun şərəfli üzvü 
seçilmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, XX əsrin 80–90-cı illərində A.Qurbanov 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının dilçilik sahəsi üzrə yeganə müxbir 
üzvü olmuş və onun həqiqi üzv (akademik) seçilməsinə namizədliyi 
1988-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyası tərəfindən irəli sürülmüşdür.

A.Qurbanov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Terminologi-
ya Komitəsinin, Dövlət dili haqqında qanun layihəsinin hazırlanması ilə 
bağlı Komissiyanın, Adlar və Soyadlar üzrə Xüsusi Komissiyanın, Nəsi-
mi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasının, Müdafiə Şurasının, İctimai 
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elmlər üzrə Əlaqələndirmə Şurasının, habelə Elmlər Akademiyasının yeni 
nizamnamə layihəsinin hazırlanması və strukturunun təkmilləşdirilməsi 
üzrə Komissiyanın və digər bir çox komissiyaların fəal üzvü olmuş, gərgin 
və səmərəli fəaliyyəti, yüksək elmi-təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə seçilmişdir.

Görkəmli alim Azərbaycan Milli Yaradıcılıq, Beynəlxalq Pedaqoji 
Elmlər, Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər, Nyu York akademiyalarının 
akademiki, Türk Dil Qurumunun fəxri üzvü, Türk Dili Məclisinin həqiqi 
üzvü, Belçika Onomastika Cəmiyyətinin, Finlandiyanın Fin-Uqor Cə-
miyyətinin və digər elmi təşkilatların həqiqi və ya fəxri üzvü olmuşdur.

Afad Qurbanovun dünya dilçiliyi və türk dillərinin mövqeyinə dair 
yeni elmi konsepsiyaları Azərbaycan dilçiliyi ilə yanaşı, dünya və türko-
loji dilçiliyin də inkişafına öz töhfəsini vermişdir. A.Qurbanovun 1967-ci 
ildə çap etdirdiyi “Müasir Azərbaycan ədəbi dili” kitabı haqqında sovet 
türkoloqu, akademik A.Kononovun maraqlı bir fikrinə də yer verilmiş-
dir: “A.Qurbanovun kitabı yalnız Azərbaycan dili materiallarını deyil, həm də 
başqa türk dillərinin materiallarını əhatə edən mövzuları işıqlandırır”.

Afad Qurbanovun çoxcəhətli yaradıcılığında bədii əsərlərin dilinin 
tədqiqi qırmızı bir xətt təşkil edir.  O, elmi yaradıcılığa başladığı ilk gün-
lərdən S.Vurğunun dramaturgiyasının, eləcə də bir çox klassiklərin po-
eziya nümunələrinin dilini tədqiq etmiş və onların sənətkarlıq xüsusiy-
yətlərini müəyyənləşdirmişdir. Alimin  “Bədii mətnin linqvistik təhlili” 
əsəri dil hadisələrinin təhlilində onun elmi nəticələrinə əsaslanır.

Afad Qurbanovun yaradıcılığında dialektologiya məsələləri də müəy-
yən araşdırılma predmeti kimi diqqəti cəlb etmişdir. O, dialektoloji axtarış-
larda öz sözünü demiş, bu sahədə düzgün araşdırmanın yeni istiqamətini 
müəyyənləşdirmişdir. Alimin  2001-ci ildə çap olunmuş “Cücəkənd şivəsi” 
və 2007-ci ildə nəşr edilmiş “Qərbi Azərbaycan Cucikənd şivəsi” kitabla-
rında Cucikəndin şivəsi təhlil olunaraq  xarakterik  xüsusiyyətləri açıqlan-
mış, bu şivəyə məxsus spesifik dialektizmlərdən nümunələr verilmiş, hə-
min şivənin fonetik dil xüsusiyyətləri, leksik səciyyəsi aydınlaşdırılmışdır. 
A.Qurbanov nitq mədəniyyəti məsələlərindən xüsusilə bəhs etmiş, dilin, 
ictimai nitqin fərdi xüsusiyyətlərinin spesifikasını müəyyənləşdirmişdir. 
Görkəmli alim düzgün nitqdən danışarkən onun fonetik, orfoepik, leksik, 
onomastik, semantik, frazeoloji, derivatoloji, morfoloji, sintaktik və üslub 
normalarının hər birinin fərdi xüsusiyyətlərini təhlil etmişdir. A.Qurbano-
vun yaradıcılığında müasir dilçilik problemləri ilə yanaşı, Azərbaycan di-
linin tarixi ilə bağlı yazılar da xüsusi maraq doğurmuşdur. Xüsusilə dilin 
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ulutürk – ilk türk dili bünövrəsi Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşması 
və inkişafı, sabitləşmə dövrü, ədəbi dil tarixi,  konkret dil faktları əsasında 
araşdırılmış, yazılı abidələr və klassiklərin əsərləri linqvistik cəhətdən təs-
diq olunmuşdur. 

Afad Qurbanovun altayşünas, türkoloq kimi fəaliyyəti sovet döv-
ründə əhatəliyi ilə diqqəti cəlb edir. O, 1984–1989-cu illərdə SSRİ Elmlər 
Akademiyası Sovet Türkoloqları Komitəsinin üzvü, Türk Onomastika 
Bölməsi bürosunun üzvü, Tədris Metodiki Bölməsinin rəhbəri, sonradan 

Latın qrafikası əsasında yeni əlifbanın müəllifi,
Azərbaycan Əlifba Komissiyasının sədri A.Qurbanov, 1990
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həmin komitənin sədr müavini vəzifələrində çalışmışdır. Həmin dövr-
də akademiklər Andrey Kononov, Edhem Tenişev, Aleksandr Şerbak və 
onların sırasında Afad Qurbanov türk dünyasında tanınmış türkoloqlar 
kimi qəbul olunur və beynəlxalq tədbirlərdə sovet dilçilik elmini təmsil 
edirdilər. Türkoloji dilçiliyin inkişafındakı xidmətlərinə görə A.Qurba-
nov Türkiyə Cümhuriyyətinin IX Prezidenti Süleyman Dəmirəl tərəfin-
dən Ankaraya dəvət edilərək, Türk Dil Qurumunun şərəf üzvlüyünə ilk 
azərbaycanlı olaraq qəbul edilmişdir. 

XX əsrin 70–90-cı illərində Afad Qurbanov Azərbaycanın təhsil sahəsin-
də təhsil təşkilatçısı kimi də tanınmışdır. O, 1969-cu ildən Azərbaycan SSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi və Maarif Nazirliyinin Elmi- Metodik şuraları-
nın sədr müavini, sonradan Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin Təhsil Problem-
ləri üzrə Elmi-Metodik Mərkəzinin və əksər komissiyaların üzvü kimi ölkədə 
təhsilin təşkili və təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli iş görmüşdür.

A.Qurbanovun fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini ali məktəb pe-
daqogikası və metodikası təşkil etmişdir. Onun bir müddət orta məktəb-
də, uzun müddət isə ali məktəbdə çalışması yaradıcılığında xüsusi bir 
iz qoymuşdur. Alimin nəşr etdirdiyi “Dilçilikdən kurs və diplom işləri”, 
“Məktəb islahatı və pedaqoji təhsil problemləri”, “Kurator və tələbə”, 
“Dilçilikdən xüsusi kurs və seminarlar”, “Müasir dil fənlərinin tədrisi 
problemləri” adlı kitabları müəllimlər üçün faydalı vəsaitlərə çevrilmiş-
dir. Bu əsərlərin elmi-pedaqoji dəyərini artıran ən mühüm amillərdən 
biri onun yaradıcılığı ilə pedaqoji fəaliyyəti arasında üzvi bir vəhdətin 
olması, onların bir-birini tamamlamasıdır. Məhz bu keyfiyyətlər prof. 
A.Qurbanovun ali məktəb pedaqogikası sahəsində yazdığı əsərləri yük-
sək elmi-pedaqoji dəyərə malik mənbələr səviyyəsinə yüksəltmişdir.

O, ilk dəfə olaraq respublika ali məktəblərində tədris olunan dilçilik 
fənlərini qruplaşdırmış və onların tədrisində bir sistem yaratmağa nail ol-
muşdur. O, dilçilik fənlərini iki böyük qrupa ayırmışdır: ümumdilçilik fən-
ləri (ümumi dilçilik və dilçilik tarixi); və xüsusi dilçilik fənləri (tarixi-linq-
vistik fənlər, müasir dil fənləri, üslubi-linqvistik fənlər, ortoloji-linqvistik 
fənlər). Məlumdur ki, hər bir tədris fənni müəyyən zərurət və ehtiyac 
 əsasında, uzun illərin təcrübəsi, zəngin nəzəri düşüncə və müddəalara 
cavab kimi yaranır. A.Qurbanovun ali məktəblərdə tədris olunan bir çox 
dilçilik fənlərinin (ümumi dilçilik, türkoloji dilçilik, Azərbaycan nitq mə-
dəniyyəti, bədii mətnin linqvistik təhlili, onomalogiya və s.) müəyyənləş-
dirilib formalaşdırılmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. 
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Afad Qurbanov elmi-təşkilati fəaliyyətində yüksəkixtisaslı gənc kadr-
ların hazırlanmasını daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. O, elmi biliyini hə-
mişə gənc alim və aspirantlarla bölüşür, əlindən gələn köməyi əsirgəmirdi. 
Böyük zəhmətkeşliyi, özünə və yetirmələrinə qarşı hədsiz tələbkarlığı da 
onu başqalarından fərqləndirirdi. A.Qurbanov minlərlə filoloq-müəllim, 
60-dan çox elmlər namizədi və doktoru yetirmişdir. A.Qurbanovun gər-
gin fəaliyyəti sayəsində püxtələşən elmi pedaqoji kadrlar nəinki Azərbay-
canın, həmçinin Türkiyənin, Almaniyanın, Gürcüstanın, Türkmənistanın, 
Qazaxıstanın təhsil və elm ocaqlarında uğurla çalışırlar. Elmin inkişafında 
və yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasındakı xidmətlərinə görə A.Qur-
banov dəfələrlə dövlət başçısının, respublika Ali Soveti, Elmlər Akademi-
yası və Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanlarına, mükafatlarına, 1981-ci ildə 
Azərbaycan SSR-in Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.

Görkəmli şəxsiyyətlər, böyük alim və mütəfəkkirlər elə insanlardır ki, 
onlar aparıcı qüvvə kimi daim cəmiyyət  həyatının  problemləri ilə yaşayır, 
xalqın, vətənin rifahını əsas götürərək bu problemlərin həllində yaxından iş-
tirak etməyə çalışırlar. Əsl vətəndaş, alim xalqın arzu və istəklərinin həyata 
keçməsində heç vaxt  əməyini əsirgəmir, var qüvvəsi ilə  işin həllinə xidmət 
göstərir. Bu keyfiyyətlər məhz görkəmli ictimai xadim A.Qurbanovun başlı-
ca cəhətlərindən idi. Onun mənalı həyat yolu əsl ziyalılıq təcəssümüdür, öz 
biliyi, elmiliyi, alicənablığı, təmənnasız qayğısı, vətəninə xidmət göstərmə-
si ilə yaddaşlara həkk olmuşdur. Adı Azərbaycan dilçiliyinin korifeyləri ilə 
bir sırada çəkilən, türk və Avropa dilçiləri tərəfindən orijinal konsepsiyalar 
müəllifi kimi rəğbətlə qəbul edilən, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası-
nın üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, filologiya elmlə-
ri doktoru, professor, beynəlxalq və milli akademiyaların akademiki Afad 
Qurbanov ömrünün 60 ilini Azərbaycan təhsilinə, elminə həsr etmiş, ana 
dilimizin inkişafına, ümumiyyətlə dilçiliyə hazırkı Azərbaycan əlifbasının 
müəllifi kimi sanballı, mükəmməl töhfələr vermiş, alimliklə insanlığın vəh-
dətini özündə birləşdirən görkəmli türkoloq alimlərimizdəndir.

Afad Qurbanov yüksək mənada vətəndaşlığın, fədakar alim fəaliy-
yətinin parlaq nümunəsidir və o, Azərbaycan dilçilik elmi salnaməsində 
ən şərəfli yerlərdən birini tutur.

İsa Həbibbəyli,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

vitse-prezidenti, akademik 



Akademik Afad Qurbanova
1962–2019-cu illərdə tanınmış alimlər və

dilçilik sahəsində yetişdirdiyi
mütəxəssislər tərəfindən hədiyyə olunan

kitablar və ona ünvanlanmış ürək sözləri
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Azərbaycan dilinin üslubiyyatı

Əbdüləzəl Dəmirçizadə
Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi, Azərbaycan SSR-in görkəmli dilçi alimi, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi,
Dövlət mükafatı laureatı, filologiya elmləri doktoru, professor

Bu ayda dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş
Afad Qurbanova müəllif hədiyyəsi.

28.06.1962
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N.Nərimanovun prozaik əsərlərində
leksika və frazeologiya

Müseyib Məmmədov
Dilçi alim, Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 

Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı, filologiya elmləri namizədi

Hörmətli opponentim, f iloloji elmlər namizədi,
dosent A.M.Qurbanova Müseyibdən kiçik hədiyyə.

20.02.1964
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Türkmən dilinin araşdırılması tarixinə dair

Nikolay Baskakov
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, türkoloq, folklorşünas, 

etnoqraf, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Хорматлы Афата ядыгəрлик – Hörmətli Afada yadigar.

25.11.1965
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M.Füzulinin “Leyli və Məcnun”
poemasında feillər

Nadir Namazov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri namizədi

Gənclərə kömək etməkdə var qüvvəsini əsirgəməyən, gənc və 
istedadlı alim, ən yaxın dostum, hörmətli opponentim, f iloloji 

elmlər namizədi, dosent Afad müəllimə kiçik bir hədiyyə.

11.04.1966
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Azərbaycan dili dərslərində köməkçi
cümlə üzvlərinin araşdırılması metodikası

Yasin Əfəndiyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Mehribanım Afad! Gün o gün olsun ki, Sizi tezliklə 
elmlər doktoru kimi görək.

29.03.1967
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SSRİ-də türk filologiyası
1917–1967

Andrey Kononov
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, şərqşünas, türkoloq,

SSRİ Elmlər Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Дорогому Афату Мамедовичу Курбанову с благодарством 
за неизменное внимание – Əziz Afad Məhəmmədoviç Qurbanova 

daimi diqqətinə görə minnətdarlıqla.

1968
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Rus və türkmən dillərinin
müqayisəli qrammatikası

Məhəmməd Qurbanov
Azərbaycan SSR-in alimi, pedaqoji elmlər namizədi

Əziz dostum Afada müəlliflərin biri olan 
Məhəmməd Qurbanovdan.

1968
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50 söz

Əbdüləzəl Dəmirçizadə
Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, Azərbaycan SSR 

Elmlər Akademiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, 
f ilologiya elmləri doktoru, professor

İstedadlı dilçi alim Afad Qurbanova müəllimindən müəllif hədiyyəsi.

05.09.1968
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Müasir özbək ədəbi dilinin qrammatikası

Andrey Kononov
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, şərqşünas,

türkoloq, SSRİ Elmlər Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, 
professor, akademik

Афату Мамедовичу Курбанову с лучшими пожеланиями – 
Afad Məhəmmədoviç Qurbanova ən xoş arzularla.

09.09.1968
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Türkmən dilinin məsələləri

 Pıqam Azımov
Görkəmli dilçi alim, türkoloq, Türkmənistan SSR Elmlər 

Akademiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, 
professor, akademik

Хорматли Афат Гурбанова. Салам билен – 
Hörmətli Afad Qurbanova. Salamlarla.

19.09.1969
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Cənub-qərbi türk dillərində feilin zamanları

Bəşim Çarıyarov
Türkəmənistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, türkoloq, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Хорматлы достум Афата кичичуик ядыгəрлик – 
Hörmətli dostum Afada kiçik yadigar.

17.12.1969
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Türk dillərinin müqayisəli fonetikası

Aleksandr Şerbak
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, türkoloq, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Глубоко уважаемому Афату Мамедовичу с наилучшими пожеланиями – 
Çox hörmətli Afad Məhəmmədoviçə ən yaxşı arzularla.

26.05.1970
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Azərbaycan dili dərslərində sorğu aparılmasının
rasional təşkil olunmasının yolları

А.Kalbalıyev
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri namizədi

Hörmətli opponentim prof. A.Qurbanova
ən xoş arzularla müəllifdən.

04.05.1971



62



Türkmən ədəbi dilində söz birləşmələri

Qumman Sarıyev
Türkmənistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, türkoloq,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Хорматлы эзиз достум Афат! Сизе автордан совгат – 
Hörmətli əziz dostum Afad! Sizə müəllifdən sovqat.

17.04.1972



64



Müasir Azərbaycan dili

Əbdüləzəl Dəmirçizadə
Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi, 
Dövlət mükafatı laureatı, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Kitabın redaktoru prof. Afad Qurbanova müəllifdən yadigar.

15.09.1972



66



Azərbaycan dilindən təcrübi məşğələlər

 Qəzənfər Kazımov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, AMEA Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan 

dialektologiyası şöbəsinin müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Səmimi hörmət bəslədiyim, istedadlı alim,
prof. A.Qurbanova Qəzənfərdən.

26.12.1973



68



Azərbaycan Tarixi Muzeyi

V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu
Filologiya fakültəsinin komsomol komitəsi

Hörmətli müəllimimiz prof. Afad Qurbanova Filologiya 
fakültəsinin komsomol komitəsindən.

31.12.1973



70



Milli türkoloqların biblioqrafik lüğəti.
Oktyabraqədərki dövr

Andrey Kononov
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, şərqşünas, türkoloq,

SSRİ Elmlər Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Дорогому Афату Мaмедовичу Курбанову с лучшими пожеланиями –
Əziz Afad Məhəmmədoviç Qurbanova ən xoş arzularla.

1974



72



Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr

Əlövsət Abdullayev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli A.Qurbanova xoş arzularla.

05.09.1974



74



Türk areal linqvistikasının problemləri

Ninel Hacıyeva
SSRİ Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı, dilçi, şərgşünas,

türkoloq, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Глубокоуважаемому коллеге профессору Афату Мамедовичу
с уважением от автора – Çox hörmətli həmkarım professor

Afad Məhəmmədoviçə hörmətlə müəllifdən.

25.05.1975



76



Türk dilinin öyrənilməsinə dair oçerk

Andrey Kononov
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, şərqşünas, türkoloq,

SSRİ Elmlər Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Дорогому Афату Мамедовичу Курбанову от автора – 
Əziz Afad Məhəmmədoviç Qurbanova müəllifdən.

1976



78



Türkologiya

Andrey Kononov
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, şərqşünas, türkoloq, 

SSRİ Elmlər Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Дорогому Афату Мамедовичу Курбанову на память – 
Əziz Afad Məhəmmədoviç Qurbanova xatirə.

1976



80



Böyük səyyah, coğraf iyaşünas
Hacı Zeynalabdin Şirvani

Nurəddin Kərəmov
Azərbaycan SSR-in alimi, coğraf iya elmləri doktoru, professor 

Çox hörmətli Qurbanov Afad müəllimə müəllifdən.

09.03.1976



82



Coğraf i adların sirri

 Doletşa İsayev
Qırğızıstanın tanınmış dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Выдающемуся ученому-языковеду с мировым именем профессору 
Афату Мамедовичу с наилучшими пожеланиями – Görkəmli, dünya 

şöhrətli dilçi alim, professor Afad Məhəmmədoviçə ən xoş arzularla.

1977



84



Leksik sinonimlər müasir buryat ədəbi dilində

Nima Duqarov
SSRİ-nin görkəmli rəssamı, RSFSR Xalq rəssamı, RFSFR Əməkdar rəssamı,

Rusiya Respublikası Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü

Уважаемому ученому языковеду Азербайджана профессору Афату 
Мамедовичу Курбанову с наилучшими пожеланиями – Azərbaycanın hörmətli 

dilçi alimi, professor Afad Məhəmmədoviç Qurbanova ən xoş arzularla.

May, 1978
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Azərbaycan dilinin semasiologiyası

Zemfira Verdiyeva
Görkəmli dilçi alim, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

 Musa Adilov
Görkəmli dilçi alim, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyinin fəxri, gözəl insan, kitabın çıxarılmasında böyük xidməti 
olan Afad müəllimə ən xoş arzularla və minnətdarlıq əlaməti olaraq müəlliflərdən.

1979



88



Azərbaycanın şimal rayonlarının toponimiyası

Səyyarə Molla-zadə
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Azərbaycan Politexnik

İnstitutunun “Azərbaycan dili” kafedrasının müdiri,
f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə xoş arzularla.

1979



90



Dilçiliyə giriş

Vitali Koduxov
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Уважаемому Афату Мамед оглы Курбанову от автора – 
Hörmətli Afad Məhəmməd oğlu Qurbanova müəllifdən.

30.12.1979



92



Qafqazın türkdilli arealı

Ninel Hacıyeva
SSRİ Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı,

dilçi şərgşünas, türkoloq, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Глубокоуважаемому Афату Курбанову на добрую память – 
Çox hörmətli Afad Qurbanova xoş xatirə.

14.01.1980



94



Tiflis ədəbi mühiti

Abbas Hacıyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas,

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Əzizim, istedadlı alim, səmimi və xeyirxah insan,
mehriban dost prof. A.Qurbanova xoş arzularla müəllifdən.

19.05.1980



96



Müasir Azərbaycan dili

Vilayət Əliyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun elmi işlər üzrə 

prorektoru, Əməkdar müəllim, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Qəlbən həmişə özümə yaxın bildiyim, gözəl və xeyirxah insan
 Afad müəllimə xoş niyyətlə.

12.09.1980



98



Dilçiliyə giriş

Ağamusa Axundov
Tanınmış dilçi alim, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının üzvü, 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, Dövlət mükafatı laureatı, 
Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik 

Azərbaycan dilçiliyinin parlaq siması, kitabın elmi redaktoru
professor Afad Qurbanova ehtiramla müəllifdən.

15.09.1980



100



Azərbaycan atalar sözü və zərb məsəllərinin
leksik-semantik xüsusiyyətləri

Ziynət Əlizadə
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi,  filologiya elmləri doktoru, professor 

Azərbaycan dilçiliyinin tədqiqində özünün dəsti-xətti ilə seçilən, 
xeyirxah, hörmətli Afad müəllimə xoş arzularla müəllifdən kiçik xatirə.

10.10.1980



102



Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı

Türkan Əfəndiyeva
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, türkoloq, f ilologiya elmləri doktoru

Hörmətli Afad müəllimə xoş arzularla müəllifdən.

28.11.1980



104



Avropa mənşəli sözlərin qısa lüğəti

Səlim Cəfərov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Abdulla Qarayev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Xətrini çox istədiyim Afad müəllimə xoş arzularla.

1981



106



Azərbaycan təbiəti

Budaq Budaqov
Görkəmli alim, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, 

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Coğraf iya İnstitutunun direktoru, 
coğraf iya elmləri doktoru, professor, akademik

Çox hörmətli professor və əziz Afad Qurbanova ən xoş arzularla.

01.06.1981



108



Klassiklərimiz dil və yazı haqqında

Əbdüləzəl Dəmirçizadə
Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, Azərbaycan 

SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi, 
Dövlət mükafatı laureatı, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Kitabın redaktoru, tanınmış dilçi prof. Afad Qurbanova
 müəllifdən yadigar.

25.08.1981
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Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin omonimlər lüğəti

Həsrət Həsənov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli prof. A.Qurbanova –
xeyirxah insana, yoldaşa xoş arzularla.

02.10.1981



112



Türk dillərinin tarixi-müqayisəli qrammatikasına dair

 Axnef Yuldaşev
Başqırdıstan MSSR-in görkəmli dilçi alimi, türkoloq, 

Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Дорогому Афату Мамедовичу Курбанову –
Əziz Afad Məhəmmədoviç Qurbanova.

23.10.1981
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Özbək ədəbi dili tarixi

 Bazarbay Yurinbayev
Özbəkistan SSR-in görkəmli dilçi alimi,

f ilologiya elmləri doktoru, professor 

На долгую память дорогому Курбанову –
Əziz Qurbanova xoş xatirə.

1982



116



Türk dillərinin morfologiyasının müqayisəsi üzrə oçerk

Aleksandr Şerbak
Sovet dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, türkoloq,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Дорогому Афату Мамедовичу с глубоким уважением – 
Əziz Afad Məhəmmədoviçə dərin hörmətlə.

30.01.1982
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Aşıq Alı

Mürsəl Həkimov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, ədəbiyyatşünas, pedaqoq, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Əziz dostum Afad! Sizə müdrik Alı ömrü (110 il) arzu edirəm.

10.02.1982



120



Kəhkəşanlı mavi səma

Aydın Mikayılov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli Afad müəllimə həyatda ən xoş arzularla müəllifdən.

23.02.1982



122



Qafqazın onomastikası

 Nadir Məmmədov
Azərbaycan SSR-in alimi, coğraf iya elmləri doktoru, professor

Daha çox hörmətli alimimiz, toponimikanın təbliğatçısı, professor 
Afad müəllimə səmimi arzularla müəlliflərdən biri.

23.03.1982



124



Xəbərlər

 Nadir Məmmədov
Azərbaycan SSR-in alimi, coğraf iya elmləri doktoru, professor

Əziz və qayğıkeş alimimiz, professor Afad müəllimə xoş niyyətlərlə.

23.03.1982



126



Həyat və idrak

Qulu Xəlilov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Əməkdar mədəniyyət və elm xadimi, 

publisist, tənqidçi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Bütöv xarakterli, kişi təbiətli, dəyanətli, 
istiqanlı və mehriban Afad müəllim üçün dostluq hislərilə dolu.

25.05.1982



128



Sovet dövründə çuvaş ədəbi dilinin fonetikasının 
və səslənmə normalarının inkişafı

Nikolay Petrov
Sovet dövrünün tanınmış dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Моему оппоненту дорогому Афату Мамедовичу с глубоким 
уважением и добрыми пожеланиями – Mənim opponentim 

əziz Afad Məhəmmədoviçə dərin hörmət və xeyirxah arzularla.

20.11.1982



130



Heykəltəraşlıq

İbrahim Zeynalov
Respublikanın tanınmış heykəltəraşı,  Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı, 

Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq rəssamı, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü

Профессору А.М.Курбанову с глубоким уважением и симпатией – 
Dərin hörmət və rəğbətlə professor A.M.Qurbanova.

27.12.1982



132



Azərbaycan dili

Zərifə Budaqova
Azərbaycan SSR-in görkəmli dilçi alimi,

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,
Dilçilik İnstitutunun ilk qadın direktoru, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Əziz və hörmətli Afad müəllimə ən yaxşı arzularla.

10.01.1983



134



Xaqani
Lirika

F.Əzizov
Azərbaycan SSR , Bakı şəhəri, 26 Bakı Komissarı adına

rayon komsomol komitəsinin katibi

Участнику встречи комсомольского актива с выпускниками школ района, 
обучающимися в ВУЗ-ах Москвы, Ленинграда и других городов страны –

Komsomol aktivinin rayon məktəblərindən məzun olmuş, Moskva, Leninqrad və ölkənin 
digər şəhərlərinin ali təhsil müəssisələrində təhsil alanlarla görüşün iştirakçısına.

Fevral, 1983



136



Həyəcan təbili

Həsən Əliyev
Azərbaycan SSR-in görkəmli torpaqşünas alimi, 
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, 

kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor, akademik

Çox hörmətli prof. Afad Qurbanova müəllifdən xoş arzularla.

04.02.1983



138



Səadət düşüncəsi

Ziyəddin Göyüşov
Azərbaycan SSR-in alimi, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Əziz dostum və qələm yoldaşım prof. A.Qurbanova ən xoş arzularımla.

25.05.1983



140



Orfoqrafiya-orfoepiya-qrammatika lüğəti

Əziz Əfəndizadə
Azərbaycan SSR-in görkəmli dilçi alimi, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalının redaktoru, 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun Azərbaycan dilinin tədirisi metodikası
şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Əzizlərim Zöhrə xanıma və Afad müəllimə ən xoş, ən ülvi arzularla.

22.06.1983



142



Azərbaycan dilinin dialektləri və şivələri

Məmmədağa Şirəliyev
Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi, görkəmli dilçi alim, türkoloq, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi,
f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Əziz və hörmətli Afad müəllimə kiçik xatirə.

04.07.1983



144



Azərbaycan dili tarixi

Tof iq Hacıyev
Azərbaycan SSR-in görkəmli dilçi alimi, türkoloq,

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Görkəmli alim, gözəl təşkilatçı, nəcib və xeyirxah insan –
dostum Afad Qurbanova ən səmimi arzularla.

20.09.1983



146



Metafora bədii dilin mühüm vasitəsidir

Qılıc Nepesov
Türkmənistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Глубокоуважаемому Афаду Мамедовичу с искренней признательностью 
и самыми наилучшими пожеланиями –

Çox hörmətli Afad Məhəmmədoviçə səmimi etiraf və ən xoş arzularla.

26.12.1983



148



Prediabet

Tamerlan Əliyev
Azərbaycan SSR-in görkəmli alimi, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, 

tibb elmləri doktoru, professor (Əziz Əliyevin oğlu)

Дорогому Афаду с наилучшими пожеланиями здоровья, счастья – 
Əziz Afada ən xoş cansağlığı və xoşbəxtlik arzuları ilə.

27.12.1983



150



Şəkərli diabet

Tamerlan Əliyev
Azərbaycan SSR-in görkəmli alimi, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, 

tibb elmləri doktoru, professor (Əziz Əliyevin oğlu)

Дорогому Афаду с наилучшими пожеланиями здоровья, счастья – 
Əziz Afada ən xoş cansağlığı və xoşbəxtlik arzuları ilə.

27.12.1983



152



Azərbaycan sovet romanlarının dil və üslubi xüsusiyyətləri
(Ə.Əbülhəsənin “Dostluğun bastionları” romanının materialları əsasında)

Misir Səfərov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli elmi rəhbərimə müəllifdən ən xoş arzularla.

08.05.1984



154



Azərbaycan atalar sözlərinin həyatı

Ziynət Əlizadə 
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru 

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında xüsusi mövqeyi olan, elmi və ictimai 
fəaliyyəti ilə fəxr etdiyim görkəmli alim, gözəl insan, hörmətli professor 

Afad müəllimə ən xoş arzularla müəllifdən kiçik xatirə.

01.01.1985



156



Axıb gedən günlərimiz

Rəfiq Zəka Xəndan
Azərbaycan SSR-in görkəmli yazıçısı, şairi, ssenaristi,
Əməkdar incəsənət xadimi, Yazıçılar İttifaqının üzvü

Görkəmli alimimiz, sevimli müəllimimiz 
professor Afad Qurbanova ən gözəl arzularımla.

04.01.1985



158



Elim, obam mənim

Budaq Budaqov
Görkəmli alim, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Coğraf iya İnstitutunun direktoru, 
coğraf iya elmləri doktoru, professor, akademik 

Bizim üçün əziz olan APİ-nin yüksəlişinə xüsusi əmək sərf 
edən dostumuz Afad Qurbanova Budaqdan ən yaxşı arzularla.

22.02.1985



160



Ömür mənzilləri

Pıqam Azımov
Görkəmli dilçi alim, türkoloq, Türkmənistan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, 

Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Гадырлы Афат Мəммедовиче улы хормат ве иу говы арзувлар билан – 
Hörmətli Afad Məhəmmədoviçə böyük hörmət və səmimi arzularla.

30.04.1985



162



Sənsiz keçən günlərim

Həsən Mehdiyev
Azərbaycan SSR-in alimi, “Еlm və həyаt” jurnаlının bаş rеdаktоru (1975–1993), nаsir, publisist

Afad müəllim, əzizim! İstedadlı dilçi alimimizsiniz – bunu bilirdik. 
Gözəl insan və yüksək mədəniyyətli ziyalımızsınız – bunu da bilirdik, yaxşı bilirdik. 

Lakin həm də yüksək zövqlü təşkilatçısınız – onu bilmirdik. Kaş institutlarımıza 
rəhbərlik edənlər cərgəsində Sizin kimi qeyrətli kişilərimiz çox olaydı!

Müəllifdən Sizə yadigardı bu kitab.

18.09.1985



164



Türk samitləri: anlaut və kombinatorika

Aydın Məmmədov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli sovet türkoloqu, ictimai-pedaqoji fəaliyyəti ilə 
böyük nüfuz qazanmış Afad müəllimə hörmətlə.

17.10.1985



166



Çinar vüqarı

Yasif Nəsirli
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, tanınmış nasir, tənqidçi, publisist, ictimai xadim, 

f ilologiya еlmləri doktoru, professor

İstedadlı və böyük akademik alim, gözəl təşkilatçı, xeyirxah və 
nəcib insan, professor Afad müəllimə kiçik xatirə müəllifdən.

28.12.1985



168



İdeya mübarizləri

Şövqi Əhmədov
Azərbaycan SSR-in alimi, tarix elmləri namizədi

Xalqımızın fəxri, böyük alim, gözəl insan Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov
yoldaşa ürək dolusu arzularımla, dərin hörmət və ehtiramla.

1986



170



Azərbaycan dilində feil

Həsən Mirzəyev
Azərbaycan SSR-in tanınmış dilçi alimi, türkoloq, 

Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli türkoloq, istedadlı, məhsuldar, tükənməz energiyalı, 
geniş diapazonlu alim, böyük və çevik təşkilatçı, qurub-yaratmaqdan 

yorulmayan hörmətli Afad müəllimə – kitabın çap olunmasının 
əsl səbəbkarına, xeyirxah insana ən xoş arzularla.

15.07.1986



172



Orta Asiyanın onomastikası

Qırğızıstan SSR Elmlər Akademiyası, 
Etnoqraf iya İnstitutu, Coğraf iya Cəmiyyəti

Глубокоуважаемому Афату Мамедовичу в знак признательности от 
одного из издателей сборника – Çox hörmətli Afad Məhəmmədoviçə 

külliyyatı nəşr edənlərdən birindən ehtiram əlaməti olaraq.

Sentyabr, 1986



174



Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı

Nizami Xudiyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
kafedra müdiri, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Həyatda qazandığım bütün müvəffəqiyyətlərin səbəbkarı, 
böyük alim, gözəl insan prof. A.Qurbanova xoş arzularla.

10.09.1986



176



Türk dillərində əvəzliklər

Musa İslamov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, AMEA Dilçilik İnstitutunun 

Azərbaycan dialektologiyası şöbəsinin müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Dərin hörmət bəslədiyim dostum Afad Qurbanova
ən səmimi arzularla.

10.10.1986



178



Azərbaycan toponimiyası

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycan SSR-in tanınmış tarixçi alimi, etnoqraf, 

tarix elmləri doktoru, professor

Görkəmli alim, yaxşı insan, hörmətli Afad müəllimə
ən yaxşı arzularla müəllifdən.

10.11.1986



180



Cənubi Özbəkistan toponimiyasının
etnolinqvistik təhlili

Tura Nafasov
Özbəkistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Профессору А.М.Курбанову от автора – 
Professor A.M.Qurbanova müəllifdən.

26.11.1986



182



Müasir özbək ədəbi dili üzrə laboratoriya işləri

Tura Nafasov
Özbəkistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Профессору А.М.Курбанову в знак уважения –
Professor A.M.Qurbanova hörmət əlaməti olaraq.

26.11.1986



184



Toponimika və etimologiya

Aytım Əbdiraxmanov
Qazaxıstan SSR-in tanınmış dilçi alimi, Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun Onomastika 

şöbəsinin rəhbəri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Кадiрлi де талантты ğалым, Азербайжан ономастикасынын президентi, казак 
ğалымдарынын досы Афат Мамедоğлына автордан: Айтым Əбдирахманов –

Dəyərli və istedadlı alim, Azərbaycan onomastikasının prezidenti, qazax 
dilçilərinin dostu Afad Məhəmməd oğluna müəllifdən.

28.11.1986



186



Azərbaycanın rus toponimiyası

Lalə Quliyeva
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Əməkdar müəllim,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Глубокоуважаемому профессору А.М.Гурбанову на 
добрую память от автора – Çox hörmətli professor 

A.M.Qurbanova müəllifdən xoş xatirə.

29.11.1986



188



Dağlıq Altayın toponimik lüğəti

Olqa Molçanova
Sovet dövrünün görkəmli dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Глубокоуважаемому чл.-корр. АН Азерб. ССР, проф. А.М.Курбанову 
с наилучшими пожеланиями – Çox hörmətli Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü, prof. A.M.Qurbanova ən xoş arzularla.

07.12.1986



190



Linqvistik təhlil

Tura Nafasov
Özbəkistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Многоуважаемому Афату Мамедовичу Курбанову от Т.Нафасова – 
Çox hörmətli Afad Məhəmmədoviç Qurbanova T.Nafasovdan.

1987



192



El-obamızın adları

Tofiq Əhmədov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, toponimist, Azərbaycan Onomastika Cəmiyyətinin

İdarə heyətinin sədr müavini, Azərbaycan İqtisad İnstitutunun “Azərbaycan dili”
kafedrasının müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Dərin hörmət bəslədiyim Afad müəllimə ən səmimi və xoş arzularla. 

16.01.1987



194



Sözün sehri

 Kamil Vəliyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları 

Mərkəzinin rəhbəri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Dilçiliyimizin ağsaqqallarından Afad müəllimə
cansağlığı, xoşbəxtlik arzuları ilə.

28.01.1987



196



Lüğətlər toplusu

Mirzə İbrahimov
Azərbaycan SSR-in görkəmli yazıçısı, dramaturqu, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, 
Ali Sovetin deputatı, akademik

Maarif imizin, elmimizin təşkilatçısı,
təbliğatçısı əziz Afad müəllimə dərin hörmətlə.

20.02.1987



198



Azərbaycan ədəbi dili tarixi

Tof iq Hacıyev
Azərbaycan SSR-in görkəmli dilçi alimi, türkoloq, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Görkəmli alim, dilçiliyimizin gələcək taleyində çox şeylər umduğumuz 
hörmətli Afad müəllimə can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzusu ilə.

10.04.1987



200



Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi
(Azərbaycan və erməni dilləri əsasında)

Məsim Məmmədov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli və əziz qardaşım Afad müəllimə ən xoş arzularla.

03.06.1987



202



Kimya terminləri lüğəti

Paşa Rüstəmov
Azərbaycan SSR-in tanınmış alimi, Elmlər Akademiyasının üzvü və Qeyri-üzvi və Fiziki 

Kimya İnstitutunun laboratoriya müdiri, Azərbaycan Dövlət Universitetində kafedra müdiri,
kimya elmləri doktoru, professor

Əjdər Xəlilov
 tanınmış alim, tədqiqatçı, publisist

Hörmətli Afad müəllimə – dilçilik elmimizin görkəmli mütəxəssisinə – 
tərtibçilər adından kiçik xatirə.

11.10.1987



204



Azərbaycan toponimiyası
ixtisas kursunun proqramı

 Nadir Məmmədov
Azərbaycan SSR-in alimi, coğraf iya elmləri doktoru, professor

Daha çox hörmət və ehtiram etdiyim, xalqımızın görkəmli 
dilçi-toponimist alimi, professor Afad müəllimə ən xoş arzularla.

14.11.1987



206



Özbəkistanın onomastikası

M.A.Mamedov
Özbəkistan SSR-in tanınmış dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Многоуважаемому Афат муаллиму от проф. Мамедова М.А. – 
Çox hörmətli Afad müəllimə professor M.A.Mamedovdan.

29.12.1987



208



Türkmən dilçiləri

Ataniyazov Soltanşa
Türkmənistan SSR-in dilçi alimi 

Хорматлы Афат Мамедовиче Cолтаншадан –
Hörmətli Afad Məhəmməd oğluna Soltanşadan.

1988



210



İlmi Araştırma Yazılarında Uyulacak Esaslar

Halil Açıkgöz
Türkiyə Cümhuriyyətinin görkəmli dilçi alimi, İstanbul 

Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin Türk Dili və Ədəbiyyatı 
Şöbəsinin rəhbəri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Afat beyefendiye – Afad bəyə.

1988



212



Türkmən dilində iqtisadi terminlərin qısa lüğəti

Arnakulı Babaquliyev və Orazməmməd Akməmmədov
Türkmənistan SSR-in dilçi alimləri

Многоуважаемому Афату Мамедовичу с наилучшими пожеланиями – 
Çox hörmətli Afad Məhəmmədoviçə ən yaxşı arzularla.

02.02.1988



214



Müasir Azərbaycan dilinin leksikası

Həsrət Həsənov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Gözəl insan, görkəmli alim, dostum Afad müəllimə xoş arzularla.

20.02.1988



216



Dilçilik tarixi

Əbülfəz Rəcəbov
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq, Əməkdar müəllim, Bakı Dövlət 

Universiteti “Ümumi dilçilik” kafedrası, filologiya elmləri doktoru, professor

Elmi redaktorum, dostum, respublikamızın ən məhsuldar dilçisi, 
görkəmli alim və yaxşı adam Azərb. SSR EA-nın müxbir üzvü, 
prof. Afad Qurbanova minnətdarlıq hissi və ən yaxşı arzularla.

10.03.1988
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Azərbaycan dilinin morfonologiyası

 Firudin Cəlilov
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini (1992), 

Xalq Təhsili naziri (1993), Ali və Orta İxtisas Təhsili naziri (1993), 
f ilologiya elmləri doktoru, professor

Bu kitabın işıq üzü görməsində xeyirxah 
köməyini əsirgəməyən Afad müəllimə ərməğanım.

12.04.1988
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Türkmənistanın coğrafi adlarının izahlı lüğəti

 Soltanşa Ataniyazov
Türkmənistan SSR-in tanınmış dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Турки дилчилерин ямулусы, аксакгалы хорматлы Афат мугаллыма автордан – 
Türk dilçilərinin böyüyü, ağsaqqalı hörmətli Afad müəllimə müəllifdən.

14.04.1988
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Kartvelinin şəxs adları

Aleksandr Andreyeviç Qlonti
Görkəmli dilçi alim, filologiya elmləri doktoru, professor

Многоуважаемому  профессору Афату Курбанову от благодaрного автора – 
Çox hörmətli professor Afad Qurbanova minnətdar müəllifdən.

05.06.1988
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Ümumi dilçilik

Ağamusa Axundov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü,

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, Dövlət mükafatı laureatı, 
Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Dilçilik elmimizin öndə gedəni, Elmlər Akademiyasının üzvü 
Afad müəllimə ən səmimi arzularla.

19.09.1988
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Ədəbi dil və bədii üslub

Xudayberdi Daniyarov
Özbəkistan SSR-in görkəmli dilçi alimi, Səmərqənd Dövlət Universitetinin “Özbək dilçiliyi” 

kafedrasının müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Bekmurat Yuldaşev
Özbək və tacik f ilologiyası fakültəsinin “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Многоуважаемому Афат муаллиму с добрыми пожеланиями. От авторов – 
Çox hörmətli Afad müəllimə müəlliflərdən xoş arzularla.

05.12.1988
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İzahlı dilçilik terminləri

Zemfira Verdiyeva
Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Musa Adilov
tanınmış dilçi alim, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyinin ağsaqqalı və fəxri, gözəl və alicənab insan, 
xeyirxah, bacarıqlı təşkilatçı Afad müəllimə ən xoş arzularla. Müəlliflərdən.

1989
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Ekran, efir və dilimiz

İsmayıl Məmmədov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, AMEA Nəsimi adına

Dilçilik İnstitutunda Tətbiqi dilçilik şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyi və mədəniyyəti üçün gərəkli işlər görən
yorulmaz tədqiqatçı, gözəl, xeyirxah insan, hörmətli müəllimim

professor Afad Qurbanova dərin hörmətlə.

1989
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Azərbaycan etnoqrafiyası

Əlisöhbət Sumbatzadə
Azərbaycan SSR-in görkəmli alimi, Elmlər Akademiyasının üzvü, vitse-prezidenti,

Tarix İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru, professor, akademik

Teymur Bünyadov
AMEA-nın üzvü, Milli Məclisin Elm və təhsil məsələləri daimi komissiyasının sədri, 

tarix elmləri doktoru, professor, akademik

Əzizim – qardaşım Afad müəllimə dərin hörmət və xoş arzularla.

17.01.1989
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Özbəkistan onomastikası
(XIX əsrin sonları – 1988-ci il biblioqrafik göstərici)

Tura Nafasov
Özbəkistan SSR-in tanınmış dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Ономастическому центру АзПИ от Нафасова Т. – 
APİ-nin Onomastik Mərkəzinə T. Nafasovdan.

31.03.1989
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Azərbaycan SSR-in Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası

Elxan Nuriyev
Azərbaycan SSR-in alimi, Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsinin elmi

və sosial işlər üzrə dekan müavini, professor

Hörmətli Afad müəllimə möhkəm cansağlığı arzusu ilə 
müəllifdən kiçik xatirə.

02.06.1989
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Özbəkistan toponimlərinin izahlı lüğəti

Tura Nafasov
Özbəkistan SSR-in tanınmış dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Етук ономатолог Афат Курбановга садокат рамзи сифатинда – 
Onomastikanın banisi Afad Qurbanova sədaqət rəmzi olaraq.

16.09.1989
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Toponimlər və onların nominativ xüsusiyyətləri

Nosirjon Oxunov
Özbəkistan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Куп хурматли Афат муаллимга. Самимият билан –
Çox hörmətli Afad müəllimə. Səmimiyyət hissi ilə.

02.10.1989
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Qaraçay-balkar və noqay dillərinin tarix məsələləri

Mayya Bulqarova
SSRİ-nin Qaraçay-Çərkəz Respublikasının görkəmli dilçi alimi,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Сыйлы Афат муалимге яшавда эм исте яркын табынышлар сагынып… –
Hörmətli Afad müəllimə həyatda və işdə parlaq uğurlar arzusu ilə…

12.10.1989



244



Özbəkistan onomastikası

Tura Nafasov
Özbəkistan SSR-in tanınmış dilçi alimi,

f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Хурматли А.М.Курбанова – Hörmətli A.M.Qurbanova.

10.11.1989
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Üslubiyyat məsələləri

 Kamil Əliyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi,

Qabaqcıl maarif xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Mənim üçün həmişə əziz olan professor A.Qurbanova – 
görkəmli alimə, nəcib insana, bacarıqlı təşkilatçıya... 

Bəslədiyim ehtiramın rəmzi kimi...

1990
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Azərbaycan dilinin onomastik sistemi

Allahverdi Hacıyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, f ilologiya elmləri namizədi, dosent

Azərbaycan dilçilik elminin ağsaqqalı Afad müəllimə 
dərin hörmət və minnətdarlıq hissi ilə Allahverdidən.

09.02.1990
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Volqa-Kamsk-Ural regionunun türk dillərinin leksikası
Proqram və metodiki göstərişlər

Almas Şayxulov
Başkortostan Dövlət Universitetinin dosenti, f ilologiya elmləri namizədi 

Хормəтлə Афат могаллимгə ихтирамнорыбызны билдерен –
Hörmətli Afad müəllimə ehtiramlarımızı bildirirəm.

28.03.1990
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Azərbaycan ədəbi dilinin sovet dövrü

 Nizami Xudiyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun kafedra müdiri, 

Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Mənə dünyada ən əziz adamlardan biri olan gözəl və xeyirxah insan, 
ədəbi dilimizin layiqli tədqiqatçısı, müəllimim professor

Afad Qurbanova xoş arzularla.

14.04.1990
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Əski əlifba

 Zəminə Hacıyeva 
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri namizədi

Hörmətli Afad müəllimə dərin ehtiramla müəllifdən.

26.04.1990
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Müasir Azərbaycan dilində
Avropa mənşəli leksik alınmalar

Abdulla Qarayev
 Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə xoş arzularla.

16.05.1990
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Seçilmiş əsərləri

Elçin Əfəndiyev
Azərbaycan SSR-in görkəmli yazıçısı,  nasir, dramaturq, tənqidçi, ədəbiyyatşünas,

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanın Xalq yazıçısı,
“İstiqlal” ordenli, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin sabiq müavini, 

filologiya elmləri doktoru, professor

Ana dilimizin ləyaqətli tədqiqatçısı əziz Afad müəllim üçün
ən gözəl arzular naminə dost yadigarıdır.

05.09.1990
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Stenoqrafiya

Cəmilə Novruzova

Dərin hörmət bəslədiyim hörmətli akademik Afad Qurbanova 
ən xoş arzularla təqdim edirəm.

25.09.1990
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Qarabağ Etnik və siyasi tarixinə dair

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycanın tanınmış tarixçi alimi, etnoqraf, tarix elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə xoş və səmimi arzularla müəllifdən.

27.09.1990
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Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri

Qara Məşədiyev
Azərbaycan SSR-in tanınmış dilçi alimi, EA-nın Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun şöbə müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Gözəl alim, sadə insan, professor Afad müəllimə böyük hörmət 
və dərin minnətdarlıq əlaməti olaraq müəllifdən kiçik xa tirə.

25.11.1990
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SSRİ-nin memarı Mikayıl Useynov

Kamil Məmmədzadə
Azərbaycan SSR-in Əməkdar memarı, sənətşünaslıq elmləri doktoru

Дорогому Афату Мамедовичу на добрую память –
Əziz Afad Məhəmmədoviçə xoş xatirə.

13.12.1990





MÜSTƏQİLLİK
DÖVRÜ

(1991–2019-cu illər)
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Milli dil və məhkəmə icraatı

Mirağa Cəfərquliyev
Azərbaycanın tanınmış hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru,

professor, ədliyyə general-mayoru 

Hörmətli və ağsaqqal alimimiz Afad Məhəmməd oğlu Qurbanova! 
Ürəyimdə bəslədiyim böyük ehtiram və hörmət əlamətiylə

Sizə kiçik bir xatirə.

1991
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Özbək adları

Erist Beqmatov
Özbəkistanın tanınmış dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Кадрли устад Афад муаллимга чек сиз эхтиром билен муаллифдан – 
Hörmətli ustad Afad müəllimə sonsuz ehtiramla müəllifdən.

1991
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Xəbərlər

Elxan Nuriyev
Azərbaycan SSR-in alimi, Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsinin elmi

və sosial işlər üzrə dekan müavini, professor

Hörmətli Afad müəllimə müəllifdən kiçik xatirə.

07.01.1991
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Tərcümə ədəbiyyatı və ədəbi dilimiz

Nizami Xudiyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kafedra 

müdiri, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli müəllimim, nəcib və xeyirxah insan, qazandığım 
müvəffəqiyyətlərin səbəbkarı professor Afad Qurbanova tələbəsindən.

25.03.1991
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Klassik ədəbiyyatımızda dil və üslub

Musa Adilov
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Əziz Afad müəllimə ən yaxşı arzularla.

17.12.1991
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Toponimikanın əsasları

Yusif Yusifov
Görkəmli Azərbaycan tarixçisi, tarix elmləri doktoru, şərqşünas, türkoloq, dilçi, 

mixi yazılar üzrə mütəxəssis, toponimist, elamşünas, 
Azərbaycanda qədim Şərq tarixinin tədqiqinin əsasını qoyan professor

Dilçilik elmində öz dəsti-xətti olan, yeni əlifbamızı ərsiyə gətirmiş 
dünyaşöhrətli alimimiz akademik Afad Qurbanova müəllifdən.

1992
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Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri
Asəf Nadirov
Biblioqrafiya

Asəf Nadirov
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Əziz Afad müəllimə ən yaxşı arzularla.

1992
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Şərurun arxeoloji abidələri

Əziz Novruzlu
AMEA Tarix İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru, professor

Vəli Baxşəliyev
Azərbaycan alimi, arхеоlоq, AMEA-nın üzvü, tarix elmləri doktoru, professor

Görkəmli alim, xeyirxah insan Afad müəllimə minnətdarlıq hissi ilə. Müəlliflərdən.

1993
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Moskva Şərq Dilləri İnstitutunun azərbaycanlı alimləri

Nadir Məmmədov
Azərbaycanın dilçi alimi, naşir, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor

Dilçilərin xeyirxahı, pənahı, hörmətli prof. Afad Qurbanova.

1993
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Qədim türk yazılı abidələrinin  dili

 Əlisa Şükürlü
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Əziz və hörmətli Afad müəllimə can sağlığı və 
böyük müvəffəqiyyətlər arzusu ilə. Müəllifdən.

1993
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Azerbaycan Türkleri Tarihi

Mehmet Saray
Türkiyə Cümhuriyyətinin tanınmış dilçi alimi, f ilologiya elmləri 

doktoru, professor

Kıymetli Kardaşım Prof.Dr. Afat Kurbanova sevgilerimle –
Dəyərli qardaşım professor Afad Qurbanova sevgilərimlə.

14.04.1993
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Qədim türklər və Ermənistan

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycanın tanınmış tarixçi alimi, etnoqraf, tarix elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyinin görkəmli tədqiqatçısı Afad müəllimə
hörmətlə və ona can sağlığı arzusu ilə müəllifdən.

20.05.1993
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Dilçiliyə giriş

Adil Babayev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyası, 

AMEA-nın Orfoqrafiya Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Dillər Universitetinin
“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Dilçiliyimizin və özümüzün ağsaqqalı, zəhmətkeş, məhsuldar alim,
qeyrətli vətəndaş prof. A.Qurbanova dərin hörmət və

məhəbbətin ifadəsi kimi.

23.05.1993
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Dünya arzularda yaşayır

Şamxəlil Məmmədov
Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyatşünas alimi, Əməkdar jurnalist,

Azərbaycan SSR maarif əlaçısı, SSRİ maarif əlaçısı 

Dünyada tanınan alimə, xeyirxah insana, 
sevimli müəllimim Afad Qurbanova dünyanın ən xoş arzuları ilə.

14.06.1993
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Çarizmi Azərbaycana gətirənlər

Firudin Əsədov
Sevil Kərimova

Hörmətli Afad müəllimə
hörmət əlaməti olaraq müəllifdən.

02.07.1993
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Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri
Ə.R.Əfəndizadə

Əziz Əfəndizadə
Azərbaycan SSR-in tanınmış dilçi alimi, metodist, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalının

redaktoru, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun Azərbaycan dilinin tədirisi 
metodikasının şöbə müdiri, professor 

Qardaşım Afad müəllim üçün ən ülvi arzularla kiçik bir xatirə.

1994
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Türk dili

Tofiq Hacıyev
Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi, türkoloq, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Yeni Azərbaycan əlifbasının müəllifi,
banisi akademik Afad Qurbanova ehtiramla.

05.04.1994
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Şimali Qafqazın toponimikası

Xanmaqomed Xanmaqomedov
Rusiya Federasiyasının, Dağıstan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tanınmış alimi,

coğrafiya elmləri doktoru, professor

Çox hörmət etdiyim Afad müəllimə xoş arzularla müəllifdən.

19.05.1994
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Şair harayı

 Zəlimxan Yaqub
Azərbaycan Xalq şairi, ictimai xadim,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Latın qraf ikalı yeni Azərbaycan əlifbasının müəllifi
akademik Afad Qurbanova kiçik hədiyyə.

10.10.1994
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Böyük Qafqazın cənub-şərq
hissəsinin toponimiyası

 Nurəddin Bəndəliyev
Azərbaycan alimi, coğrafiya üzrə fəlsəfə elmləri namizədi

Hörmətli prof. Afad Qurbanova ən səmimi arzularla...

20.10.1994
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Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycanın tanınmış tarixçi alimi, etnoqraf, tarix elmləri doktoru, professor

Afad müəllimə dərin hörmətlə və ona cansağlığı arzusu ilə müəllifdən.

22.10.1994
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Uşaq nitqinin linqvistik təhlili

Əzizə Hacıyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin

“İngilis dilinin leksikologiyası” kafedrasının professoru

Elminə və şəxsiyyətinə böyük rəğbət bəslədiyim prof. A.M.Qurbanova 
məhəbbət və minnətdarlıq əlaməti kimi tələbəsi Əzizədən.

29.12.1994



314



Adını mən qoydum, yaşını Allah versin

Nadir Məmmədli
Azərbaycanın dilçi alimi, naşir, Yazıçılar Birliyi və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 

“Elm və təhsil” nəşriyyatının direktoru, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Vaxtdan uca dayanan, hamımızın müəllimi 
professor Afad Qurbanova.

1995
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Xudu açarı

Nurəddin Rza
Azərbaycanın tanınmış alimi, Əməkdar elm xadimi, 

tibb elmləri doktoru, professor

Görkəmli alimimiz, gözəl insan və vətəndaş
Afad müəllimə dərin hörmətlə müəllifdən.

1995
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Azərbaycanlıların etnik tarixinə dair

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycanın tanınmış tarixçi alimi, 

etnoqraf, tarix elmləri doktoru, professor

Afad müəllimə dərin hörmətlə müəllifdən.

02.03.1995
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Əlim Tanrı ətəyində

 Zəki İslam
Azərbaycanın tanınmış şairi, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı

Dostum, qardaşım, professor Afad Qurbanovun
şəxsi kitabxanasına! Dost ərməğanı.

05.05.1995
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Türk dilləri frazeologiyasının nəzəri problemləri

Məhəbbət Mirzəliyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq, AMEA-nın Dilçilik 

İnstitutunun direktor müavini, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli Azərbaycan dilçisi Afad Qurbanova
dərin ehtiramla müəllifdən.

05.08.1995
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Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər

Roza Eyvazova
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli alim Afad Qurbanova xoş arzularla müəllifdən.

04.09.1995
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Azərbaycan ədəbi dili tarixi

Nizami Xudiyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

kafedra müdiri, Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli müəllimim prof. A.Qurbanova tələbəsindən.

09.09.1995
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Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri
Murtuz Ələsgərov

Biblioqrafiya

Murtuz Ələsgərov
Azərbaycanın görkəmli hüquqşünas alimi, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru 

(1993–1996), Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri (1996–2005), 
Əməkdar hüquqşünas, hüquq elmləri doktoru, professor

Gözəl dilçi alim, sadə və səmimi ziyalı Afad Qurbanova!

20.11.1995
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Ömür çələngi

Aydın Hacıyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin
“Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri (1988–2006), professor

Azərbaycan dilçiliyi elminin inkişafında misilsiz xidməti olan, istedadlı 
təşkilatçı, müdrik ağsaqqalımız akademik A.Qurbanova xoş arzularla.

1996
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Türk mənşəli Azərbaycan antroponimləri

Əzizxan Tanrıverdiyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri,
f ilologiya elmləri doktoru, professor

Müəllimim professor Afad Qurbanova ən xoş arzularla.

28.03.1996
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Azərbaycan şəxs adları

Müşfiq Çobanov
Azərbaycan jurnalisti, AzTV-də yayımlanan “Dastan”, “Yazı”, 

“Sazın-sözün sehri”, “Borçalı elləri” və s. verilişlərin
ssenari müəllif i və redaktoru 

Afad müəllimə ən xoş arzularla!

05.04.1996
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Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Abbas Hacıyev
Azərbaycanın dilçi alimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas,

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor

İstəkli dostum, xeyirxahım, təbii və gözəl insan,
qüdrətli alim prof. Afad Qurbanova böyük arzularla.

22.10.1996
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Azərbaycan şəxs adları

Aydın Paşa
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Gözəl insan, istedadlı alim, Azərbaycan dilçiliyinin
ağsaqqallarından biri, var qüvvəsi ilə onun inkişafına çalışan

professor Qurbanov Afad müəllimə ən xoş arzularla.

03.11.1996
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Azərbaycan dili terminologiyasının linqvistik təhlili

Mirvari İsmayılova
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli dilçi alim, hörmətli müəllimim prof. Afad Qurbanova
tələbəsindən böyük uğurlar, bol-bol sevinclər arzusu ilə

böyük ehtiram əlaməti olaraq. 

1997
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Heydər Əliyev və Azərbaycan dili

Nizami Xudiyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan Əlifba Komissiyasının sədri,
görkəmli dilçimiz A.Qurbanova müəllifdən.

1997
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Azərbaycan dilində fizika-riyaziyyat 
terminologiyasının formalaşması və inkişafı

Sayalı Sadıqova
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Terminologiya şöbəsinin müdiri və AMEA Rəyasət Heyəti yanında 
Terminologiya Komissiyasının sədr müavini, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli alim, tanınmış dilçi, hörmətli Afad müəllimimə
dərin minnətdarlıq hissi ilə müəllifdən.

1997
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Qədim Oğuz ellərinin – Ağbaba, Şörəyel və Pəmbək 
bölgələrinin yer-yurd adları (toponimləri)

Aslan Bayramov
Azərbaycanın dilçi alimi, Yazıçılar Birliyi və Jurnalistlər

Birliyinin üzvü, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Çox hörmətli elm xadimi Afad müəllimə xoş arzularla.

27.01.1997
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Müasir ingilis dilində variativlik
(amerikanizmlər)

Balaxan Hüseynov
Azərbaycanın dilçi alimi, Əməkdar müəllim, f ilologiya elmləri doktoru 

Tanınmış alim, bacarıqlı təşkilatçı Afad müəllimə böyük hörmətlə.

29.01.1997
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Dini terminlər lüğəti

Nəriman Seyidəliyev
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, dosent

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında çox böyük xidmətləri olmuş, 
dünya şöhrətli görkəmli alim, professor Afad Qurbanova

ən xoş arzularla. Hörmətlə Nəriman.

06.05.1997
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Biblioqrafiya
Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri

 Hüseyn Əhmədov
Azərbaycanın pedaqoq alimi, SSRİ maarif əlaçısı, “Azərbaycan SSR qabaqcıl

maarif xadimi, Azərbaycan SSR-in əməkdar ali məktəb işçisi,
pedaqoji elmlər doktoru, professor

Çox hörmətli prof. Afad Qurbanova xoş arzularla.

07.06.1997
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Türk dillərində termin yaradıcılığı

 Əlikram Əsədov
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru

Mənim çox sevimli müəllimim, böyük alim, gözəl insan
Afad müəllimə uzun ömür, cansağlığı arzuları ilə!.. 

Hörmətlə, müəllif.

10.09.1997
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Ağamusa Axundov
Biblioqrafiya

Ağamusa Axundov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
üzvü, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, Dövlət mükafatı laureatı, 

Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik 

Əsərləri ilə dilçiliyimizin inkişafında böyük xidmət göstərən və
onu yüksəklərə qaldıran Afad müəllimə səmimi arzularla.

19.09.1997
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Tovuzun toponim dünyası

Zirəddin Xasiyev
Azərbaycanın dilçi alimi, dialektoloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan dilinin onomastikasının yaradıcısı hörmətli 
Afad Qurbanov cənablarına ən xoş arzularla.

14.10.1997
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Azərbaycan antroponimiyasının leksik problemləri

 Aydın Paşayev
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Əməli və elmi fəaliyyəti ilə Azərbaycan dilçiliyinin
inkişaf etdirilməsində xüsusi xidmətləri olan hörmətli

professor Afad Qurbanova ən xoş arzularla.

15.11.1997
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Bir əli torpaqda, bir əli haqda

Zəlimxan Yaqub
Azərbaycan Xalq şairi, ictimai xadim, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Dilimizin cəfakeş alimi, əzizimiz, elmimizin ağsaqqalı 
Afad müəllimə Zəlimxan Yaqubdan xatirə.

25.11.1997
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İnsanlık yolunu aydınlatan sözler

Hasan Süzer
Türkiyə Cümhuriyyətinin tanınmış dilçi alimi

Sayın Prof.Dr. Afat Kurbanov beye en iyi dileklerimle –
Hörmətli prof. dr. Afad Qurbanov bəyə ən yaxşı diləklərimlə.

1998
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Türk dünyası: xaos və kosmos

Nizami Cəfərov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Atatürk Mərkəzinin direktoru, Əməkdar elm xadimi, 

AMEA-nın üzvü, BDU-nun “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri, 
f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Azərbaycan dilçiliyinin ağsaqqalı, öndə gedəni, flaqmanı
Afad müəllimə böyük ehtiramla Nizamidən.

1998
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Azərbaycan dilində izahlı fizika-riyaziyyat terminləri lüğəti

Sayalı Sadıqova
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Terminologiya şöbəsinin müdiri və AMEA Rəyasət Heyəti yanında
Terminologiya Komissiyasının sədr müavini, filologiya elmləri doktoru, professor

Səmimi və qayğıkeş Afad müəllimimə ən xoş arzularla tələbəsindən.

1998
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Onomastik əsaslı söz və söz birləşmələri

Sədaqət Şirin qızı
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru

Dərin hörmətlə Afad müəllimə müəllifdən.

1998
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Azərbaycan ədəbi dilinin XVII əsr mərhələsi

 Ziyəddin Qurbanov
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru

Şəxsiyyətinə hörmət bəslədiyim,
görkəmli alim, prof. Afad Qurbanov cənablarına müəllifdən.

02.02.1998
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Azərbaycan dilindən praktikum

Kamal Hacıyev
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru

Azərbaycan dilçiliyinin ağsaqqalı, görkəmli türkoloq
prof. A.M.Qurbanova böyük məhəbbət 

və rəğbəti ilə Kamaldan çox kiçik bir saxlanc.

01.06.1998
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Şarkılarla şiirlerle türkülerle ve tarihi örneklerle adlarımız

Aydil Erol
Türkiyə Cümhuriyyətinin tanınmış dilçi alimi 

Aydil Erolden eserinden yararlandığım Afat Kurbanoğlu beye
sayğılarla, Azerbaycana sonsuz sevgi ve selamlarla.

06.03.1998
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Qədim oğuz yurdu Zəngəzurun türk mənşəli yer-yurd adları

Əzəmət Rüstəmli
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru

Çağdaş dilçilik elmimizin ağsaqqalı prof. A.Qurbanov cənablarına ən 
xoş arzular diləməklə yetişdirməsindən – müəllifdən kiçik ərməğan.

25.04.1998
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Məhkəmə hökmü: hüquqi və ictimai aspektlər

Ramiz İsgəndərov
Azərbaycanın tanınmış hüquqşünas alimi, Bakı Dövlət Universiteti 

“Cinayət prosesi” kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor 

Hörmətli Afad müəllimə ən xoş arzularla.

29.04.1998
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Folklor onomastikası

Fikrət Xalıqov
Azərbaycanın dilçi alimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli Afad müəllimə dərin minnətdarlıq hissi ilə.

09.06.1998
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Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycanın tanınmış tarixçi alimi, etnoqraf, 

tarix elmləri doktoru, professor

Görkəmli tədqiqatçı-alim, gözəl və nəcib insan Afad müəllimə 
dərin hörmətlə Q.Ə.Qeybullayevdən.

16.06.1998



386



Toponimika

B.H.Əliyev və S.D.Əliyeva
Azərbaycanın dilçi alimləri, f ilologiya elmləri doktorları

Əziz dostum və eloğlum Afad müəllimə xoş arzularla.

01.07.1998
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Biblioqrafiya

İsa Həbibbəyli
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

vitse-prezidenti, Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik 

Görkəmli elm xadimi, alicənab şəxsiyyət kimi həmişə böyük ehtiram 
bəslədiyim çox hörmətli Afad müəllim üçün xoş arzularla tərtibçidən.

12.11.1998
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Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri

Kamal Abdullayev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Xarici Dillər Universitetinin rektoru,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi,

filologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Əziz və hörmətli Afad müəllimə ən səmimi arzularımla kiçik bir yadigar.

18.11.1998
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Biblioqrafiya

Müseyib Məmmədov
Azərbaycanın dilçi alimi, Əməkdar elm xadimi,

f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli Afad müəllimə ən xoş və səmimi arzularla kiçik bir xatirə.

25.11.1998
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Şair izli, alim haraylı meşələr

Arif Qızılqaya
Azərbaycanın görkəmli şairi 

Can atır cənnətə gözümə həsrət...
Cənnətdə mələklər sözünə həsrət.
Ömrünə nur yağır özünə həsrət.
Afadın ömrünü yüz eylə, Allah!
Ömrü mərd xalqımın yüz eylə, Allah!

“Elmi dilçilik” dağının zirvələrinə ucalan, bu dağın asimanında qartaltək qanad çalan 
görkəmli alim, tələbəlik çağlarımın unudulmaz dostu (1950–54) Afad Qurbanova

Arif Qızılqayadan ömür-gün xatirəsi.

02.12.1998
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Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı

Nizaməddin Şəmsizadə
Azərbaycanın dilçi alimi, ədəbi tənqidçi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli dilçi alim, mahir elm təşkilatçısı, Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü Afad Qurbanova dərin ehtiramla.

18.12.1998
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Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementlər

Nadir Məmmədli
Azərbaycanın dilçi alimi, naşir, Yazıçılar Birliyi və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 

“Elm və təhsil” nəşriyyatının direktoru, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli prof. Afad Qurbanova uğurlu vaxt, 
sevincli günlər arzusu ilə. Tələbəsindən.

19.12.1998
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Azərbaycan antroponimiyasının əsasları

Mədəd Çobanov
Azərbaycanın dilçi alimi, tanınmış toponimist, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan onomastikası məktəbinin yaradıcısı,
görkəmli dilçi alim, gözəl və xeyirxah insan, əziz müəllimim

prof. A.Qurbanova və onu ailəsinə. Ən xoş arzularla.

23.12.1998
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Gürcü dilində Azərbaycan sözləri

Akif Nuriyev
Azərbaycanın türkoloq-kartveloqu, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Həyatda sipərim, elmdə rəhbərim Afad müəllimə
 xoş arzu və istəkli diləklərlə. Səmimi hörmət və istəklərlə yetirməsi Akifdən.

1999
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Eposdan kitaba

Nizami Cəfərov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Atatürk Mərkəzinin direktoru, Əməkdar elm xadimi,

AMEA-nın həqiqi üzvü, Yazıçılar Birliyinin üzvü, BDU-nun “Ümumi dilçilik” 
kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Dilçiliyimizin (və dilçilərimizin) ağsaqqalı, müəllimimiz Afad 
Qurbanova hörmətlə, sevgilərlə... Nizamidən.

1999
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Heykəltəraş İbrahim Zeynalov

İbrahim Zeynalov
Respublikanın tanınmış heykəltəraşı, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı, 

Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq rəssamı, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü

Əzizim dostum, gözəl alim və şəxsiyyət,
professor Afad Qurbanova hörmət və ehtiramla.

26.01.1999
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Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər
I cild

Mülahizələr, isbatlar, sübutlar

Qənirə Bəyzadə
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi, 

filologiya elmləri doktoru, professor 

Görkəmli elm xadimi Afad müəllimə ən xoş arzularla müəllifdən.

01.02.1999
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Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər
II cild

Qısa xülasələr

Qənirə Bəyzadə
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Möhtərəm Afad Qurbanov cənablarına müəllifdən.

01.02.1999
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Azərbaycan və gürcü dillərində ərəb-fars sözləri

Akif Nuriyev
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq-kartveloq,

f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ulu Tanrıdan 70 yaşın üstünə neçə-neçə qərinələr artırmaq 
arzusu ilə əziz müəllimimə bu kiçik kitabçamı ərməğan edirəm.

10.02.1999
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Birinci Beynəlxalq Türkoloji Qurultay

Buludxan Xəlilov
 Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanı,
f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə, qayğıkeş, xeyirxah pedaqoqa, layiqli akademikimizə,
ailəsinə uzun ömür, cansağlığı arzusuyla müəllif hədiyyəm.

13.02.1999
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Alimin taleyi və daha bir başqa məsələ haqda

Arif Həşimov
Azərbaycanın alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü,

Fizika İnstitutunun Yüksək gərginliklərin fizikası və texnikası laboratoriyasının rəhbəri, 
Əməkdar elm xadimi, texnika elmlər doktoru, professor, akademik

Дорогому Афату Мамедовичу с наилучшими пожеланиями –
Əziz Afad Məhəmməd oğluna ən xoş arzularla.

19.02.1999
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Silinməz аdlar, sağalmaz yaralar

Həbib Rəhimoğlu
Azərbaycan SSR Meşə Təsərrüfatı naziri (1981–1989), Ermənistan SSR-in Əməkdar jurnalisti 

Çox hörmətli Afad Məhəmməd oğlu. Sizi, vətənpərvər alimi anadan olmağınızın
70 illik zirvəsində ən səmimi, xoş arzularla təbrik edir, qardaş məhəbbəti ilə əllərinizi sıxır, 

Sizə palıd ağacı kimi köklü-budaqlı, dəmirağacı möhkəmliyi, cökə ağacı çiçəyinin ətrini saçan 
ailə həyatı, xoşbəxtlik, səadət, cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayıram! 

Meşəçi töhfəsi bir yaşıl yarpaq,
Nə etsin, olanı bu idi ancaq.

            Səmimiyyətlə! Sizin Həbib Həsənov.

19.02.1999
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Akademik Bəkir Nəbiyev
Soraq kitabçası

Bəkir Nəbiyev
Azərbaycanın ədəbiyyatşünas alimi, Elmlər Akademiyasının üzvü, 

Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, Əməkdar elm xadimi,
f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Əziz dostum, istedadlı və məhsuldar alim Afad müəllimə 
böyük səadət arzularımla yadigar verirəm.

12.04.1999



422



Ömür karvanı

Əjdər Qiyaslı
Azərbaycan alimi, şair, Yazıçılar Birliyinin üzvü, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xalqımızın görkəmli alimi və ləyaqətli oğlu hörmərli
prof. Afad müəllimə! Ən səmimi və xeyirxah arzularla... Müəllifdən.

06.05.1999



424



Azərbaycan oronim və hidronimlərinin Gürcüstan arealı

Vaqif İsraf ilov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının dosenti, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Xeyirxahım, hər zaman atalıq qayğısını hiss etdiyim elmi rəhbərim,
çox hörmətli müəllimim Afad Qurbanova və

ailəsinə cansağlığı arzusu ilə müəllifdən kiçik hədiyyə.

17.05.1999



426



“Kitabi-Dədə Qorqud”da şəxs adları

Əzizxan Tanrıverdi
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

“Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri,
f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Afad müəllimə – türkün böyük oğluna ən xoş arzularla.

22.05.1999



428



Folklor fədaisi

Mürsəl Həkimovun ailəsindən
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas, pedaqoq,

 f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Əzizim, qağa kirvəm Afada! Ən xoş arzularla kiçicik töhfəm.

20.05.1999



430



Orta əsr ədəbi dil əlaqələrinin
Kişvəri əsərlərində təzahürü

Roza Eyvazova
Azərbaycanın dilçi alimi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 

Dil əlaqələri şöbəsinin müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Yaradıcılığına və şəxsiyyətinə dərin hörmət bəslədiyim görkəmli alim
Afad Qurbanova xoş və səmimi arzularla – müəllifdən.

23.06.1999



432



Gürcüstanın türk mənşəli toponimləri
(el-oba, yer-yurd adları)

Xəlil Əliyev
Gürcüstan Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasının dosenti,

f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Hörmətli ağsaqqalımız Afad müəllimin yetirmələrinin sonsuz və
 tükənməz məhəbbət arzusu ilə kiçik hədiyyəsi.

10.07.1999



434



“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili

Bəkir Nəbiyev
Azərbaycanın ədəbiyyatşünas alimi, Elmlər Akademiyasının üzvü,

Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, Əməkdar elm xadimi, 
f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Azərbaycan əlifbasının banisi, görkəmli dilçi alimimiz
Afad Qurbanova ən xoş arzularla.

03.09.1999



436



Xınalıq

Gülnarə Mehmandarova 
Azərbaycanın memarlıq və incəsənət tarixçisi,

Şərq Ölkələrinin Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü, professor

Глубокоуважаемому Афат муаллиму с наилучшими пожеланиями от автора –
Çox hörmətli Afad müəllimə ən xoş arzularla müəllifdən.

08.10.1999



438



Adlı, ünvanlı misralar

 Oqtay Rza
Azərbaycanın tanınmış şairi, Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Mikayıl Müşfiq” və “Qızıl qələm” mükafatları laureatı

184-cü səhifədə haqqında qısa da olsa ürək sözü çap etdirdiyim gözəl insana, 
bir vaxt keçmiş APİ-də, ixtisarın ən gərgin çağında tutduğum vəzifənin bütövlüyünü 

qoruyub saxlamış ozamanki rektorum Afad Qurbanlıya məndən xatirə.

15.10.1999



440



Əski türk onomastik sözlüyü

Əbülfəz Quliyev
Azərbaycanın tanınmış alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü, 

Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 
Əməkdar müəllim, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Dilçiliyimizin güvənc yeri,
zirvəsi, hörmətli prof. Afad müəllimə ən səmimi arzularla.

29.11.1999



442



Onomastikanın tədrisinə dair metodik tövsiyə

Xəlil Əliyev
Gürcüstan Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili” 
kafedrasının  dosenti, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Əziz öndərimiz Afad müəllimə ən ülvi hislərlə.

21.12.1999



444



Azərbaycan ədəbiyyatında antroponimlər
(XVII–XIX əsrlər)

Əzizxan Tanrıverdi
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

“Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Türk dünyasının müdrik oğlu, müəllimim 
Afad Qurbanova yaradıcılıq uğurları arzusu ilə.

22.12.1999



446



Hikmətdən süzülən incilər

Sədi İman, Rəna İman
Azərbaycanın tanınmış alimi, Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Fizikanın tədrisi metodikası” 
kafedrasının müdiri, dosent, f izika elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilinin elmi inkişafında öz dəsti-xətti olan 
akademik Afad Qurbanova müəlliflərdən.

10.02.2000



448



Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası

Elbrus Əzizov
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, türkoloq, Bakı Dövlət Universiteti Filologiya 

fakültəsinin dekanı (2006–2011), dialektoloq, filologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyinin görkəmli nümayəndəsi
prof. A.Qurbanova ən yaxşı arzularla.

14.02.2000



450



Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat

Aydın Rzai
Azərbaycan Respublikasının dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin

“Azərbaycan dili” kafedrasının dosenti, filologiya elmləri namizədi

Həmişə şəxsiyyətinə böyük hörmət etdiyim, Azərbaycan dilçiliyində
öz sözü, öz səsi olan, görkəmli alim və pedaqoq, müəllimim, us ta dım,

hər şeydən artıq gözəl insan prof. Afad müəllimə ən xoş arzularla. 
Tələbəniz Aydın.

07.03.2000



452



Toponimlərin üslubi-linqvistik xüsusiyyətləri
(M.S.Ordubadinin romanları əsasında)

Dürdanə Əliyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Slavyan Universitetinin 

“Türkologiya” kafedrası, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Hörmətli müəllimim, Azərbaycan dilçiliyinin korifeyi
 Afad Qurbanova xoş arzularla.

29.03.2000



454



XVI əsr qıpçaq (poloves) dilinin qrammatikası

Əzizxan Tanrıverdiyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, 
f ilologiya elmləri doktoru, professor

Afad müəllimə ən xoş arzularla.

18.05.2000



456



Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası
I hissə

Buludxan Xəlilov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanı, 
f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Ağsaqqalımız, akademikimiz, hörmətli Afad müəllimə ən xoş arzularla.

07.06.2000



458



Qərbi Azərbaycan toponimlərinin tərkibində 
işlənən söz və coğrafi terminlər lüğəti

İbrahim Bayramov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Aspirantura 

və doktorantura şöbəsinin müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında xüsusi xidmətləri olan, 
Azərbaycan onomastika məktəbinin yaradıcısı, xeyirxah, el-oba qədri bilən 

çox hörmətli professor Afad müəllimə ən xoş arzularla.

12.07.2000



460



Ömür körpüsü

 Nəzir Eltəkin
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri (1993–1998),

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini (1998–2001), şair

Əzizim, qardaşım. Xalqımın ləyaqətli alim oğlu Afad müəllimə ən xoş arzularla. 

19.07.2000



462



Azərbaycan Respublikasının oronimləri

Nadir Məmmədov
Azərbaycan alimi, AMEA Coğrafiya İnstitutunun Kiçik Müdafiə 

Şurasının sədri, coğrafiya elmləri doktoru, professor 

Daha çox hörmət və ehtiram etdiyim, elmimizin ağsaqqalı,
toponimikanın ən gözəl bilicisi və banisi professor Afad müəllimə

səmimi arzularla müəllifdən. 

22.10.2000



464



Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi ekoloji məsələlər

Qərib Məmmədov
Azərbaycanın tanınmış alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü, 

BDU-nun kafedra müdiri, biologiya elmləri dokotru, professor, akademik 

Hörmətli Afad müəllimə ən xoş və səmimi arzularla.

11.11.2000



466



Nəsirəddin Tusi

Ağababa Rzayev
Azərbaycanın tanınmış hüquqşünas alimi, 

hüquq elmləri doktoru, professor 

Çox böyük hörmət bəslədiyim böyük alimimiz 
Afad müəllimə, ən xoş arzularla.

2001



468



“Kitabi-Dədə Qorqud” və Qafqaz

Aslan Bayramov
Azərbaycanın dilçi alimi, Yazıçılar Birliyi və Jurnalistlər Birliyinin üzvü,

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Çox hörmət bəslədiyim böyük alim, nəcib pedaqoq, tarix və 
etnoqraf iyamızın təəssübkeşi Afad müəllimə xoş arzularla.

2001



470



Aqil Əliyev 75

Aqil Əliyev
Azərbaycan SSR-in görkəmli alimi, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,

Enerji-İnformasiya Akademiyasının akademiki, Əməkdar elm xadimi,
iqtisad elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad Qurbanov Həyat və elmi fəaliyyətimdən bəhs edən kitabı
Sizə təqdim etməkdən böyük məmunluq duyuram.

2001



472



Düz yaşadım, yaşadım...

Rəhman Mustafayev
Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki, 

Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin rəisi (1981–1989) 

Hörmətli professor Afad Qurbanova dərin hörmətlə.

02.02.2001



474



Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri
Biblioqrafiya

Budaq Budaqov
Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın üzvü, Coğrafiya İnstitutunun 

direktoru, Ağsaqqallar Şurasının sədri, coğrafiya elmləri doktoru, professor, 
akademik 

Əzizim Afad Qurbanova Budaqdan xoş arzularla.

19.02.2001



476



Elmin yanar şamları

Budaq Budaqov
Azərbaycanın görkəmli alimi, EA-nın üzvü, Coğrafiya İnstitutunun direktoru, 

Ağsaqqallar Şurasının sədri, coğrafiya elmləri doktoru, professor, akademik 

Elmimizin yanar şamlarından birinə – məhsuldar dilçi alimə – 
Afad Qurbanova Budaqdan.

19.02.2001



478



Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti

Budaq Budaqov
Azərbaycanın görkəmli alimi, EA-nın üzvü, Cografiya İnstitutunun direktoru,

Ağsaqqallar Şurasının sədri, coğrafiya elmləri doktoru, professor, akademik

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycanın tanınmış tarixçi alimi, etnoqraf, tarix elmləri doktoru, professor

Azərbaycanda dilçilik elminin inkişafına xüsusi əmək sərf etmiş 
dəyərli alimimiz Afad Qurbanova ən yaxşı arzularla.

19.02.2001



480



Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası

 İsraf il Məmmədov
Azərbaycan alimi, yazıçı, publisist, ictimai-siyasi xadim, 

Ermənistan SSR-in Əməkdar jurnalisti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Elimizin və elmimizin ağsaqqalı çox hörmətli
Afad müəllim üçün ən xoş arzularla.

23.02.2001



482



Yerlə göyün arasında

İsmayıl Öməroğlu (Vəliyev)
Bakı Dövlət Universitetinin “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” 

kafedrasının professoru, yazıçı, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Görkəmli alim, qayğıkeş insan akademik 
Afad Qurbanova hədiyyə edirəm.

23.03.2001



484



Söz – tarixin yuvası

Tofiq Hüseynoğlu
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Dövlət Universitetinin “Müasir

 Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasının müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan f ilologiyasının və ali təhsilinin görkəmli xadimi professor
Afad Qurbanova dərin hörmətlə və ən xoş arzularla müəllifdən.

23.03.2001



486



Epik sözün bədii gücü

 Arif Əmrahoğlu
Azərbaycanın ədəbiyyatşünas alimi, tənqidçi, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Həyatda və elmdə ağsaqqallığı, ziyalılığı, elmliyi ilə fərqlənən, 
görk olan Afad müəllimə.

12.04.2001



488



Azərbaycan dili

Aida Quliyeva
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Məmmədxan Soltanov
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Ustad qəbul etdiyimiz elm fədaisi Afad müəllimə ən xoş arzularla.

25.04.2001



490



Fonologiyanın əsasları

Fəxrəddin Veysəlli
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Dilçilik İnstitutunun direktoru, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli dilçi alimimiz, görkəmli elm xadimimiz 
Afad müəllimə kiçik hədiyyə.

01.05.2001



492



Məktublar, cavablar, yeni şeirlər

Zəki İslam
Azərbaycanın tanınmış şairi, Aşıqlar Birliyi İdarə heyətinin üzvü, 

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı

Xoş arzularla, dilim qədər sevdiyim, 
dilçi alim professor Afad Qurbanov üçün.

20.05.2001



494



Onomastik vahidlərin üslubi-linqvistik xüsusiyyətləri

Qızqayıt Mustafayeva
Azərbaycanın dilçi alimi, dosent, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Əziz müəllimim, akademik Afad Qurbanova ən xoş arzularla.

01.06.2001



496



Biblioqrafiya

 İsa Həbibbəyli
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

vitse-prezidenti, Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Təəssübkeşliyini, doğmalığını, aydın kişi mövqeyini həmişə hiss 
etdiyim görkəmli elm xadimi, hörmətli Afad müəllim üçün.

18.06.2001



498



Mənim doğma institutum, mənim əziz həmkarlarım

Məsud Mahmudov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun Kompüter dilçiliyi şöbəsinin baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor 

Görkəmli Azərbaycan dilçisi, Azərbaycan onomastika məktəbinin
yaradıcısı, hamımızın sevimli müəllimi və məsləhətçisi

prof. Afad Qurbanova dərin ehtiramla!

19.06.2001



500



Təfəkkürün fəlsəfəsi

Adil Əsədov
Azərbaycanın tanınmış alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdiri, Fəlsəf i Maarifçilik Assosiasiyasının

 prezidenti, fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

Azərbaycan dilşünaslığının patriarxı 
Afad Qurbanov üçün müəllifdən, dərin ehtiram hissi ilə.

20.06.2001



502



Radio, televiziya və ədəbi dil

Nizami Xudiyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, Əməkdar elm xadimi, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli müəllimim, gözəl və xeyirxah insan professor 
Afad Qurbanova xoş arzularla tələbəsindən

08.08.2001



504



Türkologiyanın intibah dövrü

Buludxan Xəlilov
 Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanı, 
f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli Afad müəllimə, elmimizin ağsaqqalına, xeyirxahımıza dərin səmimiyyət 
əlaməti olaraq can sağlığı və xoş günlər arzusuyla, müəllifdən hədiyyə.

05.09.2001



506



Azərbaycan incəsənəti
Təriflər, təhriflər

Babək Qurbanov
Azərbaycan alimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Dərin hörmət bəslədiyim Afad müəllimə möhkəm cansağlığı, ailə 
xoşbəxtliyi, uzun ömür və yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzusu ilə.

24.09.2001



508



Şərqi Abşeron şivələrinin leksikası

Gülxanım Vəliyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, BDU-nun “Türkologiya” kafedrasının 

dosenti, f ilologiya üzrə elmlər doktoru 

Hörmətli Afad müəllimə cansağlığı arzusu ilə müəllifdən.

03.11.2001



510



Təbiət və poeziya

Budaq Budaqov
Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın üzvü, 

Coğrafiya İnstitutunun direktoru, Ağsaqqallar Şurasının sədri, 
coğrafiya elmləri doktoru, professor, akademik 

Əzizim Afad Qurbanova Budaqdan.

19.11.2001



512



Azərbaycan dili
(Dərslik)

Həsən Balıyev
Azərbaycan alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Azərbaycan dili 

və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, Əməkdar müəllim,
pedaqoji elmlər doktoru, professor 

Əməkdar elm xadimi, görkəmli alim, professor A.Qurbanova ən xoş arzularla.

11.12.2001



514



Azərbaycan toponimləri

Rübabə Əliyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Dilçilik İnstitutu, f ilologiya elmləri doktoru

Hörmətli Afad müəllimə müəllifdən.

2002



516



Kulturologiya

Fuad Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının professoru, Azərbaycanda kulturologiya elminin 

yaradıcısı, kulturoloq, tarix elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllim Qurbanova ən xoş arzularla Fuaddan.

2002



518



Azərbaycanşünaslığa giriş

 Nizami Cəfərov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Atatürk Mərkəzinin direktoru, Milli Məclisin deputatı, 

Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 
Dünya Alpaqut Federasiyasının prezidenti, BDU-nun “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri, 

filologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Böyük alim, gözəl insan Afad Qurbanova böyük hörmətlə, sevgilərlə!..

2002



520



Azərbaycan dili

Yusif Seyidov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Bakı Dövlət Universitetinin “Ümumi 

dilçilik” kafedrasının müdiri, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, 
filologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli dilçi alim, hazırkı Azərbaycan əlifbasının müəllifi 
dostum akademik A.Qurbanova ən xoş arzularla.

2002



522



Rus vә Azәrbaycan dillәrinin  leksikasında
paradiqmatik münasibәtlәr

Sevinc Məhərrəmova
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

BDU-nun “Rus dilçiliyi” kafedrasının professoru

Elmimizin fəxri, tanınmış alim, çox hörmətli
professor Afad müəllimə ən xoş arzularla.

2002



524



Güney Azərbaycanın doğusundakı yer adları

Qalibə Gültəkin
Azərbaycan alimi, Dünya Gənc Yazarlar Birliyinin üzvü 

Elmimizin müdrik ağsaqqalı, şəxsinə dərin hörmət 
bəslədiyim Afad müəllimə ən xoş arzularla.

25.02.2002



526



“Kitabi-Dədə Qorqud” və qərb ləhcəsi

Əzizxan Tanrıverdi
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin “Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası”
kafedrasının müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Afad müəllimə tələbəsindən kiçik bir xatirə.

19.04.2002



528



Atamın ruhu

Sabir Rüstəmxanlı
Azərbaycanın dilçi alimi, Xalq şairi, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri,

f ilologiya elmləri doktoru

Görkəmli dilçi alim, əsl ziyalı və gözəl insan kimi
dərin hörmət bəslədiyim Afad Qurbanlıya yadigar... Müəllifdən.

06.05.2002



530



Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baş verən
hadisələr haqqında

 Budaq Budaqov
Azərbaycanın görkəmli alimi, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Coğrafiya İnstitutunun direktoru,
coğrafiya elmləri doktoru, professor, akademik

Görkəmli dilçi alim, hazırkı əlifbanın
müəllifi professor A.Qurbanova ən səmimi arzularla.

06.06.2002



532



Borçalı mahalı və Qaçağan kəndi

Mahal Məmmədli
Azərbaycanın tarixçi alimi, tarix elmləri doktoru, professor

Elimizin, obamızın və xalqımızın böyük alim oğlu
Afad müəllimə ən xoş arzularla Mahal Məmmədlidən. 

07.06.2002



534



Gürcüstanda türkmənşəli toponimlərin izahlı lüğəti

Budaq Budaqov
Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın üzvü, Coğrafiya İnstitutunun sədri, 

Ağsaqqallar Şurasının sədri, coğrafiya elmləri doktoru, professor, akademik

Qiyasəddin Qeybullayev
Azərbaycanın tanınmış tarixçi alimi, etnoqraf, tarix elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilinin böyük tədqiqatçısı, səmimi və qayğıkeş insan
Afad müəllimə dərin hörmət və ona cansağlığı arzuzu ilə.

16.10.2002



536



Lahıc tatlarının dili

Gülsüm Hüseynova
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Sevimli Afad müəllimə dərin hörmət və
ehtiramla müəllifdən.

02.12.2002



538



Azərbaycan paleoqrafiyası və tarixi orfoqrafiya məsələləri

Məmməd Adilov
Azərbaycanın ədəbiyyatşünas alimi, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmaları 

İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli alimimiz, gözəl insan Afad müəllimə dərin hörmətlə.

09.12.2002



540



Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri

İbrahim Bayramov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Aspirantura və doktorantura şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında böyük rolu olan, Azərbaycan onomastika məktəbinin 
yaradıcısı, gözəl insan, elimizin fəxri, dünyaşöhrətli dilçi-türkoloq, qayğıkeş professor 

Afad Qurbanova ən xoş arzularla İbrahimdən hədiyyə.

21.12.2002



542



Rus və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sözlər

Elmira Məmmədova
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, filologiya elmləri doktoru

Глубокоуважаемому Афат-бею Гурбанову от автора с чувством 
большого, огромного уважения – Çox hörmətli Afad bəy Qurbanova 

böyük,  nəhəng hörmət hissi ilə müəllifdən.

2003



544



Seçilmiş əsərləri
I

Firuzə Məmmədli
Azərbaycanın dilçi ədəbiyyatşünası, şair-publisist, Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji

 Univеrsitеtinin “Müasir Azərbaycan dili” kafedrasının dоsеnti, f ilоlоgiya üzrə fəlsəfə dокtоru

Görkəmli alim, Azərb. Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, prof. 
A.Qurbanova müəllifdən uzun ömür, cansağlığı və yaradıcılıq uğurları arzusu ilə.

09.01.2003



546



Gəncəli Nizamidə türkçülük

 Əliisa Şükürlü
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Slavyan Universitetinin

“Türkologiya” kafedrasının dosenti, f ilologiya üzrə elmlər doktoru

Dostum prof. dr. Afad Qurbanova ən xoş arzularımla müəllifdən.

31.01.2003



548



Rusdilli Azərbaycan poeziyasında
Azərbaycan dili elementləri

 Sevinc Azadəliyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

“Rus dili” kafedrasının dosenti, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Görkəmli alim, akademik, professor Afad Qurbanova
ən xoş arzuların rəmzi ifadəsi olaraq müəlliflərdən xatirə.

07.04.2003



550



Dillərarası əlaqə təliminin metodikası

Elbəyi Maqsudov
Azərbaycan alimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Fənlərin tədrisi 

metodikası” kafedrasının müdiri, pedaqoji elmlər doktoru, dosent

Görkəmli dilçi alim, hamımızın sevimlisi 
Afad müəllim üçün ən səmimi arzularla.

19.04.2003



552



Rusca-azərbaycanca dilçilik terminləri lüğəti

Qurban Qurbanlı
Azərbaycanın dilçi alimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Rus dili 

və ədəbiyyatı” kafedrasının dosenti, f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Görkəmli alim, böyük insan, çox hörmətli
Afad müəllimə ən xoş arzularla.

19.04.2003



554



Mətnin formal təhlili sistemi

Məsud Mahmudov
Azərbaycanın dilçi alimi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun direktor müavini, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli Afad müəllimə xoş günlər və yaradıcılıq 
sevincləri arzulamaqla!

06.05.2003



556



Səma – həyatım mənim

Ədalət Əliyev
Azərbaycanın məşhur pilot-mühəndisi, bir sıra beynəlxalq 
akademiyaların üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Azərbaycanın hörmətli alimi, akademik, 
Afad Qurbanova ən xoş arzularla.

16.05.2003



558



Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti

 Aydın Paşayev
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma 

İnstitutunun “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının müdiri, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyinin görkəmli ağsaqqallarından biri, xeyirxah və mehriban 
insan, hörmətli professor Afad müəllimə ən xoş arzularla.

31.05.2003



560



Nizami qəbrinin taleyindən

Sadıq Şükürov
Azərbaycanın dilçi alimi, Gəncə Dövlət Universiteti, 

f ilologiya elmləri doktoru, professor

Xatirini çox istədiyim akademik Afad Qurbanova müəllifdən.

10.06.2003



562



Azərbaycan dilində ədəbiyyatşünaslıq
terminologiyasının nəzəri məsələləri

Sima Quliyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 

f ilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İstedadlı alim, zəhmətkeş elm fədaisi, səliqəli tədqiqatçı 
Afad müəllimə ən xoş arzularla müəllifdən

07.07.2003



564



Mətn yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin sistemi

Azad Məmmədov
Azərbaycanın dilçi alimi, Qərb Universitetinin “İngilis dili və 

ədəbiyyatı” kafedrası, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Çox hörmətli Afad müəllimə ən xoş arzularla.

14.11.2003



566



Nəzəri dilçilik

Əbülfəz Rəcəbli
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq, Əməkdar müəllim, Bakı Dövlət Universitetinin 

“Ümumi dilçilik” kafedrası, f ilologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə – ən yaxşı arzularla.

15.11.2003



568



Qədim rusədəbiyyatında slavyan-türk əlaqələri

Telman Cəfərov
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Slavyan Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, 

Əməkdar müəllim, f ilologiya elmləri doktoru, professor 

Çox hörmətli Afad müəllimə ən xoş və
səmimi arzularla müəllifdən kiçik yadigar.

18.11.2003



570



Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat

Bəkir Nəbiyev
Azərbaycanın SSR-in ədəbiyyatşünas alimi, Elmlər Akademiyasının üzvü, 

Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, Əməkdar elm xadimi, 
filologiya elmləri doktoru, professor, akademik 

Dilçilik elmində böyük xidmətləri olan, Azərbaycan əlifbasının 
müəllifi professor Afad müəllimə səmimi, xoş arzularla.

20.12.2003



572



Seçilmiş əsərləri
III

Firuzə Məmmədli
Azərbaycanın dilçi ədəbiyyatşünası, şair-publisist, Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji 

Univеrsitеtinin “Müasir Azərbaycan dili” kafedrasının dоsеnti, filоlоgiya üzrə fəlsəfə dокtоru 

Dünya şöhrətli görkəmli alimimiz, MEA-nın müxbir üzvü, 
prof. A.Qurbanova daimi minnətdarlıq arzusu ilə müəllif.

2004



574



Frazeologiya lüğəti

Nəriman Seyidəliyev
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, dosent 

Azərbaycan dilçiliyində onomastika məktəbinin banisi və
 yeni latın qrafikalı əlifbamızın müəllifi akademik

Afad Məhəmməd oğlu Qurbanova yadigar.

2004



576



Sadə cümlənin semantikası

Sevindik Vəliyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Azərbaycan 

dilçiliyi” kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Xeyirxahımız, çox hörmətli Afad müəllimə tələbəsindən kiçik hədiyyə.

30.01.2004



578



Avropa mənşəli sözlərin izahlı lüğəti

Abdulla Qarayev
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Dövlət Universitetinin “Xarici dillər”

kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Çox hörmətli Afad müəllimə ən xoş arzularla A.Qarayevdən.

25.02.2004



580



Folklor abidələrinin linqvopoetik tədqiqi

Sevil Mehdiyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, AMEA Dilçilik İnstitutunun Dil tarixi və dialektologiya 

şöbəsinin müdiri, Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor 

Dünya filologiya aləmində sayılıb-seçilən böyük alim, professor
Afad Qurbanova ən səmimi arzularla müəllifdən.

27.02.2004



582



Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Həsən Balıyev
Azərbaycan alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri,
Əməkdar müəllim, pedaqoji elmlər doktoru, professor 

Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, 
professor A.Qurbanova ən xoş arzularla.

02.03.2004



584



Türk mənşəli Azərbaycan səxs adları sözlüyü

Nizami Cəfərov
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi,  Atatürk Mərkəzinin direktoru, Əməkdar elm xadimi,

AMEA-nın üzvü, BDU-nun “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor, akademik

Əsərlərindən dönə-dönə bəhrələndiyim hörmətli Afad müəllimə
cansağlığı və daha böyük uğurlar arzusu ilə.

09.03.2004



586



Yuxular

Flora Xəlilzadə
Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti, Yazıçılar Birliyinin və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 

“Azərbaycan qadını” jurnalının redaktoru

Böyük alim və gözəl insan, bizim hamımızın ən sevimli müəllimi və dostu 
hörmətli Afad müəllim üçün müəllifdən bir ərməğan olsun.

15.03.2004



588



Tanrısı haqq olan aşiq

Sevda Əlibəyli
Azərbaycanın yazıçı-publisisti, Yazıçılar Birliyi və 

Jurnalistlər Birliyinin üzvü, “Söz” jurnalının baş redaktoru

Azərbaycan dilinin nəhəng siması –
Afad müəllimə müəllifdən.

22.03.2004



590



Zəngəzurda qalan izimiz

Vilayət Əliyev
Azərbaycan SSR-in dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

elmi işlər üzrə prorektoru, Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan dilçiliyinin tanınmış nümayəndəsi, dostum və həmkarım
akad. Afad Qurbanova hörmət və ehtiram rəmzi olaraq kiçik bir xatirə-hədiyyə.

01.04.2004



592



Məni sevgi yaratdı

Habil Yaşar
Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin üzvü,

Bakı Neft Energetika Kollecinin dil və ədəbiyyat müəllimi, şair 

Əziz və hörmətli Afad müəllimə “Məni sevgi yaratdı” adlı 
şeirlər kitabımı əbədi ərməğan edirəm. Tələbəniz Habil Yaşar.

22.04.2004



594



Xalqın tarixi haqqı: dilimiz, varlığımız

Nizami Xudiyev
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 

Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə xoş arzularla.

01.05.2004



596



İngiliscə-azərbaycanca zoometaforizmlər lüğəti

Aytən Hacıyeva
Azərbaycanın dilçi alimi

Görkəmli türkoloq, prof. A.M.Qurbanova Aytəndən.

02.06.2004



598



Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası

Cəfər Cəfərov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Müasir Azərbaycan dili” kafedrası, filologiya elmləri doktoru, professor 

Görkəmli türkoloq, məhsuldar akademik, əsl pedaqoq,
xeyirxah insan Afad müəllimə can sağlığı arzusu ilə. 

29.06.2004



600



Türk dillərində ahəng qanununun formal təsviri

Aynel Məşədiyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, şərqşünas-türkoloq,

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmi katibi, dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Tanınmış alim, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı, 
professor Afad müəllimə möhkəm cansağlığı arzusu ilə tələbəsindən hədiyyə.

01.08.2004



602



Psixolinqvistika

Şaban Hüseynov
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Slavyan Universitetinin

“Türkologiya” kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru

Ağsaqqalım Afad müəllimə can sağlığı arzusu ilə birinci müəllifdən.

28.08.2004



604



Dialekt leksikasında alınma sözlər

İlham Tahirov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi 

adına Dilçilik İnstitutunun elmi katibi, filologiya elmləri doktoru

Çox hörmətli Afad müəllimə elmimizin inkişafı naminə 
sağlamlıq arzusu ilə müəllifdən xırdaca bir ərməğan.

01.09.2004



606



Azərbaycan antroponimikasının inkişaf mərhələləri

Həsən Əliyev
Azərbaycanın dilçi alimi, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru

Azərbaycan onomastikasının inkişafında xüsusi xidmətləri olan 
xalqımızın tanınmış dilçisi professor Afad Qurbanova onomastika 

sahəsində qazandığım nailiyyətlərim üçün öz minnətdarlığımı bildirirəm.

02.12.2004



608



Liderlik fəlsəfəsi

Vaqif Abbasov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü, AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri 

İnstitutunun direktoru, kimya elmləri doktoru, professor, akademik

Azərbaycan elminin ən görkəmli nümayəndələrindən olan,
hazırda dilçilik elminin yeganə lideri, şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim

Afad müəllimə sonsuz xoş arzularla.

09.12.2004



610



Zamanın axarı ilə

Nizami Xudiyev
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

kafedra müdiri, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli müəllimim prof. Afad Qurbanova xoş arzularla.

14.12.2004



612



Akademik

Sevda Məmmədəliyeva 
Akademik Yusif Məmmədəliyevin qızı, Mədəniyyət və

Turizm nazirinin müavini, fəlsəfə elmləri doktoru

2005



614



Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü və inkişafı

Sayalı Sadıqova
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi,  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunda Terminologiya şöbəsinin müdiri və AMEA-nın Rəyasət Heyəti yanında 

Terminologiya Komissiyasının sədr müavini, filologiya elmləri doktoru, professor

Xeyirxah alim, qayğıkeş insan Afad müəllimə ən xoş arzularla tələbəsindən.

2005



616



Ömrün axarı

Firuzə Məmmədli
Azərbaycanın dilçi alimi, şair-publisist, ədəbiyyatşünas,

Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji Univеrsitеtinin “Müasir Azərbaycan dili”
kafedrasının dоsеnti, filоlоgiya üzrə fəlsəfə dокtоru

Dünya şöhrətli akademilk Afad Qurbanova müəllifdən hörmətlə.

2005



618



Ömrün pedaqoji duyğuları

Şövkət Əzimova
Ağdam rayonu 91  saylı köçkün orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi

Hörmətli müəllimim Q.Afad müəllimə. Ən xoş arzularla tələbəsi Ş.Əzimovadan.

2005



620



Naxçıvan diyarının yer yaddaşı

Budaq Budaqov
Azərbaycanın görkəmli alimi, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Coğrafiya İnstitutunun direktoru, 
coğrafiya elmləri doktoru, professor, akademik 

Əlifbamızın islahatçısı, yeni latın qrafikalı əlifbanın hazırlanmasında 
misilsiz xidmətləri olan dostum dilçi alim Afad Qurbanova müəllifdən.

12.01.2005



622



Yaddaş və şəxsiyyət

Paşa Əfəndiyev
Azərbaycan SSR-in alimi, Əməkdar elm xadimi, 

filologiya elmləri doktoru, professor

Böyük türkoloqumuz, qardaşımız, əzizimiz 
Afad müəllim üçün qardaşlıq ərməğanı.

09.02.2005



624



Mən sənin qəlbinə necə yol tapım

Zəlimxan Yaqub
Azərbaycan Xalq şairi, ictimai xadim, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Əzizimiz Afad müəllimə Zəlimxan Yaqubdan xatirə.

07.03.2005



626



Mənalı ömür yolu

Nizami Xudiyev
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

kafedra müdiri, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli müəllimim, ailəmizin yaxın dostu
Afad müəllimə xoş arzularla.

07.03.2005



628



Azərbaycan dilində nida

 Kamal Hacıyev
Azərbaycanın dilçi alimi, Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Bakı Dövlət Universiteti 

“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İnsanları nə qədər çox tanıyıramsa,
prof. A.M.Qurbanova rəğbətim də o qədər artır. 

12.04.2005



630



Riyaziyyata həsr olunmuş ömür

İbrahim İbrahimov
Azərbaycanın görkəmli alimi, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü,

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, akademik

Hörmətlə Afad müəllimə, Zöhrə xanıma.

14.04.2005



632



Filoloji düşüncələr

Müseyib Məmmədov
Azərbaycanın dilçi alimi, Əməkdar elm xadimi, 

filologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə ən xoş və səmimi arzularla.

15.04.2005



634



Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya

Nuridə Novruzova
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Dürdanə Əliyeva
Bakı Slavyan Universitetinin “Türkologiya” kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Böyük alim və gözəl insan olan prof. Afad Qurbanova
böyük hörmət və ehtiram hissilə tələbələrindən.

19.04.2005



636



Anam birdi, vətən tək...

Teymur Bünyadov
Azərbaycanın görkəmli tarixçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü,

Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor, akademik

Əzizim, çox mehribanım Afad müəllim!

Qoy yadigar qalsın səndə,
Bu narahat dünyamızdan.
Gör bir şey deyə bildim,
Anamızdan – laylamızdan.

Bir də, mən səni çox istəyirəm.

19.04.2005



638



Gözəlliyin fəlsəfəsi

Adil Əsədov
Azərbaycan alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şöbə müdiri,

Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyasının prezidenti, fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllim üçün, ən xoş arzularla.

29.04.2005



640



Pedaqoji aləm 
N2(14) 2005

Nübar Muxtarova
Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universitetinin “Pedaqogika”

kafedrasının müəllimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor

Мудрому руководителю, ученому с мировым именем,
академику Афаду Мамед оглу с уважением! –

Müdrik rəhbərə, dünya şöhrətli alimə, akademik Afad Məhəmməd oğluna hörmətlə!

08.05.2005



642



Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi

İbrahim Bayramov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Aspirantura və

doktorantura şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Elimizin, elmimizin ağsaqqalı, dünya şöhrətli türkoloq, gözəl insan, 
mənə həmişə qayğı göstərən, onomastika məktəbinin yaradıcısı,

çox hörmətli prof. Afad Qurbanova ən xoş arzularla.

10.06.2005



644



İzahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti
(Azərbaycan-rus-ingilis-alman-fransız-türk)

Ş.Həsənov
Azərbaycanın tanınmış alimi, AMEA Coğrafiya İnstitutunun İxtisaslaşmış Müdafiə Şurasının üzvü,

Əməkdar müəllim, coğrafiya elmləri doktoru, professor 

Məşhur dilçi Afad Qurbanova ən səmimi hörmət, xoş arzularla.

12.10.2005



646



“Kitabi-Dədə Qorqud”un obrazlı dili

 Əzizxan Tanrıverdi
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor

Əzizxan Tanrıverdidən prof. Afad Qurbanova ən xoş arzularla...

2006



648



Azərbaycançılıq

Nizaməddin Şəmsizadə
Azərbaycanın dilçi alimi, ədəbi tənqidçi, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və

İncəsənət Universitetinin “Ədəbi yaradıcılıq” kafedrasının müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli alim, əziz Afad müəllimə dərin ehtiramla.

2006



650



Azərbaycan nəsr jurnallarının təşəkkül və formalaşma prosesi
(XXI əsrin əvvəllərinə qədər)

Salidə Şərifova
Azərbaycanın dilçi alimi, ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, yazıçı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

“Qızıl qələm” və “Rəsul Rza” mükafatları laureatı, prezident təqaüdçüsü, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Afad müəllimə böyük hörmətlə. Müəllifdən.

12.01.2006



652



Azərbaycan onomastikası

 Aydın Paşayev
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan onomastikasının inkişaf etdirilməsində müstəsna 
xidmətləri olan hörmətli ustadım Afad müəllimə ən xoş arzularla.

17.05.2006



654



Fateh

Nizami Zöhrabi
Azərbaycanın tanınmış şairi, Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Böyük dilçi alim Afad Qurbanova ən xoş arzularla və
dərin ehtiramla Nizami Zöhrabidən.

31.05.2006



656



Məkkədən doğan günəş

Nizami Zöhrabi
Azərbaycanın tanınmış şairi, Yazıçılar Birliyinin üzvü

Hörmətli professor Afad Qurbanova
dərin ehtiram və xoş arzularla müəllifdən.

31.05.2006



658



Məhəmmədağa Şahtaxtlı
Seçilmiş əsərləri

İsa Həbibbəyli
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,

filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, akademik 

Görkəmli elm xadimi, böyük şəxsiyyət kimi həmişə ehtiram bəslədiyim,
hörmətli Afad müəllim üçün ən xoş arzularla İsa Həbibbəylidən.

19.06.2006



660



Feilin keçmiş zaman formaları

Türkan Əfəndiyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq, filologiya elmləri doktoru, professor

Böyük hörmət bəslədiyim gözəl alimimiz
Afad müəllimə xoş arzularla müəllifdən.

18.09.2006



662



Noam Xomski
Dil və təfəkkür

Azad Məmmədov 
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, professor 

Hörmətli Afad müəllimə, ən xoş arzularla tərcüməçidən.

22.13.2006



664



Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri

Tərlan Novruzov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, filologiya elmləri doktoru, professor

Ustadım, görkəmli dilçi alim, akademiyanın müxbir üzvü
hörmətli Afad Qurbanova müəllifdən.

2007



666



Dilək yaxasına dönnəm yenidən

Firuzə Məmmədli
Azərbaycanın dilçi ədəbiyyatşünası, şair-publisist, Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji 

Univеrsitеti “Müasir Azərbaycan dili” kafedrasının dоsеnti, filоlоgiya üzrə fəlsəfə dокtоru

Hörmətli akademikimiz Afad Qurbanova cansağlığı, uzun ömür 
və daimi yaradıcılıq uğurları arzusu ilə.

2007



668



“...Taparsan məni”

Niyaməddin Xalis (Kəbirov)
Poliqlot, A.A.Bakıxanov adına “Gülüstan” elmi ədəbi məclisinin üzvü, şair

Əziz, dəyərli müəllimim professor A.Qurbanova dərin hörmətlə.

2007



670



Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti

İzzət Rüstəmov
Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universitetinin “Sosiologiya” 

kafedrasının müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Xüsusi hüsn-rəğbət bəslədiyim böyük
dilçi alim Afad Qurbanova xoş arzularla.

01.03.2007



672



Qədim türk onomastikası
(Oçerklər və lüğət)

Əbülfəz Quliyev
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü,
Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 

Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli elm xadimi, gözəl insan,
hörmətli akademik Afad müəllimə ən səmimi arzularla.

05.03.2007



674



Folklorda say simvolikası

Bəhlul Abdulla
Azərbaycanın ədəbiyyatşünas alimi, tənqidçi, folklorşünas, 

Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru

Çox hörmətli Afad müəllimə xoş günlər sayması istəyi ilə.

14.03.2007



676



Azərbaycanın ilk sakinləri

Əsədulla Cəfərov
Azərbaycan alimi, arxeoloq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və 

Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru, professor

Dərin hörmət bəslədiyim, gözəl insan, qayğıkeş ziyalı, zəhmətkeş alim
Afad müəllimə ən xoş və səmimi arzularla müəllifdən.

11.04.2007



678



Azərbaycan diplomatiyası

Yaqub Mahmudov
Azərbaycanın görkəmli alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun 

direktoru, Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor, akademik

Dərin ehtiram bəslədiyim Afad müəllim Qurbanova ən səmimi, ən xoş arzularla!
Müəllifdən.

11.04.2007



680



İngilis və Azərbaycan dillərində somatik frazeologizmlərin
struktur-semantik xüsusiyyətləri

Əzizə Hacıyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dillər Universiteti “İngilis dilinin 

leksikologiyası” kafedrası, filologiya elmləri doktoru, professor

Xeyirxahım, mənəvi atam prof. A.M.Qurbanova. Tələbəsi Əzizədən.

02.06.2007



682



Azərbaycan dilinin qədim türk leksik saxlancı Quba-Dərbənd dialekti 

Kübra Quliyeva
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsinin 
aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Hörmətli Afad müəllimə səmimi arzularla müəllifdən.

24.10.2007



684



Naxçıvanın hikmət xəzinəsindən

Adil Bağırov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü, Naxçıvan 

Universitetinin “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Dünya şöhrətli alim, qayğıkeş insan, hörmətli Afad müəllimə ən xoş və 
səmimi arzularla Adil Bağırovdan.

27.12.2007



686



Seçilmiş əsərlər
I cild

Cahangir Kərimov
SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının üzvü, 

görkəmli hüquqşünas alim, hüquq elmləri doktoru, professor, akademik

Глубокоуважаемому Афату Мамед оглы Гурбанову –
Çox hörmətli Afad Məhəmməd oğluna.

2008



688



XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası
(Mahmud Kaşğarlının “Divanü lüğat-it-türk” əsəri əsasında)

Cahid İsmayıloğlu (Kazımov)
Azərbaycanın dilçi alimi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Görkəmli dilçi alim, prof. Afad Qurbanova!

2008



690



Sənətin Firuzəsi

Firuzə Məmmədli
Azərbaycanın dilçi alimi, şair-publisist, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji 

Univеrsitеti “Müasir Azərbaycan dili” kafedrasının dоsеnti, 
filоlоgiya üzrə fəlsəfə dокtоru 

Çox hörmətli Afad Qurbanova dərin minnətdarlıq hissi ilə tərtibçidən.

2008



692



Qədim türk əlifbası
Tarixi. Mənşəyi. Təşəkkülü

Yadigar Əliyev
Azərbaycanın dilçi alimi, Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru,

filologiya elmləri doktoru

AMEA-nın müxbir üzvü professor 
Afad Qurbanova xoş, səmimi arzularla müəllifdən.

2008



694



Mətn sintaksisi

Nuridə Novruzova
Azərbaycanın dilçi alimi, türkoloq, Bakı Slavyan Universiteti “Ali və orta təhsilin 

koordinasiyası” kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Afad müəllimə böyük hörmət və ehtiramla müəllifdən.

14.04.2008



696



Müasir Azərbaycanda elmin
informasiya təminatı və kitabxanalar

Aybəniz Əliyeva Kəngərli
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Mərkəzi Elmi Kitabxanasının sabiq direktoru, filologiya elmləri doktoru

Görkəmli alim, nəcib ziyalı, xeyirxah insan
Afad Qurbanova hörmət və ehtiramla.

26.05.2008



698



Toponimika

Nadir Məmmədov
Azərbaycan alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun 

Kiçik Müdafiə Şurasının sədri, coğrafiya elmləri doktoru, professor

Daha çox hörmət və ehtiram etdiyim müəllimim, dünya şöhrətli alim 
professor Afad müəllimə ən xoş və səmimi arzularla. Müəllifdən.

15.06.2008



700



Azerbaycan türkçesi fonetiği

Fahrettin Veyselli
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dillər Universiteti Alman dili 
qrammatikası şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad müəllimə ən xoş arzularla.

23.06.2008



702



Nizami Gəncəvinin fəlsəfi-didaktik görüşləri

Ramiz Əkbərov
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkim-cərrahı, tibb və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 
“Qızıl Qələm”, “Həsənbəy Zərdabi”, “Altun” mükafatlarının laureatı, yazıçı-dramaturq

Hörmətli ağsaqqalımız Afad müəllimə! Xoş arzularla müəllifdən. Allah Sizi qorusun.

06.11.2008



704



63 il institut divarları arasında

Paşa Əfəndiyev
Azərbaycan SSR-in alimi, Əməkdar elm xadimi,

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Həmişə, hər daim diqqətini, qayğısını hiss etdiyim, böyük hörmət bəslədiyim 
akademik Afad Qurbanova unudulmaz yadigar. Qardaşlıq salamı ilə.

2009



706



Seçilmiş əsərləri
IV

Firuzə Məmmədli
Azərbaycanın ədəbiyyatşünas alimi, şair-publisist, Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji

Univеrsitеtinin “Müasir Azərbaycan dili” kafedrasının dоsеnti,
filоlоgiya üzrə fəlsəfə dокtоru

Çox hörmətli akademikimiz Afad Qurbanova
müəllifdən hörmət və ehtiramla.

2009



708



Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca
atalar sözləri və zərbi-məsəllər lüğəti

 İlyas Həmidov
Azərbaycanın dilçi alimi, Bakı Slavyan Universiteti Filologiya və 

xarici dil müəllimliyi fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri doktoru, professor 

Dostum və əzizim Afad müəllimin övladı Ramin bəyə
xoş və səmimi arzularla İlyas müəllimdən.

2009



710



Onomastik vahidlərin üslubi imkanları

Əzizə Mikayılova
Azərbaycanın dilçi alimi, filologiya elmləri doktoru, professor

Görkəmli alim, böyük şəxsiyyət, AMEA-nın üzvü,
elmi rəhbərim prof. A.M.Qurbanova ən xoş və səmimi arzularla.

16.02.2009



712



Dünyaya və özümə bir baxış

Rövzət Dəmirçizadə
Azərbaycanın tanınmış şairi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Görkəmli dilçi alim, səmimi insan Qurbanov Afad müəllimə
kiçik bir yadigar, müəllifdən ən xoş arzularla. 

06.04.2009
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Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs adları

Əzizxan Tanrıverdi
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti “Azərbaycan dili 

və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Latın qrafikalı yeni əlifbamızın müəllifi, dilçilik elmində öz dəsti-xətti olan 
alimimiz professor Afad Məhəmməd oğlu Qurbanova müəllifdən.

16.04.2009
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Azərbaycanın makrotoponimləri

 Nəbi Əsgərov
Azərbaycanın dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası, filologiya elmləri doktoru, professor

Hörmətli Afad Məhəmməd oğlu Qurbanova ən xoş arzularla.

03.06.2009
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Oğuz qrupu türk dillərində qrammatik morfemlər

Kamil Bəşirov
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin dekan müavini, 

filologiya elmləri namizədi, dosent

Atam qədər mənə doğma insana – prof. A.Qurbanova 
minnətdarlıq duyğuları ilə!

15.09.2009
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Yarım əsrlik yol

Ayaz Vəfalı (Cəfərov)
Azərbaycanın görkəmli şairi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyəti və Məclisinin üzvü,

Əməkdar incəsənət xadimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan dilçiliyinin mötəbər simalarından, görkəmli alim və pedaqoq, 
unudulmaz Afad müəllim həm də ədəbi mətbuatımızın nüfuzlu müəlliflərindən idi.
Afad müəllimin adını daim layiqli münasibətləri ilə yaşadan, xatirəsini bu günlərdə
 çox dəyərli bir kitabla əbədiləşdirən və dostlara da hədiyyə edən əziz övladlarına – 

Qurbanovlar ailəsinə ən səmimi arzularla.

26.08.2011
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Heydər Əliyevin qayıdışı parlamentdə

Maksim Musayev
Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı (1991–1992), 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı (1995–2000), “Piterskie Azerbaydjansı”
(“Piter azərbaycanlıları”) qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi

Çox hörmətli Afad Qurbanovun ailəsinə hədiyyə edirəm!

14.03.2014
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Milli Şura parlamenti
X.1991–V.1992

Maksim Musayev
Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı (1991–1992), 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı (1995–2000),”Piterskie Azerbaydjansı”
(“Piter azərbaycanlıları”) qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi 

Hörmət bəslədiyim Afad Məhəmməd oğlunun ailəsinə hədiyyə edirəm!

14.03.2014
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Parlament müstəqilliyimizin astanasında 
1990–1995

Maksim Musayev
Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı (1991–1992),  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

deputatı (1995–2000), “Piterskie Azerbaydjansı” (“Piter azərbaycanlıları”) qəzetinin təsisçisi və 
baş redaktoru,  kənd təsərrüfatı elmləri namizədi 

Hörmət bəslədiyim Afad Məhəmməd oğlunun ailəsinə hədiyyə edirəm!

14.03.2014
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Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
A–Z

Nəriman Seyidəliyev
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru, dosent

Korifey alim, milli əlifbamızın müəllifi, onomastika məktəbinin yaradıcısı,
ümumi dilçiliyin “atası” Afad Qurbanovun ailəsinə hədiyyə.

Hörmətlə, Nəriman Seyidəliyev.

26.09.2014
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Azərbaycan dilinin yemək və içki adlarının tarixi-etimoloji lüğəti

Mahirə Hüseynova
Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Filologiya fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri doktoru, professor 

35 il əvvələ dönürəm...
Çox nurani, hündürboylu, ziyalı bir insan gözlərim qarşısında öz şahanə duruşu ilə 

dayanıb... Afad müəllim biz tələbələr üçün ideal müəllim, ədalətli rektor, 
nümunəvi insan idi. Bu kiçik müəllif hədiyyəsini böyük hörmət və ehtiramla əziz 

müəllimimin ailəsinə təqdim edirəm!

04.01.2019



Əbdüləzəl Dəmirçizadə (dilçilik, 1962) 36
Museyib Məmmədov (dilçilik, 1964) 38
Nikolay Baskakov (dilçilik, 1965) 40
Nadir Namazov (dilçilik, 1966) 42
Yasin Əfəndiyev (dilçilik, 1967) 44
Andrey Kononov (dilçilik, 1968) 46
Məhəmməd Qurbanov (pedaqoqika, 1968) 48
Əbdüləzəl Dəmirçizadə (dilçilik, 1968) 50
Andrey Kononov (dilçilik, 1968) 52
Pıqam Azımov (dilçilik, 1969) 54
Bəşim Çarıyarov (dilçilik, 1969) 56
Aleksandr Şerbak (dilçilik, 1970) 58
A.Kalbalıyev (dilçilik, 1971) 60
Qumman Sarıyev (dilçilik, 1972) 62
Əbdüləzəl Dəmirçizadə (dilçilik, 1972) 64
Qəzənfər Kazımov (dilçilik, 1973) 66
Azərbaycan Tarixi Muzeyi (1973) 68
Andrey Kononov (dilçilik, 1974) 70
Əlövsət Abdullayev (dilçilik, 1974) 72
Ninel Hacıyeva (dilçilik, 1975) 74
Andrey Kononov (dilçilik, 1976) 76
Andrey Kononov (dilçilik, 1976) 78
Nurəddin Kərəmov (coğrafiya, 1976) 80
Doletşa İsayev (dilçilik, 1977) 82
Nima Duqarov (rəssamlıq, 1978) 84
Zemfira Verdiyeva və Musa Adilov (dilçilik, 1979) 86
Səyyarə Molla-zadə (dilçilik, 1979) 88
Vitali Koduxov (dilçilik, 1979) 90
Ninel Hacıyeva (dilçilik, 1980) 92
Abbas Hacıyev (dilçilik, 1980) 94
Vilayət Əliyev (dilçilik, 1980) 96
Ağamusa Axundov (dilçilik, 1980) 98
Ziynət Əlizadə (dilçilik, 1980) 100
Türkan Əfəndiyeva (dilçilik, 1980) 102
Səlim Cəfərov (dilçilik, 1981) 104
Budaq Budaqov (coğrafiya, 1981) 106
Əbdüləzəl Dəmirçizadə (dilçilik, 1981) 108
Həsrət Həsənov (dilçilik, 1981) 110
Axnef Yuldaşev (dilçilik, 1981) 112
Bazarbay Yurinbay (dilçilik, 1982) 114
Aleksandr Şerbak (dilçilik, 1982) 116
Mürsəl Həkimov (dilçilik, 1982) 118
Aydın Mikayılov (dilçilik, 1982) 120

Nadir Məmmədov (coğrafiya, 1982) 122
Nadir Məmmədov (coğrafiya, 1982) 124
Qulu Xəlilov (dilçilik, 1982) 126
Nikolay Petrov (dilçilik, 1982) 128
İbrahim Zeynalov (heykəltəraşlıq, 1982) 130
Zərifə Budaqova (dilçilik, 1983) 132
F.Əzizov (siyasət, 1983) 134
Həsən Əliyev (kənd təsərrüfatı, 1983) 136
Ziyəddin Göyüşov (fəlsəfə, 1983) 138
Əziz Əfəndiyev (dilçilik, 1983) 140
Məmmədağa Şirəliyev (dilçilik, 1983) 142
Tofiq Hacıyev (dilçilik, 1983) 144
Qılıc Nepesov (dilçilik, 1983) 146
Tamerlan Əliyev (tibb, 1983) 148
Tamerlan Əliyev (tibb, 1983) 150
Misir Səfərov (dilçilik, 1984) 152
Ziynət Əlizadə (dilçilik, 1985) 154
Rafiq Zəka Xəndan (şairlik, 1985) 156
Budaq Budaqov (coğrafiya, 1985) 158
Pıqam Azımov (dilçilik, 1985) 160
Həsən Mehdiyev (mətbuat, 1985) 162
Aydın Məmmədov (dilçilik, 1985) 164
Yasif Nəsirli (dilçilik, 1985) 166
Şövqi Əhmədov (tarix, 1986) 168
Həsən Mirzəyev (dilçilik, 1986) 170
Qırğızıstan SSR Elmlər Akademiyası, Etnoqrafiya
İnstitutu, Coğrafiya Cəmiyyəti (1986) 172
Nizami Xudiyev (dilçilik, 1986) 174
Musa İslamov (dilçilik, 1986) 176
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 1986) 178
Tura Nafasov (dilçilik, 1986) 180
Tura Nafasov (dilçilik, 1986) 182
Aytım Əbdiraxmanov (dilçilik, 1986) 184
Lalə Quliyeva (dilçilik, 1986) 186
Olqa Molçanova (dilçilik, 1986) 188
Tura Nafasov (dilçilik, 1987) 190
Tofiq Əhmədov (dilçilik, 1987) 192
Kamil Vəliyev (dilçilik, 1987) 194
Mirzə İbrahimov (dramaturqiya, 1987) 196
Tofiq Hacıyev (dilçilik, 1987) 198
Məsim Məmmədov (dilçilik, 1987) 200
Paşa Rüstəmov (kimya) və Əjdər Xəlilov (mətbuat, 1987) 202
Nadir Məmmədov (coğrafiyak, 1987) 204
M.A. Mamedov (dilçilikk, 1987) 206

MÜNDƏRİCAT



Ataniyazov Soltanşa (dilçilikk, 1988) 208
Halil Açıkgöz (dilçilikk, 1988) 210
Arnakulı Babaquliyev və
Orazməmməd Akməmmədov (dilçilik, 1988) 212
Həsrət Həsənov (dilçilik, 1988) 214
Əbülfəz Rəcəbov (dilçilik, 1988) 216
Firudin Cəlilov (dilçilik, 1988) 218
Soltanşa Ataniyazov (dilçilik, 1988) 220
Aleksandr Andreyeviç Qlonti (dilçilik, 1988) 222
Ağamusa Axundov (dilçilik, 1988) 224
Xudayberdi Daniyarov və
Bekmurat Yuldaşev (dilçilik, 1988) 226
Zemfira Verdiyeva və Musa Adilov (dilçilik, 1989) 228
İsmayıl Məmmədov (dilçilik, 1989) 230
Əlisöhbət Sumbatzadə və Teymur Bünyadov (tarix, 1989) 232
Tura Nafasov (dilçilik, 1989) 234
Elxan Nuriyev (coğrafiya, 1989) 236
Tura Nafasov (dilçilik, 1989) 238
Nosirjon Oxunov (dilçilik, 1989) 240
Mayya Bulqarova (dilçilik, 1989) 242
Tura Nafasov (dilçilik, 1989) 244
Kamil Əliyev (dilçilik, 1990) 246
Allahverdi Hacıyev (dilçilik, 1990) 248
Almas Şayxulov (dilçilik, 1990 250
Nizami Xudiyev (dilçilik, 1990) 252
Zəminə Hacıyeva (dilçilik, 1990) 254
Abdulla Qarayev (dilçilik, 1990) 256
Elçin Əfəndiyev (dilçilik, 1990) 258
Cəmilə Novruzova (1990) 260
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 1990) 262
Qara Məşədiyev (dilçilik, 1990) 264
Kamil Məmmədzadə (sənətşünaslıq, 1990) 266

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİ 1991–2019

Mirağa Cəfərquliyev (hüquq, 1991) 270
Erist Beqmatov (dilçilik, 1991) 272
Elxan Nuriyev (dilçilik, 1991) 274
Nizami Xudiyev (dilçilik, 1991) 276
Musa Adilov (dilçilik, 1991) 278
Yusif Yusifov (dilçilik, 1992) 280
Asəf Nadirov (dilçilik, 1992) 282
Əziz Novruzlu və Vəli Baxşəliyev (tarix, 1993) 284
Nadir Məmmədov (dilçilik, 1993) 286
Əlisa Şükürlü (dilçilik, 1993) 288
Mehmet Saray (dilçilik, 1993) 290
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 1993) 292

Adil Babayev (dilçilik, 1993) 294
Şamxəlil Məmmədov (ədəbiyyatşünaslıq, 1993) 296
Firudin Əsədov və Sevil Kərimova (tarix, 1993) 298
Əziz Əfəndizadə (dilçilik, 1994) 300
Tofiq Hacıyev (dilçilik, 1994) 302
Xanmaqomed Xanmaqomedov (coğrafiya, 1994) 304
Zəlimxan Yaqub (şairlik, 1994) 306
Nurəddin Bəndəliyev (coğrafiya, 1994) 308
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 1994) 310
Əzizə Hacıyeva (dilçilik, 1994) 312
Nadir Məmmədli (dilçilik, 1995) 314
Nurəddin Rza (tibb, 1995) 316
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 1995) 318
Zəki İslam (şairlik, 1995) 320
Məhəbbət Mirzəliyev (dilçilik, 1995) 322
Roza Eyvazova (dilçilik, 1995) 324
Nizami Xudiyev (dilçilik, 1995) 326
Murtuz Ələsgərov (hüquq, 1995) 328
Aydın Hacıyev (dilçilik, 1996) 330
Əzizxan Tanrıverdiyev (dilçilik, 1996) 332
Müşfiq Çobanov (jurnalistika, 1996) 334
Abbas Hacıyev (dilçilik, 1996) 336
Aydın Paşa (dilçilik, 1996) 338
Mirvari İsmayılova (dilçilik, 1997) 340
Nizami Xudiyev (dilçilik, 1997) 342
Sayalı Sadıqova (dilçilik, 1997) 344
Aslan Bayramov (dilçilik, 1997) 346
Balaxan Hüseynov (dilçilik, 1997) 348
Nəriman Seyidəliyev (dilçilik, 1997) 350
Hüseyn Əhmədov (pedaqoqika, 1997) 352
Əlikram Əsədov (dilçilik, 1997) 354
Ağamusa Axundov (dilçilik, 1997) 356
Zirəddin Xasiyev (dilçilik, 1997) 358
Aydın Paşayev (dilçilik, 1997) 360
Zəlimxan Yaqub (şairlik, 1997) 362
Hasan Süzer (dilçilik, 1998) 364
Nizami Cəfərov (dilçilik, 1998) 366
Sayalı Sadıqova (dilçilik, 1998) 368
Sədaqət Şirin qızı (dilçilik, 1998) 370
Ziyəddin Qurbanov (dilçilik, 1998) 372
Kamal Hacıyev (dilçilik, 1998) 374
Aydil Erol dilçilik (1998) 376
Əzəmət Rüstəmli (dilçilik, 1998) 378
Ramiz İsgəndərov (hüquq, 1998) 380
Fikrət Xalıqov (dilçilik, 1998) 382
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 1998) 384
B.H. Əliyev və S.D. Əliyeva (dilçilik, 1998) 386



İsa Həbibbəyli (dilçilik, 1998) 388
Kamal Abdullayev (dilçilik, 1998) 390
Müseyib Məmmədov (dilçilik, 1998) 392
Arif Qızılqaya (şairlik, 1998) 394
Nizaməddin Şəmsizadə (dilçilik, 1998) 396
Nadir Məmmədli (dilçilik, 1998) 398
Mədəd Çobanov (dilçilik, 1998) 400
Akif Nuriyev (dilçilik, 1999) 402
Nizami Cəfərov (dilçilik, 1999) 404
İbrahim Zeynalov (heykəltəraşlıq, 1999) 406
Qənirə Bəyzadə (dilçilik, 1999) 408
Qənirə Bəyzadə (dilçilik, 1999) 410
Akif Nuriyev (dilçilik, 1999) 412
Buludxan Xəlilov (dilçilik, 1999) 414
Arif Həşimov (fizika və texnika, 1999) 416
Həbib Rəhimoğlu (jurnalistika, 1999) 418
Bəkir Nəbiyev (dilçilik, 1999) 420
Əjdər Qiyaslı (dilçilik, 1999) 422
Vaqif İsrafilov (dilçilik, 1999) 424
Əzizxan Tanrıverdi (dilçilik, 1999) 426
Mürsəl Həkimovun ailəsi (1999) 428
Roza Eyvazova (dilçilik, 1999) 430
Xəlil Əliyev (dilçilik, 1999) 432
Bəkir Nəbiyev (dilçilik, 1999) 434
Gülnarə Mehmandarova (memarlıq və incəsənət, 1999) 436
Oqtay Rza şairlik (1999) 438
Əbülfəz Quliyev (dilçilik, 1999) 440
Xəlil Əliyev (dilçilik, 1999) 442
Əzizxan Tanrıverdi (dilçilik, 1999) 444
Sədi İman (fizika, 2000) 446
Elbrus Əzizov (dilçilik, 2000) 448
Aydın Rzai (dilçilik, 2000) 450
Dürdanə Əliyeva (dilçilik, 2000) 452
Əzizxan Tanrıverdi (dilçilik, 2000) 454
Buludxan Xəlilov (dilçilik, 2000) 456
İbrahim Bayramov (dilçilik, 2000) 458
Nəzir Eltəkin (şairlik, 2000) 460
Nadir Məmmədov (coğrafiya, 2000) 462
Qərib Məmmədov (biologiya, 2000) 464
Ağabala Rzayev (hüquq, 2001) 466
Aslan Bayramov (dilçilik, 2001) 468
Aqil Əliyev (iqtisadiyyat, 2001) 470
Rəhman Mustafayev (hüquq, 2001) 472
Budaq Budaqov (coğrafiya, 2001) 474
Budaq Budaqov (coğrafiya, 2001) 476
Budaq Budaqov (coğrafiya) və
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 2001) 478

İsrafil Məmmədov (tarix, 2001) 480
İsmayıl Öməroğlu (dilçilik, 2001) 482
Tofiq Hüseynoğlu (dilçilik, 2001) 484
Arif Əmrahoğlu (dilçilik, 2001) 486
Aida Quliyeva (iqtisadiyyat) və
Məmmədxan Soltanov (dilçilik, 2001) 488
Fəxrəddin Veysəlli (dilçilik, 2001) 490
Zəki İslam şairlik (2001) 492
Qızqayıt Mustafayeva (dilçilik, 2001) 494
İsa Həbibbəyli (dilçilik, 2001) 496
Məsud Mahmudov (dilçilik, 2001) 498
Adil Əsədov (fəlsəfə, 2001) 500
Nizami Xudiyev (dilçilik, 2001) 502
Buludxan Xəlilov (dilçilik, 2001) 504
Babək Qurbanov (dilçilik, 2001) 506
Gülxanım Vəliyeva (dilçilik, 2001) 508
Budaq Budaqov (coğrafiya, 2001) 510
Həsən Balıyev (pedaqoqika, 2001) 512
Rübabə Əliyeva (dilçilik, 2002) 514
Fuad Məmmədov (tarix, 2002) 516
Nizami Cəfərov (dilçilik, 2002) 518
Yusif Seyidov (dilçilik, 2002) 520
Sevinc Məhərrəmova (dilçilik, 2002) 522
Qalibə Gültəkin (yazıçılıq, 2002) 524
Əzizxan Tanrıverdi (dilçilik, 2002) 526
Sabir Rüstəmov (dilçilik, 2002) 528
Budaq Budaqov (coğrafiya, 2002) 530
Mahal Məmmədli (tarix, 2002) 532
Budaq Budaqov (coğrafiya) və
Qiyasəddin Qeybullayev (tarix, 2002) 534
Gülsüm Hüseynova (dilçilik, 2002) 536
Məmməd Adilov (dilçilik, 2002) 538
İbrahim Bayramov (dilçilik, 2002) 540
Elmira Məmmədova (dilçilik, 2003) 542
Firuzə Məmmədli (dilçilik, 2003) 544
Əliisa Şükürlü (dilçilik, 2003) 546
Sevinc Azadəliyeva (dilçilik, 2003) 548
Elbəyi Maqsudov(pedaqoqika, 2003) 550
Qurban Qurbanlı (dilçilik, 2003) 552
Məsud Mahmudov (dilçilik, 2003) 554
Ədalət Əliyev(texnika, 2003) 556
Aydın Paşayev (dilçilik, 2003) 558
Sadıq Şükürov (dilçilik, 2003) 560
Sima Quliyeva (dilçilik, 2003) 562
Azad Məmmədov (dilçilik, 2003) 564
Əbülfəz Rəcəbli (dilçilik, 2003) 566
Telman Cəfərov (dilçilik, 2003) 568



Bəkir Nəbiyev (dilçilik, 2003) 570
Firuzə Məmmədli (dilçilik, 2004) 572
Nəriman Seyidəliyev (dilçilik, 2004) 574
Sevindik Vəliyev (dilçilik, 2004) 576
Abdulla Qarayev (dilçilik, 2004) 578
Sevil Mehdiyeva (dilçilik, 2004) 580
Həsən Balıyev (pedaqoqika, 2004) 582
Nizami Cəfərov (dilçilik, 2004)  584
Flora Xəlilzadə (jurnalistika, 2004) 586
Sevda Əlibəyli (jurnalistika, 2004) 588
Vilayət Əliyev (dilçilik, 2004) 590
Habil Yaşar (şairlik, 2004) 592
Nizami Xudiyev (dilçilik, 2004) 594
Aytən Hacıyeva (dilçilik, 2004) 596
Cəfər Cəfərov (dilçilik, 2004) 598
Aynel Məşədiyeva (dilçilik, 2004) 600
Şaban Hüseynov (dilçilik, 2004) 602
İlham Tahirov (dilçilik, 2004) 604
Həsən Əliyev (dilçilik, 2004) 606
Vaqif Abbasov (kimya, 2004) 608
Nizami Xudiyev (dilçilik, 2004) 610
Sevda Məmmədəliyeva (dilçilik, 2005) 612
Sayalı Sadıqova (dilçilik, 2005) 614
Firuzə Məmmədli (filologiya, 2005) 616
Şövkət Əzimova (müəllimlik, 2005) 618
Budaq Budaqov (coğrafiya, 2005) 620
Paşa Əfəndiyev (dilçilik, 2005) 622
Zəlimxan Yaqub (şairlik, 2005) 624
Nizami Xudiyev (dilçilik, 2005) 626
Kamal Hacıyev (dilçilik, 2005) 628
İbrahim İbrahimov (fizika-riyaziyyat, 2005) 630
Müseyib Məmmədov (dilçilik, 2005) 632
Nuridə Novruzova və Dürdanə Əliyeva (dilçilik, 2005) 634
Teymur Bünyadov (tarix, 2005) 636
Adil Əsədov (fəlsəfə, 2005) 638
Nübar Muxtarova (pedaqoqika, 2005) 640
İbrahim Bayramov (dilçilik, 2005) 642
Ş.Həsənov (coğrafiya, 2005) 644
Əzizxan Tanrıverdi (dilçilik, 2006) 646
Nizaməddin Şəmsizadə (dilçilik, 2006) 648
Salidə Şərifova (dilçilik, 2006) 650
Aydın Paşayev (dilçilik, 2006) 652
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