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YUBĠLEYLƏR, TƏDBĠRLƏR.  ЮБИЛЕИ, МЕРОПРИЯТИЯ.  JUBILEES, CEREMONIES 

 

 

TƏNTƏNƏLĠ YUBĠLEY TƏDBĠRĠ 

 

May ayının 1-də respublikanın böyük mədəniyyət mərkəzlərinin birində Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Koordinasiya ġurasının təĢəbbüsü ilə «Xudafərin» Ģadlıq sarayında 

professor Mürsəl Həkimovun 80 illiyinə həsr edilmiĢ yubiley tədbiri keçirilmiĢdir. Tədbirdə 

«Dirili Qurbani» aĢıq Məclisinin sədri Yusif Dirili Mursəl Həkimovun həyat və yaradıcılığı, 

onun Azərbaycan folklorunun toplanması, nəĢri təbliği və tədrisi sahəsindəki böyük xidmətləri 

barədə məruzə ilə çıxıĢ etmiĢdir. Sonra onun geniĢ və çoxcəhətli fəaliyyəti barədə keçmiĢ 

tələbələri, dostları və yaxınları xoĢ xatirələrini danıĢmıĢlar.  

Tədbirin sonunda «Xudafərin» Ģadlıq sarayının direktoru, eləcə də Mürsəl Həkimovun 

iĢlərinin müasir davamçısı olan qızı fəlsəfə doktoru Nübar xanım Həkimova məclis 

iĢtirakçılarına öz dərin minnətdarlıqlarını bildirmiĢlər.  
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Azərbaycanın görkəmli simaları zaman-zaman milli fikir və estetik düĢüncə tariximizin 

inkiĢafına kifayət qədər öz töhfələrini vermiĢdir. 

Onlardan biri də filologiya elmləri doktoru, professor Mürsəl Həkimov idi. Ömrünün və 

fəaliyyətinin məhsuldar dövründə dünyasını dəyiĢdi. Lakin özündən sonra milli folklor elminə 

dəyərli bir irs qoyub getmiĢdir. Onun tədqiqat və monoqrafik əsərləri folklorĢünas alimlərin ye-

tiĢməsində qiymətli vəsait kimi hələ uzun illər iĢlənəcəkdir. M.Həkimov müasir folklorĢünaslığa 

və milli humanitariyaya həsr olunmuĢ dəyərli əsərləri ilə yaddaĢlarda əbədi yaĢayacaqdır. Mürsəl 

Həkimovun həm xalq ədəbiyyatı sahəsindəki əhatəli tədqiqatları, həm elmin digər problemlərinə 

həsr olunmuĢ araĢdırıcılığı, onun yaradıcılığının çoxcəhətliliyini nümayiĢ etdirir. Ümummilli 

kulturologiyamızın, içində yaĢadığımız cəmiyyətimizin, dövlətimizin inkiĢafı naminə onun prio-

ritet problemlərə dair fəaliyyəti, əsasən də humanitar – nəzəri baxıĢların yeni səhifələrinin açıl-

ması sahəsində mərhum alimin intellektual əməyi son zamanlar filoloji tədqiqatların metodoloji 

strategiyasının müəyyənləĢməsinə və yeni elmi inkiĢafın istiqamətlənməsinə mühüm təsir gös-

tərmiĢdir. 

Səmimi insan və iĢıqlı aydın M.Həkimovun elmi əsərlərinin dəyəri haqqında bu sahənin 

mütəxəssisləri çoxlu rəylər, məqalələr yazmıĢ və onun fəaliyyətini yüksək peĢəkar alim mövqeyi 
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kimi dəyərləndirmiĢlər. 

Azad Nəbiyev, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, 

BDU-nun folklor kafedrasının müdiri: 

– Heç yadımdan çıxmaz, ilk dəfə biz mərhum professor Məmmədhüseyn Təhmasibin kiçik 

iĢ otağında tanıĢ olduq. Mən o vaxt onun üzündə heç vaxt hafizəmdən silinməyən xoĢ bir 

təbəssüm, mehribanlıq və nəzakət gördüm. Bu xoĢ duyğular aramıza körpü saldı, bizi yaxın-

laĢdırdı və mən onun Ģəxsində Ģifahi düĢüncəmizin cəfakeĢ bir araĢdırıcısı ilə dostluğumdan hə-

miĢə məmnunluq duydum. Ġllər ötdü, səmimiyyət və mehribanlıq azalmadı. O, elə əvvəlki kimi 

dövrəsinə iĢıq saçdın, bu iĢığın ətrafına onlarla yaxĢı adamlar yığıĢdı, – onun qələm dostların, 

məslək dostların, tələbələrin və daha neçə-neçə Mürsəl sevənlər. 

Y.Qarayev, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, fil.elm.doktoru, profes-

sor:– Ömrünü həsr etdiyi folklorumuzun özü kimi əzəmətli, saf, müdrik, yenilməz ər kiĢilərdən 

biri kimi tanıyır onu tanıyanlar. Xalqına, onun mənəvi keçmiĢinə, zəngin folklor dünyasına, ulu 

ozan sənətinə təmənnasız məhəbbəti onu hamının sevimlisinə çevirmiĢdir. 

Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın və eləcə də Orta Asiyanın elə bir guĢəsi yoxdur 

ki, oraya Mürsəl müəllimin ayağı dəyməsin. O yerin sinəsi sözlə dolu müdrik ağsaqqallarının, 

ağbirçəklərinin hafizələrini arayıb, yaddaĢını çözələyib dürlü-dürlü sənət incilərini, xalq 

yaradıcılığının ölməz nümunələrini toplayıb cild-cild kitablara çevirməsin. 

Qəzənfər Kazımov, filologiya elmləri doktoru, professor: 

– Əzizim Mürsəl! Sən, təkbaĢına xalqın mənəvi xəzinəsinin toplanmasında bir institut 

qədər iĢ görmüsən. Bunu səni sevən xalqın unuda bilməz. Gələcək nəsillər sənin hər bir kitabını 

vərəqlədikcə gözləri önündə bir “Mürsəl Həkimov” canlandıracaq. XoĢbəxt adamsan ki, gənclik 

illərində sənin kitabların tələbələrimizin stolüstü kitabıdır. Gəncliyin elmi-mədəni inkiĢafında 

xüsusi xidmətlərin var. 40 ilə qədər bir dövrdə 40-a qədər nəslin yetiĢməsinə əmək sərf etmisən. 

Bunlar hamısı sənin zərrələrindir ki, respublikamızın bütün bucaqlarına yayılıb. Onların hər 

birinin qəlbində bir Mürsəl Həkimov humanizmi, bir Mürsəl Həkimov xeyirxahlığı var. 

Bunlar professor Mürsəl Həkimovun həmkarlarının onun haqqındakı dost və mütəxəssis 

sözü idi. Bu müstəvidə alimin araĢdırıcılığının diqqətçəkən bir cəhətini ayrıca çözmək istərdim. 

Müasir qayğılı dünyamızda qloballaĢma proseslərinin sürəti zamanın sürətinə uyğunlaĢdıq-

ca milli və etnik dəyərlərin gündəmə gəlməsi zərurətə çevrildiyi kimi,onun çağdaĢ inkiĢafının 

daha çox texnogen xarakter alması bunlara rəğmən milli-mənəvi dəyərlərə dönüĢü də zərurətə 

çevirmiĢdir. Dünya xalqlarının təkamül və tarixi inkiĢaf prosesi nəticəsində qazandıqları mənəvi-

əxlaqi dəyərlər məcmusu isə ən mükəmməl mənəvi sistem olaraq qeyri-maddi mədəni irsdə, yəni 

folklorda yaĢayır. 

M.Həkimovun çoxillik tədqiqatlarında bu amillərin mühafizə olunması, təbliği, qloballaĢan 

planetimizin mənəvi cəhətdən saflaĢdırılmasının funksional hərəkətverici diyircəyinə çevrilməsi 

açıq-aydın dərk olunan bir strategiyadır. FolklorĢünaslıq elmində qarĢıya qoyduğu problem-möv-

zuları əhatəli Ģəkildə tədqiq edərək onların uğurlu həllinə nail olmuĢdur. Ġstər Orta əsrlər Azər-

baycan aĢıq Ģeiri, istər xalq Ģeiri Ģəkilləri və ya xalqımızın deyimləri, duyumları, onlarla əsərləri 

milli folklorĢünaslığımızın uğurlarından sayılır. DüĢüncə adamlarının, alimlərin və folklorla 

məĢğul olanların söylədiyi məlum həqiqəti mən də təkrar yaddaĢlarda oyadaraq demək istəyirəm 

ki, folklor xalqın mənəvi mədəniyyətinin ən saf qorunduğu bir sahədir. Bu rakursdan baxanda 

M.Həkimovun çalıĢmaları təkcə etnik-milli tərəfdən qiymətli və məzmunlu deyil, həm də bəĢəri 
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sivil əhəmiyyətlidir. 

Onun xoĢ təbəssümlü, nurlu siması və qayğıkeĢ alim Ģəxsiyyəti həmiĢə qəlbimizdə ehti-

ramla yad olunacaq.  
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S U M M A R Y 

 

The article is devoted to 80
th 

anniversary of the professot Mursal Hakimov, specialist in the field of 

folklore studies. 
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