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ÖZET 

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü 1958 yılında 
yaratılmıştır. Bu önemli olay Azerbaycan’da doğubilimciliğin gelişmesinin, 
keyfiyetçe yeni bir merhalesinin başlangıcı olmuştur. Azerbaycan’ın Yakın ve 
Orta Doğu ülkeleri arasında yüzyıllar boyu olan kültürel ve tarihî ilişkilerini göz 
önünde bulundurarak araştırmalar yapılıyordu.  

Bilimsel gücün ve yeni yüksek ihtisaslı uzmanların olması ilmî araştırmalar 
için mevzuların daha da genişlenmesine ve zenginleşmesine imkân yarattı. 
Enstitüde yapılan araştırmalar Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin tarihi, ekonomisi, 
içtimaî fikir ve filoloji alanlarıyla ilgili mühim problemler ve bu bölgenin 
halklarının medeniyetinin inkişaf sürecini araştırmaya yönelmiştir. Özellikle 
Azerbaycan halkının Arap, Türk ve Fars dillerinde olan medenî abidelerine 
verilmiştir.  

Akademisyenlerin incelemeleri tarih, ekonomi, edebiyat, dilcilik felsefe 
dahil olmakla muhtelif sahaları içeriyor.  

Enstitünün faaliyet döneminde 500’den fazla kitap ve birkaç bin bilimsel 
makale yayınlanmıştır. Bu ilmî araştırılmalar arasında uluslararası düzeyde 
önem taşıyan araştırmaların sayısı çoktur.  

Hâl-ihazırda enstitüde 9 bölüm vardır: 1) İran Tarihi ve Ekonomisi Bölümü 
2) Arap Ülkelerinin Tarihi ve Ekonomisi Bölümü 3) Türkiye Tarihi ve 
Ekonomisi Bölümü 4) Arap Filolojisi Bölümü, 5) İran Filolojisi Bölümü 6) 
Türk Filolojisi Bölümü 7) Yazılı Abidelerin Tetkiki ve Neşri Bölümü 8) Din ve 
İçtimaî Fikir Tarihi Bölümü 9) Doğu ve Batı İlişkileri Bölümü 

Enstitü’sünün 94 öğretim elemanı vardır: 6 profesör, 47 doktor, 76 araştırma 
görevlisi. 5 alan üzerine inceleme yapılıyor: “Yakın ve Orta Doğu Ülkelerinin 
Siyasî, Sosyal-Ekonomik Gelişimi”, “Yakın ve Ortadoğu Ülkelerinin Yazılı 
Abidelerin Tetkiki ve Neşri”, “Yakın ve Ortadoğu Ülkelerinde Din ve İçtimai 
Fikir Tarihi”, “Arap Edebiyatı”, “İran ve Türkiye Edebiyatlarının İnkişaf 
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Yolları” (Tarih ve Muasır Dönem), “Dilin Faaliyeti ve İnkişafı”, “Yakın ve 
Ortadoğu Ülkelerinin Siyasî ve İktisadî İnkişafı”.  

Gelecekte araştırmalarının daha geniş çaplı olmasına ve bu amaçla bağımsız 
Azerbaycan’ın Doğu siyasetinin formalaşması için kullanılabilen çalışmalara 
esas dikkat verilecektir. Enstitü emektaşlarının doğubilimciliğin çeşitli 
problemlerine ait tetkikatları bir çok kitaplarda yansımıştır.  

Hâlihazırda Enstitüde “İslam’ın aktüel problemleri”, “Şerq filolojisi” vb. 
mecmualar yayınlanıyor.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, enstitü, şarkiyat.  

ABSTRACT 

Basic Directions of the Researches in Azerbaijan Republic National 
Academy of Sciences’ Oriental Studies Institute  

The Oriental Studies Institute of Azerbaijan Republic National Academy of 
Sciences was founded in 1958. That indicated a qualitatively new stage of the 
development of Oriental Studies in Azerbaijan. The primary tasks faced by the 
Institute comprised the analysis of the historical development of the Middle 
East as well as research of the ways for cultural and social development of the 
peoples this region. Taking into account the centuries long cultural and 
historical links between Azerbaijan and the countries of the Near and Middle 
East, the priority was given to the specific researches that possessed 
practicability for every country of the region.  

As far as the qualitative of the scientific potential and inflow of new highly 
qualified specialists took place, the topics for the scientific research were 
expanded and were enriched. The efforts of the staff were concentrated mainly 
on the complex study of the crucial problems of the history, economy, public 
thought and philology of Near and Middle East countries as well as on the 
development and publication of written evidences of history and culture of the 
people from this region. A special attention was given to researching cultural 
monuments of Azerbaijan people in Arabic, Turkic and Persian languages.  

Researches of the Institute specialists cover a number of areas including 
history, economy, literature, linguistics and philosophy.  

Over the period of the Institute’s activity, its members have published more 
than 500 books and several thousands research articles. Among these papers 
there are many works that brought a good reputation to the Institute at the 
international level.  

Presently, there are 9 departments functioning within the Institute:  

1) Department of Iran History and Economy, 2) Department of Arab 
Countries History and Economy, 3) Department of Turkey History and 
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Economy, 4) Arabic Philology Department, 5) Persian Philology Department,   
6) Turkish Philology Department, 7) Department for Studies and Publications of 
Written Monuments of the East, 8) Religion History and Public Thought 
Department, 9) East-West Relation.  

There are 94 staff members, including 76 as research staff, 6 professor and 
47 doctors of sciences. Five research areas are being investigated: “Political 
Social-Economic and Cultural Development of the Near and Middle East 
Countries”, “Research and Publication of the Written Monuments of the Near 
and Middle East Countries”, “History of the Religion and Public thought in the 
Near and Middle East countries”, “Ways of Development of the Literature of 
the Countries of Arab East, Iran and Türkiye (history and Contemporary 
Times)”, “Functioning and Development of the Language”, and “Political and 
Economic development of the Near and Middle East Countries”.  

In the perspective, the geographic region of research is planned to be 
extended and more profound attention shall be given to the works the results of 
which could be applied for the formulation of Eastern policy of the Independent 
Azerbaijan.  

The result of the researches made by associates of the Institute on various 
problems of the Oriental Studies are published in a number of volumes. In the 
Institute, a series of articles collection are periodically published: “Oriental 
philology issues”, “Islamic Studies researches” issue, “Medieval East”.  

Nowadays, a couple of sets of articles are being issued in the Institute, such 
as “Actual problems of Islam”, “Oriental philology”, “Medieval East”.  

Key Words: Azerbaijan, institute, orientalism.  

--- 

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü 1958 yılında 
Respublika Bakanlar Kurulunun kararı ile kurulmuştur. O zamandan itibaren 
Azerbaycan şarkiyat ilminin gelişmesinde verimli bir dönem başlatılmış, coğrafi 
alan ve esas araştırma yönü belirlenmiştir.  

Yakın Doğu`nun bu gün dünyanın en gergin ve buhranlı bölgelerinden biri 
olduğu bellidir. Burada mevcut olan zengin petrol yatakları ve diğer tabii 
servetler büyük devletlerin ve uluslararası güç merkezlerinin dikkatini üzerine 
çekmiştir. Devam eden İsrail-Filistin münakaşası, Irak savaşı, çeşitli ülkelerde 
millî ayrılık, dinî-fundamentalist akımlar, uluslararası terorizm tehlikesi ve 
başka problemler bütün dünyada bu bölgeye olan ilgiyi artırır.  

Şu an Enstitü’de ilmî araştırmalar başlıca olarak: 

– Doğu ülkelerinin toplumsal-siyasî, ekonomik, kültürel gelişmenin kanuna 
uygunluklarını öğrenmek; 
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– Doğu halklarının tarihi, filoloji, dinî-felsefî değerlerini araştırmak; yazılı 
abideleri araştırmak, tercüme etmek ve yayınlamak; 

– Doğu-Batı sivilizasyonunun karşılıklı ilişkilerini araştırmak; 

– Azerbaycan ve Doğu halklarının tarihî-kültürel ilişkilerini araştırmak; 

Bağımsız Azerbaycan Respublikası ile Doğu ülkeleri arasında politik, 
ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkileri araştırmak ve onlara dair prognoz ve 
tavsiyeler verebilmek yönünde yapılır.  

Enstitünün kollektivi ilmî çalışmalarını Şarkıyat’ın en aktüel problemlerini 
araştırmaya yöneltilmiştir. Türkiye, İran ve Arap ülkelerinin tarihi, sosyal-siyasi 
ve ekonomik gelişmesi, Doğu halklarının filolojisi, İslam tarihi, çağdaş Yakın 
Doğu`da din ve toplumsal fikir akımları ve diğer alanlar Enstitü çalışanlarının 
dikkat merkezlerindedir. Son yıllarda özellikle güncel olan Güney 
Azerbaycanın ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişim meseleleri, aynı 
zamanda İslam fundamentalizmi ve bu gibi meselelerin araştırılması daha geniş 
yayılmıştır.  

Geçen zaman zarfında enstitüde 500’den fazla monografi, makaleler dergisi 
ve kitaplar yayınlanmıştır.  

Enstitüde dokuz bölüm vardır: İran Tarihi ve Ekonomisi, Türkiye Tarihi ve 
Ekonomisi, Arap Ülkelerinin Tarihi ve Ekonomisi, Türk Filolojisi, İran 
Filolojisi, Arap Filolojisi, Tarihi kaynakların İncelenmesi, Yazılı Abidelerin 
Araştırılması ve Yayımı, Dinî ve Toplumsal Fikir Tarihi, Doğu-Batı Bölümleri.  

İran Tarihi ve Ekonomisi Bölümü kurulduğu zaman özellikle İran’ın yeni 
dönem tarihi gelişimini, sosyal, ekonomik ve kültür meselelerini araştırmak esas 
olarak alınmıştır.  

Bölüm İran tarihinin çeşitli problemlerinin ögrenilmesinde eski SSRB ilmi 
mekânında önemli bir yer tutardı. Bu problemlere ilk önce İran`da ziraat 
işlerinin, İran toplumunun yeni struktur komponentleri ve İran`ın dış 
münasebetleri aid edile biler. İran`da XIX. asrın sonu – XX. asrın başlarında 
ziraat ilişkileri kompleksi dünya İranşünaslığında ilk defa Prof. Dr. Ş. E. 
Tağıyeva tarafından araştırılmış ve araştırmanın sonucu iki kitapta yer almıştır. 
Yazar geniş deliller esasında İran`ın Ziraat işlerinin bir çok unsurlardan 
meydana gelen özelliklerini vermiş, toprak sahipliğini, topraktan istifade 
şekillerini, toprak ilişkilerinin özelliklerini, toprak (rentasının vergisinin 
çeşitlerini belirlemiş, köylerin ekonomik ve emlak göstericileri esasında 
köylerin çeşitli kategorisini belirlemiştir.  

Bölüm İran toplumunun sosyal kuruluşunda ortaya çıkan değişikliklerin, 
yeni kuruluş komponentlerinin şekillenmesi durumunun öğrenilmesinde eski 
SSRB’de önemli yere sahip olmuştur. Prof. Dr. Z. Y. Abdullayev işçi 
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sendikasının kurulup, şekillenmesini, bu işin sonlandırılmasını geniş şekilde 
araştırmıştır. Bu meseleleri Prof. Dr. Z. Y. Abdullayev iki kitabında açıklamıştır.  

Doç. Dr. R. A. Seyidov İran’da zengin tabakasının oluşmasını, o tabakanın 
sosyal, meslek ve etnik kuruluşunu, siyasî faaliyetini geniş şekilde araştırmıştır. 
Bu araştırma bir mongrafi olarak yayınlanmıştır.  

İranşinaslıkta aydın tabakasının oluşması problemini ilk defa Dr. M. M. 
Aliyev geniş şekilde işlemiştir. Yazar aydın tabakasının kuruluşunu, onların 
kurdukları siyasi-toplumsal kuruluşları ve onların faaliyetini araştırmıştır.  

Bölümün meseleleri içinde İran`da siyasî-toplumsal kuruluşların meydana 
gelmesi, oluşması ve faaliyeti geniş yer tutardı. Bu meselenin öğrenilmesi ile 
esasen Doç. Dr. T. A. İbrahimov (Şahin) ilgilenmiştir. Onun İran`da siyasî 
topluluklar ve toplumsal teşkilatlar hakkında eseri bilim dünyasında tamamen 
yeni olay oldu. Doç. Dr. T. A. İbrahimov (Şahin) aynı zamanda İran Komunist 
Partisinin meydana gelip kurulmasını, onun siyasî-ideoloji faaliyeti, teşkilatıi ve 
etnik kuruluşunu ilk defa geniş olarak araştırmıştır. Araştırmalar kitap halinde 
yayınlanmıştır.  

Bölümün en mühim başarıları arasında İran`ın dış ilişkilerinin araştırılması 
kayda değerdir. Bu alanda Doç. Dr. S. F. Ağayev’in hizmetini göstermek 
gerekir. O, 1920-1941’li yılları kapsayan bir dönemde İran`ın dış ilişkileri 
problemini her yönüyle araştırmıştır. S. F. Ağayev ilk defa olarak İran 
diplomasisinin Milletler liginde, İran`ın Sadabad Paktı’nda faaliyetini, İran’ın 
komşu Doğu ülkeleri ile ilişkilerini ve s. araştırmıştır. İran`ın dış ilişkilerinin 
sonrakı durumunu Doç. Dr. H. Ç. Alibeyli ardıcıl ve kompleks şekilde 
araştırmıştır.  

İran’da yeni maarifin oluşum sürecini ilk defa şubenin çalışanlardan Doç. Dr. 
M. İ. Şems geniş şekilde araştırmıştır. O, İran`da modern okulların 
kurulmasında Güney Azerbaycanlıların rolü ayriyeten gözden geçirmiştir.  

Bölümde İran’ın ekonomik gelişim probleminin öğrenilmesi yönünde de 
belirli çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda esasen, sanayide sahipkarlığın oluşması, 
bu süreçte devletin rolü, devlet sektörünün yaranması, aynı zamanda İran 
ekonomisinin bazı mevcut olan alanlarına – halıcılık, balıkçılık, ekonomi 
infrastruktür ve dış ticaret ilişkilerine hasredilmiş araştırmaları kaydedebiliriz.  

Bölümde aynı zamanda Afganistan tarihi ile bağlı meseleler araştırma hedefi 
olmuştur.  

Bağımsızlığın ilk yıllarında esas dikkat bölümün ilmî yönlerine yeniden 
bakılmasına ve mevcut ilmî kuvve ile araştırma işlerinin devamettirilmesine 
yöneltilmiştir. Bölümün ilmî faaliyeti esasen çağdaş İran tarihinin, özellikle 
İslam Respublikası zamanının siyasî, hukukî, ekonomik problemlerinin, 
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Azerbaycan Respublikası ile komşu devlet arasında gelişmekte olan ilişkilerin 
araştırılmasına yönelmiştir.  

Mühim değişikliklerden biri de İran Tarihi ve İktisadiyatı Bölümü içinde 
Güney Azerbaycan ilmî grubunun yaratılmasıdır. Son birkaç yılda bölüm 
çalışanları İran ve Güney Azerbaycan’ın tarihi ile bağlı birkaç kitap 
yayınlanmıştır.  

Büyük bilim adamı, Dr. S. Rüstemova-Tohidi “Komintern’in Şark Siyaseti 
ve İran” konulu doçentlik, bölümün doktora öğrencisi F. Hüseynov “İran İslam 
Respublikası ve Azerbaycan Respublikası’nın Siyasî Münasebetleri          
(1991-1997)” konulu doktorasını savunmuş, birkaç yerli ve yabancı doktora 
öğrencisi İran tarihi ve ekonomisinin çeşitli problemleri üzerinde araştırmalarını 
sürdürmektedir.  

Şu anda İran tarihi ve ekonomisi bölümüne Dr. Vidadi Mustafayev başkanlık 
yapmaktadır. O, son yıllarda Güney Azerbaycan problemleri ile bağlı iki kitap 
yayınlatmıştır. “Güney Azerbaycan: Millî Şuur (XX. Asrın 1. Yarısı)”. (Bakü, 
1998) adlı eserde, ilk defa olarak Güney Azerbaycanlıların millî Şuurunun 
oluşması problemi derinden ve geniş şekilde araştırılmıştır.  

Türkiye Tarihi ve Ekonomisi Bölümünde  

Türkiye’nin toplumsal-siyasî, sosyal-ekonomik ve kültürel gelişiminin en 
mühim meselelerinin ilmî araştırması Azerbaycan Türkolojisi’nin esas yönünü 
oluşturuyor. Çağdaş problemlerle esaslı şekilde ilgilenen Türkologlarımız; 
Kemalizm (Atatürkçülük) eğitiminin Cumhuriyet devri Türk toplumunun 
gelişmesinin bütün alanlarında derin iz bırakmış, cumhuriyetçilik, laiklik, 
devletçilik, halkçılık, milletçilik gibi temel prensiplerine bağlı problemlerin 
öğrenilmesine özen göstermiş, onların çok yönlü bir biçimde aydınlatılması 
işine büyük emek sarf etmiştir.  

Tarih problemine hasrolunmuş araştırmalar, orta ve yakın çağ ile Türkiye 
tarihinin yeni dönemlerini  kapsamaktadır. Tarihçi alimlerimiz Türkiye’de 
ihtilalci ve millî-bağımsızlık harekatı, Türkiye Cumhuriyeti’nde laiklik 
prensibinin sabit kalması, milliyetçilik ideolojisinin düşmesi, toplumsal ve 
bedii-estetik fikrin yaranması, maarif ve medeniyetin gelişmesi, İslam, çağdaş 
Türkiye’de antiemperyalist hareket problemlerinin öğrenilmesine özellikle 
dikkat edilmiştir.  

Türkiye ihtilali ve millî-bağımsızlık hareketi konusuna hasredilmiş ve ilim 
adamları tarafından yüksek değerlendirilmiş araştırmalar içerisinde ilk önce H. 
Aliyev’in “Türkiye Genç Türklerin Hâkimiyeti Döneminde (1908-1918)” 
(“Nauka”, M. , 1972) monografisi, Y. Bağırov`un “Türk halkının emperyalist 
saldırısına ve sultanlığa karşı respublika uğruna mücadelesi (1917-1924’üncü 
yıllar)” adlı araştırmayı, aynı zamanda yazarın “Türkiye Lozan Konferansı’nda” 
(“Elm”, Bakü, 1957) kitabı, N. Efendiyeva`nın “Anadolu’nun güneyinde 
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Fransız emperyalistlerine karşı Türk halkının mücadelesi” (“Elm”, Bakü, 1966) 
adlı monografisi kaydedilmelidir. Antiemperyalist mücadele konusu İ. 
Ahundov`un “Çağdaş Türkiye: Emperyalizme Karşı Mücadele” (“Elm”, Bakü, 
1977) kitabında, “Çağdaş Türkiye`de ilerici kuvvetlerin demokrasi ve 
bağımsızlık uğrunda mücadelesi. 1945-1960`lı yıllar” (V. Şireliyev) 
araştırmasında yer vermiştir.  

H. Aliyev’in “Türkiye Birinci Dünya Savaşı Dönemi’nde” (Azerb. SSR, EA 
neşriyatı, Bakü, 1965) kitabında Osmanlı İmparatorluğunun tam iflası 
döneminde Türkiye’de iç olaylar vb. meseleler araştırılmıştır.  

Kemalizm-laiklik prensibi, onun asıl anlamı, Türkiye’nin devlet kuruluşu, 
siyasi-toplumsal ve medenî hayatının laiklik presipleri esasında yeniden 
kurulması, laiklik ve İslam vb. problemler. Türkolog âlimlerimiz tarafından 
ciddi şekilde ve başarıyla öğrenilmiş meselelerdendir. Laiklik konusunda 
Enstitüde özel araştırmalar yapılmıştır. Ş. Tacıbev, “Türkiye Respublikası’nda 
Laisizmin Sabitlenmesi” (1966), E. Hasanova, “Respublika döneminde 
Türkiye’de Laiklik ve İslam” (Bakü, 2002).  

E. Hasanova’nın genç Türklerin ilk siyasî-toplumsal matbu kuruluşu olan 
“Türk Yurdu” dergisinde yayınlanan makaleler esasında, hazırladığı 
“Türkiye’de Burjuva Milletçiliği İdeolojisi” (“Elm”, Bakü, 1966) eserinde 
Türkiye`de 1908 yılında genç Türkler ihtilali döneminde, gelişmiş milliyetçilik 
akımı araştırılmıştır. Türkiye`nin siyasî-toplumsal fikirde “İslam-Sosyalizm” 
fikirleri aynı yazarın 1994 yılında yayınladığı monografisinde derinden tahlil 
edilmiştir.  

E. Zamanova Türkiye’de kültür ve güzel sanatların gelişmesinin değişik 
yönlerine hasrolunmuş kitabında Türkiye`de marksist toplumsal bedii-estetik 
fikrin yaranması ve gelişmesinin esas merhalelerini göstermiştir.  

Bölüm çalışanları SSRB ile Türkiye Respublikası arasında ilişkilerin 
öğrenilmesine de büyük emek vermişler. Bu bakımdan Y. Bağırov`un 1965 
yılında yayınlanmış “Sovyet-Türk İlişkileri Tarihinden” (1920-1922’li Yıllar) 
adlı eseri dikkatçekiyor. En önemlisi Azerbaycan SSR belgeleri esasında 
yazılmış bu kitap, yeni Türkiye’nin varlığının ilk çağlarında Sovyet-Türk 
münasebetlerinin terkip hissesi olarak Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 
öğrenilmesi yönünde Sovyet tarihçiliğinde yapılmış ilk başarılı girişim olmuştur.  

Türkiye’nin en yeni tarihi ile ilgili bölümde yapılmış, araştırmalar içerisinde 
aşağıdakiler de kaydedilmelidir: “30’lu Yıllarda Türkiye Respublikası’nın 
Dahilî Durumu” (M. Saidov), “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye 
Hükümetinin İç Politikası” (V. Hüseynov), “60’lı-80’li Yılların Başlarında 
Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu’daki Politikasının Esas Yönü” (S. Mecidova), 
“ABD ve Türkiye: Trumen Doktrininden Atlantik Birliğine (1947-1952)” (A. 
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Resizade), “İhtilalden Önceki Azerbaycan Yayınında Türkiye’ye Ait Belgelerin 
Kısa Şerhli Göstericisi” (Z. Sultanova).  

Bölümün Türkolog âlimleri (H. Aliyev, İ. Alibeyov, F. Şabanov vb.) 
“Nauka” neşriyatı tarafından 1967 yılında yayınlanmış “Çağdaş Türkiye Tarihi” 
monografisinin yazılmasına faal olarak katılmışlar. Türkiye tarihinin çeşitli 
problemleri doğu bilimcilerimiz tarafından hazırlanıp yayınlanmış “Türkiye 
Tarihi Meseleleri” mecmuasında (“Elm”, Bakü, 1972) yer almıştır. 1988 yılında 
alimlerimizin yayınladıkları “Çağdaş Türkiye’nin Aktüel Problemleri” 
mecmuasında çağdaş Türkiye`nin siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişiminin bazı önemli yönleri üzerine Enstitüde son yıllarda yapılmış 
araştırmalar yayınlanmıştır. Mecmuayı hazırlayan yazarlar esasını Türkolog 
âlimlerin genç nesli oluşturması taktir olunacak bir durumdur.  

Enstitüde muasır dönemde Türkiye’nin siyasî-toplumsal gelişim 
meselelerinin derinden öğrenilmesi yönünde bayağı iş yapılmıştır. Burada ilk 
önce F. Şabanov’un “Tanzimat Dönemi’nde Türkiye’nin Devlet Kuruluşu ve 
Hukuk Sistemi (“Elm”, Bakü, 1967) adlı esaslı ve derin araştırması 
belirtilmelidir. Eserde sovyet şarkiyatında ilk defa olarak XIX. asrın ortalarında 
Türkiye’de devlet hâkimiyeti ve idare sisteminin teşkili, Tanzimat’ın hukukî 
belgeleri ve enstitüleri geniş olarak araştırılmıştır.  

Orta asırlar Türkiye tarihi meseleleri âlimlerimizi daima ilgilerindiren 
konulardandır. Bu tür eserler içerisinde” Suriyeli Mihail’in “Salname”si Ön 
Asya’da Türklerin XI-XII. Asırlar Tarihi’nin Öğrenilmesinin Kaynağı Olarak” 
ve “Selçuklar Zakafkasya’da (her iki araştırmanın yazarı R. Hüseynov’dur), 
“İbn-Bibi’nin ‘El Avamir El-Elaiyye Fil-Umur Əl-Əlaiyye’ eseri Anadolu 
Selçuklarının Tarihi Üzerine Kaynak Olarak” (H. Musayev), H. Memmedov’un 
“XVIII. Asrın 20-30’lu Yıllarda Azerbaycan’da Osmanlı Vergi Siyaseti”, Ş. 
Mustafayev’in “Akkoyunludan Osmanlı İmparatorluğu’na Kadar Doğu 
Anadolu” (M. , “Nauka”, 1994) araştırmaları dikkat çekicidir.  

Türkiye ekonomisinin şarkşinas âlimlerimiz tarafından kapsamlı şekilde 
araştırılan problemleri arasında önce “Etatizm” (devletçilik veya devlet 
kapitalizmi) problemi kaydedilmelidir Türkiye’nin üretimcilik pratiğinin esas 
özelliklerinden birini oluşturan “etatizm” problemi enstitüde yapılmış birkaç 
araştırmanın hedefi olmuştur. Bunlardan birinde İ. V. Alibeyov “Türkiye`de 
Devlet Kapitalizmi” Türkiye`de toplumsal terakkinin çeşitli merhalelerinde 
devletçilik siyasetinin hayata geçirilmesinin şekil ve metotları, devlet 
kapitalinin bankalar, nakliyat ve sanayi alanlarında faaliyeti, Türkiye’nin   
sosyal-ekonomik gelişiminde etatizmin rolü, Türk toplumunun çeşitli sınıf ve 
tabakalarının devletçilik siyasetine münasebeti meseleleri geniş tahlil 
olunmuştur. Bu konuda yapılmış diğer araştırmalarda çağdaş Türkiye’nin tarım 
işlerinde devletin tanzimleyici ve sahibkârlık faaliyetinin istikametleri 
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Respublika kuruluşu yıllarında üretim kuruluşunun kurulması ve gelişmesinde 
devlet-kapitalist tabakaların rolü gibi meseleler yer almıştır.  

İktisatçı şarkşinas âlimlerimiz Türkiye’nin hâkim siyasî partilerinin 
ekonomik platformaları ve ekonomi politikasının öğrenilmesine ciddi önem 
veriyorlar. Bu konu “Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti’nin 
ekonomi politikası (1923-39) (Ə. Şirinov), “1980 Çevrilişinden Sonra Türkiye 
Hükümeti’nin Ekonomi Politikası” (B. Hacıyev), “Türkiye Adalet Partisi 
Hükümeti’nin Ekonomi Siyaseti” (1969-1971) (T. Gurbanov) adlı 
araştırmalarda görebiliyoruz. Enstitude Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Y. Sertel 
tarafından “Çağdaş Türkiye’de Gelişmiş Sosyal-Ekonomik Akımlar” 
konusunda doktora tezi hazırlanıp savunulmuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ekonomik ilişkileri, özellikle dış ticaret ve dış 
ticaret politikası, Türkiye’nin sosyalist ülkeleri ve başlıca olarak SSRB ile 
ekonomik ve etnik iş birliği meseleleri geniş şekilde öğrenilmiştir. Bu yönde 
yapılmış araştırmalar arasında A. Bije’nin “Türkiye’nin Dış Ticaret Politikası 
(1920-1980)”, (“Elm”, Bakü, 1987), “Sovyet-Türkiye Ekonomik İlişkileri 
(1923-1939)”, İ. Alibeyov’un “Sovyetler Birliği’nin gelişmekte olan ülkelerde 
Ekonomik-Teknik İş Birliği” (“Azerneşr”, Bakü, 1974) kitapları, K. 
Samedov’un “İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye’nin Dış Ticaret ve Dış 
Ticaret Politikası” araştırmaları kaydedilebilir.  

Âlimlerimiz çağdaş Türkiye’nin ekonomisinde yabancı kapitalin faaliyeti ile 
bağlı meselelerin öğrenilmesine büyük ilgi gösterirler. Bu konuda iki ciddî 
araştırma hazırlanıp yayınlanmıştır: H. Aliyev “Çağdaş Türkiye’de Yabancı 
Kapital” (AzerbşSSR İA Neşriyatı, Bakü, 1962).  

Enstitü’nün Türkologları tarafından yazılıp bitirilmiş konular içerisinde 
“Türkiye’de Kentleşmenin Sosyal-Ekonomik Problemleri” (B. Beşirova), 
“Türkiye’de Bölgelerin Geliştirilmesi ve Planlaştırılması” (A. Kerimov), 
“Türkiye Cumhuriyeti’nde Sanayi Kadroların Hazırlanması Problemi” (G. 
Alibeyova) araştırmaları da vardır.  

Çağdaş Türk ekonomisinin çeşitli meseleleri âlimlerimiz tarafından 
hazırlanmış mecmuada “İran ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişimi” mecmuasında 
ilk sayısında yer almıştır (İ. Sayı – Bakü, “Elm”, 1978, Risayı-Bakü, “Elm”, 
1988).  

Doğu bilimleri uzmanlarımız tarafından Türkiye’nin tarihi ve ekonomisi ile 
ilgili yukarıda kaydolunanlarla beraber ülke ve eski birliğin merkezi 
matbaalardan 400’den fazla çeşitli hacimli ilmî ve diğer makale ile diğer yazılar 
yayınlanmıştır. Âlimlerimizin birtakım işlerinin neticeleri tebliğ şeklinde birçok 
uluslararası ilmî toplantılarda dinlenilmiş, onların dergilerinde yayınlanmıştır.  

Türkologlarımızın bugünkü araştırmalarının içeriği çeşitli konuları 
kapsamaktadır. Bu sıraya Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu’da     
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etno-siyasî süreçler, Orta çağ Osmanlı kenti (E. Çelebi`nin “Seyahatname”sinin 
belgeleri esasında), Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 
çağdaş Türkiye’nin harb-sanaye kompleksi, Türkiye ve Ermenistan-Azerbaycan 
Dağlık Karabağ sorunu, Almanya’da Türk işçileri, çağdaş Türkiye’nin petrol 
problemi, Türkiye`nin dış ekonomik ilişkileri, ekonominin devlet 
tanzimlenmesinin Türkiye tecrübesi, Türkiye ekonomisinin devlet bölmesinde 
pazar ıslahatları ve bu gibi problemler dâhildir.  

Şarkiyat Enstitüsü’nün içinde yer alan “Arap Ülkeleri Tarihi ve İktisadiyatı 
Bölümü” 1964’te kuruldu.  

Bölüm ilk günden itibaren ülkemizde şarkiyat ilminin meşhur âlimi, büyük 
Arapşinas, akademik Z. M. Bünyadov öncülük etmiştir.  

Ortaçağların  araştırılması ilmî eserler arasında fazlalığı ile bu yönde yapılan 
işler, kuşkusuz, bölüm çalışanlarının ilmî faaliyetinde özel yere sahiptir. Yakın 
ve Orta Doğu Bölgesi’nde çeşitli tarihî dönemlerde farklı devletlerin yaranması, 
gelişmesi ve iflası, dinî-toplumsal hareketler, aynı zamanda halk ihtilalleri  
bölümünün uzun zaman esas araştırma konuları olmuştur. Bu konular zaman 
itibariyle geniş tarihî bir devri kapsayarak, araştırılan toplumsal kuruluşlarda 
giden birçok önemli süreçlerin, ortaya çıkan siyasî olayların tahliline 
hasredilmiştir. Netice itibariyle bu meselelere ait birçok makale, monografi ve 
doktora tezleri ortaya çıkmıştır.  

Genellikle, tarihî araştırmalarla beraber Arapça, Farsça ve Türkçe yazılı 
abide, kaynak ve belgelerin araştırılması ve tercümesi, aynı zamanda 
yayınlanması bölümün her zaman yaptığı esas yönlerden biridir. Bu kaynak ve 
belgelerde Azerbaycan’ın Ortaçağ tarihine, coğrafya ve hukukî bölgüsüne ait 
sayısız kıymetli ve ender bilgiler olduğundan onların tercüme ve yayınlanması 
daha hâlâ ilmî yönden büyük önem taşımaktadır. Bölüm çerçevesinde tarihî 
kaynakların incelenmesinin hızlanması geçen asrın yetmişli yıllarına 
rastlamaktadır. Bir tek 1971-1981 yılları arasında Ziya Bünyadov’un 
tercümesinde El-Bakuv’nin “Kitab Telxisi-l-Eser” (1971), En-Nesevi’nin 
“Sultan Celaleddin Mangburnunun Hayatı” (1973), El-Hüseynin’in “Ahberu-d-
Dauləti-s-Selçukiyye” (1980) ve İbn Esem El-Kufi’nin “Fethler Kitabı” (1981) 
eserleri yayınlanmıştır. Sonraki yıllarda bölüm çalışanlarından N. Velihanlı İbn 
Herdadbeh’in “Kitabü-l-meselik va-l-memelik” (1986) ve R. Şükürova 
Fezlullah Reşideddin’in “Oğuzname”sini (1987) tercüme edip yayınlanmışlar.  
F. Esedov ise Arap kaynaklarında Türkler hakkında olan belgeleri seçip tercüme 
ederek, onları ayrı bir kitap olarak yayınlatır: “Arap Kaynakları Erken Ortaçağ 
Türkleri Hakkında” (1993). 1997 yılında Sevda Süleymanova’nın tercümesi 
olan Molla Muhammed el-Cari-nin “Car Salnamesi” yayınlanır; bu da 
Azerbaycan’ın kuzey bölgesinin tarihi ile uğraşan araştırmacılar için kıymetli 
kaynak olarak değerlendirilir. Bu ananeyi yine de devam ettiren bölüm 
çalışanları son yıllar ortaçağ Arap kaynaklarında Azerbaycan’ın tarih, coğrafya 
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ve etnografisine ait belgeleri arayıp seçerek, onları tercüme etmiş ve beraber 
çalışmaların sonucu olarak mecmua yayınlanmıştır.  

Hilafet ve Arap-Müslüman toplumunun, aynı zamanda çağdaş Yakındoğu ve 
Ortadoğu’nun Arap ülkelerinin tarih ve ictimaî-siyasî durumunun araştırılması 
bölümün her zaman esas ilmi yönünü tayin ettiği için bu alanda yapılan işler 
özellikle kayda değerdir. Bölümün var olduğu bütün zaman zarfında bu yönde 
farklı konularla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Örnek olarak, E. Ağayeva 
Hilafet’in erken çağlarında ortaya çıkmış Ezragiler Tarikatını, E. Alizade 
Zenciler İsyanı’nı, C. Bünyadov Germatiler Hareketi’ni, F. Esedov Hilafetin 
ictimai-siyasi sisteminde ordunun yeri ve rolünün, N. Bayramlı halife en-
Nasir’in dönemini, C. İsgenderli de erken İslam’da Ridde Hareketi’ni 
araştırmışlar. J. Veli ise Hilafet’te İlk Vatandaş Karşı Durması – Şia Hareketi 
konusunu araştırmıştır.  

Bölüm aynı zamanda Arap ülkelerinin çağdaş tarih ve ekonomisi meseleleri 
ile de uğraşıyor. XX. asırda Arap Doğusundaki millî-bağımsızlık hareketleri, 
toplumsal ve siyasî teşkilatların faaliyeti, çağdaş tarih üzerine yapılan ilmî 
araştırmalar da zamanında ciddî konulardan biri olmuştur. Hiç kuşkusuz, 
dönemin siyasî talepleri ile uzlaşan bu gibi konular Arap ülkelerindeki vardan 
siyasi, toplumsal durumu araştırıp tahlil etmek maksadı taşımıştır. C. Ruindej’in 
“Irak Halkının Bağdad Paktı Aleyhine Mücadelesi” (1966), K. Müzherin “Irak 
Kürdistanı’nda Milli-Bağımsızlık Hareketi” (1967) ve T. Hasanov’un “Irak 
Kommunist Partisi Millî Bağımsızlık ve Demokrasi Uğrunda Mücadelede” 
(1985) eserleri ile bu yönde yapılmış işlerdendir.  

Arap ülkelerinin çağdaş tarih ve ekonomisi ile bağlı ilmi araştırmalar 
bölümde hâlâ yapılmaktadır. Bağımsız Azerbaycan’ın Arap ülkeleri ile kurduğu 
siyasi-ekonomik, ilmî-kültürel ilişkilerin her gün biraz daha gelişmesi özellikle 
bu tür çalışmaların önemini artırır. Hiç kuşkusuz, İ. Esedov’un “Azerbaycan ve 
İran Körfezi Ülkeleri”, B. Nuri’nin “Globalleşme: Arap Şarkı ve Çağdaşlaşma 
Problemleri”, Aspirant E. Feyzullayev’in “Filistin Bağımsızlık Hareketi’nde 
İslamcı Teşkilatlar ve Onların Faaliyeti” gibi çalışmaları bu tür 
araştırmalardandır. Bölüm Laborantları P. Efendiyeva ve G. Kafkazlı da Arap 
ülkelerinin çağdaş kültür ve ekonomik hayatı ile bağlı konular üzerinde 
çalışıyorlar.  

İran Filolojisi Bölümünde  

Yapılan araştırmalar İran Edebiyatı Tarihi’nin hemen hemen bütün 
dönemlerini kapsamaktadır.  

İlk zamanlar bölümde yapılan araştırmaların merkezinde esasen yeni ve en 
yeni dönem Fars edebiyatı duruyor. Bu da XX. asırda Fars Edebiyatı’nda, 
özellikle onun meşhur âlimlerinin edebî şahsiyetlerinin geniş araştırılması ön 
plana konulmuştur. Ferruhi Yezdi’ye, Nima Yuşic’e, Bozorg Alevi’ye, Ahmed 
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Şamlu’ya, Pervin Etisami’ye, Nadir Nadirpur’a hasrolunmuş doktora 
çalışmaları, bu işin ne kadar büyük ölçüde yapıldığını gösterir.  

Çağdaş Fars Edebiyatı’nın nazarî problemlerinin öğrenilmesi alanında İran 
araştırmacılığın en ciddi başarımız, hiç kuşkusuz Büyükağa Hüseynov’un “XX. 
Asır Fars Şiirinde Anane ve Novatorluk” adlı doçentlik ilmî inceleme eseridir. 
1975 yılında “Elm” neşriyatı tarafından monografi şeklinde yayınlanan bu 
zengin araştırmada İran’da “şer-e nou” (“yeni şiir”) adlanan edebî hareketin 
şekil ve mezmun bakımından Fars şiirine getirdiği yenilikler geniş şekilde 
araştırılmıştır.  

Klasik Fars dili edebiyatının tetkiki sahasında Prof. Dr., emektar ilim hadimi 
Rüstem Eliyev’in faaliyeti mikyasına göre ilginçtir. Sadi’nin “Bostan” ve 
“Gülistan”ının, Ferdevsi’nin “Şahname”sinin, Nizami’nin “Sırlar Hazinesi”nin 
ilmî-tenkidî metinlerinin, Ömer Hayyam’ın rubailerinin, Nesimî ve Neimi’nin 
Fars divanının akademik neşirlerinin müellifi olan görkemli âlim aynı zamanda 
Fars dili edebiyatının çok sayıda numunelerini tercüme etmiş, onların özellikle 
Rus dili okurlar arasında tanınmasında avazsız hizmetler göstermiştir. İlmî 
yaratıcılığının son döneminde esasen Nizamişinas âlim gibi faaliyet gösteren R. 
Eliyev’in en mühim çalışmalarından biri de Nizami’nin çağdaşı olan Ebubekr 
ibn Hüsrev el-Ustad’ın, “Munisname” adlı çok büyük hacimli eserini Fars 
dilinden Rus diline çevirerek yayınlamasıdır.  

Orta çağlar Fars dilli edebiyatına dair tetkikatlar sırasında Abbaseli 
Guliyev’in “Ebdürrehman Cami’nin Hayat ve yaratıcılığı”, “Ebdürrehman 
Cami’nin “Yusuf ve Zuleyha Mesnevîsi” adlı ilmî eserlerini kaydetmek 
lazımdır.  

Türk Filolojisi Bölümü Türkoloji sahasının inkişafında önemli rol 
oynamıştır. Bölümün ilk başkanı Azerbaycan BA’nın akademisyeni, 
Azerbaycan ve Özbekistan Cumhuriyetlerinin emektar ilim hadimi, Türk Dil 
Kurumunun, Irak BA, İslam sivilizasyonunu öğrenen İordaniya Kral 
Cemiyeti’nin fahri üyesi Hemid Araslı olmuştur.  

Henüz yetmişinci yıllarda akademik H. Araslı’nın Türk şairleri Gülşehri ve 
Tevfik Fikret yaratıcılığı hakkında “Tevfik Fikret ve Azerbaycan Edebiyatı”, 
“Nizami Gencevi’nin İlk Mütercimi”, “Gülşehri ve Genceli Nizamî”, “Tevfik 
Fikret’in Azerbaycan’a etkisi” adlı meraklı bilimsel makaleleri yayınlanmıştır.  

Umum Türk kültürünün inkişafında müstesna önemi olan eski yazılı abideler 
ve Türk dilli şairlerin yaratıcılıklarının incelenmesine özel dikkat gösteren 
Akademisyen H. Araslı bu sahada geniş araştırmalar aparmıştır. Âlim Nizamî, 
Nesimî, Hatayî, Fuzulî, Nevaî vb. şairlerin edebî irsini hem yeni kaynaklara 
dayanarak ilave izahlarla tertip edip okurlara sunmuş hem de bu sanatkârların 
yaratıcılıklarını tetkik yolu ile Doğu şiirine etkisini aydınlaştırarak onların Doğu 
edebiyatı, o sıradan Türk halkları edebiyatlarındaki avazsız yerini 
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muayyenleştirmek bakımından önemli çalışmalar yapmıştır. Bu bakımdan 
Nizamî, Nesimî, Nevaî, Fuzulî gibi dünya ünlü şairlerin jübileleri 
münasebetiyle geçirilen ilmî toplantılarda Akademisyen H. Araslı’nın rehberliği 
ile bölümün faal iştirakini özellikle kaydetmek lazımdır. Akademisyen H. 
Araslı’nın bu istikamette apardığı tetkikatların neticesi olarak yayınlanan 
“Sabir’in Hayatı”, “İmadeddin Nesimî”, “Hakanî Şirvanî” gibi eserleri ve otuza 
yakın makalesi bilimsel âlemde çok büyük önem taşıyor.  

Bunlardan başka âlim “Türk Filolojisi” bölümüne rehberlik ettiği dönemde 
“Kitabı-Dede Korkut”, “M. P. Vagif’in eserleri”, “Elişir Nevai”, “Hataî, 
Eserleri”, “Azerbaycan Destanları” vs. eserlerin tertipçisi olmuştur.  

Akademisyen H. Araslı edebiyatımızın eskiliğini kabullenmeyen, 
şairlerimizin yaratıcılığını tahrif edenlere “Firuz Mehsuri’ye Açık Mektup”, 
“Orhan Şaik’e Açık Mektup” gibi yazıları ile vaktinde ve keserli cevap 
vermiştir. O, “Fuzulî Arap Edebiyatında”, “Edebiyat Tarihimiz Hakkında Yeni 
Eser”, “Yakın-Uzak Türkiye” adlı mülahaza ve reylerin de müellifidir.  

Azerbaycan-Türk edebiyatının dünya mikyasında öğrenilmesi problemi her 
zaman Bölüm Başkanı Akademisyen H. Araslı’nın dikkat merkezinde olmuştur. 
Âlimin bilavasıta rehberliği ve ilmî tasfiyeleriyle Türk edebiyatının muhtelif 
incelenmemiş problemleri hakkında meraklı araştırmalar yapılmıştır. Aruzşinas 
âlim Ekrem Cafer doktora tezini savunarak filoloji ilimleri doktoru olmuştur.  

Filoloji ilimleri doktoru Ekrem Cafer’in “Aruzun Nazari Esasları ve 
Azerbaycan Aruzu (Arap, Fars, Tacik, Türk ve Özbek Aruzları ile 
Mukayesede)” adlı doktora tezi Şerq edebiyatının nazarî meselelerinin tetkikine 
hasrolunmuş fundamental bir eser idi. Aruz veznini bütün mürekkepliğine ve 
inceliklerine kadar araştıran bu dissertasiya kitap hâlinde basılmıştır.  

Akademisyen H. Araslı’nın başkan olduğu dönemde bölümün dokuz elemanı 
uzmanlık tezlerini savunarak filoloji ilimleri uzmanı adını almışlardır ki, 
bunlardan altı neferinin (A. Abıyev’in, H. Kuliyeva-Kafkaslı’nın, S. Kasımlı’nın vb.) ilmî 
rehberi bilavasıta H. Araslı kendisi olmuştur.  

Umumiyetle, bölümdeki tetkikatlarda Türk edebiyatı tarihinin birçok 
dönemleri ve sahalarına ait araştırmalar yapılmış, edebî, ilmî tahlili verilmiştir. 
Edebî ve kuramsal tetkikin muhtelif formalarından istifade ederek yapılan 
araştırmalarda Türkiye’nin folkloru, klasik edebiyatı ve esasen XIX-XX. yüzyıl 
şairlerinin, yazarlarının hayatı, yaratıcılığı, sanatkârlık özellikleri, edebî âlemde 
giden inkişaf süreçleri, edebî-tenkidî dergilerin edebiyatın gelişmesine 
gösterdiği tesir, edebiyatlarımız arasındaki alakâların öğrenilmesi vs. bölüm 
emektaşlarının esas tetkikat konusu olmuştur. Uzmanlık tezleri mevzularının 
çoğunun XIX. yüzyıldan sonraki dönemi kapsaması, bu yüzyıldan başlayarak 
Türk edebiyatında, özellikle Türk nesrinde baş gösteren yenilikleri, içtimaî-
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siyasî, edebî prosesteki inkişafı tetkik etmek, aydınlaştırmak zaruretinden ireli 
geliyordu.  

Bölümde yapılan tetkikat işleri Türkiye’de de büyük merak doğuran, 
kuramsal açıdan araştırmaya ihtiyacı olan mevzulara hasrolunmuştur. Ehmed 
Ehmedov’un Reşad Nuri Güntekin’in romanlarının tahliline, Gövher 
Guliyeva’nın II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk nesrinde köylü meselesine, 
Vasif Nesiboğlu’nun Orhan Hancerlioğlu’nun yaratıcılığına, Aydın Abıyev’in 
Ömer Seyfeddin’in hayat ve yaratıcılığına, Allahşükür Gurbanov’un Ebdülhak 
Hamid’in Dramaturgisi’ne, Mirzecan Gülmalıyev’in “Serveti-fünun” dergisine, 
Halide Kuliyeva-Kafkaslı’nın Karacaoğlan’ın Yaratıcılığı’na, Muhammed 
Hatemi’nin Sihirli Türk Masalları’na, Barat Osmanova’nın Melih Cevdet 
Anday Yaratıcılığı’na, Sedaget Gasımlı’nın Haldun Taner’in Bediî Nesri’ne, 
Ehmed Nehmedov’un Türk Halk Oyunlarının Tetkiki’ne, Zahid Haşımov’un 
Hececi Şairlerin Yaratıcığı’na hasrettikleri uzmanlık tezleri ister Azerbaycan’da 
isterse de Türkiye’de aktüelliği ile seçilen mevzularda yazılmıştır.  

Hâlihazırda bölümde filoloji ilimleri uzmanı Halide Kuliyeva-Kafkaslı’nın 
rehberliği ile Türk edebiyatı ve dili sahasında tetkikatlar devam etmektedir.  

Ondan çok kitabın müellifi olan filoloji ilimleri doktoru A. Abıyev bölümde 
çalıştığı yıllarda Türkiye edebiyatının muhtelif problemleri ve Azerbaycan-
Türkiye edebî alakâları meseleleriyle mütemadi meşgul olmuştur. O, en çok 
“Türkiye Tiyatrosu ve Dramaturgisi Tarihi Meseleleri”, “Millî Hikâye ve 
Novellanın Banisi Ömer Seyfeddin’in Hayat Yolu ve Yaratıcılığı”, “Türkiye 
Edebiyatında Satirik Türlerin İnkişafı ve Azerbaycan Edebiyatı ile Alakâları”, 
“Oğuz Kağan Destanı”, “Fuzuli ve Türkiye Şiiri”, “İbrahim Şinasi’nin 
Yaratıcılık Yolu” vb. mevzularda ilmî eserler yazmıştır. A. Abıyev elliden çok 
ilmî makalenin müellifidir.  

Filoloji ilimleri doktoru Nüşabe Araslı bölümde çalıştığı kısa müddette 
“Türk Divan Edebiyatında Epik Şiir” adlı monografi üzerinde çalışıyor.  

Dr. Halide Kuliyeva-Kafkaslı Türk âşık edebiyatı alanında inceleme yapıyor. 
Türk âşık edebiyatının “Altın Dönemi” addedilen XVII. yüzyılın görkemli 
aşıklarından Karacaoğlan yaratıcılığına hasrettiği uzmanlık tezi monografi 
hâlinde yayınlanmıştır. O, Türkiye’nin Ankara, Eskişehir, Adana vb. 
kentlerinde geçirilen uluslararası konferans, sempozyum ve seminerlere 
katılmıştır. H. Kuliyeva-Kafkaslı hâlihazırda “Dede Korkut Türk 
Edebiyatçılığında” adlı kitap ve “Türk Âşık Edebiyatının İnkişaf Tarihi” adlı 
doktora tezi üzerinde çalışıyor.  

Bölümde yapılan bilimsel tetkikatlar arasında edebî alâkalarla bağlı 
mevzular da mühim yer tutuyor. İşte bu mevzuda S. Kasımlı ile B. 
Osmanova’nın birlikte hazırladıkları “XX. Yüzyılın 20’li Yıllarında Azerbaycan 
Matbuatında Türkiye Edebiyatının Tetkikine Ait Materyaller” adlı kitap 
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yayınlanmıştır. Çağdaş Türkiye edebiyatına, edebî alakâlara hasrolunmuş bir 
çok makalenin müellifi olan Gedir İsmayılov’un tertip ettiği “Güneşi İçenlerin 
Türküsü” kitabında Nazım Hikmet’in şiirleri, makaleleri, Azerbaycan’da onun 
hakkında yazılan şiirler, poemalar, makaleler toplanmıştır.  

Bölüm emektaşlarından B. Osmanova, S. Kasımlı, E. Helilova 1998-2004’lü 
yıllarda Ebül-Heyr Rumi’nin XV. yüzyılda yazıya alınmış “Saltukname” 
destanının tercümesiyle meşgul olmuşlardır. Hâlihazırda eser yayınlanmıştır.  

 Çeşitli mevzular üzerinde bilimsel tetkikatlar yapılan bölümde hazırda B. 
Osmanova ve E. Helilova “1900-1920’i Yıllarda Azerbaycan Devri 
Matbuatında Türkoloji problemleri”, S. Kasımlı ise “Türkiye’nin Realist 
Hikâyecileri” mevzusu üzerinde bilimsel araştırmalarını devam ettirirler.  

Arap Filolojisi Bölümü  

1976 yılında kurulmuştur ve bu dönemden 1992 yılına kadar, ister 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde, isterse de SSCB seviyesinde ilmî bilgiyi ve 
teşkilatçılık faaliyeti ile iyice tanınan filoloji ilimleri doktoru, Profesör Aida 
İmanguliyeva rehberlik etmiştir. İşte bu dönemde Arap Filolojisi Bölümü 
bilimsel aktiflik bakımından yükseliş elde etmiştir. Arap edebiyatının global 
problemlerinin tetkiki ile meşgul olan âlimlere öncülük eden Aida Hanım Arap 
muhacir edebiyatının tetkiki sahasında birkaç fundamental eserin müellifi gibi 
Azerbaycan doğubiliminin inkişafına büyük hizmet göstermiştir. Âlimin 
“Kalemler Birliği ve Mihail Nuayme” adlı eseri Arap muhacir edebiyatının 
oluşmasından, özellikle, XX. yüzyılın 20’li illerinde New-York şehrinde 
yaşayan muhacir Arap yazarları tarafından yaratılan “Kalemler Birliği” adlı 
edebî birliğin yaranma ve gelişme tarihinden bahsedir. Eserin büyük hissesi 
“Kalemler Birliği’nin” esasını koyanlardan birine – Livan yazarı Mihail 
Nuayme’nin yaratıcılığının tetkikine hasrolunmuştur. A. İmanguliyeva’nın 
“Cübran Halil Cibran” adlanan ikinci eserinde Arap muhacir edebiyatının diğer 
görkemli temsilcisinin yaratıcılığından bahsedilir. Bu tetkikat eserinde Cibran 
Halil Cibran’ın eserlerinde romantik üslubun inkişaf çizgisi izlenilir. Görkemli 
âlimin sonuncu eseri “Yeni Arap Edebiyatının Korifeyleri” Arap edebiyatının 
tetkiki sahasında büyük öneme sahiptir. Bu değerli eser yeni Arap edebiyatının 
diğer halkların edebiyatlarında baş gösteren süraçlar alakâlarına hasrolunmuş 
özel tetkikattır. Tetkikatta “Suriye-Amerikan Mektebinin” üç görkemli 
temsilcisinin – C. H. Cibran, Emin Er-Reyhani ve Mihail Nuayme’nin 
yaratıcılıklarının örneğinde Garp romantizminin ve Rus tenkidi realizminin 
Arap edebiyatına tesiri ve önemi araştırılır. Uzun yıllar boyu Arap filolojisi 
bölümüne rehberlik etmiş Dr. Prof. A. İmanguliyeva’nın yüksek ilmî ve 
teşkilatçılık kabiliyeti bölümün bir sıra uğurlarında ve Arap Filolojisi Bölümü 
Azerbaycan şarkiyatının inkişafında büyük rol oynamıştır.  

Hazırda bölümde Arap dilciliği ve edebiyatı ile bağlı araştırmalar devam 
ettirilir. Yarandığı günden şimdiye kadar burada Arap dili ve edebiyatının 
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tetkikiyle beraber, Arap-Azerbaycan linguistik ve edebî alakâları da yeteri kadar 
tetkikata celp olunmuştur.  

Mesela, sonraki yüzyılın 80-90’lı yıllarında bölümün öğretim elemanları orta 
yüzyıllarda Arap dilciliyi sahasında eserler yazmış, Azerbaycan âlimlerinin 
eserlerini bulmuş ve bu eserleri tetkik ederek Azerbaycan dilcilerinin Arap 
ilmine verdiklerinin esasını açabilmişlerdir. Bu tetkikatlar sırasında Dr. L. 
Orucova’nın “Ez-Zencaninin “Mabadiu fit-tasrif” eseri, “XVIII. Yüzyıl 
Azerbaycan Âlimi İbrahim El-Eraşinin Linguistik Yaratıcılığı”, Dr. Ç. 
Mirzezade’nin “Azerbaycan Âlimi Hübeyş Tiflisi’nin ‘Kanuni-l-Edeb’ Lügati», 
“İbn Firişte ve Onun Kafiyeli Glossarisi”, Dr. Z. Rüstemova’nın “Ebu Heyyan 
el-Endelusi. “Ed-durra El-mudiyye Fi-L-Luğa Et-Turkiyye” eserlerini özellikle 
kaydetmek lazımdır.  

Son yıllarda bölümün Arap dilciliği sahasında çalışan öğr. elemanları 
lugatlerin tertibi sahasında uzun yıllardan itibaren mevcut olan ananeyi davam 
ettirerek yalnız orta yüzyılların leksikografik eserlerinin tetkiki ile meşgul 
olmuş, hatta içtimai hayatın muhtelif sahalarına ait özel sözlüklerin tertibine 
başlamışlardır. Dr. L. Orucova’nın hazırladığı “Arap Dilcilik Terimleri 
Sözlüğü” yayınlanmıştır. Hazırda filoloji ilimleri uzmanları – L. Orucova ve Z. 
Rüstemova dört dilli (Azerbaycan, Rus, Arap ve Latin) “Tıp Terimleri Sözlüğü” 
üzerinde çalışmalarını devam ettirirler.  

Bölümün edebiyatçı âlimleri ise bir taraftan Mısır, Suriye, Irak, Livan ve 
muhacir Arap edebiyatının, bu edebiyatlarda cereyan eden edebî süreç ve 
akımların, dünya mikyaslı Arap bediî söz ustalarının yaratıcılığının tetkiki, 
diğer taraftan ise Azerbaycan-Arap edebî ilişkilerinin araştırılması ile 
meşguldürler. Mesela, tekçe son birkaç yıl içinde yukarıda değinilen 
problemlerle bağlı yayınlanmış eserlerin adları bu rengarenkliğin manzarasını 
yansıtır: “Kalemler Birliği ve Mihail Nuayme”, “Yeni Arap Edebiyatının 
Korifeyleri” (A. İmanguliyeva) ‘Ebül Ferec El-İsfahani’nin Nağmeler Kitabı’ 
ve Klasik Azerbaycan Edebiyatı” (G. Baxşeliyeva) “Irakta Neoklasik Şiir” (V. 
Cefer), “Azerbaycan-Arap E Alakâları” (F. Eliyev). Öten yıl bölümün genç 
edebiyatçıları, öğretim elemanları – H. Elekberova “Necip Mahfuzun Roman 
Kahramanlarının Tekamülü”, A. Barhalov ise “İlkin Abbasiler döneminde Arap 
Filolojisi ve Diğer İlimler İslam Sivilizasiyasının Terakkisi Kontekstinde” 
mevzusunda namizetlik dissertasiyalarını uğurla savunmuşlardır.  

Umumiyetle, bölümün öğretim elemanları geçen dönemde 28 monografi, 3 
“Arap Filolojisi Meseleleri” adlı makaleler mecmuası, 200’den çok Arap 
dilciliği ve edebiyatının bu veya diğer sahaları ile bağlı makâle 
yayınlatmışlardır. Arap filolojisi bölümünün edebiyatçı emektaşlarının nazari 
tetkikatlarının neticeleri Azerbaycan diline tercüme olunmuş şiir ve 
hikâyelerden ibaret toplular şeklinde pratik tecessümünü tapmıştır. Meselen, 
Mısır, Livan, Irak, Sudan, Merakeş, Cezayir, İordaniya, Felestin gibi Arap 
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ülkelerinin yazarlarının hikayelerinin toplusundan ibaret “İnsan ve Kuş”,”Ak 
Günlerin Sorağında” adlı Irak edebiyatı toplusu yayınlanmıştır. Bundan ilave 
Dr. , Prof. G. Bahşeliyeva ilk defa olarak Ebül-Ferec el-İsfahaninin “Nağmeler 
Kitabı” antolojisinden üzri muhabbet şairi Geys ibn Mülevvehin –Mecnunun 
hayat ve yaratıcılığını yansıtan iki fesli ve Arap dilli Azerbaycan şairleri Musa 
Şehavat, İsmayıl ibn Yassar ve Ebu-l-Abbas El-Emadan bahseden üç fesli tam 
şekilde tercüme etmiştir. Bu tercümeler “Ebül-Ferec el-İsfahani ‘Nağmeler 
Kitabı (Rus dilinde)” ve “Ebül-Ferec İsfahani. ‘Bir Mecnun vardı…’ adlı 
kitapları şeklinde yayınlanmıştır.  

Yazılı Abidelerin Tetkiki ve Neşri Bölümü Doğu halklarının yazılı 
abidelerinin öğrenilmesi, tercümesi ve neşri sahasında ciddi tetkikat işlerini 
hayata geçirir.  

Bölümde metinşinaslık sahasında esaslı çalışmaların yapılması akademik E. 
E. Elizade’nin adı ile bağlıdır.  

E. E. Elizade’nin uzun müddetli rehberliyi Doğu edebî abideleri, özellikle, 
Fars dilli abidelerin neşrinde yeni dönem yaratmıştır. Bu dönemde orta çağ 
müelliflerinin eserlerinin ilmî –tenkidi metinleri yayına hazırlanmıştır. Onların 
arasında orta çağ edebiyatının en görkemli eserlerinden biri Fezlullah 
Reşideddin’in “Cami Et-Tevarih”i mühim yer tutuyor. Bu eserin II. cildinin I. 
hissesi ve üçüncü cildi bilavasıta E. E. Elizade tarafından, I. cildin I. hissesi ise 
başka müelliflerle birlikte faaliyeti neticesinde hazırlanmış ve yayınlanmıştır.  

Akademik E. Elizade Muhammed ibn Hinduşah Nahçıvani’nin “Destur El-
Katib Fi-Teyin El-Meratib” eserinin ilmî-tenkidi metninin hazırlanmasında faal 
iştirak etmiştir. 1977 yılında “Desture-Katib”in metninin hazırlanmasına göre o, 
Azerbaycan SSB’nin devlet mükafatı ile taltif olunmuştur.  

Bölümün öğretim elemanları tarafından çoklu sayıda diğer kıymetli orta 
yüzyıl Fars dilli kaynakları tercüme edilmiş ve yayına hazırlanmıştır. Onların 
sırasına Azerbaycan tarihçisi Bekr el-Kutbi el-Eheri’nin “Tarihe-Şeyh Uveys” 
eseri de dahildir. Bu eser hem Azerbaycan, hem de Rus diline M. D. Kazımov 
ve B. R. Piriyev tarafından Leyden Üniversitesi kütüphanesinde saklanan 
yegâne elyazma nüshası esasında tercüme olunmuştur. Bu müellifler tarafından 
XIV. yüzyılın tarihi hadiselerine hasrolunmuş, Azerbaycan ve komşu ülkelerle 
bağlı olan daha iki elyazması tercüme edilmiştir. Bunlar ortaçağ tarihçisi, 
coğrafyacısı ve devlet hadimi Hamdullah Mustovfi Gezvini’nin “Zeyle-Tarihi-
Gozide” ve onun oğlu Zeyneddin’in “Zeyle-Tarihe-Güzide” eserleridir.  

Bölümde tercüme olunmuş tarihi özellikli Fars dilli kaynaklara daha bir 
büyük eser dahildir. Bu, Ebdi bey Şirazi’nin “Tekmilat El-Ehbar” eseridir. Bu 
eser 1570 yılında Erdebil’de yazılmış ve dünyanın yaranmasından 1570 yılına 
kadar baş veren hadiselerin tasvirini ihata ediyor. Eserin mütercimi ve 
mukaddime ile şerhlerin müellifi Dr. E. R. Rehimov’dur.  
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Bölümde Türk dilli tarihî kaynakların tercümesi faal surette hayata geçirilir. 
Özellikle akademik Z. M. Bünyadov ve Dr. H. Memmedovun çabaları 
sonucunda İrevan eyaletinin ve Nahçıvan sancağının ve Gence-Karabağ 
eyaletinin icmal defterleri mufassal araştırma, kayd ve şerhlerle Azerbaycan 
diline tercüme olunarak yayınlanmıştır. Hazırda bu istikamette araştırmalar Dr. 
Ş. Mustafayev’in işlerinde davam ettirilir. Mesela, “Tiflis eyaletinin Mufassal 
Defteri” ve “Lori Vilayetinin İcmal Defteri” Osmanlı Türkçesinden Azerbaycan 
diline onun tarafından tercüme olunarak yayınlanmıştır. Enstitü’nün dissertantı 
E. Arıklı tarafından “Erdebil Livasının Mufassal Defteri”nin yayınlanması bu 
istikametin Enstitüde uğurla gitmesini bir daha onaylıyor.  

Şarkiyat Enstitüsü’nün âlimleri tenkidi metinlerin hazırlanması ve tarihi 
kaynakların tercümesi ve Doğu halklarının edebi abidelerinin tetkiki üzre de çok 
büyük ve ciddi tetkikatlar aparmışlardır. Ortaçağlara ait Şark edebiyatı 
dehalarının çoklu eserleri doğubilimcilerin çabaları neticesinde öğrenilmiş, 
tercüme olunmuş ve yayına hazırlanmıştır. Bu eserler arasında dahi Nizami 
Gencevi’nin “Hamse”si mühim yer tutuyor. “Hamse” metinlerinin üçünün            
–“Mahzen-ül-Esrar”, “Heft Peyker” ve “Şerefname”nin metinleri Şarkiyat 
Enstitüsü’nün emektaşları tarafından tertip olunmuştur.  

Malûmdur ki, Nizami’nin “Hamse”sinden sonra Şarkın muhtelif 
bölgelerinde ve muhtelif dillerde bu mevzuda birkaç yüz eser yaratılmıştır. 
Onların müellifleri arasında Emir Hosrov Dehlevi, Hace Kirmani, Elişir Nevai, 
Abdulla Hatifi, Ebdürrehman Cami, Muhammed Fuzulî gibi şairlerin adını 
çekmek olar. Dr. T. A. Meherremov bunlardan Hindistan’ın Fars dilli 
edebiyatının banisi Emir Hüsrev’in “Mecnun ve Leyla” ve “Matla-Ül-Envar” 
mesnevilerinin sekiz ve daha çok elyazmadan istifade ederek ilmî-tenkidî 
metnini tertip ederek yayınlatmıştır. T. A. Meherremov XIV. yüzyıl meşhur 
Azerbaycan şairi Eşref Marağayi’nin “Hamse”sinin tam ilmî -tenkidî metnini de 
yayına hazırlamış ve bu müellifin hayat ve yaratıcılığı hakkında kitap yazmıştır.  

Nizami’nin “Hamse”sine nazire olarak beş mesnevi yaratan diğer meşhur 
Azerbaycan şairi Eşref Marağayi’nin çağdaşı Cemali Tebrizi olmuştur. Cemali 
Tebrizi’nin “Hamse”sinin yegane elyazma nüshası Londra’nın “İndia ofis” 
kütüphanesinde saklanılır. Şairin mesnevilerinden birinin, – “Heft Övreng”in 
metni - M. D. Kazımov’un “Cemali Tebrizi’nin Yaratıcılık İrsi” monografisinde 
verilmiştir.  

Nizami devamcılarının eserlerinin yayınlanmasında daha mahsuldar 
çalışmanı E. G. Rehimov görmüştür. O, uzun müddet XVI. yüzyıl Fars dilli 
Azerbaycan şairi Ebdi Bey Şirazi’nin yaratıcılığı ile meşgul olmuştur. Bu 
çalışmanın neticesi olarak Ebdi Bey Şirazi’nin on mesnevisi yayınlanmıştır. E. 
Rehimov hem de XIV. yüzyıl Fars dilli Azerbaycan edebiyatının tetkiki üçün 
büyük öneme malik olan Azerbaycan şairi Bedr Şirvani’nin “Divan”ını 
yayınlamıştır.  
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Fars dilli klasik eserlerin tercümesi sahasında diğer meraklı çalışmayı Dr. 
Ekrem Cafer görmüştür. O ilk defa olarak orijinalin poetik veznini saklamakla 
Ömer Hayyam’ın rubailerini Azerbaycan diline tercüme etmiştir.  

Yazılı kaynakların tercümesi Şarkiyat Enstitüsünde tarih, edebiyat, felsefe, 
coğrafya, dilcilik vs. sahaları kapsıyor. Kaynakların büyük bir kısmı, o 
cümleden sufi abideleri ilk defa olarak orijinalden tercüme olunmuştur. Mesela, 
2001 yılında XI-XIII yüzyıllarda yaratılmış ve Fars dilli sufi nesrine ait olan üç 
eser şerhlerle yayınlanmıştır. Abdullah Ensari’nin “Minacat”ı, Necmeddin 
Razi’nin “Aşk ve Akîl” risalesi ve Fahreddin Iraki’nin “Lemaet”i M. D. 
Kazımov tarafından tercüme olunarak, geniş ön söz ve şerhler yazılmıştır.  

Din ve İçtimaî Fikir Bölümü’nde Şark Halklarının Manevî Hayatı,                
Millî-Azatlık Harekatı Bölümü sistematik ilmî araştırmalarının konusu olmuştur.  

E. Hesenova’nın da “Türkiye’nin İçtimaî-Siyasî Fikrinde ‘İslam Sosyalizmi’ 
Ülküleri (1960’lı Yıllar)” kitabı yayınlanır. Sosyalizmin bir sistem gibi 
dağıldığı bir zamanda Türkiye’de “İslam Sosyalizmi” düşüncelerinin 
öğrenilmesi buna eleştirisel yaklaşım için zengin materyal verir.  

Azerbaycan 1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra, ülkede millî-manevî 
değerlerin mühim terkip hissesi gibi İslam’a merak arttı. Bu merak İslamî 
tetkikatların güçlenmesine sebep oldu. İdeoloji Problemler, Bölümü, Din ve 
İçtimaî Fikir Tarihi Bölümü gibi yeniden kuruldu, tetkikatların istikametinde 
İslam’a geniş yer ayrıldı.  

Bağımsızlık yıllarında bölümün emektaşları bilavasıta İslam’ın ibadetlerine 
dair yazılar yayınlanmağa başladılar. “Ziyaret” (1990), “Hac Kılavuzu” (1991), 
“İslam’ın Ziyaret İbadetleri” (2001) kitaplarında etraflı araştırmalar vardır. 
Bölümün Moskovalı doğubilimcilerle birlikte hazırladığı “İslam: Tarih, Felsefe, 
İbadetler” (Bakü, 1994) mecmuasında İslamî fikir cereyanları ve İslam 
ibadetleri ile bağlı materyaller, İslam ıstılahları sözlüğü okurlar tarafından 
merakla karşılandı. 1993 yılında Türkiye ilahiyatçısı Recep Dikici’nin “Büyük 
Evliyalar” kitabı Azerbaycan Türkçe’sinde yayına hazırlandı, kitaba önsöz, 
kayd ve şerhler yazıldı. Kitap merak doğurduğu için 1998 yılında AMBA’nin 
mühbir üyesi Meşedixanım Nemetova’nın da ilave materyalleri ile yeniden 
yayınlandı. 2001 yılında A. Memmedov’un “İslam’da Esas Sosyal-Felsefi 
Anlamlar” kitabı basıldı. Kitapta İslam’ın terakki, zaman, emek, azatlık ve 
mesuliyet, zenginlik ve yoksulluk meseleleri ile bağlı mevkii araştırılır, bu 
anlayışların Müslüman cemiyetinin sosyal-iktisadi durumundan asılı olarak 
tekamülü izlenir.  

Bu dönemde Ramiz Mürselov’un “Milletçilik Tefekkürü – Birlik ve 
Parçalanma Meyilleri” (Bak, 1994) kitabı basıldı. Onun “Kur’an”ın kıraatleri, 
“Kur’an”da halk etme meselesi, hadislerin tarihi ve diğer mevzularda 
hazırladığı makaleler matbuat sayfalarında merakla karşılanır. Onun bazı Arap 
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alimlerinden ettiği tercümeler İslam’a, özellikle Vahabiliğe dair zengin materyal 
ihtiva ediyor.  

Bölümün son zamanlar yayınlanmış çalışmaları mühim ve aktüel meselelere 
hasredilmiştir. E. Hesenova’nın 2002 yılında yayınlanmış “Cumhuriyet 
Türkiye’sinde Dünyevîlik ve İslam” monografisinde dünyevî devlette 
“laikliğin” din-devlet münasebetlerinde rehber prensip tutulmasına imkân veren 
tarihî, medenî ve sosyal-psikolojik amiller araştırılır, İslam’ın siyasî aktifliği 
şeraitinde laiklikte baş veren değişiklikler tahlil edilir.  

Hazırda bölümde ilmî tetkikatlar “Yakındoğu’nun İçtimaî-Siyasî Hayatında 
İslam Amili” problemi ile bağlı yapılır. İslam fundamentalizminin kökeni, esas 
istikametleri, ayrı-ayrı Müslüman ülkelerinde tezahür formaları araştırılır. A. M. 
Memmedov’un “İslam Fundamentalizmi: Mahiyeti, Esas Prensipleri ve Tezahür 
Formaları” (Bakı, 2004) ve R. E. Mürselov’un “Çağdaş İslam 
Fundamentalizmi” (Bakı, 2004) kitapları bu araştırmaların neticesidir. E. 
Hesenova’nın “Türkiye’de Din ve Tasavvuf Sosyolojisi”, M. Eliyevi’n “Pehlevi 
Rejimi Döneminde İran Matbuatında Cenubi Azerbaycan Mevzusu”, B. 
Bağırov’un “İran’ın Felsefî İrsi” kitaplarının yayına hazırlanması üzerinde 
çalışma gidiyor.  

Enstitü’nün en genç bölümü olan Doğu-Batı Bölümü 2001 yılında 
kurulmuştur. Bölümün tetkikat istikametini “Şark-Batı” mukayeseli 
araştırmalarının yapılması teşkil ediyor.  

Esas dikkat, çağdaş ve aktüel uluslararası siyaset sorunlarına, aynı zamanda 
kültüroloji meselelerine verilir. Enstitü’nün ananevî istikametlerini nazara 
alarak, bu tetkikat problematikası esasen Türkiye, İran ve Arap ülkeleri 
timsalinde araştırılır. Aynı zamanda Çin ve Japonya’yla bağlı tetkikatların 
başlanması planlaştırılır.  

Bölüm çerçevesinde yapılan araştırmaların umumi prensibi Doğu’nun ve 
Batı’nın bir-birine tarihi tesiri ve bu tesirin hem olumlu, hem de olumsuz 
cihetlerini göstermektir. Bölüm tarafından hazırlanan tetkikatların maksadı Batı 
ve Şark kültürlerini dünya kültürünün iki muhtelif ve vacip hisseleri gibi 
göstermektir.  

Bölümün esas faaliyet istikametleri Bunlardır: 
– Doğu ve Batı sivilizasiyalarının ayrı-ayrı cihetlerinin mukayeseli ve ihatalı 

tahlili; 
– Batı kültürünün Doğu ülkeleri tarafından kavranılmasının, Doğu ve Batı 

ülkeleri arasında münasebetlerin tarihî tecrübesinin tahlili; 
– Doğunun Batı ülkelerine medeni, iktisadi, sosyal ve siyasi tesirinin tahlili; 
– Uluslararası ilişkilerin “Doğu-Batı” karşılıklı münasebetler prizmasından 

araştırılması.  


