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Bakı şəhəri          14 mart 2018-ci il 

 

Akademik Əlisöhbət Sumbatzadənin  

110 illik yubileyi haqqında 

 

2018-cı il yanvarın  21-də görkəmli şərqşünas və tarixçi alim, tarix üzrə elmlər doktoru, 

professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Əlisöhbət Sumbatzadənin 

anadan olmasının 110 illiyi tamam olmuşdur. 

Əlisöhbət Sumbatzadə1926-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) 

Şərqşünaslıq fakültəsinin tarix-etnologiya şöbəsinə daxil olmuş, 1930-cu ildə təhsilini başa 

vurmuşdur. 

Əlisöhbət Sumbatzadə 1930-cu ildə namizədlik, 1948-ci ildə isə doktorluq 

dissertasiyaları müdafiə etmişdir. O, 1954-cü ildə professor elmi adını almış, həmin il 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 1958-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.  

Əlisöhbət Sumbatzadə 1957-1959-cu illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının vitse-

prezidenti, 1959-1963-cü illərdə İqtisadiyyat İnstitutunda şöbə müdiri, 1963-1969-cu illərdə 

Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunun, 1970-1972-ci illərdə Tarix İnstitutunun direktoru, 

1970-1981-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası İctimai Elmlər Bölməsinin                  

akademik-katibi olmuşdur. 1982-1992-ci illərdə İctimai elmlər üzrə Elmi Məlumat Mərkəzində 

şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.  

Azərbaycan şərqşünaslıq və  tarix elminin inkişafı ilə bərabər, ölkədə iqtisad elminin bir 

sıra istiqamətlərinin inkişafında, iqtisad elmləri sahəsində elmlər doktorlarının 

hazırlanmasında Əlisöhbət Sumbatzadənin mühüm xidmətləri olmuşdur. 

Əsasən XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi tarixinin         

tədqiqatçısı olan Əlisöhbət Sumbatzadə 3 cildlik “Azərbaycan tarixi”  (Bakı, 1958-1965), 

“SSRİ tarixi” (VI cild; Moskva, 1967), “Qeyri-kapitalist inkişaf yolu və müasirlik” (Ulan-Bator, 

1977), “Müasir dövrdə Sovet Azərbaycanının iqtisadiyyatının inkişafı” (Bakı, 1980), “Sovet  
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tarix elmi 1975–1979-cu illərdə” (Moskva, 1980), “Azərbaycan xalqının etnogenezi” (Bakı, 

1988) və s. əsərlərin müəlliflərindən və redaktorlarından olmuşdur.  

Əlisöhbət Sumbatzadənin elmi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olmuşdur.  

Alim ölkə və beynəlxalq miqyaslı simpozium, konfrans və konqreslərdə (Daşkənd-1957, 

Moskva-1960, Tehran-1966, Düşənbə-1968, Moskva-Leninqrad-1970, Aşqabad-1972,  

Berlin-1973, Ulan-Bator-1974, San-Fransisko-1975, Edinburq-1978, Buxarest-1980 və s.) 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 

Akademik Əlisöhbət Sumbatzadə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və müxtəlif medallarla 

təltif edilmiş, Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. 

AMEA-nın həqiqi üzvü Əlisöhbət Sumbat oğlu Sumbatzadənin Azərbaycanda 

şərqşünaslıq və tarix elminin inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 

110 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA 

ALIR: 

 

1. Akademik Əlisöhbət Sumbatzadənin 110 illik yubileyi ilə əlaqədar AMEA-nın 

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix, akademik Ziya Bünyadov adına 

Şərqşünaslıq və İqtisadiyyat institutlarının birgə təşkilatçılığı ilə elmi konfrans 

keçirilsin. 

2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin 

populyarlaşdırılması idarəsinə (Zülfüqar Fərzəliyev) tapşırılsın ki, kütləvi informasiya 

vasitələrində alimin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş məqalələr dərc edilsin. 

3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyliyə 

həvalə edilsin. 

 

 

 


