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kül tü rü ala nın da yo ğun laş mış tır. Bün ya-

dov’un baş lı ca eser le ri şun lar dır: 1. Ob-

zor İs toç ni kov po İs to rii Azer bayd ja na: 

İs toç ni ki Arabs kie (Ba kü 1964, 1999). 
İslâm ta ri hi kay nak la rın da Azer bay can’la 

il gi li ola rak yer alan bil gi le rin öze tin den 

iba ret tir. 2. Azer bayd jan v VII-IX vv. 

Bün ya dov’un do çent lik te zi nin ki tap ha-

li ne ge ti ril miş şek li olup Arap ça, Fars ça, 

Gür cü ce ve Er me ni ce kay nak lar üze rin-

de ti tiz araş tır ma lar so nun da ka le me 

alın mış tır. Eser de İslâm hâki mi ye ti nin 

Azer bay can’a yer leş me si, böl ge de ge niş 

çap lı İslâmlaş ma fa ali yet le ri, Emevî ve 

Abbâsîler dö ne min de ge nel si yasî du-

rum, yer li aha li nin dı şa rı dan ge len ler le 

mü na se bet le ri, Hür remîler ha re ke ti ve 

Bâbek el-Hür remî ayak lan ma sı gi bi ko-

nu lar ele alın mış, bu nun ya nın da top rak 

mül ki ye ti, ver gi sis te mi, şe hir ha ya tı, ti-

carî iliş ki ler gi bi me se le le re te mas edil-

miş tir. Eser 1965, 1989, 1999 ve 2007 

yıl la rın da Rus ça ve Azer bay can Türk çe-

si’yle (Azer bay can VII-IX Esir ler de, Ba kü 
2007) neş re dil miş tir. 3. Go su dars tvo 

Ata be kov Azer bayd ja na 1136-1225 

gg. Sel çuk lu Dev le ti’nin çö küş dev ri ve 

or ta ya çı kan ata beg lik ler den Azer bay can 

ve Arrân Ata beg li ği’nin ku ru luş, ge li şim 

ve çö küş dö nem le riy le il gi li dir. Ata beg-

ler dev rin de Azer bay can’da mülkî ida re 

sis te mi, top rak mül ki ye ti şe kil le ri, ver gi 

sis te mi, sa nat ve za na at er ba bı nın du ru-

mu, şe hir ha ya tı ve sos yo kül tü rel ya şam 

gi bi ko nu lar araş tır ma nın de rin li ği ni gös-

ter me si ba kı mın dan önem ta şı mak ta dır. 

Bu mo nog ra fi es ki Sov yet Sos ya list Cum-

hu ri yet le ri Bir li ği ilim mah fil le rin de il giy le 

kar şı lan mış, ül ke dü ze yin de bi lim ve sa nat 

eser le ri ne ve ri len en bü yük ödü le (dev-
let ödü lü) lâyık gö rül müş tür (1980). Eser 

1978, 1985, 1999 ve 2007’de Rus ça ve 

Azer bay can Türk çe si’nde ya yım lan mış tır. 

4. Go su dars tvo Ho rezm şa hov-Anuş te-

gi ni dov: 1097-1231. Hârizmşahlar Dev-

le ti’nin si ya sal ve sos yo kül tü rel ta ri hiy le 

il gi li bir in ce le me dir. Eser Rus ça ola rak 

Mos ko va (1986) ve Ba kü’de (1999), Öz bek-

çe ola rak Taş kent’te (1998), Türkçe ola rak 

İs tan bul’da (2003) ba sıl mıştır. 5. Ya xın ve 

Or ta Şerq de VII-XVII Esrler de Qar şı sı-

alın maz Fe la ket ler ve Ekstre mal Ha di-

se ler (Ba kü 1990). Ge nel İslâm ta ri hi kay-

nak la rı nın ta ran ma sıy la ya zı lan bu eser de 

Or ta çağ’lar da Yakındoğu ve Or ta do ğu’da 

mey da na ge len olağan üs tü olay lar, sel, 

yan gın, dep rem gi bi ha di se ler ele alın-

mış tır. 6. Azer bayd jan v Epo hu Ni za mi 

(Ba kü 1991). Eser de Azer bay can’ın ün lü 

şa iri Nizâmî-i Gen cevî ve dö ne mi tet kik 

– —BÜNYADOV, Ziya
(1923-1997)

Azerbaycanlý tarihçi.˜ ™

21 Ara lık 1923’te Âstârâ şeh rin de doğ-

du. Ba ba sı nın adı Mûsâ, de de si nin ki Mâ-

sûm’ dur. Ai le si soy adı nı isim zin ci ri nin 

on üçün cü sı ra sın da yer alan Bünyâd ad lı 

de de le rin den al mış tır. Or ta öğ re ni mi-

ni 1939’da Gök çay şeh rin de ta mam la dı. 

1939-1942 yıl la rı ara sın da Ba kü Harp Oku-

lu’nda oku du. II. Dün ya Sa va şı yıl la rın da 

Sov yet or du su saf la rın da pi ya de bö lü ğü 

ve ta bur ku man da nı ola rak ba tı cep he sin-

de Al man lar’a kar şı sa vaş tı (1942-1945). 
Cep he de gös ter di ği ba şa rı lar se be biy le 

27 Şu bat 1945’te “Sov yet it ti fa kı kah-

ra ma nı” fah rî un va nı ve yir mi ci va rın da 

ma dal ya ile tal tif edil di. Sa vaş tan son ra 

Mos ko va Şar ki yat Ens ti tü sü’nde li sans 

öğ re ni mi gör dü (1946-1950). Ar dın dan 

dört yıl boyun ca ens ti tü nün araş tır ma 

gö rev li si kad rosun da ça lış tı, ün lü Rus 

şar ki yat çısı E. A. Bel ya ev’in da nış man lı-

ğın da İtalyans kiy İm pe ri alizm v Af ri ke 

(Af ri ka’da İtal yan em per ya liz mi) ad lı dok to ra 

te zi ni ha zır la dı (1954). 1954-1964 yıl la rın-

da Azer bay can İlim ler Aka de mi si Ta rih 

Ens ti tü sü’nde uzman ta rih çi ola rak ça-

lış tı. Bunun yanında Azer bay can Dev let 

Üni ver si te si Şarkiyat Fa kül te si’nde öğ-

re tim üye li ği yap tı (1958-1959). 1964’te 

Azer bay can VII-IX Esir ler de isim li 

ça lış ma sıy la do çent ve 1965’te pro fe sör 

ol du. 1964-1981 ve 1986-1988 yıl la rın da 

Azer bay can İlim ler Aka de mi si Şar ki yat 

Ens ti tü sü’ne bağ lı Or ta Asırlar Ta ri hi Şu-

be si baş kan lı ğı nı yü rüttü. 1967’de İlim ler 

Aka de mi si’nin mu habir üye li ği ne, 1973’te 

aslî üye li ği ne se çil di. 1981-1986, 1988-

1997 ara sın da Şar ki yat Ens ti tüsü’nde di-

rek tör lük yap tı. 1990’da İlim ler Aka demi-

si baş kan yardım cı lı ğı gö re vi ni üst len di. 

Azer bay can’ın ba ğımsız lı ğı na ka vuş ma-

sın dan son ra fa al si yasî ha ya ta ka tıl dı ve 

mil let ve ki li se çil di (1995). Bün ya dov, 21 

Şu bat 1997’de Ba kü’de uğ ra dı ğı bir te-

rör sal dı rı sı ne ti cesin de ha ya tı nı kay bet ti. 

Ölü mün den son ra ül ke nin en bü yük ödü lü 

olan “İs tiklâl ma dal ya sı” ile ödül len di ril di 

(1998). Zi ya Bün ya dov, Azer bay can’ın son 

yüz yıl da ye tiş tir di ği ön de ge len ilim adam-

la rı ara sın da yer alır.

Eser le ri. Üret ken bir araş tır ma cı olan 

Bün ya dov bir çok ki tap ve ma ka le yaz mış-

tır. Aka de mik ça lış ma la rı da ha çok Kaf-

kas ya araş tır ma la rı, Azer bay can ta ri hi ve 

me de ni ye ti tet kik le ri, Ya kın do ğu ve Or-

ta do ğu ül ke le ri dil le ri, ta rih, coğ raf ya ve 

yap tı ğı şerh ve tah lil le ri içer mek te dir. 7. 

et-Te£ar ruf  £ale’×-×ât hü ve’¹-¹arîšu’l-

mu£ab bed ile’l-İs lâm (Dı maşk 2008). 
Bun la rın dı şın da Bû tî ¥aŠâre tü’l-İs-

lâm, el-£Ulûmü’l-Lüb nâ niy ye, et-Te-

med dü nü’l-İs lâmî, el-Va£yü’l-İs lâmî, 

Dirâsât İs lâ miy ye, ªa bî bek, İc tihâd, 

en-Neh cü’l-İs lâmî ve el-Ey yâ mü’d-Dı-

maşšıy ye gi bi ga ze te ve der gi ler de çok 

sa yı da ma ka le neş ret miş tir. Ay rı ca pek 

çok sem poz yum da teb liğ sun muş, te le-

viz yon ka nal la rın da dü zen li kon fe rans lar 

ver miş, bun la rın bir kıs mı ya yım lan mış tır 

(Bû tî’ nin eser le ri nin ge niş bir lis te si ve 
eser ler üze ri ne ay rın tı lı bil gi için bk. Hi-
şam Uleyvân – Fâdî el-Gavş, s. 239-270).
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(1914-1978)

Tunuslu aydýn ve edip.˜ ™

2 Ka sım 1914 ta ri hin de baş şe hir Tu-

nus’ta doğ du. Di ğer kay nak la rın ak si ne 

la ka bı nın Besîs (az mik tar da yi ye cek) şek-

lin de kay de dil me si (Mu£ce mü esmâßi’l-
£Arab, I, 182) yan lış ol ma lı dır. Bü sey yis’in 

ta le be si Mu ham med Mahfûz, bü sey yis 

ke li me si nin Os man lı dö ne min de Tu nus’ta 

“yüz ba şı la rın yar dım cı sı” an la mın da kul la-

nıl dı ğı nı be lir tir ki (Terâci mü’l-müßel lifîn, 
I, 130) muh te me len or du da bir hiz met 

sı nı fı olan “se yis”le alâka lı dır. Bü sey yis on 

ya şın da iken ba ba sı nı, on beş ya şın da an-

ne si ni kay bet ti. Kü çük yaş ta küttâblar da 

oku ma yaz ma öğ ren di, Kur’an’ı ve ba zı 

dinî me tin le ri ez ber le di. Ab dü lazîz el-

Bâvendî’nin ca mi ler de ver di ği ders le re 

de vam et ti. Li se ve yük sek öğ re ni mi ni 

Zey tû ne Üniver si te si’nde ta mam la dı ve 

1942’ de dinî ilimler de âli miy ye dip lo ma sı 

ala rak me zun ol du. Bu ra da Ebü’l-Ha san 

b. Şa‘bân, Muhammed Azîz Cu ayt, Mu-

ham med Beşîr en-Ney fer ve Mu ham med 

ez-Zağvânî gi bi hocalarda n ders oku du. 

Ken di ni ye tiş tir mek için ayrı ca Haldûniyye 

Med re se si’nde ki dersle ri ve kon fe rans la rı 

ta kip et ti, şehrin çeşitli kü tüp hanelerin-

de ki ki tap ve dergi ko lek si yon la rı nı ince-

le di. Yi ne muhteli f kü tüp ha ne ler le hoca-

sı Ha san Hüsnî Abdülvehhâb’ın özel 

kütüphane sin de ki yaz ma eser ler le il gi len-

di. Devam et ti ği ilim ve ede bi yat mah fil le-

rin de Mu hammed el-Arabî el-Kebâdî, Os-

man el-Ke‘‘âk, Fran sız şar ki yat çı sı Wil li am 

Marça is gi bi şah si yetler den fay da lan dı. 

1944 yı lın dan iti baren Zeytûne Üni ver si te-

si’nin li se eği ti mi ve ri len şu be le rin de ders 

ver me ye baş la dı. 1962’de bu üni ver si te ye 

bağ lı Kül liy ye tü’ş-şerîa ve usûlü’d-dîn’de 

ho ca lı ğa ta yin edil di, 1975’te emek li ye ay-

rı lın ca ya ka dar bu gö re vi ni sür dür dü.

Sağ lam bir kül tü re, Tu nus ta ri hi, Tu nus-

lu şah si yet ler ve eser le ri, çağ daş dü şün ce, 

fel sefî ve si yasî akım lar ko nu sun da ge niş 

bi ri ki me sa hip olan Bü sey yis, Tu nus’ta ki 

Sâ dı kıy ye, Haldûniy ye, eş-Şübbânü’l-müs-

li mûn gi bi ede bi yat ku lüp ve ce mi yet le rin-

de ki kon fe rans la rı, yap tı ğı ko nuş ma lar da, 

ka tıl dı ğı ilmî top lan tı lar da araş tır ma cı ki-

şi li ği ve güç lü hi ta be tiy le ta nın dı. Zeh re, 

Neh Ša, Nedîm, Lisânü’l-£Arab, Øabâ¼, 

£Amel, el-Be½âßirü’l-Cezâßiriy ye gi-

bi ga ze te ve Sü reyyâ, Tûni sü’l-fetât, 

için de Kaf kas Al ban la rı ta ri hi nin ana kay-

nak la rın dan Mov ses Kag han kat vat si’nin 

Al ban ya Ta ri hi ve Mkhi tar Gosh’un Al-

ban Sal na me si önem li dir. Her iki eseri n 

ter cü me si tek ki tap ha lin de 1993 ve 

2006’ da Ba kü’de neş re dil miş, son baskı 

ay rı ca Tür ki ye Türk çesi’ ne çev ril miş tir 

(trc. Yu suf Ge dik li, Al ban Ta ri hi ve Al-
ban Sal na me si, İs tan bul 2006). Mü el lif 

Os manlı ta rih çi le riy le (Pe çuy lu İbrâhim, 
Se lâ ni kî Mus ta fa Efen di, So lakzâde Meh-
med gi bi) çağ daş Türk araş tır ma cı la rın 

eser le ri ni de Azer bay can Türk çe si’ne ka-

zan dır mış tır. Re van eya le ti nin 1728 ta rih-

li ic mal def te riy le (Ba kü 1996) Nah cı van 

san ca ğı nın 1728 ta rih li mu fas sal def te ri 

(Ba kü 1997) Zi ya Bün ya dov ile Hü sa med-

din Mem me dov’un or tak trans krip si yon 

ve ter cü me siy le ya yım lan mış tır.
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Bün ya dov”, MÜ TAD, sy. 12 (2002), s. 349-355; 
Hü sa med din Mem me dov, “Ta ri hi mi ze Yol Gös te-
ren Adam: Zi ya Bün ya dov”, Ma nas Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Der gi si, VI/11, Biş kek 2004, s. 
47-54; Fet hi Ah met Po lat, “Azer bay can’da Ya pı-
lan Bir Kur’an Ter cü me si”, Ma ri fe, V/1, Kon ya 
2005, s. 233-238.

ÿQi yas Şü kü rov

edil miş tir. 7. Qır mı zı Ter ror (Ba kü 1993). 
Bün ya dov’un 1930’lu yıl lar da Azer bay can 

ay dın la rı na ve si yasîle ri ne uy gu la nan po li-

tik bas kı, yıp rat ma, yıl dır ma, sür gün ve öl-

dür me vak‘ala rı na da ir meş hur ça lış ma sı-

dır. Sov yet ar şiv le rin de mev cut mah ke me 

tu ta nak la rı ve sak lı bel ge le re da ya nı la rak 

te lif edi len eser Tür ki ye Türk çe si’ne ak ta-

rı lıp Sta lin Dö ne min de KGB Ar şiv le rin-

de Kır mı zı Te rör is miy le neş re dil miş tir 

(İs tan bul 2004). 8. Din ler, Te ri qet ler ve 

Mez hep ler (Ba kü 1997). Din ler ta ri hi ve 

mez hep ler hak kın da kay nak ni te li ğin de 

olan eser dün ya da mev cut din ler, ta ri kat-

lar ve mez hep le rin kı sa bir an la tı mı dır.

Zi ya Bün ya dov bun la rın dı şın da Arap ça, 

Rus ça, İn gi liz ce ve Os man lı Türk çe si’nden 

Azer bay can Türk çe si’ne çok sa yı da eser 

ter cü me et miş tir. Ter cü me usu lü, me tin-

le rin tam ak ta rı mın dan zi ya de an la şıl ma sı 

güç ve ya açık lan ma sı ge re ken kı sım la rın 

dip not lar da şerh le ri ni içe ren tah kik ve 

tet kik ten iba ret tir. Va sim Mem me de li yev 

ile bir lik te ha zır la dı ğı Kur’ân-ı Kerîm’in 

Azer bay can Türk çe si’ne çe vi ri si bu an-

lam da zik re di le bi lir. Bu ça lış ma ba ğım sız-

lık tan son ra Azer bay can’da ya yım lan mış 

ilk Kur’an ter cü me si dir (1991) ve 1993’te 

“Ha cı Zey nelâbi din Ta gi yev” ödü lü nü al mış-

tır. Arap ça’dan di ğer çe vi ri ça lış ma la rı nın 

önem li bir kıs mı der le me ni te li ğin de olup 

Azer bay can ta ri hi açı sın dan önem ar ze den 

bö lüm ler içe rir (bu tür ça lış ma la ra ör nek 
ola rak İbn A‘sem el-Kûfî’nin Ki tâ bü’l-Fütû¼ 
[Ba kü 1981], Yâk†t el-Ha me vî’ nin Mu£ce-
mü’l-büldân [Ba kü 1983] ve İb nü’l-Esîr’in 
el-Kâmil fi’t-târîÅ ad lı eser le ri gös te ri le bi-
lir). Bün yadov, Ab dür reşîd el-Bakûvî’nin 

Kitâbü TelÅî½i’l-â¦âr ve £acâßibi’l-me-

li ki’l-šahhâr (Ba kü 1992), Zehrâvî’nin 

Kitâbü’t-Ta½rîf li-men £ace ze £ani’t-teßlîf 

(Mosk va 1983), Sü yû tî’nin Keş fü’½-½al½ale 

£an va½fi’z-zel ze le (Ba kü 1983), Mu ham-

med b. Mah mûd b. Halîl el-Ha lebî’nin 

TârîÅu’l-Emîr Yaş bek e¾-æâhirî (Ba kü 
1985), Fu zû lî’nin Ma¹la£u’l-i£tišåd (Ba-
kü 1987), Ham dul lah el-Müs tevfî’nin oğ-

lu Zey nüd din’e ait ¬eyl-i TârîÅ-i Güzîde 

(Ba kü 1990, M. D. Kâ zı mof ile bir lik te), Ebû 

Hay yân el-En de lü sî’ nin Kitâbü’l-İdrâk li-

lisâni’l-etrâk (Ba kü 1992), Sad red din Ali 

b. Nâsır el-Hü sey nî’ nin AÅbârü’d-dev le-

ti’s-Selcûšıy ye (Rus ça’ya, So ob şe ni ya o 
Seld juk skom go si dars tve adıy la, Mos ko va 
1980) ad lı eser le rin ise tam me tin çe vi ri le-

ri ni yap mış, bu eser le rin bir kıs mı nı Azer-

bay can Türk çe si’ne, bir kıs mı nı Rus ça’ya 

ter cü me et miş tir.

Bün ya dov’un İn gi liz ce ve Rus ça’dan ter-

cü me et ti ği ça lış ma la rı da var dır. Bun la rın 

Ziya

Bünyadov




