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БАШ  РЕДАКТОРДАН 
 

  М.Ф.Ахундов адына Китабханайа «Милли Китабхана» 
статусу верилмяси иля ялагядар олараг 2005-ъи илин майындан  
китабхананын методик вя няшриййат фяалиййятиндя хейли 
ирялиляйишляр олмуш вя бир вахтлар щямин китабхананын чап 
етдирдийи бир сыра вясаитлярин няшри бярпа олунмушдур. Щямин 
вясаитлярдян бири дя «Яламятдар вя тарихи эцнляр тягвими»дир. 
Бу вясаитин 2005-ъи иля аид олан  1-ъи бурахылышындан фяргли 
олараг, охуъулара вя мцтяхяссисляря тягдим олунан 2006-ъы иля 
аид олан 2-ъи бурахылышында бир сыра йениликляр едилмишдир.  

Илк нювбядя вясаитин яввялиндя китабхана ишинин бу вя йа 
диэяр тяърцби мясяляляриня даир нязяри-методик материаллар 
верилмиш, сонра ися бир сыра эюркямли ядябиййат, мядяниййят вя 
елм хадимляринин йубилейляринин кечирилмяси иля баьлы методик 
тювсийяляр якс олунмушдур. Вясаитин 3-ъц щиссясиндя ися сырф 
яламятдар вя тарихи эцнлярин кечирилмяси иля ялагядар 
китабханачылара кюмяк мягсядиля, гыса биографик вя 
библиографик иъмал верилмишдир.  

Йерлярдя китабхана ишинин айры-айры тяърцби мясяляляриня 
даир проблемлярин щяллиндя, китабханаларын гаршысында дуран 
вязифялярин мцяййянляшдирилмясиндя, иллик иш планларынын 
тяртбиндя вя ъари ил ярзиндя щяйата кечириляъяк кцтляви 
тядбирлярин вахтлы-вахтында вя лазыми сявиййядя щазырланыб 
кечирилмясиндя бу няшрин китабханачылара йахындан кюмяклик 
эюстяряъяйиня цмид едирик.   

Узун иллик фасилядян сонра ишыг цзц эюрян бу вясаит илк 
тяърцбя олдуьундан мцяййян сящвлярдян вя гцсурлардан да 
хали дейилдир. Бцтцн бунлара бахмайараг, щямин вясаитин тякъя 
китабхана ишчиляри цчцн дейил, еляъя дя бцтювлцкдя мядяниййят 
ишчиляри - клуб вя мядяниййят евляринин, музей вя шякил 
галерейаларынын ишчиляри цчцн дя эярякли олаъаьына цмид едирик. 

Бир сыра эюркямли шяхсиййятлярин йубилейляринин юлкя 
яразисиндя йцксяк сявиййядя кечириляъяйини нязяря алараг 



онлар барядя  методик тювийялярин айрыъа китабча шяклиндя чап 
олунараг ил ярзиндя уерляря эюндярилмяси нязярдя тутулмушдур.  

Вясаитдя материаллар эюркямли шяхслярин йубилейляринин 
кечирилмяси бахымындан тарихи-хроноложи ардыъыллыгла 
груплашдырылмышдыр. Материалларын щяъми нязяря алынараг, анъаг 
бир сыра тарихи шяхсиййятлярин йубилейляри ящатя олунмуш, диэяр 
яламятдар эцнляр барядя материаллар вясаитя дахил 
олунмамышдыр. Лакин нювбяти бурахылышларда бцтцн яламятдар 
вя тарихи эцнлярин ящатя олунмасы планлашдырылыр. 

Мцитяхяссислярин диггятиня чатдырырыг ки, М.Ф.Ахундов 
адына Милли Китабхананын  чап етдирдийи бцтцн нязяр, методик, 
библиографик материаллар вя норматив-щцгуги актлар дярщал, 
йерляря эюндярилмямишдян яввял, бцтювлцкдя китабхананын 
вебсайтында йерляшдирилир вя Итнтернет шябякясиня чыхмаг 
имканы олан щяр бир китабханачы вя йа охуъу онлардан 
бящряляня биляр.  

Китабхананын вебсайтынын цнваны: www.anl.aznet.org.  
Китабханачыларын вя бцтювлцкдя мядяниййят ишчиляринин 

диггятиня тягдим олунан бу вясаит барядя ряй вя тяклифлярини, 
ирадларыны бизя эюндярян мцтяхяссисляря яввялъядян 
миннятдарлыьымызы билдиририк. Бунун цчцн почт вя електрон 
цнванларымызы хатырладырыг:  
АЗ-1000, Бакы шящ., Хагани кцчяси 29,  
Тел.: (994 12) 493-40-03; 498-71-62. 
Фах: (994 12) 498-08-22.  
Е-маил: анл@азнет.орг 

 
 

КЯРИМ  ТАЩИРОВ 
     «Яламятдар  вя  тарихи     эцнляр             
     тягвими»нин    баш    редактору, 
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан  

     Милли  Китабханасынын  директору. 
 



2006-ЪЫ  ИЛ  ЦЧЦН  КИТАБХАНА  ИШЧИЛЯРИНИН 
ИКИЭЦНЛЦК  СЕМИНАР  МЯШЬЯЛЯЛЯРИНИН 

ТЯХМИНИ  МЮВЗУЛАРЫ 
 

Йанвар 
 

1. Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларынын, 
сярянъамларынын изащы вя тяблиьи сащясиндя китабханаларын 
гаршысында дуран вязифяляр. Мярузя вя мцщазиря кечирмяк, 
китаб сярэиси тяшкил етмяк, методики мяслящятляр вермяк. 
2. Еколожи  биликлярин тяблиьиндя китабханаларын ролу. Мярузя, 
китаб сярэиси, сющбят, методики мяслящятляр. 
3. Мцяллимляря китабхана хидмятинин тяшкили. Мярузя, китаб 
сярэиси, сющбят, методики тювсийяляр. 
5. 12 йанвар. Эюркямли американ йазычысы Ъек Лондонун а.о. 
(1876) 130 иллийи. Мярузя, китаб сярэиси, ядяби-бядии эеъя, 
сющбят вя с. тядбирляр тяшкил етмяк, методики тювсийяляр 
вермяк. 
6. 17 йанвар. Азярбайъан шаиряси Мядиня Эцлэцнцн а. о. 
(1926) 80 иллийи. Мярцзя, китаб сярэиси, ядяби-бядии эеъя, 
методики мяслящятляр. 
7. Азярбайъан Республикасынын азадлыьы вя мцстягиллийи 
уьрунда ъанларындан кечян 20 йанвар (1990) шящидляринин 16-ъы 
илдюнцмц. Мярузя, китаб сярэиси, сющбят, методики 
мяслящятляр. 

Феврал 
 
1. Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олан Даьлыг Гарабаьын 
тарихиня даир ядябиййатын охуъулар арасында тяблиьи. Мярузя, 
китаб сярэиси, библиографик хцлася, методики тювсийяляр. 
2. Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системляринин (МКС) китаб 
фондларынын ъари комплектляшдирилмяси вя кечмиш илляря аид 
няшрлярля тамамланмасы. Методики мяслящятляр. 
  



 
3. МКС-лярин мяркязи китабханаларынын оху залларында 
хидмятин тяшкили вя учоту. Методики тювсийяляр. 
4. 10 феврал. Насир, драматург, публисист Ъялил 
Мяммядгулузадянин а. о.  (1866) 140 иллийи. Мярузя, китаб 
сярэиси, китабхана плакаты, охуъу конфрансы, сющбят, ядяби-бядии 
эеъя, методик мяслящятляр. 
5. 15 феврал. Татар шаири Муса Ъялилин а. о. (1906) 100 иллийи. 
Мярузя, китаб сярэиси, ядяби-бядии эеъя, методики мяслящятляр. 
6. 24 феврал. Шаир, насир, драматург, ядябиййатшцнас Абдулла 
Шаигин а. о. (1881) 125 иллийи. Мярузя, китаб сярэиси, охуъу 
конфрансы, ядяби-бядии эеъя, сющбят, методики мяслящятляр. 
 

Март 
 
1. МКС-ин китабхана фондунун цмуми учот китабынын биринъи 
щиссясинин долдурулмасы. Ямяли методики мяслящятляр. 
2. Китабханаларда щярби вятянпярвярлик биликляринин тяблиьи. 
Методики тювсийяляр. 
3. 8 Март Бейнялхалг Гадынлар эцнц. Мярузя, сющбят, китаб 
сярэиси, методики тювсийяляр. 
4. 12 март. Азярбайъанын Халг шаири, драматург, иътимаи 
хадим, Ямякдар Инъясянят Хадими Сцлейман Рцстямин а. о. 
(1906) 100 иллийи. Мярузя, сющбят, китаб сярэиси, ядяби-бядии 
эеъя, методики мяслящятляр.  
5. 21 март. Азярбайъанын илк  Халг шаири, Ямякдар Инъясянят 
Хадими Сямяд Вурьунун а.о. (1906) 100 иллийи. Мярузя, китаб 
сярэиси, стенд, сющбят, охуъу конфрансы, ядяби-бядии эеъя, 
методики тювсийяляр. 
6. 20-21 март. Новруз байрамы мцнасибятиля китабханаларын 
щяйата кечиряъякляри тядбирляр. Китаб сярэиси, мярузя, сющбят, 
методики тювсийяляр. 



Апрел 
 
1. МКС-ин мяркязи вя кянд китабхана-филиалларынын дахили 
тяртибаты. Тяърцби  методики мяслящятляр. 
2. Оху залларында йардымчы ядябиййат фондларынын йенидян 
йарадылмасы. Ямяли методики мяслящятляр. 
3. Китабханаларда Азярбайъаншцнаслыг библиографик 
картотекасынын йарадылмасы. Ямяли методики тювсийяляр. 
4. МКС-ин структур бюлмяляриня йени дахил олан ядябиййатын 
гейд журналынын долдурулмасы. Тяърцби методики мяслящятляр. 
5. 16 апрел. Эюркямли бястякар, Азярбайъанын Ямякдар 
Инъясянят Хадими Гямбяр Щцсейнлинин а.о. (1916) 90 иллийи. 
Мярузя, китаб сярэиси, сющбят, методики тювсийяляр. 

Май 
  
1. МКС-лярин мяркязи китабханаларында, онларын район, шящяр 
вя кянд китабхана филиалларында цмуми учот китабынын икинъи 
щиссясинин долдурулмасы вя горунмасы. Тяърцби мяслящятляр. 
2. МКС-лярдя йазылы вя статистик щесабатларын тяртиби. Ямяли 
методики кюмяклик эюстярмяк. 
3. 9 май. Фашизм узяриндя гялябя эцнц. Хцсуси тядбирляр 
планы щазырламаг, мярузя, китаб сярэиси, стенд тяшкил вя тяртиб 
етмяк, методики мяслящятляр вермяк. 
4. 20 май. Шаир, тянгидчи, публисист Сабир Рцстямханлынын а. о. 
(1946) 60 иллийи. Мярузя, китаб сярэиси, китабхана плакаты, 
ядяби-бядии эеъя, охуъу конфрансы, методики мяслящятляр.  
5. 28 май. Республика эцнц. Хцсуси тядбирляр планы 
щазырламаг, эениш китаб сярэиси тяшкил етмяк, мярузя 
щазырламаг, методики мяслящятляр вермяк. 
6. МКС-лярин сораг-библиографийа апаратынын  мязмуну вя 
вязифяляри, онун айры-айры щиссяляринин юйрянилмяси. Тяърцби 
методики мяслящятляр.  



7. Кичик вя орта сащибкарлыг ишчиляринин танынмасы вя онлара 
китабхана-информасийа хидмяти мягсядиля библиографик 
картотеканын йарадылмасы. Комплекс характерли ямяли 
мяслящятляр. 
 

Ийун 
 
1. Китабхана-библиографийа тяснифатындан истифадя методикасы. 
Тяърцби методики мяслящятляр.  
2. Аналитик библиографик тясвир гайдаларынын 
юйрянилмяси.Тяърцби методики мяслящятляр. 
3. Библиографик хцласялярин кечирилмяси методикасы. Тяърцби 
методики мяслящятляр. 
4. Тялябатчылара информасийа хидмятинин тяшкили. Методики 
мяслящятляр. 
5. Охуъулар арасында библиографик биликлярин тяблиьи. Методики 
мяслящятляр.  
6. 5 ийун. Эюркямли Азярбайъан актйору, Ямякдар артист 
Щамлет Ханызадянин а.о. (1941) 65 иллийи. Мярузя, китаб 
сярэиси, сющбят, методики  мяслящятляр. 
7.  15 ийун. Милли Гуртулуш эцнц. Китаб сярэиси, стенд тяшкил 
вя тяртиб етмяк. Дярин мязмунлу мярузя щазырламаг. 
8. 20 ийун. Эюркямли Азярбайъан бястякары, Азярбайъанын 
Халг артисти, Ямякдар Инъясянят Хадими, ССРИ Дювлят 
мцкафаты лауреаты Ъащанэир Ъащанэировун а. о. (1921) 85 иллийи. 
Мярузя, китаб сярэиси, сющбят, методики мяслящятляр.  
9. 26 ийун. Силащлы гцввяляр эцнц. Китаб сярэиси, щярби 
пешякарлыьы олан шяхсин мярузясини тяшкил етмяк. Методики 
мяслящятляр. 

Ийул 
 
1. Системдахили вя районларарасы китаб мцбадилясинин тяшкили. 
Ямяли методики мяслящятляр. 



2.  Шяхси китабханалардан истифадя методикасы. Методики 
мяслящятляр.  
3. Тялябатчыларын информасийа тяминаты. Методики тювсийяляр. 
4. Охуъу конфрансынын мащиййяти вя кечирилмяси методикасы. 
Методики мяслящятляр. 
5. 23 ийул. Республиканын халг ряссамы, Дювлят мцкафаты 
лауреаты Марал Рящманзадянин а.о.(1916) 90 иллийи. Мярузя, 
китаб сярэиси, сющбят. Методики тювсийяляр. 

Август 
 
1. Кяндли-фермер тясяррцфаты ишчиляриня китабхана хидмятинин 
тяшкили. Ямяли методики тювсийяляр. 
2. Китабханаларда щцгуги биликлярин тяблиьи. Методики 
мяслящятляр. 
3. МКС-лярин китабхана-филиалларындан системин мяркязи 
китабханаларына дахил олан сорьуларын  йериня йетирилмяси. 
Методики  тювсийяляр. 
4. 12 август. Насир, тяръцмячи, Ямякдар мядяниййят ишчиси 
Ялявиййя Бабайеванын а. о. (1921) 85 иллийи. Китаб сярэиси, 
китабхана плакаты, мярузя, сющбят, охуъу конфрансы. Методики 
тювсийяляр. 
5. 12 август. Азярбайъанын Халг шаири, Дювлят мцкафаты 
лауреаты Габил Имамвердинин а. о. (1926) 80 иллийи. Мярузя, 
китаб сярэиси, ядяби-бядии эеъя. Методики тювсийяляр. 
6. 18 август. Тянгидчи, ядябиййатшцнас Камил Вялийевин а. 
о. (1946) 60 иллийи. Мярузя, китаб сярэиси, охуъу конфрансы. 
Методики мяслящятляр. 
7. 27 август. Насир, драматург, публисист Сейфяддин Даьлынын 
а. о. (1921) 85 иллийи. Китаб сярэиси, сющбят, ядяби-бядии эеъя. 
Методики мяслящятляр. 

Сентйабр 
 



1. МКС-лярин мяркязи китабханаларынын цмуми учот китабынын 
цчцнъц щиссясинин долдурулмасы. Ямяли методики тювсийяляр.  
2. МКС-лярин ишчиляриня сораг-библиографийа апаратынын 
мащиййяти вя онун тяркиб щиссяляри щаггында анлашыглы шякилдя 
мялумат верилмяли. Методики тювсийяляр. 
3. Китабхана эцндялийинин цчцнъц щиссясинин долдурулмасы. 
Методики мяслящятляр. 
4. МКС-лярин баш ялифба каталогларынын даща да 
тякмилляшдирилмяси вя редактя олунмасы. Методики тювсийяляр. 
5. Китабханаларда игтисади биликлярин тяблиьи. Методики 
тювсийяляр. 
6. Китабханаларда инъясянятя даир ядябиййатын тяблиьи. 
Методики тювсийяляр. 
7. 9 сентйабр. Тибб елмляри доктору, Ямякдар Елм Хадими, 
академик Адиля Намазованын а. о.(1926) 80 иллийи. Мярузя, 
китаб сярэиси, методики мяслящятляр. 

Октйабр 
 
1. 18 октйабр. Дювлят Мцстягиллийи эцнц. Китаб сярэиси, 
мярузя, мцщазиря. Методики тювсийяляр. 
2. Китабларын китабхана гайдасы иля ишлянмяси. Тяърцби 
методики мяслящятляр.  
3. Китабхана фондларынын мцасир електрон каталогларында якс 
олунмасы. Методики мяслящятляр. 
4. Китабхана плакатынын тяшкили вя тяртиби методикасы. Методики 
мяслящятляр. 
5. 28 октйабр. Халг йазычысы, драматург, иътимаи вя Дювлят 
хадими, академик Мирзя Ибращимовун а. о. (1911) 95 иллийи. 
Мярузя, мцщазиря, китаб сярэиси, ядяби-бядии эеъя, охуъу 
конфрансы. Методики тювсийяляр. 

Нойабр 
 



1. Эянъляря  китабхана хидмятинин тяшкили. Методики 
мяслящятляр. 
2.    Кянд китабхана-филиалларында охуъу мараьынын юйрянилмяси 
методикасы. Методики мяслящятляр. 
3.    Кянд китабханаларынын фондунун йохланылмасы. Методики 
тювсийяляр. 
4.     11 нойабр. Азярбайъанын Халг шаири Балаш Азяроьлунун 
а. о. (1921) 85 иллийи. Китаб сярэиси, ядяби-бядии эеъя, охуъу 
конфрансы. Методики тювсийяляр. 
5.   12 нойабр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы 
эцнц. Мярузя, мцщазиря,         китаб сярэиси. Методики 
тювсийяляр.  
6.   17 нойабр. Милли Дирчялиш эцнц. Мярузя, китаб сярэиси. 
Методики тювсийяляр. 
7.  19 нойабр. Илк тябиятшцнас алим, физики кимйанын дярин 
билиъиляриндян бири, шаир,   ряссам, тарихчи Михаил Василйевич 
Ломоносовун а. о. (1711) 295 иллийи. Мярузя, мцщазиря, 
сющбят. Методики тювсийяляр. 
8.  28 нойабр. Халг йазычысы, Дювлят мцкафаты лауреаты Яли 
Вялийевин а. о. (1901) 105 иллийи. Мярцзя, китаб сярэиси, 
китабхана плакаты, ядяби-бядии эеъя, охуъу конфрансы. Методики 
тювсийяляр. 

Декабр 
 
1. Китабхана фондларындан мязмунъа кющнялмиш, охуъулар 
тяряфиндян узун мцддят истифадя олунараг физики ъящятдян 
йарарсыз щала дцшмцш китабларын чыхарылмасы. Методики 
мяслящятляр. 
2. Мцсбят иш тяърцбяляри олан габагъыл кянд китабхана- 
филиалларынын цзя чыхарылмасы. Методики тювсийяляр. 
3. Охуъу боръларынын юдянилмяси методикасы. Методики 
мяслящятляр. 
4. 19 декабр. Азярбайъанын Халг ряссамы, Ряссамлыг 
Академийасынын мцхбир цзвц, Дювлят мцкафаты лауреаты, 



профессор Микайыл Абдуллайевин а. о. (1921) 85 иллийи. Мярузя, 
китаб сярэиси. Методики тювсийяляр. 
5. 21 декабр. Эюркямли йазычы, Ямякдар мядяниййят ишчиси 
Сцлейман Вялийевин а. о. (1916) 90 иллийи. Мярузя, китаб 
сярэиси, охуъу конфрансы, ядяби-бядии эеъя. Методики 
тювсийяляр.  
6. 24 декабр. Эюркямли шяргшцнас, тарих елмляри доктору, 
профессор, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын щягиги 
цзвц, Совет Иттифагы Гящряманы Зийа Бцнйадовун а. о. (1921) 
85 иллийи. Китаб сярэиси, мярузя, охуъу конфрансы. Методики 
тювсийяляр. 
7. 31 декабр. Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик 
эцнц. Мярузя, мцщазиря. Методики тювсийяляр.  
 
                                               

Мцяллифi:  Дямир Байрамов 
Елми-методик Китабханашцнаслыг 

шюбясинин мцдири 
 
 



КИТАБХАНА  ФОНДУНУН  УЧОТУ 
 

Fондун учоту мязмунуна эюря игтисади категорийа олуб, 
комплекс ямялиййатлары юзцндя ъямляшдирир. Бурайа фондун 
щяъмини якс етдирян мялуматлар, истифадя вя йа щярякятдя олан 
фондун тяркиби вя щямчинин мцщафизяси дахилдир.  

Китабхана фондуна дахил едилмиш вя онун тяркибиндян 
чыхарылан щяр бир чап мящсулу мцтляг цчота алынмалыдыр. Учотун 
тяйинаты фонда дахил олан вя чыхарылан щяр бир чап нцсхясини 
сянядляшдирмякдян (гейдя алмаг) ибарятдир. Дунйа китабхана 
тяърцбясиндя илк учот формасы мяшщур алим вя философ Каллумаз 
тяряфиндян Искяндяриййя китабханасында тятбиг едилмишдир. 

Учот фондун инкишаф динамикасыны, онун тяркибини, 
структуруну, комплектляшдирилмя мянбялярини, щяр бир сянядин 
олдуьу йери якс етдирир. Беляликля, учот дювлят статистик сяняди 
олуб, фондун мцщафизясини тямин едир, мювъуд чап 
мящсулларыны вя онларын щярякятини нязарятя эютцрцр. 

Китабхана фондуну тяшкил едян чап мящсулларынын цмуми 
учот гайдалары китабханаларын статусундан, онларын фондун 
структурундан асылы олмайараг Азярбайъан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин «Дювлят китабхана фондларында сахланылан 
чап ясярляринин вя диэяр материалларынын учоту, мцщафизяси вя 
истифадяси Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында» 6 март 2000-
ъи ил тарихли, 29 сайлы Гярары ясасында апарылмалыдыр. 

Гярарын II бюлмясиндя «Дювлят китабхана фондунун 
учоту» гайдалары тясбит едилмишдир. Китабханачылар учот 
ямялиййатларыны апараркян щямин гайдалары ялдя рящбяр 
тутмалыдырлар. 

Фондун учотуна – сянядлярин гябулу, онларын 
маркаланмасы (штамп вурмаг), ядябиййатын гейдя алынмасы, 
сянядляри йерляшдирмяк вя чыхартмаг, щямчинин мювъуд 
фондун йохланылмасы просесляри дахилдир. 

Учотун системиня ашаьыдакылар аид едилир: 
 Бцтцн китабхана структуруну вя бюлмялярини, фондуну якс 
етдирян дахили китабхана учоту; 



 Дювлят статистик эюстяриъиляринин гейдини апаран 
«Китабхана фондунун цчот китабы»; 

 Хцсуси нюв дювлят сянядляринин учоту (надир китаблар, 
китабхана фондунда олан архив сянядляри); 
Китабхана фондунун обйектини онун нювцндян вя 

материалындан асылы олмайараг сянядляр тяшкил едир.  
 «Китабхана фондларынын цчоту вя елми-техники 
информасийа органларынын ващидляри» 7.20-80 сайлы стандартын 
тялябляриня уйьун олараг, фондун щяъми вя щярякяти ясас вя 
ялавя ващидляря эюря юлчцлцр. 
 Бцтцн нюв няшрлярин (гязетлярдян башга) вя чап 
олунмамыш материалларын учот фондунун ясас ващидляри 
бунлардыр: 

- Ад – щяр бир йени вя ялавя няшрляр, сярлювщя вя диэяр 
тяртибат елементляриня эюря сечилян мцхтялиф сянядлярдир. 

- Нцсхя – фонда дахил едилян вя орадан чыхарылан щяр бир 
айрыъа сяняд ващидидир. 

 Учот фондунун ялавя ващидляриня аиддир: 
- Иллик комплект – дюврц мятбуат няшрляринин ил ярзиндя 
топланмыш нюмряляри фондун бир учот ващиди кими гябул 
едилир. 

- Метрополка – фондун щяъмини тяйин едян бейнялхалг юлчц 
ващидидир. Бир метр стеллаж ряфлярдя йерляшян няшрляря вя 
диэяр сянядляря тятбиг едилир. 

- Тикилмиш вя йа ъилдлянмиш дюврц няшрляр фондун бир учот 
ващиди кими гябул едилир. 

 Мцяййян нюв сянядляр цчцн хцсуси учот ващидляри тяйин 
едилир. Мясялян, дяръ олунмамыш сянядляр цчцн ясас учот 
ващидляри нцсхя вя аддыр. Журналлар цчцн ясас учот ващидляри 
нцсхя, ъилд, нюмря, бурахылыш вя няшрин адыдыр. Гязетляр учун 
иллик комплекти вя гязетин адыдыр. Аудиовизуал сянядляря тяйин 
едилян ясас юлчц ващидляри нцсхя вя онун адыдыр. Компакт 
дисклярин нцсхяляриня диск, видеофилмляря кассет; микрофишляр 
адларла учота алыныр. Електрон няшрляринин ващид учоту дискет, 



компакт-диск (СД)-лярин адларыйла учота алыныр. Китабханаларда 
ики нюв учот: цмуми вя фярди цчот формасы тятбиг едилир. 
  Цмуми учот китабхана фонду, онун тяркиби вя баш верян 
дяйишикликляр щаггында цмуми мялумат верир. Фярди учот ися 
щяр бир китаб нцсхясинин цчота алынмасыдыр. Мяркязи 
Китабхананын Комплектляшдирмя вя китабишлямя шюбяси МКС-
ин ващид фонду цчцн учоту «Китабхана фондунун цчот 
китабын»да апарыр; системин структур бюлмяляринин фонду цчцн 
«Китабхана фондунун цчот китабы»нын биринъи вя икинъи 
щиссяляриндя апарылыр. Мяркязи китабхананын фонду цчцн учот 
йалныз «Китабхана фондунун цчот китабы» нын цчцнъц 
щиссясиндя апарылыр. 
 Цмуми учот цчцн форма «Цмуми учот китабы» сайылыр вя 
цч щиссядян ибарятдир: 1-ъи щиссядя фонда дахил олма;  
2-ъи щиссядя  фонддан чыхарма; 3-ъц щиссядя ися фондун 
цчотунун йекуну гейд едилир. 
 Фярди учот формасы «Инвентар китабы» сайылыр. 
 Китабханайа дахил олан чап ясярляри яввялъя цмуми 
учота сонра ися фярди учота алынмалыдыр. Цмумиййятля, 
китабханайа дахил олан йени няшрляр вя диэяр материаллар К вя 
КШ-дя гошма сянядляр цзря (щесаб, фактура, акт, чекин суряти 
вя с.) гябул едилмяли, алынан няшрляр гошма сянядлярля 
тутушдурулмалы, мцяллифлярин фамилийасы, китабын сярлювщяси, 
гиймяти, нцсхяси йохланылмалыдыр. 
 Мцхтялиф мянбялярдян дахил олан китаб баьламаларында 
гошма сянядля уйьунсузлуг, щабеля гцсурлу китаблар ашкар 
едилдикдя мцтляг акт тяртиб едилмялидир. Актын биринъи нцсхяси К 
вя КШ-дя сахланылыр, икинъи нцсхяси ися ядябиййаты эюндярян 
мцяссися вя тяшкилата эюндярилир. Бяхшиш кими верилян китаблара 
вя материаллара да акт тяртиб едилмяли вя мцтляг 
гиймятляндирилмялидир.  
 



ДАХИЛ  ОЛАН  ЯДЯБИЙЙАТЫН 
ЦМУМИ  УЧОТА АЛЫНМА  ГАЙДАЛАРЫ 

 
 МКС-я дахил олан китаблар вя диэяр материаллар гошма 
сянядляр цзря гябул едилдикдян сонра учота алынмаг цчцн 
«Китабхана фондунун учот китабы»нын 1-ъи щиссяси олан «Фонда 
дахил олма» щиссясиндя гейд едилмялидир.  
 Щяр бир учот сяняди кими учот китабынын долдурулмасында 
китабханачыдан сялигяли вя дягиглийя риайят олунмасы тяляб 
олунур. Китабханачы учот китабынын щяр бир сцтунуну долдуран 
заман мцтляг мцяййян гайдалары ялдя рящбяр тутмалыдыр. 
Щямин гайдалар ашаьыдакылардыр:  
 «Китабхана фондунун учот китабы»нын биринъи щиссясиндя 1 
нюмряли йазыдан яввял «Кючцрмя» сятриндя китабхана 
фондунда олан учот ващидляринин сайы эюстярилян эириш йазысы 
верилир. Бу рягям Мяркязи Китабхананын вя китабхана 
филиалларынын инвентар китабларынын щесабланмасы йолу иля 
мцяййян олунур. Бу йазы ашаьыдакы формада верилир: 
(01.01.2005-ъи ил ярзиндя вардыр вя «Китабхана фондунун учот 
китабы»нын бцтцн графалары долдурулур.) 
Графа 1. «Йазылма тарихи» йазылан эцн долдурулур. 
Графа 2. «Сыра иля йазылма №-си» щяр ил бир гайда олараг № 1-
дян башланыр вя сонракы китаблара ардыъыл сыра нюмряляр верилир. 
Графа 3. «Щарадан дахил олмушдур» щиссясиндя дахил олан 
мянбялярин гыса гейдляри апарылыр. Мясялян, коллектор маьаза: 
баьышлама, абуня, дяйишдирмяк.  
Графа 4. «Гошма сянядин №-си вя тарихи» сцтунунда щесаб вя 
йа щесаб-фактура нюмряси эюстярилир. Яэяр китаб акта эюря гябул 
едилярся, онда «Акт №-си» йазылмалыдыр. Сонракы графаларда 
дахил олмуш ядябиййат мязмунуна вя нювцня эюря цчота 
эютцрцлцр. Бу графада нцсхялярин мигдары, онларын нюв вя 
мязмунуна эюря бюлэцсц апарылыр «Рус дилиндя» вя «Милли 
дилдя» графаларда цмуми дахил олан ядябиййат дил 
мянсубиййятиня эюря сечилир вя онларын мигдары эюстярилир. 
Щазырда охуъуларын инэилис дилиня артан тялябатыны нязяря алараг 
цчот китабында «Хариъи диллярдя» графанын тятбиг едилмяси 



мягсядяуйьундур. Сятрин сон графасында мцщасибатын ишчиси 
дахил олан китаб партийасы цчцн сянядин гябулу щаггында, 
структур бюлмялярин рящбярляри ися нювбяти няшр вя материалларын 
гябулу щаггында имза едир.  
 «Китабхана фондунун учот китабы»нын 2-ъи щиссясиндя 
китабхананын ващид фондундан чыхарылан китаб вя китабчаларын, 
щабеля диэяр няшр вя материалларын щамысы гейдя алыныр. 
 Мязмунъа ящямиййятини итирмиш вя кющнялмиш няшрлярин 
вя материалларын фондлардан чыхарылмасы ямялиййаты илдя ян азы 
бир дяфя апарылыр. «Мязмунъа ящямиййятини итирмиш вя 
кющнялмиш няшрлярин китабхана фондларындан чыхарылмасы 
гайдасы щаггында» Тялимата эюря щямин гайдалар идаря  
табелийиндян асылы олмайараг, бцтцн китабханалар цчцн 
зяруридир. 
 Учот китабынын икинъи щиссясиндя ашаьыдакылар эюстярилир: 
тарих, сыра нюмряси, актын нюмряси, чыхарылан нцсхялярин 
мигдары, онларын нюв вя мязмуна эюря бюлэцсц, дилляря эюря 
сайы. 
 Щяр илин сонунда фондун щярякят йекуну щаггында 
мялуматлар мяъбури гайдада апарылыр вя учот китабынын 3-ъц 
щиссясиндя долдурулур. МКС-дя бу гайдалар квартал, 6 ай цзря 
апарыла биляр. Беляликля, илин сонунда К вя КШ ващид фондуна 
вя МКС-нин структур бюлмяляринин фондларына дахил олан 
ядябиййатын вя щабеля бу фондлардан чыхарылан ядябиййатын 
йекуну вурулур, бцтювлцкдя МКС цзря вя еляъя дя айры-айры 
структур бюлмяляр цзря айрылыгда, эялян илин яввялиня олан 
фондун мигдары мцяййян едилир. 
 
 

КИТАБ  ВЯ  КИТАБЧАЛАРЫН  ФЯРДИ  УЧОТУ 
 
 Фярди учот фонда дахил едилян вя чыхарылан щяр бир китаб вя 
китабчаларын, щямчинин аудиовизуал материалларын гейдя 
алынмасыдыр. Фонда дахил олан щяр бир нцсхяйя айрыъа инвентар 
нюмряси верилир ки, щямин нюмря башга няшря вериля билмяз. 
Инвентар китабы щяр бир китаб щаггында анъаг ясас мялуматлары 



юзцндя якс етдирмякля йанашы, китабхананын башлыъа учот китабы 
сайылыр вя пул сяняди мащиййятини ифадя едир, чцнки ора дахил 
едилян щяр бир китаб китабхананын балансында юз яксини тапыр. 
Инвентар китабында щяр бир китаба гиймят тяйин едилир вя онларын 
алынма вахты щаггында мялуматлар верилир. Инвентар китабы 
цмуми учот китабы иля ялагядардыр вя она эюря дя (мясялян, 
малиййя йохламалары заманы) щансы гошма сянядя эюря дахил 
олдуьуну, верилмиш партийадан бцтцн китабларын инвентар китабда 
гейд едилдийини йохламаьа имкан верир. Бундан ялавя, инвентар 
китабына, ясасян бу вя йа диэяр китабын китабханада олуб-
олмадыьыны, яэяр силинибся, щансы акта эюря вя ня вахт 
силиндийини, щямчинин щансы сябябя эюря фонддан чыхарылдыьыны 
юйрянмяк олар. Китабхана фонду инвентар китабына ясасян 
йохланылыр. Беляликля, инвентар китабы китабхана фондунун 
мцщафизясиня нязаряти тямин едир. 
 Инвентар китабы китабханада даими сахланылдыьына эюря 
онун долдурулмасы чох дягиглик тяляб едир. Йазылары позмаг, 
силмяк, дцзялишляр етмяк гяти йолверилмяздяир. Инвентар 
китабында гейд апармаздан яввял, сящифяляри нюмрялямяк вя 
инвентар нюмрясини гоймаг лазымдыр. Щяр бир сящифя 20 нцсхя 
чап мящсулу цчцн нязярдя тутулур. Сящвя йол вермямяк цчцн 
сящифядя яввялъя сонунъу инвентар нюмрясини гоймаг 
мяслящятдир. Онлар мцяййян комбинасийалы рягямлярля 
гуртармалыдыр: 20… 40… 60…80…00 вя сонра сящифя там 
долдурулур. 
 Китабхана фондуна дахил олан щяр бир няшря нювбяти 
инвентар нюмряси верилир вя йа ейни заманда учот карточкасында 
(цз щиссясиндя ортада мятнин цстцндя) няшрин щяр бир 
нцсхясинин титул вярягясиндя вя китаб формулйарында да штемпел  
вурулур. Щямин няшрин йенидян вя ялавя дахил олан бцтцн 
нцсхяляри щямин карточкада вя онун нюмряси алтында гейд 
олунур. 
 Чохъилдли ясярлярин бир ъилдинин бцтцн нцсхяляриня бир 
инвентар нюмряси верилир. Бир гайда олараг, фонддан чыхарылан 
няшрлярин инвентар нюмряляри йени дахил олан няшрляря верилир. 



Китабхана фондуна дахил олан китаб вя китабчаларын фярди учоту 
К вя КШ тяряфиндян учот каталогунун карточкаларында апарылыр. 
Китабын щяр бир  няшри цчцн айрыъа бир карточка долдурулур вя 
она нювбяти инвентар нюмряси верилир. Щяъми 48 сящифядян артыг 
олмайан няшрлярин учот каталогунун карточкаларында инвентар 
нюмряси гейд едилмир.  
 Китабхана-филиаллара эюндярилян няшр вя материалларын 
фярди учоту К вя КШ-йя дахил олан ядябиййатын гейд журналында 
«Инвентар нюмрялярин сийащысы»нда апарылыр вя инвентар 
нюмряляри ардыъыллыгла гейд едилир. Инвентар китабынын «Йазылма 
тарихи» графасында эцн вя ай гейд апарылан вахтдан йазылыр. Щяр 
бир сятрдя онлар йенидян тякрар едилмир вя йени сящифяйя 
кечдикдя онун биринъи сятриндя йазылма тарихи гейд едилир.  
 «Мцяллиф вя сярлювщя» графасына ики сятир айрылыр вя китаб 
щаггында мялуматлар титул вярягясиндян эютцрцлцр. «Няшр или» 
графасында  няшр илинин ахырынъы ики рягями гейд едилир.. 
«Гиймят» графасында китабын гиймяти «ман.» вя «гяп.» 
щярфляри иля долдурулмалыдыр. Пулсуз дахил олан китаблар няшр 
кейфиййятиня вя диэяр критерийалара ясасян 
гиймятляндирилмялидир. 
 МКС-ляр цчцн фярди учотун ашаьыдакы спесифик 
хцсусиййятляри вардыр: 

 Фонда дахил олма вахтындан асылы олмайараг, бир няшрин 
бцтцн нцсхяляриня ващид инвентар нюмряси верилир; 

 Учоту апармаг цчцн графалара бюлцнмцш каталог 
карточкаларындан истифадя едилир; 

 Карточканын цз щиссясиндя няшрин ады вя мялуматларын 
тясвири верилир, няшрин нцсхяси гошма сяняддя эюстярилир; 
няшря верилян  инвентар нюмря йазылыр; 

 Карточканын арха тяряфиндя МКС-нин структур 
бюлмяляриня эюндярилян нцсхялярин сайы йазылыр; 

 Карточкалар ясасында учотун ялифба каталогу тяртиб едилир. 
Бу да МКС цзря фондун учотуну бирляшдирмяйя имкан 
верир. 



Журналлар гейд карточкасынын цз щиссясиндя учота алыныр 
вя бу карточка ейни заманда щям дя журналларын фярди учот 
формасы щесаб едилир. Журналларын МКС-я вя филиаллара дахил 
олан бцтцн нюмряляри щямин журналларын гейд карточкаларынын 
мцяййян олунмуш графаларында гейд олунур вя онлара 
штемпел вурулур. 

 
ЧЫХАРЫЛАН  НЯШРЛЯРИН  УЧОТУ 

 
 Ядябиййатын китабхана фондундан чыхарылмасы сябябляри 
ашаьыдакылардыр: 
• Охуъулара мцяййян мцддят ярзиндя хидмят едян 
китабларын бир щиссяси кющнялир вя онлар фонддан чыхарылыр; 

• Охуъулар тяряфиндян итирилян вя гайтарылмайан китаблар 
фондун балансындан силинир вя онларын явязиня гябул 
едилмиш ядябиййат йени дахил олан ядябиййат кими учота 
алыныр; 

• Мязмунъа кющнялмиш щесаб едилян китаблар систематик 
олараг китабхана фондларындан тямизлянилир; 

• Бязян китабханаларда профиля уйьун олмайан вя щямчинин 
дублет няшрляр топланылыр. Артыг няшрляр вя профиля уйьун 
эялмяйян китабларын башга китабханалара верилдийи заман 
фонддан чыхарылыр.  
Китабларын вя диэяр няшрлярин чыхарылмасы мцтляг 

сянядляшдирилмяли вя мцяййян олунмуш тялимата ясасян, акт 
тяртиб етмякля щяйата кечирилмялидир. Гайдайа эюря ики 
нцсхядя тяртиб едилян щяр бир акт китабхананын директору вя 
йа китабхананын табе олдуьу мцяссисянин рящбярлийи 
тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра щцгуги сяняд сайылыр. 
Акт тясдиг олундугдан сонра, «Цмуми учот китабы»нын II 
щиссясиндя щямин акт цзря фондундан ядябиййат чыхарылан 
структур бюлмянин вя китабхана-филиалын китаб фондунун учот 
китабларында мцвафиг гейдляр апарылыр. II щиссянин 
долдурулмасы цчцн гайдалар I щиссядя олдуьу кимидир. 
Дяйишиклик анъаг I вя II графалара аиддир. Актын ардыъыл 



нюмряси вя тясдиг едилмя тарихи I графада йазылыр. Сонра ися 
чыхарылмыш ядябиййатын инвентар китабындан силинмяси лазым 
эялир. Щямчинин учот каталогунун арха тяряфиндя актын 
нюмряси вя акт цзря бцтювлцкдя МКС цзря чыхарылан 
няшрлярин мигдары щаггында мцвафиг гейдляр едилир. Ону да 
гейд етмяк лазымдыр ки, МКС-дя фондун цмуми дяйяринин 
учоту мцщасибат тяряфиндян апарылыр.  

  
 

ФОНДУН  ЙОХЛАНЫЛМАСЫ 
 

Фондун учотуна нязарят функсийасы йохлама йолу иля 
реаллашдырылыр. Фондун йохланылмасы - китабхана фондунда 
гейдя алынмыш няшрлярин учот сянядляринин вя диэярляринин 
мювъудлуьуну мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.  Йохлама 
учот сянядляриндяки гейдляри фонда эюря  тутушдурмагла 
щяйата кечирилир. 

Азярбайъан Республикасынын «Мцщасибат учоту 
щаггында» ганунуна эюря китабхана фондунун мяъбури 
йохланылмасы ашаьыдакы щалларда мягбул сайылыр: 
- мадди-мясулиййятли шяхс дяйишилдикдя; 
- оьурлуг, вязифядян суи- истифадя вя сянядлярин хараб олма 
щалларынын ашкар олундуьу щалларда; 

- тябии фялакят, йаньын вя диэяр фювгяладя щалларда; 
- китабхананын ляьв едилдийи вя йа йенидян тяшкил едилдийи 
щалларда. 

 Фондун йохланылмасы ашаьыдакы мцддятляря эюря 
апарылмалыдыр: 
- сейфлярдя сахланылан ян гиймятли фондлар – илдя бир дяфя; 
- надир фондлар – цч илдя бир дяфя; 
- гиймятли фондлар – беш илдя бир дяфя; 
- 100 мин цчот ващиди олан  китабхана фондлары – беш илдя бир 
дяфя; 

- 200 миня гядяр учот ващиди олан фондлар – йедди илдя бир 
дяфя; 



- 200 миндян 1 милйона гядяр учот ващиди олан фондлар – 
10 илдя бир дяфя; 

- 1 милйондан йухары учот ващиди олан фондлар – мярщяля-
мярщяля сечим гайдасында йохланылыр вя он беш ил 
мцддятиндя бцтцн фондун йохланылмасы баша чатмалыдыр.  

 Гейд етмяк лазымдыр ки, фондун йохланылмасы китабхана 
ишиндя ян мясулиййятли вязифялярдян биридир. Чцнки бу иш 
китабханачылара учотун апарылмасынын вязиййяти, инвентар вя 
цмуми учот китабларында гейдлярин долдурулмасынын 
дягиглийи, китабханадан ядябиййатын чыхарылмасы гайдаларына 
ня дяряъядя дцзэцн риайят едилмяси щаггында айдын тясяввцр 
йарадыр. Бундан ялавя, фондун йохланылмасы ядябиййатын 
ряфлярдя дцзцлцш гайдаларына нязарят механизмини 
эцъляндирир вя китабларын ишлямя технолоэийасында бурахылмыш 
сящвлярин дцзялдилмясиня стимул йарадыр.  
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САЩИБКАРЛАРА  КИТАБХАНА  ХИДМЯТИ 

 
Сащибкарлыг фяалиййяти – вятяндашларын мянфяят ялдя 

етмяйя йюнялдилмиш фяалиййятини якс етдирир. Сащибкарлыг 
фяалиййяти щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунуна 
цйьун олараг сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри ашаьыдакылар 
ола биляр: 

 Ганунла мцяййян едилмиш щцгуги фяалиййяти 
мящдудлашдырылмайан республика вятяндашлары; 

 Азярбайъан Республикасы ганунчулуьу иля мцяййян 
едилмиш сялащиййятляри дахилиндя хариъи дювлятлярин 
вятяндашлары вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр; 

 Вятяндашларын бирлийи - коллектив сащибкарлыг; 
Сащибкарлыг статусу мцяссися ганунчулуг актлары иля 

мцяййян едилмиш гайдада дювлят гейдиййатындан кечдикдян 
сонра верилир. Гейдиййатсыз сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олмаг гадаьандыр. 

Муздлу ямяк ъялб етмядян щяйата кечирилян сащибкарлыг 
фяалиййяти фярди ямяк фяалиййяти кими гейдиййатдан кечирилир. 
Муздлу ямяк ъялб етмякля щяйата кечирилян сащибкарлыг 
фяалиййяти мцяссися кими гейдиййатдан кечирилир. Базар 
игтисадиййатлы юлкялярин сащибкарлыг структурунун ясас щалгалары 
орта вя хырда сащибкарлыгдыр. Сащибкарлыьын орта вя хырда 
груплара бюлцнмяси заманы капиталын щяъми, ишчилярин сайы вя с. 
амилляр нязяря алыныр. 

Орта вя хырда сащибкарлыг йцксяк сащибкарлыг усталыьы, 
«ялверишли олмайан сащяляря» чыхмаг цчцн даими щазырлыг, 
истещсал ихтисаслашмасынын чевик дяйишкянлийи, йцксяк ямяк 
мядяниййяти вя с. тяляб едир. 

Гярб юлкяляриндя орта вя хырда сащибкарлыьа дювлят 
тяряфиндян йардым онлара ири фирмаларла рягабятдя юз 
цстцнлцклярини цзя чыхармаьа кюмяк едян ялверишли шяраитин 
йарадылмасында, щямчинин верэи-малиййя эцзяштляринин 
верилмясиндя юз яксини тапыр. 



Авропа Игтисади Бирлийиндя фяалиййят эюстярян 13,4 млн. 
(2000-ъы илдя) ширкятлярин 91 %-и ишчиляринин 10 няфярдян олан 
кичик мцяссисялярдир. Онларда АИБ-ин ямяк ещтийатларыны тяшкил 
едян, 92 млн. адамын 27 %-и ишляйир. 

Йапон експертляринин фикринъя, Йапонийа игтисадиййатынын 
сон онилликлярдяки йцксялиши хырда ширкятлярин сайынын артмасы иля 
баьлыдыр. 
 Кичик мцяссисялярин мювгейинин мющкямлянмясинин 
ясас сябяби онларын чевиклийи, йени технолоэийаны ъялд тятбиг 
етмяк габилиййятидир. Мясялян, сон онилликлярдя Йапонийанын 
«Ниссан», «Тойота», «Тошиба» кими ири корпоросийалары 
эетдикъя ихтисаслашдырылмыш деталларын хырда тяъщизатларына цз 
тутурлар, чцнки юзляри бу деталларын кцтляви истещсалыны ващид 
истещсал тяшкили чярчивясчиндя тямин едя билмирляр. 
 Бундан башга, кичик бизнесин характерик ъящятляриндян 
бири онун йенилийя ъан атмасы, рискя мейилли олмасыдыр. 
Тягдирялайигдир ки, мцфлисляшмя ифлас кими дейил, эяляъякдя 
мцвяффягиййятляр газанмаьын дярси кими гябул едилир. 
Мясялян, Америкада щяр кяс билир ки, Щенри Форд ики дяфя 
мцфлисляшмишдир. Хырда бизнес мяшьуллуьу сабитляшдирян ясас 
факторлардан биридир. Мясялян, сон он беш илдя АБШ-да 30 
милйон йени иш йери йарадылмышдыр ки, бунларын да 80 фаизи хырда 
вя орта фирмаларын пайына дцшцр.  
 Сон илляр республика президенти Илщам Ялийевин эюстяриши 
ясасында  сащибкарлыг фяалиййятиня эюря ящалинин 20 фаизи ишля 
тямин олунмушдур.  

Халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя истещсалын 
интенсивляшдирилмясинин игтисадиййатын идаря олунмасынын форма 
вя цсулларыны даим тякмилляшдирилмясини тяляб едир.  

Сащибкарлыьын щяйата кечирилмясиндя кейфиййятъя йени 
мярщяля башланмышдыр. Бунунла ялагядар олараг 
республикамызын щяр йериндя сащибкарлыгла мяшьул олан 
мцяссисяляр йарадылмыш вя онлар щяртяряфли фяалиййят 
эюстярирляр. Сащибкарлыьын ясас мягсяди истещсалын 
интенсивляшдирилмяси, иътимаи инкишафы мянзил-мяишят вя мядяни 



шяраитинин йахшылашдырылмасы иля баьлы проблемляри щялл етмякдян 
ибарятдир. 

Республика рящбярлийинин мцвафиг сащядя иряли сцрдцйц 
вязифялярин мцвяффягиййятля йериня йетирилмясиндя, 
республикада мящсул истещсалынын сцрятля йцксялдилмясиндя 
йени типли идаряетмя системи олан сащибкарлыг мцщцм рол 
ойнайыр. 

Республикамызын бцтцн китабханалары  сащибкарлыг 
сащясиндяки материаллары фяал тяблиь едир. Китабханаларын ясас 
диггяти ящалийя эюстярилян китабхана вя мялумат хидмятинин 
вязиййятини йахшылашдырмаьа йюнялдилмишдир. Щазырда йалныз 
Мядяниййят Назирлийи системиндя 4000-я йахын китабхана 
хидмят эюстярир. Щяр бир йашайыш мянтягяси вя истещсал сащяси 
китабхана хидмяти иля тямин олунмушдур. Китабханалар юз 
фяалиййяти иля охуъуларын дцнйаэюрцшцнцн, мянявиййатынын, 
фяал щяйат мювгейинин формалашмасына кюмяк едир, 
маарифлянмясиня эцндялик гайьы эюстярир.  
 Оператив китабхана вя информасийа хидмяти бахымындан 
сащибкарлыьын рящбярляриня, мцщяндис-техник ишчиляриня, еляъя 
дя ямякчиляря эюстярилян китабхана хидмяти хцсуси ящямиййят 
кясб едир.  
 Мялумдур ки, китабханалар щяр йердя идеоложи дайаг 
мянтягяси щесаб олунур. Бу нюгтейи нязярдян китабханалар 
сащибкарлыьын гаршысында дуран вязифяляри юзляринин цмдя 
вязифяляри щесаб етмяли, сащибкарлыгла мяшьул олан шяхсляря 
китабхана вя информасийа хидмятини тяляб олунан сявиййяйя 
галдырмалыдырлар. Сащибкарлыгла мяшьул олан адамлара китабхана 
вя информасийа хидмятинин цмуми системиндя 
Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системляри (МКС) апарыъы 
китабхана щесаб олундуьундан бу сащядя онларын цзяриня даща 
мцщцм вязифяляр дцшцр. МКС-ин ясас вязифяляриндян бири 
яразисиндя йерляшян диэяр систем китабханаларын фяалиййятини 
ялагяляндирмякдян, сащибкарлыьа эюстярилян китабхана 
хидмятини ващид мягсядя йюнялтмякдян ибарятдир. 



 Сащибкарлыьа даир ядябиййатын тяблиьи иля ялагядар районда 
мяркязи китабхананын рящбярлийи алтында ващид хидмят планы 
щазырламалыдыр. Ващид план щазырланаркян рящбяр 
материалларында гаршыйа гойулмуш вязифяляр нязяря алынмалыдыр. 
Гаршыда дуран вязифялярля ялагядар олараг сащибкарлара, 
мцщяндис-техник ишчиляриня китабхана информасийа хидмятинин 
планыны тяртиб едяркян бир сыра мцщцм истигамятлярдя иш 
апарылмасыны  нязярдя тутмаг лазымдыр.  
 Бу мцщцм истигамятляр ашаьыдакылардыр: 

• сащибкарлыгла мяшьул олан ишчилярин пешя тялябатынын цзя 
чыхарылмасы вя дягигляшдирилмяси; 

• цзя чыхарылмыш мялумат тялябатынын олунмасы вя онун 
тящлили; 

• пешя тялябатыны юдямяйя кюмяк мягсядиля китабхана 
вя сораг мялумат фондунун дцзэцн оператив 
комплектляшдирилмяси; 

• сащибкарлыгла чалышанлар цчцн йени ядябиййатын мялумат 
бцллетенинин щазырланмасы; 

• сащибкарлыьа табе олан вя даими китабханасы олмайан 
мцяссисялярдя МКС-ин китаб верилмяси мянтягясинин 
йарадылмасы; 

• сащибкарлара вя мцтяхяссисляря фярди мялумат 
хидмятинин тяшкили; 

• мяркязи китабханаларда, филиалларда, щямкарлар 
иттифаглары китабханаларында, ейни заманда мцяссися вя 
бригадаларда ващид «Мялумат эцнц», «Мцтяхяссис 
эцнц» кечирмяк; 

• айры-айры сащибкарлыг пешяляриня даир ядябийатын тяблиьи 
вя с. 

 Щал-щазырда сащибкарлыьын щяйата кечирилмясиня кюмяк 
мягсядиля елми-кцтляви вя истещсалат-техники ядябиййатын 
бурахылмасына хцсуси диггят йетирилир. Мящз буна эюря дя бу 
гябилдян олан ядябиййатын ялдя олунмасы цчцн няшриййатлара вя 
китабхана коллекторуна мцраъият етмяк лазымдыр.  



Чох тяяссцфляр олсун ки, щяля дя республикада 
«Сащибкарларын китабханасы» серийасы алтында ядябиййат чап 
олунмур. Беля серийа сащибкарлара вя мцтяхяссислярин пешя 
тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу 
вя йа диэяр материал, мялумат няшрляри вя с. 
комплектляшдириляркян пешякар мутяхяссислярля 
мяслящятляшмяк даща чох сямяря веряр. Мцтяхяссислярин 
иштиракы иля комплектляшдирилян ядябиййат сащибкарлара хидмят 
мягсядиля йарадылан сораг-мялумат фондунун 
зянэинляшдирилмясиндя щялледиъи ящямиййятя маликдир. 

МКС-ин мяркязи китабханасынын, еляъя дя щяр бир 
китабхана-филиалларынын сащибкарлыьын щяйата кечирилмяси 
истигамятиня йюнялдилмиш ясас нятиъяляриндян ян башлыъасы 
сащибкарлыгла мяшьул олан бцтцн мцтяхяссислярин, мцщяндис-
техник ишчиляринин даими охуъу кими китабханалара ъялб 
едилмясиндян ибарятдир. 

Китабханалардан истифадя етмяйян мцтяхяссисин цзя 
чыхарылмасы иш просесиндя гаршыда дуран мцщцм мясялялярдян 
бири щесаб олунур. Бунун цчцн МКС-ин мяркязи китабханасы 
сащибкарлыгла мяшьул олан мцтяхяссислярин китабхана вя 
информасийа хидмяти иля тямин олунуб-олунмамасынын 
мцяййянляшдирилмясидир. Яразидя йерляшян бу вя йа диэяр 
китабхананын хидмятиндян кянарда галмыш мцтяхяссислярля 
мцнтязям олараг фярди сющбят апармалы вя онларын китабханайа 
ъялб едилмясиня наил олунмалыдыр.  

Мяркязи вя диэяр китабханаларда сащибкарлыгла чалышан 
мцтяхяссис вя охуъуларын гейд картотекасы тяшкил олунмалы вя 
охуъу формулйарында, онларын китабхана вя информсийа 
хидмятинин щансы фирмасындан (ядябиййаты мяркязи 
китабханадан вя йахуд китабхана-филиалдан алыр ; йалныз оху 
залында мцталия едир; фярди вя йа коллектив формада информасийа 
алыр вя с.) истифадя етмяляри барядя хцсуси гейдляр 
апарылмалыдыр. 

Китабхананын абонемент шюбясиндя охуъулары сащяви вя 
пешя яламятляриня эюря груплара айырмаг мяслящятдир. Бу 



сащибкарлыгла мяшьул оланларын мялумата олан тялябатлары 
ясасында онлара даща сямяряли хидмят эюстярмяйя имкан верир. 

Сащибкарлыгла мяшьул олан мцтяхяссисляря оператив 
гайдада мялумат вермякдя мяркязи китабхананын щазырладыьы 
йени ядябиййат сийащылары вя мялумат бцллетенляри хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Мялумат бцллетенляринин максимум 
сямяря вермяси цчцн МКС-я дахил олан йени ядябиййатла 
йанашы, сащибкарлыгла мяшьул олан идаря вя мцяссисялярин 
китабханаларына вя йа мялумат фондларына, щямчинин диэяр 
китабханалара дахил олан йени няшрляр дя бцллетенлярдя якс 
етдирлмялидир. Мялумат бцллетенляринин сащибкарлара вахтында 
чатдырылмасы онларын пешя мцталиясиня мцсбят тясир эюстярир. 

Истещсалын интенсивляшдирилдийи индики шяраитдя ядябиййатын 
тяблиьи ишиндя кцтляви информасийанын ролу даща да йцксякдир. 
Бу бахымдан сащибкарлыьын гаршысында дуран вязифялярля баьлы 
айры-айры сянядлярин, мялумат мянбялярин, пешя ядябиййатынын 
кцтляви тяблиьи мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Бу мягсядля МКС-ин мяркязи китабханасында вя 
китабхана-филиалларда, щямчинин диэяр китабханаларда ващид план 
ясасында мцнтязям олараг «Мялумат эцнц», «Мцтяхяссис 
эцнц» кечирилмялидир.  

Бу тядбирляр заманы йени мялумат вя сораг няшрляри, 
еляъя дя ян зярури ядябиййат мцвяггяти олараг щямин 
китабханада топланмалыдыр. «Мялумат эцнц»нцн кечириляъяйи 
щаггында йерли радио вя мятбуат васитясиля сащибкарлара, айры-
айры мцяссисяляря, мцтяхяссисляря вя рящбяр ишчиляря 
габагъадан мялумат верилмялидир. 

Мялумдур ки, мцтяхяссис охуъулары йалныз йени ядябиййат 
дейил, яввялки иллярдя няшр олунмуш ихтисас ядябиййаты да 
марагландырыр. Яввялляр чапдан бурахылмыш ихтисас ядябиййаты 
щаггында ятрафлы мялумат вермяк цчцн «Мцтяхяссис эцнц» 
тяшкил етмяк мягсядяуйьундур. 

Сащибкарлара китабхана вя информасийа хидмятини 
йахшылашдырмаг китабханачыларын гаршысында дуран ваъиб 
мясялялярдян биридир. Хидмят просесиндя китабханачы 



унутмамалыдыр ки, идаря рящбярляри илк нювбядя бюйцк бир 
ямяк коллективинин тярбийячисидир. Бу бахымдан 
зящмяткешлярин мяняви тярбийясиня, иътимаи-психоложи вя 
идаряетмянин башга проблемляриня даир йени ядябиййаты онларын 
нязяриня чатдырмаг олдугъа зяруридир. Рящбяр ишчиляриня 
верилян бу мялуматлар оператив характер дашымалыдыр. 
Китабханаларда идаряетмянин щяр щансы проблеминя щяср 
олунмуш хцсуси «Эцнляр» тяшкил етмяк олар. Щямин тядбирдя 
«Идаряетмянин психоложи проблемляри», «Иътимаи идаряетмя 
мясяляляри», «Ямяк коллективляринин идаря  олунмасынын 
иътимаи-психоложи проблемляри», «Мцасир сащибкар неъя 
олмалыдыр» вя с. мювзуларда мярузяляр вя тювсийя олунаъаг 
пешя ядябиййатынын иъмалыны тяшкил етмяк олар. Бу заман йалныз 
МКС-ин фондунда олан мцвафиг ядябиййатла кифайятлянмяк 
дцзэцн дейил. КАА йолу иля республиканын бюйцк 
китабханаларындан мювзу иля баьлы ялавя ядябиййат ялдя етмяк 
лазымдыр.  

Цмумиййятля сащибкарлара китабхана вя информасийа 
хидмятинин тякмилляшдирилмяси просесиндя, йерлярдя йаранмыш 
габагъыл тяърцбянин юйрянилмяси вя тяблиьи дя мцщцм 
ящямиййятя маликдир. Габагъыл тяърцбянин тяблиьи иля районда 
методики мяркяз щесаб олунан МКС-ин мяркязи китабханасы 
даща ъидди мяшьул олмалыдыр. Бу мягсядля районда ян йахшы 
китабхана-филиалын базасы ясасында китабхана ишчиляринин габагъыл 
тяърцбя мяктябини йаратмаг мягсядяуйьундур. 

Сащибкарлара китабхана вя информасийа хидмятини 
ялагяляндирмяк вя системли шякля салмаг мягсядиля щямкарлар 
иттифагларынын, щямчинин айры-айры идаря вя мцяссисялярин 
семинарларында мцнтязям иштирак етмялидирляр. 

Сащибкарлыг сащясиндя гаршыйа гойдуьу вязифялярин 
щяйата кечирилмяси мцвафиг охуъу групларына эюстярилян 
китабхана вя мялумат хидмятини даща да тякмилляшдирмяйи 
тяляб едир. Бу бахымдан китабханаларла елми-техники 
информасийа (ЕТИ) органларынын ялагясини мющкямляндирмяк 
индики шяраитдя мцсбят рол ойнайыр. 



Китабханаларда елми-техники информасийа органларынын вя 
сащибкарлыгла мяшьул олан мцяссисяляринин гаршылыглы 
фяалиййятинин ясас мягсяди елмин наилиййятлярини вя габагъыл 
тяърцбяни тяблиь етмякдян вя йаймагдан, сащибкарларын идейа-
сийаси, ямяк, мяняви вя естетик тярбийясиня тясир 
эюстярмякдян, интенсивляшмяни сцрятляндирмякдян, ишин 
кейфиййятини йцксялтмякдян вя с. ибарятдир. 

Щал-щазырда республикамызда сащибкарлар арасында елми-
техники информасийа органларынын йарадылмасы зярури шяртлярдян 
биридир. ЕТИ органларынын тяшкили просесиндя китабханаларын 
иштиракы мцщцм рол ойнайыр. 

Сащибкарлыг мцяссисяляриндя ЕТИ органларынын йарадылмасы 
илк нювбядя елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси 
шяраитиндя елми биликлярин интеграсийасы вя дифференсийасы иля 
даща сых ялагядардыр. Чцнки, елми-техники йениликлярин ахтарышы, 
тящлили, сечилмяси вя нящайят, онун истещсалата тятбиги елми-
техники информасийа органларынын мцтяхяссис ишчиляри тяряфиндян 
щяйата кечирилмялидир. ЕТИ органларынын мцтяхяссисляри айры-
айры тясяррцфатларын вя мцтяхяссисляринин габагъыл тяърцбясини 
эениш йаймаг мягсядиля ону щяртяряфли юйрянир вя тящлил 
етмялидирляр. 

ЕТИ органларынын ясас иши ядябиййаты юйрянмяк ясасында 
гурулмалыдыр. Ядябиййат фондунун максимум истифадясини 
тяшкил етмяк вя фондда тякрар няшрлярин топланмасынын гаршысыны 
алмаг мягсядиля ЕТИ органлары юз ишлярини мяркязи китабхана 
иля ялагяли гурмалыдыр. 

Сон илляр МКС-лярдя мцтяхяссислярля ихтисас ядябиййаты 
щаггында кцтляви, груп вя фярди метод вя формаларла мялумат 
верилмяси иши ящямиййятли дяряъядя эенишлянмишдир. Йалныз 
китабханаларда дейил, мцяссися  вя тяшкилатларда да мялумат 
эцнляринин кечирилмяси артыг яняняйя чеврилмишдир. Демяли, 
универсал фонда малик олан район кцтляви китабханалары 
сащибкарларын мялумата олан тялябатыны там юдямяйя чалышырлар. 
Диэяр тяряфдян ися мцяссися вя тяшкилатларын фондларындан чох 
зяиф истифадя олунур. МКС-ляр вя ЕТИ органлары арасындакы 



ялагяни мющкямляндирмяк, ядябиййаты эениш тяблиь мягсядиля 
сащибкарлыг арасында ващид Сораг-мялумат фонду (СМФ) 
йарадылмалыдыр. Ващид Сораг-мялумат фондунун тяшкилиндя ясас 
мягсяд сащибкарларын мялумат тялябатыны вахтлы-вахтында 
юдямякдян ибарятдир. 

Ващид СМФ тяшкили цчцн илк нювбядя мцтяхяссислярин 
мялумат тялябатыны юйрянмяк лазымдыр. Кцтляви китабханалар 
щямишя бу мясяляйя диггят вермялидир. Китабханалар 
сащибкарлыьын инкишаф истигамятляри иля таныш олмалы, рящбяр 
сянядляри тящлил етмяли, истещсалын инкишаф мейллярини  юйрянмяли 
вя район цзря мцтяхяссислярин тяркибини узя чыхармалыдыр. 
Мяркязи китабхана сащибкарлыг мцяссисяляринин планыны 
юйряняряк китабхана-библиографийа хидмятинин щансы 
истигамятдя гураъаьыны мцяййянляшдирмялидир. Мцтяхяссислярин 
тялимат тялябатынын цзя чыхарылмасы юдянилмиш вя юдянилмямиш 
охуъу сорьуларынын юйрянилмясиня, мялумат хидмятинин йцксяк 
вязиййятдя тяшкилиня имкан йарадыр. Она эюря дя 
китабханаларда юдянилмямиш сорьуларын учотунун апарылмасы 
чох ваъибдир. 

Цзя чыхарылмыш мялумат тялябаты ясасында мювзу сийащысы 
тяртиб олунур ки, бу да сащибкарларын ващид Сораг-мялумат 
фондунун комплектляшдирилмясини ялагяляндириъи мювзу-тиположи 
планынын тяртибиндя мцщцм рол ойнайыр. Ващид СМФ 
комплектляшдирмянин ялагяляндириъи мювзу-тиположи планы 
ясасында формалашдырылыр. 

Ващид Сораг-мялумат фондунун сораг-библиографийа 
апараты МКС-ин мяркязи китабханасында тяшкил олунмалыдыр. 
СМФ-ин сораг-библиографийа апаратына цмуми системли каталог, 
сащибкарлара лазым олан дюврц няшрлярин топлу ялифба каталогу, 
информасийа няшрляринин топлу ялифба картотекасы дахилдир. 

Ялагяляндирилмиш ващид фондунун сораг-библиографийа 
апаратынын тяшкилинин ясас мягсяди мцтяхяссисляря эюстярилян 
мялумат вя китабхана библиографийа хидмятини 
оптималлашдырмагдан ибарятдир. 



Ващид СМФ-нин тяшкили сащибкарлара ващид хидмят планынын 
щяйата кечирилмясиня имкан йарадыр. Ващид хидмят планынын 
щяйата кечирилмяси ися илк нювбядя сащибкарлыьа дахил олан 
бцтцн тяшкилатларын вя мцяссисялярин китабхана вя мялумат 
хидмяти иля ящатя олунмасыны, иътимаи-сийаси, истещсал-техники, 
игтисади вя мялумат ядябиййатынын тяблиьинин форма вя 
методларынын тякмилляшдирилмясиня, габагъыл тяърцбянин эениш 
йайылмасына, мцтяхяссислярин тялябатынын максимум тямин 
етмяк цчцн Сораг-мялумат фондундан вя КАА-дан фяал 
истифадя етмяйя вя с. стимул йарадыр. Ващид хидмят планы цзря 
ишляря МКС-ин мяркязи китабханасы рящбярлик едир. МКС-ин вя 
елми-техники информасийа органларынын ялагяли иши сащибкарлыьын 
ващид СМФ-нин тяшкили, бунун ясасында мцтяхяссисляря 
китабхана-информасийа хидмятинин оптималлашдырылмасы эцнцн 
тялябидир.  
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КИТАБХАНАЛАРДА  КЦТЛЯВИ   ТЯДБИРЛЯРИН 
КЕЧИРИЛМЯСИ  МЕТОДИКАСЫ 

 
 Китабханаларда кцтляви тядбирлярин кечирилмяси  эениш 
охуъу кцтлясини ящатя едир. Кцтляви тядбирлярин ясас формасы 
яйани (китаб сярэиляри вя китабхана плакатлары) вя шифащи (уъадан 
охулар, библиографик иъмаллар, тематик эеъяляр, китаб 
мцзакиряси) тяблиьатдыр.  
 Республикамызын Мяркязляшдирилмиш Китабхана 
Системляринин (МКС) мяркязи китабханалары вя онун филиаллары 
йубилей илиндя охуъулара чатдырылаъаг яйани вя шифащи 
тяблиьатдан эениш истифадя етмялидир.  Бундан ялавя щяр щансы 
бир китабхананын имканы чатмырса плакатлардан вя йахуд юз 
эцъцня чякилмиш рясм вя карикатуралардан истифадя едя биляр. 
Бцтцн шифащи тяблиьат формаларындан мцвафиг гайдада истифадя 
олунмалыдыр. 

Китабханаларда кечирилян кцтляви тядбирлярин мцтяшяккил 
планлы, системли, романтик вя емосионал тяшкили вя кечирилмяси 
ъансыхыъылыьы, формализми арадан галдырыр вя онларын тясир 
эцъцнц артырыр.  Сюзсцз ки, бу тядбирлярин ясас мягсяди бядии 
ирсин ана хяттини охуъулара чатдырмагдан ибарятдир. Беля 
тядбирляр сайясиндя охуъулар республикамызда баш верян 
щадисяляри вя республикамызын эюркямли иътимаи, елм-
мядяниййят хадимляри щаггында дцзэцн мялумат алмыш 
олурлар. 

Еля буна эюря дя китабханаларда мядяни-кцтляви 
тядбирлярин эениш охуъу кцтляси цчцн эяряклилийи вя сямярялилийи 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Тябии ки, мядяни-маариф 
мцяссисяляриндя вя китабханаларда бу формада атылан щяр йени 
аддым милли мядяниййятимизин тяряггисини эенишляндирдийи кими 
мцасир охуъуну да гядим вя зянэин мядяниййятимизя, сюз 
сянятимизя щюрмят рущунда тярбийя етмякдян ибарятдир. 

Китабханаларда кечирилян ян ири щяъмли тядбирлярдян 
бири тематик эеъядир. Тематик эеъянин цстцн ъящятляриндян бири 
одур ки, бу вя йа башга йазычы-шаир, елм вя иътимаи хадимлярин 



йарадыъылыьы вя йахуд онларын айры-айры ясярляри иля кцтляви 
охуъуну таныш етмяк имканы йарадыр. 

Тематик эеъядя мцзакиря олунаъаг ясярлярин ня дяряъядя 
ящямиййятли вя тясирли олмасы, эцнцмцзцн тялябляри иля неъя 
сяслянмяси ясас мейар кими эютцрцлцр. Тематик эеъяни 
кечирмяк цчцн китабханачы (тядбирин кечирилмясиня мясул шяхс) 
китабхана филиаллары иля бирликдя програм тяртиб етмялидир. Щямин 
програмда кечириляъяк тядбирин ады, эириш сюзу вя чыхыш едяъяк 
башга шяхслярин ады гейд олунмалыдыр. 

Тематик эеъяйя щазырлыг дюврцндя китабханачы йцбилйар 
щаггында олан ядябиййаты сечмяли вя щямчинин дюврц 
мятбуатда  дяръ олунан материаллардан да истифадя етмялидир. 
Тядбирин кечирилмясиндя орта мяктябин ядябиййат 
мцяллимляринин, ихтисаслы мцтяхяссислярин, клуб вя музей 
ишчиляринин, мяктябин синиф шаэирдляринин имканларындан 
максимум истифадя етмяк ваъибдир. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, беля тядбирлярин тяшкилиндя мяктяб шаэирдляринин 
иштиракына шяраит йаратмаг чох ваъибдир. Бцтцн бу ъцр тядбирляр 
китабханаларда охуъуларын вя китаб верилишинин чохалмасына 
хидмят едир. Ушаг вя эянъляр китабханалары тяряфиндян 
шаэирдлярин тядбирляря ъялб едилмясиндя ясас амил онларын асудя 
вахтынын дцзэцн тяшкил едилмясиня, мцталиянин дцзэцн 
истигамятляндирилмясиня, охуъу мараьынын юйрянилмясиня вя 
щямчинин эюркямли шяхсин ирсиндян файдаланмасына кюмяк 
едяъякдир.  

Йухарыда бящс етдийимиз тематик эеъяни ашаьыдакы мисал 
цзря эюстярмяйя чалышаъаьыг. 

Мящяммядщцсейн Шящрийарын ана дилиндя йаздыьы 
ясярляринин бядии ирсиндян файдаланмаг цчцн охуъу 
конфрансларыны мцхтялиф адлар алтында кечирмяк олар: 

 М.Шящрийарын лирикасы. 
 М.Шящрийар йарадыъылыьыгнда Азярбайъан мотивляри. 
 М.Шящрийар шерляриндя тцркчцлцк вя тцрк дили 
проблемляри вя с. 



Формат етибары иля ядяби-бядии эеъяляр тематик эеъяляря 
чох йахын тядбирлярдяндир. Бу ъцр эеъялярин кечирилмясинин дя 
юзцнямяхсус характерик ъящятляри вардыр. Тядбирин 
кечирилмясиня 1-1,5 ай вахт тяляб олунур. 

Ядяби-бядии эеъялярин кюмяйи васитясиля охуъулара 
кцтляви тядбирляр щаггында эениш мялумат верилир. Бу тядбирляри 
мцхтялиф адлар алтында кечирмяк олар. Буну ашаьыдакы мисал 
цзря эюстярмяйя чалышаъаьыг. 

Дедикляримизи Сямяд Вурьун йарадыъылыьынын тимсалында 
эюстяряк. Мяс.: «С.Вурьунун сюз дцнйасы», «С.Вурьун 
поезийасы», «С.Вурьун драматурэийасында вятянпярвярлик 
мювзусу», «С.Вурьун поезийасында шифащи халг 
ядябиййатымызын йери» вя с. Адындан эюрцндцйц кими, тядбир 
ики щиссядян ибарят олур: ядяби вя бядии. Биринъи щиссядя 
мцзакиря олунан ясяр вя йа мювзу щаггында мярузя вя 
чыхышлар олур. Икинъи щиссядя ися тядбири кечирян китабхананын 
имканларындан асылы олараг бядии програм тяшкил едилир. Ядяби вя 
бядии щиссянин програмы айры-айрылыгда тутулур вя щяр ики щисся 
ейни мювзуйа щяср едилир. Икинъи щиссядя онун йаздыьы 
шерлярдян парчалар, пйесляри ясасында дцзялдилмиш кичик 
сящняляр вя лирикасына бястялянмиш мащнылар формасында 
ссенари тяртиб едилмялидир. Тядбирин мювзусуна уйьун 
материаллар кейфиййятля сечилмяли, бядии щиссянин ссенариси иля 
уйьунлашмалыдыр. Беля тядбирляр охуъу кцтлясини юзцня даща 
чох ъялб едир, онларын бядии-естетик зювгцнцн формалашмасына 
реал шяраит йарадыр, щямчинин дя охуъуларын мцяййян гисми 
билаваситя тядбирин иштиракчысына чеврилир. Тядбирин динамиклийини 
вя ащянэдарлыьыны артырмаг цчцн клуб театр дярнякляринин 
ямякдашларыны, орта мяктяб мцяллимляри вя йухары синиф 
шаэирдлярини ишя ъялб едилмялидир. Чцнки китабханалар бу тядбири 
айрылыгда юз гцввяси иля тяшкил етмяк вя кечирмяк имканына 
малик дейилдир. 

Бу тядбири кечирмяк цчцн китабханачы илк нювбядя 
ялагядар тяшкилатлар, мядяниййят евляри, орта мяктяблярин дил-
ядябиййат мцяллимляри вя С.Вурьуну шяхсян таныйан адамлар 



иля (шаир вя йазычылар, инъясянят хадимляри вя с.) ялагя 
сахламалыдыр. Тядбирдя имкан дахилиндя районун бядии 
юзфяалиййят коллективляри иштирак етмяли, С.Вурьунун сюзляриня 
йазылмыш мащнылар вя лент йазылары сясляндирилмялидир. Эеъяни 
районун мядяниййят евиндя, мяктяблярдя вя йа китабхананын 
юзцндя кечирмяк олар.  

Истяр охуъу конфранслары вя истярся дя ядяби-бядии 
эеъялярин тяшкили бир гайда олараг фотостендляр вя китабхана 
плакатлары иля тамамланыр. Мяс.: С.Вурьунун драматурэийасына 
щяср олунмуш фотостенди «С.Вурьун-100» башлыьы алтында 
дцзялтмяк олар. Фотостенди нязярдян кечирян щяр бир охуъу 
С.Вурьун йарадыъылыьынын юлмяз инъиляри олан мцхтялиф драм 
ясярляринин тамашаларындан фотоларла таныш олмаг имканыны 
газаныр. Стенддя нцмайиш едилян щяр бир фото шякил охуъуну 
ядибин зянэин йарадыъылыьы иля таныш едир. Фото сярэидя эюркямли 
режиссорларын, актйорларын вя башга эюркямли хадимлярин ядиб 
щаггында дедийи гиймятли фикирлярдян ситатлар да юз яксини 
тапмалыдыр. Бир сюзля, сяняткарын йарадыъылыг ирсинин мцяййян 
мягамларынын бядии тяртибаты: фотосярэиляр вя плакатлар 
васитясиля эениш охуъу кцтляляриня эюстярилмяси китабханаларда 
кечирилян тядбирлярин бядии естетик эцъцнц артырыр. Чцнки, 
кечирилян щяр бир тядбирин сявиййяси щаггында тяяссцраты онлар 
йарадыр. 

Бундан башга китабханаларда китаб мцзакиряляринин, 
дисбутларын вя уъадан охуларын кечирилмясинин ящямиййяти 
олдугъа бюйцкдцр. Кечирилян кцтляви тядбирляр ичярисиндя китаб 
мцзакиряляри хцсуси йер тутур. Чунки китаблар охуъуларын 
дцнйаэюрцшцнцн вя етик-естетик бахышларынын тярбийя 
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Китаб мцзакирялярини ядибин мцхтялиф ясярляриня эюря 
кечирмяк олар. Нцмуня цчцн С.Вурьунун тарихи драм ясяри 
олан «Вагиф» пйесини эютцряк. Китабханачы ясярин 
мцзакирясиня ъидди щазырлыг эюрмяли вя ясярля баьлы мцхтялиф 
суаллар тяртиб етмялидир. Щямин суаллар мцзакиря заманы 



«Вагиф» пйесинин мащиййятинин айдынлашдырылмасына хидмят 
етмялидир. Мяс.: 

 «Вагиф» ясяринин тарихи мащиййяти нядян ибарятдир? 
 Шаир ясярдя Вагифи неъя тясвир етмишдир? 
 Ясярдя вятянпярвярлик сцжети неъя гурулмушдур? 
 Вагиф ролунун илк ифачысы ким олмушдур? 

 Китабханачы ясяря уйьун суалларын сайыны артыра биляр. 
Мцзакиря заманы мараглы вя охуъулары дцшцндцрян мясяляляр 
мейдана чыха биляр. Щямин мясялялярин охуъулара 
чатдырылмасында китабханачынын ядябиййат мцяллимляринин 
эцъцндян истифадя етмяси даща мягсядяуйьундур. 

Китабханаларда кечирилян библиографик иъмаллар кцтляви 
тядбирин спесифик  бир формасыдыр. Иъмаллар ясасян мцяллифин 
китаблары вя айры-айры ясярляри щаггында охуъулара мялумат 
вермяк цчцн тяшкил едилир. 

Эюрцндцйц кими, йубилейя щазырлыг дюврцндя йцбилйарын 
шяхсиййятиня, онун щяйатынын гаранлыг галан мягамларынын 
ачылмасына, ядяби ирсинин дцзэцн тящлилиня аид олан ядябиййата 
мараг даща да артыр. Беля мялуматлар ясасян гязет вя 
журналларда дяръ олундуьундан эениш охуъу кцтляси онлары 
ардыъыл ялдя едиб охуйа билмирляр. Одур ки, беля чап 
мящсулларынын библиографик иъмалыны кечирмяк цчцн йубилйарын 
ады алтында (мяс.: «С.Вурьун») хцсуси картотека тяртиб 
олунмалыдыр. 

Китаб тяблиьинин ян санбаллы тяблиьат формаларындан бири дя 
китаб сярэиляридир. Сярэилярин цмуми мягсяди бир олса да, 
мювзусуна эюря мцхтялиф олур. Китабханачылара мяслящят 
эюрярдик ки, китаб сярэиляриндя биринъи нювбядя мювзуйа 
мцвафиг олараг рящбяр ядябиййаты йерляшдирсинляр вя йери 
эялдикъя, иллцстрасийа материалларындан, шякиллярдян вя 
ситатлардан да истифадя етсинляр. Сярэиляр васитясиля чап ясярляри 
охуъулара яйани олараг чатдырылыр. 

Йцбилйарын китабханаларда сярэиляринин тяртиби 
методикасына диггятля йанашмаг тяляб олунур. Сярэилярин 



тяртибатына башдансовду йанашмаг, сярэи материалларыны неъя 
эялди дцзмяк олмаз. 

Сярэи хцсуси зювгля тяртиб олунмалы, мязмунуна, бядии-
естетик дяйярляриня ъидди фикир верилмяли, чап мящсуллары, 
шякилляр вя ситатлар хцсуси системля дцзцлмялидир. Беля сярэиляр 
даща ъялбедиъи олур вя сечилмиш материаллар мювзунун бцтцн 
тяляблярини ящатя едир. Лакин, китабханачылар сярэиляри тяртиб 
едяркян китабхананын юз дахили имканларыны да нязяря 
алмалыдырлар. Беляликля, сярэиляр охуъулары китабханаларда тяшкил 
едилян тядбирляря чаьырыр вя онларда хцсуси мараг ойадыр. 
Ашаьыда С.Вурьун йарадыъылыьына щяср олунмуш бир китаб 
сярэисинин нцмунясини веририк. 
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1.  Башлыг: «Сямяд Вурьун – 100» 
2.  С.Вурьунун шякли. 
3.  С.Вурьунун 100 иллик йубилейи вя щаггында олан дювлят 
гярар вя сярянъамлары. 

4.  С.Вурьунун юз йарадыъылыьындан бир ситат:  
  «Ешг олсун бу шящид гящряманлара ! 

Мян алгыш дейирям бу эцн онлара!» 
    5.  С.Вурьун щаггында дейилмиш фикирлярдян бир ситат. 
    6-7.  С.Вурьунун академик няшри. 



8-9. С.Вурьунун айры-айры ясярляри. 
• Вурьун С. Ел билир ки, сян мянимсян.- Б.: Эянълик, 

1985.- 12 с. 
• Вурьун С. Комсомол поемасы.- Б.: Эянълик, 1986, 

135 с. 
• Вурьун С. Мян тялясмирям.- Б.: Эянълик, 1988.- 63 с.   

10-11. С.Вурьун щаггында ядябиййат. 
• Абдуллайев Ъ. Сямяд Вурьун поетикасы.- Б.: Эянълик, 

1976.- 160 с. 
• Нязярли Ш. Сямяд Вурьун юмрц.- Б.: Азярняшр, 1982.- 

106 с. 
12-13. С.Вурьун щаггында дюврц мятбуатда дяръ олунмуш 

материаллардан бязи нцмуняляр. 
• Байрамов А. Халг щяйатынын тясвири// Мядяни-маариф.- 

2000.- № 1.- С. 31- 34 
• Вякилова Р. Сямяд Вурьун щаггында хатирялярим// 

Азярбайъан.- 2001.- С. 6. 
14.  Бу китаблары охуйун! 

15-20-ъи ханадакы ъибликляря ялавя ядябиййат, ясярляриня 
чякилмиш филмлярдян фотолар, драм тамашаларындан чякилмиш 
шякилляр, шерляриня йазылмыш мащныларын валлары, клипляри вя с. 
йерляшдирмяк олар. Буну да хатырлатмаьы юзцмцзя боръ билирик 
ки, сярэинин щазырланмасы тяртибчи-китабханачынын юз тяхяййцлц 
иля даща да зянэинляшдириля биляр. Чцнки,инди йени 
технолоэийалар вардыр. (Компйцтер вя башга техники васитяляр 
нязярдя тутулур). 

Бцтцн бцнлара йекун вурараг, беля бир нятиъяйя 
эялирик ки, китабханалар щяр щансы бир йубилйарын йубилейини 
эениш мигйасда кечирмясини тямин етмяк цчцн, ялагядар 
тяшкилатын кюмяйиндян ящямиййятли дяряъядя истифадя етмяли, 
нязярдя тутулмуш тядбирин реаллашдырылмасында юз билик вя 
баъарыьыны ясирэямямялидир. 
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НЯСРЯДДИН  ТУСИ – 805 
 

зярбайъан халгынын эюркямли алими Нясряддин Туси, 
Йахын вя Орта Шярг халгларынын иътимаи-фялсяфи фикир 

тарихиндя мцщцм йер тутан мцтяфяккирлярдян биридир. Онун 
астрономийа, рийазиййат, фялсяфя, мянтиг, етика вя естетикайа 
даир йаздыьы ясярляри дцнйа елминин инкишафы тарихиндя хцсуси рол 
ойнамышдыр. Нясряддин Тусинин эюркямли алим вя философ 
олмасы Орта ясрлярин мяшщур тарихчиляри тяряфиндян хцсуси гейд 
олунмушдур. Шищабяддин Абдулла Ибн Фярлуллащ Ширазинин 
«Тарихи-вяссаф» ясяриндя Туси щаггында дейилир: «Абага ханын 
дюврцндя елм вя фязилят сащясиндя дюрд мцтяфяккир дцнйа 
шющряти газанмышдыр. Онлардан бири дя бюйцк мювланя 
Нясряддин Мящяммяд Тусидир. О, щикмят, рийазиййат вя яхлаг 
сащясиндя йунанлы Ресталиси (Аристотели), Бетлумиси (Птоломейи), 
Яфлатуну (Платону) ютцб кечмишдир» 

А 

 Азярбайъан халгынын эюркямли мцтяфяккири Мящяммяд 
Нясряддин Туси (1201-1274) ХЫЫ ясрдя йашайыб йаратмышдыр. 
 Нясряддин Туси – ХЫЫЫ яср елмимизин ян мющтяшям 
дцщаларындан биридир. Онун елми йарадыъылыьы елм тарихимизин ян 
парлаг сящифясидир. 
 О, 1201-ъи ил феврал айынын 17-дя (597, щиъри) Тус 
шящяриндя тярбийячи аилясиндя анадан олмушдур.  
 Мцтяфяккирин ясл ады Мящяммяд, атасынын ады 
Мящяммяд, бабасынын ады Щясяндир. Дюврцнцн аьыллы, биликли, 
эюркямли алими олдуьуна эюря халг она Нясряддин адыны 
вермишдир. Туси лягябини ися Тус шящяриндя анадан олдуьуна 
эюря гябул етмишдир. Мяншя етибариля онун ясли Щямядан 
шящяриндяндир. 
 Нясряддин Туси илк тящсилини атасы Мящяммяд Ибн 
Щясяндян алмышдыр. О, эянълик илляриндя билийини артырмаг 
мягсядиля Йахын вя Орта Шяргин бир сыра бюйцк шящярляриня 
сяфяр етмишдир. 
 Шяргин бир чох шящярлярини эязиб долашан Туси Нишапур 
шящяриндя дюврцн бир сыра эюркямли алимляриля, о ъцмлядян 



Фяридяддин Дамадла вя Гцтбяддин Мисри иля таныш олуб 
онлардан дярс алмышдыр. 
 Нясряддин Туси йашадыьы дюврдя ишьалчы щюкмдарларын 
ядалятсизлийиня мяруз галараг дяфялярля доьма шящяр вя 
кяндляриндян узаглашыб тярки-вятян олурду. 
 Эюрдцйцмцз кими, Туси узун мцддят Кущистанда 
Ялямут галасында йашамышдыр. Нясряддин «Яхлаги Насири» 
ясяринин сон мцгяддимясиндя вя «Шярщцл Ишарят» ясяринин 
сонунда Яламцт галасында эюрдцйц язиййятляр щаггында 
йазырды: «Мян бунларын чохуну ян аьыр бир шяраитдя 
йазмышам… Даща доьрусу, мян бунлары еля бир дюврдя йазыб 
тяртиб етмишям ки, бунларын щяр бир щиссяси мяня бюйцк язаб-
язиййят вя мяшяггятляр бащасына баша эялмишдир.» 
 Ф.Ряшидяддин йазыр ки, Щцлаки ханын ямриля Туси Мараьа 
шящяриндя рясядхана цчцн эюзял вя щцндцр бир йер сечди. Чох 
кечмяди ки, Мараьада эюзял вя язямятли бир рясядхана тикилиб 
гуртарды. Щцлакц хан бу академийайа алим вя биликли адамларын 
ъялб едилмясини Тусийя тапшырмышды. 
 Нясряддин Туси, ейни заманда Мараьа рясядханасында 
ян бюйцк бир китабхана да йаратмышдыр. Туси Йахын вя Орта 
Шярг юлкяляринин бир чох йерляриня, о ъцмлядян Баьдада, 
Дямяшгя, Мосула, Хорасана вя с. сяфяр етмиш вя гиймятли 
китаблар топлайыб Мараьайа эятирмишдир. 
 Мящяммяд Ибн-Шакир йазырды: «Мараьада хаъянин 
топладыьы китабларын сайы 400 миндян артыг иди». 
 Бир сыра тарихи сянядлярдян мялум олур ки, Нясряддин 
Туси Мараьа рясядханасында тялим-тярбийя иши иля дя мяшьул 
олмушдур. Онун «Евклидин щяндяси цсуллары китабы» («Китабе 
осуле Ерлидес дяр щяндяси») вя с. узун мцддят тядрис вясаити 
кими истифадя едилмишдир.   
 Бир даща гейд етмяк лазымдыр ки, Нясряддин Туси елм 
тарихиндя бюйцк дцщалардан, ян парлаг улдузлардан биридир. ХЫЫ 
яср елмляринин бцтцн сащялярини - астраномийаны, рийазиййаты, 
физиканы, тригонометрийаны, щяндясяни, тарихи, фялсяфяни, 
щцгугшцнаслыьы, мянтиги, эеолоэийаны вя ян нящайят илащиййат 



елмини юзцндя ъямляшдирян надир енсиклопедийачы алимдир. О, 
бу елмлярин йалныз билиъиси дейил, онларын йарадыъысы вя 
тядгигатчысы олмуш, бу сащяляря даир фундаментал елми ясярляр 
йаратмышдыр. Бу ясярлярин щяр бири елм тарихимизин парлаг 
сящифяляридир. Алимин «Евклидин тящрири», «Щярякятдя олан йер 
кцрряси», «Алмаъестин тящлили», «Эеъя вя эцндцз, «Телескоп 
щаггында», «Ики эюй ъисми», «Эцняшин чыхмасы вя гцрубу», 
«Каинат ъисмляринин зцрущу», «Кцря вя силинди», «Конуслар», 
«Даирянин квадратланмасы», «Шцанын истигамяти вя якс 
олунмасы», «Йаланчы сящяр», «Улдузларын сурятляри», 
«Мянтигдя ясас цл-игтибас», «Кялам елми», «Яхлаги насири», 
«Башланьыъ вя сон», «Варлыг вя онларын нювляри», «Имамлыг 
щаггында», «Фяал ягл щаггында», «Етигад щаггында», «Юлцмцн 
зярурилийи», «Нясищятнамя», «Хилафятнамя», «Планетлярин 
щярякят траекторийасы», «Тягвим вя улдузларын сейри», 
«Астраномийа елминдян 30 фясил», «Рямял (шер вязни) 
щаггында», «Мубащися йолу иля зяруриййятин исбаты», 
«Баьдадын алынмасы», «Гануннамя», «Малиййя, бцдъя вя 
верэи щаггында», «Мубаризин мяьлубиййяти» вя с. башга ъями 
101 ясяри артыг 750 илдир ки, дцнйанын ян бюйцк алимляри 
тяряфиндян юйрянилир, тящлил вя тядгиг олунур. 
 Беляликля, бу тарихи фактлара йекун вурараг эюстярмяк 
лазымдыр ки, динин вя миллятин кюмякчиси, юлкянин елмли падшащы 
йеэаня иди ки, зяманя щяля онун кимисини анадан 
доьмамышдыр. Нясряддин Туси 1274-ъц (672, щиъри) илдя 
Баьдад шящяриндя вяфат етмиш вя шящярин Казымиййя 
мащалында дяфн едилмишдир.    



НЯСРЯДДИН  ТУСИНИН  ЩЯЙАТ   
ВЯ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  ЯСАС  ТАРИХЛЯРИ 

 
1201  Нясряддин Туси феврал айынын 17-дя Тус 

шящяриндя тярбийячи аилясиндя анадан олмушдур. 
 
1235 Гящистанда олдуьу заман «Яхлаги-Насири» 

ясярини йазмышдыр. 
 
1242 «Шярщцл ишарят» адлы ясярини йазмышдыр. 
 
1256 Нойабр айында Ялямут галасы алындыгдан сонра 

Щцлаки хан Н.Тусини юзцня шяхси мяслящятчи 
тяйин етмишдир. 

 
1259  Нясряддин Тусинин тяшяббцсц вя рящбярлийи 

алтында Мараьа рясядханасы йарадылмышдыр.  
 
1265 Бюйцк алим «Лювщянин вя гум дяняляринин 

кюмяйиля щесаб мяъмуяси» йазмышдыр. 
 
1274 Нясряддин Туси Баьдад шящяриня сяфяр етмиш вя 

щямин илин ийун айында орада вяфат етмишдир. 
 
 

НЯСРЯДДИН  ТУСИ ЕЛМИ- ЯДЯБИ  ИРСИНИН 
КИТАБХАНАЛАРДА  ТЯБЛИЬИ 

 
 Азярбайъан халгынын эюркямли алими Нясряддин Тусинин 
2006-ъы ил феврал айынын 17-дя анадан олмасынын 805 иллик 
йубилейи тамам олур. Н.Тусинин дцнйа елминин инкишафында 
мисилсиз хидмятляриня щюрмят вя ещтирам олараг онун йубилейи 
бир чох юлкялярдя кечириляъяк. Тусинин елми-ядяби ирси щям 
онун юз вятяниндя, щям дя башга юлкялярдя чап едилмишдир. 
Онун ирсини охуъулара чатдырмаг вя тяблиь етмяк цчцн 
китабханаларын цзяриня бюйцк вязифя дцшцр.  



 Йубилей илиндя бцтцн мядяни-маариф мцяссисяляри иля 
йанашы, елм оъаглары вя китабханалар да фяал иштирак етмяли, 
бюйцк алимин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш ядябиййатын 
охуъу кцтляси арасында эениш тяблиь олунмасына чалышмышдыр. 
Мцхтялиф форма вя методлардан истифадя етмякля МКС-дя вя 
онун филиалларында тядбирляр планы ишляниб щазырланмалы вя алимин 
йубилейи йцксяк сявиййядя кечирилмялидир. 
 Йубилей илиндя китабханалар Н.Тусинин йарадыъылыьына, 
елми ясярляриня щяср едилмиш бядии эеъялярин, охуъу 
конфрансларынын, китаб сярэиляринин, сющбятлярин тяшкили иля 
гаршыйа гойдуглары вязифяляри йериня йетирмяйя чалышмалыдырлар. 
 Щазырда китабханаларымыз тяряфиндян Н.Туси ирсиндя бир 
сыра еля мянбяляр, мягаля вя китаблар вардыр ки, индики дюврдя 
тядгигата ъялб олунса, онлар мцяййян тарихи щадисялярин ясл 
мащиййятинин ачылмасына чох кюмяк едяр. Бу бахымдан 
Н.Туси елми ирсинин китабханаларда тяблиьи чох бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Китабханаларда кечирилян тядбирлярдян 
бири охуъу конфрансларыдыр. Охуъу конфрансларынын цстцн 
ъящятляриндян бири одур ки, бу вя йа башга бир йазычынын, алимин 
йарадыъылыьы вя йахуд айры-айры ясярляри иля йцзлярля охуъуну 
щяртяряфли таныш етмяйя имкан йарадыр. Н.Туси елми-ядяби 
ирсинин тяблиьи цчцн кечирилян охуъу конфрансында мцзакиря 
олунан ясярлярин ня дяряъядя ящямиййятли вя тясирли олмасы, бу 
эцнцн тялябляри иля неъя сяслянмяси ясас эютцрцлцр. 
 Охуъу конфрансларыны мцхтялиф адлар алтында кечирмяк 
олар. Мяс., «Дащи алим вя философ Нясряддин Туси»,  «Дцнйа 
елминин инкишафы тарихиндя Н.Тусинин ролу», «Бюйцк мювланя 
Н.Туси», «Нясряддин Тусинин щяйаты вя фялсяфи эюрцшляри», 
«Тусинин иътимаи-сийаси вя етик эюрцшляри» вя с. 
 Н.Тусинин зянэин елми ирсини тяблиь етмяк цчцн мярузя 
вя мцщазиряляр тясирли тяблиьат формасы щесаб едилир. 
Республикамызын ян уъгар кяндляриндя беля кифайят гядяр 
зийалы гцввяси, китабханалар, клублар, китабхана фяаллары вардыр. 
Мярузяляр вя мцщазиряляр васитяси иля китабханайа чохлу 
охуъу ъялб етмяк мцмкцндцр. Бцтцн бу ъящятляриня эюря 



мярузя вя мцщазиряляр китабханаларын кцтляви тядбирляри 
сырасында тясирли вя ящямиййятли тяблиьат формасы сайылыр. 
 Китабханаларда кечирилян кцтляви тядбирлярин ян ъанлы вя 
мараглы формаларындан бири суал-ъаваб эеъяляридир. 
Мювзусундан асылы олмайараг суал-ъаваб эеъяляри ъанлы сющбят 
вя мцсащибя шяклиндя кечирилир, динляйиъиляри марагландыран 
суалларын айдынлашдырылмасына хидмят едир. 
 Китабханаларда кечирилян кцтляви тядбирлярдян бири дя 
библиографик иъмаллардыр. Беля иъмаллар китаблар щаггында 
охуъулара мялумат вермяк цчцн тяшкил едилир. Бу нюгтейи-
нязярдян библиографик иъмалларын да кечирилмяси ваъибдир. 
 Библиографик иъмал кечирмяк цчцн Азярбайъан 
алимляринин, йазычыларынын, публисистляринин ясярлярини нязярдян 
кечирмяк. Н.Туси щаггында йазылмыш китаблары сечмяк, бу 
ясярляр щаггында олан гязет вя журнал мягалялярини арашдырмаг 
лазымдыр. Н.Тусийя даир йазылмыш мцасир ясярляр ясасян очерк, 
мягаляляр вя хатирялярдян ибарятдир. Беля ясярляр яксяр щалда 
да гязет вя журнал сящифяляриндя дяръ олундуьундан, охуъулар 
бу ясярляри ардыъыл ялдя едиб охуйа билмирляр. Одур ки, беля 
ясярлярин библиографик иъмалыны кечирмяк цчцн иъмалчыдан 
щазырлыг тяляб олунур. 
 Китаб тяблиьинин ян ъанлы формаларындан бири дя 
сярэилярдир. Бцтцн китабханаларда бу мювзуйа даир китаб 
сярэиляри тяшкил едилмялидир. Сярэилярин тяшкилиндя цмуми 
мягсяд бир олса да, мювзусуна эюря  сярэиляр мцхтялиф 
олмалыдыр. 
 Сярэи васитясиля ядябиййат охуъулара яйани олараг тягдим 
едилир. Сярэиляр тякъя китаб вя китабчалардан дейил, щям дя 
гязет вя журналлардан да тяртиб едилир. Мясялян, Н.Туси елми 
ирсиня щяср едилмиш китаб сярэиляриндя мювзуйа уйьун олараг 
гязет вя журнал мягаляляри дя нцмайиш етдирилмялидир. Беля 
олдугда сярэи даща чох ъялбедиъи олар. 
 Сярэилярин тяртибатына сойуг йанашмадан, онлары лайигинъя 
щазырлайыб охуъулара тягдим етмяк лазымдыр. Сярэи зювгля 



тяртиб едилмяли, китаблар хцсуси бир системля дцзцлмялидир. 
Ашаьыда бир сярэи нцмуняси верилир: 
 
 

1 
 

2 3 
 

4 5 
 

6 
 
 
1. Башлыг: «Нясряддин Туси - 805» 
2. Н.Тусинин шякли. 
3. Елм вя мядяниййят хадимляринин Н.Туси щаггында 

фикирляри. 
4. Н.Тусинин ясярляри. 
5. Н.Туси щаггында йазылмыш ядябиййат 

 
 Бурада верилян нцмунядир. Китабхананын имканларындан 
вя ядябиййатын зянэинлийиндян асылы олараг сярэиляри бюйцк вя 
даща эениш тяртиб етмяк олар. 
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Елми-методик Китабханашцнаслыг  
        Шюбясинин баш китабханачысы



МИКАЙЫЛ  АБДУЛЛАЙЕВ – 85 
 

Мяндя бир ъан вар, сяндя бир ъан, 
Мяним гялямим вар, сянин фырчан. 
Мянимки сюздцр, сянинки рянэ. 
Мян йазым гардашым, сян чяк. 
Мяним ялим олмаса да йазарам, 
Эюзцм олмаса да… 
Сянин дилин олмаса да чякярсян, 
Сюзцн олмаса да… 
Анъаг щяр икимиз йарада билмярик цряксиз, 
Мянимки сюздцр, сянинки рянэ, 
Вар олсун цряк! 

 Рясул Рза, 
Халг шаири 

 
 Бу мисралары  Халг шаири Рясул Рза 50 ил яввял эюркямли 
фырча устасы Микайыл Абдуллайевин шяряфиня йазыб. Бири диэяриня 
сяняти, иши, уьуру щаггында данышарды.  
Рясул мцяллим В.Сямядова адына сярэи салонунда, 
С.Бящлулзадя адына шякил галерейасында нцмайиш етдирилян 
яксяр сярэиляря бахмаьа эялярди. Таныдыьы ряссамлары, 
щейкялтарашлары, хцсусян йарадыъылыьындан мяняви зювг алдыьы 
устад сяняткар, досту Микайыл Абдуллайеви ифтихар щисси иля 
тябрик едярди. 
 Эюзял сянятляр ичярисиндя щяр бир сянятин юз йери, щяр бир 
сянят нювцнцн ися бюйцклц-кичикли юз йарадыъылары вар. 
Азярбайъанын рянэкарлыг тарихинин мцасир дюврцндя онун ян 
парлаг йарадыъы сималарындан бири Микайыл Абдуллайевдир. 
 Микайыл Щцсейн оьлу Абдуллайев 1927-ъи ил декабр айынын 
12-дя Бакы шящяриндя анадан олмушдур.1939-ъу илдя Язим 
Язимзадя адына Азярбайъан Ряссамлыг мяктябини, 1949-ъу 
илдя В.И.Суриков адына Москва Дювлят Ряссамлыг Институтуну 
битирмишдир. 



 Микайыл Абдуллайев Я.Язимзадя, И.Е.Грабар, 
В.В.Фаворскайа, С.В.Герасимов вя б. эюркямли ряссамлардан 
дярс алмыш, щяля 18-20 йашларындан бюйцк сяняткарларын 
диггятини ъялб етмишди. Илк фярди сярэиси 36 йашында Москвада 
кечирилди. Шющрят дя ону бу заман щаглады. О, ССРИ Ряссамлыг 
Академийасынын мцхбир цзвц, ССРИ Ряссамлар Иттифагынын 
катиби сечилди. 
 Микайыл Абдуллайев яли фырча тутандан сон няфясиня гядяр 
йалныз истедадына, эеъяли-эцндцзлц гатлашдыьы зящмятиня 
эцвянмишди. Эярэин ахтарышлары, ъяфалары ися щядяр эетмямишди. 
Мцхтялиф фяхри адлара, тялтифляря лайиг эюрцлмцшдц. ССРИ Халг 
ряссамы, ССРИ Дювлят вя Ъ.Нещру адына Бейнялхалг 
мцкафатлар лауреаты, профессор, ян ясасы зяриф гялбли, кювряк 
црякли инсан кими танынмышды. 
 Микайыл Абдуллайев ики мин, цч мин илликлярин гайа 
рясмляри олан Гобустан тясвирляриндян, Шяргин бир чох 
сяняткарларыны риггятя эятирян гядим дюврцн бюйцк ряссамы 
Манидян, Шащ Исмайыл Хятаинин дили иля десяк, няггашлара 
нцмуня, гызыл усталарына юрняк Бещзаддан, Тябриз миниатцр 
мяктябинин классик нцмайяндяляринин йарадыъылыьындан 
рущланараг йцксяк сяняткарлыг мювгеляриня галхмышдыр. О, 
сянятин ясрарлы зирвяляриня щям дя дцнйанын бир чох тарихи 
дюврляриндя фырча чалан рянэкарларынын Леонардо-да Винчи, 
Рафаел, Рембрант, Репин, Матис вя онларла диэяр сяняткарларын 
йарадыъылыгларындан юйряня-юйряня, камилляшя-камилляшя 
йцксяля билмишдир.  
 Ряссамларымыз арасында Микайыл Абдуллайев кими икинъи 
бир фырча устасы тапылмаз ки, о юз йарадыъылыьы иля классик вя 
мцасир Азярбайъан ядябиййатына мющкям баьлы олсун. Дащи 
Низамидян башламыш бу эцн йазыб-йарадан шаир вя 
насирляримизя гядяр о, бир чох сяняткарларын йа портретлярини 
йаратмыш, йа да онларын ясярляриня – поема, щекайя вя 
романларына иллцстрасийалар чякмишдир. Бунларын арасында 
Низаминин, Нясиминин, Физулинин, Вагифин, М.Ф.Ахундовун 
Ашыг Ялясэярин, М.Я.Сабирин, Ъ.Ъаббарлынын, С.Вурьунун, 



Рясул Рзанын вя башгаларынын ясярляри вардыр. Микайыл 
Абдуллайевин китаб графикасында Азярбайъан ядябиййаты 
нцмунялярибюйцк йер тутур. Шифащи халг ядябиййатындан 
«Китаби-Дядя Горгуд», «Молла Нясряддинин лятифяляри», йазылы 
ядябиййатымыздан «Лейли вя Мяънун», «Данабаш кяндинин 
мяктяби», «Почт гутусу», «Эяляъяк эцн», «Шамо», «Шяби-
щиъран» ясярляриня чякдийи  иллцстрасийалар Азярбайъан китаб 
графикасы сянятинин биткин нцмуняляриндяндир. 
 Микайыл Абдуллайев мцасир Азярбайъан бойакарлыьынын 
нящянэ сцтунларындан бири олараг Азярбайъан тябиятинин, 
халгымызын мяняви вя мядяни щяйатынын тяблиьиндя мцщцм 
ишляр эюрмцшдцр. Онун портрет бойакарлыьы, графикасы, китаб 
ряссамлыьы да ибрятамиз бир тарихдир. Ясярляри юлкямизин сянят 
музейлярини бязядийи кими, хариъи юлкялярин сярэи салонларында 
да нцмайиш етдирилир. 
 Судан кянара чыхарылан балыьы суйа атаркян неъя чевиклик 
эюстярир? Микайыл да йарадыъылыг аляминдя юзцнц еля азад, 
сярбяст вя чевик щисс едирди. 
 Микайыл Абдуллайеви щямкарларындан фяргляндирян бир 
ъящяти щеч унутмаг олмур. Онун зянэин билийи, бянзярсиз 
мцшащидяляри варды. Дейярди ки, щяр эцн азы 4 саат мцталия 
едирям, 2 саат йазырам, 8 саат молберт юнцндя дайанырам. 
Бакынын кцчялярини эязяр, дянизкянары парка чыхарды, евиня, 
емалатханасына эедяндя  няглиййатдан истифадя етмязди. 
 Дцнйа шющрятли фырча устасы Тащир Салащов демишди ки, 
яэяр Микайыл Абдуллайев «Ахшам», «Минэячевир ишыглары», 
«Кюрпясинин ардынъа», «Тарлада», монументал ясярляриндян 
башга щеч ня йаратмасайды беля, йеня онун ады халгымызын 
тарихиня гызыл щярфлярля йазыларды. Онун адлары чякилян 
ясярляриндя вятян севэиси, сойдашларына дост, гардаш, ювлад 
мящяббяти еля ъанлы, айдын вя шяффафдыр ки, санки тясвир етдийи 
мянзяряляр ъилвялянир, инсанлар бядии образ йох, реал варлыг 
кими эцлцмсяйирляр. 
 Эюркямли фырча устасы «Ахшам» таблосуну 57 ил яввял, 
язяли йурд йеримиз Шушанын гямдян, гцссядян, ишьалдан узаг 



олдуьу вахтларда йаратмышды. Инди щямин ясяря баханларын 
хатиряляри йенидян йаддашларда ойаныр. Ел-обамызын фцсункар, 
дилбяр эушяси, доьма Гарабаьын таъы, щазырда дцшмянин гяним 
кясилдийи Шуша эюз юнцндя ъанланыр. О, даьлар, дяряляр, саф 
щава, бянзярсиз тябият йада дцшцр. 
 «Ахшам» таблосу Микайылын тялябялик илляриндя, 
Москвада али ряссамлыг тящсили газандыьы дюврдя фырчайа 
алынмышдыр. О заман 25 йашы тамам олмуш эянъ ряссам йай 
тятилини Шушада кечирмиш, мцшащидя етдийи щяйат сящнясини 
ъанландырмышдыр. Ясярдя Гарабаьын тябияти, бойалары, ахшам 
эязинтисиня чыхмыш гадынларын, ъаван гыз-эялинлярин сурятляри ня 
гядяр ъазибядардыр! Инди дя бу эюзял ясрарлы лювщяйя баханда 
Гарабаь уьрундакы мцбаризямизин щям дя ана торпаьымызын 
эюзяллийи  уьрунда эедян мцбаризя олдуьуну бир даща щисс 
едир, эюрцр, дярк едирсян. 
 Микайыл Абдуллайев щансы мцхтялиф мювзуларда олурса-
олсун, даима халгымызын мяняви зянэинлийини, онун оьул вя 
гызларынын цряк чырпынтыларыны, никбинлийини вя эяляъяйя инамыны 
дольун шякилдя якс етдирмяйя чалышан гцдрятли истедада малик 
фырча устасыдыр. 
 Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя чякдийи тарихи 
композисийа вя портретляриндя совет вятянпярвярлийини 
тяряннцм етмишдир. Мцщарибядян сонракы иллярдя Микайыл 
Абдуллайевин йарадыъылыьы даща да пцхтяляшмишдир. 
Мцасирляримизин мяняви эюзяллийини, доьма тябияти тясвир едян 
«Ахшам» (1947), «Минэячевир ишыглары» (1948), «Сяадят 
гуранлар» (1951) таблолары юлкямиздя вя хариъдя дя 
мцвяффягиййят газанмышдыр. «Кюрпясинин ардынъа», 
«Мангабашчысы Ряхшяндя» (1955) вя с. таблоларында мцасир 
кянд адамлары тясвир олунмушудур. «Севинъ» (1956) таблосу 
ана мящяббятини якс етдирир. 
 Микайыл Абдуллайевин йарадыъылыьында хариъи юлкя 
мювзулары да эениш йер тутур. 1956-71-ъи иллярдя Щиндистан, 
Яфганыстан, Маъарыстан, Полша, Италийа вя б. юлкяляря сяфярляр 



заманы чякдийи рясмляр силсилясиндя («Бенгал гызлары», 
«Раъястан гадынлары», «Гоъа яфган», «Ъ.Мансу» вя с) милли вя 
фярди характеристика, пластика, колорит зянэинлийи ясас йер тутур. 
Ясасян, тематик таблолар устасы кими танынан Микайыл 
Абдуллайев портретляр галерейасы йаратмышдыр.«М.Горки 1928-ъи 
илдя Бакыда»  (1950), «Ц.Щаъыбяйов»(1944), «Сямяд 
Вурьун» (1944, 1959, 1975), М.Ф.Ахундов» (1962), 
«М.П.Вагиф»(1968), «Имадяддин Нясими»(1973), «Пианочу 
Ф.Бядялбяйли» (1975) вя с. портретляриндя ряссам тясвир етдийи 
шяхсиййятлярин дахили аляминя, психолоэийасына нцфуз етмиш, 
онларын характерини усталыгла ача билмишдир.О, М.Ибращимовун 
«Эяляъяк эцн»(1951), С.Рящимовун «Шамо» (1954) 
романларына, «Китаби-Дядя Горгуд дастанына», Физулинин 
«Лейли вя Мяънун» поемасына иллцстрасийалар чякмишдир. 
 Микайыл Абдуллайевин ясярляри Парис, Лондон, Берлин, 
Прага, Будапешт, Белград, Софийа, Варшава, Дещли, Гащиря. 
Брцссел вя с. шящярлярдя нцмайиш етдирилмишдир. 1966-1967-ъи 
иллярдя Берлин вя Лейпсигдя ряссамын фярди сярэиси 
кечирилмишдир. 
 Мярщум кинорежиссор Щясян Сейидбяйли дейярди ки. 
«Нясими» бядии филминдя Нясими ролуну ойнайаъаг актйору 
сечмяйимдя Микайыл мцяллимин ейни адлы мяшщур таблосу 
имдадыма чатды. Йери эялмишкян, фырча устасынын фантазийа вя 
тяфяккцрцнцн вящдятиндян йаранмыш щямин портрет милли тясвири 
сянятимизин гызыл фондуна дахил олмуш бойакарлыг 
нцмуняляриндян биридир. Цмумиййятля, фырча устасынын 
йарадыъылыьында портрет жанры хцсуси йер тутурду. Азярбайъанын 
бюйцк бястякары Цзейир бяй Щаъыбяйовун натурадан портретини 
чякмясиндян гцрур щисси иля данышарды: «1943-ъц  илдя дцнйа 
шющрятли бястякарын йаьлы бойа иля образыны йаратмышдым. Ясяр 
Цзейир бяйин  чох хошуна эялмишди. Ону музейя вермяйиб 
евиндя сахлады. Мяни эюрцшцня чаьырыб пул тяклиф етди. 
Эютцрмядим. Чцнки Москвада Али Ряссамлыг мяктябиндя 
тящсил аланда, бир чох тялябяляр кими, мяня дя щяддян артыг 
гайьы, йардым эюстярмишди.»  



 1970-80-ъы иллярдя онун «Коммунист», «Ядябиййат вя 
инъясянят», «Известийа», «Литературнайа газета» гязетляриндя, 
«Азярбайъан», «Гобустан» журналларында йцзлярля публисист, 
сянят щаггында санбаллы мягаляляри дяръ олунмушдур. 
Йаздыглары эениш охуъу кцтляси тяряфиндян ряьбятля 
гаршыланарды. 
 М.Абдуллайевин йарадыъылыьында Бакы метросунун 
«Низами» стансийасынын интерйеринин тяртибаты хцсуси йер тутур. 
Орадакы рясмляр мозаика сянятинин ян эюзял нцмуняляри кими 
зювг охшайыр. Бязян метронун бу стансийасыны йералты музей 
адландырмаг да олур. Бу мозаик ясярляр силсилясини эюркямли 
ряссамын йарадыъылыьында мцщцм мярщяля кими 
гиймятляндирянляр щаглыдырлар. Микайыл Абдуллайевин зянэин 
бядии тяртибаты сайясиндя инди «Низами» стансийасы шящяримизин 
эюрмяли йерляриндян олмушдур. Бакыйа эялян щюрмятли 
гонаглары апарыб бу стансийанын фойесиндяки мозаик лювщяляри 
щявяс вя гцрурла онлара эюстяририк. 
 «Низами» стансийасынын фойесиндяки шякил силсиляси он 
доггуз мозаик паннодан ибарятдир. Онлардан бири дащи шаирин 
портретидир, галанлары «Хямся»йя дахил олан поемаларын 
сцжетляри ясасында йарадылмышдыр. Бу лювщяляр еля баъарыг вя 
зювгля йерляшдирилмишдир ки, ескалаторла стансийайа енянлярин 
диггятини узагдан ъялб едир вя ращат бахылыр. Ескалаторун 
цзбяцзцндя фойенин йухарыбашындакы «торес» адланан диварында 
Низами Эянъявинин эюзял портрети йарадылыб. Айаг цстцндя 
тясвир едилян дащи шаир сол ялиндя тутдуьу «Хямся»сини кюксцня 
басыб хяйала далмышдыр. О, аддымлайараг щараса, иряли бахыб 
дцшцнцр. 
 Сон вахтлара кими сянят щявяскарлары Микайыл 
Абдуллайеви рянэкарлыг ясярляри, графика вя сящня тяртибаты 
устасы кими таныйырдылар. «Низами» стансийасындакы мозаик 
лювщяляр онун йарадыъылыьынын йени бир сащясини – монументал 
шахясини парлаглыгла нцмайиш етдирир. Бу йени силсиля эюстярир ки, 
Микайыл Абдуллайев щям дя орижинал дяст-хятля малик 
монументал сянят устасыдыр. 



 Низами Эянъявинин йарадыъылыьы нечя ясрдян бяри Шярг 
юлкяляриндя чох эениш йайылмышдыр. Дащи шаир юзцндян сонра 
эялян сюз усталарынын йарадыъылыьына эцълц тясир эюстярмиш вя бир 
чох юлкялярин эюркямли ряссамлары онун поемаларынын сцжетляри 
ясасында юлмяз миниатцрляр йаратмышлар. 
 Микайыл Абдуллайев ряссамларымыз арасында Азярбайъан 
вя Шярг миниатцр сянятинин сирляриня йахшы бяляд олан фырча 
усталарындандыр. О, йери эяляндя ясрлярин сынаьындан чыхмыш бу 
гядим ряссамлыг сянятинин елементляриндян юз ясярляриндя 
баъарыгла истифадя едир. Ряссам метронун «Низами» 
стансийасындакы силсилясиндя миниатцр елементляриндян 
мящарятля файдаланмышдыр. О, бурада миниатцр сяняти иля 
монументал сянятин эюзял вящдятини йаратмаьа наил олмушдур. 
 «Низами» стансийасында дащи шаирин илк ири щяъмли 
дидактик-фялсяфи ясяри – «Сирляр хязиняси» мювзусунда цч лювщя 
вардыр. «Султан Сянъяр вя гары», «Кярпиъкясян кишинин дастаны» 
вя «Байгушларын сющбяти». Мцхтялиф дюврлярдя ряссамлар 
щямин мювзуларда хейли камил ясярляр йаратмышлар.Бу ясярлярин 
ичиндя Азярбайъан ряссамлары, бюйцк миниатцр устасы  Солтан 
Мящяммядин «Султан Сянъяр вя гары», Мир Мцсяввирин 
«Януширяван вя байгушлар» миниатцрляри даща чох йайылмышдыр. 
Буну демяк олар ки. Микайыл Абдуллайевин щямин сцжетляр 
ясасында йаратдыьы мозаик лювщяляр индийядяк «Сирляр 
хязиняси» поемасына щяср едилмиш ясярляр арасында лайигли йер 
тутмушдур. 
 Силсилядя «Хосров вя Ширин» романтик поемасынын цч ян 
мараглы сящняси сечилиб мозаик тясвирдя верилмишдир. Лювщяляр 
арасында «Фярщад Бисутунда», «Фярщад вя Ширин», «Хосров вя 
Ширин» композисийалары иля растлашырыг. Бу лювщялярдя ряссам 
индийя кими щямин поема мювзусунда шякил чякян фырча 
усталарындан фяргли олараг фцсункар эюзял Ширинин вя цлвц ешг 
фядаиси, гящряман Фярщадын кяскин ифадяли образларыны габарыг 
эюстярмякля онларын йени тясвирини вермишдир. 
 Дцнйа ядябиййатында ян мяшщур севэи дастаны олан 
«Лейли вя Мяънун» гядим заманлардан ряссамларын диггятини 



ъялб етмиш, бу мювзуда чохлу ясярляр йарадылмышдыр. Микайыл 
Абдуллайев юзц Фцзулинин поемасына ики дяфя иллцстрасийалар 
чякмякля бярабяр Цзейир Щаъыбяйовун «Лейли вя Мяънун» 
операсы тамашасына бядии тяртибат вермишдир. 
 Яъдадымыз шаир Низами Эянъяви сяняти иля, мцасиримиз 
ряссам Микайыл Абдуллайев сянятинин бирлийиндян йаранан бу 
яла мозаик лювщяляр доьма Бакыйа вя  халгымыза чох эюзял 
щядиййядир. Бу узун юмцрлц ясярляр аз вахтда шящяримизин 
сакинляринин вя гонагларын бюйцк ряьбятини газанмышдыр. 
 Профессор Аслан Асланов дейир ки, Микайыл Абдуллайевин 
«Низами» стансийасында йаратдыьы ясярляр мараглы тясвири сянят 
нцмуняляридир, йарадыъы эянъляр цчцн ян бюйцк юрнякдир. 
 Мян, Микайыл Абдуллайевин мозаик силсилясиня бахмаг 
цчцн бир нечя дяфя метронун «Низами» стансийасына эетмишям 
вя щяр дяфя дя бу лювщялярин габаьына хейли адамын йыьылыб 
тамаша етдийинин шащиди олмушам. Тамашачылар марагланыб бир-
бириндян ясярлярин мцяллифини сорушурлар вя тяяссцф  ки, чох вахт 
билян олмур. Шякиллярин йанында вя эюркямли бир йердя 
мцяллифин ады йазылыб вурулсайды йахшы оларды. Арзу едилир ки. 
«Низами» стансийасынын лювщяляри мювзусунда йахшы, 
кейфиййятли рянэли адбом вя буклетляр бурахылсын. Биз бу йолла 
ряссамын ясярляринин йайылмасы иля бярабяр дащи ряссамын  
ядяби ирсини яйани сянят васитясиля башга халглара да чатдыра 
билярик. 
 Микайыл Абдуллайев 1992-ъи илдя 90-ъы ил гурбанларына 
щяср етдийи «Накамларын дяфни» ясярини йаратмышдыр. Ряссамын 
юзц Йанвар фаъиясинин шащиди олмушдур. Сяняткар бу ъинайяти 
ХХ ясрин бюйцк ъинайятляриндян бири адландырырды. 
 Микайыл Абдуллайев дцнйа шющряти газанмыш сяняткардыр. 
О, Гярбля Шярг мядяниййяти мяърасында дайанмасына 
бахмайараг, яслян шяргли вя биринъи нювбядя азярбайъанлыдыр 
вя о, Азярбайъан халгына мянсуб олмасы иля йанашы дцнйайа 
мянсубдур. 
 Бу дцнйайа мцхтялиф талели чох сяняткарлар эялмиш, 
дцнйадан чох сяняткарлар эетмишдир. Йалныз бу сяняткарларын 



сырасында сяняткарлыьы сяняткарлар, ясярляри ясярляр ичярисиндя 
сечилянляри йцксяк гиймятляр алмаьа, халг щафизясиндя 
йашамаьа лайиг олмушдур. 
 Микайыл Абдуллайев 80 ил щяйат, 55 ил йарадыъылыг йолу 
кечмишдир. Инди биз Микайыл мцяллимин бюйцк ещтирамла 
образыны йаратдыьы дащи Нясиминин сюзляри иля онун юзц 
щаггында инамла мящз беля дейя билярик: 
 

«Нягш билинди нягш ичиндя лял олду Бядяхш ичиндя !» 
 

ФАКТЛАР  ВЯ  РЯГЯМЛЯР 
 
1921 Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 
 
1939 Язим Язимзадя адына Азярбайъан Ряссамлыг 

мяктябини битирмишдир. 
 
1944 «Ц.Щаъыбяйов» портретини йаратмышдыр. 
 
1944, 1959,  
1975  «Сямяд Вурьун» портретини йаратмышдыр. 
 
1947 «Ахшам» таблосуну йаратмышдыр. 
 
1948 «Минэячевир ишыглары» таблосуну йаратмышдыр. 
 
1949 В.И.Суриков адына Москва Дювлят Ряссамлыг 

Институтуну битирмишдир. 
 
1950 «М.Горки 1928-ъи илдя Бакыда»портретини 

йаратмышдыр. 
 
1951 «Сяадят гуранлар» таблосуну йаратмышдыр. 
 



1955 «Кюрпясинин ардынъа», «Мангабашчысы 
Ряхшяндя» таблоларыны йаратмышдыр. 

 
1956 Ана мящяббятини якс етдирян «Севинъ» 
 таблосуну йаратмышдыр. 
 
1956-71 «Бенгал гызлары», «Раъястан гадынлары», «Гоъа 

Яфган», «Ъ.Мансу» таблоларыны Щиндистан, 
Яфганыстан, Маъарыстан, Полша, Италийа вя б. 
юлкяляря сяфярляр заманы чякмишдир. 

 
1962 «М.Ф.Ахундов» портретини йаратмышдыр. 
 
1966-67 Ряссамын Берлин вя Лейпсигдя фярди сярэиси 

кечирилмишдир. 
 
1968 «М.П.Вагиф» портретини йаратмышдыр. 
 
1973 «Имадяддин Нясими»нин портретини йаратмышдыр. 
 
1975 «Пианочу Ф.Бядялбяйли»нин портретини 

йаратмышдыр. 
 
2002 Микайыл Абдуллайев Бакыда вяфат        етмишдир. 
 

ЭЮРКЯМЛИ  ШЯХСЛЯРИН  МИКАЙЫЛ АБДУЛЛАЙЕВ 
ЩАГГЫНДА ФИКИРЛЯРИ 

 
 Микайыл  Абдуллайевя хас олан башлыъа ъящятлярдян бири – 
бир йазычы кими мяня даща йахын оланы онун Азярбайъан 
ядябиййаты иля сых баьлылыьыдыр. 

Анар, 
Халг йазычысы 

 



 Яэяр Микайыл Абдуллайев «Ахшам», «Минэячевир 
ишыглары», «Кюрпясинин ардынъа», «Тарлада» монументал 
ясярляриндян башга щеч ня йаратмасайды беля, йеня онун ады 
халгымызын тарихиня гызыл щярфлярля йазыларды. 
 

Тащир Салащов, 
Халг ряссамы 

 
Микайыл Абдуллайев тарихимизи дяриндян билян классик 

ядябиййат хязиняси вя хязинядарларына йахындан бяляд олан, 
философ вя мцтяфяккир фырча цстасыдыр. Онун Низами, Нясими, 
Фцзули вя диэяр классикляримизин портретляри, тарихи мювзулара 
щяср олунмуш ясярляри бирдян-биря йаранмамыш, бу ясярляр 
дярин елми, фялсяфи тядгигатларын мящсулудур. 

 
  Аслан Асланов 

Профессор 
 

 Микайыл Абдуллайев ряссамларымыз арасында Азярбайъан  
вя Шярг миниатцр сянятинин сирляриня йахшы бяляд олан фырча 
усталарындандыр. 

Щцсейн Аббасзадя, 

Халг йазычысы 
 

 Микайыл мцяллим юзцнцн йерини, сюзцнцн чякисини билян, 
тявязюкар бир инсан иди. О, юз сюзцнц сянятийля, камил вя 
йеткин фырчасыйла дейирди. 
      Назиф Гящряманлы, 

Филолоэийа елмляри доктору 
 
 



МИКАЙЫЛ  АБДУЛЛАЙЕВ  ЯДЯБИ  ИРСИНИН  
КИТАБХАНАЛАРДА  ТЯБЛИЬИ 

 
  Китабханаларда Микайыл Абдуллайевин зянэин ирсинин 

тяблиьи цчцн эениш тядбирляр планы щяйата кечирилмялидир. 
Китабханаларда чохсайлы охуъу кцтлясинин сорьуларыны юдямяк 
мягсядиля китабханачылар Микайыл Абдуллайевин щяйат вя 
йарадыъылыьына даир ядябиййатдан эениш истифадя етмялидирляр. 

Китабханачылар нязяря алмалыдырлар ки Микайыл 
Абдуллайевин щяйаты, йарадыъылыьы, онун ясярляри бу эцнцмцз 
вя эяляъяйимиз цчцн мянявиййат мянбяйидир. 

Китабханачылар яйани вя шифащи тяблиьатын – китаб сярэиляри, 
мярузя, мцщазиря, сющбят, библиографик иъмал, охуъу 
конфранслары вя с. кими форма вя цсулларындан эениш шякилдя 
истифадя етмялидирляр. Чцнки бу тядбирлярин кечирилмяси Микайыл 
Абдуллайевин йарадыъылыьы щаггында охуъуларын даща эениш 
мялумат алмаларына имкан йарадыр. Беля тядбирляри кечиряркян 
Микайыл Абдуллайевин щяр бир рясм ясяри щаггында охуъулара 
эениш мялумат верилмялидир. Китабханачылара тювсийя едирик ки, 
Микайыл Абдуллайев ирсинин эениш охуъу кцтлясиня 
чатдырылмасында яйани тяблиьат васитяляриндян бири олан китаб 
сярэиляриня даща чох йер версинляр. Бир сярэинин тяхмини 
сийащысыны веририк. 
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1.  Башлыг: «Микайыл Абдуллайев – 85» 
2.  М.Абдуллайевин шякли. 
3.  Ситат: «Яэяр Микайыл Абдуллайев «Ахшам», «Минэячевир 
ишыглары», «Кюрпясинин ардынъа», «Тарлада», монументал 
ясярляриндян башга щеч ня йаратмасайды беля, йеня онун ады 
халгымызын тарихиня гызыл щярфлярля йазыларды.» 

 
Тащир Салащов, 

Халг ряссамы 
 

4.   Мяндя бир ъан вар, сяндя бир ъан, 
Мяним гялямим вар, сянин фырчан. 
Мянимки сюздцр, сянинки рянэ, 
Мян йазым, гардашым, сян чяк. 
Мяним ялим олмаса да йазарам, 
Эюзцм олмаса да… 
Анъаг щяр икимиз йарада билмярик цряксиз, 
Мянимки сюздцр, сянинки рянэ,  
Вар олсун цряк! 

Рясул Рза. 
 
5.  Микайыл Абдуллайевин рясм ясярляри. 
6.  Бу ядябиййатлары охуйун! 
 
 Китабханачылар М.Абдуллайевин зянэин ирсинин охуъулара 
чатдырылмасы цчцн сярэилярдян ъениш истифадя олунмалыдыр. 
Цмумиййятля тядбирляр кечирилдикдя сярэи тяшкил етмяк щюкмян 
ваъибдир. Китабханачылар «Рянэляр няьмякары», «Микайыл 
дцнйасы», «Севимли сяняткар», «Ясил сянят юлмяздир», 
«Рянэлярдян щюрцлмцш чялянэ» вя с. башлыглар алтында да китаб 
сярэиляри тяшкил едя билярляр. 
 Китабханаларда суал-ъаваб эеъяляри кечирмяк цчцн бир 
айдан артыг вахт айырмаг лазымдыр. Охуъуларла суал-ъавабы 
ашаьыдакы ардыъыллыгла тяшкил етмяк файдалы олар. 

 М.Абдуллайев ня вахт вя щарада анадан олмушдур? 



 М.Абдуллайев ряссамлыьын щансы жанрларында ясярляр 
йаратмышдыр? 

 М.Абдуллайев щансы иллярдя вя щансы мяктяблярдя 
ряссамлыг тящсили алмышдыр? 

 М.Абдуллайевин щансы рясм ясярляринин адыны дейя 
билярсиниз? 

 М.Абдуллайев щансы ряссамлардан дярс алмышдыр? 
 М.Абдуллайев щансы дащи сяняткарларын таблоларыны 
йаратмышдыр?  

 М.Абдуллайев щансы хариъи юлкялярдя сяфярдя 
олмушдур? 

 М.Абдуллайев щаггында щансы китаблары охумусан? 
 Щансы метро стансийасындакы мозаик лювщяляри 
М.Абдуллайев йаратмышдыр? 

 М.Абдуллайев ня вахт вяфат етмишдир? 
Китабхана ишчиляри сющбятляр вя мярузяляр васитясиля 

охуъулара мялумат вермялидирляр ки, ХХ ясрдя 
мядяниййятимиз бцтцн сащялярдя инкишаф етмиш дцнйа 
мядяниййятиня бюйцк сималар бяхш етмишдир. Онларын арасында 
ряссамлыг сащясиндя М.Абдуллайевин хцсуси йери вардыр. О, 
няинки Азярбайъан, еляъя дя бцтцн дцнйа мядяниййяти цчцн, 
дцнйа ряссамлыг сяняти цчцн эюркямли бир симадыр вя бюйцк 
мядяни ирс гоймушдур. 

Тядбирлярин кечирилмясиня кюмяк мягсядиля вясаитин  
ахырына тювсийя ядябиййат сийащысы ялавя едирик. 
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NIZAMI  GƏNCƏVI - 865 
 
zərbaycan şer yaraдыcılığının ən böyük 
ustadlarından olan dahi şair, böyük alim və 

mütəffəkir İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə 
Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuşdur.  

      A
O, Gəncədə mədrəsə təhsili almış, şəxsi mütaliə 

sahəsində Orta əsr elmlərini mükəmməl öyrənmiş, Yaxın Şərq 
xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd 
olmuşdur.Öz ana dilindən başqa ərəb və fars dillərini də çox 
mükəmməl öyrənmişdir.   
        Şerə, şairliyə çox erkən həvəs göstərmişdir. Qeyri-adi 
istedad sahibi olmuş, həm də əmək sevərliyi ilə diqqəti cəlb 
etmişdir.  
        Nizaminin lirik şerlərindən - qəzəl, qəsidə, rübai,  
tərkibənd, tərcibənd, qitə, və s.-dən ibarət mükəmməl əsərlər 
toplusu- Divanı olmuş, lakin dövrümüzə qədər bu irsin çox az  
bir qismi çatmışdır. Əlimizdə olan lirik parçalar şairin bütün 
həyatı boyu böyük epik əsərlərilə yanaşı lirik şer nümunələri də 
yazdığı göstərilir.  
       Ömrünün bahar çiçəyi - sevimli zövcəsi Afaq onun lirik 
əsərləri müqabilində hörmət əlaməti olaraq Dərbənd hökmdarı 
tərəfindən göndərilmiş bir hədiyyə idi.  
        Şairin Afaqdan Məhəmməd adlı oğlu qalmışdı. 
Məhəmmmədin şerə, sənətə bağlı bir gənc olduğu Nizaminin 
öz sözlərindən hiss edilir.  
        Nizami Gəncəvi  dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi 
formasında yazdığı beş poemadan ibarət “Xəmsə” müəllifi 
kimi daxil olmuşdur.  
       1177-ci ildə bitirdiyi “Sirlər xəzinəsi” adlı ilk poeması  
şairə böyük şöhrət qazandırmışdır. III Toğrulun sifarişi ilə 
qələmə aldığı “Xosrov və Şirin” poemasını 1180-cı ildə 
bitirmiş və Məhəmməd Cahan Pəhləvana göndərmişdir. Cahan 
Pəhləvanın ölümündən sonra taxta çıxan Qızıl Arslan şairlə 



görüşərək, ona Həmdünyan adlı bir kənd bağışlamışdır. 1188-
ci ildə Şirvan hökmdarı I Axistan şairə “Leyli və Məcnun” 
mövzusunda onun adına bir əsər yazmağı sifariş etmişdi. Şair 
az müddətdə “Leyli və Məcnun” poemasını yaradır. 1196- cı 
ildə Ələddin körpə Arslanın adına “Yeddi gözəl” əsəri ilə 
nəhayət bütün ədəbi-estetik, ictimai-fəlsəfi görüşlərini 
yekunlaşdırdığı “İsgəndərnamə” poemasını qələmə almışdır.  
       Azərbaycan xalqının doğma oğlu böyük Nizami vətənini, 
xalqını ehtirasla sevmiş, xalqının səadəti və azadlığı uğrunda 
namusla çаlışmış və dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuş 
qiymətli ,ölməz, misilsiz bədii əsərlər yaratmışdır.  
        Böyük şair 1209-cü ildə vəfat etmişdir. Şairin qəbri Gəncə 
şəhərinin yaxınlığındadır.  
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AŞIQ  ƏLƏSGƏR  - 185 
 

şıq Ələsgər 1921-ci ildə Göyçə mahalının Ağkilsə 
kəndində anadan olub. Azərbaycan aşığı, aşıq 

poeziyasının ən görkəmli nümayəndələrindən biri Aşıq Alının 
şagirdi olmuş, aşıq sənəti ənənələrini dərindən öyrənmişdir. 
Yaradıcılığında məhəbbət lirikası əsas yer tutur. Şerlərində 
azad və səmimi məhəbbət, nəcib insani keyfiyyətlər tərənnüm 
olunur. Bir sıra şerlərində xalqın ağır həyatını təsvir etmiş, 
zülm və zorakılığı, tüfeyliliyi kəskin tənqid etmişdir. Aşıq 
Ələsgərin şerləri yüksək bədii sənətkarlıq nümunəsidir. Orijinal 
və təbii təşbeh, bənzətmə, istixarə və s. bədii təsvir vasitələri 
işlətmiş, aşıq poeziyasının bütün növlərinə şer qoşmuş, yeni 
formalı  aşıq havaları yaratmışdır.  

 A 

 Aşıq Ələsgər aşıq şerinin inkşafına qüvvətli təsir 
göstərmiş, bütün Zaqafqaziyada, Dağıstanda, bir sıra türkdilli 
xalqlar arasında şöhrət qazanmışdır. Ədəbi irsi Sovet 
hakimiyyəti illirində  toplanıb dəfələrlə nəşr edilmiş, həyat və 
yaradıcılığı tədqiq olunmuşdur. 
  Anadan olmasının 150 illik yubileyi Ümumittifaq 
miqyasında keçirilmişdir. Respublika Xalq Yaradıcılığı Evinə 
Aşıq Ələsgərin adı verilmiş, doğulduğu kənddə qəbirüstü büstü 
qoyulmuşdur. 
 Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Aşıq Ələsgər1923-cü il 
mart ayının 7-də vəfat edib. 
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CABBAR  QARYAĞDIOĞLU – 145 
 

zərbaycanın məşhur xanəndəsi Cabbar 
Qaryağdıoğlu 1861-ci il martın 31-də Şuşa 

şəhərində boyaqçı ailəsində  anadan olmuşdur. 
   A 
         Cabbar Qaryağdıoğlu XIX əsrin sonu, XX əsrin  əvvələri 
Azərbaycan xanəndəlik sənətinin ən görkəmli 
nümayəndələrindən biridir. Musiqi sənətinə uşaqlıqdan həvəs 
göstərmiş, ilk musiqi təhsilini də Şuşada xarrat Qulunun 
məktəbində almışdır.  
         Ustad sənətkar muğam, dəstgah, təsnif və xalq 
mahnılarını yüksək səviyyədə oxumuş, bütün Qarabağda şöhrət 
qazanmışdır. Eyni zamanda Bakı, Gəncə, Şamaxı şəhərlərində 
məşhur xanəndə kimi el şənliklərinə dəvət olunmuşdur.  
         Cabbar Qaryağdıoğlunun səsi Moskva və Varşavada 
qramofon valına yazılmışdır. O, Varşavadan qayıdarkən 
Moskvada “Şərq konsertləri” vermişdir. Xanəndə “Kürd 
Şahnaz”, “Bayatı-Qacar”, “Mahur”, “ Heyratı” və 
“Mənsuriyyə”muğamlarını xüsusi ustalıqla ifa etmişdir. Cabbar 
Qaryağdıoğlunun repertuarında türkmən, fars, özbək, gürcü və 
s. xalqların mahnıları da xüsusi yer tuturdu. 
         Cabbar Qaryağdıoğlu Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının yaradıcılarından hesab olunur. O, burada 
klassik xalq musiqisindən dərs demiş, gənc istedadların 
yetişdirilməsində mühüm xidmətləri olmuşdur.  
         Ustad sənətkar öz şer və qəzəllərinə 30-dan artıq mahnı 
bəstələmişdir. O, eyni zamanda musiqi tədqiqatçısı idi. 
C.Qaryağdıoğlu XIX əsrin xanəndələrindən, muğam, təsnif və 
mahnılarından bəhs edən əsərlər də yazmışdır.  
        S.Yesenin onu “Şərq musiqisinin peyğəmbəri” 
adlandırmışdır. 



    Xanəndə 1935-ci ildə “Azərbaycan Xalq artisti” adını 
almış, dövlət tərəfindən “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.  
  1944-cü il aprelin 20-də vəfat etmiş, Fəxri xiyabanda 
dəfn olunmuşdur.  
 
 

TÖVSİYƏ  ƏDƏBIYYAT  SİYAHISI  
 

Haqqında olan ədəbiyyat 
 

 Şuşinski F. Azərbaycan xalq musiqiçiləri.- B., 1985. 
 Şuşinski F. Cabbar Qaryağdı oğlu: Monoqrafiya.- B.: 
İşıq,1987 -128s. 

*   *   * 
 Шушински Ф. Народные музыканты и певцы 
Азербайджана.- M., 1979.  

 
*   *   * 

 Bəkir oğlu Sayyədin. C.Qaryağdıoğlu toyda //Ədəbiyyat və 
incəsənət.-1990.-14 sent.- S.5.  

 Əbdülqasımov F. Qüdrətli sənətkar //Qarabağ .-  1991- 21 
iyun. 

 Məhəmədoğlu F. Unudulmaz sənətkar //Azərbaycan 
gəncləri.-  1987.- 12 fevr.  

 Musiqi korifeyləri // Müxalifət .-  2002.- 11 may.-  S.16. 
 Rzayeva V. Uğursuz mərsiyəxan, dünya şöhrətli xanəndə 

//Yeni Azərbaycan .-  1999.- 26 mart.  
 Çərkəzqızı S.  “O tək xanəndə deyildi” /Sənətkarın qızı 
Şəhla xanımla müsahibə/  //Millət. –1997.-3 apr.  

 Şuşinski F. Xalq sənətkarı: C. Qaryağdıoğlu–125 
//Ədəbiyyat və incəsənət.-  1987.- 6 fevr.-  S.7.  

 Şuşiniski F. Görkəmli xanəndə //Bakı .-  1987.-11 fevr.     
 

   Müəllifi: Bəşirova Hicran  



     Дийаршцнаслыг вя Милли библиографийа 
  шюбясинин Ы дяряъяли редактору 



ЪЯЛИЛ  МЯММЯДГУЛУЗАДЯ – 140 
 

юйцк драматург Ъялил Мяммядгулузадя 1866-ъы ил 
феврал айынын 22-дя Нахчыван шящяриндя кичик 

дцкандар аилясиндя анадан олмушдур.  
Б  

 Бюйцк ядиб, юзцнцн тябиринъя десяк, «эюзцнц биринъи 
дяфя ачан кими дцнйаны гаранлыг» эюрмцшдцр. Бу гаранлыг 
алямдя илк дяфя ешитдийи «Аллащу-Якбяр» сядасы мцщитин 
цмуми мянзярясини дольун тясяввцр етмяйя имкан верир. 
Ъялил Мяммядгулузадя ушаглыг илляриндяки мцщитин характерини 
йаддашында мющкям из бурахан, щяр эцн азан сясини ешитдийи 
Молла Кяримляр, «оьурлуг вя адам юлдцрмяйи гябищ ямялляр 
гябилясиня йазан» Молла Ялиляр, «алынларында мющцр йер 
ейляйян», ялляри эеъя-эцндцз дуа-сянада олан гощум-
гоншуларла ялагядар ящвалат вя адятляр васитясиля тясяввцр 
етмяли олмушдур. 
 Ъ.Мяммядгулузадя 1882-ъи илдя Нахчывандан чох-чох 
узагларда фяалиййят эюстярян Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр 
Семинарийасына дахил олмуш, 1887-ъи ил ийун айынын 
яввялляриндя семинарийаны битиряряк, ибтидаи мяктябдя 
мцяллимлик етмяк щцгугу газанмышдыр. 
 Ъ.Мяммядгулузадя бялкя дя Азярбайъанда биринъи дяфя 
олараг 1896-ъы илдя Нещрям мяктябиндя Тарих музейи 
йаратмыш, бу музейдя Азярбайъан тарихинин мцхтялиф 
дюврляриня даир материалларын топланмасына наил олмушдур.  
 Эярэин педогожи ахтарышларла мяшьул олмасы «йолдашлары 
арасында данышыьа дцшян» ясярляр мцяллифи кими танынмасы, 
ъошьун вятяндашлыг ещтирасы Ъялил Мяммядгулузадяйя 
цмумхалг ещтирамы газандырмышдыр. О, Нахчыванда фяалиййят 
эюстярян зийалыларын диггят мяркязиндя дайанмыш, бурада 
щяйата кечирилян ядяби-мядяни тядбирлярин ясас тяшкилатчысы 
олмушдур. 
 Азярбайъан бядии фикринин инкишафы тарихиндя тянгиди 
реалисит ядябиййатынын баниси кими мисилсиз шющрят газанмыш, 
Ъ.Мяммядгулузадянин даща да мяшщурлашмасында форма вя 



мязмунун диалектик вящдятиндян йоьрулмуш йцксяк сянят 
нцмуняляри олан драм вя няср ясярляри иля бир сырада 20 апрел 
1906-ъы илдян онун редакторлуьу иля няшря башлайан мяшщур 
«Молла Нясряддин» журналынын мцстясна ролу инкаредилмяз 
щягигятдир. Бу мялум щягигяти юзц дя ашкар щисс едян 
ядибимиз йазмышдыр ки, «Молла Нясряддин» журналынын 1-ъи 
нюмряси няшр олунан эцндян мяним адым аз бир вахтын 
мцддятиндя няинки тяк бир Гафгаз мцсялманларынын, бялкя 
Йахын Шяргдя ъями … тайфаларын ичиндя шющрят тапды. 
 Азярбайъанда Совет щакимиййятинин илк ониллийи 
Ъ.Мяммядгулузадянин бядии йарадыъылыьынын да мящсулдар 
дюврцнц тяшкил едир. О, щямин мярщялядя юзцнцн драматуржи 
ахтарышларыны давам етдирмиш, «Данабаш кяндинин мяктяби», 
«Лал», «Дяли йыьынъаьы», «Йыьынъаг» адлы пйеслярини бу иллярдя 
йазыб тамамламышдыр. 1920-ъи илдян сонра йаранан «Зыррама», 
«Сиркя», «Саггаллы ушаг», «Шер булбулляри», «Баггал Мяшяди 
Рящим», «Тахыл щякими», «Пролетар шаири» вя с.  кими щекайяляр  
милли бядии нясримизин гызыл фондуна дахил олмушдур. 
 Бцтцн драматурглар кими Ъялил Мяммядгулузадянин дя 
ян бюйцк арзуларындан бири дя юз ясярлярини сящнядя эюрмяк 
олмушдур. Ядиб бу истяйиня илк дяфя щяля ингилабдан яввял, 
1916-ъы илдя «Юлцляр»ин Бакыда эюстярилян тамашасы иля чата 
билмишдир. «Юлцляр»ин шющряти ясярин тамашайа гойулмасындан 
сонра даща да артмыш, юз йарадыъысына бюйцк щюрмят 
газандырмышдыр. 
 1930-31-ъи иллярдя Ъялил Мяммядгулузадя Xалг 
Комиссарлары Шурасынын путйовкасы иля Кисловодскда мцалиъя 
олунмушдур. 
 Бюйцк ядиб 1932-ъи ил йанварын 4-дя вяфат етмишдир. 
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СУЛТАНМЯЪИД  ГЯНИЗАДЯ – 140 
 

ултанмяъид Щаъы Муртузяли оьлу Гянизадя 1866-ъы 
илин апрелиндя Азярбайъанын гядим шер, сянят бешийи 

Шамахы шящяриндя зийалы таъир аилясиндя анадан олмушдур. 
Онун ясли Шамахынын гядим, кюклу-биняли сакинляриндян 
сайылан Султан Дядяэцняш няслиня мянсубдур. Бу няслин 
Ширван торпаьында сяккиз йцз иллик бир тарихи вардыр. 

 С 

 Султанмяъидин атасы Щаъы молла Муртузяли щямшящярлиляри 
арасында щюрмяти олан адлы санлы адамлардан иди. Муртузяли яряб 
вя фарс дилляриндя мцкяммял мядряся тящсили алмышды. О, шярг 
ядябиййатына, фялсяфясиня, ислам тарихиня йахшы бяляд иди. 
 Султан Мяъид дя гардашлары вя баъылары кими гялям 
тутмаьы, йазы йазмаьы атасындан юйрянмишди. Диэяр ушаглардан 
фяргли олараг о, атасынын нязярини даща чох ъялб етмишди. Онда 
охумаьа, йазмаьа, юйрянмяйя хцсуси бир щявяс вя габилиййят 
вар иди. О, щафизясинин итилийи вя чевиклийи иля башгаларындан 
сечилирди. Буна эюря дя Щаъы Муртузяли онун охумасына хцсуси 
гайьы эюстярирди.Султан Мяъидя евдя савад юйрятдикдян сонра, 
гоцдуьу гайда цзря ону да мящялля мяктябиня вермишди. 

ХIХ ясрин 70-ъи илляриндя Азярбайъанын щяр йериндя 
олдуьу кими, Шамахыда да мяктяб ишляри аъынаъаглы вязиййятдя 
иди. 

1875-ъи илдя Шамахыда «Мяълис» адлы мяктябин ачылмасына 
разылыг верилир. «Мяълис» мяктябинин ясас мцяллими С.Я.Ширвани 
иди. Шаэирдляр онун дярслярини щявясля динляйир вя юйрянирдиляр. 

Султан Мяъид «Мяълис» мяктябиндя охудуьу илляр ярзиндя 
яряб, фарс вя рус диллярини юйрянди. Сейид Язим Ширванинин 
щядсиз зящмяти сайясиндя классик Шярг шеринин ганунларына 
бяляд олду. 

1882-ъи ил ийунун 10-да С.М.Гянизадя Шамахы шящяр 
мяктябини «яла» гиймятля битирмяк щаггында аттестат алды. 

С.М.Гянизадя щяля Шамахы шящяр мяктябиндя охуйаркян 
«юмрцнц гялям вя дярсля кечирмяйи» гярара алмышды. О, али 



тящсилли мцяллим олмаг, зянэин елми вя педагожи билик топламаг 
арзусу иля йашайырды. 

Султанмяъид Гянизадя 1883-ъу илдя Тифлисдя 
Александровски Мцяллимляр Институтуна дахил олмушдур. О, 
1887-ъи ил сентйабрын 2-дя Щябиббяй Мащмудбяйовла бирликдя 
Бакыйа эялир. Лакин шящяр илк эюрцшдян эянъляри мяйус едир. 
Бурада азярбайъанлылара мяхсус ня муасир типли мяктяб, ня 
мятбуат органы, ня дя мядяни-маариф оъаглары варды. Тялябя 
палтарында Бакыйа эялян С.М.Гянизадянин вя 
Щ.Мащмудбяйовун няинки мяктяб ачмаьа, щятта эцндялик 
чюряк алмаьа да пулları йох иди. Буна бахмайараг, онлар 
мяктябдян ютрц бина кирайя етмяли, мебел вя тядрис лявазиматы 
щазырламалы идиляр. Аьыр эцнлярдя онлара кюмяк яли узадан 
хейирхащ адамлар тапылды. 
 Беляликля, 1887-ъи ил октйабрын 20-дя Бакыда 
азярбайъанлылара мяхсус илк мцасир типли мяктяб йаранды, 
бунунла да Азярбайъан халг маарифи тарихиндя йени дювр 
башланды. 
 «Рус-мцсялман» мяктяби цчиллик ибтидаи тящсил оъаьы иди. 
Лакин о бир чох орижинал хцсусиййятляри иля мювъуд ибтидаи 
мяктяблярин щамысындан фярглянирди. Бурада йерли шяраит, 
ящалинин щяйат вя мяишят тялябляри щяссаслыгла нязяря алыныр, 
дярс просесиндя бунлара диггятля ямял олунурду. 
 «Рус-мцсялман» мяктяби дюрд ил юмцр сцрдц вя йцздян 
артыг щазырлыглы, савадлы шаэирд бурахды. 
 С.М.Гянизадя иля Щ.Мащмудбяйовун йаратдыьы илк «Рус-
мцсялман» мяктябинин Азярбайъанда мцасир тящсил 
щярякатынын инкишафы вя ящалинин савадланмасы сайясиндя гыса 
мцддятдя чох бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. 
 1898-ъи илин сентйабрында Бакыда азярбайъанлылара мяхсус 
илк натамам орта тящсил мяктяби фяалиййятя башлады. 
С.М.Гянизадя йени мяктябя мцдир тяйин едилди. Мяктябдя 
тящсил  мцддяти алты ил иди. Бурада рус вя Азярбайъан дилляри иля 
йанашы, тарих, ъоьрафийа, рийазиййат, щяндяся вя с. фянляр тядрис 
олунурду. 



 Чар Русийасында икинъи дяряъяли мяктябляр али типли тящсил 
оъаьы щесаб олунурду. Мювъуд гайдалара эюря бу мяктяблярин 
мцдири вя педагожи щейяти дювлят мямуру сайылыр, дювлят 
мямурунун бцтцн имтийазларындан истифадя едирди. Лакин 
империйада бу типли мяктябляр христиан дининя мянсуб 
оланлардан ютрц нязярдя тутутлдуьуна эюря С.М.Гянизадя 
мцдирлик вязифясиня тясдиг олунмады. О, бурада 1905-ъи илин 
августунда Гори Мцяллимляр Семинарийаsıнын татар шюбясиня 
инспектор тяйин олунана гядяр гейри-рясми мцдир ишляди. 
 Илк «Рус-мцсялман» мяктябинин гаршылашдыьы ъидди 
чятинликлярин бир гисми дярслик вя оху китаблары иля ялагядар иди. 
 С.М.Гянизадя эцндялик мяшьялялярдян ютрц тяртиб етдийи 
мятнляри шаэирдляря йаздырыб юйрядир, мятнлярин педагожи 
ляйагятини йохлайыр вя бу йолла бир нюв эяляъяк дярсликлярин 
ескизлярини йарадырды. 

1889-ъу илдя «Истилащи-Азярбайъан» дярслийинин ялйазмасы 
щазыр олду. «Истилащи-Азярбайъан» дярслийи 1890-ъы илдя Бакыда 
К.Касабовун мятбяясиндя 2400 нцсхя чап олунду. 

«Истилащи-Азярбайъан» дярслийинин гаршысында дуран башлыъа 
мягсяд ана дилини ушаглара практик шякилдя юйрятмякдян ибарят 
иди.  

1890-ъы илдя «Истилащи-Азярбайъан» дярслийинин III щиссяси, 
1894-ъц илдя IY щиссяси няшр олунур. 

Мяктяб йашы ютмцш кцтляни маарифляндирмяк ишиндя театры 
йеэаня васитя щесаб едян С.М.Гянизадя Бакыйа эялдикдян 
сонра Щ.Мащмудбяйовла бярабяр М.М.Ахундов вя 
Н.Вялийев васитясиля пяракяндя щалда олан сящня 
щявяскарларыны бир йеря топлайыб 1887-ъи илдя зяиф вя кичик дя 
олса бир театр труппасы тяшкил етмишди. 

Театрда режиссорлуг кими аьыр бир иши ющдясиня эютцрян 
С.М.Гянизадя вахтынын чохуну «актйорларла» ишлямяйя сярф 
едирди. 

Милли Азярбайъан театрынын инкишафында С.М.Гянизадянин 
бир режиссор кими хидмяти бюйцк олмушдур. 



С.М.Гянизадянин режиссорлуг фяалиййяти Азярбайъан 
сящнясинин эяляъяк инкишафыны тямин етмяк цчцн профессионал 
актйор кадрлары щазырламаг бахымындан хцсусиля файдалы 
олмушдур. Щ.Мащмудбяйов, Н.Няриманов, С.С.Ахундов, 
Н.Вялийев, И.Мяликов вя башгалары там он ил онун гурулуш 
вердийи тамашаларда сящняйя чыхмышлар. 

Бакы театр труппасы он ил, 1898-ъи илдя Щ.Зярдабинин 
тяшяббцсц иля «Рус-мцсялман» театр дястяси тяшкил едиляня 
гядяр йашады. Бу мцддят ярзиндя о театры кцтлявиляшдириб халгын 
мяишятиня дахил етди, истедадлы актйор щейяти йетишдирди. 

С.М.Гянизадя 1905-ъи илдя Гори семинарийасы мцсялман 
шюбясинин мцфяттиши, 1908-ъи илдя Бакы губернийасы Даьыстан 
вилайят халг мяктябляринин 2-ъи району цзря мцфяттиши, 1917-ъи 
илдя вилайят халг мяктябляринин директору тяйин олмушдур.  

Азярбайъанда ана дилиндя мяктябляр ачылмасы, дярсликляр 
йазылмасы, милли мятбуат вя театрын инкишафында Султанмяъид 
Гянизадянин хидмятляри бюйцкдцр.  

«Щяйат», «Иршад», «Дябистан», «Рящбяр», сонралар 
«Маариф вя мядяниййят», «Ядябиййат гязети» кими гязет вя 
журналларда публисистик вя педагожи мягаляляр дяръ етдирмишдир. 
С.М.Гянизадянин иътимаи педагожи вя ядяби фяалиййяти 
зиддиййятли иди. О дини эюрцшлярinдян там йаха гуртара 
билмямиш, 1918-19-ъу иллярдя мцртяъе «Иттищад» партийасынын 
цзвц олмцшдцр. 

С.М.Гянизадя М.Я.Сабир, Н.Няриманов, Щ.Яряблински 
щаггында хатирялярини йазмышдыр. Рус ядябиййатындан  
Л.Н.Толстойун «Яввялимъи шярабчы», Б.А.Дуаченконун 
«Гурбана гурбан» пйесляри,  А.Ф.Погоскинин «Аллащ диваны» 
щекайяляри вя с. тяръцмяляри вар. 

С.М.Гянизадя 1942-ъи илдя 76 йашында вяфат етмишдир. 
 
 



СУЛТАНМЯЪИД  ГЯНИЗАДЯНИН  
 ЩЯЙАТ  ВЯ  ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  ГЫСА  ТАРИХЛЯРИ 

 
1866 Султанмяъид Щаъы Муртузяли     оьлу Гянизадя 

Шамахыда зийалы таъир аилясиндя анадан 
олмушдур. 

 
1875  «Мяълис» адлы мяктяб ачылыр вя Султан Мяъид бу 

мяктябя верилир. 
 
1882  Шамахы шящяр мяктябини яла гиймятлярля битирир. 
 
1887   С.М.Гянизадя Щябиббяй Мащмудбяйовла 

бирликдя Бакыйа эялир вя бурада илк мцасир типли 
мяктяб йарадыр. 

 
1898 О, Бакыда азярбайъанлылара мяхсус илк натамам 

орта тящсил мяктяби ачыр. 
 
1905 Гори семинарийасынын мцсялман шюбясиня 

мцфяттиш тяйин олунур. 
 
1908 Бакы губернийасы вя Даьыстан халг мяктябляриня 

мцфяттиш тяйин олунур. 
1918-19 «Иттищад» партийасынын цзвц олмушдур. 
 
1942 С.М.Гянизадя  76 йашында вяфат етмишдир.  
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MUSTAFA  KAMAL  ATATÜRK  - 125 
 

ustafa Kamal Atatürk 1881-ci ildə Salonikidə 
anadan olub. Atatürk soyadı ona Türkiyədə soyadı 

qəbulu ilə əlaqədar 1934-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi 
tərəfindən verilmişdir. Atatürk Gənc türklər inqilabında iştirak 
etmiş, 1909-cu ildə Əbdülhəmidin əksinqilabı qiyamını yatıran 
“hərəkat ordusu” qərargahının rəisi olmuşdur. Lakin tezliklə 
“İmmuhad və tərəqqi” partiyasından uzaqlaşmışdır. Atatürk 
İkinci Balkan müharibələrində və Birinci Dünya müharibəsində 
Dardanel boğazında böyük şücaət göstərmişdir. 1916-cı ildə 
ona general və paşa titulu verilmişdir. 

M 

O, 1920-ci il aprelin 23-də Ankarada yeni parlament – 
Türkiyə Böyük Millət Məclisini yaratdı. Atatürk məclisin və 
təşkil edilən hökumətin sədri seçildi. Ölkədə gedən ingilis-
yunan müdaxiləçilərinə qarşı milli azadlıq müharibəsinə 
rəhbərlik edir və həmçinin Sakarya çayı yaxınlığında yunan 
ordusu üzərində çaldığı qələbəyə görə Türkiyə Böyük Millət 
Məclisi Marşal rütbəsi və “Qazi” fəxri adı verilmişdir. 1922-ci 
ildə türk ordusu Atatürkün komandanlığı ilə müdaxiləçiləri 
tamamilə darmadağın edir. Sultanlığın ləğvindən sonra 1922-ci 
il noyabrın 1-də Türkiyə respublikası elan edildi. Tezliklə 
xilafət ləğv olundu, dövlət, inzibati quruluş, ədliyyə, 
mədəniyyət və məişət sahələrində milli burjua xarakterli bir 
sıra mütərəqqi islahatlar keçirildi. Sovet hökuməti Türkiyə 
milli hökumətinə təmənnasız yardım göstərmişdir. Atatürkün 
başçılıq etdiyi Türkiyə hökuməti 1921-ci ildə Moskvada 
RSFSR ilə dostluq və qardaşlıq, 1921-ci ildə Qarsda 
Zaqafqaziya Sovet Respublikaları ilə dostluq və qardaşlıq, 
1922-ci ildə Sovet Ukraynası ilə dostluq müqavilələri 
imzalandı. Bu müqavilə Türkiyənin beynəlxalq vəziyyətini 
daha da yaxşılaşdırdı. O, Sovetlər ölkəsi ilə iqtisadi və mədəni 
əlaqələri daim inkişaf etdirmək siyasəti aparırdı.  



 Mustafa Kamal Atatürk  1938-ci il noyabrın 10-da 
Türkiyədə vəfat etmişdir. 
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CEYHUN  HACIBƏYLI – 115 
 

eyhun Hacıbəyli 1891-cı il fevralın 3-də Şuşa 
şəhərində anadan olmuşdur. C.Hacibəyli istedadlı 

yazıçı, salnaməçi, jurnalist, tərcüməçi, mahir redaktordur. 
Müəllifin  yaradıcılığı tədqiq olunmadığından, 
toplanmadığından mühacirətə qədərki əsərləri qəzet 
səfihələrində pərəm-pərəm düşmüşdür. Ceyhun Hacıbəyli 
yaradıcılığının ilk dövründə qələmini felyeton janrında 
sınamış, amma sonralar felyeton yazmamışdır. Felyetonları 
arasında “Pristav Ağa” daha çox diqqəti cəlb edir. Əsər 
“Proqres” qəzetinin 1907-ci il 6 və 7-ci saylarında  
“Daqestanskiy” imzası ilə çap olunmuşdur.  

C 

Ceyhun bəy sonrakı illərdən başlayaraq məhsuldar 
şəkildə maarif, mədəniyyət, din, dil, xeyriyyəçilik, qaçqınlar 
mövzularında məqalələr yazır, cap etdirir. Mühacirətdən əvvəl 
(1919- cı ildən) “Kaspi”, “Proqres”, “Bakı”; “Azərbaycan” və 
başqa qəzetlərdə yüzlərlə publisistik məqalə, hekayə dərc 
etdirən C.Hacıbəyli həmin dövrdə “Известия” (Kaspidə) 
“İttihat” və “Azərbaycan” (rus dilıində) qəzetlərinin redaktoru 
olmuşdur. 
 1910-cu ildə o, “Hacı Kərim” povestini yazır və 1911-ci 
ildə kitab şəklində çap etdirir. Lakin həmin povestdən sonra 
yaradıcılıqdan uzun müddət uzaqlaşmışdır. Ceyhun bəy 
Fransada yaşayarkən “La Revul du Mond Müsulman”, “La 
Fiqaro” kimi mətbu  orqanlarla əməkdaşlıq etmiş, “La Revul 
des Deux Mende”  adlı jurnallarda çalışmış, Parisdə Fransız 
dilində nəşr olunan “Qafqaz”və Münhendə Azərbaycan dilində 
çıxan “Azərbaycan” jurnalının redaktoru olmuşdur.  “Azadlıq” 
radiostansiyasının yaradıcılarından sayılan Ceyhun Hacıbəyli 
Münhendəki “SSRi-ni Öyrənən Universitetin” müxbir üzvü 
seçilmişdir.  
  Ceyhun bəyin “İslam Əleyhinə” kampaniya və onun  
Azərbaycanda Metodları “ adlı iri həcmli tədqiqat əsəri isə 



xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Adı Azərbaycanın Azadlıq tarixinə 
qızıl hərflərlə yazılan C.Hacıbəyli mühacirətdə yaşadığı bütün 
dövrdə (1919-1962) əqidə və amalından dönməmiş, son 
nəfəsinədək sovet imperiyası ilə  ideoloji mübarizə aparmış, 
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda bacardığını 
əsirgəməmişdir. 

Ceyhun Hacıbəylinin qəbri Parisdədir. 
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//Azərbaycan.-1994.- 6 dekabr. 
 Tahirov A. Zamanın hökmü: 3 fevral Ceyhun Hacıbəylinin 

ad günüdür //Azərbaycan.-1998.- 3 fevral. 
 Tahirov A. İki müəllif, iki “Pristav ağa”: /Üzeyir Hacıbəyli 

və qardaşı Ceyhun Hacıbəylinin ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə 
aldıqları “Pristav ağa” adlı satirik hekayə haqqında 
//Ədəbiyyat qəzeti.-1996.-12 yanvar. 

 
    Müəllifi: Əhmədova Zəminə  
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XAN  ŞUŞINSKI – 105 
 

zərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsi  
Xan Şuşinski (İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov) 

1901-ci il avqustun 20-də Şuşada anadan olmuşdur.  
     A 
       Xan Şuşinski yeniyetmə yaşlarından xanəndəliyə 
başlamışdır. Məşhur sənətkar İslam Abdullayevin şagirdi 
olmuşdur.  
       Geniş diapazonlu, gur səsə malik olan xanəndə hələ 
gənclik illərində şöhrət qazanmışdır. Ustad sənətkar 
özünəməxsus ifası ilə Azərbaycan muğamlarını 
zənginləşdirmiş, bir neçə muğama yeni xallar, guşə və şöbələr 
əlavə etmişdir.  
        Xan Şuşinski 1939-cu ildə Bakı şəhərinə köçmüş, həmin 
ildən də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuşdur. 
1944-cü ildə İranda qastrol səfərində olmuş, Tehran, Təbriz, 
Ərdəbil, Rəşt, Qəzvin və s. şəhərlərdə çıxış etmişdir. 
 Klassik Azərbaycan xanəndələrinin layiqli davamçısı 
olan Xan Şuşinski bir sıra mahnı və təsniflər (“Şuşanın 
dağları”, “Ay gözəl” və s. )  bəstələmişdir. Onun repertuarında 
Mirzə Hüseyn segahı, Şahnaz, Qarabağ şikəstəsi, Çahargah, 
Mahur muğamları və xalq mahnıları başlıca yer tutur.  

Xan Şuşunski 1943-cü ildən Azərbaycan Respublikasının 
Xalq artistidir. 
        Azərbaycan xanəndəlik sənəti tarixində xüsusi yer tutan 
sənətkar həmçinin pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, gənc 
istedadların yetişməsində mühüm rol oynamışdır. 
        1959-cu ildə Moskvada keçirilmiş Azərbaycan İncəsənəti 
on günlüyündə uğurla çıxış etmişdir.   “Şərəf nişanı” ordeni ilə 
təltif olunmuşdur.  

1979-cu il martın 18-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, fəxri 
xiyabanda dəfn olunmuşdur.        
 
                                       



TÖVSİYƏ  ƏDƏBIYYAT  SİYAHISI 
 

Əsərləri 
 

 Şuşinski X. Yaxşı adamın hekayəti // Azərbaycan gəncləri. 
-  1976. -  20 noyabr.  

 Şuşinski X. Nəğmələr susmur //Kommunist.- 1975.              
- 1 may.-  S.3.  

 Şuşinski X. Səs, söz və ifaçılıq //Ədəbiyyat  və incəsənət.    
-  1979. - 23 mart.-  S 5.   
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 Muxtaroğlu V. Havalansın Xanın səsi.-  B.: Azərnəşr, 

1971.- 104 s.  
 Şuşinski F. Azərbaycan xalq musiqiçiləri.- B. , 1985.- 480s. 
 Çəmənli Mustafa. Muğam dünyasının Xanı: (Xatirələr).- 

B., 2001. 271 s. 
*   *   * 

 Babayev Aydın. Xanın səsi //Ədəbiyyat və incəsənət. - 
1971. -  25 dekabr. –S.8.  

 Quliyev T. Ölməzliyə qovuşan ömür //Ədəbiyyat və 
incəsənət.  - 1979. -  23 mart . – S.5. 

 Quliyev C. Muğam dünyamızın parlaq ulduzu //Ədəbiyyat 
və incəsənət.-. 1989. - 24 fevral – S. 1.  

 Əliyev T. Çörəyin şəninə şikəstə //Sovet kəndi.- 1986. -  3 
aprel. 

 Əliyev T. Nəğməli ömür//Azərbaycan .-  1979. -  №8. -  S. 
194-198. 

 Kərimli Kərim. Sənətkara  məhəbbətlə  //Qarabağ. - 1991.   
- 4 iyul. 

 Şükür Müzəffər. Xan Şuşinskinin xatirəsi //Ədəbiyyat və 
incəsənət. -  1989. - 24 fevral.  

 Quliyev Zəkurə. Şuşanın dağları başı dumanlı... /Xan 
Şuşinski –100/ // Azərbaycan –2001.-  4 sentyabr. S.-6.  



 Əliyeva R., Aslanova X.  Xan Şuşinski –100 //Mədəni        
- maarif .-2002.- N1-2 .-S.6-7.  

 Məhərrəmli Z. Muğam mülkünün Xanı /Xan Şuşinski        -
100 //Bakı.-2001.- 2-8 noyabr.  

 Çəmənli M. Şur dərsi //Xalq qəzeti. -  2001.-  24 avqust.  
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-21 avqust.  
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SARA  AŞURBƏYLI - 100 
 

ara Aşurbəyli 1906-cı il yanvarın 27-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. O, 1925-ci ildə 

Türkiyənin İstanbul şəhərində Janna D Ark adına Fransız 
kollecini bitirmişdir. 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin Şərq fakültəsini, 1941-ci ildə isə Azərbaycan 
Pedaqoji İnstitutunun ingilis dili fakultəsini bitirən Sara xanım 
hələ ali təhsil aldığı illərdə Respublikanın orta məktəblərində 
ingilis və fransız dillərindən dərs demişdir.  

 S 

 Sara Aşurbəyli ali təhsilini başa vurduqdan sonra 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin baş müəllimi, Azərbaycan 
Pedaqoji İnstitutunda dekan vəzifəsində çalışmışdır. Ali 
məktəblərdə Azərbaycan tarixi, Qərb və Şərq mədəniyyətləri 
haqqında mühazirələr oxumuşdur.  
 S.Aşurbəyli sonralar Azərbaycan Tarixi Muzeyində Orta 
əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi, Tarix 
İnstitutunda elmi katib, baş elmi işçi və aparıcı elmi işçi 
vəzifəsində işləmiş, 1993-cü ildən ömrünün sonuna qədər 
Akademiyanın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı 
elmi işçisi olmuşdur.  
 O, Azərbaycan Respublikasının ali mükafatı “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilmişdir.  
 Görkəmli alim 2001-ci il iyulun 17-də 96 yaşında vəfat 
etmişdir.  

 
 TÖVSİYƏ  ƏDƏBIYYAT  SİYAHISI 

 
Əsərləri 

 
 Aşurbəyli S.  Bakı şəhərinin tarixi: Orta əsrlər dövrü. – B.: 

Azərnəşr, 1998. – 356 s. 
 Aşurbəyli S. Şirvanşahlar dövləti (VI –XVI əsrlər). -B.: 

Azərnəşr, 1997. – 405 s. 
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 Aşurbəyli S.Tariximizin ağ səhifələri: /M.Ə Rəsulzadənin 
“Azərbaycanın paytaxtı” adlı məqaləsi haqqında/ 
//Ədəbiyyat və incəsənət.-1989.- 1 dekabr.- S.3,8  

 Aşurbəyli S.Qərəzkarlıq ruhunda: Jan Pyer Alenin 
“Ermənistan adlı elmi kütləvi kitabı barədə //Odlar yurdu.    
-1992.-13 avqust.- S.2. 
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 Əsrimizin canlı tarixi: Azərbaycan Prezidenti Heydər 
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iştirak etmişdir//Azərbaycan.-1996.-30 yanvar. 

 Xaspoladov Ə. İllər hökmünü versə də...:/Tarix elmlər 
doktoru S.Aşurbəyli haqqında/ //Azərbaycan qadını.-1982.  
-№ 8.-S.12-13 

 
   Müəllifi: Cahangirova Məhəbbət 

     Дийаршцнаслыг вя Милли библиографийа 
        шюбясинин бюйцк китабханачысы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ƏBÜLHƏSƏN  ƏLƏKBƏRZADƏ - 100 
 

bülhəsən Ələkbərzadə 1906-cı ildə İsmayıllı 
rayonunun Basqal kəndində kəndli ailəsində anadan 

olmuşdur. Erkən  yaşlarından məşəqqətli əməyin bütün 
ağırlığını duymuşdur. Bu da onun xarakterini bir çox cəhətdən 
formalaşdırmış və mətinləşdirmişdir. İnqilabın ilk illərində 
o,Dərbənd şəhərində ibtidai məktəbdə müəllim işləmiş, 
böyüməkdə olan nəslə savad öyrətmişdir. 1933-cü ildə  
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunu bitirmişdir.  

 Ə 

 Ə.Əbülhəsən ədəbiyyata 20-ci illərin əvvəlində gəlmişdir. 
Onun ilk hekayələri kəndlilərin həyatına həsr olunmuşdur. 
Yazıçının ilk romanı olan “Yoxuşlar” kənddə barışmaz sinfi 
mübarizədən bəhs edir. İstedadla yazılmış bu əsər Azərbaycan 
romanında müasir mövzunun bünövrəsini qoymuşdur. 
Ə.Əbülhəsənin ədəbiyyatımızda görkəmli hadisəyə çevrilən 
“Dünya qopur” romanı Sovetlər hakimiyyətinin təşəkkülü və 
möhkəmlənməsi uğrunda Azərbaycan xalqının mübarizəsinə 
həsr edilmişdir. Ədibin bunun ardınca yazdığı bir çox povestlər 
və hekayələr Azərbaycan nəsrinin inkişafına sanballı töhvə 
olmuşdur. Böyük Vətən müharibəsi illərində Əbülhəsən silaha 
sarılaraq mənfur düşmənə qarşı vuruşmuş, eyni zamanda 
yaradıcılıq fəaliyyətini də davam etdirmişdir. Müharibədən 
bəhs edən bir sıra əsərləri vardır. Bunlara “Krım hekayələri”, 
“Oğullar və atalar”, “Dostluq qalası”və s. əsərlərini misal 
göstərmək olar.  
 Ə.Əbülhəsən uzun müddət “Azərbaycan” ədəbi-bədii 
jurnalına başçılıq etmiş, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 
məsləhətçisi olmuşdur. Üç Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, 
SSRİ medalları ilə təltif olunmuşdur. O, Azərbaycan Xalq 
yazıçısı fəxri adına layiq görülmüşdür.  
Əbülhəsən Əlibaba oğlu Ələkbərzadə uzun sürən ağır 
xəstəlikdən sonra 1986-cı il mayın 21-də 81 yaşında vəfat 
etmişdir. 
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Əsərləri 
 

 Əbülhəsən. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə.- B.: Azərnəşr.- 
1984-1985. 

 1-ci cild. “Dünya qopur”: Roman, 1984.- 388 s. 
 2-ci cild.Tamaşa qarının nəvələri : Povest, 1984.- 276 s. 
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240 s. 
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DMITRI  ŞOSTAKOVIÇ – 100 
 

örkəmli rus bəstəkarı, Azərbaycan SSR xalq artisti, 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, sənətşünaslıq doktoru, 

Beynəlxalq  Sülh mükafatı laureatı, ABŞ Milli Elmlər 
Akademiyasınin üzvü, Fransa Zərif Sənətlər Akademiyasının 
fəxri professoru, Meksika Konservatoriyasının fəxri professoru 
Dmitri Dmitriyeviç Şostakoviç 1906-cı il sentyabrın 25 
Peterburqda mühəndis ailəsində anadan olmuşdur. O, 
Leninqrad Konservatoriyasında oxumuş, fortepiano üzrə 
Z.V.Nikolayevin, bəstəkarlıq üzrə M.O.Steyenberqin siniflərini 
bitirmişdir. Bəstəkar 1939-cu ildən Konservatoriyanın 
professoru, 1960-68 illərdə Bəstəkarlar İttifaqının birinci katibi 
olmuşdur. 1930-cu ildə “Qızıl əsr” simfoniyasını, 1928-ci ildə 
N.Qoqolun əsəri üzrə  “Burun” operasını bəstələmişdir.. Ən 
kamil əsərlərindən olan 15-ci simfoniyanı 1971-ci ildə, son 
əsəri olan Alto və fortepiano üçün sonatanı isə 1975-ci ildə 
yazmışdır. D.Şostakoviç 35-dən çox kinofilimlərə, o cümlədən, 
“Maksimin gəncliyi”, “Tüfəngli adam”, “Hamlet” filmlərinə, 
bir çox dram tamaşalarına bəstələnən musiqinin müəlifidir. 
Şostakoviçin yaradıcılıq ənənələri sovet və dünya musiqisi 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Görkəmli sovet 
bəstəkarlarından Q.Qarayev, B.İ.Fişşenko, Ə.C.Hacıyev, 
B.A.Çaykovski Şostokoviçin yetirmələridir. O, dəfələrlə 
Azərbaycanda olmuş, Azərbaycan bəstəkarları ilə sıx 
yaradıcılıq əlaqəsi saxlamışdır. Azərbaycanın görkəmli musiqi 
xadimləri Ü.Hacıbəyov, Q.Qarayev, F.Əmirov haqqında çox 
qiymətli fikirlər söyləmişdir. Əsərləri Azərbaycan  orkestrləri 
və ifaçılarının repertuarına daxil olmuşdur. 

G 

Böyük sənətkar 3 dəfə “Lenin” ordeni, “Oktyabr 
İnqilabı” və “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenləri ilə, həmçinin 
bir çox medallarla təltif edilmişdir.  

D.Şostokoviç 1975-ci il avqust ayının 9-da  Moskvada 
vəfat etmişdir.  
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MIRZƏ  İBRAHIMOV - 95 
 

irzə Əjdər oğlu  İbrahimov 1911-ci ildə Cənubi 
Azərbaycanın Sərab şəhəri yaxınlığındakı Evə 

kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1918-28-ci 
illərdə atası Əjdər neft mədənlərində işləmək üçün iki oğlu ilə 
bərabər Cənubi Azərbaycandan Bakıya gəlmiş, az sonra atası 
və qardaşı vəfat etmişdir. 1926-cı ildə o, Fabrik-zavod 
məktəbinə daxil olmuşdur.  
 1929-30-cu illərdə M.İbrahimov “Qazılan buruq” şeri ilə 
bədii yaradıcılığa başlayır. Zabratda təşkil olunmuş fəhlə 
ədəbiyyat dərnəyində iştirak etmişdir. 1932-33-cü illərdə Sovet 
Yazıçılar İttifaqı təşkilat komitəsinin məsul katibi vəzifəsinə 
seçilmiş və Azərbaycan Dövlət Elmi-tədqiqat İnstitutunun 
hazırlıq şöbəsində oxumuşdur. 1933-cü ildə partiyanın tapşırığı 
ilə M.İbrahimov Naxçıvanda çapdan çıxan “Sürət” qəzetinin 
redaktoru vəzifəsində işləmişdir. Bu illərdə o, “Həyat üçün”, 
“Sənət aşiqləri”, “Qorxulu səs”,  “Yol ayrıcında”, “Üfüqlər 
qızaranda”, “Qaçaq” adlı hekayələrini və “Həyat” dramını 
yazmışdır.   
 Ədəbiyyat və incəsənət sahəsində göstərdiyi xidmətlərinə 
görə Moskvada keçirilən birinci Azərbaycan İncəsənəti 
dekadasının müvəffəqiyyətləri ilə əlaqədar olaraq “Qızıl Əmək 
Bayrağı “ordeni ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Yazıçıları 
İttifaqının birinci katibi və Azərbaycan EA Nizami adına 
Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun XIX əsr Ədəbiyyatı Şöbəsinin 
müdiri işləmişdir.  
 Mirzə İbrahimov 1993-cü ildə Bakıda vəfat etmişdir.  
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MARAL  RƏHMANZADƏ - 90 
 

əhmanzadə Maral  Yusif qızı 1916-cı ildə Bakının 
Mərdəkan qəsəbəsində zərgər ailəsində anadan 

olmuşdur. Onu 1922 -ci ildə Bakıdakı Hüseyin Cavid adına 8 
№li qız məktəbinə qoyurlar. M.Rəhmanzadə “Ana dili” 
kitabını oxuyaraq orada dərc edilmiş xalq nağıllarına və “Aran 
köçü” hekayəsinə özündən bir sıra şəkillər çəkmişdir.  

R 

1928-ci ildə M.Rəhmanzadə 8 mart Qadınlar bayramına 
həsr edilmiş məktəb yığıncağında öz rəfiqələri ilə birlikdə 
çadrasını atır və bu onun həyatında böyük dəyişikliklərə səbəb 
olur. 

M.Rəhmanzadə  1930 –cı ildə Əzim Əzimzadə adına 
Rəssamlıq məktəbinə daxil olur. 1933 – ci ildə Rəssamlıq 
məktəbini bitirir və həmin il Moskva Dövlət Təsviri İncəsənət 
İnstitutunun hazırlıq şöbəsinə daxil olur. 

1939-1940- cı illərdə M. Rəhmanzadə N.E. Radlov və 
M.S.Radionovun  rəhbərliyi altında illüstrasiyadan, Qrabarın 
və İstominin rəhbərliyi altında rəngkarlıqdan,D.N. Moorun 
rəhbərliyi altında plakatdan dərs keçir. 

M. Rəhmazadə əsasan qrafika sahəsində fəaliyyət 
göstərmişdir. Bir sıra xarici ölkələrdə olmuş, həmin ölkələrin 
həyatından silsilə qravüralar yaratmışdır.  

1946-cı ildən başlayaraq onun əsərləri Ümumuittifaq, 
Zaqafqaziya respubilkaları və bir sıra respubilkaların  
sərgilərində nümayiş etdirilir. 

1957-ci ildə rəssamın Moskvada təşkil edilib yüksək 
qiymət almış şəxsi sərgisindən sonra “Sovetski xudojnik” 
nəşiryyatı tərəfindən onun xüsusi albomu nəşr edilmişdir. 
Alboma rəssamın on beşə qədər müxtəlif işi daxil edilmuşdir. 

Əsərləri xarici ölkələrdəki incəsənət sərgilərində nümayiş 
etdirilmiş, Şrilanka və Kubada fərdi sərgiləri göstərilmişdir. 

M.Rəhmanzadə 1964-cü ildə “Azərbaycanın Xalq 
rəssamı” adına layiq görülmüşdür.O, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, 



“Şərəf nişanı” ordenləri, həmçinin bir sıra medallarla tərltif 
edilmişdir.1996-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinin fərmanı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir     
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 LÜTFI  ZADƏ – 85 
 

ibernetika və riyaziyyat sahəsində dünyanın ən 
qüdrətli alimlərindən biri olan Lütfi Zadə 1921-ci il 

fevralın 4-də Bakıda anadan olmuşdur. Ibtidai təhsilini 16 saylı 
məktəbdə alıb. 1931-ci ldə ailələri İrana köçüb. Gənc Lütfi 
əvvəlcə Tehranda Amerikanın Alborts kollecini, sonra isə 
1942-ci ildə Tehran Universitetini bitirib və elektrotexnika 
ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi alıb. Maddi  cəhətdən çox varlı 
olduqları üçün İranda ağır təzyiqlərlə üzləşdiklərindən 1944-cü 
ildə ABŞ-a köçmək məcburiyyətində qalır və oranı özlərinə 
ikinci vətən seçirlər. Lütfi Zadə elə həmin il uğurla imtahan 
verib məşhur Massaçuset Texnaloji İnstitutuna daxil olur və 
1946-cı ildə oranı elektrotexnika ixtisası üzrə maqistr dərəcəsi 
ilə bitirir. Sonra Kolumbiya Universitetində müəllim kimi 
fəaliyyətə başlayır. 

 K  

Lütfi Ələsgərzadə 28 yaşında “qeyri-sabit dövrələrin 
tezliyinin təhlili” məsələlərinə həsr olunmuş ilk doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə edir.  
      O, 1959-cü ildən bugünədək ABŞ-ın Kaliforniya ştatının 
Berkli Unuversitetinin fəxri professoru, kafedra müdiri, 
həmçinin ABŞ Elektronika Cəmiyyətinin sədridir.  
       Xaricdə əsasən Zadə ilə tanınan L.Ələsgərzadə ötən əsrin 
60-cı illərində yaratdığı “Qeyri- səlist məntiq və qeyri dəqiq 
çoxluqlar” nəzəriyyəsi ilə dünya alimlərini bir daha heyrətdə 
qoymuş və onun bu qiymətli kəşfi 1989-cu ildə Yaponiyada 
elm və texnika sahəsində ən böyük uğurlar üçün ayrılan 100 
min ABŞ dolları həcmində Honda mükafatına layiq 
görülmüşdür.  
        Lütfi Zadənin qeyri-səlis məntiqə əsaslanan nəzəriyyəsi 
əsasında kompüterlər, rəngli televizorlar, elektron aparatları, 
vidiotexnika, ən müasir minik avtomobillər, hərbi texniki 
qurğular, vertalyot və təyyarələrin, elektron cihazların 
hazırlanmasında, kosmanavtika və astrofizika sahəsində, 



tibbdə, iqtisadiyyatda, zəlzələ ilə əlaqədar tektonik və seysmik 
prosseslərin öyrənilməsində də geniş istifadə edilməkdədir.  
        Lütfi Zadə Azərbaycanda son dəfə 1975-ci ildə olmuş, 
haqqında 4 seriyalı sənədli film çəkilmişdir. Professor 
R.Əliyevin zəhmətilə Azərbaycanda “L.Ələsgərzadə irsi və 
süni intellekt” assosasiyası yaradılıb.  
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ZIYA  BÜNYADOV - 85 
 

iya Bünyadov 1921-cü ildə dekabır ayının 21-də 
Astara şəhərində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə orta 

məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər 
məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. İkinci Dünya 
Müharibəsi dövründə vuruşaraq Berlinədək şərəfli döyüş yolu 
keçirmişdir.1945-ci il 27 fevralda ona Sovet İttifaqı Qəhramanı 
adı verilmişdir. 

Z 

Z.Bünyadov ordudan tərxis olduqdan sonra 1946-cı ildə 
Moskva Şərqşünaslıq İnstitutuna daxil olmuş, 1950-ci ildə 
həmin institutun aspiranturasına qəbul edilmişdir. Sonra o, 
Azərbaycan EA-nın Tarix İnstitunda elmi axtarışlarını davam 
etdirmişdir.O,Xilafət və Azərbaycanın VII-XIII əsrlər tarixinin 
tədqiqatçilarından biridir.Z.Bünyadov alban tarixçisi M.Qoşun 
“Alban xronikası”əsərini 1960- cı ildə ingilis dilindən ,Ə 
Bakuvinin “Abidələr” in xülasısi və qüdrətli hökmüdarın 
möcüzələri” 1971-ci ildə və Nəsəvinin “ Sultan Cəlaləddin 
Mankburnin həyatının təsviri” əsərini 1973- cü ildə Ərəb 
dilindən Rus dilinə tərcümə etmişdir.  

1964-cü ildən Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitunda 
“Orta əsirlər tarixi” şöbəsinin rəhbəri olmuşdur.Elə həmin ildə 
o, tarix elimləri doktoru elmi dərəcəsi və1965-ci ildə isə 
professor adına laiq görülmüşdür. 1967-ci ildə Azərbaycan 
Elmlər Akademyasının müxbir üzvü, 1973-cü ildə 
akademiyanın  həqiqi üzvi  seçilmişdir.  

1981-ci ildən isə Şərqşünaslıq İnstitunun direktoru, 1990-
cı ildə Azərbaycan EA-nın vitse- prezidenti seçilmişdir.Ziya 
Bünyadov Qırmızı Bayraq, Aleksandır Nevski,2-ci dərəcəli 
vətən müharibəsi, Qırmızı Ulduz ordenləri və medallarla təltif 
edilmişdir. 

1997-ci il fevral ayının 21-də nəməlum cinayətkarlar 
tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir.  
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 BALAŞ  AZƏROĞLU - 85 
 

alaş Azəroğlu 1921-ci ildə Bakı şəhərində anadan 
olmuşdur.Orta təhsilini də Bakıda  almışdır. Bədii 

yaradıcılığa hələ uşaqlıq yaşlarından başlamışdır.İlk mətbu şeri 
“Dnepr” 1937-ci ildə Bakıda çapdan çıxmışdır. 1938-ci ildə 
ailəliklə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinə 
köçdüklərindən burada fars ibtidai məktəbində təhsil alır. 
Ərdəbildə və Təbrizdə ilk şerlər kitabı 1943-1945-ci illərdə 
dərc olunmuşdur.  

 B 

1947-52-ci illərdə Bakı Dövlətv Unversitetinin-filalogiya 
fakultəsində təhsil alır. Eyni zamanda oxuduğu illərdə Cənubi 
Azərbaycan Yazıçılar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində 
çalışır.1963-82-ci illərdə isə Azərbaycan EA Nizami adına 
Ədəbiyyat institutunun Orta əsrlər ədəbiyyatı şöbəsinin baş 
elmi işçisi işləmişdir. Çoxcildlik “ Azərbaycan ədəbiyyatı”nın  
müəlliflərindən biridir. SSRİ Yazıçılar İttifaqının və 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının qurultaylarında nümayəndə və 
qonaq kimi iştirak etmişdir.Azərbaycan Yzıçılar Birliyi 
Ağsaqqallar Şurasinin üzvü seçilmişdir. Əsərləri MDB və 
xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur.  
 Xidmətlərinə görə “Şərəf nişanı”,” Xalqlar dostluğu” 
ordenləri ilə , “21Azər”, “Firdovsi” və digər medallarla, iki 
dəfə Azərbaycan  Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı 
ilə təltif edilmişdir. 1997-ci il 19 martda Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin fərmanı ilə ona “ Şöhrət” ordeni  
verilmişdir. 
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ƏZIZƏ  CƏFƏRZADƏ - 85 
 

zərbaycanın görkəmli yazıçı-alimi Əzizə  Məmməd 
qızı Cəfərzadə 1921-ci il dekabrın 29-da Bakı 

şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
1945-1946-cı illərdə ADU-nun filalogiya fakültəsində ekstern 
təhsil almışdır. 1942-1944-cü illərdə Əzizə xanım Ağsu 
rayonunun Çaparlı kənd məktəbində müəllim, 1944-46 cı 
illərdə C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 
ssenari şöbəsinin rəisi, 1947-49-cu illərdə Teatr məktəbində 
müdir işləmişdir. 1948-50-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin aspirantı olmuşdur. Sonralar Qiyabi Pedaqoji 
İnstitutda dosent, kafedra müdiri, Kamçatka Pedaqoji 
İnstitutunda dosent, Azərbaycan EA Əlyazmalar fondunda baş 
elmi işçi, şöbə müdiri olmuşdur.  

  A 

         Ə.Cəfərzadə 1970-ci ildə filalogiya elmləri doktoru elmi 
dərəcəsini almışdır.  1974-cü ildən BDU-nun Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi kafedrasında professor vəzifəsində 
çalışmışdır. 1983-1990-cı illərdə Azərbaycan Qadınlar 
Şurasının sədri olmuşdur.  
         Əzizə Cəfərzadə ədəbi fəaliyyətə 1937-ci ildə 
“Ədəbiyyat” qəzetində çap etdirdiyi “Əzrayıl” adlı ilk hekayəsi 
ilə başlamışdır. Bu vaxtdan dövri mətbuatda öz hekayələri ilə 
çıxış edir. 
         Yazıçı 1971-78-ci illərdə “Aləmdə səsim var mənim”, 
“Vətənə qayıt”, “Yad et məni” romanlarından ibarət 
trilogiyanı, 1980-cı ildə “Bakı –1501” tarxi romanını, XIX əsr 
Azərbaycan şairlərinin, qadın şair və aşıqlarının əsərlərini 
toplayıb nəşr etdirmişdir.  
       Ə.Cəfərzadə “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə, 2001-ci ildə 
Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən “Xalq yazıçısı” 
fəxri adına layiq görülüb.  
       Əzizə Cəfərzadə 2003-cü il 4 sentyabrda vəfat etmişdir.  
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 CAHANGIR  CAHANGIROV – 85 
 

örkəmli Azərbaycan bəstəkarı C.Cahangirov 1921-ci 
il iyunun 26-da Bakı yaxınlığındakı Balaxanı 

kəndində anadan olmuşdur. 
G 

    Orta təhsilini başa vurдугдан sonra Bakı Musiqi 
Məktəbində oxumuş, 1951- ъи  илдя Азярбайъан Дювлят 
Консерваторийасыны битирмишдир. 
      Cahangir Cahangirov 40-cı illərdə Azərbaycan  Dövlət 
Filarmoniyasında Mahnı və Rəqs ansamblının Xor qrupuna, 
Sazçı Qızlar ansamblına, 1944-60 -cı illərdə Azərbaycan Radio 
Verilişləri Komitəsi nəzdindəki xora rəhbərlik etmişdir.  
       Böyük bəstəkarın yaradıcılığının əsas hissəsini təşkil 
edən “Xor” əsərləri Azərbaycan xor musiqisinin inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. Onun “Füzuli” (1959) və “Nəsimi” 
(1973) kontataları dillər əzbəri olmuşdur.  
        C.Cahangirov “Koroğlu”, “Yenilməz batalyon”, “Dəli 
Kür” kinofilmlərinə musiqi bəstələmişdir. 
        Azərbaycan musiqisində əhəmiyyətli yer tutan 
C.Cahangirov 1963-cü ildə Azərbaycan Respubliksının Xalq 
artisti, 1959-cu ildə Azərbaycan Respublikası Əməkdar 
İncəsənət xadimi adına layiq görülmüşdür.  
       1950-ci ildə “SSRİ Dövlət mükafatı” laureatı, 1978-ci 
ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif olunmuşdur.  
      C.Cahangirov uzun müddət Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasında “Xor dirijoru” kafedrasının müdiri 
işləmişdir.  
 1992 il mart ayında  Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 
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SEYFƏDDIN  DAĞLI – 85 
 

zərbaycanın görkəmli yazıçısı Süyfəddin Əliağa oğlu 
Abbasov (Seyfəddin Dağlı) 1921-ci il avqustun 27-

də Abşeronun Xızı kəndində anadan olmuşdur. 1927-ci ildə 
Bakıda yeddillik məktəbi qurtardıqdan sonra N.Nərimanov 
adına Sənaye texnikomunun Kimya fakültəsində təhsil 
almışdır. Tələbə ikən “Kommunist” qəzeti redaksiyasında 
ədəbi işçi, şöbə müdiri və məsul katib vəzifələrində işləmişdir. 
1956-cı ilin avqustundan 1959-cu il aprel ayınadək Dövlət 
Radio Komitəsində baş redaktor, Bakı Telestudyasının 
direktoru və sədr müavini vəzifəsində çalışmışdır. Sonra 
“Kirpi” jurnalının baş redaktoru olmuşdur. 1980-ci ilin 
mayından ömrünün sonunadək “Yazıçı” nəşriyatında redaktor 
vəzifəsində iıləmişdir.  

A 

Ədəbi yaradıcılığa 1938-cı ildən dövrü mətbuatda çap 
etdirdiyi felyetonlarla başlamışdır. O, Böyük Vətən Müharibəsi 
illərində bir əlində qələm, birində silah düşmənlərlə vuruşmuş, 
müharibədən sonra isə on ildən artıq hərbi xidmətdə olmuşdur. 
Jurnalistik fəaliyyəti ilə yanaşı Seyfəddin Dağlı bədii 
yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. İlk kitabı “Məşəl”dən tutmuş 
“Mənzilimiz mübarək” adlı son kitabına qədər qırx ilə yaxın 
məhsuldar və mənalı yaradıcılıq yolu keçmiş, hekayələri, 
povestləri, romanları və dramları ilə geniş oxucu kütlələrinin 
rəğbətini qazanmışdır.  

“Bahar oğlu” romanı və “Aydınlığa doğru” pyesi yazıçıya 
xüsusi şöhrət gətirmişdir. S.Dağlının nəsr və səhnə əsərləri 
təkcə respublikamızda deyil, Ümumittifaq miqyasda da 
maraqla qarşılanmışdır. S.Dağlı iti qələmli publisist və fəal 
içtimai xadim idi. O, ölkənin adlı-sanlı satira-yumor 
ustalarından biridir. Onun əsərləri ayrı-ayrı mütərcimlər 
tərəfindən tərcümə olunmuşdur. Moskvada rusca nəşr olunmuş 
“Dama s muzıkoy” kitabı və “Karyera noqtalarova” kitabı 
tərcümə olunmuşdur. 



Yazıçı vətən qarşısında xidmətlərinə görə on iki medalla 
təltif  eüdilmişdir. 

1983-cü il yanvarın 28-də Bakıda vəfat etmişdir. 
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НЦРЯДДИН  БАБАЙЕВ – 85 
  

анынмыш йазычы, публисист Нуряддин Бабайев гышын юз 
юмрцнц баша чатдырдыьы бащарын аста гядямлярля 

торпаьа айаг басдыьы  эцндя – 21 март 1921-ъи илдя анадан 
олмушдур.  

Т  
 Щяр бир сяняткарын щяйатында унудулмаз анлар, йарадыъылыг 
гялябясиня эятириб чыхаран эцнляр, айлар олур. Н.Бабайевин 
щяйатында бялкя дя ян унудулмаз ан о эцн иди ки, мятбуат 
аляминя айаг басдыьы эцн. О, 20-йя йахын китабын мцяллифидир, 
йцзлярля елми мягаля онун гяляминдян чыхыб. Инди Нуряддин 
Бабайевин бцтцн республикада вя юлкямизин щяр йериндя 
истедадлы йетишдирмяляри чалышыр, онун йолуну давам етдирирляр. 
Доьрудан да, Нуряддин мцяллим бцтцн йарадыъылыьыны 
публисистикайа щяср едилиб. Бу фикри биз ики мянада ишлядирик. 
Биринъиси, Н.Бабайевин бир публисист кими йарадыъылыг фяалиййяти 
нязярдя тутулур, икинъиси, онун Азярбайъан журналисттикасы цчцн 
эюрдцйц елми-тяшкилаты ишляри хатырлайырыг. 
 Илк эянълийиндян ону эянъ няслин тярбийяси, ъаван адамын 
формалашыб йетишмяси марагландырырды. Вятян ювладынын 
вятяндашлыг нцмуняляриндян сющбят ачан очеркляри, публисистик 
чыхышлары иля эянъликдя йцксяк вятянпярвярлик дуйьулары 
ойатмаьа чалышырды. Бу ясярлярин гайяси тякъя Вятяня 
мящяббят щиссляри иля мящдудлашмыр, она ювлад цряйи иля 
хидмят етмяк, йери эяляндя бцтцн чятинликляря дюзмяк, 
мящрумиййятляря синя эярмяк, ону абадлашдырмаг, халга 
сядагят эюстяриб щяр бир фяалиййятиня рювняг вермяк кими 
йцксяк ниййятлярля сяртлянир. Н.Бабайевин дейилдийи кими 16-17 
йашларындан башламыш журналистлик, очерклик фяалиййятини давам 
етдирмякля, нящайят, бядии вя елми йарадыъылыьын чохъящятли 
эениш йолуна чыхмышдыр. 
 Нуряддин Бабайев щяр шейдян яввял, эюзял очеркляр 
мцяллифидир. Онун «Бащар ювладлары» (1959), «Ишыг вя 
мящяббят» (1963), «Оьлума мяктублар» (1966), «Гызлар 
сюзцм сизядир» (1972), «Гызлар сюз истяйир» (1977), «Эялин 



кишиликдян данышаг» (1986) китабларында топланан очеркляр 
сюзцн щягиги мянасында бу жанрын дольун нцмуняляридир. Бу 
очерклярдя бядии образла публисистик дцшцнъяляр бир-бирини 
тамамлайыр. Бу вящдят охуъуйа емосионал тясир эюстярир. 
Н.Бабайевин публисистик ясярляри повест, щекайя кими марагла 
охунур. 
 Нуряддин Бабайев Азярбайъанда журналистиканын 
инкишафында да бюйцк ишляр эюрцб. Илк дяфя, 1945-ъи илдя Бакы 
Дювлят Университетиндя журналистика шюбяси тяшкил олунур. 
Эюркямли Азярбайъан журналисти Щясян Шащэялдийев бу 
шюбянин илк тяшкилатчысы вя онун илк мцяллими олур. Яллинъи 
иллярин яввялляриндян Н.Бабайев дя щямин шюбядя мцяллим 
кими фяалиййятя башлайыр. Журналистика шюбяси факцлтяйя 
чевриляндя онун илк деканы сечилир. Бу факцлтянин бир чох 
проблемляринин щяллиндя Нуряддин мцяллим ясл фядакар кими 
чалышыб. Эяляъяк журналистляр цчцн тядрис вясаити йох иди, мящз 
Нуряддин мцяллимин йахындан кюмяйи вя мцяллифлийи иля ики 
щиссялик «Журналистика мясяляляри» китабы чап олунур. Нуряддин 
Бабайевин «Еля йаз ки…» (1957), «Очерк сяняткарлыьы» (1978) 
китаблары журналистиканын бир сыра  актуал проблемлярини ящатя 
едир. Лакин бцтцн бунлардан даща мцщцмц онун сон дяряъя 
гайнар, емосионал вя эур кечян ачыг дярсляри олубдур. Нечя 
нясил бу дярслярдян щяйата, журналистика аляминя атылыб, юзцнц 
тясдиг едиб. 
 Нуряддин Бабайев 25-дян артыг китабын мцяллифидир. «Биз 
Азярбайъанданыг», «Цряйимдя сюзцм вар», «Изляри итирмирик» 
кими очерк китаблары, «Ишыг вя мящяббят», «Тязя достлар», 
«Сяни унутмуруг», «Црякляр бир оланда», «Улдузлар сюнмцр» 
кими повестлярини охуъулар ряьбятля гаршыламышлар вя севя-севя 
охуйурлар. 
 Мцяллифин ямяк гящряманларындан, мцасир инсанларын 
щцняр вя ряшадятиндян бящс едян ясярляри Москвада, гардаш 
республикаларын няшриййатларында чап едилмиш, бир чох хариъи 
дилляря тяръцмя олунмушдур. Онун ясярляри ики дяфя 



Республика Журналистляр иттифагынын «Гызыл гялям» мцкафатына 
лайиг эюрцлмцшдцр, Цмумиттифаг мятбуатында гейд едилмишдир.  
 Инамымыз будур ки, Нуряддин Бабайевин дольун, 
тяравятли, щярарятли ясярляри бундан сонра да ушаглары разы 
салаъагдыр, ъаванлара сярраст щяйат йолу эюстярян мцдрик 
мяслящятчи олаъагдыр. 
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zərbaycanın görkəmli şairi, əməkdar incəsənət 
xadimi Ələkbərzadə Mədinə  Nurulla qızı (Mədinə 

Gülgün) 1926-cı il yanvarın 17-də  Bakıda fəhlə ailəsində 
anadan olmuşdur. Burada İbtidai məktəbi bitirmişdir. 1938-cı 
ildə ailəliklə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinə köçmüşlər. 
Sonra Təbriz şəhərində yaşamış, əmək fəaliyətinə burada 
toxuculuq karxanasında başlamışdır. Gənc yaşlarından 
demokratik hərakata qoşulmuşdur. Sonralar Təbriz Dram 
Teatırında çalışmışdır. “Azərbaycan qəzeti” redaksiyasında 
xüsusi müxbir işləmiş Mədinə Gülgün 1945-1946-cı illər 
Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq hərakatının fəal iştirakçısı və 
öz mübariz şerləri ilə ömrü boyu bütün həmin  inqilabın carcısı 
olmuşdur. O, 1948-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun 
Dil və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.   

A 

Mədinə Gülgün şerlərini 1945-ci ildə Təbrizdə “Vətən 
yolunda”, “Azərbaycan” qəzetində çap etdirmişdir. Onun 
əsərləri bir sıra xarici ölkələrin dillərinə tərcümə olunmuşdur. 
Onun poeziyası ildən-ilə, kitabdan-kitaba zənginləşərək, əhatə 
dairəsi genişlənmişdir. Dünya xalqlarının azadlıq və 
istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsini bir humanist şair kimi daim 
izləmiş, kəsərli sözləri ilə onların səsinə səs vermişdir. Şairin 
Bakıda və Moskvada “Təbrizin baharı”, “Çinar olaydı”, ”Arzu 
bir ömürdür”, ”Yora bilməz yollar məni”, “Könlümü ümidlər 
yaşadır” və onlarca diğər şer kitabı dərc olunmuşdur. Bu 
kitabların başlıca mövzusu insan, azadlıq, Təbriz həsrəti, 
insanlara canı yanan  bir ana qəlbinin arzu və istəkləridir. Onun 
lirik şerləri və mahnıları dillər əzbəridir.  

O, Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fəxri 
fərmanları (1960, 1974, 1986), ”Şərəf Nişanı” ordeni (1980), 
“21 Azər” (1946), “Əmək veteranı” (1948) və digər medallarla 
təltif olunmuşdur. Respublikanın Əməkdar İncənət xadimi 
fəxri adına layiq görülüb.  



Mədinə Gülgün 1992-ci ildə fevralın 17-də Bakıda vəfat 
etmiş, Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur. 
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//Vətən səsi.-1991.-30 aprel. 

 
     

   Müəllif: Əhmədova Zəminə  
                                      Дийаршцнаслыг вя Милли библиографийа 
            шюбясинин баш китабханачысы 

 



SÖHRAB  TAHIR - 80 
 
zərbaycanın xalq şairi, nasiri, publisisti Tahiri 
Şöhrab Əbülfəz oğlu 1926-ci il avqustun  6-da 

Cənubi Azərbaycanının Astara şəhərində sənətkar ailəsində 
anadan olmuşdur. “Səadət” və “Şahpur” məktəblərində 9-cu 
sinifədək oxumuş, ailə vəziyyətinin ağırlığı üzündən atası ilə 
“İran-İngilis neft şirkəti “ndə işləməyə məcbur olmuşdur. 

A 

Sovet ordusunun İrana daxil olmasından sonra xalq 
hərəkatında fəal iştirak etmişdir. 1946- cı ildə Bakıya təhsil 
almağa göndərilmişdir. 1950- ci ildə Bakı diş həkimliyi  və 
feldşernik  məktəbini bitirmişdir. O,1952-1957- ci illərdə 
ADU-nun Filalogiya fakultəsində təhsil almışdır. 1959-1961 –
ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Ali Ədəbiyyat kurslarında 
müdavim olmuşdur. 1962-1966-cı illərdə ADF-in Bakı 
komitəsində birinci katib, “Azərbaycan” qəzeti və jurnalı 
redaksiyalarında bədii şöbələrdə müdir, “Səhər” ədəbi – tarixi  
jurnalında baş redaktor müavini, 1984-cü ildən “Azərbaycan” 
jurnalının redaktoru olmuşdur. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi idarə heyətinin , 
“Литературный Азербайджан” jurnalı redaksiya heyətinin, 
“Yazıçı” nəşiryyatının bədii şurasının, Azərbaycan Ədəbiyyat 
Fondu  idarə heyətinin üzvü, SSRİ ədəbiyyat fondu 
plenimunun üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi şer şurasının 
sədri (1986-1991) olmuşdur. 1991 – ci ildə Bədii ədəbiyyat 
təbliğat bürosu idarə heyətinin sədri təyin olunmuşdur. 
 İnqilabi, ədəbi –ictimai fəaliyyətinə görə Təbrizdə “21 
Azər”medalı və bir sıra başqa, medallarla Azərbaycan SSR Ali 
Soveti  Rəyasət heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.  

 
    



TÖVSİYƏ  ƏDƏBIYYAT  SİYAHISI  
 

Əsərləri 
 

 Tahir  Söhrab. Vətənlə sevgi arasında: Şerlər və poemalar. - 
B:. Yazıçı, 1986.-344s. 
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B.: Gənclik, 1985.- 272 s.  
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Ömürdən yarpaqlar/.- B.: Qartal, 2001.- 378 s.  
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-21 aprel.-S.6. 
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haqqında/  //Azərbaycan gəncləri.-  1986.- 26 iyul.                              
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QABIL  – 80 
 

mamverdiyev Qabil Allahverdi oğlu 1926-cı il 
avqustun 12-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  

       O, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun nəzdində olan 
hazırlıq kursunda orta təhsil attestatı alıb, 1944-cü ildə Dil və 
ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1948-ci ildə institutu 
bitirdikdən sonra M.F.Axundov adına Yardımlı orta 
məktəbində müəllim, sonra isə Bakıda 40 nömrəli fəhlə -
gənclər orta məktəbində dərs hissə müdiri olmuşdur. 
AzərbaycanPedaqoji İnstitunda Azərbaycan ədəbiyyatı 
kafedrasında laborant, 1951-54-cü illərdə “Azərbaycan 
müəllimi”, “Kommunist” qəzet redaksiyalarında əməkdaşlıq 
etmişdir.  

  İ 

        Qabil 1954-1956-cı illərdə Moskvada M.Qorki adına 
Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində olan ikillik Ali ədəbiyyat 
kurslarında müdavim olmuşdur. 1957-1958-ci illərdə Bakıda 
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsində Ədəbi-dram verilişləri redaksiyasının məsul 
redaktoru, 1960-1972-ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzeti redaksiyasında poeziya şöbəsinin müdiri, 1975-1979-cu 
illərdə isə “Azərbaycan” jurnalı redaksiyasında şer üzrə ədəbi 
işçi, baş redaktorun müavini vəzifələrində işləmişdir. Sonralar 
Qabil öz qüvvəsini tamamilə yaradıcılığa həsr etmişdir.  
        Şair 1949 –cu ildən Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. “Gəl 
baharım” adlı ilk şeri “Ədəbiyyat” qəzetinin 2 aprel 1944-cü il 
tarixli nömrəsində dərc olunmuşdur. Bundan sonra bir müddət 
öz şerlərini Qabil Nikbin təxəllüsü ilə çap etdirmişdir. Həmin 
vaxtdan fəal poetik yaradıcılıqla məşğul olur. 30-a qədər kitabı 
işıq üzü görürmüşdür. Əsərləri bir çox xarici dillərə tərcümə 
olunmuşdur.  

Qabil 1976 cı ildə Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, 
1984-cü ildə Əməkdar İncəsənət xadimi, 1992-ci ildə isə 
Azərbaycan Xalq şairi adına layiq görülmüşdür.  



       1996-cı ildə anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə 
Qabil Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 
        2001-ci ildə “Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq 
Birliyi”şairə həsr etdiyi “Qabil” adlı film istehsal etmişdir.  
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з  характериня, юз манерасына, юз шаирлик симасына 
садиг галан шаир – Яли Кярим 1931-ъи ил март айынын 

22-дя Азярбайъанын Эюйчай шящяриндя фящля аилясиндя 
доьулмушдур. Орта мяктяби битирдикдян сонра М.Ялийев адына 
Азярбайъан Дювлят Инъясянят Институтунун Театршцнаслыг 
факцлтясиндя 3 ил тящсил алмышдыр. Бураны фярглянмя диплому иля 
битирмишдир.  О, ямяк фяалиййятиня «Азярбайъан» журналы 
редаксийасында ядяби ишчи кими башламышдыр. Сонра юмрцнцн 
сонунадяк поезийа шюбясиня рящбярлик етмишдир. Бядии 
йарадыъылыьа 1948-ъи илин «Азярбайъан пионери» гязетиндя чап 
етдирдийи «Тязя мцяллим» шериля башламышдыр. Сонра дюврц 
мятбуатда мцнтязям чыхыш етмишдир. 1957-ъи илдя Москвада 
кечирилян «Эянълярин вя тялябялярин ВЫ цмумдцнйа 
фестивалы»нда «Илк симфонийа» поемасы мцкафата лайиг 
эюрцлмцшдцр. 1969-ъу ил ийун айынын 30-да Бакыда вяфат етмиш, 
Эюйчайда дяфн олунмушдур. Орада бцстц гойулмушдур. 

 Ю 

 Яли Кяримин нясри чох мараглыдыр. «Пилляляр» мцасир 
нясримизин фондунда сянят нюгтейи-нязяриндян бялкя дя бир еля 
ясаслы ящямиййят кясб етмир. Анъаг бу ясярин щяр бир сятриндя, 
щяр сюзцндя  эюзлярини эен-эен ачыб, бу дцнйайа ушаг 
щейранлыьы вя вурьунлуьу иля тамаша едян Я.Кяримин 
садялювщ, саф вя сядагятли цряйи дюйцнцр. 
 Шерлярин мязмунундан вя идейасындан беля бялли олур ки,  
сятри тяръцмяси эюстярир ки, Яли Кяримов истедадлы адамдыр. 
Онун бязи шерляри сон дяряъя поетикдир. Илк нювбядя, «Ики 
севэи». «Бакы кцляйи», «Гайтар ана боръуну», «Мялащят» 
шерлярини эюстярмяк истярдим. 
Я.Кярим «Ики севэи» шериндя юзцнцн накам мящяббятини 
гялямя алмышдыр. 
 Кяримовун шерляри ясл халг поезийасы тясири баьышласа да, 
ейни заманда муасир ялван бойаларла зянэиндир вя шаирин фярди 
йарадыъылыг дясти-хяттинин олдуьуну эюстярир. Бу зяминдя «Ики 
севэи шери» хцсусиля характерикдир. 



 Гызын саф су иля, сонракы мисраларда ишыгла, сясля 
мцгайися едилмяси халг йарадыъылыьындан иряли эялир. Сонра 
мцгайисянин инкишаф едилмяси ики образа айрылыр: бири мцяллифин 
щисси, бахышы, о бири рягибинин бахышы. Бу ики киши  характерин 
мцнагишяси, ики няфяр кишинин бир гыза олан мцнасибяти шерин сон 
мисрасынадяк давам едян конфликт – шаирин шяхси идейасынын 
мящсулудур. 
 

«Эюзял гыз, сян саф сусан, 
Ики гялб арзусусан, 
Мянся сяни севирям 
сусузлуьун од вуруб кюз кими йандырдыьы 
додаг су севян кими 
О ися сяни севир, 
ращатъа бардаш гуруб, 
Кабаб цстян сярин су пис олмаз, 
дейян кими…» 
 

 Яли Кярим шердя йыьъамлыьын вурьуну иди.  
 Я.Кярим поезийамыза «Гайтар ана боръуну» кими цнлц 
бир шер бяхш едиб. Ширин сонлуьу мящкямя гярары кими гяти, 
кяскиндир. Ана гаршысында эцнащы олан щяр бир адам бу шери 
ахыра гядяр охуйа билмяз.  
 

«Сян ки дярд вердин оьул, сяня эцлцш веряня, 
Оьул демярям сяня!» 
Дейирям ки, о бойу, бухуну гайтар эери! 
Дейирям ки, варыны, йохуну гайтар эери! 
Гайтар онун боръуну, 
Эцлцшцнц, адыны, сюзцнц гайтар эери! 
Гайтар онун боръуну, 
О боръ сянин юзцнсян, юзцнц гайтар эери!» 

 
 Яли Кярим йарадыъылыг мясяляляриня сон дяряъя 
мясулиййятля йанашан шаир иди. Онун ясярляринин бязиляри 



автобиографик характер дашыйыр. О, «Хатиряляр» адлы ясярини 
«щяйат сящифяси» адландырыб. Йазы, доьрудан да щяйат 
сящифясидир. Бурада Яли, вахтиля севдийи гызла юзцнцн тяръцмейи 
щалыны йазыр. 
 Яли Кяримовун «Цчцнъц атлы» поемасы мяшщур рус шаири 
Лермонтовун Азярбайъана сяйащятини тясфир едир. Поема илщам 
вя мящяббятля гялямя алынмышдыр. 
 Яли Кяримин шерляри истедадлы йазылардыр. Онун бир чох 
шерляри инсана хош овгат бяхш едир. Онун шерляриндя о гядяр 
енержи, о гядяр никбинлик вардыр ки, онлар шаиря гаршы йахшы 
мянада йарадыъылыг щясяди доьурур. 
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zərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin banisi, milli 
kitablarımızın tarixinin görkəmli tədqiqatçısı, Bakı 

Dövlət Universiteti Kitabxanaşünaslıq kafedrqasının müdiri, 
Kitabxanaşünaslıq-informasiya fakültəsinin yaradıcısı, BMT 
yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasınln 
akademiki, Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, 
professor Abuzər Alı oğlu Xələfov 1931-ci ildə Qərbi 
Azərbaycanda anadan olmuşdur . 

A 

 O, 1941-1946-cı ildə kolxozda işləmiş və “1941-1945-ci 
illər Böyük Vətən müharibəsində “Rəşadətli əməyinə görə” 
medali ilə təltif edilmişdir. 
 A.Xələfov 1950-ci ilə Krasnoselsk rayonunun Toxluca 
kəndində orta məktəbi bitirib, S.M.Kirov adına ADU-nun 
Kitabxanaçılıq şöbəsinə daxil olur. 1955-ci ildə təhsilini başa 
vurduqdan sonra əla oxumasını, ictimai fəaliyyətini nəzərə alıb 
onu Azərbaycan Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində 
saxlayırlar. 

 1961-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda kitabxana 
işinin tarixinə dair namizədlik,1974-ci ildə isə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir.Məhz onun təşəbüsü və 
işgüzarlığı sayəsində Universitetin Kitabxanaçılıq şöbəsi 
müstəqil fakultəyə çevrilmiş və görkəmli alim 25 il həmin 
fakultəyə rəhbərlik etmişdir. 1978-ci ildə ona professor elmi 
adı verilmişdir. 
 A.Xələfov kitabxana işinin tarixinə və 
kitabxanaşünaslığın aktual elmi-nəzəri və nəzəri-təcrübi 
sahəsinə dair çoxsaylı dərslik, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar 
və elmi məqalələrin müəllifidir, 14 nəfər elmlər nəmizədinin 
elmi rəhbəri olmuşdur. Azərbaycan elminin bu sahəsinin 
inkişafındakı xidmətlərinə görə professor A.Xələfov 1969-cu 
ildə Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, 2001-ci ildə 
əməkdar elm xadimi fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 



Son 20 il ərzində o, Respublika Kitabxana Şürasına 
rəhbərlik etmiş, 1998-ci ildə isə ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
Kitabxanaçılar Cəmiyyəti yaratmış və onun ilk prezidenti 
seçilmişdir. 

Xələfov Abuzər Alı oğlu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının 
akademiki, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət 
işçisi, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin prezidentidir. 

A.A.Xələfov elm, mədəniyyət və təhsilin inkişafındakı  
xidmətlərinə görə 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ən 
yüksək  Dövlət mükafatı olan “Şöhrət” ordeninə laiq 
görülmüşdü.  
 Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “İlin adamı – 
2004” seçilmişdir. 
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NƏRIMAN  HƏSƏNZADƏ  - 75 
 

zərbaycanın Xalq şairi Həsənzadə Nəriman 
Əliməmməd oğlu 1931-ci il fevralın 18-də Qazax 

rayinunun Poylu qəsəbəsində anadan olmuşdur. Burada orta 
məktəbi bitirdikdən sonra 1949-1953-cü illərdə Gəncə Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun Dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil 
almışdır. 

 A 

Əmək fəaliyyətinə Radio Verilişləri Komitəsində böyük 
redaktor kimi başlamışdır. 1957-1961-ci illərdə Moskvada 
M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda təhsilini davam etdirmiş, 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasını 
qurtarmışdır. “Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələri” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

 1965-1967-ci illərdə “Azərbaycan gəncləri” qəzeti 
redaksiyasında Ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin müdiri, 1967-
1975-ci illərdə “Azərbaycan” jurnalı redaksiyasında Poeziya 
şöbəsinin ədəbi işçisi, 1975-1978-ci illərdə SSRİ Ədəbiyyat 
Fondu Azərbaycan şöbəsinin direktoru işləmişdir. 1978-1991-
ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin baş redaktoru 
vəzifəsində çalışmışdır. 1991-1993-cü illərdə Dövlət Mətbuat 
Komitəsinin sədr müavini olmuş, Azərbaycan Respublikası 
Mətbuat və İnformasiya Nazirinin birinci müavini işləmişdir. 

Ilk şerlər toplusu “Çoban Əfqan” 1954-cü ildə kütləvi 
tirajla buraxılmışdır. “Dostlar gözləyir məni” (1956), “Könlüm 
şer istəyir” (1964), “Mənim gecəm, gündüzüm” (1973), 
“Zümrüd quşu” (1976), “Sən bağışladın” (1979), “Fikir eləmə” 
(1982) və s. şer toplularının müəllifidir. 

Şair  N.Həsənzadənin N.Nərimanova həsr olunmuş 
“Nəriman” (1968) poeması və “Bütün Şərq bilsin” (1981) 
pyesi, XII əsr Azərbaycan həyatından bəhs edən “Atabəylər” 
(1983) mənzum dramı, “Nabat xalanın çörəyi” (1974) povesti 
oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Əsərləri MDB 
xalqları dillərinə tərcümə olunmuşdur Şair özü də  A.S.Puşkin, 



T.Q.Şevçenko, N.A.Nekrasov, İ.Franko, L.Ukraunka və b. 
əsərlərindən  tərcümələr etmişdir. 

1972-1978-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı ilk 
partiya təşkilatı katibi işləmişdir. Dəfələrlə rayon Sovetinin 
deputatı olmuşdur. 1978-ci ildə Bakı şəhər Sovetinin deputatı 
olmuşdur. Nümayəndə Heyətinin tərkibində Yuqoslaviya, 
Hindistan, Belçika və Lüksemburqda rəsmi səfərlərdə 
olmuşdur. 

 1975-ci ildə Belorusiya Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fəxri Fərmanı və bir medalla, 1978-ci ildə “Şərəf nişanı” 
ordeni ilə təltif edilmişdir. O,1981-ci ildə Əməkdar İncəsənət 
xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Həsənzadə N. 2001-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. O, 2002-ci ildən Respublika Prezidentinin fərdi 
təqaüdçüsüdür. 
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ZEYNƏB  XANLAROVA - 70 
 

örkəmli Azərbaycan müğənnisi ZeynəbYəhya qızı  
Xanlarova 1936-cı il dekabrın 12-də Bakı şəhərində 

anadan olmuşdur.  
G 

       İbtidai və orta  təhsilini   şəhər məktəbində almış, sonra 
isə M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji Texnikumunda davam 
etdirmişdir. 1956-sı ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi 
Məktəbinə daxil olmuş, 1960-cı ildə S.Şuşinskinin sinfini 
bitirmişdir.  
      1961-ci ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Opera və 
Balet Teatrının solisti kimi səhnə fəaliyyətinə 
başlamışdır.Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, “Əsli və 
Kərəm” operalarında Leyli və Əsli obrazlarını çox yüksək 
səviyyədə yaratmışdır. 
      Zeynəb Xanlarova xanəndə kimi də geniş şöhrət 
qazanmışdır. Onun repertuarında” Şahnaz”, “Qatar”, “Bayatı-
şiraz”, “Mahur” muğamları , “Şur”, “Çahargah”, “Dilkeş” 
təsnifləri, xüsusən də xalq mahnıları mühüm yer tutur. 
      Eyni zamanda Zeynəb Xanlarova  Azərbaycan 
bəstəkarlarından C.Cahangirovun , A.Məlikovun, F.Əmirovun, 
T Quliyevin, E.Sabitoğlunun, Ə.Tağıyevin və b. əsərlərini 
yüksək professionallıqla ifa etmişdir. Bundan başqa 
müğənninin Şərq xalqlarının (İran,Ərəb,Əfqan, Türk. Tacik və 
s.), dünya  xalqlarının mahnılarının da populiyarlaşmasınada 
çox böyük rolu olmuşdur.  
      Zeynəb Xanlarova qadın xanəndələri içərisində 
“Çahargah” muğamının ilk ifaçılarındandır. Çıxışlarında rəqs 
elementlərindən geniş istifadə edən müğənni demək olar ki, 
səhnədə inqilab etmiş, özünəməxsus artistizm və ifaçılığı ilə 
fərqlənmişdir 
      Lirik soprano səsi olan müğənninin ifa tərzində 
temperament, gur zəngulələri olan yaddaqalan mahnıları onu 
xalqın sevimlisinə çevirmişdir. 



      Zeynəb Xanlarovanım bir çox mahnıların müəlifi kimi də 
xidməti böyükdür. O, dünyanın müxtəlif yerlərində qastrol 
səfərində olmuş, konsertlər vermişdir (ABŞ, Fransa, İsveç, 
İtaliya,Kanada, Yaponiya, Türkiyə).  

1986-cı ildə ona Ümumittifaq “Melodiya” firmasının 
“Qızıl valı” verilmiş, “Şərəf nişanı”,  “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.Müğəni 1975-ci ildən Azərbaycanın Xalq artisti, 
1980-ci ildən isə SSRİ Xalq artistidir. 
 Görkəmli müğənni dəfələrlə Azərbaycanın Respublikası 
Milli Məclisinə deputat seçilmişdir. 
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R.MUSTAFAYEV ADINA  AZƏRBAYCAN   
DÖVLƏT  İNCƏSƏNƏT  MUZEYI - 70 

 
alqımızın qədim yaradıcılığını əks etdirən ilk sənət 
nümunələri indiki Tarix Myzeyinin bir küncündə 

yerləşirdi. Onları Maarif Komissarlığı yanındakı şöbədə ötən 
əsrin 20- ci ilində yığmaq mümkün oldu. 1924- ci ildə bu binada 
xudmani “Ölkəşünaslıq muzeyi”nin təməl daşı qoyuldu və o, 
“Azərbaycan  Dövlət Muzeyi” adını aldı. 

X 

İlk illərdə muzeyin fonduna dövlət Tretyakov  
qaleriyasından, Dövlət Rus  muzeyindən,  Evmitajdan, Puşkin 
adına Təsviri Sənət muzeyindən hədiyyə olunmuş işlər və XIX, 
XX əsrin əvvələrində rus rəssamlarının Bakıda  və başqa 
şəhərlərimizdə  işlədikləri maraqlı rəsmlər daxil olundu. 

1936- ci ildə Xalq Komissarlığının göstərişi ilə Dövlət 
Muzeyinin İncəsənət şöbəsi əsasında müstəqil “Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət muzeyi” yarandı.1943-cü ildə muzeyə rəssam 
Rüstəm Mustafayevin adı verildi. 
 Ağır müharibə illərini İncəsənət Muzeyi indiki Nizami adına 
Ədəbiyyat Muzeyinin binasında keçirdi.1942-ci ildə rəssam 
Kazım Kazımzadə İncəsənət Muzeyinin direktorunu əvəz etdi və 
sonradan 50 il muzeyə rəhbərlik etdi. 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət muzeyi 1951-ci ildə  yeni 
binaya köçürüldü. 
Bu gün Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi respublikamızın 
mötəbər incəsənət ocağıdır. Muzeydə tez-tez müxtəlif tədbirlər,  
“Heydər Əliyev və mənəvi dəyərlərimiz”, “Mir Mövsün 
Nəvvabın 170 illiyi,” “K.Kazımzadənin 90 illiyi”, “Muzey işinə 
aid konfrans”, “Xocalı harayı”, “Səhnə Üfüqləri” və s. kimi 
tədbirlər keçirilir.  
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ELDAR  QULIYEV – 65 
 

zərbaycanın görkəmli kino rejissoru Eldar Tofiq 
oğlu Quliyev  1941-ci il йанварын 18-дя Bakıda 

anadan olmuşdur . Eldar Quliyev hələ orta məktəbdə 
oxuyarkən “Durnalar uçur” филминя baxandan sonra sənət 
yolunu əbədilik müəyyənləşdirdi.1967-ci ildə Ümumittifaq 
Dövlət Kinomatoqrafiya Иnstitуtunu bitirmişdir. Həmin ildən 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının rejissorudur. E .Quliyev 
1982-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti, 1986-cı ildə isə 
Azərbaycan Kinomatoqrafçılar İttifaqı İdarə heyətinin birinci 
katibi olmuşdur.  

 A 

 1969-cu ildə Rüstəm İbrahimbəyovun “Doqquzuncu 
Xrebtovı”da hekayəsi əsasında ekranlaşdırdığı ilk filmi -“Bir 
cənub şəhərində” onun çox uğurlu işi sayılsa da, tamaşaçılar 
tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. Bu ekran əsəri barədə 
mətbuatda bir-birinə zidd fikirlər dərc olundu. Daha sonra 
Salam Qədirzadənin ssenarisi əsasında “Biri vardı, biri yoxdu”, 
“Baş müsahibə”(1971),  «Var olun qızlar» (1973), 
Çexoslavakiya kinomatoqrafçıları ilə müştərəк çəkdiyi «Səmt 
küləyi» (1974),   Rüstəm İbrahimbəyovun “Şirə bənzər” 
hekayəsinin motivləri üzrə «Ürək…ürək…» (1976), «Sevinc 
buxtası» (1977), «Babək» (1979), «Mosfilm» və 
«Azərbaycanfilmin» istehsalı olan «Nizami» (1982), İsi 
Məlikzadə ilə birgə «Gümüş göl əfsanəsi» (1985),  «Burulğan» 
(1986), “Təxribat” və son on ilin sanballı yaradıcılıq işi olan 
«Nə gözəldir bu dünya» filmlərini çəkərək ekran ömrü verdiyi 
müxtəlif taleli adamların orijinal tiplər qalereyasını yaratды. 
 Bunlardan başqa “Abşeron ritmləri” (1970) musiqili 
filmi, “Dostuma məktub”, “Özüm və zaman”, “Səməd Vurğun” 
(1966) sənədli filmləri yaşamaq hüququ qazandı və çox 
çəkmədi ki, Leninqrad və Daşkənd Kino festifallarının ən 
yüksək mükafatlarını aldı. E .Quliyev 1982-ci ildə 



Azərbaycanın xalq artisti adına laiq görülmüşdür. O, 1986-cı 
ildə Azərbaycan Kinomatoqrafçılar İttifaqı İdarə heyətinin  
birinci katibi olmuşdur.  
 Kinorejissorlar Gildiyasının prezidenti, “Debüt” 
studiyasının rəhbəri, respublika Dövlət Mükafatı laurеatы, 
görkəmli kinorejissor, professor Eldar Quliyev 2001-ci il 
йанварын 17-дя Azərbaycan Respublikası prezidentinin 
fərmanı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
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və…//Azərbaycan.-1995.-16 dekabr 

 Quliyev E .Kino hıyatıın aynasıdır //Ədəbiyyat və 
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31. 



 Qonaq Ə. Hələ ki 10+1=60: /Eldar Quliyevin 60 illiyi 
münasibətilə/ // Azərbaycan.-2001.-26 yanvar.-S.6 
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ИСА  ИСМАЙЫЛЗАДЯ – 65 
 

Мяним доьулдуьум ил, 
Намялум бир ясэярин. 
Ады, цнваны олду. 
Мяним доьулдуьум ил, 
Сянэярляр дя доьулду, 
Тцстцляр дя доьулду… 

 
    И.Исмайылзадя. 

 
 1960-ъы илдян мятбуат сящифяляриндя сямими, тябии, 
мязмунлу шерляри иля чыхыш едян бу, эянъ, истедадлы шаир 1941-ъи 
ил мартын 15-дя Эцръцстанын Гарайазы районунда анадан 
олмушдур. Орта мяктяби битирдикдян сонра АДУ-нун филолоэийа 
факцлтясиндя тящсил алмышдыр. Ямяк фяалиййятиня тялябялик 
илляриндя «Апрел чичякляри» алманахында вя «Азярбайъан 
эянъляри» гязетиндя чап етдирдийи илк шери иля башламышдыр. О, 
Гардабанидя орта мяктяб мцяллими ишлямишдир. Азярбайъан 
Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиндя редактор, 
Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасында елми 
редактор, «Ядябиййат вя инъясянят» гязети редаксийасында 
ядяби ишчи, шюбя мцдири, баш редакторун мцавини, «Улдуз» 
журналы редаксийасында шюбя мцдири олмушдур. Щазырда 
«Азярбайъан» журналы редаксийасында баш редакторун мцавини 
вязифясиндя ишляйир. Шер вя поемалары кечмиш ССРИ халгларынын 
дилляриня, щабеля бир сыра хариъи дилляря тяръцмя едилир. Сосиалист 
юлкяляри йазычыларынын Москвада кечирилян 1-ъи Бейнялхалг 
симпозиумларында, Асийа вя Африка юлкяляри йазычыларынын 
Йурмалада кечирилян семинар-мцшавирясиндя иштирак етмишдир. 

1960-ъы илдян мятбуат сящифяляриндя Иса Исмайылзадя юз 
сямими, тябии, мязмунлу шерляри иля чыхыш етмишдир.  

1968-ъи илдя Иса Исмайылзадянин «Улдузларын ад эцнц» 
адлы илк шерляр китабы чап олунду. Охуъулар бу китабы ряьбятля 
гаршыладылар. 



Иса Исмайылзадя «Эцлляр демяди» шериндя бой атдыьы 
кяндин эянъляринин мцхтялиф талеляриндян сющбят ачыр. Щямин 
эянълярин бир гисми ъябщядян алныачыг, цзцаь гайытдыса, бир 
гисми Вятян, халг йолунда намусла щялак олду. 

 
Эетдиляр, эетдиляр Берлиня сары, 
Эетдиляр, эетдиляр юлцмя сары. 
Эцлляляр демяди: эери гайыдын, 
Эцлляляр демяди: эери гайыдын, 
Гялпяляр демяди: эери гайыдын, 
Щяля ушагсыныз, ня йашыныз вар? 

 
 Илк шерляриндян щяйатла, щяйат щадисяляри иля баьлы 
И.Исмайылзадянин йарадыъылыьында Вятян мящяббяти, торпаг 
ешги, достлуг щисси ясас йер тутур. 

“Халг” шериндя зянъирлямялярин, айаглы, ъыьалы тяънислярин 
мцсбят тясири онун йарадыъылыьында юзцнц эюстярир. «Ишыглы 
йарпаглар» китабында топланан шерляриндя  Иса Исмайылзадяни 
дцшцндцрян тарихимиз, дцнянимиз вя мцасир щяйатымыздан 
бящс едилир. Республика Ленин Комсомолу мцкафаты лауреаты, 
И.Исмайылзадянин «Анамла сющбят» китабы 25 иллик йарадыъылыг 
йолунун йекуну олмагла, онун мцасир шеримиздяки йерини, 
поетик няфясинин тяравяти вя эцъцнц, ясярляриндяки ахтарыш 
мейли вя образлыьы айдын эюстярир. Бойа-баша чатдыьы Гарайазы 
торпаьынын сещри, пычылтысыны динлядийи ана Кцрцн овсуну, доьма 
оъаьа баьлылыг, ел-обайа дярин мящяббят щисси онун шерляринин 
«дамарындан» гайнар ган кими ахыр… 
 Китабда шаирин «Бир сяс эялир цстцмцзя», «Анамла 
сющбят» вя «Индиъя зянэ чалынаъыг» поемалары да верилир. 

Иса Исмайылзадянин «Щейкялля сющбят» шери 20 йашында  
Бюйцк Вятян мцщарибяси ъябщяляриндя щялак олмуш Совет 
Иттифагы Гящряманы Ъямил Ящмядовун хатирясиня щяср 
олунмушдур.  
 «Ад эцнц» поемасында илк бахышда чох ади эюрцнян бир 
мясяляйя-йениъя доьулан кюрпяляря верилян адлар мясялясиня 



тохунулмушдур. Шаир бу ади мясялянин фонунда чох ъидди бир 
проблеми – юзлцк проблемини ортайа атыр. 
 «Торпаг няьмяси» китабы онун цчцнъц китабыдыр. 
Китабдакы шерляр доьрудан да торпаьын няьмясидир, торпаьын 
ятри иля долудур. Шаирин шерляриндя доьулдуьу ел-
обайа,ушаглыгда эязиб долашдыьы, гойнунда бой атдыьы 
мешяляря, дцзляря, таныш ъыьырлара дярин бир севэи, щязин бир 
щясрят дуйулур. 
 Биз яминик ки, доьру йолда олан истедадлы щясас шаиримиз 
Иса Исмайылзадянин йарадыъылыьында Вятян, халг мящяббяти, 
щягиги мянада юз щяртяряфли яксини тапаъагдыр. 
 
 

ФАКТЛАР ВЯ РЯГЯМЛЯР 
 

1941  Исмайылзадя Иса Мустафа оьлу Эцръцстанын 
Гардабани районунда анадан олмушдур. 

 
1958-61 АДУ-нун филолоэийа факултясиндя тящсил 

алмышдыр. 
 
1959  «Апрел чичякляри» алманахында «Азярбайъан 

эянъляри» гязетиндя илк шерляри чап едилмишдир. 
 
1963-64 Гардабанидя орта мяктябдя мцяллим ишлямишдир. 
 
1966-68 Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио 

Верилишляри Комитясиндя редактор, Азярбайъан 
Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасында елми 
редактор ишлямишдир. 

1968 «Эянълик» няшриййатында «Улдузларын ад эцнц» 
адлы илк шерляр китабы чап олунмушдур. 

 
1968-81 «Ядябиййат вя инъясянят» гязети редаксийасында 

ядяби ишчи, шюбя мцдири, «Улдуз» журналы 



редаксийасында шюбя мцдири вязифясиндя 
чалышмышдыр. 

 
1977 Сосиалист юлкяляри йазычыларынын Москвада 

кечирилян биринъи Бейнялхалг симпозиумунда 
иштирак етмишдир. 

 
1978 Асийа вя Африка юлкяляри йазычыларынын 

Йурмалада кечирилян семинар-мцшавирясиндя 
иштирак етмишдир. 

 
1981 «Азярбайъан журналы» редаксийасында баш 

редакторун мцавини вязифясиндя ишлямишдир. 
 
1994 Азярбайъан Телевизийа вя Радио Ширкятинин 

мусигили верилишляри баш редаксийасында мусиги 
мятнляри шюбясинин мцдири ишлямишдир. 
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SABIR  RÜSTƏMXANLI – 60 
 

zərbaycanın görkəmli şairi və publisisti Sabir Xudu 
oğlu Rüstəmxanlı  1946-cı il mayın 20-də 

Azərbaycanın Yardımlı rayonununda anadan olmuşdur. 
Yardımlıda onbirillik məktəbini bitiridikdən sonra, 1963-1968-
ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universtetinin Filologiya 
fakültəsində təhsil almışdır.  

A 

On bir yaşında yazdığı ilk şeri 1967-ci ildə“Yeni kənd” 
rayon qəzetində dərc edilmişdir.1964-ci ildə “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetində çıxan “Kənd yolu” şeri ilə respublika 
mətbuatına yol açmışdır. 1967-ci ildən fəal ədəbi yaradıcılığa 
başlamış, dövri mətbuatda şer, hekayə, ədəbi -tənqidi, publisist 
məqalələri və tərcümələri ilə müntəzəm çıxış etmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
kiçik ədəbi işçi kimi başlamış, sonra isə işçi , xüsusi müxbir , 
teatr və kino, tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbələrini müdiri 
vəzifələrində işləmişdir (1967-1978).  

Sabir Rüstəmxanı 1976-cı ildə filologiya elmləri 
namizədi, 1978-ci ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1982 –ci ildə 
Azərbaycan komsomolu mükafatı laureatı1989-ci ildə 
M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı,  bir neçə il 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. 
“Yazıçı” nəşriyyatında incəsənət redaksiyasının müdiri, baş 
redaktorun müavini, baş redaktor olmuşdur (1978-1990). 1989-
1991-ci illərdə “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru 
işləmişdir1991-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Mətbuat və 
İnformasiya naziri olmuşdur. Elə həmin ildə Azərbaycan 
Yazçılar Birliyinin katibi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə 
heyətinin üzvü seçilmişdir. 

Sabir Rüstəmxanlı keçmiş SSRİ Yazçılar İttifaqının VII 
və VIII qurultaylarinın nümayəndəsi olmuşdur. Moskvada 
Azərbaycan Şer günlərində, Ukraynada Azərbaycan Ədəbiyyatı 
və İncəsənəti günlərində iştirak etmişdir. Asiya və Afrika 



ölkələri gənc yazıçılarınin IV konfransında (Frunze, 1982) 
Azərbaycanı təmsil etmişdir.1988-ci ildən milli azadlıq 
hərakatının liderlərindən biri olmuşdur. Türkiyə, İran, Misir, 
Almaniya və başqa ölkələrdə, Quzey Kıprıs Türk 
Cümhuriyyətində və Türk-İslam dünyasının müxtəlif 
qurultaylarında milli mücadiləmizlə bağlı çıxışlar etmişdir. 
Demokratik mətbuat ənənələrinin bərpası və inkişafında 
xidmətlərinə görə Azərbaycan Jurnalislər Birliyinin mükafatına 
(1990) və “Qızıl qələm” kamil sənətkar diplomuna (1993) layiq 
görülmüşdür. Hal-hazırda  Vətəndaş Həmyərliyi partiyasının 
sədridir 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 12 
iyul 2005-ci il tarixdə S.Rüstəmxanlıya Xalq şairi adı 
verilmişdir. 

 
TÖVSİYƏ  ƏDƏBIYYAT  SİYAHISI  

 
Əsərləri 
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linqvopoetik tədqiqatı/ Elmi red.: Nizami Cəfərov, Kamal 
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Rüstəmxanlı haqqında/.- B.: Azərnəşr, 2001.-136 (3)s.  
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 11. Haciyeva M. Yaddaşda izlər qalır: /Sabir 
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SALATIN  ƏSGƏROVA  – 45 
 

zərbaycanın Milli Qəhrəmanı Salatın Əsgərova 
1961-ci il  dekabrın 16-da  Bakı şəhərində anadan 

olmuşdur. O, Bakıdakı M.Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbdə 
təhsil almışdır. Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Neft 
Akademiyasına daxil olmuş, 1984-cü ildə geofizik ixtisası üzrə 
mühəndis diplomu almışdır. Bu sahədə bir il çalışmışdır.  

   A 

Uşaqlıqdan kiçik şer, hekayə yazan Salatını jurnalistika 
özünə daha çox çəkirdi. Güzəranmızdan yazmaq, öz qələmi ilə 
kiməsə kömək etmək, Dağlıq Qarabağ problemi,Azərbaycanın 
bütövlüyü, ermənilərə qarşı vuruşan igid  oğullarımızın 
həyatından yazmaq onun qismətinə düşmüşdü. Məhz buna görə 
də o, 1984-cü ildə “Баку” qəzetində, 1988-ci ildən isə” 
Молодeж Азербайджана” qəzetində işləməyə başlayır. 
Peşəsinə sadiq olan bu qorxmaz qadın Qarabağın ən qaynar 
nöqtələrində olurdu. Döyüşçülərlə söhbət edir, problemin 
kökünü tapmaq istəyirdi. Bu amalla düşmənə nifrət hissi 
yaradan oçerklər, məqalələr yazarkən onun ürəyi alovlanır, 
qəlbi intiqam hissi ilə yanırdı. Salatın Qarabağa növbəti 
ezamiyyətdən qayıtmadı. 

1991-ci il yanvarın 9-da Qarabağa növbəti ezamiyyətə 
gedən S.Ələsgərova və rus zabitlərinin mindikləri maşın Laçın-
Şuşa yolunda, Qaladərəsi deyilən yerdə erməni silahlıları 
tərəfindən vəhşicəsinə gülləbaran edildi. O faciədən bir neçə 
gün sonra S.Ələsgərova SSRİ Kosmonavtika Federasiyası 
tərəfindən respublika federasiyasının təqdimatı ilə gənclərin 
vətənpərvərlik tərbiyəsində, kosmik nailiyyətlərin təbliğində 
əməyinə görə “Naxçıvan-90” aerokosmik eksperimentində 
şəxsi iştirakı və həmin tədbiri mətbuatda işıqlandırdığı üçün 
Y.A.Qaqarin medalı ilə təltif edildi. 
       Salatın Ələsgərova ölümündən sonra 1992-ci il  noyabr 
ayının 6-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə  



“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.  
      O, Beynəlxalq Jurnalistlər İttifaqı Konfedrasiyasının 
laureatı adına layiq görülmüşdür. Bakı şəhərində kücələrdən 
birinə S.Əsgərovanın adı verilmişdir. Qətlə yetirildiyi kəndi isə 
Salatın kəndi adlandırılmışdır.  
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    Müəllifi: Vəliyeva Mədinə 

                                          Дийаршцнаслыг вя Милли библиографийа 
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