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Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyəti olan Təbriz keçmişi, siyasi 
mübarizələr tarixi, maddi-mənəvi abidələri, memarlığı, arxitekturası, 
söz və sənət dühalarının bədii-fəlsəfi irsi və s. baxımından, bütövlükdə, 
Şərqin mədəni mərkəzlərindəndir. Təbrizin maddi mədəniyyəti qədər 
də onun mənəvi irsi – şeir, sənət dünyası əsrlərdən baş alıb gələn 
zənginliyə bağlıdır.

 Bu irsin ən qədim, tarixlərə sirdaş 
olan bir qolunu da şifahi xalq ədəbiyyatı 
təşkil edir. Ümumazərbaycan folkloru-
nun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Təbriz 
folkloru xalqın öz mədəniyyətini qoru-
ma, yaşatma və təbliğ etməsinin bariz 
nümunəsidir. Zaman-zaman ayrı sa-

lınmış xalq yeni sosial-siyasi şəraitdə 
keçmişini, dili, mədəniyyəti, el-el do-
laşan şifahi şeiri, ata-baba sözləri, 
nağıl, dastanları və s. ilə yaddaşlara 
yazmış, məhz bu yolla öz milli kimli-
yini qorumağa çalışmışdır. Bu baxım-
dan Təbriz folklorunun araşdırılması, 
öyrənilməsi günümüzdə aktuallıq kəsb 
edən ən mühüm problemlərdən biridir. 

Lakin qeyd edək ki, Təbriz folk-
lorunun araşdırılması, hər şeydən 
öncə, bizi bu irsin öyrənilməsində 
məlum çətinliklərlə qarşı-qarşıya qoy-
muşdur. Cənubda Azərbaycan folk-
loruna, ümumiyyətlə, mədəniyyətinə 
qarşı vaxtilə mövcud olan “soyuq” 
münasibət, ziyalıların zamanla təqib 
olunması, şifahi irsin yalnız məişət 
mühitində qorunması, bu irsin yazı-
ya alınıb, öyrənilməsinə təşəbbüs 
göstərilməməsi və s. Təbriz folkloru-
nun toplanılmasını və araşdırmalara 
cəlb olunmasını kölgədə saxlamışdır. 

Müşahidələr göstərir ki, xüsusilə 
keçən əsrin son onilliklərindən baş-
layaraq Arazın o tayında folklor ir-
sinin öyrənilməsinə ayrıca maraq 
və təşəbbüs göstərilmiş, bu sırada 
bölgə materialları içərisində Təbriz 
folkloru da toplanılaraq araşdırılma-
ğa başlanmışdır. Təbriz folklorunun 
öyrənilməsindəki mədəni mərhələnin 
ən məhsuldar dövrü folklor dərnəkləri, 
jurnallarının nəşrinin sürətləndirilməsi 
işi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. 

Xalq ədəbiyyatının lirik növünə aid 
olan bayatılar türk xalqları arasında 
geniş forma və şəkillərdə yaranması, 
məişətdə müxtəlif hadisə, mövsüm və 
mərasim törənlərinin keçirilməsində 
söz-musiqi yükünü daşıması etibarilə 
şifahi sənətimizdə başlıca yer tutur. 
Müşahidələr göstərir ki, Güney folk-
lor mühiti, ayrıca Təbriz şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələrində bayatılar 
həm zənginliyi, həm də geniş şəkildə 
toplanılıb, yazıya alınması baxımın-
dan seçilir. 

 Təbriz folklor mühitində uşaq 
oyunlarının – söz və hərəkətli oyun-
ların zəngin bir aləmi ilə qarşılaşırıq. 
Otaqiçi, aşıq, söz oyunlarının çe-
şidli növləri daha qədim zamanlar-
dan başlayaraq müasir günümüzə 
qədər davam edən böyük bir oyun 
mədəniyyətinin mənzərəsini canlandı-
rır. Təbriz uşaq folklorunda bu oyunlar 
müxtəlif mərasim mahnılarımızda da 
tarixi keçidlərini etməklə şifahi irsimi-
zin əsasında dayanır.

Xalq ədəbiyyatı nümunəsi olan 
lətifələrin yaranması, yayılması area-
lı, lokal yönlü mətnlərin xüsusiyyətləri 
və s. nəzərə alınmaqla, Təbriz folk-
loru materiallarında ayrıca diqqət 

mərkəzindədir. Məlumdur ki, Təbriz 
bazarları və qəhvəxanalar tarixən 
xalqın ziyalı, tacir, sənət adamlarının 
bir araya gəldiyi mədəni mərkəzlər 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Təsadüfi 
deyildir ki, Güney aşıq ocaqlarının 
böyük bir qrupu qəhvəxanalarla bağlı 

olmuşdur. Bu mərkəzlərdə bir araya 
gələn ziyalı, sənət adamları dövlət, 
məişət problemləri ilə bağlı söhbətlər 
aparmaqla yanaşı, xüsusi qabiliyyətli 
gənclərin saz, söz bacarıqlarını da 
dinləmiş, eyni zamanda, onların masa 
ətrafı zarafatları el-el dolaşaraq məzəli 
əhvalat və lətifələrə çevrilmişdir. “Mırt-
çılar” adlandırılan Hakim Əli, Əbaçı 
oğlu Nəsirzadə, Mirbağır Hacızadə, 
Əsgər Qilifti və s. “dübbələrin” adı ilə 
bağlı məzəli əhvalat və hadisələrin bir 
çoxu məhz belə bir şəraitdə yaranmış-
dır.

Xalq məişətində zaman-za-
man uzun qış gecələri, “kürsü 
söhbətləri”ndə qohum-qonşular 
bir yerə toplaşaraq maraqlı nağıl, 
rəvayətlər söyləmişlər. Bu el məsəlləri, 
əfsanələr beləcə təsərrüfat işlərindən 
yorğun düşən insanların qarlı-şaxta-
lı qış günləri istirahətində ən sevimli 
məşğuliyyətə çevrilmişdir. Maraqla 
dinlənilən bu nağıllar xalqın özünə, 
keçmişinə qayıtmaq, miras qalan bir 
irsi yaşatmaq missiyası baxımından 
həm də müxtəlif el mərasimləri – toy-
düyünləri, dərviş, aşıq məclislərinə 
qədər yol almışdır. 

“Məlikməmməd”, “Şah Abbas və 
dərzi qızı”, “Keçəl”, “Tənbəl Əhməd”, 
“Qarının buzovu”, “Səng səbr daşı sən 
də”, “Pıspıslı Püstə xanım”, “Tülkü və 
canavar” və s. nağıllar Təbriz folklor 
mühitində bu gün fərqli variantlarda 
qorunmaqdadır.

Xalq məişətinin ayrılmaz tərkib 
hissəsi olan müxtəlif mövsüm və 
məişət mərasimləri özünəməxsus 
ayinləri, oyun-tamaşa ənənələri, 
nəğmə mətnləri, məclislərin təşkil olun-
ma məkanları, zamanı və s. baxımın-
dan zəngin, arxaik bir mədəniyyətin 
əsasını təşkil etməkdədir. Məişət 
mərasimləri içərisində yas və toy 
məclislərinin keçirilməsi Təbriz folklor 
mühitində daha qədim ayinlərə da-
yanmaqdadır. Yas mərasimlərində ağı 
söyləmə, ölünün uğurlanması ilə bağlı 
müxtəlif inancların yerinə yetirilməsi 
və s. gözlənilsə də, oxunan ağı 
mətnlərinin ritm quruluşu, metaforik 
məzmunu zaman-zaman yeni mühitdə 
həm də fərqli forma xüsusiyyətləri qa-
zanmışdır.

Eyni kontekstdə toy mərasimlərinin 
keçirilməsi və təşkilinin ənənəviliyi və 
“yenilənməsi” faktları da yer almaqda-
dır. Müşahidə edilən mərasim ayinləri, 
inanclar bir çox hallarda nəinki Qu-
zey bölgə ənənələrini tamamlamır, 
eləcə də Ərdəbil, Marağa, Sancan 
və s. şəhərlərin, müxtəlif qəsəbə və 
kəndlərin toy törənləri öz-özlüyündə 
müqayisəlilik təşkil edir. 

Təbriz folklorunda məişət törənləri 
sırasında mövsüm mərasimləri zəngin 
bayramlaşma xüsusiyyətləri ilə seçilir. 
Çillə, Novruz törənləri və qeyd olunan 
bayramlarla bağlı keçirilən ayrı-ayrı el 
mərasimləri (“Atil-batil”, “Səməninin 
bişirilməsi”, “Nadana”, “Heyfona” və 
s.) bu silsilədə ayrıca yer tutur və uy-
ğun inanclar sistemi, səhnə tamaşala-
rı, nəğmə mətnləri, oyun hərəkətləri və 
s. ilə seçilməkdədir. 

Təbriz folklorunun ən zəngin qol-
ları sırasında aşıq yaradıcılığı da 
ayrıca yer almaqdadır. Qeyd edək 
ki, Azərbaycan aşıq sənətinin ustad 
bilicilərindən – Aşıq Qurbani (XVI yü-

zillik), Aşıq Abbas Tufarqanlı (XVII 
yüzillik), Xəstə Qasım Tikmədaşlı 
(XVIII yüzillik) və s. aşıqlar məhz Gü-
ney mühitində böyüyüb, boya-başa 
çatmış və dədə-ozan olaraq xalqın 
sevimlisinə çevrilmişlər. Bu ustadların 
özlərindən sonra qoyub getdiyi zəngin 
mənəvi xəzinə həm Azərbaycan das-
tan yaradıcılığını, həm də aşıq musi-
qisinin əsrarəngiz ənənələrini əhatə 
etməkdədir. Təbriz aşıqlıq gələnəyində 
ozan, dastançı aşıqlar zaman-zaman 
el içində formalaşmış, saz və söz us-
talıqları ilə xalq tərəfindən sevilmişlər.

Təbriz aşıqlarının yaradıcılığı “Ab-
bas və Gülgəz”, “Qərib ilə Şahsənəm”, 

“Kərəm ilə Əsli”, “Leyli ilə Məcnun”, 
“Mahmud ilə Güləndam”, “Valeh ilə 
Zərnigar”, “Qaçaq Nəbi”, “Koroğlu” 
kimi qəhrəmanlıq; ustadlara qoşulan 
“Xəstə Qasım”, “Aşıq Qərib”, “Baba 
Leysan və Pərizad”; eləcə də tarixi 
şəxsiyyətləri yaşadan “Şah İsmayıl və 
Gülzar”, “Babək” və s. kimi dastanla-
rı ilə seçilməkdədir. Bundan başqa, 
“Rüstəm və Söhrab”, “Şikari” kimi ori-
jinal dastanların yaranması da Təbriz 
aşıqlarının yaradıcılığına bağlıdır.

Təbriz – Qaradağ aşıq mühitində 
dastan yaradıclığında “Azaflı dübey-
ti”, “Baş Sarıtel”, “Dilqəmi”, “Duraxa-
nı”, “Kərəm şikəstəsi”, “Yanıq Kərəm”, 
“Yurd yeri”, “Heydəri”, “İrəvan çuxu-
ru”, “Qara kəhəri”, “Mina gəraylısı”, 
“Gəraylı”, “İncəgülü”, “Qaradağ 
gəraylısı”, “Qaradağ təcnisi”, “Paşa 
köçdü” və s. aşıq havaları da geniş yer 
tutmaqdadır.

Bütövlükdə, Təbriz folklor örnəkləri 
babalarımızın, nənələrimizin gələcəyə 
miras qoyduğu ən dəyərli bir irsdir. Bu 

gün bu xəzinənin öyrənilməsi bütöv 
bir xalqın yeni siyasi məkanda qoru-
nan folkoru və mənəvi düşüncəsinə 
açılan bir qapıdır. Güman edirik ki, bu 
qapıdan hələ çox-çox ziyalılarımız, 
alimlərimiz keçəcəklər. Bundan sonra 
da diqqətdən kənarda qalan folklor 
mədəniyyətimizin bir arada öyrənilməsi 
tarixi vəzifəyə çevriləcəkdir.

Mətanət MAŞALLAHQIZI 
(ABBASOVA),  

AMEA Folklor İnstitutunun  
Cənubi Azərbaycan folkloru 
şöbəsinin müdiri, filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ötən əsrin sonuncu ilinin söhbətidir. Təbrizdə bir mağazadan 
iki cüt uşaq ayaqqabısı aldım. Bazarlığım xoşuma gəldi, 
məmnun olduğumu deyəndən sonra təəssüf etdim ki, 
üçüncü körpəmizin ayağının ölçüsündə ayaqqabı yoxdur. 
Üz-gözündən nur süzülən yaşlı kişi yanındakı cavan oğlana 
dedi: “Biz Bakıdan gəlmiş qonağı “təəssüflə” yola sala 
bilmərik. Qaç, Kazımın mağazasından bu ayqqabının kiçik 
ölçülüsünü də gətir.  Orada var”. Oğlan başqa mağazaya 
getdi, ağsaqqal mənə çay gətizdirdi və xeyli söhbət etdik. 
Adı Qulam idi. Jurnalist olduğumu biləndə söhbətə Musa 
Yaqubun bir şeiri ilə başladı. Şeirin sonunda isə həqiqətən 
ağladı. Son bənd belə idi:

Araz boyu çox mənalar sezmişəm,
Elə bilmə əllərimi üzmüşəm.
Ürəyimə daş bağlayıb dözmüşəm,
Bu dünyanın qara daşı göyərməz.

Gözünün yaşını sildi və mənim hansı hissləri keçir-
diyimi görəndə bir lətifə danışdı: 

– Sulduzdan bir nəfər Təbrizə gəlir. Günorta na-
mazı vaxtı Qiblənin yönünü dəqiqləşdirmək üçün yol 
keçən təbrizlidən soruşur ki, baba, burada Qiblə hansı 
səmtədir? 

Təbrizli dayandıqları küçənin istiqamətini 
göstərərək deyir ki, müstəqim ( yəni düz—red.). Sul-
duzlu qayıdır ki, baba, hələ çox gedəcəm?

 * * *
Məmnunluğumu görəndə daha bir lətifə danışdı. 
– Sulduzlu Təbrizdə bir mağazada tütün (siqaret-

red.) çəkir. Mağaza sahibi deyir ki, baba, bizdə tütün 
çəkilməz, yasaq eləmişux. 

Sulduzlu qayıdır: -- Baba, mən ki, tütünü indicə 
sizdən aldım. 

Müdir: -- Baba, bəlkə bizdən bir aftafa almış olay-
dın. Onda necə? Dəstamaza burada başlayacaqdın?

 * * *
Qulam dayı dedi ki, Şimali Azərbaycanın musiqisinə 

çox qulaq asıram. Dəyərli səslər, gözəl oxuyanlar var. 
Amma sazəndələr bir çox bayatılara qənim kəsilirlər. 
Bağışlanılmaz səhvlərdir. 

Soruşdum ki, hansı bayatıları düz oxumurlar?
Dedi: 
Tut ağacı boyunca, 
Tut yemədim doyunca. 
Yarı xəlvətdə gördüm, 
Danışmadım doyunca. 

Çox pis səhvdir. Xalq bir bayatıda “doyunca” sö-
zünü qətiyyən iki dəfə işlətməz. Bayatının əvvəlki 
sözlərindən nə üçün qorxursunuz? 

– Əvvəlki sözlər necə idi ki, - deyə  soruşdum. 
Cavab verdi: 
Tut ağacı boyunca, 
Tut yemədim doyunca. 
Canım getdi əlimdən
Əl sinənə qoyunca. 

* * *
–Qulam dayı, çox sağ olun. Mən məmnuniyyətlə 

Təbrizdə yaşamaq istəyərdim. 
– Onu Allah bilir. Uşaq qayıdıb gələnə kimi sənə bir 

əhvalat da danışım. Rəhmətlik babam ömrü boyu ar-
zulayıbmış ki, Məkkədə vəfat edib orada dəfn olunsun. 
Bu istəklə də Məkkəyə gedir. Oradakı ilk gecədə qəribə 
yuxu görür və sabahı gün həmin yuxunu Məkkədəki 
din alimlərindən birinə danışır: 

– Yuxuda gördüm ki, çoxlu ağ dəvələr gəlir, ha-
mısının da üstündə tabut var. Tabutların bəzilərində 
meyitlər var, bəziləri boşdur. Meyitləri düşürüb burada 
dəfn edirlər. Buradakı meyitlərin bəzilərini isə çıxarıb 
dəvələrin üstündəki boş tabutlara qoyurlar. Bu yuxu-
nun yozması nədir?

Din alimi deyir: -- O deməkdir ki, Məkkədə dəfn 
olunmağa layiq insan dünyanın harasında vəfat etsə 
də, mələklər onun ruhunu buraya köçürürlər. Məkkədə 
vəfat edib burada dəfn olunmuş kəslərin buraya layiq 
olmayanlarının ruhları isə öz vətənlərinə köçürülür. 

Ona görə də sənin Təbrizdə yaşamağı arzulamağın 
azdır. Bunun üçün yol da açılmalıdır və İnşallah, açılar. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  “Xalq qəzeti”

Arazın o tayından Ədəbi düşüncələr

Təbrizin folklor inciləri

Təbriz nisgilli bayatılar:
Catılıb qaşın Təbriz
Axır göz yaşın Təbriz,
Kimin dərdini çəkir,
Bacı-qardaşın Təbriz.

Dağlarda gəzən mənəm,
Al geyib, bəzənmərəm.
Yuvasız quşlar kimi,
Sərgərdan gəzən mənəm.

Ağzında dilin ollam, 
Əlində gülün ollam.
Təbrizə apar məni, 
Anana gəlin ollam.

Araz axsın, süzülsün, 
Düşmən bağrı üzülsün.
Araz üstə yüz körpü, 
Qoy yan-yana düzülsün. 

A Təbriz, sona Təbriz, 
Günləri sana, Təbriz. 
Bizi ayrı salanı 
Od tuta, yana, Təbriz. 

Başında tac Təbrizim, 
Dərdə əlac Təbrizim.
Daha bir də qalmazsan, 
Yada möhtac Təbrizim.

Bostan nədi, tağ nədi? 
Bağça nədi, bağ nədi? 
Təbrizdə sinəm üstə 
Düşmən çəkən dağ nədi? 

Çatılıb qaşın Təbriz, 
Dağların, daşın, Təbriz. 
Qardaş dərdi çəkməkdən
Ağardı başın, Təbriz. 

Dörd yanı qala Təbriz, 
Bürünüb şala Təbriz. 
Qoyma bir də gözlərim
Yolunda qala, Təbriz. 

Təbrizəm sinə-sinə,
Gün düşsün sinəsinə.
Səttar gülləsi dəysin
Düşmənin sinəsinə.

Təbrizdə eşitdiklərim

Bir ömrün bədii hesabatı
Sabir Rüstəmxanlının “Seçilmiş əsərləri” barədə qeydlər

...Bu taydan o taya – Ərdəbil 
tərəfə, ulu Savalanın qarlı 
zirvəsinə baxan oğlan xəyalən 
qanad açıb oralara uçur, bütövlük 
eşqi ilə böyüyürdü. İllər ötdükcə 
o, sözü və ruhu ilə yurdunun 
bölünməz xəritəsinə, bütöv 
coğrafiyasına çevrilirdi. 

Söhbət yaradıcılığı ilə öz milli 
möhtəşəmliyinə yüksələn Xalq şairi Sa-
bir Rüstəmxanlıdan gedir. Bu gün yarım 
əsrlik yaradıcılığını əhatə edən 15 cildlik ”Seçil-
miş əsərləri” ilə ömrünün bədii hesabatını verən 
Sabir Rüstəmxanlıdan. 

Ulu öndər Heydər Əliyev onun 50 illik 
yubileyində iştirak edib, 60 illiyi ərəfəsində isə 
Prezident İlham Əliyev Sabir Rüstəmxanlıya 
Xalq şairi fəxri adını verib. Hələ tələbə ikən ya-
şıdları arasında seçilən, “Ədəbiyat və incəsənət” 
qəzetinə işə götürülən, Mirzə İbrahimov, Hüseyn 
Abbaszadə, Məhəmmədhüseyn Təhmasib kimi 
söz ustadlarının qayğısını görən şair bu gün də 
öz uğurları ilə onların ruhunu şad etməkdədir.

Səksəninci illərin əvvəlləri idi. Şair Va-
qif İbrahimin rəhbərlik etdiyi Gənclərin Res-
publika Ədəbi Birliyinin növbəti məclisində 
şeirlərimi oxudum. Ətraflı müzakirədən sonra 
Vaqif İbrahim imzam barədə fikrini bildirdi: “Əli 
Nəcəfxanoğlu. Bir qədər uzun təsir bağışlayır. 
Bəlkə elə eloğlun Sabir Rüstəmxanlı kimi, sən 
də Nəcəfxanlı olasan. Bu, daha yığcamdır, yaxşı 
da səslənir”. Razılaşdım. Beləcə, Sabir müəllim 
özü də bilmədən mənim ədəbi taleyimdə ilk 
rolunu oynadı.  Məmnuniyyətlə qeyd edim ki, 
hələlik sonuncu olan “Söz yerə düşməsin” adlı 
kitabıma da Sabir Rüstəmxanlı maraqlı bir “Ön 
söz” yazıb.

Onu da yaxşı xatırlayıram ki, 1996-cı ildə 
Bakıdan sonra doğma Yardımlıda da Sabir 
müəllimin 50 yaşı qeyd olundu. Xalq yazıçısı 
Anarın, digər ünlü qələm sahiblərinin oradakı çı-
xışları məni elə duyğulandırdı ki, tədbirdən ana 
televiziyamız üçün maraqlı bir reportaj hazırla-
dım. İstiqlal şairi Xəlil Rza Ulutürkün “Yardım-
lı şəlaləsi” şeirini Xalq artisti Mikayıl Mirzənin 
necə vəcdlə oxuduğu və sonda “Rüstəmxanlı 
şəlaləsi” kimi ustalıqla interpretasiya etdiyi də 
yadımdadır.

Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığı, doğrudan 
da, gur bir şəlalə kimidir. O, hamar yeri olma-
yan Hamarkənd adlı köydə “Qan yaddaşı”nı 
oyadaraq, “Ömür kitabı”nı da götürüb yola va-
rid olub. “Sağ ol, ana dilim” deyərək, “Gəncə 
qapısı”ndan keçib, “Cavad xan”a doğru inam-
la irəliləyib. “Bütövlük” arzusu ilə getdiyi yolun 
üstündə “Atamın ruhu”na poetik dualar oxu-
yub. Sonra “Xətai yurdu”ndan adlayıb, “Göy 
tanrı”ya şükranlıq eləyib. “Difai fədailəri”ni anıb. 
Şairin “Ədəbi sevdası” sənət qayəsini obraz-
lı şəkildə mənalandırıb. “Orxonla görüş”üb, 
“Sunami”lərdən çəkinməyib. Sübut edib ki, “Şair 
və Şər” heç vaxt əl-ələ tutmaz. 

Şərəfli bir tale yaşaya-yaşaya gəlib ömrünün 
indiki vədəsinə yetən şairin yolunda “Qarabağa 
dönüş” də varmış. Akademik İsa Həbibbəyli ya-
zır ki, bu əsər müstəqillik dövrü ədəbiyyatında 
Qarabağa, tarixi zəfərimizə həsr olunmuş ilk po-
ema olsa da, Sabir Rüstəmxanlının əsərlərinin 
ideya əsasını təşkil edən milli istiqlal və bağım-

sızlıq mövzusunun davamı mənasında onun ya-
radıcılığında yeni səhifə açır. “Nəhayət, bu po-
ema Sabir Rüstəmxanlının şair-vətəndaş kimi 
müstəqil Azərbaycan ədəbiyyatı qarşısındakı 
borcunun bədii ifadəsidir, növbəti hesabatıdır”.

Tarix qatarlarını saxlamaz öz yolundan,
Kiminsə hədələri, kiminsə öləcəyi.
Azərbaycan içindən doğulur, diqqətlə bax,
Xalqın ruhu bütövsə, bütövdür gələcəyi!

Bu yerdə yadıma AYB-nin ötən ay keçirilmiş 
XIII qurultayında Sabir müəllimin çıxışı düşür. 
O, ədəbiyyatımızın milli ruhun diri qalmasın-
dakı mühüm missiyasından söz açaraq dedi 
ki, tarixin bütün dövrlərində milli mübarizənin 
önündə yazıçılar gedib. Güney Azərbaycana 
diqqəti artırmaq zərurətini önə çəkən Xalq şai-
ri Arazın o tayından gələn gənclərimizin dövlət 
hesabına oxudulmasını vacib saydı, ayrılmaz 
parçamız olan Cənub üçün kadr hazırlığını 
əldən verməməliyik, - dedi. Eyni zamanda bil-
dirdi ki, dünya muzeylərində Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatının inciləri çoxdur və nə qədər ki, on-
lar məhv olunmayıb, Azərbaycana qaytarılmalı-
dır. Çıxış gur alqışlarla qarşılandı.

Millət vəkili, akademik Rafael Hüseynov 
deyib ki, Sabirin yazıçı xarakteri, ömür ama-
lı, ictimai-siyasi həyatda mövqeyi hər zaman 
fəal olub. 1500 illik şeirimizin iki Sabirindən biri 
olan Rüstəmxanlı sovet dönəmində doğulsa 
da,  həmin quruluşun vakuumunda boğulma-
yıb, “sərhədsiz ruhu” ilə türk dünyasını inamla 
dolaşıb. Millətin, ulusun tarixini həm də duyğu 
həqiqəti ilə yazan, doğudan-batıya bütün dün-
yaya səpələnmiş türk qövmünün gerçəklərini 
tərənnüm edən şair xalq taleyi ilə bağlı 
məsələlərdə heç vaxt susmayıb, həmişə ziyalı, 
siyasətçi prinsipiallığı göstərib.

Xalq şairinin özü demişkən, əsərlərini “bir 
dam altında”, toplu halında ipə-sapa düzdüyü 
15 cildliyi geniş əhatəlidir.  İlk cild özünün yazdı-
ğı “Yol hardan başlanır” adlı qeydləri və AMEA-
nın prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin 
“Ön söz” kimi qələmə aldığı “Xalq şairi Sabir 
Rüstəmxanlı: millilik, vətəndaşlıq və müasirlik” 
adlı məqaləsi ilə açılır. Həmin cilddə şairin 1962-
1977-ci illərdə yazdığı şeirləri toplanıb. Növbəti 
cildlərdə onun sonrakı dövr şeirləri və poema-
ları, publisist yazıları, pyes, hekayə, povest 
və romanları, eləcə də dünya ədəbiyyatından 
tərcümələri, çıxışları və yol qeydləri olacaq.

İnanırıq ki, yazılarını sevə-sevə oxudu-
ğumuz, çıxışlarını maraqla dinlədiyimiz Sabir 
Rüstəmxanlının “Seçilmiş əsərləri” könülləri fəth 
edə biləcək. 

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Sosial məlumatlara  
çıxış imkanı

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) tərəfindən 2022-ci ilin yanvar–oktyabr 
aylarında 831 min şəxsə sosial müavinət və təqaüd ödənilib. Onlardan 462 mini 

sosial müavinətlə, 369 mini Prezidentin aylıq təqaüdü ilə təmin olunub. 

Əhaliyə sosial müavinətlər üzrə ötən ilin mü-
vafiq dövrünə nisbətən 36 faiz çox olmaqla 661 
milyon manat, Prezident təqaüdləri üzrə 29 faiz 
çox olmaqla 447 milyon manat ödənilib. Bu ilin 
10 ayında 189 min müavinət və təqaüd təyinatı 
e-sistem üzərindən proaktiv qaydada aparı-
lıb. 2019-cu ildən keçən dövrdə müavinət və 
təqaüdlərin təyinatı da elektronlaşdırılıb və ötən 
dövrdə 409 min müavinət və təqaüd təyinatı 
e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata 
keçirilib.

Fonddan bildiriblər ki, bu ilin yanvar – okt-
yabr aylarında pensiyaların orta aylıq məbləği 
ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12 faiz arta-
raq 371 manata çatıb. O cümlədən, yaşa görə 
pensiyaların orta aylıq məbləği 11 faiz artaraq 
399 manat təşkil edib. 2022-ci ilin 10 ayında 
pensiyaların ödənişinə yönəldilən vəsaitin həcmi 
7 faiz və ya 270 milyon manat artaraq 4 milyard 
114 milyon manat olub. Yeni qanun layihəsinə 
əsasən, gələn il üzrə pensiyaların ödənişi üçün 
ayrılan vəsaitin bu ilkinə nisbətən 650 milyon 
manat və ya 12 faiz çox olacağı gözlənilir. 2023-
cü ildə pensiyaların orta aylıq məbləğinin bu 
ilkindən 14 faiz çox olmaqla 423 manat, yaşa 
görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin isə bu 
ilkindən 14,5 faiz çox olmaqla 456 manat olaca-
ğı proqnozzlaşdırılır.

Qeyd edək ki, DSMF-nun gəlirləri 2022-ci 
ilin 10 ayında proqnozla müqayisədə 3,2 faiz 
və ya 146 milyon manat çox olmaqla 4 milyard 
727 milyon manat təşkil edib. Fondun gəlirləri 
tərkibində məcburi dövlət sosial sığorta daxilol-
maları artmaqda davam edib. Bu daxilolmalar 
yanvar– oktyabr aylarında proqnoza nisbətən 
4,1 faiz və ya 144 milyon manat artaraq 3 mil-
yard 688 milyon manat olub. DSMF-nin xərcləri 
isə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,6 faiz 
və ya 308 milyon manat artaraq 4 milyard 363 

milyon manata çatıb.
Nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr və kommu-

nikasiya şöbəsindən aldığımız məlumata görə, 
e-sosial.az portalına bu ilin yanvar –oktyabr 
aylarında 9 milyon 724 min 35 müraciət qeydə 
alınıb. 2019-cu ildən istifadəyə verilən portal 
ölkənin sosial reyestri olmaqla, vətəndaşlara on-
lar barədə toplanmış bütün sosial məlumatlara 
(əmək müqaviləsi, fərdi uçot, pensiya kapitalı, 
sosial təminat və s. üzrə) çıxış imkanı yaradır. 
Vətəndaş onun barəsində portalda toplanmış 
məlumatları mütəmadi izləyə bilməklə yaranan 
sosial-əmək hüquqlarının təminatına ictimai 
nəzarəti həyata keçirmək imkanına malikdir. 
Qeyd edək ki, “Android” və “İOS” əməliyyat 
sistemlərində də fəaliyyət göstərən portalda 
qeydiyyatdan keçən istifadəçilərin sayı artıb və 
1 milyon 253 min 702-ə çatıb.

Yeri gəlmişkən,  Dövlət Məşğulluq Agent-
liyinin icra etdiyi “İşəgötürənlə birgə işçilərin 
əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi” proqramı 
üzrə həm işsiz şəxslərə, həm də işəgötürənlərə 
dəstəyin göstərilməsi davam edir.

2022-ci ilin ötən dövründə proqram üzrə 
1700-ə yaxın işsiz şəxsə iş yerlərinə göndəriş 
verilib. Bu dövrdə proqramda iştirak üçün 
müraciət edən 193 işəgötürənlə əməkdaşlıq 
müqaviləsi imzalanıb. Həmin işəgötürənlərin 
təqdim etdiyi vakansiyalar üzrə işlə təmin edilən 
şəxslərin 1 il ərzində əməkhaqlarının bir hissəsi 
agentlik tərəfindən maliyyələşdirilir.  

Ümumilikdə proqramın icra edildiyi 2 il 
ərzində 384 işəgötürənlə əməkdaşlığa başlanı-
lıb, 3 min 217 işsiz şəxsə iş yerlərinə göndəriş 
verilib. 

Zərifə BƏŞİRQIZI,   
“Xalq qəzeti”
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