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Cəlil Məmmədquluzadənin  
150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında  

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

SƏRƏNCAMI 
 
2019-cu ildə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayən-

dəsi, böyük yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil 
Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi tamam olur. 

Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mər-
hələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynamış və bütöv bir ədəbi 
məktəb formalaşdırmış qüdrətli şəxsiyyətdir. Vətəndaş yazıçının 
bədii nailiyyətlərlə zəngin irsində azərbaycançılıq məfkurəsi 
dövrün ictimai-siyasi fikrinin aparıcı amili kimi dolğun ifadəsini 
tapmışdır. Sənətkar həyat həqiqətlərini, ictimai mühiti hərtərəfli 
əks etdirən və bədii-estetik dəyər daşıyıcısına çevrilən rəngarəng 
obrazlar qalereyası yaratmışdır. Ana dilinin saflığı uğrunda daim 
mübarizə aparmış Cəlil Məmmədquluzadənin meydana gətirdiyi 
qiymətli dram və nəsr əsərləri, parlaq publisistika dərin humanist 
məzmuna malik olub, özündə milli və ümumbəşəri dəyərlərin 
vəhdətini ehtiva edir. Azərbaycanda və onun hüdudlarından 
kənarda geniş yayılaraq milli oyanışa, yeniləşmə hərəkatına yol 
açan və azadlıq ideyalarının inkişafına qüvvətli təsir göstərən 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı məhz Mirzə Cəlil dühasının 
məhsuludur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsi-
nin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik 
mədəni sərvətlər xəzinəsinə misilsiz töhfələr vermiş söz ustası 
Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinin layiqincə qeyd olunma-
sını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Azər-
baycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli 
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Elmlər Akademiyası ilə birlikdə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
təkliflərini nəzərə almaqla, böyük demokrat ədib Cəlil Məmməd-
quluzadənin 150 illik yubileyinə dair tədbirlər planını hazırlayıb 
həyata keçirsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərən-
camdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 
 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2019-cu il 
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Tərtibçidən 

2019-cu ildə ölkə başçısının sərəncamına əsasən Azərbayca-
nın ədəbiyyat və mədəniyyət tarixində, ictimai fikrində özünə-
məxsus yeri olan ictimai xadim, publisist, novator yazıçı, drama-
turq, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda və türk-müsəlman 
dünyasında ilk dəfə satirik jurnalistikanın əsasını qoymuş Cəlil 
Məmmədqulu oğlu Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi qeyd 
edilir. 

Sizə təqdim olunan metodik vəsaitdə ədibin 150 illik yubile-
yinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Sərəncamı, dramaturqun həyat və fəaliyyəti haqqında məlu-
matlar, seçilmiş fikirləri və görkəmli şəxslərin Cəlil Məmmədqu-
luzadə haqqında söylədikləri, yazıçının irsinin kitabxanalarda 
geniş təbliği məqsədilə müxtəlif kütləvi tədbirlərin həyata keçiril-
məsinə dair tövsiyələr, sonda əlavələr və ədəbiyyat siyahısı 
verilmişdir. 

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini Milli Kitabxanaya ünvanlayan 
mütəxəssis və oxuculara əvvəlcədən öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

 
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Хaqani küç. 57 
Е-mail: metodik@anl.az 

mailto:metodik@anl.az
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Cəlil Məmmədquluzadənin 
həyat və yaradıcılığının qısa tarixçəsi 

 
Cəlil Məmmədquluzadə öz yaradıcılığı ilə 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının inkişafında, 
milli ruhun yüksəlməsində böyük rol oynamışdır. Bu, 
təkcə ədəbiyyatda, mədəniyyətdə deyil, siyasətdə də, 
ictimai həyatımızda da böyük xidmətdir. 

Heydər Əliyev, 
ümummilli lider 

 
Cəlil Məmmədqulu oğlu Məmmədquluzadə 1869-cu il (bəzi 

mənbələrdə 1866) fevral ayının 22-də Naxçıvan şəhərində anadan 
olmuşdur. O, ilk təhsilini əvvəlcə mollaxanada, sonra isə üçsinifli 
Naxçıvan şəhər məktəbində almışdır. 1887-ci ildə Qori Müəllim-
lər Seminariyasını bitirmiş, 1887-1897-ci illər ərzində İrəvan 
quberniyasının Uluxanlı, Naxçıvan mahalının Baş Noraşen (indi-
ki Şərur rayonunda Cəlilkənd), Nehrəm kəndlərində müəllimlik 
etmişdir. Onun ilk qələm təcrübəsi 1889-cu ildə yazdığı “Çay 
dəsgahı” alleqorik pyesi olmuşdur. Bir sıra kiçik hekayələrini, 
“Kişmiş oyunu” komediyasını və “Danabaş kəndinin əhvalatları” 
povestini də bu dövrdə yazmışdır. 

1902-ci ildən ədib İrəvanda publisistik fəaliyyətinə başlamış, 
“Kaspi” qəzetində “İrəvan” və “İrəvan müxbirimizdən” başlığı 
altında ilk yazılarını dərc etdirmişdir. 1903-cü ildən Tiflisdə “Şər-
qi-Rus” qəzeti redaksiyasında çalışmış, onun yazıçı və jurnalist 
kimi püxtələşməsində “Şərqi-Rus” qəzeti və onun redaktoru 
Məmmədağa Şahtaxtlının mühüm rolu olmuşdur. Qəzet bağla-
nandan sonra Mirzə Cəlil onun mətbəəsini Ömər Faiqin və tacir 
M.Ə.Bağırzadənin maddi vəsaiti ilə alaraq, 1905-ci ildə “Qeyrət” 
mətbəə-nəşriyyatını yaratmışdır. Bu dövrdə inqilab və azadlıq 
mövzularında əsərlər çap etdirmiş, xalq həyatını, ictimai-siyasi 

http://az.wikipedia.org/wiki/1887
http://az.wikipedia.org/wiki/Qori_M%C3%BC%C9%99lliml%C9%99r_Seminariyas%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/Qori_M%C3%BC%C9%99lliml%C9%99r_Seminariyas%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/1887
http://az.wikipedia.org/wiki/1897
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba%C5%9F_Nora%C5%9Fen&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99rur
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lilk%C9%99nd
http://az.wikipedia.org/wiki/Nehr%C9%99m
http://az.wikipedia.org/wiki/1889
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hadisələri dərindən öyrənməklə fərqli baxışları və yanaşması olan 
sənətkar kimi yetişmişdir. 1905-ci il hadisələrinin təsiri ilə yazdı-
ğı “Poçt qutusu”, “Usta Zeynal”, “İranda hürriyyət”, “Rus qızı”, 
“Konsulun arvadı”, “Qurbanəli bəy” və onlarca başqa hekayələri 
Azərbaycan və Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatında yeni bir hadisə-
yə çevrilmişdir. “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı”, 
“Kamança” kimi komediyaları ədəbiyyatda yeni bir səhifə açmış, 
uzun zaman Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. 
“Ölülər” pyesi Türkiyə, Rusiya və İranda, Orta Asiya ölkələrinin 
teatrlarında da uğur qazanmış, yeni ədəbiyyat və sənət adamları-
nın yetişməsinə təsir etmışdir. 

Cəlil Məmmədquluzadə ilk nömrəsi 1906-cı il aprel ayının 7-
də dərc edilmiş “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrinə başlamaqla 
Azərbaycanda, eləcə də türk-müsəlman dünyasında ilk dəfə sati-
rik jurnalistikanın əsasını qoymuşdur. Həmin vaxtdan o Molla 
Nəsrəddin adı ilə tanınmış, Mirzə Ələkbər Sabir, Nəriman Nəri-
manov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Səid Ordubadi, 
Ömər Faiq Nemanzadə, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar kimi 
dövrünün görkəmli şəxsləri ilə birgə çalışmışdır. “Molla Nəsrəd-
din” ədəbi məktəbinin banisi və ideya rəhbəri olmuş Cəlil 
Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı yazıları ilə 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan həyatının demək olar ki, bütün 
aktual siyasi-ictimai problemlərini əhatə edirdi. Ədibin təbliğ 
etdiyi dərin demokratizm və azadlıq ideyaları, onun dil üslubu 
jurnala ümumxalq məhəbbəti, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz 
qazandırmışdır. Lakin çar hökuməti onu tez-tez məhkəmə məsu-
liyyətinə cəlb etmiş, “Qeyrət” mətbəəsində axtarışlar aparmış, 
bəzən də “Molla Nəsrəddin”in nəşrini dayandırmışdır. 

1920-ci ilin iyun ayında Mirzə Cəlil ailəsi ilə birlikdə Təbrizə 
köçmüş, 1921-ci ildə orada “Molla Nəsrəddin”in 8 nömrəsini çap 
etmişdır. Qeyd edək ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının Tiflisdə 
370, Təbrizdə 8, Bakıda 398 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. 

Dramaturqun zəngin bədii irsi, onun “Molla Nəsrəddin” jur-
nalı Yaxın və Orta Şərqdə, xüsusilə İran və Türkiyədə ədəbi-
ictimai fikrin, inqilabi-demokratik hərəkatın inkişafına qüvvətli 
təsir göstərmişdir. 

http://az.wikipedia.org/wiki/1906
http://az.wikipedia.org/wiki/7_aprel
http://az.wikipedia.org/wiki/Molla_N%C9%99sr%C9%99ddin_jurnal%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99r_Sabir
http://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99riman_N%C9%99rimanov
http://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99riman_N%C9%99rimanov
http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbd%C3%BCrr%C9%99him_b%C9%99y_Haqverdiyev
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99mm%C9%99d_S%C9%99id_Ordubadi
http://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96m%C9%99r_Faiq_Nemanzad%C9%99
http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fli_N%C9%99zmi
http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fliqulu_Q%C9%99mk%C3%BCsar
http://az.wikipedia.org/wiki/1920
http://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99briz
http://az.wikipedia.org/wiki/1921
http://az.wikipedia.org/wiki/Molla_N%C9%99sr%C9%99ddin_jurnal%C4%B1
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Ədibin publisistikası, nəsr və dram əsərləri Azərbaycan ədəbiy-
yatını yalnız məzmunca deyil, formaca da zənginləşdirmişdir. 
Xüsusilə kiçik hekayə janrının misilsiz ustası kimi məşhurlaşmış-
dır. Onun ən yaxşı hekayələri çox mühüm sosial mətləbləri son 
dərəcə yığcam bir şəkildə, məharətlə əks etdirmək baxımından 
dünya ədəbiyyatının kamil nümunələri ilə bir sırada durur. 

Azərbaycan ədəbiyyatına istiqlal düşüncəsi gətirən Mirzə 
Cəlil ilk gündən ədəbi-estetik mühitdə azərbaycançılıq ideologi-
yasının banisi kimi çıxış edərək Vətənin, dilin, millətin, dünya 
tərəqqisinə qoşularaq sayılıb-seçilməsi ideyasını yaradıcılığının 
əsas devizi etmiş, əlinə qələm aldığı gündən ömrünün sonunadək 
milli istiqlal uğrunda mübarizəni məslək kimi, ideya mübarizəsi 
kimi davam etdirmişdir. 

Cəlil Məmmədquluzadə öz qələmini yalnız nəsr, dramaturgi-
ya, publisistika sahəsində deyil, poeziya sahəsində də uğurla işlət-
mişdir. Bədii nəzm yaradıcılığına 20 yaşında başlamış, 15 illik 
fasilədən sonra yenidən poeziyaya müraciət edərək satirik şeirlər 
yazmışdır. Onun “Lisan bəlası” adlı ilk satirik şeiri “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının 7 aprel 1906-cı il, 1-ci sayında dərc 
olunmuşdur.  

Onun mollanəsrəddinçi ruhuna uyğun satirik şeirlərində azər-
baycançılıq, millilik ideyası özünü qabarıq göstərirdi. Cəlil Məm-
mədquluzadənin satirik şeirlərinin hədəfi Azərbaycan millətinin 
mənəvi özünüdərki, oyanışı və dirçəlişi, Vətənin taleyi, ana 
dilinin daim yaşadılmasıdır. Şeirlərində milləti qəflət yuxusundan 
oyanmağa, din pərdəsi altında möhtəkirilk edən, xalqı aldadan, 
soyan, milləti mövhumata sürükləyən yalançı mollalara qarşı 
mübarizəyə, təhsil almağa, elmə yiyələnməyə səsləyirdi. Millətin 
oyanmasına, ayıqlığına, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparma-
sına nail olmaq onun əsas məqsədi idi. 

Əsərləri bir sıra dillərə: ingilis, fransız, alman, rus, türk, 
ukrayna, rumın, litva, özbək, fars, ərəb, türkmən, urdu, gürcü, 
qırğız dillərinə tərcümə edilmişdir.  
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Cəlil Məmmədquluzadə tərcümə yaradıcılığı ilə də məşğul 
olmuşdur. Böyük ədib Lev Tolstoyun “Zəhmət, ölüm və naxoş-
luq” (“Şərqi Rus”, 21 yanvar 1904, № 7) əsərini, Xanzadənin 
“Arvad” (“Şərqi-Rus”, 30 may, 2 iyun 1904, № 63-64) hekayəsi-
ni rus dilindən, Marağalı Zeynalabdinin “Səyahətnameyi - 
İbrahim bəy” romanından “Ağalar” (“Molla Nəsrəddin”, 1906, № 
17) sərlövhəli bir parçanı fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə 
edərək bu sahədə də öz xidmətini göstərmişdir. 

Görkəmli yazıçı-dramaturq, publisist, ictimai xadim Cəlil 
Məmmədquluzadə 4 yanvar 1932-ci ildə Bakı şəhərində vəfat 
etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında bir sıra küçə və mədəni-maarif 
müəssisəsinə (o cümlədən Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı-
na, Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Ədəbiyyat Muzeyinə) 
onun adı verilmişdir. 1966-cı ildə dramaturqun 100 illik yubileyi 
münasibətilə SSRİ-nin, daha sonra 125 və 140 illik yubileylərinə 
isə müstəqil Azərbaycanın poçt markası buraxılmışdır. Keçmiş 
Astarxanbazar rayonu və şəhəri 1967-ci ildə ədibin şərəfinə Cəlil-
abad, vaxtilə müəllimlik etdiyi Baş Noraşen kəndi isə Cəlilkənd 
adlandırılmışdır. Naxçıvanda və Cəlilabadda heykəli qoyulmuş, 
Bakıda, Naxçıvan və Tbilisida ev-muzeyləri, Nehrəm və Cəlil-
kənd kəndlərində xatirə muzeyləri açılmış, adına küçə salınmış-
dır. Mirzə Cəlilin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən, əsərlərinə 
həsr edilmiş onlarla film çəkilmişdir. 

YUNESKO-nun qərarı ilə Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi, ictimai xadim, publisist, dramaturq Cəlil 
Məmmədquluzadənin 100 illik yubileyi dünya miqyasında 
keçirilmiş, Azərbaycanda isə 125, 140 illik yubileyləri dövlət 
səviyyəsində qeyd edilmişdir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
17 yanvar tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan xalqının çoxəsrlik 
mədəni sərvətlər xəzinəsinə misilsiz töhfələr vermiş görkəmli 
dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi geniş 
şəkildə qeyd edilir. 

http://az.wikipedia.org/wiki/1967
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lilabad
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lilabad
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lilk%C9%99nd
http://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lilabad
http://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van
http://az.wikipedia.org/wiki/Nehr%C9%99m
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lilk%C9%99nd
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lilk%C9%99nd
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Cəlil Məmmədquluzadə irsinin  
kitabxanalarda təbliği 

 
Ölkə başçısının müvafiq sərəncamını rəhbər tutaraq Azər-

baycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan Cəlil Məmmədqu-
luzadənin zəngin irsini, publisistik və ictimai fəaliyyətini geniş 
surətdə təbliğ etmək həm Bakıda, həm də regionlarda kitabxana-
ların qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biridir. 

Görkəmli ədibin 150 illik yubileyi ilə əlaqədar kitabxanalar-
da əvvəlcədən hazırlanmış tədbirlər planı əsasında Mirzə Cəlilin 
zəngin ədəbi irsini, ictimai fəaliyyətini təbliğ etmək məqsədilə il 
ərzində elektron resursların, ənənəvi və virtual sərgilərin, kitab 
sərgilərinin hazırlanması, yeni kitabların təqdimatı, elmi-praktik 
konfranslar, mühazirə, maarifləndirici layihə və tədbirlərin keçi-
rilməsi, məlumatlandırma və təbliğat xarakterli çap məhsullarının 
(buklet, flayer, əlfəcin və s.) nəşri məqsədəuyğundur. 

İlk növbədə Mərkəzi kitabxanada ədib haqqında kitabxana-
nın fondunda olan materialları və elektron resursları əhatə edən 
məlumat bazası hazırlamaq faydalı olar. “Cəlil Məmmədqulu-
zadə ‒ 150” adlı elektron məlumat bazasının nümunəsini təqdim 
edirik: 

 
“Cəlil Məmmədquluzadə ‒ 150” 

Rəsmi sənədlər 
Həyat və yaradıcılığı 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı 
Seçilmiş fikirləri 
Görkəmli şəxslər Mirzə Cəlil haqqında  
Əsərləri 

• Kitablar 
• Məqalələr 
• Məktublar 
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Haqqında 
• Kitablar 
• Məqalələr 
• Dissertasiya və avtoreferatlar 
• Biblioqrafik vəsaitlər 

Cəlil Məmmədquluzadə incəsənətdə 
Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
Filmoqrafiya 
Fotoqalereya 
Videoqalereya 

 
Qeyd edək ki, hər kitabxana məlumat bazasına Cəlil Məm-

mədquluzadə ilə əlaqədar digər bölmələr də əlavə edə bilər. 
Məlumat bazası vaxtaşırı yenilənməli, yeni məlumatlarla zəngin-
ləşməli, bir sıra tədbirlərdə məlumat bazasından istifadə edilmə-
lidir.  

Yubiley ərəfəsində kitabxanalarda ədibin yaradıcılığı haq-
qında daha çox oxucunu məlumatlandırmaq, hətta ucqar yerlərdə 
yaşayan və kitabxanaya gəlmək imkanı olmayan şəxsləri Cəlil 
Məmmədquluzadə yaradıcılığı ilə yaxından tanış etmək məqsə-
dilə virtual kitab sərgilərinin təşkili tövsiyə edilir. Slaydlar 
şəklində hazırlanan sərgidə dramaturqun əsərləri (Azərbaycan və 
digər dillərdə), haqqında yazılan əsərlər, qəzet və jurnal məqalə-
ləri nümayiş etdirmək olar. Virtual kitab sərgiləri dinamik və 
rəngarəng olduğu üçün özünə daha çox oxucu cəlb edə bilir. 

Virtual kitab sərgilərini müxtəlif variantlarda hazırlamaq 
mümkündür. İlk növbədə kitab fondlarında olan kitabların sərgi-
sini və ya yubileylə bağlı yeni nəşr edilmiş bir neçə kitabın sər-
gisini tərtib etmək yazıçının yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmaq 
üçün faydalıdır. Belə sərgilərdə hər kitabın altında qısa yazılı 
annotasiya vermək, yaxud bu annotasiyaların səsləndirilməsi də 
şəbəkə istifadəçiləri üçün əhəmiyyətlidir. Sərgini həm kitabxa-
nanın saytı, həm də sosial şəbəkələrdə geniş oxucu ictimaiyyətinə 
təqdim etmək tövsiyə olunur. 
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Virtual kitab sərgisinə nümunə: 
Slayd 1: Sərginin başlığı ‒ “Böyük amallar carçısı Cəlil 

Məmmədquluzadə ‒ 150” 
 
Slayd 2: Cəlil Məmmədquluzadənin əsərləri: 
 
Azərbaycan dilində: 
 Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. 

İ.Həbibbəyli; red. V.Məmmədov.- Naxçıvan: Əcəmi, 
2009.- C.1.- 605 s.; C.2.- 487 s. 

 Seçmə hekayələr / Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. E.Astan-
bəyli; rəssam E.Cabarov.- [Bakı]: [Altun kitab], [2015].-
223, [1] s. 

 Əsərləri: 4 cilddə / Cəlil Məmməquluzadə; tərt. ed. və 
izahların müəl. İ.Həbibbəyli; red. V.Məmmədov.- Bakı: 
Öndər, 2004.- C.I.: Nəsr, dram əsərləri, satirik şeirlər, 
tərcümələr - 664 s.; C.II.: Felyetonlar və məqalələr.- 594 
s.; C.III.: Felyetonlar və məqalələr- 480 s.; C.IV.: 
Memuarlar, məqalələr, məktublar.- 472 s. 

 Danabaş kəndinin əhvalatları / Cəlil Məmmədquluzadə; 
rəsmlər: E.Avalov (üzlük, titul), Ş.Rüstəmova.- Bakı: 
Altun kitab, 2007.- 128 s. 

 Poçt qutusu: hekayələr / Cəlil Məmmədquluzadə; ön söz 
akad. İ.Həbibbəyli; red. prof. İ.Ratiani, N.Yaşağaşvili, 
M.Məmmədoğlu; tərc. A. Mirzəoğlu; Gürcüstan Yazıçıları 
Milli Akademiyası.-Tbilisi: Universal, 2016.- 149 s. 

Rus dilində:  
 Рассказы / Джалил Мамедкулизаде, А.Ахвердов; 

сост. М.Чеменли; [пер. рассказ. Т.Калякиной, 
А.Шарифа; худож. Г.Агаев].- Баку: Təhsil, 2010.- 50, 
[2] с. , ил.; 24 см. 

 Почтовый ящик: рассказы / Джалил Мамедкулизаде, 
пер. А.Шарифа.- Баку: Гянджлик, 1989.-12 с. 

 

http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c6%8fc%c9%99mi&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c6%8fc%c9%99mi&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c6%8fc%c9%99mi&beginsrch=1
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:465965&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:465965&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c3%96nd%c9%99r&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c3%96nd%c9%99r&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c3%96nd%c9%99r&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110275720099&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Felyeton%20v%c9%99%20m%c9%99qal%c9%99l%c9%99r%20C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%3b%20t%c9%99rt.%20ed.%20v%c9%99%20izahlar%c4%b1n%20m%c3%bc%c9%99l.%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20red.%20V.%20M%c9%99mm%c9%99dov%20II%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110275720099&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Felyeton%20v%c9%99%20m%c9%99qal%c9%99l%c9%99r%20C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%3b%20t%c9%99rt.%20ed.%20v%c9%99%20izahlar%c4%b1n%20m%c3%bc%c9%99l.%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20red.%20V.%20M%c9%99mm%c9%99dov%20II%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110275720099&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Memuarlar,%20m%c9%99qal%c9%99l%c9%99r,%20m%c9%99ktublar%20C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%3b%20t%c9%99rt.%20ed.%20v%c9%99%20izahlar%c4%b1n%20m%c3%bc%c9%99l.%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20%20red.%20V.%20M%c9%99mm%c9%99dov%20IV%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Danaba%c5%9f%20k%c9%99ndinin%20%c9%99hvalatlar%c4%b1%20%5bM%c9%99tn%5d%20C.%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%3b%20r%c9%99sml%c9%99r.%20E.%20Avalov%20(%c3%bczl%c3%bck,%20titul),%20%c5%9e.%20R%c3%bcst%c9%99mova&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Danaba%c5%9f%20k%c9%99ndinin%20%c9%99hvalatlar%c4%b1%20%5bM%c9%99tn%5d%20C.%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%3b%20r%c9%99sml%c9%99r.%20E.%20Avalov%20(%c3%bczl%c3%bck,%20titul),%20%c5%9e.%20R%c3%bcst%c9%99mova&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Altun%20kitab&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Altun%20kitab&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014013110320720792&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Altun%20kitab&beginsrch=1
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:522591&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:522591&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:522591&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:522591&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5,%20%d0%90.%20%d0%90%d1%85%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%9c.%20%d0%a7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bb%d0%b8%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7.%20%d0%a2.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9,%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%93.%20%d0%90%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5,%20%d0%90.%20%d0%90%d1%85%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%9c.%20%d0%a7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bb%d0%b8%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7.%20%d0%a2.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9,%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%93.%20%d0%90%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5,%20%d0%90.%20%d0%90%d1%85%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%9c.%20%d0%a7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bb%d0%b8%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7.%20%d0%a2.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9,%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%93.%20%d0%90%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=T%c9%99hsil&beginsrch=1
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İngilis dilində: 
 Stories = Hekayələr / Jalil Mammadguluzadeh; trans. 

K.Isgenderova; illust. N.Zulfugarova; design T.Mehdiyev; 
[editor E.Əzizova].- Baku: Aspoliqraf, 2009.- 35 p. 

 
Slayd 3. İzahlı mətn 
 
“XX əsrin əvvəllərində yaranan və dərhal ümumxalq tribu-

nasına çevrilən, ətrafına milli-azadlıq, azərbaycançılıq məsələsi 
ilə alovlanan ədəbi qüvvələri toplamış “Molla Nəsrəddin” jurnalı 
yeganə mətbuat orqanı idi ki, bütöv bir xalqı “deyib gəlmişdi”, 
bütöv bir xalqın güvənc yerinə çevrilmişdi. Jurnalın yaradıcıları 
C.Məmmədquluzadə və Ö.F.Nemanzadə dövrün ən qabaqcıl 
ziyalılarını “Molla Nəsrəddin”in ətrafına topladılar. Bu böyük 
məktəbin bütün nümayəndələri yaradıcılıq zərbəsini bir zindana 
vururdular. Azərbaycançılıq məktəbinin nümayəndələrinin söy-
kəndiyi çoxbudaqlı bir nəhəng palıd vardı – Cəlil Məmmədqulu-
zadə! Bu nəhəng palıdın bir budağında “Danabaş kəndinin 
əhvalatları” kimi fundamental nəsr nümunəsi, digər budağında 
“Anamın kitabı” kimi nəhəng dramaturji fakt, üçüncü budağında 
“Azərbaycan” məqaləsi kimi “Azərbaycannamə” (İ.Həbibbəyli) 
dayanırdı.” 

Vahid Ömərov 
Cəlil Məmmədquluzadə və 

azərbaycançılıq ideyası // Səs.- 
2012.- 30 mart.- S.10. 

 
Slayd 4: Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yazılan kitablar: 
 
Azərbaycan dilində: 
 Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası / Red. hey. Anar 

[və b.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 318 s. 

http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:490296&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:490296&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:490296&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20ensiklopediyas%c4%b1%20red.%20hey.%20Anar%20%5bv%c9%99%20b.%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20ensiklopediyas%c4%b1%20red.%20hey.%20Anar%20%5bv%c9%99%20b.%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c5%9e%c9%99rq-Q%c9%99rb&beginsrch=1
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 Həbibbəyli, İ.Ə. Cəlil Məmmədquluzadə / İsa Həbibbəyli; 
red.: Dilsuz; Naşir: Q.İsmayıloğlu.- Bakı: Çinar-Çap, 
2002.- 60 s. 

 Həbibbəyli, İ.Ə. Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müa-
sirləri /İsa Həbibbəyli; elmi red. Y.Axundlu.- Naxçıvan: 
Əcəmi, 2009.- 421 s. 

 
Rus dilində:  
 Габиббейли, И. Джалил Мамедкулизаде /И.Габиббей-

ли; перевод с азербайджанского Е.Ахундова; ред.: 
Дилсуз.- Баку: Чинар-Чап, 2002.- 64 с. 

 
İngilis dilində: 
 Jalil Mammadguluzade: playwright, publicist, 1869-1932 

/ Ministry of Culture and Tourism Republic of Azerbaijan; 
consulting V.Bahmanli; publishing M.Khan; trans. 
K.Nasibova; editor: N.Jabbarli, J.Huseynov; design T.Far-
zi; art V. Saftarov. Baku: Khan, 2015.- 36 p. 

 Habibbeyli, I. Jalil Mammadguluzadah / İ.Habibbeyli; 
trans. Z.Agayev; editor Dilsuz; [publisher G.Ismayil-
oglu].- Baku: Chinar-Chap, 2003.- 210 p. 

 
Slayd 5: Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı tədqiqat işlə-

rində: 
 
 Əliyeva, A.M. Cəlil Məmmədquluzadə irsinin nəşri məsə-

lələri: /Afaq Əliyeva; red. M. Adilov; AMEA, Məhəmməd 
Füzuli adina Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 
2012.- 171s. 

 Əzimli, Ə.T. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində təhkiyə po-
etikası; elmi-metodik vəsait / Əbülfəz Əzimli; red. 
Y.İ.Axundlu; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Nax-
çıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan: Əcəmi, 2005.- 72 s. 

http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=H%c9%99bibb%c9%99yli,%20%c4%b0sa%20%c6%8fkb%c9%99r%20o%c4%9flu.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20%5bM%c9%99tn%5d%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20Red.%3a%20Dilsuz%3b%20Na%c5%9fir%3a%20Q.%20%c4%b0smay%c4%b1lo%c4%9flu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20%5bM%c9%99tn%5d%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20Red.%3a%20Dilsuz%3b%20Na%c5%9fir%3a%20Q.%20%c4%b0smay%c4%b1lo%c4%9flu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c3%87inar-%c3%87ap&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c3%87inar-%c3%87ap&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=H%c9%99bibb%c9%99yli,%20%c4%b0sa%20%c6%8fkb%c9%99r%20o%c4%9flu.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20m%c3%bchiti%20v%c9%99%20m%c3%bcasirl%c9%99ri%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%20%3b%20elmi%20red.%20Y.%20Axundlu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20m%c3%bchiti%20v%c9%99%20m%c3%bcasirl%c9%99ri%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%20%3b%20elmi%20red.%20Y.%20Axundlu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c6%8fc%c9%99mi&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c6%8fc%c9%99mi&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090416194419660&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c6%8fc%c9%99mi&beginsrch=1
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:27670&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:27670&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:27670&theme=e-kataloq
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http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:462563&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:462563&theme=e-kataloq
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http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:462563&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013111316391010047&skin=serial&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Habibbeyli,%20Issa.&beginsrch=1
http://ek.anl.az:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013111316391010047&skin=serial&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Jalil%20Mammadguluzadah%20I.%20Habibbeyli%20%3b%20trans.%20Z.%20Agayev%20%3b%20editor%20Dilsuz%20%3b%20%5bpublisher%20G.%20Ismayiloglu%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013111316391010047&skin=serial&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Jalil%20Mammadguluzadah%20I.%20Habibbeyli%20%3b%20trans.%20Z.%20Agayev%20%3b%20editor%20Dilsuz%20%3b%20%5bpublisher%20G.%20Ismayiloglu%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013111316391010047&skin=serial&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Jalil%20Mammadguluzadah%20I.%20Habibbeyli%20%3b%20trans.%20Z.%20Agayev%20%3b%20editor%20Dilsuz%20%3b%20%5bpublisher%20G.%20Ismayiloglu%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013111316391010047&skin=serial&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Chinar-Chap&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%c6%8fliyeva,%20Afaq%20Mirz%c9%99%20q%c4%b1z%c4%b1.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20irsinin%20n%c9%99%c5%9fri%20m%c9%99s%c9%99l%c9%99l%c9%99ri%20A.%20%c6%8fliyeva%20%3b%20red.%20M.%20Adilov%20%3b%20AMEA,%20M%c9%99h%c9%99mm%c9%99d%20F%c3%bczuli%20adina%20%c6%8flyazmalar%20%c4%b0nstitutu.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20irsinin%20n%c9%99%c5%9fri%20m%c9%99s%c9%99l%c9%99l%c9%99ri%20A.%20%c6%8fliyeva%20%3b%20red.%20M.%20Adilov%20%3b%20AMEA,%20M%c9%99h%c9%99mm%c9%99d%20F%c3%bczuli%20adina%20%c6%8flyazmalar%20%c4%b0nstitutu.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20irsinin%20n%c9%99%c5%9fri%20m%c9%99s%c9%99l%c9%99l%c9%99ri%20A.%20%c6%8fliyeva%20%3b%20red.%20M.%20Adilov%20%3b%20AMEA,%20M%c9%99h%c9%99mm%c9%99d%20F%c3%bczuli%20adina%20%c6%8flyazmalar%20%c4%b0nstitutu.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Elm%20v%c9%99%20t%c9%99hsil&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Elm%20v%c9%99%20t%c9%99hsil&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Elm%20v%c9%99%20t%c9%99hsil&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%c6%8fzimli,%20%c6%8fb%c3%bclf%c9%99z%20Tahir%20o%c4%9flu.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20n%c9%99srind%c9%99%20t%c9%99hkiy%c9%99%20poetikas%c4%b1%20elmi-metodik%20v%c9%99sait%20%c6%8f.T.%20%c6%8fzimli%20%3b%20red.%20Y.%20%c4%b0.%20Axundlu%20%3b%20Az%c9%99rb.%20Resp.%20T%c9%99hsil%20Probleml%c9%99ri%20%c4%b0n-tu,%20Nax%c3%a7%c4%b1van%20D%c3%b6vl%c9%99t%20Un-ti&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20n%c9%99srind%c9%99%20t%c9%99hkiy%c9%99%20poetikas%c4%b1%20elmi-metodik%20v%c9%99sait%20%c6%8f.T.%20%c6%8fzimli%20%3b%20red.%20Y.%20%c4%b0.%20Axundlu%20%3b%20Az%c9%99rb.%20Resp.%20T%c9%99hsil%20Probleml%c9%99ri%20%c4%b0n-tu,%20Nax%c3%a7%c4%b1van%20D%c3%b6vl%c9%99t%20Un-ti&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20n%c9%99srind%c9%99%20t%c9%99hkiy%c9%99%20poetikas%c4%b1%20elmi-metodik%20v%c9%99sait%20%c6%8f.T.%20%c6%8fzimli%20%3b%20red.%20Y.%20%c4%b0.%20Axundlu%20%3b%20Az%c9%99rb.%20Resp.%20T%c9%99hsil%20Probleml%c9%99ri%20%c4%b0n-tu,%20Nax%c3%a7%c4%b1van%20D%c3%b6vl%c9%99t%20Un-ti&beginsrch=1
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 Məmmədov, A.M. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığın-
da Azərbaycançılıq / Аllahverdi Məmmədov; elmi rеd. 
İ.Həbibbəyli; rеd. C.Məmmədli; АМЕА Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutu.- Bаkı: Еlm, 2003.- 190 s. 

 Orucova, A. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı: 
[monoqrafiya] /Aygün Orucova; elmi red. İ.Həbibbəyli.- 
Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 191 s. 

 
Slayd 6:Sitat 
 
Mirzə Fətəli Axundovdan sonra Azərbaycan ədəbiyyatının, 

mədəniyyətinin və ümumiyyətlə ictimai inkişafı tarixinin ən bö-
yük simasi məhz Cəlil Məmmədquluzadədir. Mirzə Cəlilin ədəbi-
ictimai fəaliyyəti o qədər geniş, o qədər zəngindir ki, hələ onun 
sağlığında belə öz təsirini bütün yaxın Şərqdə göstərmişdir. 
Müsəlman Şərqində, daha doğrusu, Azərbaycan dili anlaşılan 
bütün ölkələrdə elə bir yer yoxdur ki, Cəlil Məmmədquluzadəni 
bu və ya başqa dərəcədə tanımasınlar. 

Mir Cəlal Paşayev, 
Əməkdar elm xadimi, professor 

 
Cəlil Məmmədquluzadə dahi insandır... Hesab edirəm ki, bə-

şər tarixində “Ölülər” kimi bir mövzuda əsər yaranmayıbdır... Bu 
cür psixoloji bir mövzu, bunun kəşf edilməsi doğrudan da Cəlil 
Məmmədquluzadənin nə qədər dahi adam olduğunu göstərir. 

İsa Həbibbəyli, 
akademik 

 
Slayd 7: Haqqında yazılan məqalələr:  
 
 Həbibbəyli, İ. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi və molla-

nəsrəddinçilik: “Molla Nəsrəddin” – 110 / İsa Həbibbəyli 
// Azərbaycan.- 2016.- 7 aprel.- S.7. 

http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20yarad%c4%b1c%c4%b1l%c4%b1%c4%9f%c4%b1nda%20Az%c9%99rbaycan%c3%a7%c4%b1l%c4%b1q%20%5bM%c9%99tn%5d%20%d0%90.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20%d0%95lmi%20%20r%d0%b5d.%3a%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20R%d0%b5d.%3a%20C.%20M%c9%99mm%c9%99dli%3b%20%d0%90%d0%9c%d0%95%d0%90%20Nizami%20ad%c4%b1na%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0nstitutu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20yarad%c4%b1c%c4%b1l%c4%b1%c4%9f%c4%b1nda%20Az%c9%99rbaycan%c3%a7%c4%b1l%c4%b1q%20%5bM%c9%99tn%5d%20%d0%90.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20%d0%95lmi%20%20r%d0%b5d.%3a%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20R%d0%b5d.%3a%20C.%20M%c9%99mm%c9%99dli%3b%20%d0%90%d0%9c%d0%95%d0%90%20Nizami%20ad%c4%b1na%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0nstitutu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20yarad%c4%b1c%c4%b1l%c4%b1%c4%9f%c4%b1nda%20Az%c9%99rbaycan%c3%a7%c4%b1l%c4%b1q%20%5bM%c9%99tn%5d%20%d0%90.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20%d0%95lmi%20%20r%d0%b5d.%3a%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20R%d0%b5d.%3a%20C.%20M%c9%99mm%c9%99dli%3b%20%d0%90%d0%9c%d0%95%d0%90%20Nizami%20ad%c4%b1na%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0nstitutu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=C%c9%99lil%20M%c9%99mm%c9%99dquluzad%c9%99%20yarad%c4%b1c%c4%b1l%c4%b1%c4%9f%c4%b1nda%20Az%c9%99rbaycan%c3%a7%c4%b1l%c4%b1q%20%5bM%c9%99tn%5d%20%d0%90.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20%d0%95lmi%20%20r%d0%b5d.%3a%20%c4%b0.%20H%c9%99bibb%c9%99yli%3b%20R%d0%b5d.%3a%20C.%20M%c9%99mm%c9%99dli%3b%20%d0%90%d0%9c%d0%95%d0%90%20Nizami%20ad%c4%b1na%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0nstitutu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2013090415104912977&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%95lm&beginsrch=1
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572623&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572623&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572623&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:484221&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:484221&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
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 Məmmədov, K. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında 
lokal çərçivədə beynəlmiləl novatorluq izləri: (Cəlil Məm-
mədquluzadə irsi əsasında) / Kamal Məmmədov // Mədə-
niyyət.az.- 2017.- № 6, noyabr-dekabr.- S.86. 

 Şamıoğlu, Ş. Böyük ədibimiz Mirzə Cəlil və Tiflis ədəbi 
mühiti / Şahbaz Şamıoğlu // 525-ci qəzet.- 2017.- 12 
may.- S.4. 

 
Slayd 8: Kitabları və məqalələri oxumaq və ya daha yaxın-

dan tanış olmaq üçün elektron resursu varsa, linki, kitabxananın 
ünvanı, əlaqə telefonu və e-mail ünvanı göstərilir. 

Yubiley ərəfəsində kitabxanalar istifadəçilərin sorğularını 
tam ödəmək məqsədilə Milli Kitabxananın saytına daxil olaraq 
elektron kataloqdan və elektron kitabxanadan istifadə etməklə öz 
kitabxanalarında olmayan ədəbiyyatın da virtual sərgisini “Milli 
Kitabxananın fondundan” adı ilə yarada bilərlər. Bu istifadəçi-
lər üçün yeni və daha geniş məlumat əldə etmək imkanı verəcəkdir. 

Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə müxtəlif yazıçı və şairlərin 
əsərlərini geniş oxucu kütləsinə təqdim etmək üçün audio kitab-
lardan istifadə edilir. Bu məqsədlə Cəlil Məmmədquluzadənin 
hekayələrini, yazdığı şatirik şeirləri audio kitab halında sosial 
şəbəkədə, kitabxananın saytında paylaşmaq və təbliğ etmək 
faydalı olar. Nümunə üçün Milli Kitabxananın saytında Elektron 
kitabxana bölməsində yerləşən “Audio kitablar”dan (http:// 
anl.az/audio-books.php) yararlanmaq olar. Audio kitablar xüsu-
sən gözdən əlil oxucuların mütaliəsinə kömək edən mühüm 
resurslardır. 

Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin təbliğində bir sıra 
dünya ölkələrində geniş tətbiq edilən kitab marafonunu təşkil  
etmək olar. “Mirzə Cəlilin əsərlərinin mütaliəsi” adlı marafonun 
müddətini (3-5 gün və ya bir həftə) kitabxanaçılar müəyyən edir. 
Tədbir çərçivəsində “Gəlin birgə oxuyaq” kütləvi aksiya keçir-
mək olar. Aksiya üzrə təyin edilmiş gündə (məsələn, ədibin 
doğum və ya anım günü ola bilər) ölkə, region, rayon (şəhər) üzrə 

http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572612&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572612&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572612&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572612&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t.az&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t.az&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t.az&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:541826&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:541826&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:541826&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:541826&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=2017.-12+may.-+S.4.&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=2017.-12+may.-+S.4.&theme=e-kataloq
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bütün kitabxanalarda eyni zamanda kütləvi kitab mütaliəsi təşkil 
edilir. Bu zaman Cəlil Məmmədquluzadənin kiçik həcmli hekayə-
lərindən “Poçt qutusu”, “Usta Zeynal”, “Qurbanəli bəy”, “Saqqal-
lı uşaq”, “Danabaş kəndinin məktəbi”, “Buz” və başqalarını seç-
mək olar. Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi (MKS) 
üzrə mərkəzi kitabxana və filiallar arasında öncədən təyin edilmiş 
vaxtda kitab oxusuna start verilir. Texniki imkanları olan rayon 
kitabxanalarında bu oxunu MKS üzrə sosial şəbəkələrdə yayımla-
maq olar. Tədbir çərçivəsində kitabxananın fondunda olan mate-
riallar əsasında sərgi nümayiş etdirmək, ədibin həyat və fəaliy-
yəti, kitabxanada olan əsərlərinin siyahısı barədə buklet tərtib 
edib birgə oxuda iştirak edən oxuculara paylamaq məqsədəuy-
ğundur. Kitab marafonu çərçivəsində öncədən planlaşdırılmış 
Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi münasibətilə onun 
əsərləri və “Molla Nəsrəddin” jurnalını təbliğ edən “Sözümüzün 
Cəlil Məmmədquluzadə və “Molla Nəsrəddin” zirvəsi” möv-
zusunda fləşmob da təşkil etmək olar. Kitabxanaların fəaliyyətin-
də fləşmoblar ictimaiyyətin diqqətini kitabxanaya, əhali arasında 
mütaliə vərdişlərinin yayılması və genişlənməsinə cəlb etmək 
üçün tətbiq edilir. İlk öncə fləşmobda iştirak edəcək oxucular 
müəyyənləşdirilməli və mövzu seçilməli, ssenarisi maraqlı və 
qeyri-adi olmalı, əvvəlki aksiyaları tam olaraq təkrarlamamalı, 
seyr edənlərin diqqətini çəkməlidir. İştirakçılara əhalinin gur 
olduğu bir yerdə, qəfil bir araya gələrək (Cəlil Məmmədqulu-
zadənin kitabları, əsərlərindən fotolar, “Molla Nəsrəddin” jurna-
lından karikaturalar, izahlı mətnlər, Molla Nəsrəddinçilərin 
söylədikləri məşhur ifadələrdən plakatlar və şüarlarla birgə) dra-
maturqun əsərlərindən parçalar səsləndirmək, maraqlı dialoqlar 
hazırlayıb kiçik səhnəciklər nümayiş etdimək, ədibin satirik şeir-
lərindən söyləmək tövsiyə edilir. Fləşmob zamanı Mirzə Cəlil 
mühitini canlandırmaq məqsədilə dramaturqun ədəbi qəhrəmanla-
rının fərqli obrazlarını nümayiş etdirmək də məqsədəuyğun 
olardı. Mobberlər (iştirakçılar) fləşmobun maraqlı və gözlənilməz 
olması üçün aksiyanın təşkil olunacağı yerə vaxtından əvvəl 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qurban%C9%99li_b%C9%99y_(film,_1989)
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getməməlidirlər. Fləşmobda mobberlər kitabxana tərəfindən möv-
zu üzrə hazırlanmış tövsiyə ədəbiyyat siyahılarını, bukletləri 
paylayır və gözlənilmədən eyni vaxtda dağılışırlar. Belə kütləvi 
tədbirlər daha yaddaqalan olur. Bu fləşmobu Regional Mədəniy-
yət İdarəsinə daxil olan bir neçə rayonda müxtəlif məkanlarda 
təşkil etmək daha faydalı olardı. 

“Mirzə Cəlilin əsərlərinin mütaliəsi” adlı marafon çərçivə-
sində kitabxanalarda uşaqlar, məktəblilər və yeniyetmələr arasın-
da “Oxudun, danış” müsabiqəsi keçirmək olar. Kitabxanaçı 
öncədən müsabiqə haqqında kitabxananın bütün oxucularını 
məlumatlandırmalı və ərazidə yerləşən məktəblər, digər təhsil 
müəssisələri ilə birgə müsabiqəyə hazırlaşmalıdır. Müsabiqə 
müddəti müəyyənləşdirildikdən sonra kitabxanaçı müsabiqə işti-
rakçılarına Cəlil Məmmədquluzadənin müxtəlif dillərdə əsərlərini 
və ya ədib haqqında oxunacaq kitabların siyahısını təqdim edir. 
Oxucular mütaliə üçün seçdikləri əsərlərin qısa məzmunu haqda 
danışmalı, onların başlıca məziyyətlərini söyləməli, əsər barədə 
verilən sualları dolğun cavablandırmalıdır. Cəlil Məmmədquluza-
dənin əsərlərinin məzmunu bütün dövrlərdə aktuallıq təşkil etdiyi 
üçün belə müzakirələr gənc oxucuların dünyagörüşünə, maraq-
larının formalaşmasına da müsbət təsir göstərir. Həvəsləndirmə 
məqsədilə qaliblərə kitablar hədiyyə etmək və fəxri diplomlarla 
mükafatlandırmaq olar. Texniki vasitələrin köməyi ilə oxunmuş 
əsərlər haqqında audio yazılar və qısa videoçarxlar hazırlanıb sayt 
və sosial şəbəkələr vasitəsilə daha geniş şəkildə təbliğ edilə bilər. 
Tədbir çərçivəsində eyni zamanda oxucuların ədibin hansı əsərlə-
rini daha çox oxuduqlarını müəyyənləşdirmək və kitabxananın 
digər oxucularına da tövsiyə etmək olar. Kitablar və ya hər hansı 
bir əsər haqqında fikir mübadiləsinin müsbət cəhətlərindən biri də 
odur ki, oxucular bir-birlərinə mütaliə üçün əsərlər tövsiyə edir və 
beləliklə oxunan kitabların, mütaliə edilən əsərlərin sayı müntə-
zəm şəkildə artır. Dramaturqun əsərlərinin təbliği məqsədilə 
kitabxanalarda “Cəlil Məmmədquluzadəni tanıyırsınızmı?” 
adlı inşa və “Mollanəsrəddinçilərin Vətən sevgisi” adlı rəsm 
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müsabiqəsi də təşkil edilə bilər. Sonda tədbir iştirakçılarına 
“kitab proqnozu” adlı açıqçalar təqdim edilir. Bu açıqçalarda 
növbəti aylar üçün oxunması tövsiyə edilən kitablar təqdim edilir. 

Artıq son illər kütləvi kitabxanalarda ailə abonementləri 
yaradılaraq mütaliə məqsədilə kitabxanaya müraciət edən ailələrə 
asudə vaxtlarının daha səmərəli təşkili üçün mədəni xidmət 
göstərilir. “Mirzə Cəlilin əsərlərinin mütaliəsi” adlı kitab marafo-
nu günlərində ailəvi “Oxumaq hər zaman dəbdədir” şüarı 
altında Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin təbliğini təşkil 
etmək olar. Bu məqsədlə ailə üzvlərinə ədibin seçilmiş əsərləri və 
ya ayrı-ayrı əsərləri müəyyən müddətə mütaliə üçün təqdim 
edilir. Ailələr oxuduqları kitablara və ya hər hansı əsərə poster 
(reklam xarakterli plakat, afişa) hazırlayıb kitabxana lövhəsində 
nümayiş etdirirlər. Bu posterlərdə əsərin baş qəhrəmanları, onla-
rın aforizmə çevrilmiş ifadələri, müəllifin qəhrəmanların dili ilə 
çatdırmaq istədiyi və işıqlandırdığı əsas problem təsvir edilir. 
Posterlər kitabxananın saytı və sosial şəbəkələr vasitəsilə reklam 
olunur və daha çox səs toplayan (bəyənilən) posterin sahibi olan 
ailə qalib seçilir. Nisbətən yaradıcı ailələr oxuduqları əsərlərin 
başlıca qəhrəmanlarının müvafiq geyimlərində əllərində kitab 
şəkil çəkdirib fotoları kitabxanaya təqdim edə bilərlər. Kitabxana-
da bu poster və fotoların sərgisi mütəmadi təşkil edilir. Bu cür 
sərgilər (eləcə də kitab sərgiləri) açıq havada kitabxanaların qarşı-
sında və ya parklarda, turizm obyektlərində də nümayiş etdirilə 
bilər. 

Mərkəzi kitabxanada bir neçə filial kitabxana ilə birgə “Xal-
qın maarifləndirilməsində Cəlil Məmmədquluzadənin xidmət-
ləri”, “Mirzə Cəlil yaradıcılığında Azərbaycançılıq ideyası” və ya 
“Mirzə Cəlil Azərbaycan üçün qaranlıqdan doğan işıqdır” möv-
zusunda dəyirmi masa keçirmək olar. Dəyirmi masaya Mirzə 
Cəlil tədqiqatçılarını, ədəbiyyatşünasları, regional mədəniyyət 
idarələrindən, müxtəlif təşkilatlardan nümayəndələri, rayon 
ziyalılarını dəvət etmək lazımdır. Oxucuları yazıçının həyat və 
yaradıcılığı, ictimai fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış etmək üçün 
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keçiriləcək tədbirin mövzusu, dəvət olunacaq qonaqlar, onların 
çıxışları qabaqcadan dəqiqləşdirilməli, hazırlıq işləri planlı şəkil-
də həyata keçirilməlidir. Dəyirmi masa keçirilərkən “Cəlil 
Məmmədquluzadə ‒ 150” adlı sərginin nümayişi, elektron məlu-
mat bazasının təqdimatı da tədbir iştirakçıları üçün maraqlı 
olardı. Tədbirə daha çox oxucu cəlb etmək üçün dəyirmi masanın 
keçirilməsi haqda anons kitabxananın saytında elan edilir, sosial 
şəbəkələrdə paylaşılır. 

Əhalinin sosial şəbəkələrdən fəal istifadə etdiyini nəzərə 
alsaq, kitabxanaçı da sosial şəbəkələrdə fəal olmalı, C.Məmməd-
quluzadənin həyat və yaradıcılığı, ayrı-ayrı əsərləri, “Molla Nəs-
rəddin” jurnalı haqda məlumatlar, kitabxanaya daxil olmuş və ya 
kitabxana fondunda olan kitablar, dövri mətbuatda çap edilən 
məqalələr barədə vaxtaşırı informasiyalar verməli və daha çox 
insanları Mirzə Cəlil irsi ilə tanış etməlidir. Bu məqsədilə kitab-
xananın saytında və ya sosial şəbəkələrdə “Cəlil Məmmədqulu-
zadəni tanıyaq, tanıdaq” adlı onlayn icmallar keçirilə bilər. Bu 
zaman ilk növbədə kitablar, dövri mətbuatda dərc edilmiş materi-
allar seçilir, ədib haqqında qısa məlumat verməklə (məlumat 
slayd kimi də təqdim edilə bilər) kitabın və ya məqalənin təsviri, 
məzmunu haqda qısa annotasiya və bu materialları əldə etmək 
yolları (sənədlərin mühafizə edildiyi kitabxananın ünvanı, əgər 
varsa elektron resursun linki) təqdim edilir. Onlayn icmalları 
hazırlayarkən Milli Kitabxananın elektron resurslarından 
(http://anl.az/el.php) istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Bu 
vasitə ilə kitabxanaçı kitablardan, qəzet və jurnallardan ədibin 
həyat və fəaliyyətini əks etdirən çox maraqlı məqamları oxucu-
ların diqqətinə çatdırmaqla, onları həmin mənbələri əldə etməyə 
və oxumağa həvəsləndirə bilər. Beləliklə, onlayn icmallar 
vasitəsilə şəbəkə istifadəçiləri həm Azərbaycan ədəbiyyatı ilə 
yaxından tanış olur, həm də asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək 
üçün kitabxanalara üz tuturlar.  

Kitabxanalar ədibin müxtəlif şəhərlərdə-Bakı, Naxçıvan, 
Tbilisidə yerləşən ev muzeyləri ilə birgə muzeylərə virtual 
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turlar (ekskursiyalar) təşkil edə bilərlər. Virtual turların təşkili 
zamanı görüntü, subtitrlər, eyni zamanda səs də nəzərə alınmaqla 
Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeylərində qorunan şəxsi əşya-
lar, ədibin əsərləri, fotomateriallar və digər eksponatlar haqqında 
məlumatlar əks etdirilməlidir. Bu virtual turlar muzeylərə getmək 
imkanı olmayan oxucular üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Hazırlan-
mış videoçarxlar kitabxananın saytında və sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilir və muzeylər haqda məlumat daha geniş ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırılır. 

Ümumiyyətlə, hər hansı bir kütləvi tədbirin təşkili kitabxana-
çıdan kreativlik tələb edir. Bu gün kitabxanalarda minlərlə sənəd 
mövcuddur və bu rəqəm günbəgün artır. Belə artmaqda olan 
sənəd kütləsi içərisində oxucuların mütaliəsini istiqamətləndir-
mək, kitabxana fondunda olan dəyərli nəşrlərin təbliğini təşkil 
etmək üçün artıq ənənəvi üsulların istifadəsi gözlənilən nəticələr 
vermir. Odur ki, əlamətdar və tarixi günlər, görkəmli şəxslərin 
yubileyləri münasibətilə keçirilən tədbirlərin daha rəngarəng və 
kreativ olması üçün kitabxanaçı hər zaman yeni iş üsulları və 
formaları axtarmalıdır. 
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Cəlil Məmmədquluzadənin  
seçilmiş fikirləri 

 
Qələmin müqəddəs vəzifəsi xalqın xoşbəxtliyi yolunda xidmət 

etməkdir. Bu ola gərək hər bir qələm sahibinin amalı. 
 

 ٭٭٭
Xalqı gərək yazmaqnan və kinayə sözlərnən xabi-qəflətdən 

oyadıb başa salaq. 
 

 ٭٭٭
Dünyada hər bir kəs üçün sözdən böyük yadigar yoxdur, zira 

ki, mal-mülk tələf olub gedir, amma söz qalır. 
 

 ٭٭٭
Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən – həyatın 

məqsədi məhz budur.  
 

 ٭٭٭
Şərqin qaranlığını təsəvvür edəndə insana elə bir təəccüb, 

heyrət üz verir ki, axırda əcayib bir şeyə gülən kimi burada da 
insana bir mayeyi-gülünc və məzhəkə üz verir. Belə gülünc bir 
zamanda, belə quli-biyabani bir insanların tarixini yazmaq üçün, 
əhval və ətvarını təsvir etmək üçün məgər “Molla Nəsrəddin”in 
yaranmağı təbii deyil? 

Amandır, qardaşlar, huşyar olun! 
 

 ٭٭٭
Sizi deyib, gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım! Mən 

sizin ilə türkün açıq ana dili ilə danışıram. Mən onu bilirəm ki, 
türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir. 
Amma hərdənbir keçmiş günləri yad etmək lazımdır: salınız 
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yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə 
türk dilində lay-lay deyirdi... Hərdənbir ana dilini danışmaqla 
keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nə eybi var?! 
 

 ٭٭٭
Hərdən otururam və papağımı qoyub fıkirləşirəm, öz-özümə 

deyirəm: ay rəhmətliyin oğlu, axı, bu müsəlmanlardan nə istəyir-
sən? Sonra öz-özümə cavab verirəm ki, vallah, heç özüm də 
bilmirəm ki, nə istəyirəm. Lal ol, ay Molla! Nə səmər hasil olacaq 
bu sözlərdən? Kimdir sənə qulaq verən? Kimdir məcmuə və qəzet 
oxuyan? Qulaqlar kar, gözlər kor, zövqlər məhv... Kimdir etina 
edən sənin həcv və məsxərənə? Sən ha yaz, yaz, yaz, yaz...  
 

 ٭٭٭
Cümhuriyyət elə bir hökumətə deyirlər ki, orada məmləkətin 

idarəsi camaatın, xalqın öz öhdəsində və ixtiyarındadır və vicdan 
azadlığı, yığıncaq azadlığı, birlik azadlığı, söz azadlığı, siyasi fir-
qələr düzəltmək azadlığı, şəxsiyyət azadlığı, qanun qarşısında bə-
rabərlik, seçki üsulunda həmrəylik, bərabərlik və müstəqillik, giz-
li səsvermə prinsipləri cümhuriyyət quruluşunda əsas olmalıdır. 
 

 ٭٭٭
Ax, gözəl Azərbaycan vətənim, harada qalmısan? Gəlin, 

gəlin, ey unudulmuş vətənin cırıq-mırıq qardaşları! Gəlin görək, 
beşikdə yad millətlərin südünü əmmiş, vətənimizdən yadırğamış 
və millətimizin ruhundan xəbərsiz bir para millət başçılarımız 
sizə nə gün ağlayacaqlar?! Niyə sakitsiniz, ey mənim lüt-üryan 
qardaşlarım?! 

 
 ٭٭٭

Heç bir fikir sahibinə demək olmaz ki, qandığını at, mən 
qandığımı tut. Heç bir şairə demək olmaz, elə yazma, belə yaz. 
Altı ildir yazırıq və altı ilin ərzində yazdığımız sözləri bu saat 



24 
 

yenə min dəfə təsdiq edirik. Oxucularımız dağılıb bircə nəfər 
qalınca yazacağıq, yazacağıq. 

 
 ٭٭٭

Gələcəkdə tərbiyəli övlada-nəslə malik olmaq istəyiriksə, 
yaşamaq və nəslimizi yaşatmaq istəyiriksə qadın və qızlarımızı 
oxutmalıyıq, məhv olmaq istəmiriksə bir çox uğursuzluqlara və 
qurbanların olacağına baxmayaraq, qadınlara tamam azadlıq 
verməliyik. 
 

 ٭٭٭
Ey Şərq qadınları, oxuyun, oxuyun, oxuyun! Əgər oxuyub 

savad və elm qazansanız, onda azadlığın qədrini bilərsiniz, onda 
xoşbəxtlik yolunu taparsınız; oxumasanız qaranlıqda qalacaqsı-
nız, oxumasanız bədbəxt olacaqsınız və bədbəxt olmağınızdan 
savayı uşaqlarınızı da bədbəxt edəcəksiniz. 

 
 ٭٭٭

Yer, göy, aylar və ulduzlar... gündən qopub ayrılmış “par-
çalar” olduğu kimi, ölkədəki müxtəlif yönlü siyasi düşüncələr də 
vahid Ananın - Azərbaycanın ətrafında birləşməlidirlər. 

 
 ٭٭٭

Bu günlərdə İranda istibdad ilə ədalət bərk çarpışır. Yekə bir 
millətin dini, namusu, hüququ, vətəni təhlükədədir... Bu gün 
Kərbəla meydanı – Azərbaycandakı vətənpərvərlik meydanıdır. 
Hər kimin ürəyində bir cüzi din, namus, vətən hissi varsa, oranın 
qeydinə qalmalıdır! Axıtmalı qanlarımız, ehsan verməli pulları-
mız varsa, ‒ gözümüzün qabağında ürəklər parçalayan Azərbay-
can matəmgahı durur! Bu gün ən boyük ibadət, ən birinci din və 
vətənpərvərlik oraya kömək etməkdir... Bu gün Kərbala meydanı 
‒ Azərbaycan meydanıdır. 
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Görkəmli şəxslər  
Cəlil Məmmədquluzadə haqqında 

 
Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan tarixində görkəmli yer 

tutmuş dahi bir insan, yazıçı, publisist, filosof, mütəfəkkir, 
xalqımızın mədəniyyətini çox zənginləşdirmiş bir şəxsiyyətdir. 

 
 ٭٭٭

Biz Cəlil Məmmədquluzadəyə sadəcə bir ədəbiyyatçı kimi, 
yazıçı kimi, publisist kimi yox, eyni zamanda böyük ictimai xa-
dim və böyük siyasətçi kimi yanaşmalıyıq. Cəlil Məmmədquluza-
də öz yaradıcılığı ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının inki-
şafında, milli ruhun yüksəlməsində böyük rol oynamışdır. Bu, 
təkcə ədəbiyyatda, mədəniyyətdə deyil, siyasətdə də, ictimai 
həyatımızda da böyük xidmətdir. 

 
 ٭٭٭

Xalqımızın milli şüurunun formalaşmasında məhz “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının və Mirzə Cəlilin fəaliyyətinin rolu misilsizdir. 
 

 ٭٭٭
“Ölülər” əsəri haqqında mən tam cəsarətlə deyə bilərəm ki, 

dünya ədəbiyyatında buna bənzər ikinci əsər tapmaq mümkün 
deyildir. Bu əsər Cəlil Məmmədquluzadənin həm nə qədər böyük 
filosof, psixoloq olduğunu göstərir, həm də onun yalnız özünə-
məxsus yaradıcılığını və özünəməxsus fikir istedadını əks etdirir.  

Heydər Əliyev, 
ümummilli lider 
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“Ölülər”in hər təbəssümündə acı bir fəryad qopar. 
Hüseyn Cavid, 
şair, dramaturq 

 
“Molla Nəsrəddin” realizminin, realist stilinin başlıca bir xü-

susiyyəti satiradır… Bu satira, bu yumor… çılğın ruhların qəhqə-
hələrindən ibarət deyildi… Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərində 
mərkəzləşən bu ictimai satira Azərbaycan ədəbiyyatında misli 
görünməmiş bir hadisə olaraq meydana çıxmış, bütün Şərqdə öz 
əks-sədasını, rezonansını tapmışdı. 

Əli Nazim, 
ədəbiyyatşünas, tənqidçi 

 
Tiflis şəhərində nəşr olunan satirik “Molla Nəsrəddin” jurnalı 

müstəsna olaraq hər bir məsələdə məharət göstərdiyi kimi, biz 
zavallı qadınların məişətinə aid çəkdiyi şəkillər və yazdığı məqa-
lələrdə də məsələyə ciddi bir nəzərlə baxaraq, bir alim kimi 
qələm yürüdür. 

Şəfiqə xanım Qasprinskaya, 
ictimai xadim 

 
Bizim üçün “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin əhəmiyyəti 

nə qədər böyükdürsə, “Molla Nəsrəddin” rəssamlıq məktəbinin 
əhəmiyyəti də bir o qədər böyükdür.  

Mürsəl Nəcəfov, 
Əməkdar incəsənət xadimi 

 
Xalqımız Mirzə Cəlili öz ədəbi xoşbəxtliyi kimi başa düşmə-

lidir. Mirzə Cəlil taleyi, Mirzə Cəlil sevgisi nümunə olmalıdır. 
Mirzə Cəlil tariximizin çox namuslu, qeyrətli bir parçasıdır. 

Süleyman Rüstəm, 
Xalq şairi 

 
Mirzə Fətəli Axundovdan sonra Azərbaycan ədəbiyyatının, 

mədəniyyətinin və ümumiyyətlə ictimai inkişafı tarixinin ən bö-
yük simasi məhz Cəlil Məmmədquluzadədir. Mirzə Cəlilin ədəbi-
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ictimai fəaliyyəti o qədər geniş, o qədər zəngindir ki, hələ onun 
sağlığında belə öz təsirini bütün yaxın Şərqdə göstərmişdir. Mü-
səlman Şərqində, daha doğrusu, Azərbaycan dili anlaşılan bütün 
ölkələrdə elə bir yer yoxdur ki, Cəlil Məmmədquluzadəni bu və 
ya başqa dərəcədə tanımasınlar. 

 
 ٭٭٭

Cəlil Məmmədquluzadə cəsarətlə danışıq dilini, canlı dili, 
azərbaycanlıların şirin, əlvan, ahəngdar, məzəli, səlis, sərbəst 
danışığını yazıya, kitaba, hətta bədii əsərə gətirmişdir. 

Mir Cəlal Paşayev, 
Əməkdar elm xadimi, professor 

 
 

Kim deyir ki, Mirzə Cəlil gülüb, yanılır, Azərbaycan torpa-
ğında hələ belə ağlayan olmayıb. 

Süleyman Rəhimov, 
Xalq yazıçısı 

 
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında sevdiyim yazıçılar çox-

dur, ancaq ömrüm boyu ən çox sevdiyim, yaradıcılığına və həyat 
yoluna dönə-dönə müraciət etdiyim, irsiylə, keşməkeşli ömrüylə 
bir daha tanış olduqca mənəvi güc aldığım, məni incidən bir çox 
problemlərə yazdıqlarında cavab tapdığım sənətkar, şəxsiyyət, 
böyük və ulu insan – Mirzə Cəlil Məmmədquluzadədir.  

 
 ٭٭٭

Həqiqətə belə ikibaşlı münasibət, həqiqətin hər hansı bir par-
çasını deyib, başqa, parçasını ört-basdır eləmək, yarımçıq həqiqət 
– bütün bunlar Mirzə Cəlil vicdanının bütövlüyünə yabançı idi. 
Cəlil Məmmədquluzadə jurnalında oxucunun yalnız qəlbinə, hiss-
lərinə deyil, fıkrinə, şüuruna da müraciət edirdi.  

Anar, 
Xalq yazıçısı 
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Cəlil Məmmədquluzadə türkdilli xalqların ədəbiyyatlarının 
yaratdığı nəsrdə çox mühüm bir simadır. O, müasir realist yazı 
üslubunun, müasir nəsr formalarının banilərindən biridir. Heyrətli 
yığcamlıq, sadəlik və qüvvət onun nəsrinin əsas xüsusiyyətlərin-
dəndir. Bunu biz “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestində, bir 
silsilə hekayələrində, xüsusən kamil formaya malik olan “Poçt 
qutusu”, “Kişmiş oyunu” kimi hekayələrində duyuruq. Bax, heka-
yəni bu cür yazarlar! Komediya, faciə və dram ünsürlərini üzvü 
şəkildə birləşdirən “Ölülər” pyesi nə qədər gözəl və cazibədardır. 
İndiki halda Azərbaycan xalqı görkəmli sənətkarı və maarifçisi 
Cəlil Məmmədquluzadənin vasitəsilə elə bil ki, dünya bədii ədəbiy-
yatında qazandığı nailiyyətləri yenidən bəşəriyyətə açıb göstərir. 

Çingiz Aytmatov, 
Qırğız yazıçısı 

 
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, böyük demokrat ədib Cəlil 

Məmmədquluzadənin mürəkkəb və keşməkeşli ömür yolu, uğrun-
da mübarizə apardığı ideallar həmişə ciddi elmin problemi olduğu 
qədər də bədii düşüncənin maraq dairəsində olmuşdur. 

... Ədəbiyyatımız Mirzə Cəlildən söz açarkən, qüdrətli yazı-
çının fonunda sənətkar və zaman, milli azadlıq və istiqlaliyyət, 
özünüdərk və demokratik düşüncə kimi ölkə və xalq üçün zəruri 
olan mətləbləri ön mövqeyə çəkə bilmişdir. Daha doğrusu, Cəlil 
Məmmədquluzadə ‒ Molla Nəsrəddin mövzusu millətimizin milli 
taleyinin bədii dərki və inkişafının əks-sədasına çevrilmişdir. 

 
 ٭٭٭

Cəlil Məmmədquluzadə dahi insandır... Hesab edirəm ki, bə-
şər tarixində “Ölülər” kimi bir mövzuda əsər yaranmayıbdır... bu 
cür psixoloji bir mövzu, bunun kəşf edilməsi doğrudan da Cəlil 
Məmmədquluzadənin nə qədər dahi adam olduğunu göstərir. 

İsa Həbibbəyli, 
akademik 
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Bizim ədəbiyyatda ağlın dastanına zirvə ‒ Nizamidir; eşqin 
və qəmin faciəsinə meyar ‒ Füzulidir; qeyrətin ağrısına, namus 
yanğısına timsal – Sabirdir; həm eşq, həm ağrı, həm də qeyrət 
üçün borcun, cavabdehliyin ölçüsünə əmsal ‒ Cəlil Məmməd-
quluzadədir. 

Yaşar Qarayev, 
AMEA-nın müxbir üzvü 

 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanın bədii-este-

tik və ictimai fikrində milli oyanış, özünüdərk, istiqlal düşüncələ-
rinin cücərməsi proseslərinin renesans dövrü hesab olunur. Mirzə 
Cəlilin həmin dövrdə ədəbi-ictimai mühitə gəlişi ilə bu proses 
daha da sürətlənmiş və milli ideya getdikcə kütləviləşərək, 
minlərlə insanın fikir dünyasına hakim kəsilmişdir. 

Sona Vəliyeva, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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Əlavələr 
 

Bakıda Cəlil Məmmədquluzadənin  
ev-muzeyi 

 
Muzey Azərbaycan Respublikası hökumətinin 1978-ci ildə 

verdiyi qərarla C.Məmmədquluzadənin 1922-1932-ci illərdə Bakıda 
yaşadığı mənzildə, Süleyman Tağızadə küçəsi 56-da (tarixi adı 
Köhnə Poçt küçəsi, 64) yaradılmışdır. Muzeyin yerləşdiyi bina 
XIX əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərinə aid tarixi memarlıq və 
mədəniyyət abidəsidir. Görkəmli ədibin ev muzeyinin yeni eks-
pozisiyasının təntənəli açılışı 1994-cü il, dekabr ayının 28-də ana-
dan olmasının 125 illiyi ərəfəsində olmuşdur. Ümumi sahəsi 185 
kvadrat metr olan muzeyin ekspozisiyası 96 kvadrat metr sahədə 
yerləşdirilib və 5 zaldan ibarətdir.  

Fəaliyyətə başladığı 1978-ci ildən bu günə qədər muzeyin 
əsas fondunda ədibin və digər mollanəsrəddinçilərin həyat və 
yaradıcılığını əks etdirən 5000-dən yuxarı eksponat toplanıb. 
Əksəriyyəti “Molla Nəsrəddin” jurnalı və onun təsiri ilə Bakıda 
nəşr olunan satirik jurnallar (“Zənbur”, “Tuti”, “Əqrəb” və s.), 
ədibin şəxsi əşyalarıdır. Muzey ekspozisiyasında 400-dən yuxarı 
eksponat nümayiş olunur. 

 
 

Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadənin  
ev-muzeyi 

 
Muzey C.Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhəri, İdris Məm-

mədov küçəsində yerləşən evində, ulu öndər Heydər Əliyevin 
1998-ci il 19 iyun tarixli sərəncamı ilə yaradılmışdır. Muzeyin 
açılışı 1999-cu il 13 oktyabr tarixində baş tutmuş və açılış mərasi-
mində ulu öndər Heydər Əliyev şəxsən iştirak etmişdir. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/1978
http://www.wikiwand.com/az/Nax%C3%A7%C4%B1van
http://www.wikiwand.com/az/%C4%B0dris_M%C9%99mm%C9%99dov_k%C3%BC%C3%A7%C9%99si_(Nax%C3%A7%C4%B1van)
http://www.wikiwand.com/az/%C4%B0dris_M%C9%99mm%C9%99dov_k%C3%BC%C3%A7%C9%99si_(Nax%C3%A7%C4%B1van)
http://www.wikiwand.com/az/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
http://www.wikiwand.com/az/1998
http://www.wikiwand.com/az/31_dekabr
http://www.wikiwand.com/az/1999
http://www.wikiwand.com/az/13_oktyabr
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Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin binası şərq memar-
lıq üslubunda tikilmiş XIX əsrə aid olan yaşayış evidir. Muzeydə 
böyük Cəlil Məmmədquluzadəyə və onun ailəsinə məxsus şəxsi 
məişət əşyaları, o cümlədən yazıçının naxçıvanlı müasirlərinə aid 
tarixi sənədlər, onun mütaliə etdiyi klassiklərin əsərləri və şəxsi 
kitabxanası muzeyin eksponatları kimi nümayiş etdirilir. 

 
 

Tbilisidə Cəlil Məmmədquluzadənin  
ev-muzeyi 

 
1997-ci il oktyabr ayının 11-də Tbilisidə C.Məmmədquluza-

dənin ev-muzeyi açılmışdır. Azərbaycanın böyük ədibi Mirzə 
Cəlil 1897-1918-ci illərdə bu binada yaşayıb-yaratmış, 1906-
1918-ci illərdə məşhur “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini nəşr etdir-
mişdir. Muzeydə ədibin Tiflisdəki fəaliyyətini əks etdirən sənəd-
lər, fotomateriallar, əsərləri əsasında çəkilmiş bədii filmlər, “Mol-
la Nəsrəddin” jurnalının nüsxələri və s. saxlanılır. Vaxtilə “Qey-
rət” mətbəəsi də bu evin zirzəmisində yerləşmişdir.  
 

 
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan  

Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi 
 

Muzey 1966-cı ildə yaradılmışdır. Fondunda 18 min 674 eks-
ponatı olan çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini əks etdirən 
qiymətli əlyazmaları, tətbiqi və təsviri sənət nümunələri, qədim 
və müasir kitablar, qəzet və jurnallar, xatirə əşyaları və digər mu-
zey materialları mühafizə olunur. Ekspozisiyada klassik və müa-
sir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinə, Naxçı-
van torpağının yetirdiyi şair və yazıçıların, sənətşünasların yara-
dıcılığına geniş yer verilmişdir. 

Ekspozisiyada və fondda Azərbaycanın fırça ustalarının 
müxtəlif janrlarda yaratdıqları boyakarlıq və heykəltəraşlıq əsər-

http://www.wikiwand.com/az/C%C9%99lil_M%C9%99mm%C9%99dquluzad%C9%99
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ləri, Naxçıvan teatrının tarixinə aid sənədlər – afişalar, proqram-
lar, tamaşa eskizləri, görkəmli teatr sənətkarlarının yaradıcılığını 
əks etdirən fotoşəkillər də vardır. Muzeyin Şərur rayonunda 
Cəlilkənd filialı fəaliyyət göstərir. Burada görkəmli Azərbaycan 
yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadəyə aid sənəd, fotomateriallar və 
şəxsi əşyalar nümayiş etdirilir. 

 
 

Cəlil Məmmədquluzadə adına  
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 

 
1883-cü ildə Hacı Nəcəf Zeynalovun evində Eynəli bəy Sultan-

ovun rəhbərliyi ilə mütərəqqi Naxçıvan ziyalılarının yaratdığı 
“Müsəlman incəsənəti və dram cəmiyyəti” tərəfindən ilk dəfə 
Mirzə Fətəli Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah 
cadukun” əsəri tamaşaya qoyulmuşdur. Bu ilk tamaşa ilə Azər-
baycan teatrının bir qolu olan Naxçıvan teatrının əsası qoyulmuş-
dur. Ardınca M.F.Axundovun “Molla İbrahimxəlil kimyagər”, 
“Lənkəran xanının vəziri”, “Hacı Qara” komediyaları, N.Vəzir-
ovun “Müsibəti Fəxrəddin”, Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”, 
N.Nərimanovun “Nadir şah” və s. əsərləri tamaşaya qoyul-
muşdur. 

1922-ci ildə teatra Dövlət Dram Teatrı statusu verilmişdir. 
Teatr həm romantik, həm də realist istiqamətdə inkişaf edirdi. 
Hal-hazırda teatrın repertuarında dünya klassiklərinin əsərləri, 
həmçinin musiqili əsərlər əhəmiyyətli yer tutur. Bu teatrda 
istedadlı aktyor və rejissorların bir neçə nəsli yetişmişdir.1965-ci 
ildə teatra Cəlil Məmmədquluzadənin adı verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
“Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Teatrının 125 illik yubileyi haqqında” 2008-ci il 31 yanvar 
tarixində Sərəncam imzalamış və teatrın 125 illik yubileyi geniş 
şəkildə qeyd olunmuşdur. 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/1883
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Hac%C4%B1_N%C9%99c%C9%99f_Zeynalov&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_F%C9%99t%C9%99li_Axundov
http://az.wikipedia.org/wiki/1922
http://az.wikipedia.org/wiki/1965
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lil_M%C9%99mm%C9%99dquluzad%C9%99


33 
 

 
Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və  

yaradıcılığına həsr edilmiş kinofilmlər 
 

1966-cı ildə “Azərbaycanfilm” kinostudiyası ədəbiyyatımızın 
görkəmli nümayəndəsi Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olma-
sının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş “Cəlil Məmmədquluza-
də” adlı qısametrajlı sənədli film çəkmişdir. Filmdə ədibin sağlı-
ğında çəkilən fotoşəkillər, nadir sənədlər vasitəsilə yazıçının 
həyat və yaradıcılığından söhbət açılmış, ədibin portretini yarat-
mağa, onun düşüncələrini, həyata baxışını, dövrünün ictimai və 
siyasi hadisələrinə münasibətini əks etdirməyə çalışmışlar. 
C.Məmmədquluzadə ilə bərabər, onun müasirləri olan Mirzə 
Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Səid 
Ordubadi, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, Əzim Əzimzadə və 
digər mollanəsrəddinçilər haqqında da söhbət gedir. Burada 
ədibin Naxçıvan həyatı, molla məktəbində, Qori seminariyasında 
oxuması, mənalı həyatının Tiflis dövrü, “Molla Nəsrəddin” jur-
nalının yaranması və fəaliyyəti, ədibin Azərbaycan dilinin saflığı 
uğrunda mübarizə aparması öz əksini tapmışdır. Filmin Rejissoru 
Əli Musayev, ssenari müəllifi Yusif Səmədoğlu, bəstəkarı Emin 
Mahmudovdur. 

Azərbaycan Televiziyası 1967-ci ildə “Poçt qutusu” adlı 
qısametrajlı faciəvi komediya çəkmişdir. Film ədibin anadan 
olmasının 100 illiyinə ithaf edilmiş, eyniadlı hekayəsi əsasında 
ekranlaşdırılmışdır. Burada ağasının tapşırığını yerinə yetirərkən 
avamlığı ucbatından kəndli Novruzəlinin (İsmayıl Osmanlı) başı-
na gələn əhvalatlardan danışılır. Filmin rejissoru Rauf Kazımov-
ski, bəstəkarı Emin Mahmudovdur. Rollarda İsmayıl Osmanlı-
Novruzəli, Ağasadıq Gəraybəyli-Xan, Viktor Kolpakov-Poçt xid-
mətçisi və başqaları çəkilmişlər. 

1986-cı ildə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının istehsal etdi-
yi “Qəm pəncərəsi” adlı tammetrajlı bədii film Cəlil Məmməd-
quluzadənin xatirəsinə ithaf olunmuş, “Danabaş Kəndinin Əhva-

http://az.wikipedia.org/wiki/%22Az%C9%99rbaycanfilm%22_Kinostudiyas%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lil_M%C9%99mm%C9%99dquluzad%C9%99
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http://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99r_Sabir
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http://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van
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http://az.wikipedia.org/wiki/Tiflis
http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_dili
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latları” və “Danabaş Kəndinin Məktəbi” pyesinin motivləri əsa-
sında çəkilmişdur. Filmin digər adı “Danabaş Kəndinin Əhvalat-
ları”dır. Burada yazıçı, dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin 
uşaqlıq dövrü ilə bağlı hadisələr də öz əksini tapmışdır. Mirzə 
Cəlil haqqında filmdə qəm pəncərəsindən boylanan uşağı ön 
plana çəkən Anar məhz özünün həzin qüvvəsini, millətinin 
gələcəyi üçün nigarançılığını göstərir. Bu filmdə Mirzə Cəlil elə 
Anar özüdür, adama elə gəlir ki, film boyu Mirzə ilə yaşayan 
Anar özü pərəstiş etdiyi ədibin “cildinə” girmişdir. Filmdə 
“Molla Nəsrəddin” jurnalına çəkilmiş illüstrasiya və karikatura-
lardan istifadə edilmişdir. Filmin rejissoru Anar, bəstəkarı 
Cavanşir Quliyevdir. Həsənağa Turabov – Mirzə Cəlil; Cəlilin 
atası, Elmira Şabanova – Həmidə, İlham Səfərov – Cəlil (uşaq) 
rolunda iştirak etmişlər. 

1992-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesinin 
motivləri əsasında “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının istehsal et-
diyi “O dünyadan salam” adlı faciəvi komediya çəkilmişdir. Film 
ədibin anadan olmasının 125 illiyinə ithaf edilmişdir. Filmin 
digər adı “Ölülər”dir. Filmdəki hadisələr əsasən Şəkidə və İstan-
bulda cərəyan edir. Kino əsəri cəhalətpərəstliyi, avamlığı, kortəbii 
fanatizmi, fırıldaqçılığı ifşa edir. Burada söhbət çirkin adamlar-
dan deyil, dövrün çirkin ab-havasından gedir. Filmdə adamların 
xeyirxahlığı və sadəlövhlüyü ön plana çıxarılmışdır. Sadəlövhlük 
isə qüsur deyil, təmizlikdir, möcüzəyə inamdır. Film ümumbəşəri 
problemlər qaldırır, insanları ayıq olmağa, yaxşını pisdən, xeyri 
şərdən, həqiqəti yalandan ayırmağa, həyata açıq gözlə baxmağa 
çağırır. Filmin rejissoru Tofiq Tağızadə, bəstəkarı Xəyyam Mir-
zəzadədir. Şeyx Nəsrullah rolunu Məlik Dadaşov, Kərbəlayı 
Fatmanı Leyla Bədirbəyli, Hacı Həsən ağanı Səyavuş Aslan, 
Kefli İsgəndəri Yılmaz Duru, Şeyx Əhmədi Mərahim Fərzəlibə-
yov, Məşədi Orucu Yaşar Nuri canlandırmışdır. Bu film 1993-cü 
ildə Aşqabadda I Beynəlxalq “Gümüş Aypara” kinofestivalının 
mükafat və diplomuna layiq görülmüşdür. 
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http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan:+jurnal&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan:+jurnal&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572612&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572612&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:572612&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t.az&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t.az&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:541826&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:541826&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:541826&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=525-ci+q%C9%99zet&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=525-ci+q%C9%99zet&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85%20%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5%20%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%90.%20%d0%97%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%81%20%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1.%20%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%3a%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%5d%201&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85%20%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5%20%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%90.%20%d0%97%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%81%20%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1.%20%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%3a%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%5d%201&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85%20%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5%20%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%90.%20%d0%97%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%81%20%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1.%20%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%3a%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%5d%201&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85%20%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5%20%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%90.%20%d0%97%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%81%20%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1.%20%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%3a%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%5d%201&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5,%20%d0%90.%20%d0%90%d1%85%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%9c.%20%d0%a7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bb%d0%b8%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7.%20%d0%a2.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9,%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%93.%20%d0%90%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5,%20%d0%90.%20%d0%90%d1%85%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%9c.%20%d0%a7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bb%d0%b8%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7.%20%d0%a2.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9,%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%93.%20%d0%90%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5,%20%d0%90.%20%d0%90%d1%85%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82.%20%d0%9c.%20%d0%a7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bb%d0%b8%3b%20%5b%d0%bf%d0%b5%d1%80.%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7.%20%d0%a2.%20%d0%9a%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9,%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%93.%20%d0%90%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2%5d&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2014021210252314946&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=T%c9%99hsil&beginsrch=1
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Рассказы, фельетоны, повестьи, пьесы / Сост. М.Тей-
мура, пер. с азерб. А.Шарифа и Ч.Гусейнова.-Баку, 1989.- 408 с. 

Сборище сумашедших: повесть. рассказы пьесы / 
Дж.Мамедкулизаде; пер. с азерб. Т. Калякиной.-Москва: 
Художественная литература, 1989.- 349 с. 

 
*** 

Габиббейли, И. Азербайджанский сатирик Джалил 
Мамедкулизаде (Молла Насреддин) / Иса Габиббейли.- 
Москва: Наука, 1999.- 187 с. 

Габиббейли, И. Джалил Мамедкулизаде / И.Габиббейли; 
пер. с азерб. Е.Ахундова; ред. Дилсуз.- Баку: Чинар-Чап, 
2002.- 64 с. 

Ибрагимов, М. Великий демократ / Мирза Ибрагимов; 
пер. А.Мустафазаде, Э.Везировой.- Баку: Азернешр, 1988.- 
176 с.  

 
*** 

Джафарова, Н. К 110-летию выхода в свет первого 
номера  журнала "Молла Насреддин" /Назмин Джафарова // 
Наука.- 2016.- 15 апреля. - С. 15. 

Мамедова, Л. В Великобритании выпустили книгу, пос-
вященную журналу «Молла Насреддин» / Лейла Мамедова // 
Бакинский рабочий.- 2017.- 26 апреля.- С.6. 

Шахбазова, Н. Вечный образ мудреца: (о жизни и 
творчестве Джалила Мамедгулузаде и об издании журнала 
«Молла Насреддин») / Наталья Шахбазова  // Мир литерату-
ры.- 2015.  - № 3 (94) март. - С.8. 

http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:496126&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:496126&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:496126&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:496126&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:27670&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:27670&theme=e-kataloq


39 
 

 
 

Mündəricat 
 
 

Tərtibçidən ....................................................................... 5 
Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və  
yaradıcılığının qısa tarixçəsi ............................................ 

 
6 

Cəlil Məmmədquluzadə irsinin kitabxanalarda təbliği .... 10 
Əlavələr ............................................................................ 30 
Ədəbiyyat ......................................................................... 35 

 

 
 



40 
 

 
Cəlil Məmmədquluzadə-150 

(metodik vəsait) 
  
 
 
 
 

Nəşriyyat rеdaktоru:       Mehriban Cəfərova 
 
  
    
 
 

 
 

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç. 57 
Е-mail: contact@anl.az 

URL: www.anl.az 
 
 
 

Azərbaycan Milli Kitabхanasının  
mətbəəsində оfsеt üsulu ilə  

çap оlunmuşdur. 
Sifariş: № 5 

Çapa imzalanmışdır: 31.01.2019 
Tirajı: 150 

Pulsuz 

 

 




	Cəlil Məmmədquluzadənin
	150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında
	AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

