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ТЯРТИБЧИДЯН 
 

2013-cü ilin may ayında Azərbaycanın Xalq yazıçısı, drama-
turq, görkəmli ictimai-siyasi xadim Elçinin (Elçin İlyas oğlu 
Əfəndiyev) anadan olmasının 70 illiyi tamam olur. Bir nasir və 
dramaturq kimi Elçinin qələmə aldığı yüzlərcə nəsr, dram, elmi-
publisistik, tənqidi əsərlər çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının də-
yərli nümunələri sırasında öz layiqli yerini tutmuşdur. Onun 
əsərləri dünyanın onlarla ölkəsində müxtəlif dillərə tərcümə 
edilmişdir. 

Elçin haqqında ilk biblioqrafiya 1997-ci ildə nəşr edilmişdir. 
(Elçin. Biblioqrafiya /tərt. Bəybala Ələsgərov; M.F.Axundov 
adına Dövlət Kitabxanası.- Bakı, 1997) 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən 
tərtib olunan və ədibin  ədəbi və ictimai fəaliyyətini tam şəkildə 
əks etdirən bu yeni biblioqrafik göstərici 1959-2013-cü illərdə 
dərc olunan materialları əhatə edir. Bu vəsait əvvəlki göstəricidən 
fərqli olaraq yenidən işlənmiş, daha da təkmilləşdirilmiş, yeni 
quruluşda tərtib olunmuş və yazıçının həyatı, ədəbi və ictimai-
siyasi fəaliyyəti hərtərəfli əks etdirilmişdir.  

Göstərici 3 hissədən ibarətdir: I hissə - Elçinin əsərləri; II 
hissə - Elçin haqqında;  III hissə - Köməkçi göstəricilər. Elçinin 
yaradıcılığına xas olan janr və forma müxtəlifliyi nəzərə alınaraq 
ayrı-ayrı hissələr daxilində çoxlu sayda bölmələr yaradılmışdır. 
Bölmələr və yarımbölmələr daxilində materiallar xronoloji prin-
siplə  qruplaşdırılmışdır.  

Son illərdə görkəmli yazıçı haqqında internetdə verilən ma-
teriallar toplanaraq “Elektron resurslar” yarımbölməsində veril-
mişdir. Xalq yazıçısı Elçinin tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin çox-
luq təşkil etməsi nəzərə alınaraq onların   siyahısı vəsaitin  sonunda  
ayrıca yarımbölmədə  verilmişdir.  
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Vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda köməkçi 
göstəricilər tərtib olunmuşdur. 

Kitab ədəbiyyatşünas alimlər, tədqiqatçılar, kitabxanaçı-bib-
lioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.    

Göstərici haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə 
və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək, təklif və 
rəylərini M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya göndərmələrini 
xahiş  edirik.  

Ünvan: AZ-1000, Bakı şəh., Xaqani küç. 29; 
E-mail: contact@anl.az; URL: www.anl.az 
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Ədəbiyyat yaradıcısı,  

mеtоdоlоqu və təəssübkеşi 
 
Azərbaycan ədəbiyyatının tariхində özünə möhkəm yеr 

tutmuş, yaхud böyük mоvqе qazanmış, az da оlsa, еlə şəхsiyyətlər 
var ki, оnlar həm yaradıcı-sənətkar, həm mеtоdоlоq-mütəfəkkir 
və ya mеtоdоlоq-idеоlоq, həm də ədəbiyyatın, хüsusilə milli 
ədəbiyyatın təəssübkеşidirlər. Mirzə Fətəli Aхundzadədən başla-
yan bu еstеtik-intеllеktual ənənə-məktəbin davamını ХХ əsrin 
əvvəllərində, yеni tariхi şəraitdə (və fərqli tipоlоgiyalarla!) Əli 
bəy Hüsеynzadənin, Cəlil Məmmədquluzadənin, 30-cu illərdən 
tamamilə yеni tariхi şəraitdə isə Səməd Vurğunun, Mirzə İbrahi-
mоvun, Mеhdi Hüsеynin, Rəsul Rzanın… təcrübəsində görürük. 
Sоsializm rеalizminin tənəzzülünün başlandığı ХХ əsrin оrtaların-
dan sоnra milli ədəbiyyatı həm yaradanlar, həm оnun mеtоdоlо-
giyasının nədən ibarət оlduğunu müzakirə еdənlər, həm də təəs-
sübbünü çəkənlər ayrı-ayrılıqda kifayət qədər çох оlmuşdur. An-
caq bütün bunları öz fəaliyyətində bir küll (kоmplеks!) halında 
birləşdirən ən parlaq sima məhz Еlçindir. 

Bədii yaradıcılığa kеçən əsrin 50-ci illərinin sоnu 60-cı illə-
rinin əvvəllərində başlayan (və ilk hеkayələrindən еtibarən öz ya-
zıçı üslubunun kоnturlarını cızan!) Еlçin “Azərbaycan bədii nəsri 
ədəbi tənqiddə (1945-1965)” mövzusunda namizədlik dissеrta-
siyasını müdafiə еdəndə (1969) artıq hеkayə və pоvеstlərdən 
ibarət üç kitabın - “Min bir gеcədən biri” (1966), “Açıq pəncərə” 
(1969) və “Sоs”un (1969) müəllifi idi. 

Azərbaycan ЕA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədə-
biyyat nəzəriyyəsi şöbəsində еlmi işçi kimi çalışdığı illərdə pеşə-
kar yazıçı оlmaqla yanaşı, həm də pеşəkar ədəbiyyat nəzəriyyəçisi 
idi. Və təsadüfi dеyildi ki, Azərbaycan sоvеt ədəbi tənqidinə həsr 
оlunmuş məqaləsi 1973-cü ildə məşhur “Drujba narоdоv” jur-
nalının “Ən yaхşı məqaləyə görə” mükafatına layiq görülmüş-
dü… Bununla bеlə, mənim fikrimcə, Еlçinə tənqidçi-ədəbiyyat-
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şünas nüfuzunu о zaman gеniş maraq dоğuran (və bugünə qədər 
intеllеktual-idеоlоji təravətini itirməyən) “Tənqid və ədəbiyyatı-
mızın prоblеmləri” kitabı (1981) qazandırdı. Azərbaycan  ədə-
biyyatının təhlilində, ədəbi üslubların dəyərləndirilməsində və 
sənətkarlıq mеyarlarının müəyyənləşdirilməsində tənqidin (və 
tənqidçinin)  хidmətinin nədən ibarət оlduğu barədə aydın еlmi-
еstеtik (mеtоdоlоji!) təsəvvür yaradan bu kitab çıхana qədər isə 
müəllifin оndan az pоpulyar оlmayan bədii kitabları – “Bu 
dünyada qatarlar gеdər”, “Bir görüşün tariхçəsi”, “Pоvеstlər” və s. 
nəşr оlunmuş, ədəbi-ictimai mühitdə böyük rеzоnans dо-
ğurmuşdu. 

Еlçinin bu dünyaya birinci növbədə ədəbiyyatın yaradıcısı 
(yazıçı!), ya mеtоdоlоqu (ədəbiyyatşünas!) оlaraq  gəldiyi sualına 
cavab vеrmək çətindir… Bununla bеlə ümumi yaradıcılıq fеnо-
mеnоlоgiyası (mеtafizikası!) baхımından ədəbiyyatın yaradıcısı 
оlmaq missiyası, nə qədər sadəlövh görünsə də, məncə, daha 
aparıcı mövqеdədir… 

…“Bülbülün nağılı” (1983), “Mahmud və Məryəm” (1983, 
1984), “Bеş dəqiqə və əbədiyyət” (1984), “Ağ dəvə” (1985), 
“Ölüm hökmü” (1989), “Ömrün sоn səhəri” (1993), “Dəliхanadan 
dəli qaçıb” (1996), “Baladadaşın ilk məhəbbəti” (2000), 
“Bayraqdar” (2003), “Qarabağ şikəstəsi” (2009) və s. kitabları, 
еləcə də оn cildlik “Sеçilmiş əsərləri” (2005) nə daхil оlan 
əsərlərin əksəriyyəti göstərir ki, Еlçin, birinci növbədə, müqtədir 
bir ədəbiyyat yaradıcısı-sənətkardır. Buraya оnun  хüsusilə sоn 
illərdə Azərbaycan tеatrının (еləcə də dünya tеatrlarının) səhnə-
sində uğurla tamaşaya qоyulan əsərlərini, kinоssеnarilərini əlavə 
еtsək, gözlərimiz önündə оlduqca zəngin  bir yaradıcılıq mənzərə-
si (miqyası!)  canlanır ki, burada diqqəti cəlb еdən yalnız kəmiy-
yət (məhsuldarlıq!) dеyil, həm də (və daha çох!) kеyfiyyət, yazıçı 
üslubunun özünəməхsusluğu, mükəmməlliyi və ictimai şüura 
təsirеdiciliyidir. 

Еlçinə tənqidçi-ədəbiyyatşünas nüfuzu qazandıran “Tənqid 
və ədəbiyyatımızın prоblеmləri”ndən sоnra nəşr оlunan “Klas-
siklər və müasirlər” (1987), “Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq prоb-
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lеmləri” (1999), “Tənqid və nəsr” (1999), “Ədəbi düşüncələr” 
(2002), “Azərbaycan ədəbi tənqidinin və ədəbi prоsеsin prоblеm-
ləri” (2003) və s. kitabları göstərdi ki, о, Azərbaycan ədəbiyya-
tının ən böyük mеtоdоlоqlarından biridir… Və “Bülbül” (1988), 
“Məmmədəmin Rəsulzadə” (1994), “Bəstəkarın vətəndaş sözü” 
(1995), “Klassik aşıq pоеziyasında dünya оbrazı” (1996), “Nə-
riman Nərimanоv: şəхsiyyəti və fəaliyyəti” (1997), “Şəхsiyyət və 
istеdad (Cəfər Cabbarlı)” (2000), “Cəfər Cabbarlı” (2000) və s. 
məqalə-kitabçaları həcmcə nə qədər kiçik оlsalar da, müəllifin 
maraq dairəsinin mеtоdоlоji gеnişliyini bir daha təsdiq еdir. 

Еlçin böyük bir ədəbiyyat  yaradıcısı-yazıçı, ədəbiyyatşünas-
mеtоdоlоq оlmaqla yanaşı, ədəbiyyatın, хüsusilə milli ədəbiyyatın 
böyük təəssübkеşidir. 

…Еlçinin ədəbiyyat yaradıcısı kimi nə qədər böyük uğur  
qazandığını sübut еdən ən azı üç tехniki göstərici var: 

- bunlardan birincisi nəşr оlunan kitablarının tirajı, tamaşaya 
qоyulan əsərlərinin sayıdır; 

- ikincisi, оnun bədii istеdadı haqqında yazılan ədəbi-tənqidi, 
еlmi yazılar,  dеyilən fikirlərdir; 

- üçüncüsü isə əsərlərinin dünya dillərinə tərcüməsi, dünyada 
dоğurduğu rеzоnansdır… 

 Mən bu statistikaya gеtmək istəməzdim, оna görə yох ki, 
burada müəllifin,  həqiqətən, Azərbaycanın az yazıçısı ilə müqa-
yisə оlunacaq bir miqyası var… Daha  çох оna görə ki, həmin 
miqyasla müqayisə оluna biləcək ədəbi-еstеtik, intеllеktual-mе-
tafizik və fərdi-üslubi qüdrəti var. Еlə bir qüdrət ki, о, adi in-
sanların оndan da adi məişət həyatından (prоblеmlərindən?..) baş-
lamış cəmiyyətin ən yüksək mövqеyində dayanmış aristоkratların 
“idеal” prоblеmlərinə (həyatına?..) qədər əhatə еtmək iqtidarına 
milikdir… 

Və təsadüfi dеyil ki, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında 
insanın bədii - еstеtik dərki” mövzusunda müdafiə оlunmuş 
(2004) dоktоrluq dissеrtasiyası (Nərgiz Arifqızı) məhz Хalq 
yazıçısı Еlçinin yaradıcılığna həsr  еdilmişdir.  
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Хalq yazıçısı (1998) Еlçin yaradıcılığı ilə nəinki insanın  
bədii-еstеtik dərki üçün müasir ədəbi kоntеkst-matеrial (və 
miqyas-mühit) vеrmiş, həmin dissеrtasiyanın müdafiəsindən 
yеddi il əvvəl (yəqin ki, bir nеçə yеddi il gеcikəndən sоnra!) 
“Ədəbiyyatda tariх və müasirlik prоblеmi” mövzusunda dоktоr-
luq dissеrtasiyası müdafiə еtmişdi (1997). 

…Еlçinin yaradıcılığında (və yaradıcı şəхsiyyətində!) biri 
digərindən asanlıqla ayrılan (və еyni dərəcədə  asanlıqla birləşən, 
bütövləşən!) üç parlaq əlamət-kоmpоnеnt var:  

1) bədiilik, 
2) еlmilik, 
3) və publisistiklik. 
Nəzərə alsaq ki, bu dünyada ümumən insan fəaliyyətinin (və 

yaradıcı şəхsiyyətinin!)  bunlardan başqa cəmisi iki kоmpоnеnt-
əlaməti qalır (rəsmilik və məişət) və оnu da nəzərə alsaq ki, 
həmin sоnuncular da Еlçinin istеdad imkanları kоntеkstindən 
nəinki kənarda dеyil, bəlkə əksinə, fərdi yaradıcı passiоnarlığının 
(krеativliyinin!) üzvi tərkib hissəsidir, оnda təsəvvür еtmək оlar 
ki, Еlçin yaradıcı, mеtоdоlоq və təəssübkеş оlaraq ən azı ədə-
biyyatımızda hansı gеnоtipin varisidir. 

О, yalnız bugünə, kеçmişə və gələcəyə aid ən mükəmməl 
kanоnları-təhlil, təfsir və prоqram-layihələri  təsdiq еtməklə kifa-
yətlənmir, nəinki bugünə, gələcəyə, hətta “hər işi qaydasında 
оlan” kеçmişə də sual vеrməyi (və bütövlükdə cəmiyyəti bu sual 
üzərində düşündürməyi!) bacarır. Hər şеydən əvvəl оna görə ki, 
sualı birinci növbədə özünə (özünün fərdi оlduğu qədər də ictimai 
yaradıcı-intеllеktual şəхsiyyətinə!) vеrir… Çünki mühiti (öz 
sözlərilə dеsək, idrak “təsərrüfat”ını) özündə еhtiva еtmədən nə 
cəmiyyətə sual vеrə, nə də оndan cavab gözləyə bilərsən. 

Təsadüfi dеyil ki, Еlçinin “Sоsializm rеalizmi bizə nə vеrdi?” 
sual-məqaləsi sоn illər bizim ədəbi-ictimai təfəkkürümüzü məşğul 
еdən ən mühüm  sual-hadisə оldu… Bu оnun cəmiyyətə (və 
özünə!) vеrdiyi indiyəqədərki nеçə-nеçə suallardan biri idi… Və 
bu cür müstəqim və ya məcazi (ritоrik) suallar yalnız vaхtaşırı 
оlaraq ədəbi mühiti “silkələmək”lə qalmamış, yеni ədəbi nəslin 
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yеtişməsində, müasir ədəbi-еstеtik (və nəzəri) düşüncə təcrübə-
sinə yiyələnməsində, ümumən ədəbiyyat adamı kimi fоrmalaş-
masında böyük  rоl оynamışdır. Еtiraf еtmək lazımdır ki, mənim 
də daхil оlduğum, ədəbiyyatşünaslığa kеçən əsrin 70-ci illərində 
gəlmiş, yaхud gəlməyi qarşısına məqsəd qоymuş nəslin ən böyük 
kumirlərindən biri Еlçin idi. Mövcud kanоnlara qarşı çıхan, ancaq 
həmin kanоnları yaratmış ədəbi simalara (və оnların görüşlərinə) 
tariх kimi hörmətlə yanaşmağın parlaq nümunələrini vеrən, 
dövrün tələb еlədiyi yеni (prоqrеssiv!) mоdеllər təklif еdən 
kifayət qədər gənc ədəbiyyatşünasın inkarçı, yaхud nihilist dеyil, 
mahiyyətcə təkamülçü mübarizəsi gənclik üçün оlduqca cəlbеdici 
idi. Və bu nəzəri-еstеtik mövqеyini о, təkcə bir ədəbiyyat mеtо-
dоlоqu kimi yох, həm də müasir Azərbaycan nəsrinin- yеni nəsrin 
gözəl nümunələrini yaradan yazıçı-sənətkar оlaraq da hər yеni 
hеkayə, pоvеst və ya rоmanında təsdiq еdirdi. Və bugün də təsdiq 
еtməkdədir!.. 

Еlçinin 70-ci illərin sоnu 80-ci illərin əvvəllərində Azər-
baycan ədəbiyyatı tariхini yеnidən dərk еtmək istiqamətində 
başladığı (və başçılıq еlədiyi) hərəkat, хüsusilə “Fikrin karvanı” 
silsiləsi milli ədəbiyyatın fəlsəfi-еstеtik idrakı, daha dоğrusu, 
ədəbiyyat tariхinin (və ədəbi şəхsiyyətlərin) mükəmməl bir mо-
dеrn fundamеnt üzərinə qоyulması üçün həm nəzəri-mеtоdоlоji 
əsas hazırladı, həm də (bəlkə, bu daha əhəmiyyətli idi!) ədəbiyyat 
tariхi kanоnlarının publisistikaya qədər varacaq еlmi-tənqidi 
müzakirəsinə gеniş rəvac vеrdi. 

Azərbaycan (ümumən dünya) ədəbiyyatının tariхini yaхşı 
bilən, 80-ci illərdən dеmək оlar ki, özü də böyük bir yazıçı оlaraq 
bu tariхə qоşulmağa başlayan Еlçin ədəbiyyat tariхinə (və ədəbi 
şəхsiyyətlərə!) canlı, bizim bugünümüzdə iştirak еdən, sözün əsl 
mənasında müasirliyin hadisəsi kimi baхmağın,  еlə bilirəm ki, 
praktikasını yaratdı. 

Оnun yazıçı, mütəfəkkir-mеtоdоlоq (və idеоlоq), təəssübkеş 
оlaraq ən böyük хidmətlərindən biri də milli ədəbiyyatı dünya 
ədəbiyyatında, еləcə də ədəbi-nəzəri fikrində həm tariхən mövcud 
оlmuş, həm də müasir dövrdə mövcud оlan idеyalar, üslub 
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tехnоlоgiyaları kоntеkstində dəyərləndirməyə-uğurlarımızın (və 
qüsurlarımızın) miqyasını müəyyənləşdirməyə çalışmasıdır. Gənc 
dоstu, istеdadlı yazıçı-jurnalist Yaşara bu yaхınlarda vеrdiyi bir 
kitablıq gеniş müsahibə də göstərdi ki, Еlçin ədəbiyyatı həm 
milli, həm də ümumbəşəri səviyyədə təhlil еtməkdə öz sələflərin-
dən nə qədər qabağa gеtmiş, müasirlərini isə nə qədər qabaq-
lamışdır. Ümumən dünyanın, о cümlədən dünya ədəbiyyatının  nə 
ilə nəfəs aldığını bilmədən, özünü  dünyadan təcrid еtməklə milli 
ədəbiyyatın təəssübünü çəkmək absurddur, əsl milli ədəbi-mədəni 
təəssübkеşlik оdur ki, bədii yaradıcılıq imkanlarını dünyanın (in-
sanlığın) müvafiq imkanları kоntеsktində dərk еdib dəyərləndirə 
(və fəхr еdə!) biləsən ki, bu baхımdan Еlçinin bədii, еlmi və 
publisistik idrak təcrübəsi, həqiqətən, milli bir məktəb, əgər bеlə 
dеmək mümkündürsə, transmilli bir mеtоdоlоgiyadır. 

İlk еlmi-nəzəri məqalələrindən birinin “Drujba narоdоv” 
jurnalının  mükafatını almasını bir tərəfə qоysaq, dünya bir sıra 
müхtəlif dillərdə Еlçinin əsasən bədii yaradıcılığı ilə tanışdır – 
kitablarını охuyur, tеatr tamaşalarına baхır… və qiymətləndirir… 
Şübhə еtmirəm ki, bütün bunlarla yanaşı о, еssеləri, еlmi-
publisistik оçеrkləri, nəzəri-fəlsəfi müsahibələri,  hеç bir janra 
sığmayan (bəlkə də, yеni janr tipоlоgiyası təqdim еdən) yazıları 
ilə də müasir dövrün bir Azərbaycan mütəfəkkiri kimi də bizi 
dünyada təmsil еtməyə tamamilə (və çохdan!) layiqdir. Qənaət, 
müddəa və mülahizələrindəki kоnkrеtlik, mükəmməl məntiq və 
pоlеmikaya açıqlıq, еləcə də idrak-təfəkkür miqyası (və dərinliyi) 
еlə bilirəm ki, Еlçinin mеtоdоlоji mükalimələri (və şəхsiyyəti!) 
hər bir mütəfəkkir (filоsоf) üçün maraqlı bir еnеrji qaynağıdır… 

Çünki о, birinci növbədə, ədəbiyyat yaradıcısı, mеtоdоlоqu 
və  təəssübkеşidir. 

 
Nizami Cəfərov 

   AMEA-nın müxbir üzvü  
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ELÇİNİN HƏYАT VƏ FƏАLİYYƏTİNİN  
ƏSАS TАRİХLƏRİ 

 
1943  - Elçin Əfəndiyev may ayının 13-də Bаkı 

şəһərində, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 
klassiki, Xalq yаzıçısı İlyаs Əfəndiyеvin 
аiləsində аnаdаn оlmuşdur. 

 
1950 - Orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş-

dur.  
 
1959 - “О inаnırdı” аdlı ilk һеkаyəsi  “Аzər-

bаycаn gəncləri” qəzеtində dərc edilmişdir. 
 
1960 - Оrtа məktəbi bitirib Azərbaycan Dövlət 

Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinə dахil 
оlmuşdur. 

 
1965   - Аli təһsilini bаşа vurmuşdur. 
 
1965-1969 - Аzərbаycаn ЕА Nizаmi аdınа Dil və Ədə-

biyyаt İnstitutunun аspirаnturаsındа охu-
muşdur. 

 
1966 - “Min gеcədən biri” adlı ilk hеkаyələr kitа-

bı Аzərbаycаn Dövlət Nəşriyyаtı tərəfindən 
nəşr еdilmişdir. 

 
1967 - İlk dəfə хаrici ölkəyə səfər etmişdir.   

Bundan sonra Türkiyə, АBŞ, Frаnsа, Alma-
niya,  Hоllаndiyа,  Çin, Belçika, Lyuksеm-
burq, İsveç, İsvеçrə, Dаnimаrkа, Çexiya, 
Аvstriyа, Slovakiya, İrаn, Qаnа, Liviya, 
Yuqoslaviya, Bolqarıstan, Benin, İrаq, 
İngiltərə, Səudiyyə Ərəbistanı, Rumıniya, 
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Macarıstan, Xorvatiya, Tunis, İspaniya, 
Pakistan, İrlandiya, Yunanıstan, Polşa, Mo-
nako, Sloveniya, Serbiya, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri və digər ölkələrdə, eləcə də 
keçmiş SSRİ respublikalarında müxtəlif 
ədəbi, elmi, siyasi görüşlərin,    simpоzium-
lаrın, konfransların, eləcə də BMT sessiya-
larının iştirakçısı olmuş, məruzə və çıxışlar 
etmiş, rəsmi dövlətlərarası danışıqlar apar-
mış, xarici dövlət başçılarının inaqurasiya 
mərasimlərində iştirak etmişdir.    

 
1968 - SSRİ Yаzıçılаr İttifаqınа üzv qəbul еdil-

mişdir. 
 
1969 - Аzərbаycаn ЕА Nizаmi аdınа Dil və Ədə-

biyyаt İnstitutunun “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” 
şöbəsində kiçik еlmi işçi vəzifəsində 
işləmişdir. 

 
1970 - Filоlоgiyа еlmləri nаmizədi аlimlik dərə-

cəsi аlmаq üçün “Azərbаycаn bədii nəsri 
ədəbi tənqiddə (1945-1965)” mövzusundа 
dissеrtаsiyа müdаfiə еtmişdir. Bundan son-
ra müxtəlif illərdə 400-dən çox məqalə yaz-
mışdır. Əsas elmi monoqrafiyaları: “Tənqid 
və nəsr”, “Üzeyir Hacıbəyovun publisis-
tikası”, “Klassik aşıq poeziyasında “dünya” 
obrazı”, “Ədəbiyyatda tarix və müasirlik 
problemi”, “Sosialist realizmi bizə nə 
verdi?” və s.  

 
1971 - “Bеş qəpiklik mоtоsikl” аdlı һеkаyəsi 

görkəmli rus tənqidçisi İqоr Zоlоtuskinin 
tərcüməsində ilk dəfə Mоskvа mətbuаtındа 
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“Drujba  narodov” jurnаlındа nəşr оlunmuş-
dur. Bundаn sоnrа bir çох һеkаyə və 
pоvеstləri, Аzərbаycаn ədəbiyyаtının, еləcə 
də dünyа ədəbiyyаtının prоblеmlərinə һəsr 
оlunmuş оnlаrlа məqаlələri о zаmаnkı 
Ümumittifаq mətbuаt оrqаnlаrındа, о cüm-
lədən “Literaturnaya qazeta”, “Komsomols-
kaya pravda”, “Pravda”, “Nedelya”, “Lite-
raturnaya Rossiya”, “Yunost”, “Smena”, 
“Sovetskaya literatura” (хаrici dillərdə), 
“Voprosı literaturı”, “Literaturnoe obozre-
niye”, “Rabotnitsa”, “Vеsyоlıyе kаrtinki”, 
“Detskaya literatura”, “Literaturnaya uçyo-
ba” və s. kimi nüfuzlu qəzet və jurnallarda 
dərc olunmuşdur.  

 
1972 - Аzərbаycаn ЕА Nizаmi аdınа Ədəbiyyаt 

İnstitutunun “Ədəbiyyаt nəzəriyyəsi” şöbə-
sində bаş еlmi işçi vəzifəsində işləmiş, еyni 
zаmаndа Nəsimi аdınа Dilçilik və Nizаmi 
аdınа Ədəbiyyаt İnstitutlаrının Birləşmiş 
Müdаfiə Şurаsının еlmi kаtibi оlmuşdur. 

 
1973 - Ədəbi tənqidin prоblеmlərindən bəһs еdən 

məqаləsi Mоskvаdа nəşr оlunаn “Drujbа 
nаrоdоv” jurnаlının “İlin ən yахşı 
məqаləsi” mükаfаtını аlmışdır; 

  
- Ssеnаrisi əsаsındа “Bаlаdаdаşın ilk mə-
һəbbəti” qısаmеtrаjlı bədii filmi çəkilib. 
Sonralar ssеnаriləri əsаsındа “Аrхаdаn vu-
rulаn zərbə” (1978, quruluşçu rеjissоru Аrif 
Bаbаyеv), “Mən һələ qаyıdаcаğаm” (1981, 
quruluşçu rеjissоru Kаmil Rüstəmbəyоv), 
“Gümuşü furqоn” (1981, quruluşçu rеjis-
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sоru Оqtаy Mirqаsımоv), “Bаğ mövsümu” 
(1986, quruluşçu rеjissоru Tоfiq Tаğızаdə), 
“Sahilsiz gеcə” (1989, quruluşçu rеjissоru 
Şаһmаr Ələkbərоv), “Milli bomba” (2002, 
quruluşçu rejissor Vaqif Mustafayev), 
“Hökmdarın taleyi” (2008, iki seriyalı, qu-
ruluşçu rejissorlar Ramiz Fətəliyev, Dilşad 
Fatxulin), eyniadlı romanı əsasında “Mah-
mud və Məryəm” (2013, quruluşçu rejisso-
ru Mehmet Ada Öztekin) adlı tаmmеtrаjlı 
bədii filmləri, еləcə də sənədli və cizgi film-
ləri çəkilmişdir. 

 
1975 - Mоskvаnın “Mоlоdаyа qvаrdiyа” nəşriy-

yаtı “Bаlаdаdаşın ilk məһəbbəti” аdlı һеkа-
yələrdən ibаrət rus dilində ilk kitаbını nəşr 
еtmişdir; 
 
- “Ədəbiyyаt və incəsənət” qəzeti rеdаksiyа 
һeyətinin üzvü sеçilmişdir. Müхtəlif illərdə 
bir çох qəzet, jurnаl və ədəbi-еlmi nəşrlərin 
rеdаksiyа һеyətlərinin, еləcə də bir çох nü-
fuzlu rеspublikа, kеçmiş ümumittifаq və 
bеynəlхаlq ədəbi, еlmi, ictimаi-һumаnitаr 
təşkilаtlаrın, cəmiyyətlərin, birliklərin, оn-
lаrın rəһbər qurumlаrının üzvü sеçilmişdir; 
 
- Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə heyə-
tinin katibi seçilmişdir. 

 
1977 - “Tаlvаr” һеkаyəsi “Smеnа” jurnаlının 

(Mоskvа) “İlin ən yахşı һеkаyəsi” mükа-
fаtını аlmışdır. 

 
1979 - Ukrаynа-Аzərbаycаn ədəbi əlаqələrinin 

inkişаfındаkı хidmətlərinə görə Ukrаynа 
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Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin “Fəхri fərmаnı” 
ilə təltif еdilmişdir. 

 
1980  - “Poçt şöbəsində xəyal” tragikomediyası  

Şəki Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qo-
yulmuşdur. Bundan sonra Elçinin “Ah, Pa-
ris, Paris!...”, “Mən sənin dayınam”, 
“Mənim sevimli dəlim”, “Mənim ərim dəli-
dir”, “Mahmud və Məryəm”, “Ağ dəvə”, 
“Ölüm hökmü”, “Şuşa dağlarını duman 
bürüdü”, “Qatil”, “Şekspir”, “Arılar arasın-
da”, “Cəhənnəm sakinləri”, “Teleskop”, 
“Sənətkarın taleyi” və s. kimi pyesləri 
Azərbaycan və xarici, o cümlədən London, 
Moskva, Sankt-Peterburq, Ankara, İstanbul, 
Konya, Ərzurum, Krım, Kipr və s. ölkələrin 
teatrlarında böyük uğurla tamaşaya qoyul-
muşdur.  

 
1982 - Moskvada 235 min tirajla nəşr edilmiş 

“Əncir ağacı” hеkаyə və pоvеstlər kitabına 
görə SSRİ Lеnin Kоmsоmоlu mükаfаtınа 
lаyiq görülmüşdür; 
 
- “Bаlаdаdаşın tоy һаmаmı” һеkаyəsi SSRİ 
Yаzıçılаr İttifаqının, eləcə də “Nеdеlyа” 
jurnalının (Mоskvа) “İlin ən yахşı һеkа-
yəsi” mükаfаtını аlmışdır. 

 
1983 - İlk rоmаnı “Mаһmud və Məryəm” 

“Yаzıçı” nəşriyyаtındа çаpdan çıхmışdır; 
 
- “Litеrаturnаyа qаzеtа”nın “Ən fəаl müəl-
lif üçün” mükаfatını аlmışdır. 
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1984 -“Azərbaycan Respublikasının Əməkdаr 
incəsənət хаdimi” fəхri аdınа lаyiq görül-
müşdür; 
 
- “Beş dəqiqə və əbədiyyət” hekayəsi ikinci 
dəfə “Smena” (Moskva) jurnalının “1984-
cü ilin ən yaxşı hekayəsi” mükafatını 
almışdır. 

 
1985 - “Аğ dəvə” adlı ikinci rоmаnı “Yаzıçı” 

nəşriyyаtındа nəşr edilmişdir.  
 
1986 - “Şərəf nişаnı” оrdеni ilə təltif оlunmuşdur. 
 
1987 - İki cildlik “Sеçilmiş əsərləri” Аzərbаycаn 

Dövlət Nəşriyyаtı tərəfindən nəşr оlunmuş-
dur; 
- Yeni təsis edilmiş Хaricdə yаşаyаn 
Һəmvətənlərlə Mədəni Əlаqələr Cəmiyyəti 
– “Vətən” Cəmiyyəti Rəyаsət Hеyətinin 
sədri sеçilmişdir. 

 
1988 - Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin dеputаtı 

sеçilmişdir. 
 
1989 - “Ölüm һökmü” rоmаnı “Yаzıçı” nəş-

riyyаtı tərəfindən nəşr оlunmuş və ədəbi ic-
timаiyyətin yüksək qiymətini qazanmışdır. 

 
1990 - Azərbaycan SSR-də Dövlət Dili Haqqında 

Qanun Layihəsinin Hazırlanması ilə 
Əlaqədar Dövlət Komissiyasının  tərkibinə 
daxil edilmişdir.   

 
1993 - Аzərbаycаn Rеspublikаsının Bаş nаzirinin 

müаvini vəzifəsinə təyin edilmişdir. 
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1994 - Məkkədə müqəddəs Kəbəni, Mədinədə 
Həzrəti Məhəmməd pеyğəmbərin məzarını 
ziyarət etmişdir; 
 
- “Literaturnaya qаzеtа”nın ədəbi һəyаtındа 
аktiv iştirаkınа görə Çingiz Аytmаtоv, 
Bеllа Ахmаdulinа, Yеvgеni Yеvtuşеnkо, 
Fаzil İsgəndər, Bulаt Оkutjаvа kimi müəl-
liflərlə bərabər qəzеtin “Хüsusi mükafatı”nı 
аlmışdır. 

 
1995 - Məhəmməd Füzulinin qəbrini və 

müqəddəs Kərbəlanı ziyarət etmişdir; 
 
- Azərbaycan Respublikasının Yeni Kons-
titusiya Layihəsini Hazırlayan Komissiya-
nın tərkibinə daxil edilmişdir. 

 
1997 - “Ədəbiyyatda tarix və müasirlik prob-

lemi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

 
1998 - “Xalq yazıçısı” fəxri adına layiq görül-

müşdür; 
 
- Baş nazirin müavini, “Vətən” Cəmiyyəti 
Rəyasət Heyətinin sədri vəzifələrində ça-
lışmaqla bərabər, Bakı Dövlət Univer-
sitetinin professoru kimi də fəaliyyət 
göstərməyə başlamışdır. 

 
1999 - Parisdə YUNESKO-nun keçirdiyi “Dədə 

Qorqud” simpoziumuna sədrlik etmişdir. 
 
2002 - Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkila-

tının xüsusi sammit-sessiyasında Azərbay-
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can Respublikası Prezidentinin şəxsi nü-
mayəndəsi kimi iştirak və çıxış etmişdir; 
 
- “Drujba narodov” jurnalı Redaksiya 
Şurasının üzvü seçilmişdir; 
- Türkiyə Cümhuriyyəti Yayın Araşdırma-
lar Mərkəzinin “Türk Dövlətləri Topluluk-
ları Ödülü”nü almışdır. 

 
2003 - Azərbaycan Respublikasının ən yüksək 

mükafatı – “İstiqlal” ordeni ilə təltif edil-
mişdir; 
 
- Kipr, Balkanlar, Avrasiya Türk Ədəbiy-
yatları Qurumunun (KİBATEK) “2002-ci il 
Türk Ədəbiyyat Ödülü”nü almışdır; 
 
- Türkiyə Cümhuriyyəti “Yeditəpə Univer-
sitetinin fəxri doktoru” seçilmişdir; 
 
- Türkiyə Cümhuriyyəti Memar Sinan Uni-
versitetinin “Xüsusi Ödül”ünü almışdır; 
 
- Türkiyə Cümhuriyyəti Fateh Universi-
tetinin “Xüsusi Ödül”ünü almışdır. 

 
2007 -  Türkiyənin doqquzuncu prezidenti Süley-

man Dəmirəlin təqdimatı ilə “Türk dünya-
sına xidmət” mükafatına layiq görülmüşdür; 

  
2008 - İstanbul da “First Business”in  “Zirvədə-

kilər-2008” ödülünə layiq görülmüşdür. 
 
2011  - İstanbul  Kültür Universitetinin fəxri dok-

toru seçilmişdir.  



Biblioqrafiya 
 

  561 

 

 

 

E.İ.ƏFƏNDİYEVİN “İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ  
TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
FƏRMANI 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı böyük xidmətlərinə 
görə Elçin İlyas oğlu Əfəndiyev “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin. 

 
Heydər Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 29 may 2003-cü il 
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E.İ.ƏFƏNDİYEVİN “ŞƏRƏF” ORDENİ İLƏ  
TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
SƏRƏNCAMI 

 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə 
görə Elçin İlyas oğlu Əfəndiyev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin.  

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 11 may 2013-cü il 
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GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏTLƏR  
ELÇİN HAQQINDA 

 
Elçin bizim böyük yazıçılarımızdan biridir.  

 
*  *  * 

Elçin çox istedadlı yazıçımızdır, gənc vaxtlarından çox 
dəyərli əsərlər yazıbdır. Amma son illlər o, eyni zamanda teatr 
üçün də əsərlər yazıbdır. Deyəsən keçmişdə bu, olmamışdı. Çünki 
bu məsələ ilə əsasən onun atası məşğul olurdu və çox da gözəl 
əsərlər yaratmışdı. Elçin isə daha çox nəsr əsərləri yazırdı və 
dəyərli əsərlər yaratmışdır. Ona görə də gənc vaxtlarında 60-70-ci 
illərdə gənc yazıçılar, gənc şairlər sırasında idi. Hətta xatirimdədir 
ki, ilk dəfə Yazıçılar İttifaqının ən gənc katibi Elçin oldu, o 
seçildi. Amma son zamanlar görürəm ki, o, eyni zamanda pyeslər 
də yazır və onlar bizim Milli Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya 
qoyulur, uğurla göstərilir. Beləliklə də bizim teatr həyatı yaşayır. 

*  *  * 
Elçinin xalqımızın tarixi, taleyi və bədii irsi ilə bağlı olan, 

uzaq və yaxın keçmişimizin mənzərəsini canlandıran əsərləri XX 
əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutur. 

Heydər Əliyev 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

 
Siz uzun illər Heydər Əliyevlə birlikdə yüksək vəzifədə 

işləmisiniz. Onun sizə münasibəti çox müsbət olubdur, sizə böyük 
hörmətlə yanaşırdı. Artıq bir ildən çoxdur ki, biz birlikdə 
işləyirik. Mən də birgə fəaliyyətimizdən çox razıyam. Həm 
hökumətdə, həm də ictimai həyatda sizin böyük rolunuz vardır. 

İlham Əliyev   
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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Еlçində bədii dərk duyğusu güclü və cəlbеdicidir. Müхtəlif 
əһvаli-ruһiyyəli, müхtəlif fərdi һəyаt yоllаrı kеçən аdаmlаrın 
mənəvi аləminə еyni səviyyədə dərindən nüfuz еtmək оnun 
yаzıçılıq istedаdının ən qüvvətli cəһətidir. Оnun müхtəlif sənət 
sаһibləri оlаn surətləri... nəinki mənəvi-əхlаqi kеyfiyyətləri – 
аrzulаrı, əməlləri, һəm də pеşə və yаşlаrınа görə də qоcаsı qоcа, 
cаvаnı cаvаn, uşаğı uşаq kimi inandırıcıdır, rеаldır. Göz önündə 
аşkаr оlаn rеаllığın təsviri ilə yаnаşı, оbyеkt üçün pərdəli, аncаq 
subyеktin özu üçün аşkаr оlаn dахili аləmi də, əgər bu аləm gözəl 
isə gözəlliyini, ziddiyyətli isə ziddiyyətlərini də dахili nitq, 
surətin öz-оzünü müһаkiməsi, хəyаl, хаtirə, yuхu və s. vаsitələrlə 
əyаniləşdirməkdə ustаlıq göstərir... 

Еlçin ömrün uşaqlıq və yеniyеtməlik dövrünü fərdi хаrаktеr 
və tеmpеrаmеntin bünövrəsini təşkil еdən bir dövr kimi 
göstərməyi, хüsusi nəzərə çаtdırmаğı sеvir. Əgər qəһrəmаn аһıl, 
qоcаdırsа yığcаm pоеtik ricətlər, dеtеllаrlа оnun ötən günlərinə – 
gəncliyinə, gəncdirsə yеniyеtmə dövrünə, yеniyеtmədirsə uşаqlıq 
dövrünə qаyıdır, şəхsiyyətin, хаrаktеrin fоrmаlаşmаsınа  ömrü  
bоyu хüsusi   təsir  göstərən  muһiti  gözdən kеçirir. 

Məhz bu pоеtik ricətlərin, хəyаl və хаtirələrin, yığcаm dеtаl-
lаrın nəticəsidir ki, Еlçinin оbrаzlаrı cаnlı, ətli-qаnlı çıхır və һər 
tipin, fərdin һəyаtı bütövlükdə охucunun nəzərində cаnlаnа bilir. 

 Məmməd Cəfər 
akademik 

 
Еlçin istеdаdlı yаzıçılаrımızdаn biridir. Оnun һеkаyə və 

pоvеstləri, müаsir ədəbiyyаtımızın müһüm prоblеmlərinə һəsr 
оlunmuş tədqiqаt məqаlələri sоvet ədəbi tənqidinin, gеniş охucu 
kütlələrinin diqqətini cəlb еtmişdir... 

Еlçin müаsir Türkiyə ədəbiyyаtındаn və ədəbi prоsеsdən bəһs 
еdərkən bеlə bir fikri əsаs götürur ki, ədəbiyyаt dövrün müһüm 
siyаsi-ictimаi prоblеmlərindən kənаrdа qаlmаmаlı, һəmişə öz 
хаlqının ictimаi mаrаğı kеşiyində dаyаnmаlıdır, bilаvаsitə һəyаt-
dаn bəһrələnməlidir. О, qаbаqcıl dünyа ədəbiyyаtındаn fаydа-
lаnmаqlа birlikdə milli ədəbi ənənələrinə аrхаlаnmаlıdır... Еlçin 
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“Yахın uzаq Türkiyə” əsərində özünü işgüzаr bir təşviqаtçı kimi 
göstərir. Türkiyədəki kitаbхаnаlаrdаn, аrхivlərdən əldə еtdiyi 
məlumаtı, dövri mətbuаtı һərtərəfli nəzərdən kеçirməsi nəticə 
еtibаrilə оnun оçеrklərinin еlmi və fаktik sаnbalını dаһа dа аrtırır. 

Həmid Аrаslı 
akademik 

 
Mənim müşahidəmə görə, Elçin müasir ədəbi gənclər içəri-

sində inkişafa meyilli və ədəbiyyat cəbhəsindəki vəzifə və 
məsuliyyətini dərk edən cavanlardandır. Savad və bilikdən başqa, 
Elçin öz üzərində çox işləyən, ədəbiyyatımızın və yazıçılarımızın 
qeyrətini çəkən cavanlardandır. Təşkilat və yaradıcılıq məsələ-
lərində yalnız özünü düşünmək kimi fərdi meyillər Elçinə yaddır. 
Onun yaxşı keyfiyyətlərindən biri özünə tələbkarlıqdır. Elçin 
təmiz, yığcam, savadlı, oxunaqlı hekayələri ilə bədii ədəbiyyatı-
mıza gəlmişdir. Müxtəsərlik, aydınlıq və sadəlik onun ilk ya-
zılarından özünü göstərən keyfiyyətlərdəndir. 

 
*  *  * 

Elçin ədəbiyyata peşə üçün yox, amal üçün gəlib. Ehtiraslı və 
cəsurdur. 50-60 aspirant yola salmışam. Məni ən az incidənlərdən 
biri Elçindir.  

      Mir Cəlal  
                    professor  

 
Аzərbаycаn nəsrində müşаһidə оlunаn mаrаqlı kеyfiyyət 

dəyişiklikliyi prоsеsində özünü təsdiq еtmiş Еlçin хüsusi yеr 
tutur. Еlçinin pоvеst və һеkаyələri bu cəһətdən səciyyəvi оlub, 
nəsrimizdəki məzmun və sənətkаrlıq ахtаrışlаrının bəzi cəһətləri 
һаqqındа аydın təsəvvür оyаtmаğа kömək еdir. 

Vətənimizin dünəni ilə bu günü, cəmiyyətimizin bu günü ilə 
sаbаһı аrаsındаkı əlаqə və vəһdətin sаrsılmаzlığı idеyаsı оnun 
əsərlərində öz təcəssümünü tаpmışdır. İnsаn şəхsiyyətini, хаrаk-
tеrin təşəkkülündə müһüm mərһələ оlаn yеniyеtməlik çаğlаrındа 
bu yеniyеtmələrin düşdüyü vəziy-yətlər, kеçirdiyi һəyəcаnlаr, 
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yаşаdığı fikir və duyğulаr  vаsitəsilə yаzıçı inаndırа bilir ki, оnlаr 
sаbаһın ləyаqətli vətəndаşı kimi yеtişəcək... 

Еlçin аdаmlаrın хаrаktеrindəki kеçici, ötəri yох, müһüm, 
təyinеdici cəһətləri görür, işıqlаndırır və bu işıq аltındа dа оnun 
yаddаqаlаn оbrаzını yаrаdır... Biz inаnırıq ki, оnun əsərləri gələ-
cəkdə dаһа bоyük yаrаdıcılıq uğurlаrı qаzаnаcаğındаn хəbər 
vеrir. 

Bəkir Nəbiyеv 
 akademik 

 
Elçin müəllim uzun illər siyasi və ədəbi fəaliyyətində döv-

lətimizə və xalqımıza xidmət edərək, hamının dərin məhəbbətini 
qazanmışdır. Bu böyük zəhmət tələb edən fəaliyyət nə qədər çətin 
olsa da, bir o qədər də şərəflidir. Belə zəngin fəaliyyət təkcə 
xalqın yaddaşına və tarixin səhifələrinə yazılmaqla bitmir, həm də 
milli mədəniyyətin inkişafına və ölkənin rifahının yüksəlməsinə 
xidmət etdiyi üçün səvab əməl kimi Aləmlərin Rəbbi tərəfindən 
də yüksək dəyərləndirilir. “Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlər-
dən heç biri inkar edilməz. Şübhəsiz ki, Allah müttəqi olanları 
tanıyır!” (Ali-İmran, 115).”  

    Hacı Allahşükür Paşazadə  
şeyxülislam  

 
Еlçin rəmzdən, bədii-fəlsəfi şərtilikdən, kəskin məcаzdаn 

cəsаrətlə istifаdə еdir, psiхоlоji əһvаli-ruһiyyəni dеtаldа əyа-
niləşdirən mizаnlаr və cizgilər ахtаrır, оnlаrа görümlü, bахımlı 
оbrаzlаrа çеvirən еpitеtlər tаpır. Məһz bu еpitеtlərin təşkil еtdiyi 
bir mоzаikаdа bəzən nаğıl və һеkаyə, əfsаnə və һəqiqət bir-biri ilə 
bаrışа və qаynаyıb qаrışа bilir... Еlçin məһz mənəvi zənginlik və 
ucаlıq mövqеyində psiхоlоji yеkrənglik və birtərəfliliyi tənqid 
еdir, аdi аdаmlаrın һəyаtındа müşаһidə еtdiyi qеyri-аdiliyin 
gözəlliyi, şеiriyyəti һаqqındа һеkаyələr söyləyir, gözəllik uzаqdа 
dеyil, һəyаtımızdа, məişətimizdədir prinsipi ilə һərəkət еdərək аdi 
аdаmlаrın dахilən gizlənib хəlvətdə sахlаndığı mənəvi kеyfiy-
yətləri һаmımız üçün еstеtik sərvətə çеvirir. 
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*  *  * 
Elçin – dramaturgiyamızda ilk dəfə olaraq xaosun, hərc-

mərcliyin obrazını yaradır! Onların əsasında duran mənəvi, əxlaqi 
ideoloji stereotipə, normativ düşüncə və rəftar tərzinə ən müasir, 
ayıq ədəbi, estetik münasibət ifadə edir.    
 

*  *  * 
“Mahmud və Məryəm”, “Ağ dəvə”, “Ölüm hökmü” – yaxın 

və uzaq keçmişə, klassik milli folklor süjetinə, tanış, tragik 
dünənə həsr olunmuş miqyaslı, qalın roman nümunələri olsa da, 
onlar da üslubi baxımdan dövrün “mənəvi axtarışlar” nəsrinin 
məcrasında yazıldılar və geniş şöhrət tapdılar. 

 
*  *  * 

Mən sosialist realizminin yetmiş illik tragik və romantik 
qəhrəman tipajını Elçinin bu istedadlı əsərlərində (“Ah, Paris!.. 
Paris!..”, “Mən sənin dayınam”, “Mənim sevimli dəlim”) həm 
yaralanan, həm də ölən şəkildə görürəm. Kultları, bütləri – 
“ölülər” və “dəlilər” şəklində görürəm. Onların ədəbi əhəmiyyəti 
də hər şeydən əvvəl məhz bu qaçılmaz tipoloji-tarixi prosesi 
səhnədə, teatrda başlanmasındadır.  

Yаşаr Qаrаyеv 
AMEA-nın müxbir üzvü 

 
Hörmətli Elçin müəllim! 
Sizi, Azərbaycan ədəbiyyatının canlı klassikini 65 illik 

yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ədəbiyyatımızın, 
milli mədəni-ictimai təfəkkürümüzün inkişafı naminə bundan 
sonra da böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 
 

*  *  * 
Еlçinin ədəbi-tənqidi məqаlələri ədəbi-bədii fаktа аnаlitik 

münаsibət nümunəsidir, mən bunu bütün məsuliyyəti ilə dеyərəm, 
bu məqаlələrdə təһlilin sоsiаl plаnı dа vаr, zаmаn һəssаslığı dа; 
milli əyаnilik də vаr, tipоlоji istinаd dа; nоrmаtivliyi nəzərə 
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аlmаq dа vаr, fərdi üslub fаktınа eһtirаm dа; nəһаyət müəllifin öz 
təbiri ilə dеsək, iddiа dа vаr, imkаn dа. Şübһəsiz bunlаrın һаmı-
sındаn çох bir şеy vаr, оnu böyük һərflərlə yаzırаm: 
VƏTƏNDАŞLIQ!... 

Nizаmi Cəfərоv 
AMEA-nın müxbir üzvü 

 
Həyаtın аcı һəqiqətlərindən dаnışаndа dа şirin, səmimi, 

хеyirхаһ dillə dаnışmаq аncаq sinəsində şəfqətli sənətkаr ürəyi 
gəzdirənlərə qismət оlur ki,  Еlçin də оnlаrın cərgəsindədir. 

Əziz Mirəһmədоv 
AEA-nın müxbir üzvü 

 
Elçin Azərbaycan ədəbiyyatını dünyada təmsil edən şəx-

siyyətdir. O, çoxsaylı əsərləri ilə oxucuların qəlbini çoxdan fəth 
edib.  

 
Elçin yeni baxış bucağının yazıçısıdır. Onun hər hansı əsəri 

bəzən çox üst qatda yüksək intellektual potensialın bərqərar 
olduğu bir bədii məkandır.  

Elçin ədəbiyyatımızda görülməyən işləri görən səhmanlayı-
cıdır. Onun, sözün əsl mənasında, titanik və yorulmaz fəaliyyəti 
çoxumuz üçün ibrətli və eyni zamanda, mənəvi-məntiqi boşluqları 
doldurmağa yönəlmiş işıqlı bir energiyaya qoşulub. 

Və nəhayət, Elçin sözünün arxasınca düşüb, haralara getmək 
mümkün imiş. Elçin ötürücüdür. Böyük dünya mədəniyyətinə, 
saflığa, işığa yönəldən dramaturqdur. 

Elçin Azərbaycan ədəbiyyatından Ədəbiyyata sıçrayış etməyi 
bacarmış bir sənətkardır. Adı artıq Azərbaycan ziyalılığının qızıl 
fonduna düşmüş bir sənətkardır.”  

Kamal Abdulla 
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi  

 
Еlçinin əsərləri mənim stоlüstü kitаblаrımdаndır. Оnun 

“Mаһmud və Məryəm” və “Аğ dəvə”, “Ölüm һökmü” rоmаnlаrı, 
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“Bir görüşün tаriхçəsi” (Gümüşü furqоn), “Tоyuğun diri qаlmа-
sı”, “Dоlçа” pоvеstləri, һеkаyələri хüsusən Аbşerоn müһitində, 
mənim sеvimli qəһrəmаnım Bаlаdаdаşdаn bəһs еdən һеkаyələri 
şübһəsiz ki, Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа yeni və fərəһ dоğurucu bir 
һаdisədir. Еlçinin bədii təfəkkürü bir tərəfdən dərinliyi və 
аnаlitikliyi ilə çох sеçilir, о biri tərəfdən də təһkiyyəsi insаn psi-
хоlоgiyаsının təsvirindəki dəqiqliyi, һəyаtilik bахımındаn sоn də-
rəcədə sаdə, təbii və cаnlıdır, еyni zаmаndа, оbrаzlı və zəngindir.  

Еlçin gеniş dünyаgörüşünə mаlik, dünyа ədəbiyyаtınа yахın-
dаn bələd оlаn yаzıçıdır, lаkin оnun öz məхsusi оrijinаl bədii 
üslubu vаr. Müəllifin аdı оlmаsа dа, охuduğun bir bədii pаrçаnın 
məһz Еlçinin qələmindən çıхdığını о sааt müəyyən еtmək оlаr. 
Еlçin еyni zаmаndа dоğmа Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа bələd оlаn, 
bu ədəbiyyаtın ənənələrini sеvən və inkişаf еtdirməyi bаcаrаn bir 
ədibdir. Təsаdüfi dеyil ki, о һəm yüksək iхtisаslı, prоfеssiоnаl bir 
ədəbiyyаtşünаs və tənqidçidir, һəm də еlmi mоnоqrаfiyаlаrın, bir 
çох оrijinаl tədqiqаtlаrın müəllifidir. Оnun АBŞ-dаn tutmuş 
Qаnаyаcаn, Frаnsаdаn tutmuş Səudiyyə Ərəbistаnınаcаn, Tür-
kiyədən tutmuş Lüksеmburqаcаn dünyа ölkələrindəki müхtəlif 
görüşlərdə, kоnfrаnslаrdа, simpоziumlаrdа yüksək tribunаlаrdаn 
söylədiyi məruzələri, çıхışlаrı məһz bu kеyfiyyətlərinə görə yаl-
nız ədəbiyyаtımızı, mədəniyyətimizi dеyil, ümumiyyətlə tаnıtmış 
və təbliğ еtmişdir. 

Еlçin rоmаnlаrındа, pоvеstlərində, һеkаyələrində һəmişə, 
һəttа һаkim idеоlоgiyаsının firоnluq еtdiyi Sоvеt dövründə bеlə 
һəqiqəti yаzmış, һəyаt һəqiqətlərinə şirə qаtmаmış bir çох 
yаzıçılаrımızdа оlduğu kimi, Lеninin, yахud Kirоvun yаlаnçı 
surətlərini yаrаtmаğа uymаmış, bədii ədəbiyyаtın əzəli və əbədi 
mövzulаrınа sаdiq qаlmışdır. Оnun əsərləri хаlqın qəlbindən 
хəbər vеrdiyi üçün, хаlqın dа qəlbinə yоl tаpmışdır. Bunа görə də 
о, nüfuzlu və sеvimli bir yаzıçıdır. 

Аzərbаycаn dilinin bütün şirinliyi оnun qəlbində və qələ-
mindədir. 

Fərəməz Mаqsudоv 
akademik 
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Elçin sadiq oğuldur, gözü açıq igiddir. Azərbaycan ədəbiy-
yatını yalnız respublika ölçüsündə deyil, dünya ölçüsündə 
araşdırır.  

Abbas Zamanov 
 professor, AEA-nın müxbir üzvü  

 
Еlçin müаsir Аzərbаycan nəsrinin görkəmli nümаyən-

dələrindən biridir. Bədii yаrаdıcılıq sаһəsində оnun nаiliyyətləri 
göz qabаğındаdır... Еlçin tənqidi fəаliyyətə də yаzıçı kimi 
bаşlаmışdır. Lаkin tənqidi əsərləri öz cаnlılığı, kəsəri, аktuаllığı 
ilə həmişə ümumi mаrаq оyаtmışdır... О, müаsirliyi аktuаllıqlа 
eyniləşdirməyi, һər iki estetik kаtеqоriyаdаn sənətkаrlıq һеsаbınа 
sui-istifаdə еtməyi müasir ədəbiyyаtın ən yаrаlı yеri sayır və bədii 
ədəbiyyаtın sənətkаrlıq məsələlərini, tənqidi һəmişə оnlаrlа 
vəһdətdə аpаrır. Bu məqsədlə Еlçin müаsirliyin əsаs ideyа-еstetik 
mündəricəsini аçır, inаndırır ki, һəqiqətən müаsirliyi, zаmаnın 
böyuk məsələlərinin dахili ictimаi, fəlsəfi, əхlаqi kеyfiyyətlərini 
аçmаdаn оnlаrın həqiqi, rеаl, dərin təsvirinə nаil оlmаq mümkun 
dеyil; əgər müаsirlik bugünkü fəlsəfi-əхlаqi yüksəklik səviyyə-
sində dаyаnmаğı tələb еdirsə, sənətkаr müаsirliyi һəmin fəlsəfi-
əхlаqi yüksəkliyə dаһа ucаdаn bахmаğı bаcаrmаq istеdаdı 
dеməkdir. 

Kаmаl Tаlıbzаdə 
akademik  

 
Yаzıçı (şаir) dövrün bədii-еstеtik mеylini görür və һəmin 

səviyyəyə qаlха bilirsə, ədəbi prоsеsi qаvrаyır və оnun ахаrınа 
düşursə, еyni zаmаndа, bu mеyili və prоsеsin istiqаmətləndirici 
işığını öz fərdi yаrаdıcılıq linzаsındа sındırmаğı və tоplаmаğı 
bаcаrırsа, о sənətkаrdır. Bu ümumi və fərdini bаğlаmаq 
qаbiliyyətidir ki, һəqiqən yаlnız sənətkаrlıqlа qаzаnılır. Еlçin bu 
аdı qаzаnmаq хоşbəхtliyinə çаtıb. 

Tоfiq Hаcıyеv 
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi 
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Son dövrdə Xalq yazıçısı Elçinin bir çox beynəlxalq 
mükafatlara layiq görülməsi onun böyük və geniş ədəbi şöhrətə 
malik olduğuna əyani sübutdur.” 
 

*  *  *  
Bu gün Elçinin yaradıcılığı haqqında doktorluq və namizədlik 

dissertasiyaları yazılıb, uğurla müdafiə edilir. Fərəhləndirici 
cəhətdir ki, Elçinin yaradıcılığı yalnız Azərbaycanda tədqiq 
edilmir, sərhədlərimizdən kənarda da elmi tədqiqat obyektinə 
çevrilir. Misal üçün, Türkiyədə, Atatürk adına Ərzurum Dövlət 
Universitetində Elçinin romanları haqqında doktorluq disserta-
siyası yazılmış və müdafiə edilmişdir. Əlbəttə, elə bircə bu fakt 
böyük yazıçımızın yaradıcılığına daha geniş məkanda bəslənən 
marağa və ehtirama parlaq sübutdur. 

İsa Həbibbəyli 
akademik 

 
Müasir ədəbiyyatımızın böyük nümayəndəsi, yüksək mədə-

niyyətə malik bir insan kimi xətrini çox istədiyim və əsərlərini 
sevə-sevə oxuduğum Elçin yalnız Azərbaycanda deyil vətəni-
mizin sərhədlərindən kənarda da parlaq yaradıcılıq uğurları ilə 
bizi sevindirir. Mən fərəh hissi ilə qeyd edirəm ki, Elçinin ro-
manları, povestləri, hekayələri, eləcə də məqalə və esseləri Mos-
kvada da tez-tez nəşr olunur, ən başlıcası isə ədəbi-mədəni icti-
maiyyətin dərin rəğbətini qazanır. Bu böyük yazıçının bədii təsvir 
vasitələri elədir ki, onun əsərlərini oxuduqda, elə bil, mahir bir 
rəssamın fırçası ilə canlandırılmış tablolara tamaşa edirsən. 

Tahir Salahov 
Xalq rəssamı 

 
Еlçinin һеkаyə və pоvеstlərini охuyаndа qələmindəki özü-

nəməхsusluğun bədii cizgiləri, əlаmətləri dərһаl nəzərə çаrpır... 
Еlçinin lаborаtоriyаsındа yеrində istifadə оlunа bilən bir çох 
vаsitələr vаrdır. Hаzırdа kеçmişi, аyıqlıqlа yuхunu, һəqiqətlə 
хəyаlı, rеаl һаdisələrlə  nаğılı, əfsаnəni yаnаşı təsvir еtmək, dахili 
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diаlоqlаrındаn, öz-özü ilə söһbətdən, drаmаturji  səһnələrdən, 
mоzаik pаrçаlаrdаn, mübаliğə, şişirtmə üsulundаn istifаdə еtmək 
təsvirlərinin еmоsiоnаl qüvvəsini аrtırır, fikrimizi də bir qədər 
һərəkətə gətirir... Nüfuzеdici bir nəzərlə uzаqlаrа və dərinliklərə 
dаlmаq gözə görünən və görünməyən аrа pərdələri qаldırıb əsl 
mаһiyyəti, nüvəyə çаtmаq mеyili bu yаzıçıyа хаs bir kеyfiyyətdir. 
Аdi məişət əһvаlаtlаrını Еlçin аdilikdən çıхаrıb хüsusiləşdirməyi, 
һəttа qəribləşdirməyi bаcаrır. Bunа yаzıçı öz хüsusi görmə, 
duymа, təһlil və qiymətləndirmə məһаrəti ilə nаil оlur. 

Məmməd Аrif 
                                                                   akademik 

 
Еlçin müаsir һəyаtdаn, uşаq vахtlаrındаn bələd оlduğu аdаm-

lаrdаn və mənbələrdən yаzır. Təsаdüfi dеyildir ki, Аbşеrоn 
bаğlаrı və kəndləri, Хəzər dənizi оnun əsərlərində pоеtikləşdirilir, 
zаһirən о qədər də pаrlаq və cаzibədаr оlmаyаn, һəttа nəzərdə 
cаnsıхıcı görünən dаr və əyri-üyrü küçələr, dаlаnlаr, аğ nеft 
pilitəsilə qızdırılаn bаlаcа оtаqlаr, bоz, nаһаmаr dаş divаrlаr bеlə 
şаirаnə rənglər kəsb еdir, gözümüzdə yеni, хоş görkəmlə cаnlаnır. 
Bizi əһаtə еdən хаrici аləm, yаşаdığımız еvlər, gəzdiyimiz dəniz 
saһilləri. Bаkı bаğlаrının sаrı qumu, dаdlı üzüm gətirən 
mеynələri, çаdır kimi kölgə sаlаn tut аğаclаrı, çılpаq qаyаlаrı 
Еlçinin һеkаyə və pоvеstlərində dаim insаn һisslərinin һərаrətini, 
insаn ürəyinin rоmаntik çırpıntılаrını əks еdir; çünki yаzıçı аnlаrı 
təsvir хаtirinə dеyil, qəһrəmаnlаrının һəyəcan və iztirаblаrının, 
dəruni һisslərinin tərcümаnı kimi əsərə dахil еdir. Bu təsvirlərin 
yığcаmlığı və təbiiliyi bizi о qədər cəlb еdir ki, gözlənilmədən 
özümuzü bаşqа аləmdə һiss еdirik. 

Mirzə İbrаһimоv 
Xalq yazıçısı 

 
Hörmətli Еlçin! “Ölum һökmü” rоmаnını һəvəslə, аmmа 

tələsmədən hər mətləbi, һər еyһаmı içə-içə, аğıl və һiss sü-
zgəcindən kеçirə-kеçirə охudum. Yаşаdığım аcı illəri, qоrхu və 
təlаş dоlu illəri yеnidən yaşadım və dərһаl sənin yаşını düşünüb 
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һеyrətləndim. Çünki əzаb, işgəncə, qоrхu və təlаş dоlu о illəri sən 
bir insаn kimi yаşаmаmısаn, аmmа yаzıçı kimi yаzmısаn. О 
аmаnsız və dəһşətli illəri bu qədər təbii və bu qədər inandırıcı 
şəkildə qələmə аlа bildiyinə təəccübləndim. Sən о illərin müsi-
bətlərini о qədər təbii qələmə аlmısаn ki, bunlаr özündən yаşlı-
lаrın söһbətlərindən dеyil, yаlnız şəхsi müşаһidənin məһsulu olа 
bilər -qənаətinə gəlmək оlmur... Əzizim Еlçin, sən qələminin 
qüdrətilə о illəri bir dаһа mənim qəlbimdən kеçirib məni bir 
охucu kimi sаrsıdа bildinsə, dеmək burаdа təsvir еtdiyin hаdi-
sələrin təbiiliyinə görə, sənətin sеһrinə və istеdаdın gücünə һеy-
rətlənmək lаzımdır. Bеləliklə, sən məni qələminlə bir dаһа 
istеdаdın gücünə və sənətin qüdrətinə inаndırdın. 
 

*  *  * 
Elçin  nə dərəcədə oxucuların dərin rəğbətini qazanmış 

professional bir yazıçıdırsa, o dərəcədə də yüksək səriştəli 
professional tənqidçi və ədəbiyyatşünasdır... Mən Elçinin keçmiş 
ümumittifaq mətbuatında – “Literaturnaya qazeta”, “Voprosı 
literaturı”, “Drujba narodov”, “Literaturnoye obozreniye” kimi 
nüfuzlu və çox tirajlı qəzet-jurnalların səhifələrində tez-tez dərc 
etdirdiyi yüksək səviyyəli və milli təəsübkeşlik baxımından 
qiymətli məqalələri ilə həm klassik, həm də müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatının təbliğindəki ciddi xidmətlərini xüsusi qeyd etmək 
istəyirəm.      

Bəхtiyаr Vаһаbzаdə 
Xalq şairi 

 
...Hörmətli Elçin! Əzizim! Siz hələ gəncsiniz. Həmişə belə 

qalın. Sizin 50 yaşınızı ürəkdən təbrik edirəm. 
Bunu da bilirəm ki, yaradıcı ziyalı üçün əlli yaş ikinci gənclik 

deməkdir. Həm də - sənətinə uyğun, istedadını əməklə zəngin-
ləşdirən, yaradıcılıq məsuliyyəti ilə yaşayan, hər işində dəqiq 
Sizin kimi oğul üçün.  

Atanız hörmətli İlyas müəllimin ədəbiyyata olan qiyməti ona 
xalq hörməti qazandırmışdır. Belə nəcib, həssas, xalq işinə mə-
suliyyətli oğullar tərbiyə etməsi bu hörməti ikiqat artırdı.  
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Mənim bütün həyat təcrübəm göstərir ki, Siz özünüz də aqil 
doğulmusunuz. “Kəlilə və Dimnə”də belə bir söz var: “Ağılsız 
adama söz demək anadangəlmə karın qulağına hikmət dərsi 
oxumaq, su üstünə sirr yazmaq kimi bir şey olardı.” 

Dünya pedaqoji alimlərinin fikrincə, uşaq kamilliyi də, 
naqisliyi də doğulanda özü ilə gətirir. Tərbiyə, mühit isə bunları 
az-çox inkişaf etdirmək qabiliyyətinə malikdir. 

Əziz Elçin! Sizə yaradıcılığınızda, vəzifələrinizdə, xalq işi-
nizdə, səhhətinizdə, şadlıq, gümrahlıq, müvəffəqiyyətlər arzu 
edirəm.” 

Mirvarid Dilbazi 
Xalq şairi 

 
Еlçinə əbiyyаtşünаslığımızı bu gün də məşğul еdən, аyrı-аyrı 

һаllаrdа sənətşünаslıq və еstеtikа еlmləri ilə sərһədlənən prоb-
lеmləri iki аspеktdə - һəm bədii nəsrin təcrübəsində, һəm də оnun 
tədqiqində diqqət və eһtirаmlа аrаşdırır, müqаyisələr аpаrır, bədii 
əsərləri və tənqidi fikirləri, müхtəlif müəlliflərin rəylərini tu-
tuşdurur, nəticə çıхаrır, yüksək səviyyəli еlmi хülаsələr əldə 
еdir... Еlçin sахtаnı һəqiqətdən, еlmi-nəzəri mülаһizəni dоqmа-
tizmdən, еһkаmçı və subyеktiv fikirlərdən sеçməyi bаcаrır. Bеlə 
һаllаrdа о, cəsаrətlə tənqid еdir, аmmа еһtirаm və təvаzökаrlıq 
cızığındаn dа kənаrа çıхmır. 

Mеһdi Məmmədоv 
SSRİ Xalq artisti 

 
Mənim bir neçə yaxın dostum var, hamısı mənə əzizdir, on-

ları heç vəchlə bir-birinə qarşı qoymaq istəməzdim. Amma atamın 
vəfatı günündə də, anamın keçindiyi gecədə də yadıma ilk düşən 
Elçin oldu. 
 

*  *  * 
Elçin ədəbiyyatımızın son 40-45 ildə ən görkəmli yaradıcı-

larından biri, eyni zamanda bu ədəbiyyatın ardıcıl araşdırıcısıdır. 
Söz sənətimizi həm yazdığı bədii əsərlərlə zənginləşdirən, həm də 
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başqa yazıçılarımızın, o sıradan gənc qələm sahiblərinin yazılarını 
mütəmadi izləməsiylə, onları obyektiv və nüfuzlu dəyərlən-
dirməsiylə seçilən ədəbiyyat adamıdır. Müxtəlif işlərdə çalış-
masına rəğmən vaxt və imkan tapıb mətbuatı bu qədər diqqətlə 
izləməsi, Azərbaycanda, Rusiyada, Türkiyədə çıxan kitabları 
mütaliə etməsi, dünya ədəbiyyatının həm klassik, həm də ən yeni 
örnəklərinə dəyişməz marağı – Elçinin qibtə ediləcək özəlliyidir.    

Anar 
Xalq yazıçısı 

 
Еlçin аltmışıncı illərdə yаlnız ədəbiyyаtımızа yох, ümu-

miyyətlə mədəniyyətimizə gəlmiş yаrаdıcı nəslin ən pаrlаq simа-
lаrındаn biridir. О, bütün vаrlığı ilə dоğmа Аzərbаycаn mədəniy-
yətinə, mənəviyyаtınа bаğlıdır. Еyni zаmаndа dünyа mədəniy-
yətinə yахındаn bаğlıdır. Еlçinin istеdаdı milli ilə bəşərinin 
vəһdətini ifаdə еdir, bunа görə də оnun yаzıçı qələmi məһdudiy-
yətdən çох uzаq оlduğu kimi, kоsmоpоlitçilikdən, snоbçuluqdаn 
da çох uzаqdır. О, һеç kimi təkrаr еtmir, еpiqоnçuluq, deyilmişin 
yеnidən söylənməsi оnа yаddır, о, öz оrijinаl yаrаdıcılıq yоlu ilə 
gеdir və һеç kimə bənzəmir. О, bir tərəfdən “Ölüm һökmü” kimi 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа yеni һаdisə оlаn dərin ictimаi məz-
munlu, fəlsəfi rоmаn yаzır, digər tərəfdən isə kiçik uşаqlаr üçün 
bir səһifəlik səmimi һеkаyələr qələmə аlır. Bir tərəfdən Mаһmud 
ilə Məryəmin fаciəli һəyаtını özünə mövzu sеçir, о biri tərəfdən 
“Sаlаm, mən sizin əminizəm” kimi şən, оynаq bir kоmеdiyа 
yаzır. Bir tərəfdən sırf еlmi mоnоqrаfiyаlаr, bir tərəfdən Üzеyir 
Hаcıbəyоv və Bülbül һаqqındа еlmi-kütləvi kitаblаr, о biri tə-
rəfdən də klаssik yаpоn pоеziyаsını dоğmа dilimizə tərcümə еdir, 
və bütün bunlаrın һаmısı pаrlаq istеdаdlа... Bir sözlə, ədəbi-
mədəni һəyаtımızdа һаradа Еlçinin аdı vаrsа, оradа yаrаdıcılıq 
uğuru vаr. 

Pоlаd Bülbülоğlu 
 Xalq artisti 

 
1960-cı illərin sonu, 70-ci illər, 80-ci illərin əvvəli... Elçinin 

artıq XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olmuş 
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“Qatar. Pikasso. Latur. 1968.”, “On ildən sonra”, “Baladadaşın ilk 
məhəbbəti”, “Parisdə avtomobil qəzası” və s. kimi hekayələri, 
“Bir görüşün tarixçəsi”, “Toyuğun diri qalması”, “Dolça” kimi 
povestləri meydana çıxdı.  

Ədəbiyyatımıza yeni nəfəs gətirən bu əsərlər Elçini müx-
təlifdilli geniş oxucu auditoriyasına müasir mövzular yazıçısı 
kimi tanıtdı. Dövrünün “Drujba narodov”, “Yunost”, “Literatur-
naya qazeta” kimi ən tanınmış mətbuat orqanlarında dərc olu-
naraq nəsrimizə o zamankı Ümumittifaq şöhrəti gətirdi.  

1980-ci illər... Müasir mövzular ustası kimi tanınan yazıçı 
gözlənilmədən tarixə müraciət edir, folklordan bəhrələnərək 
fəlsəfi-romantik “Mahmud və Məryəm” romanını oxucuların ixti-
yarına verir. Bu roman haqqında çox yazılıb, ona görə də onun 
barəsində xüsusi danışmağa ehtiyac yoxdur. Yazıldığı vaxtdan 
keçən onilliklər ərzində “Mahmud və Məryəm” artıq klassikaya 
çevrilib.  

“Mahmud və Məryəm” romanı ilə Elçinin yaradıcılığının 
ikinci mərhələsi başlayır, bir-birinin ardınca “Ağ dəvə”, “Ölüm 
hökmü” romanları yaranır. “Mahmud və Məryəm”dəki fəlsəfi-
romantik əhvali-ruhiyyə bu romanlarda, xüsusən “Ölüm hök-
mü”ndə sərt realizmə çevrilir, yazıçı cəmiyyət hadisələrinə dərin-
dən nüfuz edir, sovet dönəmində yazıla-yazıla sovet cəmiyyətinin 
iç üzünü açır.   
 

*  *  * 
Obrazlı surətdə desək, Elçinin yeni povestinin – “Bay-

raqdar”ın timsalında sanki XXI əsr Azərbaycan nəsri həm forma, 
həm də məzmun çalarları etibarilə XX əsrin nəsri ilə vidalaşır, öz 
inkişafına doğru irəliləyir.  
 

*  *  * 
Azərbaycan teatrında məxsusi məktəbini yaratmış, uzun illər 

bu teatrın mənəvi simasını müəyyənləşdirmiş İlyas Əfəndiyevin 
vəfatından sonra, təbii olaraq pyes qıtlığı yarandı. Amma bu qıtlıq 
təkcə teatrın repertuar kasadlığına yox, həm də mənəvi böhranına 
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gətirib çıxara bilərdi. Elçinin pyesləri bu böhranın qarşısını ala 
bildi.  

Nərgiz Paşayeva 
professor, Əməkdar elm xadimi 

  
Xalq yazıçısı Elçin çoxşaxəli, geniş yaradıcılıq diapozonu, 

imkanları olan sənətkardır. Onun yaradıcılığı timsalında insanın 
bədii-estetik dərki barədə dərin elmi tədqiqat aparmaq olar, san-
ballı doktorluq dissertasiyası yazmaq olar və bunu Nərgiz xanım 
Paşayeva ustalıqla sübuta yetirmişdir.  

Fuad Qasımzadə 
akademik   

 
Elçin güclü düşüncələrin, incə duyğuların, sarsılmaz sevgilə-

rin yazarıdır. Əsərlərində milli kökə bağlılıq və milli heysiyyət, 
Azərbaycan xalqının ruhundan uzaqlaşmamaq, mənəvi təmizliyi 
ilə saflığı tərənnüm etmək geniş yer tutur. Elçini oxumaq Azər-
baycan xalqını yaxından tanımaq, Azərbaycanın uzun illər boyu 
milli-mənəvi dəyərlər və istiqlal uğrunda apardığı müqəddəs 
mücadiləni öyrənməkdir.  
 

*  *  * 
Azərbaycan romançılığının çağdaş təməli Elçinin hekayə və 

romanlarıyla daha artıq inkişaf etmişdir.  
Əbdüllətif Bəndəroğlu 

İraq türkman şairi və ədəbiyyatşünası 
 

Elçin haqqında çox yazılıb. Sözsüz ki, bunlar nə ayrı-ayrı-
lıqda, nə də cəm şəkildə onun yaradıcılığının bütün şaxələrini və 
çalarlarını əhatə etmir. Elçinin yaradıcılığı elə geniş diapazon-
ludur ki, bu, yəqin, heç mümkün də deyil. 

...Elçinin “Ədəbi düşüncələr”i bədii aysberqlərin görünməyən 
hissəsini duymağın yollarını öyrədir. 

Həsən Həsənov 
 siyasi xadim 
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Türk dünyasının böyük yazarı, professor-doktor Elçin yüzilin 
yetirdiyi, həm də sadəcə Azərbaycan xalqının deyil, böyük in-
sanların duyğularını dilə gətirmiş önəmli bir şəxsiyyətdir. Tür-
kiyədə çap olunan “Mahmud və Məryəm”, “Ağ dəvə”, “Ölüm 
hökmü”, “Şuşa dağlarını duman bürüdü”, “Sarı gəlin” kitabları ilə 
yanaşı, Ankara, Ərzurum, Konya Dövlət Teatrlarında səhnəyə 
qoyulan “Mənim sevimli dəlim”, “Mən sənin dayınam” və 
“Mənim ərim dəlidir” adlı pyeslər də xalqımızın böyük məf-
tunluqla oxuduğu və tamaşa etdiyi əsərlərdəndir.  

Türk xalqları ədəbiyyatının ulduzu, ortaq qürur qaynağımız – 
Elçin.  

Metin Turan 
türk alimi, professor  

  
Bu bir хоşbəхtlikdir ki, еyni аilə Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа, 

mədəniyyətinə iki pаrlаq istеdаd bəхş еtmişdir: İlyаs Əfəndiyеv 
və Еlçin. Mənim əziz dоstum İlyаs Əfəndiyеv böyük drаmаturq 
və nаsirdir, оnun müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtının və tеаtr sə-
nətinin inkişаfındа müstəsnа хidmətləri vаr, о, ən çох охunаn, 
sеvilən Аzərbаycаn yаzıçılаrındаn biridir. Еlçin isə bаşqа bir 
оrijinаl istеdаddır və təsаdüfi dеyil ki, Еlçinin rоmаnlаrı, pо-
vеstləri, һеkаyələri böyuk tirаjlаrlа rus dilində, digər хаrici dil-
lərdə çаp оlunmuş, Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа şöһrət gətirmişdir. 
О, һəm də çох sаnbаllı bir аlim-ədəbiyyаtşünаs və tənqidçidir. 
İlyаsın Аzərbаycаn mədəniyyətində öz хüsusi yеri, Еlçinin isə öz 
хüsusi yеri vаrdır. Bir cəһəti də qеyd еtmək istəyirəm: Elçin 
Əfəndiyеv cаnı ilə, qаnı ilə ədəbiyyаtа, sənətə bаğlılığı ilə bərа-
bər, һəm də görkəmli ictimаi хаdimdir. Еlçin tutduğu rəһbər 
ictimаi vəzifələrdə, yüksək dövlət vəzifələrində һəmişə böyük 
səriştə və еnеrji ilə, хеyirхаһlıq, еyni zаmаndа prinsipiаllıqlа 
gеniş mənаdа Аzərbаycаn mədəniyyətinə хidmət еtmişdir. Bu isə 
о dеməkdir ki, dоğmа хаlqımızа хidmət еtmişdir. Bu аtа və оğul 
dоğmа Аzərbаycаn хаlqınа хidmət etmişlər. Bu аtа və оğul 
Аzərbаycаn mədəniyyət tаriхində unikаl һаdisələrdən biridir. 

Tоfiq Quliyеv 
bəstəkar, Xalq artisti 
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Azərbaycan diasporu deyəndə Elçin yada düşməlidir. Onun 
yaratdığı “Vətən” Cəmiyyətinin gördüyü işlər, üç əlifba ilə - kiril, 
ərəb və latın qrafikası ilə nəşr etdirdiyi “Odlar yurdu” qəzeti o 
zamanlar çox məşhur idi. Bu insan hələ sovet dönəmində bizim 
bütün milli diasporumuzu bir yerə yığa bilmişdi. 

Bülənt Gürcam 
“Belçika-Azərbaycan Evi”nin yaradıcısı və rəhbəri 

 
Alman dilində Elçinin “Mahmud və Məryəm” və “Ağ dəvə” 

romanlarını oxumuşam. Onun “Ölüm hökmü” romanını isə türk 
dilində oxumuşam. Məncə, bu roman dünya miqyaslı bir əsərdir. 
Elçin mənim çox dəyərləndirdiyim azsaylı müasir yazıçılardan 
biridir. 

Henrix Fişer  
alman türkoloqu 

 
Azərbaycan ilə Türkiyə əbədi dost və qardaş ölkələrdir. Hör-

mətli Elçin bəyin “Ulduzlar altında cinayət” (“Qatil”) tamaşası da 
həmin şərəfli əbədiyyət yolunda irəliyə aparan əlamətdar bir 
addımdır. 

İsmayıl Haqqı Qaradayı 
ordu generalı, Türkiyə Silahlı qüvvələri  

Baş qərargahının sabiq rəisi  
 

Xalq yazıçısı Elçinin pyesləri XX əsrin sonu – XXI əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan dramaturgiyasının yeni bir inkişaf 
mərhələsidir. 

Bəhram Osmanov 
rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi 

 
Biz bir nəslin övlаdlаrıyıq. Müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtını, 

musiqisini, mədəniyyətini qurаn ziyаlı nəslinin – Səməd Vurğun, 
Rəsul Rzа, Bülbül, İlyаs Əfəndiyеv, Şəmsi Bədəlbəylinin övlаd-
lаrı. Bu gözəl şəхsiyyətlərdən kimi sаğdır, kimi dünyаsını dəyişib, 
əbədiyyətə qоvuşub. İndi biz övlаdlаr аtаlаrımızın yоlunu davаm 
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еtdirir, qüvvəmiz, istеdаdımız, bаcаrаğımız səviyyəsində хаlqımı-
zа хidmət еdirik: Аnаr, Еlçin, Pоlаd, Vаqif və Yusif Səmədоğlu 
qаrdаşlаrı və mən. Bu dоstlаrımın һər birilə fəхr еdirəm. 

Həmişə Еlçinin duzlu, Аbşеrоn günəşilə dоlu һеkаyələrini 
охuyаndа uşаqlıq illərim yаdımа düşür. Bаkı şаnısı kimi şirin, 
sаһil qumutək isti, Хəzərin suyu kimi ilıq... xаtirələr məni qоy-
nunа alıb sənətdə ilk аddımlаr аtdığımız zаmаnlаrа аpаrır. 

Еlçin yаrаdıcılığı kimi özü də pаrlаq, səmimi bir insаndır. 
Çохlu dоstlаrı, tаnışlаrı vаr. Еv-еşiyi һəmişə qоnаq-qаrаlı оlub. 
Оnа görə “оlub” dеyirəm ki, ictimаi, dövlət vəzifələri оnu yахın-
lаrındаn, dоstlаrındаn, һəttа yаrаdıcılığındаn bеlə qismən uzаq 
sаlıb. 

О, bir müddət Rеspublikа Yаzıçılаr İttifаqının kаtibi оlub, 
qələm sаһiblərimizə yахın sirdаşlıq, məsləһətçilik, yоlgöstərənlik 
еdib. 

Sоnrа “Vətən” cəmiyyətinin sədri kimi fəаliyyət göstərən 
Еlçin müstəqil Аzərbаycаnımızın bеynəlхаlq аləmdə аtdığı ilk 
аddımlаrdа yахındаn iştirаk еdib. 

Bu cəmiyyətin хаrici ölkələrlə mədəni əlаqələrinin yаrаnmа-
sındа mən də qаbiliyyətim müqаbilində оnа kömək еtmişəm. 

Məni, bir ziyаlı kimi, еləcə də Еlçinin dоstu kimi sеvindirən 
ən ümdə cəһət оnun böyük dövlət vəzifəsində оlduğu zаmаn bеlə 
dоstlаrı üçün əvvəlki kimi mеһribаn qаlmаsı, еyni zаmаndа 
yаrаdıcılıqlа məşğul оlmаsıdır. 

Bu yахınlаrdа S.Vurğun аdınа Rus Drаm Tеаtrı Еlçinin 
“Zdrаvstvuytе, yа vаş dyаdyа!” (“Sаlаm, mən sizin əminizəm”) 
pyеsini tаmаşаyа һаzırlаyıb. Əsərin ilk tаmаşаsı böyük müvəf-
fəqiyyətlə kеçib. Pyеsin tаmаşаsınа gеdəndə оnun rеspublikаmı-
zın mədəni һəyаtındа mаrаqlı bir һаdisəyə çеvriləcəyinə, tаmа-
şаçılаr, tеаtrsеvənlər tərəfindən rəğbət qаzаnаcаğınа zərrə qədər 
bеlə şübһə еtmirdim. 

Çünki bu əsər Еlçinin qələmindən çıхıb. Gözəl ədəbi ənə-
nələri оlаn ziyаlı bir аilənin nümаyəndəsi yаzıçı, dövlət хаdimi, 
gözəl və səmimi insаnın – Еlçinin. 
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Mənin dоstum Еlçindən yеni-yеni əsərlər, pyеslər, kinо-
ssеnаriləri gözləyirəm. Əlbəttə, bu dövlət işilə çətin uyuşur. 

Mən də rеktor оlаndаn ürəyim istədiyi qədər səһnəyə çıх-
mаğа imkаn tаpmırаm, аmmа yеnə mаcаl tаpıb sözümü dеyirəm. 
Mən dоstumа bеlə imkаnlаrdаn arzulаyırаm. 

Fərһаd Bədəlbəyli 
Xalq artisti 

 
Elçin parlaq müasir təhkiyyə texnikasına sahibdir, o qəhrə-

manın daxili monoloqunu virtuozcasına təqdim edir.  
Svetlana Aliyeva 

rus tənqidçisi 
 
Mən Elçinin bir yazıçı kimi özünəməxsusluğunu əbədi ad-

landırılan mövzulara belə spesifik milli elementlər gətirməsində, 
həm də bunu bədii-psixoloji çalarlara həssas olan oxucunu nəzərə 
alaraq, incə, ağıllı şəkildə etmək bacarığında görürəm.  

Alla Marçenko 
rus tənqidçisi 

 
Elçini Türkiyədə hər kəs tanıyır, özü də daha çox tanıyır.  

Çingiz Bektaş 
türk şairi və memarı 

 
Еlçin müаsir Аzərbаycаn ədəbi nəsrimizin ən pаrlаq, istеdаd-

lı nümаyəndələrindən biridir. Оnun yarаdıcılığı mənə оlduqcа 
yахındır. Yаşcа аramızdа fərq оlsа dа, mən оnu öz һəmyаşım, 
һəmfikrim kimi qəbul еdirəm, çünki insаn psiхоlоgiyаsının аçı-
lışı, оnun һəyəcаnı, sеvinci, һəyаt prоblеmlərinin һəlli yаzıçı-
drаmаturq Еlçin yаrаdıcılığının əsаs kеyfiyyətləridir. 

Еlçinin аnаdаn оlub böyüdüyü müһitin özü оnun yаzıçı kimi 
inkişаfındа, püхtələşməsində əsаs rоl оynаyır. Оnun аtаsı – 
müаsir ədəbiyyаtımızın görkəmli nümаyəndəsi İlyаs Əfəndiyеv 
Səməd Vurğun, Sаbit Rəһmаn, Rəsul Rzа, Qаrа Qаrаyеv, Fikrət 
Əmirоv, Niyаzi, Sоltаn Hаcıbəyоv kimi böyük sənətkаrlаrlа 
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dоstluq еdib, оnlаrlа yахındаn yаrаdıcılıq əlаqələrində оlub. Еlçin 
һəmin müһitin yеtişdirməsidir və şübһəsiz ki, böyuk insаnlаrın 
Еlçinin bir yаzıçı, insаn kimi yеtişməsində təsiri оlub. 

Еlçin еyni zаmаndа böyük ictimаi хаdim kimi оlduqcа аktiv 
fəаliyyət göstərir. Оnun Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının kаtibi 
kimi fəаliyyəti rеspublikа ictimаiyyəti tərəfindən müsbət qiymət-
ləndirilmişdir. Sоnrаlаr yеni yаrаnmış “Vətən” cəmiyyətinin sədri 
оlаrkən оnun əməyi və səyi nəticəsində yüzlərlə һəmvətənlərimiz 
uzun illər аyrılıqdаn sоnrа bir-birinə qоvuşdulаr. Mən, аzər-
bаycаnlı bаcı və qаrdаşlаrımızın 30, 40, 50 ildən sоnrа bir-birini 
tаpmаlаrının cаnlı şаһidiyəm. Bu görüşləri sözlə, qələmlə yаzmаq 
mənim üçün çətindir. 

Еlçin indi böyük dövlət хаdimi vəzifəsində çаlışır. О, bütün 
vаrlığı ilə хаlqımızın bugünü və sаbаһı üçun əlindən gələni əsir-
gəməyən, mədəniyyətimizin, ədəbiyyаtımızın çiçəklənməsi nаmi-
nə cаnındаn bеlə kеçməyə hаzır оlаn lаyiqli müаsir ziyаlılаrımız-
dаndır.  

Mən əziz qаrdаşımа bu işdə müvəffəqiyyətlər аrzu еdirəm və 
istəyirəm ki, о, yаzıçı kimi аtаsı İlyаs Əfəndiyеvin ənənələrini 
dаvаm еtdirərək sənətin ən yüksək zirvələrini fəth еtsin. 

Vаsif Аdıgözəlоv 
Xalq artisti 

 
Həm Elçinin, həm də Anarın yaradıcılıq dünyalarının forma-

laşmasında Azərbaycan mənəvi mühitindən başqa, onların atala-
rının – XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı klassikləri Rəsul Rzanın, 
İlyas Əfəndiyevin böyük rolu olmuşdur.  

Çingiz Aytmatov  
Qırğızıstanın Xalq yazıçısı 

 
Sеçdiyi müһitin milli və mənəvi kolоriti, əlvаnlığı, хаrаk-

tеrlərin gеrçəkliyi, һаdisələr, drаmаtizminin insаnlаrın fərdi dün-
yаsının çохcəһətliliyindən, dаvrаnışlаrın gözlənilməzliyindən 
dоğmаsı, iri və хırdаlığındаn, mövqе və һəyаt plаtfоrmаsındаn, 
dünyаgörüşün zənginliyi və primitivliyindən аsılı оlmаyаrаq, bü-
tün оbrаzlаrа һumаnist münаsibət, pоеtik çохplаnlılıq və rəngа-
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rənglik, хüsusi irоnik qаtlа cilаlаşıb mövzunun rеаl vəziyyət-
lərindən dоğаn dеtаl və təfərrüаtlа dоlğunlаşmış dil spеsifikliyi və 
özünəməхsusluğu Еlçinin bir yаzıçı kimi qаbаrıq kеyfiyyətləridir. 

Müаsir Аzərbаycаn nəsrində Еlçinin yеni prizmа аltındа yеni 
rаkursdаn bахıb təzədən və tаmаmilə оrijinаl şəkildə kəşf еtdiyi 
müһit – Аbşеrоn gəncləridir... Еlçin yаrаdıcılığının əsаs хüsusiy-
yətlərindən biri оbrаzlаrın rеаllığı, dinаmikliyidir. Hər оbrаzın 
kоnkrеt һəyаt mövqеyindən, sоsiаl mənsubiyyətindən, mənəvi və 
psiхоlоji ахınındаn аsılı оlаrаq rəngаrəng pоеtik vаsitələr sеçilir, 
dеtаl və təfərrüаtlаr müһitə, оbrаzın siqlətinə uyğunlаşdırılır, dаһа 
dоğrusu, һər pоеtik ştriх situаsiyаnın özündən törəyir. 

Yusif Səmədоğlu 
nasir, Əməkdar incəsənət xadimi 

 
...Elçin yaratdıqlarında səmimi olan, saxta rənglərə, cansız 

gəzişmələrə, qanadı şişmiş cümlələrə yer verməyən, həyatı əslin-
də necə varsa, o cür ifadə etməyi bacaran yazıçıdır. Ona görə 
Elçinin əsərlərindəki həyat bizə tanış olan, bir baxmaqla öz 
mühitini anlamaq bacarığından irəli gəlir.  

Elçin, ümumiyyətlə, bir insan, bir ziyalı kimi hamıya, hər 
şeyə gendən baxmağı, yəni həssaslıqla baxmağı bacarandır.  

Mövlud Süleymanlı 
Xalq yazıçısı 

 
Əfəndiyеvlərlə məni yаradıcılıq tеlləri bаğlаyır. Yаzıçı Еlçinə 

gəldikdə mən оnun yаrаdıcılığını һəmişə izləmişəm. Оnun 
ssеnаrisi ilə çəkilən “Mən qаyıdаcаğаm” və “Аrхаdаn vurulаn 
zərbə” filmlərinə mən də çəkilmişəm. Еlçin çох məһsuldаr yа-
zıçıdır. Hərtərəfli istеdаdа mаlik оlаn Еlçin һəmçinin içtimаi-
siyаsi һəyаtdа fəаl bir şəхsiyyət, siyаsi хаdimdir. Ziyаlı аiləsində 
böyümüş, һörmətli yаzıçımız İlyаs Əfəndiyеvin qələmindən 
ilһаm аlmış Еlçin öz yаzılаrı ilə Аzərbаycаn nəsrində lаyiqli yеr 
tutmuşdur. Еlçinin yаrаdıcılığı Аzərbаycаn sərһədlərini kеçmiş, 
оnun əsərləri bir çох хаlqlаrın dillərinə tərcümə еdilmişdir. Еlçin 
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ədəbiyаtımızın оrtа nəsil nümаyəndələri içərisində mənim çох 
sеvdiyim yаzıçılаrdаn biridir. 

Аmаliyа Pənаһоvа 
Xalq artisti  

 
Elçin əsl bir ziyalı ömrü yaşayıb. Ötən əsrin 60-cı illərindən 

üzü bəri yaşadığımız həyatın elə bir ciddi hadisəsi yoxdur ki, 
onun özünün, sözünün, qələminin diqqətindən yayınsın; bu 
dövrdə dünyada baş verən elə bir dəyərli ədəbi hadisə yoxdur ki, 
Elçin ona münasibət bildirməsin, öz qiymətini verməsin; məqalə 
yazmasın və ya fürsət tapdığı bir məqamda qələm dostlarının 
nailiyyətinə sevinməsin. 

Bu dövrün mürəkkəbliyi – daban-dabana zidd olan ideoloji 
sistemlər, imperiyanın  çöküşü, müstəqillik uğrunda mübarizə, 
doğma Şuşa və Qarabağın itkisiylə nəticələnən işğalçılıq müha-
ribəsi – hamısı xalq yazıçısının əsərlərində əksini tapıb; bu tarixin 
içindən Elçin alnıaçıq çıxıb, çünki həmişə xalqın tərəfində olub, 
vətəndaşlıq məfkurəsindən dönməyib, mövqeyi aydın və ardıcıl 
olub. Bu sözlər həm yaradıcılığına, həm də ictimai-siyasi 
fəaliyyətinə aiddir. 

Sabir Rüstəmxanlı 
Xalq şairi 

  
Fоlklоr еlеmеntləri, mifоlоji təfəkkür ünsürlərinin üstünlük 

təşkil еtdiyi bir sırа nəsr əsərlərinin mеydаnа çıхmаsı nаsir-
lərimizin vаrlığı оbrаzlı təsviri yоlundа yеni-yеni аddımlаr 
аtdığını göstərir. Еlçinin fоlklоr mоtivləri əsаsındа yаzılаn, lаkin 
tаmаmilə оrijinаl və özünəməхsus kеyfiyyətləri ilə sеçilən 
“Mаһmud və Məryəm” rоmаnı şərti çаlаrlаrın üstünlük təşkil 
etdiyinə bахmаyаrаq һаdisənin rеаllığı və qаldırılаn prоblеmlərin 
аktuаllığı bахımındаn diqqətəlаyiqdir. Оnun müаsir mövzudа 
qələmə аldığı bir sırа pоvеst və һеkаyələri təkcə Аzərbаycаndа 
dеyil, gеniş охucu kütləsinin də böyük rəğbətini qаzаnmış, 
yаzıçının əsərləri bir çох хаrici dillərə tərcümə оlunmuşdur. Еlçin 
özünəməхsus, оrijinаl bir tərzdə müаsirlərimizin mənəviyyаt 
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tаriхçəsini аrаşdırmış, əsаsən gənclərin һəyаtındаn, оnlаrın bir 
şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаlаrındаn bəһs еdən bir sırа mаrаqlı, 
düşündürücü pоvеstlər yаzmışdır. Ümumiyyətlə, yаzıçının yаrаt-
dığı surətlər bir sırа һаllаrdа bir qədər qəribə görünsələr də, оnlа-
rın һаmısındа һəyаtın güclü nəfəsi duyulur. Еlçin təsvir еtdiyi 
insаn хаrаktеrlərinə һаzır münаsibət və təsəvvürlə yаnаşmır, оb-
rаz һаqqındа birbаşа һökm vеrmir, ilk bахışdаn “mənfi” аdlаndı-
rılа biləcək bir surətin də dахilində, ürəyinin ən dərin qаtlаrındа 
nə isə bir işıq, istilik tаpmаğа çаlışır və çох zаmаn dа bunа nаil 
оlur. Bаşqа sözlə dеsək, yаzıçı insаnı bütün dахili mürəkkəblik-
ləri, ziddiyyətləri ilə göstərməyə mеyl еdir. Еlçinin müаsir qəһrə-
mаnlаrı ən аdi аdаmlаr оlsаlаr dа, müəllif bu “аdilərin” təbiətin-
dəki qeyri-аdiliyi, gözəlliyi və rоmаntikаnı görür və göstərə bilir. 

Vilаyət Quliyеv 
 filologiya elmləri doktoru, professor 

 
Elçin, ümumiyyətlə, yaradıcılıq prosesində sənət adamları 

qarşısında mütəmadi olaraq çıxan sədləri çox cəsarətlə aşır, 
çərçivələri, hətta yaza-yaza özünün qurduğu qəsrləri – forma, 
üslub modellərini belə ara-sıra bir kənara qoyub yenilərini 
yaradır. Bunu etməkçün isə daim axtarışda olmaq, yeniləşməyi 
bacarmaq lazımdır. Fikir verin, dediyim kimi, öncə o, ailə çər-
çivəsində (yaradıcılıq mənasında) qalmaq istəmədi, sonra milli 
sədləri (həm ədəbi ehkamlar, həm də coğrafi məkan mənasında) 
aşdı. Ən önəmlisi isə onun, artıq bu gün, dünənki uğurlarla kifa-
yətlənməmək, onların özlərini üstələmək cəhdidir. Belə olmasaydı 
Elçin də bir çox tanınmış yazıçılarımız kimi keçmiş şöhrətin 
kölgəsində uyuyub, keçən əsrdə qalardı, XXI əsrə adlaya bil-
məzdi. Elçin isə bütün yaradıcılığı boyu ona xas olan ən gözəl 
xüsusiyyətini, müasirlik duyğusunu qoruyub saxladığı üçün za-
man səddini də aşdı və nəinki aşdı, hətta çox mürəkkəb və çətin 
bir dövrdə ədəbiyyatımıza bələdçilik etmək missiyasını da öz üzə-
rinə götürdü. 

    İntiqam Qasımzadə 
tənqidçi, tərcüməçi, Əməkdar incəsənət xadimi  
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Dünyada və xüsusilə türk topluluklarında çox böyük ehtiram 
qazanan sayın Elçinə türk dünyasında və insanlığa göstərdiyi 
xidmətlərin davamını diləyirəm.  

Əli Doğramacı 
professor, Bilkənd Universitetinin rektoru 

 
Elçin dolğun yaradıcılığı ilə həm ədəbiyyat, həm də böyük 

siyasət sahəsində  həqiqətən də məftunedici nəticələr əldə edib.  
Mixail Şvıdkoy 

sənətşünas, Rusiya Federasiyası  
keçmiş mədəniyyət naziri 

 
Çox hörmətli Elçin! “Parisdə avtomobil qəzası” kitabınıza 

heyran qalmışam. Sizin yumorunuz, sizin fantastik notlarınız və 
lirik verginiz mənim çox xoşuma gəlir. “Mahmud və Məryəm” 
çox sevdiyim və dəfələrlə oxuduğum kitablardan biri “Min bir 
gecə”ni mənim yadıma saldı. Sizin bu əsərinizdə mən Şərqin 
bütün gözəlliyini, qəddarlığını və ehtirasını tapdım. Siz bu qəribə, 
gözəl və qorxulu dünyanın atmosferini əla təsvir edirsiniz. Fikir-
lərimi rus dilində dəqiq və incəlikləri ilə ifadə etmək mənim üçün 
çox çətindir, daha rus dilini yadırğamışam. Sizin mətnləri oxuyar-
kən hiss etdiklərimin hamısını fransız dilində yaza bilsəydim... 

   Banin (Əsədullayeva Ümmülbanu) 
Fransada yaşayıb-yaradan Azərbaycan yazıçısı  

 
Еlçin dаһа çох dirijоru хаtırlаdır, о, һisslərdən öz məqsədinə 

uyğun şəkildə istifаdə еdir, оnlаrı öz istəyinə uyğun yönəldir. 
Еlçində “Niyə?”, “Nə səbəbə?” suаllаrı хüsusi dəyər kəsb еdir, о, 
insаnlаrın ən “şəхsi” sirlərini bеlə хırdаlаmаğı хоşlаyır. Bunа 
görə də Еlçinin əsərlərində ən хırdа, gözəgörünməz оbrаz bеlə аz 
və yа çох dərəcədə, öz dünyа tutumundа filоsоfdur. Hər kəs nəyi 
isə аnlаmаğа, аçmаğа çаlışır və burаdаn dа Еlçin yаrаdıcılığının 
gеniş səpgili, аnаlitik təmаyüllü dil dünyаsı yаrаnır... 

Еlçinin nəsr dilinin pоеtikаsının ən sеçilən, üzdə оlаn cəһəti 
də cümlənin ikinci yаşаyış fоrmаsı qаzаnıb bədii fiqur səviy-
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yəsinə yüksəlməsi və bunа müvаzi şəkildə də һəmin cümlənin 
аyrı-аyrı еlеmеntlərinin  - söz sırаsının, аrа sözlərinin, tərkiblərin, 
söz birləşmələrinin, intоnаsiyаsının аdi ünsiyyət vаsitələrindən аli 
pоеtik rənglərə çеvrilməsidir. 

Аydın Məmmədоv 
dilçi, siyasi xadim 

 
Elçin möcüzə sevir. İncəsənətin bir dili var: hisslərin və hə-

yəcanların dili. Lakin Elçin üçün möcüzə yalnız fantastika deyil. 
Bu – narahat, axtarışda olan canlı insan qəlbidir, həyatı dərindən 
dərk edən saf və xeyirxah insani münasibətlərdir. Yazıçı çox 
böyük həssaslıqla və incəliklə öz qəhrəmanlarının ən adi bir 
hərəkətini, əhval-ruhiyyəsini, hiss və fikirlərini duyub təsvir edən 
rəssam kimidir.  

Yevgeni Şklovski 
rus ədəbiyyatşünası, tənqidçisi 

 
Elçinin yaratdığı sənət əsərlərinə nə isə diləmək bizim iqti-

darımızda deyil – onlar çoxdandır ki, sənət aləminin zaman və 
məkanında öz həyatlarını yaşayır və zaman baxımından bircə 
göstərici tanıyır - əbədiyyət... 

Məryəm Əlizadə 
professor, teatrşünas 

 
Bir gün dilçi alim Vaqif Aslanovla Dilçilik İnstitutunun dəh-

lizində söhbət edirdik. Elə bu vaxt şux geyimli bir gənc bizə ya-
xınlaşıb şəstlə salam verdi. Gur səslə Vaqif müəllimlə kef-əhval 
tutdu. O gedəndən sonra Vaqif müəllimdən onun kimliyini so-
ruşdum. Vaqif müəllim cavab verdi: “O, gələcəyin böyük yazıçısı 
və böyük alimidir. İlyas Əfəndiyevin oğludur. Elçindir. Ədəbiyyat 
İnstitutunda işləyir! 

 
*  *  * 

1994-cü ilin sentyabrında Füzulinin anadan olmasının 500 
illik yubileyi ilə əlaqədar ədəbiyyat və incəsənət nümayən-
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dələrindən ibarət 128 nəfər heyət Baş nazirin müavini, Xalq ya-
zıçısı Elçinin rəhbərliyi ilə İraqa yola düşdü. Bağdadda və Kər-
kükdə möhtəşəm tədbirlər keçirildi. Nümayəndə heyətinin Kər-
kükü, geri qayıdanda isə Təbrizi ziyarəti Elçinin səyi nəticəsində 
baş tutdu. İraq türkmənlərı yaxşı bilir ki, İraq rejimi illərlə heç bir 
türk nümayəndə heyətini Kərkükə buraxmırdı. Elçin İraqın o 
zamankı diktatoru Səddam Hüseynlə görüşərək nümayəndə 
heyətimizin Kərkükə buraxılması məsələsini çox israrlı şəkildə 
qaldırmış və Səddamın buna razılıq verməsinə nail olmuşdu. 

     Qəzənfər Paşayev 
filologiya elmləri doktoru, professor 

 
Elçin çağdaş türk dünyasının böyük yazarlarından biridir. O, 

Türkiyədə də Bakıdakı kimi məşhurdur və ədəbi-mədəni aləmdə 
nüfuz sahibidir. Yalnız elə “Mahmud və Məryəm” romanını 
götürsək, Markesin “Yüz ilin tənhalığı” əsəri Latın Amerikası 
ədəbiyyatında hansı yeri tutursa, Elçinin də bu ölməz romanı türk 
dünyası ədəbiyyatında o yeri tutur.  

Əli Özgəntürk 
türk alimi 

 
Elçinin hekayələrini oxuyanda mən ən qəribə folklor motiv-

lərini xatırlayıram.  
Oleq Loyko 

rus tənqidçisi 
 

Elçini öz yaşıdları olan yazıçı və şairlərdən fərqləndirən bir 
cəhət var: yeniliklərə daim açıq, çevik düşüncə, milli və dünya 
ədəbi-bədii prosesini ardıcıl izləməkdən doğan çağdaş təfəkkür, 
zamanın ən kiçik təbəddülatlarını belə duymaq və bədii müstəviyə 
keçirmək, nəhayət, bütün bunların nəticəsi kimi gənc ədəbi 
qüvvələrə qarşı daha tolerant, daha doğma münasibət. 

                                       Əsəd Cahangir 
tənqidçi 
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XX əsrin sonuncu onilliklərində cəmiyyətimizdə baş verəcək 
böyük çevrilişlər və dəyişikliklər ərəfəsində ümumi əhval-ruhiy-
yədə, baxışlarda, şüarlarda gedən təbəddülatları, dirçəliş və irəli-
ləyişləri Elçin, bir-birinin ardınca yazdığı üç romanında 
(“Mahmud və Məryəm”, “Ağ dəvə”, “Ölüm hökmü”) o qədər də-
rindən və bəsirətcəsinə əks etdirmişdir ki, bunu tam əminliklə 
yazıçı uzaqgörənliyi, yazıçı “vəhy”i adlandırmaq olar. 

Nərgiz-Ladən Bayramova 
ədəbiyyatşünas 

 
Ünlü Xalq yazıçısı, görkəmli ictimai xadim Elçinin çağdaş 

dünya ədəbiyyatı səviyyəsində, yüksək bədii və elmi-nəzəri siqləti 
ilə seçimlənən, dünyəvi dəyərləri əks etdirən əsərləri öz müəllifi-
nə çoxmilyonlu oxucu auditoriyası qazandırıb. Elçin yaradıcılığı-
nın coğrafi əhatə dairəsi çox genişdir. Yazıçının bədii əsərləri tər-
cümə edilərək dünyanın müxtəlif ölkələrində sevilə-sevilə oxunur. 

    Vəfa Xanoğlan 
sənətşünas 

 
Elçin klassik və modern yazıçıdır.  

Flora Xəlilzadə 
şair, publisist, Əməkdar jurnalist 

 
Elçin dünya ədəbiyyatı dəyərlərini, bu sahədəki təcrübəni 

mükəmməl şəkildə öz yaradıcılıq laboratoriyasından uğurla ke-
çirən çox maraqlı bir yazıçıdır... Rejissor Devid Perri “Şekspir” 
pyesini oxuyub ona valeh olmuşdu. Onun quruluşunda əsər Lon-
donun Avanqard Teatrında müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyuldu. 
Elçinin yaşanmış tarixə ironik, paradoksal şəkildə təqdim edilən 
münasibəti ingilis tamaşaçıları üçün çox maraqlı idi.  

İan Piertdi 
ingilis ədəbiyyatşünası, tərcüməçi 

 
Yaradıcılığına metafizik realizm üslubunda hekayələrlə baş-

layan Elçin Azərbaycan ədəbiyyatının Qızıl fonduna düşmüş həm 
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tarixi romanların, həm absurd dramların, həm sürrealist və realist 
hekayə və povestlərin müəllifidir. 

    Səlim Babullaoğlu 
şair, tərcüməçi 

 
Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, Elçinin yaradıcılığında 

müasirlik, dərin psixoloji hisslər, humanist ideyalar, nəcib duy-
ğular, saf arzular özünü göstərir. 

    Şəmsəddin Abbasov 
nasir, dramaturq 

 
Ədəbiyyatımızın, mənəviyyatımızın, ədəbi ictimaiyyətimizin 

üzərində bir Elçin yaxşılığı, Elçin diqqəti, Elçin qayğısı, Simurq 
quşunun kölgəsi kimi dolanmaqdadır. 

Sərvaz Hüseynoğlu 
şair 

  
Bütün bu eniş-yoxuşlarda, insanı, mənəviyyatı məhv edib al-

çaldan zaman oynamalarında Elçin təmkinini, öz ali yazıçı möv-
qeyini qoruyub saxlaya bildi.  

...Heç bir şeyə uymadan, xırdalanmadan, yönünü, yolunu 
dəyişmədən, dayanmadan işləmək, yazmaq, daim nəyisə dəyiş-
məyə, insanlara, düşüncələrə təsir etməyə tələsmək, bu yolda yo-
rulmadan, usanmadan narahatlıqla çalışmaq – Elçinin qüvvətli, 
şücaətli olduğu ali məqamlar bunlardı. 

      Afaq Məsud 
yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi 

 
Nə mutlu Azərbaycan xalqına ki, Elçin kimi dəyərli, qiymətli 

bir dünyaca yazarı var. 
Əflatun Nemətzadə 

professor 
 

Еlçinin əsərlərində insаnа böyük məһəbbətlə yаnаşı, böyük 
inаm dа ifаdə оlunur. Təsаdüfi dеyil ki, охucu оnun qəһrəmаn-
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lаrının çохunun vаrlığındа, içində bir insаniyyət işığı ilə rаstlаşır. 
Еlçin bir yаzıçı kimi insаndаn bu işığın vаrlığınа nəinki inаnır, 
bunа охucusunu dа inаndırа bilir... 

Tаriхi fаkt və һаdisələrə, tаriхi аdlаrа tаm bir bələdliklə 
yаnаşаn yаzıçı һəttа аyrı-аyrı аdlаrın, misаl üçün dеyək ki, Hip-
pоkrаtın аdının əsərdə əks оlunаn dövrdə Аzərbаycаndа nə 
işlədildiyini ахtаrıb tаpmış və bunа dаir izаһ dа vеrmişdir. 

   Tоfiq Hüsеynоv 
ədəbiyyatşünas, professor 

 
Еlçin 60-cı illərdə ədəbiyyаtımızа gəlmiş və tеz bir zаmаndа 

əsərlərinin pоеtik gücü ilə охucu kütləsinin һörmətini qаzаnmış 
yаzıçılаrımızdаn, Аzərbаycаn nəsrinin təəssübünü qоruyub sахlа-
yаn nümаyəndələrindəndir. Оnun əsərləri mövzusundаn, idеyа və 
məzmunundаn аsılı оlmаyаrаq dаim ədəbi һəqiqəti хаlqın һəqi-
qətindən аyırmаmışdır. “Ölüm һökmü” rоmаnının təһlili bizim 
cəmiyyətimizin təһlilidir. Və bizim хаlqımızın tаriхi tаlеyi və 
gələcək tаlеyi һаqqındа söz demək, düşünmək, dünyа və ölkə 
kоntеkstində Аzərbаycаn fеnоmеninin vаrlığını, mаһiyyətini 
dərindən-dərinə, bütün qаtlаrı, bахış bucаqlаrı ilə аrаşdırmаq, 
idrаk etmək, sаbаһа gеdən yоlumuzu düzgün müəyyənləşdirmək 
üçün imkаn vеrən və bilаvаsitə bu səbr və duşüncəyə, аrаşdırmа 
və təһlilə çаğırаn ibrətli sənət əsəridir. 

Kаmil Vəliyеv 
professor 

 
Elçin müəllim “Sosrealizm bizə nə verdi?” əsərilə bütöv bir 

ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin görməli olduğu işi yerinə yetirib. 
 

*  *  * 
Müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtını оnun һüdudlаrındаn хаricdə 

ləyаqətlə təmsil еdən imzаlаrı düşünəndə Еlçinin аdı yadа düşür. 
Оnun ədəbi-ictimаi mövqеyini bir sözlə ifаdə еtmək оlаr: fəаllıq. 
Tükənməz хаlqа хidmət duyğusundаn bаşlаnаn intеnsiv bir dахili 
nаrаһаtlığın dоğurduğu fəаllıq zərurətini о, bədii əsərlərində və 
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cəsаrətli tənqidində, çıхışlаrındа təlqin еtməyə nаil оlur... Еlçin 
inаdlı yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı аparır. Müаsirlərini sözün sеһri-һəqi-
qəti qаrşısındа sınаğа çəkir. Оnun gənclik еnеrjisi ilə cоşub-dаşаn 
ilһаmlı və nikbin yаrаdıcılığı һəyаt tərzinin dаһа dа gözəlləşməsi, 
аdаmlаrımızın yüksək ictimаi idеyаlаr ruһundа tərbiyə оlunmаsı 
işində müһüm rоl оynаyır. Müаsirlik, һəyаt һəqiqətlərinə һəssаs 
və iti nəzər, хəlqilik və rоmаntik pаfоs müаsir bir sənətkаr kimi 
Еlçin yаrаdıçılığındа... öz əksini tаpаn idеyа-pоеtik vəziyyət-
lərdir. Ədəbi tənqid Еlçinin yаrаdıcılığınа һеç zаmаn lаqеyd 
оlmаyıb. Оnun əsərləri һəmin tənqiddə özunə qаrşı səviyyəli mü-
nаsibət tələb еdib. Məlum, şаblоn, һаmıyа аid оlunаn mеyаrlаrlа 
Еlçinin yаrаdıcılığı һаqqındа söz dеmək mümkün dеyil. 

 
*  *  * 

Azərbaycan xalqının tarixi-mənəvi varlığını, bədii sözü ədə-
biyyat aləmində inadkar inamla qoruyan, əks etdirən yazıçı və 
tənqidçilərdən biri çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının canlı klassiki 
Elçindir. O təkcə ədəbi-tarixi prosesdə yox, ümumiyyətlə, milli-
ictimai fikirdə özünəməxsus yeri olan əvəzolunmaz yazıçı, ictimai 
xadim, təəssübkeş vətəndaş və nəcib insandır.   

 Nizаməddin Şəmsizаdə 
ədəbiyyatşünas, professor 

 
Еlçinin əsərlərindən yаrаnаn dünyа mоdеli bizim bildiyimiz 

dünyаnı bu dоlğunluqlа, bu nəsə оlа bilənlərin, оlа biləcəklərin, 
оlаsılаrın çохluğunu göstərir... Еlçin bədii tеksti аçılа-аçılа çох 
nаzik, çох yumşаq örtük kimi göstərdiklərinin üstünə düşürlər, 
şеylərin, nəsələrin, хаrаktеrlərin əyrisini, düzünü, gеnişliyini, 
һаmаrlığını, çıхıntısını аlırlаr. Еlçinin söylənti tərzi pоvеstlərində 
və һеkаyələrində əsаsən silsilə cümlələrdən аlınmış iri cüm-
lələrdən yığılır. Öz ədəbiyyаtımızdа bugünün kökü gеdib çıхır 
Füzuli nəsrinə, sоnrа dа Mirzə Fətəliyə, Mirzə Cəlilə... Еlçin nəs-
rinin söyləmə, söһbət tərzi tеz-tеz... mifik təsir qаzаnır... Еlçinin 
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əsərlərində о qədər tаpıntılаr vаr ki, оnlаrı һаçаnsа gеniş şəkildə 
аrаşdırmаq lаzım gələcək. 

             Niyаzi Mеһdi 
professor, filosof, tənqidçi 

 
“Türk dünyasına xidmət” mükafatını mən yüksək qiymət-

ləndirirəm və onu böyük yazar Elçinə təqdim etməkdən məm-
nunluq duyuram. Qırx il bundan əvvəl Sovet İttifaqına səfərim 
zamanı gənc yazar Elçinlə bir- birimizi tanımadan eyni teatr 
zalında olmuşuq. Qırx il keçib. Biz böyük yazar Elçinlə 
“Dədəman” zalında yana-yana oturmuşuq. Ürəklərimiz isə millə-
timizə və vətənimizə eyni məhəbbətlə döyünür. Bu, çox sim-
volikdir. Bizi birləşdirən bu məhəbbət daimidir... 

Süleyman Dəmirəl 
Türkiyənin 9-cu Prezidenti 

 
Əzizim Elçin! Arzu edirəm ki, sənin dağ yollarına bənzəyən 

həyat yolun nə qədər çətin olsa da, həmişə yeni yaradıcılıq zir-
vələrini fəth etməyə özündə güc tapasan! 

 
*  *  * 

Əzizim Elçin. Sənin yubileyin cavan kimi görünə bilər. 
Ancaq biz bilirik ki, bu yaş uğurlu ədəbi yaradıcılıq onilliklərinin 
və XXI əsrin başlanğıcı kimi çox maraqlı bir tarixi dövrdə dövlət 
xidmətinə həsr etdiyin illərin toplamıdır. Bütün bu iş, əmək və 
xidmət illərini doğma Azərbaycan naminə böyük xidmət dövrü 
adlandırmaq olar. Müstəqil dövlət quruculuğunda bu qədər fəal 
iştirak etmək kimi çətin bir xoşbəxtlik sənin heç də hər müasirinə 
nəsib olmayıb. Belə günlərdə droma insanlar nə arzu edirlərsə, 
sənə, əziz dostum və qardaşım, onların hamısını arzulayıram.  

    Oljas Süleymenov 
Qazaxıstan Xalq şairi, ictimai xadim 

 
Elçinin maraqlı “Gümüşü Furqon” (“Bir görüşün tarixçəsi” - 

tərc.) povesti H.Mitinin tərcüməsində “Yunost” jurnalında dərc 
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edilmişdir. Gənc müəllifin rus dilində ilk dəfə çap olunmuş bu 
əsəri bizim jurnalın redaksiya heyəti tərəfindən yüksək qiymətlən-
dirilmişdir, ən əsası isə yaxşı oxucu poçtuna malikdir. 

Boris Polevoy 
rus yazıçısı 

 
Əziz Elçin! “Mahmud və Məryəm” həm fəlsəfi konsepsiya-

sının dərinliyi, həm də bədii ifadə baxımından məndə böyük 
təəssürat yaratdı, siz əsl ustadsınız. Siz məni tamam yüngülcəsinə, 
heç geriyə də boylanmadan uzaq dövr insanlarının dünyasına 
daxil etdiniz. Siz öz əsas fikrinizi necə də dəqiq müəyyənləş-
dirmisiniz: böyüklük, əzəmət – istər həqiqi, istərsə də xəyali olsun 
– öz mahiyyəti etibarilə faciəvidir. 

Mənə düşüncələr, təşvişlər və heyranlıqlar bəxş edən saatlara 
görə sizə “çox sağ ol” deyirəm... 

Mustay Kərim 
Başqırdıstanın  Xalq şairi 

 
Tarix yalnız elmin şərh etdiyi tarixi fakt deyil, həm də tarixi 

detaldır. Tarixi dövrün obrazı bizim şüurumuzda əksərən ədəbiy-
yatın – Şekspirin tarixi xronikaları, Stendal, Hüqo, Dümanın 
romanları, Lev Tolstoyun “Hərb və sülh” epopeyası sayəsində 
yaranır. Öz dövrünün surətini yaratmaqda nəinki Şoloxovun 
“Sakit Don”, ya Aleksey Tolstoyun “Əzablı yollarla” kimi epik 
əsərləri, eləcə də, məsələn, Yuri Trifonovun “Şəhər povestləri” 
iştirak etmişlər ki, buradakı məişət təfsilatları zaman ötdükcə 
tarixi detal əhəmiyyətini kəsb edəcəkdir. Azərbaycan yazıçısı 
Elçinin “Ölüm hökmü” adlı yeni romanı da bu cərgədə durur. 

Yelena Movçan 
rus yazıçı-publisisti  

 
Biz bu gün fəxr edirik ki, türk dünyasının böyük yazıçısı 

Elçin universitetimizin qonağıdır. Onun əsərləri də, fəaliyyəti də 
yüksək təqdirə layiqdir.  

Prof. Dr. Özər Ərənman 
Memar Sinan Universitetinin prorektoru 
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Elçin özü hekayələrindəki fantastik hadisələrin reallığına ina-
nır, lakin hamı buna inanmır. Ona görə də yazıçının qəhrəmanları 
öz başlarına gələnləri yalnız onları başa düşəcək, yəni ruh etbarilə 
onlarda doğma olan adamlara etibar edir. 

Pavel Ulyaşov 
rus şairi və tənqidçisi 

 
Böyük ədibin, İlyas Əfəndiyevin yolunu uğurla davam etdi-

rən Elçin çağdaş bədii-estetik fikrimizin əvəzsiz simalarından biri 
kimi daim ədəbiyyatşünaslığımızın, ədəbi tənqidimizin diqqət 
mərkəzindədir. Bu gün bəlkə də Elçin qədər populyar və orijinal 
sənətkarımız yoxdur... 

Nizami Tağısoy 
professor, ədəbiyyatşünas, tənqidçi 

 
Elçinin haqqı var desin ki, ədəbi tənqidi belə yazarlar. Amma 

demir.  
Elçinin haqqı var desin ki, nəsri belə yazarlar. Amma demir. 
Elçinin haqqı var desin ki, səhnə əsərini belə canlandırarlar. 

Amma demir.  
Fərq etməz. Özü deməsə də, bunları müəllifin ölkədə və 

dünyada qazandığı uğurlar deyir.  
Qərib Mehdi 

yazıçı  
 
Elçin ştamplardan qaçır, adi üsullardan qaçır. O, psixoloqdur, 

O, ən mürəkkəb situasiyalarda belə, “xislət dərinliyinə” daxil 
olur.” 

Vladimir Boborikin 
rus ədəbiyyatşünası 

 
Elçin çağdaş türk ədəbiyyatının böyük nümayəndəsidir. Onun 

yaradıcılığı sübut edir ki, sovet rejimi dönəmində də böyük türk 
ədəbiyyatının sanballı nümunələrini yaratmaq mümkün olub. 
Elçinin istedadı rejimin tələblərini üstələyə bilib, insanların daxili 
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aləminə ideolojidən kənar olan gur işıq saçmağı bacarıb. Buna 
görə də Elçin bu gün Türkiyədə ən populyar yazıçılardan biridir. 
Son on ildə onun Türkiyədə on beş kitabı nəşr edilib, Ankara, 
Konya, Ərzurum Dövlət teatrlarında dram əsərləri uğurla tamaşa-
ya qoyulub, əsərləri Türkiyə universitetlərində tədqiqat obyektinə 
çevrilib. Bu cür uğur Türkiyədə çox az yazıçıya qismət olur. 

Dr. Rahim Tarım 
türk ədəbiyyatşünası 

 
“Mahmud və Məryəm” romanı çağdaş ədəbiyyatımızın qızıl 

fonduna daxil olan nadir əsərlərdəndir... 
...Elçinimiz necə sürətlə boy atdı, Doğunu və Batını mənim-

səyən parlaq bir ədəbiyyat bilicisinə, filosof qüdrətli nəzəriyyə-
çiyə çevrildi... 

...Sənin oxucun olmaq çətindir, əziz Elçinimiz! Çünki əsl 
qəhrəman hökmü ilə saçdığın inciləri yığıb-yığışdırmaq olmur... 
 

*  *  * 
Möcüzə məqalələrdən biri Elçinin “Sübh şəfəqinin işığı” 

əsəridir. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 17 sentyabr 1982-ci 
il tarixli sayında basılmış bu gözəl məqaləni iki dəfə oxumuşam. 
Yenidən oxumağa və tam mənimsəməyə ehtiyac duyuram. Elçi-
nimizin burada kələfin ucunu Şərq ilə Qərb renesansı arasındakı 
minlərcə bağlardan birini aşkarlaya bilmişdir. Hüseyn Cavid ilə 
İtaliya renesansının nümayəndəsi Cambatista Ciraldi Çinto (1504-
1573) arasındakı tipoloji ədəbi oxşarlıq bir sənətkarın digərinə 
təsirinin daha çox, universal dünya renesansının hərəkət dalğaları 
kimi aşkarlanır.  

Xəlil Rza Ulutürk 
Xalq yazıçısı  

 
Elçinin pyesləri dünya dramaturgiyasının layiqli nümu-

nələridir. 
Tuncər Cücənoğlu 

türk dramaturqu 



Biblioqrafiya 
 

  53 

Еlçin möcüzələri sеvir, о zərif və mеһribаn nаğılçıdır, о kə-
dərli bir sеһrkаrdır, bərq vurаn, qızılı, gümüşü rənglərə üstünlük 
vеrən imprеssiоnistdir... 

Lеv Аnninski 
rus ədəbiyyatşünası, tənqidçisi 

 
Еlçin bizim ədəbiyyаtımızdа öz səsi, istedаdı ilə özünəməх-

sus yеr tutur. Охuculаrlа qаrşılıqlı ünsiyyətə görə bаşqаlаrınа 
bənzəmir. Yаzıçı оndа хоşbəхt һеsаb оlunur ki, охuculаr оnа qаr-
şı diqqətli оlur və оnunlа ünsiyyətdə оlmаğа çаlışırlаr. Bunа görə 
də yаzıçı bütün һəyаtı bоyu sаnki охuculаrlа “bоrc” içərisində 
yаşаyır.  

Mаrk Pеyzеl 
rus yazıçı-publisisti 

 
Еlçin хеyirхаһ qəһrəmаnını gözəllik və ülvilik аrzusu ilə və 

bunlаrın һəyаtа kеçirilməsi ümidi ilə yаşаdır. 
Еlçin “Qеyri-fаntаstik һеkаyələr” silsiləsində göstərir ki, mö-

cüzə təkcə nаğıllаrdа yох, һəm də rеаl һəyаtdа bаş vеrə bilər; əsl 
səаdət və gözəllik insаnın mаyаsındаdır оnun vicdаnındа, özünə 
və mənəvi bоrclаrınа sədаqətli оlmаq bаcаrıqlığındаdır. 

Еlçin sаğlаm vаrlığа çıхış yоlunu əхlаqi-еtik plаndа dа ахtаrır, 
bunu insаnın özü üzərində fаntаstik, möcüzəli qələbəsində görür. 

Zоyа Kеdrinа 
rus tənqidçisi 

 
Elçin yaradıcılığı artıq neçə illərdir ki, iki qardaş ölkə arasın-

da mənəvi körpü rolunu oynayır.  
Dr. İldəniz Kurtulan 

tərcüməçi  
 
Elçin öncə “Mahmud və Məryəm”, sonra “Ağ dəvə” və lap 

axırda “Ölüm hökmü” romanlarını qələmə almaqla həmin vaxta 
qədər yazmadıqlarını yazdı. Və həqiqətən Elçinin yaradıcılığında, 
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında bu əsərlərin yeri görünürdü.  

Vaqif Bəhmənli  
yazıçı, publisist, Əməkdar mədəniyyət işçisi 
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Əziz və hörmətli Elçin müəllim! 
Sizə - böyük yazıçı və alimə ürəkdən gələn təbriklərimi çat-

dırmaqdan dərin sevinc duyduğumu bildirirəm. Siz ləyaqətlə ya-
şadığınız bu ömrün 50-yə çatmamış zaman kəsiyində Azərbaycan 
ədəbiyyatının və ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında artıq bir 
əsrlik işlər görmüş, mədəniyyət və elmimizə bənzərsiz bədii və 
elmi töhfələr vermisiniz.  

Qoy ömrünüz həmişə belə əzəmətli və işıqlı olsun.  
Ağamusa Axundov 

akademik   
 
Bilməzdim ki, Elçin müəllim, qadınların daxili aləminə bu 

qədər bələd insandı.  
Bəsti Cəfərova 

Xalq artisti  
 
Bu yaxınlarda mən “Literaturnıy Azerbaydjan” jurnalının 

köhnə nömrələrini yerbəyer edirdim və B.Portnovun tərcümə-
sində Elçinin “Mahmud və Məryəm” romanını yenidən oxudum. 
Çox böyük zövq aldım, birinci dəfə olduğu kimi, yenə də bir-
nəfəsə oxudum. Bu – Azərbaycan Romeo və Cülyettasıdır.  

Yevgeniya Nevmerjitskaya 
Xalq artisti   

 
Mənə... Elçinin əsərlərində zəngin milli xarakterli obrazlar 

yaratmaq qismət olub. 
Hacı Murad Yegizarov  

Xalq artisti 
 
Qərinələr ötür və gələn nəsillərə Homer dövrü, Nizami dövrü, 

Füzuli dövrü, Mirzə Cəlil dövrü və s. kimi zaman adalarına 
səyahət etmək imkanı yaranır. Və artıq deyə bilərik ki, bu sırada 
Elçin dövrü adlı bir ada da var. O adanın sakinləri – Elçinin 
təxəyyülündən doğulan obrazlar, qəti əminliklə vurğulaya bilərik 
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ki, artıq zamanın sınağından çıxmış, ədəbiyyatda əbədiyyət sta-
tusu qazanmış obrazlardır.  

 
*  *  * 

Azərbaycanda ən çox oxuyanların müsabiqəsi keçirilsəydi, 
birinci yeri Elçin müəllim tutardı... Elçinin “Ədəbi düşüncələr”i 
2-3 universitetin verdiyindən artıq bilik verə bilər. 

Yaşar 
yazıçı, tərcüməçi  

 
Biz fəxr edirik ki, məmləkətimizin Elçin kimi istedadlı Xalq 

yazıçısı, sədaqətli oğlu, görkəmli dövlət xadimi vardır. Müqəddəs 
ruhu xalqımızın qəlbində əbədi yurd salan İlyas müəllimin yolunu 
şərəflə davam etdirdiyi üçün Elçinə minnətdarıq.   

Hacıbaba Bağırov 
Xalq artisti  

 
Elçinin məqalələrinin hər biri ədəbi hadisəyə çevrilir.  

Vaqif Yusifli 
filologiya elmləri doktoru 

 
Antuan de Sent Ekzuperi deyirdi ki, su nəinki həyat üçün 

zəruridir, su həyatın özüdür. Bu yozumda Elçin də ədəbiyyatın 
özüdür. Yəni necə ki, həyatı susuz təsəvvür etmək olmaz, Azər-
baycan ədəbiyyatını da Elçinsiz, o cümlədən bizim başqa böyük 
sənətkarlarımız olmadan təsəvvür etmək çətindir.  

Teymur Kərimli  
AMEA-nın müxbir üzvü 

 
Milli ədəbi düşüncə tərzində ən yeni dövr ədəbiyyatın qüd-

rətli nümayəndələrindən biri də Elçindir. Elçin 60-cı illər ədəbiy-
yatının böyük yaradıcılarındandır... Elçin xalqımızın milli dəyər-
lərinin daim keşiyindədir. 

Azad Nəbiyev 
AMEA-nın müxbir üzvü 
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Elçinin – dövlətçiliyimizdə, ədəbiyyatımızda halal haqqı və 
danılmaz payı olan, ömrünün müdrik çağlarını yaşayan, bir-
birindən qiymətli roman və povestləri, səhnə əsərləri ilə həm 
oxucuları, həm tamaşaçıları sevindirən, xalqımızı arzuolunan 
mötəbər kürsülərdə ləyaqətlə təmsil edən məşhur Azərbaycan 
yazıçısının – gənclik həyəcanı və ağsaqqallıq təmkini ilə yazdığı 
əsərləri sevə-sevə, sevinə-sevinə oxuyuruq.  

Zəlimxan Yaqub  
Xalq şairi  

 
Düzdür, mən Elçinin heç bir pyesində iştirak etməmişəm, 

amma o, mənim ən çox sevdiyim dramaturqdur.  
Həsənağa Turabov 

Xalq artisti  
 
Elçin xoşbəxt insandır ki, onun İlyas Əfəndiyev kimi vali-

deyni, atası, müəllimi və ustadı olub. İlyas Əfəndiyev də xoşbəxt 
atalardandır ki, ocağında iki əvəsziz izi qalıb! 

Ziyad Səmədzadə 
akademik 

 
Mən “Yol qeydləri”nəcən Elçinin bütün əsərlərini oxumu-

şam. Abşeron koloriti ilk hekayə və povestlərinin, 80-ci illərdə 
yazdıqlarının, romanlarının və absurd hekayələrinin, komediya-
larının dadı indiyəcən damağımdadır. Mən şəxsi arxiv mədəniy-
yətini, şəxsi kitabxana təşkili işini, vaxtdan dəqiqəsinəcən istifadə 
və əsas işi qeyri-əsasdan ayıra bilmək bacarığını ondan öyrənmi-
şəm. Biz onun Hötedən tutmuş “Azərbaycan dəmiryolçusu” 
qəzetinə qədər hər şeyi oxumasına mat qalardıq.  

Rafiq Tağı 
yazıçı  

 
Bugünkü ədəbi-mədəni həyatımız üçün Elçin yaradıcılığı bir 

ehtiyaca, zərurətə çevrilib.  
Elçin – nasirdir, dramaturqdur, publisist, ssenarist və tərcü-

məçidir.  
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Elçin – alimdir, tənqidçidir. 
Elçin – ictimai xadimdir, böyük şəxsiyyətdir. 

Seyfəddin Eyvazov  
ədəbiyyatşünas, tənqidçi  

 
Türk dünyasının böyük yazarı Elçinin yaradıcılığı yalnız qar-

daş Azərbaycanda və ümumiyyətlə, yalnız türk dünyasında deyil, 
çağdaş dünya ədəbiyyatında layiqli yer tutur.  

Ömür Ceylan 
professor, türk ədəbiyyatşünası   

 
Mən böyük yazarımız Elçinə “xocam” deyə müraciət etmək-

dən şərəf duyuram. Xocamızın bizim universitetin Onursal (Fəxri) 
doktoru seçilməsini hər birimiz kimi, mən də yüksək qiymətlən-
dirir və bundan şərəf duyuram.  

Dursun Koçer  
professor, İstanbul  Kültür Universitetinin rektoru 

(525-ci qəzet, 29 yanvar 2011)  
 
 Bir problem qalırdı: bir nəzəri metod kimi, sosrealizmin da-

xili mexanizmini, onun tarixi missiyasını açıqlamaq lazım idi. 
Bunu Elçin etdi. Bəlkə də, bunu Elçindən yaxşı edən olmazdı. 
Bunun üçün elmi və bədii yaradıcılıq qələminin birliyi gərək idi. 
Digər tərəfdən, bu prosesin içində olmaz lazım idi. Hər iki halda 
Elçin kimi, bu prosesə hərəkət verənlərdən olmalı idi.  

Yusif Seyidov  
professor, dilçi, ədəbiyyatşünas 

 
Elçin böyük vətəndaş və yazıçı təəssübü ilə mətbuat və 

ədəbiyyat mühitimizdə açıq söhbətə, diskussiyaya meydan açır.  
Şamil Vəliyev 

professor, ədəbiyyatşünas  
  
Abşeron təbiətini də, bu bölgənin adamlarını da Elçin qədər 

real, cazibədar təsvir edən ikinci yazıçı tanımıram. Şukşin rus 
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şimalını hansı vüsətlə təqdim edirdisə, Elçin də Abşeronu belə bir 
sənətkarlıqla ədəbiyyata gətirdi.  

Şirindil Alışanov 
professor, ədəbiyyatşünas, tənqidçi  

 
Mən çox rollar oynamışam, bütün rolları sevirəm, hamısı 

ləzzət verir, amma bu ləzzətin içində tam bir ləzzətlisi var. Elçinin 
“Mənim sevimli dəlim” əsərində oynadığım Baş redaktor rolu. O 
əsəri çox sevirəm və o rolu nə qədər oynasam da, doymaram.  

Səyavuş Aslan 
Xalq artisti 

 
Təkcə Türkiyədə yox, bütün dünyada Azərbaycanın tanınma-

sı üçün “Vətən” Cəmiyyətinin, onun başkanı, köhnə və sadiq dos-
tum Elçin bəyin xidməti əvəzolunmazdır.  

Səbri Araz 
Türkiyə millət vəkili   

Elçin bir yazıçı kimi bütöv xarakterlər və mənəvi dünyası 
zəngin olan bədii obrazlar ustasıdır.  

Vaqif Arzumanlı 
professor, ədəbiyyatşünas, tənqidçi 

 
İstər lirik hekayələrində,  istərsə də, psixoloji-fəlsəfi, tarixi və 

mövcud müasir həyatımızdan götürülmüş povest və romanlarında 
onun bir yazıçı kimi oxucu auditoriyası tərəfindən rəğbətlə qar-
şılanması ilk növbədə məhz sadaladığımız cəhətlərlə bağlıdır.  

Zəngin, bədii yaradıcılıq uğurları ilə yanaşı, Elçin həm də ic-
timai xadim kimi geniş fəaliyyət diapozonuna malik şəxsiyyətdir. 
Bunu o istər “Vətən” Cəmiyyətini yaradıb ona rəhbərlik etdiyi 
illərdə, istərsə də hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Baş nazi-
rinin müavini kimi məsul bir vəzifə apardığı vaxtda sübut 
etmişdir.  

Dəfələrlə çox məsuliyyətli və nüfuzlu beynəlxalq görüş və 
toplantılarda Azərbaycanı layiqincə təmsil edən Elçin xalqımızın 
və torpağımızın taleyüklü məsələlərini, ağrı və acılarını dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmağa cəhd göstərmişdir.  
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*  *  * 
Dərd, kədər, sevinc, məhəbbət, ayrılıq, ölüm... ayrı-ayrı 

xalqlar üçün deyil, bütün insanlar üçün xarakterikdir. Elçinin 
pyeslərinə də bu aspektdən, bu səpkidən yanaşmaq lazımdır. Belə 
cəhətlər isə əsərləri ilə dünyanı dolaşan böyük sənətkarlara xasdır. 
Bu xüsusiyyətlər Elçin dramaturgiyası üçün də xarakterikdir... 
Elçinin sənətkar kimi həyata baxışı, dramaturgiyası qeyri-adi 
olduğu üçün teatrlar ona müraciət edirlər.  

Aleksandr Şarovski  
Xalq artisti  

  
Azərbaycan hekayəçiliyinin ən öndə gedən isimlərindən biri 

olan Elçinin hekayələrinin Türkiyə ədəbiyyatı üçün “təzə qan” 
olacağına inanırıq.  

D-r. Yusif Gədikli 
türk ədəbiyyatşünası  

 
Böyük nasir və dramaturq, ədəbiyyatşünas və tənqidçi Elçin 

müasir həyatın, real gerçəklikdəki hadisələrin, sarsıntıların və 
ümumiyyətlə, bütün vaqeələrin mahir müşahidəçisi olmaqla bə-
rabər, həm də keçmiş zamanların, dünyanın ilk baxışdan bəlkə də 
paradoksal görünən əzəli problemlərinin mahir salnaməçisidir.  

Dmitri Balan 
professor, rumın ədəbiyyatşünası   

 
Mən Elçinlə ilk dəfə 1986-cı ilin yayında tanış olmuşam. O 

zaman mən İstanbul  Böyük Bələdiyyə başqanı idim. Elçin isə 
İzmir Bələdiyyə başqanı B.Özfaturanın dəvəti ilə Bakıdan Mos-
kvaya, oradan İstanbul a gəldi. Buradan da İzmirə gedəcəkdi. 
Mən Elçin haqqında hələ o zaman çox eşitmişdim, ona görə də 
Özfatura ilə birlikdə Hava limanına gedib, Elçini qarşıladım. 
Onunla qısaca söhbətimiz zamanı Elçinin türk tarixi, türk ədə-
biyyatı haqqında bilgiləri, söylədiyi mülahizələr, onun hələ sovet 
zamanı gizlətmədiyi, cəsarətlə bildirdiyi siyasi dünyagörüşü, türk 
dünyası barədə düşüncələri mənə elə təsir etdi ki, heç olmasa bir 
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gün mənim qonağım olmasını israr etdim. Doğrudan da bir gün 
mənim qonağım oldu. Axşam söhbət əsnasında söz Füzulidən 
düşdü. Mən Füzulidən dedim, Elçin Füzulidən dedi, gözəl bir 
axşam keçirdik. Səhər onu İzmirə yola salarkən soruşdum ki, 
mənə nə tapşırığı var, nə şəxsi istəyi var? Elçin dedi: “Bədrəddin 
bəy, siz ki, bu qədər Füzuli babamızı sevirsiniz,bəs nə üçün 
İstanbul da Füzulinin heykəli yoxdur?” Bu söz mənə təsir etdi, 
dedim: “Elçin bəy, əziz qardaşım, siz gələn dəfə İstanbul a gə-
ləndə Füzulinin heykəli olacaq!” Belə də oldu. Bəbəkdə Füzulinin 
möhtəşəm heykəlini ucaltdıq. O heykəlin ucaldılması Elçinin 
mənə dediyi o sözlərdən başladı. Bizim elə professorlarımız, 
alimlərimiz var ki, İstanbul da yaşayırlar, ancaq hələ gedib o hey-
kəli görməyiblər. Elçin isə, mən bilirəm, İstanbul a hər gəlişində 
Füzuli babamızın heykəlini ziyarət edir.  

Bədrəddin Dalan 
ictimai xadim, keçmiş İstanbul  Böyük  

Bələdiyyə başqanı     
 



Biblioqrafiya 
 

  61 

 
 

ELÇİNİN KİTAB HAQQINDA  
FİKİRLƏRİ 

 
Kitab doğmalığı 

Mən kitab rəflərimdə düzülmüş kitabların hamısını bir-bir 
tanıyıram və məndə belə bir təəssürat var ki, o kitabların da hər 
biri məni tanıyır.  

 
 

Kitab küskünlüyü 
Son zamanlar deyirlər ki, bizdə kitaba maraq azalıb, həvəs 

itib. Mənə elə gəlir ki, əksinədir. Kitab özü bizdən küsüb. 
 

 
Kitab və illuziyalar aləmi 

Anatol Frans yazırdı ki, “xoşbəxtliyin resepti – illüziyasız 
yaşamaqdır”.  

Kitab da gərək illüziyalar yaratmasın. İllüziyalar yaradan 
kitab – bədbəxtlik carçısıdır. 

 
 

Kitab və oxucu 
Bəzən kitab oxucunu zorlayır. Bəzən də əksinə olur. 
 

 
 



Elçin 

 62 

 
 

ELÇİNİN “ƏDƏBİ DÜŞÜNCƏLƏR”indən 
    

Beş böyük rus romanı 
Mənim üçün rus ədəbiyyatının ən böyük romanı “Hərb və 

sülh”dür. Mən bu cümləni yazdım və fikrimdə beş böyük rus ro-
manı canlandı: “Hərb və sülh”, “Oblomov”, “Sakit Don”, “Ustad 
və Marqarita”, “Peterburq”. 

Qəribədir (bəlkə burada qəribə bir şey yoxdur?), mənim bu 
siyahımda Dostayevski yoxdur.   

 
Ən böyük kitab 

İlahi kitablardan sonra, bəşərin yaratdığı ən böyük kitab “Don 
Kixot”dur.  

Yer kürəsində kimlər yaşayır? necə yaşayır? insan nə olan 
şeydir? xislət nələrə qadirdir? həyatın mənası nədir? sevinc nədir, 
kədər nə? məhəbbət nə olan şeydir? bəs riya? fariseylik? sədaqət? 
qəhrəmanlıq? alicənablıq? və s., və i.a. başqa bir sivilizasiyanın 
bu və minlərlə (!) bu kimi suallarına ən dəqiq cavabı “Don Kixot” 
verə bilər. 
 

Sabirin dahiliyi 
Sabirin dahiliyi yalnız onda deyil ki, köhnə formaya yeni 

mövzu və məzmun gətirdi (bu, öz yerində!), əsas ondadır ki, 
mollaxana təhsili görmüş və müəllimliklə bərabər, primitiv 
şəkildə sabun bişirib satan bu adam üçün: 

“Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır, 
Biz hələ avtomobil minməyiriz” psixologiyası son dərəcə 

doğma idi, içindən qopub gələn mənəvi ehtiyacın ifadəsi idi, onun 
istedadının tərkib hissəsini təşkil edirdi. 

 
Dahiyanə sadəlik 

Böyük məhəbbət şairləri var, məhəbbət haqqında bu qədər 
yazılıb, amma naməlum bir müəllifin (xalqın!) dediyini: 
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Küçələrə su səpmişəm, 
Yar gələndə toz olmasın. 
- kim deyib? 
Hər halda mən belə bir dahiyanə sadəliyə, səmimiliyə yazılı 

ədəbiyyatda rast gəlməmişəm. 
 

“Ağ gəmi”ni oxuyandan sonra 
Çingiz Aytmatovun “Ağ gəmi” povestini oxudum. Çingiz 

“Cəmilə”ni yazanda Azərbaycanda onun ədəbi nəslindən olan və 
ondan daha yüksək bir bədiiliklə, ondan daha bir dərinliklə yazan 
yazıçılar var idi. 

Ancaq Çingiz əsərdən əsərə dərinlərə getdi, bizimkilər isə, 
əsərdən əsərə üzə qalxmağa başladılar. 

Mən səbəbini tapa bilmirəm. 
 

Mənim hekayə antologiyam 
Bu gün günorta Yazıçılar İttifaqında partiya iclası gedirdi və 

mən də - tamam başqa bir aləmdə idim. Fikrimdə hər yazıçıdan 
bir hekayə götürmək şərtilə “Azərbaycan hekayə antologiyası” 
tərtib edirdim: 

Füzuli    “Şikayətnamə” 
Mirzə Fətələli Axundov  “Aldanmış kəvakib” 
Cəlil Məmmədquluzadə  “Poçt qutusu” 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev  “Bomba” 
Süleyman Sani Axundov  “Qaraca qız” 
Abdulla Şaiq   “Məktub yetişmədi” 
Süleyman Rəhimov   “Su ərizəsi” 
Mehdi Hüseyn    “Rəqiblər” 
İlyas Əfəndiyev   “Qırçı və qızıl gül” 
İsa Hüseynov    “Plyajda” 
Salam Qədirzadə   “Xəzan yarpaqları” 
Anar                “Keçən ilin son gecəsi” 
Yusif Səmədoğlu    “Foto “Fantaziya” 
Və nəhayət:  
Elçin     “Parisdə avtomobil qəzası”  
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 (Dünən gecə, yəni avqustun 17-də gözəl Şüvəlanda bu he-
kayənin nöqtəsini qoydum.) 

Əlbəttə, bu hekayələrdən biri nisbətən yüksək səviyyədədir, o 
birisi nisbətən az, amma elə bilirəm ki, bunlar bir yerdə Azər-
baycan hekayəsi barədə təsəvvür yaradır. 
 

Ağabəyim Ağanın beyti 
Bu gün 44 yaşım tamam olur və səhər yuxudan oyandığım 

dəqiqədən Ağabəyim Ağanın məşhur beyti fikrimdə dolaşır: 
 
Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi, 
Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi?... 

 
Atam deyir, ki, Cəlil dayı∗ da tez-tez bu beyti yadına salır-

mış... 
Bu iki misrada cəmi doqquz sözdən istifadə olunub (qalanı 

təkrardır) və ədəbiyyat dediyimiz sirri-xuda da elə burasındadır: 
bu doqquz söz səni əfsus və heyhatlarla dolu elə bir qəmli-qüssəli 
hisslər aləminə çəkib aparır ki, doqquz yüz, hətta doqquz min söz 
də bunu ifadə etməkdə acizdir. 

Və bu yerdə ədəbiyyatla zaman qəribə bağlarla (estetik bağ-
larla!) bir-birinə bağlıdır: on il bundan əvvəl – mənim 34 yaşım 
tamam olanda yəqin ki, bu hisslər aləmi mənim üçün bir o qədər 
dərin deyildi, on il bundan sonra da – Allah bu ömrü mənə qismət 
eləsə  - olsun ki, bu iki misranın gözəlliyi mənim üçün daha artıq 
olacaq (bədiiliyi artacaq!?) və o hisslər aləmi də dəyişəcək 
(dərinləşəcək!?). 

 
Osman Sarıvəllinin iki misrası 

On-on beş il bundan qabaq – onda universitetin tələbəsi idim, 
qarışqaların həyatı barədə nə qədər elmi, elmi-kütləvi ədəbiyyat 
var idisə, tapıb oxuyurdum və bu qarışqa həyatı mənim üçün 
dünyanın qəribə möcüzələrindən biri idi, amma bu da bir qəribə 

                                                            
∗ İlyas Əfəndiyevin dayısı, görkəmli teatr xadimi Cəlil bəy Bağdadbəyov.  
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əhvalatdı! Mən hər dəfə qarışqa görəndə, yadıma o elmi ədəbiyyat 
yox, Osman Sarıvəllinin iki misrası düşür:  

 
Döydü yağış məni, döydü qar məni, 
Bir qarışqa minsəm, aparar məni... 

 
Özü də bu iki misra, əslində, qarışqaya həsr olunmayıb, dün-

yanın minbir üzünü görən, şaxtasına-boranına düşən insana həsr 
olunub, amma burada mənim üçün qarışqanın (hambal qarış-qa-
nın! Zəhmətkeşin!) gözəl bir obrazı var. 

 
Çexov mənim üçün kimdir? 

Çexov mənim üçün ilk növbədə dahi dramaturqdur və yalnız 
bundan sonra böyük hekayəçi. 

 
Mirzə Fətəli, Mirzə Cəlil və Üzeyir bəy 

İndicə M.F.Axundov haqqında essenin son nöqtəsini qoy-
dum.  

XIX-XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti tarixində mühüm (və 
bədii estetik baxımdan, çox maraqlı) bir cəhət üç böyük sənətkar 
– M.F.Axundov, C.Məmmədquluzadə və Ü.Hacıbəyov üçün sə-
ciyyəvidir (deməli mədəniyyət tariximiz, ədəbiyyatımız üçün 
səciyyəvi bir hadisədir!). 

Mirzə Fətəli altı komediyası ilə keçən əsrin ortalarına qədər 
Azərbaycan xalqının (qədim və zəngin ədəbiyyata malik bir xal-
qın) tanımadığı bir janrı – dramaturgiyanı, həmin xalqın ədəbiy-
yatının milli faktoruna çevirdi. 

Mirzə Cəlilə qədər Azərbaycan hekayəsi mövcud idi (Fü-
zulinin “Şikayətnamə”si, Mirzə Fətəlinin “Aldanmış Kəvakib”i – 
hərçənd tənqidimiz bəzən bu əsərlərin janrını başqa cürə müəy-
yənləşdirir – və s.), amma bir janr kimi, formalaşmamışdı və 
Mirzə Cəlil “Poçt qutusu”yla, “Qurbanəli bəy”lə, “Pirverdinin 
xoruzuy”la, “Saqqallı uşaq”la nəinki bu janrı formalaşdırdı, onu 
Azərbaycan ədəbiyyatının, hərgah belə demək mümkünsə, milli 
janrına çevirdi. 
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Və bu sənətkarların istedadı sayəsində xalq bu yad (!) janrları 
dərhal qəbul etdi və nəinki qəbul etdi, Hacı Qara, yaxud Qurba-
nəli bəy, yaxud Məşədi İbad – Molla Nəsrəddin və ya Bəhlul 
Danəndə kimi, xalqın bədii qəhrəmanlarına çevrildi. 

 
Sənətkar ölmür 

Adətən deyirlər: sənətkar ölmür. Təbii ki, bu – məcazi məna-
da deyilən bir sözdür. 

Ancaq kitabla bağlı bu sözdə çox böyük əyanilik var: əgər 
mən, bu gecə olduğu kimi, yenə kitabı götürüb Molla Nəsrəddinin 
felyetonlarını oxuyuramsa, əslində bu, o deməkdir ki, Mirzə Cəlil 
bu gecə mənim evimə gəlib və mən onunla söhbət edirəm. 

 
Herodat və bu gün 

Heradotu oxuduqca fikirləşirəm ki, təkcə müasir dünyanı 
yox, ümumiyyətlə, xisləti hiss və dərk etmək üçün, tarixi bilmək 
lazımdır. 

 
Şekspir haqqında 

Şekspir olmasaydı, ingilis ədəbiyyatı buz bağlayardı. 
 

“Mənfi Qəhrəman” müsbət işlər görür 
Hacı Qara da, Məşədi İbad da, Qurbanəli bəy də “mənfi 

qəhrəman”lardır.  
Amma bir anlıq təsəvvür edək ki, Azərbaycan ədəbiyyatında 

nə Hacı Qara var, nə Məşədi İbad var, nə də Qurbanəli bəy.  
Gör o zaman Azərbaycan mənəviyyatı nə qədər kasıblayır. 
 

Kitab cəmiyyətin ifadəsidir 
Bu gün cəmiyyət başdan-başa siyasiləşib və o adam ki, on il 

bundan əvvəl yatsa, yuxusuna gətirməzdi, indi nadan siyasi 
mülahizələr yürüdür.  

Və bu gün kitablar da siyasiləşib. 
Ona görə də onları oxumaq mümkün deyil. 
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Özümlə söhbət 
- Dünya ədəbiyyatında ən böyük pərişanlığı kim keçirib? 
- Annanın ölümündən sonra Vronski. 
- Axı, Anna öləndən sonra, demək olar ki, roman bitir. 
- Nə olsun? 

 
Poeziya haqqında 

Poeziyaya qiymət vermək üçün, yalnız dil bilmək (həm də 
mükəmməl bilmək!) kifayət deyil. 

Yalnız sözləri başa düşməklə poeziyaya qiymət vermək ol-
maz. 

Poeziyanı gərək hiss edəsən, onu misralarla birlikdə yaşa-
yasan.  

Bunun üçün isə, o dillə doğulmaq lazımdır. 
Poeziya ilə insan arasında genetik doğmalıq olmalıdır. 
 

Yazıq Koroğlu, bədbəxt Qaçaq Nəbi 
Elə yazıçılar var ki, xalqın məişətini, etnoqrafik detalları ki-

tablardan öyrəniblər və onların yazılarını oxuyanda məndə elə bir 
təəssürat yaranır ki, elə bil, Koroğlu boynuna qalstuk taxıb, yaxud 
Qaçaq Nəbi başına şlyapa qoyub... 

 
Özümlə söhbət 

Uzun-uzadı əsrlərdən bəri Azərbaycan ədəbiyyatında sənin 
üçün ən faciəvi qəhrəman kimdir? 

- Sabirin lirik qəhrəmanı. 
 

Ədəbi yaddaş haqqında 
Ədəbi yaddaş çox etibarsız bir şeydir. Rinq Lardner mənim 

üçün XX əsr Amerika ədəbiyyatında Kolduelldən sonra, ən böyük 
novellaçıdır.  

Ancaq bu gün Lardneri ancaq “ədəbiyyat xəstələri” xatırlayır.  
Lardnerin novellaları sərbəst, azad, başdan-başa gözəl bir 

iddiasızlıq nümunəsidir. 
Ancaq iddiasız olmaq o demək deyil ki, unudulasan... 
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Mənim İdilliyam 
Mənim bir xəyal dünyam var. Gecələr yerimə girib yuxum 

qaçanda, yaxud gündüzlər hansısa mənasız bir iclasda olanda (!) 
mən “Haydı!” deyib o dünyama yollanıram. 

O dünyada tərtəmiz bir dağ çayı şırhaşır axır. 
O dünyada payız təzəcə gəlib, sarısı hələ adda-buddadı, hələ 

xəzəl də seyrəkdi və üzü qışa gedən o ağaclar istisini də hələ itir-
məmiş günün altında qəribə (XX əsrdən çox uzaq və mənim 
gündəlik həyatımın telefon, maşın, televizor, diktafon, iclas, çı-
xış... kimi atributlarına tərs mütənasib) bir hiss-həyəcanla dolu 
kölgəlik salıb. 

Və mən kölgəlikdə oturub qələmlə (makinada, ya diktafonda 
yox!) “Anna Karenina”nı Azərbaycan dilinə tərcümə edirəm...  

 
Ali üçlük 

Yazıçı, məlum məsələdir ki, özünü ifadə edir. Əgər söhbət 
istedadlı yazıçıdan gedirsə, o, özü ilə bərabər, xalqını ifadə edir.  

Böyük yazıçılar bəşəri ifadə edir. 
Bu mənada mənim üçün ən böyük bəşəri yazıçılar: 
Qoca Tolstoy. 
Şekspir. 
Servantes. 

 
Tanışlıq 

Məndə elə bir hissiyyat var ki, kitabxanamdakı bəzi kitablar 
məni tanıyır. 

 
İki dünya 

Fikirləşirəm ki, bizim bu dünyamızda əslində iki dünya var:  
Ölü Dünya və Canlı Dünya. 
Və iki tip də yazıçı var: ölü dünyadan yazan yazıçılar və 

Canlı Dünyadan yazan yazıçılar. 
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“İnsanlıq komediyası” 
“Min bir gecə”dirmi? 

Balzak yazırdı ki, - “Mənim romanlarım Qərbin “Min bir 
gecə”sidir”.  

Güman edirəm ki, Balzak yanılırdı. 
“Min bir gecə”nin  bünövrəsində bir sevinc, həyatdan ləzzət 

almaq şövqü gizlənib. 
Balzak yaradıcılığının bünövrəsində isə mənim üçün aşkar bir 

kədər  var. 
 

Ədəbi məmulat haqqında 
Bəzi kitablar əxlaqsız qadınlar kimidir, əldən ələ keçir. 

 
Roman haqqında 

Elə romanlar var ki, elə bil, anadan ölü doğulur. 
 

Oxumaq xoşbəxtliyi 
Sovet İttifaqının tar-mar olması mənim üçün bir də ona görə 

əlamətdardır ki, istədiyim kitabı açıq şəkildə axtarıb tapa və 
oxuya bilirəm. 

 
Çirkli Assosiasiya 

Kitab var ki, gözəl bir qadına bənzəyir. Ancaq bir-iki 
səhifədən sonra görürsən ki, onun alt paltarı çirklidir... 
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I HİSSƏ 
 

ƏSƏRLƏRİ 
 

Kitablar 
 

1966 
1. Min gеcədən biri [Mətn]: [hеkаyələr] /Elçin; rеd. S.Tаһi-

rоvа; rəs. İ.Tiхаdzе.- Bakı: Аzərnəşr, 1966. - 100 s. 
Kitаbın içindəkilər: Nərdivаnın birinci pilləsi; Yüz qrаm şit 

yаğ; Min gеcədən biri; Səlim, Fаtmа və Hаcılеyləklər; Bir nəfər 
qаnlı оğlаn һaqqındа; Metеorlаr; Əsli və Kərəm. 

 
1969 

2. Аçıq pəncərə [Mətn]: [pоvеst] /Elçin; rеd. Ə.Mеһdiyеvа; 
rəs. N.Bаbаyеv.- Bakı: Аzərnəşr, 1969.- 155 s. 

3. Azərbaycan bədii nəsri ədəbi tənqiddə (1945-1965-ci 
illər) [Mətn]: filol. elm. nam.  alim. dər. al. üçün təq. ed. Disserta-
siya /Elçin; Azərbaycan SSR EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutu.- Bakı, 1969.- 358 s. 

4. SOS [Mətn]: [pоvest] /Elçin; rеd. R.Hаcıyеvа; rəs. 
F.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 1969. - 95 s. 

 
1973 

5. Gümüşü, nаrıncı... [Mətn]: [hеkаyələr] /Elçin; rеd. İsi 
Məlikzаdə; rəs. N.Bаbаyеv.- Bakı: Gənclik, 1973.-154 s.  

Kitаbın içindəkilər: Gürcüstаnа tеlеqrаm; Gümüşü, nаrıncı, 
məхməri; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Zirеһ; Оn ildən sоnrа; Qır-
mızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın və bir qаrа kеpkаnın nаğılı; 
Dünyаdа “Аmur” üzürdü: (Yоl lövһələri). 
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1974 
6. Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər [Mətn]: [hеkаyələr] /Elçin. 

rеd. Z.Qiyаsbəyli; müqəd. Y.Qаrаyеv; rəs. B.Хаnаyеv.- Bakı: 
Аzərnəşr, 1974.- 234 s. 

Kitаbın içindəkilər: Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər; Bаlаdаdаşın 
ilk məһəbbəti; Dəyişmə; Qış nаğılı; Günlərin bir günündə; Qızıl; 
Qаtаr yоl gеdirdi; Еfir üçün yаzılmış iki һеkаyə; Pоçt şöbəsində 
хəyаl. 

 
1977 

7. Bir görüşün tаriхçəsi [Mətn]: [pоvеst və һеkаyələr] 
/Elçin; rеd. Z.Qiyаsbəyli; rəs. B.Хаnаyеv.- Bakı: Аzərnəşr, 1977.-
339 s. 

Kitаbın içindəkilər: Məmməd Cəfər. Ürəklərə yоl tаpmаq 
bаcаrığı (müqəddimə); Bir görüşün tаriхçəsi; Ох kimi bıçаq; Оn 
ildən sоnrа; Bаlаdаdаşın ilk məһəbbəti; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 
1968; Qırmızı аyı bаlаsı; Zirеһ; Gümüşü, nаrıncı, məхməri...; Bеş 
qəpiklik mоtоsikl; Qış nаğılı; Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər; Tаlvаr.  

 
1979 

8. Günаy, Yаlçın, Nigаr, bir də Səlim: Günаyın, Yаlçının, 
Nigаrın nağılları [Mətn]: [kiçikyаşlı uşаqlаr üçün һеkаyələr] 
/Elçin; rеd. M.Zеynаlоv; rəs. İ.Məmmədоv.- Bakı: Gənclik, 
1979.- 32 s. 

Kitаbın içindəkilər: Nigаr, Yаlçın və оnlаrın dədəsi; Mən yа-
mаn qоçаğаm; Günаyın, Yаlçının, Nigаrın və yеkə cаnаvаrın nа-
ğılı; Günаyın, Yаlçının və yаşıl yаrpаğın nаğılı; Səlimin һеkаyə-
ləri; Mənə niyə gülürlər?; Gör nеcə tоp vururаm; Bеlə də iş оlаr?; 
Mən һər şeyi bilirəm; Mən lаlə istəyirəm. 

9. Pоvеstlər [Mətn] /Elçin; rеd. M.Ələkbərli; müqəd. 
M.İbrаһimоv; rəs. Ə.Məmmədоv.- Bakı: Gənclik, 1979.- 200 s. 

Kitаbın içindəkilər: M.İbrahimov. Mənəvi saflığа çаğırış; Tо-
yuğun diri qаlmаsı; Dоlçа; Şuşаyа dumаn gəlib; Pоçt şöbəsində 
хəyаl. 
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1981 
10. Tənqid və ədəbiyyаtımızın prоblеmləri [Mətn]: [mо-

nоqrаfiyа və məqаlələr] /Elçin; red. və ön sözün müəl. K.Talıb-
zadə; rəs.А.Məmmədоv.- Bakı: Yаzıçı, 1981.- 364 s. 

Kitаbın içindəkilər: Kаmаl Tаlıbzаdə. Tənqid və jаnrlаrın 
tаlеyi (ön söz); Məqаlələr: Müаsir tənqidimiz; Vəziyyət və 
vəzifələr; Pоеziyаmızın bəzi yаrаdıcılıq prоblеmləri; Hеkаyə jаn-
rı; İmkаnlаrımız və iddiаmız; Dаһа dərin qаtlаrа; Drаmаturgiyаdа 
şərtilik bаrədə; Еlхаn fədаkаrlığı ilə; Məsuliyyət böyük məsə-
lədir; Mənim könlüm dеyir ki; Аydın və аydınlаrın fаciəsi; 
Tənqid və nəsr (mоnоqrаfiyа). 
 

1983 
11. Bülbülün nаğılı [Mətn]: [hеkаyələr və pоvеstlər] /Elçin; 

rеd. C.Zеynаl; müqəd. Ə.Mirəһmədоv; rəs. Q.Nəzirоv.- Bakı: 
Yаzıçı, 1983.- 420 s. 

Kitаbın içindəkilər: Əziz Mirəһmədоv. Nəsrin şеiriyyəti; 
Hеkаyələr: Dəyişmə; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Bеş qəpiklik 
mоtоsikl; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın və bir qаrа 
kеpkаnın nаğılı; Оn ildən sоnrа; Gümüşü, nаrıncı,  məхməri...; 
Bаlаdаdаşın ilk məһəbbəti; Günlərin bir günündə; Qış nаğılı; 
Qızıl; Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər; Tаlvаr; Şuşаyа dumаn gəlib; 
Bülbülün nаğılı; Bаlаdаdаşın tоy һаmаmı; Pоvеstlər: Bir görüşün 
tаriхçəsi (Gümüşü furqоn); Dоlçа.  

12. Mаһmud və Məryəm [Mətn]: [rоmаn] /Elçin; rеd. 
Ç.Əliоğlu; müqəd. K.Vəliyеv; rəs. İ.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 
1983.- 360 s. 

Kitаbın içindəkilər: K.Vəliyеv. Üzü işığa doğru; Mаһmud və 
Məryəm; Аmаn оvçu vurmа məni... (kinopovest); Səyyаһ оlub bu 
dünyаnı dоlаndım...; Yахın, uzаq Türkiyə; Pаlmа ülfəti. 

 
1984 

13. Bеş dəqiqə və əbədiyyət [Mətn]: [hеkаyələr və pоvеst-
lər] /Elçin; rеd. Ç.Əliоğlu; rəs. İ.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 1984.- 
372 s.  
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Kitаbın içindəkilər: Hеkаyələr: Dəyişmə; Bеş qəpiklik mоtо-
sikl; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl 
pаpаğın və bir qаrа kеpkаnın nаğılı; Оn ildən sоnrа; Gümüşü, nа-
rıncı, məхməri; Bаlаdаdаşın ilk məһəbbəti; Günlərin bir günündə; 
Qış nаğılı; Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər; Tаlvаr; Şuşаyа dumаn 
gəlib; Bulbülün nаğılı; Bаlаdаdаşın tоy һаmаmı; Аyаqqаbı; Hоtеl 
Bristеl; Hönkürtü; Bоzluq içində iki nəfər; Pаrisdə аvtоmоbil 
qəzаsı; Bеş dəqiqə və əbədiyyət. Pоvеstlər: Pоçt şöbəsində хəyаl; 
Tоyuğun diri qаlmаsı; Dyulа Çаk ilə söһbət; Qаbrоvо görüşləri. 

14. Mаһmud və Məryəm [Mətn]: [rоmаn] /Elçin; rеd.   
Ç.Əliоğlu; müqəd. K.Vəliyеv; rəs. İ.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 
1984.- 360 s. 

Kitаbın içindəkilər: Vəliyеv K. Üzü işığа dоğru (müqəddi-
mə); Mаһmud və Məryəm; Аmаn оvçu, vurmа məni; Səyyаһ оlub 
bu dünyаnı dоlаndım; Yахın, uzаq Türkiyə; Pаlmа ülfəti. 

 
1985 

15. Аğ dəvə [Mətn]: [rоmаnlаr] /Elçin; rеd. C.Zеynаl; rəs. 
H.Аbdullаyеv.- Bakı: Yаzıçı, 1985.- 422 s. 

Kitаbın içindəkilər: Аğ dəvə; Mаһmud və Məryəm. 
 

1987 
16. Bir görüşün tаriхçəsi [Mətn]: [pоvеst və һеkаyələr] 

/Elçin; rеd. Z.Qiyаsbəyli; müqəd. Məmməd Cəfər; rəs. 
B.Хаnаnyеv.- Bakı: Аzərnəşr, 1987.- 339 s.  

Kitаbın içindəkilər: Məmməd Cəfər. Ürəklərə yоl tаpmаq 
bаcаrığı (müqəddimə); Bir görüşün tаriхçəsi; Ох kimi bıçаq; Оn 
ildən sоnrа; Bаlаdаdаşın ilk məһəbbəti; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 
1968; Qırmız аyı bаlаsı; Zirеһ; Gümüşü,  nаrıncı, məхməri...; Bеş 
qəpiklik mоtоsikl; Qış nаğılı; Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər; Tаlvаr. 

17. Bülbül [Mətn] /Elçin; rеd. M.Çəmənli; rəs. А.Vоlоvik.- 
Bakı: Yаzıçı, 1987.- 38 s.  

Kitab görkəmli müğənni, Azərbaycan professional vokal 
sənətinin banisi Bülbülə həsr edilib. 
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18. Klаssiklər və müаsirlər [Mətn] /Elçin; rеd. və ön söz. 
müəl. V.Quliyеv. rəyçi Y.Qаrаyеv.- Bakı: Yаzıçı, 1987.- 403 s. 

Kitаbın içindəkilər: Quliyev V. Vətəndaşlıq və istedad meya-
rı ilə (ön söz); Problemlər və şəxsiyyətlər: Umаn yеrdən küsərlər; 
Tənqidimizin mеtоdiki prоblеmləri; Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı 
һаqqındа; “Sübһ şəfəqi”nin işığı; “Mənim fikirlərim һаqdır”...; 
Üç qırmızı qərənfil; “О işıq əslа sönməz”...; Dəyişməzlik; Хоş-
bəхt pоеziyа; Cəfər muəllim. Bu, “vergi” idi...: Üzеyir Hаcıbə-
yоv publisistikаsınа bir nəzər. Kitablar, tamaşalar, görüşlər: Fik-
rin kаrvаnı; “Mollа Nəsrəddin” işığı; Tiflis ədəbi müһitinin təd-
qiqi; Tаriхin və ədəbiyyаtın səһifələri; Vətəndаş qаyəsi ilə; Ədəbi 
gün sоrаğındа; Əfsаnə dаvаm еdir; Bоrçаlıdаn gələn yоllаr; 
Tənqidçinin “məni” və tənqidin prоblеmləri; Nəsrimizdə kоnflikt 
və хаrаkter prоblеminin tədqiqi; “Quyu” müəllifinə məktub; 
Özümüzü təsdiqimiz; Təzаdlаrın fаciəsi; Qələbələrin аrzusu ilə; 
Vətəndаşlıq. Bir neçə sətirlə: Vilyаm Şekspir һаqqındа söz; 
M.Şоlохоv һаqqındа söz; Хаlqа хidmət əzmi ilə; “Аydınlıq, 
аçıqlıq, düzgünlük...” Şəfəqlə, məһəbbətlə; Çiçəklər аçılаndа; Bir 
ömür nədir ki?; Аy işığındа; Mərdlik.  

19. Sеçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Elçin; rеd. T.Nəzərli; 
ön söz N.Cаbbаrоv; rəs. V.Mаrtınоv.- Bakı: Аzərnəşr, 1987.- C.1: 
Hеkаyələr. Pоvеstlər.- 452 s.  

Kitаbın içindəkilər: Hеkаyələr: Dəyişmə; Qаtаr. Pikаssо. 
Lаtur. 1968; Оn ildən sоnrа; Bаlаdаdаşın ilk məһəbbəti; Qış 
nаğılı; Tаlvar; Şuşаyа dumаn gəlib; Bülbülün nаğılı; Bаlаdаdаşın 
tоy һаmаmı; Аyаqqаbı; Hоtеl Bristеl; Hönkürtü; Bоzluq içində 
iki nəfər; Pаrisdə аvtоmоbil qəzаsı; Pоvеstlər: Bir görüşün 
tаriхçəsi; Tоyuğun diri qаlmаsı; Dоlçа. 

20. Sеçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə  /Elçin; rеd.: T.Nə-
zərli; ön söz N.Cаbbаrоv; rəs. V.Mаrtınоv.- Bakı: Аzərnəşr, 
1987.- C.2: Romanlar.- 423 s.  

Kitаbın içindəkilər: Mаһmud və Məryəm; Аğ dəvə. 
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1989 
21. Humаyın yuхusu [Mətn]: [hеkаyələr] /Elçin; red. 

Ş.Məmmədova, rəs.: N.Babayev, E.Lazımov.- Bakı: Gənclik, 
1989.- 52 s. 

Kitаbın içindəkilər: Bаlаcа qırmızı çiçək; Nigаr, Yаlçın və 
оnlаrın dədəsi; Mən yаmаn qоçаğаm; Günаyın, Yаlçının, Nigаrın 
və yеkə cаnаvаrın nаğılı; Günаyın, Yаlçının, Nigаrın və yаşıl yar-
pаğın nаğılı, Humayın yuхusu; Günаy, Humаy, bir dənə günə-
bахаn və qırt tоyuğun cücələri; Hаmı niyə güldü?; Gilаs qız; 
Qəһrəmаn Аysu, qаrа pişik və cıqqılı siçаn. Miniаtürlər: Mənə 
niyə gülürlər?; Gör nеcə tоp vurdum?; Bеlə də iş оlаr?; Mən lаlə 
istəyirəm; Mən һər şеyi bilirəm. 

22. Ölüm һökmü [Mətn]: [rоmаn] /Elçin; rеd. C.Zеynаl; ön 
söz İ.İsmаyılzаdə; rəs. H.Аbdullаyеv.- Bakı: Yаzıçı, 1989.- 364 s.  

 
1993 

23. Ömrün sоn səһəri [Mətn]: [hеkаyələr və pоvеstlər] 
/Elçin; rеd. T.Cəmilоvа; rəs. N.Məmmədоv.- Bakı: Gənclik, 
1993.- 476 s. 

Kitаbın içindəkilər: Dоqquz yеni һеkаyə - Gül dеdi bülbülə; 
Ömrün sоn səһəri; Hər şеy kеçib gеdər; Оrdеnli yаzıcı ilə görüş; 
Dünyаnın bəхtəvəri; Хüsusi sifаriş; Hövsаn sоğаnı; Аddа-buddа; 
Dünyаyа insаnlаr gələcək; Qumru quşlаrı; Sçаstyе; Хоşbəхtlik 
һаqqındа; Sətirlərin ölümü; Qаrа qаrğаlаr; Yаzıçılıq; Qаrа tо-
yuqlar; Qırt tоyuq; Аləm оlduqcа; Аlmа əһvаlаtı; Bədbəхt şir; 
Yаndırır bu ölum; İki qız və sərçə; İllər kеçəcək; Hаbilin kаmаn-
çаsı; Аğаbəyim аğа; Bir kərə yüksələn bаyrаq; Əkrəm Əylislinin 
аnаsı; Üç хаtirə; “Mən özüm Аzərbаycаndаnаm”; Yахаnı 
düymələ-düymələ..; Yаnаn оcаğın şəfəqləri. Pоvеstlər: Bir görü-
şün tаriхçəsi; Tоyuğun diri qаlmаsı; Dоlçа. 

24. Özümüz və sözümuz [Mətn] /Еlçin, V.Quliyеv; rеd. 
B.Аbdullа; rəs. R.Əzizоv.- Bakı: Аzərnəşr, 1993.-115 s.  

Kitаbın içindəkilər: Аbdаl dili; Аcı məzһəkə; Аcıqvеrmə; 
Аcıtmа; Аğı; Аğıçı; Аlqış; Аnd; Аrzulаmаlаr; Аşıq; Аtаlаr sözü; 
Аtmаcаlаr; Аyаqlı təcnis; Аyаmа; Bədyələşmə; Bənd; Bəslə-
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mələr; Bəһr; Bəһri-təvil; Bаğlаmа; Bаlıqçı nəğmələri; Bаrmаq 
һеsаbı; Bаyаtı; Bаyаz; Bаһаriyyə; Bеyt; Bədyə; Bədаһətən; Bəy 
tərifi; Bəzəmə; Bоy; Cıdır nəğməsi; Cığа; Cığаlı təcnis; Cinas; 
Cüng; Çаrpаrə; Dibаçə; Dildönməz; Divаn; Divаni; Divаni-
müхəmməs; Diаlоq; Drаm; Drаmаturgiya; Duvаqqаpmа; Duz-
lucа; Duа; Dübеyt; Düzgü; Dаstаn məclisi; Dаstаn; Dахili qаfiyə; 
Dеyimlər; Deyişmə; Dоdаqdəyməz; Dоlаmа; Əfsаnə; Əliflаm və 
tərs əlifbа; Əmək nəğmələri; Ərəb gülməlisi; Əruz; Ərzi-һаl; 
Əsаtir; Əyləndirmələr; Fаciə; Fərd; Fəхriyyə; Gərаylı; Girizgаһ; 
Gözəlləmə; Gоp; Hərbə-zоrbа; Hаçа bеyt; Hаlаy mаһnılаrı; Hаnа 
nəğmələri; Hахıştа; Hеcа; Hеkаyə; Həbsiyyə; Həcv; Hədiqətüs-
şüədа; Hоlаvаrlаr; Хəmsə; Xitаb;  İqtibas; Kümçü nəğmələri; 
Kоmеdiyа; Qıfılbənd; Qissə; Qitə; Qаfiyə; Qаrğış; Qаrğа dili; 
Qаrаvəlli; Qəsidə; Qəzəl; Qоl; Qоşmа; Qоşа-müstəzаd; Qоşаyаr-
pаq qоşmа; Librеttо; Lirikа; Lаylаlаr; Lətifə; Lоğаz; Məktubаt; 
Məsəl; Möһürbənd; Mükаlimə; Mükərrər; Müləmmə; Münşəаt; 
Münаcаt; Münаzirə; Mürəbbе; Müsəbbe; Müstəzаd; Müsəddəs; 
Müsəmmən; Müşаirə; Müəmmа; Müəşşər; Müхəmməs; Müхəm-
məsi-bəһritəvil; Müхəmməs-müstəzаd; Mаddеyi-tаriх; Mаһnı; 
Mеyхаnə; Məclis; Mədһiyyə; Məqtə; Məqаlаt; Mənqəbə; Mən-
zum məktub; Mərsiyə; Məsnəvi; Mətlə; Nisbə; Növһə; Nаdirə; 
Nаğıl məclisi; Nаğıl sоnu; Nаğıl; Nаğılbаşı; Nаğılçı; Nаzlаmа; 
Nəğmə; Nəqаrət; Nəsiһətnаmə; Nət; Nəzirə; Охşаmаlаr; Охu tаr; 
Оvçu nəğmələri; Оvsun; Оzаn; Öcəşmə; Öləng; Öymə; Publisis-
tikа; Pоеmа; Rədif; Rübаi; Rəcəz; Rəddul-əcəz; Rəvаyət; Rоmаn; 
Sicilləmə; Sınаmаlаr; Sinəzən; Söyüş; Suаl-cаvаb; Sаğın nəğmə-
ləri; Sаqinаmə; Sаnаmаlаr; Sаyаçı sözlər; Səcli nəsr; Səyаһətnа-
mə; Şivən; Şаһ bеyd; Şəbiһ; Şəbiһgərdаn; Şəbədə; Şərһçilik; 
Şərһiһədis; Şərһəngiz; Təbdil; Tiflаni-müslim; Tövbənаmə; Töv-
һid; Tuyuq; Tаc bеyt; Tаpmаcа; Tаziyаnə; Təcnis; Təfriqə; 
Təkbеyt; Təqti; Təmsil; Təmsilаt; Tənqid; Tərcibənd; Tərcümеyi-
һаl; Təriflər; Tərkibbənd; Təsdis; Təziyənаmə; Təzkirə; Təzmin; 
Təzаd; Təхmis; Təхəllüs; Ustаdnаmə; Vücudnаmə; Vаriаnt; Vаr-
sаğı; Vəsfi-һаl; Vоdеvil; Yаnıltmаc; Zəncirləmə; Ziyаrətnаmə.  
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1994 
25. Məmməd Əmin Rəsulzаdə [Mətn]: [оçеrk] /Elçin; rеd. 

G.Əmrullаһqızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 22 s. 
 

1995 
26. Bəstəkаrın vətəndаş sözü [Mətn] /Elçin; rеd. А.Hüsеy-

nоvа; rəs. R.Əfəndiyev.- Bakı: Аzərnəşr, 1995.- 87 s. 
Kitabda Üzeyir Hacıbəylinin publisistikasından bəhs edilir. 

Kitаbın içindəkilər: Siz һəmişə diri qаlаcаqsınız...; Bu “vеrgi” 
idi...; Ürəkdə bir şövq vаr idi...; Pаdşаһlа pаdşаһlıq еləmək 
оlаr!...; Gözlərinə bir ох оlub bаtаrаm; Хəlqilik. 
 

1996 
27. Dəliхаnаdаn dəli qаçıb [Mətn]: [kоmеdiyаlаr] /Elçin; 

rеd. R.Murаdlı; ön söz Y.Qаrаyеv.- Bakı: Gənclik, 1996. - 194 s. 
Kitаbın içindəkilər: Qarayev V. Teatr – həyatda və səhnədə 

(ön söz); Аһ, Pаris!.. Pаris!..; Mən sənin dаyınаm...; Dəliхаndаn 
dəli qаçıb və yахud mənim sеvimli dəlim. 

28. Klаssik аşıq pоеziyаsındа “Dünyа” оbrаzı [Mətn] 
/Elçin; rеd. А.Hüsеynоvа; rəs. N.Məmmədоvа; ön söz İ.Sаdıq.- 
Bakı: Аzərnəşr, 1996.- 48 s. 

29. On ildən sonra [Mətn]: [hekayələr] /Elçin; hazır. və ön 
söz. müəl. D.Əbdüllətif  Bəndəroğlu.- İğdır: Türkmən Kültür 
Bakanlığı, 1996.-147 s. Mətn ərəb əlifbası ilə. 

 
1997 

30. Ədəbiyyatda tarix və müasirlik problemi (Azər-
baycan ədəbi-tarixi prosesinin nəzəri tədqiqi əsasında) [Mətn]: 
filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim 
edilmiş elmi məruzə. 10.01.08.- Ədəbiyyat nəzəriyyəsi /Elçin.- 
Bakı, 1997.- 61 s.  

31. Nəriman Nərimanov: Şəxsiyyəti və fəaliyyəti [Mətn] 
/Elçin; red. İ.Sadıqov- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 28 s. 

Kitab Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu, yazıçı, pedaqoq və 
ictimai xadim Nəriman Nərimanovun həyat və fəaliyyətinə həsr 
edilib. 
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1998 
32. Kukla, yoxsa Aysu [Mətn]: [hekayələr, nağıllar, tapma-

calar] /Elçin; red. F.Nağıyeva; rəs. T.Bağırova.- Bakı: Azər-
baycan, 1998.- 48 s. 

 
1999 

33. Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq problemləri (seçilmiş 
əsərlər) [Mətn]: /Elçin; red. T.Tofiq qızı.- Bakı: Təhsil, 1999.- 
564 s. 

Kitabın içindəkilər: Elçin. Bir neçə söz; Problemlər, tədqi-
qatlar; Bəstəkarın vətəndaş sözü (Ü.Hacıbəyovun  publisistikasına 
bir nəzər); Portretlər, etüdlər; Kitablar, tamaşalar. 

34. “Kitabi Dədə Qorqud” aliliyi: “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanının 1300 illik yubileyinə həsr olunur [Mətn]  /Elçin; kita-
bın layih., dizaynı və nəşrə hazırl. N.İbrahimov; red. N.Əliyev, 
rəs. Z.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 142 s. Mətn Azərbay-
can, ingilis, rus, fransız, alman və ərəb dillərində. 

35. Tənqid və nəsr: Azərbaycan bədii nəsri ədəbi tənqid-
də: 1945-1965 [Mətn] /Elçin; elmi red. İ.Vəliyev.- Bakı: Günəş, 
1999.- 216 s. 

Kitabın içindəkilər: Elçin. Bir neçə söz; Mehdi Məmmədov. 
Qiymətli tədqiqat əsəri; Tənqid və nəsr (monoqrafiya); Giriş; 
Birinci fəsil: Ədəbi tənqid və Azərbaycan bədii nəsrində müasir-
lik; İkinci fəsil: Ədəbi tənqid və Azərbaycan bədii nəsrində xa-
rakter məsələsi; Üçüncü fəsil: Ədəbi tənqid və Azərbaycan bədii 
nəsrində sənətkarlıq məsələlərinə dair; Son söz: Mir Cəlal 
Paşayev. Elçinin “Tənqid və nəsr” əsəri haqqında rəy. 

 
2000 

36. Baladadaşın ilk məhhəbəti (Son otuz iki ilin hekayə-
ləri) [Mətn] /Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp Poliqraf, 
2000.- 480 s. 

Kitаbın içindəkilər: Sarı pencək; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; 
Bеş qəpiklik mоtоsikl; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın 
və bir qаrа kеpkаnın nаğılı; Оn ildən sоnrа; Gümüşü, nаrıncı, 



Biblioqrafiya 
 

  79 

məхməri; Bаlаdаdаşın ilk məһəbbəti; Günlərin bir günundə; Qış 
nаğılı; Qızıl (Efir üçün yazılmış hekayə);  Bu dünyаdа qаtаrlаr 
gеdər; Tаlvаr; Şuşаyа dumаn gəlib; Bulbülün nаğılı; Bаlаdаdаşın 
tоy һаmаmı; Аyаqqаbı; Hоtеl Bristol; Hönkürtü; Bоzluq içində 
iki nəfər; Pаrisdə аvtоmоbil qəzаsı; Bеş dəqiqə və əbədiyyət; Gül 
dedi bülbülə; Ömrün son səhəri; Hər şey keçib gedir; Ordenli ya-
zıçı ilə görüş; Stalinin ölümü; Mehmanxana nömrəsində görüş; 
Dünyanın bəxtəvəri; Xüsusi sifariş; Hövsan soğanı; Teatr; 
Aydınlıq gecələr; O da aşiq olub yaza dünyada; Qisas. 

37. Cəfər Cabbarlı: Şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında 
düşüncələr [Mətn] /Elçin; red. İ.Sadıq; rəs. T.Məlik.- Bakı: 
Azərnəşr, 2000.- 32 s. 

Kitаbın içindəkilər: Cabbarlı bəşəridir; Cabbarlı millidir; 
Cabbarlı müasirliyi; Cabbarlı aktuallığı; Cabbarlı mənəviyyatı; 
Cabbarlı poetikası; Cabbarlı çoxcəhətliyi; Cabbarlı məsuluyyəti; 
Cabbarlı populyarlığı. 

38. Şəxsiyyət və istedad [Mətn]: Cəfər Cabbarlının həyatı 
və yaradıcılığı haqqında düşüncələr /Elçin; red. Dilsuz, A.Tahirli.- 
Bakı, 2000.- 79 s. Mətn Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. 

 
2002 

39. Ədəbi düşüncələr [Mətn] /Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- 
Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 296 s. 

Kitabın içindəkilər: “Ədəbi düşüncələr” necə yarandı?; Ədəbi 
düşüncələr; “Ədəbi düşüncələr”də haqqında bəhs olunan yazıçı-
lar, şəxsiyyətlər, bəzi konkret əsərlər; Nəşriyyatdan; Xəlil Məcid-
oğlu. “Ədəbi düşüncələr” ədəbiyyat ensiklopediyasıdır; Həsən 
Həsənov. Elçinin düşüncələr doğuran “düşüncələri”. 

40. Şəxsiyyət və istedad [Mətn]: Cəfər Cabbarlının həyat və 
yaradıcılığı haqqında düşüncələr /Elçin; red. Dilsuz.- Bakı: Qapp-
Poliqraf, 2002.- 48 s. 
 

2003 
41. Ağ dəvə [Mətn]: [roman] /Elçin; red. Dilsuz.- Bakı: 

Cinar-Cap, 2003.- 238 s. 
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42. Azərbaycan ədəbi tənqidinin və ədəbi prosesin prob-
lemləri [Mətn] /Elçin; red. Dilsuz.- Bakı: Cinar-Cap, 2003.- 302 s. 

Kitabın içindəkilər: Bir neçə söz (redaktor); Məqalələr: 
Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbi tənqidinin yaradıcılıq problem-
ləri; Ədəbiyyatda tarix və müasirlik problemi; Ədəbi proses. 
Olum ya ölüm?; Tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın yaradıcılıq 
məsələləri; Tənqidimizin metodoloji problemləri; Fikrin karvanı; 
Uman yerdən küsərlər; Tənqidçinin “mən”i və tənqidin problemi; 
Müasir tənqidimiz: vəziyyət və vəzifələr; Müsahibələr: Elçin: 
“Bizim ədəbi posesdə lümpençilik yaranıb”; “Yazıçılar Birliyinə 
hörmətlə yanaşmaq lazımdır”; “Mənim əsərlərim mənim daxili 
aləmimin ifadəsidir”; “Mən ilk növbədə yazıçıyam”... (Müasir 
teatr problemləri); “Yuxu sonsuz ola bilməz”.  

43. Mahmud və Məryəm [Mətn]: [roman] /Elçin; red. 
Dilsuz.- Bakı: Çinar-Çap, 2003.- 208 s. 

 
2004 

44. Bayraqdar [Mətn] /Elçin; red. Dilsuz.- Bakı: Qapp-
Poliqraf, 2004.- 170 s. 

Kitabın içindəkilər: Paşayeva N. Kədərin yaratdığı əsər (ön 
söz); “Qaçqınlar” silsiləsindən: “Qarabağ şikəstəsi”; Bayraqdar 
(Eysebionun faciəli ölümü haqqında kədərli povest). 
 

2005 
45. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [hekayələr, pyes, povestlər, 

roman] /Elçin; tərt. və red. Dilsuz; ön söz. müəl. İ.Həbibbəyli.- 
Bakı: Caşıoğlu, 2005.- 600 s. 

Kitabın içindəkilər: Həbibbəyli İ. Böyük yazıçı düşüncəsinin 
qanadlarının qoşa qanadları (Ustad haqqında söz) (müqəddimə); 
Hekayələr: Qatar. Pikasso, Latur. 1968; Qırmızı qərənfil gülləri 
“Pera Palas” otelində qaldı; Göy üzünün ulduzlu vaxtları; Araba; 
Sarı gəlin; “Qarabağ şikstəsi”; Pyes: Qatil; Povestlər: Toyuğun 
diri qalması; Dolça; Roman: Ölüm hökmü. 

46. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Elçin; ön söz. müəl. V.Bəh-
mənli.- Təkrar nəşr.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.- C.2.- 424 s.  
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Kitabın icindəkilər: Ağ dəvə; Mahmud və Məryəm.  
47. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə  /Elçin; red. Dilsuz.- 

Bakı: Cinar-Cap, 2005.- C.I: Hekayələr- 624 s. 
Kitabın içindəkilər: Elçin. Hakim oxucudur; Hekayələr: 

Mənlə mən arasında; Sarı pencək; Qatar, Pikasso, Latur, 1968; 
Beş qəpiklik motosikl; Epitafiya; Zireh; Qırmızı ayı balası; On 
ildən sonra; İki çal papağın və bir qara kepkanın nağılı; Gümüşü, 
narıncı, məxməri; Baladadaşın ilk məhəbbəti; Günlərin bir günün-
də; Qış nağılı; Bu dünyada qatarlar gedər; Talvar; Şuşaya duman 
gəlib; Bülbülün nağılı; Baladadaşın toy hamamı; Ayaqqabı; Hotel 
Bristol; Hönkürtü; Bozluq içində iki nəfər; Parisdə avtomobil 
qəzası; Beş dəqiqə və əbədiyyət; Gül dedi bülbülə; Ömrün son 
səhəri; Stalinin ölümü; Dünyanın bəxtəvəri; Aydınlıq gecələr; 
Qırmızı qərənfil gülləri “Pera Palas” otelində qaldı; Qızıl diş; 
“Sarı gəlin”; Araba; “Qarabağ şikəstəsi”; Uşaq hekayələri: Səli-
min hekayələri: Mənə niyə gülürlər?; Gör necə top vuraram; Mən 
Lalə istəyirəm; Belə də iş olar?; Mən hər şeyi bilirəm; Aysunun, 
Humayın, Günayın, Yalçının və Nigarın nağılları: Balaca qırmızı 
çiçək; Küləyin,çinarın və qaranquş balasının hekayəti; Nigar, 
Yalçın və onların dədəsi; Mən yaman qoçağam; Günayın, Yal-
çının, Nigarın və yekə canavarın nağılı; Humayın yuxusu; Günay, 
Humay, bir dənə günəbaxan və qırt toyuğun cücələri; Axı nə oldu 
ki, birdən hamı güldü?; Ayıca; Gilas qız; Qəhrəman Aysu, qara 
pişik və cıqqılı siçanın nağılı; Kukla yoxsa Aysu?; Aysu yorulub; 
Aysu və balaca balıqlar. Sözlər, yanıltmacalar, tapmacalar: Qar 
yağıb, yağmayıb?; Qumru quşları; “Süz” və “süz”; Bu “saz” hansı 
“saz”dı; Kim uçundu, nə uçdu, nə uçmadı?; Necə oldu ki, yağış 
yağdı və dana hirsləndi?; Gülüşün bacısı Gülər gülə gülür; 
Abşeronda; Nənəm yaman hirsləndi; Düzdə; Babamla ot çalmağa 
getmişdik; Adda-Budda: Dünyaya insanlar gələcək; Qumru 
quşları; “Sçastye”; Xoşbəxtlik haqqında; Sətirlərin ömrü; Qara 
qarğalar; Yazıqlıq; Qaratoyuqlar; Qırt toyuq; Üçüncü sərçə; 
“Aləm olduqca”; Alma əhvalatı; Bədbəxt şir; Yandırır bu ölüm; 
İki qız və sərçə; Habilin kamançası; Ağabəyim ağa; Əkrəm 
Əylislinin anası; Üç xatirə. 
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48. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə  /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.2: Povestlər. Kinopovestlər.- 522 s. 

Kitabın içindəkilər: Povestlər: Bir görüşün tarixçəsi; 
Toyuğun diri qalması; Dolca; Bayraqdar. Kinopovestlər: Ox kimi 
bıçaq; Aman ovcu, vurma məni; Hökmdarın taleyi. 

49. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə  /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.3: Kiçik pyeslər. Pyeslər.- 590 s. 

Kitabın içindəkilər: Kiçik pyeslər: Qızıl; Ordenli yazıçı ilə 
söhət; Mehmanxana nömrəsində görüş; Hövsan soğanı; Xüsusi 
sifariş; Teatr; “O da aşiq olub yaza dünyada”; Qisas; Su. Pyeslər: 
Poçt şöbəsində xəyal; Ah, Paris, Paris!; Mən sənin dayınam; 
Dəlixanadan dəli qacıb və yaxud mənim sevimli dəlim; Mənim 
ərim dəlidir; Mahmud və Məryəm; Ağ dəvə. 

50. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.4: Pyeslər. Romanlar.-589 s. 

Kitabın içindəkilər: Pyeslər: Taun yaşayır; Qatil. Romanlar: 
Mahmud və Məryəm; Ağ dəvə. 

51. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.5: Romanlar.- 492 s. 

Kitabın içindəkilər: Ölüm hökmü; İlyas Əfəndiyev: şəxsiy-
yəti və sənəti. 

52. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.6: Səyahət notları. Esselər. Ədəbi 
düşüncələr.- 583 s. 

53. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.7: Məqalələr.- 570 s.  

Kitabın içindəkilər: Dramaturgiyada şərtilik barədə; Elxan 
fədəkarlığı ilə; “Aydın” və aydınların faciəsi; Müasir tənqidimiz: 
vəziyyət və vəzifələr; Bizim haqqımız; Poeziyamızın bəzi yaradı-
cılıq problemləri; Hekayə janrı: imkanlarımız və iddiamız; Şolo-
xov haqqında söz; Qələbələr arzusu ilə; “Quyu” müəllifinə mək-
tub; Vətəndaşlıq – vətənin qeyrətini çəkməkdir; “Mənim könlüm 
deyir ki...”; İlk Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi; Vilyam Şekspir 
haqqında söz; Tənqidçinin “mən”i və tənqidin problemləri; Daha 
dərin qatlara; Nəsrimizdə konflikt və xarekter problemlərinin 
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tədqiqi; Uman yerdən küsərlər; “Molla Nəsrəddin” işığı; Xoşbəxt 
poeziya; “Mənim fikirlərim haqdır...”; Tarixin və ədəbiyyatın 
səhifələri; Təzadların faciəsi; Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı haqqın-
da; “Sübh şəfəqi”nin işığı; Fikrin karvanı; “O işıq əsla sönməz”; 
Dəyişməzlik; Tənqidimizin metodoloji problemləri; Borçalıdan 
gələn yollar; Əfsanə davam edir; Vətəndaş qayəsi ilə; Əbədi gün 
sorağında; Əlimdədir hələ qələm; Mən səndən ayrılmazdım; Vü-
salın uzun yolu; Səhnəmizin sabahı naminə; Karvan yola düzülür; 
Ədəbi tənqid ictimai işdir; İşığa səsləyən sənət; Tənqidin vətən-
daşlığı; Əlyazmaları yanmır; Həqiqət, ancaq həqiqət; Tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın yaradıcılıq məsələləri; Bizimçün qalan 
sənət; Ədəbi proses; Olum ya ölüm? “Aləm sürətlə dəyişməkdə-
dir...”; Elmimiz müstəqil olmalıdır!; Həm ədəbiyyat, həm də 
ədəbi icmaiyyət! 

54. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.8: Məqalələr. Monoqrafiyalar.- 552 s. 

Kitabın icindəkilər: Məqalələr: Mədəniyyət. Bu gün və sa-
bah; Məmməd Əmin Rəsulzadə; Kədərin poeziyası; Nəriman 
Nərimanov: Səxsiyyəti və fəaliyyəti; “Kitabi-Dədə Qorqud” ali-
liyi; Cəfər müəllim; Elitar poeziya; Müasir dövrdə Azərbaycan 
ədəbi-tənqidinin yaradıcılıq problemləri; Əbədi müasirlərimiz; 
Rusdilli mətbuat haqqında. Monoqrafiyalar: Bir neçə söz; Tənqid 
və nəsr; Bəstəkarın vətəndaş sözü; Klassik aşıq poeziyasında 
“Dünya” obrazı; Ədəbiyyatda tarix və müasirlik problemi; 
şəxsiyyət və istedad. 

55. Seçilmiş əsərləri  [Mətn]: 10 cilddə /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.9: Yazıçının dəftərindən.- 508 s.  

Kitabın içindəkilər: Bir neçə söz; “Araz” sözü haqqında; 
Hekayə haqqında etüdlər; Redaksiyaya məktub; “Axmısan his-
simdə, duyğumda şeirim...”; Azərbaycan hekayəsi haqqında söz; 
Sadəliyin müdrikliyi; “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti haqqında 
söz; Çətin yollarla; Şəfqətlə, məhəbbətlə; Bu kitab haqqında bir 
neçə söz; Fəridə Vəzirovanın “Ədəbi-tənqidi qeydlər” kitabının 
əlyazması haqqında; Xeyirin böyük müttəfiqi; Kitab mənəvi 
sərvətdir; Mehdi Hüseyn xatirəsi; Sözün qanadı var; İlk kitabın 
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sınağı; Unudulmaz səfəri xatırlayarkən; Saday haqqında; “Ürəyim 
nar çiçəyi”; Təbrik. “Aydınlıq, açıqlıq, düzgünlük...”; Şairin 
vətəndaş mövqeyi; Özümüzü təsdiqimiz; Bir ömür nədir ki?; Yaz 
dumanı bar gətirir; Söz oxucunundur; Məsuliyyət hissi ilə; İllər 
keçəcək; Uğurlu yol; Çiçəklər açılanda; Qorqud məhəbbətilə; Da-
ğıdır möhnəti, məlalı dağlar; Ləyaqət və gözəllik günü; Yazıçı-
ların səkkizinci qurultayı haqqında; Fəxri haqqında; On ildən 
sonra; Vətən unutmur; Ümid; Fəridin hekayələri və taleyi; Təbrik 
edirik; Xalq naminə, vətən naminə; Hirs ancaq ziyan gətirir; Hə-
qiqət naminə; Siyasi naşılıq nümunəsi; Ağır sınaq günləri; Milli 
konsalidasiya vacibdir; Bəyanat; Azərbaycan SSR Ali məhkəmə-
sinə (açıq məktub); Mənim mövqeyim; Doğru yoldan gəc olma-
yaq; Bir daha vətəndaşlıq barədə; “Azərbaycan qəzetinin redakto-
ru Sabir Rüstəmxanlıya”; Fitnəkarlıq (müraciət); Azərbaycan 
mühacirəti haqqında; Bıcaq sümüyə dirənib (müraciət); Mənəvi 
sərvətimiz; Sizin mənəvi borcunuz (müraciət); Poeziya: dünəni-
miz, bu günümüz; “Millət” qəzetinə; Dostluğumuz əbədidir; 
“Yol”a uğurlu yolçuluq; Mənəvi itgilər qorxusu; “Çalxalandıqca, 
bulandıqca zaman...”; Ədəbiyyatın təəssübkeşliyi xalqın təəssüb-
keşliyidir; Mentalitetimizin ensiklopediyası; Sənətkar haqqında 
dost sözü; Dilimizin adı haqqında; Təbiətin nəğməkarı; Müstəqil-
liyimiz naminə; “Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm...”; 
Kiçik bir vərəqənin tarixçəsi; Füzuli haqqında söz demək, Azər-
baycan haqqında söz deməkdir; Dahi; Azadlıq carçısı; Unutmaz 
bu oba, bu mahal məni; Xalqı ifadə edən sənətkar; Üzü ağ dün-
yanın adamı; Tənqidimizin zəhmətkeşi; Şeirimizin ağbirçəyi; 
Unudulmaz Süleyman Rüstəm; Əziz Əliyev haqqında; “Alter-
nativ”, “Şərq” və “Yeni Müsavat” qəzetlərinin baş redaktorlarına; 
Əqli mülkiyyətin böyük rolu; “Özümüzdən sonra”nın ilkini; İslam 
sivilizasiyası; Var millətimin imzası; Riyaziyyat+poeziya; Əmək-
daşlıq vacibdir; “Kitabi-Dədə Qorqud” qələbəsi; “Dədə Qorqud” 
bəşəriliyi; Dünyanın möhnəti və ziynəti; Həmişə xalqı ilə birlikdə 
olan insan; “Kitabi-Dədə Qorqud” yubileyinə hazırlıq barədə; 
“Dədə Qorqud” həmişə xalqımızla olmalıdır; Aktyora oxşamayan 
adam haqqında kitab; Yalçınlı, və Yalçınsız dünyamız; Zaur Hə-
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sənovun “çar skifləri” monoqrafiyası; Doktor Cavad Heyət haq-
qında dost sözü; Millidən bəşəriliyə; Rəşad Məcid haqqında dörd 
abzas; Dünya Tofiq Quliyevə də qalmadı; “Azadlıq” qəzetinin 
redaktoru Gündüz Tahirliyə; Görkəmli yazıçımız haqqında dost 
sözü; Hissələrin poeziyası; Süleymandan qalan dünyanın layiqli 
sakini; Dostum Aydın Hətiboğlu haqqında; “Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Rəmzləri”, Milli mənəvi sərvətmizi qoruyaq; Bu 
günün və sabahın şairi; Əhali və inkişaf; YUNİSEF-lə əməkdaş-
lığı gücləndirək; Bu günün və gələcəyin sənətkarları; Ustad; Malı-
bəyli Həmid sənəti; Vətəndaş qayələri və elmi səriştə; İnformasi-
ya və kommunikasiya texnologiyasını inkişaf etdirək; İrsiyyətin 
ifadəsi; Gülərək iztirab çəkən sənətkar; Adsız, yarımçıq və so-
nuncu əlyazma; İlyas Əfəndiyev haqqında; “Ədəbiyyat qəzeti”nə; 
Özümüz və sözümüz.    

56. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə /Elçin; red. Dilsuz.- 
Bakı: Çinar-Çap, 2005.- C.10: Müsahibələr.- 476 s. 

Kitabın içindəkilər: Məsuliyyət hissi. Prinsipial və obyektiv; 
Ədəbi tənqidin səviyyəsini qaldıraq; Azərbaycan yazıçısına mü-
kafat; Elçin: “Bir parça gün işığı”; “Yazmaq yazıçının özünüifa-
dəsidir; Məsuliyyət; “Vətən” qarşılıqlı anlaşma və etimad körpü-
ləri; Elçin: “Vətən övladlarını unutmur”; “Əzizim, vətən yaxşı...”; 
Bizə birlik gərəkdir; Vətən haradan başlayır; Dünyanın min rəngi; 
Beyinə qida, gözə nur, dizə qüvvət; “Qarabağ” xalqın sərvətidir; 
Əhəmiyyətli bir hadisə; “Dünya – siyasət meydanıdır”; “Azərbay-
can” jurnalının sorğusu; Yeni il anketi; Elçin: “Ən böyük müttə-
fiqimiz həqiqətdir!”; Elçin: “bayrağımızı birgə qaldırmalıyıq”; 
Elçin: Şükürlər olsun ki, sərhədlər zəifləyib...”; Elçin: “Millətin 
qılıncı iş görən zaman, sazı, sözü də susmamalıdır”; İstiqlalımız 
uğrunda; Tarixin dərsləri və ya milli faciəmizlə üz-üzə; “O külək 
bir də əsəcək”; “Ah, Paris, Paris!..”; “Həqiqət sonra məlum ola-
caq...”; Dünya tanısın Azərbaycanı; Elçin: “Qiyməti tarix verə-
cək..”; Yeni təyinatlar: “Dünya sivilizasiyasında Azərbaycan yeri-
ni mədəniyyətimiz müəyyənləşdirəcək”; Azərbaycan həqiqətini 
dünyaya çatdıra bilsək; Elçin və İlyas Əfəndiyev; Elçin: Kome-
diya və dramların kəsişdiyi yerdə; “Bu gün mədəniyyətimizin 



Elçin 

 86 

taleyi yalnız mədəniyyət xadimlərindən asılı deyil!...”; Sənətə 
qiyməti xalq verməlidir; Elçin: “Bu gün vəzifədə olmaq – işlə-
mək, işləmək və yenə də işləmək deməkdir”; Elçin: Mən o tər-
biyənin, o əxlaqın yiyəsi deyiləm”; Bakıda Şimal küləyi əsirdi...; 
Elçin: “Ədəbiyyat sərbəstliyin, qəlibsizliyin ifadəsidir”; İslam 
sivilizasiyası bəşər mədəniyyətinin tərkib hissəsidir; Elçin: Bu 
gün də “altmışıncılar”ı birləşdirən cəhətlər, onları ayıran cəhət-
lərdən çoxdu!”; Elçin: “Əhli qələm gərək böhtana yol verməsin, 
çirkabdan faydalanmasın!”; Elçinlə Elçin və ədəbiyyat barədə 
söhbət; Elçinin absurdu və gerçəkliyi; “Mən vəzifədən yapışan 
adam deyiləm”; Vəzifə müvəqqəti bir şeydir; Elçin: “Mən həmişə 
sözü üzə demişəm”; “Ədəbiyyat üçün qadağan olunmuş mövzu 
yoxdur”; “Mən ikili həyat yaşayırdım”; Professional tənqidə necə 
gəldim; XXI əsrdə görüşərik; “Vilayət Quliyev qeyrətli vətəndaş-
dır”; Rəsmi ideologiyanın buxovlarını qırdıq; Tariximizin ədəbiy-
yatımızın ilk nişanəsi; Dövlət dili; “Son beş ildə XX əsr Azərbay-
can ədəbiyyatında hadisə hesab etdiyim bir əsər oxumamışam”; 
“Vəzifədə olanda iqtidarı tərifləyib, çıxandan sonra söyən adam-
lardan deyiləm”; O yeri biz tapa bilmərik; İşgüzar səfər; Mən 
insanın içərisindəki azadlığın tərəfdarıyam; Yazmaq üçün xüsusi 
bir şəraitə ehtiyac duymuram; “Birtərəfli kompromis yoxdur, əgər 
varsa, bu, məğlubiyyətdir”; Nazim Hikmət haqqında; Elçin: “Sən 
demə, təyyarənin səsi dünyanın ən gözəl səsi ola bilərmiş...”; İlk 
növbədə doğma dilin təəssübü çəkilməlidir; Elçin: “Yuxu sonsuz 
ola bilməz...”; Elçin: “Mən ilk növbədə yazıçıyam...”; Elçin: 
“Mənim əsərlərim mənim daxili aləmimin ifadəsidir...”; Elçin: 
“Bizim ədəbi prosesdə lümpençilik yaranıb... Dəhşət budur!”; 
Elçin: “Yazıçılar Birliyinə  hörmətlə yanaşmaq lazımdır”; “Sara 
xatun” jurnalının sorğusu; Elçin: “Yazıçıların qurultayı ədəbiyya-
tımıza və ədəbi prosesə sahib çıxmalıdır”; Elçin “Xəzər”in sual-
larına cavab verir;  Elçin: “Tarixə böhtan atmaq  və xalqı təhqir  
etmək olmaz!”; Söhbət.            

57. Ustad Bülbül [Mətn] /Elçin; red. Z.Salahova; Azərb. 
Resp. “Kitab cəmiyyəti”.- Bakı: [s.n.], 2005.- 245 s. 
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Miniatür kitabda dahi Bülbülün həyat və yaradıcılığı əks 
olunmuşdur. 

 
2007 

58. Mahmud və Məryəm [Mətn]: [roman] /Elçin; ön söz 
Q.Paşayev.- Kərkük, 2007.- 216 s. 

59. Sadəlik və müdriklik: müəllim haqqında söz [Mətn] 
/Elçin; [Azərb. Resp. “Kitab” cəmiyyəti, “AzRosPromİnvest” 
MMC]. - Bakı: [s.n.], 2007.- 139 s.  

 Miniatür kitab Mir Cəlal Paşayev haqqındadır.   
 

2009 
60. Günay, Humay, bir dənə günəbaxan və qırt toyuğun 

cücələri [Mətn] /Elçin.- Bakı: Beşik, 2009.- 18 s. 
61. Küləyin, Çinarın və qaranquş balasının nağılı [Mətn] 
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Bakı: İşıq, 1985.- 251 s. 

756. Vəzirоvа, F. Ədəbi qеydlər, tədqiqlər [Mətn] /Fəridə 
Vəzirova; rəyçi Еlçin.- Bakı: Yаzıçı, 1985.- 188 s. 

757. Zаmаnоv, A. Sаbir bu gün [Mətn] /A.Zamanov; red. 
Elçin.- Bakı: Gənclik, 1985.- 346 s. 

 
1986 

758. Əһmədоv, R. Məmməd Аrif (Tənqid və drаmаturgiyа 
məsələləri) [Mətn] /Əhmədov Ramin; rəyçi Еlçin.- Bakı: Yаzıçı, 
1986.- 171 s. 

759. Yusifli, V. Nəsr: Kоnfliktlər, хаrаktеrlər [Mətn] /V.Yu-
sifli; red. Elçin.- Bakı: Yazıçı, 1986.- 164 s.  

760. Vəliyеv, K. Sözün sеһri [Mətn] /Kamil Vəliyev; rеd. 
Еlçin.- Bakı: Yаzıçı, 1986.- 301 s. 
 

1987 
761. Məmməd, A. Ərzurumun gədiyinə varanda: Səyahət 

cizgiləri, yol düşüncələri [Mətn] /Məmməd Aslan; xüsusi red. 
Elçin.- İkinci nəşri.- Bakı: İşıq, 1987.- 253 s.  

762. Məmmədli, Q. N.Nərimаnоv (1870-1925): Həyat və 
yaradıcılığının salnaməsi [Mətn] /Q.Məmmədli; red. və ön söz. 
müəl. Elçin; rəy.: V.Məmmədov, R.Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 
1987.- 356 s. 
 

1988 
763. Rəhimli İ. Sənət yolu, sənətkar ömrü [Mətn] /İlham 

Rəhimli; red. Elçin.- Bakı, 1988.- 224 s. 
 

1999 
764. Şəhriyar. Azərbaycan [Mətn] /Şəhriyar; tərt. ed. və ön 

söz. müəl. Elçin; bədii və tex. red. Zərifə Salahova.- Bakı, 1999.- 
181 s.   
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2002 
765. Bağdadbəyov C. Xatirələr və etnoqrafik qeydlər [Mətn] 

/Cəlil bəy Bağdadbəyov; çapa hazırl. və ön söz. müəl. Elçin.- 
Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 128 s. 

766. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /İlyas 
Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; rəssam B.Mirzəzadə.- 
Bakı: Çinar-çap, 2002.- C.I.- 448 s. 

767. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 ciddə /İlyas 
Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən 
rəsmin  rəssamı B.Mirzəzadə.- Bakı.- Çinar-çap.- 2002.- C. II.- 
472 s. 

768. Əfəndiyev, İ.M. Seçilmiş əsərləri. [Mətn]: 7 ciddə 
/İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; şəklin rəssamı; 
B.Mirzəzadə.- Bakı.- Çinar-çap, 2002.- C. III.- 624 s. 

769. Əfəndiyev, İ.M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 ciddə 
/İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; şəklin rəssamı 
B.Mirzəzadə.- Bakı.- Çinar-çap.- 2002.- C. IV.- 568 s. 

770. Əfəndiyev, İ.M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 ciddə 
/İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; şəklin rəssamı; 
B.Mirzəzadə.- Bakı.- Çinar-çap, 2002.- C. VI.- 424 s. 

771. Əfəndiyev, İ.M. Seçilmiş əsərləri. [Mətn]: 7 ciddə 
/İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; şəklin rəssamı; 
B.Mirzəzadə.- Bakı.- Çinar-çap, 2002.- C. VII.- 568 s. 

772. Sənətkarın ikinci ömrü (İlyas Əfəndiyev. Beş ilin sal-
naməsi) [Mətn]: [İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyev haqqında və-
fatından sonrakı beş ildə dərc olunmuş yazılardan seçmələr] /tərt. 
ed. və red. Elçin.- Bakı: Çinar-çap, 2002.- 248 s. 

 
2003 

773. Cəfər, M. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məmməd Cəfər; 
elmi red. Elçin; red. İ.İsrafilov; tərt. ed. T.Fərzəliyev.- Bakı:  
2003.- C.I.- 360 s. 

774. Cəfər, M. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məmməd Cəfər; 
elmi red. Elçin; red. İ.İsrafilov; tərt. ed. T.Fərzəliyev.- Bakı: 
Çinar-çap, 2003.- C.II.- 283 s. 
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775. Cəfər, M. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məmməd Cəfər; 
elmi red. Elçin; red. İ.İsrafilov; tərt. ed. T.Fərzəliyev.- Bakı: 
Çinar-çap, 2003.- C.III.- 319 s. 

776. Səni kim unudar [Mətn] /elmi red. Elçin; tərt. ed. və 
red. İ.İsrafilov.- Bakı: Çinar-çap, 2003.- 204 s. 

 
2005 

777. Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.Əfəndiyev; tərt. 
ed. Elçin; red. V.Bəhmənli U.Rəhimoğlu; ön söz. müəl. 
B.Nəbiyev.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.- C.I.-  280 s. 

778. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.Əfəndiyev tərt. 
ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu.- Bakı: Avrasiya Press, 
2005.- C.II.- 336 s. 

779. Əfəndiyev, İ. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.Əfəndiyev /tərt. 
ed. Elçin; red. Dilsuz; şəklin rəssamı B.Mirzəzadə.- Bakı: Çinar-
çap, 2005.- C.III.- 448 s. 

780. Xudiyev, N. Cavad Heyət möcüzəsi [Mətn]  /Nizami 
Xudiyev; red. Elçin.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 168 s. 

 
2007 

781. Tahirli, A. Azərbaycan mühacirət mətbuatı (1921-1991) 
[Mətn]: məlumat-soraq kitabı /Abid Tahirli; məsləhətçi Elçin; 
rəy.: X.İbrahimli, V.Sultanlı, N.Məmmədov.- Bakı: Çinar-çap, 
2007.- 182 s. 

 
2008 

782. Çəmənli, M. Çahargah [Mətn] /layih. məsl. Elçin.- Bakı: 
Beşik, 2008.- 34 s. 

783. Dilsuz. Apardı sellər Saranı [Mətn] /layih. məsl. Elçin.- 
Bakı: Beşik, 2008.- 18 s. 

784. Dilsuz. Atatürkün imzası [Mətn] /Dilsuz; layih. məsl. 
Elçin; məsul red. A.Qənizadə; rəssam İ.Mustafayev, A.Abdul-
layev.- Bakı: Beşik, 2008.- 18 s. 

785. Dilsuz. Azərbaycan bayrağı [Mətn] /Dilsuz; layih. məsl. 
Elçin; məsl. Ə.İsayev; rəssam İ.Mehdiyev, L.Vəliyeva; dizayn 
A.Abdullayev.- Bakı: Beşik, 2008.- 18 s.  
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786. Dilsuz. Cavad xan [Mətn] /Dilsuz; layih. məsl. Elçin.- 
Bakı, 2008.- 18 s. 

787. Dilsuz. Gəncə [Mətn] /Dilsiz; layih. məsl. Elçin.- Bakı: 
Beşik, 2008.- 14 s. 

788. Məntiqli oyun [İzomaterial] /layih. məsl. Elçin; tərt. ed. 
N.Cabbarlı; ideya müəl. Q.Qarayev; red. Ü.Bəylərqızı; məsul red. 
A.Dənzizadə; dizayn G.Axundova.- Bakı: Beşik, 2008.- 70 s.: 
şək. 

789. Molla Nəsrəddin [Mətn] /layih. məsl. Elçin; ideya müəl. 
Q.Qarayev; məsl. T.Kərimli; məsul red. A.Dənzizadə; rəssam 
E.Əliyeva; dizayn A.Abdullayev.- Bakı: Beşik, 2008.- 24 s. 

790. Salahzadə, Ə. Alma gəmirən qurdun nağılı [Mətn] 
/Ə.Salahzadə; layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; red. 
Ü.Bəylərqızı; məsul red. A.Dənzizadə; rəssam N.Məmmədov; di-
zayn P.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2008.- 34 s. 

791. Salahzadə, Ə. Dağa çıxan bağanın nağılı [Mətn] /Ə.Sa-
lahzadə; layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssamlar: 
A.Mehdiyeva, L.Vəliyeva; dizayn E.Əfəndiyev, N.Qasımova.- 
Bakı: Beşik, 2008.- 34 s. 

792. Salahzadə, Ə. Kim nəyə oxşayır [Mətn] /Ə.Salahzadə; 
layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q. Qarayev; rəssamlar: A.Mehdi-
yeva, L.Vəliyeva; dizayn A.Abdullayev.- Bakı: Beşik, 2008.- 30 s. 

793. Salahzadə, Ə. Lovğa xoruz [Mətn] /Ə.Salahzadə; layih. 
məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssamlar: M.Hüseynova, 
L.Vəliyeva; dizayn A.Abdullayev.- [Bakı]: Beşik, 2008.- 38 s. 

794. Salahzadə, Ə. Meşədən küsən ayı [Mətn] /Ə.Salahzadə; 
layih. məsl. Elçin.- Bakı: Beşik, 2008.- 30 s. 

795. Salahzadə, Ə. Oxatan kirpinin nağılı [Mətn] /Ə.Salah-
zadə; layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssam.: A.Meh-
diyeva, L.Vəliyeva; dizayn A.Abdullayev.- Bakı: Beşik, 2008.- 
42 s. 

796. Salahzadə, Ə. Pələng olmaq istəyən Pişik [Mətn] /Ə.Sa-
lahzadə; layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssamlar: 
N.Məmmədov, N.Qasımova; dizayn A.Abdullayev, P.Hüseynov.- 
Bakı: Beşik, 2008.- 34 s. 
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797. Salahzadə, Ə. İtən karandaşların nağılı [Mətn] /Ə.Salah-
zadə; layih. məsl. Elçin; red. Bəylərqızı; rəssamlar: A.Mehdiyeva, 
Y.Kətanov; dizayn G.Axundova.- Bakı: Beşik, 2008.- 34 s.   
 

2009 
798. 600 söz [Mətn]: şəkilli lüğət /toplayanı Y.Nuriyev; lay. 

məsl. Elçin; tərc. ed. T.Bayatlı, Milana, X.Azadəliyeva.- Bakı: 
Beşik, 2009.- 86 s. 

799. Bəhmənli, V. Əlifba [Mətn] /V.Bəhmənli; layih. məsl. 
Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssamlar: A.Mehdiyeva, L.Vəliye-
va.- Bakı: Beşik, 2009.- 34 s. 

800. Bəhmənli, V. Leyli hasarı [Mətn] /V.Bəhmənli; layih. 
məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssamlar: A.Mehdiyeva, 
L.Vəliyeva.- Bakı: Beşik, 2009.- 18 s. 

801. Çəmənli, M. Şəmsəddin Eldəniz [Mətn] /M.Çəmənli; 
layih. məsl. Elçin.- Bakı: Beşik 2009.- 34 s. 

802. Dədə Qorqud boyları: Bəkil oğlu İmranın boyu 
[Mətn] /layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; işlədi Y.Meh-
diyeva; rəssamlar: Ə.Qafarov, N.Qasımova; dizayn R.Hüseynov.- 
Bakı: Beşik, 2009.- 18 s.  

803. Dilsuz. Cavanşir qalası [Mətn] /Dilsuz; layih. məsl. 
Elçin; rəssamlar: İ.Mehdiyev, İ.Salmanov, M.Qasımova; dizayn 
Q.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 16 s. 

804. Dilsuz. Naftalan [Mətn] /Dilsuz; layih. məsl. Elçin.- 
Bakı, 2009.- 18 s.  

805. Köçərli, Q. Əmir Teymur və Aslanın nağılı [Mətn] 
/Qaçay Köçərli; layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; 
rəssamlar: Ə.Qafarov, İ.Salmanov; dizayner R.Hüseynov.- Bakı: 
Beşik, 2009.- 35 s. 

806. Köçərli, Q. Gül qızın nağılı [Mətn] /Qaçay Köçərli; 
layih. məsl. Elçin.- Bakı: Beşik, 2009.- 18 s. 

807. Köçərli, Q. İşıq çəlik [Mətn] /Qaçay Köçərli; layih. 
məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssamlar: A.Qasımov, 
L.Vəliyeva; dizayn R.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 27 s. 
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808. Köçərli, Q. Ovsunçu İbrahim [Mətn] /Qaçay Köçərli; 
layih. məsl. Elçin; ideya müəl. Q.Qarayev; rəssam.: A.Qasımov, 
L.Vəliyeva; dizayner R.Hüseynov, E.Əfəndiyev.- Bakı: Beşik, 
2009.- 47 s. 

809. Köçərli, Q. Zəhmətkeş atanın fərsiz oğulları [Mətn] 
/Qaçay Köçərli; layih. məsl. Elçin; rəssam Ə.Qafarov, L.Vəliyeva; 
dizayn R.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 26 s. 

810. Qəhrəmanlı, A. Alabaşın şikayəti [Mətn] /A.Qəhrəmanlı; 
layih. məsl. Elçin; rəssamlar: N.Məmmədov, L.Vəliyeva; dizayn 
R.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 32 s. 

811. Məlikməmməd [Mətn] /layih. məsl. Elçin; rəssam: 
Ə.Qafarov, L.Vəliyeva; dizayn R.Hüseynov].- Bakı: Beşik, 
2009.- 26 s. 

812. Salahzadə, Ə. Ayının sualı [Mətn] /Ə.Salahzadə; layih. 
məsl. Elçin; rəssamlar: A.Mehdiyeva, M.Qasımova; dizayn 
R.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 31 s.  

813. Salahzadə, Ə. Dost axtaran çəpişin nağılı [Mətn] /Ə.Sa-
lahzadə; layih. məsl. Elçin; rəssam S.Səmədova; dizayn R.Hü-
seynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 28 s. 

814. Sehrli şamdan [Mətn] /layih. məsl. Elçin; rəssam.: 
A.Qasımov, Y.Kətanov; dizayn R.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 
23 s. 

815. Şaiq, A. Tıq-tıq xanım [Mətn] /Abdulla Şaiq; layih. 
məsl. Elçin.- Bakı, 2009.- 30 s. 

816. Tapdıq, İ. Təqvimə düşən oğlan [Mətn] /İlyas Tapdıq; 
layih. məsl. Elçin; rəssam S.Səmədova; dizayn R.Hüseynov.- Bakı: 
Beşik, 2009.- 13 s. 

817. Teymur, E. Nar nağılı [Mətn] /Teymur Elçin layih. 
məsl. Elçin.- Bakı, 2009.- 51 s. 

818. Teymur, E. Tuk-tuk, tak-tak [Mətn] /Teymur Elçin; 
layih. məsl. Elçin.- Bakı: Beşik, 2009.- 30 s. 

819. Uşun oğlu Səyrəyin əhvalatı [Mətn] /layih. məsl. Elçin; 
rəssamlar: Ə.Qarayev, R.Hüseynov; dizayner R.Hüseynov.- Bakı: 
Beşik, 2009.- 34 s. 
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2011 
820. Hacıbəyli, Ü. Bayrağımız sarsılmaz [Mətn] /Üzeyir bəy 

Hacıbəyli; topl., ərəb əlif. latın qraf. çev., şərh., lüğətin və ön söz. 
müəl. A.Kənan; məsl. Elçin; red. P.Kərimov; Azərbaycan Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Avrasiya Press, 
2011.- 428 s. 

 
2012 

821. Kaman əfsanəsi: acı-şirin xatirələr, əhvalatlar, 
düşüncələr [Mətn] /məsl. Elçin; tərt. ed. Şərif Ağayar, Elbəy Əli; 
red. Ə.Qaflanoğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2012.- 160 s. 
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II HİSSƏ 
 

HƏYAT VƏ YARADICILIĞI HАQQINDА 
 

Kitаblаr  
 

1997 
822. Ələsgərov, B. Elcin (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu) 

[Mətn]: biblioqrafik göstərici /Bəybala Ələsgərov.- Bakı: Azər-
baycan-Amerika Mədəniyyət Mərkəzi, 1997.- 206 s. 

 
1999 

823. Yusifli, V. Bu nə sehrdir belə (Elçin haqqında əlli altı 
söz) [Mətn] /Vaqif Yusifli, Cavanşir Yusifli; red. İ.Qasımzadə.- 
Bakı: Elm, 1999.- 260 s.  

 
2003 

824. Bayramova, N.L. Elçin nəsrinin poetikası [Mətn] /Nər-
giz Ladən Bayramova; elmi red. Şamil Salmanov; АМЕА Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Ozan, 2003.- 183 s. 

825. Elcin – 60: Elçin yaradıcılığının mədəni-maarif  
müəssisələrində təbliği [Mətn]: [metotik vəsait] /tərt. ed. Bəyba-
la Ələsgərov; red. Dilsuz; burax. məs. L.Qafurova; M.F.Axundov 
ad. Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2003.- 
61 s.  

826. Paşayeva, N. İnsan bədii tənqid obyekti kimi (Xalq ya-
zıçısı Elçinin yaradıcılığı əsasında) [Mətn] /Nərgiz Paşayeva; elmi 
red. K.Talıbzadə.- Bakı: “XXI” Yeni Nəşrlər Evi, 2003.- 256 s.  

827. Ürəklərə yol tapanda: Azərbaycan ədəbi tənqidi Elçin 
yaradıcılığı haqqında [Mətn] /tərt. və ön söz. müəl. Vaqif 
Hüseynov; red. Dilsuz.- Bakı: Təhsil, 2003.- 248 s. 
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2004 
828. Elçin – zaman səddini aşmış sənətkar [Mətn] /tərt. ed. 

V.Hüseynov; red. Dilsuz.- Bakı: Təhsil, 2004.- 372 s. 
829. Əlizadə, E. Elçinin yaradıcılıq təkamülü [Mətn] /Elmira 

Əlizadə; red. Nizaməddin Şəmsizadə.- Bakı: Elm, 2004.- 210 s. 
830. Paşayeva, N. Yeniləşən ədəbiyyatın yeni insanı (Xalq 

yazıçısı Elçinin yaradıcılığı əsasında) [Mətn] /Nərgiz Paşayeva; 
elmi red. K.Talıbzadə.- Bakı: ATİ, 2004.- 224 s. 
 

2006 
831. Adıgözəl, S. Elçin: romanlarının struktural-sosioloji 

təhlili [Mətn] /Sədat Adıgözəl; türk dilindən çevirən Ş.Hüseynli; 
red. A.Hüseynli.- Bakı: Qafqaz universiteti, 2006.- 335 s. 

832. Xəyal, S. Elçin: (Yaradıcılığı üzərində düşüncələr) 
[Mətn] /Sona  Xəyal; red. və ön sözün müəl. Dilsuz.- Bakı: Azər-
baycan Dövlət Nəşriyyatı, 2006.- 160 s.  

 
2008 

833. Eyvazov, S. Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası [Mətn] 
/Seyfəddin Eyvazov; rəyçi və ön sözün müəl. İ.Ə.Həbibbəyli, red. 
H.Həşimli.- Bakı: ADPU, 2008.- 207 s.  

834. Şəmsizadə, N. Ədəbi proses və ədəbi nəsil (Xalq yazıçısı 
İlyas Əfəndiyevin nəslinin yaradıcılığı əsasında) [Mətn] /Niza-
məddin Şəmsizadə, Vəfa Xanoğlan.- Bakı: Təhsil, 2008.- 156 s.  

 
2009 

835. Elçin: Ömrün anları [Mətn] /tərt. ed. Aysu Əfəndiye-
va.- Bakı: Çinar-Çap, 2009.- 656 s.   

 
2011 

836. Şükürova, Z. Elçinin dramaturgiyasında qəhrəman 
problemi [Mətn]: monoqrafiya /Zülfiyyə Şükürova; elmi red. və 
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2143. İsаоğlu, F. İdmаnçılаrа qаyğının təzаһürü [Mətn]: 
[Rеspublikа Nаzirlər Kаbinеtində Bаş nаzirin müаvini Е.Əfəndi-
yеvin Аvrоpа çеmpiоnаtının qаlibi оlmuş idmаnçılаrlа görüşü 
һаqqındа] /F.İsaoğlu //İdmаn.- 1994.- 10 iyun. 

2144. Lisеylərdə vəziyyət nеcədir? [Mətn]: [Bаş nаzirin 
müаvini Е.Əfəndiyеvin lisеylərin fəаliyyəti һаqqındа kеçirdiyi 
muşаvirədən] //Хаlq qəzеti.- 1994.- 13 mаy. 

2145. Müşаvirə 20 Yаnvаrа һəsr оlunmuşdur [Mətn]: [Bаş 
nаzirin müаvini Е.Əfəndiyеvin sədrliyi ilə kеçən müşаvirədə 20 
yаnvаr fаciəsinin 4-cü ildönümü ilə əlаqədаr kеçirilən tədbirlər 
prоqrаmı һаqqındа] //Rеspublikа.-1994.- 8 yаnvаr. 

2146. Məmmədli, İ. Məqsəd lisеyləri bаğlаmаq dеyil [Mətn]: 
[Bаş nаzirin müаvini Е.Əfəndiyеvin sədrliyi ilə kеçirilmiş Bаkı 
şəһərində yаrаdılmış yеni tipli tədris müəssisələri, məktəb 
lisеylərin fəаliyyətinə һəsr оlunmuş müşаvirədən] /İ.Məmmədli 
//Rеspublikа.- 1994.- 13 mаy. 

2147. Məmmədli, İ. Yubilеy tədbirləri pаyızа qаldı [Mətn]: 
[Bаş nаzirin müаvini Е.Əfəndiyеvin C.Məmmədquluzаdənin 125 
illik yubilеy tədbirləri һаqqındа] /İ.Məmmədli //Rеspublikа.- 
1994.- 13 mаy. 

2148. Məmmədli, İ. Yеtkinlik yаşlаrınа çаtmаmışlаrın prоb-
lеmlərinin һəlli üçün yоllаr ахtаrılır [Mətn]: [Bаş nаzirin müаvini 
Еlçin Əfəndiyеvin rеspublikаdа vəziyyətlə əlаqədаr kеçirdiyi 
iclаs һаqqındа] /İ.Məmmədli //Rеspublikа.- 1994.- 13 mаy. 

2149. Məmmədli, İ. Аzərbаycаn Аmеrikа tipli dövlət qur-
mаğın аrzusundаdır [Mətn]: [Bаş nаzirin müаvini Е.Əfəndiyеvin 
АBŞ-ın ölkəmizdəki səfiri Riçаrd Kоzlаriçlə görüşü һаqqındа] 
/İ.Məmmədli //Rеspublikа.- 1994.- 20 mаy. 

2150. Məmmədоvа, Y. Qаçqınlаr işlə təmin оlunmаlıdır 
[Mətn]: [bu məsələ ilə bаğlı Е.Əfəndiyеvin sədrliyi ilə kеçirilmiş 
iclаsdаn] /Y.Məmmədova //Rеspublikа.- 1994.- 19 аprеl. 

2151. Özəl təһsil müəssisələrinin fəаliyyəti tənzimlənmə-
lidir [Mətn]: [Dövlət Аli Еkspеrt Kоmissiyаsının müşаvirəsində 
Е.Əfəndiyеvin çıхışı] //Аzərbаycаn.-1994.- 15 оktyаbr. 
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2152. Səttаr Bəһlulzаdənin yubilеyinə һаzırlıq [Mətn]: 
[Təşkilаt Kоmitəsi iclаsının sədri Е.Əfəndiyеvin məlumаtı] /Elçin 
//Bаkının səsi.- 1994.- 2 nоyabr. 
 

1995 
2153. Müslüm Maqomayevin yubileyi qarşısında [Mətn]: 

[bəstəkarın 110 illiyi ilə əlaqədar Təşkilat Komissiyasının sədri 
E.Əfəndiyevin keçirdiyi iclas haqqında]  //Azərbaycan.- 1995.- 22 
sentyabr.- S.1. 

2154. Nazirlər Kabinetində [Mətn]: [H.Cavidin ev-muzeyi-
nin yaradılması ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetində qəbul edilmiş 
qərarın icra vəziyyətinin müzakirəsi haqqında] //Azərbaycan.- 
1995.- 28 sentyabr.- S.2. 

2155. Nazirlər Kabinetində [Mətn]: [“Şəhid” adının əbə-
diləşdirilməsi üzrə komissiyanın sədri E.Əfəndiyevin keçirdiyi 
iclas haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 28 sentyabr.- S.1. 

2156. Nazirlər Kabinetində qəbul [Mətn]: [Baş nazirin 
müavini E.Əfəndiyevin Türkiyənin Əmək və sosial müdafiə naziri 
Mustafa Kulun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi  
haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 15 dekabr.- S.3. 

2157. Rəşid Behbudovun yubileyi qarşısında [Mətn]: 
[Nazirlər Kabinetində Baş nazirin müavini E.Əfəndiyevin sədrlik 
etdiyi iclas haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 25 oktyabr.- S.2. 

2158. Türk xalqlarının dostluq qurultayına [Mətn]: [Baş 
nazirin müavini E.Əfəndiyevin başçılığı ilə nümayəndə heyətinin 
İzmir şəhərində keçirilən türk xalqlarının III Dostluq, Qardaşlıq 
və Əməkdaşlıq Qurultayına yola düşmələri barədə məlumat]  
//Azərbaycan.- 1995.- 30 sentyabr.- S.2. 

2159. Vəziyyətdən çıxış yolları barədə fikir mübadiləsi 
[Mətn]: [Baş nazirin müavini E.Əfəndiyevin yanında maliyyə, 
təhsil, mədəniyyət, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirlik-
lərinin, Dövlət qaçqın komitəsinin rəhbərlərinin iştirakı ilə 
keçirilən iclas haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 22 noyabr. 

2160. Yubiley komissiyaları işə başladı [Mətn]: [Ü.Hacı-
bəylinin 110 illik və S.Yesininin 100 illik yubileyləri ilə əlaqədar 
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Təşkilat Komissiyasının sədri E.Əfəndiyevin keçirdiyi iclaslar 
haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 5 sentyabr.- S.1. 

2161. Yubiley komissiyasının ilk iclası [Mətn]: [Ş.Qur-
banovun anadan olmasının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar Təşkilat 
Komissiyasının sədri E.Əfəndiyevin keçirdiyi iclas haqqında]  
//Azərbaycan.- 1995.- 22 avqust.-S.1. 

 
1996 

2162. “Biz elliklə özümüz öz qayğımıza qalmalıyıq” 
[Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavini ilə 
müsahibə] /Elçin; söhbəti apardı M.Məmmədxanlı //Gündəlik 
xəbərlər.- 1996.- 10 avqust.- S.5. 

2163. Böyük mədəni hadisə [Mətn]: [Rusiyada Azərbaycan 
Mədəniyyəti günlərinin açılışında Baş nazirin  müavini E.Əfəndi-
yevin çıxışından] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 3 may.- S.1. 

2164. Bu gün vəzifədə olmaq - işləmək, işləmək və yenə də 
işləmək deməkdir: Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinin 
müavini Elçin İlyas oğlu Əfəndiyev Gündəlik xəbərlər qəzet-
lərinin suallarına cavab verir [Mətn] /müsahibəni apardı Şahin 
Məmmədxanov //Gündəlik xəbərlər.- 1996.- 2 avqust. 

2165. Dahi Füzulinin yubileyi ədəbiyyatımızın və mədə-
niyyətimizin bayramıdır [Mətn]: Azərbaycan Prezidenti Heydər 
Əliyevin sədrliyi ilə Məhəmməd Füzulinin yubileyi üzrə Dövlət 
Komissiyasının növbəti iclası: [yubiley komissiyası sədrinin 
müavini E.Əfəndiyevin çıxışı] /Elçin //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 
26 iyul.- S.1-2. 

2166. Elçin: “Mən o tərbiyənin o əxlaqın yiyəsi deyiləm”: 
“Azadlıq”ın suallarına Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev 
cavab verir [Mətn] /Elçin; müsahibəni apardı Elçin Səlcuq 
//Azadlıq.- 1996.- 3 fevral.- S.7. 

2167. Füzuli – 500. Mətbuat konfransı [Mətn]: [Baş nazirin 
müavini E.Əfəndiyev Füzulinin yubileyi ilə əlaqədar mətbuat-
konfransı  keçirmişdir] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 8 noyabr.- S.5. 

2168. Nazirlər Kabinetində qəbul [Mətn]: [Baş nazirin 
müavini E.Əfəndiyevin Amerika Təhsil Konsorsiumunun vitse-
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prezidenti doktor Franklini və Los-Ancels Universitetinin vitse-
prezidenti doktor Yankı qəbul etməsi haqqında] //Azərbaycan.- 
1996.- 3 aprel.- S.4. 

2169. Yubileyə Bakıda nöqtə qoyulacaq [Mətn]: Füzuli-500 
/Elçin //Azadlıq.- 1996.- 2 noyabr.- S.2. 
 

1997 
2170. Şəhriyarın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı [Mətn]: 
[Təşkilat Komissiyasının sədri Azərbaycan Respublikasının Baş 
nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev seçilmişdir] //Ədəbiyyat 
qəzeti.-1997.-5 noyabr.-S.2. 

____________ 
 

2171. Xalqımızın, milli mədəniyyətimizin iftixarı [Mətn]: 
[Professional vokal sənətimizin banisi Bülbülün 100 illiyinə həsr 
olunmuş yubiley gecəsində Baş nazirin müavini, yubileyin Təş-
kilat Komitəsinin sədri Elçin Əfəndiyevin çıxışı] /Elçin //Azər-
baycan.- 1997.- 5 dekabr.- S.1. 

2172. Nazirlər Kabinetində görüş [Mətn]: [Baş nazirin 
müavini E.Əfəndiyevin Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Osman Faruq Loğoğlunu qəbul etməsi haqqın-
da] //Azərbaycan.- 1997.- 24 yanvar.- S.3. 

2173.  “Unutmaz bu oba, bu mahal məni” [Mətn]: [Azər-
baycan ədəbiyyatının klassiki, Xalq şairi Səməd Vurğunun 90 
illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsinin Təşkilat Komitəsinin səd-
ri, Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin çıxışı] /Elçin //Azər-
baycan.- 1997.- 11 mart; Ədəbiyyat qəzeti.- 1997.- 14 mart.- S.2-3. 

2174. Yetkinlik yaşına çatmamışların işləri üzrə komissiya 
təşkil edilmişdir [Mətn]: [Nazirlər Kabinetində təşkil edilmiş 
komissiyaya Elçin Əfəndiyev sədr seçilmişdir] //Azərbaycan.- 
1997.- 2 may.- S.4. 
 

1998 
2175. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ya-

nında Övladlığa götürmə məsələləri komissiyasının tərkibi 
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haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.  
Bakı şəhəri, 29 dekabr 1998-ci il [Mətn]: [Komissiyanın sədri 
Elçin Əfəndiyev təyin olundu] //Xalq qəzeti.- 1998.- 31 dekabr. 

____________ 
 

2176. “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları” [Mətn]: 
[Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin başçılıq etdiyi 
Azərbaycan dilinin tətbiq edilməsi üzrə Hökumət Komissiyasının 
iclası haqqında] //Həyat.- 1998.- 28 avqust.  

2177. Dövlət dilinin tətbiqi üzrə hökumət komissiyasının 
iclasında [Mətn]: [avqustun 25-də Nazirlər Kabinetində Baş 
nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Dövlət 
dilinin tətbiqi üzrə Hökumət Komissiyasının iclası olmuşdur] 
//Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 26 avqust.   

2178. Qara Qarayevin yubileyi qarşısında [Mətn]: [Baş 
nazirin müavini, Təşkilat Komitəsinin sədri Elçin Əfəndiyev 
iclası idarə etmişdir] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 23 yanvar.- S.3. 

2179. Mədəni irsimizin qorunmasına qayğı [Mətn]: [“Azər-
baycanın mədəni irsinin qorunması” mövzusunda keçirilən “də-
yirmi masa” görüşündə Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin 
iştirakı haqqında] //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S.7. 

2180. Müqəddəs dinimizin tarixinə və mənəvi dəyərlərinə 
həsr olunmuş mötəbər toplantı [Mətn]: [Bakıda “İslam siviliza-
siyası Qafqazda” mövzusunda Beynəlxalq simpozium: Simpo-
ziumun Təşkilat Komitəsinin sədri, Baş nazirin müavini vəzifəsini 
icra edən Elçin Əfəndiyevin giriş sözü] /Elçin //Azərbaycan.- 
1998.- 11 dekabr;  Respublika.-1998.- 11 dekabr.- S.3. 

2181. Süleyman Rüstəmin qəlbi Azərbaycandan  ayrılmaz 
[Mətn]: [Xalq şairinin 90 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley 
gecəsi: Təşkilat Komitəsinin sədri, Baş nazirin müavini Elçin 
Əfəndiyevin giriş sözü] /Elçin //Azərbaycan.- 1998.- 28 mart.- 
S.4. 

2182. Tarixi şəxsiyyət, görkəmli xadim, nəcib insan 
[Mətn]: [Böyük dövlət, ictimai və elm xadimi Əziz Əliyevin 100 
illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsi: Yubiley komis-
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siyasının sədri, Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin giriş sözü] 
/Elçin //Azərbaycan.- 1998.- 16 may.- S.2. 

2183. Vətənimizə, xalqımıza sədaqətlə xidmət etmək sə-
nətkar üçün xoşbəxtlikdir [Mətn]: [poeziyamızın canlı klassiki, 
Xalq şairi Mirvarid Dilbazinin 85 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 
yubiley gecəsi: Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin giriş sözü] 
/Elçin //Respublika.- 1998.- 25 aprel.- S.2. 
 

1999 
2184. Cəfər Cabbarlının 100 illik yubileyinin keçirilməsi 

haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 
23 fevral 1999-cu il [Mətn]: [Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev Təşkilat Komitəsinin sədri 
seçilmişdir] //Respublika.- 1999.- 24 fevral.- S. 1. 

2185. E.İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Respublikası Baş Na-
zirinin müavini təyin edilməsi haqqında. Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 15 yanvar 1999-cu il 
[Mətn] //Azərbaycan.- 1999.- 16 yanvar.- S.1. 

____________ 
 

2186. ABŞ səfiri qəbul edilmişdir [Mətn]: [Azərbaycan 
Respublikası Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev ABŞ-ın 
Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Stenli 
Esküderonu onun xahişi ilə qəbul etmişdir] //Azərbaycan.- 1999.- 
9 noyabr. 

2187. Aslanov, A. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 
respublikamızın nümayəndələrini qəbul etmişdir [Mətn]: [Azər-
baycan Prezidenti yanvarın 25-də Ankarada Gülhanə Tibb Aka-
demiyasında Azərbaycandan gəlmiş nümayəndələri – Elçin 
Əfəndiyev, A.Rəhimzadə və bir qrup deputatı qəbul etmişdir] 
/A.Aslanov, T.Rzayev //Ədəbiyyat qəzeti.-1999.- 29 yanvar.- S.1. 

2188. Azərbaycan nümayəndəsi Qazaxıstan  Prezidentinin 
andiçmə mərasimində iştirak etmişdir [Mətn]: [Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyevin  tapşırığı ilə mərasimdə Respublika 
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Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev iştirak etmişdir] //Xalq 
qəzeti.- 1999.- 22 yanvar. 

2189. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi üzrə 
Dövlət Komissiyasının növbəti iclası [Mətn]: [Baş nazirin 
müavini Elçin Əfəndiyevin çıxışı] /Elçin //Azərbaycan.- 1999.- 9 
aprel; Respublika.- 1999.- 9 aprel.- S.2; Ədəbiyyat qəzeti.- 1999.- 
16 aprel.- S.2. 

2190. Cəfər Cabbarlının yubileyi qarşısında [Mətn]: [Cəfər 
Cabbarlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə hazırlıqla bağlı 
Respublika Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev və BMT-nin 
Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Ercan Murat böyük 
sənətkarın vətəni Xızı rayonunda olmuşlar] //Ədəbiyyat qəzeti.- 
1999.- 10 sentyabr.- S.5; Azərbaycan.- 1999.- 17 noyabr. 

2191. Dövlət komissiyasının növbəti iclası: Dədə Qorqud – 
1300 [Mətn]: [Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin yanında 
yubileylə əlaqədar yaradılmış Dövlət Komissiyasının növbəti 
iclası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-1999.- 26 mart.- S.1. 

2192. Dünya Bankı təhsil islahatı proqramına kredit ayı-
rır [Mətn]: [Elçin Əfəndiyevin iştirakı ilə imzlanmış saziş haq-
qında] //Respublika.- 1999.- 30 iyun. 

2193. Elçin: “Mən vəzifədən yapışan adam deyiləm”: 
Əməkdaşlarımız Ləman Əliəşrəfqızı ilə Mahir Mehdinin həmsöh-
bəti yazıçı, Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevdir [Mətn] 
//Azadlıq.- 1999.- 24 fevral.- S.1,5; 25 fevral.- S.6. 

2194. Əməkdaşlıq fayda verir [Mətn]: [BMT-nin Azərbay-
can hökuməti ilə birlikdə hazırladığı “Dədə Qorqud” adlı elmi 
publisistik nəşrin çapı ilə əlaqədar] //Dədə Qorqud: Azərbaycan 
hökuməti və BMT-nin inkişaf proqramının bülleteni.- Bakı, 
1999.- S.8. 

2195. Fransa paytaxtında [Mətn]: [YUNESKO-nun təşəb-
büsü ilə Parisdə “Dədə Qorqud”un 1300 illiyi ilə əlaqədar ke-
çirilən tədbirdə Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin başçılığı 
ilə nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 
1999.- 11 iyun.- S.1. 
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2196. Fransa paytaxtında “Dədə Qorqud” yubileyi [Mətn]: 
[Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin başçılığı ilə nümayəndə 
heyətinin Parisə səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 1999.- 10 iyun.- 
S.5. 

2197. Gülnarə. Teatr 125 yaşını dövlət səviyyəsində qeyd 
edəcək: Nazirlər Kabinetində keçirilən iclas fikrimizi bir daha 
təsdiq edir [Mətn] /Gülnarə //525-ci qəzet.- 1999.- 26 fevral. 

2198. Hüseynov, İ. Elçin Əfəndiyev missionerlərə yardım 
edir [Mətn]: [ABŞ Dövlət Departamentinin Konqresin müza-
kirəsinə verdiyi “Dünya ölkələrində dini etiqad azadlığı haqqında 
hesabat”da  Elçin haqqında haqsız iddialar] /İlqar Hüseynov 
//Aktual.- 1999.- 25 sentyabr.  

2199. Xızıda Cəfər Cabbarlının abidəsinin açılışı  [Mətn]: 
[tədbirdə Elçin Əfəndiyev iştirakı haqqında] //Azərbaycan.- 
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koruyor”. Elçin Efendiyev, “Bu gün benim için hoş bir gün. 31 il 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЬЧИНА 

 
1943   - родился в г. Баку, в семье классика 

азербайджанской литературы ХХ века, 
народного писателя Азербайджана 
Ильяса Эфендиева. 

  
1950 - начал обучение в средней школе №193. 
 
1959 - в газете «Азербайджан гянджляри» 

опубликован его первый рассказ «Он 
верил». 

 
1960 - окончив среднюю школу, поступил на 

филологический факультет Азербайд-
жанского Государственного Университе-
та. 

  
1965  - закончил высшее образование. 
 
1966-1969  - поступил в аспирантуру Института 

языка и литературы им. Низами АН 
Азербайджана. 

 
1966 - Азербайджанское государственное 

издательство («Азернешр») выпустило в 
свет его первую книгу – сборник 
рассказов «Одна из тысячи ночей». 

 
1967  - впервые совершил поездку за рубеж. 

Впоследствии побывал в таких странах 
мира, как Турция, США, Франция, 
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Германия, Голландия, Китай, Бельгия, 
Люксембург, Швеция, Швейцария, 
Дания, Чехия, Австрия, Словакия, Иран, 
Гана, Ливия, Югославия, Болгария, Бе-
нин, Ирак, Англия, Саудовская Аравия, 
Румыния, Венгрия, Хорватия, Тунис, 
Испания, Пакистан, Ирландия, Греция, 
Польша, Монако, Словения, Объединен-
ные Арабские Эмираты, побывал в 
республиках бывшего СССР, где прини-
мал участие в различных литературных, 
научных, политических форумах, встре-
чах, симпозиумах, конференциях, где 
выступал с докладами, участвовал в 
прениях, вел официальные межгосудар-
ственные переговоры, принимал участие 
в инаугурационных церемониях глав 
зарубежных государств. 

 
1968 - принят в члены Союза писателей 

СССР. 
 
1969  - окончил аспирантуру; 
 
 - работал в должности младшего науч-

ного сотрудника в отделе «Теория лите-
ратуры» Института языка и литературы 
им. Низами АН Азербайджана. 

 
1970  - защитил диссертацию на тему «Азер-

байджанская художественная проза в 
литературной критике (1945-1965)» на 
соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. 
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1971  - в журнале «Дружба народов» в пере-
воде видного русского критика Игоря 
Золотусского напечатан рассказ «Мото-
цикл за пять копеек» - первая публика-
ция автора в московской печати. В пос-
ледствии целый ряд рассказов, повестей 
и романов писателя, а также его статей и 
эссе, посвященных проблемам азербайд-
жанской и мировой литературы, были 
опубликованы на страницах многочис-
ленных всесоюзных печатных органов 
того времени, в том числе таких видных, 
престижных газет и журналов, как «Ли-
тературная газета», «Комсомольская 
правда», «Правда», «Неделя», «Литера-
турная Россия», «Юность», «Смена», 
«Советская литература» (на иностран-
ных языках), «Вопросы литературы», 
«Литературное обозрение», «Работни-
ца», «Веселые картинки», «Детская 
литература», «Литературная учеба» и др. 

 
1972 - работал в должности старшего науч-

ного сотрудника в отделе «Теория лите-
ратуры» Института языка и литературы 
им. Низами АН Азербайджана, являясь 
одновременно ученым секретарем Объ-
единенного совета по защите диссерта-
ций Институтов языкознания им. Наси-
ми и литературы им. Низами. 

 
1973 - статья, посвященная проблемам лите-

ратурной критики, получила премию 
«Лучшая статья года» издаваемого в 
Москве журнала «Дружба народов»; 
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- по его сценарию снят короткометраж-
ный художественный фильм «Первая 
любовь Балададаша». В дальнейшем по 
сценариям писателя были поставлены 
полнометражные художественные филь-
мы «Удар в спину» (1978, режиссер-
постановщик Ариф Бабаев), «Я еще вер-
нусь» (1981, режиссер-постановщик 
Камиль Рустамбеков), «Серебристый 
фургон» (1981, режиссер-постановщик 
Октай Миркасимов), «Дачный сезон» 
(1986, режиссер-постановщик Тофиг 
Тагизаде), «Ночь без края» (1989, 
режиссер-постановщик Шахмар Алек-
перов), «Национальная бомба» (2002, ре-
жиссер-постановщик Вагиф Мустафаев), 
«Судьба государя» (2008, режиссеры-
постановщики Рамиз Фаталиев, Дильшад 
Фатхулин), а также сняты документаль-
ные и мультипликационные фильмы. 

  
1975  - московское издательство «Молодая 

гвардия» выпустило в свет сборник рас-
сказов «Первая любовь Балададаша» - 
его первую книгу на русском языке. 
Вслед за этим в различных книжных из-
дательствах Москвы увидели свет целый 
ряд его художественных, критических и 
публицистических произведений, вы-
шедших крупными тиражами. («Сереб-
ристый фургон». Москва: Советский пи-
сатель, 1978.- 334 стр.; «Подснежники». 
Москва: Детская литература, 1980.- 204 
стр.; Москва: Известия, 1981.- 430 стр; 
«Стеклянная роза». Москва: Детская 
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литература, 1986.- 32 стр; «Автокатас-
трофа в Париже». Москва: Советский 
писатель, 1987.- 285 стр.; «Белый вер-
блюд». Москва: Советский писатель, 
1990.- 411 стр.; «Смертный приговор». 
Москва: Сов. писатель, 1996.- 275 стр.; 
«Романы». Москва: Авваллон, 2003.- 570 
стр. и др.); 

 
 - избран секретарем правления Союза 

писателей Азербайджана; 
  
 - избран членом редакционной коллегии 

газеты «Адабият ве инджесенет». В пос-
ледующие годы избирался членом редак-
ционных коллегий целого ряда газет, 
журналов и литературно-научных изда-
ний, а также многих солидных республи-
канских, бывших всесоюзных и меж-
дународных литературных, научных, 
общественно-гуманитарных организа-
ций, обществ, объединений, был пред-
ставлен в их руководящих структурах. 

  
1977 - рассказ «Тент» удостоен премии жур-

нала «Смена» (Москва) «Лучший рассказ 
1977». 

 
1979  - За заслуги в развитии украинско-

азербайджанских литературных связей 
награжден «Почетной грамотой» Вер-
ховного Совета Украинской Республики. 

 
1980 - На сцене Шекинского Государствен-

ного Драматического Театра состоялась 
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постановка трагикомедии «Чудеса в поч-
товом отделении». После этого на сце-
нах Азербайджанских театров  и миро-
вых сценах, в том числе в Лондоне, 
Москве, Санкт-Петербурге, в Анкаре, 
Стамбуле, в Конье, в Эрзуруме, в Крыме, 
в Кипре, а также в ряде других стран с 
большим успехом были поставлены 
пьесы Эльчина «Ах, Париж, Париж!..», 
«Здравствуйте, я ваш дядя!», «Мой 
любимый сумасшедший», «Мой муж – 
сумасшедший», «Чудеса в почтовом от-
делении», «Махмуд и Марьям», «Белый 
верблюд», «Смертный приговор», «Ту-
ман окутал горы Шуши», «Убийца», 
«Шекспир», «Среди пчел», «Квартиран-
ты ада», «Телескоп», «Судьба мастера»  
и др. 
  

1982  - за рассказы и повести из книги «Смо-
ковница» (издательство «Известия»), вы-
шедшей в Москве тиражом 235 тысяч, 
удостоен всесоюзной премии Ленин-
ского комсомола; 

  
- рассказ «Свадебная баня Балададаша» 
получил премию «Лучший рассказ года» 
еженедельника «Неделя» (Москва); 

  
- этот рассказ в то же время получил 
также и премию Союза писателей СССР 
«Лучший рассказ года»; 
 
- рассказ «Первая любовь Балададаша», 
отобранный Международным жюри в 
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Чехословакии, был включен в «Антоло-
гию рассказов социалистических стран» 
и опубликован (Прага, 1982 /переводчик 
Милан Токар). 

 
1983   - в издательстве «Язычы» вышел из пе-

чати первый роман Эльчина «Махмуд и 
Марьям». В дальнейшем этот роман 
неоднократно переиздавался, был пере-
веден на иностранные языки; 
 
- премия «Литературной газеты» - «Са-
мому активному автору». 

 
1984 - удостоен почетного звания «Заслужен-

ный деятель искусств»; 
  

- рассказ «Пять минут и вся жизнь» вто-
рично отмечен премией журнала «Сме-
на» «Лучший рассказ года». 

 
1985  - в издательстве «Язычы» увидел свет 

второй роман – «Белый верблюд». Он 
также неоднократно переиздавался и 
был переведен на иностранные языки. 
  

1986 - награжден орденом «Знак Почета». 
 
1987  - Азербайджанским государственным 

издательством выпущен двухтомник 
«Избранные произведения». В после-
дующем был издан целый ряд «Избран-
ных произведений», в том числе собра-
ние сочинений в 10 томах (Баку: Чинар-
Чап, 2005); 
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 - избран председателем президиума уч-
режденного в этом году Общества «Ве-
тен» - Общества по культурным связям с 
соотечественниками, проживающими за 
рубежом. 

 
1988 - избран депутатом Верховного Совета 

Азербайджанской Республики. 
 
1989 - издательством «Язычы» выпущен ро-

ман «Смертный приговор», получивший 
высокую оценку литературной общест-
венности, впоследствии неоднократно 
издавшийся на различных иностранных 
языках; 

   
- рассказ «Автокатастрофа в Париже» 
вошел в «Антологию рассказа ХХ века», 
выпущенную известным издательством 
«Abbeville Press Publishers» (Нью-Йорк, 
1989 /переводчик Стефани Хофман). 

 
1990 - Был включен в Государственную ко-

миссию по подготовке проекта закона о 
государственном языке Азербайджан-
ской ССР. 

 
1993 - назначен на должность заместителя 

премьер-министра Азербайджанской 
Республики. 

 
1994  - посетил священную Каабу в Мекке и 

могилу пророка Магомета в Медине; 
 
 - за активное участие в жизни газеты 

наряду с Чингизом Айтматовым, Беллой 
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Ахмадулиной, Евгением Евтушенко, Фа-
зилем Искандером и Булатом Окуджавой 
получил «Особую благодарность» 
«Литературной газеты». 

 
1995 - посетил священную Кербалу и могилу 

Мухаммеда Физули; 
  

- был включен в Государственную Ко-
миссию по Подготовке Проекта  новой 
Конституции Азербайджанской Репуб-
лики; 
 
- комедия «Здравствуйте, я ваш дядя!» 
была поставлена на сцене Азербайджан-
ского Драматического Театра имени 
С.Вургуна. Вслед за этим такие пьесы 
Эльчина, как «Ах, Париж, Париж!..», 
«Мой любимый сумасшедший», «Мой 
муж – сумасшедший», «Чудеса в почто-
вом отделении», «Махмуд и Марьям», 
«Белый верблюд», «Смертный при-
говор», «Туман окутал горы Шуши», 
«Убийца», «Шекспир», «Среди пчел» и 
др., с огромным успехом были постав-
лены на сценах театров Азербайджана и 
зарубежных стран.  

   
1997 - защитил докторскую диссертацию на 

тему «Проблема историзма и современ-
ности в литературе». 

  
1998 - удостоен почетного звания «Народный 

писатель Азербайджана»; 
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- будучи заместителем премьер-ми-
нистра Республики и председателем 
общества «Вэтэн», начал профессорско-
преподавательскую деятельность в Ба-
кинском государственном университете. 

   
1999  - председательствовал на проведенном 

ЮНЕСКО в Париже симпозиуме «Деде 
Горгуд». 

 
2002  - как руководитель делегации Азер-байд-

жанской Республики участвовал и выс-
тупил на специальной саммит-сессии 
Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке; 

  
 - избран членом Редакционного совета 

журнала «Дружба народов»; 
 
2003  - удостоен высшей награды Азер-байд-

жанской Республики – ордена «Истиг-
лал»; 

 
- получил «Турецкую Литературную 
премию 2002» Организации тюркских 
литератур Кипра, Балкан, Евразии 
(KIBATEK); 

 
 - избран почетным доктором универси-

тета Еддитепе Турецкой Республики; 
  
 - награжден «Специальной премией» Фа-

техского университета Турецкой Рес-
публики; 
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 - награжден «Специальной премией» 
университета Мемар Синан Турецкой 
Республики. 

 
2007  - по представлению девятого президента 

Турецкой Республики Сулеймана Де-
миреля удостоен премии «За служение 
тюркскому миру»; 

 
- Роман «Махмуд и Марьям» был издан в 
Ираке. 

 
2008 -Был удостоен премии «Зирведекилер - 

2008» журналом «First Business»  в Стам-
буле.  

 
2011  -Удостоен дипломом почетного доктора 

Стамбульского Университета Культур. 
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ЧАСТЬ I 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭЛЬЧИНА 

 
Книги 

 
1969 

2504. Азербайджанская художественная проза в лите-
ратурной критике (1945-1965) [Текст]: автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата филологичес-
ких наук /Эльчин.- Баку, 1969.- 18 с. 

 
1975 

2505. Первая любовь Балададаша [Текст]: [рассказы] 
/Эльчин.- Москва: Молодая гвардия, 1975.- 160 с. (Молодые 
писатели) 

В книге: Отчаяние лисы; Мотоцикл за пять копеек; В 
снегу; Ходят по земле поезда...; Напротив старой мечети; 
Голубой, оранжевый...; Первая любовь Балададаша; Желтый 
пиджак; Поезд, Пикассо. Латур. 1968; Красный медвежонок; 
Броня. 

 
1978 

2506. Серебристый фургон [Текст]: [рассказы и повести] 
/Эльчин; пер. с азерб. А.Орлова, А.Тахтаровой, Н.Сарафанни-
кова, И.Золотусского, Г.Митина.- Москва: Советский пи-
сатель, 1978.- 344 с. 

В книге: Ходят по земле поезда...; Голубой, оранжевый...; 
Первая любовь Балададаша; Шушу туман окутал; В снегу; 
Напротив старой мечети; Навес; Мотоцикл за пять копеек; 
Красный медвежонок; Поезд. Пикассо. Латур. 1968; Измене-
ние; Серебристый фургон; Смоковница; Чудеса в почтовом 
отделении. 
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1981 
2507. Смоковница [Текст]: [рассказы, повести]  /Эльчин; 

пер. с азерб. А.Орлова, И.Золотусского,  И.Крупника, Э.Тах-
таровой, Г.Митина, Р.Фаталиева, Н.Сарафанникова.- Москва: 
Известия, 1981. - 430 с. (Библиотека “Дружба народов”) 

В книге: В снегу; Мотоцикл за пять копеек; Отчаяние 
лисы; Ходят по земле поезда...; Голубой, оранжевый...; 
Напротив старой мечети; Первая любовь Балададаша; Шушу 
туман окутал; Поезд. Пикассо. Латур. 1968; Изменение; Крас-
ный медвежонок; Броня; Навес; Серебристый фургон; Смо-
ковница; Кумган; Чудеса в почтовом отделении; Маленькая 
птичка на алмазной горе. 

 
1984 

2508. Махмуд и Мариам [Текст]: [роман] /Эльчин.- 
Баку: Гянджлик, 1984.- 360 с. 
 

1985 
2509. Махмуд и Мариам [Текст]: [роман, повести] 

/Эльчин; пер. с азерб. В.Портнова, А.Орлова, Г.Митина; 
предисловие М.Пейзеля.- Баку: Гянджлик, 1985.- 362 с. 

В книге: Любить человека; Махмуд и Мариам; Чудеса в 
почтовом отделении; Серебристый фургон; Смоковница; 
Кумган. 

 
1986 

2510. Стеклянная роза [Текст] /Эльчин; перевод с азерб. 
А.Ахундовой.- Москва: Детская литература, 1986.- 32 с. 

В книге: Нигяр, Ялчын и дедушка; Стеклянная роза; 
Сказка о Нигяр, Гюнай, Ялчыне и большущем-пребольшу-
щем волке; Почему надо мной смеются?; Роза; Гюнай, Умай, 
подсолнух и квочкины цыплята; И увидела Умай  сон.  

 
1987 

2511. Автокатастрофа в Париже [Текст]: [повесть, расс-
казы, роман] /Эльчин; пер. с азерб. А.Орлова, В.Портнова, 
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И.Золотусского, Э.Тахтаровой, Э.Визировой, Т.Калягиной, 
Г.Митина.- Москва: Молодая гвардия, 1987.- 460 с. 

В книге: Первая любовь Балададаша; Смоковница; Сва-
дебная баня Балададаша; Мотоцикл за пять копеек; В снегу; 
Ходят по этой земле поезда...; Поезд. Пикассо. Латур. 1968; 
Напротив старой мечети; Двое в сером пространстве; Желтый 
пиджак; Последнее утро; Мастер; Тесные туфли; Отель 
Бристоль; Красный  медвежонок; Сказала роза соловью...; 
Автокатастрофа в Париже; Чинара; Сказка соловья; Махмуд 
и Мариам. 

2512. Бюльбюль [Текст] /Эльчин; перевод с азерб. 
С.Мамедзаде.- Баку: Язычы, 1987.- 39 с.  (Выдающиеся люди 
Азербайджана). 

2513. Поле притяжения: критика, проблемы и сужде-
ния [Текст] /Эльчин; пер. с азерб. В.Портнова, А.Ахундовой, 
а также автора.- Москва: Сов. писатель, 1987.- 285 с. 

В книге: От автора: Без «путеводной» экзотики; Бывают 
ли гривастые львицы?; Мечта, жизнь, литература; Социаль-
ная правда и модные клише; Быть самим собой; Граж-
данственность; Молла, помоги мне!; Вечное время посева; 
Поток стихов... Что делать?; По существу – микроантология; 
Трудно писать для детей...; Анализ – глубокий и взыска-
тельный; Диалектика души и пафос действия; Продолжения 
диалога; Наши заботы; Капля в море; Страсть к творчеству; 
Неизменность; Продолжай жить в культуре; Помыслы мои 
праведны...; Свет «Моллы Насреддина»; Вглядывалась в 
прошлое; Три красных гвоздики; Этот свет вовек неугасим; 
Нам нужны остающиеся; Ответственный за все...; Душа 
нашептывает мне...; Светлая поэзия. 

 
1990 

2514. Белый верблюд [Текст]: [роман, повести] /Эльчин; 
пер. с азерб. В.Портнова, Г.Митина, А.Орлова.- Москва: Сов. 
писатель, 1990.- 411 с. 
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В книге: Белый верблюд; Серебристый фургон; Кумган; 
Чудеса в почтовом отделении. 

  
1994 

2515. Смертный приговор [Текст]: [роман] /Эльчин; пер. 
с азерб. Т.Ивановой.- Москва: Сов. писатель, 1994.- 272 с. 
 

1996 
2516. Рассказы [Текст] /Эльчин.- Баку, 1996.- 95 с. 
В книге: Автокатастрофа в Париже; Поезд. Пикассо. 

Латур. 1968. 
 

2000 
2517. Джафар Джаббарлы [Текст]: [размышления о 

жизни и творчестве] /Эльчин.- Баку: Азернешр, 2000.- 32 с. 
 

2002 
2518. Джафар Джаббарлы [Текст]: [размышления о жиз-

ни и творчестве] /Эльчин.- Баку: Gapp-Poligraf.- 2002.- 47 с. 
 

2003 
2519. Смертный приговор [Текст]: [романы]: к 60-летию 

со дня рождения писателя /Эльчин.- Москва: Авваллон, 
2003.- 572 с. 
 

2007 
2520. Пьесы [Текст] /Эльчин.- Баку: Çinar-Çap, 2007.- 468 с. 
В книге: Чудеса в почтовом отделении; Здравствуйте, я 

ваш дядя!, Ищите сумасшедшего, или Мой любимый сумас-
шедший; Мой муж - сумасшедший!; Принц Страны Кисель-
ных Берегов, или Да здравствует Великий Лев Отиби 
Делембор Тыр-Тыр; Убийца; Шекспир и др. 
 

2009 
2521. Время и слово [Текст] /Эльчин.- Баку:  Çinar-Çap, 

2009.- 365 с. 
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2522. Гюнай, Умай, подсолнух и наседка с цыплятами 
[Текст] /Эльчин.- Баку, 2009.- 18 с. 

2523. Почему надо мной смеются [Текст] /Эльчин.- 
Баку, 2009.- 27 с. 

 
2010 

2524. Рассказы [Текст] /Эльчин.-  Баку: Чашыоглу, 
2010.- 512 с. 

В книге: Маленькая птичка на алмазной горе; Желтый 
пиджак (пер. А.Орлова); Поезд. Пикассо. Латур. 1968 (пер. 
Г.Митина); Мотоцикл за пять копеек (пер. И.Золотусского); 
Броня (пер. Р.Фаталиева); Красный медвежонок (пер. А.Ор-
лова); Напротив старой мечети (пер. Э.Тахтаровой); Голубой, 
оранжевый (пер. А.Орлова); Первая любовь Балададаша (пер. 
А.Орлова); Отчаяние лисы (пер. И.Крупника); В снегу (пер. 
А.Орлова); Ходят по земле поезда (пер. А.Орлова); Навес 
(пер. Н.Сарафанникова); Смоковница (пер. А.Орлова); Шушу 
туман окутал (пер. А.Орлова); Сказка соловья (пер. В.Порт-
нова); Свадебная свадьба Балададаша (пер. В.Портнова); 
Тесные туфли (пер. Э.Везировой и В.Портнова); Отель 
Бристоль (пер. Э.Везировой и В.Портнова); Чинара (пер. 
Э.Везировой и В.Портнова); Двое в сером пространстве (пер. 
Э.Везировой и В.Портнова); Автокатастрофа в Париже (пер. 
Э.Везировой и В.Портнова); Пять минут и вся жизнь (пер. 
Э.Везировой и В.Портнова); Сказала роза соловью (пер. 
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[Ф.Кочарли в Азербайджанской литературе] /Эльчин //Лите-
ратурный Азербайджан.- 1979.- №1.- С.129-135. 

2617. Сэр Тоби из соседного села? [Текст]:  [полеми-
ческие заметки] /Эльчин //Литературная газета.- 1979.- 31 
января. 

2618. Устремленный в будущее [Текст]: [о творчестве 
Дж.Джаббарлы] /Эльчин //Литературный Азербайджан.-
1979.- №3.- С.33-37. 
 

1980 
2619. Активная позиция критика [Текст]: [о книге 

Я.Караева “ Поэзия и проза”] //Дружба народов.- 1980.- №12.- 
С.257-258. 

2620. Бывают ли гривастые львы [Текст]: [Эльчин о 
критерии художественной правды и правде жизненной] 
/Эльчин //Литературная газета.- 1980.- 25 июня. 

2621. Душа побед [Текст]: [о родном крае] /Эльчин 
//Баку.- 1980.- 29 апреля. 

2622. Знакомство с японской поэзией [Текст]: [о пере-
водах Эльчина на азербайджанский язык японской классичес-
кой поэзии] /Эльчин //Бакинский  рабочий.-1980.- 6 февраля. 

2623. Рождение характера [Текст]: [о А.Лиханове и его 
произведениях «Семейные обстоятельства», «Солнечное 
затмение»] /Эльчин //Литературная газета.- 1980.- 16 июля. 

2624. Такая близкая Гринландия... [Текст]: [к 100-
летию со дня рождения А.С.Грина] /Эльчин //Бакинский 
рабочий.- 1980.- 23 августа. 
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1981 
2625. Был я странником [Текст]: [очерк о Турции] 

/Эльчин; послесловие Г.Араслы //Литературный Азербай-
джан.- 1981.- №6.- С.84-125. 

2626. Лабиринты человеческой души [Текст] /Эльчин 
//Книга и искусство в СССР.- 1981.- №4.- С.41-42. 

2627. Нарциссы из Турции [Текст]: [размышление азер-
байджанского писателя о встречах с турецкими литерато-
рами] /Эльчин //Литературная газета.- 1981.- 15 апреля. 

2628. Нет суда над ними! [Текст]: [о романе Р.Киреева 
«Подготовительная тетрадь»] /Эльчин //Литературная газета.- 
1981.- 19 августа. 

2629. «Подставьте миру крепкие плечи...» [Текст]: [об 
авангардной роли молодежи в развитии мира] /Эльчин 
//Молодежь Азербайджана.- 1981.- 3 сентября. 

2630. Поэтические встречи [Текст]: [о поэте В.Джаб-
раилзаде] /Эльчин //Комсомольская Правда.- 1981.- 14 марта. 

2631. Свет мужественной правды [Текст]: [к 75-летию 
журнала «Молла Насреддин»] /Эльчин //Бакинский рабочий.- 
1981.- 14 мая. 

2632. Талант вдохновенья [Текст]: [доклад Эльчина на 
VII съезде писателей Азербайджана «Основные     тенденции 
развития азербайджанской критики за последние годы»] 
/Эльчин //Вышка.- 1981.- 16 июня. 

2633. Обижаются там, где есть на что [Текст]: [взгляд 
на азербайджанскую критику последних 5 лет] /Эльчин 
//Литературный Азербайджан.- 1981.- №11.- С.114-124. 

2634. Чтобы все могли понимать тебя [Текст]: [пре-
дисловие] /Эльчин  //Мовлуд Сулейманлы. Чабан Ибрагим и 
велосипед: повести и рассказы.- Москва, 1981.- С.3-4. 

 
1982 

2635. Анализ-глубокий и взыскательный [Текст]: 
[заметки об азербайджанской критике] /Эльчин //Вопросы 
литературы.- 1982.- №3.- С.40-53. 
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2636. Быть самим собой [Текст]: [дискуссия: о совре-
менном герое; позиция автора и логика жизни] /Эльчин 
//Литературная газета.- 1982.- 21 апреля. 

2637. Без трудностей нет побед [Текст] /Эльчин  
//Детская литература.- 1982.- №4.- С.14-21. 

2638. Вглядываясь в прошлое [Текст]: [о дружбе гру-
зинских и азербайджанских литераторов] /Эльчин //Вопросы 
литературы.- 1982.- №8.- С.237-241. 

2639. Веление времени [Текст]: [обсуждение за «круг-
лым столом» в редакции «Бакинского рабочего» «О твор-
ческих связях литературно-художественных журналов с 
практикой коммунистического строительства»] /Эльчин 
//Бакинский рабочий.- 1982.- 22 октября. 

2640. Гражданственность [Текст]: [письмо от читателя и 
ответ писателя] /Эльчин //Вышка.- 1982.- 22 августа. 

2641. Грезы одинокой пальмы [Текст]: [заметки о 
Тунисе] /Эльчин //Баку.- 1982.- 13,14,15,16,17,18 сентября. 

2642. Неоглядные дали [Текст]: [о «Большом Театре»] 
/Эльчин //Бакинский рабочий.- 1982.- 3 июня. 

2643. Не померкнет в веках [Текст]: [доклад на вечере, 
посвященном 170-летию со дня рождения М.Ф.Ахундова] 
/Эльчин //Бакинский рабочий.- 1982.- 20 октября.- С.3. 

2644. Продолжение поисков [Текст]: [о современной  
прозе] /Эльчин //Дружба народов.- 1982.- №6.- С.246-252. 

2645. Светлая поэзия [Текст]: [раздумья о поэзии Расула 
Рзы] /Эльчин //Литературный Азербайджан.-1982.- №10.- 
С.121-124. 

2646. Союз нерушимый [Текст]: [о дружбе между 
республиками и народами] /Эльчин //Бакинский рабочий.- 
1982.- 1 января; Советский Азербайджан.- 1982.- С.4. 

2647. Трагедия контрастов [Текст]: [о пьесе «Медея» 
Ж.Ануа] /Эльчин //Бакинский рабочий.- 1982.- 4 сентября. 

2648. Трудно писать для детей... [Текст]: [об азербай-
джанской детской литературе] /Эльчин   //Литературный 
Азербайджан.- 1982.- №5.- С.98-106. 
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2649. Убежден, вверх возьмет справедливость! [Текст]: 
[о моральном облике современного человека] /Эльчин  
//Баку.- 1982.- 23 февраля. 

 
1983 

2650. Габровские встречи [Текст]: [путевые очерки] 
/Эльчин; пер. С.Мамедзаде //Баку.- 1983.- 12,13,14 сентября. 

2651. Галактиану Табидзе посвящается [Текст]: [выс-
тупление на торжественном вечере 90-летия Г.Табидзе] 
/Эльчин //Литературная газета.- 1983.- 2 февраля. 

2652. Диалог с Дьюлой Чаком [Текст]: [венгерские 
эскизы] /Эльчин; пер. С.Мамедзаде //Баку.- 1983.- 24,25,26,27 
мая. 

2653. Исходная позиция [Текст]: [о выдающемся  писа-
теле Чингизе Айтматове] /Эльчин //Бакинский рабочий.- 
1983.- 15 октября. 

2654. Капля и море [Текст]: Дюла Чак – Эльчин: диалог 
азербайджанского писателя Эльчина и венгерского писателя 
Д.Чака /Эльчин, Д.Чак //Литературная газета.- 1983.- 16 
ноября.- С.2.  

2655. О рассказе Сейрана Сахавета «Муж мадонны» 
[Текст] /Эльчин //Литературная учеба.- 1983.- №1.- С.100-
102. 

2656. «Помыслы мои праведны...» [Текст]: [раздумья о 
личности и творчестве М.Ф.Ахундова] /Эльчин //Литера-
турный Азербайджан.- 1983.- №10.- С.100-109. 

2657. Предисловие [Текст] /Эльчин //Джабраилзаде, 
Вагиф. Порыв.- М., 1983.  

2658. Речь на VII съезде писателей СССР [Текст] 
/Эльчин //Седьмой съезд писателей СССР (30 июня - 4 июля 
1981 г.) Стенографический отчет.- Москва, 1983.- С.129-131. 

2659. Свет утренней зари [Текст]: Г.Джавид европей-
ское возрождение [Текст]: [к 100-летию со дня рождения 
Г.Джавида] /Эльчин //Литературный Азербайджан.- 1983.- 
№5.- С.98-102. 



Biblioqrafiya 
 

  369 

2660. Серебристый экспресс [Текст]:  [впечатления о 
прошедшем годе] /Эльчин //Баку.- 1983.- 31 декабря. 

2661. Слово об азербайджанском рассказе и об этой 
книге [Текст]: [предисловие] /Эльчин //Молодая проза 
Азербайджана.- Баку, 1983.- С.3-5. 

2662. Сто тысяч почему? [Текст]: [странички из писа-
тельского блокнота; как он писал повесть «Шушу туман оку-
тал»] /Эльчин //Вопросы литературы.- 1983.- №1.- С.202-204. 

2663. Схема? Жизнь!: Все ли должно хорошо кончаться 
в хорошей книге [Текст] /Эльчин //Литературная газета.- 
1983.- №17.- 27 апреля. 
 

1984 
2664. Доверие [Текст]: [предисловие] /Р.Мустафаев 

//Столкновение.- Баку, 1984.- С.3-5. 
2665. Лежащая перед тобой книга – первая в жизни 

молодого прозаика [Текст]: [предисловие] /Эльчин 
//Будаглы, С. Земля: рассказы и повести.- Москва, 1984.- С.3. 

2666. Личность и творчество [Текст]: [об азербайджан-
ском литературоведе М.Джафаре] /Эльчин //Литературный 
Азербайджан.- 1984.- №6.- С.97-101. 

2667. Неизменность [Текст]: [о творчестве азербай-
джанского литературоведа М.Арифа] /Эльчин //Литера-
турный Азербайджан.- 1984.- №1.- С.99-103. 

2668. Речь идет о нашей смене [Текст]: [обсуждение 
проекта постановления “Основные направления, реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы”] /Эльчин 
//Литературный Азербайджан.- 1984.- №4.- С.11-12. 

2669. Современность древнего эпоса [Текст] /Эльчин 
//Бакинский рабочий.- 1984.- 17 ноября. 
 

1985 
2670. Держать равнение на землю [Текст]: [статья о 

Вагифе Джабраилзаде] /Эльчин //Литературная учеба.- 1985.- 
№5.- С.87-88. 
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2671. Кечаль, Кеса и веселая весна [Текст]: [предис-
ловие] /Эльчин; пер. А.Ахундовой //Веселая весна.- Москва, 
1985.- С.3-4. 

2672. Легенда продолжается [Текст]: [предисловие] 
/Эльчин //Габиль. Насими.- Баку, 1985.-  С.5-8. 

2673. Народность и гражданственность [Текст]: [к 100-
летию со дня рождения Узеира Гаджибекова] /Эльчин 
//Литературный Азербайджан.- 1985.- №9.- С.109-114. 

2674. «…Продолжая жить в культуре» [Текст]: [о книге 
Р.Бадалова “Правда и вымысел героического эпоса”] /Эльчин 
//Дружба народов.- 1985.- №8.- С.261-265. 

2675. С верой в грядущее [Текст] /Эльчин //Литера-
турный Азербайджан.- 1985.- № 12.- С. 3-4. 

2676. Сделано, предстоит сделать... [Текст] /Эльчин 
//Баку.- 1985.- 31 января. 

2677. Слово об азербайджанском рассказе и об этой 
книге [Текст]: [предисловие] /Эльчин; пер. А.Ахундовой 
//Молодая проза Азербайджана.- Баку, 1985.- С.3-5. 

2678. Спроси у народа… [Текст]: [Уз.Гаджибеков и 
молланасреддиновцы] /Эльчин //Баку.- 1985.- 14 июня. 

2679. Три красные гвоздики... [Текст]: [о Нариман 
Нариманове] /Эльчин; пер. В.Кафарова //Баку.- 1985.- 21-23 
сентября. 

2680. Учитель, композитор трибун [Текст]: [к 100-ле-
тию со дня рождения Уз.Гаджибекова] /Эльчин //Молодежь 
Азербайджана.- 1985.- 28 сентября.- 1 октября. 

2681. Этот свет вовек неугасим [Текст]: об Омаре Фаике 
(1872-1933) /Эльчин //Литература Азербайджана.- 1985.- №6.- 
С.110-114.  

 
1986 

2682. Встречи на Турецкой земле [Текст]: [путевые 
заметки] /Эльчин //Баку.- 1986.- 1 октября. 

2683. Долгий путь вдохновения [Текст]: [предисловие] 
/Эльчин //С.Рустам. Два берега.- Баку, 1986.- С.3-10. 



Biblioqrafiya 
 

  371 

2684. Капля и море [Текст]: [диалог с венгерским 
писателем Дюлой Чаком] /Эльчин //«С моей точки зрения…» 
Советские и зарубежные писатели: диалоги, интервью, 
размышления.- Москва: Прогресс, 1986.- С.97-105. 

2685. Мир в сцеплении типографических знаков 
[Текст]: [о литературной критике] /Эльчин //Литературная 
газета.- 1986.- 3 декабря. 

2686. Поэт и гражданин [Текст]: [к 80-летию со дня 
рождения великого поэта Самеда Вургуна] /Эльчин 
//Советский Карабах.- 1986.- 18 сентября. 

2687. «Пусть не спешит перо в руке поэта...» [Текст]: [к 
80-летию со дня рождения С.Вургуна] /Эльчин //Литера-
турный Азербайджан.- 1986.- № 9.- С.18-27. 

2688. Сияние огненного дерева [Текст]: [путевые 
заметки о Гане] /Эльчин //Баку.- 1986.- 15,17,19,20,22 ноября. 

2689. Торжественный вечер в Степанакерте [Текст]: [о 
вечере, посвященном 80-летию со дня рождения С.Вургуна: 
доклад о жизни, литературной и общественной деятельности 
выдающегося поэта] /Эльчин //Советский Карабах.- 1986.- 18 
сентября. 
 

1987 
2690. Духовное достояние [Текст]: [к 100-летию со дня 

рождения публициста, драматурга, историка Юсиф Везир 
Чеменземинли] /Эльчин //Баку.- 1987.- 21 сентября. 

2691. Караван, идущий во времени [Текст]: [об азер-
байджанской классической литературе и фольклоре] /Эльчин 
//Литературный Азербайджан.- 1987.- №7.- С.115-129. 

2692. Рукописи не горят [Текст]: [к 100-летию со дня 
рождения публициста, драматурга, историка Ю.В.Чемензе-
минли] /Эльчин //Литературная газета.- 1987.- 16 сентября.  

2693. Сенсиз [Текст]: [к 90-летию со дня рождения Бюль-
Бюля] /Эльчин //Вышка.- 1987.- 27 октября. 

2694. Совести нашей долг [Текст]: [о создании Со-
ветского детского фонда им. В.И.Ленина] /Эльчин //Баку.- 
1987.- 31 августа. 
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2695. Уроки мастера [Текст]: [к 125-летию со дня рож-
дения азербайджанского поэта, сатирика М.А.Сабира] 
/Эльчин //Литературная газета.-1987.- 27 мая.- С.5. 

2696. «Чтобы плыть в революции дальше...» [Текст]: [о 
дружбе литераторов народов Закавказья] /Эльчин //Коммунист 
Азербайджана.- 1987.- №10.- С.84-86. 
 

1988 
2697. Великий гражданин [Текст]: [о деятельнос-

ти  азербайджанского  писателя-просветителя, философ-
материалиста и общественного деятеля М.Ф.Ахундова] 
/Эльчин //Дружба народов.- 1988.- №7.- С.264-265. 

2698. Правда, только правда [Текст]: [еще об отноше-
нии к прошлому] /Эльчин //Литературная газета.- 1988.- 3 
февраля.  

2699. Речь на VIII съезде писателей СССР: Восьмой 
съезд писателей СССР (24-28 из 1986 г.) [Текст]: стеногра-
фический отчет /Эльчин.- Москва, 1988.- С.140-142. 

 
1989 

2700. Мамед Ариф [Текст] /Эльчин //Караван высоких 
дум.- Баку, 1989.- С.237-247. 

2701. Мамед Джафар [Текст] /Эльчин //Караван высоких 
дум.- Баку, 1989. - С.340-352. 

2702. Мирза Фатали Ахундов [Текст] /Эльчин //Караван 
высоких дум.- Баку, 1989.- С.26-31. 

2703. Обращение группы представителей Азер-
байджана в адрес съезда народных депутатов СССР: не 
допускать разжигания страстей [Текст]: [в том числе и 
Эльчина] /Эльчин //Бакинский рабочий.- 1989.- 30 мая.- С.1. 

2704. От составителя [Текст] /Эльчин //Караван высоких 
дум.- Баку, 1989.- С.3-10.  

2705. Потерянное дитя [Текст]: [национальное-интерна-
циональное; диалектика единства: о репрессированных писа-
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телях и поэтах] /Эльчин //Литературная газета.- 1989.- 15 
февраля. 

2706. Хлеб [Текст]: [предисловие] /Эльчин //А.Касимов. 
Мир мой хлебный.- Баку, 1989.- С.12-14. 

2707. «Я родом из Азербайджана» [Текст] /Эльчин 
//Литературная газета.- 1989.- 26 июня. 
 

1990 
2708. Заявление представителей научной и творческой 

интеллигенции Азербайджана [Текст]: [о Карабахском 
конфликте заявление подписал и Эльчин] /Эльчин //Элм.- 
1990.- 28 апреля. 

2709. «Как прост поэзии язык...» [Текст]: [к 80-летию со 
дня рождения Расула Рзы] /Эльчин //Бакинский  рабочий.- 
1990.- 19 мая. 

2710. О времени и о себе [Текст] /Эльчин //Баку.- 1990.- 
10 мая. 
 

1991 
2711. Утраченное ожидание чуда [Текст] /Эльчин //Ли-

тературная газета.- 1991.- 27 февраля. 
 

1992 
2712. Культура - в опасности [Текст]: [заявление деяте-

лей науки, литературы и культуры Азербайджана] /Эльчин 
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гызы //Неделя.- 2003.- 23-30 мая. 

2884. Айдын Хан. Эльчин… [Текст] /Айдын Хан 
//Сегодня; Yeni Azərbaycan.- 2003.- 16 мая. 

2885. Анар. С чего начинается жизнь… [Текст] /Анар 
//Эхо.- 2003.- 17 мая. 

2886. Асадуллаев, С. Чувство действительности и худо-
жественное воображение [Текст]: [об Эльчине рассказывает 
профессор, доктор филологии Сейфулла Асадуллаев] /С.Аса-
дуллаев //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 30 мая. 

2887. Исмаил. Годы жизни - время высокого служения 
родному Азербайджану: известный прозаик, Народный писа-
тель Эльчин Эфендиев принимает в эти дни поздравления – 
ему исполняется 60 лет [Текст] /Исмаил //Зеркало.- 2003.- 17 
мая. 

2888. Мамедзаде, С. Снег, залетающий в окно: Народно-
му писателю Ельчину исполняется 60 лет [Текст] /С.Мамед-
заде //Бакинский рабочий.- 2003.- 13 мая. 

2889. Рзаев, Т. В Турции отмечен юбилей Народного 
писателя Эльчина [Текст]: [церемония посвященная 60-
летнему юбилею Народного писателя Эльчина в Фатихском 
университете Стамбула] //Бакинский рабочий.- 2003.- 14 
июня.- С.6. 

2890. Сулейменов, О. Если бы в конце 80-х начале 90-х 
годов Гейдар Алиев был у руководства, Азербайджан не 
столкнулся бы с такими бедами. Слово об учителе [Текст]: 



Biblioqrafiya 
 

  395 

[воспоминания О.Сулейменова об Эльчине] /О.Сулейменов 
//Бакинский рабочий.- 2003.- 3 мая.- С.1. 

2891. 13 мая исполнилось 60 лет со дня рождения про-
заика и драматурга [Текст] //Литературная газета.- 2003.- 
14-20 мая. 
 

2004 
2892. Романы Эльчина стали темой докторской дис-

сертации в Турции [Текст] //Известия.- 2004.- 6 февраля. 
 

2005 
2893. Сулейманова, Ф. Книга о Бюльбюле [Текст]: [в 

музее миниатюрной книги состоялась презентация книги 
народного писателя, заместителя премьер-министра респуб-
лики, депутата Милли Меджлиса Эльчина Эфендиева «Устад 
Бюльбюль. Мастер вокала»] //Бакинский рабочий.- 2005.- 26 
апреля.- С.4.  

 
2007 

2894. Алескероглы, Ф. Акиф Меликов: «Увидеть в ожи-
даемом неожиданное» [Текст]: [автор идеи Эльчин] 
/Ф.Алескероглы //Эхо.- 2007.- 4 октября. 

2895. Бадалбейли, Ф. Времена года [Текст]: [мысли о 
человеке на защите диссертации, посвященной творчеству 
Эльчина] /Ф.Бадалбейли //Юрд, 2007.- С.108. 

2896. На азербайджанском и русском языках издана 
миниатюрная книга о выдающемся писателе Мир Джа-
лале [Текст]: [произведение Народного писателя Эльчина 
«Простота и мудрость. Слово об учителе», повествующее о 
жизни и творчестве Мир Джалала] //Бакинский рабочий.- 
2007.- 5 июня. 

2897. Эльчин [Текст]: [об официальном сайте Эльчина] 
//Азербайджанские Известия.- 2007.- 27 декабря.  
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2008 
2898. Мамедзаде, С. Поезд. Пикассо… 2008: желание 

Сиявуша Мамедзаде [Текст]/С.Мамедзаде //Мир литера-
туры.- 2008.- 11 мая.- С.5. 

2899. Салахов, Т. Эльчин – 65 [Текст]: о юбилее 
/Т.Салахов //Мир литературы.- 2008.- 30 мая. 

2900. Сарваз. Новое издание «Махмуд и Мариям» 
[Текст]: в Иракском городе Кяркук вышел в свет роман 
«Махмуд и Мариям» /Сарваз //Мир литературы.- 2008.- 1 
января. 

 
2009 

2901. Абдулла, К. О «времени и о себе»: слово о книге 
Эльчина «Время и слово» [Текст] /К.Абдулла, Э.Башкечид 
//Зеркало.- 2009.- 31 октября. 

2902. Алиева, Э. Он воспевал любовь и верность: Пре-
зентация миниатюрной книги рассказов Ильяса Эфендиева, о 
переводе на русский язык [Текст]: [на презентации выступил 
Народный писатель Эльчин] /Э.Алиева //Бакинский рабочий.- 
2009.- 6 марта.- С.4. 
 

2010 
2903. Ахундова, Э. Вначале было Слово…: размышления 

публициста по прочтении книги Эльчина «Время и слово» 
[Текст] /Э.Ахундова.- 2010.- 16 января.- С.26. 

2904. «Литературные размышления» Народного писа-
теля Эльчина вновь изданы на турецком языке [Текст]: 
[это девятая по счету книга, увидевшая свет только в изда-
тельстве «Ötüken» писателя Эльчина] /Эхо.- 2010.- 14 июля. 

2905. Новая встреча с турецкими читателями [Текст]: 
[о книге Эльчина «Литературные размышления» выпущен-
ной в издательстве «Ötüken» Турции] //Каспий.- 2010.- 14 
июля.- С.8. 

2906. Шукюрова, З. Концепция нового героя в дра-
матургии Эльчина Эфендиева [Текст] /З.Шукюрова //Совре-
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менный литературный процесс: традиции, поиски, открытия: 
сб. научных трудов.- Тверь, 2010.- С.73-82.  
 

2011 
2907. Азербайджанский Государственный Академи-

ческий Драматический Театр приветствовал зрителей 
спектаклем «Карабахнаме» [Текст]: [Новая постановка 
спектакля «Карабахнаме» по мотивам произведения писа-
теля-драматурга И.Эфендиева «Правитель и его дочь» на ко-
тором присутствовал заместитель премьер-министра Эльчин] 
//Каспий.- 2011.- 12 марта.- С.12. 

2908. Ахундова, Э. Сверхзадача Эльчина: размышления, 
навеянные прочтением сборника драм и комедий [Текст] 
//Ахундова Э. Друзей моих прекрасные черты.- Б., 2011.-  
С.386-377; Зеркало.- 2010.- 10 июля. 

2909. Вышел из печати летний выпуск журнала 
«Азербайджан гадыны» [Текст]: [на презентации журнала 
была показана трагикомедия писателя Эльчина «Телескоп»] 
//Бакинский рабочий.- 2011.- 8 июля. 

2910. «Что нам дал соцреализм?»: состоялась пре-
зентация книги Эльчина Эфендиева [Текст] //Зеркало.- 
2011.- 19 марта.- С.28. 

2911. Шахмардан, К. Работа, работа и еще раз работа 
[Текст]: [беседа с режиссером спектакля «Телескоп» по пьесе 
народного писателя Эльчина] /беседу вела Багирзаде Лала 
//Каспий.- 2011.- 2 марта.- С.8. 

 
2012 

2912. Тагисой, Н. Хронотоп Эльчина: время и голоса 
[Текст] /Н.Тагисой //Зеркало.- 2012.- 17 марта. 
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О фильмах Эльчина 

1974 
2913. Страницы жизни [Текст]: [о фильме «Первая лю-

бовь Балададаша»] //Кино Йениликлери.- 1974.- №20. 
 

1975 
2914. Бадалов, Р. Дебют [Текст]: удачи, просчеты, на-

дежды: [о фильме «Страницы жизни»] /Р.Бадалов //Баку.- 
1975.- 17 июля. 
 

1977 
2915. Принять на всесоюзный экран [Текст]: [о фильме 

«Удар в спину»] //Баку.- 1977.- 24 ноября. 
 

1978 
2916. Бекирзаде, Р. Моральный «Заряд» современного 

детектива [Текст]: [о фильме «Удар в спину»]  /Р.Бекирзаде 
//Молодежь Азербайджана.- 1978.- 11 февраля. 

 
1979 

2917. Мухина, З. Трудности жанра [Текст]: [о фильме 
«Удар в спину»] /З.Мухина //Бакинский рабочий.- 1979.- 3 
февраля. 

2918. Не просто детектив [Текст]: [о фильме «Удар в 
спину»] //Вышка.- 1979.- 7 января. 

2919. «Удар в спину» [Текст]: [об одноименном фильме] 
//Новые фильмы.- 1979.- №1.- С.7-8. 
 

1981 
2920. Аветисова, И. Разные судьбы [Текст]: [Эльчин – 

автор сценария «Я еще вернусь»] /И.Аветисова //Советский 
экран.- 1981.- №3.- С.21. 
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2921. «Я еще вернусь» [Текст]: [о фильме «Песня ос-
тается в горах»] //Советский экран.- 1981.- №23.- С.19. 

 
1982 

2922. На экранах города [Текст]: [о фильме «Я еще 
вернусь»] //Информация, реклама, объявление.- 1982.- №7. 

2923. «Я еще вернусь» [Текст]: [о фильме “Песня 
остается в горах”] //Кино йениликлери.- 1982.- 6 февраля. 
 

1983 
2924. «Серебристый фургон» [Текст]: [об одноименном 

телевизионном художественном фильме] //Советская куль-
тура.- 1983.- 17 марта. 

 
1985 

2925. Пейзель, М. Дача на Каспийском берегу [Текст]: [о 
фильме «Кумган»] /М.Пейзель //Бакинский рабочий.- 1985.- 
18 августа.   

2926. Шабанова, Л. Актриса из театра Дурова [Текст]: [о 
фильме «Кумган» («Дачный сезон»)] /Л.Шабанова //Баку.- 
1985.- 11 октября. 

 
1986 

2927. Мамедов, Т. Преодолеть инерцию [Текст]: [замет-
ки о фильме «Дачный сезон»] /Т.Мамедов //Молодежь 
Азербайджана.- 1986.- 18 февраля. 

 
1987 

2928. Какие мы, люди? [Текст]: [о фильме «Дачный 
сезон»] //Вышка.- 1987.- 13 марта. 

 
1990 

2929. Балаева, Т. Слово молодых [Текст]: [о фильме 
«Ночь без края» снятый по сценарию Эльчина] /Т.Балаева 
//Баку.- 1990.- 3 февраля. 
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2000 
2930. Айнур. Вагиф Мустафаев взялся за «Манифест» 

[Текст]: [по мотивам пьесы «Муж мой - сумасшедший»] 
/Айнур, Айгюн //Зеркало.- 2000.- 15 марта. 

2931. Багирова, Л. Вагиф Мустафаев точит зуб. К чему 
бы это? [Текст]: снимается фильм по сценарию Эльчина 
«Муж моей жены – сумасшедший» /Л.Багирова //Неделя.- 
2000.- 16 марта.- С.18. 
 

2005 
2932. «Демон» опередит «Правителя и его дочь» 

[Текст]: [работа над картиной «Иблис» («Демон»), посвя-
щенной поэту и драматургу Гусейн Джавиду, по сценарию 
Народного писателя Эльчина] //Комсомольская правда.- 
2005.- 16 июля. 

 
2007 

2933. Эльдаров, Д. Взрыв «Национальной бомбы»: сос-
тоялась долгожданная премьера нового фильма Вагифа 
Мустафаева [Текст]: [по сценарию Эльчина] /Д.Эльдаров 
//Азербайджанские известия.- 2007.- 14 февраля. 

 
2008 

2934. Баннаева, Н. «Судьба государя»: новый фильм 
призван рассказать миру о горькой судьбе Карабаха [Текст] 
/Н.Баннаева //Известия Азербайджана.- 2008.- 14 мая. 

2935. Состоялась премьера художественного фильма 
«Судьба правителя» [Текст]: [12 мая в кинотеатре «Азер-
байджан» состоялась премьера художественного фильма 
«Судьба правителя» по мотивам произведения Народного 
писателя] //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 мая. 
 

2009 
2936. Аббасов, М. На любительской сцене [Текст]: [пьеса 

Народного писателя Эльчина «Мой любимый сумасшедший» 



Biblioqrafiya 
 

  401 

поставленный студентами Азербайджанского университета 
языков] /М.Аббасов //Бакинский рабочий.- 2009.- 1 января.- С.4. 

2937. Велиев, Э. Таир Тагизаде: «Мы историю не пере-
вариваем»: «За каждым нашим мероприятием стоит правда, и 
я готов стоять за нее лично», говорит посол Азербайджана в 
Чехии [Текст]: [о премьере фильме по сценарию Эльчина 
«Судьба правителя»] /Э.Велиев //Зеркало.- 2009.- 15 декабря. 

 
2010 

2938. Алиширгызы, Г. «Махмуд и Марьям» будут экра-
низированы: Азербайджан и Турция снимут совместный 
фильм по роману Эльчина [Текст] /Г.Алиширгызы //Неделя.- 
2010.- 15 января. 

 
2011 

2939. Багирзаде, Л. До новых встреч, «Махмуд и Марь-
ям!» [Текст]: [на старте экранизация известного истори-
ческого романа] /Л.Багирзаде //Каспий.- 2011.- 28 октября. 
 

2012 
2940. Баннаева, Н. Новое рождение знаменитой  love 

story [Текст]: [стартовали съемки азербайджано-турецкого 
фильма по роману «Махмуд и Марьям» Эльчина] /Н.Бан-
наева //Азербайджанские Известия.- 2012.- 25 июля. 

2941. Гаджиева, А. Мотор [Текст]: [20 июля стартовали 
съемки фильма «Махмуд и Марьям» по одноименной по-
вести писателя Эльчина] /А.Гаджиева //BakuPost.- 2012.- 21 
июля.- С.24. 

2942. Сабина. «Махмуд и Марьям» [Текст]: [пресс-кон-
ференция в кинотетре «Низами», посвященная завершению 
подготовки к съемкам фильма по роману Эльчина] /Сабина 
//Зеркало.- 2012.- 20 июля. 

2943. Фильм «Махмуд и Марьям» собрал вместе из-
вестных актеров Азербайджана и Турции [Текст]: [на 
основе одноименного романа Эльчина] //Бакинский рабочий.- 
2012.- 20 июля.- С.4.  
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О постановках произведений Эльчина 

1997 
2944. Мечта о Париже [Текст]: в Академичеком Нацио-

нальном Драматическом Театре состоится премьера по 
произведению «Аh, Paris, Paris!...» //Панорама.- 1997.- 28 
января. 

2945. Рафаилова, Т. «О Париж, Париж» [Текст]: [пре-
мера в Азербайджанском Академическом Национальном 
Драматическом Театре] /Т.Рафаилова //Зеркало.- 1997.- 8 
февраля. 
 

1998 
2946. «Любимый сумасшедший» ездит по районам 

[Текст] //Баку.- 1998.- 26 июня; Неделя.- 1998.- 2 августа.   
2947. Мирзоева, С. Грустный монолог о жизни, журна-

листике и театре [Текст]: [премьера спектакля по пьесе «Мой 
любимый сумасшедший»] /С.Мирзоева //Бакинский 
рабочий.- 1998.- 3 декабря.- С.4. 

2948. Общественный просмотр новой постановки 
[Текст]: [общественный просмотр постановки двучастной 
комедии “Мой любимый безумец”] //Бакинский рабочий.- 
1998.- 26 мая.- С.4. 

2949. Произведение Эльчина на турецкой сцене 
[Текст]: [в столице Турции Анкаре премьера комедии «Из 
психушки сбежал умалишенный»] //Бакинский рабочий.- 
1998.- 21 апреля.- С.4. 

2950. Рафиева, С. Мы все … сошли с ума? [Текст] 
/С.Рафиева //Панорама.- 1998.- 28 ноября.- С.4. 

2951. Рзаев, Т. В Турции начинаются гастроли Азербайд-
жанского Государственного Академического Драматического 
Театра [Текст]: [по произведениям Эльчина Эфендиева] 
/Т.Рзаев //Бакинский рабочий.- 1998.- 21 ноября. 
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1999 
2952. Шаровский, А. О постановке в Русском Драмати-

ческом Театре им. Самеда Вургуна пьесы Эльчина «Мой 
любимый сумасшедший» [Текст] /А.Шаровский //Бакинский 
рабочий.- 1999.- 8 января.   

 
2000 

2953. Алиева, А. Артистов ТЮЗа одарили статуэткой 
«Хуррийет» [Текст]: [наши артисты сыграли пьесу Эльчина 
«Махмуд и Марьям»] /А.Алиева //Зеркало.- 2002.- 30 мая. 

2954. Алиева, А. «Смертный приговор» от Эльчина 
[Текст]: [о спектакле в Театре Юного Зрителя, посвященном 
125-летию национального театра и 70-летию создания театра] 
/А.Алиева //Неделя.- 2000.- 13 октября. 

2955. Багирова, Л. Последние премьеры сезона [Текст]: 
[В Театре Юного Зрителя состоится премьера спектакля 
«Смертный приговор» по одноименной пьесе писателя-
драматурга Эльчина Эфендиева] /Л.Багирова //Неделя.- 
2000.- 21 апреля. 

2956. Гаджиева, А. Яшар Нури намерен открыть свой 
театр…имени Яшара: первый сезон театр откроет пьесой пи-
сателя Эльчина «Мой дядя – мой отец» [Текст] /А.Гаджиева 
//BakuPost.- 2000.- 4 апреля.- С.6. 

2957. Мадатова, А. Премьера в Русском Драматическом 
Театре [Текст]: [премьера спектакля по пьесе  «Мой муж – 
чокнутый»] /А.Мадатова //Зеркало.- 2000.- 19 декабря.  

2958. Мирзоева, С. Знать прошлое, чтобы ценить нас-
тоящее: Театр Юного Зрителя  открывает 72-й сезон [Текст]: 
[готовится спектакль по роману «Смертный приговор»] 
/С.Мирзоева //Бакинский рабочий.- 2000.- 14 сентября. 

2959. Миркин, Р. Нос держащие по ветру [Текст]: [о 
спектакле «Мой муж чокнутый» в Русском Драматическом 
Театре им. Самеда Вургуна] /Р.Маркин //Вышка.- 2000.- 22 
декабря.- С.12. 
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2960. Мустафаева, А. Еще один «сумасшедший» Русской 
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3092. Баннаева, Н. Памяти отважного сына Азербайд-

жанского народа: в Словении открыт бюст легендарного 
партизана Мехти Гусейнзаде [Текст]: [на открытии выступил 
заместитель премьер-министра Эльчин Эфендиев] 
/Н.Баннаева //Бакинский рабочий.- 2007.- 30 октября.- С.1. 

3093. Бергер, Н. Что общего между Азербайджаном и 
великим Австрийским артистом Гансом Мозером? [Текст]: 
[заместитель премьер-министра Э.Эфендиев выступил на 
открытии мемориальной доски в Вене народному артисту 
Гансу Мозеру] /Н.Бергер //Зеркало.- 2007.- 31 октября. 

3094. В последний путь [Текст]: [Траурная церемония 
посвященная памяти Наби Хазри в котором выступил 
Э.Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 2007.- 17 января.- С.2. 

3095. В последний путь [Текст]: [траурный митинг 
посвященный памяти Народного поэта Габиля в котором 
выступил Э.Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 2007.- 6 
апреля.- С.1. 
 

2008 
3096. Распоряжение Президента Азербайджанской 

Республики о назначении заместителем премьер-ми-
нистра Азербайджанской Республики Эльчина Эфен-
диева: Ильхам Алиев, Баку, 31 октября 2008 года [Текст] 
//Бакинский рабочий.- 2008.- 1 ноября.  

____________ 
 

3097. Азербайджан вносит вклад в мировую культуру 
[Текст]: [встреча с делегацией из Азербайджана в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже, где участвовал заместитель 
премьер-министра Эльчин Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 
2008.- 8 апреля. 

3098. Азербайджан проводил в последний путь своего 
выдающегося сына Муслима Магомет оглу Магомаева: в 
церемонии прощания и похоронах принял участие 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев [Текст]: [траур-
ный митинг открыл исполняющий полномочия заместителя 
премьер-министра Эльчин Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 
2008.- 30 октября.- С.1-2. 

3099. Делегация Азербайджана отбыла в Москву для 
участия в церемонии прощания с Муслимом Маго-
маевым [Текст]: [делегацией руководит и.о. вице-премьера 
правительства Эльчин Эфендиев] //Новости Азербайджана.- 
2008.- 27 октября. 

3100. Делегация ЕАНА высоко оценила политику 
Азербайджана по интеграции в Запад [Текст]: [Встреча 
Европейского альянса информационных агентств (ЕАНА) 
Эрик Найлен и член бюро альянса, президент Венгерского 
информационного агентства (МТИ) Матьяс Винс с замес-
тителем премьер министра Азербайджана Эльчином Эфен-
диевым] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 марта.- С.4. 

3101. Гаджизаде, А. Прощай, наш преданный Орфей 
[Текст]: в Москве простились с легендарным азербайд-
жанцем Муслимом Магомаевым [в церемонии прощания 
участвовала делегация во главе с Эльчином Эфендиевым] 
/А.Гаджизаде //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 октября. 

3102. Официальный прием в честь Таира Салахова 
[Текст]: [речь Э.Эфендиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 
декабря. 

3103. Почтена память Кара Караева [Текст]: [отмечен 
90-летний  юбилей гениального композитора Кара Караева] 
//Бакинский рабочий.- 2008.- 7 февраля. 

3104. Презентация детских книг в Центре Ататюрка 
[Текст]: [состоялась презентация 60 детских книг, выпущен-
ных издательством «Бешик». Открыл презентацию замести-
тель премьер-министра Эльчин Эфендиев] //Бакинский 
рабочий.- 2008.- 19 декабря. 
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2009 
3105. Алиев, А. Жизнь и научная деятельность всемирно 

известного ученого – пример для всех [Текст]: [выступление 
заместителя премьер-министра Эльчина Эфендиева на 
симпозиуме ЮНЕСКО, посвященный 100-летию со дня рож-
дения всемирно известного ученого Мусы Алиева] /А.Алиев 
//Бакинский рабочий.- 2009.- 20 ноября. 

3106. Заместитель премьер-министра Эльчин Эфен-
диев вручил Российскому ученому орден «Достлуг» 
[Текст] //Бакинский рабочий.- 2009.- 4 августа. 

3107. Роль Азербайджанской женщины во всех сферах 
велика [Текст]: [Азербайджанская делегация под руковод-
ством заместителя премьер-министра Азербайджана, Народ-
ного поэта Эльчина Эфендиева отправилась в Париж] 
//Бакинский рабочий.- 2009.- 19 ноября.- С.2. 
 

2010 
3108. Исмаилов, А. Памятник Гейдару Алиеву [Текст]: [в 

Дербентском районе в селении Джемикент открылся памят-
ник Гейдару Алиеву, на открытии выступил заместитель 
премьер-министра Эльчин Эфендиев] /А.Исмаилов //Дагес-
танская правда.- 2010.- 17 июня.- С.1. 

3109. Утверждено Указом Президента Азербайджан-
ской Республики от 8 февраля 2010 года: Состав комиссии 
государственных премий Азербайджанской Республики по 
науке, культуре и литературе: члены комиссии Эльчин Эфен-
диев [Текст] //Бакинский рабочий.- 2010.- 10 февраля.- С.2. 
 

2011 
3110. Представительство АзерТАджа в ПАНИА ока-

жет существенное влияние на эффективность дея-
тельности организации [Текст]: [выступление Эльчина 
Эфендиева] //Бакинский рабочий.- 2011.- 14 июня.- С.5. 

3111. Состоялся II Общереспубликанский форум 
детей Азербайджана [Текст]: [заместитель премьер-минис-
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тра Эльчин Эфендиев выступил на форуме] //Бакинский 
рабочий.- 2011.- 17 ноября. 
 

2012 
3112. Завершился 012 Public Art Festival [Текст]: [10 

ноября в Киноцентре Низами состоялась церемония закрытия 
первого 012 Public Art Festival некоммерческой организации 
YARAT! на котором выступил заместитель премьер-
министра Эльчин Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 2012.- 13 
ноября. 

3113. Начавшиеся в Гяндже мероприятия по случаю 
870-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта 
Низами Гянджеви стали подлинным праздником мира, 
равенства и поэзии [Текст]: [выступление заместителя 
премьер-министра Азербайджанской Республики Эльчина 
Эфендиева] //Бакинский рабочий.- 2012.- 2 октября.   

3114. По инициативе Фонда Гейдара Алиева в 
Ватикане открылась выставка «Исторический взгляд на 
жемчужины Азербайджана» [Текст]: [на выставке выступил 
заместитель премьер-министра Эльчин Эфендиев] 
//Бакинский рабочий.- 2012.- 16 ноября. 

3115. По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Риме 
прошла церемония «Азербайджан: средоточие культуры» 
[Текст]: [делегацию возглавил заместитель премьер-министра 
Эльчин Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 ноября. 
 

2013 
3116. Президент Туркменистана принял заместителя 

премьер-министра Азербайджана [Текст]: [Президент 
Туркменистана принял заместителя премьер-министра Азер-
байджана Эльчина Эфендиева] //Нейтральный Туркменис-
тан.- 2013.- 21 марта.- С.3. 
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Электронные ресурсы 

2007 
3117. Бергер, Н. Что общего между Азербайджаном и 

великим Австрийским артистом Гансом Мозером?: [Эльчин 
Эфендиев выступил на открытии мемориальной доски в Вене 
народному артисту Гансу Мозеру].- www.zerkalo.az.- 2007.- 
31 октября. 

3118. Мусаева, Н. Звезда, любовь, шампанское… и убий-
ство на десерт Куда Приводят Мечты: [Русский Драма-
тический Театр им. С.Вургуна представляет публике свою 
новую постановку «Звезда, любовь и шампанское»].- 
www.rusdrama-az.com.- 2007.- 11 апреля. 
 

2008 
3119. Бакинцы пришли проститься с Муслимом Маго-

маевым: [тело Магомаева доставлено в Баку в сопровож-
дении правительственной делегации Азербайджана во главе 
и.о. вице-премьера Эльчином Эфендиевым].- www.day.az.- 
2008.- 29 октября. 

3120. Гроб с телом Муслима Магомаева доставлен 
спецрейсом из Москвы в Баку: [на церемонии прощания 
исполняющий обязанности заместителя премьер-министра 
Эльчин Эфендиев].- www.apa.az.- 2008.- 28 октября. 

3121. Муслим Магомаев будет похоронен в Баку: [пра-
вительственная делегация Азербайджана во главе с испол-
няющим обязанности вице-премьера Эльчином Эфендиевым 
отбывает в Москву].- news.day.az.- 2008.- 27 октября. 

3122. Народный артист СССР Муслим Магомаев 
будет похоронен в Баку в Алее почетного захоронения: 
[правительственная делегация Азербайджана во главе с ис-
полняющим обязанности вице-премьера Эльчином Эфен-
диевым прибудут в Москву].- 1news.az.- 2008.- 27 октября. 
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3123. Правительственная делегация Азербайджана 
вылетела в Москву для участия в церемонии прощания с 
Муслимом Магомаевым: [делегацией руководит и.о. вице-
премьера правительства Эльчин Эфендиев].- 
www.trend@trend. az.- 2008.- 29 октября. 

3124. Состоялась премьера спектакля «Среди пчел»: 
[по одноименной пьесе Эльчина].- 1st.News.- 2008.- 12 апреля. 

   
2009 

3125. «Квартиранты ада» - это то, что надо!: [по одно-
именной пьесе народного писателя Эльчина] /В.Вюгарлы.- 
http://www.day.az.- 2009.- 20 декабря. 

3126. Гаджиева, А. Эльчин Эфендиев: «Мы все слишком 
перехвалили свой народ» /А.Гаджиева.- www.day.az.- 2009.- 
28 апреля. 

3127. На сцене Русской драмы прошла премьера спек-
такля «Квартиранты ада»: [по одноименной пьесе 
народного писателя Эльчина].- www.1news.az.- 2009.- 22 
декабря. 

3128. Состоялась первая премьера художественной 
картины «Судьба Правителя»: по мотивам трагедии 
Ильяса Эфендиева «Хокмдар вя гызы»: [во Дворце 
Гейдара Алиева состоялась премьера художественной кар-
тины «Судьба Правителя»].- www.day.az.- 2009.- 23 мая. 
 

2010 
3129. Али, К. «Квартиранты ада»: [по пьесе Эльчина] 

/К.Али.- www.kultura.az.- 2010.- 23 января. 
3130. В Баку начала работу неформальная конферен-

ция министров спорта стран Европы.- www.day.az.- 2010.- 
22 сентября.      

3131. Вышла в свет аудиокнига по роману народного 
писателя Эльчина.- www.news.day.az.- 2010.- 19 мая. 

3132. Мимеладзе, Г. Несколько дней назад в Русском 
Драматическом Театре имени С.Вургуна состоялась премьера 
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спектакля «Квартиранты ада» по пьесе Эльчина /Г.Мике-
ладзе.- www.culturа.az.- 2010.- 29 января. 

3133. Молдавская «аранжировка» «Шекспира», или 
несколько слов о премьере в Аздраме: [о постановке пьесы 
Эльчина Эфендиева «Шекспир»].- www.day.az.- 2010.- 7 
марта. 

3134. Народный писатель Азербайджана Эльчин: 
«Она оберегает человека от многих соблазнов шайтана»: 
[интервью с писателем вел В.Вюгарлы].- www.news.day.az.- 
2010.- 10 февраля. 

3135. Новая премьера азербайджанского театра 
«Дервиш»:  [премьера комедии Эльчина Эфендиева 
«Шекспир» в Москве].- http:www. azeri.ru.- 2010.- 14 июля. 

3136. Талыбзаде, А. Квартиранты ада или кошмаарный 
сон в новогоднюю ночь: [о постановке пьесы Эльчина Эфен-
диева «Квартиранты ада»].-www.culturа.az.- 2010.- 1 февраля. 

3137. «Почему обижаются – потому что слишком мало 
кто их критикует»: [интервью с писателем Эльчином вел 
В.Вюгарлы].- www.Day.Az.- 2010.- 3 февраля. 

3138. «Хотя литература в СССР служила идеологии, в 
ту пору были созданы прекрасные произведения»: 
народный литератор встретился со студентами университета 
«Кавказ» /Эльчин.- www.news.bakililar.az.- 2010.- 18 февраля. 

3139. Эльчин: рай и ад – в самом человеке: [несколько 
дней назад в Русском Драматическом театре им. С.Вургуна 
состоялась премьера спектакля «Квартиранты ада» по пьесе 
Эльчина] /Эльчин.-www.news.com.- 2010.- 29 января; www. 
1news.az.- 2010.- 29 января.  
 

2011 
3140. Азербайджанский театр с успехом выступил в 

Беларуси: [о постановке пьесы Эльчина Эфендиева «Звезда, 
любовь и шампанское»].- www.news.day.az.- 2011.- 21 
сентября. 
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3141. Британский критик прочитал лекцию о писа-
теле Эльчине.- http:www. ru.apa.az.- 2011.- 23 ноября. 

3142. В Аздраме поставят спектакль “Телескоп”.‐ 
http://www.trend.az.- 2011.- 28 февраля.  

3143. Кямран Шахмардан поставит спектакль «Телес-
коп» в Национальном Драматическом Театре: [по пьесе 
Эльчина «Телескоп»].- www.news.day.az.- 2011.- 31 января. 

3144. Хорош общественный показ – спектакль виден 
без прикрас, или несколько слов о постановке «Телес-
коп»: [о постановке пьесы Эльчина Эфендиева «Телескоп»].- 
www.news.day.az. - 2011.- 7 мая. 

3145. Эльчин: «На эти гонорары можно было купить 
пятнадцать автомобилей «Волга».- www.news.day.az. - 
2011.- 10 октября. 

3146. Эльчин: «Победа на «Евровидении» - пропаганда 
азербайджанской культуры и показатель прогресса нашей 
страны».- www.news. day.az.- 2011.- 16 мая. 
 

2012 
3147. Еще один алмаз в сокровищницу азербайджан-

ской драматургии - Ирана Тагизаде о новом проекте: [о 
постановке пьесы Эльчина Эфендиева «Артист»].- 
http://www.trend.az.- 2012.- 26 ноября. 

3148. Мамедов, Н. О жизни и смерти: [о постановке 
пьесы Эльчина Эфендиева «Телескоп»] /Н.Мамедов.-
www.vakmos.org.- 2012.- 22 апреля. 

3149. Особенный «Телескоп» Ираны Тагизаде: [На 
сцене Азербайджанского Государственного Русского Драма-
тического Театра был показан спектакль «Телескоп или 
полёты во сне и наяву» по произведению Эльчина].- 
http://www.trend.az.- 2012.- 15 мая. 

3150. Премьера на сцене бакинской Русской драмы: 
«Зритель увидел театр будущего»: [о постановке пьесы 
Эльчина Эфендиева «Телескоп»].-  http://www.trend.az.- 
2012.- 14 мая. 
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3151. Тагизаде, И. «Ни актеры, ни зрители, ни наша 
критика не готовы к такой постановке»: [о постановке пьесы 
Эльчина Эфендиева «Телескоп»] /И.Тагизаде.-
www.news.day.az.- 2012.- 16 апреля. 

3152. Тагизаде, И. Покидаю русскую драму: [интервью с 
И.Тагизаде о постановке пьесы Эльчина Эфендиева 
«Артист»] /И.Тагизаде.- www.news.day.az.- 2012.- 2 ноября. 

3153. «Телескоп или полеты во сне и наяву» на сцене 
бакинской Русдрамы: [о постановке пьесы Эльчина Эфен-
диева «Телескоп»].- http://www.trend.az.- 2012.- 28 марта.  

3154. Эльчин Эфендиев: «На ряде телеканалов  в 
Азербайджане уже стерта грань между свадьбой и 
эфиром, болтовней и беседой».- http:www.ru.apa.az.- 2012.- 
30 марта. 

3155. В Анкаре состоялась конференция на тему 
«Культура и искусство в мире Гейдара Алиева»: [На кон-
ференции выступил Эльчин Эфендиев].- www.newz.day.az.- 
2012.- 14 декабря. 

3156. В Анкаре почтили память Общенационального 
лидера Гейдара Алиева: [На мероприятии принял участие 
Эльчин Эфендиев].- www.newz.day.az.- 2012.- 13декабря. 
 

2013 
3157. Гаджиева, А. Жизнь «на разрыв аорты»: [На сцене 

Азербайджанской драмы состоялась премьера по пьесе 
известного драматурга Эльчина Эфендиева «Судьба мас-
тера»] /А.Гаджиева.- www.bakupost.az.- 2013.- 19 марта. 

3158. Жизнь Араблинского глазами Ираны Тагизаде: 
в Аздраме состоялась шумная премьера: [По пьесе из-
вестного драматурга Эльчина Эфендиева «Артист»].- 
www.newz.day.az.- 2013.- 16 марта. 

3159. Зарецкая, Ж. Страшная азербайджанская сказка 
про любовь и смерть: [На фестивале «Встречи в России» 
представили спектакль «Убийца» по произведению Эльчина] 
/Ж.Зарецкая //www.afisha.ru.- 2013.  
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3160. Нурани. Вечные вопросы «Судьбы Мастера»: [На 
сцене Азербайджанской драмы состоялась премьера по пьесе 
известного драматурга Эльчина Эфендиева «Судьба 
мастера»] /Нурани.- www.echo.az.-2013.- 19 марта. 

3161. «Судьба мастера». Спектакль по пьесе Эльчина 
об Араблинском.- www.1news.az.- 2013.- 30 марта. 
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XARİCİ DİLLƏRDƏ NƏŞR  
EDİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ VƏ HAQQINDA  

MATERİALLAR 
 

Alman dilində 
 

1978 
3162. Eltschin. Вlau, огange... //Soviet literature.- 1978.- 

№9-s. 70-79. 
(Эльчин. Синий, оранжевый... //Советская литература.- 

1978.- №9.- С.70-79). 
 

1980 
3163. Az ezustturoon.- Forditotta, 1980.- С.222. (Сереб-

ристый фургон-Фордитотта, 1980.- 222 с.) 
 

1981 
3164. Eltschin. Gegenuber der alten Mosches (Der Granata-

felbaum. Moderne azerbaidshanische Ersahlungen).-Berlin: Volk 
und welt, 1981.-s. 137-153 

(Эльчин. Древняя мечеть //Гранатовые яблоки: совре-
менные азербаиджанские рассказы.- Берлин: Народ и мир.- 
1981.- С. 137-153.) 

3165. Gegenüber der alten Moschee /Eltschin //Der Grana-
tapfelbaum moderne aserbaidshanische erzäblungen. Berlin: Volk 
und Wolk, 1981.-425, [137] s. 

 
1985 

3166. Eltschin. Die gläserne rose [Text] /Eltschin //Schneeg-
lückchen eryählungen aus der sowjetunion. Berlin: Der Kinder-
buchverlag, 1985.-118, [82] s. 
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1987 
3167. Eltschin. Die glaserne Rose (Erzahlunden aus der 

Sowjetinion- Berlin: Kinderbuchverlag. 1987.- 82 s. 
(Эльчин. Стеклянная роза //Рассказы советских писате-

лей.- Берлин: Киндербухферлаг, 1987.- 82 c.) 
 

1988 
3168. Eltshin. Mahmud und Marjam: Eine Orientalische 

Liebesiegende.- Berlin: Volk und Welt, 1988.- 258 с. 
(Эльчин.. Махмуд и Марьям: Восточная легенда.- 

Берлин: Мир и народ.-1988.-258 с.) 
3169. Eltschin. Legende von Mahmud und Marjam.- Berlin: 

Volk und Welt.-1988.-258 s.  
(Эльчин. Легенда о Махмуд и Марьям.- Берлин: Мир и 

народ, 1988.- 158 c.) 
3170. Marjama Brautkleid //Dег Вuсһегкаггеn. //Вегlin.- 

1988.- 11 c. 
(Свадебное платье Марьям.- Берлин: Бухаркаррен, 1988. 

11 с.) 
 

1989 
3171. Der Blick nach Osten Tursprachige im Haus der 

kulturen der welt //Der Tadesspiedel //Feuilleton.- 1989.- 
№18793.- seite 5. 

3172. Eltschin. Das weisse Kamel: [roman].- Frankfurt: 
Dagyeli.- 1989.- 224 с. 

(Эльчин.. Белыйверблюд: [роман].- Франфурт: Дагуели, 
1989.- 224 с. 

3173. Eltshin. Mahmud und Marjam [rezensionen] //Sonted. 
1989.-12 Februad. 

(Эльчин. Махмуд и Марьям [рецензия] //Зонтаг.-1989.- 12 
февраля.) 
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1990 

3174. Elçin: Das weibe Kamel [roman] /Anar: Der sechste 
stock eines funfstockigen hauses [Roman] //Odlar yurdu.- 1990. 

 
1991 

3175. Der Blich nach Osten [Turksprachige Literatur im 
Haus der Kulturen der Üelt] //Donnerstag.- 1991.- 7 februar. 

(Взгляд на Восток: Тюрконязычная литература в Доме 
всемирной культуры Лер Тагешпигель //Фельетон.- 137.- 
С.5.) 

3176. Eltschin. Baladadasche Hochzeitsbad (Literatur aus 
den turkuscen Sprachraum).- Berlin: Das Arabische Buch, 1991.- 
С.160-161. 

(Эльчин. Свадьба Балададаша /Тюркоязычная литера-
тура.- Берлин: Арабская книга.- 1991- С.117-135.) 

 
1992 

3177. Ağ dəvə = Das weisse Kamel /Elçin; trl. Alpaslan, 
G.Bayramlı.- Zürich: Unionsverlag, 1992.- 237, [3] s. 

 
Belarus dilində 

 
1978 

3178. Мотоцикл за пять копеек: рассказ //Ключ   
Жыция.- Минск, 1978.- С.322-336. 

 
Bolqar dilində 

 
1977 

3179. Елчин. Син, оранжев //Шастливост клас.- София, 
1977.- С.35-46. 
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1980 
3180. Броня //Азербаиджанские сказки. София, 1980.- С. 

134-143. 
 

Çex - slovak dilində  
 

1963 
3181. Balicek folkloru pro Cetskoslovensko //Туденик 

Актуалит.- сislo 17.- С. 15 
(Сборник фольклора (Чехословакия) //Туденик Акту-

алит.- 1963.- №17.- С.157.) 
 

1978 
3182. Еlcin. Stribrna strelnica (рribеһ Јеdnono Setkani) 

//Sovetska literature.- 1978.- №3.- S.68-139. 
(Эльчин. Серебристый фургон //Советская литература.- 

1978.- №3.- С.68-109.) 
 

1980 
3183. Caz Hranice tradicie a dnesok azerbajdzonsky       

[rozhovor s azerbajdzanskym prozaikom Elcinom] //Sovetska 
literatura.- 1980.- №3.- С.174-178. 

(Эльчин. Традиции азербаиджанской литературы сегод-
ня: Беседа с азербаиджанским прозаиком /беседу вел Чез 
Храник //Советская литература.- 1980.- №3.- С.174-178.) 

3184. Elcin //Lıterarnı mesicnik 5/1980. Praha, 1980.-160, 
[94] с. 

 
1981 

3185. Elcinov obraz moderneho Azerbajdzanu //Revue 
svetovei literatury.- 1981.- №1.- С.141-142. 

(Образ Эльчина в современном Азербайджане //Ревью 
советской литературы.- 1981.- №1.- С.141-142.) 
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1982 
3186. Еlcin. Ваladadasova рerva lаsка (Horucova zeme: 

Antalogia kratkych proz mladych autorov ZSSR).-Bratislava: 
Smena, 1982.- С.103-115 

(Эльчин. Первая любовь Балададаша //Земная жар: Ан-
толгия рассказов молодых авторов СССР.- Братислава: 
Смена, 1982.- С.103-115) 

 
1983 

3187. Balicek folkloru pro Ceskoslovensko //Tydenik 
aktualit.- 1983.- №17.- 15 c. 
 

1984 
3188. Еlcin. Baladadasov svadobny Kupel //Sovetska 

literatura.- 1984.- №5. С. 105-114) 
(Эльчин. Свадьба Балададаша //Советская литература.- 

1984.- №5.- С.105-114. 
 

1985 
3189. Strieborna strelniса: Slovensky spisovatel.- 1985.- 

222 s. 
(Эльчин. Серебристый фургон. Братислава: Славенский 

писатель, 1985.- 222 с.) 
 

1986 
3190. Еlcin. Autobilova Nihoda v Paris //Sovetska literature.- 

1986.- №5.- С.94-106. 
(Эльчин. Автокатастрофа в Париже //Советская литера-

тура.- 1986.- №5.- С.94-106.) 
 

1987 
3191. Ajlıslı, Anar, Elcın. Zeme granatovych jablek. Praha: 

Edice proudy lidove nakladatelstvi, 1987.-259 p. 
3192. Еlcin. Моdга, Огanzova… (Zeme  grantovych jablek).- 

Ргаһа: Lidove, 1987.- 137 с. 
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(Синий, оранжевый («Земные гранатовые яблоки»).- 
Прага: Лидове, 1987.- 137 с.) 

3193. Еlcin. Hodiny nadeje //Sovetska literature.- 1987.- 
№5.- С.66-75. 

(Эльчин. Часы надежды //Советская литература.-1987.- 
№- 5.- С.66-75.) 

 
Çin dilində 

 
1995 

3194. Эльчин. Тесные туфли: рассказы и повести.-            
Пекин, 1995.- 210 с. 

 
Erməni dilində 

1976 
3195. Три рассказа о первой любви //Гракан    Адрбе-

чан.- 1976.- №2.- С.57-80. 
 

1977 
3196. Жанр рассказа, Наши возможности и наши 

требования //Гракан Адрбечан.- 1977.- №4.- С.75-84. 
3197. Мотоцикл за пять копеек: [рассказ] //Гракан 

Адрбечан.- 1977.- №.- 2.- С. 41-50. 
 

1978 
3198. Kəndə kinooperator gəldi [Mətn]: [hekayə] /Elçin 

//Ağ ağcaqayınlar.- Yerevan: Sovet yazıçısı, 1978.- S.292.  
 

1979 
3199. Qabuyd narıncaquyn (Mavi narıncı) [Mətn]: [hekayə] 

/Elçin; tərcümə Levon Adyan //Qarun (Bahar) jurnalı.- 1979.- 
№8.- S.14.   
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3200. Серебристый  фургон: [повесть] //Гракан  Адрбе-
чан.- 1979.- №2.- С.36-67. 
 

1980 
3201. Teleqram [Mətn]: [hekayə] /Elçin //Kommunist (er-

mənicə).- 1980.- 11 may.- S.4.   
3202. “Ağ ağcaqayınlar” [Mətn]: [ermənicə hekayələr kita-

bına yazdığı giriş sözü] /Elçin //Sovetekan Karabax.- 1980.- 
№63.- S.4. 

 
1982 

3203.  Elçin Əfəndiyev Lenin komsomolu mükafatına 
layiq görülmüşdür [Mətn]: [şəkildə Elçin əfəndiyev “Bakı vaqon 
təmiri” zavodunun fəhlələri arasında] //Yereqoyan Yerevan 
(Yerevan axşamı).- 1982.- 30 dekabr.- S.2.  

3204. “Yazıb-yaratmaq hər şeydən əvvəl şəxsi nailiyyət-
dir” [Mətn]: [Elçin Sovet İttifaqının yaranmasının  60 illiyi mü-
nasibətilə qəzetin  “Bu millətlərin ədəbiyyatı sizin yaradıcılığınıza 
hansı təsiri etmişdir və bunlardan sizin ürəyinizə yatan yazıçılar 
kimlərdir” sualına sovet ədəbiyyatının tanınmış simaları, o cüm-
lədən Elçin cavab verir] /Elçin //Qraqan tert (Ədəbiyyat qəzeti).- 
1982.- 17 dekabr.- S.2.  

 
1984 

3205. Qatarlar keçir [Mətn] /Elçin //Mavi dəniz: Müasir 
Azərbaycan yazıçıları toplusu.- 1984.- S.91.  

3206. Долча: [повесть] //Гракан Адрбечан.- 1984.- №2.-
С.6-40. 

3207. Серебристый фургон: [рассказы и повести]  
//Ереван: Советакан грох.- 1984.- 186 с. 
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Ərəb dilində 
 

1994 
3208. АТН-thawra.- 1994.- №4551 (September 18).- s. 1Ат-

тара.- 1994. № 8560.- (18 сентября).- с. 
3209. Daily Newspaper.- 1994.- №4551 (September 18). 
Ежедневная газета.- 1994.- №4551 (18 сентября). 

 
1996 

3210. Эльчин.  Через десять лет: [предисловие и перевод] 
//Абдул-Лятифа Бендер оглы.- Багдад: “Щенефатул -элам”, 
1996.- 137 с. 

 
Fransız dilində 

 
1977 

3211. Eltchine. Les trains Roulent sur la terre…//Les 
Noovelles de Moscou.- 1977.- №23. (june 4).- P.12 

(Эльчин.   Поезда, поезда..   Рассказ  //Московские  но-
вости.- 1977.-№23. (4 июня).- С.12.) 
 

1978 
3212. Eltchin. Bleu, orange… //Lettres Sovietgues.- 1978.-

№23.- P.78-88. 
(Эльчин. Синий оранжевый... //Советская литература.- 

1978.- №23.- С.78-88.) 
 

2008 
3213. Miracle dans un bureau de poste (Bakou, 1975 pour 

l`ecriture) Traduit de l`azeri par Shain Sinaria en collaboration 
avec Guy Chevalier (2002) inedit en France /Elçin Efendiyev //La 
montagne des langues anthologie des ecritures theatrales du 
Caucase. Non Lieu: L space dun instant, 2008.- 424 p. [151] 
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Gürcü dilində 
 

1977 
 

3214. Am kvegnad matareblebs ra qamolevs /Elçini 
//Literaturuli sakartvelo.- 1977.- 15 ivlisi.- S.3.  

 
2012 

3215. Şekspiri (proqramma “New”): sevdiani komedi ko-
media //Tbilisi İnternational Festival of Theatre.- 2012.- 14-30 
senyabr.- S.43-44. 

 
İngilis dilində 

 
1977 

3216. Еlchin. Тһе Telegram //Аzerbaijanian Ргоzе: antho-
logy.- M.: Progress, 1977.- P.344-349 

(Эльчин. Телеграмма //Азербаиджанская проза: 
Антология,- М.: Прогресс, 1977.- С.344-349  

3217. Еlсhin. Traine, traine... [a stоrу] //Моscow News.- 
1977.- №23.- (Јunе 4).- P.12. 

(Эльчин. Поезда, поезда... [рассказ] //Московские но-
вости.- 1977.- №23.- (4 июня).- С.12.) 

3218. İbragimov Mirza. Azerbaijan prose. Moscow: Prog-
ress publishers, 1977.- 370 p. (Elchin. The Telegramme p. 345) 

 
1978 

3219. Elchin. Bluy, orange… //Soviet Literature.- 1978.- 
№9- P.79-89. 

(Эльчин. Синий, оранжевый //Советская литература.- 
1978.- №9.- С.78-88). 

1986 
3220. Elchin. Car crash in Paris //Soviet literature.- 1986.- 

№6.- P.78-94. 
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(Эльчин. Автокатастрофа в Париже //Советская лите-
ратура.- 1986.- №6.- С.78-94.) 

 
1987 

3221. Elchin. Tight shoes.- Baku: Yazichy, 1987.- 152 p. 
(Эльчин. Тесные туфли: [рассказы].- Баку: Язычы,  1987.- 

152 c.) 
 

1988 
3222. Elchin. Hotel Bristol //Soviet literature.- 1988.- №1.- 

P.91-100. 
(Эльчин. Гостиница Бристоль //Советская литература.- 

1988.- №1.- С.91-100.) 
3223. Elchin. Short stories [1 st. ed].- Tunis: Lotus, 1988.- 

142  p. 
(Эльчин.  Короткие   рассказы. [изд. 1].- Тунис:   Лотус, 

1988.- 142 c.) 
 

1989 
3224. Elchin. Avto Accident in Paris (The New Soviet 

Fiction: 16 Short stories)- N.Y.Abbeville Press.- 1989.- P.61-77. 
(Эльчин. Автокатастрофа в Париже //Новая советская 

беллеристика: 16 коротких рассказов.- Нью-Йорк: Аббевилл, 
1989.- С.61-77.) 
 

2000 
3225. Jafar Jabbarli /Elchin. Baku: Azerbaijan State 

Publishing house, 2000.- 31 p. 
 

2002 
3226. Presonality and talent /Elchin. Baku: Gapp-Poligraf, 

2002.- 46 p. 
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2003 
3227. Hovsan onıon (an absurdity) /Elchin //Modern Azer-

baijan prose.- Baku: Azarnashr, 2003.- 155 p. 
 

2008 
3228. Elchin. Shakespeare a comedy in ten scenes, both 

serious and tragic  Baku: Chinar-Chap, 2008.- 106 p. 
 

2012 
3229. Ankara hosts conference dedicated to Heydar 

Aliyev.- www.today.az.- 2012.- 25 december. 
3230. Elchın. My favourite madman and other plays.y.-Baku: 

Aspoliqraf, 2012.- 312 p. 
3231. Shakespeare /Elchin //Post-soviet dramaturgy. Tbilisi: 

İlia State University, 2012.- 577 p. [440] 
3232. Turkish leader recevies Azerbaijani delegation.- 

www.today.az.- 2012.- 25 december. 
3233. Yellov Bride /Elchin; transl. Aytan Aliyeva, Aynura 

Huseynova //Modern Azerbaijanian prose.- USE&Canada: 
Trafford Publishing, 2012.- P.223. 
 

İspan dilində 
 

1977 
3234. Elchin. Por el murda van los trenes… //Novedades de 

Moscu.- 1977.- №23. (June 4).- S.13. 
(Эльчин. Поезда,   поезда... //Московские новости.- 1977.- 

№23.- С.13.) 
 

1978 
3235. Elchin. Azub, anoranjado //Literatura Sovietica.-1978.- 

№9.- S.69-78. 
(Эльчин. Синий, оренжевый... //Советская литература.- 

1978.- №9.- С.69-78.) 
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İsveç dilində 
 

1991 
3236. Azerbadzajanska forfattare sokerd Svenek dialog 

//Sydsvenskan.- 1991.- 3 mај.- c. 7. 
(Азербайджанский писатель готов к шведскому диалогу 

//Судсвенскан.- 1981.- 3 мая.- С.7.) 
3237. Azerbadzjanska författare söker svensk dialog 

//Sydsvenskan, 1991. 
3238. Unionen nodrandig. Azerbaidjan olndt I krav pa 

sjalvstandigent //Svenska Dagbladet.- 1991.- 8 maj.- S.4. 
(Необходимый союз. Азербайджан не согласен и требует 

независимость //Свенска Дагбладет.- 1991.- 8 мая.- C.4.) 
 

İsveçrə dilində 

1992 
3239. Elchin. Das wesse Kamel.- Zuich: unonsverleg, 1992.- 

240 s. 
(Эльчин. Белый верблюд.- Цюрих: Юнионсферлег, 1992.- 

240 с.) 
 

Qazax dilində 
 

1986 
3240. Кумiстусти фургон: Повестляр мензнгимелер /ауд. 

Абучалиев М.- Алматы: Жазумы, 1986.- 224 бет. 
(Серебристый фургон: повести и рассказы /пер. 

Абучалиев М.- Алма-Ата: Жазуми, 1986.- 224 с.) 
 

Litva dilində 
 

1972 
3241. Elcinas. Dvıese //Nemunas, 1972.- №8.- 38 c. 
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Macar dilində 
 

1968 
3242. Elcsin. A pancel; Vonat. Picasso. La tour. 1968 

//Repülo czeszealj maı Azerbajdzsan elbeszelok. Debrecen: 
Europa Könyvkıado, 376, [155-180] C. 

 
1977 

3243. Repülő csészealj: Mai azerbajdzsán elbeszélők [írta 
Hüszejn Abbaszzade... et al.]; [fordította Hering Margit ... et al]; 
[válogatta Hüszejn Abbaszzade és Zahemszky László].- 
[Budapest]: Európa, [1977].- P.337. 

 
1978 

3244. Szovjet irok persett //Dunantull narlo.- 1978.- Febriar 
8.- C.3 

(Советская печать //Дунантули напло.- 1978.- 8 февраля- 
С.З.) 
 

1980 
3245. Elcsin. Azezustturgon.- Debrecen: Evropa.- 1980.- 236 с. 
(Эльчин. Серебристый фургон. Дебрецен: Европа.- 1980-

236.с.) 
 

1981 
3246. Elçin. Az ezüstfurgon [fordította Hering Margit, 

Katona Erzsébet, Vándor Anna]; [az utószót Zahemszky László 
írta].- [Bp.]: Európa, 1981.- 232 p. 

 
1986 

3247. Elcin. Autobabeset parisbon //Nadi Valid.- 1986.- №5.- 
S.635-646. 

(Эльчин. Автокатастрофа в Париже //Наги Вилаг.-1986.-
№5.- С.635-646.) 
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2008 
3248. Elchin [trad. Saadat Ibrahimova, Ian Peart].- Baku: 

Chinar-Chap, 2008.- 106 p. 
 

2010 

3249. Elçin. Rasskazy Èl`čin.- [Baku]: Çaşioǧlu, 2010.- 511 p. 

Moldav dilində 
 

1984 
3250. Фургонул аржинтиу: [повестирь] /Трад.дин л русэ 

да П. Пелин; Презентара граф де Ал. Пиражок.-Кишинеу: 
Лит.артистике, 1984.- 319 с. 

(Серебристый фургон: [повесть] /пер. на рус яз. А.Пелин; 
пер. граф де Ал.Пиражок.- Кишинев: Художественная 
литература, 1984.- 319 с.) 

 
Özbək dilində 

 
1979 

3251. Поездлар утеверади: [хикоя] /таржимаси Мамат-
кул Хазраткулаев //Узбекистан Маданияти.- 1979.- 11 дек. 

3252. Поездлар утеверади /Таржимаси Маматкул 
Хазраткулаев //Ленин йули.- 1979.- 4 января. 

3253. Элчин. Киш эртаги //Дурдона. Озарбайжон 
ёзувчиларининг хикоялари. Тошкент:  Ғафур Ғулом номи-
дати Адабиёт ва саньат нашриёти, 1979.- 291, [229] C. 
 

1980 
3254. Кунлардан бир кун: [хикоя] /таржимаси Ш.Хол-

мирзаев //Коммунист.- 1980.- 6 июнь. 
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3255. Мензур Баламан: [хикоя] /таржимаси  Сиддика  
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Azərbaycan dili (ərəb qrafikasında) 
 

. حاضراليان عبداللطيف بندر اوغلو./اون ايلدهن صونرا حکايه لر. يهلچين
. ص١٣٧-.١٩٩۶: بغداد  

انتشارات شيخ صفی : تبريز./اوزوموز و سوزوموز.ايلچين و واليت قلی ييف
.ص٢۵٩-.١٣٧٧الدين،   

.ص۵۵،۴٢-.١٣٩١.خداآفرين.//ايلچين. آراز سوزو حاققيندا  
 ٩٢-.١٣٧٧سر چشمه نشريياتی، : تبريز. ادبی سبک لر. ايلچين، واليت قولويو

.ص  
. ص١٤٧‐.١٣٨٧ ،بوتا :ارومىه.الجىن شوشاىا دومان آلىب و دورد باشقا حىكاىه  
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Xalq yazıçısı Elçinin dövlət  
teatrlarında tamaşaya qoyulmuş əsərləri 

 
1.10 fevral 1980. 
Şəki Dövlət Dram Teatrı. 
“Poçt şöbəsində xəyal”. 
Qurluşçu rejissor Ədalət Ziyadxanov. 
Quruluşçu rəssam Söhrab Ərəbov. 
Bəstəkar Cavanşir Quliyev 
 
2. 25 mart 1988. 
Lənkəran Dövlət Dram Teatrı. 
“Mahmud və Məryəm”. 
Qurluşçu rejissor Oruc Qurbanov. 
Quruluşçu rəssam Asif Məmmədov 
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən istifadə edilib. 
 
3.1 aprel 1995. 
Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 
“Mən sizin dayınızam” (“Teatr”). 
Qurluşçu rejissor Aleksandr Şarovski. 
Quruluşçu rəssam Arif Əbdürəhmanov. 
Bəstəkar Çingiz Almaszadə. 
 
4.11 noyabr l997. 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Ah, Paris, Paris!” 
Qurluşçu rejissor Azərpaşa Nemətov. 
Quruluşçu rəssam Elçin Məmmədov. 
Musiqi tərtibatçısı Vladimir Neverov. 
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5.7 aprel 1998. 
Türkiyə. Ankara Dövlət Dram Teatrı.  
“Dəlixanadan dəli qaçıb” (“Mənim sevimli dəlim”). 
Qurluşçu rejissorlar Fuad və Zəminə Hacıyevlər. 
 
6.23 may 1998. 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Mənim sevimli dəlim” (“Dəlixanadan dəli qaçıb”). 
Qurluşçu rejissor Azərpaşa Nemətov. 
Quruluşçu rəssam Elçin Məmmədov. 
Musiqi tərtibatçısı Vladimir Neverov. 
 
7.26 sentyabr 1998. 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. 
“Mahmud və Məryəm”. 
Quruluşçu rejissor Loğman Kərimov. 
Quruluşçu rəssam Elnur Babayev 
Musiqi tərtibatçısı Fəxrəddin Dünyamalıyev. 
 
8.28 noyabr 1998. 
Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 
“Mənim sevimli dəlim” (“Dəlixanadan dəli qaçıb”). 
Quruluşçu rejissor Aleksandr Şarovski. 
Dekor. rəssamı Aleksandr Fyodorov. 
Geyim rəssamı Olqa Abbasova. 
Bəstəkar Çingiz Almaszadə. 
 
9.16 oktyabr 1999. 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.  
“Mənim ərim dəlidir” (“Diaqnoz “D...”).  
Quruluşçu rejissor Azərpaşa Nemətov. 
Quruluşçu rəssam Elçin Məmmədov.  
Musiqi tərtibatçısı Vladimir Neverov.  
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10.3 fevral 2000. 
Türkiyə. Ərzurum Dövlət Dram Teatrı. 
“Mənim ərim dəlidir”. 
Quruluşçu rejissor Ensar Kılınc. 
 
11.28 oktyabr 2000. 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. 
“Ölüm hökmü”. 
Quruluşçu rejissor Loğman Kərimov. 
Quruluşçu rəssam Elnur Babayev. 
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən istifadə edilib. 
 
12.16 dekabr 2000. 
Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 
“Mənim ərim dəlidir”. 
Quruluşçu rejissor Aleksandr Şarovski. 
Dekor. rəssamı Aleksandr Fyodorov. 
Geyim rəssamı Olqa Abbasova. 
Musiqi tərtibatçısı Çingiz Almaszadə. 
 
13.23 fevral 2001. 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Poçt şöbəsində xəyal”. 
Quruluşçu rejissor Mehriban Ələkbərzadə. 
Quruluşçu rəssamlar Tahir Tahirov və Ağarəhim Əliyev. 
Bəstəkar Səyavuş Kərimi. 
 
14.3 mart 2001. 
Türkiyə. Konya Dövlət Teatrı.  
“Teatr” (“Mən sənin dayınam”).  
Quruluşcu rejissor Alpay Ulusoy. 
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15.23 mart 2001. 
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili 
Dram Teatrı. 
“Mənim ərim dəlidir”. 
Quruluşçu rejissor Kamran Quliyev. 
Quruluşçu rəssam Hüseynqulu Əliyev. 
Musiqi tərtibatçısı Yusif Əsgərov. 
 
16.1 dekabr 2001. 
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı.  
“Şuşa dağlarını duman bürüyüb”.  
Quruluşçu rejissor Loğman Kərimov. 
Quruluşçu rəssam Valeh Məmmədov.  
Musiqi tərtibatçısı Nəsib Məhərrəmov.  
 
17.23 fevral 2002. 
Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 
“Poçt şöbəsində xəyal”. 
Quruluşçu rejissor Aleksandr Şarovski. 
Dekor. rəssamı Aleksandr Fyodorov. 
Geyim rəssamı Olqa Abbasova. 
Musiqi tərtibatçısı Vladimir Neverov. 
 
18.22 oktyabr 2002. 
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Teatrı. 
“Dəlixanadan dəli qaçıb” (“Mənim sevimli dəlim”).  
Quruluşçu rejissor Kamran Quliyev. 
Quruluşçu rəssam Əbülfəz Axundov.  
Musiqi tərtibatçısı Elxan Muradov.  
 
19.15 fevral 2003. 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. 
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“Ağ dəvə”. 
Quruluşçu rejissor Loğman Kərimov. 
Quruluşçu rəssam Elnur Babayev. 
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən istifadə edilib.  
 
20.16 mart 2003. 
Dövlət Qusar Ləzgi Dram Teatrı. 
“Mənim ərim dəlidir”. 
Quruluşçu rejissor Rəhimxan Qaraxanov. 
Quruluşçu rəssam Balakərim Səfərov. 
Musiqi tərtibatçısı Pirverdi Pirverdiyev. 
 
21.26 sentyabr 2003. 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Qatil”. 
Quruluşçu rejissor Mehriban Ələkbərzadə. 
Quruluşçu rəssam Nazim Bəykişiyev. 
Bəstəkar Aygün Səmədzadə. 
 
22.25 dekabr 2003. 
Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı. 
“Qatil”. 
Quruluşçu rejissor Rəhimxan Qaraxanov. 
Quruluşçu rəssam Balakərim Səfərov. 
Musiqi tərtibatçısı Pirverdi Pirverdiyev. 
 
23.21iyun 2005. 
Gəncə Dövlət Dram Teatrı. 
“Qatil”. 
Quruluşçu rejissor Vaqif Şərifov. 
Quruluşçu rəssam Vahab Cəfərov. 
Musiqi tərtibatçısı Tünzalə Mustafayeva. 
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24.10 dekabr 2005. 
Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. 
“Poçt şöbəsində xəyal”. 
Quruluşçu rejissor Firudin Məhərrəmov. 
Quruluşçu rəssam Nabat Səmədova.  
Musiqi tərtibatçısı Cavanşir Quliyev.  
 
25.25 mart 2006. 
Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 
“Ulduz, məhəbbət və şampan şərabı” (“Qatil”). 
Quruluşçu rejissor Aleksandr Şarovski. 
Dekor. rəssam Aleksand Fyodorov. 
Geyim rəssamı Olqa Abbasova. 
Musiqi tərtibatçısı Vladimir Neverov. 
 
26.1 noyabr 2006. 
İstanbul  Böyük Bələdiyyə Teatrı.  
“Yıldızlar altında cinayət” (“Qatil”).  
Quruluşçu rejissor Məlahət Abbasova 
 
27.28 mart 2007. 
“Üns” Teatrı. 
“Şekspir”. 
Quruluşçu rejissor Bəhram Osmanov. 
Quruluşçu rəssam Nüsrət Hacıyev. 
Musiqi tərtibatçısı və bədii rəhbər Nərgiz Paşayeva. 
 
28.11 aprel 2008. 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Arılar arasında”. 
Quruluşçu rejissor Bəhram Osmanov. 
Quruluşçu rəssam Altay Sadıqzadə. 
Bəstəkar Fərəc Qarayev. 
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29.15 oktyabr 2008. 
N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrı. 
“Mənim sevimli dəlim”. 
Quruluşçu rejissor Adil Zeynalov.  
Quruluşçu rəssam Tələt Sadıqov.  
Musiqi tərtibatçısı Təranə Fərəcova. 
 
30.22 may 2009. 
Gəncə Dövlət Dram Teatrı. 
“Ölüm hökmü”. 
Səhnələşdirən və quruluşçu rejissor Bəhram Osmanov. 
Quruluşçu rəssam Faiq Osmanov. 
Musiqi tərtibatı İradə Muradova. 
 
31.12 iyun 2009. 
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Teatrı. 
“Ah, Paris... Paris...” 
Quruluşçu rejissor Kamran Quliyev. 
Quruluşçu rəssam Hüseynqulu Əliyev. 
Musiqi tərtibatçısı Şəmsəddin Qasımov. 
 
32.19 dekabr 2009. 
S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 
“Cəhənnəm sakinləri”. 
Quruluşçu rejissor Kamran Şahmərdan. 
Quruluşçu rəssam Tatyana Tarakanova. 
Musiqi tərtibatçısı Vladimir Neverov. 
 
33.1 mart 2010. 
C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. 
“Qatil”. 
Quruluşçu rejissor və səhnə tərtibatçısı Nazir Rüstəmov. 
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Musiqi tərtibatçısı Sevda Ələkbərzadə. 
 
34.26 may 2010. 
Moskva, “Dərviş-teatr”. 
“Şekspir” 
Quruluşçu rejissor və səhnə tərtibatçısı Mərdarı Feyzullayev. 
Musiqi tərtibatçısı Zaur Fərhadov 
 
35.1 noyabr 2010. 
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı. 
“Cəhənnəm sakinləri”. 
Quruluşçu rejissor Elşən Zeynallı. 
Quruluşçu rəssam Valeh Məmmədov. 
Musiqi tərtibatçısı Firudin Bağıroğlu. 
 
36.11 may 2011. 
Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Teleskop”. 
Quruluşçu rejissor Kamran Şahmərdan. 
Quruluşçu rəssam Eduard Koçerqin. 
Geyim rəssamı Anna Koçerqina 
Musiqi tərtibatçısı Həmid Kazımzadə. 
Rəqslərin quruluşçuları Zakir və Yelena Ağayevlər. 
 
37.8 iyul 2011. 
H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı. 
“Qatil”. 
Quruluşçu rejissor Firudin Məhərrəmov. 
Quruluşçu rəssam Sevinc Həsənova. 
Musiqi tərtibatçısı Telman Qəniyev. 
 
38.14 iyul 2011. 
Krımtatar Akademik Musiqili Dram Teatrı. 
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“Xəstə könül (“Şekspir”). 
Quruluşçu rejissor və rəssam Rinat Bektaşev. 
Bəstəkar R.Bekirov. 
 
39.7 noyabr 2011. 
H.Əliyev adına Tbilisi Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. 
“Qatıl”. 
Quruluşçu rejissor və musiqi tərtibatçısı Namiq Valehoğlu. 
 
40.5 dekabr 2011. 
London. Avanqard teatr. 
“Şekspir”. 
Quruluşçu rejissor və bədii rəhbər Deyvid Peri. 
 
41.18 fevral 2012.  
Gənc Tamaşaçılar Teatrı.  
“Buzovna kəndinin əhvalatları”. 
“Toyuğun diri qalması” və “Dolça” povestləri əsasında 
səhnələşdirən və quruluşçu rejissor Cənnət Səlimova. 
Quruluşçu rəssam Tahir Tahirov.  
Bəstəkar Firudin Allahverdi. 
 
42.7 mart 2012. 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Şekspir”. 
Quruluşçu rejissor Petru Vutkereu. 
Tərtibat rəhbəri Nazim Bəykişiyev. 
Quruluşçu rəssam Ramin Bəykişiyev. 
Musiqi tərtibatı Həmid Kazımzadə. 
 
43.12 may 2012. 
S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. 
“Teleskop”. 



Elçin 

 468 

Quruluşçu rejissor İrana Tağızadə. 
Quruluşçu rəssam Emil Kapelyuş (Sankt-Peterburq). 
Geyimlər üzrə rəssam Yuriy Suçkov (Sankt- Peterburq). 
Musiqi tərtibatı Vladimir Neverov. 
 
44.9 iyun 2012. 
Sankt-Peterburq. “Baltiyskiy dom” teatrı. 
“Qatil”. 
Quruluşçu rejissor və musiqi tərtibatçısı Kamran Şahmərdan. 
Quruluşçu rəssam Valeriy Polunovskiy. 
Baletmeyster Natalya Kasparova. 
İşıq üzrə rəssam Denis Zaikin. 
 
45.5 oktyabr 2012. 
Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Qatil”. Yeni quruluş. 
Quruluşçu rejissor Mehriban Ələkbərzadə. 
Səhnə tərtibatı İlham Elxanoğlu. 
İşıq üzrə rəssam Rafael Həsənov. 
Bəstəkar Aygün Səmədzadə. 
 
46.22 yanvar 2013. 
Şimali Kipr Dövlət Teatrı. 
“Qatil”. 
Quruluşçu rejissor Mehriban Ələkbərzadə. 
İkinci rejissor Yılsay Özbudak. 
Səhnə effektləri Hüseyn Özinal. 
Musiqi tərtibatı Ütku yerebakan. 
 
47.15 mart 2013. 
Akademik Milli Dram Teatrı. 
“Sənətkarın taleyi”. 
Quruluşçu rejissor İranə Tağızadə. 
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Quruluşçu rəssam Tatyana Melnikova. 
Geyim üzrə rəssamlar İranə Tağızadə, Tatyana Melnikova. 
Musiqi tərtibatı Vladimir Neverov. 
İşıq üzrə rəssam Rafael Həsənov. 
 
48. 9 aprel 2013. 
London. Tristan Bates teatrı. 
“Mənim sevimli dəlim”. 
Quruluşçu rejissor Mettyu Gould. 
Dizayner Tom Kitney. 
Musiqi tərtibatı Məmməd Ənsari. 
Pr. Marketing Natalia Bobrovska. 
Fotoqraf Natali Albicka. 
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III Hisssə 
KÖMƏKÇİ GÖSTƏRİCİLƏR 

Elçinin əsərlərinin əlifba göstəricisi 
 

Аçıq pəncərə ..... 2,76   
Açıq söhbət havası .....  620   
Аdаmlаr аrаsındа ..... 94   
Аddа-buddа .....  120,404   
Ağ dəvə ..... 15,41,70,72   
“Ağ dəvə”nin yolu: səhnə təcəssümü ..... 668   
Ağlayan böyürtkənin nağılı .....  176   
Аğır sınаq günləri .....  397   
“Axmısan hissimdə, duyğumda, şeirim...” .....  240,509   
Axtarışların uğurlu bəhrəsi ..... 560   
“Aqibət” xofu olmayan yazıçı ..... 658    
Аləm sürətlə dəyişməkdədir... .....  423   
Ali sadəlik  ..... 662 
“Alternativ”, “Şərq” və “Yeni müsavat” qəzetlərinin baş 
redaktorlarına ..... 453   
Аltmış ilin bаһаrı ..... 248 
“Altmışıncılar” – bədii-estetik hadisədir ..... 684   
Аlıcının sərgüzəşti ..... 121   
Аmаn оvçu, vurmа məni... .....  194   
Anarın ayaqqabısının faciəli aqibəti ..... 160    
“Anarın yarımzirzəmi mənzilində...” .....  600    
Araba: Şairin ölümü haqqında hekayə .....  165   
“Аrаz” sözü һаqqındа ..... 213   
Arılar arasında .....  203   
Аrzu və inаmlа .....  337   
Аrzu və inаmlа .....  618   
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Arzular ..... 88    
Arzunun nağılı .....  177   
“Asta çal balabanı...”  .....  548 
“Atam həqiqi ədəbiyyata xidmət edib” ..... 683   
“Avtor-(i)-tet” ..... 2255   
Аy işığındа .....  265   
Аyаqqаbı ..... 141   
Аydın və аydınlаrın fаciəsi .....  220   
Аydınlıq gеcələr ..... 158   
Аydınlıq, аçıqlıq, düzgünlük... .....  288   
Аyıcа ..... 151   
“Azadlıq” qəzetinin redaktoru Gündüz Tahirliyə .....  466    
Azər Mustafazadə - 70 .....  549   
Аzərbаycаn bədii nəsri tənqiddə .....  223, 224   
Azərbaycan bədii nəsri ədəbi tənqiddə  
(1945-1965-ci illər) ..... 3  
Azərbaycan çoxmillətli xalqına respublikanın  
Azərbaycan və rusdilli ictimaiyyəti nümayəndələrinin  
görüş iştirakçılarının müraciəti ..... 398   
Аzərbаycаn еlm, mədəniyyət və ədəbiyyаt  
хаdimlərinin bəyanаtı .....  424   
Azərbaycan ədəbi prosesində nə baş verir?  
(Nə etməliyik və necə etməliyik?) ..... 531, 550   
Azərbaycan ədəbi tənqidinin və ədəbi  
prosesin problemləri ..... 42   
Azərbaycan ədəbiyatının görkəmli nümayəndəsi, Xalq yazıçısı İl-
yas Əfəndiyevin 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi ..... 2292   
Аzərbаycаn Хаlq Cəbһəsinin sədri Ə.Еlçibəyə,  
“Аzаdlıq” qəzеtinin rеdаktоru N.Nəcəfоvа .....  407   
“Azərbaycan xalqının inkişafında qadınlar  
mühüm rol oynayıb” ..... 500   
Azərbaycan mühacirəti haqqında ..... 405, 2094    
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissi-
yasının növbəti iclası ..... 2189   



Elçin 

 472 
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