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Tərtibçidən
M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın
“Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya” şöbəsinin tərtib
etdiyi “Teyyub Qurban” biblioqrafiyası Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, fədakar ziyalı, tədqiqatçı,
tanınmış şair və ictimai xadim Teyyub Qurbanın
anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuşdur.
Oxuculara təqdim olunan bu göstəricidə
Teyyub Qurbanın həyat və yaradıcılığının 1950-ci
ildən 2009-cu ilə qədər olan bir dövrü əhatə
edilmişdir.
Biblioqrafiya 3 hissədən ibarətdir. Birinci
hissədə şairin kitabları, dövri mətbuatda və
məcmuələrdə çapdan çıxmış əsərləri, elmi-tənqidi və
publisist məqalələri, tərcümələri, redaktə etdiyi
əsərlər toplanmışdır. Göstəricinin ikinci hissəsində
isə müəllifin həyat və yaradıcılığı haqqında materiallar öz əksini tapmışdır. Üçüncü hissə T.Qurbanın
rus dilində nəşr olunmuş yaradıcılığına həsr
olunmuşdur.
Materiallar xronoloji qaydada, daxildə isə
əlifba üzrə qruplaşdırılmışdır.
Biblioqrafik vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda “Teyyub Qurbanın əsərlərinin
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əlifba göstəricisi”, “Teyyub Qurbanın dövri
mətbuatda və məcmuələrdə capdan cıxmış məqalələrinin əlifba göstəricisi”, “Teyyub Qurbanın
tərcümələrinin əlifba göstəricisi”, “Redaktə etdiyi
əsərlərin əlifba göstəricisi”, “Teyyub Qurban
haqqında yazmış müəlliflərin əlifba göstəricisi”
köməkçi aparatlar verilmişdir. Nəşrlə bağlı arzu və
rəylərini bildirəcək hər bir şəxsə əvvəlcədən
təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk.
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi
29.
E-mail: contact@anl.az
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Dost haqqında söz
Mən Teyyubu çoxdan, lap çoxdan tanıyıram.
Düz yarım əsr bundan əvvəl onunla bir məktəbdə Teyyubun doğulub boya-başa çatdığı doğma Bülbülə
kəndindəki 208 saylı məktəbdə tanış olmuşam və
bütün bu illər ərzində aramızda bu dostluğa xələl
gətirən heç bir şey olmayıbdır. O da, mən də bu
dostluğun saflığını, səmimiliyini qoruyub saxlamışıq.
Hətta ən mürəkkəb ədəbi məsələlər ətrafında
mübahisələrdə də biz bu səmimiliyə xələl gətirən
heç nəyə yol verməmişik.
Teyyub hələ orta məktəbdə oxuyarkən şeir
yazmağa başlamışdır. Onun ilk şeiri 1950-ci ilin
sonlarında çıxmışdı və deyim ki, hələ orta məktəbdə
şagird ikən o bizim aramızda şeirləri tez-tez çap
olunan bir gənc şair idi. O illərdə ümumiyyətlə,
mətbuatda yaradıcılığa ciddi, tələbkar bir münasibət
vardı. Biz dərnəklərdə, Yazıçılar İttifaqında keçirilən
Gənclər qünündə iştirak edərək şeir oxuyur,
təcrübəli şairlərin fikrini, məsləhət və tənqidi
qeydlərini dinləyir, bunlara əhəmiyyət verirdik. Mən
dəfələrlə Teyyubun belə məclislərdə şeirlər oxuduğunu və şeirlərinin yaxşı, rəğbətlə qarşılanmasının
şahidi olmuşam.
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Mənim qəti qənaətimə görə Teyyub Qurban
poeziyamızın öz tarixinin yeni, daha məsul bır
mərhələsində ilk şeirlərini yazıb mətbuatda dərc
etməyə nail olan şairlər nəslinə mənsubdur. Bu nəsli
biz indi 60-cı illər nəsli adlandırırıq. Ancaq bu nəsl
hələ bu tarixdən xeyli əvvəl - əsrin əllinci illərinin
ortalarında şeirə gəlmişdir, böyük yaradıcılıq
yollarına çıxmışdır. O illərdə bu nəslə mənsub
şairlər çox idi, ancaq həmin şairlər arasında, məsələn,
Əli Kərim, Məmməd Araz, Cabir Novruz və
başqaları vardı. Bir cəhəti də deyim ki, o illərdə gənc
şairlərin görüşdüyü, ünsiyyət saxladığı əsas
yerlərdən biri universitet idi. Bizim universitetdə
ədəbiyyat dərnəyimiz vardı; bu dərnəyin gənc
şairlərindən ibarət seksiyasına böyük şairimiz
Bəxtiyar Vahabzadə rəhbərlik edirdi. Bu dərnəyin
məşğələləri çox maraqlı, qızğın, canlı keçirdi.
Bəxtiyar müəllim bizə poeziya sənətinin sirlərini
öyrədirdi. O, sadəcə dərnəyin rəhbəri deyildi, bizim
nəzərimizdə poeziya müəllimi idi. Bəxtiyar müəllim
şeirimizi bəyənirdisə, bu bizim üçün qeyri-adi bir
sevincə çevrilirdi, qəlbimizi yeni şeir həsrəti ilə
alovlandırırdı. Teyyub Qurban da bu dərnəyin
məşğələlərində fəal iştirak edirdi. Bayaq dedim ki,
Teyyubun ilk şeiri 1950-ci ildə çıxmışdı. İlk şeir
kitabı isə 1963-cü ildə çapdan çıxmışdır. Kitab
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“Mənim gəncliyim” adlanırdı və buradakı şeirlərdə o
vaxtkı gəncliyin hissləri - Vətən hissi, böyük
ideallara sədaqət hissi, böyük, nəhəng bir
məmləkətin övladı olmaq şərəfı tərənnüm olunurdu.
Gəncliyim ətirli bir bağa bənzər,
Arzular adlanan çiçəkləri var.
Gəncliyim əziz bir qonağa bənzər,
Özü gəlib gedər, izləri qalar.
O bir arzudur ki, bayrağı zəfər,
Əsgəri mühəndis, müəllim, həkim.
Elmin dəryasından yığıb incilər,
Həyatın qoynuna gedir gəncliyim.
Gəncliyim! Gəncliyim sönməz bir atəş,
Ürəklər isinir şəfəqlərindən.
Gəncliyim - gələcək, gəncliyim - günəş,
Boylanır sabahın üfüqlərindən.
Mən bu sətirlərdə poeziyaya o illərdə gələn
şairlərin şeirlərinə xas yüksək, təntənəli bir pafos
görürəm. Belə pafosu başqa gənc şairlərdə də
görmək olardı və şübhəsiz ki, bunda o vaxtkı sovet
şeirinin əlamətlərini sezmək çətin deyildir. Lakin
buna baxmayaraq T.Qurbanın şeirlərində aydın
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üsluba, dil və ifadə səlisliyinə ciddi fikir verdiyini də
biz mütləq qeyd etməliyik.
T.Qurbanın elə ilk şeirlərində bir mövzu
axtarışı, şəxsən duyub hiss etdiklərini qələmə almaq
səyləri də duyulurdu. Mən şair dostumun ilk
kitabındakı belə şeirləri sırasında “Sənətin işığı”,
“Yazmazdım bu şeirimi” kimi lirik şeirlərini ayrıca
qeyd etmək istəyirəm. Bu şeirlərin birində şair
yeganə övladı tərəfindən unudulmuş ananın təsviri,
onun lirik obrazı çox təsirli idi. Şair unudulmuş
ananı poçta kassası qarşısında təsvir edir. Oğul ananı
tamam unutmuşdur, o öz övladlıq borcunu ona
hərdən pul göndərməklə yerinə yetirir. Lakin bu, ana
üçün ağırdır. Çünki onun pula yox, övlada ehtiyacı
vardır. Onun kədəri - oğlunun onu unutmasıdır,
tənhalığıdır. T.Qurban bu faktı sadəcə təsvir etmirdi,
bu həyat faktını öz şair həyəcanları ilə birlikdə
mənalandırırdı və buna görə bu şeir bizi düşündürür
və mütəəssir edirdi. Ana pulu almır, onu övladına
geri qaytarır.
Pul verən cavan qızla üzbəüz durur ana,
Deyir gəlmişəm qızım, xahişim vardır sana.
Siz oğlumun özünə qaytarın pullarını,
Qoy gözlərim görməsin könlümün qubarını.
Sanki qopur yerindən qızın qəlbi bu anda,
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Görür ana əl çəkir övlad nankor olanda.
Bəlkə də əyilməzdi onun beli aşağı,
Övladı sinəsinə çəkməsəydi qəm dağı.
O gəlib dayanmazdı burda dərdi var kimi,
Mən də qələm götürüb yazmazdım bu şeirimi.
Bu şeirin bədii təsir qüvvəsi - adi həyat
faktının sadəcə qeydə alınmasında yox, onun vasitəsi
ilə insan kədərinin, insan tənhalığının ifadə
edilməsində idi. Və mən deyə bilərəm ki, bütün
sonrakı illərdə yazdığı şeirlərində Teyyub Qurban
məhz bu yolla getmişdir, mümkün qədər şair şəxsən
yaşamış olduğu hisslərini, həyat məqamlarını ifadə
etməyə çalışmışdır. İlk şeir kitabından sonra nəşr
olunan “Unudulmayan” (1966), “Yanğı” (1972), “El
yolu” (1978), “Gözəllik yarışı” (1985), “Ömrün
gecikən yazı” (1992) kimi kitablarında T.Qurbanı
konkret lirik mövzulara müraciət edən, poetik
hissləri dərinləşdirən bir şair kimi görürük. Daha
doğrusu, kitablarında T.Qurbanı biz 60-80-ci illər
poeziyasının ən əsas meyllərini - şeirlərində lirik
“mən”in daxili, mənəvi axtarışlarını əks etdirən bir
şair kimi görürük ki, bu, məncə, çox mühüm bir
yaradıcılıq məziyyətidir.
Mən T.Qurbanın xüsusilə son onilliklərdəki
yaradıcılıq fəallığını, yeni və ciddi mövzulara
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müntəzəm müraciətini ayrıca qeyd etmək istəyirəm.
Milli müstəqillik uğrunda mübarizə illərindən
başlayaraq T.Qurban şeir yaradıcılığını davam və
inkişaf etdirməklə bərabər, eyni zamanda, bir sıra
bədii-sənədli publisist əsərləri ilə çıxış etmiş, hətta
qələmini dram janrında sınamışdır, müstəqillik
uğrunda mübarizə tariximiz haqqında, onun
M.Ə.Rəsulzadə kimi şəxsiyyətləri haqqında pyes
yazmış və bu pyes tamaşaya da qoyulmuşdur. Mən
ümumiyyətlə xalqımızın XX əsrdə milli-mənəvi
tərəqqisində fəal iştirak etmiş şəxsiyyətlər haqqında
T.Qurbanın bədii-publisist əsərlərinin yalnız müəllifin yaradıcılığında yox, müasir ədəbiyyatımızda da
xüsusi qiymətə və əhəmiyyətə malik olduğunu etiraf
etmək istəyirəm və bu cür əsərlərində onun yaradıcılığının bir sıra yeni, müasirlik məziyyətlərini
görürəm. Mən bu cəhətdən şair dostumun “Dönməzlik” povestini ayrıca qeyd etməyə bilmərəm. Bu,
M.Ə.Rəsulzadəyə həsr olunmuş ilk povest idi. Mən
şəxsən 90-cı illərdən T.Qurbanın əsrin bu tarixi
şəxsiyyətinə, onun həyatına, siyasi mübarizəsinə,
taleyinə aid faktları, materialları necə inadla
topladığının şahidi olmuşam. O, hətta Qazaxıstana
getdi, M.Ə.Rəsulzadənin oğlu Azəri arayıb-axtardı,
onun barəsində yazı ilə mətbuatda çıxış etdi. Əgər
T.Qurbanın bu səpgili publisistikasının əsas ruhunu,
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qayəsini təyin etsək, deyə bilərəm ki, xalqın mədəni,
milli intibahı uğrunda mübarizəni müəllif əsrin
qabaqcıl, görkəmli şəxsiyyətlərinin, onların fəaliyyətlərinin ən işıqlı, ən güclü tərəfi hesab edirdi.
Hətta müəllif bunu sovet quruluşunun süqutundan
sonra meydana çıxan bir sıra xeyriyyəçilərə nümunə
kimi göstərirdi. Yazılarında belə bir fikri dönə-dönə
ifadə edirdi ki, əsrin əvvəlində meydana çıxmış varlı
adamlar vəsaitlərini daha çox məktəb, kitabxana,
teatr binaları tikməyə sərf edirdilər. Əgər onlar da
indinin, bəzi imkanlı xadimlər kimi yalnız məscid
tikdirməklə məşğul olsaydılar,
xalqımız sovet
dövrünə müasir mədəni dəyərlərlə malik xalq kimi
gəlib çıxa bilməzdi. Bu cəhətdən böyük xeyriyyəçi,
millət atası kimi şöhrət qazanmış Hacı Zeynalabdin
Tağıyev haqqında T.Qurbanın publisist yazıları
xüsusi olaraq qeyd olunmağa layiqdir. T.Qurban
xalqın bu böyük oğlu haqqında, onun qızı Sara
xanım haqqında poemalar yazmışdır. "Sara" poeması
ayrıca kitab halında çıxmışdı.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevə həsr etdiyi poema
isə “Yaşayan ömür” adlanır ki, poemada bu
şəxsiyyətin obrazı dərin bir məhəbbət və
səmimiyyətlə təsvir olunmuşdur. Lap bu yaxınlarda
Teyyub Qurban son poemalarını “Məcra” adı ilə bir
kitab halında nəşr etməyə nail olmuşdur. Mən
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dostumun bu kitabını dərin bir maraq hissi ilə
oxudum və etiraf edim ki, bu kitab mənə yeni tipli
bir xəmsə kimi, poetik beşlik janrı kimi təsir
bağışladı, xüsusilə burada Novxanı, Bülbülə kimi
Bakının qədim, əzəli kəndlərinin təsviri, bu kəndlərə
xas həyat, düşüncə və adət-ənənələr tərzinin duyumu
mənə xoş təsir bağışladı. Mən burada xüsusilə
Bülbülə kəndi haqqında T.Qurbanın lirik poemasını
ayrıca fərqləndirməyə bilmərəm. Teyyub bu
kənddən, onun sadə, mehriban adamlarından söz açır,
böyük şair S.Vurğunun da bu kəndin klubundakı
unudulmaz görüşündən yazır. Mən həmin təsvirləri
oxuyanda istər-istəməz yarım əsr bundan əvvəlki
dövrü, onun hadisələrini bir daha xatırladım, bu
hissə görə şair dostuma qarşı qəlbimdə minnətdarlıq
duyğuları baş qaldırdı.
Mən Teyyubun son illərdəki kitabları arasında
onun tərtib etdiyi "Yaşıl rəngin işığı" kitabını da
ayrıca və xüsusilə qeyd edirəm. Kitab böyük şair və
şəxsiyyət Rəsul Rza haqqındadır, daha dəqiq desək,
şairin ilk Azərbaycan ensiklopediyasının hazırlanması sahəsindəki əvəzsiz fəaliyyəti haqqındadır.
Mən şəxsən böyük şairimizin bu ensiklopediyadakı
nəhəng işi ilə – ensiklopediyanın təşkilati-elmi
strukturunu hazırlamaqdan, onun əsas, fundamental
ideyasını formalaşdırmaqdan ibarət işi haqqında
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yazmışam və Teyyub bu yazımı da kitaba daxil
etmişdi ki, buna görə də dostuma minnətdarlığımı
bildirirəm. Lakin mən bu kitabın meydana
çıxmasında T.Qurbanın xüsusi əməyini deməyə
bilmərəm. O, 1998-ci ildə rəhmətlik Rəsul
müəllimin ensiklopediyadakı fəaliyyəti haqqında
“Yaşıl” və “Qırmızı” məqaləsini yazdı. Əvvəlcə
məqalənin adını izah etmək istərdim. Məlumdur ki,
1970-ci ildə Azərbaycan ensiklopediyasının birinci
cildi yaşıl rəngli cilddə nəşr olunmuşdur. Səhv
etmirəmsə, ilk mərhələdə bu cild az tirajla çıxmışdı.
Məqsəd elmi ictimaiyyəti onunla tanış etməkdən
ibarət idi. Lakin o vaxt ilk milli ensiklopediyanı bu
şəkildə və məzmunda nəşr etmək mümkün olmadı.
Buna səbəb - Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan
dəyərlərinə, Azərbaycanın milli varlığına bu cilddə
ifadə olunan yeni münasibət idi. Çoxları bunu qəbul
etmək iqtidarında deyildilər. R.Rza poeziyasında
olduğu kimi rəhbərlik etdiyi ensiklopediyada da
milli dəyərlərimizi və ləyaqətimizi qoruyub saxlayır,
sovet ideologiyası ilə bir yerə sığmayan həqiqətləri
təsdiq edirdi. T.Qurban böyük şairin bu mənəvi
qəhrəmanlığını yaşıl rəng obrazı ilə - milli
müstəqilliyimizi bu rəmzi ilə əlaqələndirir və onu
sonradan nəşr olunmuş qırmızı cildli rəsmi nəşrlə
müqayisə edərək R.Rzanın kütləvi nəşrinə nail ola
13

bilmədiyi yaşıl rəngli cilddə müstəqil Azərbaycan
ideyasını o, ilk Azərbaycan ensiklopediyasının əsas,
fundamental qayəsi səviyyəsində ifadə etdiyi barədə
inandırıcı bir fikri əsaslandırırdı. “Yaşıl rəngin işığı”
adı da kitabın daha dəqiq desək, ilk Azərbaycan
ensiklopediyasının taleyi ilə bağlı xatirələr,
məqalələr toplusunun bu mənasından irəli gəlirdi.
Bu kitabın yalnız tərtibçisi kimi yox, həm də onun
əsas ideyası ilə, qayəsini öz publisistik məqaləsində
ilk dəfə qaldıran və onu ehtirasla müdafiə edən şair
Teyyub Qurban oldu ki, mən dostumun bu işini onun
fədakar əməyi kimi, həqiqət hissinə sədaqəti kimi
qiymətləndirə bilərəm və qiymətləndirirəm. Bu
kitaba görə dostumun R.Rza mükafatı laureatı adına
layiq görülməsi də mənim üçün böyük şəxsi sevinc
oldu.
Mən ümumiyyətlə, Teyyub Qurbanı son
illərdəki yaradıcılığında tarixi həqiqəti qızğın bir
ehtirasla ifadə və müdafiə etməkdən ibarət çox gözəl
bir keyfiyyət görürəm. Onun XX əsrin Z.Tağıyev,
M.Ə.Rəsulzadə, M.C.Bağırov və başqaları haqqında
– tarixi faktlar, arxiv materialları əsasında yazmasını
da ilk növbədə bununla izah edirəm. Lap bu
yaxınlarda onun bu silsilədən olan daha bir əsəri ilə böyük tənqidçi, ictimai xadim, mütəfəkkir və
şəxsiyyət – Cəfər Cəfərov haqqında “Nəbz” qəzeti14

nin iyirmi səkkizinci nömrəsində dərc olunmuş
əsərini oxudum. Etiraf edim, mən bu yazını
oxuyarkən bir daha bu böyük tənqidçinin obrazı mənə tanış və doğma, mənim üçün unudulmaz olan
obrazı xəyalımda canlandı. C.Cəfərov haqqında bu
yazıdakı materialların çoxunu Teyyub arxivdən
toplamış və oxucuya təqdim etmişdir. Bu bioqrafik
oçerki oxuyarkən mürəkkəb bir dövrün hadisələri,
onun siyasi, ədəbi, ideoloji cərəyanları mühitində
C.Cəfərovun güclü şəxsiyyətini, onun özünə və
yüksək dəyərlərə sədaqətini bir daha görürsən.
Görürsən ki, bu insan dövrünün, müasirlərinin bir
çox ədalətsiz ittiham və təzyiqlərinə məruz qalmışdır,
lakin sınmamış, yüksək, ali yaradıcılıq, sənət
idealına, həyatının fəlsəfəsinə sədaqətini, inamını
itirməmişdir. Şair Teyyub Qurbanın son illərdəki
əsərlərində, ədəbi-publisistik yazılarında bu cür
şəxsiyyətlərə ardıcıl, daxili bir qüvvə ilə müraciəti
onun bir yazıçı, bir şair kimi yaradıcılıq ləyaqəti və
məziyyətidir.
Nəhayət, Teyyub haqqında bu qeydlərimə
onunla uzun illik 0 - yarım əsrdən çox bir dövrdəki
dostluğumu, qardaşlığımızı da əlavə etməyə
bilmirəm. Bir dost kimi də o, əvəzsiz, son dərəcə
sədaqətli və səmimidir. Çətin anların dostudur. Bir
neçə il bundan əvvəl biz ikimiz də anamızı eyni
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gündə itirdik. Mən onun anasının dəfnində, o isə
mənim anamın dəfnində iştirak edə bilmədik. Biz,
şübhəsiz ki, bu itkidən kədərləndik: hər ikimiz bir
ana yox, iki ana itirdiyimizin kədərini yaşadıq. Bir
qədər sonra Teyyub taleyimizin bu ağır itkisini
qələmə aldı, çox gözəl və təsirli bir şeir yazdı.
Teyyub müəllim səmimi bir şairdir, həm də səmimi,
sədaqətli dostdur, hətta deyərdim ki, mən çətin,
tənhalıq hissi keçirdiyim anlarda dərhal ona zəng
edir; onunla söhbətdən sonra daxilən sakitləşir, hələ
yaşamağa dəyər - deyə düşünürəm. Bu hissə görə də
mən ona - köhnə dostuma çox minnətdaram. Bu,
mənim səmimi etirafımdır. Lap bu günlərdə,
Teyyubun yubileyi oldu. Mənim üçün bu əziz, nadir
gündür - dost və qardaşımın əziz günüdür, eyni
zamanda gözəl, özünə sədaqətli bir şairin, bir
yazıçının, bir əqidə və ilham övladının günüdür,
ömrün təkrarsız anıdır. Arzum budur ki, Teyyub
qardaşım bu anı xoş keçirsin və bu andan sonra ona
uzun illər yaradıcılıq illəri, poeziya illəri qismət
olsun.
Şamil Salmanov,
professor
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Teyyub Qurbanın həyat və
yaradıcılığının əsas tarixləri
Teyyub Yarməmməd oğlu Qurban 1934-cü il
dekabr ayının 18-də Bakının Bülbülə kəndində
anadan olmuşdur.
1950

- “Koreyalı döyüşçüyə” adlı ilk şeiri
“Pioner” jurnalında çap olunmuşdur.

1954

- 208 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
- M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universitetinin Filoloji fakültəsinin
jurnalistika şöbəsinə daxil olmuşdur.

1954-1957

- M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universitetinin ictimai həyatında və
tələbə elmi cəmiyyətinin işində
yaxından iştirak etmişdir.

1957

- “Sənətin işığı” şeirinə görə Azərbaycan Gəncləri Üçüncü Respublika
Festivalı Laureatı adını almışdır.
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- “Müjdə” adlı şeiri “Ədəbiyyat və
incəsənət” qəzetində çap olunmuşdur.
1958

- Aşqabad Universiteti tələbə və müəllimləri qarşısında “Füzulinin “Leyli
və Məcnun” poemasının sənətkarlıq
xüsusiyyətləri” mövzusunda çıxış
etmişdir.
- M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universiteti Komsomol Komitəsinin
birinci katibi seçilmişdir.

1959

- İctimai fəaliyyətinə görə Azərbaycan Komsomolu Mərkəzi Komitəsinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

1960

- Azərbaycan Respublika Komsomol
təşkilatının işində fəal işinə görə
“Ümumittifaq Komsomolu Mərkəzi
Komitəsinin Fəxri Fərmanı” ilə təltif
edilmişdir.

1960-1963

- M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universitetinin Jurnalistika kafedrasının Aspiranturasında təhsil almışdır.
18

1963-1991

- Respublika Xalq Nəzarəti Komitəsində işləmişdir.

1963

-“Azərnəşr” tərəfindən “Mənim gəncliyim” ilk şeirlər kitabı nəşr edilmişdir.

1966

- Dissertasiya materialları əsasında
yazdığı “Dostluğun gücü” kitabı nəşr
olunmuşdur.

1968

- Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü seçilmişdir.

1978

- SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fərmanı ilə “Əməkdə fərqlənməyə
görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

1980

- Tərtib etdiyi “Xalq nəzarəti qruplarında təşkilat işi” və “SSRİ-də xalq
nəzarəti haqqında qanunun öyrənilməsi üzrə qrup sədrləri, post rəhbərləri və xalq nəzarətçiləri ilə keçirilən
məşğələlərin nümunəvi mövzuları”
adlı metodiki vəsaiti çap olunmuşdur.

19

1984

- Anadan olmasının 50-illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti
Komitəsinin Fəxri Fərmanına layiq
görülmüşdür.

1989

- Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin xəttilə Qazaxıstanda yaradıcılıq ezamiyyətində olmuşdur.

1990

- Bülbülə seçki dairəsindən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd göstərilmişdir.

1991

- Xalq nəzarətində fəal işinə görə
SSRİ Xalq Nəzarəti Komitəsinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
- Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
“Oğuz eli” Assosiasiyasının İşlər
İdarəsinin rəisi işləmişdir.

1992

- Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının birinci müavini vəzifəsində çalışmışdır.
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- Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr
etdiyi sənədli povest üzərində çalışmış, kinossenarist Hikmət Seyidovla
birlikdə “Ağa, cəddinə qurban”
filminin ssenarisini yazmış və beş
poemadan ibarət “Məcra” adlı kitabını çap etdirmişdir.
1993

- Hacı Zeynalabdin Tağıyevə həsr
olunmuş “Yaşayan ömür” əsəri Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrında
səhnəyə qoyulmuşdur.
- “Sara” poeması əsasında “Bu qəmlər ki, mənim vardır” radio-tamaşası
Azərbaycan radiosunda səslənmişdir.

1994

- Bakı və Kəndlər Birliyinin mətbuat
xidmətinin rəhbəri təyin edilmişdir.
- M.Ə.Rəsulzadəyə həsr etdiyi iki
hissəli “Azərbaycan, Azərbaycan”
dramı Şəhriyar adına Bakı Mədəniyyət Mərkəzinin “Miniatür” teatrında
tamaşaya qoyulmuşdur.
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- Bu əsərə görə “Araz” Ali Ədəbi
mükafatı diplomu ilə təltif edilmişdir.
- “Xəzər” Beynəlxalq Fondunun
işində yaxından iştirak etdiyinə və
anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə fondun mükafatını almışdır.
2001

- Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin Xalq Təhsili Muzeyində
şöbə müdiri işləmişdir.

2002

- “Yaşıl rəngin işığı” kitabına görə
Rəsul Rza Beynəlxalq mükafatı laureatı adını almışdır.

2009

- F.Köçərli adına Respublika Dövlət
Uşaq Kitabxanası nəzdində Ədəbiyaradıcılıq dərnəyinin rəhbəridir.

22

I. Ə S Ə R L Ə R İ
Kitablar
1963
1. Mənim gəncliyim: [Şeirlər] /T.Qurban; red.
F.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1963.- 41 s.
Kitabın içindəkilər: O sənsən; Qayıtdılar;
Yer şimşəyi; Sular birləşən yerdə; Ana gözləyir;
Yaralı deyilsən; Mənim gəncliyim; Beşiyin sənin;
Dəyirman daşında yazılar gördüm; Günəş yatanda;
Bura gətirilmiş 26-lar; Dağlarda işıq; İsa bulağı;
Kilsə və SES; Uzunqol paltar; Sənətin işığı;
Nekrasovun heykəli; Sənin qüdrətinlə; Rus kəndi;
Mamay təpəsi; O sağdır; Bülbülün söhbəti;
Yazmazdım bu şeirimi;Bir yaşamaqdansa...; Ata
deyən səs.
1966
2. Dostlugun gücü: (Böyük Vətən müharibəsində SSRİ xalqları dostluğunun gücü) /T.Qurban;
red. Ə. Əhmədova. - B.: Azərnəsr , 1966.- 43 s.
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Kitab Böyük Vətən müharibəsində SSRİ
xalqlarının dostluğundan bəhs edilir.
3. Unudulmayan: Şeirlər /T.Qurban; red.
K.Kələntərli.-B.: Azərnəşr, 1966.- 72 s.
Kitabın içindəkilər: Fikir; Qayıtmasın; Şüalar;
Anama məktub; Başım ağrıyır; Sovqat; Qan alan
qız; Qəlpə və atom; Ürək və saat; Mənim həkimim;
Günəşə öyrənmişəm;Ümid şöləsi;Tarixin himni;
İşıq; Təlaş; 9 may nəğməsi; Üç gün idi; Buruqlar
içində, masa dalında; Əkizlər; Ata; Sındır o aynanı;
Limon; Volqa nəğməsi; Nərimanov küçəsində;
Gəlincik; Kaş ki...; Dəniz də çaya axıb; Xəritə;
Sərçələr qoşulub göyərçinlərə; Var; Gözlərin
qarasında; Saçlarına dən düşür; Sevən oğlan; Nişanlı
qız; Sənsiz keçən günlərim; Gözəlin də eybi var;
Layla; “ Mədəniyyətsiz dedilər”; Gəmidə ad günü.
1972
4. Yanğı: [Şeirlər] /T. Qurban; red. M. Rahim.B.:Azərnəşr, 1972.- 80 s.
Kitabın içindəkilər: Azərbaycan bayrağı; İnqilab
övladları; Qoğallar; Ana dilim; Qəlbimin gözləri;
Rəhbərlə görüş; Bir masa görürəm; Avtobusla
getməyi xoşlayıram; Xatirə kimi; Pəncərəm olsun;
İstəmə məni; İnsanları düşünməyə çağırıram; Ana
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təlaşı; Faciə rolu; İstirahət evində; Meşələr; Bu
səhər; Növbəti...; Anam və mən; Ömrün fəsilləri;
Təzə xəstə; Şəfalı əlləri qoynunda yatır; Tərk edib
səni...: Ana yurdun gülləri; Hardayam?!; İynələr;
Qızlar gedəndən sonra; Yanıma gəlin; Sağlıq; Səni
axtarıram; Nə yaxşı rədd etdin məhəbbətimi; Mən
olmayım,sən ol; Xətrini istər; Qar qız; Məhəbbət
yaşa dolur; Bir nəfər tanıyıram; Gözlük; Saatlar düz
işləmir...; Kaş manatlıq olaydı.
1975
5. Dostluq və qəhrəmanlıq səhifələri: Mühazirəçiyə kömək /T.Qurban; red. A.Cəfərov. -B.: Elm,
1975.- 42 s.- (Azərbaycan SSR “Bilik” Cəmiyyəti) .
1978
6. El yolu: Şeirlər /T.Qurban; red. C.Zeynalov.B.: Yazıçı, 1978.- 104 s.
Kitabın içindəklər: Uzaqdasan: Saçlarına dən
düşür; Səni axtarıram; Var; Səndən gizlicə; Hanı o
ürəyin; Küsülü qalmayın; Uzaqdasan; Belə
yaşamaqdansa; Qapını üzümə anam aşanda: Qapını
üzümə anam açanda; Ata; Bir qış axşamında;
Evimdə balaca günəşim yanır; Oğlum böyüdükcə;
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Bir ana ürəyi; Gözəlsən, əsrimin qəhrəman qızı;
Nənəm nigarandı kənd qızlarından; Barışıq körpüsü;
Əkizlər; Meşələr; Yazmazdım bu şeirimi; Gül
məhəbbəti;Ata deyən səs; Sənətin işığı; Qürbətdə;
Gedirəm ömrümün payız fəslinə; Qış nağılı; İstirahət
evində; Anam baxır; Ayrıla bilmirəm həkimlərimdən; Mənim qanım; Günəşə öyrənmişəm; Eşqin
kəsəri; Ömrün fəsilləri; Ana yurdun gülləri; Ömrün
səpələnir xatirələrə; Kim deyərdi o zaman; Dörd
fəsil yaşadım; Yardımlı yolunda bir şəlalə var;
Sumqayıt; Şəki; Lerikdə bir günüm; Astara qızları;
Ana dilim; İsa bulağı;Cıdır düzündə; Adamlar
tanıyıram...: Adamlar tanıyıram; Təzad; Vurğunluq;
Yüksəliş nəğməsi; Kilsə və SES; Özünəxidmət
mağazası; Qara işıq; Daş atdılar; Lev Tolctoyun
qəbri; Nekrasovun heykəli; Nərimanov küçəsində;
Qaqarin kəndi; Şüalar:Təlaş içindədir; Hüseynbala;
Sizinkidir bu bayram; İnsanları düşünməyə çağırıram; Ana gözləyir; Mamay təpəsi; Uzunqol paltar;
Qəlpə və atom; Dəyirman daşında yazılar gördüm;
Lodz şəhərində bir abidə var; Şüalar; Rəhbərlə
görüş; Azərbaycan bayrağı; Birləşən sular; Bura
gətirilmiş 26-lar; Xəritə; Sevincdən yaşaran gözlər.
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1980
7. Xalq nəzarəti qruplarında təşkilat işi:
(Metodiki tövsiyələr) /tərt.ed. T. Qurban.- B., 1980.100 s.
1985
8. Gözəllik yarışı: Şeirlər və poema /T.Qurban;
red. M Əliyeva .- B.: Yazıçı, 1985.-125 s.
Kitabın içindəkilər: Vüqarım, arzularım; Səni
axtarıram: (Şeirlər); Satirik şeirlər; Xilaskar yanında:
(Lirik poema).
1986
9. Dostluq və qəhrəmanlıq səhifələri /T.Qurban; red. A.Rzayev. -B.: Azərnəşr, 1986.- 104 s.
Kitabın içindəkilər: Yenilməz birlik; Fəlakətlə
üz-üzə; Qüdrət mənbəyi; Poladdan da möhkəm.
1992
10. Ömrün gecikən yazı: Şeirlər /T. Qurban;
red. M. Şükür.-B.:Yazıçı, 1992.-150 s.
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Kitabın içindəkilər:
(Şeirlər); Satirik şeirlər.

Görüşünə

gəlirəm:

1997
11. Dönməzlik: (Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr olunur): [Povest] /T.Qurban; naşir:
Q.İsabəyli.- B. : Şirvannəşr , 1997.- 115 s. , portr.
Kitabın içindəkilər: Vaxtında yazılmış əsər
(H.Nasir); Dönməzlik (Povest); Məhəmməd Əmin
oğlu Azər; Müəllifdən son söz; Sponsordan son söz.
2000
12. Yaşıl rəngin işığı: İlk Azərbaycan
ensiklopediyasının taleyi ilə bağlı xatirələr, məqalər
toplusu /tərt. ed. T. Qurban; rəssam A. Ələkbərov.B. : Nurlan , 2000.- 208 s. , portr.,fotoşək.
Kitabın içindəkilər: V.Səmədoğlu.Rəsul Rza
marafonu:(ön söz); Ş.Salmanov. Rəsul Rza həm də
ensiklopediyaçı idi; Ə.Əhmədova. Zirvə yolu;
Ə.Balayev. “Ağrıdağ” ağrısı; İ.Novruzov. Rəsul
Rzanı xatırlarkən; T.Qurban. “Yaşıl” və “Qırmızı”;
A.Bağırov. Ömürdə qalan illər; Y.Mikayıloğlu.
Özümüz; İ.Məmmədov. Şair ölmür; Şükür S. Unuda
bilmirəm; N.Ələkbərli. Ensiklopediyadan görünən
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ədəbiyyatımız; N.Həsənli. Çinar ömürlü şairim;
İ.Xəlilov. Müdriklik məktəbi; A.Hüseynov. Bir
Rəsulumuz vardı; K.Hüseynov. “Bir ömrün
salnaməsi” kitabından; Ə.Cabbarov. Durnalar pərən
düşdü; M.Ağaoğlu. Haqq nazilər, üzülməz; V.Nəsib.
Bir yoxuş haxlanırsa; Əlavələr.
2002
13. Sara: [Poema] /T.Qurban; red. A.İsabəyli;
naşir Q. İsabəyli.- B. : Şirvannəşr , 2002.-110 s.
Poema Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara
xanıma həsr olunmuşdur.
2004
14. Məcra: Poemalar /T.Qurban; red. A.İsabəyli.-B.: Şirvannəşr, 2004.-200 s. , portr.
Kitabın içindəkilər: Yaşayan ömür; Sara;
Xilaskar yanında; Gəldim Nardarana; Bülbülə.
2006
15. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət /T.Qurban; red. Q.Quliyev; ön söz əvəzi Q.İlkin. -B.:
Şirvannəşr , 2006.- Birinci kitab .- 584 s. , 1 portr.
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Kitabın içindəkilər: Ön söz əvəzi (Qılman İlkin);
Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət; Bağırov körpüsü;
Mir Cəfər Bağırov fenomeninin saxtalaşdırılması
davam edir; Azərbaycanda ermənilər Mir Cəfər
Bağırov dövründə və sonralar;Marietta Şaginyanın
əlyazmasına Mir Cəfər Bağırovun münasibəti və ...;
Nağıl həqiqət deyil; Hökm çıxarırsan,dəlilin hanı?;
Bakı metrosu Mir Cəfər Bağırovun adı ilə bağlıdır;
“Arsax sıyığı” statusa malikdir; Ərəb əlifbası ilə
yazılmış məktubda M.C.Bağırovun dərkənarı; Mir
Cəfər Bağırovun varidatı; Mir Cəfər Bağırov arxiv
sənədlərində; Kələfin ucu açılır; Mir Cəfər Bağırov:
Yalan və həqiqətlər.
2007
16. Müqəddəs məkanda Qüdsimiz vardır... :
Abbasqulu Ağa Bakıxanovun vəfatının 160 illiyi
münasibətilə /T. Qurban; red. A.İsabəyli .- B. :
Şirvannəşr , 2007.-104 s.
Kitabın içindəkilər: Abbasqulu Ağa Bakıxanov;
Abbasqulu Ağa Qüdsinin dəst-xətti; Abbasqulu Ağa
Bakıxanovun dost və qohumlarının avtoqraf
məktublarından nümunələr.
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17. Yaşayan ömür : İki hissəli mənzum
pyes /T. Qurban; red. Q. İlkin.- B.: ADPU , 2007. 74 s. , portr.
Pyes Hacı Zeynalabdin Tağıyevin (1823-1924)
anadan olmasının 185 illiyinə həsr olunmuşdur.
2008
18. Həqiqət olduğu kimi /T. Qurban; red. P.
Əfəndiyev.-B.: Adiloğlu , 2008.-108 s. , foto, faks.
Kitabda ilk dəfə olaraq Mikayıl Rəfilinin
fəaliyyəti indiyədək oxuculara məlum olmayan arxiv
materialları əsasında göstərilir, XX əsrin böyük
mütəfəkkiri və pedaqoqlarından biri olmuş elm
dühasına həyatının çətin məqamlarında Mir Cəfər
Bağırovun köməkliyindən söhbət açılır.
19. Dirilik gəmisi : [Tarixi dram, məqalələr,
şeirlər, müsahibə] /T.Qurban; red. A.İsabəyli; naşir:
Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr , 2008.- 144 s. , portr.
Kitabın içindəkilər: Azərbaycan davası: ( tarixi
dram); Məqalələr: Qazaxıstan səfəri; Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə və Azərbaycanda ədəbi proses;
Keşməkeşli ömrün unudulmaz anları; Şerilər:
Məhəmməd Əminin Azər övladı; Himn; Bayrağın
yanında hanı bayraqdar; Görüş; Dirilik gəmisi;
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Məhkəmə iclası; Mürşidlər; Mahiranə; “ Sara”
poeması ( IV fəsil) ; Müsahibə.

Dövri mətbuatda və məcmuələrdə
capdan cıxan ə s ə r l ə r i
Şeirlər
1950
20. Koreyalı döyüşçüyə /T. Qurban //Pioner.1950.-№ 12.-S.17.
1952
21. Xəzər nəğməsi /T. Qurban //Azərbaycan
pioneri.-1952.-12 sentyabr. - S.1.
22. İki rus çayı /T. Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1952.-17 avqust.- S.3.
23. Rəsm sərgisində /T. Qurban //Pioner.1952.- № 4.-S.11.
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1953
24. Manqa rəhbəri /T. Qurban //Azərbaycan
pioneri.-1953.-29 sentyabr.- S.1.
1954
25. Bəxtiyar /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.1954.- 17 fevral. -S.3.
26. Günəş kimi /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1954.- 6 noyabr.- S.2.
27. İliç lampaları /T.Qurban //Azərbaycan
pioneri.-1954.- 22 noyabr. – S.2.
28. İlk
dəfə
səs
verəndə
/T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1954.-12 dekabr. – S.2.
29. Lenin – Stalin /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1954.-6 mart. - S.1.
30. Lenin yaşayır /T. Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1954.-22 yanvar. - S.1.
31. Pioner düşərgəmiz /T.Qurban //Azərbaycan pioneri.- 1954.- 22 iyun. –S.2.
32. Ukraynalı dostuma /T.Qurban //Azərbaycan pioneri.-1954.-11 may. – S.3.
33. Ukraynanı görürəm /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.-1954.-22 may. - S.2.
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1955
34. Dostların şəkli /T.Qurban //Azərbaycan
gəncləri .-1955.-13 fevral. - S.4.
35. Gözəlin də eybi var... /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1955.-18 noyabr. – S.3.
36. Xatirə /T.Qurban //Gəncliyin səsi.- B.,
1955.- S.99-100.
1956
37. “Bakıdanam” söyləyəndə: XX qurultayın
nümayəndəsi F.Abdullayev yoldaşa ithaf /T. Qurban
// Azərbaycan gəncləri.-1956.-8 fevral. - S.4.
38. Mən gəlirəm: Gənclərə ithaf /T. Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1956.- 27 may. - S.3.
39. Təzə il /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1956.- 1 yanvar. - S.1.
40. Ukraynanı görürəm /T.Qurban //Gəncliyin səsi məcmuəsində.-B., 1956.-S.68-69.
41. Yazdım bu şeirimi... /T.Qurban //Azərbaycan.-1956.- № 4.- S.110-111.

34

1957
42. Ellər sevinir /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1957.-28 dekabr. – S.3.
43. Günəş kimi /T. Qurban //Oktyabr işıqları.B., 1957.-S.29
44. İlk dəfə səs verəndə /T.Qurban //Gənclik
nəğmələri.- B.,1957.-S.31-32.
45. Müjdə: [Nazim Hikmətə həsr olunmuş
şeir] /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.-1957.19 oktyabr. - S.3.
46. Ömrümüzün təzə ili; İlk dəfə səs verəndə;
Sənətin işığı /T.Qurban //Gənclik nəğmələri.B.,1957.- S.30-31.
47. Sənətin işığı /T.Qurban //Gənclik nəğmələri.- B.,1957.-S.32-35; Azərbaycan gəncləri.1957 .- 9 iyun.- S.1.
1958
48. Ana və qız /T. Qurban //Azərbaycan
gəncləri.- 1958. -1 iyun. - S.3.
49. Bura gətirilmiş 26-lar /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.-1958.-20 sentyabr.- S.3.
50. İki qardaş /T.Qurban //Azərbaycan.-1958.№ 5.- S.174.
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51. Lenin meydanı /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1958.-7 noyabr.- S.1.
52. Onun şölələri ürəklərdədir /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.- 1958.- 31 dekabr. - S.1.
53. Pioner otağı /T.Qurban //Azərbaycan
pioneri.-1958.-3 oktyabr.- S.4.
54. Səbrim azdır bu gecə /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1958.-31avqust.- S.2.
1959
55. Alma /T. Qurban //Pioner.-1959.-№ 3.-S.7.
56. Bizim gənclik /T. Qurban //Bakı.-1959.24 aprel.- S.1.
57. Bu gün bayram günüdür /T. Qurban
//Azərbaycan bədən tərbiyəsi.-1959.-7 noyabr.- S.2.
58. Əsrlərin həftəsi /T. Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1959.- 9 dekabr.- S.3.
59. Gəncliyim /T. Qurban //Bakı.- 1959.27 iyun. –S.1.
60. Hədiyyə /T. Qurban //Pioner.-1959.- № 9 .S.1.- S.15.
61. Mənim müəllimim /T.Qurban //Azərbaycan pioneri.- 1959.-13 mart.- S.3.
62. Sevincdən yaşaran gözlər /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1959.- 22 aprel.- S.4.
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63. Var /T.Qurban //Azərbaycan.- 1959.- №2.S.120.
1960
64. Azərbaycan bayrağı; İşıq; Qardaşımsan
/T.Qurban //Azərbaycan.-1960.-№ 8.-S.185-186.
65. Azərbaycan gəncliyi /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1960.- 6 avqust.-S.1.
66. Layla /T. Qurban //Bakı.-1960.-11 fevral. S.4.
67. Özbək qardaş, şeir oxu! /T.Qurban
//Bakı.- 1960.-12 may.-S.2.
68. Silahsız sabah /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1960.-1 oktyabr.-S.1.
69. Ürəklər birləşər,əllər birləşər /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1960.- 11 may. – S.4.
1961
70. Ata deyən səs /T. Qurban //Azərbaycan
gəncləri.- 1961.- 19 iyul . - S.2.
71. Dağlarda işıq /T. Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1961.- 26 avqust.- S.4.
72. Dovşan dərisi /T. Qurban //Azərbaycan
pioneri .-1961.- 24 noyabr.- S.4.
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73. Futbolçu /T.Qurban //Azərbaycan bədən
tərbiyəsi.-1961.-9 dekabr.- S.2.
74. Xəsis və təqvim /T. Qurban // Kirpi.-1961.№ 24.- S.6.
75. İsa bulağı; Dağlarda işıq /T.Qurban
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1961.- 26 avqust.- S.3.
76. Qurultay gəlir... /T. Qurban //Kommunist.1961.-15 oktyabr. – S.1.
77. Qurultaylar sarayı /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1961.-25 oktyabr.- S.1.
78. Lenin bizə baxır /T. Qurban //Azərbaycan
pioneri.-1961.-7 noyabr.- S.1.
79. “Mədəniyyət müdiri” /T. Qurban //Kirpi.1961.-№ 17.-S.6.
80. Pilləkan /T. Qurban //Pioner.- 1961.-№ 9.S.20.
81. Yaralı deyilsən /T. Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1961.-24 iyun.- S.2.
1962
82. Bizim həyətdə /T.Qurban //Göyərçin.1962.- №8.-S.2.
83. Bura ellər axışır;Volqa nəğməsi /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.- 1964.- 31 iyul.- S.2.
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84. Elə oyna ki... /T.Qurban //Azərbaycan
pioneri.-1962.- 30 mart.- S.4.
85. Eynək /T.Qurban //Kirpi.-1962.- № 17.S.7.
86. Qanad /T.Qurban //Azərbaycan pioneri.1962.- 3 yanvar.- S.3.
87. Qayıtdılar! /T.Qurban //Kommunist.1962.- 16 avqust. – S.1.
88. Lenin bayraqlı gənclik /T.Qurban
//Kommunist.-1962.-15 aprel.- S.1.
89. Mənim səsim /T.Qurban //Bakı.- 1962.18 mart.- S.2.
90. Təqvimə baxıram mən... /T.Qurban
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1962.-14 aprel.- S.3.
1963
91. Ana gözləyir /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.- 1963 .-19 yanvar.- S.2.
92. Beşiyin sənin; Nərimanov küçəsində; Sular
birləşən yerdə; Onu qınamayın; Günəş yatanda
/T.Qurban //Azərbaycan.- 1963.- № 6.- S.102-103.
93. Danış, gəncliyim, danış! /T.Qurban
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1963.- 28 dekabr. – S.1.
94. Deputat qız /T.Qurban //Kommunist.1963.- 29 mart.- S.3.
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95. Qoşa qartalım /T. Qurban //Bakı.-1963.18 iyun. – S.1.
96. Mamay təpəsi /T. Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1963.-2 fevral. - S.4.
97. Sabahın müjdəsi /T. Qurban //Azərbaycan
bədən tərbiyəçisi.- 1963.- 1 yanvar.- S.2.
98. Sənin qüdrətinlə fəxr edir bəşər...
/T.Qurban // Kommunust.-1963.-2 fevral. – S.2.
99. Smelovka kəndi /T. Qurban //Bakı.- 1963.4 noyabr.- S.3.
100. Şübhə /T. Qurban //Azərbaycan pioneri. 1963.- 2 aprel.- S.3.
101. Yenə
göylərdədir
yerin
övladı
/T.Qurban //Kommunist.-1963.-16 iyun.- S.1.
1964
102. Bura ellər axışır; Volqa nəğməsi
/T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.- 1964.- 31 iyul.S.4.
103. Gözəlsən, əsrimin qəhrəman qızı!
/T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.- 1964.- 4 mart.S.1.
104. On yaşlı qızım /T. Qurban //Kirpi.-1964.№ 21.- S.7.
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1965
105.Buruqlar içində, masa dalında;Limon;
Dəniz də çaya axıb /T. Qurban //Bakı.-1965.-15 may.
– S.3.
106.Gəmidə ad günü /T. Qurban //Ədəbiyyat
və incəsənət.-1965.-30 yanvar.- S.4.
107.Mənim ordum /T. Qurban //Kommunist.1965.- 23 fevral.-S.2.
108.Niyə böyümür kuklam; Ağlama Reyhan
/T. Qurban //Göyərçin.-1965.- № 4.- S.12.
109.Rəhbərlə görüş /T. Qurban //Bakı.-1965.20 yanvar.- S.1.
110.Səninkidir bu bayram! /T. Qurban //Sovet
kəndi.- 1965.- 8 may. - S.2.
111.Vətən eşqi /T.Qurban //Azərbaycan
gəncləri.- 1965.- 9 may. – S.3.
1966
112.Günəşə öyrənmişəm; Qəlpə və atom
/T.Qurban //Bakı.-1966.- 21 iyul.- S.3.
113.Məktub; Mənim həkimim /T. Qurban
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1966.-10 sentyabr. - S.2.
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114.Oğlum Asəfə; Qəlpə və atom; Sovqat;
Günəşə öyrənmişəm /T.Qurban //Azərbaycan.1966.- № 6.- S.71-72.
1967
115.Eşqin kəsəri /T. Qurban //Ulduz.-1967.№ 5 .-S. 38.
116.Uşaqlıq günlərim /T. Qurban // Pioner.1967.- № 11.-S.19.
117.Vyetnam nəğməsi /T.Qurban //Kommunist.- 1967.- 28 mart.- S.4.
1968
118.Ana yurdun gülləri; Ömrün fəsilləri;
Qızlar gedəndən sonra /T. Qurban //Azərbaycan.1968.-№ 10.-S.117-118.
119.Nəsibin kainatdır /T.Qurban //Bakı .1968.-31 may.- S.3.
120.Yüksəliş nəğməsi /T.Qurban //Kommunist.-1968.-5 yanvar.- S.2.
121.Zamanla danışıram /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.- 1968.- 7 noyabr.- S.2.
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1969
122.İynələr; Avtobusla getməyi xoşlayıram
/T.Qurban //Ulduz.-1969.- № 1.- S.37.
1970
123.Anam və mən; Təzə xəstə; İstirahət evində
/T. Qurban // Bakı.- 1970.- 16 may.- S.3.
124.İlk baharın yaşadı /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1970.-18 noyabr.- S.1.
125.İnqilab övladları /T.Qurban //Kommunist.1970.- 6 noyabr.- S.2.
126.Qəribə məhəbbətim; Qoğallar; İstəmə
məni
/T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1970.-7 iyul.- S.4.
127.Ürəklər sevinc paylayır /T.Qurban //Bakı.1970.-31 dekabr. - S.4.
1971
128.Astanada dayanmışam /T. Qurban //Bakı.1971.- 31dekabr.- S.3.
129.Gəldi belə bir zaman /T. Qurban // Kənd
həyatı.- 1971.- № 2.- S.45.
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130.Palıd və quş yuvası; Geyirəm əynimə ev
paltarımı /T. Qurban //Ulduz.-1971.-№ 2.-S.46.
131.Təlaş içindədir; Meşələr /T.Qurban
//Ədəbiyyat və incəsənət.-1971.-20 fevral.- S.10.
1972
132.Bir ana övladları: SSRİ-nin 50 illiyi
münasibətilə /T. Qurban //Bakı.- 1972.- 29 dekabr.S.1.
1973
133.Rəis mənə zəng vuranda; Stola vurdu əlini;
Təzə sədr /T. Qurban // Kommunist.-1973.-7 iyun.S.4.
1974
134.Qara
№22.-S.6.

ocaq

/T.Qurban

//Kirpi.-1974.-

1976
135.Bir ana ürəyi; Gedirəm ömrümün payız
fəslinə /T. Qurban // Azərbaycan gəncləri.- 1976.5 iyun. - S.3.
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1977
136.Bir qış axşamında /T.Qurban //Bakı.1977.-29 yanvar.- S.2.
137.Dənizə qar yağır /T. Qurban //Azərbaycan
təbiəti.-1977.- Buraxılış 7. -S.47.
138.Dörd fəsil yaşadım /T.Qurban //Ədəbiyyat
və incəsənət.-1977.-12 fevral.- S.6.
139.Təzad; Evimdə balaca günəşim yanır; Lev
Tolstoyun qəbri /T. Qurban //Azərbaycan.- 1977.№9 - S.186.
1978
140.Anam baxar, qəlbim qızar... /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1978.- 1 aprel. - S.4.
141.Canlı heykəl /T.Qurban //İnşaatçı.- 1978.9 may. – S.2.
142.Lodz şəhərində bir abidə var /T.Qurban
//Ulduz.- 1978.-№ 2.-S.27.
1979
143.Ana urəyini oxusan əgər...; Nağıl
öyrənirəm; Qəçrəşdə /T.Qurban //Bakı.-1979.2 noyabr.-S.3.
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144.Canlı heykəl /T.Qurban //Sovet kəndi.1979.-9 may.- S.4.
145.Qapını üzümə anam açanda; Ata; Evimdə
balaca günəşim yanır; Oğlum böyüdükcə /T Qurban
//Qızıl Qusar.-1979.- 3 mart. - S.3.
146.Qarabağ güldü; Qazaxda yuxu gördüm
/T.Qurban //Azərbaycan.-1979.- № 11.-S.58.
147.Lahıc /T. Qurban //Sovet kəndi.- 1979.22 noyabr.- S.4.
1980
148.Ad günündə; Bir yarpaq ömru yaşa;
Uşağın dilindən; Tapmaca /T.Qurban //Ulduz.1980.- № 7.- S.27.
149.Əfqan fəhləsi /T. Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.- 1980.- 18 aprel.- S.4.
150.Fərhadla görüşdüm Daşkəsəndə mən
/T.Qurban //Sovet kəndi.-1980.-27 dekabr. - S.4.
151.Gözəlsən, əsrimin qəhraman qızı!
/T.Qurban //Bu günün həqiqəti: [Şeirlər toplusu] .B.,1980.- S.117-118.
152.Miniatürlər /T.Qurban //Kommunist.1980.- 17 avqust.- S.3.
153.Nənə xanım: Yardımlı rayonundakı
M.Hüseynzadə adına sovxozun tütünçüsü, deputat
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N.Curuqovaya ithaf; Qəlbimi güllərə paylayıram
mən...; Köhnələşirəm /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.- 1980.- 22 fevral.- S.3.
154.Özbək qardaş, şeir oxu! /T.Qurban
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1980.- 30 may.- S.4.
155.Özbəkistan /T. Qurban //Sovet kəndi.1980.- 5 iyun.- S.4.
156.Varşavada sovet əsgərləri xiyabanında
/T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1980.- 6 mart.S.3.
1981
157.“Anam hara getdi, kənd ora gəldi...”
/T.Qurban // Bakı.-1981.-12 iyun.- S.4.
158.Kəpəzin bu baharı...; Ana yubileyi
/T.Qurban //Sovet kəndi.-1981.- 24 oktyabr.- S.4.
159.Loto daşları /T. Qurban // Kirpi.- 1981.№19.- S. 5.
160.Mənim Vəkil adlı qardaşım vardı...
/T.Qurban //Məhsul.-1981.-23 may.- S.4.
161.Neftçalanı mən belə görməmişdim heç
zaman; Özün öz əlinlə /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1981.-31 iyul.- S.4.
162.Sarı; Bir cərrah gəlsin...; Ağır gəldi
/T.Qurban //Ulduz.-1981.- № 11.- S.37.
47

163.Sevgi hər şeydən gözəl... /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1981.- 30 may. - S.4.
164.Şad xəbər yayılır... /T.Qurban //Bakı.1981.-21 fevral. - S.3.
165.“Tənqidə hazır...”; “Xitabət kürsüsünü...”; “Yanına zəif işçi gəldi...”: Qısa sətirlər;
Vurduqca vurduq /T. Qurban //Kirpi.-1981.-№ 4.S.6.
1982
166.Cəfər abidəsi:Cəfər Cabbarlıya /T.Qurban
//Kommunist.-1982.-28 mart. - S.4.
167.Satirik lövhələr /T.Qurban //Kommunist.1982.-18 avqust.- S.2.
168.Səsdən dünya yaratdı /T.Qurban //Bakı.1982.-18 may.-S.3.
169.Telefon qurusu /T.Qurban //Kirpi.- 1982 .№ 20.- S.7.
170.Vəzifəsi /T. Qurban //Kirpi.-1982.-№ 9.S.7.
1983
171.Ana nağıllaşır; Adlı şeir: SSRİ Xalq artisti
Zeynəb Xanlarovaya /T.Qurban //Sovet kəndi.1983.-S.3.
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172.Gecələr; Başsız atlı;Vaxtında deyin...;
Adsız şeir /T. Qurban //Azərbaycan.- 1983 .- № 10.S.81-82.
173. Vətəndən uzaqda yazılan şeir; Gözlə
görünməyən körpü qurmuşam; Bahar vaxtında gəl;
Göy göl gözəlliyi; Naşükür /T. Qurban //Ədəbiyyat
və incəsənət.-1983.-8 iyul.-S.4.
1984
174.Ana ürəyini oxusan əgər... /T.Qurban
//“Azərbaycan” poeziya almanaxı.- B.,1984.- S.149150.
175.Ballada ;Adsız şeir; Məşhur adam; Ərəb
qardaşa məktub;İlk məhəbbət nəğməsi /T. Qurban
//Ulduz.-1984.-№ 3.-S.39-40.
176.Dayımın ad günləri /T. Qurban //Kirpi.1984.-№ 4.-S.4.
177.Gərəkdir mənə /T. Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1984.-18 dekabr.- S.2.
178. Gözəllik yarışı; Vüqarım, arzularım...
/T.Qurban //Bakı .-1984.-19 iyul.- S.3.
179.Hava şarı; Baharı yaşadım; Qapına
gələcəyəm; Ağ /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.1984.- 7 dekabr.-S.4.
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180.Heç bilmirəm...; Qismətində şikar yox...;
Dağ sürüşdü.. /T.Qurban //Azərbaycan.-1984.№ 12.-S.65-66.
181.“Xançobanı”
/T.Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1984.-20 mart.- S.4.
182.Xoruz; Əlbəyaxa
/T.Qurban //Kirpi.1984.-№ 9.-S.3.
183.Naxçıvan nəğməsi /T.Qurban //Kommunist.-1984.-15 noyabr. - S.4.
184.Satirik lövhələr /T. Qurban //Kommunist.1984.-27 yanvar.- S.2.
185.Şirinliyin duzusan; Quru /T.Qurban
//Bakı.-1984.-18 dekabr.-S.3.
186.Təbiət dərsi /T.Qurban //Sovet kəndi.1984.- 17 may.- S.4.
187. Torpaq; Nəyimə lazım; Görüşünə
gəlirəm /T. Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.-1984.16 mart.-S.4.
1985
188.Xilaskarlar yanında /T.Qurban // Ulduz.1985.-№ 5.-S.17-18.
189.Qarayaxan /T.Qurban //Kommunist.1985.-22 may.- S.4.
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190.Qısa sətirlər /T.Qurban //Kirpi.-1985.№9.- S.11.
191.Ömrün cavan yaşı /T. Qurban //Ədəbiyyat
və incəsənət.-1985.-5 iyul.- S.4.
192.Satirik lövhələr /T. Qurban //Bakı.-1985.23 iyul.- S.2.
193.Şamaxı tutu;Ürəyim; Göy göl /T. Qurban
//Sovet kəndi.-1985.-31yanvar.-S.4.
194.Yarımçıq vəsiyyət /T. Qurban /Kirpi.1985.-№1.-S.11.
1986
195.Ad günündə; İsti nəfəs; Bələd oldum:
[Səməd Vurğunun 80 illiyinə həsr olunub]
/T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.24 oktyabr.- S.7.
196.Çernobıl qəhrəmanı /T.Qurban //Kommunist.-1986.-12 iyun. - S.4.
197.İnsan; Ömür qismətim; Elə bildin...
/T.Qurban //Bakı.-1986.-30 iyul.- S.3.
198.Keçmişdəki müharibələr...;On səkkiz
yaşın var; Nə günah /T. Qurban //Ulduz.- 1986.№ 9.- S.27.
199.Köçürdülər /T. Qurban //Kənd həyatı.1986.- № 10.- S.45.
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200.Qazanxana neyləsin... /T.Qurban //Kommunist.-1986.-23 yanvar.- S.2.
201. Salam,Cavidim, salam!; Sənin ev-muzeyin...: Akademik Yusif Məmmədəliyevin ev-muzeyində olarkən; Culfada; Şair İslam Səfərli /T.Qurban
//Sovet Naxçıvanı.-1986.-10 iyul.- S.4.
202.Silahsız sabah /T.Qurban //Kommunist.1986.-22 avqust. -S.1.
203.“Yaşı səksəni keçib,düşübdü daha əldən”;
“Bəzən Xəzərimə göl də deyirlər”; “Subay idi, diləağıza saldın”; Niyə dərsə gəlmisən? /T.Qurban
//Azərbaycan.-1986.-№ 6.-S.45-47.
1987
204.Muzey açdılar /T. Qurban //Kirpi.- 1987 .№ 15.- S.5.
205.Naxçıvan nəğməsi /T.Qurban //Kommunist.- 1984.- 15 noyabr. - S.4.
206.1.Ülfət körpüsündə; 2.Həzi yaşında...;
3.Köhnə izlər dilə gəldi:”Pribaltika dəftəri”ndən
/T.Qurban //Azərbaycan.-1987.-№11.- S.172-185.
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1988
207.Atom əsri; Tallində “Qız qalası”; Gözəldir
/T. Qurban // Bakı.-1988.- 20 aprel.-S.3.
1989
208.Bu diyara həsrət ilə...:Şəhriyarın xatirəsinə
/T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.15 sentyabr. -S.8.
209.Bütövlük; Oğul sevgisi; Qardaş axtarmışam; Sevdiyim kənd uşaqları; Sonbeşik ayağı
dəydi həyətə /T. Qurban //Ulduz.-1989.-№ 6 .-S.4647.
210.Gündəlikdən beytlər /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.-1989.-18 avqust.-S.7.
1990
211.Məzarım başından kəsilsə ayaq: (Hacı
Zeynalabdin Tağıyevə) /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1990.-19 oktybr.-S.2.

53

1991
212.Əsgər vüqarı; Sərhəd ağacı; Kimdən nə
qaldı; Taxçalar; Üzdəniraq /T.Qurban //Ulduz.1991.-№ 9-10.- S.31-32.
213.Qəsbkara
heykəl
yapıb,
xilaskarı
unutmuşuq /T.Qurban //Dalğa.-1991.- 6-12.avqust.S.2.
214.Unutmayaq /T. Qurban //Novruz.-1991.19 sentyabr.- S.3.
1992
215.Alın a! ... /T. Qurban // Oğuz eli.-1992.16 aprel.- S.3.
216.Bakı /T. Qurban // Bakı.- 1992.- 20 iyun.S.2.
217.”Bir şəhərdə yeddi yerdə xalam
var...” :[Meyxana] /T. Qurban //Kirpi.-1992.-№ 9.S.7.
218.Etirafnamə /T. Qurban //Oğuz eli .-1992.23 iyul.- S.3.
219.Məhəmməd Əmin oğlu Azər /T. Qurban
//Ədəbiyyat qəzeti.-1992.-1 may.-S.3.
220.Sillə; Monoloq /T. Qurban //Kirpi .-1992.№ 9.-S.7.
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1993
221.Tərcümeyi-halım... /T.Qurban //Ədəbiyyat
qəzeti.-1993.-13 avqust.-S.3.
1994
222.Çeçen nəğməsi /T. Qurban //Bakının səsi.1994.-21 sentyabr.- S.4.
223.İncitdin ruhunu şah sənətkarın /T.Qurban
//Bakının səsi.-1994.-12 oktyabr.- S.1.
224.Qırmızı təkərli zirehli qatar /T.Qurban
//Bakının səsi.-1994.-21 dekabr.-S.4.
1996
225.İmtahana gəlmişik /T.Qurban //Bakı post.1996.-3 aprel.- S.7.
1997
226.Meyxana /T.Qurban //Zarafat.- 1997.- yanvar.- № 9.-S.3; may.-№13.- S.5.
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1998
227.Millətim; Qəflət dərsi; İndi bildim;Gəmi;
Pul olan yerdə; Adı Ziya idi, varlığı işıq /T. Qurban
//Ədəbiyyat qəzeti.-1998.-31 iyul.-S.3.
228.O, bir günəşdir ki şəfəqi sönməz
/T.Qurban //Müsavat.-1998.-№ 8.- S.8.
1999
229.Stalinin heykəlləri; Kreml; Öküzün buynuzu; Süni güllə; Qoca ovçu; Nənəm danışan nağıl
daha gəlməyir kara; Ömrün sonu /T.Qurban
//Azərbaycan.-1999.-№ 1.-S.66-68.
230.Yemək adları; Nərd; Allah göstərməsin...;
Cangüdəni var; Nə fərqi..; Ovçumuz cüyürü tez alır
nişan...; Anamdan yazdığım şeirlər...; İnsan
balasısan... /T.Qurban //525-ci qəzet.-1999.13 avqust. - S.12.
2000
231.İmtahana gəlmişik; İnsan balasısan...;
Vətən torpağı; Allah göstərməsin...; Yemək adları;
Bir quş...; Meşədə komendant saatı /T. Qurban
//Azərbaycan.-2000.-№ 9.- S.160-163.
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232.Rusun barmağı: [Meyxana] /T.Qurban
//Azərbaycan.-2000.-№ 9.- S. 163-164.
2002
233.Bayrağın yanında hanı bayraqdar
/T.Qurban // Vəhdət.-2002.- 5 dekabr.- S.12.
234.Belə getsə; Qazaxda; “Şuşa-Laçın”
məhkəməsi; Kukla teatrı; Ana,iki ana...: Şamil
Salmanova; Gözəlliyin işığı /T.Qurban //Azərbaycan.-2002.-№11.-S.102-103.
235.Fırfıra /T. Qurban //Nəbz.-2002.- 1-7 iyun.
- S.4.
236.Həmən...
/T.Qurban //Vəhdət.- 2002.12 dekabr.- S.13.
237.Paytaxt bazarı : [Meyxana] /T.Qurban
//Vəhdət.-2002.-26 dekabr.- S.12.
238.Referendum qutusu; Baş-ayaq /T. Qurban
//Nəbz .-2002.- 5-11 oktyabr.- S.4.
2003
239.Baş nazir /T.Qurban // Vəhdət.- 2003.8 may.- S.4.
240.Bənzətmə /T.Qurban //Vəhdət.- 2003.13 iyun.- S.4.
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241.Bir dam altda bir damımız... /T.Qurban
//Vəhdət.-2003.-13 mart. - S.8.
242. “Bir sırada şir, tula...” /T.Qurban
//Vəhdət.-2003.-17 aprel.-S.13.
243.Canavar /T.Qurban //Vəhdət.- 2003.- 3 aprel.- S. 13.
244.İstəsəm /T.Qurban //Vəhdət.-2003.-1 may.S. 13.
245.Mahiranə /T.Qurban //Vəhdət.- 2003.13 iyun.-S.13.
246.Məhkəmə iclası /T.Qurban //Vəhdət.2003.- 6 fevral.-S.13.
247.Mitinq etmək istəyirsən... /T.Qurban
//Vəhdət.-2003.-27 mart. - S.12.
248.Müxalifət haradadır /T. Qurban //Vəhdət.2003.-10 aprel.- S.12.
249.Mürşüdlər /T. Qurban //Vəhdət.-2003.22 may.- S.12.
250.Nardaran // Nəbz.-2003.- 23-30 avqust.S.12.
251.”Səndən oldu kəndimizin söhbəti səndən
sonra”: Səttar Bəhlulzadənin xatirəsinə; Peredelkinaya can ata-ata; Cümə axşamları; “Cenevrə...”;
“Adam olmaz...” ; “Mənim səndən başqa umacağım
yox...” /T. Qurban // Ədalət.-2003.-18 yanvar.-S.20.
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252.Tapanca /T.Qurban //Vəhdət.- 2003.15 may.- S.8.
253.Vəsiyyət /T.Qurban //Vəhdət.- 2003.24 aprel.- S.8
254.Yumurta döyüşü /T.Qurban //Vəhdət.2003.-19 iyun.- S.8.
2004
255.Gündəlikdən sətirlər; Mən qış günəşiyəm,
sən yaz səhəri; Daha məhəbbətdən yaza bilmirəm...;
İsmin bəlli; Bir şəhid ünvanlı evə köçmüşəm...
/T.Qurban //Azərbaycan.-2004.- № 12.- S.119-122.
256.Mən qış günəşiyəm, sən yaz səhəri; Daha
məhəbbətdən yaza bilmirəm...; Sənin səsində
/T.Qurban //İqtisadiyyat .-2004.-31 dekabr.-S.16.
257. “Şuşa-Laçın” məhkəməsi; Ana, iki ana...:
Şamil Salmanova; Qürbətdə görüş /T.Qurban
//Kəndlər: Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatı
laureatlarının şeir antologiyası.- B., -2004.-S.172175.
2005
258.Qurbanın olum /T. Qurban //Ədəbiyyat
qəzeti.-2005.- 7 yanvar.- S.4.
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259.Mərdəkanda
boya-başa
çatıbsan...:
[Qılman İlkinin 85 illiyi münasibətilə] /T. Qurban
//Yazıçı: “Oğuz eli” qəzetinin ayrıca buraxılışı.2005.-№ 3-4 .- fevral.-S.18.
260.Salman Rüşdi /T.Qurban //Vəhdət.-2005.7 oktyabr.-S.16.
2007
261.Göyçə çiçəkləri; Oxuyuram; Hissin
cilovunda; Bilmədim /T.Qurban //Ədəbiyyat qəzeti.2007.-14 sentyabr.-S.4.
2008
262.Nüşabə yanğısı: [Azərbaycan Yazıçı
Qadınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyinin sədri Nüşabə
Məmmədli haqqında] /T. Qurban //Ekspress.- 2008.27-29 dekabr.- S.15.
2009
263.Həmişə haqlı Bəxtiyar: [Bəxtiyar Vahabzadənin “Sadə adamlar” poemasında təqdim etdiyi
Qümer Bəşirovun “Namus” romanı haqqında]
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/T.Qurban //Elimiz, günümüz.- 2009.- № 7.- iyul.S.2.
264.Sənətin işığı: Ramiz Fasehə ithaf
/T.Qurban // Ekspress.- 2009.- 31 yanvar -2 fevral.S.14.

Poemalar
1968
265.Zamanla danışıram /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri .- 1968.- 7 noyabr. - S.2.
1972
266.Qardaşlıq himni /T.Qurban //Azərbaycan .-1972.- № 10.- S.82-84.
1985
267.Xilaskarlar yanında /T. Qurban //Ulduz.1985.-№ 5.- S.17-18 .
268.Ömrün cavan yaşı /T. Qurban //Ədəbiyyat
və incəsənət.-1985.-5 iyul. - S.2.
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1990
269.Hacı Zeynalabdin: [bir fəsil] /T. Qurban
//Kommunist.-1990.-21 sentyabr. - S.4.
270.Məzarım başından kəsilsə ayaq...: [Bir
parca] /T. Qurban // Laçın.-1990.- 21 iyul.- S.3.
1991
271.Hacı Zeynalabdin:[bir parça] /T. Qurban
//Bakı.-1991.-29 may. - S.3.
1997
272.Sara: [ bir hissə] /T. Qurban //Bakı post.1997.- 18 mart, may, iyun. - S.4.
1999
273.“Sara”: Poemadan
parça /T.Qurban
//İqtisadiyyat.-1999.- 28 may- 3 iyun.- S.4.
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2001
274.Bülbülə: [bir parça] /T. Qurban //Hacı
Davud. Bülbülə: Bakının Bülbülə kəndi haqqında:
[Məlumat kitabı].- B., 2001.-S.3-5.

NƏSR ƏSƏRLƏRİ
Oçerklər
1956
275.Səməd yeni bilet almışdır: [V.Strua adına
Gəmi Təmiri Zavodunun fəhləsi Səməd Seyidov
haqqında] /T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1956.30 mart. – S.4.
1957
276.Fəridə /T. Qurban //Azərbaycan pioneri.1957.-14 iyul.- S.3.
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1958
277.20 ildir ki... /T.Qurban //Bakı.-1958.9 sentyabr.- S.3.
1962
278.Sizdən razı deyilik: [Bakı Diyircəkli
Yastıq Zavodunun işi barədə] /T. Qurban //Bakı.1962.-26 iyun. -S.2.
1963
279.Alovda bərkimiş qardaşlığımız: [“Kommunist”qəzetinin 1941-1945-ci illərdə nəşr olunmuş
saylarında xalqlar dostluğuna həsr olunmuş
materiallar] /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.1963.- 7 iyul.- S.3.
280.Buludlardan yuxarıda: [Kəlbəcər rayonundakı “Pravda” kolxozunun əməkçiləri barədə]
/T.Qurban //Kommunist.-1963.-20 avqust. - S.2.
281.Deputat qız: [Bakıdakı 1 nömrəli Ayaqqabı Fabrikinin növbə rəisi, Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin deputatı Leyla Hacıyeva haqqında]
/T.Qurban //Kommunist.-1963.-29 mart. - S.2.
64

282.Əbədi şöhrət timsalı: [Sovet İttifaqı
Qəhramanı Gəray Əsədov haqqında] /T. Qurban
//Kommunist.-1963.-9 may.- S.3.
283.Sənin əmək kitabçan: [Bakıdakı Sov.İKP
XXII qurultayı adına Neftayırma Zavodunun
əməkçiləri haqqında] /T.Qurban //Kommunist.1963.-24 avqust.- S.2.
284.Torpağa su gəlir: [Bərdə rayonundakı N.
Nərimanov adına kolxozun əməkçiləri haqqında]
/T.Qurban //Kommunist.-1963.-3 sentyabr.- S.3.
1965
285.İkinci ad: [Uşaq evində böyümüş bir gənc
haqqında] /T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1965.6 avqust.- S.2.
286.Onlar xəstələnməsin: [Qax rayonundakı
26 Bakı komissarları adına kolxozun baytar həkimi
Soltan Babayev haqqında] /T.Qurban //Kommunist.1965.-24 noyabr.- S.3.
1967
287.Dənizə düşən işıq: [Kimyaçı alim,
professor, pedaqoq Səkinə Ələkbərova haqqında]
/T.Qurban //Kommunist.-1967.-5 dekabr.- S.2.
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288.Elçilərin ağsaçlısı və az yaşlısı:
[Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları Mustafa
Topçubaşov və Gülxanım Yunusova haqqında]
/T.Qurban
//Ədəbiyyat
və
incəsənət.-1967.12 avqust.- S.3.
289.Qırılmaz tellər...: [Toxucu qız Səidə
Əliyeva haqqında] /T. Qurban //Kommunist.- 1967.13 aprel.-S.2.
1968
290.Qəçrəşdə olmusanmı?: [Qubanın Qəçrəş
kəndi haqqında] /T. Qurban // Kommunist.-1968.11 oktyabr.- S.4.
1969
291.Xilaskarların həkimi: [Moskvalı həkim
Teymur Babayev haqqında] /T.Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1969.-27 fevral.- S.4.
1970
292.Tellər səsdən düşməsin: [Bakı Şəhərlərarası Telefon Stansiyasının mühəndisi Südabə
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Məmmədova haqqında] /T. Qurban //Kommunist.1970.-22 may.- S.3.
1971
293.Ayrılıq heç kəsə qismət olmasın!: [Nəsimi
rayonu VVAQ şöbəsinin müdiri Səlimə Əbdülməcidova haqqında] /T.Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1971.-21 sentyabr.- S.3.
294.Əbədi səadət: [Bülbülə qəsəbəsində
yaşayan neftçi Qulam Əbiyev və ailəsi haqqında]
/T.Qurba //Kommunist.-1971.-28 aprel.- S.3.
295.Tarla qəhrəmanı: [Lənkəran rayonunun
“Komsomolun 50 illiyi” adına kolxozun çay
becərəni Maral Məmmədova haqqında] /T.Qurban
//Sovet kəndi.-1971.-25 dekabr.- S.2.
296.Yeni bir nəğmə ucaldı: [Müharibə
iştirakçısı Ağadadaş Həsən oğlu Qədimov haqqında]
/T. Qurban //Kommunist.-1971.-23 fevral.- S.2.
1972
297.Qanadlar: [Xanım Cəbiyevlər ailəsi haqqında] /T. Qurban //Kommunist.-1972.- 28 aprel.S.2.
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298.Mehdiyə məktub gəlir: [Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə haqqında] /T.Qurban
//Kommunist.-1972.-23 fevral.- S.2.
1973
299.Dalandan uzanan yol: [Xırdalan qəsəbəsi
haqqında] /T. Qurban //Kommunist.-1973.-17 iyun.S.2.
300.Qatar dənizə gedir: [Artyom adası
haqqında] /T. Qurban //Kommunist.-1973.- 1 may.S.2.
1975
301.Cəbhədə kəsilmiş nigah: [Böyük Vətən
müharibəsi iştirakçısı Səfər Atamalı oğlu Əsgərov
haqqında] /T.Qurban //Azərbaycan qadını.-1975.№ 11.-S.19.
1976
302.Bacı məhəbbəti göylər qədərdir: [Sovet
İttifaqı Qəhramanı Hüseynbala Əliyevin bacısı Sara
xanım haqqında ] /T. Qurban //Bakı.-1976.-5 mart.S.3.
68

303.“Bakı fəhləsi”nin kəndli övladı: [“Bakı
fəhləsi” Maşınqayırma Zavodunun fəhləsi Rauf
Şahbazov haqqında] /T.Qurban //Bakı.-1976.8 iyul.- S.3.
304.İşıq nöqtəsi: [Fəhlə Müşkül Mirzəyev
haqqında] /T. Qurban //Bakı.-1976.-21 dekabr.- S.3.
305.Oda sədaqət: [SSRİ Ali Sovetinin
deputatı,fəhlə Oqtay Bağırov haqqında] /T. Qurban
//Kommunist.-1976.-19 iyun.- S.2.
1977
306.Ağır yüklü: [Bakı Vaqon Təmiri zavodunun əməkçiləri barədə ] /T. Qurban //Bakı.-1977.21 may.- S.3.
1978
307.Çəkic səsi
may.-S.3.

/T. Qurban //Bakı.-1978.-12
1979

308.İki ömürlü: [Böyük Vətən müharibəsi
iştirakçısı Mürsəl Mürsəlov haqqında] /T. Qurban
//Bakı.-1979.-9 mart.-S.2.
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1980
309.Əsrin fəhlə yaşıdı
1980.-12 yanvar.-S.2.
1981

/T. Qurban //Bakı.-

310.İşıq seli: [Bakı Mayesiz Transformatorlar
Zavodunun yığıcısı Rəfiqə Səfərova haqqında]
/T.Qurban // Bakı.-1981.-2 aprel.-S.3.
1984
311.41-də doğulan fəhlə qardaşım /T.Qurban
//Bakı.-1984.- 3 fevral.- S.2.
1989
312.Belarusiyada Azərbaycan pəhləvanı
/T.Qurban //Bakı.-1989.-10 avqust.- S.2.
1990
313.Əsirlikdə görüş /T. Qurban //Dalğa.-1990.25 dekabr.- S.4.
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314.Mütləq Bakıya qayıdacağam!: [M.Ə.Rəsulzadənin oğlu Azər haqqında] /T.Qurban
//Respublika.-1990.-28 iyul.- S.2.
1991
315.İki qardaş-bir ürək /T.Qurban //Ədəbiyyat
qəzeti.-1991.-6 dekabr.- S.4.
1992
316.Məhəmməd Əmin oğlu Azər: [M.Ə.Rəsulzadənin oğlu haqqında] /T.Qurban //Ədəbiyyat
qəzeti.-1992.- 1 may.- S.3.

Novella, pyes və povest
1983
317.Döyülür qapısı anonimçinin: [Mənzum
novella] /T. Qurban //Kirpi.-1983.-№ 14.- S.7.
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1986
318.Niyə dərsə gəlmisən?: [Novella] /T.Qurban // Azərbaycan.-1986.-№ 6.-S.46.
1991
319.“Manifest”i kim yazıb?: [Mənzum novella] /T. Qurban //Kirpi.-1991.-№ 19.-S.11.
1994
320.Dönməzlik: [Tarixi povest] /T. Qurban
//Bakının səsi.- 1994.-11 may.-10 avqust.-№ 10-14.S.8.
1997
321.Sara: “Yaşayan ömür” mənzum pyesinin
ikinci hissəsi /T. Qurban //Bakı post.-1997.- avqust.S.4.
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1998
322.Bağırov körpüsü: [Sənədli povest]
/T.Qurban // İstiqlal.-1998.- 7 oktyabr- 17 noyabr.S.3-4.
1999
323.Üç məzar başında yada düşənlər:
[Sənədli povest] /T. Qurban //Bakı post.-1999.11 noyabr.- S.2-3.
2004
324.Azərbaycan davası: 27 şəkildən ibarət
tarixi dram: Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan
olmasının 120 illiyinə həsr olunur /T.Qurban
// Tele-həftə.-2004.-10 aprel.-S.14.
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Satira və yumor
1969
325.Qəribə əhvalatlar /T.Qurban //Kommunist.- 1969.-14 dekabr.- S.2.
1970
326.Qəribə əhvalatlar /T.Qurban //Kommunist.-1970.-12 mart.- S.2.
327.Töhmət ləğv olundu, amma... /T. Qurban
//Kirpi.-1970.-№ 10.-S.7.
1971
328.Qızınmadılar istisinə... /T.Qurban //Kommunist.-1971.-10 fevral.- S.2.
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Dövri mətbuatda və məcmuələrdə
capdan cıxmış məqalələr
1951
329.Doğma Bakıda /T. Qurban //Azərbaycan
pioneri.-1951.-23 iyun.- S.1.
1954
330.Nəşriyyatlarımıza bir neçə söz /T. Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1954.-10 dekabr.- S.4.
1955
331.Balacalar üçün kitab: [H Abbaszadənin
yeni çapdan çıxan”İlqar”kitabı haqqında] /T. Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1955.-24 avqust.- S.4.
1956
332.Satirik hekayələr: [Seyfəddin Abbasovun
“Hekayələr” kitabı haqqında] /T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1956.- 8 fevral.- S.4.
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1957
333.Düşərgənin balaca sahibləri: [Azərbaycan
kənd təsərrüfatı və tədarük işçilərinin Şüvəlandakı 3
nömrəli pioner düşərgəsindən reportaj] /T. Qurban
//Azərbaycan pioneri.-1957.-9 iyul.- S.4.
334.Kukla Teatrı haradadır?: [Redaksiyaya
məktub] /T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1957.12 iyul.- S.4.
1958
335.Dənizçilər məktəbində: [Xəzər Dəniz
Donanması İdarəsinin Bakı Dənizçilik Məktəbindən
reportaj] /T. Qurban //Bakı.-1958.-8 oktyabr. - S.3.
336.Gənclərin əmək fəallığı: [Dzerjinski adına
zavoddan reportaj] /T. Qurban //Bakı.-1958.8 sentyabr.- S.3.
337.Kömək: [“Orjonkidzeneft”in 4-cü mədənindən reportaj] /T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.1958.- 22 iyun.- S.4.
338.Mənim
hədiyyəm:
[Gənclər
günü
münasibətilə] /T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.1958.- 11 iyun.- S.4.
339.Ölməz sənətkarlıq nümunəsi: [M.
Füzulinin “Leyli və Məcnun”poemasının sənətkarlıq
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xüsusiyyətləri haqqında] /T. Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1958.- 10 dekabr.- S.3.
340.Səmimi məktub: [Azərbaycan və Albaniya
tələbələri arasında olan dostluq əlaqələri haqqında ]
/T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1958.-28 noyabr.S.3.
1959
341.Bakı-Leninqrad-Moskva: [Bakı Universiteti tələbələrinin Leninqrad və Moskva şəhərlərinə
səfəri haqqında] /T. Qurban //Azərbaycan gəncləri.1959.-22 fevral.- S.3.
342.İşimizi yüksək tələblər səviyyəsinə qaldıraq: [ADU-nun komsomol təşkilatının fəaliyyəti
haqqında] /T.Qurban //Lenin tərbiyəsi uğrunda.1959.-4 dekabr.- S.2.
1960
343.Həyatın tələbi belədir: [İşləyən gənclərin
ali təhsilə cəlb olunması haqqında] /T.Qurban
//Azərbaycan gəncləri.-1960.-26 oktyabr.- S.3.
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1961
344.Dost sözü şirin olar: [Gənc alban şairi
Behcət Çermanın “Dost sözü” kitabı haqqında]
/T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.-1961.-18.mart.S.8.
345.Gənc şairin ilk kitabı: [Əsgər Ələsgərovun
“Qarabağ haqqında nəğmə” kitabı haqqında]
/T.Qurban //Azərbaycan gəncləri.-1961.-13 dekabr.S.4.
1962
346.Ada addımlayır: [Qum adasında neft
mədəninin mudiri Nazim Əliyev haqqında]
/T.Qurban //Kommunist.-1962.-29 iyun.- S.4.
347.Ağ daşların şeiriyyəti: [Bakı Baş Tikinti
İdarəsinin 9 №- li kontorunun briqadiri Ağakərim
Rüstəmov haqqında] /T. Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.-1962.11 avqust.- S.6.
348.Alimlər ailəsi: [Gədəbəy rayonunun
Söyüdlü kəndinin övladları Teymur Qoşqar,Yetər,
Hürü, Şamil, Cəmil,Gülnar,Gülara Əhmədlilər
haqqında] /T. Qurban //Kommunist.-1962.-28 aprel.S.3.
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349.Ayrılan deyildir ürəklərimiz!: [Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu tələbələrinin həyatından
reportaj] /T.Qurban //Kommunist.-1962.-30 dekabr.S.3.
350.Azərbaycan kitabxana işçilərinin birinci
qurultayı /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.1962.-14 aprel.- S.2.
351.Dörd bacı, bir qardaş: [N Nərimanov
adına
Toxuculuq
Kombinatından
reportaj]
/T.Qurban //Bakı.-1962.-7 aprel.-S.2.
352.Əbədi şöhrət şəhərində: [Volqoqrad səfəri
barədə] /T. Qurban //Bakı.-1962.-4 iyul.- S.4.
353.Həyacanlı ürəklər: [Ali məktəblərə tələbə
qəbulu barədə] /T. Qurban //Bakı.-1962.-6 avqust.S.3.
354.Kömək əli: [Bakıdakı Oktyabr İnqilabı
adına Vaqon Təmiri zavodunun fəhləsi Rafiq
Rzayev haqqında] /T.Qurban //Bakı.- 1962.24 aprel.- S.2.
355.Sakit! İmtahan gedir: [ADU-ya qəbul
imtahanları ilə əlaqədar] /T.Qurban //Azərbaycan
gəncləri.-1962.-8 avqust.-S.3.
356.Səyyahlar görüşərkən...: [Volqaboyu səfər
təəssüratı] /T. Qurban //Bakı.-1962.-28 iyul.- S.4.
357.Volqa sahillərində: [Müəllifin səfər
təəssüratı] /T. Qurban //Bakı.-1962.-28 iyun.- S.4.
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358.Volqoqrad dənizi ilə:[Səfər təəssüratı]
/T.Qurban //Bakı.-1962.- 6 iyul.- S.4.
1963
359.Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi
salnaməsində /T. Qurban //Azərbaycan kommunisti.1963.- №10.- S.71-76.
360.Bir süfrə başında...: [Lenin ordenli buruq
ustası Hacıməmməd Hacıyev haqqında] /T. Qurban
//Bakı.-1963.-16 mart.- S.2.
361.Düzlər səslənən zaman: [Volqa sahillərində vuruşmaların 20 illiyi münasibətilə jurnalistin
qeyd dəftərindən] /T.Qurban //Kommunist.-1963.1 fevral.- S.3.
362.Xalqlar dostluğunun faşizm üzərində
böyük qələbəsi /T. Qurban //Azərbaycan Dövlət
Universitetinin Elmi Əsərləri:Tarix və fəlsəfə ser.1963.-№ 4.- S.39-51.
363.Xalqların əziz dostu: [V.İ Lenin haqqında]
/T. Qurban //Kommunist.-1963.-21 aprel.- S.1.
364.Qardaşlıq ordusu: [Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanları Bəxtiyar Kərimov, İsrafil
Məmmədov, Qafur Məmmədov,Mehdi Hüseynzadə
və s. haqqında] /T. Qurban //Azərbaycan gəncləri. 1963.- 22 fevral.-S.2.
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365.Rəhbərin vətənində: [Ulyanovsk şəhəri
haqqında səfər təəssüratı] /T. Qurban //Bakı.-1963.18 aprel.- S.3.
366.Səmimi yoldaş: [Azərbaycan SSR Ali
Sovetinə deputatlığa namizəd, mərkəzi qastronomun
satıcısı Gülnarə Məcid qızı Məhərrəmova haqqında]
/T. Qurban //Kommunist.-1963.- 5 mart.- S.3.
367.Sənətkarlıq nümunəsi: [“Rus möcüzəsi”
sənədli filmi haqqında] /T.Qurban //Ədəbiyyat və
incəsənət.- 1963.- 10 avqust.-S. 8.
1964
368.Ataların yolu ilə: [Sov.İKP XXII qurultayı
adına Neftayırma zavodunun operatoru Cabir
Quliyev
haqqında]
/T.Qurban
//Azərbaycan
gəncləri.-1964.-26 fevral.- S.3.
369.Ədəbiyyat səhifəsi yüksək səviyyəli
olmalıdır: [Rayon qəzetlərində] /T.Qurban //Azərbaycan kommunisti.-1964.-№ 4.S.83-86.
370.Mədən yolunda: [Ə.Nəcəfovun “Mədən
yolu” şeirlər kitabı haqqında] /T.Qurban //Kommunist.- 1964.- 31 mart.

81

1965
371.Bağışlamaqmı? Yox!: [Böyük Vətən
müharibəsi illərində faşizmin törətdiyi faciələr
haqqında] /T. Qurban //Kommunist.-1965.-6 mart.S.2.
372.Xalqlar dostluğunun böyük qələbəsi:
[Böyük Vətən müharibəsi illərində xalqlar dostluğu]
/T. Qurban //Azərbaycan.-1965.-№ 7. -S.126-135.
373.Vətən eşqi /T.Qurban //Azərbaycan
gəncləri.- 1965.- 9 may.- S.4.
1968
374.Qəhrəmanlar birliyi: [Böyük Vətən
müharibəsi qəhrəmanları haqqında] /T.Qurban
//Bakı.-1968.-8 may. –S.3.
375.Yarım saatın yeddi il süründürülməsi:
[Ərizələrə baxılmasında süründürməçilik barədə
felyeton] /T. Qurban // Bakı.-1968.- 29 may.- S.3.
1969
376.Köç: [Təzə mənzillərdən etüdlər] /T.Qurban //Kommunist.-1969.- 31 dekabr.S.2.
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377.Zamanın izləri /T. Qurban // Kommunist.1969.- 6 noyabr.-S.2.
1971
378.Ayrılıq heç kəsə qismət olmasın: [Ailə elə
bir dünyadır ki;...məsləhət guşəsi, bir neçə məqalə]
/T.Qurban /Azərbaycan gəncləri.- 1971.- 21 sentyabr.- S.2.
379.Gündəlikdən sətirlər: [Müəllifin Almaniya Demokratik Respublikasına səfəri barədə]
/T.Qurban //Bakı.-1971.-13 sentyabr.- S.2.
1972
380.Dostluq yolu qəhrəmanlıq yoludur:
[Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi illərində]
/T.Qurban // Azərbaycan kommunisti.-1972.-№10.S.39-46.
381.Həzidən danışırlar: [Pribaltika səfərindən
xatirələr] /T. Qurban //Ulduz.-1972.-№ 7.-S.30-32.
382.Səhifələr dostluqdan danışır: [“Kommunist” qəzetinin Böyük Vətən müharibəsi illərində
döyüşçülərimiz arasında dostluq və qardaşlıq
ideyasını təbliğ etməsi haqqında] /T.Qurban
//Azərbaycan.-1972.-№ 11.-S.174-175.
83

1974
383.Əhatəli,dürüst və kəsərli yazmalı: [Mətbuat mövzusunda] /T. Qurban //Kommunist.-1974.28 mart.- S.2.
1983
384.“Kommunist” qəzeti yazırdı: [Böyük
Vətən müharibəsinə həsr olunmuş məqalə haqqında]
/T. Qurban //Kommunist.-1983.-2 fevral.- S.2.
1985
385.Kökümüzdən ucalaq: [Adət və ənənələrimiz haqqında] /T. Qurban //Bakı.-1985.-29 iyul.- S.4.
1986
386.Sibir torpağında: [Yol qeydləri] /T.Qurban
//Kommunist.-1986.-8 avqust.- S.3.
1987
387.“Pribaltika dəftəri”ndən:[Yol qeydləri]
/T.Qurban //Azərbaycan.-1987.-№ 11.-S.172-185.
84

1989
388.Dağlarda qəza,yoxsa rayon mərkəzində
faciə?: [Kəlbəcərdə vertalyot qəzası nəticəsində
həlak olmuş şəhidlər haqqında] /T.Qurban
//Gənclik.-1989.-№12.-S.13-15.
1991
389.Hər yerdə həmyerlilər: [Pribaltika
ölkələrinə səfəri barədə] /T.Qurban //Bərəkət.-1991.13,14,15 avqust.- S.1.
390.İki qardaş-bir ürək: [Müsavat partiyasının
siyasətinin fəal təbliğatçıları olmuş Səmədbəy və
Əlibəy Bəylərovlar haqqında] /T.Qurban //Ədəbiyyat və incəsənət.-1991.- 6 dekabr.- S.6.
391.Qazaxıstan görüşləri: [Səfər təəssüratı]
/T.Qurban //Ulduz.- 1991.-№ 3.-S.24-30.
392.Peredelkinoda Dağlıq Qarabağ günləri:
[Moskva mətbuatında azərbaycanlılara atılan
böhtanlar haqqında] /T.Qurban //Azərbaycan.-1991.21 noyabr.-S.3.
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1993
393.“İmamzadə”nin işığında: [Suraxanı rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini ilə
müsahibə]
/Müsahibəni
apardı:
M.Rzayeva
/T.Qurban //Ədəbiyyat qəzeti.-1993.-13 avqust.S.2-3.
1994
394.Böyük mürşüdümüz: [M.Ə. Rəsulzadə
haqqında.] /T.Qurban //Bakının səsi.- 1994.28 yanvar-3 fevral.- S.2.
1995
395.Onun həyatı - xalqın həyatıdır: [M.Ə.Rəsulzadənin vəfatının 40 illiyi münasibətilə]
/T.Qurban //Bakının səsi.-1995.-1,8 mart.-S.3-4.
1996
396.Əqlin, hissin cizgiləri: [İ.Ağayevin “Mənzum şeirlər” kitabı haqqında] /T.Qurban //Şəhriyar.1996.-21 noyabr.- S.3.
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397.Əsrdə düşmənimiz: [1918-ci il mart
hadisələri haqqında] /T.Qurban //Bakının səsi.1996.-27-31 dekabr.-S.3.
398.Hər oxuyan Molla Pənah olmaz, hər
varlanan Hacı Zeynalabdin /T. Qurban //Bakı post.1996.-15 mart.- S.3.
399.Türkiyə qürbətdir, Rusiya vətən?:
[M.Ə.Rəsulzadə və N.Nərimanov haqqında]: Birinci
məqalə /T.Qurban //Bakı post.-1996.- 9 may.- S.3.
400.Türkiyə qürbətdədir, Rusiya vətən?:
İkinci məqalə /T.Qurban //Bakı post.-1996.14 iyun.- S.3.
1997
401.Əsrdə düşmənimiz: [1918-ci il mart
hadisələri haqqında] /T.Qurban //Bakının səsi.1997.-18-24 yanvar.- S.3.
402.Rəsul Rza şeirinə düzəliş, yaxud
məddahlığın aqibəti: [N.İsmayılovun”Heydəri kimə
bənzədim?”şeiri haqqında] /T Qurban //Bakı Post.1997.-№ 4.- Avqust.- S.3.
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1998
403.Alimliyin təsdiqi: [Filologiya elmləri
doktoru Şamil Salmanovun anadan olmasının 65
illiyi münasibətilə] /T.Qurban //Bakı.-1998.7 avqust.-S.3.
404.Ramanalı kimdir?: [Ağabala Ağayev
haqqında] /T. Qurban //Bakı.-1998.-26 iyun.- S.3.
1999
405.Hacı Zeynalabdin Tağıyev: Ömür boyu və
yubiley yaşında /T.Qurban //Azərbaycan.-1999.№ 9.-S.164-171.
406.Ramanalı kimdir? /T.Qurban //Ağayev
Ağabala. Ömrün izləri.-B., 1999 .-S.397-400.
2001
407.Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Azərbaycanda ədəbi proses /T.Qurban //Azərbaycan.-2001.№ 5.-S.167-174.
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2002
408.Bülbülədə iki Sonam /T. Qurban //Sona
Bağırova. Pozulmaz izlər...: [Bədii-publisist
məqalələr, oçerklər, müsahibələr].-B., 2002.- S.7779.
409.Xalq Cümhuriyyətinin əməl varisi:
[A.Mütəllibov haqqında ] /T.Qurban //Elin sözü.2002.-12 may.- S.4.
410.Şair rəssam - rəssam şair: [Ön söz]
/T.Qurban // Kazımlı Əbdülağa. Fırça və qələm.-B.,
2002.- S.5-6.
2003
411.Bu gün Hacı Zeynalabdini unudanlar M.
Ə.Rəsulzadənəni də yada salmırlar /T.Qurban
//Vəhdət.-2003.-30 yanvar.- S.8.
2004
412.Milli idealogiyamızın banisi: Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə -120 /T. Qurban //Vəhdət.- 2004.31yanvar.- S.6.
413.Şairin yeni kitabı: [“Məcra”adlı yeni
kitabının çapdan çıxması ilə əlaqədar müəlliflə
89

müsahibə] /Müsahibəni apardı:Q Nağıyev /T.Qurban
//Vəhdət.-2004.-24 dekabr.- S.11.
414.Şərəfsiz - şöhrət atında...: Şöhrət ordenini
döşünə taxdı, Böyük Üzeyirə qaralar yaxdı:
[Ü.Hacıbəyova
məxsus
əşyaların
R.Xəlilov
tərəfindən mənimsənilməsi haqqında] /T.Qurban
//Vəhdət.- 2004.-10 dekabr.-S.11.
415.Zülmkar kimdir, günahkar kim?:
Akademik Kamal Talıbzadə atası Abdulla Şaiq
barədə məlumatlarda yanlışlığa yol verib /T.Qurban
//Nəbz.-2004.-19 avqust.- S.15.
416.Zülmkar kimdir, günahkar kim?:
Azərbaycan
yazıçıları
azğın
daşnaqların
sayıqlamalarını alt-üst etmək əvəzinə, bəzi hallarda
mənfur məqsədləri təsdiqləmək məcburiyyətində
qalırdılar /T. Qurban // Nəbz.-2004.- 26 avqust.-S.12.
417.Zülmkar kimdir, günahkar kim?:”Qabusnamə”nin erməni xainliyindən bəhs edən 121-ci
səhifəsi azəri manqurtlarının qəzəbinə gəldi
/T.Qurban //Nəbz.- 2004.- 28 avqust.- S.11;
4 sentyabr.- S.11; 9 sentyabr .-S.13; 11 sentyabr .S.12;16 sentyabr.-S.13; 18 sentyabr .-S.11.
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2005
418.Arxivdən ucalan səs: [“Moskovskiy
komsomoles”qəzetinin 2004-cü il dekabr tarixli
sayında S.Samdelova və Y.Roşupkinin məqaləsinə
cavab] /T. Qurban //Vəhdət.-2005.-7 yanvar.-S.11.
419.Erməni deputat seçmək istəyənlərin
damarlarından erməni qanı axır:[Dağlıq Qarabağda
parlament seckiləri ilə bağlı müəlliflə müsahibə]
/Müsahibəni hazırladı:N.Sədullaqızı /T.Qurban
//Vəhdət.-2005.-19 avqust.-S.5.
420.H.Z Tağıyev məktəbinin doxsan yaşlı
məzunu: [Qılman İlkinin 90 illiyi münasibətilə]
/T.Qurban //Yazıçı: “Oğuz eli”qəzetinin ayrıca
buraxılışı.-2005.-№ 3.-4 fevral.-S.18.
2006
421.Bir ailənin faciəsi: [Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin
banisi
Məhəmməd
Əmin
Rəsulzadənin ailəsi haqqında]/T.Qurban //Ekspress.2006.- 4-6 mart.- S.17.
422.Bu kitabı varaqladıqca...: [Elmira Abdullayevanın atası Xalq artisti Əlibala Abdullayev
haqqında yazdığı kitab haqqında] /T.Qurban
//Ekspress.-2006.-13 yanvar.-S.12.
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423.Cümhuriyyət tələbələri: [Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Avropa ölkələrinə ali
təhsil almağa göndərilmiş 100 nəfər gəncin taleyi
barədə] /T. Qurban // Mədəniyyət dünyası.- 2006.№ 13.-S.5-33; № 14.- S.25-43.
424.Qırmızı
Azərbaycan:
Nərimanovun
həyatına son qoyan təyyarə qəzası barədə
bilmədiklərimiz /T. Qurban //Ekspress.- 2006.24 fevral.-S.12.
425.Mikayıl Rəfili və Mir Cəfər Bağırov
/T.Qurban //Azərbaycan.-2006.-№ 6.- S.127-144.
426.Tələbəmin yadigarı - Füzulinin misraları
/T.Qurban //Azərbaycan pedaqogikasının sərv
ağacı:Müasirləri akademik Rəfiqə Mustafayeva
haqqında: 70 illiyi münasibətilə.-B., 2006.- S.169171.
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Bir yarpaq ömru yaşa.......... 148
Bir yaşamaqdansa.. .............. 1
Birləşən sular .......... 6
Bizim gənclik ..........56
Bizim həyətdə.......... 82
Bu diyara həsrət ilə... .......... 208
Bu gün bayram günüdür .......... 57
Bu şəhər .......... 4
Buludlardan yuxarıda.......... 280
Bura ellər axışır.......... 83, 102
Bura gətirilmiş 26-lar..........1,6, 49
Buruqlar içində, masa dalında.......... 3, 105
Bülbülə .......... 14, 274
Bülbülün söhbəti........... 1
Bütövlük .......... 209
Canavar .......... 243
Cangüdəni var .......... 230
Canlı heykəl .......... 141,144
Cenevrə... .......... 251
Çernobıl qəhrəmanı ..........196
134

Cəbhədə kəsilmiş nigah ..........301
Cəfər abidəsi ..........166
Cıdır düzündə .......... 6
Culfada .......... 201
Cümə axşamları .......... 251
Çeçen nəğməsi.......... 222
Çəkic səsi ..........307
Dağ sürüşdü... .......... 180
Dağlarda işıq .......... 1,71,75
Daha məhəbbətdən yaza bilmirəm... .......... 255,256
Dalandan uzanan yol ..........299
Danış, gəncliyim,danış ! ..........93
Daş atdılar .......... 6
Dayımın ad günləri .......... 176
Deputat qız ..........94, 281
Dəniz də çaya axıb.......... 3,105
Dənizə düşən işıq ..........287
Dənizə qar yağır ..........137
Dəyirman daşında yazılar gördüm............ 1,6
Dirilik gəmisi ..........19
9 may nəğməsi .......... 3
Dostların şəkli.......... 34
Dostlugun gücü ..........2
Dostluq və qəhrəmanlıq səhifələri .......... 5, 9
Dovşan dərisi ..........72
Dönməzlik ..........11, 320
135

Dörd fəsil yaşadım ..........6,138
Döyülür qapısı anonimçinin ..........317
Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət ..........15
El yolu ..........6
Elçilərin ağsaçlısı və az yaşlısı .......... 288
Elə bildin... ..........197
Elə oyna ki ..........84
Ellər sevinir ..........42
Eşqin kəsəri ..........6,115
Etirafnamə ..........218
Evimdə balaca günəşim yanır ..........6,139, 145
Eynək .......... 85
Əbədi səadət ..........294
Əbədi şöhrət timsalı.......... 282
Əfqan fəhləsi ..........149
Əkizlər .......... 3,6
Əlbəyaxa ......... 182
Ərəb qardaşa məktub .......... 175
Əsgər Vüqarı .......... 212
Əsirlikdə görüş ..........313
Əsrin fəhlə yaşıdı .......... 309
Əsrlərin həftəsi ..........58
Faciə rolu .......... 4
Fəlakətlə üz-üzə .......... 9
Fərhadla görüşdüm Daşkəsəndə mən.......... 150
Fəridə ..........276
136

Fikir.......... 3
Fırfıra .......... 235
Futbolçu .......... 73
Gecələr.......... 172
Gedirəm ömrümün payız fəslinə ..........6,135
Geyirəm əynimə ev paltarımı ..........130
Gəldi belə bir zaman ..........129
Gəldim Nardarana.......... 14
Gəlincik ........... 3
Gəmi ..........227
Gəmidə ad günü ..........3,106
Gəncliyim ..........59
Gərəkdir mənə ..........177
Görüş .......... 19
Görüşünə gəlirəm ..........10,187
Göy göl gözəlliyi.......... 173
Göyçə çiçəkləri .......... 261
Göygöl .......... 193
Gözəldir ..........207
Gözəlin də eybi var ..........3,35
Gözəllik yarışı ..........8, 178
Gözəlliyin işığı .......... 234
Gözəlsən, əsrimin qəhrəman qızı! .......... 6,103, 151
Gözlə görünməyən körpü qurmuşam .......... 173
Gözlərin qarasında .......... 3
Gözlük .......... 4
137

Gül məhəbbəti.......... 6
Gündəlikdən beytlər ..........210
Gündəlikdən sətirlər.......... 255
Günəş kimi ..........26, 43
Günəş yatanda .......... 1,92
Günəşə öyrənmişəm ..........3,6,112,114
Hacı Zeynalabdin ..........269,271
Hardayam?! .......... 4
Hanı o ürəyin........... 6
Hava şarı .......... 179
Heç bilmirəm... .......... 180
Hədiyyə .......... 60
Həqiqət olduğu kimi ..........18
Həmən... .......... 236
Həmişə haqlı Bəxtiyar ..........263
Həzi yaşında... .......... 206
Himn .......... 19
Hissin cilovunda .......... 261
Hüseynbala .......... 6
Xalq nəzarəti qruplarında təşkilat işi ..........7
“Xançobanı” .......... 181
Xatirə .......... 36
Xatirə kimi .......... 4
Xəritə ........ 3,6
Xəsis və təqvim ..........74
Xətrini istər ........... 4
138

Xəzər nəğməsi .......... 21
Xilaskar yanında.......... 14
Xilaskarlar yanında.......... 188, 267
Xilaskarların həkimi ..........290
“Xitabət kürsüsünü...” .......... 165
Xoruz .......... 182
İki qardaş.......... 50
İki qardaş-bir ürək ..........315
İki ömürlü .......... 308
İki rus çayı .......... 22
İkinci ad ..........285
İliç lampaları.......... 27
İlk baharın yaşadı ..........124
İlk dəfə səs verəndə .......... 28,44,46
İlk məhəbbət nəğməsi ..........175
İmtahana gəlmişik .......... 225
İmtahana gəlmişik ..........231
İncitdin ruhunu şah sənətkarın .......... 223
İndi bildim ..........227
İnqilab övladları.......... 4,125
İnsan .......... 192
İnsan balasısan... ..........230
İnsanları düşünməyə çağırıram ........... 4,6
İsa bulağı.......... 1,6, 75
İsmin bəlli .......... 255
İstəmə məni ..........4,126
139

İstəsəm ..........244
İsti nəfəs .......... 195,
İstirahət evində ..........4,6,123
İşıq .......... 3,64
İşıq nöqtəsi ..........304
İşıq seli .......... 310
20 ildir ki... ..........277
İynələr ..........4,122
Kaş ki.... ..........3
Kaş manatlıq olaydı........... 4
Keçmişdəki müharibələr... ..........198
Kəpəzin bu baharı... .......... 158
Kilsə və SES........... 1,6
Kim deyərdi o zaman .......... 6
Kimdən nə qaldı .......... 212
Koreyalı döyüşçüyə.......... 20
Köçürdülər .......... 199
Köhnə izlər dilə gəldi..........206
Köhnələşirəm ..........153
Kreml .......... 229
Kukla Teatrı ........... 234
Küsülü qalmayın........... 6
Qaqarin kəndi .......... 6
Qan alan qız .......... 3
Qanad ..........86
Qanadlar ..........297
140

Qapına gələcəyəm .......... 179
Qapını üzümə anam açanda.......... 6,145
Qar qız ........... 4
Qara işıq .......... 6
Qara ocaq ..........134
Qarabağ güldü ..........146
Qarayaxan ..........189, 259
Qardaş axtarmışam .......... 209
Qardaşımsan ..........64
Qardaşlıq himni ..........266
Qatar dənizə gedir ..........300
Qayıtdılar! .......... 1,87
Qayıtmasın ..........3
Qazaxda .......... 234
Qazaxda yuxu gördüm .......... 146
Qazanxana neyləsin... .......... 200
Qəçrəşdə olmusanmı ..........290
Qəçrəşdə ..........143
Qəflət dərsi ..........227
Qəlbimi güllərə paylayıram mən... .......... 153
Qəlbimin gözləri …….. 4
Qəlpə və atom .......... 3,6,112,114
Qəribə əhvalatlar ..........325, 326
Qəribə məhəbbətim ..........126
Qəsbkara heykəl yapıb,xilaskarı unutmuşuq ..........
213
141

41-də doğulan fəhlə qardaşım ..........311
Qırılmaz tellər ..........289
Qırmızı təkərli zirehli qatar ..........224
Qısa sətirlər ..........190
Qış nağılı.......... 6
Qızınmadılar istisinə... .......... 328
Qızlar gedəndən sonra ..........4,118
Qismətində şikar yox... .......... 180
Qoca ovçu .......... 229
Qoğallar.......... 4,126
Qoşa qartalım ..........95
Qurbanın olum ..........258
Quru ..........185
Qurultay gəlir ..........76
Qurultaylar sarayı .......... 77
Qüdrət mənbəyi .......... 9
Qürbətdə........... 6
Qürbətdə görüş .......... 257
Ömrün səpələnir xatirələrə.......... 6
Lahıc ..........147
Layla.......... 3,66
Lenin - Stalin ..........29
Lenin bayraqlı gənclik ..........88
Lenin bizə baxır .......... 78
Lenin meydanı ..........51
Lenin yaşayır.......... 30
142

Lerikdə bir günüm .......... 6
Lev Tolstoyun qəbri ..........6,139
Limon .......... 3,107
Lodz şəhərində bir abidə var ..........6, 142
Loto daşları ..........159
Mahiranə .......... 19,245
Mamay təpəsi.......... 1,6,96
“Manifest”i kim yazıb? .......... 319
Manqa rəhbəri .......... 24
Mehdiyə məktub gəlir ..........298
Meşədə komendant saatı .......... 222
Meşələr ..........4,6,133
Meyxana ..........226
Mədəniyyət müdiri .......... 79
Mədəniyyətsiz dedilər .......... 3
Məcra ..........9, 14
Məhəbbət yaşa dolur ........... 4
Məhəmməd Əmin oğlu Azər.......... 11,219, 316
Məhəmməd Əminin Azər övladı .......... 19
Məhkəmə iclası ..........19,246
Məhşur adam .......... 175
Məktub ..........113
Mən gəlirəm ..........38
Mən qış günəşiyəm, sən yaz səhəri .......... 255,256
Mən olmayım,sən ol ........... 4
Mənim gəncliyim ..........1
143

Mənim həkimim .......... 3,113
Mənim qanım .......... 6
Mənim müəllimim ..........61
Mənim ordum .......... 107
Mənim səndən başqa umacağım yox...” .......... 251
Mənim səsim .......... 89
Mənim Vəkil adlı qardaşım vardı ..........160
Mərdəkanda boya-başa çatıbsan........... 259
Məzarım başından kəsilsə ayaq ..........270
Millətim ..........227
Miniatürlər ..........152
Mitinq etmək istəyirsən... .......... 247
Monoloq ..........220
Muzey açdılar ..........204
Müxalifət haradadır ..........248
Müjdə .......... 45
Müqəddəs məkanda Qüdsimiz vardır ..........16
Mürşüdlər .......... 19,249
Mütləq Bakıya qayıdacağam! ..........314
Nağıl öyrənirəm ..........143
Naxçıvan nəğməsi ..........183,205
Nardaran ..........250
Naşükür ..........173
Neftçalanı mən belə görməmişdim heç zaman..........
161
Nekrasovun heykəli.......... 1,6
144

Nə fərqi... .......... 230
Nə günah .......... 198
Nə yaxşı rədd etdin məhəbbətimi.......... 4
Nənə xanım ..........153
Nənəm danışan nağıl daha gəlməyir kara .......... 229
Nənəm nigarandı kənd qızlarından.......... 6
Nərd .......... 230
Nərimanov küçəsində ..........3,6,92
Nəsibin kainatdır .......... 119
Nişanlı qız ........... 3
Nəyimə lazım .......... 187
Niyə böyümür kuklam ..........108
Niyə dərsə gəlmisən? ..........203, 318
Növbəti... .......... 4
Nüşabə yanğısı ..........262
O, bir günəşdir ki şəfəqi sönməz .......... 228
O sağdır.......... 1
O sənsən………. 1
Oda sədaqət ..........305
Oğlum Asəfə.......... 114
Oğlum böyüdükcə ..........6,145
Oğul sevgisi .......... 209
Oxuyuram .......... 261
On səkkiz yaşın var.......... 198
On yaşlı qızım .......... 104
Onlar xəstələnməsin ..........286
145

Onu qınamayın .......... 92
Onun şölələri ürəklərdədir .......... 52
Ovçumuz cüyürü tez alır nişan... .......... 230
Öküzün buynuzu .......... 229
Ömrümüzün təzə ili .......... 46
Ömrün cavan yaşı ..........191, 268
Ömrün fəsilləri ..........4,6,118
Ömrün gecikən yazı ..........10
Ömrün sonu ..........229
Ömür qismətim ..........197
Özbək qardaş, şeir oxu! ..........67, 154
Özbəkistan .......... 155
Özün öz əlinlə ..........161
Yüksəliş nəğməsi ........... 6
Palıd və quş yuvası.......... 130
Paytaxt bazarı .......... 237
Peredelkinaya can ata-ata .......... 251
Pilləkan.......... 80
Pioner düşərgəmiz ..........31
Pioner otağı .......... 53
Poladdan da möhkəm .......... 9
Pul olan yerdə ..........227
Referendum qutusu .......... 238
Rəhbərlə görüş ..........6,109
Rəis mənə zəng vuranda .......... 133
Rəsm sərgisində ..........23
146

Rus kəndi.......... 1
Rusun barmağı .......... 232
Sabahın müjdəsi ..........97
Saçlarına dən düşür ........... 3,6
Sağlıq.......... 4
Salaman Rüşdi ..........260
Salam,Cavidim, salam! .......... 201
Sara.......... 13,15,19,272,273,321
Sarı.......... 162
Saatlar düz işləmir........... 4
Satirik lövhələr .......... 167,184,192
Satirik şeirlər........... 10
Sevdiyim kənd uşaqları ..........209
Sevən oğlan ........... 3
Sevgi hər şeydən gözəl... .......... 163
Sevincdən yaşaran gözlər .......... 6,62
Səbrim azdır bu gecə ..........54,
Səməd yeni bilet almışdır ..........275
Səndən gizlicə........... 6
Səndən oldu kəndimizin söhbəti səndən sonra ..........
251
Sənətin işığı.......... 1,6,46,47,264
Səni axtarıram .......... 4,6
Sənin ev muzeyin... .......... 201
Sənin əmək kitabçan ..........283
Sənin qüdrətinlə fəxr edir bəşər ..........1,98
147

Sənin səsində ..........256
Səninkidir bu bayram! .......... 110
Sənsiz keçən günlərim ........... 3
Sərçələr qoşulub göyərçinlərə .......... 3
Sərhəd ağacı .......... 212
Səsdən dünya yaratdı ..........168
Silahsız sabah ..........68, 202
Sillə.......... 220
Sizdən razı deyilik ..........278
Sındır o aynanı .......... 3
Sizinkidir bu bayram ..........6
Smelovka kəndi ..........99
Sonbeşik ayağı dəydi həyətə .......... 209
Sovqat.......... 3,114
Stalinin heykəlləri .......... 229
Stola vurdu əlini .......... 133
“Subay idi, dilə-ağıza saldın” .......... 203
Sular birləşən yerdə ..........1, 92
Sumqayıt.......... 6
Süni güllə .......... 229
Şad xəbər yayılır... ..........164
Şair İslam Səfərli.......... 201
Şamaxı tutu .......... 193
Şəfalı əlləri qoynunda yatır.......... 4
Şəki .......... 6
Şirinliyin duzusan.......... 185,
148

“Şuşa-Laçın” məhkəməsi .......... 234,257
Şüalar .......... 3,6
Şübhə .......... 100
Taxçalar .......... 212
Tallində “Qız qalası “.......... 207
Tapanca ..........252
Tapmaca ..........148
Tarixin himni .......... 3
Tarla qəhrəmanı ..........295
Telefon qurusu .......... 169
Tellər səsdən düşməsin .......... 292
Təbiət dərsi .......... 186
Təqvimə baxıram mən .......... 90
Təlaş .......... 3
Təlaş içindədir ..........6,131
“Tənqidə hazır...” .......... 165
Tərcümeyi-halım... .......... 221
Təzad ..........6,139
Təzə xəstə ..........4,123
Təzə il.......... 39
Təzə sədr .......... 133
Torpağa su gəlir .......... 284
Torpaq.......... 187
Töhmət ləğv olundu, amma... .......... 327
Ukraynalı dostuma .......... 32
Ukraynanı görürəm .......... 33,40
149

Unudulmayan ..........3
Unutmayaq .......... 214
Uşağın dilindən.......... 148
Uşaqlıq günlərim ..........116
Uzaqdasan.......... 6
Uzunqol paltar.......... 1,6
Üç gün idi .......... 3
Üç məzar başında yada düşənlər.......... 323
Ülfət körpüsündə .......... 206
Ümid şöləsi .......... 3
Ürək və saat ........... 3
Ürəklər birləşər,əllər birləşər ..........69
Ürəklər sevinc paylayır ..........127
Ürəyim .......... 193
Üzdəniraq ..........212
Vaxtında deyin... .......... 172
Var .......... 3, 63
Varşavada sovet əsgərləri xiyabanında ..........156
Vəsiyyət ..........253
Yanıma gəlin........... 4
Yazmazdım bu şerimi .......... 1
Yer şimşəyi ……….. 1
Vətən eşqi .......... 111
Vətən torpağı .......... 231
Vətəndən uzaqda yazılan şeir.......... 173
Vəzifəsi ..........170
150

Volqa nəğməsi.......... 3,83,102
Vurduqca vurduq .......... 165
Vurğunluq .......... 6
Vüqarım, arzularım... ..........178
Vyetnam nəğməsi.......... 117
Yanğı ..........4
Yanına zəif işçi gəldi... .......... 165
Yaralı deyilsən .......... 1,81
Yardımlı yolunda bir şəlalə var........... 6
Yarımçıq vəsiyyət .......... 194
Yaşayan ömür.......... 14,17
Yaşı səksəni keçib,düşübdü daha əldən .......... 203
Yaşıl rəngin işığı ..........12
”Yaşıl” və “Qırmızı” .......... 12
Yazdım bu şerimi ..........6,41
Yemək adları ..........230
Yenə göylərdədir yerin övladı .......... 101
Yeni bir nəğmə ucaldı .......... 296
Yenilməz birlik .......... 9
Yumurta döyüşü ..........254
Yüksəliş nəğməsi.......... 6,120
Zamanla danışıram ..........121,265
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Rus dilində
Апрель- особый месяц ..........547
Бабушкины сказки мне уже не впрок… ..........576
Бетонное шоссе .......... 534
В полночь .......... 540
В пути .......... 541, 553
Взмыло девять птенцов… ..........559
Вижу старую мать… .......... 554
Воздушные шары .......... 572
Время итогов .......... 572
Время, слушай меня! .......... 579
Всадник без головы .......... 566
Встреча………. 582
Гаджи Зейналабдин .......... 581
Где силы взять ..........565
Голос поэта ..........542
Грустная баллада ..........572
Гусейнбала ..........560
22 июня 1941 .......... 554,555
Двое нищих .......... 576
Двустишья ..........574
Двустишья из дневника.......... 575,584
Девушка, берущая кровь .......... 549
152

Дорога жизни ………. 583
Его планета ..........561
Если никогда не суждено… .......... 572
Еще одна сказка.......... 565
Желание .......... 567
Заметки по поводу.......... 577
Здесь были 26 .......... 534
Земля .......... 572,573
Зима .......... 567
Иса-булаг ..........544,545
Искусственные цветы .......... 576
К тебе пришел………. 571
Когда в тревоге сердце материнское… .......... 554
Конфеты, принесенные отцом .......... 552
Кукла .......... 566
Ленинская молодежь ..........533
Мамаев Курган .......... 570
Мельница .......... 544,545
Миротворчество .......... 576
Мой календарь .......... 552
Моя молодость ..........545
На границе памяти .......... 580
“Наконец-то …” .......... 559
Настало время .......... 570
Начальник культуры .......... 543
Наш враг ..........552
153

Не люби меня, сын… ..........554
Не постучусь… .......... 572
Непокой .......... 567
Новая сказка .......... 567
Обрушилась скала… .......... 572
Обувщица.......... 578
Один день в Лерике.......... 559
Операция.......... 550
Осколок и атом ..........549,570
Особенный праздник .......... 570
Памяти Али Керима ..........554
Памятник в Лодзи .......... 570
Песня братства .......... 537
Пламя мира ..........562
Плечом к плечу .......... 551
Площадь Ленина .......... 531
Подвиг .......... 557
Поздно поняла .......... 559
Популярный товарищ ..........572
Правда ..........566
Сегодня праздник .......... 532
Слово о матери ..........530
Солнце ..........552
Спасибо, партия ..........563
Стихотворение .......... 556
Сухарь .......... 567,568
154

Счастье моей земли .......... 558
Съезду подарок наш! .......... 535
Текдемский водопад летит сквозь время… ..........
559
Тревога! .......... 548, 567
Три дня ..........549
У родника .......... 538
Утро ..........552
Футболист .......... 536
Человек взошел на пъедестал ..........569
Я – зимнее солнце, ты вешний рассвет… .......... 577
Я видел надписи… .......... 546
Я горд этим правом ! .......... 539
Я мечтаю, тружусь, люблю.......... 564
Я старым становлюсь ..........565
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Dövri mətbuatda və məcmuələrdə
çap olunmuş məqalələrinin
əlifba göstəricisi
Azərbaycan dilində
Abbasqulu Ağa Bakıxanov .......... 16
Abbasqulu Ağa Bakıxanovun dost və qohumlarının
avtoqraf məktublarından nümunələr............ 16
Abbasqulu Ağa Qüdsinin dəst-xətti........... 16
Ada addımlayır ………. 346
Ağ daşların şeiriyyəti ………. 347
Alimlər ailəsi ………. 348
Alimliyin təsdiqi ………. 403
Arxivdən ucalan səs ………. 418
“Arsax sıyığı” statusa malikdir ......... 15
Ataların yolu ilə ………. 368
Atəşgahın ünvanı ………. 430
Ayrılan deyildir ürəklərimiz ! ………. 349
Ayrılıq heç kəsə qismət olmasın ………. 378
Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi
salnaməsində ………. 359
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Azərbaycan kitabxana işçilərinin
birinci qurultayı ………. 350
Azərbaycanda ermənilər Mir
Cəfər Bağırov dövründə və sonralar.......... 15
Azərbaycanlılardan ibarət hissələrə yeni il
hədiyyəsi verilməməlidir ………. 450
Bağırov və Bakıxanov ………. 445
Bağışlamaqmı? Yox! ………. 371
Bakı metrosu Mir Cəfər Bağırovun
adı ilə bağlıdır ………. 15, 441
Bakı-Leninqrad- Moskva ………. 341
Balacalar üçün kitab ………. 331
Bir ailənin faciəsi ………. 421
Bir qəzetin, bir jurnalın yalanı ………. 451
Bir süfrə başında ………. 360
Böyük mürşüdümüz ………. 394
Bu gün Hacı Zeynalabdini unudanlar
M. Ə.Rəsulzadənəni də yada almırlar ………. 411
Bu kitabı varaqladıqca ………. 422
Bülbülədə iki Sonam………. 408
Bütün dövrlərdə poeziyamızda yaxşı
nümunələr olub ………. 428
Cümhuriyyət tələbələri .......... 423
Dağlarda qəza,yoxsa rayon mərkəzində faciə? ……….
388
Dahi bəstəkar necə xilas edildi? ………. 452
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Dənizçilər məktəbində ………. 335
Diri adam- Qabilimiz ………. 429
Doğma Bakıda ………. 329
Dostluq yolu qəhrəmanlıq yoludur ………. 380
Dost sözü şirin olar ………. 344
Dörd bacı, bir qardaş ………. 351
Düşərgənin balaca sahibləri ........... 333
Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət ………. 439
Düzlər səslənən zaman ………. 361
Erməni deputat seçmək istəyənlərin
damarlarından erməni qanı axır ………. 419
Əbədi şöhrət şəhərində ………. 352
Ədəbiyyat səhifəsi yüksək səviyyəli olmalıdır ……….
369
Əhatəli,dürüst və kəsərli yazmalı ………. 383
Əqlin hissin cizgiləri ………. 396
Ərəb əlifbası ilə yazılmış məktubda
M.C.Bağırovun dərkənarı ………. 15,442
Əsər cazibə qüvvəsidir ………. 435
Əsrdə düşmənimiz ………. 397,401
Gənc şairin ilk kitabı ………. 345
Gənclərin əmək fəallığı ………. 335
Gündəlikdən sətirlər ………. 379
H.Z. Tağıyev məktəbinin doxsan yaşlı məzunu ……….
420
Hacı Zeynalabdin Tağıyev ………. 405
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Həmişə haqlı Bəxtiyar………. 436
Hər oxuyan Molla Pənah olmaz, hər
varlanan Hacı Zeynalabdin………. 398
Hər yerdə həmyerlilər ………. 389
Həyacanlı ürəklər ………. 353
Həyatın tələbi belədir ………. 343
Həzidən danışırlar ………. 381
Hökm çıxarırsan, dəlilin hanı? ………. 15,443
Xalq Cümhuriyyətinin əməl varisi ………. 409
Xalqlar dostluğunun böyük qələbəsi ………. 372
Xalqlar dostluğunun faşizm
üzərində böyük qələbəsi ………. 362
Xalqların əziz dostu………. 363
İki qardaş-bir ürək ………. 390
İki Mir Cəfər ………. 458
“İmamzadə”nin işığında ………. 393
İşimizi yüksək tələblər səviyyəsinə qaldıraq ……….
342
Keşməkeşli ömrün unudulmaz anları .......... 19
Kələfin ucu açılır .......... 15
“Kommunist” qəzeti yazırdı ………. 384
Köç ………. 376
Kökümüzdən ucalaq ………. 385
Kömək əli ………. 354
Kömək ………. 337
Kukla Teatrı haradadır? ………. 334
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Qardaşlıq ordusu ………. 364
Qazaxıstan görüşləri ………. 391
Qazaxıstan səfəri .......... 19
Qəhrəmanlar birliyi ………. 374
Qırmızı Azərbaycan ………. 424
Qoşa qanad - elm və poeziya ………. 431
Mareietta Şaginyanın əlyazmasına Mir
Cəfər Bağırovun münasibəti və .. .......... 15
Mə”dən yolunda ………. 370
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Azərbaycanda
ədəbi proses ………. 19,407
Mənim hədiyyəm ………. 338
Mikayıl Rəfili və Mir Cəfər Bağırov………. 455
Milli idealogiyamızın banisi ………. 412
Mir Cəfər Bağırov………. 440,44
Mir Cəfər Bağırov arxiv sənədlərində......... 15
Mir Cəfər Bağırov fenomeninin
saxtalaşdırılması davam edir.......... 15
Mir Cəfər Bağırov: Yalan və həqiqətlər........... 15
Mir Cəfər Bağırov məscid dağıtmayıb………. 453
Mir Cəfər Bağırov və Üzeyir bəy Hacıbəyov ……….
454
Mir Cəfər Bağırovun varidatı ......... 15
Mir Cəfər və...Mir Cəfərzadə………. 446
Mir Cəfərin məhkəməsi necə
hazırlanmışdır? ………. 457,459
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Nağıl həqiqət deyil ......... 15
Nəşriyyatlarımıza bir neçə söz ………. 330
Onun həyatı - xalqın həyatıdır………. 395
Ölməz sənətkarlıq nümunəsi ………. 339
Paklıq mükafatına layiq insan………. 432
Peredelkinoda Dağlıq Qarabağ günləri ………. 392
Pribaltika dəftərindən ………. 387
Ramanalı kimdir? ………. 404,406
Ramiz Faseh möcüzəsi 2009-cu ilin yanvarında
bəzilərinin "kor Ramiz" dedikləri işıqlı
bir insanın 70 yaşı tamam oldu.Ramiz
Faseh kimdir? ………. 438
Rəhbərin vətənində ………. 365
Rəsul Rza şeirinə düzəliş, yaxud
məddahlığın aqibəti………. 402
Sakit ! İmtahan gedir………. 355
Satirik hekayələr………. 332
Səhifələr dostluqdan danışır………. 382
Səmimi məktub ………. 340
Səmimi yoldaş………. 366
Sən demə dünənmiş doğulduğun gün ………. 433
Sənətkarlıq nümunəsi ………. 367
Səyyahlar görüşərkən... ………. 356
Sibir torpağında ………. 386
Şair rəssam - rəssam şair ………. 410
Şairin yeni kitabı………. 413
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Şərəfsiz - şöhrət atında... ………. 414
Tələbəmin yadigarı - Füzulinin misraları………. 426
Türkiyə qürbətdədir, Rusiya vətən? ………. 399,400
Vətən eşqi ………. 374
Volqa sahillərində………. 357
Volqoqrad dənizi ilə ………. 358
Yalanın ömrü...arxivə qədərdi? ………. 456
Yarım saatın yeddi il süründürülməsi………. 375
Yubiley hədiyyəsi………. 434
Zamanın izləri………. 377
Zülmkar kimdir, günahkar kim? ………. 415,
416,417,447,448,449

Rus dilində
Больше активности ………. 585
Лучший показатель………. 598
Молодцы, студенты ………. 586
Мы – братья ………. 588
На страже экономики ………. 599
Песня о вечном………. 595
Путь в науку………. 596
Рожденный по декрету В.И. Ленина………. 589
С производства - в университет………. 587
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Славный путь………. 590
Ташкентский Государственный Университет
празднует свой юбилей………. 593
Фронтовые письма на имя и от самого
Мир Джафара Багирова………. 600
Хорошо, когда вокруг друзья ………. 591
Хош гялмишсиниз! ………. 594
Цветы Трептовпарка ………. 597
Это поможет нам в работе ………. 592

Tərcümələrinin əlifba göstəricisi
Bakı sahilləri / Volobuyeva İ. ………. 467
Bu yerdə / Uqreninov Gennadi. ………. 461
İki qəlb-iki nəfər / Qataulmin Radif. ……….463
Kamal Qasımov / Bukov Yemilian. ………. 466
Lenin heykəli / Karapetyan M. ……….465
Leninlə danışıram / Monkada Xulio. ………. 464
Özümə;Oyun / Katull Qay Valeri. ………. 460
Şeirlər. ………. 468
Vyetnamda ana olmaq /Viyen Te La. ……….462
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Redaktə etdiyi əsərlərin
əlifba göstəricisi
Analar tək olmasın /Sadıqzadə Q. .......... 471
Həsrətli günlər / Sərdar M. ………. 470
Tale çiçəkləri / Ağayev İ. ……….469

Haqqında yazmış müəlliflərin
əlifba göstəricisi
Azərbaycan dilində
Axundov S. ………. 481
Anar. ………. 501,502
Aranlı S. ………. 523
Bəhrəliqızı H. S. ………. 496
Ələddin M. ………. 482
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Əliyev Ş. ………. 485
Əlizadə H.C. ………. 488
Əsədov Ş. ………. 503
Əsgərli S. ………. 513
Əsgərov Ş. ………. 504
Faiq S. ………. 499
Fərəcov İ. ………. 489
Fərzəlibəyli Ş.F. ………. 500
Hacıbabayev A. ………. 514
Həmidqızı Y. ………. 520
Hüseynova K. ………. 524
Hüseynzadə A. ………. 487, 490
Xəlilov Q. ………. 473
İlkin Q. ………. 15,515
İsmayıloğlu A. ………. 505, 516,521,525
İsmayılov K. ………. 477
Qəhrəmanova R. ………. 527
Qənbər İ. ………. 491
Mehparə. ………. 486
Məmmədov B. ………. 479
Məmmədov Q. ………. 478
Mikayılov İ. ………. 506
Nağıyev Q. ………. 507
Nasir H. ………. 11,492
Sadıqlı M. ………. 497
Salmanov Ş. ………. 493,508,517,528
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Səfərov İ. ………. 510
Savalan A. ............ 529
Şahməmmədov Ş. ………. 472

Rus dilində
Алиева Р. ………. 602
Мамедзаде С. ………. 601
Мамедов М. ………. 603
Молчанова Е. ………. 604
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