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“Yeni nəşrlər” adlı biblioqrafik göstəricidə Sumqayıt MKS-in fonduna 2022-ci
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S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxana
Təbiət elmləri
1. Böyük pişiklər. - Çində nəşr olunub : n.y., 2014.- 15 s.
Bu kitabda dünyada olan pişiklər yarımfəsiləsinin müxtəlif növləri
bir-biri ilə müqayisə olunur və qarşılaşdırılır.
2. Əliyeva, İ. Azərbaycanda ekologiya sahəsinin tələbatçılarının biblioqrafik
təminatı: müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları : monoqrafiya / İ.
Əliyeva ; elmi red.: N. İ. İsmayılov.- Bakı n. y., 2016.- 322 s.
Bu elmi monoqrafiyada Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ekologiya
elmi və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə informasiya təlabatının
formalaşması və xüsusiyyətlərindən, bu sahə üzrə sənəd kütləsinin
və axının yaranmasından və tərkibindən, bu sahə üzrə
Azərbaycan
kitabxanalarının
biblioqrafik
fəaliyyətindən,
yaratdıqları ənənəvi və elektron biblioqrafik vəsaitlər
sistemindən, bu sahədə biblioqrafik xidmətdən, bəhs edilən
istiqamətdə mövcüd nöqsanlardan və onların aradan qaldırılması
yollarından bəhs edilir.
3. Müdrik müəllimimiz: Zahid Qaralov - 80 / tərt.: S. Tağıyev, A. İbrahimova,
A. Abdullayeva ; elmi red.: G. Qaralova ; ön sözün müəl.: Z. Qaralaov.- Bakı:
Təhsil 2014.- 367 s.
Kitab Zahid İbrahim oğlu Qaralovun anadan olmasının 80 illiyi
ilə əlaqədar bir qrup alim tələbələrinin və yaxın dostlarının
yubilyar barədə ürək sözlərini, arzu və istəklərini əks etdirən
məqalələr toplusudur. Kitabda toplanan bu yazılarda Zahid
Qaralovun bioqrafiyası, həyat yolu, 60 illik elmi-pedaqoji,
ictimai-siyasi fəaliyyətinin əsas parametrləri öz əksini tapmışdır.
4. Paşayev, S. Materiyanın tərkibi və xassələrinə səyahət / S. Paşayev.- Bakı :
Xan nəşriyyatı, 2016.- 152 s.
Texnika
5. Ağayev, X. Xəzərə qovuşan ömür / Xeyrulla Ağayev; red.: T. Məmmədov. Bakı : Nurlan, 2008.- 280 s.
Kitab dünyada açıq dənizdə ilk neftin beşiyi olan əfsanəvi Neft
Daşlarında, mavi Xəzərin fırtınalı qoynunda 52 illik zəhmət,
romantika, tufanlar, uğurlar dolu ömür qoymuş neftçi-mühəndis
Azərbaycan Rsepublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Mayıs
Hacıyevin həyatına və çoxillik səmərəli fəaliyyətinə həsr
olunmuşdur.
6. Ağayev, X. Nura boyanmış ömür / Xeyrulla Ağayev; red.: A. M. Məhərrəmov,
Y. M. Mahmudov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 356 s.
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Kitab XX əsr tariximizdə qadınların azadlığı, onların fəal ictimai
həyata cəlb olunması və maariflənməsi uğrunda qarşısına çıxan
çətinliklərə mətinliklə sinə gərərək mərdliklə mübarizə aparmış,
elmin inkişafı sahəsində misilsiz işlər görmüş, ömrünü məktəb,
təhsil, maarif işinə həsr etmiş, pedaqoq, alim, ictimai xadim Səidə
İmanzadənin ömür yoluna işıq salır.
7. Ağayev, X. Şirinzadələr ocağı / Xeyrulla Ağayev ; red.: Q. Əfəndiyev.- Bakı :
Kraton, 2011.- 308 s.
Kitabda Şərəf nəsil şəcərəsinə daxil olan, Azərbaycan elminə,
təhsilinə, neft sənayesinə istedadlı şəxsiyyətlər bəxş etmiş
Şirinzadələr nəslinin geniş şəcərəsi açıqlanır, onların keşməkeşli
tarixinə qısa ekskurs olunur, nəslin ayrı-ayrı nümayəndələrinin
bugünkü gənclərə və gələcək nəsillərə örnək ola biləcək həyat və
fəaliyyəti obyektiv işıqlandırılır.
8. Həsənov, V. Neft daşları : gerçəkləşən əfsanə / Vüqar Həsənov, X. Ağayev;
red.: Məmmədov.- SOCAR.- Bakı: Qızıl Kitab, n. i. y..- 200 s.
Kitabda "Qara daşlardan başlayan yol ", "Neft DaşlarıAzərbaycanın neft tarixində yeni mərhələdir", "Dəniz neftinə
doğru", "Neft Daşlarının 55 illik yubileyi", "Neft Daşları-60",
"Neft Daşlarının Şəhidləri", "Neft Daşları sənət və mədəniyyət
ocağıdır" və s. mövzular verilmişdir.

9. Mahmudova, R. İnformatika : 555 test / Rəsmiyyə Mahmudova, R. Ş.

Həsənova ; elmi red.: Z. Q. Cəbrayılova ; AMEA İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutu. - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2017. - 234 s.
Vəsait doktorant və dissertantlara tədris olunan İnformatika
fənninin dərs proqramına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Kitabda
MS Windows əməliyyat sistemi, Antivirus proqramları, Arxivator,
tərcümə proqramları və s. mövzular verilmişdir.
10. Şirinzadə, A. Əfsanəvi insan – əfsanəvi şəhər / Alçin Şirinzadə, X. Ağayev ;
elmi red.: E. Ramazanova. – 2 ci nəşri.- Bakı : Səda, 2004. - 244 s.
Səhiyyə. Tibb elmləri
11. Quliyev, S. Xoşbəxt uşaqlar böyüdək: Nə etməli? / Siyavuş Quliyev; red.: Ə.
Tahirov.- Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2020.- 160 s.
12. Quliyev, S. Xoşbəxt uşaqlar böyütmək üçün düzgün valideynlik : 3-cü kitab /
Siyavuş Quliyev; red.: Ə. Tahirov.- Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2021.- 160 s.
Bu kitab özgüvənli, bacarıqlı, uğurlu uşaq böyütmək istəyən
valideynlər üçün dərs vəsaiti rolunu oynaya bilər. Kitabda
"Düzgün valideynlik nədir? Düzgün bağlanma necə baş verir?",
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"Düzgün valideynlərin hamiləlikdə bağ yaratma səyləri",
"Düzgün valideynlik və yuxu", "Düzgün valideyn uşağının
zəkasını oyunlarla inkişaf etdirir", "Sevgi özdəyəri və özünəinamı
necə formalaşdırır"", "Uşağın özünü ifadə etməsi", "Uşaqlarda
düşünmə bacarığı necə qazandırılır", "Uşaqlar necə öyrənir" və
s. mövzular yer almışdır.
13. Spok, B. Uşaq və ona qulluq: uşağını sağlam və xoşbəxt görmək istəyən hər
bir valideyn üçün vacib tövsiyələr / Benjamin Spok ; tərc.: A. Tahirova. – Yeni
düzəlişlər və əlavələr olunmuş nəşr. - Bakı: Qanun, 2020. - 600 s.
Ktab diaqnoz qoymaq və ya müstəqil müalicə etmək yollarını
öyrənməyi nəzərdə tutmur. Müəllif sizə yalnız uşaq və onun
ehtiyacları barədə ümumi təsəvvür vermək istəyir. Müstəsna
hallarda həkimə gedə bilməyən valideynlərə kitabın bəzi
fəsillərində ilk yardım göstərmək barədə məsləhətlər verilir.
Tarix
14. Ağaoğlu, Ə. Bəs bizim ziyalılarımız haradadır?: ”Kaspi”dən seçmələr / Ə.
Ağaoğlu ; rus dilindən tərc.:, red.:,ön sözün müəl.: V. Quliyev.- Bakı : Qanun,
2019.- 160 s.
Əhməd bəy Ağaoğlunun anadan olmasının 150 illiyi ərəfəsində
işıq üzü görən kitaba onun “Kaspi”də çıxan çoxsaylı
məqalələrindən ən səciyyəvi və aktuallığını itirməyən bir sıra
nümunələr daxil edilib.
15. Ağaoğlu, Ə. Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri : Atatürkə iki məktub / Əhməd
bəy Ağaoğlu ; tərt.: D. Əhməd ; red.: G. Muxtarova. - Bakı : Çapar Yayınları,
2019. - 124 s.
Kitabda Azərbaycan və Türkiyə böyük mütəfəkkiri, ictimai-siyasi
xadim Əhməd bəy Ağaoğlunun xatirələri, yazıları və bəzi
məktubları, eləcə də Ağaoğlular ailəsinə aid nadir fotoşəkillər,
sənədlər dərc edilib.
16. Akçura, Y. Türkçülüyün tarixi / Yusif Akçura ; Osmanlı türkcə. çev.: D.
Ramazanlı ; tərt.: E. Kılınç ; red.: S. Şahmursoy. – 2-ci nəşri.- Bakı : Xan
nəşriyyatı, 2021. – 196 s.
Bu mətn İstanbulda, Yeni Mətbəədə 1928-ci ildə Türk Ocaqları
Mərkəzi Heyəti tərəfindən nəşr olunan "Türk İli 1928" adlı illik
dərginin 289-455 səhifələrindən götürülmüş məqalədən ibarətdir.
Məcmuənin tərtibçisi də bu məqalənin yazarı olan Akçuraoğlu
Yusif bəydir. Əlinizdəki kitab bu məqalənin kitab halında nəşr
olunmuş versiyasıdır.

5

Yeni nəşrlər
17. Alıyev, H. Sumqayıt şəhərinin tarixi / H. Alıyev ; elmi red.: A. B. Baxşəliyev;
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti.Bakı : Elm və Təhsil, 2011.- 544 s.
Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Sumqayıt şəhərinin tarixi
kompleks şəkildə tədqiq olunub oxuculara çatdırılır. Əsərdə
Sumqayıtın yaranması, şəhər statusu alması, iri sənaye mərkəzinə
çevrilməsi, onun beynəlxalq əlaqələri, Azərbaycan tarixi və
iqtisadiyyatında, mədəniyyətində tutduğu mövqeyi araşdırılır.
18. Bayramov, X. Gəncə üsyanı - 1920 : sənədlər və materiallar / Xanlar
Bayramov ; red.: Z. Sadatlı. - Bakı : Kitab Klubu MMC, 2019. - 240 s.
Kitab sovet işğalına qarşı 1920-ci il mayın 26-31-də Gəncədə baş
vermiş xalq üsyanını əks etdirir.
19. Əlili, İ. Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti / İradə Əlili, N. Tapdıqoğlu. Bakı : Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2020. - 120 s.
Kitabda əslən Zəngilan rayonundan olan telejurnalist Elçin
İbrahim oğlu Quliyevin işğal altında qalan Zəngilan rayonu
haqqında xatirələri, eləcə də müsahibələr öz əksini tapmışdır.
Kitabda həmçinin Zəngilan rayonunun tarixi, coğrafiyası,
arxeologiyası və s. haqqında ensiklopedik məlumatlar da
verilmişdir.
20.Əlili, İ. Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti = В капле слезы тоска по земле
= Homesickness in a teardrop / İradə Əlili, N. Tapdıqoğlu ; tərc.: N.
Ayazoğlu, X. Qurbanova ; red.: German, N. Hüseynzadə. - Əlavələr və
tərcümə edilmiş təkrar nəşr. - Bakı : Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC,
2021.
Kitabda əslən Zəngilan rayonundan olan Elçin İbrahim oğlu
Quliyevin işğal altında qalan Zəngilan rayonu haqqında
xatirələri, eləcə də Zəngilandan olan digər sakinlərin
müsahibələri öz əksini tapmışdır. Kitabda həmçinin Zəngilan
rayonunun tarixi, coğrafiyası, arxeologiyası, Bəsitçay dövlət
çinar qoruğu, Zəngilanın daxil olduğu Kəlbəcər-Laçın iqtisadi
rayonu, eləcədə rayonun ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixmədəniyyət abidələri, Qarabağ müharibəsindəki şəhidləri və s.
haqqında ensiklopedik məlumatlar da verilmişdir.
21. Əlili, İ. Döyüşçü xanımın səngər xatirələri / İradə Əlili ; red.: German. Bakı : MBM, 2015. - 122 s.
Kitab sonuncu Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Cəvahirat
xanım Abdullayevanın həyatından bəhs edir.
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22. Əlili, İ. Xocalı: şahidlər danışır: qısa ensiklopedik məlumat kitabı = Khojaly:
the wıtnesses are narrating = Ходжалы : рассказывают свидетели /
İradə Əlili ; tərc.: X. Qurbanova, N. Ayazoğlu, A. C. Məmmədzadə ; ön
sözün müəl.: E. Süleymanova ; red.: A. Novruzova, N. Xələf. - Bakı : Ləman
Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2018. - 215 s.
Kitabda Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan Xocalı
rayonu haqqında qısa ensiklopedik məlumatlar və eləcə də 26
fevral 1992-ci il tarixində baş vermiş Xocalı faciəsi şahidlərinin
xatirələri yer almışdır.
23. Əlili, İ. Qarabağın Tutusu / İradə Əlili ; red.: German.- Bakı : MBM, 2015.120 s.
Kitab sonuncu Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Rüxsarə (Tutu)
Cumayevanın həyatından bəhs edir.
24. Əlili, İ. Laçın həsrətim... = Laçın hasretim = Тоска по Лачину = Yearning for
Lachin / İradə Əlili, S. Rza ; tərc.: N. Rasizadə, R. Qurbanova ; ön sözün
müəl.: L. İmanova; red.: A. Novruzova.- Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya
MMC, 2021. - 304 s.
Kitab Qarabağın gözəl güşələrindən biri olan Laçın rayonuna
həsr edilmişdir. Kitabda Laçın rayonunun tarixi, coğrafi ərazisi,
Vətən yolunda canından keçən Milli Qəhramanları, Şəhidləri,
Qaziləri haqqında məlumatlar öz əksini tapır. Həmçinin Laçın
həsrəti ilə yaşayan laçınlıların ürək sözləri və eləcə də Laçından
məcburi köçkün düşmüş gənc yazar Sevinc Rzanın vətənlə bağlı
"Biz heç böyümədik" adlı povestindən bir parça da yer alır.
25. Əlili, İ. Zəfər yolu = The Way to Victory / İ. Əlili, V. Şahinoğlu ; tərc.: X.
Qurbanova; red.: E. Dərziyeva ; ön sözün müəl.: C.Məmmədov. - Bakı :
Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2021. - 148 s.
"Zəfər yolu" adlı bu kitab zəfərdən bəhs edir. 30 il torpaq həsrəti
ilə yaşayan bütün azərbaycanlılar bu zəfəri, bu sevinci gözləyirdi.
Bizim savaş haqq savaşı idi. Ali baş komandanımız, Prezidentimiz
İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət, Azərbaycanın müzəffər
ordusunun şücaəti, cəsarəti sayəsində torpaqlarımız işğaldan
azad olundu, 44 günlük mücadiləmiz qələbə ilə nəticələndi.
26. Əliyev, V. İslam dünyasında yenilik cəhdləri / V. Əliyev; Azərbaycan
Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Tuna, 2018.83 s.
Kitabça, təxminən XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin birinci
yarısınadək olan 150 illik bir zaman kəsiyini özündə ehtiva edir.
Kitabda "İslam dünyasında islahat aparılmasının başlanğıc
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27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

mərhələsi", "Sultan II Mahmudun islahatları", "Cədidçilik",
"Mirzə Fətəli Axundov", "Atatürkün apardığı islahatlar" və s.
adda mövzular verilmişdir.
Firuddin qızı, S. Yarıda qalan arzular : xatirələr / Sahibə Firuddin qızı ;
red.:, ön sözün müəl.: M. Göyçəli.- Bakı : n. y., 2021.- 104 s.
“Yarıda qalan arzular” kitabı 44 günlük Vətən müharibəsində
gedən döyüşlərdə şəhid olan bir neçə hərbiçilərimizin,
qazilərimizin, zabit və gizirlərimizin həyat, döyüş yolundan bəhs
edir. Kitabda şəhidlərimizin valideynlərinin, yaxınlarının
xatirələri toplanmışdır.
Franklin, B. Avtobioqrafiya / Bencamin Franklin ; tərc.: R. Həmidov ; red.:
E, Rzayev.- Bakı : Kitab Klubu, 2019.- 276 s.
Bencamin Franklin - Amerika Birləşmiş Ştatlarının banilərindən
biri, yüksək intellektə sahib olmaqla yazıçı, satirist, siyasi
nəzəriyyəçi, siyasətçi, poçtmeyster, alim, ixtiraçı, dövlət xadimi və
diplomat kimi məşhurluq qazanmışdır. Kitab mütəfəkkirin
həyatının yalnız ilk yarısını izah edir.
General Polad Həşimov xatirələrdə / Layihənin rəh.:, tərt.: Ş. Sadiq ; red.:
S. Şahmursoy. - 3-cü nəşri.- Bakı : XAN nəşriyyatı, 2021.- 268 s.
"General Polad Həşimov xatirələrdə" kitabı 14 iyul 2020-ci il
tarixində Tovuz rayonu ətrafında gedən döyüşlərdə şəhid olan
general-mayor Polad Həşimov haqqında xatirələrdən ibarətdir.
Kitabda şəhid generalın ailə üzvlərindən, yaxınlarından, zabit və
əsgər yoldaşlarından götürülən xatirə yazıları yer alıb. Kitabın
60 səhifəsini əhatə edən "Polad Həşimov fotolarda" adlı bölmədə
isə generalın ta uşaqlıq illərindən tutmuş bizdən ayrılan vaxta
qədər müxtəlif dövrlərdə çəkilmiş şəkilləri verilib.
Günəş, E. Cənnətdən gələn hədiyyə / Esmira Günəş. - Bakı : Qanun
nəşriyyatı, 2022.- 56 s. ; [64] s.
“Cənnətdən gələn hədiyyə” kitabı ailənin tək övladı olmuş şəhid
Rüfət Mustafayevin xatirəsinə ithaf edilib.
Günəş, E. Cənnətin sakinləri / Esmira Günəş ; red.: A. Kərimova.- Bakı :
Orxan NPM, 2021.- 232 s.
Günəş, E. Qəlbimizin zirvəsində yaşayan qəhrəman / Esmira Günəş ; red.:
Esmira Günəş Bakı : Orxan NPM, 2021.- 152 s.
Bu kitab ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Rüfət
Mustafayevin əziz xatirəsinə həsr olunub.
Günəş, E. Oğul düşmən çəpəridir! : povest / Esmira Günəş ; red.: E. Günəş.Bakı : Orxan NPM, 2021.- 152 s.
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Kitab ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Əliheydər
Hüseynliyə həsr olunub.
34. Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında xatirələr / Layihənin rəh.: Ş. Sadiq;
tərt.: F. Cabbarov. - 2-ci nəşri.- Bakı : XAN nəşriyyatı, 2021.- 200 s.
Kitabda görkəmli xeyriyyəçi, mesenat, sahibkar Hacı Zeynalabdin
Tağıyev haqqında onun müasirləri olmuş insanların xatirələri və
oçerkləri toplanmışdır. Bu xatirə və oçerklər sağlığında "millət
atası", "müsəlmanlığın fəxri" adlarını qazanmış Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin həyat salnaməsini, onun sahibkarlıq və
ictimai fəaliyyətini əks etdirir.
35. Jevaxoff, A. Mustafa Kamal Atatürk / Aleksandre Jevaxoff ; tərc.: Ə. Oğuz ;
red.: E. Astanbəyli.- Bakı : Altun kitab, 2021.- 176 s.
Fransız müəllif Aleksandre Jevaxoff bu kitabında Mustafa Kamal
Atatürkün ömür yolunu ətraflı şəkildə qələmə almışdır. Maraqlı
faktlarla zəngin olan bu kitabda Mustafa Kamal Atatürkün həyatı
və mübarizəsi, eyni zamanda daxili aləmi geniş şəkildə qələmə
alınmışdır.
36. Kacaznuni, H. Erməni baş nazirinin etirafları / Hovanes Kacaznuni ; rus
dilindən tərc.: A. Acaloğlu; red.: A. Yaşar ; bur. məsul: N. Tarıq. - Bakı :
Parlaq imzalar, 2020. - 160 s.
Ermənistanın ilk baş naziri H. Kacaznuninin adı çağdaş
Ermənistanda, demək olar ki, unudulub, ya da qəsdən
unudulmağa məhkum edilib. Onun məruzəsindən ibarət olan bu
kitab isə nəinki Ermənistanda yox edilərək müasir nəsillərdən
gizlədilib, eləcə də dünyanın önəmli kitabxanalarından
yığışdırılıb. Belə bir kiçik kitabın ermənilərdə bu qədər hiddət
doğurmasının səbəbi Kacaznuninin başqa erməni müəlliflərdə
nadir görünən özünütənqid, hadisələri nisbətən obyektiv şəkildə
təsvir və dərk etmək istəyi, bir də gəldiyi nəticələrdir. Kitabda ən
yeni tarixi dövrdə ermənilərin ambisiyaları, bunları
gerçəkləşdirmək üçün əl atdıqları metodların yararsızlığı, qonşu
xalqlarla düzgün münasibət qura bilməmələri, ən əsası da, dövlət
qurmaq və onu idarə etmək qabiliyyətlərinin olmaması açıq
şəkildə dilə gətirilərək qismən tənqid edilir.
37. Qasımov, C. Birinci Türkoloji Qurultay: şahidlər və şəhidlər: Bakı şəhəri, 25
oktyabr 2019-cı il / Cəlal Qasımov; red.: M. İmanov.- Bakı : Gənclik, 2019. 736 s.
Monoqrafiyada Birinci Türkoloji Qurultayın ədəbi-mədəni fəlsəfi
və siyasi mahiyyəti araşdırılır. Müəllif arxiv materialları əsasında
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bu qurultayın türkologiya elminin, eləcə də türk xalqlarının
tarixində və taleyində oynadığı rolun müsbət və mənfi cəhətlərini,
türkoloji qurultayın iştirakçılarının repressiyaya məruz
qalmalarının səbəblərini faktlı, predmetli və konseptual şəkildə
tədqiq edir.
38. Qədim Misir / red.: D. Cəfərova ; ill.: R.İsmayılov [və başq.] Bakı : Altun
Kitab, 2021.- 21 s.
"Keçmişə səyahət" seriyasından olan bu kitablar keçmişdə baş
vermiş hadisələri, məşhur şəxsiyyətlərin həyatı haqqında ətraflı
məlumatları və o dövrlərdə yaşamış müxtəlif xalqların həyatını
əks etdirir. Bu kitabda Badrunun bələdçiliyi ilə dünyada elmin və
mədəniyyətin beşiyi sayılan Qədim Misirə səyahət olunur.
39. Le Roy, F. Məsihin qapısı / Filip Le Roy ; fr. dilindən tərc.: İ. Əliyeva, Ş.
Sinaria. - Bakı : TEAS Press, 2020. – 480 s.
Roman Quranın yaranmasına dair tarixi faktlara əsaslansa da,
hər şeydən əvvəl bədii əsərdir. Realizmlə sürrealizm, tarixi
sənədlərlə fantaziya, fanatizmlə tolerantlıq, möhvumatla elm
burada bir-birinə qarışıb.
40. Lyuis, B. Müsəlmanlar nədə səhvə yol verdi? / Bernard Lyuis ; ing. dilindən
tərc.: Z. Türksoy. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 280 s.
Bernard Lyuisin bu kitabı dəyişikliyə anlam verməyə çalışan
İslam dünyasının hüznlü reaksiyasından söhbət açır və xaosa
yuvarlanan mədəniyyətin mükəmməl təsvirini verir. Yaxın Şərqdə
bir çoxları "Bunu bizə kim etdi?" sualını deyil, "Biz harada səhvə
yol verdik?" sualını ön plana çəkdiyi halda digərləri
məğlubiyyətin səbəbini daxili və xarici faktorlarla əlaqələndirərək
"günah keçisi" axtarışına çıxdılar. Kitabda sadalanan faktlar və
gəlinən nəticə günümüz üçün də aktualdır.
41. Məmmədov, A. Kreml rəhbərlərinin psixoloji portretləri / A. Məmmədov ;
red.: B. Sadıqov.- Bakı : Səda, 2011.- 306 s.
Adıgözəl Məmmədov oxucuların çox ciddi marağına səbəb olmuş:
"Avtoritar rejimlər və psixoloji portretlər", "Kreml rəhbərlərinin
psixoloji portretləri", "Chas "iks" perevorota: M.D. Bagirova i
L.P. Berii" , "Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxış" , Səudilər
sülaləsi, Geosiyasət", "Baş tutmamış çevriliş" kitablarının
müəllifidir. Müəllif tarixin bəlli dövrlərində dünyada baş verən
proseslərə təsir imkanlarına malik olan siyasi liderlərin, o
cümlədən də Osmanlı sultanlarının, Səudilər sülaləsinin, Adolf
Hitlerin, İosif Stalinin, Yuri Andropovun, Mir Cəfər Bağırovun və
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Mümmər Qəddafinin
çalışmışdır.

psixi-ruhi

vəziyyətini

təyin

etməyə

42. Mojeyko, İ. 7 və 37 möcüzə / İqor Mojeyko ; tərc.: K. Haqverdiyeva ; red.:
M. Qarayev.- Bakı : Altun kitab, 2021.- 256 s.
Kitabda antik dünyada inşa edilən yeddi məşhur tikili ilə yanaşı,
sonrakı dövrlərdə yaranan, öz gözəlliyi və əzəməti ilə görənləri
heyran qoyan möcüzəvi abidələr barədə ətraflı məlumat verilir.
43. Rəsulzadə, M. Ə. Azərbaycan : Müstəqillik üçün mübarizə yolunda /
Məmməd Əmin Rəsulzadə; fransız dilindən tərc.: T. Mehbalıyev; red.: İ.
Zeynallı. – 2-ci nəşri.-Bakı : Çapar Yayınları, 2020. - 114 s.
44. Rəsulzadə, M. Ə. Azərbaycan şairi Nizami / M. Ə. Rəsulzadə ; tərt.: Y. S.
Türkel. - Bakı : Kitab Klubu, 2019. - 370 s.
45. Rəsulzadə, M. Ə. Qafqaz xatirələri / Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ;
Layihənin rəh.: Ş. Sadiq ; tərt.: S. Şimşir ; red.: T. Quluzadə. - 3-cü nəşri.Bakı : XAN nəşriyyatı, 2021.- 192 s.
Bu tarixi-sənədli əsər XX əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi
hadisələrlə yanaşı, bu gün dünyada, xüsusən Qafqazda baş verən
geosiyasi vəziyyətə də aydınlıq gətirir.
46. Rüstəmova-Tohidi, S. Cümhuriyyətin "Azərbaycan" adlandırılması və onun
tarixi əhəmiyyəti : monoqrafiya / Solmaz Rüstəmova - Tohidi. - Bakı :
Təhsil, 2021. - 304 s.
Kitab müəllifin 2018-ci ildə Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə
buraxılmış eyniadlı monoqrafiyasının yenidən işlənmiş,
təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş ikinci nəşridir. Kitabda
Azərbaycan, İran və Osmanlı tarixi, azərbaycanlıların etnik-milli
kimliyi, Azərbaycan Cümhuriyyəti və İran münasibətləri, M. Ə.
Rəsulzadənin siyasi-publisistik irsi və digər məsələlər haqqında
geniş məlumat verilmişdir.
47. Sinaria, Ş. Əhmədiyyə Cəbrayılov: bir ömür, iki tale / Şain Sinaria ; fr.
dilindən tərc.: Ç. Vəliyeva. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 672 s.
Kitabda xalq arasında İkinci Dünya müharibəsində Fransanın
azadlığı uğrunda vuruşmuş bir azərbaycanlı kimi tanınan,
"Fransanın Milli Qəhrəmanı" sayılan, Fransa prezidenti Şarl de
Qollun dostu və silahdaşı hesab edilən, nəhayət, əfsanəvi
qəhrəman kimi adı dillərdə gəzən Əhmədiyyə Cəbrayılovun
həyatından bəhs edilir.
48. Tahirzadə, Ə. İmperator Nadir şah Əfşar: məktəblilər üçün Liderlik dərsləri /
Ədalət Tahirzadə ; Bakı : Qanun nəşriyyatı, 2020.- 40 s.
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Bu kitab XVIII yüzildə dünyanın ən azman hökmdarlarından biri
və əzəmətli türk Əfşar İmperatorluğunun qurucusu Nadir şah
Əfşarın (1688-1747) yaşamından və işlərindən danışır. Çoxsaylı
qaynaqların incələnməsi sonucunda yazılmış bu əsər müəllifin
Nadir şah haqqında Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə qələmə
aldığı və bir neçə dəfə nəşr edilmiş "Nadir şah Əfşar. (Tərcümeyihal oçerki)" kitabı (ilk nəşri: Bakı: "Kür" nəşriyyatı, 2002)
əsasında hazırlanıb.
49. Yalçın, E. S. Mustafa Kamal Atatürk : Həyatı və əsəri / Edip Semih Yalçın;
türkcədən tərc.: N. Cabbarlı; red.: C. Qədir.- 2-ci nəşri.- Bakı : Xan
nəşriyyatı, 2021.- 548 s.
Edip Semih Yalçının "Mustafa Kamal Atatürk. Həyatı və əsəri"
kitabında böyük liderin həyat və fəaliyyətindən, mübarizə
yolundan, şəxsi həyatından, ailəsindən və son günlərindən bəhs
edilir.
İqtisadiyyat
50. Keller, Q. Bir şey : xariqüladə nəticələrin arxasındakı heyrətamiz sadə
həqiqət / Qari Keller, C. Papazan ; ing. dilindən tərc.: Z. Hüseynova. - Bakı :
TEAS Press, 2020. - 256 s.
Daha azını istəyirsiniz... Diqqətinizin daha az dağılmasını və
görüləcək işlərinizin daha az olmasını istəyirsiniz. Lakin gündəlik
e-maillər, ismarıclar, yazışmalar və iclaslar maneə kimi qarşınıza
çıxır və diqqətinizi yayındırır, həmçinin stressə səbəb olur. İş və
ailə həyatınızda sizdən qəfildən tələb edilən şeylərə görə dilemma
qarşısında qalırsınız. Bəs bunun nəticəsi nədir? Xoşbəxt
olmadığınız aşağı kateqoriyalı iş yeri, vaxtında tamamlanmayan
işlər, daha az qazanc, amma hədsiz dərəcədə böyük stress...
51. Məmmədova, Ş. Beynəlxalq kommersiya işi: dərs vəsaiti / Ş. S. Məmmədova
; elmi red.: Q. S. Hüseynov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,
Sumqayıt Dövlət Universiteti. - Bakı: Sumqayıt Dövlət Universitetinin
nəşriyyatı, 2015. - 387 s.
Siyasi elmlər
52. Abbasov, Ə. Milli maraqlar və milli ideologiya : monoqrafiya / Abbasov,
Əbülhəsən Fərhad oğlu; elmi red.: Ə. Abbasov ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya
və Hüquq İnstitutu.- Bakı : Təknur MMC, 2012. - 240 s.
Monoqrafiyada ölkəmizin dinamik inkişafı və tərəqqisi
baxımından olduqca aktual və əhəmiyyətli olan, lakin az
işlənilmiş milli maraqlar və milli ideologiya problemlərindən
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bəhs olunur. Mövzu ilə bağlı bir sıra zəruri anlayışlar, mövcud
baxışlar, spesifik və ümumi cəhətlər təhlil edilir.
53. Məmmədov, M. Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində :
Monoqrafiya / Müzəffər Məmmədov; elmi red.: Ş. H. Hacıyev;
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. - Bakı: Vektor Nəşrlər
Evi, 2016. –
404 s.
Kitabda Dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminin nəzəri-konseptual
əsasları və dünya ölkələri, dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində
ölkələrin resurs potensialı və infrastrukturu, dünya təsərrüfat
əlaqələri sisteminin təşəkkülü və qloballaşma prosesi və s.
mövzular verilmişdir.
54. Mustafa, F. Zamanı tələsdirənlər : Məqalələr / Fazil Mustafa ; red.: C. C.
İsmayıl. - Bakı : Nurlar NPM, 2014. – 240 s.
Bu kitabda Azərbaycanın millət vəkili, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,
tanınmış siyasətçi Fazil Mustafanın 2013- cü ilin sonlarında
dövri mətbuatda və sosial şəbəkələrdə dərc olunmuş məqalələri
yer almışdır. Burada müəllifin siyasi, dini, fəlsəfi düşüncələri,
dövrün aktual problemlərinə baxışı, ayrı-ayrı opponentlərin
iradlarına cavab yazıları oxucular üçün maraqlı olmalıdır.
55. Parenti, M. Seçilmişlər üçün demokratiya : Amerika Birləşmiş Ştatlarında
siyasi oyunlar haqqında stolüstü kitab / Maykl Parenti ; rus dilindən tərc.: Z.
Abbas, C. Cabbaroğlu ; red.: C. Cabbaroğlu. - 7-ci nəşri. - Bakı : Çaşıoğlu,
2008. - 512 s.
Kitabda Amerikada siyasi baxışların meydana gəlməsi və inkişafı,
Konstitusiyanın yaradılması, hökumətin rolunun artması,
həmçinin siyasi mədəniyyət haqqında danışılır.
56. Paşayev, Q. Xilaskarlar / Qəzənfər Paşayev ; red.: N. Q. Cəfərov ; ön sözün
müəl.: İ. Ə. Həbibbəyli ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - Bakı :
Təhsil, 2021. - 136 s.
Q. Paşayev "Xilaskarlar" kitabında ilk dəfə olaraq
azərbaycançılıqdan ictimai-siyasi müstəvidə bəhs etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu dövlətçilik fəaliyyəti və ölkəmizə
qazandırdıqları çoxcəhətli böyük Zəfərlərin nümunəsində
Azərbaycan və azərbaycançılıq idealları təqdim edilən "Xilaskar"
kitabının ana xəttini təşkil edir.
57. Rüstəm, D. Məni göylərdə axtarın / D. Rüstəm ; red.: X. Həmzəliyeva.- Bakı:
CapArt, 2022.- 408 s.
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“Məni göylərdə axtarın”kitabı 44 günlük Vətən müharibəsində
şəhid olan qəhrəmanlarımıza həsr olunmuşdur.
Hüquq
58. Abbasov, Ə. İnsan haqları və ictimai rəy / Ə. F. Abbasov ; elmi red.: İ.
İsmayılov ; AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı : Təknur, 2013.- 218 s.
Kitabda insan haqlarının tarixi, ideya-nəzəri, əməli-praktiki
xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir, insan və vətəndaş hüquqlarının
təmin olunmasında ictimai rəyin rolu işıqlandırılır.
59. Mühasibat uçotu : qanun, qaydalar, təlimat / bur. məsul.: E. M. Əfəndiyev. Bakı : Hüquq ədəbiyyatı, 2002. - 480 s.
Mədəniyyət. Elm. Maarif
60.Mehriban Əliyeva -Azərbaycan Mədəniyyətinin Hamisi = Mehiban Aliyeva
- Mécène de la culture Azerbaidjanaise / tərt.:, ön sözün müəl.: Ə.
Ələkbərova ; tərc.: H. Babayev, Z. Mustafayev; elmi red.: P. Kərimov ;
fransız dil.: red. J. T. Lemarchal. - Bakı : Şərq-Qərb, 2018.-208 s. Azərbaycan və fransız dillərində.
Təhsil
61.
Həsənov,
A.
Məktəbəqədər pedaqogika : məktəbəqədər tərbiyənin
pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs
vəsaiti / A. M. Həsənov ; elmi red.: Ə. Ə. Ağayev. - Bakı : Nasir, 2000. - 374
s.
62. Məmmədli, İ. Nur. Kök / İslam Məmmədli ; Dövlət Quruculuğu Araşdırmalar
Mərkəzi.- Bakı : Araz nəşriyyatı , 2008.- 96 s.
Bədən tərbiyəsi və idman
63. Əliyev, İ. Ölməz manevr = Immortal manoeuvre / İ. N. Əliyev ; red.: F.
Sideifzadə.- Bakı : Hədəf nəşrləri, 2018.- 196 s.
Azərbaycan Şahmat Federasiyası Bəstəçilik Komissiyasının sədri,
əməkdar məşqçi və şahmat bəstəçiliyi üzrə beynəlxalq hakim
İlham Əliyevin yeni kitabında sonluq nəzəriyyəsini öyrənmək
üçün bir vasitə olacaq kvadrat mövzusunun tarixi araşdırılıb və
bu mövzuya aid 600-dən artıq etüd, oyun nümunələri və
kombinasiyalar toplanıb.
64. Əliyev, İ. Şahmat yaradıcılığım : etüdlər, hakimlik, məsələlər,
kombinasiyalar, məqalələr = My Chess Creative Work : studies, yudging,
problems, combinations, articles / İ. Əliyev ; red.: F. Sideifzadə.- Sumqayıt:
Azəri nəşriyyatı, 2015.- 376 s.
Əməkdar məşqçi və tanınmış etüd tərtibçi İlham Əliyevin sizə
təqdim olunan kitabında müəllifin 37 illik şahmat
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yaradıcılığından - etüdlər, etüd hakimliyi,
kombinasiyaları və məqalələrindən bəhs edilir.

məsələləri,

Kütləvi informasiya vasitələri. Kitab işi
65. Müstəqilliyin ədəbiyyatı müzakirə diskursunda : “Ədəbiyyat qəzeti”- nin
müzakirə saatı / elmi red.:, ön sözün müəl.: A. Turan ; elmi məsl.: İ.
Həbibbəyli.- Bakı : Elm və Təhsil, 2019.- 512 s.
“Müstəqilliyin ədəbiyyatı müzakirə diskursunda” kitabı
“Ədəbiyyat qəzeti”nin Müzakirə saatı” layihəsi əsasında
gerçəkləşib. Ədəbi-elmi ictimaiyyətə qəzet vasitəsilə təqdim
olunan bu müzakirələrin sistemli və tam şəkildə bu kitabda
toplanması oxuculara, tədqiqatçılara Azərbaycan ədəbi
tənqidinin, ədəbiyyatşünaslığının və nəzəri-estetik fikrinin bir çox
məsələlərini yeni təfəkkür işığında dərk etməyə, onun səviyyə və
mənzərəsini dəyərləndirməyə, eləcə də ədəbi-nəzəri fikrin
tarixiliyi və müasirliyini görməyə imkan yaradacaqdır.
66. Sultanova, A. Göylərə gedən yol : Qəzənfər Qəribov / A. Ə. Sultanova ;
red.: İ. Mirzəbəyli. - Bakı : Açıq dünya, 2002. - 148 s.
Kitabda müəllifin dünyasını dəyişmiş jurnalist Qəzənfər Qəribov
haqqında məqalələri ilə yanaşı ölkənin bir çox tanınmış qələm
sahiblərinin ürək sözləri verilib.
Dilçilik
67. Bayramov, A. Azərbaycan dilinin Ağbaba şivəsi : dərs vəsaiti / A.
Ə. Bayramov, A. Bayramova ; elmi red.: C. Cəfərov. - Bakı : Elm və Təhsil,
2020. - 628 s.
Kitab Qərbi Azərbaycanan Ağbaba bölgəsi (Amasiya rayonu)
kəndlərində 1936-ci ilədək yaşamış Azərbaycanlı türklərinin şivə
xüsusiyyətlərinə aiddir. Bir tədqiqat işi olaraq kitab həm də
yaradıcı əməyin məhsuludur. Kitabda Ağbaba bölgəsinin tarixicoğrafiyası, nahiyyə olan vaxtlar (1886), həm də 1933-ci ildəki
inzibati-ərazi bölgüsü müqayisə edilir, əhalinin etnik tərkibi,
təsərrufatı va sayı statistik sənədlərlə müqayisə edilərək
göstərilir.
68. Bayramov, A. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : dərs vəsaiti / A.
Ə. Bayramov, Ə. M. Rüstəmli ; red.: B. Xəlilov ; Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və dilçilik
kafedrası. - Sumqayıt : Zəka Print, 2016. - 360 s.
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69. Xəlilov, B. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası : dərslik / B.
Ə. Xəlilov ; elmi red.: A. Ə. Bayramov. - Bakı : Zərdabi LTD, 2015. - 444 s.
Dərslikdə
müasir
Azərbaycan
dilinin
leksikologiya,
semasiologiya,
etimologiya,
onomalogiya,
frazeologiya,
leksikoqrafiya, sözyaradıcılığı şöbələri və onların öyrəndiyi
məsələlər öz əksini tapır.
Folklor
70. Azərbaycan nağılları / red.: R. Babayeva.- Bakı : Şərq-Qərb, 2013.- 221 s.
71. Azərbaycan nağılları : Tülkü və hacıleylək, Şirlə tülkü, Əliyarla dovşan,
Arıların qəzəbi, Siçanla pişik, Ayının yuxusu, Tülkü ilə canavar, Bülbülün
nağılı.- Bakı : Şərq-Qərb, 2018.- 48 s.
72. Beş nağıl: Düyməcik.- Bakı : Şərq-Qərb, n. i. y..- 64 s.
73. Beş nağıl : Qurina İrina Şahzadə Mariya ilə boz canavarın nağılı / rəs.: İ.
Prixodkin.- Bakı : Şərq-Qərb, n. i. y.,.- 64 s.
74. Əfəndiyev, P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı : dərslik / Paşa Şərif oğlu
Əfəndiyev ; elmi red.: M. Q. Allahmanlı. - Yenidən işlənmiş və
təkmilləşdirilmiş 3-cü nəşri. - Bakı : Elm və Təhsil, 2013. - 600 s.
Dərslik zəngin şifahi ədəbiyyatımızın inkişaf tarixinə həsr
edilmişdir. Ali məktəblərin proqramı əsasında yazılmış bu
dərslikdə folklorun nəzəri məsələləri şərh edilmiş, şifahi ədəbiyyat
haqqında elmin-folklorşünaslığın meydana gəlməsi, inkişaf
mərhələləri izlənilmiş, ayrı-ayrı Azərbaycan folklorşünaslarının
fəaliyyətinə xüsusi oçerklər həsr olunmuşdur. Dərslikdə
folklorumuzun qədim janrları, mərasim və əmək nəğmələri, əsatir,
and, inam, alqış, qarğış, habelə mifologiya, atalar sözü, məsəl,
nağıl, əfsanə, mahnı, dastan və s.geniş şəkildə təhlil edilmişdir.
75. Hecalı nağıllar: Qırmızı papaq.-Bakı : Məktəbli kitab evi, n. i. y..- 14 s.
76. İbrahimova, G. Tapmacalar / Gülzar İbrahimova.- Bakı : n. y., n. i. y..21 s.
77. Jirmunski, V.M. Xalq qəhrəmanlıq eposu / Viktor Maksimoviç Jirmunski ;
tərc.: E. M. Başkeçid ; red.: M. K. İmanov. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə
Mərkəzi, 2017. - 432 s.
“Xalq qəhrəmanlıq eposu" - german və roman, rus və cənubi
slavyan eposları, Orta Asiya və Azərbaycan xalqlarının epik
yaradıcılığı ("Kitabi Dədə Qorqud", "Koroğlu", "Alpamış" və s.,
karel-fin dastanı "Kalevala") arasında müqayisəli-tarixi tədqiqat
məsələlərinə həsr olunub. Tədqiqat işində şifahi xalq yaradıcılığı
ilə bağlı ədəbi analogiyalar (üslublar, süjet oxşarlıqları, ənənələr
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78.

79.
80.

81.

82.

83.

və s.), müxtəlif xalqların ədəbiyyatları arasındakı bağlılıqlar və
əlaqələr öyrənilir, ən müxtəlif nəzəri problemlər araşdırılır.
Quliyeva, Ş. Görkəmli şəxsiyyətlər folklor haqqında : dərs vəsaiti / Şeyda
Quliyeva ; elmi red.: A. Ə. Bayramov; Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Folklorşünaslıq Elmi-Tədqiqat
Laboratoriyası.- Sumqayıt : SDU-nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2019.149 s.
On nağıl : Sandıq açıldı nağıl saçıldı / tərt.: Ç. Əmirova.- Bakı : Zəka Print
MMC, 2008.- 64 s.
100 sevimli nağıl / red. : İ. İlyaslı, P. Allahverdiyeva; rəs.: S. Eyvazova, Ş.
Rüstəmova XXIII kitab.- Bakı : Qələm, 2011.-100 s.
"100 sevimli nağıl" seriyasından olan kitablar Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış milli
kurikulumun tələblərinə əsasən tərtib olunmuşdur. Seriyanın
məqsədi ibtidai sinif şagirdlərində mütaliə vərdişlərini
formalaşdırmaqdır. Giriş hissədə uşaqlarda oxuyub anlama
bacarığının formalaşdırılması, onların fərdi xüsusiyyətlərinə
uyğun
kitabların
seçilməsi,
mütaliənin
düzgün
istiqamətləndirilməsi ilə bağlı müəllimlərə və valideynlərə
tövsiyələr verilir.
Ədəbiyyatşünaslıq
Axundzadə, D. Müşfiqli günlərim : xatirələr / Dilbər Axundzadə ; red.: Q. Q.
Xəlilov. – 4-cü nəşri.- Bakı : Kitab Klubu, 2019. – 152 s.
Kitabda toplanmış xatirələr ölməz şairimiz Mikayıl Müşfiqin
ömür-gün sirdaşı, şəxsiyyətə pərəstiş illərində başı müsibətlər
çəkmiş Dilbər Axundzadənin könül çırpıntılarıdır.
Cəfərli, T. Yamyaşıl ümidlər : ədəbi düşüncələr / T. Cəfərli ; Layihənin rəh.:
X. Rza ; red.: G. Səma ; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi.- Bakı : Mütərcim,
2017.- 116 s.
Gənc şair Tural Cəfərlinin "Yamyaşıl ümidlər" kitabında
görkəmli şair, publisist, Əməkdar mədəniyyət işçisi, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin katibi, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin
üzvü Rəşad Məcidin yaradıcılığı araşdırılaraq təhlil edilir.
Hüseyn, F. Sevdiyim əsər.101 ədəbi söhbət / Fərid Hüseyn ; red. : N.
Muxtarlı, G. Şamilqızı; ön sözün müəl.: C. Məmmədli.- Bakı : Zərdabi Nəşr
MMC, 2019.- 520 s.
Kitabda dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərləri
haqqında seçkin söz və fikir adamlarının müsahibələri toplanıb.
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84. Hüseyn, F. Uçurum Peyğəmbəri: məqalələr / Fərid Hüseyn ; red.: E.
İsgəndərzadə. - Bakı : “Vektor “Beynəlxalq Nəşrlər evi, 2020. - 224 s.
Kitabda müəllifin Nizami Gəncəvi, Lev Tolstoy, Yavuz Sultan
Səlim, Oskar Uayld, Per Lagerkvist, Nəcib Məhfuz, Leonid
Andreyev, Svetlana Boym, Joze Saramaqo, Sadiq Hidayət, Koman
Şova, Maksans Fermin, Georges Minois, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev, Əli Kərim, Yusif Səmədoğlu, Məmməd Araz, Vaqif
Səmədoğlu, Vaqif Bayatlı Odər, Musa Yaqubun yaradıcılığı
haqqındakı məqalələri yer alıb.
85. Xasiyyət xoşbəxti: Rəşad Məcidə həsr olunmuş məqalələr, esselər və şeirlər /
red.: E. Əliyev.- Bakı : Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2019.- 248 s.
Kitabda müasir Azərbaycanın ədəbi-ictimai mühitində önəmli yeri
olan Əməkdar jurnalist Rəşad Məcidin çoxşaxəli yaradıcılığına
və parlaq şəxsiyyətinə həsr olunmuş məqalələr, esselər, şeirlər
toplanmışdır.
86. İsa Muğanna xatirələrdə / Layihənin rəh.:, ön sözün müəl.: Ş. Sadiq ; red.:
S. Şahmursoy.- 2-ci nəşri. - Bakı : XAN nəşriyyatı, 2020- 144 s.
Kitabda görkəmli yazıçı İsa Muğannanın qələmə aldığı xatirələri
- "Həyatımdan səhifələr" və onun haqqında dostları, qələm
yoldaşları və qohumlarının xatirə yüklü yazıları yer alıb. Bu kitab
İsa Muğannanın 90 illik yubileyinə ithaf olunur.
87. Qasımov, C. Siyasi repressiya: həyatda və ədəbiyyatda / Cəlal Qasımov;
məs.: N. Cəfərov ; elmi red.: K. Əliyev ; red.: D. Osmanlı ; Azərbaycanda
Atatürk Mərkəzi Bakı : Elm və Təhsil, 2020. - 508 s.
Monoqrafiyada 1920-1950-ci illərdə repressiv aksiyalara məruz
qalan Azərbaycan xalqının tanınmış mütəfəkkir şəxsiyyətlərinin,
yazıçı və şairlərinin, teatr xadimlərinin taleyi arxiv materialları
əsasında araşdırılır.
88. Qasımbəyli, Y. İlk lirikanın cazibəsi : Rəşad Məcidin poeziyası haqqında
düşüncələr / Y. Qasımbəyli ; ön sözün müəl.: N. Ş. Şəmsizadə ; elmi red.:
T.H. Kərimli. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 112 s.
Kitabda Rəşad Məcidin poeziyası haqqında düşüncələr
verilmişdir.
89. Mahmudova, A. Füzuli ədəbi məktəbi: XVI-XVIII əsrlər : monoqrafiya / A.
V. Mahmudova ; elmi red.: A. Mirzəyev ; ön sözün müəl.: T. Kərimli ;
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - Bakı : Elm və Təhsil, 2019. 200 s.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi yeri və çəkisi olan Füzuli
ədəbi məktəbi bütün yönləri ilə vəhdət şəklində, bir küll olaraq ilk
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dəfə bu monoqrafiyada tədqiqata çəlb edilmişdir. Monoqrafiyada
Füzuli ədəbi məktəbinin təşəkkülü və inkişafı yolları araşdırılmış,
ədəbiyyat
tarixində
bu
məktəbin
mövqeyi,
nüfuzu
müəyyənləşdirilmiş, şairlərin bu ədəbi məktəbin nümayəndəsi
olmaqla ədəbiyyat tarixində oynadığı rolu, Füzuli yaradıcılığının
şairin ədəbi məktəbinin nümayəndələrinin yaradıcılığında necə və
hansı yollarla əks olunduğu nümunələr əsasında araşdırılmışdır.
90. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar xatirələrdə / Layihənin rəh.: Ş. Sadiq ;
tərc.: S. Nəbioğlu [və başq.]; tərt.:, ön sözün müəl.: E. Fuad; red.: S.
Şahmursoy. - Bakı : XAN nəşriyyatı, 2019- 252 s.
Bu kitab böyük Azərbaycan şairi Şəhriyar (Seyid
Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi) haqqında xatirələrdən
ibarətdir. Toplunun əvvəlində öz xatirələri də yer alıb. Əlavə
olaraq, şairin qızı, qardaşı, dostları, müxtəlif sənət və ədəbiyyat
adamlarının da yazısı kitaba salınıb. Bu xatirələrdə Şəhriyarın
uşaqlığından tutmuş ahıl yaşlarına qədər başına gəlmiş
hadisələrdən bəhs edilir.
91. Məhərrəmli, Q. Məsəllər, deyimlər : etimoloji lüğət / Qulu Məhərrəmli, R.
İsmayılov ; red.: Ş. Əhmədova.- Bakı : Altun kitab, 2019.- 336 s.
Kitabda ana dilimizdə işlənən bir çox məsəl, deyim və idiomatik
ifadələrin, geniş yayılmış çoxlu sayda frazeoloji vahidlərin
etimologiyası, məna xüsusiyyətləri araşdırılmış və işlənmə
məqamı izah olunmuşdur.
92. Məmmədli, F. Seçilmiş əsərləri / Firuzə Məmmədli; red.: N. M. Xudiyev
III cild.- Bakı : Nurlan nəşriyyatı, 2004.- 551 s.
Firuzə Məmmədlini geniş oxucu kütləsi daha çox qəlbləri riqqətə
gətirən lirik şeirlər müəllifi, istedadlı şairə kimi tanıyır. Kitabda
onun elmi yaradıcılıgının müəyyən hissəsini əks etdirən elmi
əsərləri də toplanmışdır.
93. Mir Cəlal. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları : Ali məktəblər üçün dərslik /Mir
Cəlal, P. Xəlilov; elmi red.: F. C. Hüseynov; red.: U. Canıyeva ; rəy.: N.
Cəfərov. - Təkmilləşdirilmiş 3-cü nəşri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2019. - 312 s.
Bu dərslik təkmilləşdirilərək III dəfə nəşr olunmuşdur. Bu nəşrdə
başlıca yeniliklər bunlardır: Bədii ədəbiyyatda millilik və xəlqilik.
İncəsənət və ədəbiyyatda tipiklik. Sənətkarın şəxsiyyəti və
yaradıcılıq anlayışı. Epik növün janrları bölməsinə əsatir
haqqında məlumat artırılmışdır.
94. Mir Cəlal xatirələrdə / Layihənin rəh.: Ş. Sadiq ; tərt.:, red.: S. Şahmursoy. –
2-ci nəşri.-Bakı : XAN nəşriyyatı, 2021.- 220 s.
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Bu xatirələr toplusu Mir Cəlalın tədqiqatçısı R. Vəliyevin XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli yaradıcılarından biri, qüdrətli
alim, unudulmaz pedaqoq, yaddaşlardan silinməyəcək nəcib
insan, sağlığında hər kəsin əzizinə, doğmasına çevrilmiş Mir
Cəlal müəllimin xatirəsinə ünvanladığı ilk kitabdır.
95. Pərvizoğlu, N. Babamdan nələr qaldı / N. Pərvizoğlu; tərt.: T. Məmmədova
[və başq.]; red.: E. Xəlilova.- Bakı : Azəri poliqrafiya, 2018.- 240 s.
Kitab Əmirxan Məhərrəm oğlu Xəlilov haqqında xatirə və
təəssüratlardan ibarətdir.
96. Rəhimov, S. Həyat yolu / Süleyman Rəhimov ; Layihənin rəh.: Ş. Sadiq ;
red.: S. Şahmursoy .- Bakı : XAN nəşriyyatı, 2021.- 92 s.
Bu kitabda görkəmli Azərbaycan-sovet yazıçısı, Azərbaycan Xalq
yazıçısı Süleyman Rəhimovun xatirələri toplanıb.
97. Rüstəmxanlı, S. Özümuzdən böyük sözümüz: ədəbi düşüncələr / S.
X. Rüstəmxanlı. - Bakı : Qanun, 2019. - 656 s.
"Özümüzdən böyük sözümüz" kitabına Azərbaycanın xalq şairi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sabir Rüstəmxanlının dil, ədəbiyyat
və cəmiyyət haqqında düşüncələri, ədəbi-nəzəri məqalələri, eləcə
də müxtəlif nəsilləri və müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış
qələm sahibləri haqqında portret oçerkləri toplanmışdır.
98. Səfərli, E. Mənə dənizdən danış / E. Səfərli ; rus dilindən tərc.: S. Əhmədova.
- Bakı : TEAS Press, 2018. - 192 s.
Sənə aparan yolları yadda saxlamaqda mənə kömək et ki, bir
ömür keçəndən sonra yenə yanına gələ bilim. Uzun, incə
barmaqlarını, əsmər üzünü, pərqu əllərini, onların saçımdakı
izlərini keçmiş həyatdan xatırladığımı sənə söyləmək üçün... Səni
qucaqlamaq, unuda, yaxud xatırlaya bilmədiyimiz, öz içimizdə
olan dənizi dinləmək üçün... Səndən ağlını, yaxud ətrafdakıları
yox, yalnız qəlbini dinləməyini xahiş etmək üçün... Əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş bütün həyatlarımızda yalnız bu halda görüşə
bilərik... Sənin məni buraxıb gedəcəyindən qorxmuram. Mənə heç
nə olmaz, axı sevən ürəklər ölümsüzdür. Mən darıxmayacaq, səni
qaytarmağa cəhd etməyəcəyəm, çünki içimdəki sahildə biz yenə
əvvəlki kimi birlikdəyik. Xatirələr də bir gerçəklikdir.
Türk dilində
99. Aslan, B. Dağların ruhu: Sabir Rüstemhanlı İle Söyleşi / B. Aslan ; editor
B. Aslan - İstanbul : Şenyıldız Matbaacılık, 2020. - 149 s.
Kitapta Sabir Rüstemhanlı ile edebiyat ilgili konuşmalar yer
almaktadır.
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Bədii ədəbiyyat
100. Abbasqulu ağa Bakıxanov. Gülüstani-İrəm /A. A. Bakıxanov. - Bakı :
Kitab Klubu, 2019. - 310 s.
A. Bakıxanova qədər, Azərbaycan tarixinə aid zəngin və qiymətli
materiallara ancaq pərakəndə halda tarixi və coğrafi əsərlərdə,
səyahətnamələrdə, salnamələrdə təsadüf olunurdu. A. Bakıxanov
ilk dəfə olaraq, bu pərakəndə materialları toplamış və onlara
əsasən "Gülüstani-İrəm" adlı əsərini yazmışdır. Gülüstani-İrəm
XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan tarixi haqqında yazılmış
ən dəyərli əsərlərdən biridir. Bu əsər, şübhəsiz, oxucular və
Azərbaycan tarixini öyrənənlər üçün qiymətli bir qaynaq olacaq.
101. Abdulla, K. Seçilmiş əsərləri : 7 cilddə / Kamal Abdulla ; tərt.: Ş. Nəqşani
[və başq.]. I cild : Romanlar. - Bakı : Mütərcim, 2020. - 696 s.
Bu kitaba müəllifin “Yarımçıq əlyazma”, “Sehrbazlar dərəsi”,
“Unutmağa kimsə yox” adlı romanları daxil edilmişdir.
102. Abdulla, K. Seçilmiş əsərləri : 7 cilddə / Kamal Abdulla ; tərt.: Ş. Nəqşani
[və başq.]. II cild : Roman, povest və hekayələr. - Bakı : Mütərcim, 2020. 704 s.
İkinci cildlikdə “Sirlərin sərgüzəşti” romanı, “Tarixsiz gündəlik”
povesti, “Qərar”, “Son gəliş”, “Dəvə yağışı”, “Pəncərə”,
“Tumsuz nar”, “Asiman və Zəminə”, “Mağara” və s. adlı
hekayələri daxil edilmişdir.
103. Abdulla, K. Seçilmiş əsərləri : 7 cilddə / Kamal Abdulla ; tərt.: Ş. Nəqşani
[və başq.]. III cild : Şeirlər, tərcümələr, esselər, pyeslər. - Bakı : Mütərcim,
2020. - 820 s.
Üçüncü
cildliyə
“Alın
yazısı
hədər
yazılmır”,“Nar
çiçəkləri”,”Torpaq oğlu”, “Sən yenə yoxsan”, “İnan ona və s.”
şeirləri, “Banilər”, “Yelenaya”, “Kleopatra” və s. tərcümələri,
“Əvvəl-axır yazılanlar”, “Düma ilə Coys arasında”, “Mənim
Füzulim”, esseləri, “Bir, iki-bizimki!”, “Kim dedi ki Simurğ quşu
var imiş?!”, “Ruh, Şah İsmayıl yaxud "Hamı səni sevənlər
burdadı...", “Casus” pyesləri toplanmışdır.
104. Abdulla, K. Seçilmiş əsərləri : 7 cilddə / Kamal Abdulla ; tərt.: Ş. Nəqşani
[və başq.]. V cild : Elmi əsərlər. - Bakı : Mütərcim, 2020. - 728 s.
Bu kitaba Kamal Abdullanın Azərbaycan mətn dilçiliyində yeni
istiqamətin bünövrəsi sayılan "Azərbaycan dili sintaksisinin
nəzəri problemləri" adlı fundamental tədqiqat əsəri, "dilçi
olmayanlar üçün" yazılmış "Dilçiliyə səyahət" elmi-bədii əsəri,
Azərbaycan dilçiliyində mifolinqvistika xəttinin ilkin rüşeymlərini
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özündə ehtiva edən "Mifolinqvistikaya giriş" plan-prospekti,
akademik Azad Mirzəcanzadə ilə birgə Bakı Slavyan
Universitetinin magistrantları üçün oxuduğu mühazirələri və
dilçiliyin, ədəbiyyatşünaslığın müxtəlif problemlərinə dair yazdığı
elmi, elmi-publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələri daxil edilib.
105. Abdulla, K. Seçilmiş əsərləri : 7 cilddə / Kamal Abdulla ; tərt.: Ş. Nəqşani
[və başq.]. VI cild : Müsahibələr və məqalələr. - Bakı : Mütərcim, 2020. 592 s.
Kitab Xalq yazıçısı, akademik Kamal Abdullanın elmi, pedaqoji,
ictimai fəaliyyəti, həmçinin dövlət xadimi kimi ölkədə aparılan
çoxşaxəli siyasət ilə bağlı müxtəlif illərdə yerli və xarici qəzet,
jurnal, televiziya, radio və saytlara verdiyi müsahibələr, müxtəlif
ədəbi-bədii, ictimai, sosial və siyasi proseslərlə bağlı yazdığı
elmi, elmi-publisistik məqalələri, araşdırmaları daxil edilib.
106. Abdullayev, Ç. Abırlı adam : roman / Çingiz Akif oğlu Abdullayev ; rus
dilindən tərc.: M. N. Qarayev ; red.: M. Məmmədov. - Bakı : Qanun : Əli və
Nino nəşriyyatı, 2013. – 280 s.
Ölümlə nəticələnmiş sirr və müəmmalar… Onlar məşhur analitikekspert Dronqonu daim daban-dabana izləyir. Bir dəfə o,
aeroportda təsadüfən Nikolay Suteyev adlı biznesmenlə tanış olur.
Və cəmisi ikicə aydan sonra xəfiyyəyə müraciət edib, öz
mənzilinin qapısı ağzında güllələnmiş bu şəxsin son dərəcə
mürəkkəb qətlinin təhqiqatıyla məşğul olmağı ondan xahiş
edirlər.
107. Abdullayev, Ç. Məhv olmuş həyat : trilogiya / Çingiz Akif oğlu Abdullayev.
III kitab : Vicdanın adaptasiyası : [roman] / rus dilindən tərc.: S. Əhmədova.
- Bakı : TEAS Press, 2017. - 252 s.
Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Vicdanın
adaptasiyası" adlı romanında bütün Rusiyanı ayağa qaldırmış
seriya qatilin axtarışlarından, onun həbsindən, məhbəsdən
qaçışından və intiharından bəhs edilir.
108. Abdullayev, Ç. Qırılmış əlaqə / Çingiz Akif oğlu Abdullayev ; rus dilindən
tərc.: Ə. Qiyas. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 212 s.
Biznes şəriki olan iki gənc kişi istirahət etmək üçün ailələri ilə
İspaniyaya gəlir. Ən məşhur hotellərin birində qonşu nömrələr
götürürlər. Amma burada inanılmaz hadisələr baş verir.
109. Abdullayev, Ç. Yekun diaqnoz / Çingiz Akif oğlu Abdullayev ; rus dilindən
tərc.: A. Çırpanlı ; red.: A. Mahmudoğlu. - Bakı : Qanun : Əli və Nino
nəşriyyatı, 2012. - 240 s.
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Rusiyanın ən məşhur alim və siyasətçilərindən birinin ölümü ən
azı yöndəmsiz görünürdü. Əslində, kristal kimi təmiz şərəfinə
görə əfsanəyə çevrilmiş bir adamı kim güllələyə bilərdi? Bundan
başqa, qatil, Moskva ətrafının ən elit və ən yaxşı mühafizə olunan
qəsəbəsinə gözə görünmədən necə girə bilərdi? Bunun ardınca
isə yeni – birinci qurbanın bağ qonşusunun ondan heç də az
qəribə olmayan qətlindən sonra rəsmi təhqiqat dalana dirənir.
Beləcə, agent Dronqonun karyerası boyunca ən çətin işlərindən
biri başlayır. O iş ki, orda suallar getdikcə artır, cavablar isə
yoxdur ki, yoxdur…
110. Abdullayev, N. Balaca Kiberin macəraları : fantastik roman / Namiq
Abdullayev ; red.: N. Əliyev.- Bakı : Libra kitab 2020.- 168 s.
Namiq Abdullayev Azərbaycan ədəbiyyatında elmi-fantastika
janrının ən qüdrətli nümayəndələrindən biri hesab edilir. “Balaca
Kiberin macəraları” romanı da Namiq Abdullayevin fantastik
janrda yazdığı ən maraqlı əsərlərindən biridir. Orta yaşlı uşaqlar
üçün nəzərdə tutulmuş bu əsərdə balaca Kiberin başına gələn
maraqlı macəralardan − onun yad planetə səyahətindən və
dostlarının köməkliyi ilə pis niyyətli məxluqlara qarşı
mübarizəsindən bəhs olunur.
111. Adams, T. Çıxış yoxdur : qan donduran təsirli triller / Teylor Adams ; ing.
dilindən tərc.: A. Mahmudov. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 352 s.
Çovğunlu bir gün... Dağlar qoynunda dünyadan təcrid olunmuş
kiçik bir motel... Bu motelə təbii fəlakətdən qorunmağa çalışan
bir neçə adam toplaşıb. Onlardan biri də tələbə Darbi Torndur.
Yola çıxmazdan əvvəl anasının ağır xəstə olduğu haqqında xəbər
alıb. Darbi inadla motelin avtomobil dayanacağında telefon
siqnalının tutacağı anı gözləyir və bu vaxt dayanacaqdakı
furqonun arxa şüşəsində hərəkət edən bir cüt uşaq əli görür.
Kimsə maşında oğurlanmış uşaq gizlədir! Onu necə xilas edə
bilər? Bunun üçün nə etməlidir? Polisə zəng vurmaq mümkün
deyil, çünki pis hava şəraitindən siqnal tutmur. Moteldəki
“dostların” heç birinə etibar edə bilməz, çünki onlardan hər biri
cani ola bilər. Belə çıxır ki, Darbi maşındakı uşağı özü, təkbaşına
xilas etməlidir...
112. Adilman, N. Milyonçunun gündəliyi / Nadir Adilman. - Bakı : TEAS Press,
2020. – 148 s.
Bu kitab məhz təsadüflərə inanmayıb, möcüzə gözləməyənlərə
ithaf edilir. Möcüzə baş vermir, möcüzəni biz insanlar yaradırıq.
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Bu kitabı oxuyandan sonra bir möcüzəni də SƏN yaradacaqsan.
Buna əmin ol!
113. Adin, E. Heç nədən : İslandiyada qeyri-mümkün qətlin həqiqi tarixçəsi /
Entoni Adin ; ing. dilindən tərc.: Z. Hüseynova. – Bakı : TEAS Press, 2020. 340 s.

Kitabda ölkənin tarixi, landşaftı, qanunları, kütləvi
informasiya vasitələri, daxili siyasəti və geosiyasi
əhəmiyyəti geniş əksini tapıb. Əsərdə İkinci Dünya
müharibəsi, “treska müharibələri”, “soyuq müharibə”,
2008-ci ilin qlobal iqtisadi böhranı və digər dövrlərdə
İslandiyanın tam mənzərəsi yaradılır. Yazıçı cinayət işinin
təhqiqatı ilə yaxından tanışlıq imkanı əldə edəndən sonra
səylə işləyib, yol verilən səhvləri və məhv olmuş həyatları
üzə çıxarıb, cavabsız qalan sualları və hələ də dərc
edilməkdə olan xəbər başlıqlarını araşdırıb.

114. Ağaoğlu, S. Həyat bir macəra : uşaqlıq və gənclik xatirələri / Səməd
Ağaoğlu; türkcədən tərc.:, ön sözün müəl.: V. Quliyev.- Bakı : Qanun
nəşriyyatı, 2020.- 208 s.
Kitabda yazıçının vətəni Azərbaycanla, fikri həyatında böyük rol
oynamış atası Əhməd Ağaoğlu, ailənin azərbaycanlı qohum və
dostları, habelə türk dünyasının görkəmli simaları ilə bağlı
müşahidə və mülahizələr yer almışdır.
115. Ağasəfa. Bizim yerdən gəlirsən... : şeirlər / Ağasəfa ; red.: O. Babayeva. Bakı : n.y., 2022.- 64 s.
Kitab Məhəmməd Füzuli poeziyasının sehrindən, cazibəsindən
ərsəyə gəlib. Ustadlar ustadının ölməz, pərişan ruhuna çox kiçik
bir ərməğandır. “Vəhdət vadisində” bölməsində beşləmələr,
“Satira ovqatında” bölməsində isə mayası, vəzni Füzuliyana,
qayəsi, məğzi Sabiranə olan satiralar sıralanmışdır.
116. Aqualuza, J. E. Kaş unudaydım: roman / Joze Eduardu Aqualuza ; tərc.: red.: , İ. Quliyev. - Bakı : Fabula MMC, 2019.- 176 s.
“Kaş unudaydım” romanı yaddaş və yaddaşsızlıqdan, tənha
keçən ömürdən, unutmaq və eyni zamanda hər şeyi xatırlamaq
cəhdindən bəhs edir. Roman 2017-ci ildə Beynəlxalq “Dublin”
ədəbiyyat mükafatına layiq görülüb, 2016-cı ildə isə Beynəlxalq
“Buker” mükafatına namizəd göstərilib.
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117. Almond, D. Skelliq / Devid Almond ; tərt.: F. Şıxlinski ; red.: E. Astanbəyli;
rəs.: Z.Cabbarov.-Bakı: Altun kitab, 2018. - 128 s. - Dünya ədəbiyyatından
seçmələr.
İngilis yazıçısı Devid Almond yeniyetmələr haqqında bir-birindən
maraqlı əsərlərin müəllifidir. 1998-ci ildə işıq üzü görən əsər
indiyədək bir çox dillərə tərcümə olunub, müəllifinə isə bir çox
mükafatlar qazandırıb. Qeyri-adi süjet xəttinə və qəhrəmanlarına
görə maraqla oxunan roman artıq dünya uşaq ədəbiyyatının
incilərindən sayılır.
118. Atsız, H. N. Bozqurdlar : ölür, dirilir…: roman / Hüseyn Nihal Atsız ; tərc.:
M. İsmayıl ; red.: Ş. Sadiq. - 3-cü nəşri.- Bakı : Xan nəşriyyatı, 2020. - 528
s.
Əsər ilahinin hikmət xəzinəsinin qoruyucuları ilə gizli güclərin
2000 ildən artıqdır davam edən gizli və qanlı savaşından bəhs
edir. X əsrdə baş verən hadisələrin fonunda müxtəlif dünyaların
təmsilçiləri olan iki gəncin böyük sevgisi və onların qarşılarına
çıxan maneələr, inandıqları yol uğrunda ölümə doğru qətiyyətlə
addımlayan cəsur insanların ruhlarını sarmış eşq atəşi haqqında
tarixi bir romandır. Kitabda romanın hər iki hissəsi (“Bozqurdlar
ölür” və “Bozqurdlar dirilir”) verilib.
119. Azəri, Q. Gözlərimə sənsizliyi öyrətdim: şeirlər / Q. Azəri ; red.: R.
Oday ; ön sözün müəl.: V. Yusifli. - Bakı : Azəri, 2021.- 136 s.
“Gözlərimə sənsizliyi öyrətdim” kitabına müəllifin son dövrlərdə
qələmə aldığı müxtəlif mövzulu şeirləri, qəzəlləri, bayatıları və
aforizimləri toplanmışdır. Kitabda həmçinin müəllifin “Anamın
bir vaxt mənə danışdıqları”(Həyat hekayələri - II hissə) adlı
publisistik yazısı da yer almışdır.
120. Azəroğlu, İ. Bir baxış qədər : şeirlər / İlham Azəroğlu (Cəbiyev) ; red.: S.
Əliyeva.- Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2017.- 104 s.
121. Babayev, T. Cəhənnəmi qoruyan mələklər : roman / Tural Babayev. - Bakı :
MSA, 2012. - 264 s.
Umar adlı gənc müstəntiqə uzun illər öncə törədilmiş qətl
hadisəsinin üstünü açmaq sifariş olunur. Getdikcə hadisələr birbirinə qarışır. Qatilin kim olduğunu tapmaq mümkün deyil. O,
məğlubiyyətlə barışmaq məcburiyyətindədir. Əslində hər şey
göründüyü qədər də qəliz deyil. Bunun üçün ətrafa baxmaq
kifayət edər. Umar isə ağlına belə gəlməzdi ki, bütün hadisələrin
mərkəzində özü dayanır.
122. Bağırov, M. Kim ruhdu, kim kölgə : şeirlər toplusu / M. Bağırov ; red.: S.
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Məmmədov.- Bakı : Füyuzat MMC, 2022.- 200 s.
123. Bax, R. Qağayı Conatan Livinqston / R. Bax ; ing. dilindən tərc.: R.
Hacıoğlu ; red.: D. Şahmərdanlı, A Yaşar. - Bakı : Simurq, 2019. - 112 s.
Bu kitab bir Qaǧayının mübarizǝ hekayǝsidir; mǝhdudiyyǝtlǝrlǝ,
“olmaz”larla barışmayan, yalnız yemǝk üçün uçmaq istǝmǝyǝn,
daim yüksǝklǝrǝ can atan vǝ nǝhayǝt buna nail olan bir
Qaǧayının, hǝm dǝ hǝr birimizin daxilindǝ yaşayan gerçǝk
Qaǧayının. Əsǝri oxuduqdan sonra daha dǝniz kǝnarındakı
qaǧayılara adi quş kimi baxa bilmǝyǝcǝksiniz, hǝmişǝ xoş
hisslǝrlǝ Conatanı xatırlayacaqsınız vǝ hǝm dǝ onun sizǝ
öyrǝtdiklǝrini.
124. Bartol, V. Əlamut: tarixi roman / Vladimir Bartol ; tərc.: R. Musayev ; red.:
E. Rzayev.- 4-cü nəşri.- Bakı : Kitab Klubu 2019.- 432 s.
Roman oxucunu XI yüzilliyə, Böyük Səlcuq Dövlətinin
hökmranlığı dövrünə aparır. İslam dini, şərq fəlsəfəsi, hakimiyyət
uğrunda mübarizə, dövrün tarixi hadisələri müəllif tərəfindən elə
təsvir edilmişdir ki, sanki hər şey oxucunun ətrafında cərəyan
edir. İnsan özünü zamanın müasiri kimi hiss edir və əsərin bəxş
etdiyi ovsunlu abu-havadan bir an belə ayrılmaq istəmir.
125. Berrouz, E. R. Tarzan və onun heyvanları / Edqar Rays Berrouz ; tərc.:
N.Əliyev ; tərt.: A. Əliyev ; red.: F. Şıxlinski. III kitab.- Bakı : Altun kitab,
2015.- 224 s.
Çikaqoda anadan olan yazıçı 1895-ci ildə Miçiqan hərbi
akademiyasını bitirmiş, gənclik illərini Amerikanın uzaq qərbində
keçirmiş, kovboy və qızılaxtaran olmuşdur. Berrouz klerk işlədiyi
vaxt macəra hekayələri çap edən bayağı jurnallardakı elanları
gözdən keçirir, eyni zamanda hekayələri oxumaq imkanını da
əldən vermirdi. Oxuduqlarından ruhlanmış E.R.Berrouz həmin
hekayələrə bənzər bir əsər yazmaq qərarına gəlir və 1912-ci ildə
Norman Bin təxəllüsü ilə “Marsın Ayları altında” hekayəsini,
Con Karterin Marsdakı sərgüzəştləri silsiləsindən ilk romanını
çap etdirir. Daha sonra yaradıcılığının ən uca zirvəsi hesab
edilən “Tarzan” silsiləsini qələmə almağa başlayır. Tarzan
haqqında ümumilikdə iyirmidən çox kitab yazır.
126. Bezmən, N. Qurd Seyid və Şura : roman / Nərmin Bezmən ; türk dilindən
tərc.: H. Cabbarlı. - Bakı : TEAS Press, 2020. – 660 s.
Bu romanda hər şey var: xoşbəxtlik və səadət, əsl məhəbbət və
hicran, müharibə və inqilab, qan-qada və dinclik, qəriblik və
həsrət, bəxtəvər həyat və yaşamaq uğrunda mübarizə... Bu əsər
gerçək həyat dastanı və təlatümlü bir dövrün salnaməsidir...
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127. Bərdəli, Ş. Könlümdə eşq adlı bir günəş yanır : şeirlər / Ş. Bərdəli ; tərt.:
S. Şahbazova ; red.: F. Xəlilzadə. - Bakı : Borçalı NPM, 2020. - 400 s.
128. Binnətoğlu, S. Gecənin aydınlığında : şeirlər / S. Binnətoğlu; red.: F.
Manaflı.- Bakı : Biznes xəbərləri QR MMC, 2010.- 156 s.
129. Boyn, C. Dağın zirvəsindəki oğlan / Con Boyn ; tərc.: İ. Əhədov ; red.: İ.
Quliyev.- Bakı : Fabula MMC, 2020.- 208 s.
Kitab çox sadə dildə yazılıb ki, bu da əsərin inandırıcılığını
artırır. Son səhifələri əsl katarsisdir. Bu, insanları yoldan çıxaran
nasizm haqqında güclü bir romandır. Boyn bizə birbaşa bunu
demək istəyir: “Pyeronun başına gələnlər bir gün hər birimizin
başına gələ bilər”.
130. Bünyad, Y. Azan gəmilər limanı: roman / Yaşar Bünyad ; red.: S. Vahabov ;
bur. məsul.: N. Əlisoy.- Bakı : Köhlən nəşriyyatı, 2019.- 104 s.
Romanda Qismət adlı gəncin taleyindən bəhs olunur. Atası
Qisməti müharibədən qurtarmaq üçün Rusiyaya qaçırdır. Müəllif
Qismətin timsalında, doxsanıncı illərdə dolanışıq dalınca
Rusiyaya gedən minlərlə azərbaycanlının həyat yoluna işıq salır.
131. Cabbar, M. Aciz qalan ulduzlar : sevgi romanı / Məsudə Cabbar ; red.: H.
Piriyev. - Bakı : Alatoran yayınları, 2015. - 104 s.
132. Cabbarov, Ş. Gözləyin dağlar, gəlirəm / Şahgündüz Cabbarov ; tərt.: K.
Vəfadar ; red., ön sözün müəl.: A. Məmmədli.- Bakı : Qanun nəşriyyatı ,
2021.- 240 s.
133. Cəfərquliyeva, Z. Köçkün düşən arzular / Z. Cəfərquliyeva ; ön sözün
müəl.:Y. Həsənli.- Bakı : Mücrü nəşriyyatı, 2022.- 156 s.
134. Cəmşidqızı, L. Divan / Lilpar Cəmşidqızı; red.: M. Abdullayev.- Sumqayıt:
Azəri poliqrafiya, 2020.- 528 s.
Bu kitabda müəllifin yazdığı qəzəllər, qəsidələr, mərsiyələr,
tərcibənd, tərkibbənd, müxəmməs, müsəddəs, mürəbbe, saqinamə,
məsnəvi, qitələr, qoşabeytlər, təkbeytlər və müxtəlif şairlərlə
beytləşmələr yer almışdır.
135. Dağçı, C. Yurdunu itirən adam: roman / Cengiz Dağçı ; türkcədən tərc.: R.
Danyeri ; red.: S. Şahmursoy.- Bakı : Xan nəşriyyatı, 2020.- 200 s.
136. Dağlı, H. Yeni dad: bədii publisistik məqalələr, şeirlər / H. Dağlı ; red.:,
ön sözün müəl.: M. Nərimanoğlu.- Bakı : Gənclik, 2022. - 176 s.
137. Diderlaurent, J.R. 6:27 qatarındakı qiraətçi / Jean-Rauf Diderlaurent ;
fransız dilindən tərc.: Ç. Vəliyeva; red.: T. Musayev; bur. məsul.: N. Tarıq.Bakı : Parlaq imzalar, 2019.- 168 s.
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“Müasir nağıl – fikrimcə, romanın ən yaxşı təqdimatı budur.
Bütün detallar bir yerdədir: ağ atlı oğlan, kafelli hücrəsində
yaşayan şahzadə və vahiməli bir bədheybət. Roman belə də
başlaya bilərdi: biri var idi, biri yox idi...”
138. El Sevər, S. Falçı : roman / S. El Sevər (Pərvanə) ; red.: Hacı Kənan. - Bakı :
Qanun, 2014. - 196 s.
Sevinc El Sevər “Falçı” romanında Firuzə və onun kimi qızların
xoşbəxtliyini əlindən almış cəmiyyəti bütün çılpaqlığı ilə, tünd
boyalarla təsvir edir. Əsərin qadın qəhrəmanı Firuzə Bakıda
İncəsənət Kollecində təhsil alıb rayona qayıtmış, bəxti gətirməyən
qızlardandır. Fala baxmağı da Bakıda kirayədə qaldığı evin
sahibəsindən öyrənib. Elə bu bacarığı da onun başına bəla olur.
Bu qız şəhərdə gözlənilməz hadisələrlə üzləşir. İlk sevgisinə
qovuşa bilməyən falçı qız ikincu sevgisinə qovuşsa da, tale yenə
də onu təkləyir…
139. Eyvazlı, G. Yuxumu xeyrə yozun : şeirlər / Günel Eyvazlı. - Bakı : Qanun,
2013. - 88 s.
Buradakı şeirlərdə həyatın faniliyi, matrix fəlsəfəsi öz əksini
tapıb. Matrix fəlsəfəsinə görə, insan yuxudadır. Ətrafımızda
gördüyümüz maddələr əslində mövcud deyil.
140. Ələmi, Ə. Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində : şeirlər / Əli Ələmi ; red.: Ş.
Fazil.- Bakı : Səda nəşriyyatı, 2019.- 400 s.
Kitab müəllifin oxucuları ilə ikinci görüşüdür. Kitabda müəllifin
son illərdə qələmə aldığı ədəbi-bədii nümunələri, poeziya
örnəkləri toplanıb. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə
tutulub. Ədəbiyyatsevərlərin, poeziya həvəskarlarının rəğbətini
qazanacağına ümid edirik.
141. Əli, S. Şüşə saray: hekayələr / Səbahəddin Əli ; tərc.: İ. Qulusoy ; red.: G.
Natiq. - Bakı : Qanun, 2020.- 192 s.
Bu kitaba müəllifin “Portağal”, “Ağ gəmi”, “Böyrək”, “Xoşbəxt
it”və s. hekayələri, “Bir eşq nağılı”, “Qoyunun nağılı” və s.
nağılları daxildir.
142. Əlibəyli, F. Ölümdən güclü : sənədli publisistik povest / Fərman
Nərimanoğlu Əliyev. - Bakı : Nərgiz, 2005. - 144 s.
143. Əlili, İ. Dünya sevənlərindi : şeirlər / İradə Əlili; red.: H. Vəliqızı. – Bakı :
BM, 2014. - 76 s.
Müəllifin oxuculara təqdim etdiyi kitabında Vətənə, Anaya,
Torpağa, uşaqlara bağlılığını əks etdirən şeirlər təqdim olunur.
144. Əlili, İ. ...Salamını gözlədim / İradə Əlili. - Bakı: Gənclik, 2020. - 132 s.
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145. Əlili, İ. Və Bir Gün=Ve Bir Gün / İradə Əlili.- Bakı : “Ləman nəşriyyatpoliqrafiya” MMC, 2021.- 281 s.
146. Əliyev, B. Dünya belə dünyadı : şeirlər / Bədir Əliyev ; red.: F. Ellazov.Bakı : Qismət, 2009.- 288 s.
147. Əplqeyt, K. Tək və Yeganə Ayvan / Katerin Əplqeyt ; ingilis dilindən tərc.:
F. Mahmudov.- 2-ci nəşri.-Bakı : TEAS Press Nəşriyyat evi, 2021.- 183 s.
Ayvan insanlarla dil tapmağı bacaran, üzüyola qorilladır. O,
əyləncə mərkəzi, 8-ci giriş, videooyunlar guşəsi adlanan ünvanda
yaşayır. Şüşə divarların arxasından insanların onu izləməsinə
alışıb. O, cəngəllik həyatı üçün darıxmır.
148. Əsgərova, Z. Dünya, barışmışam səninlə / Zöhrə Əsgərova ; red.:
L.Məmmədova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2020.- 192 s.
“Dünya, barışmışam səninlə” kitabında müəllifin fəlsəfi
düşüncələri, mənsur şeirləri xatirələrində yaşayan unudulmaz
sənətkarlar haqqında yazılar, rəylər toplanmışdır.
149. Əzimli, E. Dan ulduzu : roman / Elçin Əzimli. - 2-ci nəşri. - Bakı : TEAS
Press, 2020. - 360 s.
Bu kitab oxucuya təlqin edir ki, düşüncə dünyanı aydınladacaq
Dan ulduzundur. Onun işığını izlə. Bu işıq həyatında yeni
səyahətlərin və yolların başlanğıcı olacaq...
150. Günəş, E. Zirvəyə ucalanlar : şeirlər / Esmira Günəş ; red.: E. Günəş.- Bakı :
Orxan NPM, 2021.- 176 s.
151. Haqverdiyev, T. İzlərdə qan ləkəsi / Telman Haqverdiyev ; məsul red.: A.
M. Kərimov.- Bakı : Müəllim nəşriyyatı, 2014.- 126 s.
Əsərdə bir sıra tarixi həqiqətlər bədii-publisistik ifadələr
verilmişdir. Kitabda Azərbaycanlılara qarşı erməni təcavüzünün
80 ildən artıq dövrü bədii-obrazlı ifadələrlə öz əksini tapmışdır.
152. Hauf, V. Karvan / Vilhelm Hauf ; tərc.: Ə. Muxtar; red.: R. İsmayılov.- Bakı
: Altun kitab, 2019.- 144 s.
XIX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış məşhur alman yazıçısı
Vilhelm Hauf uşaq vaxtlarından əsrarəngiz nağıllar dünyasına
valeh olmuşdur. O, dini təhsil almış və nağılların çoxunu hələ
müəllimlik edərkən uşaqlar üçün söyləyə-söyləyə yaratmışdı.
Cəmi 25 il ömür sürmüş V.Hauf “Aydan gəlmiş adam”,
“Lixtenşteyn” kimi romanlar, “Şeytan memuarı” adlı satirik
oçerklər toplusunun müəllifidir. “Karvan” adlı məşhur nağıllar
silsiləsini Şərqin klassik abidəsi olan “Min bir gecə” nağıllarının
təsiri ilə yazmışdır.
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153. Heminquey, E. Qoca və dəniz / Ernest Heminquey ; ing. dilindən tərc.: M.
Süleymanov ; red.: R. Hacıoğlu, M. Qarayev ; bur. məsul.: N. Tarıq.- Bakı :
Parlaq imzalar, 2019.- 168 s.
Kitaba müəllifin “Əcəl zəngi”, “Qoca və dəniz” povestləri,
“Kilimancaro qarları”, “Frensis Makomberin uzun sürməyən
xoşbəxtliyi”, “Təmiz, işıqlı yerdə”, “Fırtınadan sonra”, “Hindu
qəsəbəsi”, “Qoca kişi körpüdə” hekayələri daxil edilmişdir.
154. Həsənoğlu, H. Mesaj: esselər, hekayələr, novellalar, pritçalar, oçerklər :
(seçmələr) / H. H. Həsənoğlu ; red.: V. Hətəmov, Ş. Fərhadqızı.- Sumqayıt:
Azəri , 2021.- 336 s.
155. Hümbət Həsənoğlunun aforizmləri / red.: V. Hətəmov. - Bakı : Qanun
nəşriyyatı 2019.- 352 s.
Kitabda müəllifin 1400-ə qədər aforizmi toplanıb.
156. Hümbət Həsənoğlunun Aforizmləri-3 / red.: V. Hətəmov. - Bakı : Gənclik
nəşriyyatı, 2022.- 168 s.
157. Hüseyn, F. Təkrarın tənhalığı : şeirlər / Fərid Hüseyn ; red.: C. Cavanşir .Bakı : Mücrü nəşriyyatı, 2020. – 136 s.
158. Hüseyn, Y. Ana südü, ana öyüdü / Y. Hüseyn; red.: İ. Məmmədli.- Bakı :
Qismət, 2016.- 112 s.
Bu kitabda şair-publisist, “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı Yusif
Hüseynin “Ana südü-ana öyüdü” və “Dilqəm” poemaları ilə
yanaşı iki povesti də nəşr olunmuşdur. Bu povestlər yığcam da
olsa özündə Kəlbəcər reallıqlarını əks etdirir. “Göy atın etibarı”
və “Boz atın vəfası” povestləri zamanında şairin yaşadığı və
şahidi olduğu kənd həyatının halallığını, insanların səmimiyyətini
özündə əks etdirir.
159. Xan. Qızılbaşlar : oyanış: fentezi roman / Xan ; red.: S. Vahabov ; bur. məsul.: N. Əlisoy.- Bakı : Köhlən nəşriyyatı, 2020.- 372 s.
Mövcud olmayan məkanların, ölməyən ölümlülərin, yaşanmayan
hadisələrin, kitabsız alimlərin, işıqsız gündüzlərin, sehrsiz
möcüzələrin, şəffaf qanların, yaradılan tanrıların və sonsuz göz
yaşının xəyal dünyası.
160. İbrahim, V. Mən varam-70: şeirlər / Vaqif İbrahim ; red.: K. Abiyeva.- Bakı
: Xan nəşriyyatı, 2015.- 120 s.
161. İbrahimbəyov, M. Qara paltarlı qadın / Maqsud İbrahimbəyov ; rus dilindən
tərc.: Ə. Qiyas. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 164 s.
Bu əsəri oxuyarkən sanki ağ-qara şəkillərlə dolu köhnə
fotoalbomu vərəqləyirsən və çoxdan bəri, özü də çox yaxşı
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tanıdığın onlarla adam onun səhifələrindən diqqətlə sənə baxır.
Bu adamların hər biri sənə öz məhrəm həyat hekayəsini danışır.
Bununla belə yaddan çıxarmayaq ki, bu hekayələr bizim ümumi
tariximizdir və biz onu unutmamalıyıq”.
162. İbrahimbəyov, M. Qoy o, bizimlə qalsın : toplu / Maqsud İbrahimbəyov ;
tərc.: M. Muradlı ; red.: S. Babullaoğlu.- Bakı : Maqsud İbrahimbəyov
yaradıcılıq mərkəzi, 2018.- 218 s.
Maqsud İbrahimbəyovun "Bütün yaxşılıqlara görə ölüm" və "Qoy
o bizimlə qalsın" adlı əsərlərində balaca qəhrəmanın bütün
düşüncələri, həyəcanı, hissləri son dərəcə emosional və dolğun
boyalarla əks olunub. Əsər o qədər real təsir bağışlayır ki, oxucu
istər-istəməz bu obrazla isinişir və özünü uşaq yaşında hiss
etməyə başlayır.
163. İbrahimbəyov, M. Uşaqlığın son gecəsi: hekayələr / Maqsud İbrahimbəyov;
rus dilindən tərc.: Ə. Qiyas.- Bakı : TEAS Press Nəşriyyat evi, 2020.- 387 s.
Maqsud İbrahimbəyovun uşaqlar üçün yazdığı hekayələr də
obrazlı və sadə ifadə tərzi, gündəlik məişət qayğılarının səmimi və
realist təsviri ilə seçilir. Yaşadığı dövr üçün quruluşun, siyasi və
ictimai vəziyyətin olduqca cəsarətli ifadə tərzinə görə yadda
qalan bu hekayələr əslində sovet məişətinin çətinliyi, sovet
insanının həyat tərzi haqqında dolğun təsəvvür yaradır. II Dünya
müharibəsi zamanı arxa cəbhədə ən böyük rola malik neft
Bakısında insanların yaşadığı çətinliklər ilk baxışda uşaqsayağı
görünür, lakin acı həqiqət dili ilə təsvir olunur. Məhz buna görə
oxucu bu hekayələri dönə-donə oxumaq istəyir və hər dəfə yeni
bir detalı kəşf edir.
164. İmanova, R. Qayıt: roman : əsrin faciəsi, yoxsa şəxsi qüsurlar / Rəna
İmanova ; ön sözün müəl.: R. Təbəssüm.- Bakı : Borçalı NPM, 2021.- 232 s.
165. İsrafilov, N. Məktəbli qızın gündəliyi / Nizami İsrafilov ; red.: İmiran.Bakı: Qanun, 2019.- 128 s.
Kitabda baba və nəvə münasibətləri, məktəbli qız və sinif
yoldaşlarının davranışı, oğlan və qızın dostluğu haqqında
məlumatlar bir məktəbli qızın həyatı timsalında nəql olunur.
166. Kafka, F. Atama məktub / Frans Kafka ; alman dilindən tərc.: V. Hacıyev;
red.: A. Sükut. - Bakı : Parlaq imzalar, 2019. – 96 s.
Atama məktub Frans Kafka tərəfindən 1919-cu ildə atasına
yazılmış, ancaq göndərilməmiş məktubdur. Məktub onun
vəfatından sonra Maks Brod tərəfindən çap etdirilmişdir.
Məktubun mətni Kafkanın şəxsi həyatına toxunur və bununla onun
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haqqında psixoanalitik və bioqrafik araşdırmalar üçün əsas
sayılır.
167. Kafkasyalı, A. Qartallar sınır tanımaz : roman / A. Kafkasyalı ; türk
dilindən tərc.: İ. B. Umudlu. - Bakı : Pergament, 2020. - 410 s.
Bu sənədli roman 1920-dən sonrakı dönəmdə Sovet rəhbərliyinin
məqsədyönlü şəkildə Azərbaycanın XDİK orqanlarına
yerləşdirdiyi daşnak terroristlərin, yerli xainlərin əli ilə
Azərbaycan Türklərinə etdikləri olmazın zülm və buna
müqavimətin sıra nəfərləri olmuş antisovet qaçaqların cəsarət,
xəyanət və çətinliklər üçbucağında başlarından keçənlərdən,
ədalətsiz sınırla ayrılan Qars, Axıska, Qazax, Borçalı
hüdudlarında nə kimi fədakarlıqlara baş vurduqlarından,
qaçaqların bu coğrafiyada yaşadıqları macəralardan bəhs edir.
168. Kenflid, C. Canlı əhvalatlar: secmə hekayələr / Cek Kenflid, M. V. Hansen;
tərc.: A. Kazımova[və başq]. - Bakı : Kitab Klubu, 2019.- 336 s.
Bu kitabda nəql olunan hər bir əhvalatın arxasında insan taleyi
durur. Deməli, hər əhvalat – bir kəşfdir! Kitabda toplanmış
əhvalatlar ürəkdən-ürəyə yol tapır, adamın qəlbini isidir, çətin
məqamlarda insana həyan olur, ona güc verir. Və həm də, ola
bilsin, bu əhvalatların sayəsində siz öz həyatınıza yeni gözlə
baxacaqsınız.
169. Kərim, Ə. Metronun yaylı qapıları : şeirlər / Əli Kərim ; tərt.:, ön sözün
müəl.: R. Məcid ; red.: Y. Rzayev.- Bakı : Qanun, 2019.- 176 s.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təşəbbüsü ilə çap olunan kitabda
müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Əli
Kərimin (1931-1969) əsasən məşhur şeirləri toplanıb. Nəşrdə yer
verilən əsərlər bu yaxınlarda vəfatının 50-ci ildönümü tamam
olan Əli Kərimin şair kimi əbədiyaşarlığını bir daha isbatlamaq,
poeziyasının ən səciyyəvi cəhətlərini əks etdirmək baxımından
xüsusi önəm daşıyır.
170. Kərimzadə, F. Çaldıran döyüşü : roman / Fərman Kərimzadə. - 3-cü nəşri. Bakı : Kitab Klubu, 2019. - 368 s.
Roman görkəmli dövlət xadimi, sərkərdə və şair, ulu tariximizdə
xüsusi yeri olan Şah İsmayıl Xətainin həyatından, çoxcəhətli
ictimai fəaliyyətindən bəhs edən "Xudafərin körpüsü"
dilogiyasının ikinci hissəsidir. Siyasət meydanına yenicə qədəm
qoyan Şah İsmayılın vahid və qüdrətli Azərbaycan uğrunda
apardığı gərgin mübarizələr, ağıllı dövlət xadiminin mədəniyyətin
və sənətin yüksəlməsinə göstərdiyi qayğı, xalqımızın orta əsr
məişət tərzi romanın əsas mövzusudur.
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171. Kərimzadə, F. Xudafərin körpüsü : tarixi roman / Fərman Kərimzadə. Bakı : Kitab Klubu, 2019. - 442 s.
"Qarlı aşırım" əsəri ilə böyük ədəbiyyata gələn görkəmli yazıçı,
tarixi romanlar ustası Fərman Kərimzadənin "Xudafərin
körpüsü" romanında XV əsrin axırı XVI əsrin əvvəllərində baş
vermiş tarixi hadisələr, Şah İsmayıl Xətainin uşaqlıq və gənclik
illəri, hakimiyyət uğrundakı mübarizəsi qələmə alınıb. Romanda,
həmçinin Şah İsmayıl Xətainin bir şair, sərkərdə və dövlət xadimi
kimi yetişib formalaşdığı tarixi şərait təsvir edilib, Uzun Həsən,
Sara Xatun, Hüseyn Lələ bəy, Əbih Sultan kimi tarixi
şəxsiyyətlərin yadda qalan obrazları yaradılıb.
172. Kəlbəcərli, S. Atılmışlar : esse və hekayələr / S. Kəlbəcərli ; red.: S.
Mikayılqızı.- Bakı : Ziya NPM, 2016.- 160 s.
Səliqə xanımın sayca ikinci olan bu kitabı əslində onun ilk
kitabının daha dolğun davamıdır və bir ömür hekayəti olmaqla,
müəllifə məxsus təmkinlə bir daha həyatın acılı-şirinli
həqiqətlərindən söhbət açır. Müəllifin yazı manerası,
yazdıqlarındakı səmimiyyət, gerçəkliyə sadiqlik, eləcə də
qəhrəmanların həyat əzmi yaşam məktəbi, bir həyat salnaməsidir.
173. Kişi, qadın və çətir : şeirlər / A. Maliqon və başq ; tərc.: M. N. Qarayev, S.
Sarvan, Z. Sarıtorpaq ; tərt.: V. Danilenko, M. N. Qarayev ; red.: Y. Əliyev;
ön sözün müəl.: S. Sarvan ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında Tərcümə Mərkəzi.- Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2017. 223 s.
174. Qafarov, Ə. Oyanan ruhlar... / Ədalət Qafarov ; red.: R. Miraslan.Sumqayıt : Azəri nəşriyyatı, 2021.- 168 s.
Kitab Vətənimiz uğrunda canlarından keçmiş Şəhidlərimizə və
Qazilərimizə ithaf olunmuşdur.
175. Qafarov, Ə. Sözün yurd ağrısı / Ə. Qafarov ; red.: R. Miraslan.- Sumqayıt:
Azəri nəşriyyatı, 2020.- 120 s.
176. Qafarov, Ə. Turan harayı / Ə. Qafarov ; red.: R. Miraslan.- Sumqayıt :
Azəri nəşriyyatı, 2020.- 120 s.
“Turan harayı” kitabında müəllifin yurd həsrəti, Vətən sevgisi,
ana məhəbbəti, el-oba məhəbbəti ilə bağlı fikirləri toplanmış və
dolğun şəkildə təsvir olunmuşdur.
177. Qaraca, R. Siz ey, ordakılar... : şeirlər / Rasim Qaraca. - Bakı : Alatoran
yayınları, 2011. - 80 s.
178. Qaraqan, E. Mələk / Elxan Qaraqan. – Bakı : Qanun, 2012. - 132 s.
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179.
180.

181.
182.
183.
184.

185.
186.

Qaraqanın yeni romanı sayca dördüncü əsəridir. “Mələk”
adlanan bu əsər Fantastik-drama janrında yazılıb. Əsərdə
Azərbaycan reallığı, əsl sevgi və onun acı nəticələri, paxıllıq, kin,
nifrət, acgözlük və şəhvət hisslərinin ətrafında baş verən
hadisələr oxucunu yeni, sərt həqiqətlərlə dolu bir dünyaya aparır.
Gözəl bir qadın cildində bir oğlanın damına düşən mələk və onun
taleyindən danışılır.
Qiyas, Ə. Havay tətilləri: roman / Əyyub Qiyas.- Bakı : Qanun nəşriyyatı,
2021.- 352 s.
Lind, O. Yenə qum canavarı / Osa Lind ; tərc.: V. Əfəndiyeva ; red.: İ.
Quliyev ; İll. K. Diqman.- Bakı : Fabula MMC, 2021.- 100 s.
“Qum canavarı” silsiləsi həm uşaqlar, həm də valideynlər üçün
nəzərdə tutulmuşdur. 2003 -cü ildə kitab “Nils Holgerssonplaketten” mükafatına layiq görülmüş, həmin ilin avqust ayında
isə kitabın ikinci cildi, “Yenə qum canavarı” eyni mükafata
namizəd göstərilmişdir.
Mehdi, G. Səs : şeirlər / Gülbala Mehdi ; red.: İ. İlyaslı.- Bakı : n. y.,,
2008.- 143 s.
Məhbub, M. Ruhum səni axtarar / Mədət Məhbub ; red.: M. Hüseynov.Bakı : Təknur, 2010.- 240 s.
Məlikli, Z. O və yerdə qalanlar / Zahir Məlikli ; red.: Q. Ağsəs.- Bakı :
Qanun nəşriyyatı , 2019.- 256 s.
Məlikzadə, İ. Qatarda: hekayələr / İsi Məlikzadə ; ön sözün müəl.: R.
Məcid; red.: Ş. Müşfiq.- Bakı : Qanun nəşriyyatı, 2019.- 432 s.
Azərbaycan Yazıçlar Birliyinin təşəbbüsü ilə çap olunan bu
kitabda İsi Məlikzadənin ilk qələm təcrübələrindən həyatının son
dönəminə qədər yazdığı, demək olar ki, bütün hekayələri toplanıb.
Bu
hekayələrə
əsasən
ədibin
yaradıcılıq
prosesini,
hekayələrindəki inkişafı izləmək mümkündür.
Məmməd, K. Ömrün beşinci fəsli / Kazım Məmməd ; red.: E. İsrafiloğlu. I
cild.- Bakı : MBM nəşriyyatı, 2013.- 468 s.
Məmmədli, N. Qəhrəmanım sənsən : hekayələr / Natiq Məmmədli; red.: R.
Həsənli; bur. məsul.: N. Əlisoy.- Bakı : Köhlən nəşriyyatı, 2020.- 340 s.
Kitab "Sevgi məbədində qətl" adlı hekayə ilə başlayır. Əsər evli
kişiylə ərli qadının qarajda, avtomobilin içərisində eşqlə məşğul
olarkən dəm qazından zəhərlənərək ölməyi üzərində qurulub.
Əhvalatı ölən kişinin ən yaxın dostu danışır. Cəsədləri də o görür
və təsvir edir. Onun təsvirində oxucu, elə təhkiyəçinin özü də
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"sevgi heykəli" bənzətməsinə ilişib qalır. Ortada xəyanət və bu
xəyanət zamanı gerçəkləşən, kənardan baxanda biabırçı, urvatsız
görünən ölüm var.
187. Mənsurova, C. Səadətə aparan yollar... / Cəmilə Mənsurova ; tərc.: S
Məmmədzadə, M. Oruc, F. Abbasov; red.: C. Mənsurova, S. Nəcəf, S.
Məmmədzadə. - Bakı : VƏTƏN-OĞLU NP MMC, 2019.- 328 s.
188. Məstur, M. Cüzamlı əllər və donuz sümüyü : roman / M. Məstur ; fars
dilindən tərc.: A. S. Tarverdiyev ; red.: P. S. Cəbrayıl. - Bakı : Qanun,
2011. - 104 s.
Cüzamlı əllər və donuz sümüyü” romanı az vaxtda məşhurlaşaraq
yüksək tirajla 15 dəfə ardıcıl nəşr olunub və yazara “İlin ən yaxşı
romanı” İsfahan ədəbi mükafatını qazandırıb. Bir sıra dünya
dillərinə, 2011-ci ildə isə italyan dilinə tərcümə olunaraq çap
edilən bu roman “Türin Beynəlxalq Kitab Sərgi”sində oxuculara
təqdim olunub və maraqla qarşılanıb.
189. Modiano, P. Kimliyi bəlli olmayan qadınlar: roman / Patrik Modiano ; tərc.:
A. Gündüz ; red.: A. Qaradərəli, C. Cavanşir. -2 ci nəşri.- Bakı : XAN
nəşriyyatı, 2020. - 152 s.
Nobel Akademiyası fransız yazıçısını “işğal altında həyat tərzinin
insan taleyinə təsirinin dərkinə yönələn xatirələri məharətlə təsvir
etdiyinə görə” mükafata layiq gördüyünü qeyd edib. Elə sizə
təqdim olunan bu romanda da II dünya müharibəsi sonrasının
insan taleyi əks olunub. Üç müstəqil hekayətdən ibarət bu
romanda üç qadının taleyi verilsə də, bunlar sanki bir əlin
barmaqları kimidirlər – ağır həyat tərzinin kimliyi bəlli olmayan
insanlara çevirdiyi qadınlar. Əsərdə müharibənin vurduğu
yaralar, dərin lirizm və psixoloji nüanslar üstünlük təşkil edir.
190. Murad, N. Sonuncu qız : əsarətdə keçən həyatım və İŞİD-ə qarşı mübarizəm
/ Nadiyə Murad ; ing. dilindən tərc.: K. Nəsibova. - Bakı : TEAS Press,
2020. - 492 s.
Memuar Nadiyə Muradın İraqda keçirdiyi xoşbəxt uşaqlıq
dövründən başlayaraq onun yeniyetməlik və gənclik illərini,
əsarətdə olduğu məşəqqətli günləri, nəhayət, qurtulub
Almaniyaya pənah apardığı dövrü əhatə edir.
191. Murtuzayev, S. İmam Şamil / Sadıq Murtuzayev, A. İdrisoğlu ; red.: İ.
Məhəmmədqızı.- Sumqayıt : Azəri nəşriyyatı, 2018.- 184 s.
192. Muzil, R. Üç qadın : toplu / Robert Muzil; tərc.: Z. Səttarlı ; red.: X.
Nəsirova. - Bakı : Alatoran Yayınları, 2020. - 108 s.
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“Üç qadın” toplusu 1924-cü ildə Berlində çap olunub. Bura daxil
olan əsərlərin hər birinin öz yaradıcılıq tarixçəsi var və ilkin
olaraq hər biri ayrı ayrılıqda nəşr olunmuşdu. “Qriciya” (1921)
və “Potuqaliyalı qadın” (1923) yazıçının 1914-1916-cı illərdə
İtaliya cəbhəsində olan zaman aldığı təəssüratlardan yaranıb.
“Tonka” (1922) əvvəlcə böyük romanın bir hissəsi kimi
düşünülmüşdü və fəhlə mühitindən çıxmış bir qızın Herma Disin
Bryunda 1901-ci ildə Robert Müzil ilə həyatını bağlayan və onun
ardınca Berlinə gedən, sonra novellada təsvir olunan səbəblərə
bənzər şəraitdə dünyasını dəyişən bir əhvalata əsaslanır.
Novellalar öz daxili müstəqilliyini qoruyub saxlasalar da əsas
mövzularda və problematiakalarda sıx bağlılıq özünü göstərir.
193. Nadir oğlu, Ə. Dünya, səndə gözüm qaldı: şeirlər / Əziz Nadir oğlu ; red.: R.
Təbəssüm.- Bakı : Azəri nəşriyyatı, 2021.- 128 s.
194. Nayt, R. Qış kölgəsi / Ricard Nayt ; ing. dilindən tərc.: E. Ağabəyli ; ill.: R.
Conson.- Bakı TEAS Press Nəşriyyat evi, 2020.- 80 s.
"Qış Kölgəsi" nəfis tərtib olunmuş, əsrarəngiz kitabdır. O,
yığcamlığı və oxunaqlı olması ilə bütün oxucularda da maraq
yaradacaq, xüsusilə heyvansevərlərin rəğbətini qazanacaq".
195. Nesbit, E. Dəmir yolu uşaqları / Edit Nesbit ; ingilis dilindən tərc.: E.
Bağırova; red.: F. Hüseynova.-2-ci nəşri.-Bakı : TEAS Press Nəşriyyat evi,
2020.- 256 s.
Ataları gözlənilmədən həbs olunandan sonra Roberta, Piter və
Fillis anaları ilə birlikdə Londondakı rahat mənzillərindən
çıxaraq şəhər kənarındakı bir daxmada yaşamalı olurlar. Uşaqlar
yaxınlıqdakı dəmiryolu vağzalının yanında yaşayır, stansiyadakı
yükdaşıyanla və stansiya rəisi ilə dostlaşırlar. Roberta, Piter və
Fillis hər gün dəmiryolu boyunca qaçır, ötən qatarlara əl eləyir,
atalarına salam göndərirlər. Ağıllarına da gəlmir ki, qatardan
onlara əl eləyən atalarının yox olmasına bais olan şəxsdir.
“Dəmiryolu uşaqları” bütün dövrlərin ən yaxşı klassik
əsərlərindəndir.
196. Nəbioğlu, N. Seçilmiş əsərləri / N. Nəbioğlu ; red.: İ. Məmmədli. I cild :
Şeirlər.- Bakı : Orxan NPM, 2018.- 408 s.
197. Nəhmət, İ. Külək, onu mənə gətir : şeirlər / İqbal Nəhmət. - Bakı :
Mütərcim, 2013.- 148 s.
198. Nəhmət, İ. Sözdən sonrakı sabah : şeirlər / İqbal Nəhmət ; red.: Ə. Cəfər.Bakı : Mütərcim, 2019.- 224 s.
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“Sözdən sonrakı sabah” adlı kitab şairin sayca üçüncü şeirlər
kitabıdır ki, dərc olunub. Kitabda müəllifin son illərdə qələmə
aldığı şeirlər yer alıb.
199. Nəxşəbi, Z. Tutinamə / Zyaəddin Nəxşəbi ; fars dilindən tərc.: Ə. Bağırov.Bakı : JekoPrint 2020.- 472s.
Tutinamə məşhur Şərq yazı abidəsidir. Əlli iki gecədə söylənən
dastan-rəvayətlərdən ibarət olan əsər ilk dəfə qədim hind dilində
yaranmış, yazılı və şifahi mənbələr əsasında XIV əsrdə fars dilinə
tərcümə edilmişdir. Sonradan müxtəlif variantlarda işlənərək
dünya xalqlarının bir çoxunun dilinə çevrilmişdir. Əsər qədim
Şərqin adət və ənənələri, etik qayda-qanunları haqqında maraqlı
məlumat verməklə yanaşı oxucunu həm əyləndirir, həm də
düşündürür.
200. Nəzirli, K. Komada olan adam : povest və hekayələr / Kamran Nəzirli ; red.:
A. Həsənli. - Bakı : Vətən nəşriyyatı, 2007. - 288 s.
Mistika və reallıqdan doğan təzə ruhlu povest və hekayələr
toplanmış “Komada olan adam” kitabında ən mühüm məsələ kimi
Azərbaycan insanının bugünkü mənəvi-psixoloji durumunun
düzgün və bədii sözün qüdrəti ilə təsvir olunması müəllifin xalqın
ağrı və üzüntülərinin dəqiq ölçüsünü görüb duya bilməsindən irəli
gəlmişdir.
201. Niyazi, M. Mövcudluq mübarizəsi : roman / Məhməd Niyazi ; türkcədən
tərc.: X. Anela ; red.: S. Şahmursoy.- Bakı : Xan nəşriyyatı , 2020.- 200 s.
Bu kitab idealist bir gəncin – inandığı dəyərləri bəşəriyyətə
hayqıran əzmli bir insanın hekayəsidir. Bu kitab Türkiyə
Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Türk
ədəbiyyatının xaricdə tanıdılması” layihəsinin dəstəyi ilə çapa
hazırlanmışdır
202. Nizami G. Beytlər / Nizami Gəncəvi ; Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankı.- Bakı : n. y., 2021.- 28 s.
203. Oday, R. Ağrıların simfoniyası : şeirlər / Rafiq Oday ; red.: X. Kərimli.Bakı : Elm və Təhsil, 2021.- 168 s.
204. Östbi, H. Kreativlik / Hilda Östbi ; tərc.: A. Rəhimov ; red.: N. Rəhimova.Bakı: Alatoran yayınları, 2020.- 334 s.
Norveçli yazar Hilda Östbinin “Kreativlik” adlı bu əsəri insan
beyni və onun xəyal gücü haqqında hekayətdir. Günlərin bir
günü, 2016-cı ilin bir payız səhərində yazıçı sözün əsl mənasında
divarla toqquşur və o andan başlayaraq onun beyni kontroldan

37

Yeni nəşrlər
çıxır. Nə üçün başından aldığı bu zərbədən sonra onun beynində
bu qədər fikir əmələ gəlir və kaprizləri artır? Gerçəkdən, ideyalar
haradan qaynaqlanır? Yaradıcılığa mane olan nədir?
205. Ponti, C. Çərçivə / Ceyms Ponti ; ingilis dilindən tərc.: A. Mahmudov.Bakı: TEAS Press Nəşriyyat evi, 2020.- 255 s.
Söhbət Milli İncəsənət Qalereyasında baş vermiş böyük cinayətin
açılmasından gedir. İşin içində Şərqi Avropa Liqası deyilən
bədnam cinayətkar qrup da var. Görəsən Florian həm cinayət
işini açmaqda FTB-yə kömək edə, həm də dərslərini oxuyub
çatdıra biləcəkmi? Cinayətkar dəstə ona imkan verəcəkmi?
206. Prokofyeva, S. Sarı çamadanın sərgüzəştləri : povest / Sofya Prokofyeva ;
ruscadan tərc.: X. Murad ; red.: S. Şahmuray.- Bakı : Xan nəşriyyatı,
2021.- 104 s.
“Sarı çamadanın sərgüzəştləri” uşaqlar və yeniyetmələr üçün
nəzərdə tutulsa da, böyüklərin də bu kitabdan öyrənəcəyi çox şey
var. Axı onlar da nə vaxtsa uşaq olublar.
207. Rəsul, F. Gülümsə : şeirlər / Firdovsi Rəsul. - Bakı : TEAS Press, 2020. –
184 s.
208. Roulinq, C. Harri Potter və Azkaban məhbusu / C. Roulinq ; tərc.: F.
Hüseynli ; red.: R. Ağayev. - Bakı : Qanun, 2014. - 456 s.
Harri Potter və dostları Hoqvartsda üçüncü illərinə qədəm
qoyurlar. Sehr dünyasının isə bütün diqqəti, qüvvələri Azkaban
həbsxanasından qaçmağı bacarmış sehrbaz, Qara Lordun sadiq
xidmətçisi Sirius Blekin axtarışına yönəlib. Bəs, görəsən, Blek və
Harrini birləşdirən nədir? Görəsən, bu dəfə Sağ Qalmış uşağın
macəraları nələr olacaq?
209. Rüstəm, D. Otuz doqquz düyün: hekayələr / Dilarə Rüstəm ; red.: D.
Quliyeva.- Bakı: “OL” NPKT, 2020.- 424 s.
Kitabda həmçinin: Hekayələr: Dəniz borcu qaytarır ; Qalanmış
ocaq ; Yəhudi qızı ; Bacısı itmiş oğlan ; Alverçi ; İkinci ölüm ;
Aktrisa ; Qəribə talelər ; Artıq məhəbbət ; Mənim Şərq çiçəyim ;
Qulluqçu ; Məsciddə vida ; Bazar uşağı ; Miras ; Silinmiş günah
; Evdə itən uşaq ; Povest: ; Aralıq atı [və s.] toplanmışdır.
210. Sevgin, D. Üç rəngli göy qurşağı / D. Sevgin ; red.: E. İsgəndərzadə. Bakı : Vektor Nəşrlər Evi, 2016.- 83s.
Dayandur Sevgin, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən parlaq
nümayəndələrindəndir. Onun şeirləri sadə, təsirli və şirin
olmaqla yanaşı, Kür – Araz çayı kimi həm də axıcıdır. Dayandur
Sevginin şeirlərində xalqımızın ruhu yaşayır. Onun qələmindən
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süzülüb gələn “Üçrəngli göy qurşağı” adlı şeirlər kitabının ilk
səhifəsi “Azərbaycan Bayrağı” şeiri ilə başlayır. Azərbaycanın
üçrəngli bayrağını göy qurşağına bənzədən şair, kitabın adına da
bu başlığı seçib – “Göy qurşağı”...
211. Seyerştad, O. Kabildə bir kitabçı / Osne Seyerştad ; Norveç dilindən tərc.:
V. Əfəndiyeva, A. Məmmədova. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 344 s.
Osne Seyerştad “Taliban”ın süqutundan sonra bir müddət
Kabildə, Xanın evində yaşayıb, yeni Əfqanıstanda özlərinə yer
tapmağa çalışan insanları, müasirliklə ənənəvilik arasındakı
mübarizəni məxsusi şəkildə təsvir edib. Bu əsər xarabalıqların
toz-torpağına, faciələrin qaramatına bələnmiş bir ölkənin işıqlı
hekayəsi, həmçinin daha yaxşı, rahat, dinc bir həyat ümidi ilə
keçmişin kəsafət saçan qırıntılarından qurtulmaq cəhdinin
ifadəsidir. Bir çox dillərə tərcümə edilən “Kabildə bir kitabçı”
romanı 2002-ci ildə “Bokhandel” mükafatına layiq görülüb.
212. Sənii, P. Mənim payım : roman / P. Sənii ; farscadan tərc.: M. Şükürzadə. Bakı : Qanun, 2016. - 416 s.
Pərinuş Səniinin “Mənim payım” avtobioqrafik romanında İran
qadınının həyatı, ailədə, cəmiyyətdə ona olan münasibət sadə və
natural şəkildə təsvir olunur.
213. Sərraf, Ə. Ayrılığın o üzü... : şeirlər və poemalar / Ə. Sərraf ; red.: X.
Ağayev.- Bakı: AN Poliqraf, 2011.- 240 s.
214. Sərraf, Ə. Durum görüm kimdi döyən qapımı : şeirlər / Ə. Sərraf ; red.: Ə.
Həsən.- Bakı: AN-Poliqraf, 2015.- 164 s.
215. Sərraf, Ə. Güllü nənənin gül nəvəsi : şeirlər / Ə. Sərraf ; red.: E. Nəcəf.Bakı: CMZ-Poliqraf nəşriyyatı, 2019.- 48 s.
216. Sərraf, Ə. Ömür bir fəsilmiş.... : şeirlər / Ə. Sərraf ; red.: E. Nəcəf.- Bakı:
Elm və Təhsil, 2021.- 264 s.
Bu kitabda şairin son illərdə yazdığı şeirləri toplanıb.
217. Sərraf, Ə. Şeirlər haqqında şeirlər : şeirlər/ Ə. Sərraf ; red.: E.Nəcəf.- Bakı:
AN-Poliqraf, 2015.- 128 s.
218. Sərraf, Ə. Yara var qan saxlamaz... : poemalar / Ə. Sərraf ; red.: E. Nəcəf.Bakı: CMZ-Poliqraf, 2016.- 64 s.
219. Sərraf, Ə. Yerinə utandığım adamlar : satiralı, yumorlu şeirlər / Ə. Sərraf ;
red.: Ə. Həsən.- Bakı: AN Poliqraf, 2014.- 112 s.
220. Sirli-soraqlı dünya / tərt.: A. Ağbaba ; red.: M. Qasımlı.- Bakı : Elm və
Təhsil, 2021.- 128 s.
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221. Stendal. Parma monastırı : roman / Stendal ; tərc.: G. Nəsibova ; red.: E.
Astanbəyli. - Bakı : Altun kitab, 2020. – 112 s.
Stendal “Parma monastırı” adlı romanını 1838-ci ildə Paris
səfəri zamanı yazıb. Roman cəmi 52 günə ərsəyə gəlib və 1839-cu
ildə dərc olunub. Bu əsərdə yazıçı Fabrisio və Kleliyanın
məhəbbət macərası fonunda saray intriqalarına da toxunaraq
ümumilikdə XIX əsrin fransız və italyan cəmiyyətini satirik dillə
tənqid edib.
222. Süleymanlı, M. Dərsdən öncə yazılanlar... : yeniyetmə gənc oxucular üçün /
Mövlud Süleymanlı.- Bakı : Qanun nəşriyyatı, 2020.- 256 s.
223. Süleymanov, F. Köç, hara tələsirsən?! : bədii-tarixi roman / Famil
Süleymanov ; red.: S. Orucoğlu.- Bakı : Nasir nəşriyyatı, 2005.- 350 s.
224. Syuel, A. Qara Köhlən / Anna Syuel ; ingilis dilindən tərc.: G. Qasımova ;
red.: N. Hüseynli.-3-cü nəşri. - Bakı TEAS Press Nəşriyyat evi, 2020.- 208
s.
İngilis yazıçısı Anna Syuel “Qara Köhlən” əsərini 1877-ci ildə
yazmışdır. O, kitabın nəşrindən 5 ay sonra vəfat etdi, amma kitab
artıq bestseller olmuşdu. “Qara Köhlən” əsəri heyvanlar
haqqında 19-cu əsrdə yazılmış ən məşhur əsərdir. 50 milyon
nüsxədən çox satılmış bu kitab dünya bestselleridir. Bir sahibdən
digərinə satılan atın dilindən yazılmış hekayə insan mərhəməti və
qəddarlığından bəhs edir. Kitab bütün yaşda olan heyvansevərlər
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
225. Şahdağlı, T. Gecə durnalar gedər : şeirlər / Tacəddin Şahdağlı. - Bakı :
Günəş nəşriyyatı, 2005.- 164 s.
226. Şelli, M. Frankenşteyn və ya müasir Prometey / Meri Şelli ; ing. dilindən
tərc.: İ. Məmmədov. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 216 s.
“Təbiətin sirlərini faş edən arzunun köləsi” – Viktor Frankenşteyn
özünü bu cür adlandırırdı. Qeyri-məmnun, doyumsuz, adını elm
tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmaq istəyən bir yeniyetmə, bir gənc,
bir alim... Lakin qorxunc bir bədheybəti yaratmaqla adını tarixə
qızıl yox, qanlı hərflərlə yazdırdı. Bədheybət... Frankenşteynin
yaratdığı iblis...
227. Şpilman, V. Pianoçu : Varşava gündəlikləri, 1939-1945 / Vladislav Şpilman;
tərc.: K. Haqverdiyeva ; red.: E. Astanbəyli.- Bakı : Altun kitab, 2019.224 s.
Polşa pianoçusu və bəstəkarı, simfonik əsərlərin və minə qədər
mahnı musiqisinin müəllifi Vladislav Şpilmanın (1911-2000)
qələmə aldığı “Pianoçu” əsərində müəllifin II Dünya müharibəsi
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illərindəki yaşantıları əksini tapıb. Müharibədən əvvəl Varşava
radiosunda çalışan Şpilman ailəsi ilə birlikdə gettoya köçürülür.
1942-ci ildə o, atası və bacısı ilə birlikdə fiziki əməyə yararsız
olduğuna görə Treblinka ölüm düşərgəsinə göndərilməli idi.
Qatar yola düşmək ərəfəsində yəhudi polislərdən biri Şpilmanı
xilas edir. O, müharibənin sonuna qədər gizlənərək yaşayır.
Varşava üsyanının, gettonun məhvinin, şəhərin necə
dağıdılmasının şahidi olur və müharibədən sonra xatirələri
əsasında memuarlarını yazır..
228. Tahir, Ü. Aljir : tarixi roman / Ülviyyə Tahir ; bur. məsul.: N. Tariq ; red.:
D. Şahmərdanlı, T. Musayev. – 2- ci nəşri.- Bakı : Parlaq İmzalar, 2020. –
264 с.
229. Talıbova, D. Dinar / Dilşad Talıbova ; red.: N. Hüseynli ; bur. məsul.: N.
Tarıq. - Bakı : Parlaq imzalar, 2019. - 248 s.
“Həyatın gedişatı çox yox, bir balaca başqa məcrada davam
etsəydi, indi bu yaşananların heç biri olmayacaqdı...” “Ehtimal
oyunları”, xəyalən başqa bir reallığı təsəvvür edərək özünü
ovundurmaq – bu sayaq təsəlliverici fikirlər onu kölgə kimi
izləyirdi. O, keçmişdən yaxa qurtarmaq üçün zehnində, ruhunda
bir axtarışa çıxmışdı: “...Yəni elə bir qüvvə mövcuddurmu
keçmişi silə? Unuda bilərsənmi, cəsarətin çatarmı heç nə
olmamış kimi yaşamağa, davam etməyə? Tale insanı məğlub
edəndə, bu məğlubiyyətlə barışmalıdır, vəssalam. Yaşamağı
bacarmadın, barı ölməyi bacar. Demək, mən ölməyi
bacarmalıyam?! Necə oldu axı bu yerə çatdım... Mən ki dünya
dağılsa belə özümü sevəcəkdim? Hamıdan, hər kəsdən artıq
özümü qoruyacaqdım?!” Amma bir gecədə verilən qərar onun
həyatını kökündən dəyişdi. Bu necə baş verdi? İntiharın
astanasında olan bir insan oradan necə geri qayıtdı?
230. Tumiati, L. Qarda uçmaq istərdim / Luçia Tumiatı ; italyan dilində tərc.: G.
Məlikova ; red.: T. Musayev. - 2-ci nəşri. - Bakı : Parlaq imzalar, 2020.- 96
s.

İtaliya uşaq ədəbiyyatının yaşayan ən böyük yazıçılarından
olan Luçia Tumiatinin insanı həm sevindirən, həm də
kədərləndirən, hərdən ağladan, hərdən də güldürən “Qarda
uçmaq istərdim” kitabı bir uşağın hekayəsini nəql edir.

231. Turan, S. Dalğa / Svetlana Turan ; red.: S. Vahabov ; bur. məsul.: N.
Əlisoy.- Bakı : Köhlən nəşriyyatı, 2019.- 156 s.
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Bu gün hava küləklidir. Səmada boz buludlar dolaşır. Dalğalar
isə... dalğalar əsl mənim istədiyim kimidir bu gün. Çırpılmağa
qaya axtarırlar. Bu mənzərəni çox xoşlayıram. Dalğa olmayanda
dəniz maraqlı olmur. Məni dənizə cəlb edən dalğadır. Sakit dənizi
sevən bədbəxt adamlardır. Düzdür, mən də özümü xoşbəxt hesab
etmirəm. Mən neytral səviyyədə durmuşam, iki qütbün - xoşbəxt
və bədbəxtin arasında.
232. Traverso, D. B. Tanrı görmüş köpək: hekayələr / Dino Bussati Traverso ;
red.:S. Şahmursoy.- Bakı : XAN nəşriyyatı, 2021.- 104 s.
“Tanrı görmüş köpək” kitabında məşhur İtaliya yazıçısı, jurnalist
və rəssamı Dino Bussatinin seçilmiş hekayələri toplanıb. Müxtəlif
mövzu və janrlı bu hekayələrdə əsasən anlaşılmaz dünyanın
labirintləri ilə qarşılaşan insanların acizliyi təsvir olunub.
Bussatinin nəsri tez-tez pritça xarakteri alır, bəzən fantastik
elementlərlə dolub-daşır, bəzən də irrasional cəhətlər önə keçir,
amma hamısında mövzunun dramatik xüsusiyyətləri özünü
göstərməyi bacarır.
233. Tven, M. Şahzadə və dilənçi / Mark Tven ; tərc.: İ. Nəfisi ill.: A.
Məhərrəmova.- Bakı : TEAS Press Nəşriyyat evi , 2020.- 315 s.

Mark Tvenin “Şahzadə və dilənçi” povesti 200 ilə yaxındır
ki, həm böyüklərin, həm də kiçiklərin sevimli əsəridir. Yazıçı
əsərin qəhrəmanını kral sarayından İngiltərənin ən ucqar,
ən gizli və təhlükəli yerlərinədək aparıb çıxarır, ağlasığmaz
hadisələrlə qarşılaşdırır. Şahzadə Eduardın və dilənçi
Tomun başına gələn məcəraların köməyi ilə orta əsrlər
ingilis cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin həyat tərzini,
dünyagörüşünü, arzularını açıb göstərir.

234. Uaythed, K. Yeraltı dəmiryolu / Kolson Uaythed ; ing. dilindən tərc.: K.
Nəsibova. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 524 s.
Kora Corciya ştatındakı pambıq plantasiyalarının birində qul
həyatı yaşayır. Qullar burada cəhənnəm əzabı çəkir, lakin Kora
daha acınacaqlı vəziyyətdədir. Öz afrikalı həmvətənləri arasında
da əsl sürgün həyatına məhkumdur.
235. Vahid, Ə. Mənə naz et!.. : qəzəllər və şeirlər / Əliağa Vahid.- Bakı : Kitab
Klubu, 2019.- 438 s.
Füzuli ənənələrinin davamçısı olan Əliağa Vahid müasir
Azərbaycan
ədəbiyyatında
qəzəl
janrının
görkəmli
nümayəndəsidir. Qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, xəlqiliyi və
ahəngdarlığı ilə seçilir, xanəndələrin repertuarında mühüm yer
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tutur. Ə.Vahid Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəvai və başqalarının
qəzəllərini Azərbaycan türkcəsinə tərcümə etmişdir. Kitabımıza
müəllifin qəzəllərini və şeirlərini daxil etmişik.
236. Vern, J. Hava şarında beş həftə / Jül Vern ; tərc.: F. Mirzə ; red.: N. Əliyev.
- Bakı : Libra kitab, 2020.- 176 s.
Məşhur fransız yazıçısı Jül Vern dünya ədəbiyyatı tarixində elmifantastik romanın banilərindən biridir. Onun ilk elmi-fantastik
romanı da “Hava şarında beş həftə” əsəridir. Romandakı
hadisələr baş qəhrəman cənab Ferqyusonun Afrikanı başdanayağa kəşf etmək istəyi ilə başlayır. Cənab Ferqyusonadək bir çox
səyyahlar da bu yola çıxmışdılar. Ancaq bəziləri bu yolda həlak
olmuş, bəziləri də müxtəlif çətinliklərə görə geri qayıtmışdı.
Cənab Ferqyuson və iki dostu bu dəfə sələflərinin yarımçıq qalan
işini başa çatdırmaq istəyir və Afrikanın şərq sahilindən qərb
sahilinədək səyahət etmək qərarına gəlirlər. Özü də hava şarı ilə.
Əsərdə bu səyahət ərzində cənab Ferqyuson və dostlarının
başlarına gələn maraqlı sərgüzəştlərin şahidi olacaqsınız...
237. Veysəlli, V. Qızıl qaya : roman / Vidadi Veysəlli ; red.: Ü. Məmmədova.Bakı : Alatoran Yayınları, 2021.- 322 s.
238. Vəkil, Ə. Bu çinarın budaqları : poema / Ə. Vəkil ; red.: N. Məmmədli ; ön
sözün müəl.: T. Musayev, Z. Mirzə. -Bakı : Nurlan, 2008.- 200 s.
239. Yaxina, G. Züleyxa gözlərini açır / Güzel Yaxina ; tərc.: R. Məmmədova ;
red.: H. Şəfaqət.- Bakı : Qanun nəşriyyatı, 2019.- 424 s.
Hər şey 1930-cu ilin qışında, gözdən-qulaqdan uzaq bir tatar
kəndində başlayır. Züleyxa on beş yaşından bəri olduqca zalım və
kor qayınanası, özündən xeyli yaşlı əriylə birlikdə yaşayır.
Gözlənilmədən həyat məhvərindən çıxır, inqilab baş verir, ucqar
bölgələri belə nəzarətə götürən sovet əsgərləri Züleyxanın ərini
öldürürlər, qayınanası ölümcül təkliyə məhkum olur. Züleyxanı
isə müxtəlif zümrədən, dindən olan insanlarla birlikdə Uzaq
Sibirə sürgün edirlər.
240. Yalom, İ. Anam və həyatın mənası : psixoterapiya hekayələri / İrvin Yalom ;
ingilis dilindən tərc.: S. Turan ; red.: T. Musayev ; bur məsul.: N. Tarıq.Bakı : MONO nəşriyyatı , 2020.- 392 s.
Yalom bu kitabda bənzərsiz təhkiyə üslubu ilə insan
psixologiyasının sirli və dərin qatlarına necə ustalıqla nüfuz
etdiyini bir daha sübut edir. O, bir-birindən fərqli 6 hekayədə öz
psixoterapiya təcrübəsinə əsaslanaraq, pasiyentlərin nevrotik
vəziyyətlərindən çıxıb transformasiya keçirməsinə yardım edir.
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Oxucu mütaliə prosesində iki təcrübəni bir anda yaşayır: həm
qeyri-adi həyat hekayələri oxuyur, həm də özünü psixoterapevtin
kabinetində hiss edir.
241. Zeydan, Curci. Kərbəla dilbəri : roman / Curci Zeydan ; ərəb dilindən tərc.:
E. H. Məmmədov. – 2-ci nəşri.- Bakı : Pergament, 2019. - 314 s.
Ərəb ədəbiyyatında tarixi roman janrının formalaşdırılmasında
xüsusi rolu olan Curci Zeydan (1861-1914) məhəbbət və sədaqət
rəmzi ola biləcək qəhrəmanlarını islam dininin yaranmasının ilk
illərində baş vermiş hadisələrin, o cümlədən Kərbəla şəhidliyinin,
içərisindən keçirərək bir-birinə qovuşdurur. Əsər, bir qədər
sərbəst yozulsa da, tarixi faktlar və qeyri-adi vəziyyətlərlə
zəngindir, maraqla oxunur və zamanının ruhunu oxucuya
çatdırır.
İngilis dilində
242. İbrahimbeyov, M. She Wore Black / Magsud İbrahimbeyov ; trans. from
Russian O. Nelina ; ed.: F. Hall, K. Rzayeva. - Baku : TEAS Press, 2020. 159 p.
Türk dilində
243. Kasım, U. Hocalı Feryadı : roman / Ulduz Kasım ; çev.: İ. Avşar ; ed.: B.
Aslan.- İstanbul : Şenyıldız Matbaacılık, 2019. – 304 s.
244. Mir Celal. Kemterovlar ailesi / Mir Celal ; türkçeye cev.: İ. Avşar. İstanbul : Şenyıldız Matbaacılık, 2018. - 200 s.
Doktor Cinayetov Bostan hırsızı Meclis Kurusu Kemterovlar
ailesi İstifade Elçiler geri döndü Avdan el çektiğim gün Yeni
düğünün nezaket kuralları Vatan yaraları Susuzluk Leyla
Dostumun ziyafeti Tedavi Pilavdan sonra Hassas mevzu İthal
Hastalık İsmail Anlat Buna! İnsanlık felsefesi
245. Nuraliyeva, P. Havalimanı: hikaye / Pervin Nuraliyeva ; çev.: İ. Avşar ; ed.:
B. Aslan.- İstanbul : Şenyıldız Matbaacılık, 2021.- 168 s.
246. Seyfettin, Ö. Kızılelma neresi?: ( bütün türk lehçelerinde) / Ö. Sefettin ;
tərc.: İ. Avşar; ed.: B. Aslan. - İstanbul : Şenyıldız Matbaacılık, 2020. - 206
s.
Bir simge bir ülkü olan kızıl elma, Türk devletini nizam ve huzur
içinde yaşamasının sembolü olarak nitelendirilmiştir. Ömer
Seyfettinin “Kızıl elma neresi”dir hikayesinde. Kızıl Elmanın
neresi olduğunu anlamaya çalışmaktadırlar.
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247. Ünsal, İ. Fethin Sancaktarı Ulubatlı Hasan : roman / İbrahim Ünsal ; editor
F. Z. Bayrak.- İstanbul: Alioğlu Matbaası, 2014.- 212 s.
“Ulubatlı Hasan” romanını, muhteva olarak iki farklı çerçevede
değerlendirmek gerekir. Birinci çerçevede, çocukluğundan şehit
oluşuna dek, roman kahramanının yaşam öyküsünden kesitler var.
İkinci çerçeve ise, çok büyük bir tarihsel olayı, İstanbul’un fethini
içeriyor. Yani bu kitabın okurları, hem bir destan kahramanını
tanıyacaklar, hem de bu kahramanla birlikte on beşinci asır Türk
tarihinde kısa bir yolculuğa çıkacaklar.
İncəsənət
248. Çəmənli, M. Mənsuriyyə harayı / Mustafa Çəmənli ; red.: M. Kərimli. Bakı : Təhsil, 2019. - 192 s.
Kitab görkəmli muğam ifaçısı Yaqub Məmmədovun həyat və
yaradıcılığından bəhs edir.
249. Əliyev, A. Solfecio : I-V siniflər üçün vəsait / Ağabala Əliyev
I hissə. - Bakı : n. y., n. i. y.- 128 s.
250. Əliyev, E. Sehrli abidələr / Elçin Əliyev, N. E. Əlizadə ; elmi red.: K.
İbrahimov. – 2-ci nəşri. - Bakı : TEAS Press, 2020. - 412 s.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu ölkənin daş yaddaşı olan qədim
abidələri tanımalı və tanıtmalıdır. Uşaqlar və gənclər üçün
nəzərdə tutulmuş "Sehrli abidələr" kitabında Azərbaycanın
abidələrinin tarixi, görünüşü, memarlıq xüsusiyyətləri və bugünkü
vəziyyəti barədə dolğun məlumatlar toplanıb.
251. İbrahimov, E. Fokus: bunu siz də bacararsınız / E. H. İbrahimov; red.: R.
İsmayılov.- Bakı : Altun kitab, 2010.- 128 s.
Bu kitab illuziya sənətinə marağı olan, bu sənətə yiyələnmək
istəyən geniş oxucu kütlələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
252. Quliyev, C. Vətən nəğmələri : piano ilə oxumaq üçün / Cavanşir Quliyev. Bakı : Qanun, 2019. - 92 s.
Kitabda görkləmli bəstəkar Cavanşir Quliyevin nəğmələri
toplanmışdır.
Din
253. Adeyr, C. Məhəmməd Peyğəmbərin liderliyi / Con Adeyr ; tərc.: İ. Quliyev ;
red.: İ, Quliyev.- Bakı : Fabula MMC, 2021.- 144s.
Kitab İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədin həyatına deyil,
onun yalnız bir cəhətinə - liderlik xüsusiyyətinə həsr edilmişdir.
Kitabda Onun həyatı müstəvisində dürüstlük, təvazökarlıq,
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cəsarət, praktiklik və digər məziyyətlərdən bəhs olunur ki, bu da
əsəri daha oxunaqlı və maraqlı edir”.
254. Ələkbərbəyli, K. Goranboy rayonunun dini tarixi / K. Ələkbərbəyli;
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı :
Tuna, 2019.- 74 s
Kitabda Goranboy rayonunun dini tarixi qədim türk tayfaları ilə
bağlıdır. Rayonun tarixi keçmişinə baxdıqda qədim türk
tayfalarının burada məskən saldığının şahidi oluruq. Rayon
ərazisi qədim ipək yolunun və müxtəlif dinlərə ibadət edən
xalqların nümayəndələrinin keçid güzərgahı üzərində yerləşməsi,
xüsusilə rayon əhalisinin aborigen camaat olaraq qədim türk
tayfalarından ibarət olması rayon daxilində dini durumun sabit
olmasına gətirib çıxartmışdır.
255. İslam nədir? Müsəlman kimdir və o necə yaşamalıdır? / tərt.: H. C.
Əhədoğlu.- Bakı : Oğuz eli, 2009.- 32 s.
256. Kollins, F. Tanrının dili / Frensis Kollins ; tərc.: Ş. Şeyh-zadə, A. Elşadoğlu;
red.: A. Elşadoğlu. -Bakı : Qədim Qala, 2019. - 248 s.
"Tanrının dili" kitabında elm və din arasındakı düşmənçiliyin
yorğun stereotiplərini inkar edən Frensis Kollins oxucularını həm
inancı, həm də rasionallığı əhatə edən biliyin vəhdətini tapmağa
çağırır. Həm inanclı, həm aqnostik, həm də ateistlər üçün
yazılmış bu kitab sübut edir ki, ağrı və əzabların ortasında qərar
tapmış insan, məntiqi addımlardan yayınmadan iman gücünə
istinad etməklə sıxıntılardan qurtula bilər.
257. Qəniyev, M. Təriqətçilik İslama ziddir / Mahir Qəniyev, Ş. İsmiyev.- Bakı :
TUNA, 2018.- 76 s.
Kitabda "Təriqət və təriqətçilik"; "İslamda təriqətlərin yaranma
zərurəti və ilk təriqətlər necə yarandı"; "İslama zidd olan ilk
təriqətlər"; "Təriqətçilik və radikalizm"; "Təriqətçiliyin zərərli
tərəfləri və təriqətçiliklə mübarizə"; "Dinimizə görə təriqətçilik
haramdır"; "İslam birlik və qardaşlığı təlqin edir"; "Vəhdət dini
İslam" adlı mövzular verilmişdir.
258. Quliyev, A. Quş və balıq: roman / Aslan Quliyev.- Bakı : Qanun nəşriyyatı,
2019.- 472 s.
Yazıçı romanda “Quş” və “Balıq” ləqəbli iki keçmiş döyüşçünün,
oxuduğu əsərlərin müəllifləri kimi yazmağa başlayan, insanların
sifətlərindəki ktabları oxuya bilən yazıçının, gözləri heç nədən
doymayan
qədim
Ucubunuq
tayfasının,
bir-birindən
xarakterlərinə görə kəskin fərqlənən digər insanların maraqlı,
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259.

260.

261.

262.

gərgin dünyalarını, bu dünyanı daha da həyəcanlı, canlı və
cəzbedici eləyən sevgi, xəyanət, kriminal çəkişmələrlə zəngin olan
hadisələri özünə xas olan yumorlu bir dillə təsvir edir.
Məmmədov, N. Çağdaş müsəlman mənəviyyat nümunəsi / N. Məmmədov ;
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi. - Bakı
: TUNA, 2018. - 77 s.
Nəşrdə islamafobiyanın, əsasən də “müsəlman qiyafəli canilərin”
sayəsində əzəmətli İslam dininin cılızlaşmağa doğru getməsi
səbəbindən müsəlmanların öz həqiqi simasına qayıtmasına,
həqiqi dinin buyurduqları əsasında yaşamasına böyük ehtiyac
yarandığı vurğulanıb. Müvafiq olaraq, günümüzdə həqiqi
müsəlman necə olmalıdır sualının cavabı ilahiyyatçı tərəfindən
qoyulub, peyğəmbər əxlaqı, çağdaş müsəlman və elm, bəndə və
cəmiyyət haqları, yardımlaşma, nikah və digər bu kimi mövzular
İslam dini aspektindən araşdırılıb.
Strobel Li. Bəs yaradan ölmüsdü? / Strobel Li ; tərc.: A. Elşadoğlu, P.
Nəsirsoy ; red.: B. Hacıyev.- Bakı : Qədim Qala, 2019.- 456 s.
Kitabda kosmologiya, hüceyrə biologiyası, DNT, insan şüuru,
astronomiya, fizika sahəsində çox maraqlı tədqiqatlarla, təkzibedilməz faktlarla tanış olacaqsınız. Gəncliyində ateist olmuş və
daha sonra dinə üz tutmuş Strobel kitabın ana sualını bu şəkildə
qoyur: Bir zamanlar məni ateizmə sürükləmiş elmin beynimdə
yaranan suallara verə biləcəyi cavab varmı, yoxmu?
Vural, F. Şəmail : görünüş və davranışları ilə Ən Gözəl İnsanPeyğəmbərimiz (s.ə.s.) / F. Vural ; tərc.: V. Muradov ; red.: T. Tağıyev. Bakı : Xəzər nəşriyyatı, 2009. - 135 s.
Bu əsər zahirən kiçik, amma məna etibarı ilə Allah Rəsulu Həzrəti
Məhəmmədi (s.ə.s.) anlatdığı üçün sonsuz dərya qədər hesab
olunan fəaliyyətlərdən bir damladır.
Fəlsəfə
Habermas, Y. İnsan təbiətinin gələcəyi / Yurgen Habermas ; tərc.: Z.
Səttarlı ; red.: O. İmanov.- Bakı : Alatoran yayınları, 2019.- 140 s.
Habermas insanın həyat səviyyəsini artıran genetik və
biotexnoloji tərəqqinin əleyhinə olmayıb, onlara daha çox fəlsəfi
və etik cəhətdən diqqətlə yanaşılmalı olduğunu vurğulayırdı. Bu
son əsəri ilə elmi-fəlsəfə əlaqəsinə yeni və dərin bir məna
qatmaqda və insanı yaxın gələcəkdə gözləyən ən ciddi ekzistensial
problemlərdən biri qarşısında ayıq olmağa çağırmaqdadır.
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Psixologiya
263. Balacalardan böyük suallar və bəzi çox böyük insanların cavabları / ingilis
dilindən tərc.: İ. Əkbər; tərt.: C. E. Haris.- Bakı : TEAS Press Nəşriyyat
evi, 2020.- 311 s.
Adətən uşaqların sualları adamı lap karıxdırır. Bir hissəsini
bilsəniz də, tam cavabı çoxdan unutmusunuz, ya da həqiqəti alayarımçıq xatırlayırsınız. Təsəvvür edin ki, həmin an bu məsələ
üzrə mütəxəssisə çevrilirsiniz və uşaqların anlayacağı sadə dillə
bildiklərinizi danışırsınız.
264. Buzan, T. Sürətli oxu / Toni Buzan ; türkcədən tərc.: T. Eminoğlu ; red.: S.
Şahmursoy; Beyin Mühəndisliyi Akademiyası.- 2-ci nəşri.- Bakı : Hədəf
Nəşrləri, 2021.- 276 s.
Bu kitab keçmişin mirasını, bu günümüzün elmi və siyasi
hadisələrini, müasir və klassik ədəbiyyatı özündə əks etdirən
ağlasığmaz və sevimli məlumat dünyamıza daha çox hakim olmaq
istəyən insan ordusuna təqdim etmək üçün hazırlanıb. Toni Buzan
bu işində müasir insanların çox çətinliklə həyata keçirmək
məcburiyyətində qaldığı bacarıqları asan və sadə bir sistemə
salıb. Bu sistemdən istifadə edərək yüksək oxuma sürətinə yetişə
bilərsiniz.
265. Frits, R. Maqnit insanlar / Rocer Frits ; tərc.: M. Məmmdəov.- Bakı :
Pergament Yayın Evi 2020.- 150 s.
Kitabda daha çox şiddətə məruz qalmaq qorxusu, bürokratiya
narahatlığı və ya şəxsiyyətə pərəstiş olmadan açıq və vicdanlı
şəkildə vəzifəsini yerinə yetirən azad bir cəmiyyət qurmaq üçün
liderlərin ehtiyac duyduğu xüsusiyyətləri izah olunur.
266. Kinsun. Yol sənin içindədir / Kinsun; türk dilindən tərc.: C. Cavanşir. - Bakı
: TEAS Press, 2020. - 176 s.
Niyə çətin olanı seçirsən? Gələcəyə dair planlar insanda
peşmanlıq yaradır. Nə üçün səndən uzaq olana bel bağlayırsan?
Xoşbəxtlik toxumları sənin içindədir. İndidə. İmkan ver cücərsin
və sadəcə müşahidə elə. Toxumların içində böyük bir meşəyə
çevrilməsinə şahid ol. Rədd etmə. Qəbul etməkdən qorxma. Ümid
əbədidir.
267. Spoll, B. Uğurlu insanlar günə necə başlayır: mənim səhər rejimim /
Bencamin Spoll, M. Ksander ; ing. dilindən tərc.: K. Nəsibova. - Bakı :
TEAS Press, 2020. – 392 s.
Bu müfəssəl təlimat kitabı məhz özünüzə uyğun olan rejimin
təşkili və gündəlik həyatınızı asanlaşdıran vərdişlərin yaradılması
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yollarını izah edir. Binanın möhkəmliyi və davamlılığı onun
təməlindən asılı olduğu kimi, günümüzün məhsuldar keçməsi və
verdiyimiz qərarların düzgünlüyu də səhər rejimimizdən asılıdır.
Razılaşsanız da, razılaşmasanız da, səhər vərdişlərimiz
günümüzün təməlini təşkil edir.
268. Vayninger, O. Cins və xarakter / Otto Vayninger ; tərc.: T. Vəliyev; red.:
A. Bahadurlu.- 2-ci nəşri.- Bakı : Xan nəşriyyatı, 2020.- 528 s.
XX əsrin əvvəllərində Viyana estetik, erotik və intellektual bir
dünya kimi anılır: Freyd və psixoanalizin doğuluş yeri, vals və
Sniçlerin romanları kimi. Çandak Senqopta iddia edir ki, bu
mədəni titrəyişin konteksti təsəvvür etdiyinizdən də tutqun və
qəlizdir. Bu qalmaqallı və maarifləndirici mühiti filosof Otto
Vayninger (1880-1903) mübahisəli “Cins və xarakter” kitabında
araşdırır. Bu kitabın nəşrindən qısa müddət sonra Vayninger
intihar edir. Qadın və yəhudilərin individuallıqdan məhrum cinsi
təlabat məhsulu olduğunu iddia edən kitab bestsellerə çevrilir.
269. Venger, A. L. Psixoloji rəsm testləri : illustrasiyalı vəsait / Aleksandr
Leonidoviç Venger; tərc.: S.Yusubova ; bur. məsul.: N. Əlisoy; Gənc
Psixoloqlar ictimai birliyi. - 2-ci nəşri. - Bakı : Köhlən nəşriyyatı, 2020.187 s.
Çəkdiyi rəsmlərinə əsasən insan şəxsiyyətinin məzaçını
müəyyənləşdirmək, eləcə də gerçəkliyin müxtəlif tərəflərinə
münasibətini başa düşmək mümkündür. Rəsmlər psixoloji halı və
əqli inkişaf səviyyəsini qiymətləndirməyə, psixi xəstəliyi təşxis
etməyə imkan verir. Bütün dünyada rəsmli testlər praktik
psixoloqların başlıca instrumentinə çevrilmişdir.
Ümumi xarakterli ədəbiyyat
270. Avtandil Ağbaba : biblioqrafiya / ixtisas red.: Y. Əhmədova ; tərt.: S.
Abbasova, S. Həsənova; red.: N. Cəfərova; Sumqayıt Regional Mədəniyyət
İdarəsi, Sumqayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana.- Bakı : Uğur
nəşriyyatı, 2022.- 104 s.
Vəsaitdə Avtandil Ağbabanın həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri,
əsərləri, həyat və yaradıcılığı haqqında yazılmış məqalələr,
görkəmli şəxslərin onun haqqında söylədiyi fikirlər öz əksini
tapmışdır.
271. Asif Asiman : biblioqrafik göstərici / tərt.: M. Allahverdiyeva, S.
Məmmədova; ixtisas red.: Y. Əhmədova. - Sumqayıt : Sumqayıt şəhər M.
Ə. Sabir adina kitabxana filialı, 2022.- 60 s.
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Göstəricidə şairin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumatlar,
həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, görkəmli şəxslərin onun
haqqında söylədiyi fikirlər öz əksini tapmışdır.
272. Bayramov Aslan : biblioqrafiya / tərt.: Ə. Rüstəmov, B. İsgəndərov ; red.:
C. Cəfərov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət
Universiteti, Azərbaycan Dili və Onun Tədrisi Metodikası Kafedrası,
Folklorşünaslıq Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası. - Bakı : Zəka Print MMC,
2017. - 95 s.
Biblioqrafiyada alimin əsərləri, həyat və yaradıcılığı haqqında
materiallar toplanmışdır. Vəsaitdə Aslan Bayramovun həyat və
yaradıcılığının əsas tarixləri, görkəmli şəxsiyyətlərin onun
haqqında fikirləri də öz əksini tapmışdır
273. Dağların söz xəzinəsi: ədəbi almanax / tərt.: İ. Cankişioğlu.- Bakı : Açıq
dünya, 2007.- 335 s.
Bu kitabda Yardımlıda doğulub boya başa çatan şair və
naşirlərin əsərlərindən nümunələr toplanıb.
274. Dünya ədəbiyyatı İsrail № 2 (19) / baş red.: S. Hüseynli ; red.: Məqsəd Nur
; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi.Bakı: Mütərcim NPM, 2021.- 292 s.
Kitabda Benyamin Tammuz, Moşe Şmilyanski, Yakov Xurgin,
Moşe Şamir, Savyon Librext, Yehudit Hendel, Aaron Apelfeld,
Yishak Orpaz, Amos Oz, Miriam Bernşteyn-Kohen, Yehoşua Barİosef, Yishak Avi-David, Nissim Aloni, Аtalla Mansur, Hanoh
Bartov, İehuda Yaari, Mordehay Avi-Şaul, İsaak Başevits-Zinger,
Albert Beni, Etqar Keret, Rahel Bluvşteyn, Qali-Dana Singer,
Zali Qureviç, Nurit Zarxi, Haim-Nahman Bialik, Arye Sivan,
Pyotr Davıdov, Aqi Mişol, Amir Or, Meir Vizelter, Ronni Somek,
Rami Meir, Natan Zax, Daliya Ravikoviç, Aşer Rayx, Maya
Bejerano, Avraham Şlonski, Lea Qoldberq, Şaul Çernixovski,
Yehuda Amiçai, Ş.Tal, Aron Vergelis və Moşe Dor kimi sanballı
ədəbi imzaların əsərləri toplanıb. 298 səhifəlik nəşrin üz
qabığında və içərisində əslən Azərbaycandan olan tanınmış
yəhudi şair və rəssam Rami Meirin rəsm əsərləri yerləşdirilib.
275. Məmmədov, M. Xatirələrdə əbədiləşən ömür / M. Q. Məmmədov, R. İ,
Məmmədova, S. H. İsayeva ; baş red.: M. Ə. Novruzəliyev.- Bakı :
Ecoprint, 2020.- 248 s.
Bu kitab Məmmədov Qasım Tanrıverdi oğlunun, onun əmisi
Məhəmmədov İsaq Məmməd oğlunun, Paşayev Salah İbrahim
oğlunun, İsayev Əlisgəndər Əliosman oğlunun və eləcə də İkinci
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dünya müharibəsində həlak olmuş azərbaycanlıların əziz
xatirəsinə ithaf edilir.
276. Sevgi damlası: antologiya / A. Əlioğlu [və başq] ; red.: E. Günəş. I cild.Bakı : Təknur, 2020.- 112 s.
“Sevgi damlası” antologiyasında Anar Boluslu Əlioğlu
Goranboydan, Adnan Şahin Adanadan, Aslan Tərtərli Tərtərdən,
Aslan Türksoy Qəbələdən, Aynur Dərya Qəbələdən, Ayşən Rəhim
Mingəçevirdən, Ceyhun Adiloğlu Şəkidən, Ceyhun Şirvani
Şirvandan, Ehtibar Məxfi Bakıdan, Eltəkin Hümbət İstanbuldan,
Elza Məmmədova Əmircandan, Elvin İntiqamoğlu Sumqayıtdan,
Esmira Günəş Gəncədən, Fatimə Səhhətqızı Salyandan, Həsən
Kür Salyandan, Xalidə Abdullayeva İrandan, Xosrov Barışan
Təbrizdən, İlkin Cahid Təkləli Cəlilabaddan, İmran Aşiq
Şirvandan, Kənan Ziya Şəmkirdən, Lalə Abdullaqızı Qəbələdən,
Nahidə Elman Şirvandan, Natiq Dəniz Şamaxıdan, Orxan
Məmmədov Tərtərdən, Ömər Səmədov Qəbələdən, Səbuhi
Səfəroğlu Masallıdan, Səriyyə Yaşar Naxçıvandan, Valeh Qoca
Bərdədən, Vüsal Ümidli Füzulidən, Yadigar Təvəkgül
Kürdəmirdən, Yeganə xanım Göygöldən iştirak edib.
277. Rzayev, R. Dünya ölkələrinin bayraqları : ensiklopediya / Ramil Rzayev ;
red.: E. Manafov; məsl.: R. Qasımov, M. Sərkərli.- Bakı : Libra kitab,
2020.- 312 s.
Kitabda bütün dünya ölkələrinin bayraqları və onların qəbul
edilmə tarixləri verilmişdir. Həmçinin hər bir ölkənin tarixən
istifadə etdiyi bayraqlar, bayraqlarda edilən dəyişikliklər
göstərilmişdir. Hər bir bayraqdakı rəng və təsvirlərin mənası da
izah edilmişdir. Ölkələrin tarixən istifadə etdiyi bayraqlar da
tarixi ilə birlikdə göstərilmişdir.

51

Yeni nəşrlər
Sərlövhələrin əlifba göstərcisi
Abırlı adam .... 106
Aciz qalan ulduzlar / M. Cabbar / ...... 131
Ağrıların simfoniyası / R. Oday/ ..... 203
Aljir / Ü. Tahir / ..... 228
6:27 qatarındakı qiraətçi / Jean-Rauf Diderlaurent/..... 137
Ana südü, ana öyüdü / Y. Hüseyn/ .... 158
Anam və həyatın mənası / İ. Yalom / ..... 240
Asif Asiman : biblioqrafiya ..... 271
Atama məktub / F. Kafka /..... 166
Atılmışlar / S. Kəlbəcərli / ..... 172
Avtandil Ağbaba : biblioqrafiya ..... 270
Avtobioqrafiya / B. Franklin / ...... 28
Ayrılığın o üzü... / Ə. Sərraf / ..... 213
Azan gəmilər limanı / Y. Bünyad /..... 130
Azərbaycan / Məmməd Əmin Rəsulzadə /..... 43
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti / A. Bayramov/ ...... 68
Azərbaycan dilinin Ağbaba şivəsi / A. Bayramov/ ..... 67
Azərbaycan nağılları ..... 70, 71
Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində / M. Məmmədov/ ..... 53
Azərbaycan şairi Nizami / M. Ə. Rəsulzadə / ..... 44
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı /P. Əfəndiyev/ ..... 74
Azərbaycanda ekologiya sahəsinin tələbatçılarının
biblioqrafik təminatı / Əliyeva, İ./..... 2
Babamdan nələr qaldı / N. Pərvizoğlu/ ..... 95
Balaca Kiberin macəraları /N.Abdullayev/ ..... 110
Balacalardan böyük suallar və bəzi çox böyük insanların cavabları .... 263
Bayramov Aslan : biblioqrafiya ..... 272
Beş nağıl ..... 72, 73
Beynəlxalq kommersiya işi /Ş. S. Məmmədova/ ..... 51
Beytlər / N. Gəncəvi / ...... 202
Bəs bizim ziyalılarımız haradadır? / Ə. Ağaoğlu/ ..... 14
Bəs yaradan ölmüsdü? / S. Li / ..... 260
Bir baxış qədər /İ. Azəroğlu / ..... 120
Bir şey / Qari Keller/ ...... 50
Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti / İ. Əlili / ...... 19, 20
Birinci Türkoloji Qurultay / C/ Qasımov/ ..... 37
Bizim yerdən gəlirsən / Ağasəfa / ...... 115
Bozqurdlar / H. Atsız/ ..... 118
Böyük pişiklər ..... 1

52

S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxana
Bu çinarın budaqları / Ə. Vəkil / ..... 238
Canlı əhvalatlar / Cek Kenflid ..... 168
Cəhənnəmi qoruyan mələklər / T.Babayev / ..... 121
Cənnətdən gələn hədiyyə / E. Günəş /..... 30
Cənnətin sakinləri / E. Günəş/ ..... 31
Cins və xarakter / O. Vayninger / ..... 268
Cümhuriyyətin "Azərbaycan" adlandırılması və onun tarixi əhəmiyyəti /
Solmaz Rüstəmova/ ..... 46
Cüzamlı əllər və donuz sümüyü / M. Məstur /...... 188
Çağdaş müsəlman mənəviyyat nümunəsi / N. Məmmədov / ...... 259
Çaldıran döyüşü / F. Kərimzadə / ..... 170
Çərçivə / C. Ponti / ...... 205
Çıxış yoxdur /T. Adams /..... 111
Dağın zirvəsindəki oğlan / C. Boyn /..... 129
Dağların ruhu / B. Aslan / ..... 99
Dağların söz xəzinəsi ...... 273
Dalğa / S. Turan / ..... 230
Dan ulduzu / E. Əzimli/ ..... 149
Dəmir yolu uşaqları / E. Nesbit / ...... 195
Dərsdən öncə yazılanlar... / M. Süleymanlı / ..... 221
Dinar / D. Talıbova/ ..... 229
Divan / L. Cəmşidqızı / ..... 134
Döyüşçü xanımın səngər xatirələri / İ. Əlili /..... 21
Durum görüm kimdi döyən qapımı / Ə. Sərraf / ..... 214
Dünya belə dünyadı / B. Əliyev / ..... 146
Dünya ədəbiyyatı İsrail № 2 (19) ..... 274
Dünya ölkələrinin bayraqları / R.Rzayev / ..... 277
Dünya sevənlərindi / İ. Əlili / ..... 143
Dünya, barışmışam səninlə / Z. Əsgərova/ ..... 148
Dünya, səndə gözüm qaldı / Ə. Nadir / ..... 193
Erməni baş nazirinin etirafları / H. Kacaznuni / ..... 36
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları /Mir Cəlal, P. Xəlilov /..... 93
Əfsanəvi insan – əfsanəvi şəhər / A. Şirinzadə / ..... 10
Əhmədiyyə Cəbrayılov / Şain Sinaria / ..... 47
Əlamut /V. Bartol/ ..... 124
Falçı / S. El Sevər/ ..... 138
Fethin Sancaktarı Ulubatlı Hasan / İ. Ünsal / ..... 247
Fokus .... 251
Frankenşteyn və ya müasir Prometey / M. Şelli / ...... 226
Füzuli ədəbi məktəbi/ A. Mahmudova / ..... 89

53

Yeni nəşrlər
Gecə durnalar gedər / T. Şahdağlı / ..... 225
Gecənin aydınlığında / S. Binnətoğlu / ..... 128
General Polad Həşimov xatirələrdə ..... 29
Gəncə üsyanı - 1920 / X. Bayramov/ ..... 18
Goranboy rayonunun dini tarixi / K. Ələkbərbəyli / ..... 254
Görkəmli şəxsiyyətlər folklor haqqında / Ş. Quluyeva/ ..... 78
Göylərə gedən yol / A. Ə. Sultanova/ ..... 66
Gözlərimə sənsizliyi öyrətdim / Q. Azəri / ..... 119
Gözləyin dağlar, gəlirəm / Ş. Cabbarov / ...... 132
Güllü nənənin gül nəvəsi / Ə. Sərraf / ..... 215
Gülümsə / F. Rəsul /..... 207
Gülüstani-İrəm /A. A. Bakıxanov/ ..... 100
Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında xatirələr ...... 34
Harri Potter və Azkaban məhbusu / C. Roulinq / ..... 208
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