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yinatından asılı olaraq növ və janrlarından, elmi jurnalların nəĢri tarixindən və 

mərhələlərindən bəhs edilmiĢ, nəĢrə hazırlanma və redaktə xüsusiyyətləri, gizli 

rəyçilərə göndərilmə və s. problemləri iĢıqlandırılmıĢ, Azərbaycanda nəĢr olu-
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Böyük itkilər insanları dərinləĢdirir. 

NitĢe 

Qısa ömrünə üç müdrik insan ömrünü sığdırma-

ğı bacarmış, şərəfli, ləyaqətli bir həyat sürmüş, 

qohumları, dostları arasında böyük hörmət 

qazanmış, ailəmizin qüruru, iftixarı, fəxri olan, 

mənəvi borcunu heç bir zaman ödəyə bilməyəcə-

yim çox hörmətli qayınatam 

Hacı Seyfulla Ağacan oğlu Musayevin əziz 

xatirəsinə sonsuz ehtiramla ithaf edirəm.  

 

ÖN SÖZ 

 

Ġnsanların duyğularını, düĢüncələrini, mədəniyyətlərini və 

biliklərini baĢqa nəsillərə çatdırmaq üçün istifadə etdikləri ən mü-

hüm vasitə yazı olmuĢdur. Yazı ixtira olunmamıĢdan öncə insan-

lar, Ģəkil və simvollardan istifadə etmiĢlər. Daha sonra kağızın 

kəĢfi və əlyazma kitablarının meydana gəlməsi insan cəmiyyətinin 

mədəni tərəqqisinə öz dəyərli töhfəsini vermiĢdir.  

Bütün orta əsrlər boyu Azərbaycanda kitab sənətkarlığı insa-

nın ictimai fəaliyyətinin ən sayılan, möhtəĢəm saray emalatxanala-

rından tutmuĢ məktəb, mədrəsələrədək hər yerdə yüksək qiymət-

ləndirilən mötəbər və nüfuzlu bir sahəsi hesab edilmiĢdir. Yüzillər 

ərzində Azərbaycan elmi və mədəniyyəti, o cümlədən kitab mədə-

niyyəti öz himayədarı olan Azərbaycan aristokratiyasının – Ģahlıq, 

xanlıq və bəyzadəlik dünyasının vəsaiti ilə çiçəklənmiĢ, Müsəl-

man ġərqinin ümumi mədəniyyətinin zinətləndirilməsinə xidmət 

etmiĢdir. Ölkənin iri Ģəhərlərində yaradılmıĢ kitab emalatxanala-

rında və zəngin kitabxanalarda dünyanın ən böyük elm və mədə-

niyyət korifeylərinin əsərləri köçürülərək tirajlanır və yayılırdı
1
. 

                                                           
1
 Adilov M. Azərbaycan paleoqrafiyası. Bakı, 2010, s.180. 
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Orta əsrlərdə ġərq aləmində kitaba böyük dəyər verilirdi. Bu 

baxımdan XVI əsr Osmanlı Ģairi və təzkirəçisi Lətifinin kitab haq-

qında yazdığı bir qəzəl xüsusilə diqqəti cəlb edir: 

 
“Hər dəm əhli-dillərün yanında yarıdur kitab, 

Munisi-ovqatı, yari-qəmküsarıdur kitab. 

 

Nitəkim əyləncəsidür malu-cahı cahilün, 

Əhli-irfanun da mali-bi-Ģümarıdur kitab. 

 

Yeg durur bin kani-zərdən əhli-fəzlə bir vərəq, 

Cahil almaz bir pula, netsün, nə karıdur kitab?! 

 

Kənzi-la-yəfnaya irər, padiĢahi-vəqt olur, 

Hər kimün gəncinəvü-gəncinədarıdur kitab. 

 

Gəl bərü, ey zülmət içrə abi-heyvan istəyən, 

Bu səvad içrə o eynün çeĢməsarıdur kitab. 

 

QönçəvəĢ diltəng olanun könlün açar gül gibi, 

San güli-sədbərgi-fəsli-novbaharıdur kitab. 

 

Ol kiĢi buldı cahan içində yari-bi-xələl, 

Ey Lətifi, hər kimün yanında yarıdur kitab”
2
. 

 

Taxta qəliblərlə kitab çapı (ksiloqrafiya) VII əsrdə Çində 

meydana gəlmiĢ və bu çap üsulu yaponlar, koreyalılar və uyğur 

türkləri arasında da yayılmıĢdır. Minlərcə simvoldan ibarət Çin 

yazısı üçün bu cür çap olduqca yararlı idi. Ksiloqrafik çapda hər 

hansı bir mətnin bir səhifəsi ağac qəlibinə güzgü görüntüsü Ģəklin-

də qazıldıqdan sonra qəlib üzərinə mürəkkəb gəzdirilib, kağıza ba-

sılaraq çap edilirdi. Bir müddət sonra ksiloqrafik çap metodunun 

ġərqi Türküstan üzərindən Ġslam dünyasına keçdiyinin Ģahidi olu-

ruq. Belə ki, Misiri idarə etmiĢ Fatimilər sülaləsinin hakimiyyəti 

                                                           
2
 Latifi. TezkiretüĢ-Ģuara ve tabsıratün-nuzama (inceleme – metin). Hazırlayan: 

R.Canım. Ankara, 2000, s.86.  
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dövründə (909-1171) “Quran”dan bəzi ayələri ehtiva edən dua ki-

tabçaları taxta qəliblər vasitəsilə çap edilmiĢdir. Eyni zamanda, 

Əndəlüs hökmdarı olan Əbdürrəhman ən-Nəsrin (912-961) öz va-

lilərinə çap olunmuĢ əmrnamələr göndərdiyi məlumdur
3
.  

1040-cı illərdə çinli Pi ġeng (990-1051) hər heroqlif üçün 

ayrıca qəlib düzəldərək, mütəhərrik (hərəkət edən literlərlə) kitab 

çapı metodunu icad etmiĢdir. Bu üsul çoxsaylı heroqliflərə malik 

Çin yazısı üçün effektli olmasa da, Pi ġengin icadından dörd əsr 

sonra Avropada uğurla tətbiq olunmağa baĢladı. Məhz 1440-cı 

illərdə Almaniyada Ġohann Qutenberqin (1400-1468) ilk mətbəəni 

açması ilə kitab nəĢri tarixində yeni dövr baĢladı. Mütəhərrik kitab 

çapı Avropada istifadə edilən əlifbalar üçün daha münasib idi. 

Çünki hərflərin sayı olduqca azdır, hər hərf üçün ayrıca qəlib dü-

zəldilir, hərflər ayrı-ayrı tökülür və bunlardan sözlər, cümlələr, sə-

hifələr və mətnlər düzülürdü. Beləliklə, kitab çapına dair ilk təĢəb-

büslər və təcrübələr Çindən baĢlayaraq bir sıra ġərq ölkələrində sı-

naqdan keçirilsə də, mətbəə iĢi Avropada özünə yeni həyat tapdı 

və sürətli inkiĢaf yoluna qədəm qoydu. 

Azərbaycanda ilk mətbəələr XIX əsrdə yaradılsa da, nəĢriy-

yat iĢi XX əsrdən inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Azərbaycanda ilk 

mətbəənin qurulması XIX əsrin birinci rübünə təsadüf etmiĢdir. 

Qacarlar sülaləsindən olan Fətəli Ģahın böyük oğlu, vəliəhdi və 

Azərbaycan hakimi Abbas mirzənin (öl. 1833) himayəsi ilə Təb-

rizdə ilk mətbəə yaradılmıĢdır. Lakin bu mətbəənin qurulma tarixi 

ilə bağlı fikir ayrılığı mövcuddur. Belə ki, mövcud ədəbiyyatda bu 

hadisənin 1812-ci, 1817-ci və 1818-19-cu illərdə baĢ verməsi haq-

qında fikirlər səsləndirilmiĢdir
4
. 

                                                           
3
 Orlin Sabev (Orhan Salih). Ġbrahim Müteferrika ya da ilk Osmanlı matbaa 

serüveni (1726-1746). Ġstanbul, 2006, s.18.  
4
 Mirəhmədov Ə. Bir neçə söz // Azərbaycan kitabı (biblioqrafiya). Üç cilddə. I 

c. Tərtib edəni: Ə.Y.Əliyev. Bakı, 1963, s.XXX; Zəkiyev Ġ., Ġsmayılov R., 

Əliyeva Z. Azərbaycanda nəĢriyyat iĢi. Bakı, 2000, s.52; Zərinəzadə H. Fars di-
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H.H.Zərinəzadə Azərbaycanda ilk mətbəənin qurulması haq-

qında “Kavə” jurnalının 1921-ci ildə buraxılmıĢ 5-cı sayından 

(səh.12-13) sitat gətirir: «Fətəli Ģahın Ģahlığı dövründə ilk mətbəə 

Təbrizdə quruldu. Bu barədə Hotem-ġindler yazır: “1818-ci ildə 

təbrizli Ağa Zeynalabidin adlı bir adam tipoqrafiya, yəni Ģrift ilə 

çap etmə mətbəəsinin azacıq alət-vəsaitini Təbrizə gətirərək, Azər-

baycanın o zamankı hökmdarı olan caniĢin Abbas mirzənin hima-

yəsi altında kiçik bir mətbəənin əsasını qoydu...”... Doktor Kotton 

deyir ki, “1822-ci ildə Mirzə Cəfər adlı bir gənc ilk qurĢun mətbə-

əsini bu Ģəhərdə (Təbrizdə) iĢə saldı, çap edilmiĢ ilk kitab isə “Gü-

lüstan” idi... Təxminən 1825-ci ildə caniĢin Abbas mirzə təbrizli 

Mirzə Cəfəri Moskvaya göndərdi ki, bir daĢ mətbəə gətirsin və o 

sənəti də öyrənsin. O, Təbrizə bir dəzgah gətirərək, onu iĢə sal-

dı»
5
. 

Yeri gəlmiĢkən, bəzi müəlliflər
6
 “çap” sözünün hind mənĢəli 

olduğunu irəli sürsələr də, H.H.Zərinəzadə bu sözün Azərbaycan 

dilindən fars dilinə keçdiyini ehtimal etmiĢdir. Belə ki, monqol 

hökmdarı Keyxatu xan dövründə Təbrizdə “çav” adlanan çap 

olunmuĢ kağız pullar dövriyyəyə buraxılmıĢdı. Alimin fikrincə, 

“çav” termini “çap” sözünün qədim formasıdır: “Təbrizdə “çav”ın 

çalınması və Azərbaycan dilində “çalınmaq” felinin, baĢqa məna-

larla yanaĢı olaraq, bir də pul çalmaq mənası daĢıması “çav” ilə 

“çalmağ”ın əlaqədar olduğu ehtimalını da doğurur. Ola bilər ki, bu 

mənada olan “çalmaq” sözü “çav”dan əmələ gəlmiĢ və əslində 

“çavlamaq” imiĢ”
7
. Dilimizdə bir də “çapmaq” sözünün mövcud-

luğunu xatırlamağın heç də yersiz olmayacağı qənaətindəyik. 

                                                                                                                                 
lində Azərbaycan sözləri. Bakı, 1962, s.261; Xəlilov A. Ġlk Azərbaycan kitabı. 

Bakı, 1995, s.16.    
5
 Zərinəzadə H. Fars dilində Azərbaycan sözləri. Bakı, 1962, s.261-262. 

6
 Müin M. Fərhəngi-farsi. I c. Tehran, 1342, s.1262-1263. 

7
 Zərinəzadə H. Fars dilində Azərbaycan sözləri. Bakı, 1962, s.271-273. 
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Biblioqraf alim A.Xəlilov yazır ki, Abbas mirzənin təhsil al-

maq üçün Ġngiltərəyə göndərdiyi Mirzə Saleh ġirazi orada çapçılıq 

iĢini öyrənmiĢ və 1819-cu ildə Təbrizə qayıtdığı zaman özü ilə bir 

çap dəzgahı da gətirmiĢdir. Eyni ildə Azərbaycan alimi Mirzə 

Zeynalabidin Təbrizi də mətbəəçilik fəaliyyətinə baĢlamıĢdır. Elə 

həmin il Təbrizdə görkəmli Azərbaycan Ģairi Məhəmməd Füzuli-

nin doğma dildə yazdığı “Leyli və Məcnun” poeması nəĢr edilmiĢ-

dir
8
. Çox keçmədən Ġran Azərbaycanının bəzi digər Ģəhərlərində 

(Urmiya, Ərdəbil və s.) də mətbəələr yaradıldı
9
. 

ġimali Azərbaycanda ilk mətbəə 1830-cu illərdə ġuĢada əc-

nəbi missionerlər tərəfindən xristianlığın təbliği məqsədi ilə təsis 

edilmiĢdir
10

.  

TanınmıĢ Azərbaycan Ģairi, rəssamı, xəttat və musiqiĢünası 

olan Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918) da ġuĢadakı evində mətbəə 

təĢkil etmiĢdir. O, litoqrafiya mətbəəsi açmağa müvəffəq olmuĢ, 

hətta burada özünün bir neçə əsərini  çap etmiĢdir. 

XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kitab çapı iĢinin inki-

Ģafında Ünsizadə qardaĢlarının Tiflisdə və ġamaxıda fəaliyyət 

göstərən mətbəəsinin böyük rolu olmuĢdur. XX əsrin əvvəllərində 

isə Azərbaycanda ən böyük mətbəə Orucov qardaĢlarının Bakıda 

qurulan və o zamanın Ģəraitinə görə texniki cəhətdən mükəmməl 

olan müəssisəsi idi. Əgər 1889-cu ildə Bakıda 5 mətbəə və 1 tipo-

litoqrafiya var idisə, 1900-cü ildə mətbəələrin sayı 16-ya çatmıĢ-

dı
11

. Artıq 1908-ci ildə Bakıda otuz mətbəə və litoqrafiya fəaliyyət 

göstərirdi.  

                                                           
8
 Xəlilov A. Ġlk Azərbaycan kitabı. Bakı, 1995, s. 16-17. 

9
 Mirəhmədov Ə. Bir neçə söz // Azərbaycan kitabı (biblioqrafiya). Üç cilddə. I 

c. Tərtib edəni: Ə.Y.Əliyev. Bakı, 1963, s.XXX. 
10

 Daha ətraflı bax: ġahmərəsi P.Z. Qarabağnamə: əz ədvari-kohən ta doureyi-

müasir. Tehran, 1389, s.250-252. 
11

 Mirəhmədov Ə. Bir neçə söz // Azərbaycan kitabı (biblioqrafiya). Üç cilddə. I 

c. Tərtib edəni: Ə.Y.Əliyev. Bakı, 1963, s.XXXIX. 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

8 

 

Sovet hakimiyyəti illərində respublikamızda nəĢriyyatçılıq sa-

həsində bir sıra yeniliklər meydana gəldi. 1922-ci ildə “Bakı Fəh-

ləsi NəĢriyyatı”, 1924-cü ildə isə “Azərbaycan Dövlət NəĢriyyatı” 

yaradıldı. 1925-ci ildə “Bakı Fəhləsi” və Azərbaycan Dövlət NəĢ-

riyyatı “AzərnəĢr” adı altında birləĢdirildi. 1960-80-ci illərdə Ba-

kıda böyük poliqrafiya müəssisələri – kitab kombinatı və “Kom-

munist” nəĢriyyatı üçün yeni binalar tikilib istifadəyə verildi, 

“Elm”, “Maarif”, “Gənclik”, “ĠĢıq”, “Yazıçı” nəĢriyyatları yara-

dıldı
12

. 

XX əsrin 20-ci illərindən baĢlayaraq, demək olar ki, 70 il ər-

zində kitab sənayesi ilk növbədə kommunist ideologiyasına xid-

mət etmiĢdir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə nəĢ-

riyyat sektoru heç də təkcə mənfi yönləri ilə yadda qalmamıĢdır. 

Z.Əliyeva sovet dövründə kitab nəĢrini təhlil edərkən yazır: “Bu 

dövrdə respublikamızda poliqrafiya sənayesi xeyli inkiĢaf etmiĢ, 

kitabların bədii tərtibatı xeyli yaxĢılaĢmıĢ, nəĢriyyat və poliqrafiya 

sahəsində peĢəkarlar ordusu yetiĢmiĢdi. Buna görə də 70 illik ki-

tab mədəniyyəti dövrünə birmənalı yanaĢmaq olmaz”
13

.     

Azərbaycanda XX əsrin 80-cı illərinin sonuna qədər nəĢriy-

yat və poliqrafiya iĢi bütövlükdə dövlətin əlində cəmlənmiĢdi və 

onun tərəfindən tənzimlənirdi. R.Ġsmayılov XX əsrin sonunda 

Azərbaycanda nəĢriyyat iĢini təhlil edərkən yazır ki, 80-cı illərin 

sonunda ilk özəl kooperativ nəĢriyyatlar yaranmıĢdı. Heç bir uzun-

müddətli nəĢr planı tutmayan, sadəcə olaraq “bazara iĢləyən” bu 

nəĢriyyatlar oxucunun nəbzini tez bir zamanda tutdular və dövlət 

nəĢriyyatlarından fərqli olaraq, onun yeni informasiyaya olan ehti-

yacını çevik Ģəkildə ödəməyə baĢladılar. 90-cı illərin ortalarından 

kitab nəĢri sahəsində durğunluq baĢladı. 80-cı illərin sonu – 90-cı 

illərin əvvəllərində ilkin kapital və təcrübə əldə etmiĢ, kiçik də ol-

                                                           
12

 ASE, VII c., s.235-236. 
13

 Azərbaycanda nəĢriyyat iĢi. – Bakı: Yeni nəsil, 2000, s. 75. 
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sa öz poliqrafiya və nəĢriyyat bazasını yaratmıĢ özəl nəĢriyyatlar 

yeni duruma uyğunlaĢmalı oldular
14

. 

Hal-hazırda respublikamızda “Elm”, “Təhsil”, “Azərbaycan 

Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi, “Azərbaycan”, “Aspoliq-

raf”, “Elm və təhsil”, “Nurlan”, “ġərq-Qərb”, “Nafta-Press”, 

“Adiloğlu”, “Altun kitab”, “ÇaĢıoğlu”, “BeĢik”, “Tutu” və baĢqa 

nəĢriyyatlar fəaliyyət göstərməkdədir. 

Azərbaycanda kitab nəĢri vəziyyətini nəzərdən keçirdikdə üç 

səciyyəvi xüsusiyyət diqqəti cəlb edir. Belə ki, bəzi kitabların nəĢ-

ri dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilir. Buraya AMEA institutların-

da həyata keçirilən tədqiqatlar, ibtidai sinif dərslikləri, görkəmli 

Ģəxsiyyətlərin və tarixi hadisələrin yubileyləri ilə bağlı nəĢrlər da-

xildir. Bir çox kitablar müəlliflərin öz vəsaitləri hesabına çap olu-

nur. Bu cür kitablar əksəriyyət təĢkil edir. Bir qisim kitablar isə 

sponsorların, eləcə də xarici Ģirkət və səfirliklərin vəsaiti  hesabına 

nəĢr edilir. 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin kitab bazarında naĢir kitabın nəĢrinə 

baĢlamazdan öncə ehtimal olunan qiymət və tiraj ilə bağlı marke-

tinq araĢdırmaları aparır, kitab satıĢı Ģirkətlərindən sifariĢ yığır və 

beləliklə, öz kommersiya riskini minimuma endirir. 

Azərbaycanda kitab  nəĢri  "NəĢriyyat iĢi haqqında" qanunla  

və bir sıra  digər qanunların müvafiq maddələri ilə tənzimlənir. Ġs-

tənilən Ģəxs "Hüquqi Ģəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında" Azər-

baycan Respublikasının  Qanununa  uyğun olaraq nəĢriyyat aça 

bilər. NəĢriyyat-poliqrafiya fəaliyyəti ilə  məĢğul olmaq üçün li-

senziya almaq lazımdır. 

Sovet dövründə kitab yayımı vahid sistemə malik idi. Keç-

miĢ Mətbuat və Ġnformasiya Nazirliyinin "Azərkitab" Kitab Tica-

rəti Ġdarəsi Ģəhər yerlərində, "Azərittifaq"ın "Kəndkoopkitab" Ki-

tab Ticarəti Ġdarəsi isə kənd yerlərində kitab satıĢı ilə  məĢğul 

olurdu. Kitabxana Kollektoru respublikadakı kitabxanaları kitabla 

                                                           
14

 Azərbaycanda nəĢriyyat iĢi. – Bakı: Yeni nəsil, 2000, s. 78. 
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təmin edirdi. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə bu sistem iflasa 

uğradı. "Azərkitab"ın  mağazalarının əksəriyyəti özəlləĢdirildi  və 

öz profilini dəyiĢdi. 

Hazırda kitab yayımı ilə ya nəĢriyyatlar, ya da kitab müəllif-

ləri özləri məĢğul olurlar. NəĢriyyatların, çox az qisminin öz ma-

ğazası var.  

Hal-hazrda marketinq və reklam iĢi ilə “Kitab Klubu” məĢ-

ğul olur. “Kitab Klubu” 2003-cü ildə yaradılmıĢdır. Klubun məq-

sədi Azərbaycanda nəĢriyyat iĢinin səmərəli qurulması və kitab 

bazarının normal qaydalar üzrə iĢləməsinə yardım göstərməkdir. 

Birinci növbədə kitab bazarının vəziyyəti öyrənilməli, bu barədə 

məlumatları naĢirlərə və müəlliflərə, yeni nəĢr olunmuĢ və oluna-

caq kitablar haqqında informasiyanı isə potensial oxuculara çatdı-

rılmalıdır. Bunu həyata keçirmək üçün kitab bazarının öyrənilməsi 

məqsədilə sorğular aparılmalı, yeni kitab kataloqları buraxılmalı 

və yayılmalı, kitab sərgiləri təĢkil edilməli, yeni kitabların təqdi-

matı, müzakirəsi, müəlliflərlə görüĢlər keçirilməli, müəlliflərə ki-

tabın tərtibatı və çapında yardım göstərilməli, yeni kitabların satıĢı 

üçün sifariĢlər toplanılmalı, kitab iĢi üzrə mütəxəssislərin və müəl-

liflərin iĢtirakı ilə vaxtaĢırı görüĢlər, seminarlar, konfranslar keçi-

rilməli, ölkələrin kitab klubları və kitabxanaları ilə kitab mübadi-

ləsi, kitabxana və oxu zalı xidməti göstərilməlidir
15

. 

Azərbaycanda oxucu kütləsini Ģərti olaraq üç qrupa ayırmaq 

olar: 

 Həm kiril, həm də latın qrafikasında sərbəst oxuya bilən-

lər. Bunların xüsusi çəkisi azdır və buraya hər cür yaĢ 

qrupundan oxucu daxildir; 

 Yalnız kiril əlifbasında sərbəst oxuyanlar. Bu qrupa nisbə-

tən yaĢlı nəslin nümayəndələri aiddir. 

                                                           
15

 http://www.kitabklubu.org/ 

http://www.kitabklubu.org/


Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

11 

 

 Yalnız latın qrafikasında  sərbəst oxuyanlar. Bu qrupa isə  

bu gün müxtəlif təhsil müəssisələrində təhsil alan bütün 

gənc oxucular daxildir
16

. 

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda kitab nəĢri sahəsində 

inkiĢaf və müəyyən nailiyyətlər müĢahidə edilir. Belə ki, nəĢriy-

yat-poliqrafiya fəaliyyəti sahəsində özəl sektor xeyli  möhkəmlə-

nib və onun iĢində hiss ediləcək canlanma yaranıb. 90-cı illərin 

əvvəllərində fəaliyyətə baĢlayan özəl mətbəələrin çoxu bu gün 

xeyli təkmilləĢdirilmiĢ poliqrafiya bazasına malikdirlər. Belə ki, 

özəl mətbəələr, bəzi hallarda öz  məhsuldarlığına, maddi-texniki 

və kadr bazasına görə dövlət nəĢriyyatlarını üstələyirlər
17

. Hazırda 

Azərbaycanda özünün kiçik poliqrafiya bazası olan yüzdən çox 

müəssisə vardır. Poliqrafiya avadanlıqlarının keyfiyyəti nəĢriyyat-

lar arasında rəqabətin mühüm amilinə çevrilir, bu səbəbdən yerli 

nəĢriyyatlar tez-tez xarici mətbəələrə müraciət edirlər
18

. 

Redaktə nəĢriyyat iĢinin ən mühüm mərhələlərindəndir. Re-

daktə latın sözü olub, «düzəldilmiĢ, qaydaya salınmıĢ» mənasını 

ifadə edir. Müxtəlif növ nəĢrlərin redaktor hazırlığı çətin, çoxas-

pektli prosesdir. Belə ki, hər Ģeydən öncə redaktor kitab bazarını 

öyrənir, oxucu tələbatını və sorğuları araĢdırır, nəĢrin repertuarını, 

problem-tematik və növ-tipoloji tərkibini müəyyən edir, təkrar 

nəĢr üçün əsas ola biləcək kitabları üzə çıxarır. Bundan baĢqa, re-

daktor gələcək kitabın konsepsiyasını tərtib edir, gələcək nəĢrin 

modelini iĢləyir, nəĢrin aparatının və onun ayrı-ayrı elementlərinin 

hazırlanmasını təmin edir, bədii redaktorla birlikdə kitabın tərtiba-

tına və illüstrasiyaların verilməsinə ümumi yanaĢmanı müəyyən 

edir. 

                                                           
16

 http://mct.gov.az/?/az/culturehistory/693/211 
17

bax: http://www.indigo.az/az; http://www.eastwest.az/; http://altun-kitab.com/ 
18

 http://mct.gov.az/?/az/culturehistory/693/211 

http://www.indigo.az/az
http://www.eastwest.az/
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Redaktənin tarixini nəzərdən keçirsək görərik ki, bu sənətin 

ġərqdə qədim bir ənənəsi mövcud olmuĢdur. Hafiz ġirazinin aĢa-

ğıdakı beytinə nəzər salaq: 
 

“Yad bad anke be eslah-e Ģoma miĢod rast 

Nəzm-e hər qouhər-e nasofte ke Hafez-ra bud”
19

. 

 

(Sizin düzəliĢlərin sayəsində Hafizin Ģeirlərindəki    

DeĢilməmiĢ gövhərlərin düzəldiyini heç vaxt unutmaram). 

 

Burada Hafizin müraciət etdiyi Ģəxs onun Ģeirlərinin redak-

torundan baĢqa bir kəs deyil. «Redaktə» sözündən diksinən və re-

daktorun iĢinə istehza ilə baxıb onun əhəmiyyətini kiçildən bəzi 

mühafizəkar ədiblərin əksinə olaraq, klassiklər ədəbi redaktəyə 

xüsusi diqqət yetirmiĢlər. Buna əmin olmaq üçün ġəms Qeys Ra-

zinin «əl-Möcəm»dəki sözlərinə nəzər salaq: 

«… [ġair] gərək ilk dəfə söylədiyi və yazdığına arxayın ol-

masın və onu bir neçə dəfə söz bilicilərinə, savadlı və səmimi 

dostlarına göstərib qüsur və məziyyətləri barədə onların fikirlərini 

eĢitməyincə, onlar onun Ģeirinin düzgünlüyünü, vəzninin məqbul-

luğunu, qafiyəsinin doğruluğunu, ifadələrinin gözəlliyini və məna-

larının incəliyini təsdiq etməyincə, həmin Ģeiri camaat içərisinə 

çıxarmasın… Və əgər bir hünər sahibi Ģeiri anlamaqda və düzgün 

qiymətləndirməkdə Ģöhrət və nüfuz qazanıbsa, onun Ģeirləri barə-

də dediklərini qəbul etsin və hər dediyinə qəti dəlil göstərməsini 

və aydın izah verməsini tələb etməsin, çünki bir çox Ģeyləri zövqlə 

duymaq olur, lakin ifadə etmək mümkün olmur»
20

. 

Redaktənin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərmək 

üçün bir nümunəyə nəzər salaq. MəĢhur ingilis Ģairi T.S.Eliot 

1921-ci ildə bir neçə həftə istirahət etmək üçün Lozannaya getmiĢ, 

o sakit guĢədə XX əsrin ən gözəl və eyni zamanda ən bədbin əsər-

                                                           
19

 Fərruxfal R. Ədəbi mətnlərin redaktəsi / fars dilindən çevirən M.Məhəmmədi.  

http://kultaz.com/2008/01/22/rza-ferruxfal-edebi-metnlerin-redaktesi/ 
20

 Yenə orada.  
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lərindən biri olan «ĠtirilmiĢ torpaq» poemasını yazmıĢdı. Əksər 

Qərb tənqidçiləri bu poemanı Ģah əsər sayır və onun barəsində 

yazdıqları Ģərh və təhlillərdə əsərin çox mürəkkəb və mükəmməl 

bir struktura malik olduğunu qeyd edirlər. Onlar həmçinin «Ġtiril-

miĢ torpağ»ın oxucuya çatana qədər (yəni 1922-ci ildə ilk dəfə çap 

olunmazdan qabaq) ciddi və əsaslı redaktəyə məruz qalmıĢ əsərlə-

rin bir nümunəsi olduğunu göstərirlər. Deyirlər, bu poema əslində 

800 misra imiĢ və Eliot səfərdən qayıtdıqdan sonra onu öz rəyini 

bildirmək üçün dostu Ezra Paunda vermiĢdi. Paund əsərin təqribən 

400 misrasını, yəni yarısını lazımsız saymıĢ və heç bir mərhəmət 

göstərmədən artıq misralar kimi onların üstündən xətt çəkmiĢdi. 

Eliot, çox güman ki, bütün ixtisarlarla razı deyilmiĢ, lakin bununla 

belə tələbkar söz sərrafının rəyi ilə hesablaĢaraq, düzəliĢ və qısalt-

maların hamısını qəbul etmiĢ, hətta poemanı sevgi və sayğı dolu 

sözlərlə Paunda ithaf etmiĢdi
21

. 

Redaktə nəĢri nəzərdə tutulmuĢ əsərin düzgün qiymətləndi-

rilməsi, müəllifə öz əsərinin forma və məzmununu təkmilləĢdir-

məkdə köməklik göstərilməsi məqsədilə əsərin tənqidi surətdə təh-

lil olunması, nöqsanlardan təmizlənərək nəĢrə hazırlanmasıdır.  

Bunlardan əlavə, redaktor nəĢrin reklam kampaniyasının 

proqramını iĢləyib hazırlayır. Redaktorun kompleks vəzifə və 

funksiyaları təĢkilati idarəetmədən ədəbi yaradıcılığa qədər müxtə-

lif növ iĢlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Ona görə də redakto-

run professional hazırlıqlı olması tələb olunur. Bunun üçün redak-

tor xüsusi redaktor orientasiyasının mahiyyətini, əsasını təĢkil 

edən fənləri bilməlidir. Bu fənlər redaktor fəaliyyətinin müvafiq, 

uyğun aspektlərini əhatə edir. Bunların arasında redaktənin təĢkili 

məsələsini, müxtəlif növ, tip və janrlarda olan nəĢrlərin  hazırlan-

masının ayrı-ayrı mərhələlərində redaktor iĢinin forma və metod-

larını və s. qeyd etmək olar.  

                                                           
21

 Fərruxfal R. Ədəbi mətnlərin redaktəsi / fars dilindən çevirən M.Məhəmmədi.  
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Redaktənin nəzəri və təcrübi məsələlərinə dair rus tədqiqat-

çılarının çox sayda araĢdırmaları iĢıq üzü görmüĢdür
22

. Azərbay-

canda bu problemlə bağlı ilk dərslik T.Rüstəmov tərəfindən hazır-

lanmıĢdır
23

. Daha sonra Prof. Ġ.Vəliyevin redaktənin əsaslarına 

həsr olunmuĢ bir-birindən dəyərli dərslik, dərs vəsaiti və məqalə-

ləri çap olunmuĢdur
24

. Bu kitablarda redaktə iĢi və onun əsasları, 

kitabın baĢlıca inkiĢaf meylləri, redaktənin əsas prinsipləri, redak-

siya-nəĢriyyat proseslərində redaktorun rolu, redaktor təhlilinin 

məzmunu, strukturu, mətndə fakt materialı və onun redaktəsi, dil 

və üslub üzərində iĢ, ədəbi-bədii əsərlərin redaktəsi, uĢaq kitabla-

rının redaktəsi və digər önəmli məsələlər öyrənilmiĢdir.   

Hazırkı kitabda elmi, elmi-kütləvi, klassik, uĢaq ədəbiyyatı-

nın və dövri nəĢrlərin redaktə məsələlərindən bəhs olunmuĢdur. 

Monoqrafiyada elmi kitabların növ və tipləri haqqında məlumat 

verilmiĢ, elmi kitabların nəĢrə hazırlanma xüsusiyyətləri öyrənil-

miĢdir. Klassik ədəbiyyatın nəĢri məsələləri, növləri, elmi-tənqidi 

mətnlərin hazırlanması və digər problemlər tədqiqat obyektinə 

çevrilmiĢdir.  

Dövri nəĢrlərin tipoloji əlamətləri və növləri Ģərh olunmuĢ, 

elmi jurnalların növlərindən, məqsəd və oxucu təyinatından asılı 

olaraq növ və janrlarından, elmi jurnalların nəĢri tarixindən və 

mərhələlərindən bəhs edilmiĢ, nəĢrə hazırlanma və redaktə xüsu-

siyyətləri, mərhələləri, gizli rəyçilərə göndərilmə və s. problemləri 

iĢıqlandırılmıĢ, Azərbaycanda nəĢr olunan elmi jurnalların, Azər-

baycanlı müəlliflərin elmi məqalələrinin Thomson reyestrində öz 

əksini tapması, ölkəmizdəki elmi jurnalların bu agentliyin impact 

factorunu alması məsələləri və qarĢıda duran vəzifələr araĢdı-

rılmıĢdır. 

                                                           
22

 bax: kitabın sonundakı ədəbiyyat. 
23

 Rüstəmov T. Ədəbi redaktə nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı: 1981, 165s. 
24

 Vəliyev Ġ. Ədəbi-bədii və uĢaq kitablarının redaktəsi. Bakı: 2002, 200 s.; 

Vəliyev Ġ. Redaktənin əsasları. Bakı: 2009, 399 s. və b. 
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Sonda, redaktə sənətinin incəliklərini, nəzəriyyə və təcrübə-

sini öyrəndiyim hörmətli müəllimim prof. Ġsmayıl Vəliyevə, 

AMEA Əlyazmalar Ġnstitutunun çox dəyərli kollektivinə və 

“Mətnlərin nəĢrə hazırlanması Ģöbəsi”nin müdiri f.e.d. Nəsib Gö-

yüĢova dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qiymətli məsləhətlərinə 

görə Anadolu Universiteti “Basım ve yayım” bölümünün müdiri 

prof.dr. Halil Ġbrahim Gürcana təĢəkkürümü bildirirəm. Əlyazma-

lar Ġnstitutunun mərhum direktoru f.e.d. M.Adilovu dərin ehtiram-

la yad edirəm.   

    

  Vüsalə Musalı 
                                                       filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

                                           tezkireshinas@gmail.com 
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I FƏSĠL 

NƏġRLƏRĠN NÖV-TĠPOLOJĠ TƏRKĠBĠ VƏ 

TƏSNĠFATI 
 

Nəşrin konsepsiyası və ümumi modeli  

 

Bütövlükdə nəĢriyyat prosesini 4 mərhələyə ayırırlar:  

1. Hazırlıq mərhələsi – planlaĢdırmadan əlyazmanın nəĢriy-

yata qəbuluna qədər;  

2. Redaksiya mərhələsi – əlyazmanın qəbulundan istehsalata 

təhvil verilməsinə qədər;  

3. Ġstehsalat mərhələsi – kitabın çapı;  

4. Kitabın yayımı və təbliği
25

.  

Redaksiya- nəĢriyyat mərhələləri demək olar ki, profilindən 

və növündən asılı olmayaraq bütün nəĢriyyatlar üçün eynidir. Yal-

nız ədəbiyyatın növünə görə redaktənin xüsusiyyətləri fərqli olur.  

Nəşr - yayılmaq üçün nəzərdə tutulmuş, müəyyən informasi-

yaları əhatə edən, redaksiya-nəşriyyat düzəlişlərindən keçmiş, tex-

niki vasitələrin köməyi ilə sayı çoxaldılan, poliqrafik cəhətdən tər-

tib olunmuş, buraxılış məlumatlarını əhatə edən nəşriyyat məhsu-

ludur.  

Müasir nəĢrlərin yalnız poliqrafik tərtibatına diqqət yetiril-

məməlidir. Kitabda məzmunlu əsasın mövcud olması vacib Ģərt-

lərdəndir. Bundan sonra önəmli nüans olaraq əsərin redaksiya-

nəĢriyyat iĢlənməsi qeyd olunur.  

Kitab nəĢri kifayət qədər çətin və sistemli yaradıcılıq iĢi tə-

ləb edir. Ona qarĢılıqlı əlaqə və bir-birindən asılı olan elementlərin 

yekunu, məcmusu kimi baxmaq lazımdır. NəĢrin əsasını əsər və 

məlumat aparatı təĢkil edir. Əsərin ən önəmli tərəfi məzmunlu, 

dolğun çalarlı elementlərdən təĢkil olunmuĢ, əsərin məzmun və 

janrından, ədəbiyyatın növündən asılı olaraq müxtəlif struktura 

                                                           
25

 Vəliyev Ġ. Redaktənin əsasları. Bakı: GünəĢ, 2009. s. 81. 
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malik ola bilən mətndir. Əsərdə mətnlə yanaĢı mətndən kənar ele-

mentlər – illüstrasiya, cədvəl, formul, diaqramlar da  yer ala bilər.  

Kitabın aparatı nəĢri digərlərindən fərqləndirmək, məzmunu 

tez və problemsiz müəyyən etmək, mətni tamamilə oxumadan la-

zımi informasiyanı tapmaq, nəĢrin mövzusuna uyğun əlavə məlu-

mat əldə etmək üçün lazımdır. Nəşrin aparatına buraxılıĢ məlu-

matları, annotasiya və ya referat (elmi nəĢrlərdə), mündəricat 

(içindəkilər), biblioqrafik elementlər, müxtəlif xarakterli göstərici-

lər (indeks), Ģərhlər, qeydlər daxildir. Aparatın tərkibi və onun 

dolğunluğu nəĢrin növü ilə müəyyən olunur. 

Beləliklə, nəĢrə bütövlükdə çətin, ancaq yaxĢı təĢkil olunmuĢ 

informasiya sistemi kimi baxmaq olar.  

Kitabın nəĢrə hazırlanmasında redaktorla bərabər korrektor, 

kompüter operatorları, texniki redaktorlar, rəssam və dizaynerlər, 

poliqrafçılar və baĢqa mütəxəssislər iĢtirak edir. Redaktor bütün iĢ 

boyu professional metoddan – redaktor analizindən istifadə edir. 

Belə ki, o, oxucu tələbatını təhlil edir və qiymətləndirir, əsər sifa-

riĢ verəcək müəlliflər axtarır və s.  

NəĢri hazırlamağa baĢlamadan öncə redaktor iki suala cavab 

tapmalıdır. Birincisi, hazırkı kitabı nəĢr etmək lazımdırmı? Ġkinci, 

əgər lazımdırsa, o, necə olmalıdır? Əgər kitab plana salınsa belə 

yenə bu suallara cavab tapmaq lazımdır
26

.  

Plan-prospekt nəşriyyat işində müəllifin çap olunacaq gələ-

cək əsərinin adı, mövzusu və qısa icmalını əhatə edən sənəddir. 

Redaktor öz nəĢriyyatının profilinə uyğun olan kitabların ça-

pı və kitab ticarəti haqqında məlumatlı olmalıdır. Bunun üçün 

müasir Ģəraitdə müxtəlif mənbələr (kataloq və internet resursları) 

mövcuddur. Əgər konkret nəĢr üçün ortaya sual çıxıbsa, redaktor 

yenidən kitab axınını, kitab bazarını, oxucu tələbatını öyrənir. 

                                                           
26

 Антонова С. и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник. – Мос-

ква, Издательство МГУП., 2002, 468 с. 

http://www.hi-edu.ru/e-books2/xbook082/01/index.html 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

18 

 

ToplanmıĢ informasiya müəllif əsərinin ideyası, planı ilə müqa-

yisə edilir və beləliklə, nəşrin ideyası yaranır. Bundan əlavə, gələ-

cək nəĢrin tipoloji cəhətləri də nəzərə alınmalıdır: oxucu auditori-

yası, informasiyanın xarakteri və təyinatı.  

Redaktor topladığı ilkin informasiyalarla nəĢrin konsepsiya-

sını iĢləmək və formalaĢdırmaq imkanı əldə edir. Konsepsiya vasi-

təsi ilə redaktorun nəĢr üzərində yaradıcı iĢi müəyyən olunur: 

 plan-prospektin iĢlənməsi;  

 nümunə üçün gələcək əsərdən fraqmentin yazılması;  

 müəllif orijinalının qiymətləndirilməsi və onun təkmilləĢ-

dirilməsi;  

 konsepsiyanın iĢlənməsi – əsərin illüstrasiyalaĢdırılması və 

kitabın tərtibatı;  

 nəĢrin modelinin hazırlanması;  

 nəĢr elementlərinin sistemləĢdirilməsi;  

 nəĢriyyat orijinalının formalaĢdırılması;  

 tirajın təyin edilməsi mərhələsində və çap zamanı kontrol-

analitik iĢ
27

.  

Hər bir müəllif orijinalı özünəməxsus keyfiyyətlərə, xüsusiy-

yətlərə malikdir. 

NəĢrin konsepsiyasının iĢlənməsi redaktor tərəfindən həyata 

keçirilən əsas yaradıcı iĢdir. Konsepsiya yaratmaq nəĢrin modelini 

formalaĢdırmaq üçün əsas və layihə hazırlamaqdır. Konsepsiya 

nəĢrin redaktor hazırlığının bütün prosesi üçün metodoloji əsasdır. 

Onun əsasında əsərin spesifikası nəzərə alınaraq nəĢrin modeli ha-

zırlanır.  

NəĢrin ümumi, ən mühüm modeli özündə nəĢrin mahiyyətini 

açmaq üçün vacib olan ümumiləĢdirilmiĢ cəhətləri cəmləĢdirməli-

dir. Buraya aĢağıdakıları aid etmək olar:  

                                                           
27

 Антонова С. и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник. - Москва, 
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 funksional təyinat;  

 oxucu ünvanı;  

 informasiyanın xarakteri və konstruksiyası.  

Əlbəttə ki, təcrübədə konkret nəĢrin xarakteristikası yalnız 

qeyd olunanlarla məhdudlaĢmır və bunu redaktə zamanı hər bir 

nəĢr üçün ayrılıqda nəzərə almalıdır.   

NəĢr üzərində iĢə müəllif orijinalının redaktə edilməsi ilə 

baĢlamaq lazımdır. NəĢrin mahiyyəti, məzmunu təkcə əsərin məz-

munu ilə müəyyən olunmur, ona nəĢri təĢkil edən elementlərin 

məcmusu da təsir edir.  

NəĢrin strukturunun və tərtibatının formalaĢdırılmasının 

ümumi mənası ondan ibarətdir ki, nəĢr daxili və xarici baxımdan 

özünün funksional təyinatına, oxucu auditoriyasına, informasiya-

nın xarakterinə və istifadə Ģərtlərinə cavab verən bütöv, tam əsər 

Ģəklinə salınsın. 

Türkiyəli tədqiqatçı Sezai CoĢkun ədəbiyyat sosiologiyası-

nın əsərin müəllifinin qələmindən çıxdığı andan etibarən keçdiyi 

yolu öyrəndiyini və müəllif, əsər, nəĢriyyat və oxucunun ədəbi ha-

disəni yaratdığını qeyd edir. S.CoĢkun bunun üçün 4 metod (üsul) 

təqdim edir:  

1. müəllifin araĢdırılması; 

2. əsərin araĢdırılması; 

3. nəĢriyyatın araĢdırılması; 

4. oxucunun müəyyən olunması. 

Gələcək əsərin müəllifi araĢdırılarkən iki məsələ ön plana çı-

xarılır: “zaman içində müəllif”, “cəmiyyət içərisində müəllif”. Bu 

cəhətlər müəllifin sosial ünsür olaraq qavranılması üçün zəruridir.   

Əsər araĢdırılarkən:  

1. kitabın xüsusiyyətlərinin – cildi, həcmi, Ģrift ölçüsü, ka-

ğızının keyfiyyəti dəyərləndirilməli; 

2. müəllifin iĢlədiyi mövzu dairəsindəki ədəbiyyatla əlaqəsi 

müəyyən edilməli; 

3. əsərin hansı oxucu kütləsinə yönəldiyi aydınlaĢdırılmalı; 
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4. əsərdəki sosial məsələlər təsbit olunmalı; 

5. sosial hadisələrə müəllifin mövqeyi müəyyən edilməli; 

6. əsərdə bəhs olunan sosial mövzu və fikirlərin ictimai hə-

yatda əksi və yol açacağı mübahisələr  öyrənilməlidir.  

S. CoĢkun kitabın nəĢri və yayılması mərhələsinin əsərin cə-

miyyətdə qəbulunda böyük təsirə malik olduğunu vurğulayır və 

burada tanınmıĢ türkiyəli yazıçı AyĢe Kulinin fikirlərini də örnək 

gətirir. Belə ki, yazıçının “Adı Aylin” adlı kitabı cəmiyyətdə nü-

fuz qazanmıĢ bir nəĢriyyatda çap olunduğu üçün çox satılmıĢdır
28

.  

 

Nəşrlərin sistemləşdirilməsi 

 

KitabĢünaslıqda əsas tipoloji kateqoriyalardan biri də nəĢr 

növləri hesab olunur. QOST – 7.60-90 nəĢr növlərinə görə qrup 

formalaĢdırmaq üçün aĢağıdakılar standartlaĢdırılmıĢdır:  

 məqsəd təyinatı 

 informasiyanın analitik iĢlənmə dərəcəsi  

 informasiyanın təbiəti və xarakteri 

 maddi konstruksiyası 

 həcmi 

 əsas mətnin düzümü 

 dövrilik 

 struktur
29

. 

Adı sadalananlar arasında elələrini seçmək lazımdır ki, bütün 

nəĢrlər üçün ümumilik təĢkil etsin. Bu məqsəd təyinatıdır. Hansı 

ki, mahiyyətcə nəĢrin funksional rolunu və informasiyanın xarak-

terini cəmləĢmiĢ Ģəkildə əks etdirir. Bu və ya digər cəhətlər nəĢrin 

                                                           
28

 CoĢkun S. Edebiyat sosyolojisi araĢtırmaları için bir yöntem denemesi / 
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həcmi, informasiyanın əlamətləri və s. asılı olmayaraq nəĢri xarak-

terizə edir.  

QOST 7.60-90 standartına görə, nəĢrlər aĢağıdakı növlərə 

ayrılır: 

 

 
 

Məqsəd təyinatına görə 

Rəsmi, elmi, elmi-kütləvi, istehsalat-

praktik, normativ istehsalat-praktik, 

tədris, siyasi-kütləvi, soraq-məlumat, 

reklam, ədəbi-bədii nəĢrlər 

Ġnformasiyanın analitik 

iĢlənmə dərəcəsinə görə 

Ġnformativ, biblioqrafik, referativ və ic-

mal nəĢrləri 

Ġnformasiyanın iĢarəvi 

xüsusiyyətlərinə görə 

Mətnli, not, kartoqrafik, izonəĢrlər 

Material 

konstruksiyasına görə 

Kitab, jurnal, vərəqə, qəzet, buklet, pla-

kat, açıqca, oyuncaq kitab 

Həcminə görə Kitab, broĢura, vərəqə 

Əsas mətnin tərtibinə 

görə 

MononəĢrlər, toplular 

Dövriliyinə görə Dövri olmayan, seriyalı, dövri, ardı da-

vam edən nəĢrlər 

 

 

 

 

Strukturuna görə 

Seriyalı, bir cildli, çox cildli, seçilmiĢ 

əsərlər, əsərlər toplusu, monoqrafiya, 

avtoreferat, preprint, konfrans tezisləri, 

konfrans materialları, elmi əsərlər top-

lusu, təlimat, standart, preyskurant, 

əyani vəsait, dərslik, dərs vəsaiti, təd-

ris-metodik vəsait, proqram, lüğət, en-

siklopediya, danıĢıq kitabçası, bələdçi, 

kataloq, albom, atlas, afiĢa, elmi-bədii 

nəĢrlər, almanax, antologiya, dövri 

nəĢrlər  
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II FƏSĠL 

ELMĠ NƏġRLƏR: 

 MAHĠYYƏTĠ, TĠPOLOJĠ ƏLAMƏTLƏRĠ VƏ 

NÖVLƏRĠ 

 

NəĢriyyat iĢinin nəzəriyyə və təcrübəsində elmi nəĢr dedikdə 

nəzəri və eksperimental tədqiqatların nəticələrini əhatə edən əsər-

lər nəzərdə tutulur. Bütövlükdə elmi əsərlərin məzmununu elm 

təĢkil edir. Elmi nəĢrlərin məqsəd təyinatı funksional xüsusiyyəti-

nin məcmusu ilə xarakterizə olunur. Elmi nəĢrlərin əsas funksiya-

larından biri də elmi dərketmənin nəticələrinin möhkəmləndiril-

məsidir. Elmi iĢin nəticələri rəsmiləĢməyibsə, o, tamamlanmıĢ he-

sab olunmur. Elmi kitab alimlər, tədqiqatçılar arasında effektiv 

qarĢılıqlı informasiya vermə və ünsiyyət vasitəsi hesab olunur. 

Elmi kitab tədqiqatçıların, tələbələrin, mütaliə obyektidir. Elmi ki-

tabın oxucu auditoriyasının müxtəlifliyi onun nəĢrə hazırlanması-

na təsir göstərməməlidir. Belə ki, oxucu elmi kitabı öz elmi im-

kanlarını nəzərə alaraq mənimsəməlidir.  

Müasir dövrdə elmi nəĢrlərin konkret növ sırası müəyyən 

edilmiĢdir. Ġnformasiyanın xarakterinə görə elmi nəĢrlər monoqra-

fiya, dissertasiya avtoreferatları, elmi konfrans (simpozium) mə-

ruzələrinin tezisləri, konfrans materialları, elmi əsərlər məcmuə-

sinə ayrılır. 

Monoqrafiya (fran. monographie) bir problemin həllinə həsr 

olunmuĢ, bir və ya bir neçə müəllif tərəfindən hazırlanmıĢ elmi 

nəĢrdir. Məzmununa görə monoqrafiya fundamental elmi əsər he-

sab olunur. Monoqrafiya elmi profilli mütəxəssislər, pedaqoqlar, 

elmi və tətbiqi sahələrlə məĢğul olan tədqiqatçılar üçün nəzərdə 

tutulur.  

Elmi əsərlər toplusu tədqiqat, araĢdırma materiallarını əhatə 

edən əsərlərdən təĢkil olunmuĢ elmi nəĢrdir. Elmi əsərlər toplu-

sundakı əsərlərin janr tərkibi müxtəlif olur. Buraya məqalə, refe-
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rat, tezis, bildiriĢ daxildir. Onları məzmunun elmi xarakter daĢı-

ması birləĢdirir. Buradakı əsərlərdə tematik cəhətdən bir-biri ilə 

bağlı olan tamamlanmıĢ tədqiqat nəticələri, ilkin nəticələr, eləcə 

də diskussiya materialları yer ala bilər. Bu əsərlərin oxucu dairəsi 

monoqrafiyaya nisbətən geniĢdir və elmi nəĢrlərin əsas oxucu ka-

teqoriyalarını əhatə edir. Bunlara misal olaraq AMEA Məruzələ-

rini, AMEA Xəbərləri, Bakı Universitetinin Xəbərlərini göstərmək 

olar.    

Elmi əsərlər toplusu birdəfəlik, ardı davam edən, müəllifli (1 

müəllifli), kollektiv və yubileylərə həsr olunur. Ardı davam edən 

toplular daha geniĢ yayılmıĢdır. Bunlar müxtəlif adlar altında iĢıq 

üzü görürlər (Elmi əsərlər, xəbərlər, materiallar və s). 

Dissertasiya avtoreferatı elmi dərəcə almaq üçün iddiaçı tə-

rəfindən yazılmıĢ dissertasiyanın qısa məzmununun əhatə edən re-

feratdır. Avtoreferat müdafiəyə təqdim olunmuĢ iĢlə ilkin tanıĢlıq 

üçün nəzərdə tutulur, dissertasiyanın yazılması zamanı əldə edil-

miĢ nəticələri əhatə edir və əlyazması hüququnda olur. Avtorefera-

tın üz qabığında dissertasiyanı müdafiəyə qəbul edən dissertasiya 

Ģurasının olduğu təĢkilatın adı, iddiaçının adı atasının adı və soy-

adı, ixtisasın Ģifri və adı, Ģəhərin adı və il göstərilməlidir (Əlavə 

5). Üz qabığının arxasında isə dissertasiyanın yerinə yetirildiyi 

təĢkilatın adı, elmi rəhbərin adı, rəsmi opponentlər, aparıcı təĢkila-

tın adı qeyd olunur, müdafiənin hansı tarixdə, hansı Ģurada keçiri-

ləcəyi və avtoreferatın göndərildiyi tarix yazılır. AAK əsasnaməsi-

nə görə, doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı iki çap vərəqi (32 

səhifə), namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı isə bir çap vərəqi 

(16 səhifə) həcmində, A5 formatda (210x148 mm), 11 Ģrift 

olmalıdır
30

.   

                                                           
30

 Alimlik dərəcələrinin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında əsasnamə. 
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Avtoreferat məhdud tirajla nəĢr olunur və Ali Attestasiya 

Komissiyasının müəyyən etdiyi siyahı ilə müəyyən müəssisələrə 

və mütəxəssislərə göndərilir.  

Elmi konfrans məruzələrinin tezisləri toplu Ģəklində çap olu-

nan elmi nəĢrdir. Referat, məruzə annotasiyaları və s. materialları 

əhatə edir və konfransa qədər çap olunur. Tezisin məzmununu mə-

ruzədə irəli sürülmüĢ fikir və ideyalar təĢkil edir. Tezisin məqsədi 

konfrans iĢtirakçılarını məruzələrin tematikası və əsas məzmunu 

ilə tanıĢ etməkdir. Tezislər əsasən əvvəlcədən konfrans iĢtirakçıla-

rına göndərilir və ya konfransda paylanır.  

Konfrans materialları birdəfəlik topludur. Konfransın nəti-

cələrini əhatə edir və məruzələr, çıxıĢlar, konfrans qərarları əsasın-

da nəĢr olunur (Əlavə 17, 18, 19, 20). Konfrans materiallarının 

çap olunmasında məqsəd informasiyanın yayılması və gələcək 

tədqiqatlara köməkdir. 

Strukturundan asılı olaraq, elmi nəĢrlər aĢağıdakı növlərə ay-

rılır: seriya (seriyalı nəĢrlər), bircildli nəĢrlər, çoxcildli nəĢrlər, 

əsərlər toplusu, seçilmiĢ əsərlər. 

 

Hazırlıq mərhələsində redaktor işinin metodları  

 

Elmi nəĢrlərin tematikası elmin özü kimi müxtəlifdir. Elmi 

kitabın repertuarının formalaĢdırılmasına aĢağıdakılar təsir göstə-

rir: 

NəĢrin mahiyyəti, təbiəti – müəllif orijinalının plan iĢinin nə-

ticəsi və ya nəĢriyyatın sifariĢi, yaxud müəllifin öz istəyi ilə hazır-

lanması ilə Ģərtlənir;  

Oxucu mühitindəki vəziyyət (elmi kommunikasiya sistemin-

də); 

Kitabın istifadə mühitində, eləcə də satıĢda mövcudluğu; 
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Maliyə, iqtisadi və maddi imkan və Ģərait
31

. 

Elmi kitabın nəĢriyyat repertuarı obyektiv və subyektiv fak-

torlarla Ģərtlənir. Belə ki, elmi kitab elmin məhsuludur, elmi dərk-

etmə vasitəsidir və elmin inkiĢafı üçün vacibdir.  

Hazırlıq mərhələsində redaktor tərəfindən yerinə yetirilmiĢ 

təĢkilati-marketinq iĢinin nəticələri tematik planın əsasını təĢkil 

edir. Tematik planlaĢdırma elmi kitab nəĢri sistemində nəĢriyyat 

iĢinin ümumi prinsipləri, kitab nəĢrinin bazar münasibətləri ilə xa-

rakterizə olunan müasir Ģərtləri, elmi kitabın xüsusiyyətləri və elə-

cə də sosial rolu ilə müəyyən olunur.  

Tematik plan elmi kommunikasiyanın inkiĢafında və forma-

laĢdırılmasında böyük əhəmiyyəti olan proqramdır. Plan vasitəsi 

ilə məzmun, istiqamət, həcm və nəĢriyyatın müvəqqəti iĢ göstəri-

ciləri, elmi kitabın yaradılmasında iĢtirak edən müəllif, redaktor, 

rəssam və s. nəĢriyyat mütəxəssis heyəti müəyyən olunur. 

 

Elmi əsər üzərində redaktor işi 

 

Elmi əsərdə elmi kommunikasiya elementi kimi araĢdırma-

nın predmeti, məqsədi, vəzifələri, onun xarakteri, metodu və nəti-

cəsi əksini tapmalıdır. Elmi əsərin əhəmiyyətinin və janr spesifika-

sının nəzərə alınması elmi əsərin redaktor hazırlığının vacib Ģərtlə-

rindən hesab olunur. Elmi kitab nəĢri praktikasında redaktor mo-

noqrafiya, elmi məqalə, məruzə, məruzə tezisi, resenziya kimi 

janrlarla iĢləyir. 

Monoqrafiya nüfuzlu elmi əsər janrına aiddir. Monoqrafiya-

da hər hansı elmi problem geniĢ və aydın Ģəkildə araĢdırılır və el-

mi problemi, vəzifələri, sualları əks etdirir. Müəllifin Ģəxsiyyəti və 
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elmi nüfuzu da monoqrafiyanın elmi-kommunikativ əhəmiyyətinə 

təsir edir və onu əsərin redaktəsində nəzərə almamaq olmaz.  

Elmi məqalə janrının özünəməxsus xüsusiyyətləri var və 

onlar bir neçə növə ayrılır. Bunlardan əsası analitik məqalədir. Bu 

zaman müəyyən elmi metodun iĢlənməsi ilə ilkin informasiya əsa-

sında araĢdırma aparılmalıdır. Məqalə kiçik həcmli əsərdir (1 mü-

əllif vərəqi həcminə qədər). Məqalənin məqsəd təyinatı elmi sual-

ları açıqlayan faktların hərtərəfli analizidir. Məqalədə qarĢılıqlı 

əlaqə, qarĢılıqlı asılılıq və faktların əhəmiyyəti, dəlil gətirilmiĢ 

faktlar və əsaslandırılmıĢ nəzəri ümumiləĢdirmələr, məntiqi nəti-

cələr və praktik məsləhətlər əhatə olunur. Məqalə dövri və ardı da-

vam edən nəĢrlərdə çap oluna bilər. Prinsipcə məqalə kiçik həcmli 

monoqrafiya kimi hazırlanır. Məqalə biblioqrafik siyahı və biblio-

qrafik sitatlarla təmin olunur.  

NəĢrin konsepsiyasının reallaĢdırılması, əsərin müəllif oriji-

nalın qiymətləndirilməsi analizindən baĢlayaraq redaktor tərəfin-

dən həyata keçirilir. Müəllif orijinalının qiymətləndirilməsi zama-

nı ümumelmi məlumat dərketmə və təhlil olunan əsərin aid olduğu 

sahədəki elmi vəziyyəti və oxucuların informasiya-kommunikativ 

sorğularının öyrənilməsi tələb olunur. Müəllif orijinalının düzgün 

və hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün redaktorun elmi rəyçi və 

məsləhətçilərin köməyinə əsaslanması vacibdir.  

Redaktor mövzu aktuallığının və onun seçilməsinin nə ilə 

əsaslandırıldığına diqqət yetirməlidir. Redaktor mövzunun aktual-

lığını qiymətləndirərkən plan-prospektdə nəzərdə tutulmuĢ sualla-

rın müəllif orijinalında dəqiq və dolğun əks olunmasını müəyyən 

etməlidir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, plan-prospektin tutul-

masından, əsərin yazılmasına qədər müəyyən zaman keçir və əsər-

də bəzi dəyiĢikliklər də ola bilər.  

Müəllif orijinalının qiymətləndirilməsinin ilkin analizi mər-

hələsində redaktor yenidən hazırkı nəĢrin iĢıqlandırılan mövzudakı 

ədəbiyyat çeĢidində hansı yeri tutduğunu aydınlaĢdırmalıdır. Buna 

görə həmin mövzuda nə zaman və hansı kitabların nəĢr olunması, 
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hansıların satıĢda mövcudluğu, hansıların nəĢrə hazırlandığı mə-

lum olmalıdır .  

Mövzunun iĢlənməsi analiz edilərkən elmi əsərin spesifikası 

nəzərə alınaraq, redaktənin nəzəriyyə və təcrübəsində tətbiq edilən 

ümumi kriteriyalardan istifadə edilməlidir. Redaktor nəĢr üzərində 

iĢləmək üçün materialının elmiliyini, həqiqiliyini, etibarlılığını, 

inandırıcılığını, dolğunluğunu, əsərin strukturunu, onun quruluĢu-

nun məntiqini, dil-stilistik keyfiyyətlərini qiymətləndirməlidir. 

Konkret elmi əsərin redaktə metoduna onun janr xüsusiyyətləri, 

müasir elmin müxtəlif sahələrə ayrılması və s. təsir göstərir. Spe-

sifik xüsusiyyətləri baxımından əsərin müxtəlif elm sahələrinə gö-

rə redaktəsi fərqləndirilir: təbiət, ictimai, texniki.  

Elmi əsərin məzmununun əsasını faktlar təĢkil edir. Fakt sö-

zü latınca “edilmiĢ”, “baĢ vermiĢ” mənasını ifadə edir. Fakt mate-

rialına xüsusi adlar, tarixlər, coğrafi adlar, rəqəmlər, faktlar (görül-

müĢ iĢlər, baĢ vermiĢ hadisələr və s. haqqında məlumat), sitatlar 

daxildir
32

. Elmi fakt obyektiv faktın insan beynindəki inikasıdır. 

Elmi faktlar nəzəri mühakimələrin əsasını təĢkil edir. Faktlar təd-

qiqatın nəticələrini əsaslandırır, alınmıĢ nəticələrin elmi əhəmiy-

yətini və onun yeniliyini Ģərtləndirir. Faktlar analiz edilərkən nə-

zərə alınmalıdır ki, həqiqi elm gerçək, dəqiq faktların əsasında 

mövcuddur və inkiĢaf edir. Redaktor nəticə və konsepsiyalar üçün 

əsas götürülən faktların bunlara verilən metodoloj tələblərə nə də-

rəcədə uyğun olduğunu və müəllifin istifadə etdiyi hər cür faktla-

rın dəqiqliyini və dürüstlüyünü yoxlamalıdır
33

. 

Redaktə zamanı elmi əsərin məzmun və forma vahidliyinin 

həmahəngliyini təmin etmək üçün onun struktur analizi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Əsərin strukturu üzərində iĢ, onun mükəm-

məlləĢdirilməsi redaktə prosesində kifayət qədər vacib və məsuliy-

yətli iĢdir. Bu proses əsəri dərindən dərk etməyi tələb edir. Əsərin 
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strukturu üçün əsas tələb odur ki, material dəqiq plan üzrə Ģərh və 

izah edilsin. Belə ki, elmi əsərin strukturu tədqiqatın məqsədinə 

necə nail olunduğunu aydın göstərmək imkanını təmin etməlidir.  

Bu nöqteyi-nəzərdən elmi nəĢrlərin əsasını təĢkil edən mo-

noqrafiya, məqalə, məruzə kimi elmi əsərləri strukturuna görə üç 

hissəyə ayırmaq olar: giriş, əsas və nəticə. Qeyd olunanlardan hər 

biri məqsəd, tərtib və məzmun dolğunluğuna malikdir.  

Girişdə əsasən mövzunun aktuallığı, tədqiqatın məqsədi, təd-

qiq tarixi, elmi-metodoloji əsası, mənbələri, əhəmiyyəti, və s. 

əsaslandırılır.  

Əsas hissədə problemin öyrənilməsi, tədqiq tarixi, tədqiqat 

prosesi və bu kimi elmi məsələlər əksini tapır. Əsas hissə informa-

siya analizi və sintez əsasında yeni elmi biliklərin formalaĢdırıl-

masına xidmət edir. Kitabın mətni hissə, bölmə, fəsil və paraqraf-

lara ayrıla bilər. BaĢlığın önündə nömrə, hərf iĢarəsi, cins göstəri-

cilərinin qoyulması iki məqsəd daĢıyır: 

1. Oxucu üçün müxtəlif pilləli baĢlıqları kəskin Ģəkildə hü-

dudlamaq və bir pillənin rubrikasını aydın müəyyənləĢdir-

mək. Oxucu baĢlıqlara aid nömrə, hərf və cins iĢarələrinin 

köməyi ilə bu və ya baĢlığın hansı pilləyə aid olduğunu 

asanlıqla müəyyənləĢdirir. 

2. Mətndə istənilən hissəni, baĢlığı tapmağı asanlaĢdırmaq 

(baĢlığın sözlərini təkrar etmədən yalnız onun nömrəsini, ya-

xud hərf və ya Ģriftin cins iĢarəsini göstərmək yetər)
34

.  

Nəticədə tədqiqatın məntiqinə uyğun nəticələr çıxarılır, töv-

siyələr verilir, gələcək tədqiqatlar üçün istiqamət göstərilir. 

Əsərin strukturu analiz edilərkən əsərdə məsələlərin dəqiq 

qoyuluĢu, oxucu ünvanının nəzərə alınıb-alınmadığı, tədqiqatın 

nəticələrinin necə bölündüyünə fikir vermək lazımdır. Belə ki, 

struktur məzmunun oxucuya tez, dəqiq, asan çatdırılmasını təmin 

etməlidir. 
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Əsərin müəllif orijinalı redaktor tərəfindən analiz edilərkən 

onun müxtəlif hissələrinin əhəmiyyəti, mənası və onlar arasındakı 

əlaqə qiymətləndirilməlidir. Əmin olmaq lazımdır ki, mətn ikinci 

dərəcəli materiallarla yüklənməyib. Əsas tələblərdən biri də odur 

ki, material dəqiq plan əsasında ifadə olunsun. Ġfadə planının bü-

tünlükdə və ayrı-ayrı hissələrinin qiymətləndirilməsi redaktordan 

tələb olunur. Elmi əsərin giriĢ, əsas hissə və nəticə kimi bölmələrə 

ayrılması ilə kifayətlənmək olmaz. Ən azından əsas mətnin fəsillə-

rə, bölmələrə, paraqraflara, abzaslara bölünməsinin nə dərəcədə 

məntiqi olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Rubrika sistemi elmi 

əsərin daxili strukturunun əyani forması hesab olunur. Müəllif tə-

rəfindən tərtib olunmuĢ rubrikasiyanı analiz etmədən qəbul etmək 

olmaz. Ola bilər ki, müəllifin təqdim etdiyi mündəricatda əsərin 

məzmunu tam əks olunmasın. Ona görə də redaktor müəllif oriji-

nalını oxuyaraq öz planını tərtib etməlidir. Beləliklə, demək olar 

ki, elmi əsərin strukturu məzmun və ifadə məntiqi ilə sıx bağlıdır.  

Əsərin əsasını mətn təĢkil edir və əsas informasiya daĢıyıcısı 

olan mündəricat da ona bağlıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, mətn 

müfəssəllik, tamlıq, sistemlilik, bağlılıq kimi cəhətlərə malik ol-

malıdır. 

Redaktə zamanı müxtəlif Ģərh metodlarının istifadəsinin 

məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirilməlidir. ġərh əsasən  xüsusi-

dən ümumiyə – induktiv mühakimə, nəticə metodu, və ya ümumi-

dən xüsusiyə – deduktiv mühakimə metodu ilə aparılır
35

.  

ġərh metodu tədqiqatın predmetinin təbiəti, informasiyanın 

xarakteri və oxucu ünvanı ilə müəyyən olunur. Elmi əsərlərdə 

məntiqi və tarixi ifadə metodlarından istifadə edilir. Birinci müəl-

lif mühakiməsinin, düĢüncəsinin inkiĢafını, gediĢini izləməyə, el-

mi tədqiqatın modelini yaratmağa, bu və ya digər obyekti hərtərəf-
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li nəzərdən keçirməyə imkan verir. ġərh tədqiqatın ayrı-ayrı hissə-

lərinin və strukturunun tam tədqiqi, elementlər və onların qarĢılıqlı 

təsirinin yekunu, səbəb və nəticəsinin göstərilməsi əsasında qu-

rulur.  

Məntiqi metod materialın ardıcıl məna fraqmentlərinə ayrıl-

masını nəzərdə tutur. Məntiqi metod adətən predmet və ya hadisə-

nin xüsusiyyətləri hərtərəfli analiz olunan əsərlərdə tez-tez istifadə 

olunur. Bu metod yüksək informativliyi ilə fərqlənir.  

Tarixi şərh metodu hadisələrin inkiĢaf prosesini və ya onla-

rın xronoloji ardıcıllığını göstərməyə imkan verir. Bu metod öyrə-

nilən hadisənin ardıcıl, mərhələ-mərhələ, səbəb və nəticə əlaqələ-

rini üzə çıxarmaqla, hərtərəfli analizi ilə inkiĢafını əks etdirəcək 

əsərlər üçün effektivdir. Tarixi metod inkiĢafdadır və onun qavra-

nılması çətin deyil. 

Qalxma metodu mücərrəddən konkretə elmi anlayıĢın dərin 

analizi əsasında öyrənilən predmet və ya hadisə haqqında konkret 

biliyi sintez etməyə imkan verir. Sintez həmiĢə sadə abstraksiya-

dan baĢlayır və müxtəlif sintezlərin vəhdətində mövcud olan elmi 

anlayıĢları cəmləĢdirir.  

Spiral metodu təhlil olunan elmi əsərdəki predmetin və ya 

hadisənin əlamətlərinin tədricən inkiĢafını Ģərtləndirir. O, təkcə el-

mi materialın strukturunu əks etdirmir, eləcə də oxucu məntiqinin 

inkiĢafına məqsədyönlü təsir göstərməyə imkan yaradır.  

Ġfadə edilmiĢ fikirlərin çatdırılması üçün terminlərin istifa-

dəsi böyük məna kəsb edir. Məzmunun Ģərhinin dəqiqliyi üçün 

optimal variant elmi terminlərin verilməsidir. Münasib terminlərin 

seçilməsi hesabına və baĢqa dil vasitələrinin (leksik, qrammatik, 

sintaktik) fikrin çatdırılmasının uyğunluğuna və eynimənalılığına 

nail olmaq mümkündür. Elmi əsərlərin nəĢrə hazırlanması zamanı 

terminlərin analizi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsas odur ki, ter-

minlərin yanlıĢ istifadəsinə imkan verilməsin və dəqiq, eynimənalı 

terminlərdən istifadə olunsun. ġübhəsiz ki, bir əsər dairəsində ter-

minin çoxmənalılığı oxucu üçün ciddi əngəl, maneə ola bilər. Elmi 
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əsərdə terminoloji yanlıĢlıqlar yalnız çoxmənalılıqla məhdudlaĢ-

mır. Elmi əsərlərdə məzmunu əks etdirən bütün məlumat vasitələ-

rindən (mətn, formul, cədvəl, illüstrasiya) və ədəbi janrların bütün 

elementlərindən (məlumat-analitik, bədii-publisistik) istifadə olu-

nur. Əlbəttə ki, elmi əsərin ifadə etmə üslubunun redaktor qiymət-

ləndirməsi elmi kommunikasiyanın, müəllifin norma və standart-

larına, gələcək nəĢrin janr və növ xüsusiyyətlərinə olan münasibəti 

əsasında formalaĢdırılır. Elmi nəticənin dolğunluğunun əsası kimi 

bütün fikir və mülahizələrdə də inandırıcılıq və obyektivlik qiy-

mətləndirilməlidir.  

 

Elmi kitabların məlumat aparatının hazırlanması  

 

Hər bir elmi kitabın ayrılmaz tərkib hissəsi onun məlumat 

aparatıdır. Onun əhəmiyyəti və vacibliyi, oxucunu kitabın məz-

munu ilə tanıĢ etməsində və ondan istifadəni asanlaĢdırmasında, 

lazımi informasiyanın tez və xətasız tapılmasını təmin etməsində-

dir. Aparat kitabı digər informasiya mənbələri ilə bağlayan zəncir-

dir və həmin kitabın elmi-kommunikasiya sistemindəki yerini gös-

tərir. Ġnformasiya axtarıĢı məsələlərinin həllində, elmi mənbə axını 

içərisində lazımi kitabları tapmaqda və onun məzmunu haqqında 

məlumat almaqda kitab aparatının böyük rolu vardır. Akademik 

S.Vavilov yazırdı: «Müasir insan kitabxana Himalayları qarĢısında 

qızılaxtaran kimi dayanmıĢdır. O, qum kütləsinin içərisindən qızıl 

dənəcikləri tapmalıdır»
36

.  

Standarta görə məlumat aparatı müəllif əsərinin orijinalının 

mətninə daxildir. Praktikaya nəzər yetirsək görərik ki, müəllif apa-

ratı hazırlamağa kifayət qədər vaxt ayırmır. Bu iĢi uzun və zəh-

mətli iĢ hesab edərək, onun hazırlanmasına etinasız yanaĢır. Bu iĢ 
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həm də müəyyən ixtisas hazırlığı tələb edir və ən əsası kitabın qiy-

mətinin qalxmasına gətirib çıxarır. 

NəĢrin aparatının təmin və təchiz edilməsi məsuliyyəti re-

daktorun üzərinə düĢür. Redaktor iĢə baĢlayarkən aparatın tərtibi 

ilə bağlı bütün faktorları nəzərə almalıdır. Çünki aparat kitab mə-

dəniyyətinin əsas elementlərindəndir. Redaktor əsərin janr xüsu-

siyyətlərini, nəĢrin növünü, informasiyanın xarakterini, nəĢrin aid 

olduğu sahəni, kitab nəĢrində formalaĢmıĢ ənənəni, standartları, 

tələbləri, elmi kommunikasiya və informasiya axtarıĢında aparatın 

rolunu nəzərə almalıdır. 

Aparat elementlərindən hesab olunan buraxılış məlumatları  

demək olar ki, bütün nəĢrlərdə verilir. BuraxılıĢ məlumatları 

QOST-7.4-95 və nəĢriyyat ənənələrinə uyğun olaraq tərtib olunur. 

Elmi kitablarda titul vərəqinin arxa tərəfində aid olduğu sahədən 

asılı olaraq referat və ya annotasiya verilir. Referat (əsərin qısa 

Ģərhi, tədqiqatın predmeti, məqsədi, əsas nəticələri, elmi informa-

siyanın əhəmiyyəti) texniki və təbiət elmlərinə dair kitablarda yer 

alır. Annotasiya isə ictimai elmlərə dair kitabların elementlərin-

dəndir. Burada əsərin qısaca məzmunu verilir. Bəzən annotasiya 

cildin arxa tərəfində yer alır (Əlavə 7). 

Elmi kitablarda biblioqrafik aparata biblioqrafik siyahı və 

biblioqrafik istinadlar aid edilir. Elmi kitab biblioqrafik aparatsız 

nəĢr oluna bilməz. Bu, onunla izah olunur ki, hər bir elmi kitab da-

ha əvvəl aparılmıĢ tədqiqatlar və müasir araĢdırmalara əsaslanır və 

onlar əsasında öyrənilir. Tədqiqatçı araĢdırma prosesində mənbə-

ləri, ədəbiyyat siyahısını hazırlamalı, elmi etikaya uyğun olaraq iĢ 

prosesində istifadə etdiyi kitablara istinadlar verməlidir. Hər hansı 

bir müəllifin əsərindən, fikrindən istifadə edib ona istinad ver-

məmək plagiat faktı hesab olunur. F.e.d. N.GöyüĢov bu problemi 

aĢağıdakı kimi izah edir: “Klassik nəzəriyyəçilərə görə, söz sənəti-

nin əsasında gözəl mənalar və motivlər dayanır. Ona görə də məz-

munlar eyni, onların ifadə Ģəkilləri müxtəlifdir. Forma məna ilə 

söz arasında orta mövqedə dayanır. Söz sənətində kompozisiyanın 
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yeni biçimdə verilməsi, məzmun və motivlərin yeni bədii anlamla 

ifadəsi orijinaldan zəifdirsə, bu, uyğunsuzluq sayılır. BaĢqalarının 

iĢlətdiyi məzmun və motivləri, təzad, təcnis, təĢbih və eyhamları 

birbaĢa iĢlətmək plagiat adlanır. Hər hansı motivi nəqletmə yolu 

ilə öz adına iĢlətmək, müxtəlif motivləri bir-birinə calamaqla oriji-

nal söz kimi qələmə vermək cəhdi də yolverilməzdir”
37

.   

Əsas plagiat növləri bunlardır:  

 baĢqasının sözünə sahib çıxmaq; 

 baĢqasından alınan məna və sözün yerdəyiĢməsi, mənanın 

geniĢlənməsi; 

 nəsr və ya nəzmin məzmununu baĢqasından alıb, yeni iba-

rələrlə, yeni qəlibdə vermək və s
38

. 

Türkiyədə 2011-ci ildə iĢıq üzü görmüĢ “Akademik yazım 

ihlalleri” adlı çox dəyərli monoqrafiyada hər hansı bir əsərə doğru 

istinad vermə, plagiat məsələsi üzərində ciddi durulmuĢ və təhlil-

lər aparılmıĢdır
39

. 

Elmi nəĢrlərdə demək olar ki, bütün növ biblioqrafik istinad 

növlərindən istifadə olunur (Əlavə 8, 10). Elmi iĢ tamamlanan za-

man və onun nəticələri tərtib edilərkən mənbələrin, ədəbiyyatın si-

yahısı tutulur. Bu zaman biblioqrafik təsvir qaydalarına riayət 

olunması vacib Ģərtlərdəndir. Təsvir zamanı diqqətsizlik, laqeyid-

lik, qeyri-dəqiqlik yanlıĢlıqlara və natamam informasiyaya gətirib 

çıxarır. Bu cür istinadlarla və siyahılarla redaktor da iĢləyə bilməz.  
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Biblioqrafik siyahıların müəllif variantı qiymətləndirilərkən 

oxucunun istinad verilən mənbəni dəqiq müəyyən edə biləcəyi və 

onun haqqında lazımi məlumatları ala biləcəyi nəzərə alınmalıdır. 

Biblioqrafik istinad və ya siyahı kitabda elə yerləĢdirilməlidir ki, 

oxucu onu asan və rahat görsün, mütaliə prosesini kəsməsin və ax-

tarıĢa vaxt sərf etməsin. Eləcə də, istinadların texniki tərtibat qay-

daları  nəzərə alınmalıdır. Texniki tərtibat qaydalarını nəzərə al-

saq, istinadların kodla verilməsi – yəni ədəbiyyatın mətnin sonun-

dakı biblioqrafik siyahıya uyğun nömrəsinin və ya müəllifin soya-

dının və istinad olunan səhifənin nömrəsinin göstərilməsi məqsə-

dəuyğundur. Bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, bu variant 

texniki tərtibat baxımından uğurlu olsa da, mütaliə prosesində 

oxucuya böyük çətinlik yaradır. Bu zaman oxucu mənbəni axtar-

maq üçün mütaliə prosesini dayandırır
40

.  

Elmi kitablarda ayrı-ayrı nəĢrlərə tətbiq edilən mətnin sonu 

biblioqrafik siyahılar da verilə bilər. Bu xarakterli biblioqrafik isti-

nadlara elmi əsərlər toplusunda, monoqrafiyaların ayrı-ayrı fəsillə-

rinin sonunda rast gəlmək mümkündür. Biblioqrafiyanın bu Ģəkil-

də verilməsi hallarına az-az təsadüf olunur.  

Mətn sonunda verilən biblioqrafiyalardan biri də mono nəĢr-

lərin sonunda verilən biblioqrafik siyahılardır və onlar “kitab sonu 

siyahı” adlandırılır.  

Fəslin sonunda və nəĢrin sonunda verilən biblioqrafik siyahı-

lar informativ, tövsiyə edici, şəxsi, əlavə xarakteri daĢıya bilər və 

müvafiq baĢlıqlar altında tərtib olunurlar: «Ġstifadə olunmuĢ ədə-

biyyatın biblioqrafik siyahısı», «Tövsiyə olunan ədəbiyyatın bib-

lioqrafik siyahısı», «Əlavə mənbələrin biblioqrafik siyahısı», 

«Akademik B.Nəbiyevin elmi əsərlərinin siyahısı» və s. 
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Biblioqraifk siyahını əsasən əlifba prinsipi və ya sitatın ve-

rilmə ardıcıllığı ilə göstərirlər və nömrələyirlər.  

Biblioqrafik siyahıların redaktə edilməsində əsas məqsəd on-

dan ibarətdir ki, təsvirin dəqiqliyinə nail olunsun və siyahıda ədə-

biyyatın tez və xətasız tapılmasının rahatlığı təmin edilsin.  

Elmi nəĢrlərdə elə elementlər vardır ki, oxucunu kitabın da-

xilinə aparır, onun məzmununu açır, və digər bu xarakterli kitablar 

arasındakı yerini göstərir. Bu elementlərə müqəddimə və giriş mə-

qaləsi daxildir. Müqəddimə kitabın müəllifi, redaktor, naĢir və ya 

elmi əsər məcmuələrində tərtibçilər tərəfindən yazıla bilər. Mü-

qəddimə nəĢrin spesifikasını açmalıdır.  

Elmi topluların müqəddiməsində toplunu təĢkil edən məqalə-

lərin spesifikası verilir, onun formalaĢdırılması prinsiplərindən 

bəhs olunur, müəlliflər haqqında məlumat öz əksini tapır
41

.  

Elmi konfrans materiallarını, topluları müqəddiməsiz təsəv-

vür etmək mümkün deyil. Bu materialların müqəddiməsində kon-

frans haqqında, onun tematikası barədə ümumi məlumat verilir, bu 

çərçivədə keçirilən tədbirlər, iĢtirakçıları, baxılan, müzakirə olu-

nan və irəli sürülən problemlər, onların müzakirəsinin gediĢatı, 

əsas nəticələr, plan, proqram iĢıqlandırılır.  

Monoqrafiyanın müqəddiməsi problemin xarakteristikasını, 

araĢdırma məqsədini, tədqiqatın metodunun xüsusiyyətlərini, təd-

qiqatın nəzəri-emprik bazası və Ģərtlərini, müəllifin konsepsiyası-

nın özünəməxsusluğunu və s. əhatə edir. Kollektiv monoqrafiya-

larda müqəddimə müəlliflərin hər birinin elmi səviyyəsi haqqında 

məlumatı iĢıqlandırır.  

Giriş məqaləsi (ön söz) kitab aparatının elementi kimi mü-

qəddimə ilə yanaĢı və ya ondan asılı olmayaraq verilə bilər. Mü-

qəddimə kimi giriĢ məqaləsi də əsas materialla bağlıdır. GiriĢ mə-
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qaləsi tədqiqatçının yaradıcılığını iĢıqlandırır, onun elmdəki yolu-

nu, problemlərin elmi dəyərini açan elmi sualları əhatə edir. Bəzi 

giriĢ məqalələrini tanınmıĢ alimin elmi nəĢrə tematik bağlı olan 

məqaləsi əvəz edir. GiriĢ məqaləsi rolunu oynayan bu cür məqalə-

lər elmi monoqrafiyalarla yanaĢı, elmi əsər toplularında da verilə 

bilər.  

Kitabın əsas ideyasını açıb göstərməklə oxucunu mətn üzə-

rində düzgün iĢləməyə istiqamətləndirən vacib məlumatlardan iba-

rət ön sözü və ya ona yaxın materialların çox vaxt əsas mətnin 

Ģrifti ilə “müəllifdən” baĢlığı altında yığılıb, ondan heç nə ilə fərq-

lənməməsi, əslində, düzgün deyil. Ön sözün əsas mətndən seçil-

məsi üçün bir neçə variant təklif olunur: 

 əsas mətnlə eyni Ģriftlə, ancaq bir-birindən azca aralı 

yığmaq; 

 eyni ölçülü Ģriftlə, lakin kursiv qarnituru ilə yığmaq (kiçik 

həcmli “ön söz” üçün məqbul olan); 

 nisbətən ensiz ölçüylə səhifələmək; 

 nisbətən kiçik ölçülü Ģriftlə yığmaq”
42

.     

Bəzi hallarda elmi nəĢrlərdə son söz də yer alır. Son söz adə-

tən tərcümə nəĢrlərində və ya tarixi tematika iĢlərinə aid edilir. 

Son sözdə elmi problemin müasir anlamı, tədqiqat predmetinin 

öyrənilməsində müəllifin rolu, alimlərin konsepsiya və yanaĢmala-

rı yer alır.  

Elmi kitabların soraq-məlumat aparatına daxil olan element-

lərdən biri də qeyd və Ģərhlərdir (Əlavə 1). Elmi əsərdə qeyd və 

şərhlər üzərində iĢdə redaktor iĢinin metodik özəllikləri var. Apa-

ratın bu elementindən elmi kitablarda daha çox istifadə olunur. 

Onlar arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, qeydlər sorğu-məlumat 

xarakteri daĢıyır, mənbəyə istinad verilir və ya xarici dildəki mət-

nin tərcüməsi, əlavə faktlar öz əksini tapır. Şərhlərdə isə mətnin 

müəyyən hissəsinin, ifadənin, terminin izahı verilir, Ģərhçi və ya 
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redaktorun fikri yer alır. ġərh və qeydlərlə müĢayiət olunan mətn-

də, Ģərh və qeydlərin sayı, təfsilat dərəcəsi konkret nəĢrdən, infor-

masiyanın xarakterindən, təhlil, müzakirə predmetindən, oxucu tə-

yinatından asılıdır. Kitabda Ģərh və qeydlərin verilməsinin vacibli-

yinə diqqət yetirilməli və onların bilavasitə əsas mətnlə bağlı ol-

mağına fikir verilməli və dəqiqliyi, etibarlılığı, müxtəsərliyi ilə 

fərqlənməlidir. Bu elementlərin tərtibində müəyyən sistemə riayət 

etmək lazımdır. Bu Ģərtlərə Ģərh və qeydlərin yerləĢdirilməsi, isti-

nad verilməsi və müxtəlif Ģriftlərdən istifadə də aiddir
43

.  

Bəzən, mətndə (əsasən tarixi kitablarda və klassik mətn-

lərdə) qeyd və Ģərhlər çox ehtiyac duyulur. Bu hallarda əsas mət-

nin 10-15%-i qeyd və Ģərhlərə ayrılır. Məsələn, klassik tarixi mən-

bələrin nəĢri zamanı qeyd və Ģərhlərə çox yer verilir. Cəhd etmək 

lazımdır ki, onların ümumi həcmi 5%-i ötməsin. Çoxcildli əsər-

lərdə bir cildin qeyd və Ģərhləri digər cilddə verilməməlidir. Oxu-

cuların istifadəsini asanlaĢdırmaq üçün müəllif qeydlərini, eləcə 

də xarici dildəki sözlərin tərcüməsini mətnin altında istinad kimi 

vermək məqsədəuyğundur. Bəzi hallarda tərcümələr xarici sözlə-

rin göstəricisi kimi də tərtib oluna bilər.  

Elmi nəĢrlərdə əksərən predmet, ad, terminoloji və coğrafi 

göstəricilər verilir
44

. Göstərici oxucuya istiqamət verir, kitabdan 

istifadəni və informasiya axtarıĢını asanlaĢdırır (Əlavə 6).  

Elmi nəĢrlərin hazırlanması zamanı göstəricinin növü, onun 

tərkibi, strukturunun əsaslandırılması, onun formalaĢdırılması üzə-

rində iĢ kimi seçimlər ortaya çıxır. Adətən elmi kitablarda predmet 

və ad göstəricilərindən daha çox istifadə olunur. Göstəricilər ayrı-

ayrılıqda və qarıĢıq verilə bilər. Göstəricilər əlifba sırası ilə tərtib 
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olunur. Sistematik predmet göstəricisi əsərlər toplusunda və çox-

cildli əsərlərdə verilir.  

Predmet göstəricisinin məqsədi nəĢrin əsas məzmunu haq-

qında məlumat verməkdir. Göstərici üçün söz, ifadə seçilməsi çə-

tin və vacib məsələlərdəndir. Bəzən hansı ifadələri əsas rubrika, 

hansıların altrubrika Ģəklində verilməsi çətinliyi ortaya çıxır. Əsas 

prinsip ondan ibarətdir ki, rubrika əsas ifadələri əks etdirsin, alt-

rubrikalar da isə predmetin cəhətlərini (xüsusiyyətlərini, detalları-

nı və s.) əhatə etsin. Göstəricidən istifadəni asanlaĢdırmaq üçün 

hər bir rubrika 25-30 səhifədən artıq istinad verilməməlidir. Məsə-

lən: 
Azərbaycan 3, 6, 8, 9,10,  

                    12, 14, 45, 46, 

                    47, 57, 78, 89 

 Əgər istinadlar bu rəqəmi keçərsə, o zaman altrubrikalardan 

istifadə olunur. Altrubrikalar adətən kursivlə fərqləndirilir. Məsə-

lən: 
Azərbaycan 3, 6, 8, 9,10,  

                    12, 14, 45, 46, 

                    47, 57, 78, 89 

   ədəbiyyat 44, 54, 79, 88, 

                   100, 102, 109 

   tarix        13, 17, 19, 23,  

                   28, 33, 45, 46   

Bundan əlavə, fikir vermək lazımdır ki, göstəriciyə çoxsaylı 

ifadələrin daxil edilməsi onun həcminə təsir etməsin. Tövsiyə edi-

lən həcm nəĢrin həcminin 5 %-ni təĢkil edir.  

Kitab üzərində bütün iĢlər tamamlandıqdan və əsər nəĢrə tam 

hazır vəziyyətə gətirildikdən sonda göstəricinin hazırlanmasına 

baĢlamaq olar. Kitaba hər hansı bir əlavə edilərsə və ya səhifə 

nömrələrində sürüĢmə olarsa, bu zaman hazırlanmıĢ göstərici tam 

yararsız olacaq. Bundan sonra kitabın mətni əvvəldən sona qədər 

nəzərdən keçirilir, əsərdəki əsər, yer və Ģəxs adları seçilir, əlifba 

sırası ilə düzülür və hər birinin qarĢısında səhifəsi yazılır.  
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Elmi kitablarda cədvəl, illüstrasiya, diaqram və s. siyahısının 

verilməsi məqsədəuyğundur. Bu oxucuların nəĢrin ayrı-ayrı ele-

mentlərindən istifadəsinə imkan verir. Təbiət elmlərinə dair nəĢr-

lərdə predmet göstəricisi ilə yanaĢı, coğrafi adlar, bitkilər, tibbi 

preparatlar; ictimai elmlərdə isə tarixi hadisələrə, abidələrə gös-

tərici verilir.  

Göstərici hazırlanan zaman dil normalarına da fikir vermək 

lazımdır. Göstəricidə daxili məntiqi əlaqələr təmin olunmalı, söz-

lərin, terminlərin, predmetlərin yazılıĢı dəqiq və adlıq halda veril-

məlidir.  

Azərbaycanda nəĢr olunan kitabların çox az bir qismində 

göstəriciyə rast gəlirik. Çünki müəlliflər bu çətinliyin altına gir-

mək istəmirlər. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə nəĢr olunan elmi ədəbiyya-

ta nəzər salsaq görərik ki, bu kitabların böyük bir qisminin göstəri-

cisi vardır. 

Hal-hazırda isə kompüterlərdəki proqramlar  vasitəsilə asan-

lıqla göstərici hazırlamaq mümkündür
45

.    

Mündəricat və içindəkilər spesifik göstərici hesab olunur. 

“Mündəricatın əsas vəzifəsi lazım olan bölməni tapmaqda oxu-

cuya yardım etmək, onda kitabın quruluĢu, iĢıqlandırılan mövzula-

rın ardıcıllığı haqqında təsəvvür yaratmaqdır”
46

. Mündəricat fəsil-

lərə, paraqraflara, yarımparaqraflara bölünən əsərlərdə, içindəkilər 

isə müxtəlif xarakterli materialları əhatə edən məcmuələrdə, jur-

nallarda istifadə olunur
47

. Mündəricatda yer alan altrubrikalar nis-

bətən kiçik Ģriftlə verilməlidir. Mətndəki struktur hissələrinin ad-

larının mündəricatla uyğun olub-olmadığına fikir vermək lazım-

dır.. Mündəricatda mətndəki bütün rubrikalar öz əksini tapmalıdır. 

Ġçindəkilərdə isə topluya daxil olan məqalələrin və müəlliflərinin 

                                                           
45

 Bax: Bozuyla M. Bilgisayar yardımı ile kitap sonu indeksi hazırlanması. Pa-

mukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011, 79 s. 
46

 Ələsgərova Ġ. Kitabın bədii və texniki tərtibatı. – Bakı: 2010, s. 121. 
47

 Бельчиков И. Основы технического редактирования советской книги. - 

Москва: 1958, с. 88. 
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soyadları, adları verilir. Kitabda yerləĢmə yerinə gəlincə, axtarıĢı 

asanlaĢdırmaq məqsədi ilə mündəricatın kitabın əvvəlində yer al-

ması məqsədəuyğundur. “Mündəricatı axırda yerləĢdirməyin tex-

noloji cəhətdən üstünlüyü ondadır ki, çap vərəqinə uyğun gəlmə-

yən səhifələrin sayını tənzimləmək, yəni onları bir az sıxmaq və 

ya tamamilə ləğv etmək olar. Kiçik həcmli nəĢrlərdə yer az qaldıq-

da mündəricatı titul və ya üz qabığının arxasında da vermək 

olar”
48

.  

Elmi nəĢrlərdə kolontitulların verilməsi də məqsədəuyğun-

dur. Kolontitul (fransızca colone-sütun, tituls-baĢlıq) səhifə baĢlığı 

olub, hər səhifənin mətni üstündə verilən məlumatdır
49

. Kolonti-

tulda müəllifin adı, soyadı, kitabın adı verilir. Bəzən isə kitabın və 

fəslin sərlövhəsinin verilməsi hallarına da təsadüf edirik. Daimi - 

yəni bütün kitab boyu eyni Ģəkildə verilən kolontitullatı “ölü”, də-

yiĢən – hər fəslə, paraqrafa görə dəyiĢənləri isə “diri” kolontitul 

adlandırırlar
50

. Kolontitulların kitab boyu dəyiĢməsi, oxucuya istə-

diyi bölməni asanlıqla tapmağa kömək edir
51

. Elmi əsərlərdə ko-

lontitulun Ģrifti mətndən kiçik olmalı və ya kursivlə verilməlidir. 

Kompüter vasitəsilə kolontitulların müxtəlif növlərini vermək 

mümkündür. Bu həm də kitabın estetik baxımdan gözəl görünmə-

sinə xidmət edir (Əlavə 3). 

Əlavələr də elmi nəĢrlərin aparatına daxildir. Burada da təd-

qiqatı həyata keçirmək üçün vacib olan müxtəlif növ əlavələr və 

ya iĢçi material verilir. Onların arasında eksperementlərin nəticə-

lərini, anketləri, normativ sənədləri, arxiv materiallarını sadalaya 

bilərik. Təbii ki, əlavələr nəticələrin dəqiqliyini, inandırıcılığını, 

tamlığını təsdiq etmək lazım olan zaman verilir. Əlavələr mətnlə 

istinadlar vasitəsi ilə bağlı olmalıdır.   

                                                           
48

 Ələsgərova Ġ. Kitabın bədii və texniki tərtibatı. Bakı, 2010, s. 123. 
49

 ASE, 1981, c. 5, s. 445.  
50

 Axundov B., Ġmaməliyev R., Mahmudov M. NəĢriyyat-poliqrafiya və 

jurnalistika terminlərinin izahlı lüğəti. – Bakı: 2009, s. 84. 
51

 Ələsgərova Ġ. Kitabın bədii və texniki tərtibatı. – Bakı: 2010, s. 120.  
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Bəzi müəlliflər kitablarının əvvəlində “epiqraf” və ya 

“ithaf” verirlər. İthaf – elmi, bədii əsərlərin baĢlanğıcında verilib, 

əsərin kimin Ģərəfinə və ya hansı münasibətlə yazıldığını göstərən 

qeyddir. Ġthaf konkret Ģəxsə müraciət Ģəklində ola bilər (Əlavə 2).  

Kitabın beynəlxalq standart nömrəsi (ĠSBN ing. Ġnternati-

onal Standard Book Number) - hər hansı nəĢriyyatın çap etdiyi ki-

tabın beynəlxalq standart eyniliyini müəyyən edən nömrədir. 

ISBN kitabları beynəlxalq miqyasda kodlaĢdırmaq üçün hər kitaba 

çap olunduğu bölgə və nəĢriyyatı nəzərə alaraq verilən nömrədir. 

Müəyyən bir kitab adı, müəllifin adı və yalnız ona aid olan ISBN 

kodu vasitəsilə xarakterizə olunur. Kitabın sadəcə ISBN kodunu 

bilməklə onu tapmaq və almaq mümkündür. 

Hal-hazırda 13 rəqəmli ISBN kodundan istifadə edilir. Hər 

ISBN kodu soldan sağa oxunuĢda beĢ hissədən ibarətdir: kitab sə-

nayesini xarakterizə edən rəqəm, müəyyən dil ətrafında cəmləĢmiĢ 

ölkələr qrupunu xarakterizə edən rəqəm, konkret nəĢriyyata aid 

edilən rəqəm, konkret kitaba aid edilən rəqəm (kitab identifikasi-

yası) və yoxlama rəqəmi. Misal: ISBN 978-9952-20-046-1 (qrup-

lar arasnda defis qoyulur və ya məsafə buraxılır). 

Azərbaycan Respublikasının ISBN agentliyi Xəzər Univer-

siteti NəĢriyyatıdır. Bütün nəĢriyyatlar nəĢrə hazırladıqları kitablar 

üçün ISBN kodunu ölkənin ISBN agentliyindən almalıdırlar
52

. 

Kitabın siqnal nüsxəsi çıxdıqdan sonra tapılan yanlıĢlar dü-

zəliĢ vərəqində yer almalıdır
53

. DüzəliĢ vərəqəsinin forması aĢağı-

dakı kimidir. 
DüzəliĢ 

 

Səhifə  Sətir Gedib Olmalıdır 

    

 

 

                                                           
52

 http://www.isbn-international.org/ 
53

Vəliyev Ġ. Redaktənin əsasları. Bakı, 2009,  s. 126.  

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kod&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/Kitab
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99llif
http://az.wikipedia.org/wiki/X%C3%BCsusi:BookSources/9789952200461
http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_Universit%C9%99si_N%C9%99%C5%9Friyyat%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_Universit%C9%99si_N%C9%99%C5%9Friyyat%C4%B1
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Azərbaycanda elmi ədəbiyyatın nəşri məsələləri 

 

Azərbaycanda nəĢr olunan elmi ədəbiyyatı nəzərdən keçirsək 

görərik ki, bu kitabların böyük bir qismi əsasən “Elm”, “Nurlan”, 

“Elm və təhsil”, “Nafta Press” nəĢriyyatında iĢıq üzü görmüĢlər.  

“Elm” respublikamızda elmi ədəbiyyat nəĢr edən ixtisaslaĢ-

mıĢ nəĢriyyat kimi 1945-ci ildə təsis olunmuĢdur
54

. 1997-ci ildə 

nəĢriyyat yenidən təĢkil olunaraq MEA “Elm Redaksiya-nəĢriyyat 

və Poliqrafiya Mərkəzi” adlanmağa baĢlamıĢdır.   

Ġ.Umudlu elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyat nəĢrində olan ten-

densiyaları təhlil edərkən yazır: “Azərbaycanın elm potensialının 

çox böyük bir qismi Milli Elmlər Akademiyasında cəmləĢdiyindən 

elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyatın, sahə ədəbiyyatının nəĢri burada 

maliyyələĢdirilir və qurumun tərkibindəki “Elm” nəĢriyyatında 

iĢıq üzü görürdü”
55

. Amma 1990-ci illərdən sonra nəĢriyyatın çap 

etdiyi kitabların sayı azalmıĢdır. 2000-ci illərdə yenidən artım mü-

Ģahidə olunmaqdadır.  

Hal-hazırda "Elm" nəĢriyyatı bir çox müsabiqələrdə iĢtirak 

edir. Akademiyaların Beynəlxalq Assosiasiyasının kitab nəĢri üzrə 

ġurası 2010-cu il noyabrın 25-də Moskvada ən yaxĢı elmi nəĢrlər 

layihəsi üzrə “Elmi kitab” adlı beynəlxalq müsabiqə keçirilmiĢdir. 

Müsabiqədə AMEA “Elm” nəĢriyyatı da iĢtirak etmiĢ və “Ġctimai 

elmlər” nominasiyası üzrə M.Seyidbəylinin “Rusiyada Azərbay-

can faktoru: formalaĢması və inkiĢafının xüsusiyyətləri, istiqamət-

ləri” kitabının hazırlanması və nəĢrinə görə qalib elan edilmiĢdir. 

“Elm” nəĢriyyatının direktoru ġ.AlıĢanlı xarici ölkələrin elmi isti-

qamətli nəĢriyyatları ilə əməkdaĢlıq etdiklərini qeyd edir: “Ötən il 

AMEA-nın müxbir üzvü X. Hüseynovun fundamental monoqrafi-

yasını “Nauka” nəĢriyyatı ilə birgə nəĢr etmiĢik. Akademiyaların 

Beynəlxalq Assosiasiyasının təĢkil etdiyi elmi konfrans və sərgi-

                                                           
54

 ASE, c. IV, s. 44. 
55

 Umudlu Ġ. Kitab nəĢri bu gün. Bakı: 2004, s. 33. 
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lərə “Elm” nəĢriyyatı ardıcıl Ģəkildə qatılır, respublikamızda aparı-

lan elmi tədqiqatların əyaniləĢdiyi nəĢrləri beynəlxalq miqyasa çı-

xartmaqda mövcud imkanlardan yararlanır”
56

.  

“Nurlan” nəĢriyyat-poliqrafiya müəssisəsi 1994-cü ildə filo-

loq alim prof. N.Məmmədli tərəfindən yaradılmıĢdır. Universal 

nəĢriyyat kimi fəaliyyət göstərsə də, əsas çap məhsulunu elmi ədə-

biyyat təĢkil edir. 2000-ci illərdə nəĢr olunmuĢ elmi ədəbiyyatın 

böyük bir qismi bu nəĢriyyatın payına düĢür.  

"Elm və təhsil" nəĢriyyatı 2006-cu ildə yaradılmıĢdır. NəĢ-

riyyat elmi, bədii ədəbiyyatların buraxılıĢı ilə də məĢğul olur. 

“Nafta-press” nəĢriyyatı 1997-ci ildə AMEA Geologiya Ġns-

titutu tərəfindən yaradılmıĢdır. Bu nəĢriyyatın da əsas çap məhsu-

lunu elmi ədəbiyyat təĢkil edir. 

Ġ.Umudlu elmi ədəbiyyat nəĢrində tendensiyalardan bəhs 

edərkən qeyd edir ki, say və həcm artımının qarĢılığında keyfiyyət 

aĢağıdır. Yəni, bir sıra müəlliflərin elmi kitab adı ilə buraxdıqları 

kitablar adi elmi tələblərə cavab vermir, bu baxımdan onların çoxu 

“elmi əsər” adlandırıla bilməz... Elmi əsərlərin nəĢrinə keçmiĢin 

ciddi yanaĢma tərzi bu gün yalnız AMEA-nın öz vəsaiti ilə çap 

olunan kitablara tətbiq olunur, yəni əvvəllərdəki kimi olmasa da, 

hər halda AMEA sistemində kitabların səviyyəsinə müəyyən bir 

nəzarət var
57

.   

Azərbaycanda son illərdə çıxan elmi ədəbiyyatı nəzərdən ke-

çirdikdə məlum olur ki, bu kitabların əksəriyyəti müəlliflərin öz-

ləri tərəfindən nəĢr olunur. Monoqrafiyaların böyük bir hissəsi bu 

kitablara qarĢı qoyulan tələb və standartlara cavab vermir. Çünki 

bu əsərlər ya namizədlik, ya da doktorluq dissertasiyalarının əsa-

sında hazırlanır. Müəlliflər əlyazmanı redaktə və korrektura mər-

hələlərindən keçirmədən, sadəcə kitab formatına salmaqla kifayət-

lənərək nəĢriyyata təqdim edirlər. Nəticədə monoqrafiyalar elmi 

                                                           
56

 525-ci qəzet, www.525.az/view.php?lang=az&menu 
57

 Umudlu Ġ. Kitab nəĢri bu gün. - Bakı: 2004, s. 35-36. 

http://az.wikipedia.org/wiki/2006


Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

45 

 

aparatsız və bəsit Ģəkildə nəĢr olunur. Qeyd edək ki, monoqrafiya 

və dissertasiyaların nəĢrə hazırlanmasında, elmi aparatının tərti-

bində fərqlər çoxdur. 
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III FƏSĠL 

ELMĠ-KÜTLƏVĠ NƏġRLƏR 

 

Elmi-kütləvi nəşrlərin tipoloji xarakteristikası və redaktə 

xüsusiyyətləri 

 

Elmi biliklərin populyarlaĢdırılmasının müxtəlif üsulları var-

dır. Buraya kino, televiziya, radio, dövri nəĢrlər aiddir. Əsas rol 

isə kitab və jurnallara məxsusdur. GeniĢ mənada elmi-kütləvi nəĢr 

nəzəri və ya eksperemental tədqiqatları əhatə edir, elmi, texniki 

nəticələrin yayılması məqsədi ilə hazırlanır və geniĢ oxucu kütləsi 

üçün nəzərdə tutulur
58

.  

Elmin məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi, sürətli inkiĢafı və Ģa-

xələnməsi, sosial xarakteri elmi-kütləvi ədəbiyyata geniĢ oxucu 

kütləsinin diqqətini artırır. Elmi-kütləvi ədəbiyyata fundamental 

və tətbiqi elmlərin əsaslarından, aktual problemlərindən, elm xa-

dimlərinin həyatından, səyahətlərindən bəhs edən müxtəlif janrlı 

əsərlər daxildir
59

. Elmi-kütləvi əsərlərdə qabaqcıl elmi nailiyyətlər 

anlaĢıqlı formada təbliğ edilir.    

Elmi-kütləvi nəĢrlərin predmetinə elm və elmi tədqiqata 

daxil olan hər bir problem aiddir: 

Elmi tədqiqatın nəticələri; 

Tədqiqat aparılan elm sahəsi; 

Tədqiqatın obyekti; 

Elmi problemin, tədqiqatın məqsədi və metodu, tədqiqatın 

aparılma Ģəraiti, tədqiqatın əsasını təĢkil edən faktlar, qanun, hipo-

tez, kəĢflər və s. 
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Elmi-kütləvi nəĢrlərin tematikası çox geniĢ ola bilər. O, cə-

miyyətin tələbatı, oxucuların sorğu və marağı ilə müəyyən olunur. 

Elmi-kütləvi nəĢrlərin təyinatı texnikanın, mədəniyyətin tətbiqi sa-

hələrinin, elmin əsas yeniliklərinin geniĢ oxucular arasında yayıl-

ması və təbliğindən ibarətdir. Oxucuda elmi dünya görüĢünün for-

malaĢdırılması elmi-kütləvi kitabların məqsədlərinə daxildir. 

Funksional cəhətlərinə gəlincə, onlar müxtəlifdir. Bu kitabla-

rın əsas funksiyası elmi biliklərin yayılması və təbliğidir.  

Elmi-kütləvi kitablara qoyulan tələblər aĢağıdakılardan iba-

rətdir: 

 müasir elmin vəziyyətini əks etdirən yeni tədqiqatların, 

kəĢflərin iĢıqlandırılması; 

 kəĢflərin üzə çıxarılma prosesi və hansı Ģərtlər altında 

həyata keçirilməsi; 

 Ģərhin son dərəcə aydınlığı, məntiqiliyi və maraqlılığı; 

 nəticələrin dəqiqliyi və kütləviliyi
60

. 

 Elmi-kütləvi kitabların qruplar üzrə oxucularının bölgüsü 

çox çətindir. Bu kitabların oxucu auditoriyası Ģagirddən alimə qə-

dər müxtəlif oxucu qruplarını əhatə edir. Ancaq elmi-kütləvi ki-

tabların oxucusunun qeyri mütəxəssislər olması qəbul olunmuĢ-

dur. Yəni söhbət kitabın mövzusunun aid olduğu sahənin mütəxəs-

sisi olmayan oxuculardan gedir.  

Kütləvi kitabların oxucularını hər hansı qruplara müxtəlif 

Ģərtlərlə bölmək olar. Elmi, texniki, mədəni inkiĢafı izləyən ümu-

mi hazırlıqlı oxucular və ali təhsilli oxucular. Elmi-kütləvi kitab-

larda bu oxucular kainat, məiĢət, din və s. haqqında suallara cavab 

axtarırlar.  

Digər bir qrup orta təhsilli oxucuları təĢkil edir ki, onlar 

kainat haqqında ümumi təsəvvürə malikdirlər və yeni məlumat-
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larla maraqlanırlar. Onlar üçün elmi-kütləvi kitablar praktik sual-

ların həllində qiymətli mənbə rolunu oynayır.  

Oxucuların geniĢ hissəsini isə məktəb Ģagirdlərindən tutmuĢ 

universitet tələbələrinə kimi oxucu qrupu təĢkil edir. Bu qrupa təh-

sil və yaĢ səviyyəsinə görə yanaĢmaq lazımdır. Eləcə də, psixoloji 

hazırlığı nəzərə almaq gərəkdir.  

Elmi-kütləvi kitabın oxucu tələbatı marketinq tədqiqatı ilə 

üzə çıxarılır. Elmi-kütləvi kitabın oxucu auditoriyasını iki hissəyə 

ayırmaq olar:  

 kütləvi oxucular – qeyri ixtisas;  

 yaxın sahə mütəxəssisləri. 

KitabĢünaslıqda elmi-kütləvi kitabların təsnifatına birmənalı 

baxıĢ mövcud deyil. Elmi-kütləvi kitabı nəĢrə hazırlayarkən re-

daktor nəzərə almalıdır ki, bugünkü oxucu müxtəlif vasitələrlə in-

formasiya alır və yüksək bilik səviyyəsinə malikdir. Sözügedən ki-

tabları nəĢrə hazırlayarkən redaktorun qarĢısında iki vəzifə durur:  

 məzmunun elmi olmasını qiymətləndirmək;  

 kütləviləĢməni təmin edən üsul. 

Elmi-kütləvi əsərin məzmunu üzərində redaktor iĢi iki planlı 

xarakter daĢıyır:  

1. məzmunun elmiliyini yoxlamaq;  

2. onun kütləviliyini təmin edən əksetdirmənin mövcud-

luğu
61

. 

Belə ki, kitabda istifadə olunan Ģərh metodları elmi prinsip-

lərə cavab verməlidir. Redaktor məzmunun nəyin hesabına aydın-

laĢdığını görməlidir. Digər tərəfdən əsərin çətin materialla yüklən-

mədiyindən əmin olmalıdır. Onu da unutmaq olmaz ki, elmi-küt-

ləvi əsərdə sadələĢmə gerçəkliyin təhrifinin səbəbi hesab olunur 
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və oxucunun çaĢmasına gətirib çıxarır. Sadəlik elmi məlumatın 

məzmun və xarakterinin müəllif Ģərhinin göstəricisidir.  

Elmi-kütləvi kitabda fakt materialı verərkən optimal nöqteyi-

nəzərdən yanaĢmaq lazımdır. Faktların çox verilməsi məzmuna 

xələl gətirir, oxucunun diqqəti yayınır, əsas mətndən uzaqlaĢır. 

YaxĢı olar ki, elmi-kütləvi kitablarda az sayda əsas faktlar yer 

alsın.  

Elmi-kütləvi kitablarda materialın ənənəvi Ģərhlərindən isti-

fadə olunur: təsviri, təhkiyə və problem-analitik. Bunlardan hər 

hansı birinin seçilməsi elmi-kütləvi kitabın məzmun xüsusiyyətlə-

ri, oxucu ünvanı və ən əsası müəllifin yaradıcı imkanlarından ası-

lıdır.  

Kitabın kütləvi oxucu üçün hazırlanmasında əsas Ģərtlərdən 

biri də sadəlikdir. Sadəlikdən danıĢarkən auditoriyanın hazırlığını, 

təhsil və yaĢ səviyyəsini nəzərə almaq lazımdır.  

Sadəliyə iki vasitə ilə çatmaq mümkündür:  

1. Ģərhin məntiqiliyi (ardıcıllığı);  

2. konkretlik. 

Elmi-kütləvi kitablarda Ģərh müxtəlif vasitələrlə çatdırılır: 

vaxtın dəqiqliyi, hadisənin yeri, məlumatın mənbəyi. Mücərrəd fi-

kirlər faktik məlumatlar (rəqəm, cədvəl, qrafik, Ģəkil, formul, 

sxem) vasitəsi ilə sübut olunmalıdır.  

Kitabın populyarlaĢdırılması təcrübəsində mətnə terminlərin 

daxil edilməsi yolları formalaĢdırılmıĢdır:  

a) termini verərkən tanınmıĢ alimdən sitat gətirilməsi;  

b) yeni söz haqqında məlumat verərkən müəllif geniĢ açıqla-

ma vermir, yalnız ən xarakterik cəhətləri yazır;  

c) hər hansı sözün sözarası dırnaq içində bir və ya iki sözlə 

ifadəsi;  

d) geniĢ yayılmamıĢ terminlərin mötərizədə verilməsi;  

e) müəllifin hər hansı hadisə haqqında birdən məlumat ver-

məməsi, oxucunu onu xatırlamağa məcbur etməsi;  
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f) elmi məfhumun məzmununu açarkən müəllif tərəfindən 

ümumi qəbul edilmiĢ bütün əlamətlərin verilməsi
62

. 

Əsas odur ki, terminin istifadəsi əsaslandırılsın və məzmu-

nun dərk olunmasını çətinləĢdirməsin. Bu məsələlərin həllində son 

sözü redaktor deyir.    

Elmi kitabların struktur və kompozisiyasında əsas rolu müx-

təlif növ illüstrativ materiallar oynayır. Xarakterinə görə onları el-

mi anlaşımlı (qrafik, sxem) və sənədli (foto) kimi növlərə ayrılır-

lar.  

Elmi-kütləvi kitablarda illüstrasiyaların xarakteri nəĢrin təyi-

natı və oxucu ünvanına cavab verməlidir. Elmi-kütləvi kitablarda 

əsasən qrafiklərdən istifadə olunur. Cədvəllərdən fərqli olaraq, 

qrafiklər elmi tədqiqatın nəticələrini daha informativ təqdim edir. 

Ancaq kitabda qrafiklərin sayının çox olması da məqsədəuyğun 

deyil. Hər bir müəllif əvvəlcədən fikirləĢməlidir ki, hansı illüstra-

siyalar kütləvi oxucuya hər hansı elmi fikirləri izah edə bilər. Ġl-

lüstrasiyaların sayı, onların seçimi və verilməsi nəĢrin növü, janrı 

və məzmunundan asılıdır. Bioqrafik materiallar adətən sənədli il-

lüstrasiyalarla (fotolar, fotosurətlər, sənədli illüstrasiya) müĢayiət 

olunur.  

Ġ.Umudlu elmi-kütləvi ədəbiyyat nəĢrindəki tendensiyaları 

təhlil edərkən yazır: “...hələ sovet dönəmində Azərbaycanda elmi-

kütləvi ədəbiyyatın o qədər də geniĢ çap olunmadığı bəllidir. Bu 

ondan irəli gəlirdi ki, bu iĢ müəllifdən xüsusi peĢəkarlıq tələb etdi-

yindən heç də hər görkəmli alim elmi-kütləvi əsər yazmağı bacar-

mırdı...Dövlət bu kateqoriyadan olan ədəbiyyata xüsusi önəm ve-

rir, müəllifləri həvəsləndirmək üçün hər il prestijli mükafatlar təsis 

edirdi”
63

.  
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IV FƏSĠL 

KLASSĠK ƏSƏRLƏRĠN NƏġRƏ HAZIRLANMASI VƏ 

REDAKTƏSĠ 

 

Klassik ədəbiyyatın nəĢri mürəkkəb bir proses, dərin zəhmət 

və spesifik bilik, təcrübə tələb edən bir iĢdir. ÇağdaĢ əsərlərin 

nəĢri ilə müqayisədə klassiklərin ədəbi irsinin çapa hazırlanmasın-

da elə çətinliklər meydana çıxır ki, onun aradan qaldırılması ya 

çox çətinliklə baĢa gəlir, ya da heç mümkün olmur. Klassik irsin 

nəĢri sahəsində qazanılmıĢ təcrübələri ümumiləĢdirərək, klassik 

Ģair və yazıçılarımızın yeni nəĢrlərini bu sahədəki ən sərfəli prin-

siplərə uyğun hazırlamaq gərəkdir
64

.  

Azərbaycan əlyazma kitabı dünyəvidir, onun bizə çatdırdığı 

informasiya həyatidir, gerçəkdir, təqdim etdiyi onlarla, bəlkə də, 

yüzlərlə müəllif təkcə Azərbaycan deyil, yalnız müsəlman aləmi 

deyil, bütün dünyada elm və mədəniyyətin zənginləĢməsində və 

yayılmasında əvəzsiz rol oynamıĢlar. Bu baxımdan ġərq, o cümlə-

dən Azərbaycan əlyazma kitabının dünyada misli-bərabəri yox-

dur
65

.  

Mətnşünas hər hansı bir əsərin  yaranma tarixini və onların 

mətninin düzgün olub-olmadığını tədqiq edib öyrənir, bu mətnləri 

elmi-tənqidi üsulla tərtib edib çapa hazırlayır, müxtəlif nəşrləri 

zəruri izahlar və qeydlərlə təmin edir. Bütün bu iĢlərin ədəbiyyat-

Ģünaslıq, dilçilik, poetika, kitab nəĢri və s. sahələr üçün böyük 

əhəmiyyəti vardır.  

ƏdəbiyyatĢünaslığın köməkçi hissəsi olan mətnĢünaslıq, ey-

ni zamanda ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi qolları ilə sıx 

bağlı olub, onlar üçün məxəz rolunu oynayır
66

. 

Müəllif öz əsəri üzərində iĢləyəndən sonra mətnin son va-

riantını hazırlayıb, oxucuya bitkin Ģəkildə təqdim etməklə iĢini 
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bitirir. MətnĢünas isə son variantla birlikdə mətnin yaradıcılıq pro-

sesində hansı mərhələlər keçdiyini, onun hansı qaralamaları, plan-

ları, əlavə və silinmiĢ yerləri olduğunu da öyrənir. Bəzən mətnĢü-

nas hər hansı bir əsəri nəĢrə hazırlayarkən həmin əsərin qaralama 

variantı ilə üzü ağardılmıĢ variantını kontaminasiya
*
 yolu ilə bir-

ləĢdirib, vahid, mükəmməl mətn yaratmıĢ olur.   

Qədim abidələrin mətni öyrənilərkən təkcə onların müəllif 

tərəfindən necə, nə zaman, hansı Ģəraitdə yaradıldığı deyil, həmçi-

nin sonralar hansı dəyiĢikliklərə məruz qaldığı da tədqiq edilib 

müəyyənləĢdirilməlidir. Bir çox hallarda mətnĢünas qədim abidə-

nin bir neçə əlyazmasının müqayisəsi yolu ilə elmi-tənqidi mətnini 

tərtib edir. 

MətnĢünaslıq nəzəriyyəsinə nəzər salsaq görərik ki, bu sa-

hədə Rusiya alimlərinin (S.Reyser, L.Superanskaya, E.Proxorov) 

gördükləri iĢlər diqqətəlayiqdir. MətnĢünaslığın elmi-nəzəri və 

əməli problemlərinin həlli akademik D.Lixaçovun fəaliyyəti və 

əsərləri ilə bağlıdır. D.Lixaçov digər xarici ölkələrdə mətnĢünaslıq 

elminin acınacaqlı vəziyyətinin bir sıra ümumi səbəbləri olduğunu 

yazır. Belə ki, mətnĢünaslıq, mətn nəĢrinin praktiki məsələlərilə 

boğulmuĢdur. Bu da nəzəriyyənin inkiĢafına mənfi təsir etmiĢdir
67

. 

Türkiyədə isə dəyərli layihə həyata keçirilmiĢdir. Belə ki, 

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Türkiye yazmaları” adlı sayt ha-

zırlanmıĢdır. Burada əlyazma kitablar haqqında dəyərli tədqiqatlar 

yer almıĢ və Türkiyə kitabxanalarında mühafizə olunan əlyazma-

ların böyük bir qisminin mətni verilmiĢdir
68

. 

                                                           
*
 Bir ədəbi əsərin süjetinə və surətlər sisteminə aid müəyyən ünsürün, ya ünsür-
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Azərbaycan alimləri mətnĢünaslığın bu və ya digər məsələ-

ləri ilə bağlı müxtəlif elmi və elmi-kütləvi nəĢrlərdə çıxıĢ et-

miĢlər
69

.    

MətnĢünaslığın tarixini qədim dövr, orta çağlar, XIX əsr - 

XX əsrin əvvəlləri və nəhayət XX əsrin ortalarından günümüzə-

dək olan mərhələlərə görə Ģərh etmək olar. Məhz bu bölgülərin 

ümumi kontekstində Azərbaycan mətnĢünaslarından Xətib Təbri-

zi, Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə, Mirzə Kazım bəy, Salman 

Mümtaz, Əziz Mirəhmədov, Cahangir Qəhrəmanov, ġamil CəmĢi-

dov, Azadə Musabəyli, Kamandar ġərifli və b. xatırlanmalıdır
70

.  

Uzun əsrlərdən bəri zəngin elmi ənənələr yaratmıĢ Azərbay-

can mətnĢünaslığı haqqında yalnız Azərbaycanda deyil, eyni za-

manda dünya ĢərqĢünaslığında da indiyədək heç bir monoqrafik 

tədqiqat aparılmamıĢdır. Prof. K.ġəriflinin “Azərbaycan mətnĢü-

naslığının təĢəkkülü və inkiĢafı”, “MətnĢünaslıq” və “MətnĢünas-

lığın nəzəri əsasları” adlı əsərləri iĢıq üzü gördükdən sonra bu el-

min tarixi köklərinə, inkiĢaf yollarına, metod və prinsiplərinə ay-

dınlıq gətirilmiĢdir. Prof. A.Musayevanın “MətnĢünaslığın nəzəri 

və təcrübi əsasları” adlı dərs vəsaiti də bu baxımdan dəyərlidir. 

Azərbaycan əlyazma kitabı elmi və tərtibat baxımından rən-

garəng olduğu kimi, paleoqrafik xüsusiyyətləri baxımından da çox 

zəngindir. Əlyazmaların paleoqrafik xüsusiyyətlərinin araĢdırılma-

sı bir tərəfdən Azərbaycan kitab və yazı mədəniyyətinin inkiĢaf 

mərhələlərini öyrənmək baxımdan, digər tərəfdən isə klassik 

Azərbaycan mətnĢünaslığının qaynaqlarını iĢıqlandırmaq baxımın-
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dan böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir
71

. MətnĢünaslıq tədqiqatları 

baĢlıca olaraq paleoqrafiyanın yardımı ilə aparılır.  

Azərbaycan paleoqrafiyasının bu və ya digər məsələlərini 

mərhum əlyazmaĢünas alim Prof. Məmməd Adilov araĢdırmıĢ və 

onun bu sahədəki tədqiqatları dörd kitabda öz əksini tapmıĢdır. Bu 

monoqrafik tədqiqatlarda Azərbaycan yazıları, əlyazma kitabı, ya-

zı materialları, filiqranlar  və digər problemlər araĢdırılmıĢdır
72

.  

 

Klassik əsərlər üzərində mətnşünaslıq tədqiqatı 

 

 Orta əsrlərin bir çox ədəbi əsərləri dövrümüzə əlyazma Ģək-

lində çatmıĢdır. Əlyazma adətən əsər müəllifinin özü, yaxud hə-

min əsərin üzünü köçürən xəttat, katib tərəfindən yazılırdı. Köçü-

rülmüĢ əsər nüsxə adlanır. Müəllifin öz xətti ilə yazılmıĢ mətninə 

avtoqraf deyilir. Avtoqrafın bir növü də orta əsrlərdə müsvəddə 

adlanan qaralama nüsxəsidir. Əsərin yazılma tarixini öyrənməkdə 

bunun da ciddi əhəmiyyəti var
73

. Əlyazmanın orijinalından köçü-

rülmüĢ və tamamilə onun mətnini əks etdirən mətn əlyazma surəti-

dir. Mətnin redaksiyası – müəllifə və ya hər hansı baĢqa Ģəxsə aid 

mətnin müəyyən məqsədlə yenidən iĢlənməsidir. Yenidən iĢlən-

mənin məqsədi məzmun, bədii forma və üslubun dolğunlaĢdırıl-

ması, hansısa faktların əsərdən çıxarılması, dəyiĢdirilməsi və s. ola 

bilər
74

. 

                                                           
71

 ġərifli K. MətnĢünaslığın nəzəri əsasları. - Bakı: 2011, s. 83. 
72

 Adilov M., Məmmədbağıroğlu Ə. Azərbaycan əlyazmalarında filiqranlar. - 

Bakı: 2001, 56 s.; Adilov M. Azərbaycan paleoqrafiyası və tarixi orfoqrafiya 

məsələləri. - Bakı: 2002, 199 s.; Adilov M. Türk mətninin transfoneliterasiya 

problemləri. - Bakı: 2003, 118.; Adilov M. Azərbaycan paleoqrafiyası. - Bakı: 

2010, 223 s.  
73

 Mirəhmədov Ə. ƏdəbiyyatĢünaslıq. Ensiklopedik lüğət. - Bakı: 1998, s. 10. 
74

 Лихачев Д. Текстология (краткий очерк). - Москва: 1964, с. 13. 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

56 

 

Bizə gəlib çatmıĢ bütün mətnlərin əsası olan mətn arxetip 

adlanır. Əsərin arxetipinin müəllif mətni olması vacib deyil
75

. 

Əlyazma nüsxəsində nəzər alınması vacib olan cəhətləri 

aĢağıdakı kimi sıralamaq mümkündür: 

Məlum olan yeganə nüsxə, nadir nüsxə, qədim nüsxə, müəl-

lif xətti (avtoqraf), müəllifin söyləyərək yazdırdığı nüsxə, müəllifə 

oxunaraq yoxlanılmıĢ və düzəldilmiĢ nüsxə (sima qeydi olan), 

müəllif nüsxəsindən köçürülmüĢ nüsxə, müəllif nüsxəsi ilə qarĢı-

laĢdırılmıĢ nüsxə, müəllifin yaĢadığı dövrdə köçürülmüĢ nüsxə, 

mövcud nüsxələr içərisində tam olan nüsxə, sənət dəyəri daĢıyan 

nüsxə (miniatürlü və s.),   

Orijinal mətnlərdən baĢqa kompilyativ mənbələr də vardır. 

Kompilyasiya (lat. compilatio – oğurluq, qarət) müstəqil tədqiqat 

aparmadan, baĢqa müəlliflərin materialından istifadə yolu ilə yara-

dılan ədəbi və ya elmi əsərlərə deyilir. A.Xalidov ərəb kitablarında 

kompilyasiya metodunun geniĢ yayıldığını yazır. BaĢqasının əsər-

lərini bütünlüklə və ya parçalarla kitaba daxil etmək qadağan 

olunmamıĢdır, əksinə bu əsərlərin yazılması müxtəlif sahələrdə 

rəğbətlə qarĢılanmıĢ və göstəriĢlər verilmiĢdir. Vicdanlı müəlliflər 

bu zaman mənbələri qeyd edir və ya sitatın sərhəddini göstərir, 

diqqətsiz və səliqəsiz müəlliflər isə buna əməl etmirdilər
76

. 

Amma kompilyativ mənbələrin rolu da danılmazdır. Çünki 

dövrümüzə gəlib çatmamıĢ bəzi əsərlərlə məhz kompilyativ mən-

bələr sayəsində tanıĢ ola bilirik. Əlbəttə ki, istinad verilmiĢ kom-

pilyativ mənbələr daha dəyərlidir.  

Əlyazmalar əsasən aĢağıdakı strukturda tərtiblənirdi: 

zahriyə - titul vərəqidir. Burada əsərin adı, müəllifin adı və 

bəzən əsərin kimə həsr olunması qeyd olunur (vərəqin 1 a üzü); 
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sərlövhə - burada bismilah və ya əsərin adı yazılır (vərəqin 

1b üzü);  

təməllük qeydi - əsərin kimin mülkiyyətində olduğunu bil-

dirir; 

sima qeydi – əsərin müəllifə oxunduğu və müəllif tərəfindən 

düzəldildiyi haqqında qeyddir;   

müqabilə qeydi – müəllif xətti olan nüsxənin digər tam və ya 

yaxĢı olan nüsxə ilə müqayisə olunduğunu bildirən qeyddir; 

bismillah; 

peyğəmbərə dua və mədhiyyə; 

dibaçə; 

müqəddimə; 

fehrist; 

əsərin mətni; 

xatimə - əsərin sonu; 

istinsax qeydi - əlyazmanın köçürülmə tarixi, katibi, köçü-

rülmə yeri qeyd olunur. 

M.Adilov Azərbaycan əlyazmalarında əksər hallarda titul 

səhifəsinin (1 a) sonradan yazılmaq üçün ağ buraxıldığını, köçü-

rülmə baĢa çatdıqdan sonra isə titulda müəllifin və əsərin adının 

qeyd olunmadığını, bu səhifələrdə əsas mətnə dəxli olmayan haĢi-

yələrin yazıldığını göstərir
77

. Kitabın mətninin yazıldığı birinci sə-

hifə (1 b) və ya birinci iki səhifə (1 b – 2 a) xüsusi çərçivəyə salı-

nır, ornamentlərlə bəzədilirdi. Əsərin əsas mətni müəllif kolofonu 

ilə yekunlaĢır, kitabın sonluğu isə adətən katib kolofonu ilə bitirdi.  

Struktur vahidlərini və mətnin müəyyən hissələrini ayırmaq 

üçün xüsusi terminlərdən istifadə olunurdu. Tematik prinsip əsa-

sında qurulmuĢ mətnləri tematik fəsil və hissələrə (cüz, qism, bab, 

səhifə) ayırırdılar
78

.     
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Prof. D.Lixaçov mətnin oxunması zamanı qarĢıya çıxan çə-

tinlikləri adlamaq üçün bir neçə üsul təqdim edir: 

 Birincisi, mətnĢünas tədqiq etdiyi əlyazmanın hərflərinin 

qrafik cədvəlini tərtib etməlidir; 

 Ġkincisi, mətnĢünas hər zaman kontekstin köməyindən 

istifadə etməlidir; 

 Üçüncüsü, bu iki üsul çətin yerlərin oxunmasına yardımçı 

olmursa və əlyazmanın həmin hissəsi pozulmuĢsa bu za-

man bərpaçılara müraciət olunmalıdır
79

. 

Əlyazma mətninin düzgün oxunmasının vacib Ģərtlərindən 

biri də abidənin yarandığı dövrün dilini, ədəbiyyatını və tarixi 

coğrafiyasını dərindən bilməkdir. Mətnin sadəcə paleoqrafik oxu-

nuĢu kifayət deyil, həm də onu mətnĢünaslıq baxımından anlamaq 

vacibdir.   

Orta əsr müəlliflərinin bəziləri əsərlərinin yazılma tarixləri 

haqqında məlumat vermirlər. Hər hansı bir abidə nəĢrə hazırlanar-

kən onun müəllifinin və tarixinin öyrənilməsi mətnĢünas qarĢısın-

da duran mühüm vəzifələrdəndir. Prof. Ə.Mirəhmədov Azərbay-

can mətnĢünaslığı qarĢısında duran əsas problemin atribusiya və 

ateteza ilə bağlı olduğunu vurğulayır və bu Ģəkildə sıralayır:  

1. bu və ya baĢqa klassikin külliyyatına daxil edilmiĢ əsər-

lərin həqiqətən ona aid olduğunu dəlillərlə əsaslandırmaq;  

2. həmin klassikin kitabını lüzumsuz “əlavələr”dən, həm 

baĢqa müəlliflərin əsərlərindən, həm də ayrı-ayrı “əlavə” 

parçalardan, beytlərdən təmizləmək; 

3. əvvəllər yaddan çıxıb kənarda qalan, avtoqrafı əldə edil-

məyən yaxud səhv olaraq baĢqasına istinad verilən əsəri 

müəllifinə qaytarmaq
80

. 
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Əgər əsərin əlyazma nüsxələrində onun köçürülmə tarixi ilə 

bağlı heç bir məlumat verilmirsə, bu zaman mətnĢünas həmin ta-

rixlərin müəyyənləĢdirilməsi üçün əlyazmaların paleoqrafik məlu-

matlarına (kağızına, xəttinə, filiqranlarına, bədii tərtibatına və s.) 

müraciət etməli olur. Prof. K.ġərifli mətnin tarixinin öyrənilməsi 

istiqamətində aparılan araĢdırmaları, onun ayrı-ayrı əlyazma nüs-

xələrinin tarixini müəyyənləĢdirmədən həyata keçirməyin müm-

künsüz olduğunu qeyd edir. Hər Ģeydən öncə mətnin nüsxələrinin 

xronoloji ardıcıllığı müəyyən edilməli, yalnız bundan sonra həmin 

ardıcıllıq əsasında mətnin tarixi araĢdırılmalıdır
81

.       

Orta əsr mətnləri üzərində aparılan araĢdırmalar zamanı orta-

ya çıxan ən ciddi çətinliklərdən biri də əsərin və müəllifin adla-

rının müəyyənləĢdirilməsi olmuĢdur. Abidələrin mətnləri yüzillik-

lər boyu kitabçılar və filoloqlar tərəfindən nüsxədən-nüsxəyə kö-

çürüldükcə onlara baĢqa adlar verilmiĢ, baĢlanğıc və sonluqlarında 

müəyyən dəyiĢikliklər edilmiĢdir. Mətnlər üzərində aparılan teks-

toloji araĢdırmalar zamanı məlum olmuĢdur ki, bir sıra hallarda bir 

abidə iki əsər kimi və ya əksinə, iki əsər bir abidə kimi veril-

miĢdir
82

.  

Katib və xəttatlar orta əsr mətnlərində yol verdikləri müxtəlif 

xarakterli təhriflər nəticəsində ayrı-ayrı klassik abidələrin bir-bi-

rindən fərqlənən müxtəlif redaksiyalarının əmələ gəlməsinə səbəb 

olmuĢ və həmin abidələrin, müasir tədqiqatçı alimlər tərəfindən 

mətnlərinin düzgün, müəllif iradəsinə uyğun Ģəkildə bərpa olun-

ması yolunda böyük çətinliklər, bəzən isə həlledilməz problemlər 

yaratmıĢlar. Prof. K.ġərifli çoxsaylı əlyazmalar üzərində apardığı 

tədqiqatlar əsasında orta yüzilliklərin katib və xəttatlarının köçür-

dükləri abidələrin mətnlərində yol verdikləri təhrifləri ilk dəfə ola-

raq 21 maddədə qruplaĢdırmıĢdır
83

: 
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 köçürdüyü abidənin dilini, imla qanunlarını zəif bilən, 

yaxud bilməyən katib və xəttatların yol verdikləri təhriflər; 

 dil tarixini və arxaizmləri yaxĢı bilməmələri üzündən 

müəllifin dilini müasirləĢdirmələri; 

 Azərbaycan klassiklərinin əsərlərinin Türkiyədə, Orta 

Asiyada və baĢqa ölkələrdə köçürülmüĢ əlyazma nüsxələ-

rinə müəllifin dilinin yerli ləhcələrə uyğunlaĢdırılması; 

 klassiklərin öz dövrlərinə xas olan yazı və imla qaydalarını 

dəyiĢdirərək, katiblərin köçürdükləri dövrlərin yazı qay-

dalarına uyğunlaĢdırılması; 

 katib və xəttatlar mənsub olduqları fəlsəfi və ədəbi cərə-

yanların, dini təriqətlərin mənafeyini, eləcə də ictimai-si-

yasi düĢüncələrini əldə rəhbər tutaraq, onların mətnlərinə 

daxil etdikləri təhriflər; 

 milli düĢüncələrə və siyasi məqsədlərə əsaslanaraq, klassik 

abidələrdə əlavələrə və dəyiĢmələrə yol verməklə yaranmıĢ 

təhriflər; 

 saray intriqaları ilə bağlı klassiklərin əsərlərinə daxil edil-

miĢ qərəzli təhriflər; 

 məĢhur klassikləri hökmdarların yanında nüfuzdan salmaq 

məqsədilə onların adından hökmdara qarĢı yazılmıĢ 

həcvlər; 

 yer, xalq və insan adlarının katib və xəttatlar tərəfindən 

düzgün oxunmaması, yaxud məqsədyönlü Ģəkildə dəyiĢdi-

rilməsi və s. 

MətnĢünaslar klassik abidələri bir və ya bir neçə nüsxə əsa-

sında tədqiq edirlər. 

1. Mətnin bir əlyazma əsasında tədqiqi; 

2. Mətnin çoxlu əlyazmalar əsasında tədqiqi; 

3. Əsas mətnin seçilməsi; 

4. Nümunəvi (kanonik) mətnin müəyyənləĢdirilməsi
84

. 
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K.ġərifli tənqidi mətn üçün əsas mətnin seçilməsində aĢağı-

dakı amillərin əsas götürüldüyünü yazır:  

 Nüsxənin qədimliyi; 

 Mətndə zahiri nöqsanların olmaması; 

 Mətnin kamilliyi; 

 Dilin və stilin düzgünlüyü
85

. 

  

Klassik ədəbiyyatın nəşr tipləri 

 

Klassik ədəbiyyatın nəĢr tiplərini bu Ģəkildə sistemləĢdirmək 

mümkündür: 

Elmi-tənqidi mətnlər; 

Faksimile nəĢrlər; 

Diplomatik nəĢrlər; 

Bir nüsxə əsasında nəĢrlər; 

Elmi (monoqrafik) nəĢrlər; 

Kütləvi nəĢrlər; 

Klassik ədəbiyyatın tərcüməsi; 

UĢaqlar üçün iĢlənilmiĢ nəĢrlər; 

Klassik ədəbiyyatın təkrar nəĢri. 

Elmi-tənqidi mətnlər. Hər hansı bir əsərin əldə olan əlyazma 

və çap nüsxələri əsasında hazırlanmıĢ mətni elmi-tənqidi mətn ad-

lanır (Əlavə 27). Elmi-tənqidi mətnlər tərtib edilərkən müəllifin 

yaĢadığı dövrə yaxın, ən qədim əlyazma əsas mətn kimi götürülür. 

Elmi-tənqidi mətnin hazırlanması ilə hər hansı bir əsərin müəllif 

iradəsinə uyğun nüsxəsi meydana çıxır. Beləliklə, əsərin kütləvi 

nəĢrləri üçün əsas götürüləcək mətni yaranmıĢ olur.  

Elmi-tənqidi mətn hazırlanan zaman əsas götürülmüĢ mətn-

dəki təhriflər üzə çıxarılmalı və islah edilməlidir.   
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Mərhum mətnĢünas alim Prof. T. Məhərrəmovun fikrincə, 

tənqidi mətn tərtibi zamanı aĢağıdakı məsələlərə diqqət yetirilmə-

lidir: 

 ən qədim və mükəmməl nüsxələrdən istifadə etmək; 

 tənqidi mətnlərin əvvəlində müqəddimə yazmaq və əsəri 

tərtib edən zaman istifadə olunan hər bir nüsxənin yığcam 

halda təsvirini vermək. Orada əsərin tərtib üsulunu, mətnin 

tərtibində cəlb olunan əlyazmaların üzünün köçürülməsi 

tarixini, xəttini, katibini və s. xüsusiyyətlərini göstərmək; 

 əsərin müqəddiməsini, onun tərtibi zamanı istifadə olunan 

nüsxələrin təsvirini, mətnlərə yazılan izahatı, Ģərhi və baĢ-

qa qeydləri əsərin yazıldığı dildə vermək; 

 əsərin tənqidi mətnini ancaq onun ayrı-ayrı nüsxələrindəki 

mətnlərdən çıxıĢ edərək tərtib etmək; 

 nüsxələrdə mövcud olan əsas fərqlərin hamısını göstər-

mək; 

 istifadə olunan bütün nüsxələrə tənqidi yanaĢmaq
86

. 

Akademik Ə.Əlizadə tənqidi mətn tərtibində nüsxə seçimin-

dən bəhs edərkən yazır: “Bizim tənqidi mətn tərtibindəki  prinsipi-

miz əsas etibarilə ondan ibarət olmuĢdur ki, avtoqraf nüsxələr əldə 

olmadıqda, müəllifin yaĢadığı dövrə yaxın zamanda üzü köçürülən 

əlyazmaları əsas götürülmüĢdür”
87

.  

Nüsxə fərqləri. Avtoqrafları dövrümüzə gəlib çatmamıĢ hər 

hansı bir abidə, müxtəlif dövrlərdə üzü köçürülmüĢ əlyazmalar 

əsasında akademik nəĢrə hazırlanarkən, həmin abidənin əlyazma 

nüsxələri arasında olan fərqli cəhətləri, yəni nüsxə fərqləri də nəĢr 

olunur. Nüsxə fərqlərinin verilməsi istər gələcəkdə əsər üzərində 
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 Магеррамов Т. Научно-критический текст поэмы «Матла-ал-анвар» 

Амира Хосрова Дехлеви, ее текстологическое и филологическое исследо-

вания. ДД. Баку, 1975, с. 54. 
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 Əlizadə Ə. Azərbaycan mətnĢünaslığının inkiĢafı tarixindən // Azərbaycan 

SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 

1970, N 2, s. 14. 
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aparılacaq tədqiqat iĢləri, istər əsas mətnin nə dərəcədə düzgün se-

çildiyini əsaslandırmaq və istərsə də mətnĢünas alimin elmi-tənqi-

di mətnin tərtibində hansı prinsiplərə əsaslandığını müəyyənləĢdir-

mək üçün çox mühüm elmi amillərdəndir
88

.   

Bu və ya digər nüsxələrdə mətn fərqlərinin qeydə alınması 

və tənqidi mətndə baĢqa izahatların qeyd edilməsi mütləq yazılan 

dildə həyata keçirilməlidir
89

 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, nüsxə fərqləri elmi nəĢrlərdə 

verilir. Mətnin tarixinə heç bir yenilik gətirməyən əlyazmalar nüs-

xə fərqlərinə cəlb olunmur. Heç də həmiĢə bütün nüsxə fərqlərini 

göstərmək lazım gəlmir. Orfoqrafik, qrafik və mexaniki xətalara 

nüsxə fərqləri göstərməyə o qədər də ehtiyac yoxdur. Orta əsrlərdə 

ərəb qrafikası ilə qələmə alınmıĢ, yaxud köçürülmüĢ mətnlərdə ka-

tib və xəttatların diqqətsizliyi ucundan nöqtələrin düĢməsi nəticə-

sində sözlər təhrif edilmiĢ olur. Mətndə bu qəbildən olan təhriflə-

rin dəqiq müəyyənləĢdirilməsi və katib xətası olduğu Ģübhə doğur-

mazsa bu zaman onlara nüsxə fərqləri göstərməyə ehtiyac qalmır. 

MətnĢünas nüsxə fərqlərinin göstərilməsində müəyyən sistemə 

əsaslanmalı və həmin sistemi elmi-tənqidi mətnə yazdığı ön sözdə 

Ģərh etməlidir
90

.   

Akademik Ə.Əlizadə nüsxə fərqlərinin önəmini belə izah 

edir: “Nüsxələrdə olan fərqləri qeyd etməyin əhəmiyyəti ondadır 

ki, oxucu, yaxud tədqiqatçı əsərin tərtibçi tərəfindən hazırlanan 

mətnlə razılaĢmadığı halda, istədiyi variantı götürə bilsin. Bunun 

əhəmiyyəti bir də ondadır ki, oxucular istifadə olunmuĢ əlyazma-

lar haqqında tam təsəvvür əldə edə bilərlər”
91

.   
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89

 Məhərrəmov T. Tənqidi mətn tərtibində vahid üsul yaradılması // Azərbaycan 

SSR EA Xəbərləri (Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 1974, N 2, s. 31. 
90

 ġərifli K. MətnĢünaslığın nəzəri əsasları. - Bakı: 2011, s. 287. 
91

 Əlizadə Ə. Azərbaycan mətnĢünaslığının inkiĢafı tarixindən // Azərbaycan 

SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 

1970, N 2, s. 14. 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

64 

 

Nüsxə fərqləri hər səhifənin sonunda və ümumi mətnin so-

nunda verilə bilər. Əgər nüsxə fərqləri azdırsa, bunları nəĢrin əv-

vəlindəki mətnĢünaslıqla bağlı ön sözdə və ya giriĢdə vermək olar.   

Nüsxə fərqi bir sözə aid olduqda, sıra sayı məhz həmin sö-

zün üzərində qoyulur. Nüsxə fərqi yanaĢı yazılmıĢ bir neçə sözə 

aid olduqda birinci sözün əvvəlində və sonuncu sözün sonunda 

iĢarələr qoyulur. Bu iki iĢarə arasındakı mətnin nüsxələrin hər bi-

rində necə yazılması isə aĢağıda göstərilir. Söz, sözlər, parçalar ol-

madıqda (-), əlavələr olduqda (+) iĢarələri ilə göstərilir. Digər mü-

rəkkəbliklər isə imkan daxilində sözlərlə Ģərh edilir
92

. 

Faksimile (lat. fac simile – dəqiq bənzərini düzəlt) nəĢrlər 

qrafik orijinalın (əlyazma, sənəd və s.) fotoqrafiya, yaxud çap üsu-

lu ilə çıxarılan dəqiq surətidir
93

. Klassik abidələrin faksimile nəĢri 

tədqiqat hissəsi, mətn və məlumat aparatı ilə birlikdə müĢayiət 

olunur (Əlavə 4). Əlyazmanın sadəcə faksimilesinin nəĢri qəbul-

edilməzdir. Faksimile nəĢrə geniĢ ön sözün yazılması, araĢdırma 

hissəsi, əlyazmanın müasir əlifbaya çevrilməsi və ya tərcüməsi, 

əsər, yer və Ģəxs adlarının göstəricisinin verilməsi vacibdir.  

Abidələrin faksimile nəĢri aĢağıdakı hallarda həyata keçiri-

lir
94

:  

1. Əgər hər-hansı bir abidənin avtoqraf nüsxəsi əldə edilərsə, 

bu zaman həmin nüsxə haqqında elm aləminə və geniĢ 

oxucu kütləsinə məlumat vermək və həmin abidənin mət-

nini müəllif iradəsinə uyğun Ģəkildə hazırlamaq məqsədilə 

abidə bir nüsxə əsasında nəĢr edilə bilər.   

2. Avtoqrafları zəmanəmizə qədər gəlib çatmamıĢ klassikin 

sağlığında, yaxud ölümündən az sonra üzü köçürülmüĢ hər 

hansı bir əsərinin əlyazması əldə edilərsə, bu zaman onun 

faksimilesini nəĢr etdirmək olar. 
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3. Klassik abidələrin bir nüsxə əsasında nəĢr edilməsinin baĢ-

lıca məqsədi dilçilik məsələlərinin öyrənilməsi zərurətin-

dən meydana gələ bilər.  

4. Ayrı-ayrı tarixi sənədlərin tərcüməsi ilə birlikdə onların 

faksimilesi də nəĢr edilir. Belə nəĢrlər tarixi sənədlərin təd-

qiqatçı tərəfindən düzgün oxunub-oxunmaması, müxtəlif 

xarakterli istilahların tərcüməsinin nə dərəcədə düzgün ve-

rildiyini yoxlamaq məqsədilə həyata keçirilir.  

Məsələn, Prof. A.Musayeva “Türkiyədə yaranan Azərbay-

can ədəbiyyatı və Xəlilinin “Firqətnamə”si (2010) adlı kitabında 

Xəlili irsinin tədqiq tarixini araĢdırmıĢ, elmi-paleoqrafik və teksto-

loji-filoloji baxımdan tədqiqata cəlb etmiĢ, “Firqətnamə”nin 2 

Sankt-Peterburq, 1 Berlin və 2 Ġstanbul əlyazması əsasında trans-

foneliterasiyasını vermiĢ və sonda ilk dəfə olaraq əsərin ən dəyərli 

nüsxəsi hesab olunan Ġstanbul Millət kitabxanasındakı nüsxəsinin 

fotofaksimilesini təqdim etmiĢdir.   

F.e.n. P.Kərimovun “Əlican Qövsi Təbrizi “Divan”ının 

tekstoloji tədqiqi, Təbriz nüsxəsinin fotofaksimilesi” (2006) adlı 

əsəri də faksimile nəĢrlərə nümunə ola bilər. Tədqiqtçı burada 

Qövsi Təbrizinin ana dilində bağladığı divanının tekstoloji tədqi-

qini aparmıĢ və elmi-tənqidi mətninin tərtib prinsiplərini Ģərh et-

miĢ, eləcə də elmi-tənqidi mətn tərtib ediləndən sonra əldə edilmiĢ 

Təbriz nüsxəsinin fotofaksimilesini daxil etmiĢdir. Təbriz nüsxəsi-

nin nəĢrə əlavə edilməsi “Divan”ın elmi-tənqidi mətninin gələcək-

də daha da təkmilləĢdirilməsinə kömək etmək məqsədi daĢıyır.   

Son illərdə nəĢr olunmuĢ bəzi kitablarda qüsurlara da rast 

gəlirik. Belə ki, hər hansı bir əlyazmanın faksimilesi nəĢr olunar-

kən kitaba çox qısa ön söz yazılır və bundan sonra əsərin faksimile 

mətni verilir. MətnĢünaslıq nəzəriyyəsi və təcrübəsində bu, yolve-

rilməzdir. Faksimile nəĢrə ən azından əsər, yer, Ģəxs adları göstə-

ricisinin daxil edilməsi, əlyazmanın mündəricatının hazırlanması 

vacib Ģərtlərdəndir.    



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

66 

 

Diplomatik nəşrlər faksimile nəĢrdən fərqli olaraq əlyazma-

nın fotosurəti deyil, mətnin müxtəlif vasitələrlə (kompüter və s.) 

yığılmıĢ formasını əhatə edir. Diplomatik nəĢrlərin elmi əhəmiy-

yəti ondan ibarətdir ki, tədqiqatlara söykənərək hazırlanmıĢ düz-

gün mətn hazır material olaraq gələcək tədqiqatçıların ixtiyarına 

verilir
95

. K.ġərifli diplomatik nəĢrlər üçün hazırlanmıĢ aparatın 

faksimile nəĢri ilə müqayisədə daha mürəkkəb olduğunu yazır. 

Belə ki, mətnĢünas nəĢrə yazdığı müqəddimədə nəĢr üçün əsəri 

hansı prinsipə əsasən seçdiyini, onun mətni üzərində apardığı araĢ-

dırmalarda hansı üsullara söykəndiyini iĢıqlandırmalıdır. Sonda 

abidənin müfəssəl tekstoloji təsviri verilməlidir.  

Akademik nəşr klassik mətnlərin elmi-tənqidi yolla hazırla-

nan nəĢrinin ali formasıdır. Akademik nəĢr yazıçının bütün yaradı-

cılıq irsini tam əhatə edir, onun əsərlərinin əsl müəllif mətnindən 

ibarət olur. Bu nəĢrdə yazıçı mətninin öyrənilməsinin müasir və-

ziyyətini əks etdirən və həmin nəĢri hazırlamıĢ mətnĢünasların iĢi-

ni səciyyələndirən müqəddimə, çoxcəhətli, dərin elmi izahlar, 

Ģərhlər, qeydlər, göstəricilər və s. verilir
96

.     

Prof. Ġ.Vəliyev də akademik nəĢrin klassik yazıçıların bütün 

əsərlərini əhatə etdiyini, elmi nəĢrdə isə bütün əsərlər, yaxud 

müəyyən bir əsərin bütöv izahlarla, əlyazmanın faksimilesi ilə bir-

likdə nüsxə fərqləri  və b. birgə buraxıldığını yazır. Kütləvi nəĢr-

lərdə isə bu qədər bilgilər verilmir. GeniĢ oxucu kütləsinin tələbatı 

və imkanları nəzərə alınır, mətnlə yanaĢı, çətin sözlərin lüğəti də 

kitaba salınır
97

.   

 Şərti mətnşünaslıq işarələri. Prof. D.Lixaçov mətnĢünaslıq 

iĢarələrini aĢağıdakı Ģəkildə sistemləĢdirərək təqdim etmiĢdir
98

: 

Tərtibçi və ya naĢirin mətnə əlavə etdiyi hər hansı bir hissə, 

mətndəki redaktə qeydləri, konyektura düzəliĢləri, nüsxə fərqləri-
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nin hərflərlə səhifə altında əksi, sətiraltı qeydlərdə redaktor müla-

hizələri və s. kursivlə yazılır. 

Əlyazmada qırmızı rənglə yazılmıĢ hərf, söz və sətirlər nəĢr-

də yarıyağlı şriftlərlə verilməlidir;  

< > - bucaqlı və ya əyilmiĢ mötərizələr təxmin olunan mətn-

lərdə istifadə edilir. Bərpa olunmuĢ mətn  və konyekturalar üçün 

həmçinin kursivdən istifadə olunur; 

< ... > - bucaqlı mötərizə içərisində üç nöqtə mətndə ötür-

mələrin olduğunu bildirir; 

[ ] – kvadrat mötərizələr əlyazmada üzərindən xətt çəkilmiĢ 

mətni göstərmək üçündür; 

[ ]* - üzərində ulduz iĢarəsi olan kvadrat mötərizə  üzərindən 

xətt çəkilmiĢ və ya təxmin olunan oxunun bərpasını göstərən 

iĢarədir; 

| - Ģaquli xətt sətirdən – sətirə keçməni göstərmək üçün isti-

fadə edilir; 

|| - iki Ģaquli xətt səhifədən – səhifəyə keçməni göstərmək 

üçün istifadə olunur.  HaĢiyədə və ya iki Ģaquli xətdən sonra adi 

mötərizədə mətnin davam etdiyi səhifə göstərilir. 

K.ġərifov müasir Azərbaycan mətnĢünaslığında “Ģərti mətn-

Ģünaslıq iĢarələri” anlayıĢnın mövcud olmadığını və tədqiqatçıla-

rın tədqiq edilən mətnin əlyazma nüsxələrini və nüsxə fərqlərini 

göstərən Ģərti iĢarələri sadəcə olaraq ixtisarlar adlandırdıqlarını 

qeyd edir
99

. 

 

Klassik ədəbiyyatın soraq-məlumat aparatı 

 

Elmi-tənqidi mətnlərin soraq məlumat aparatını bu Ģəkildə 

sistemləĢdirmək mümkündür: 

arxeoqrafik giriĢ; 

mətnĢünaslıq tədqiqatı və mətnin çatdırılması qaydaları; 
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Ģərhlər; 

qeyd; 

göstəricilər (Ģəxs adları, coğrafi adlar, terminlər və s.); 

lüğət; 

biblioqrafiya və s. 

Bəzən kütləvi nəĢrlər ümumi məqalələrlə, yazıçıya aid bib-

lioqrafik oçerklərlə, publisistik giriĢlərlə və s. bu tipli materiallarla 

müĢayiət olunmaqdadır ki, bunların da birbaĢa mətnlərin nəĢrinə 

aidiyyatı yoxdur.  

Arxeoqrafik giriş - burada əsərin müəllifinin qısaca həyatı, 

yaradıcılığı və əsəri haqqında məlumat verilir, əsərin tədqiq tarixi-

nə nəzər salınır. Tədqiqata cəlb olunmuĢ əsərin əlyazmasının elmi 

paleoqrafik təsviri yer alır. Bundan əlavə, birinci nəĢr haqqında 

məlumat verilir.  

Mətnşünaslıq tədqiqatı  

Mətnin təqdimi qaydası - D.Lixaçov mətnin təqdimi qaydası-

nın hər bir nəĢrdə verilməsinin vacib olduğunu qeyd edir
100

. Mətn 

yığcam, aydın və məlumat almaq üçün əlveriĢli, rahat olmalıdır. 

Ayrıca əsərlərin nəĢrində onların arxeoqrafik giriĢlə birləĢdiril-

məsinə üstünlük verilir. Hər əsər üçün ayrıca arxeoqrafik giriĢlərin 

nəĢr edildiyi külliyyatların nəĢrlərində isə mətnin təqdimi üçün 

qaydalar məlumat almaq üçün əlveriĢli və bütün nəĢr üçün vahid 

olmalıdır
101

. 

F.e.n. P.Kərimov Əlican Qövsi Təbrizinin “Divan”ının elmi-

tənqidi mətnini hansı prinsiplər əsasında tərtib etdiyini bu Ģəkildə 

təqdim edir
102

: 

1. “Divan”ın hər bir nüsxəsinin orijinalıının hazırda saxlanıl-

dığı yerə müvafiq olaraq Tiflis nüsxəsi T, London nüsxəsi L, Ġs-

tanbul nüsxəsi Y hərfləri ilə Ģərti iĢarələnmiĢdir.  
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2. Nüsxələr arasındakı fərqləri göstərən izahat aparatı hər bir 

Ģeirin altında “Divan”ın yazıldığı dildə (Azərbaycan dilində) və 

qrafikada (əski qrafikada) verilmiĢdir.  

3. Əgər müəyyən Ģeir hansı nüsxədə yoxdursa, həmin Ģeirin 

ilk misrası üzərində 
*
 (ulduz) iĢarəsi qoyulmuĢ, çıxarıĢda Ģeirin 

hansı nüsxədə olmaması qeyd olunmuĢdur.  

4. Əgər müəyyən beyt, misra, ifadə və ya söz hansı nüsxədə-

sə yoxdursa və ya baĢqa cür yazılmıĢdırsa, həmin beytin, misra-

nın, ifadə və ya sözün üzərində əski yazıya müvafiq ərəb rəqəmlə-

ri qoyulmuĢ, çıxarıĢda münasib izahat verilmiĢdir. 

5. Əgər Ģeirin ilk beyti hər hansı nüsxədə yoxdursa və ilk 

misra və ya beyt ayrı-ayrı nüsxələrdə fərqlənirsə, birinci beytin so-

nunda 
*
 (ulduz) iĢarəsi, misranın əvvəlində isə nüsxə fərqlərini 

göstərmək üçün müvafiq rəqəm qoyulmuĢdur, sonrakı beyt və 

misralarda da buna analogiya qorunmuĢdur. 

6. Hər bir Ģeirin əvvəlində onun təfiləsinin göstərilməsinə 

cəhd edilmiĢ və bəzən qaranlıq məqamların tekstoloji konyektura-

sında həmin təfilələrə əsaslanılmıĢdır. 

7. Bir neçə oxunmamıĢ söz, ifadə və misranın yerində nöqtə-

lər düzülmüĢdür. 

Şərhlər. ġərhlər tekstoloji, dilçilik, tarixi-ədəbi, real (biblio-

qrafik, tarixi və s.) ola bilər. Ġstifadəni asanlaĢdırmaq məqsədilə 

müxtəlif tipli Ģərhlərin birləĢdirilməsi də mümkün sayılır. ġərhin 

tipinin seçilməsi ilk növbədə əsərin səciyyəsindən, nəĢrin məqsə-

dindən asılıdır. 

ġərhlərin nisbətən mürəkkəb tipi – mətnĢünaslıq baxımından 

olanlardır. Əgər mətnin tarixi nisbətən sadədirsə, bu zaman onu 

tekstoloji Ģərhlərlə birləĢdirə bilərik. Ümumiyyətlə, Ģərhlərin, ar-

xeoqrafik giriĢ və tekstoloji tədqiqatla birləĢdirilməsi və ya ayrıl-

ması materialın xarakterindən, nəĢr tipləri və naĢirin səliqəsindən 

asılıdır. Bundan baĢqa mətnĢünaslıq Ģərhləri qədim abidələrin 

nəĢrlərində adətən səhifələrin aĢağısındakı nüsxə fərqləri bölü-

mündə verilə bilər. 
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Qədim və orta çağ müəlliflərinin külliyyatlarında bütün bu 

müĢayiətedici material tipləri vahid mətnĢünaslıq Ģərhində birləĢ-

dirilir və aĢağıdakı bölmələrə ayrılır: 

 Bütün əlyazma və nəĢr nüsxələrinin siyahısı və onların sə-

ciyyəsi;  

 Əsərin mətninin tarixi;  

 Əsasa qoyulmuĢ mətn və onun seçilməsinin əsaslandırıl-

ması;  

 Nüsxə fərqləri, təshihlər və düzəliĢlərin göstəriciləri. 

Tarixi-ədəbi Ģərh giriĢ məqaləsini təkrar və ya əvəz etməmə-

lidir. ġərh konkret və oxucuya əsərin ideya-bədii tərəflərini baĢa 

düĢməyə yardımçı olmalı, köməklik göstərməlidir. 

Tədqiqat Ģərhlərinin tərtibi asan iĢ deyil və yalnız mütəxəssi-

sə həvalə oluna bilər. YaxĢı tədqiqat Ģərhi ifadəcə aydın, istifadə 

üçün rahat, əlveriĢli olmalıdır. ġərhin ayrı – ayrı məqalələri zahi-

rən vahid vəhdətlə qurulmalıdır. ġərhlərə ümumi ensiklopedik 

lüğətlər, dilçilik lüğətləri və sorğu kitablarında asan tapılan məlu-

matlar salınmamalıdır. ġərhlərdə təkrarlar olmamalıdır. Əgər mət-

nin tez-tez təkrar olunan yerləri Ģərh edilirsə, Ģərhlər əlifba sırası 

ilə düzülməlidir. ġərhlərin ən böyük çatıĢmazlığı – Ģərh olunan ye-

rin düzgün seçilməməsidir. Əksərən asanlıqla bərpa oluna bilən 

yerlər də Ģərh edilir. Lakin mətnin Ģərhçisinin izah etməyə gücü 

yetməyən yerlərinin üzərindən sükutla keçilir. Əgər mətnin hər 

hansı bir yeri izaha gəlmirsə, bu haqda Ģərhdə açıqca bildirilmə-

lidir. 

Elmi nəĢrə yazılmıĢ Ģərhlər tədqiqi səciyyə daĢımalıdır. Az-

çox məlum əlamətlərin, xüsusiyyətlərin Ģərhinə və təqdiminə yal-

nız elmi-kütləvi nəĢrlərdə yol verilə bilər. 

ġərh materialları əksərən abidənin mətninin ardıcıllığı ilə 

yerləĢdirilir. ġərh olunan yerləri nəĢrlərin səhifə və sətirlərini gös-

tərməklə ayrıca baĢlıq altında vermək daha əlveriĢlidir
103

. 
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Göstəricilər. Göstəricilər sözügedən mətnin baĢa düĢülməsi 

üçün zəruri olan Ģəkildə tərtib edilir. Çoxcildlik külliyyatlarda 

nəĢrdə yerləĢdirilmiĢ əsərlərin göstəricisi mütləq olmalıdır. Bunlar 

əsərlərin əlifba sırası ilə və xronoloji ardıcıllıqla ola bilər. Əsərlər 

külliyyatında surətlərin adlar göstəricisi də mühüm sayılır.  

Söz göstəriciləri. Qədim abidələrin nəĢrlərinə dilçilik baxı-

mından müvafiq maraqlı sözlər əlavə edilir. Söz göstəriciləri bə-

zən abidələrdə rast gəlinən qrammatik formalar haqqında məlu-

matlarla da zənginləĢir. 

Çətin anlaşılan, məhəlli söz və ifadələrin lüğətləri adətən qə-

dim əlyazmaların, folklor abidələrinin və s. nəĢrlərində yerləĢdi-

rilir. Türkdilli qədim və orta çağ abidələrinin elmi nəĢrlərinə ənə-

nəvi olaraq qədim türk lüğətlərinin əlavəsi məqsədəuyğundur
104

. 

Biblioqrafiyalar məzmununa görə fərqli olur. Onlar bütün 

geniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutula bilər. Belə ki, dolğun bib-

lioqrafiyalarda abidə ilə bağlı istifadə olunmuĢ bütün nəĢrlər, 

ədəbi göstəricilər, mənbələr əksini tapır.  

Nəşrin iştirakçilarının adlarının qeyd edilməsi olduqca va-

cibdir. Hər hansı mətn nəĢrində müəllifdən sonra ən vacib iĢtirakçı 

Ģübhəsiz ki, mətni nəĢrə hazırlayan və mətnin tarixini tədqiq edən 

mətnĢünasdır. Mətni nəĢrə hazırlayanların adı kitabın titul səhifə-

sinin arxasında verilir (Əlavə 11-14). Ancaq Türkiyədə və Ġranda 

nəĢr edilmiĢ elmi-tənqidi mətnləri nəzərdən keçirdiyimiz zaman 

gördük ki, mətni nəĢrə hazırlayan müəllifin adı kitabın cildində, 

əsərin adından sonra verilir (məsələn, Əhdi Bağdadi. GülĢəni-

Ģüəra. Hazırlayan Süleyman Solmaz). 

Ön sözdə əlyazmaların saxlandığı yerlər haqqında məlumat 

verən, xətti müəyyənləĢdirən, köçürülmə zamanını, bu və ya digər 

faktiki əlamətlərin üzə çıxarılmasına kömək edən və b. məsləhət-

çiləri göstərmək zəruridir. 
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Elmi-tənqidi mətnlərin soraq-məlumat aparatına nəzər sal-

maq üçün bir örnəyə baxaq. Məsələn, AĢiq Çələbinin “MəĢairüĢ-

Ģüəra” adlı təzkirəsi 2010-cu ildə üç cilddə nəĢr olunmuĢdur. Kita-

bın birinci cildində məlumat aparatına daxil olan elementlər – ar-

xeoqrafik giriĢ, ön söz, mətnĢünaslıq tədqiqatı və s. aĢağıdakı Ģə-

kildə təqdim olunmuĢdur: 
Ön söz 

I Fəsil. AĢiq Çələbinin həyatı, yaradıcılığı və əsərləri. 

II Fəsil. “MəĢairüĢ-Ģüəra”nın təqdimi - ədəbiyyatĢünaslıq baxımından 

önəmi, dil və üslub xüsusiyyətləri, qaynaqları, əlyazma nüsxələrinin təqdimi, 

dəyərləndirilməsi, Ģəcərəsi, tənqidi mətn hazırlanarkən istifadə olunan nüsxələ-

rin dəyərləndirilməsi və Ģəcərəsi. 

III Fəsil. Mətn və nüsxə fərqləri ilə bağlı açıqlamalar. 

Biblioqrafiya. 

Elmi-tənqidi mətn 

Nüsxələrə görə Ģairlər. 

Göstəricilər. 

 

Azərbaycanda klassik əsərlərin nəşri vəziyyəti 

 

Ġndiyə kimi respublikamızda bir çox klassik Azərbaycan Ģa-

irlərinin əsərlərinin elmi-tənidi mətnləri hazırlanaraq nəĢr olun-

muĢdur. MətnĢünaslıq və mənbəĢünaslıq üzrə tədqiqatlar əsas 

etibarilə AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu, ġərqĢünaslıq Ġnstitutu, Ədə-

biyyat Ġnstitutu, Tarix Ġnstitutu və digər müəssisələrin müvafiq 

Ģöbələrində həyata keçirilir. 

Azərbaycan əlyazmalarının öyrənilməsi və nəĢr etdirilib 

müasir nəsillərə çatdırılması əlyazmaĢünaslarımızın  qarĢısında 

duran ən aktual və vacib məsələlərdən biridir. Bunun üçün isə abi-

dələrin tədqiqi ilə bağlı elmi axtarıĢları geniĢləndirmək tələb 

olunur.  

Bu gün AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġns-

titutu bütövlükdə Azərbaycan xalqının yeganə əlyazmalar mərkə-

zidir. Hazırda AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu dünyanın ən zəngin 

ġərq əlyazmaları və arxiv materialları toplanmıĢ mərkəzlərindən 
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biridir. Onun kolleksiyasında ümumi sayı 60 mindən artıq olan 

müxtəlif səciyyəli materiallar saxlanılır. Bunlar 12 minə yaxın əl-

yazma kitabını (hər kitabda orta hesabla 3-4 əsər yazıldığını nəzə-

rə alsaq, 40 mindən yuxarı əlyazma əsərini), 1000-ə yaxın tarixi-

arxeoqrafik sənədi, XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin birinci ya-

rısı (Səməd Vurğuna qədər) Azərbaycan mədəniyyət xadiminin 20 

minə qədər saxlama vahidini əhatə edən Ģəxsi arxivlərini, 10 min-

dən artıq litoqrafik (daĢbasma) və əski çap kitablarını, təxminən 

2700 köhnə dövri mətbuat materialını, foto və kserosurətləri, mik-

rofilmləri, həmçinin əlyazmaĢünaslığın müxtəlif sahələrinə dair 

müasir kitabları əhatə edir. 12 əsrlik bir dövrə aid olan Azərbay-

can və digər Müsəlman ġərqi ölkələrinin türk, ərəb və fars dillə-

rində yazılmıĢ abidələri institutda yaradılmıĢ xüsusi iqlim Ģəraiti 

olan xəzinələrdə mühafizə edilir. Ġnstitutun əsas fəaliyyəti bu abi-

dələrin mühafizə Ģəraitinin müasirləĢdirilməsi, onların müntəzəm 

dezinfeksiya, gigiyena və bərpası məsələlərinin həlli, abidələrin 

kataloqlaĢdırılması və sistemləĢdirilməsi, onların tədqiq edilməsi 

və nəĢr etdirilərək elmi tədavülə və müasir nəsillərə çatdırılması 

ilə bağlıdır
105

. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda fəaliyyət göstərmiĢ, əlyazmaĢünaslı-

ğımıza və mətnĢünaslığımıza töhfələr vermiĢ alimlərimizdən 

M.Sultanov, C.Qəhrəmanov, C.Nağıyeva, M.Adilov, A.Musaye-

va, M.Nağısoylu, N.GöyüĢov, K.ġərifov, P.Kərimov, T.Nurəliye-

va, S.Cabbarlı və baĢqalarının adlarını çəkə bilərik. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda 1950-ci illərdən bu günə kimi çox 

dəyərli abidələr tədqiqata cəlb olunmuĢ və iĢıq üzü görmüĢdür. Bu 

kitabların böyük bir qismi elmi-tənqidi mətnlər, faksimile nəĢrlər, 

klassik abidələr üzərində tekstoloji-filoloji tədqiqatlar, klassiklərin 

biblioqrafiyaları, tərcümələr və s. təĢkil edir. Onlardan bəzilərinə 

diqqət yetirək: 
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Elmi-tənqidi mətnlərin nəşri. Seyid Ġmadəddin Nəsiminin 

(1369-1417) avtoqraf əsərləri elm aləminə məlum deyildir. Ona 

görə də Ģairin əsərlərinin tənqidi mətninin hazırlanması zamanı əl-

də edilməsi mümkün olan əlyazma və çap nüsxələrini tənqidi 

surətdə nəzərdən keçirilərək müqayisə edilmiĢdir. Nəsiminin əsər-

lərinin elmi-tənqidi mətnini prof. Cahangir Qəhrəmanov hazırla-

mıĢdır. Elmi tənqidi mətn 1973-cü ildə üç cilddə nəĢr olunmuĢdur.  

Ġmadəddin Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətni hazırlanar-

kən beĢ əlyazma və iki çap nüsxəsindən istifadə edilmiĢdir.  

Prof.C.Qəhrəmanov Nəsimi əsərlərinin tənqidi mətninin tər-

tibi nəticəsində bir çox mübahisəli, tam mənasında dəqiqləĢməyən 

Ģübhəli Ģeirlərin aĢkar olunduğunu yazır. Həmin Ģeirlərin müəyyən 

hissəsinin Nəsimiyə aid olması ehtimalı çoxdur. Lakin yalnız bir 

nüsxədə verilmiĢ bu Ģeirlərdə yarımçıq beytlər, dil  və üslub xəta-

ları vardır. BaĢqa bir nüsxə və variantlarla müqayisə edib Ģeirin 

əsil mətnini dürüstləĢdirmək mümkün olmadığı üçün onlar Nəsimi 

əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin “Əlavələr” hissəsində verilmiĢ-

dir. “Əlavələr” hissəsində eyni zamanda ayrı-ayrı cüng və məc-

muələrdən, eləcə də foto-surətlərdən toplanmıĢ Ģeirlər də daxil 

edilmiĢdir. Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin “Əlavələr” 

hissəsində verilmiĢ Ģeirlər gələcəkdə Ģairin daha bir çox əlyaz-

maları aĢkara çıxarıldıqdan sonra dürüstləĢə bilər.  

Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətnini hazırlayıb 3 cilddə 

nəĢr edən mətnĢünas prof. C.Qəhrəmanov kitabın ön sözünün so-

nunda yazır: “Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsimi əsərləri-

nin tənqidi mətninin tərtibi sahəsində ilk təĢəbbüs olaraq nəĢr 

etdirdiyimiz bu əsər Ģairin zəngin ədəbi irsinin yüksək elmi səviy-

yədə tədqiq olunması, ədəbiyyat, dil və ictimai fikir tarixinin öyrə-

nilməsi üçün əsas mənbədir”
106

. 

                                                           
106

 Ġmadəddin Nəsimi. Əsərləri. Bakı, Elm, 1973, s. 77. 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

75 

 

Görkəmli Azərbaycan Ģairi və dövlət xadimi ġah Ġsmayıl 

Xətainin əsərlərinin elmi-tənqidi mətnini f.e.d. Əzizağa Məmmə-

dov hazırlayaraq, 1973-cü ildə nəĢr etdirmiĢdir. Xətainin zəngin 

ədəbi irsi içərisində “Divan”ından baĢqa, “Dəhnamə” adlı məĢhur 

əsəri və təlimi-didaktik mahiyyətdə yazılmıĢ “Nəsihətnamə” məs-

nəvisi vardır.  

“Dəhnamə” məsnəvisinin elmi-tənqidi mətnini hazırlayan 

zaman Ģairin ölümündən 11 il sonra üzü köçürülmüĢ və əslinə 

daha çox yaxın olan “Divan”ın DaĢkənd nüsxəsinin haĢiyələrində 

yazılmıĢ mükəmməl “Dəhnamə” əsas götürülmüĢdür. ġərti olaraq 

I DaĢkənd nüsxəsi adlandırılan “Dəhnamə”nin bu əlyazması 

(942/1535) əsas götürülüb, Sankt-Peterburq (1036/1626), II DaĢ-

kənd (XVIII əsr), Bakı (1019/1610), Məzari ġərif (XVII əsr) əl-

yazmaları və Bakı çapı (1948-ci il) ilə müqayisə edilmiĢdir.  

Bu kitaba daxil olan Xətainin digər bir əsəri “Nəsihətnamə” 

məsnəvisidir. “Nəsihətnamə”nin elmi-tənqidi mətninin tərtibində 

“Divan”ın Britaniya muzeyi nüsxəsində yazılmıĢ “Nəsihətnamə” 

əsas götürülmüĢdür.  

Ərəb əlifbası ilə tərtib edilmiĢ Xətai “Əsərləri”nin II cildinə 

“Dəhnamə” və “Nəsihətnamə” məsnəviləri daxil edilmiĢdir. ġah 

ismayıl Xətai “Əsərləri” II cildinin elmi-tənqidi mətni müəyyən 

prinsiplər əsasında hazırlanmıĢdır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycanda ən mükəmməl 

nəĢri 1988-ci ilə aiddir. Həmin nəĢri BDU-nun professorları 

F.Zeynalov və S.Əlizadə tərtib etmiĢlər. Onlar abidənin tənqidi 

mətnini hazırlamıĢ, nüsxə fərqlərini araĢdırmıĢ, Ģərhlər və tarixi, 

coğrafi qeydlər yazmıĢ, mətnin sadələĢdirilmiĢ variantını hazırla-

mıĢ və əhatəli, məzmunlu müqəddimə yazmıĢlar.  

Əlyazmalar Ġnstitutunun əməkdaĢı, mərhum Prof. ġamil 

CəmĢidov da “Kitabi-Dədəm Qorqud” dastanının elmi-tənqidi 

mətnini Drezden əlyazması əsasında 1995-ci ildə nəĢr etdirmiĢdir. 

Alim 1999-cu ildə isə “Kitabi-Dədəm Qorqud”un tarixi, coğrafi, 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

76 

 

tekstoloji tədqiqi və Drezden əlyazmasının dürüstləĢdirilmiĢ elmi 

mətnini çap etdirmiĢdir. 

XV əsrdə Azərbaycanda yaĢayıb-yaratmıĢ məĢhur türk Ģairi, 

alimi və filosofu Dədə Ömər RövĢəninin həyatı, yaradıcılığı və 

əsərləri f.e.d. Azadə Musayeva tərəfindən tədqiqata cəlb olunmuĢ-

dur. RövĢəni əsərlərinin elmi-tənqidi mətni 2003-cü ildə iĢıq üzü 

görmüĢdür. Dədə Ömər RövĢəni “Divan”ının elmi-tənqidi mətni 7 

əlyazma nüsxəsi əsasında hazırlanmıĢdır. Bu nüsxələr aĢağıda-

kılardan ibarətdir: 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Ġnstitutu 

B – 778/2938; 

Vatikan Apostol kitabxanası nüsxəsi Vat. Truco 244; 

Sankt-Peterburq ġərqĢünaslıq Ġnstutu B – 1206; 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Ġnstitutu 

B – 3972/2372; 

Ġstanbul Topqapı nüsxəsi H – 928; 

Marburq Dövlət kitabxanası nüsxəsi Ms.or.oct. 2270; 

Upsala Universitet kitabxanası U – 502. 

Elmi-tənqidi mətnin tərtibində RövĢəni əsərlərinin orijinala, 

müəllif mətninə yaxın olmasına səy göstərilmiĢdir. Əsas götürül-

müĢ əlyazma ilə müqayisədə baĢqa nüsxələrdəki fərqlər – söz, ifa-

də, misra, beyt fərqləri və onların yerləĢdirilmələri hər səhifənin 

sonundakı çıxarıĢda dəqiq verilmiĢdir.   

RövĢəni əsərlərinin elmi-tənqidi mətninə müəllifin məsnəvi-

ləri və divanı daxil edilmiĢdir. Buna görə də mətn vahid deyil, bir 

qədər fərqli prinsiplər əsasında hazırlanmıĢdır. Belə ki, elmi-tənqi-

di mətndə məsnəvilər, qəsidələr, qəzəllər, tuyuqlar və s. baĢlıqlarla 

bölmələrə ayrılmıĢdır. Elmi-tənqidi mətnin hazırlanmasında əsas 

götürülmüĢ Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə olunan B – 778 Ģif-

rəli əlyazma nüsxəsinin strukturuna istinad edildiyinə baxmaya-

raq, bəzən baĢlıqlar baĢqa nüsxələrdən götürülmüĢ və ya heç bir 

nüsxədə olmadıqda bölmənin doğurduğu baĢlıq əlavə edilərək 

düzbucaqlı mötərizəyə 
[
…….

]
 alınmıĢdır.  
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Məsnəvilər baĢlıqlara ayrılmıĢ, ardıcıl sıralanmıĢ hissələri 

isə hər beĢ beytdən bir nömrələnmiĢdir: 5, 10, 15, 20 və qəzəllər, 

qəsidələr də hər biri beləcə nömrələnmiĢdir. Müxəmməs, tərkib-

bənd, tərcibbəndlərin quruluĢu bəndlərlə bir növ bölgülü olduğun-

dan, yalnız bəndləri nömrələnmiĢdir. Hər qəzəl ayrıca səhifədə ya-

zılmıĢdır. Tüyuq, qitə və lüğəzlər isə özləri ardıcıl nömrələn-

miĢdir.    

Əlican Qövsi Təbrizi görkəmli Azərbaycan Ģairi, Səfəvilər 

dövründə inkiĢaf etmiĢ anadilli Ģeirimizin ən tanınmıĢ nümayəndə-

lərindən biri olmuĢdur. Əlican Qövsi Təbrizinin lirikası həm öz 

dövründə, həm də ölümündən keçən yüzilliklərdə ədəbiyyatĢünas-

lar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir. ġairin “Divan”ını 

müxtəlif xəttatlar dəfələrlə köçürülmüĢdür.  

Qövsi “Divan”ının elmi-tənqidi mətni f.e.n. P.Kərimov tərə-

findən nəĢrə hazırlanmıĢ və 2005-ci ildə iki cilddə çap olunmuĢ-

dur. Kitabın birinci cildində Qövsi Təbrizinin həyatı, yaradıcılığı, 

“Divan”ınin elmi-tənqidi mətninin hazırlanma xüsusiyyətləri haq-

qında məlumat verilmiĢdir. Daha sonra Qövsinin qəzəlləri təqdim 

olunmuĢdur. Ġkinci cild isə Qövsi “Divan”ının elmi-tənqidi mətni-

ni əhatə edir.  

Qövsi “Divan”ının elmi-tənqidi mətni tərtib edilərkən onun 

dörd əlyazma nüsxəsindən – Bakı, Tiflis, London, Ġstanbul nüsxə-

lərindən, həmçinin ayrı-ayrı mənbələrdəki Ģeirlərdən istifadə olun-

muĢdur. “Divan”ın Bakı nüsxəsi 918, Tiflis nüsxəsi 4200, London 

nüsxəsi 3382, Ġstanbul nüsxəsi 2767 beytdən ibarətdir. Bunların 

içində daha mükəmməl hesab edilən və tərtib edilən Qövsi 

“Divan”ının əsasında duran Tiflis nüsxəsində 448 qəzəl, 1 mü-

rəbbe, 1 müxəmməs, 1 müsəddəs, 3 tərcibənd, 2 tərkibbənd vardır.  

ġairin “Divan”ının elmi-tənqidi mətni tərtib edilərkən mətn-

Ģünaslıqda hakim olan belə bir fikir əsas götürülmüĢdür ki, yalnız 

tənqidi nəĢr klassik Ģairin yaradıcılıq irsinin öyrənilməsi və elmi 

təhlili üçün zəmin ola bilər və tənqidi mətn olmadan heç bir digər 

iĢ həyata keçirilə bilməz.  
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Qövsi “Divan”ının elmi-tənqidi mətnini əhatə edən ikinci 

cilddə 4146 beytdən ibarət orijinal yazıda (ərəb əlifbası ilə) nəs-

təliq xətti ilə köçürülərək təqdim olunmuĢdur. Bunlar 513 qəzəl, 3 

tərcibənd, 1 tərkibbənd, 2  müxəmməs, 1 müsəddəs, 1 mürəbbeni 

əhatə edir.  

Beləliklə, Qövsi Təbrizinin “Divan”ı ilk dəfə olaraq müm-

kün qədər tam Ģəkildə oxuculara təqdim olunmuĢdur. Qövsi əsər-

lərinin gələcəkdə əldə edilə biləcək yeni nüsxələri Ģeirin həyat və 

yaradıcılığı barədə daha geniĢ təsəvvür əldə etməyə kömək edə-

cəkdir.     

Xətai Təbrizi Azərbaycan Ģeirinin XV əsrdəki davamçıla-

rından biridir. O, Sultan Yaqubun adına “Yusif və Züleyxa” əsəri-

ni qələmə almıĢdır. Bu əsərin neçənci ildə və harada yazılması 

məlum deyildir. “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin elmi-tənqidi  

f.e.n. Təyyar Əkbərov tərəfindən hazırlanmıĢ və 2004-cü ildə iĢıq 

üzü görmüĢdür. 

“Yusif və Züleyxa”nın elmi-tənqidi mətninin hazırlanması 

zamanı yeddi nüsxədən (hamısı Bakı nüsxələridir) istifadə olun-

muĢdur. Əlyazmaların demək olar ki, hamısı Azərbaycanın müxtə-

lif bölgələrində XVIII və XIX əsrlərdə köçürülmüĢdür. Belə əl-

yazmalar bilavasitə Azərbaycanla bağlı olduğundan, dilimizin fo-

netik, leksik və qrammatik quruluĢunu öyrənmək, lüğət fondu ilə 

tanıĢ olmaq, bu gün üçün arxaikləĢmiĢ sözləri müəyyənləĢdirmək, 

xüsusilə Azərbaycan dilinin əsrlər boyu inkiĢaf tarixini izləmək 

üçün son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Elmi-tənqidi mətnin tərtibi zamanı aĢağıdakı prinsiplərə 

əməl olunmuĢdur: 

1. Ġstifadə edilən əlyazmalar ərəb əlifbasının əbcəd sırası ilə 

iĢarələnmiĢdir; 

2. Tərtib edilmiĢ mətndəki beytlər rəqəmlə nömrələnmiĢdir; 

3. Sərlövhə fərqi meydana çıxdıqda, ulduz və rəqəmdən 

istifadə edilmiĢdir;    

4. Söz, misra və beyt fərqi rəqəmlə göstərilmiĢdir. 
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XI əsr Ģairi Ġsanın “Mehri və Vəfa” adlı əsəri ana dilimizin 

inkiĢaf mərhələlərini öyrənmək baxımından böyük maraq doğurur. 

Əsərin elmi-tənqidi mətni Aysel ġərifova tərəfindən hazırlanaraq 

2005-ci ildə çap olunmuĢdur. “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin elmi-

tənqidi mətninin tərtibində istifadə olunmuĢ əlyazma nüsxələri 

Ģərti olaraq aĢağıdakı ixtisarlarla iĢarələnmiĢdir: 

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda 

mühafizə olunan məsnəvinin  B – 7768 Ģifrəli əlyazması. 

ġərti olaraq “A” nüsxəsi; 

 Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə olunan məsnəvinin  B – 

5666 Ģifrəli ikinci əlyazma nüsxəsi. ġərti olaraq “B” 

nüsxəsi. 

Elmi-tənqidi mətnin çıxarıĢlarında fərqləri göstərmək üçün 

aĢağıdakı iĢarələrdən istifadə edilmiĢdir: 

1. Söz və ifadə fərqləri ardıcıl olaraq rəqəmlərlə iĢarələn-

miĢdir; məs.: 1, 2, 3. 

2. Əlyazma nüsxələrində müxtəlif variantlarda olan misra, 

beyt, qitələr “ * ” iĢarəsi ilə göstərilərək, rum rəqəmləri ilə 

sıralanmıĢdır. Məsələn: I
*
 , II

*
, III

* 
 və s.  

3. Hər hansı bir əlyazmada olmayan misra, beyt və qitələr “ – 

“ iĢarəsi ilə göstərilərək, rum rəqəmləri ilə sıralanmıĢdır.  

Ġsanın “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin elmi-tənqidi mətni 

ərəb əlifbası əsasında klassik üslubda tərtib edilmiĢdir. Məsəvinin 

tənqidi mətni tərtib edilərkən AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əl-

yazmalar Ġnstitutundakı B – 7768 Ģifrəli əlyazma əsas götürül-

müĢdür. 

XIV əsrin tanınmıĢ Ģair və ədəbiyyatĢünaslarından olan ġə-

rəfəddin Həsən ibn Məhəmməd Rami Təbrizinin poetika sənəti-

nin bədii təsvir və ifadə vasitələri haqqındakı 3 nəzəriyyəsindən 

(vəzn, qafiyə və bədii fiqurlar) birinə həsr olunmuĢ “Həqayiq ül-

hədayiq” (“Bağçalar həqiqətləri”) əsərinin elmi-tənqidi mətni 

2007-ci ildə Nizami Məhərrəmov tərəfindən çap olunmuĢdur.  
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XV əsrdə yazıb-yaratmıĢ ġahi Səbzəvarinin “Divan”ının el-

mi-tənqidi mətni f.e.d. Kamil Allahyarov tərəfindən hazırlanaraq, 

2007-ci ildə nəĢr olunmuĢdur. Belə ki, ġahi “Divan”ının dörd əl-

yazma nüsxəsi hələ onun həyatda olduğu dövrdə yazılmıĢdır. ġahi 

divanının elmi-tənqidi mətninin hazırlanmasında bu nüsxələrdən 

ikisi tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Ümumiyyətlə isə, mətnin tərtibin-

də on bir əlyazma nüsxəsi və iki çap nüsxəsindən istifadə edil-

miĢdir. Ġstifadə olunmuĢ əlyazmaların bir-biri ilə müqayisəsindən 

və alınmıĢ nəticələrin təhlilindən aydın olmuĢdur ki, Ģeirlərin ço-

xunda ayrı-ayrı ifadələr və misralar müəllif tərəfindən sonralar bir 

daha təshih edilmiĢ, onlara yeni mənalar verilmiĢdir. Bunun nəti-

cəsində müxtəlif əlyazmalar müxtəlif müəllif düzəliĢlərini əks et-

dirirlər.  

Tənqidi mətnin tərtibinə cəlb olunmuĢ əlyazmalar müəllif 

düzəliĢləri əsasında qruplaĢdırılmıĢ, mətn ilkin redaksiya əsasında 

tərtib edilmiĢ, sonrakı redaksiyalar isə xəttatların səhvlərindən və 

düzəliĢlərindən ayrılmıĢdır. Beləliklə, ġahi “Divan”ının elmi-tən-

qidi mətnində istifadə olunan bütün nüsxələr müəllif redaksiyası 

əsasında 2 qrupa bölünmüĢdür: 

1. Ġlkin müəllif mətnini əhatə edən əlyazmalar; 

2. Sonrakı redaksiyaları əhatə edən əlyazmalar və Ġstanbul 

daĢbasma nüsxəsi.    

Məhəmməd Füzuli “Divan”ının elmi-tənqidi mətni f.e.n. 

Hacı Mail Əliyev tərəfindən doqquz əlyazma nüsxəsi və iki qədim 

çap kitabının tekstoloji araĢdırılması və müqayisəsi yolu ilə hazır-

lanmıĢ və 1996-cı ildə “ġərq-Qərb” nəĢriyyatında çap olunmuĢ-

dur. Kitabın elmi redaktorları akademik H.Araslı, prof. C.Qəhrə-

manov və f.e.d. M.Adilovdur.  

Füzuli “Divan”ının elmi-tənqidi mətninin hazırlanması za-

manı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitututunda 

mühafizə olunan M – 236 Ģifrəli əlyazma nüsxəsi və Ġstanbul Uni-

versiteti kitabxanasında saxlanılan 5465 Ģifrəli əlyazma əsas götü-

rülmüĢdür.  
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Dahi Azərbaycan Ģairi Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərinin 

elmi-tənqidi mətni Ayna Babayeva tərəfindən hazırlanmıĢ və 

1996-cı ildə “ġərq-Qərb” nəĢriyyatında iĢıq üzü görmüĢdür. Kita-

bın redaktoru f.e.n. Hacı Mail Əliyevdir.  

Füzulinin 500 illik yubileyi münasibətilə “Leyli və Məc-

nun” elmi-tənqidi mətni ilk dəfə əski əlifbada oxuculara təqdim 

olunmuĢdur. Elmi-tənqidi mətnin hazırlanması zamanı doqquz əl-

yazma nüsxəsi (Bakı, Sankt-Peterburq, London, DaĢkənd nüsxə-

ləri) və iki çap kitabından (1890-cı il Ġstanbul nəĢri və 1958-ci il 

Bakı nəĢri) istifadə olunmuĢdur. Tədqiqata cəlb olunmuĢ əlyazma 

mətnlərini müqayisə etdikdən sonra məlum olmuĢdur ki, bunların 

arasında Sankt-Peterburq nüsxəsinin mətni orijinala daha yaxındır. 

Ona görə də bu əlyazma nüsxəsi əsas nüsxə kimi qəbul edilmiĢ və 

elmi-tənqidi mətn onun əsasında tərtib olunmuĢdur.   

Süleyman Çələbi Bursalının (?-1422) 1409-cu ildə tamam-

ladığı “Vəsilətün-nicat” adlı əsəri Yaxın və Orta ġərqdə, xüsusilə 

vətəni Türkiyədə ən çox sevilən, oxunan əsərlərdən biri sayılır. 

ġairin AMEA Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə olunan onlarla 

əlyazması bu abidənin Azərbaycanda da geniĢ yayıldığını təsdiqlə-

yir. Süleyman Çələbinin “Vəsilətün-nicat” əsərinin elmi-tənqidi 

mətni f.e.n. L.Süleymanova tərəfindən hazırlanmıĢ və 2006-cı ildə 

iĢıq üzü görmüĢdür. Əsərin elmi-tənqidi mətni doqquz nüsxə əsa-

sında hazırlanmıĢdır. Əsas götürülmüĢ əlyazma ilə müqayisədə 

baĢqa nüsxələrdəki fərqlər, söz, ifadə, misra, beyt fərqləri və on-

ların yerdəyiĢmələri, hər səhifənin sonundakı çıxarıĢlarda veril-

miĢdir. Mətnin ümumi səhifələnməsindən baĢqa, əsərin bölümlə-

rindəki beytlər ayrı-ayrılıqda nömrələnmiĢdir.   

Əlyazmalar Ġnstitutunda klassik abidələrimizin tədqiqi, elmi-

təndqiqi mətnlərinin hazırlanması və nəĢri məsələləri bu gün də 

davam etdirilməkdədir. Əlyazmalar Ġnstitutunun əməkdaĢları tərə-

findən 1950-ci ildən indiyə kimi nəĢr olunmuĢ əsərlər haqqında 
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məlumat almaq üçün nəĢrlərin biblioqrafiyasına nəzər salmaq ki-

fayətdir
107

. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda nəĢr olunmuĢ monoqrafiyalar, tər-

cümə abidələri, kataloq və biblioqrafiyalar, transfoneliterasiyalar 

klassik irsimizin öyrənilməsinə qiymətli töhfədir. Bunların arasın-

da son illərdə nəĢr olunmuĢ f.e.d. M.Adilovun “Azərbaycan paleo-

qrafiyası” (2010), prof. A.Musayevanın “Əlyazma kitabı və XV-

XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” (2002), “Türkiyədə yaranan 

Azərbaycan ədəbiyyatı və Xəlilinin “Firqətmanə”si” (2010), 

“Bağdadda yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı və Ruhi Bağdadi di-

vanı” (2011), f.e.d. N.GöyüĢovun “Füzuli: düĢüncə və ruhun poe-

tikası” (2012), prof. M.Nağısoylunun “XVI əsr Azərbaycan tər-

cümə abidəsi “ġühədənamə” (2003), “Əhmədinin “Əsrarnamə” 

tərcüməsi” (2005), “XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri “Kəvami-

lüt-təbir” (2011), f.e.d. C.Nağıyevanın “Əbdürrəhman Cami əsər-

lərinin Bakı əlyazmaları” (2009), f.e.n. P.Kərimovun “XVII əsr 

anadilli Azərbaycan lirikası” (2011), “XVII əsr anadilli Azər-

baycan poeziyası” (2012) kimi çox dəyərli kitabların adlarını çək-

mək mümkündür. Qeyd olunanlardan əlavə Əlyazmalar Ġnstitutu-

nun əməkdaĢları tərəfindən müxtəlif əlyazmalar tərcümə və trans-

foneliterasiya olunaraq çap edilmiĢdir. Bu kitablardan “ġeyx Səfi 

təzkirəsi”ni (2006), Mürtəzaqulu xan ġamlunun “Divan”ını 

(2006), “Təsir Təbrizinin türkcə Ģeirləri”ni (2011), Sadiq bəy Əf-

Ģarın “Türkcə məktublar”ını (2012), “Kitabi-Battal Qazi” (2009) 

və digərlərini qeyd etmək olar.  

AMEA Z.Bünyadov adına ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun “Mən-

bəĢünaslıq və mətnĢünaslıq” Ģöbəsində yazılı abidələrinin öyrənil-

məsi, tərcüməsi və nəĢri sahəsində ciddi və məqsədyönlü tədqiqat 

iĢləri yerinə yetirilmiĢdir. Bu Ģöbədə mətnĢünaslıq sahəsində fun-

                                                           
107

 Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu nəĢrlərinin 

biblioqrafiyası (1950-2006). Bakı, 2007; Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar ĠnstitutunəĢrlərinin biblioqrafiyası (1950-2010).  

www.elyazmalarinstitutu.com. 

http://www.elyazmalarinstitutu.com/
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damental iĢlərin həyata keçirilməsi akademik Ə.Əlizadənin adı ilə 

bağlıdır. 

1958-ci ildə yaranmıĢ AMEA ġərqĢünaslıq Ġnstitutunda 

“MətnĢünaslıq və mənbələrin nəĢri” Ģöbəsinə akademik Ə.Əliza-

dənin uzunmüddətli rəhbərliyi ġərq ədəbi abidələri, xüsusən, fars-

dilli abidələrin nəĢrində yeni dövrün baĢlanğıcını qoymuĢdur. Bu 

dövrdə orta əsr müəlliflərinin əsərlərinin elmi-tənqidi mətnləri 

nəĢrə hazırlanmıĢdır. Onların arasında Fəzlullah RəĢidəddinin 

"Came ət-təvarix"i mühüm yer tutur. Bu əsərin II cildinin I hissəsi 

və III cildi bilavasitə Ə.Əlizadə tərəfindən, I cildin birinci hissəsi 

isə onun baĢqa müəlliflərlə birgə fəaliyyəti nəticəsində hazırlan-

mıĢ və nəĢr edilmiĢdir. 

Akademik Ə.Əlizadə Məhəmməd ibn HinduĢah Naxçıvani-

nin "Dəstur əl-katib fi-təyin əl-məratib" əsərinin elmi-tənqidi mət-

ninin hazırlanmasında fəal iĢtirak etmiĢdir. 1977-ci ildə "Dəstur 

əl-katib"in mətninin hazırlanmasına görə o, Azərbaycan SSR-nin 

dövlət mükafatı ilə təltif olunmuĢdur. 

ġöbə əməkdaĢları tərəfindən çox sayda digər qiymətli orta 

əsr farsdilli mənbələri tərcümə edilmiĢ və nəĢrə hazırlanmıĢdır. 

Onların sırasına Azərbaycan tarixçisi Bəkr əl-Kutbi əl-Əhərinin 

"Tarixe-ġeyx Uveys" əsəri də daxildir. Bu əsər həm Azərbaycan, 

həm də rus dilinə M.Kazımov və V.Piriyev tərəfindən Leyden 

Universiteti kitabxanasında saxlanan yeganə əlyazma nüsxəsi əsa-

sında tərcümə olunmuĢdur. Həmin müəlliflər tərəfindən XIV əsrin 

tarixi hadisələrinə həsr olunmuĢ, Azərbaycan və qonĢu ölkələrlə 

bağlı olan daha iki əlyazması tərcümə edilmiĢdir. Bunlar orta əsr 

tarixçisi, coğrafiyaĢünası və dövlət xadimi Həmdullah Mustovfi 

Qəzvininin "Zeyle-tarixi-qozide" və onun oğlu Zeynəddinin 

"Zeyle-tarixe-qozide" əsərləridir. 

ġöbədə tərcümə olunmuĢ tarixi xarakterli farsdilli mənbələrə 

daha bir böyük əsər daxildir. Bu, XVI əsr tarixçisi Əbdi bəy ġira-

zinin "Təkmilət-ül-əxbar" əsəridir. Əsərin tərcüməçisi və müqəd-

dimə ilə Ģərhlərin müəllifi f.e.n. Ə.R.Rəhimovdur. 
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Akademik Z.M.Bünyadov və t.e.n. H.Məmmədovun səyləri 

nəticəsində Ġrəvan əyalətinin, Naxçıvan sancağının və Gəncə-Qa-

rabağ əyalətinin icmal dəftərləri müfəssəl araĢdırma, qeyd və Ģərh-

lərlə Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq nəĢr edilmiĢdir. Hazırda 

bu istiqamətdə araĢdırmalar t.e.n. ġ.Mustafayev tərəfindən davam 

etdirilir. Məsələn, "Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri" və "Lori 

vilayətinin icmal dəftəri" Osmanlı türkcəsindən Azərbaycan dilinə 

çevrilərək çap etdirilmiĢdir. E.Arıklı tərəfindən "Ərdəbil livasının 

müfəssəl dəftəri"nin nəĢr etdirilməsi bu istiqamətin Ġnstitutda 

uğurla aparılmasını bir daha təsdiq edir. 

ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun alimləri tənqidi mətnlərin hazırlan-

ması və tarixi mənbələrin tərcüməsi ilə yanaĢı, ġərq xalqlarının 

ədəbi abidələrinin tədqiqi üzrə də çox böyük və ciddi tədqiqatlar 

aparmıĢlar. Orta əsrlər dövrünə aid ġərq ədəbiyyatı dühalarının 

çoxsaylı əsərləri ĢərqĢünas mütəxəssislərin səyi nəticəsində öyrə-

milmiĢ, tərcümə olunmuĢ və çapa hazırlanmıĢdır. Bu əsərlər ara-

sında dahi Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si mühüm yer tutur. 

"Xəmsə" mətnlərinin üçünün - "Məxzənül-əsrar", "Həft peykər" 

və "ġərəfnamə"nin mətnləri ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun elmi iĢçiləri 

tərəfindən tərtib olunmuĢdur.  

Məlumdur ki, Nizaminin "Xəmsə"sindən sonra ġərqin müx-

təlif bölgələrində və müxtəlif dillərdə bu mövzuda bir neçə yüz 

əsər yaradılmıĢdır. Onların müəllifləri arasında Əmir Xosrov Dəh-

ləvi, Xacə Kirmani, ƏliĢir Nəvai, Abdulla Hatifi, Əbdürrəhman 

Cami, Məhəmməd Füzuli kimi Ģairlərin adını çəkmək olar. F.e.d. 

T.Məhərrəmov bunlardan Hindistanın farsdilli ədəbiyyatının bani-

si Əmir Xosrovun "Məcnun və Leyli" və "Mütləül-ənvar" poema-

larının elmi-tənqidi mətnini tərtib edərək çap etdirmiĢdir. 

T.Məhərrəmov XIV əsr məĢhur Azərbaycan Ģairi ƏĢrəf Marağayi-

nin "Xəmsə"sinin tam elmi-tənqidi mətnini də çapa hazırlamıĢ və 

bu müəllifin həyat və yaradıcılığı haqda kitab yazmıĢdır. 

F.e.d. T.A.Məhərrəmov bunlardan Hindistanın farsdilli ədə-

biyyatının banisi Əmir Xosrovun "Məcnun və Leyli" (1964, 1965) 
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və "Mütlə-ül-ənvar" (1975) poemalarının səkkiz və əlyazmadan 

istifadə edərək elmi-tənqidi mətnini tərtib edərək Moskvada çap 

etdirmiĢdir. T.A.Məhərrəmov XIV əsr məĢhur Azərbaycan Ģairi 

ƏĢrəf Marağayinin "Riyazül-aĢeqin" əsərinin elmi-tənqidi mətni-

ni çapa hazırlamıĢ və 1998-ci ildə Tehranda çap etdirmiĢdir.  

Nizaminin "Xəmsə"sinə nəzirə olaraq beĢ poema yaradan di-

gər məĢhur Azərbaycan Ģairi ƏĢrəf Marağayinin müasiri Cəmali 

Təbrizi olmuĢdur. Cəmali Təbrizinin "Xəmsə"sinin yeganə əlyaz-

ma nüsxəsi Londonun Ġndia ofis kitabxanasında saxlanılır. ġairin 

poemalarından biri - "Həft övrəng"in məti prof. M.Kazımovun 

"Cəmali TəĢrizinin yaradıcılıq irsi" monoqrafiyasında verilmiĢdir.  

Nizami ardıcıllarının əsərlərinin çap olunmasında daha bir 

məhsuldar iĢi Ə.Rəhimov həyata keçirmiĢdir. O, uzun müddət 

XVI əsr Azərbaycan Ģairi Əbdi bəy ġirazinin yaradıcılığı ilə məĢ-

ğul olmuĢdur. Bu iĢin nəticəsi olaraq Ədbi bəy ġirazinin on 

poeması nəĢr edilmiĢdir. Ə.Rəhimov həm də XV əsr farsdilli 

Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi üçün böyük əhəmiyyətə malik 

olan Azərbaycan Ģairi Bədr ġirvaninin "Divan"ını nəĢr etdirmiĢdir. 

Farsdilli klassikanın tərcüməsi sahəsində digər maraqlı iĢi 

f.e.d. Əkrəm Cəfər görmüĢdür. O, ilk dəfə olaraq, orijinalın poetik 

vəznini saxlamaqla Ömər Xəyyamın rübailərini Azərbaycan dilinə 

tərcümə etmiĢdir.  

Yazılı mənbələrin tərcüməsi ġərqĢünaslıq Ġnstitutunda tarix, 

ədəbiyyat, fəlsəfə, coğrafiya, dilçilik və s. sahələri əhatə edir. 

Mənbələrin böyük bir qismi, o cümlədən sufi abidələri ilk dəfə 

olaraq orijinaldan tərcümə olmuĢdur. Məsələn 2001-ci ildə XI-

XIII əsrlər ərzində yaradılmıĢ və farsdilli sufi nəsrinə aid olan üç 

əsər Ģərhlərlə çap edilmiĢdir. Abdullah Ənsarinin "Minacat"ı, 

Nəcməddin Razinin "EĢq və əql" risaləsi M.Kazımov tərəfindən 

tərcümə edilərək geniĢ ön söz və Ģərhlərlə çap olunmuĢdur. 

Orta əsr Azərbaycan fəlsəfəsi üzrə qiymətli abidələrdən biri 

XVI-XVII əsr Ģairi və mütəfəkkiri Yusif Qarabağinin "Həft cinan" 

əsəridir. Onun Ģərhli tərcüməsi Sankt-Peterburqun Saltıkov-ġedrin 
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adına kitabxanasında qorunan əlyazma nüsxəsi əsasında M.Məm-

mədli tərəfindən həyata keçirilmiĢdir. 

XI əsrdə Nasir Xosrovun yaratdığı "Səfərnamə" əsəri özündə 

tarixi, coğrafi, dini, ədəbi qaynaqları cəmləĢdirən ġərqin ilk nəĢr 

abidələrindən və maraqlı mənbələrdən biri hesab oluna bilər. "Sə-

fərnamə"ni Azərbaycan dilinə T.Məhərrəmov tərcümə etmiĢdir. 

ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun elmi fəaliyyətinin zənginləĢməsin-

də mənbəĢünaslıq sahəsində çalıĢan dilçi alimlərin elmi iĢləri də 

mühüm rol oynamıĢdır. Belə ki, f.e.n. C.Sadıqova və f.e.n. T.Ələs-

gərova tərəfindən Məhəmməd HinduĢah Naxçıvaninin "Əs-sihah-

əl-əcəmiyyə" adlı fars-türk lüğətinin elmi-tənqidi mətni çap olun-

muĢdur. "Əs-sihah əl-əcəmiyyə" 1994-cü ildə H.Z.Tağıyev mü-

kafatına layiq görülmüĢdür. 

XIII əsr istedadlı Azərbaycan Ģairi Hüsaməddin Xoyi tərəfin-

dən Azərbaycan dilində nəzmə çəkilən, lakin əsrlərlə itkin hesab 

edilən və uzun axtarıĢlardan sonra əlyazması əldə edilən "Töhfeyi-

Hüsam" dilimizin nadir incisi kimi türkologiya tarixinə yeni bir 

töhfədir. Bu mənzum lüğətin elmi-tənqidi mətni Qahirənin "Dar 

əl-kütüb" kitabxanasından və Berlindən gətirilən əlyazma nüsxə-

ləri əsasında C.Sadıqova və T.Ələsgərova hazırlanmıĢ və 1996-cı 

ildə çap olunmuĢdur
108

.  

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində deyə bilərik ki, klassik-

lərimizin əsərlərinin nəĢri zamanı müəyyən qüsurlara yol verilir. 

Belə ki, nəĢriyyatların böyük bir qisminin yalnız mətbəə kimi 

fəaliyyət göstərməsi, yəni kitabın redaktəsi ilə məĢğul olmamaları  

klassik əsərlərin dünya standartlarına uyğun, məlumat aparatı ilə 

təchiz olunmuĢ Ģəkildə nəĢrini əngəlləyir.  

 

 

 

                                                           
108

http://www.orientalstudies.az/az/structure/analysis_and_publication_of_writt

en_monuments.html 

http://www.orientalstudies.az/az/structure/analysis_and_publication_of_written_monuments.html
http://www.orientalstudies.az/az/structure/analysis_and_publication_of_written_monuments.html
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V FƏSĠL 

DÖVRĠ NƏġRLƏRĠN TĠPOLOJĠ ƏLAMƏTLƏRĠ VƏ 

NÖVLƏRĠ
*
 

 

Konkret nəĢr üzərində redaktor iĢinin forma və metodları bu 

nəĢrin tipoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. NəĢrin tipoloji xüsusiy-

yətlərini bilmədən keyfiyyətli nəĢr ortaya qoymaq mümkün deyil. 

Hər bir nəĢrin müxtəlif əlamətləri vardır. Bunlar informasiyanın 

xarakteri (məzmunu, predmeti), məqsəd təyinatı, oxucu ünvanı 

(tərtibat xarakteri, nəĢrin strukturu, dövriliyi) və s. 

Məlumdur ki, aparılmıĢ tədqiqatlar ictimaiyyətə müxtəlif 

formalarda çatdırıla bilər. Mövcud üsullardan biri, bəlkə də birin-

cisi elmi məqalədir. Müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaĢmıĢ jurnallarda 

çap edilmiĢ məqalələr müəlliflərlə yanaĢı onların çalıĢdıqları uni-

versitet və institutların, təmsil etdikləri ölkələrin elmi nüfuzunu 

birbaĢa müəyyən edən və son nəticədə, ölkənin inkiĢaf səviyyəsini 

göstərən amillərdəndir. Bura elmi dərəcə və adların verilməsində 

çap olunmuĢ məqalələrin vacibliyini də əlavə etsək, jurnalların 

əhəmiyyətinə görə qiymətləndirilməsinin müxtəlif qurumlar və 

ictimaiyyət qarĢısında duran mühüm vəzifələrdən biri olduğu ay-

dınlaĢar
109

. 

Dövri nəĢrlər müəyyən edilmiĢ vaxtda çıxan, standart forma-

da tərtib olunan ardıcıl nömrələnmiĢ nəĢrlərdir. Dövri  nəşrlərin 

məqsədi müəyyən olunmuş müddət ərzində hər hansı oxucu qru-

puna ünvanlanmış informasiyanın operativ şəkildə yayılmasından  

ibarətdir. Dövri  nəĢrlərin  fasiləsiz  sürətdə çıxması  real  gerçə-

kliyi daim və ardıcıl olaraq təsvir etməyə imkan yaradır. Beləliklə, 

nəĢrin  hər  bir  sonrakı  buraxılıĢı  mövzu, məzmun və  forma cə-

                                                           
*
 Qeyd: Monoqrafiyanın bu fəsli Bakı Dövlət Universitetinin “Universitetdaxili 

50+50 qrantlar proqramı” (2012-2013-cü tədris ili üçün) layihəsi çərçivəsində 

hazırlanmıĢdır. 
109

 Əliyev F., Ağayev ġ. Azərbaycanda elmin problemləri və inkiĢaf pers-

pektivləri. – Bakı: 2011, s. 13. 
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hətdən  bağlı  olduğu  əvvəlki   nəĢrlərin  davamı  kimi  nəzərdən  

keçirilir. Dövri nəĢrin tematik profilinin, mövzu dairəsinin çərçi-

vələri ilə müəyyənləĢdirilmiĢ informasiyanın xarakteri onun oxucu 

ünvanı ilə də bağlıdır. Ġnformasiyanın xarakteri və oxucu ünvanı 

sərlövhəyə, tərtibatın xarakterinə və nəĢrin dövriliyinə təsir edir.  

Dövri nəĢrlər gündəlik, həftəlik, aylıq, rüblük kimi zaman in-

tervalında çap olunur. Dövri nəĢrlərin aĢağıdakı növləri vardır: 

Qəzet -  müəyyən edilmiĢ vaxt intervalı ilə çıxan, rəsmi  ma-

terialı əhatə edən aktual, siyasi, elmi və operativ dövri  nəĢrdir. Ti-

pindən  və təyinatından  asılı  olaraq,  nəĢr  həftədə 1-7 dəfə müx-

təlif tiraj və formatda çıxır. Qəzetlərin  xüsusi buraxılıĢları olur. 

Bülleten – hər hansı bir təĢkilatın rəsmi materiallarını  əhatə 

edir. Dövri bülletenlərin daimi rubrikasiyası olur.  Bülletenlərin 

normativ, soraq, reklam, bülleten - xronika, bülleten-cədvəl, statis-

tik  növləri var. 

Təqvim – müxtəlifliyi ilə seçilir. Dövriliyinə görə  həftəlik, 

aylıq, illik ola bilər. Bundan əlavə, kəsilən, aĢırma  və kitab tipli 

təqvimlər var. 

Referatda hər hansı bir problem yazılı, yaxud kütləvi Ģəkildə 

məruzə ilə qısa Ģərh olunur. 

Ekspress informasiya – cari aktual məqalələrin referatını və 

analoji hadisələri özündə əks etdirən operativ məlumat nəĢridir. 

 Jurnal ictimai, siyasi, elmi və digər məsələlərə dair  məqalə 

və referatları əhatə edən, daimi rubrikasiyası olan rəsmi təsdiq-

lənmiş dövri nəşrdir. 

Müasir nəĢriyyat praktikasında jurnalları aĢağıdakı növlərə 

ayırırlar: elmi, elmi-kütləvi, istehsalat-praktiki, kütləvi, ədəbi-

bədii, referativ. 

Jurnalların oxucu ünvanı geniĢdir. Bu, oxucunun peĢəsindən, 

fəaliyyət sahəsindən, ixtisasından, yaĢından, cinsindən, ümumi 

mədəni səviyyəsindən  asılıdır. 

 Oxucu ünvanına görə jurnallar iki qismə bölünür: 
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1. Kütləvi oxuculara istiqamətlənmiş jurnallar 

2. Mütəxəssislərə yönəldilmiş xüsusi ixtisas jurnalları. 

Kütləvi jurnallara elmi-kütləvi, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii 

jurnalları aid edirlər. Prinsipcə, onların kifayət qədər  geniĢ ünvanı 

konkret oxucu qrupları üzrə, məsələn, yaĢ, cins və hər hansı baĢqa 

əlamətlər nəzərə alınmaqla fərqləndirilə bilər. Lakin kütləvi jur-

nalların oxucularını həmiĢə belə bir cəhət birləĢdirir ki, onlar jur-

nalın məzmununa münasibətdə mütəxəssis olmurlar
110

.   

Elmi-kütləvi jurnallar elm, mədəniyyət və təcrübi fəaliyyət 

sahələrində nəzəri və ya eksperimental araĢdırmalar haqqında mə-

qalə və materialları əhatə edir. Bu tip jurnalların funksional təyi-

natı elmi dünyagörüĢünün təĢəkkülünə təkan vermək, oxucunun 

bilik səviyyəsini  geniĢləndirmək, elmin, texnikanın, mədəniyyə-

tin, incəsənətin nailiyyətlərini kütləviləĢdirməkdir. Elmi-kütləvi 

jurnallarda  praktik, əyləncə və ədəbi-bədii  xarakterli  materiallar  

da nəĢr olunur. 

Kütləvi jurnallar elmi-kütləvi jurnalara yaxındır. Kütləvi jur-

nallarda idman, məiĢət, mədəniyyət və s. məsələlərə dair material-

lar verilir və geniĢ oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulur. Bu tip 

jurnallar həyatın müxtəlif sahələrini əhatə edir və tematikası geniĢ 

məsələlər dairəsini əks etdirir. 

İctmai-siyasi jurnal aktual ictimai-siyasi tematikalı  material 

və məqalələri əhatə edir. GeniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə  tutu-

lur.  Bu jurnallarda satirik və yumoristik əsərlər, habelə müəyyən 

sahələrə aid olan məlumatlar, elmi-kütləvi informasiya da dərc 

oluna bilər.  

                                                           
110

 Соловьев В.И., Рябинина Н.З.Редакторская подготовка периодических 

изданий: Учебное пособие. - М.: 1993.   

http://www.hi-edu.ru/e-books2/RedPodgotPeriodIzd/index.htm 

 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

92 

 

Ədəbi-bədii jurnallarda əsasən müxtəlif janrlara aid olan 

bədii ədəbiyyat əsərləri, publisistik və tənqidi məqalə və material-

lara yer alır. 

Kütləvi jurnalların təsvir olunmuĢ növləri nəinki kütləvi 

oxucunun müxtəlifliyi baxımından, habelə regional, milli təsisatı, 

həm də nəĢr edən təĢkilatın mənsubiyyət əlamətləri üzrə fərqlən-

dirilə bilər. 

Mütəxəssislərə yönəldilmiĢ xüsusi (ixtisas) jurnallarının da-

irəsi geniĢ deyil. Bu cür jurnalların tipoloji sərhədlərinin müəy-

yənləĢdirilməsi növlərin yayğınlığının qeyri-müəyyənliyi  üzün-

dən mühüm çətinliklər ortaya çıxır. Xüsusi rəsmi informasiyanı 

yaymaq bu jurnalların məqsədini təĢ-kil edir.  

Xüsusi jurnal qrupunda elmi jurnallar ayrıca fərqləndirilir. 

Elmi jurnallar nəzəri tədqiqatlar haqqında məqalə və materialları, 

eləcə də, elmi iĢçilər üçün nəzərdə tutulmuĢ tətbiqi xarakterli ma-

terialları əhatə edir. 

Məqsəd təyinatından asılı olaraq, elmi jurnallar elmi-nəzəri, 

elmi-praktik və elmi-texniki növlərə ayrılır. 

Elmi-nəzəri jurnallar fundamental və tətbiqi elmlərin ən ye-

ni nailiyyətlərini əks etdirir. Bunlar MEA-nın, onun filiallarının, 

sahə akademiyalarının, akademik elmi-tədqiqat qurumlarının, elmi 

cəmiyyətlərinin, ali təhsil müəssisələrinin jurnallarıdır. Onların 

tərkibinə özündə ümumelmi, fundamental xarakterli informasiyanı 

əhatə edən jurnallar, müxtəlif sinifləri təĢkil edən çoxsaylı jurnal-

lar da daxildir. Demək olar  ki, bütövlükdə jurnalların bu qrupu-

nun oxucuları baĢlıca olaraq alimlər və yüksək ixtisaslı mütəxəs-

sislərdir. 

Elmi-praktik jurnal elmi jurnalların xüsusi növünü təĢkil 

edir. Bu jurnallar peĢəkar fəaliyyəti elmi araĢdırmaların nəticələ-

rinə istinadlanan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulur, praktik təcrü-

bənin nəzəri səviyyədə anlaĢılmasını tələb edir və elmi nailiyyətlə-

rin praktikaya tətbiqi ilə bağlıdır. Sözügedən jurnallar özlərində 

həm də tətbiqi səciyyəli nəzəri materialları, həm də sırf təcrübi 
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məzmunlu materialları əhatə edir. Belə jurnallarda istehsal tema-

tikasına aid olan məlumatlar, metodik məsləhətlər, yeni texniki 

həll yolları, texnologiyalar haqqında informasiya dərc olunur. 

Təcrübi xarakterli elmi jurnalların təyinatı müxtəlif peĢələr-

dən olan mütəxəssislərə praktiki məsələlərin həllinə və onların ix-

tisasını artırmasına yardım etməkdən ibarətdir.  

Elmi-texniki jurnallar müstəqil qrup təĢkil edir. Bu jurnalla-

rın profili texniki elmlərlə bağlıdır. Meydana gəlməsi və inkiĢafı 

təbiət elmlərinə, texnikanın və isthesalın müxtəlif sahələrindən əl-

də olunan empirik biliklərə istinadlanan texniki elmlər vasitəsilə 

elm bilavasitə məhsuldar qüvvəyə çevrilir. Məhz buna görə də, 

elmi-texniki jurnallar cəmiyyətin sivilizasiyasına mühüm təsir 

göstərən nəĢrlərə aiddir. Bu jurnalların məqsəd təyinatı elmin tex-

nika ilə əlaqəsinin konkret məsələləri ilə bağlıdır
111

. 

Elmi jurnallar elmi ictimaiyyət üçün daha çox əhəmiyyət 

kəsb etdiyindən, onlardan daha ətraflı bəhs etməyi məqsədəuyğun 

hesab edirik. Mətbəənin icadından 200 il sonra 1665-ci ildə ilk el-

mi jurnallar nəĢr olunmağa baĢlamıĢdır. Ġlk elmi jurnal Parisdə 

nəĢr olunan “Journal de Scavans” hesab olunur
112

. Elmi jurnallar 

XVII əsrdən etibarən nəĢr olunmağa baĢlasa da, yalnız XIX əsrdə 

elmi tələblərə tam cavab verəcək Ģəkildə nəĢr edilmiĢdir. XX əsrdə 

isə müasir standartlar əsasında elmi jurnalların nəĢri geniĢ vüsət 

almıĢdır.     

Türkiyədə iĢıq üzü görən ilk elmi jurnal “Cəmiyyəti- Elmiy-

yeyi-Osmaniyyə” adlı qurum tərəfindən nəĢr olunan “Ülum və 

maarif, Ticarət və sənayə dair Məcmueyi-fünun”dur.  

                                                           
111
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Azərbaycanda ilk elmi jurnal Bakı Dövlət Universitetinin or-

qanı olan və 1921-ci ildən nəĢr olunmağa baĢlayan “Azərbaycan 

Universiteti xəbərləri” hesab olunur
113

.  

Ənənəvi olaraq, elmi jurnalların nəĢri prosesini 4 mərhələyə 

ayırırlar: 

 hazırlıq – məqalə müəllifi məqaləsini jurnal redaksiyasına 

göndərir; 

 məqalənin dəyərləndirilməsi – redaksiya heyətindəki rəyçi-

lər tərəfindən məqalənin qiymətləndirilməsi, qəbul olun-

ması, uyğun görülməməsi; düzəliĢlərin aparılması üçün 

müəllifə göndərilməsi; 

 jurnalın nəĢr və abunəçilərə göndərilməsi; 

 arxivləmə və indeksləĢmə - kitabxanalar jurnalın əvvəlki 

saylarını arxivlərinə göndərirlər. Xülasələndirmə və in-

deksləĢmə ilə məĢğul olan qurumlar isə əvvəllki nömrələri 

indekslərinə qoyurlar
114

.   

Qeyd olunan ikinci və üçüncü mərhələnin müddəti 6-18 aydır.   

Beləliklə, demək olar ki, dövri nəĢrlərin növlərinin diapazo-

nu geniĢ və çoxcəhətlidir: gündəlik kütləvi qəzetdən illik kütləvi 

təqvimədək; kütləvi jurnaldan peĢəkarlara ünvanlanmıĢ xüsusi jur-

nala qədər. 

Jurnal janrları 

 

Jurnallarda  nəĢrin  forması  məsələsi, informasiyanın çatdı-

rılması dövi nəĢrlərin informativlik məsələləri ilə birbaĢa bağlıdır. 

Janrın təĢəkkülü hər Ģeydən öncə məzmunun hansı  yaradıcılıq 

metodları və vasitələrlə ifadə olunmasından asılıdır, bu isə öz növ-

                                                           
113
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bəsində aparılan iĢin məqsədi və yaxud əsərin  məqsəd təyinatı ilə 

Ģərtlənir. 

Beləliklə, janr haqqında nəinki əsərin formasını, habelə onun  

təĢəkkülünün ilkin  Ģərtlərini  nəzərdə tutaraq, bu zaman janrın  

hansı  istiqamətə  (analitik-təhlil, informativ, publisistik, bədii  və  

yaxud hər hansı bir qarıĢıq istiqamətə) mənsub olması  mövqeyin-

dən  nəzərdən  keçirərək bəhs  etmək  olar.  Bütövlükdə  jurnal 

nəĢrlərində jurnalistikada, elmi və ədəbi-bədii  yaradıcılıq-da 

istifadə  olunan təqribən bütün  janrlar  tətbiq  edilir. 

Nəzəriyyədə janrların  təsnifatı onların 3 qrupa bölünməsini 

nəzərdə tutur: informativ, analitik, bədii-publisistik. 

İnformativ janr xronika, qeyd, müsahibə, reportaj,  informa-

siya, hesabat kimi növlərə ayrılır. Ġnformativ  materialların ümumi 

məqsədi – fakt, hadisə, hal, haqqında  məlumat verməkdir. Ġnfor-

mativ janrlar, bir qayda olaraq, dərin təhlilə varmadan, sadə, ilkin 

informasiyadan istifadə edirlər. Operativlik, aktuallıq, informativ 

janrlara münasibətdə irəli sürülən ümumi tələblərdir. Lakin infor-

masiya  üçün əsas götürülmüĢ fakt əsassız ola bilməz. Jurnallarda 

informativ janrlar peĢəkar informasiyanın lakoniklik tələbinin ger-

çəkləĢdirilməsini təmin edir. Mütəxəssislər tematikası sahənin ak-

tual istiqamətlərini əks etdirən ən  mühüm peĢəkar tədbirlər – 

konfranslar, simpoziumlar, seminarlar haqqında məlumat alırlar. 

Ən lakonik (qısa və aydın) informativ janr məhz informasiyanın 

özüdür. O, bir qayda olaraq “xronika”, “informasiya” rubrikaları 

ilə təqdim edilir. Bu janrın baĢlıca fərqləndirici  cəhəti ondan 

ibarətdir ki, onun məqsəd təyinatı 3 sualla  məhdudlaĢır: Nə? Ha-

rada? Nə zaman?  

Bu xarakterli jurnallarda informasiyanın məzmunu  müxtəlif 

xarakterli olur: ümumdövlət və bölgə (regional) əhəmiyyətli  təd-

birlər, hər hansı bir obyektin istifadəyə verilməsi, baxıĢların  keçi-

rilməsi, ictimai  komissiyaların  yaradılması  və  s. 

Hesabat hadisələri ciddi ardıcıllıqla nəzərdən keçirən hər 

hansı bir tədbir haqqında məlumat verən informativ janrdır. Hesa-
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batda tədbirin bütün mərhələlərinin, qəbul olunmuĢ qərarların iĢıq-

landırılması nəzərdə tutulur. Bu janra informasiyanın elə cəhətləri 

xasdır ki, redaksiyalara - “xüsusi” hesabat, “elmi” hesabat an-

layıĢlarından istifadə etməyə imkan  verir. 

İntervü mətbuatda çap edilmək üçün müxbirin bir və ya bir 

neçə Ģəxslə apardığı müsahibədir. Müsahibə materialının Ģərhi 

(ifadəsi, xülasəsi) verilmiĢ suallara cavablar Ģəklində təqdim olu-

nur.   

Reportaj mühüm informativ janrlardan biridir.  Reportajlar-

dan baĢ vermiĢ hadisə sənədlərlə, faktlarla, Ģahid ifadələr ilə real 

Ģəkildə əks edilir.  

Analitik - təhlili janrlar aĢağıdakı növlərlə təmsil olunur: mə-

qalə, korrespondensiya (müxbir məlumatı, məktubu), Ģərh, resen-

ziya, icmal. 

Analitik janrlar daha miqyaslı və əsaslı olaraq jurnallarda 

aparıcı mövqe tutur. Onların məqsədli istiqamətlənməsi eynitipli 

hallara mənsub olan faktlar məcmusunun dərin tədqiqini, hərtərəf-

li təhlilini verməkdir. 

Analitik materiallarda faktların Ģərhi, müqayisəsi, qarĢılıqlı 

əlaqəsi və qarĢılıqlı asılılığı, məntiqi nəticələrin, nəzəri ümumiləĢ-

dirmələrin, təcrübi məsləhətlərin mövcudluğu mütləqdir. Elmi mə-

qalənin konkret növündən və elmi  araĢdırmanın sahəsindən asılı 

olmayaraq, məna aspektlərinin  aĢağıdakı stukturu üzə çıxır: təd-

qiqatın  predmeti və yaxud  mövzusu, tədqiqatın aparıldığı elm sa-

həsi, tədqiqatın  məqsədi, predmetə baxıĢ tərzi və yaxud predmetin  

nəzərdən  keçirildiyi tərəf, tədqiqat obyektinin təyinatı, tədqiqatın 

növü, tədqiqatın metodu, istifadə olunan materiallar, tədqiqatın 

aparıldığı Ģərait, konkret nəticələr, tədqiqat  nəticəsində təklif 

olunmuĢ obyektin texniki səmərəliliyi, tədqiqatın iqtisadi cəhəti 

(tərəfi), əsaslandırılmıĢ obyektin dəyəri. 

Resenziya (tənqidi rəy) müxtəlif profilli jurnallar üçün geniĢ 

yayılmıĢ analitik janrdır. Resenziyalar üzərində iĢləyərkən redak-

tor bu anaitik qrupun bütün janrlara münasibətdə irəli sürülən 
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ümumi tələbləri rəhbər tutmalıdır. Resenziya yalnız nəĢri təĢkil 

edən hissələrin sadalanması və yaxud məzmunun əsas aspektləri-

nin Ģərhini deyil, habelə nəĢrin ümumi xarakteristikasını və qiy-

mətləndirilməsini özündə əks etdirməlidir. 

Bədii publisistik janrlar jurnal janrlarının ən mürəkkəblərin-

dəndir. Bu qrupa oçerk (hekayə Ģəklində qısa bədii əsər), felyeton, 

rəsm, pamflet (həcv) daxildir. 

 

Müəllif əlyazması üzərində redaktor işi 

 

Hər bir materialın redaktə olunması prosesində redaktor hər 

Ģeydən öncə müəllifin mövzu seçimini, bu mövzunun iĢlənməsi 

səviyyəsini və materialın ədəbi cəhətdən iĢlənməsini qiymətləndir-

məlidir. Redaktor  müəllifin mövzu seçimini qiymətləndirərkən 

onun aktuallığına diqqət yetirir, bu zaman həll olunan məsələnin 

nəzəri və təcrübi əhəmiyyətini, orijinallığını, yeniliyini, habelə 

jurnalın profilinə uyğunluğunu nəzərə alır. Konkretlik elmi nəĢrlə-

rə münasibətdə irəli sürülən əsas tələblərdən biridir. GeniĢ, kifayət 

qədər konkret olmayan mövzu, onun dərindən iĢlənilməsini çətin-

ləĢdirir, oxucu ünvanının dəqiq müəyyənləĢdirilməsi imkanlarını 

aradan qaldırır.  

Məqalələrdə, xüsusilə elmi məqalələrdə təqdim olunan in-

formasiyanın müxtəlifliyi, çoxcəhətliliyi səbəbindən redaktor 

onun qiymətləndirilməsinə fərqləndirici yanaĢma nümayiĢ etdir-

məlidir. Hər bir faktın, hər bir elementin elmi, obyektiv izaha ma-

lik olması baĢlıca, əsas tələb olmalıdır. Bu, informasiyanın oxucu 

tərəfindən həqiqi və dəqiq qəbul olunması üçün zəruri Ģərtdir. La-

kin unutmaq olmaz ki, çatdırılan məlumatların həqiqiliyinə və də-

qiqliyinə baxmayaraq, onlar hadisəni, problemi bütövlükdə səciy-

yələndirmək üçün kifayətedici olmaya bilər. Bu faktlar yetərincə 

etibarlı olmalıdır və material məzmunun predmetini hərtərəfli əha-

tə etməlidir. Bununla yanaĢı, informasiyanın köhnəlməsi xüsusiy-

yətlərini də nəzərə almaq lazımdır. 
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Faktik material üzərində iĢ zamanı müəllifin həll etdiyi əsas 

vəzifələr aĢağıdakılardan ibarətdir:  

1. Faktik  materialın  davamlılığının,  onun  mühümlüyünün,  

yeniliyi baxımından qiymətləndirilməsi;  

2. Faktiki materialın kifayət qədər  tam  təmsil  olunub-olun-

mağının qiymətləndirilməsi; 

3. Faktların dəqiqliyinin və həqiqiliyinin qiymətləndirilməsi. 

 Sitatlar faktik materialın xüsusi formalarındandır. Elmi 

məqalənin, xüsusilə icmal məqaləsinin redaktoru qarĢısında adətən 

onların prinsipial zəruriliyi haqqında məsələ durmur. Elm varislik 

əsasında inkiĢaf etdiyi üçün sələflər tərəfindən aparılmıĢ araĢ-

dırma nəticələrinin iqtibas məqalə olunması çox zaman labüddür. 

Ġqtibaslar məqalə müəllifi üçün öz nəzəri müddəalarını inkiĢaf 

etdirməkdə istinad, dayaq rolunu oynayır. Bu iqtibasların məz-

munundan çıxıĢ edərək, nəzərdən keçirilən halın və yaxud hadisə-

nin obyektiv surətdə səciyyələndirilməsi və nəticələrin formalaĢdı-

rılması üçün zəruri olan inandırıcı sübutlar sistemini qurmaq olar. 

Müəllifin gətirdiyi ayrı-ayrı mühakimələrin, habelə güman olunan 

nəticələrin əsaslandırılması sübutu üçün də iqtibaslardan istifadə 

oluna bilər. Bütün hallarda istifadə olunan iqtibasların sayı 

optimal olmalıdır.   

Əsərin qurulması hər Ģeydən öncə onun məqsədli təyinatının 

yerinə yetirilməsini, çatdırılan informasiyanın oxucu tərəfindən 

asanlıqla və dəqiq qavranılmasını təmin etməlidir. Əsərin kom-

poziyası nəzərdən keçirilərkən onun tərkib hissələrə (giriş, əsas 

hissə və nəticə) ayrılması məqsədəuyğundur. Təbiidir ki, baĢlıca 

vəzifələrdən biri əsas hissənin qurulmasının qiymətləndi-ril-mə-

sindən ibarətdir. Onun həlli zamanı redaktor mətnlərin struktur xü-

susiyyətlərini (təhkiyəvi, təsviri və mühakimələr üzərində qurul-

muĢ) nəzərə almalıdır. Təhkiyələrin və təsvirlərin qiymətləndiril-

məsi zamanı baĢlıca diqqəti aĢağıdakılara yönəldirlər: əsas faktlar 

nə dərəcədə uğurla seçilmiĢdir, mahiyyət aydındırmı, Ģərhin zəruri 
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ardıcıllığına əməl olunurmu, bir hadisənin digəri ilə bağlılığı baĢa 

düĢülürmü? 

Mühakimələr nəzərdən keçirilərkən mühakimə və nəticə ara-

sındakı struktur asılılığına istinad edilir. Əgər mühakimədə nə isə 

sübut olunursa, dəlillərin dəqiqliyi yoxlanılır. Təsviri səciyyəli 

mətnlərdə tərkib hissələrin faktiki materiallının yoxlanılması, mü-

hakimələrdə isə bir fikrin digərindən törəməsinin qiymət-lən-diril-

məsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir.  

Qeyri bədii ədəbiyyat əsərlərinin strukturu materialın ifadə 

olunmasının ardıcıllığı, onun müxtəlif hissələrinin qarĢılıqlı müna-

sibətlərinin məntiqiliyi və mütənasibliyi ilə fərqlənir. Bu struktur 

predmetin inkiĢafının xarakteri və daxili məntiqi, əsərin janr xü-

susiyyətləri, eləcə də, müəllifin ifadə tərzi ilə Ģərtlənir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, janrından, həcmindən asılı olmayaraq 

məqalələri üç tərkib hissəyə ayırmaq olar: giriĢ, əsas hissə və nəti-

cə. 

Əsərin giriş qismi oxucunu materialı qavramağa hazırlamalı-

dır. Burada müəllif əsərin məzmununu, onun nəzərdən keçirilmə-

sinin aspektlərini qeyd etməlidir. Redaktor bu hissənin yığcam 

halda əsərin əsas məzmununu təkrar etməməsinə nəzarət etməli-

dir. Əsərin bu hissəsi oxucuda əsərə məqsədyönlü maraq oyatma-

lıdır. 

Əsərin əsas hissəsinin vəzifəsi müəllif konsepsiyasını tam 

həcmdə əks etdirmək, əsərin məzmununu bütövlükdə açmaq, onun 

ideyasını gerçəkləĢdirməkdir. Bu struktur  hissəsi predmet və 

yaxud hadisə haqqında material müəllifinin ifadə etdiyi tədqi-qatın 

təhlili və sintezi əsasında yeni  biliyin formalaĢmasına  xidmət 

edir. 

Əsərin nəticə qismi oxucu qavrayıĢının məntiqi və psixologi-

yası baxımından zəruri olan sonluq rolunu oynayır. Burada araĢ-

dırmanın nəticəsinə yekun vurulur, əsas nəticələr qısaca və dürüst 

ifadə olunur, məsləhətlər verilir, məsələnin bundan sonra da araĢ-

dırılmasının mümkün yolları göstərilir. 
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Bəzən elmi jurnallarda nəzərə çatdırılması önəm kəsb edən 

hər hansı bir fikir, ifadə və ya cümlə səhifənin kənarında verilərək 

fərqləndirilir (Əlavə 30). 

Əsərin stukturunun redaktor tərəfindən qiymətləndirilməsi-

nin baĢlıca meyarları məzmunun ifadə olunmasının bütövlüyü, sis-

temliliyi, tələblərə uyğunluğu və əlaqəliliyidir. Tamlılıq prinsipi 

əsərin strukturunun qiymətləndirilməsinin dialektik vəhdəti kimi 

yanaĢılmasını, onların qırılmaz Ģəkildə və qarĢılıqlı əlaqədə nə-

zərdən keçirilməsini tələb edir. Bu baxımdan elmi məqalənin 

strukturu onu təĢkil edən bütün komponentlərin vəhdəti, struktu-

run hər bir elementi isə bütövlükdə məqalənin bir qismi kimi təm-

sil olunmalıdır. Bu prinsipin pozulması materialın ifadə olunma-

sında sistemsizliyə gətirib çıxarır.  

Sistemlilik meyarı məqalənin vahid məntiqi strukturunu ay-

dınlaĢdırmaq, onun ayrı-ayrı fraqmentlərini sistemin qarĢılıqlı əla-

qədə və qarĢılıqlı hərəkətdə olan elementləri kimi təqdim etmək 

imkanı verir. Həmin meyar ciddi qüsuru elmi məqaləni təĢkil edən 

müxtəlif elementlərin formal, mexaniki cəhətdən birləĢdirilməsini 

görmək və vaxtında aradan qaldırmaq imkanı yaradır. 

Uyğunluq meyarı bu və ya digər mətn fraqmentinin həcmi-

nin onun məna əhəmiyyətinə, dərk olunma həcminə uyğunluğunun 

müəyyənləĢdirilməsini nəzərdə tutur. Bu  prinsip əsərin struktu-

runu onun mətnin oxucu tərəfindən qavrayıĢı xüsusiyyətlərinə uy-

ğunluğu baxımından qiymətləndirmək  imkanı  verir. 

Bağlılıq meyarı materialın sistemləĢdirilməsinin müəllif 

prinsipini, mətnin müxtəlif hissələrinin mütənasibliyinin xarakteri-

ni, müəllif tərəfindən seçilmiĢ ifadə olunma ardıcıllığının səmərə-

liliyini aydınlaĢdırmaqda redaktora yardım edir. 

Redaktor əsərin strukturu üzərində iĢləyərkən müəllifə mate-

rialın təqdim olunması ardıcıllığına, ayrı-ayrı fraqmentlərin nisbə-

tinə dəyiĢikliklər etməyi təklif edə bilər. DüzəliĢ zamanı mətnin ti-

pinin nəzərə alınması vacibdir. Belə ki, ifadənin təsviri tipi məz-

muna xələl gətirmədən mətnin müxtəlif hissələrinin yerinin dəyiĢ-
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dirilməsini mümkün hesab edir. Hekayə səciyyəli mətndə yerdə-

yiĢmələri yalnız ifadədə xronologiyanı qorumaq Ģərtilə etmək olar.  

Əlyazmanın ədəbi səviyyəsi onun kommunikativ dəyəri, 

müəyyən üsluba və dil normalarına uyğunluğu mövqelərindən qiy-

mətləndirilir. 

Təhlil gediĢində dil-üslub normalarının və üslubun müəllifə 

xas olan fərdi üsullarının pozulmasını fərqləndirmək lazımdır. Bu, 

redaktoru fərdi zövqlərinə uyğun olan düzəliĢlərdən çəkindirər, 

müəllif ifadəsinin redaktor ifadəsi ilə əvəzlənməsi təhlükəsini ara-

dan qaldırar. 

Elmi məqalədə istifadə olunan leksik vasitələrin fərqləndirici 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu vasitələr böyük məna tutumu 

olan, semantik cəhətdən yüklənmiĢ sözlərin yüksək faizinə malik-

dir. ÜmumiləĢdirici sözlərdən də istifadə olunması səciyyəvidir. 

Bu cür sözlər tədqiqatın gediĢini və nəticələrini xülasə etmək üçün 

lazım olur. Mətnlərdə terminlər və terminoloji söz birləĢmələri 

mühüm yer tutur. Bunlar informasiyanın tutumlu, aydın və lako-

nik tərzdə ifadə olunmasına, bu informasiyanın birmənalı surətdə 

baĢa düĢülməsinə yardım edir. Redaktordan terminologiyanın 

standartlaĢmasına, dövriyyəyə ilk dəfə daxil olunan, lakin mətnin 

kontekstindən anlaĢılmayan terminlərin izahına nail olunması tə-

ləb edilir. 

Terminoloji məntiq xeyli dərəcədə çoxmənalılıq xüsusiyyəti-

nə malik olduğuna görə yalnız yeni deyil, habelə hamı tərəfindən 

qəbul olunmuĢ terminləri də, izah etmək, onların müəllif tərəfin-

dən hansı mənada iĢlədildiyini sübut etmək zərurəti meydana çıxa 

bilər. 

Ġfadənin qrammatik - üslubi vasitələrinin qiymətləndirilməsi 

redaktordan böyük diqqət tələb edir. Ġnformasiyanın tezliklə və 

adekvat surətdə qavrayıĢına adətən düzgün qrammatik formaya 

malik olan sadə bitmiĢ cümlələr yardım edir. Daxili əlaqələrin 

xeyli sayı ilə seçilən mürəkkəb, yüklənmiĢ, ağır cümlələr mətnin 

baĢa düĢülməsini çətinləĢdirir. Oxucu bu cür mətni nəzərdən keçi-
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rərkən vaxtını qeyri-məhsuldar Ģəkildə onun mənasının təhlilinə 

və izahına sərf etməli olur. Buna görə də, mürəkkəb cümlələri, bir 

qayda olaraq, sadə cümlələrə parçalamaq məqsədəuyğundur. Təbi-

idir ki, bunu cümlələr arasında məntiqi qarĢılıqlı əlaqəni saxlamaq 

Ģərti ilə etmək lazımdır. 

Dilin lakonikləĢdirilməsi və informasiyanın sıxlaĢdırılması 

baxımından “qeyri-mətni” adlandırılan müxtəlif vasitələrin də bö-

yük əhəmiyyəti vardır. Formullar (düsturlar), cədvəllər, illüstrasi-

yalar bu cür vasitələrdəndir.  

Formullar, bir qayda olaraq, dəqiq və texniki elmlərə aid 

olan məqalələrdə vacib element hesab olunur. Bu formullar infor-

masiyanın yazılmasının unifikasiya olunmuĢ forması kimi müəy-

yən qanunauyğunluqları izah edir, hesablamaların müxtəlif cür 

üsullarını nümayiĢ etdirir, nəzəri nəticələri və texniki həll yollarını 

əsaslandırır, sübut vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Hər Ģeydən öncə re-

daktordan konkret bir formulun lazım olub-olmadığını, bu formul-

lardan mətnin həddindən artıq elmi Ģəklə salınması məqsədilə isti-

fadə olunub-olunmadığını müəyyən etmək tələb edilir.   

Məqalədə informasiyanın təqdim olunmasının rahat, əlveriĢli 

vasitəsi elmi məqalənin daha mürəkkəb elementi olan cədvəldir. 

Cədvəllər müxtəlif məlumatların sistemləĢdirilməsinə, bu məlu-

matların təhlili üçün rahat olan müqayisəli Ģəklə salınmasına yar-

dım edir, ayrı-ayrı parametrlər arasındakı asılılığı müəyyənləĢdir-

məyə imkan verir. Cədvəllərdə məlumatlar üfüqi və Ģaquli qrafa-

larda yerləĢir, yəni biri digərindən üfüqi və Ģaquli xətlərlə ayrılmıĢ 

sütunlarda qruplaĢdırılır. Cədvəlin əsas elementləri bunlardır: 

nömrələnmiĢ sərlövhə (baĢlıq), tematik baĢlıq, baĢlıq, yan tərəf, 

“quyruq” hissə, qrafalar bölgü, qeyd. 

Cədvəl mənimsənilmə üçün sadə və əlveriĢli olmalı, qavra-

yıĢ üçün əngəl ola biləcək artıq ünsürə malik olmamalıdır. Cədvə-

lin düzgün qurulması üçün mübtəda və xəbərləri dəqiq ayırmaq 

zəruridir. Mübtəda cədvəlin sərlövhəsinə dəqiq cavab verməlidir. 
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Cədvəl qurularkən elementlərin ciddi məntiqi tabeliliyinə əməl et-

mək labüddür. 

NömrələnmiĢ sərlövhə cədvəlin mətnlə əlaqəsini sadələĢdir-

mək üçün zəruridir. Mətndə cədvələ istinad bu Ģəkildə tərtib olu-

nur: 1-ci cədvəldə və yaxud göstərilən cədvəldə gördüyümüz kimi. 

Məqalədə olan yeganə cədvəlin nömrələnmiĢ sərlövhəsi ol-

mur. Tematik sərlövhə cədvəlin məzmununun obyektini müəyyən 

edir və mətndən asılı olmayaraq cədvəldən istifadəni təmin etmək 

üçün lazımdır. 

Ġnformasiyanın təqdim olunmasının kifayət qədər səmərəli 

vasitəsi illüstrasiyalardır. Cədvəldən daha çox əyaniliklə fərqlənən 

illustrasiyalar informasiyanın qavranılmasına yardım edir, ma-

terialı daha baĢa düĢülən və kütləvi Ģəklə salır. Ġllüstrasiyanın büt-

ün növlərindən istifadə oluna bilər: çertyojlar, sxemlər (cizgi və 

Ģtrixlərlə çəkilmiĢ rəsmlər və s.). Belə ki, qrafiklər və diaqramlar 

hər hansı bir həcmin bölgüsünü nümayiĢ etdirmək, ayrı-ayrı gös-

təriciləri müqayisə etmək, hər hansı bir prosesi təsvir etmək, diq-

qəti bu prosesdə dəyiĢikliyin xarakterinə yönəltmək üçün lazım 

olur. 

Ġllustrasiyaların redaktə olunmasına nəĢrdə onların yerləĢdi-

rilməsi zərurətinin prinsipial qiymətləndirilməsindən baĢlamaq la-

zımdır. Hər bir illustrasiya müəllif düĢüncəsinin inandırıcı təsdiqi 

kimi çıxıĢ etməli, mətni tamamlamalı, prosesin gediĢinin oxucu tə-

rəfindən daha aydın surətdə təsəvvür olunmasına yardım etməli-

dir. 

Növbəti mərhələ illustrasiya süjetlərinin redaktə olunması-

dır. Ġllustrasiyada bu nəĢr üçün xüsusilə vacib olan cə-həti aĢkara 

çıxarmaq və qeyd etmək lazımdır. FotoĢəkillər mətnə aid olma-

yan, oxucunu yayındıran detallardan azad edilməlidir. Ġllustrasiya-

lar üzərində mətni yazılardan çəkinmək lazımdır, bu yazıları rə-

qəmli iĢarələr əvəz etməlidir, həmin iĢarələr rəsmaltı yazılarda 

izah olunmalıdır. 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

104 

 

Son mərhələ - illüstrasiyalar və müĢayətedici mətnin redaktə 

olunmasıdır. Bütün illüstrasiyalar vahid sıra nömrələnməsi ilə 

nömrələnir və Ģəkilaltı yazılarla təchiz edilir. Ġllüstrasiyaaltı yazı-

lar qısa və dəqiq olmalı, illüstrasiyaların məzmununu izah etməli-

dir. 

Elmi jurnalların aparatının redaktəsi 

 

Dövri nəĢrlər arasında jurnallar nisbətən rəngarəng və geniĢ 

aparata malikdirlər. Belə ki, jurnalların aparatını iki hissəyə ayırır-

lar: 

1. ayrı-ayrı məqalələrin aparatı; 

2. bütünlükdə jurnalın aparatı. 

Redaktor müxtəlif janrların aparatını qiymətləndirərkən əsas 

elementlərin mövcudluğuna və onların tərtibat standartlarına ca-

vab verməsini yoxlayır.  

Jurnallarda dərc olunan məqalələrin vacib aparat elementlə-

rinə aĢağıdakılar daxildir:  

Müəllif haqqında məlumat; 

Tərtibçilər (məsələn, icmal məqalələrinin) və material üzə-

rində iĢləyən digər Ģəxslər haqqında məlumat; 

NəĢr olunan materialın sərlövhəsi; 

Sərlövhəaltı məlumat; 

Universal onluq təsnifat (UOT) indeksi
115

; 

Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat; 

Annotasiya, xülasə; 

Açar sözlər; 

Əlyazmanın redaksiyaya qəbul tarixi; 

Kolontitul. 

Redaktorun üzərində iĢə baĢlayacağı aparatın ilk elementi 

sərlövhədir. Jurnalda dərc olunan rəyin sərlövhəsi rəy verilən ma-

terialın (kitabın) biblioqrafik təsviri ilə əvəz oluna bilər. Sərlövhə-
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 http://udk-codes.net 
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nin qiymətləndirilməsi zamanı onun funksional keyfiyyətlərini nə-

zərə almaq lazımdır. Təcrübə göstərir ki, oxucu nöqteyi-nəzərin-

dən sərlövhə yalnız siqnal və informativ funksiya yerinə yetirir.  

Elmi məqalələrdə annotasiya və ya xülasənin verilməsi va-

cibdir. Annotasiyada məqalənin qısa məzmunu yer alır. Annotasi-

ya bir suala cavab verməlidir: məqalədə nədən danıĢılır? Annota-

siyada problem, nəĢrin məzmununun predmeti, tədqiqatın yerinə 

yetirilmə məqsədi və onun nəticələri, elmi yeniliyindən bəhs olun-

malıdır. Elmi məqalələrdə verilən “xülasə” məqalə aparatının va-

cib elementlərindən hesab olunur. Xülasədə məqalədə əldə olunan 

nəticələrdən bəhs olunur və məqalənin qısa icmalı verilir. Elmi 

jurnallarda xülasələrin bir neçə dildə verilməsi məqsədəuyğundur.  

Məqalə müəllifi haqqında məlumat məqalə sərlövhəsindən 

sonra verilir. Burada müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, 

iĢ yeri, yaĢadığı ölkənin adı verilməlidir (Əlavə 32). Kollektiv 

müəlliflərin adları onların təklif etdiyi ardıcıllıqla yazılmalıdır. 

Yuxarıda sadalanan digər məlumatlar müəllifin ad və soyadından 

sonra yer alar.  

BaĢ məqalənin müəllifi haqqında məlumat redaksiya rəyin-

dən sonra verilir və mətnin sonunda, sağ tərəfdə yerləĢdirilir. 

Mətndən sonra müəllifin iĢ yeri haqqında məlumat verilir.  

Tərcüməçi, rəssam və fotoqrafın üzərində iĢlədiyi material 

nəĢr olunan zaman onların adları və iĢlərinin xarakteri mətndən 

sonra verilir. Elmi jurnallarda məqalənin əvvəlində müəllif haq-

qında məlumatdan öncə səhifənin sol tərəfində UOT yer alır. UOT 

indeksləĢməsinin elmi-praktik və mədəni fəaliyyətin bütün sahələ-

rini əks etdirən materiallarda verilməsi vacibdir.  

NəĢr olunan materialın yeniliyinin vacib xarakteristikası 

onun redaksiyaya daxil olma tarixi hesab olunur. Əlyazmanın re-

daksiyaya daxil olma tarixi mətnin altında verilməlidir. Məsələn, 

“Qəbul edilmiĢdir ......”, “Material redaksiyaya daxil olmuĢdur...” 

və s.  
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Jurnallarda dərc olunan materialların biblioqrafik aparatı 

biblioqrafik istinad və biblioqrafik siyahı Ģəklində ola bilər. Məqa-

lələrdə yer alan istinadlar sətiraltı və mətndaxili olur. Elmi jurnal-

larda biblioqrafik təsvir əsasən istifadə olunan mənbələrin ardıcıl-

lığı və ya əlifba prinsipi ilə verilir. 

Hal-hazırda demək olar ki, nüfuzlu jurnalların əksəriyyətin-

də istinadlar və biblioqrafik siyahı MLA (Modern Languange As-

sociation)

 metoduna əsasən verilir. 

Jurnal aparatının vacib elementlərindən biri də buraxılış mə-

lumatlarıdır (Əlavə 25, 26, 28) . BuraxılıĢ məlumatlarına aĢağıda-

kılar daxildir: 
Jurnalın adı; 

Sərlövhəüstü və sərlövhəaltı məlumat; 

Redaksiya heyəti haqqında məlumat; 

Jurnalın nömrəsi; 

BuraxılıĢ məlumatları; 

Təsnifat indeksi; 

Beynəlxalq Standart Kitab Nömrəsi. 

NəĢrin adı jurnalın titul vərəqində və üzqabığında yerləĢdiri-

lir. BaĢlığın kolontitulda təkrarlanması məqsədəuyğundur. Sərlöv-

həaltı məlumat aĢağıdakıları əhatə edir: 
Tematikanı xarakterizə edən məlumatlar; 

Oxucu ünvanı; 

NəĢrin məqsəd təyinatı; 

Növü; 

NəĢr edən orqanın adı; 

Dövriliyi haqqında məlumat. 

Bu məlumatlar titul vərəqində və ya üzlükdə verilə bilər 

(Əlavə 28, 29). Redaksiya heyəti, redaktor haqqında məlumat titul 

vərəqinin arxa üzündə yazılır.    

ULAKBĠM
*
 mütəxəssisləri isə jurnalların aparatına aid olan 

elementləri aĢağıdakı Ģəkildə sıralayırlar
116

:  

                                                           

 http://www.mla.org/ 
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Cildin üzərində: 
Jurnalın adı: nəĢr edildiyi ölkənin dilində 

Jurnalın adının qısaltması 

NəĢr edən orqan 

ISSN 

Web ünvan 

Jurnalın nəĢrə baĢladığı tarix 

Cild-nömrəsi-ay-il 

NəĢr olunma intervalı 

Jurnalın adı: ingilis dilində 

Ġçindəkilər 

Jurnalın nəĢr tarixi 

Titul arxası məlumatlar: 
Jurnalın təsisçisi 

Məsul redaktor 

Redaksiya heyəti 

Rəyçilər 

Jurnalın indeksləndiyi məlumat bazaları 

Jurnalın ünvanı, internet ünvanı 

ISSN-ISSNE 

Jurnalın həmin sayının nəĢr tarixi 

Jurnalı nəĢr edən orqan 

Ġçindəkilər 

Məqalələrin təqdim olunma qaydaları 

Jurnalın loqosu 

Arxa cild 
Jurnalın adı 

Cild-nömrəsi-ay-il 

Ġçindəkilər 

Barkod 

Jurnalın loqosu 

Arxa cildin içərisi 
Ġçindəkilər 

Məqalələrin təqdim olunma qaydaları (ingilis dilində də olmalıdır) 

                                                                                                                                 
*
 http://uvt.ulakbim.gov.tr/ 

116
 Sert O., Anıl O., Aydan D. Türkçe dergilerin fiziksel özelliklerinin incelen-

mesi // Tarım, veteriner ve biyoloji bilimleri süreli yayıncılık 2. çalıĢtayı. 

TÜBĠTAK, ULAKBĠM, 2008, s. 72-73.   
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Müəlliflərə ödənəcək qanorar. 

Dövri nəĢrlərin aparatı bütövlükdə əsas mətni tamamlamaq, 

onu yaxĢı baĢa düĢmək, informasiya axtarıĢını asanlaĢdırmaq üçün 

nəzərdə tutulmuĢdur. Jurnal aparatının özünəməxsus cəhətləri 

vardır. Belə ki, jurnal aparatı kitab aparatı kimi soraq-köməkçi 

(içindəkilər, göstərici, kolontitul) və elmi-məlumat (annotasiya, 

əlavə) funksiyalarını yerinə yetirir.  

Türkiyəli mütəxəssislərin elmi jurnalların nəĢrində rast gəli-

nən problemlər və nəĢr keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı bir sıra 

fikirləri diqqəti çəkməkdədir. Belə ki, akademik yüksəlmələrdə, 

elmi dərəcələrin və adların verilməsi üçün SCI-yə (Science Citati-

on Index) daxil olan xarici jurnallarda məqalələrin nəĢri Türkiyədə 

dərc olunan jurnallara məqalə axınını azaltmıĢdır. SCI-də yer alan 

xarici jurnallarda qəbul edilməyən məqalələrin Türkiyədəki jur-

nallara yönləndirilməsi səbəbi ilə jurnalların səviyyəsi aĢağı düĢ-

müĢdür.  

Bundan əlavə, jurnal nəĢrində redaktor və rəyçilərlə bağlı çə-

tinliklərə nəzərə çarpmaqdadır. Bu sahənin araĢdırıcıları 

ULAKBĠM tərəfindən “rəyçi hovuzu”nun yaradılmasını təklif 

edirlər. Redaktor və rəyçilərin təhsilinin önəmli olduğu qeyd olu-

nur və magistratura pilləsində “elmi məlumatlar hazırlama və mə-

qalə yazılması” proqramının tədris edilməsi tövsiyə olunur.  

Jurnalların beynəlxalq məlumat bazalarına daxil edilməsi 

üçün əsas Ģərtlər jurnalın adının və məzmunun elmi olması, baĢ re-

daktor (editor in chief), redaktor köməkçilərinin (co-editors) və re-

daksiya heyətinin (advisory board) üzvlərinin beynəlxalq elmi 

müstəvidə tanınmasıdır. Ən önəmli nüanslardan biri də nəĢr olu-

nan məqalələrin səviyyəsidir. Belə ki, bəzən redaktorlar bey-

nəlxalq elmi müstəvidə tanınmıĢ alimlərin də məqalələrini dərc et-

məlidirlər
117

.  

                                                           
117

 Hazıroğlu R. Ulusal dergilerin Uluslararası veri tabanlarına katılma süreci // 

Tarım, veteriner ve biyoloji bilimleri süreli yayıncılık 2. çalıĢtayı. TÜBĠTAK, 

ULAKBĠM, 2008, s.27-28.  
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Redaktorun vəzifələri. Jurnalın nəĢri zamanı redaktorun və-

zifələri və öhdəlikləri haqqında bir çox tədqiqatçı araĢdırmalar 

aparmıĢdır
118

. A. Gülekon baĢda redaktor olmaqla jurnallarda çalı-

Ģan bütün iĢçilərin – mütəxəssislərin vəzifələrini aĢağıdakı kimi sı-

ralayır:  

- aktiv olaraq elmi araĢdırma aparmalıdırlar; 

- bu iĢə yetərincə zaman ayırmalıdırlar; 

- karyeralarında müəyyən bir nöqtəyə çatmalıdırlar və s.  

Redaktorun əsas vəzifələrindən biri də jurnalda çap olunan 

məqalələrdə nəĢr etikasının gözlənilməsinə nəzarətdir. Belə ki, el-

mi jurnallarda nəĢr etikasına uyğun olmayan məqamları aĢağıdakı 

kimi sıralamaq mümkündür: 

 bir məqalənin bir neçə jurnalda nəĢr olunması; 

 jurnalın hazırlanmasında zəhməti olmayanların adının anıl-

ması; 

 baĢqalarına aid məlumatı, nümunələri icazəsiz nəĢr etmək; 

 baĢqalarına aid əsərlərdən istinad verilmədən istifadə olun-

ması; 

 bir məqaləni hissələrə ayırmaqla nəĢr etmək; 

                                                           
118

 Arda, B. Bilimsel Bilgi Üretiminde Yayın Etiği Sağlık Bilimlerinde Süreli 

Yayıncılık – 2003, Türk Tıp Dizini, s. 1‐7; Yalman, A. Editör Sorunları ve 

Sorumlulukları. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2005, Türk Tıp Dizini, 

s. 270‐278; Gülekon, A. Yayın kurulları ve iĢlevleri. Sağlık Bilimlerinde Süreli 

Yayıncılık – 2006, Türk Tıp Dizini, s. 55‐57; Kozak N. Türkiyede ve dünyada 

dergi editörlüğü ve hakemlik sistemi / Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık ‐ 

2006 I. Ulusal Kurultay Bildirileri. s. 54‐62; Kutsal, Y.G. Editörün katkı ve 

sorumlulukları. Sağlık Bilimlerinde Süreli yayıncılık – 2006, Türk Tıp Dizini, s. 

67‐72; Göksoy E., Ġmamoğlu, A. Süreli yayınlarda editör ve yayın kurulu: 

sorunlar ve çözümler. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2007, Türk Tıp 

Dizini, s. 39‐43; Yılmaz, O. Biyomedikal dergilere gönderilen makalelerde bu-

lunması gerekli standartlar: Biyomedikal yayınların yazımı ve değerlendirilmesi 

ve Türk Tıp Dizini, 2008, s. 40. 
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 hər hansı məqaləni həm öz dilində, həm də xarici dildə 

nəĢr etmək. 

TÜBĠTAK “Turkish Journal of Chemistry” jurnalının redak-

toru Prof. B.Baysalın “XXI əsrdə elmi nəĢrlər” konfransındakı fi-

kirləri də çox maraqlıdır. Jurnalların beynəlxalq indekslərə daxil 

olma prosesini Ģərh edərkən yazır: “SCI-nin Philadelphiadaki mer-

kezine bir dergiyi indekste değerlendirmeleri amacı ile gönder-

diğinizi düĢünelim. Önce editörü inceliyorlar. Bu adam kim? Kaç 

yılda kaç yayın yapmıĢ? Ne kadar atıf almıĢ, yaptığı çalıĢmalar? 

Yazı kurulu için de benzer inceleme. Siz oraya dekanı, anabilim 

dalı baĢkanını koymuĢsunuz. Bilimsel etkinlikleri yetersiz! Niçin 

sizin derginizle uğraĢıp dünyayı aldatsınlar? Dergiyi inceliyorlar. 

Her sayı zamanında yayımlanıyor mu? Makalelere bakıyorlar. 

Yeterli bir lisan ve düzeyi var mı? Bir derginin sayfa düze-ni bile 

ilk bakıĢta bir fikir verir. TÜBÜTAK dergilerine bakınız. Belirli 

bir düzeye ulaĢmıĢtır”
119

.  

Rəy. Nüfuzlu elmi jurnalların çox sayda rəyçiləri olmalıdır. 

Əgər iki rəyçi tərəfindən məqaləyə müsbət rəy verilməzsə məqalə 

çap olunmur. Jurnalın redaksiya heyəti tərəfindən uyğun mütəxəs-

sisə rəyçilik üçün müraciət olunur və razılıq əldə olunarsa, o za-

man həmin alim jurnalda nəĢr olunacaq məqalələrə rəylər verir. 

Məsələn, Türkiyə Cümhuriyyəti NevĢehir Universiteti “Sosyal 

Elmlər Ġnstitutu Jurnalı”na rəyçi olmaq üçün bu sətirlərin müəllifi-

nə aĢağıdakı məzmunda məktub göndərilmiĢdir:  

 
Sayın Doç. Dr.  Vüsale MUSALI, 

 

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (NEUSBED) 

yayın hayatına başlamak üzere çalışmaktadır. İlk sayının eylül ayı içinde 

çıkarılması planlanmaktadır. Derginin sahibi Nevşehir Üniversitesi Rektorü 

Prof. Dr. Filiz KILIÇ, editörü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevki 
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 Yirmibirinci yüzyılda bilimsel yayıncılık: hedefler ve yaklaĢımlar, Ankara, 

TUBĠTAK, 2001.  
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ÖZGENER’dir. Dergi hakkında daha fazla bilgi icin lütfen 

http://edergi.nevsehir.edu.tr/index.php/sbe adresini ziyaret ediniz. 

Sayın hocalarımızın önerisi üzerine sizi hakemlerimiz arasında görmeyi 

arzulamaktayız. Kabul etmeniz halinde lütfen ------@nevsehir.edu.tr adresine 

bir e-posta gönderiniz. 

İlginize şimdiden teşekkür ederim. 

Saygılarımla, dergi editörü 

 

Rəyçinin təsirli, məhsuldar və ədalətli bir Ģəkildə calıĢması, 

Ģubhəsiz, elmi inkiĢafın önəmli tərəflərindən birini təĢkil etməkdə-

dir. Rəyçinin üç əsas vəzifəsi vardır: 

I. Qüsursuz, elmi Ģəkildə yazılmıĢ bir məqaləni qəbul 

etmək; 

II. Elmi səviyyəsi və yeniliyi olmayan yazını vaxt sərf 

etmədən qəbul etməmək; 

III. Elmi cəhətdən yüksək səviyyədə yazılmıĢ, fəqət bəzi 

düzəliĢlərə ehtiyac olan məqaləni təklif, fikir və 

qeydləri ilə nəĢr olunmasına nail olmaq.   

Prof. E.G.Kapçı yetkin rəyçinin əsas xüsusiyyət və vəzifələ-

rindən geniĢ Ģəkildə bəhs etmiĢdir. Tədqiqatçıya görə yaxĢı bir 

rəyçi ona müraciət olunan zaman qısa müddətdə cavab verməli, 

məqaləni qəbul etmirsə, səbəbini göstərməlidir. Məqalənin tədqi-

qat sahəsinə yenilik gətirmədiyini, araĢdırma metodunda yanlıĢlar 

olduğunu və s. qeyd etmək mütləqdir. Müəllifi deyil, məqaləni 

tənqid etmək lazımdır. Rəyçi özünü müəllifin deyil, oxucunun ye-

rinə qoymalı və məqaləyə auditoriyanın gözü ilə baxmalıdır. Sağ-

lam, obyektiv, qərəzsiz gerçəkliyə söykənərək, məqaləni qəbul et-

məmək olar
120

.   

Bir jurnalın redaktorundan rəyçilik təklifi alan alim belə bir 

təklifi qəbul edərkən bunun üçün lazımi zamanı ayırıb-ayıra bil-

                                                           
120

 Kapçı E.G. Hakemlik sürecindeki geliĢmelerin değerlendirilmesi: nasıl iyi 

bir hakem olunur? // 5. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı 

Bildirileri, 2010. 

http://uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/uay10/kapci.pdf 
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məyəcəyindən əmin olmalıdır. Rəyçi hesabatları üzərində aparılan 

analizlər gənc alimlərin yaĢlı alimlərdən daha çox zaman ayıraraq, 

daha diqqətli hesabatlar hazırladığını üzə çıxarmıĢdır. 

Rəyçiliyi obyektiv olaraq analiz edə bilmək və onu daha tə-

sirli və məhsuldar edəcək qaydalar  yaratmaq üçün əhəmiyyətli 

tədqiqatlar aparılmıĢdır. Belə ki, məqalə müəlliflərinin adının ano-

nim olmasının əhəmiyyətini qiymətləndirən 9 tədqiqatdan 4-ü bu-

nun müsbət keyfiyyət olduğunu vurğulamıĢdır. Digər 5 tədqiqat-

dan isə normal nəticə alınmamıĢdır
121

. 

Müxtəlif ölkələrdə məqalələrə rəy verilməsi və elmi nəĢr 

mərhələsini izləmək üçün bir sıra mərkəzlər yaradılmıĢdır. Ġngil-

tərə mənĢəli "Committee on Publication Ethics" (COPE) təĢkilatı 

müəlliflik, redaktorluq və məqalələrin rəyinin mexanizmlərini mü-

əyyən edir
122

. 

ABġ-da isə rəy mərhələsinə dövlət tərəfindən nəĢr olunan 

"Peer Review Bulletin" ilə nəzarət olunmaqdadır
123

. 

Elmi məqalələr nəĢr olunmazdan öncə jurnal redaktorları tə-

rəfindən qiymətləndirilmək və dəyərləndirilmək üçün iki, bəzən 

üç rəyçiyə göndərlilir.  

Elmi məqalələrin qiymətləndirilməsi üçün seçilən rəyçilərin 

öz sahələrində nəĢrlərə sahib olması kafi deyil. Bir rəyçinin izlə-

yəcəyi, diqqət yetirəcəyi ünsürlərə önəm verməsi, o sahədə bilik-

lərinin hərtərəfli olması, araĢdırmaları izləməsi, tədqiqatlarına ara 

verməməsi, müəyyən olunan müddət içərisində məqaləni qiymət-

ləndirib təqdim etməsi vacib Ģərtlərdəndir. 

Məlumdur ki, alimlərə və tədqiqatçılara rəyçiliklə bağlı 

dərslər keçilmir, mühazirələr oxunmur. Ancaq qiymətləndirilcək 

məqalə ilə birlikdə göndərilən formalardakı bəzi suallar rəyçinin 

dəyərləndirmədə diqqət yetirəcəyi xüsuslar üçün ipucu olmaqda-
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dır. Zaman-zaman eyni məqalə üçün iki fərqli rəyçidən çox fərqli 

iki rəy gəlir. Bir rəyçi üçün cox önəmli görünən bir cəhət, digəri 

üçün ikinci dərəcəli olur. Bəzi rəyçilərin ciddiliyi və obyektivli-

yində Ģübhə oyandıracaq vəziyyət ortaya cıxarsa, rəyçi siyahısın-

dan cıxarılır. 

Heç bir mütəxəssis, alim məqaləsinin rədd olunmasını istə-

mir. Elmdə olan insanlar da hər hansı bir elmi jurnaldan gələn 

rədd yazısı qarĢısında bəzən ciddi Ģəkildə ümidsizliyə qapıla bilir-

lər
124

. 

Tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti məqalələrinin nəĢr olun-

mayacağını öyrənərkən narahat olurlar. Aparılan araĢdırmalar gös-

tərmiĢdir ki, elmi jurnallara göndərilən məqalələrin 15 % birinci 

dəfə, 7,71 % ikinci dəfə rəyçilər tərəfindən qəbul edilməmiĢ və 

nəĢrinə icazə verilməmiĢdir
125

.  

Belə ki, məqalələri qəbul edilməyən tədqiqatçıların çox az 

hissəsi rəyçi və redaktoru günahlandırır. Əslində məqalənin qəbul 

edilməməsi rəyçilər tərəfindən yaradılan əngəl deyildir. 

Məlum olduğu kimi, elmi məqalələr XVII əsrin ortalarından 

nəĢr olunmağa baĢlamıĢdır. Elmi jurnallara rəyçilərin təyin olun-

ması isə 1750-ci ilə təsadüf edir
126

. 

Rəyçi kimdir və əsl rəyçi necə olmalıdır? Sahəsinin mütə-

xəssisi olan hər hansı bir tədqiqatçı eyni zamanda elmi jurnala 

rəyçi ola bilərmi? 

Əlli ilə yaxın elmi jurnallarda rəyçi olan Parkesə görə rəyçi 

məqaləni dəyərləndirməzdən əvvəl özü-özlüyündə bu suallara ca-

vab verməlidir: 

a) Mən bu məqalə üçün uyğun bir rəyçiyəmmi? Bəzi redaktor-

lar rəyçilərin fikirlərini öyrənmədən onlara məqalə gön-
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dərir, bəzi rəyçilər isə məqalənin mövzusu ilə əlaqəli olma-

dıqları halda onu qiymətləndirməyə çalıĢırlar.  

b) Bu məqaləni obyektiv olaraq qiymətləndirə biləcəyəmmi? 

Bəzən gələn məqalələrin müəllifləri ilə rəyçilər arasında so-

yuq münasibət olur. Rəyçilərin çoxu "akademik düĢ-

mən"lərinin məqalələrini yoxlamırlar. Yəni rəyçi bu zaman 

obyektiv olmayacağından qorxur.  

c) Bu məqalə nəticələri mənim tədqiqat sahəm və obyektimlə 

üst-üstə düĢürmü? 

d) Ġfadə və düzəltmələr aydındırmı? 

Aparılan araĢdırmalara görə nüfuzlu elmi jurnallara təqdim 

edilən 10 məqalədən 9-u qəbul olunmur
127

. Məqalələrin 74%-i 

metoduna, 60% əhəmiyyətinə, üslubuna, ədəbiyyatın azlığına, 3 

%-i isə xülasəyə görə rəyçilər tərəfindən qəbul edilməmiĢdir
128

. 

Müəllif məqaləni nə üçün yazdığını (giriĢ, bazis və hipotez), 

hansı nəticəni aldığını müəyyən etməlidir. Əgər bu suallar mə-

qalənin müvafiq yerlərində öz cavabını taparsa o zaman məqalənin 

qəbul olunma Ģansı artacaq
129

.   

Bir jurnalın keyfiyyəti onun kağızı, görünüĢü, cildi, tərtibatı 

və s. kimi texniki xüsusiyyətlərindən deyil, içindəki məqalələrin 

keyfiyyətindən asılıdır. Jurnalın və məqalələrin elmi səviyyəsi 

rəyçinin nə qədər doğru, elmi, obyektiv və nizamlı iĢləməsi ilə ya-

xından bağlıdır. 

Məqalələrin rəyə verilməsi mərhələsi özü də 4 pillədən iba-

rətdir: redaktor – rəyçi formu, rəyçi seçimi, rəyçinin məqaləni qiy-

mətləndirməsi. Prof. R.Gözen redaktorun məqalənin rəyə veril-
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məsi mərhələsində görəcəyi iĢlər və bu zaman baĢ verən qüsur və 

problemlər üzərində dayanmıĢdır
130

.   

 Jurnalın aid olduğu elm sahəsinə dair rəyçilərin siyahısı 

hazırlanmalıdır və məqalələr yalnız əlaqədar mütəxəs-

sislərə göndərilməlidir. Bu mərhələdə baĢ verən yanlıĢlar-

dan biri rəyçilərin məhdud dairədən seçilməsidir. Bu da 

məqalənin mütəxəssis olmayan rəyçi tərəfindən dəyər-

ləndirilməsinə gətirib çıxarır. 

 Rəyçinin söylədiyi bütün qeydlər, düzəliĢlər aparıldıqdan 

sonra məqalə nəĢrə verilməlidir. Bu zaman baĢ verən yan-

lıĢlardan biri rəyçinin yazdığı dəyiĢikliklərin hamısı nəzə-

rə alınmadan məqalənin iĢıq üzü görməsidir.  

 Jurnala təqdim olunan bütün məqalələrin rəyə təqdim edil-

məsi vacibdir. Belə ki, bəzən tanınmıĢ alimin yazısı rəyçi-

lərə verilmədən nəĢr olunur.  

 Məqalələr dil, üslub, orfoqrafik baxımdan normal olduğu 

halda rəyçiyə təqdim olunmalıdır. Redaktorlar əsasən bu 

iĢi görmürlər və bu da həm rəyçilərin zamanını alır, həm 

də gecikdirir.      

Məqalələrə rəy verilməsi mərhələsini inkiĢaf etdirmək üçün 

bəzi yollar təklif olunur: 

1. Könüllülük əsasında rəyçilik; 

2. Rəyə görə müəyyən məbləğin ödənilməsi; 

3. Elmi dərəcə və elmi adlar verilən zaman jurnallarda rəyçi 

olmağın nəzərə alınması və bunun üstünlük kimi qəbul edilmə-

si
131

. 
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Jurnallarda bəzən rəyçilər müəllifdən, müəlif isə rəyçidən 

gizlədilir. Elmi ədəbiyyatda buna “korluq” (Blinding) deyirlər. 

Bəzən isə sadəcə rəyçi anonim saxlanılır, bu “maskalama” (Un-

masking) adlanır. Açıq rəydə isə həm müəllifin rəyçinin, rəyçinin 

isə müəllifin kimliyindən məlumatı olur
132

.   

Rəyçi blankı. Bir məqalənin qiymətləndirilməsində istifadə 

edilən və diqqətə alınması istənilən meyarları göstərən “rəyçi 

blankı” bütün rəy müddətini özündə əks etdirən sənəddir. Burada 

rəyçinin məqalə haqqındakı ayrıntılı qənaətləri yer alır: məqalənin 

mövzusunun jurnalın tematikasına uyğun olub-olmadığı, elmi ye-

niliyi, mənbələrdən yararlanma səviyyəsi, sərlövhənin məqaləni 

əks etdirib-etdirməməsi, məqalənin axıcılığı, elmi üslubu və s. 

 Məqalənin qəbul olunub-olunmadığı da bu blankda qeyd 

edilir. 
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Azərbaycanda elmi jurnalların nəşri vəziyyəti və 

perspektivlər 

 

Müasir dünyada minlərlə elmi jurnal nəĢr olunur. Hazırda 

elmi nəĢrlərin qiymətləndirilməsi jurnal məqalələrinə istinadların 

statistik analizi əsasında ABġ-dakı Elmi Ġnformasiya Ġnstitutu 

(EĠĠ) tərəfindən aparılır. Bu institutu 1960-cı ildə E.Qarfild təsis 

etmiĢdir. 1992-ci ildən Elmi Ġnformasiya Ġnstitutu Tomson-

Reuters korporasiyasının tərkib hissəsidir. Ötən əsrin 60-cı illərin-

dən etibarən EĠĠ qiymətləndirmədə əsas göstərici kimi jurnalların 

təsir əmsalından istifadə edir. Təsir əmsalı nəĢrdəki əsərlərin, bu 

əsərlərdəki ideya və nəticələrin elmin müəyyən sahəsinin inkiĢafı-

na təsir imkanının ədədi ifadəsidir. Təsir əmsalı böyuk və kiçik 

həcmli, müxtəlif dövriliklə və zaman kəsiyində nəĢr olunan jurnal-

ların qiymətləndirilmədə imkanlarını bərabərləĢdirmək baxımın-

dan mühüm göstəricidir
133

. 

2011-ci ildə BDU və AMEA Ġnformasiya Texnologiyaları 

Ġnstitutunda Thomson Reuters Agentliyinin Mərkəzi və ġərqi Av-

ropa üzrə səhiyyə və elm məsələlərinə dair meneceri D.Horki və 

Türkiyənin MĠKRO Bilgi Kayıt və Dağıtım A.ġ. Ģirkətinin layihə 

və beynəlxalq satıĢ üzrə direktoru M.Tunç ilə görüĢ keçirilmiĢdir.  

Tədbirdə dünyanın ən iri elmi informasiya mənbəyi olan 

Thomson Reuters Agentliyinin elmi jurnalların impakt-faktorunun 

hesablanması sahəsində fəaliyyətindən, agentliyin verilənlər baza-

sına daxil olan müxtəlif dünya ölkələrinin elmi jurnallarının im-

pakt-faktorunun hesablanması istiqamətində apardığı iĢlərdən bəhs 

olunmuĢdur. Belə ki, son zamanlar elmi informasiyanın artması 

qiymətləndirmə sistemində müəyyən dəyiĢikliklərin edilməsinə 

zəruriyyət yaratmıĢdır və bu istiqamətdə dünya ölkələrində müx-

təlif yanaĢmaların mövcuddur. 
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Azərbaycan üçün dünyanın elmi informasiya bazasına çıxıĢ 

imkanlarının yaradılması elmin innovativ inkiĢafı baxımından mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. Elmi jurnalla-rın 

reytinqinin qiymətləndirilməsinin vacibliyi qeyd edilərək, alim-

lərin elmi fəaliyyətində innovativ nəticələrin əldə edilməsi, elmi 

kəĢf və innovasiyaların inkiĢafı baxımından bu kimi iĢlərin yüksək 

səviyyədə təĢkilinin önəmi vurğulanmıĢdır. Azərbaycanda elmi 

məqalələrin Thomson reyestrində öz əksini tapması, elmi 

jurnalların agentliyin Ġmpact Factorunu almasının Azərbaycan el-

mi üçün mühüm göstərici olduğu bildirildi.  

Elmin yüksək templə inkiĢaf etdiyi müasir dövrdə istənilən 

fəaliyyət sahəsində elmin rolu və əhəmiyyəti, dünya elminə çıxıĢ, 

bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılması, bu sahədə əməkdaĢlıq 

əlaqələrinin qurulması haqqında geniĢ fikir mübadiləsi aparılmıĢ-

dır. 

29 mart 2011-ci il tarixində BDU-da və 4 aprel 2012-ci il ta-

rixində AMEA Ġnformasiya Texnologiyaları Ġnstitutunda “Azər-

baycanda nəĢr olunan elmi jurnalların dünya standartlarına uyğun-

laĢdırılmasına dəstək” mövzusunda treninq-seminar keçirildi. 

“Azərbaycanda elmə Tomson Reyters Agentliyi tərəfindən baxıĢ” 

mövzusunun davamı olan tədbirdə BDU və AMEA-nın müxtəlif 

elmi müəssisələrinin alim və mütəxəssisləri iĢtirak edirdilər.  

Thomson Reuters Agentliyinin Mərkəzi və ġərqi Avropa 

üzrə səhiyyə və elm məsələlərinə dair meneceri D. Horki və Tür-

kiyənin MĠKRO Bilgi Kayıt və Dağıtım A.ġ. Ģirkətinin layihə və 

beynəlxalq satıĢ üzrə direktoru M.Tunçun iĢtirakı ilə aparılan se-

minar Azərbaycanda elmi məqalələrin Thomson reyestrində öz ək-

sini tapması, elmi jurnalların agentliyin Ġmpact Factorunu alması, 

veb-biliklərdən səmərəli istifadə qaydalarının aĢılanması, ümu-

miyyətlə bu sahədə mövcud təcrübə mübadiləsinin aparılması 

məqsədi daĢıyırdı.  

Thomson Reuters Agentliyi dünyada intellektual informasi-

yanın ən iri aparıcı provayderidir. Elmi informasiya mənbəyi olan 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

120 

 

agentlik qabaqcıl texnologiyalarla təcrübənin vəhdəti sayəsində 

elm, tibb, maliyyə, hüquq və s. sahələr üzrə obyektiv informasiya 

təqdim edir. Thomson Reuters Ģirkətində dünyanın 93 ölkəsindən 

50 min insan çalıĢır. ġirkətin mənzil-qərargahı Nyu-Yorkda, əsas 

ofisləri isə London və Ġranda yerləĢir. 

Əldə edilən innovativ elmi nəticələrin təbliğatının aparılma-

sında agentliyin yaratdığı imkanlardan bəhs edən M.Tunç elmi 

məqalələrin beynəlxalq aləmdə vüsət alması üçün məhz nüfuzlu 

jurnallarda dərcinin önəmini bildirdi. “Elmi kəĢflərinizi dünyaya 

tanıdın! Ən böyük təbligat vasitəsi - elmi jurnallardır” – söyləyən 

mütəxəssis Reutersin böyük layihələrdə iĢtirak etmək, patent və 

qrantlar almaq kimi geniĢ imkanlar yaratdığını bildirdi. 

M.Tunç elmi jurnalların beynəlxalq aləmdə tanınmasının 

əhəmiyyətini vurğulayaraq, dərgilərin dünya standartlarına uyğun-

laĢdırılmasının strateji əhəmiyyətini qeyd etdi, bu iĢlərin yüksək 

səviyyədə təĢkilinin alimlərin beynəlxalq elm mühitinə inteqra-

siyası baxımından mühüm önəm kəsb etdiyini bildirdi. 

Veb-biliklərdən səmərəli istifadə, məqalə və istinadların ax-

tarıĢı qaydaları, istinad indeksinin əhəmiyyəti, verilənlər bazası ilə 

iĢləmə prinsipi və s. haqqında ətraflı məlumat verilmiĢ, elmi nəĢr-

lərin universal referativ verilənlər bazası olan Web of Knowled-

ge
134

 (Veb-elm) platformasından istifadənin üstünlüklərindən bəhs 

olunmuĢdur. Web of Knowledge-də 23 min elmi jurnalın, 23 min 

patentin, son 100 ilin arxivinin öz əksini tapdığını bildirdi. Burada 

50 milyondan artıq mənbənin və 70 milyondan çox istinadın, 

dünyanın Çin, Yaponiya, Ġngiltərə, ABġ və s. kimi ölkələrinin 

aparıcı referativ bazalarının olduğunu vurğuladı. “Tədqiqatçıların 

tələblərinə cavab vermək üçün baza daim təkmilləĢdirilir. Dün-

yanın 90 ölkəsindən 20 milyondan artıq tədqiqatçı öz elmi fəaliy-

yətlərində Web of Knowledge-ə etibar edir”. Web of Knowledge-

in müasir ideya və aparıcı tendensiyaları əks etdirən yüksək key-
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fiyyətli məqalələrin hazırlanması, ixtisaslaĢdırılmıĢ tərəfdaĢların 

tapılması, məqalələrin daha nüfuzlu jurnallara göndərilməsi, təd-

qiqatın nəticələrinin vizuallaĢdırılması və s. mükəmməl imkanlara 

malik olduğunu söylədi.  

M.Tunç elmi məqalələrə süni istinadlarla bağlı məsələlərə də 

toxunaraq, bu kimi halların qarĢısının alınması üçün mövcud me-

xanizmlər haqqında da məlumat vermiĢ, etik normalara əməl edil-

məsinin vacib Ģərtlərdən olduğunu bildirmiĢdir. O, həmçinin mə-

qalələrin dünyada geniĢ yayılmıĢ dillərdə verilməsinin məqsədə-

uyğunluğunu da qeyd etmiĢdir
135

. 

Sonra elmin yüksək templə inkiĢaf etdiyi müasir dövrdə istə-

nilən fəaliyyət sahəsində elmin rolu və əhəmiyyəti, dünya elminə 

çıxıĢ, bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılması, bu sahədə əmək-

daĢlıq əlaqələrinin qurulması haqqında geniĢ fikir mübadiləsi 

aparıldı. Azərbaycanın dünyanın elmi informasiya bazasına çıxıĢ 

imkanlarının artırılmasının elmin innovativ inkiĢafı üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən olduğu bildirildi. Elmi jur-

nalların reytinqinin qiymətləndirilməsinin vacibliyi qeyd edilərək, 

alimlərin elmi fəaliyyətində innovativ nəticələrin əldə edilməsi, 

elmi kəĢf və innovasiyaların inkiĢafı baxımından bu kimi iĢlərin 

yüksək səviyyədə təĢkilinin önəmi vurğulandı. Azərbaycanda elmi 

məqalələrin Thomson reyestrində öz əksini tapması, elmi jur-

nalların agentliyin Ġmpact Factorunu almasının Azərbaycan el-mi 

üçün mühüm göstərici olduğu bildirildi. 

Hər il Thomson Reuters personalı 2000-dən artıq jurnalı nə-

zərdən keçirir və bunlardan yalnız 10-12 %-i qəbul olunur.   

Thomson Reuters agentliyinə daxil olmaq üçün jurnalın 

müəyyən edilmiĢ zamanda iĢıq üzü görməsi vacibdir. Thomson 

Reuters məqalələrdə ən azından biblioqrafik məlumatların ingilis 

dilndə olmasını tələb edir. Bu indeksə daxil olmaq üçün digər bir 
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Ģərt jurnalın redaksiya heyətinin müxtəlif ölkələri təmsil edən 

alimlər arasından seçilməsidir. Bundan əlavə, jurnalda dərc olunan 

məqalələrə istinadların verilməsi ən önəmli tələblərdəndir
136

. 

Türkiyənin elmi qurumları jurnalları A, B və C siniflərinə 

bölür və dəyərlənmədə məhz bu bölgüdən istifadə edirlər. A sinfi-

nə müxtəlif elm sahələrində böyük nüfuza malik aparıcı elmi jur-

nallar, B sinfinə kifayət qədər mötəbər nəĢrlər, C sinfinə isə məh-

dud təsir dairəsinə malik jurnallar daxil edilir
137

. 

Azərbaycanda nəĢr ounan elmi jurnalların nüfuzluları Ali At-

testasiya Komissiyası tərəfindən qeydiyyatdan keçmiĢ jurnallardır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestassiya 

Komisiyası ölkəmizdə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc 

olunması  tövsiyə edilən dövri elmi nəĢrlər qarĢısına aĢağıda-kı 

tələbləri qoymuĢdur.  

   1.Dövri elmi nəĢr Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazir-

liyində dövlət qeydiyyatından keçməlidir. 

2. Dövri elmi nəĢr Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi 

(ĠSSN) almalıdır. Əgər dövri elmi nəĢrin elektron variantı varsa, 

onda o da qeydiyyatdan keçərək E-ĠSSN kodu almalı və   internet-

də yerləĢdirilməlidir. 

3. Dövri elmi nəĢrin  internetdə saytı  olmalı və onun «on-

line» olaraq məqalə qəbul etmək imkanı olmalıdır.  

4. Dövri elmi nəĢrin təsisçisi və ya təsisçiləri aydın Ģəkildə 

qeyd olunmalıdır. 

5. Dövri elmi nəĢrin redaksiya heyəti olmalıdır. Müxtəlif 

elm sahələri üzrə məqalələr dərc edən dövri elmi nəĢrdə hər bir 

elm sahəsinin ayrıca redaktoru, redaksiya heyəti, uyğun elm sahə-
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ləri üzrə mütəxəssislərdən ibarət anonim rəyçiləri olmalı və bu 

rəyçilər siyahısının anonimliyi dövri elmi nəĢrin redaksiya heyəti 

tərəfindən qorunmalıdır. Redaksiya heyətinin üzvləri dövri elmi 

nəĢrin  profilinə uyğun  görkəmli mütəxəssislərdən ibarət olmalı 

və onların redaksiya heyətinə daxil edilməsi üçün yazılı razılığı ol-

malıdır. Dövri elmi nəĢrdə redaksiya heyəti üzvlərinin hər birinin 

adı (tam Ģəkildə), elmi titulu, elmi dərəcəsi və elmi adı qeyd 

olunmalıdır. 

6. Məqalələr anonim rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə 

redaktoru və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis üzvlərindən biri 

tərəfindən çapa tövsiyə və ya təqdim olunmalıdır. Məqalənin so-

nunda onu çapa təqdim edən sahə redaktorunun və ya redaksiya 

heyəti üzvünün adı (tam Ģəkildə), onun elmi titulu, elmi dərəcəsi 

və elmi adı qeyd olunmalıdır. Təqdim olunan məqalənin dərc 

olunmasından imtina edildiyi halda dövri elmi nəĢrin redaksiyası 

yazılı Ģəkildə müəllifə əsaslandırılmıĢ imtina cavabı göndərməli-

dir. 

7. Dövri elmi nəĢrin redaksiyası Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası ekspert Ģurala-

rının sorğularına cavab olaraq tələb olunan məqalənin dərc olun-

masına dair verilmiĢ rəyləri vaxtında təqdim etməlidir. 

8. Ali məktəb və ya elmi müəssisə tərəfindən nəĢr olunan 

dövri elmi nəĢr müəssisənin elmi fəaliyyət istiqamətlərinə, yüksək 

ixtisaslı elmi kadr potensialına, mövjud elmi infrastrukturuna, 

elmi tədqiqat və mütəxəssis hazırlığı istiqamətinə və s. uyğun ol-

malıdır. 

9. Dövri elmi nəĢr  öz profilinə uyğun məqalələri dərc et-

məlidir. Əgər dövri elmi nəĢr müxtəlif elm sahələri üzrə məqa-lə-

lər dərc edirsə, onda dövri elmi nəĢrdə bölmələr olmalıdır:  məsə-

lən, riyaziyyat, fizika, astronomiya və s., yaxud ədə-biyyatĢü-nas-

lıq, dilçilik və s. 
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10. Dövri elmi nəĢrdə  onun dövriliyi göstərilməli və göz-

lənilməlidir. Dövri elmi nəĢrə 1-2, 3-4, 3-5 kimi nömrələr qoyma-

ğa icazə verilmir. 

11. Dövri elmi nəĢrin  redaksiyasının poçt ünvanı, telefon 

nömrəsi, elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

12. Dövri elmi nəĢrin formatı jurnal formatında olmalı və 

250x180 mm-dən kiçik olmamalıdır. 

13. Dövri elmi nəĢr, elm sahələrinə uyğun olaraq, aĢağıda-

kı beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləndirmə sistemlərindən ən 

azı birinə daxil olmalıdır: Web of Science, Chemical Abstracts, 

Current Abstracts, CAB Abstracts, Computer and Control 

Abstracts, Physics Abstracts, BIOSIS/Biological Abstracts, Histo-

rical Abstracts, Sociological Abstracts, Geological Abstracts, 

SCOPUS, Web of Knowledge, Astrophysics, Pub Med, Mathema-

tics, Springer, Agris, Index Copernicus, AGRICOLA, GEOBASE, 

EBSCOhost, Mathematical Reviews, Zentralblatt  Math, Index 

Veterinarius, ABI/Inform, ANBAR, COREJ, Business Periodical 

Index, Philosopher’s Index, Science Citation Index Expanded, 

Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation 

Index, INSPEC, EMBASE, SPIN, Electrical and Electronics 

Index, Energy Research Abstracts, Current Physics Index, GeoRef 

və s.   

14. Dövri elmi nəĢrin hər hansı bir nömrəsində və ya onun 

adında dövri elmi nəĢr redaksiyasının əvvəlcədən müəyyən etdiyi 

yalnız bir seriyanı göstərməyə icazə verilir. 

15. Dövri elmi nəĢrdə «müəlliflərin mövqeyi redaksiyanın 

mövqeyi ilə üst-üstə düĢməyə bilər» kimi ifadələrə rast gəlindikdə 

həmin dövri elmi nəĢrin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının «Azərbaycan Respublika-

sında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə 

edilən dövri elmi nəĢrlərin siyahısı»ndan çıxarılması məsələsinə 

baxılır. 
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16. Məqalələr dövri elmi nəĢrin təsis sənədlərində qeyd 

edilmiĢ dildə və ya dillərdə (məsələn, Azərbaycan, ingilis və rus 

dillərində) dərc oluna bilər. Xarici dildə məqalələr dərc edən dövri 

elmi nəĢrin redaksiya heyəti üzvlərinin  sırasında dərc olunan mə-

qalənin aid olduğu elm sahəsi üzrə xarici dili bilən tanınmıĢ mü-

təxəssis olmalıdır.  

17. Dövri elmi nəĢr hansı dillərdə məqalə dərc edirsə, hə-

min dillərin hər birində məqalə müəllifləri üçün qaydalar verilmə-

lidir. 

18. Dövri elmi nəĢrdə baxılan elm və ya texnologiya sahə-

sində qabaqcıl olan dünya ölkələrindən daxil olan məqalələrin ça-

pına yer verilməlidir. 

19. Məqalələrin mətnləri Times New Roman-12 Ģrifti ilə 

(məsələn, Azərbaycan dilində latın əlifbası, rus dilində kiril əlif-

bası, ingilis dilində ingilis əlifbası ilə) 1 intervalla çap olunmalıdır. 

20. Hər bir məqalə yeni səhifədə verilməli və səhifənin yu-

xarısında dövri elmi nəĢrin adını, ilini, cildini, sayını, məqalənin 

baĢlanğıc və son səhifələrini bildirən baĢlıq olmalıdır. 

21. Məqalədə müəllif(lər)in iĢlədiyi müəssisə(lər) və hə-

min müəssisənin (müəssisələrin) ünvan(lar)ı, müəllif(lər)in 

elektron poçt ünvan(lar)ı göstərilməlidir. 

22. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin 

xarakterinə uyğun olaraq, müəllif(lər)in gəldiyi elmi nəticə, iĢin 

elmi yeniliyi,  tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın 

Ģəkildə verilməlidir. 

23. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar 

olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı ya istinad 

olunan  ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla (məsələn, 

[1] və ya  [1, s.119] kimi iĢarə olunmalı) ya da əlifba ardıcıllığı ilə 

nömrələnməlidir. Eyni ədəbiyyata mətndə baĢqa bir yerdə təkrar 

istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki 

nömrə ilə göstərilməlidir.  
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24. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında 

məlumat tam və dəqiq olmalıdır. Ġstinad olunan mənbənin bib-lio-

qrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə 

və s.) asılı olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, kon-

frans və digər nüfuzlu elmi tədbirlərin materiallarına və ya tezislə-

rinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və ya tezisin adı göstə-

rilməlidir. Ġstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri verilərkən 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasının «Dissertasiyaların tərtibi qaydaları» barədə qüvvə-

də olan təlimatının «Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat» bölməsinin 10.2-

10.4.6 tələbləri əsas götürülməlidir. 

25. Məqalənin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 

ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və digər etibarlı mən-

bələrinə üstünlük verilməlidir. 

26. Dərc olunduğu dildən əlavə baĢqa iki dildə məqalənin 

xülasəsi verilməlidir. Məqalələnin müxtəlif dillərdə olan xü-lasə-

ləri bir-birinin eyni olmalı və  məqalənin məzmununa uyğun ol-

malıdır. Məqalədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi elmi nəticə, 

iĢin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. xülasədə yıgcam Ģə-

kildə öz əksini tapmalıdır. Xülasələr elmi və qramatik baxımdan 

ciddi redaktə olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı, 

müəllifin və ya müəlliflərin tam adı göstərilməlidir. 

27. Hər bir məqalədə UOT indekslər və ya PAJS tipli 

kodlar və açar sözlər göstərilməlidir. Açar sözlər üç dildə (mə-

qalənin və xülasələrin yazıldığı dillərdə) verilməlidir. 

28. Məqalənin redaksiyaya daxil olma, təkrar iĢlənməyə 

göndərilmə və çapa qəbul olunma tarixləri sonda göstərilməlidir. 

29. Dövri elmi nəĢrin redaksiyası məqalənin dərc olunması 

ilə əlaqədar olaraq müəllif və ya müəlliflərin razılığını, göndərilən 

məqalənin əvvəllər dərc olunmadığını (məqalənin tezis Ģəklində 

dərc olunmuĢ variantı istisna olmaqla), məqalənin hər hansı bir 

dildəki variantının eyni zamanda digər dövri elmi nəĢrlərə gön-

dərilmədiyini və məqalə ilə bağlı elmi-tədqiqat iĢinin hansı mü-
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əssisədə yerinə yetirildiyini əks etdirən anket hazırlamalıdır. Bu 

anketi müəllif(lər) imzalayıb redaksiyaya göndərməli və ya dövri 

elmi nəĢrin   saytına daxil olub anketin elektron variantını doldur-

malı və onu elektron təsdiqləməlidir(lər). 

30. Elmi jurnallarda «əvvəli ötən saylarımızda», «ardı növ-

bəti nömrədə» adı altında seriya məqalələrin dərc olunmasına ica-

zə verilmir.  

31. Dövri elmi nəĢrin əvvəlki nömrələrində dərc olunmuĢ 

məqalələrdə rast gəlinən ciddi səhvlər və ya texniki qüsurlara dair 

düzəliĢ və qeydlər elmi nəĢrin növbəti nömrələrindən birində 

müəllif(lər) tərəfindən yenidən verilə bilər. Bu halda əvvəlki mə-

qalə ilə «DÜZƏLĠġ» bölməsində verilən məqalənin adı eyni ol-

malıdır.  

32. Plagiatlıq faktı aĢkar edilən məqalələri dərc edən dövri 

elmi nəĢrin redaksiyasına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən ciddi xəbərdarlıq 

edilir və bu faktlara təkrar rast gəlindiyi halda həmin dövri elmi 

nəĢrin Ali Attestasiya Komissiyasının müəyyən etdiyi «Azərbay-

can Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olun-

ması tövsiyə edilən dövri elmi nəĢrlərin siyahısı»ndan çıxarılması 

məsələsinə baxılır. 

33. Dövri elmi nəĢrin zəruri nüsxələri, ixtisaslara uyğun 

olaraq, Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların avtoreferat-

larının göndərildiyi təĢkilatlara, o cümlədən Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına  gön-

dərilməlidir. Elmi nəĢrin hər bir nömrəsinin nəzərdə tutulmuĢ ki-

tabxanalardan hər birinə göndərilən nüsxələrinin sayı ikidən az ol-

mamalıdır.  

34. Dövri elmi nəĢrin minimal tirajı müəyyən edilərkən 33-

cü bəndin tələbləri nəzərə alınmalıdır. 

35. Dövri elmi nəĢrin redaksiyasına doktorant və disser-

tantlardan həmin elmi nəĢrdə məqalələrin dərc olunması üçün 

rüsum alınmasına icazə verilmir. 
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36. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyası tərəfindən keçirilən növbəti monitorinq 

nəticəsində yuxarıdakı tələbləri ödəməyən dövri elmi nəĢrlərin 

«Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin 

dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəĢrlərin siyahısı»ndan çı-

xarılması məsələsinə baxılır. 

Azərbaycanda nəĢr olunan elmi jurnalları nəzərdən keçirdik-

də məlum olur ki, bu jurnalların çox az bir qismi mütəxəssis rəyin-

dən keçir, redaktor tərəfindən redaktə olunur.  

Dünya əhəmiyyətli nəĢrlərin qiymətləndirilməsi çoxdan və 

yüksək səviyyədə təĢkil edilib. Bu sözləri respublika daxilində 

Milli Elmlər Akademiyası və onun institutları, universitetlər, icti-

mai qurumlar tərəfindən nəĢr edilən elmi jurnallar haqqında de-

mək olmaz. Onların bəziləri çoxillik tarixə malik, digərləri isə 

müstəqillik dövründə iĢıq üzü görmüĢ jurnallardır. Bu nəĢrlərin bir 

qismi AAK tərəfindən tanınsa da, onların çap etdikləri material-

ların aktuallığı və doğruluğu baxımından təsnifata ehtiyacı var
138

. 

Humanitar elmlər üzrə nəĢr olunan nüfuzlu jurnallar arasında 

“Bakı Universitetinin xəbərləri”, AMEA “Məruzələr”, “Xəbərlər”, 

Qafqaz Universitetinin “Journal of  Qafqaz University” jurnalını 

və b. göstərmək olar.  

“Bakı Universiteti xəbərləri” elmi jurnalı 4 seriyadan ibarət-

dir. Humanitar elimler seriyası, təbiət elimləri seriyası, sosial-si-

yasi elimlər seriyası, fizika-riyaziyyat elimləri seriyası. Hər seriya 

ildə dörd dəfə nəĢr olunur. 

“AMEA-nın Xəbərləri” (humanitar elmlər seriyası) jurnalın-

da məqalə dərci qaydalarında dəyiĢikliklər edilmiĢdir. Artıq 2012-

ci ildən etibarən redaksiyaya təqdim olunan məqalələr uyğun el-

mi-tədqiqat və ya ali təhsil müəssisəsinin Elmi Ģurasının çıxarıĢı, 2 

rəy və qoĢma məktubu ilə redaksiyaya təqdim olunur. Məqalələr 

                                                           
138

 Əliyev F., Ağayev ġ. Azərbaycanda elmin problemləri və inkiĢaf perspek-

tivləri. - Bakı: 2011, s. 17. 
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uyğun ixtisas üzrə jurnalın redaktoru tərəfindən redaktə edilir, 

bundan əlavə məqalə əlavə rəy üçün mütəxəssisə və ya mütəxəs-

sislərə göndərilə bilər. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələr iki 

(Azərbaycan və rus) dildə çap olunur. Məqalənin yazıldığı dildən 

asılı olmayaraq iki dildə xülasə verilməlidir. Mövzu ilə bağlı elmi 

istinadlar məqalənin sonunda ədəbiyyat ardıcıllığı ilə verilməli, 

mətndə (1) və ya (1, 12) kimi iĢarə olunmalıdır. Məqalədə müəlli-

fin iĢlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt ün-

vanı göstərilməlidir. 

“Journal of Qafqaz University” 1997-ci ildən etibarən  çap 

olunur. Jurnalın təsisçisi Əhməd Saniç, baĢ redaktor N.Qocayev, 

redaktoru E.Süleymanovdur. Jurnalda  Qafqaz Universitetinin 

əməkdaĢları ilə yanaĢı Azərbaycan və xarici ölkə alimlərinin mə-

qalələri çap olunur. “Qafqaz Unversiteti” jurnalının hər ildə dörd 

sayı çap olunur.  

1997-ci ildən etibarən Qafqaz Universitetinin nəĢri olan 

“Journal of Qafqaz University” beynəlxalq elmi jurnalı 30 aprel 

2010-cu il tarixindən etibarən Ali Attestasiya Komissiyasının qə-

rarı ilə fizika, riyaziyyat, informatika, iqtisadiyyat elmləri, hüquq 

elmləri, tarix və siyasi elmlər, pedaqogika elmləri, filologiya elm-

ləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə 

edilən elmi nəĢrlərin siyahısına daxil edilmiĢdir. Artıq on dördün-

cü ildir ki, nəĢr olunan jurnal 2009-cu ildən etibarən dünyanın 13 

mötəbər elmi məlumat bazalarına daxil edilmiĢdir: Russian Perio-

dicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East 

Virtual Library, The International Consortium for the Advance-

ment of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, 

Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS, ”Google 

Scholar”. 
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VI FƏSĠL 

SORAQ-MƏLUMAT NƏġRLƏRĠ 

 

Soraq-məlumat kitabları elmi və ya tətbiqi xarakter daĢıyan, 

sıra ilə düzülmüĢ, axtarıĢ üçün rahat, bütünlüklə oxucu nəzərə 

alınmaqla hazırlanmıĢ nəĢrlərdir. Bu əsərlər üçün faktların xüsusi 

seçimi, özünəməxsus dil və üslub, Ģərhlərin qısalığı vacib Ģərtlər-

dəndir. Soraq nəĢrlərinin tərtibinin əsas tələbi onun konsepsiyası-

nın maksimum dərəcədə dəqiqliyi və dolğunluğudur.  

 

Ensiklopedik nəşrlər 

 

Ensiklopediya - hər hansı və ya bütün sahələrə dair məlu-

matlar qısa məqalə Ģəklində Ģərh olunmuĢ, əlifba və ya sistematik 

qaydada verilmiĢ nəĢrdir. Ensiklopediyanın vəzifəsi nəzərdə tutul-

muĢ həcmdə bütün sahələrə (universal) və ya konkret bir sahəyə 

(xüsusi) dair sistemləĢdirilmiĢ məlumat verməkdir. Ensiklopediya-

ya qarĢı qoyulan tələblərdən ən vacibi Ģərhin müxtəsərliyidir.  

Əsas mətnin strukturuna görə ensiklopediyaları əlifba və sis-

temli ensiklopediyalara ayrılırlar. QarıĢıq strukturlu ensiklopedi-

yalar da mövcuddur. Buraya sistemli əlifba və ya əlifba sistemli 

ensiklopediyalar aiddir.  

Əlifba ensiklopediyalarının əsas struktur vahidi ensiklopedik 

məqalə lüğəti hesab olunur. Sərlövhə sözü məqalənin təsvir ob-

yektini əks etdirir. Sərlövhə söz, söz birləĢməsi, ifadə, termin, Ģəxs 

adı və s. əhatə edə bilər. Məqalədə mətndə bəhs olunan obyektin 

xarakteristikası verilir.  

Ensiklopediyada məqalələr bir-birini təkrar etməməlidir. 

Təkrarların qarĢısını almaq çün mətndaxili istinadlar verilməlidir. 

Ensiklopediyalarda yerə qənaət etmək və nəĢrdə mətn və il-

lüstrasiya materiallarının bütün elementlərini vahid Ģəklə salmaq 
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üçün qısaltma və şərti işarələrdən istifadə olunur. Bu iĢarələr qı-

saltma və Ģərti iĢarələr siyahısında yer alır.  

Oxucu ünvanına görə ensiklopediyalar elmi, elmi-kütləvi və 

kütləvi ensiklopediyalara ayrılır.  

Ensiklopedik lüğət, sorğu və məlumat nəĢrlərində hər dəfə 

mətnin yalnız kiçik bir hissəsi oxunduğuna görə kitab, ölçüsü 6-8 

pt (keql) olan kiçik Ģriftlərlə də tərtib olunsa, göz yorulmur. Cib 

lüğətləri üçün isə, bəzən ölçüsü 7 pt olan Ģrift seçilir
139

. 

Elmi ensiklopediyalar mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulur və 

ayrı-ayrı problemlərin ciddi iĢlənməsini tələb edir (Məsələn «Bö-

yük tibb ensiklopediyası»).  

Elmi-kütləvi ensiklopediyalar geniĢ oxucu kütləsinə ünvan-

lanır və hər hansı bir oxucu qrupunun marağı nəzərə alınaraq, 

problem kifayət qədər hərtərəfli iĢıqlandırılır (Məsələn, «Qısa tibb 

ensiklopediyası»).  

Kütləvi ensiklopediyalar gündəlik həyat və asudə vaxt keçir-

mək üçün geniĢ məlumat dairəsini əhatə edir (Məsələn, «Sizin 

uĢaq», «Ailə ensiklopediyası» ). 

Ġnformasiyanın xarakterinə görə ensiklopediyalar universal, 

xüsusi və regional kimi növlərə ayrılır. 

Universal ensiklopediyalar bütün bilik sahələrinə dair məlu-

matları əhatə edir və elmi-kütləvi ensiklopediyaların tələblərinə 

cavab verir (Məsələn, «Böyük Sovet Ensiklopediyası», «Azərbay-

can Sovet Ensiklopediyası» ). 

Xüsusi ensiklopediyalar müəyyən bir sahəyə həsr olunur və 

elmi, elmi-kütləvi, kütləvi ensiklopediyalara aid edilir. 

Regional ensiklopediyalar hər hansı rayon, Ģəhər haqqında 

məlumatı əhatə edə bilər.  

Xüsusi ensiklopediyaların özləri də sahəvi (Fizika ensiklope-

diyası), tematik (ġahmat ensiklopediyası) və şəxsi (Füzuli ensik-

lopediyası) ensiklopediyalara ayrılır.  

                                                           
139
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Mətnin verilməsi üsullarna görə ensiklopediyaları bircildli 

və çoxcildli ensiklopediyalara ayrılırlar.  

Həcminə görə ensiklopediyalar böyük (10 cildlərlə), kiçik 

(10-12 cild), qısa (4-6 cild), ensiklopedik lüğət (1-3 cild) xa-rak-

terli  olur. 

Ensiklopediyaların aparatına müşaiyət edici məqalə, qı-

saltma və şərti işarələrin siyahısı, istinad sistemi, köməkçi gös-

təricilər, biblioqrafik aparat və mündəricat daxildir.  

 

Ensiklopediyaların hazırlanması və onlar üzərində redaktor işi  

 

Məqalə adları 

Redaktor ensiklopediya üçün yazılan məqalə üzərində iĢlə-

yərkən izah olunan məfhum və ya mövzuların prinsipial məsələlə-

rinə xüsusi diqqət yetirməlidir. Məqalələrdə verilən məlumat də-

qiq olmalı, ən yeni material və faktlara əsaslanmalı, səlis və yığ-

cam bir dillə ifadə edilməlidir. Ensiklopediya üçün yazılan hər bir 

məqalə onun baĢlığının tərifi ilə baĢlayır.  

Məqalə adları (sözlər və terminlər) əsasən isim Ģəklində ve-

rilməlidir və mümkün qədər tək halda olmalıdır (Məsələn, zəlzələ, 

təyyarə və s.). Məqalə adı qəbul edilən elmi terminologiyaya uy-

ğun gələndə cəm halında verilə bilər (Məsələn: Səfəvilər, Abbasi-

lər)
140

.  

Məqalələrə ad verilərkən oxucunun maraqlandığı məlumatı 

birinci növbədə hansı sözlə baĢlayan məqalədə axtara biləcəyini 

nəzərə almaq lazımdır. Məlumatın baĢqa yerdə axtarılacağı güman 

edilərsə, müvafiq müraciət məqalələri verilməlidir. Məsələn:  
a) Quru meyvə – bax Qax; b) Meyvə qurusu – bax Qax  

Məqalənin adı, onun mətnindən fərqli olaraq, qara, böyük 

hərflərlə verilməlidir. Adı bir neçə sözdən ibarət olan idarə və təĢ-

                                                           
140

 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası redaktorları üçün metodik göstəriĢlər. – 

Bakı: ASE BaĢ redaksiya, 1967, s. 10. 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

138 

 

kilatlar haqqındakı məqalənin sərlövhəsi yığcam olmalı, idarənin 

rəsmi adının əsas ünsürlərini əhatə etməli və elə sözlə baĢlamalıdır 

ki, oxucunun məqaləni məhz bu sözdə axtaracağı ehtimal olunsun. 

Bu kimi hallarda idarə və ya təĢkilatın tam adı, məqalənin yığcam 

adından sonra mö-tərizədə seyrək verilir.  

Müxtəlif sahələrə aid bir neçə məqalə ümumi bir adla veri-

lirsə, hər məqalənin xüsusiyyəti məqalənin adından sonra seyrək 

verilir. Məsələn: 
KORPUS (poliqrafiyada) - 

Bir-birinə oxĢayan və ya çox yaxın olan məfhumlar ümumi 

ad altında birləĢdirilə bilər. Bu cür birləĢdirilmiĢ məqalələr oxucu-

lara yalnız soraq məlumatı vermək məqsədi ilə yazılmıĢ kiçik mə-

qalələrədən ibarət olmalıdır. Məsələn, 
ĠNTERVAL (lat. Intervallum sözündən: ara, məsafə), musiqidə və 

akustikada - 

 Əsas məqalə adı, bir qayda olaraq, qısaldılmıĢ söz Ģəklində 

verilə bilməz. 

Bir təĢkilatın qısaldılmıĢ adı çox iĢlənirsə, qısaldılmıĢ ad 

əsasən müraciət məqaləsi Ģəklində verilir Məsələn:  
NATO – bax ġimali Atlantika Paktı. 

Azərbaycan dilində və baĢqa dillərdən birində eyni mənada 

iĢlədilən termindən bəhs edilən məqalənin adı Azərbaycanca veri-

lir; baĢqa dildəki termin isə məqalənin adından sonra mötərizədə 

seyrək verilməlidir.  

Məsələn: 
ġƏBKORLUQ (hemeralopiya) – 

Bu kimi hallarda baĢqa dildəki termin ancaq müraciət məqa-

ləsi Ģəklində verilə bilər.  

Məsələn: 
HEMERALOPĠYA (yun.) – görmə qabiliyyətinin pozulması, bax 

Şəbkorluq. 

Xarici dildəki xüsusi isimlərə, ad və soyadlara, coğrafi adla-

ra, dövri mətbuat orqanlarına və s. aid məqalə adları ensiklope-di-
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yalar üçün müəyyən olunmuĢ transkripsiya prinsiplərinə uyğun Ģə-

kildə yazılmalıdır. 

Məsələn: 
«Cümhuriyyət» («Cumhuriyet» - «Respublika») – 

Heyvan, quĢ və bitkilərdən bəhs edən məqalə adlarından 

sonra bunların latınca adları mötərizədə verilir. 

Məsələn: 
Zürafə (Girafe) -  

Məqalənin adını təĢkil edən terminin sinonimi varsa, sino-

nim mötərizədə seyrək yazılmalıdır. 

Məsələn: 
GÖY (səma) – 

Məqalənin adından sonra onun latıncası veriləndə sinonim-

lər mötərizədəki latınca addan əvvəl seyrək verilib, vergüllə ayrıl-

malıdır. 

Məsələn: 
KOALA, kisəli ayı (Phascolarctus cinereus), - 

Məqalənin adını təĢkil edən terminin mənĢəyi haqqında mö-

tərizədə məlumat verilərsə, müxtəlif mənĢəli sinonimlər verilən 

məlumatdan sonra yazılır. Tək mənĢəli sinonimlərdə isə əvvəlcə 

sinonimin özü yazılır.  

Məsələn: 
PASTORAL (fran. Pastorale – çobansayağı) – 

 

Terminlərin mənşəyi. Ensiklopediyalarda verilən məqalə ad-

larında baĢqa dillərdən gəldiyi Ģübhəsiz olan bütün terminlərin 

mənĢəyi haqqında məlumat verilməlidir. Hər hansı bir terminin 

mənĢəyi haqqında kifayət qədər səhih göstəriĢ olmadığı hallarda 

mənĢə haqqında məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Heyvan və 

bitki növlərini, soylarını, siniflərini, fəsilələrini, təĢkil edən bioloji 

terminlər, kimyəvi birləĢmə adları, dərman adlarının mənĢəyi haq-

qında məlumat verilməsinə ehtiyac yoxdur. 
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Terminlərin mənĢəyi haqqındakı məlumat mümkün qədər 

qısa olmalı və hansı dildəki sözdən əmələ gəldiyi göstərilməlidir. 

Lazım olduğu hallarda terminin mənbəyi də qeyd edilir.  

Məsələn: 
KAPĠTAL (fran və ing. Capital; lat. caput – baĢ, baĢlıca hissə) 

Termin o qədər də məĢhur olmayan bir dildən alınmıĢsa, bu 

terminin mənĢəyi haqqında verilən məlumatda yalnız terminin 

hansı dildən götürüldüyünü göstərmək kifayətdir. 

Məsələn: 
RAFĠYA (malaqasi dilindən). 

BaĢqa dillərdən gələn termin mürəkkəb sözdən ibarətdirsə, 

termini təĢkil edən ayrı-ayrı hissələrin kökü göstərilməlidir.  

Məsələn: 
VƏTƏNPƏRVƏRLĠK (ərəb. vətən – vətən, + farsca pərvər – sevən + 

azər. lik Ģəkilçisi). 

BaĢqa dillərdən alınmıĢ termin bir neçə məqalənin adında 

təkrar olunarsa, bu terminin mənĢəyi haqqında yalnız bir dəfə, 

həm də əsas məqalədə məlumat verilir
141

.  

Xarici terminlərdən ibarət məqalə adlarında çox təkrar olu-

nan ön Ģəkilçilər və söz sonluqları ayrıca məqalə Ģəklində yer al-

malı və bunların etimologiyası izah edilməlidir. Xarici mürəkkəb 

sözlərin mənĢəyi haqqında məlumat veriləndə bu ön Ģəkilçilərə və 

söz sonluqlarına aid izahat təkrar edilməməli, bunları izah edən 

məqalələrə müraciət etmək lazım gəldiyi göstərilməlidir.  

Məsələn: 
ANTROPO... (yun. insan) xarici mürəkkəb sözlərin əvvəlində gələrək, 

bunların insana aid olduğunu göstərir.  

Məsələn, Antropologiya, antropogenez və s. 

Avropa mənĢəli terminin etimlogiyası haqqında verilən mə-

lumat latın və yunan hərfləri ilə, ərəb və fars dillərindən gəlmə söz 

və terminlər isə ərəb hərfləri ilə yazılmalıdır. 
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Ensiklopediyalarda terminlərin tərifi. Ensiklopediyalarda 

hər bir məqalə, adətən, məqalənin adını təĢkil edən terminin, məf-

humun, hadisənin tərifi ilə baĢlanır. Yalnız məqalənin adını Ģərh 

etməyə ehtiyac olmadıqda tərif verilmir. Tərif müəyyən terminin 

əsas məzmununu qısa və ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə ifadə etməli və 

bir qayda olaraq, müəyyən anlayıĢın əsas və ən mühüm əlamətləri-

ni göstərməlidir.  

Məsələn: 
SĠKLOTRON (yun. siklo+...tron) – atom nüvələrini parçalamaq məqsədi 

ilə elektriklənmiĢ zərrəciklərə böyük sürət verən qurğu. 

Müəyyən bir tarixi hadisə, elmi nəzəriyyə və ya siyasi cərə-

yanın tərifi veriləndə onun yalnız vaxtını, yerini və zahiri cəhətlə-

rini göstərməklə kifayətlənmək olmaz. Tərifdə həmin hadisəyə qı-

saca elmi qiymət verilməli, onun əsas ictimai-siyasi məzmunu, 

baĢlıca nəticələri və tarixi əhəmiyyəti qeyd edilməlidir.  

Tərifi mümkün qədər bir cümlə ilə verməyə çalıĢmaq lazım-

dır. Cümlənin baĢlanğıcını təĢkil edən məqalənin adı cümlənin qa-

lan hissələrindən tire  ( – ) ilə ayrılır. Tərifin əsas məzmununu bir 

cümlə ilə vermək mümkün deyilsə, tərif iki cümlədən də ibarət ola 

bilər. Belə hallarda iki cümlə bir-birindən nöqtəli vergüllə ay-rıl-

malıdır.  

Məsələn: 
LUVR (Louvre) – Parisdə fransız memarlığının görkəmli abidəsi; dün-

yanın ən böyük bədii xəzinələrindən biridir. 

Hər hansı mürəkkəb anlayıĢın tərifi hökmən misal gətirilmə-

sini tələb edirsə, misal mötərizəyə alınır. Tərifin daha geniĢ Ģərhi 

məqalənin mətnində verilir
142

.  

Məsələn: 
KARLOVSI KONQRESĠ (1698-1699) – “Müqəddəs ittifaq” (Rusiya, 

Avstriya, Venesiya, PolĢa) ilə Türkiyə arasındakı müharibə qurtarandan sonra 
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1698 ilin oktyabrında Karlovsı qəsəbəsində (Slovoeniya) çağrılan beynəlxalq 

konqresdir.   

Tərifi mümkün qədər elə vermək lazımdır ki, içərisində mü-

raciət olmasın. Müraciət məqaləsinə ancaq o halda yol verilə bilər 

ki, bunsuz məfhumun kifayət qədər dəqiq və tam tərifini vermək 

qeyri-mümkün olsun. 

Məsələn: 
SOĞANAQLI BĠTKĠLƏR – zanbaqkimilər (Allioideae, Lilioideae 

yarımfəsiləsindən) və nərgizçiçəyi fəsiləsindən soğanaq əmələ gətirən bitkilər. 

Tərifdə bir qayda olaraq, «termin» və ya «ad» sözləri iĢlədil-

məməlidir, çünki tərif terminə və yaxud ada deyil, anlayıĢa və ya 

hadisəyə verilir. 

Məsələn: 
ƏMLĠK – südəmər quzuya verilən addır (düz deyil). 

Düzgün tərif belə olmalıdır. 
ƏMLĠK – südəmər quzu. 

 

Ensiklopediya məqalələrində müraciət sistemi. Ensiklope-

diyalarda bir məqalədən baĢqasına müraciət sisteminə rast gəlirik. 

Bir məqalədən baĢqasına müraciət etməyi oxucuya məsləhət gör-

məkdə iki məqsəd vardır:  

1. Oxucunun, onu maraqlandıran məqaləni axtarıb tapmasını 

asanlaĢdırmaq; 

2. Eyni bir materialın müxtəlif məqalələrdə dəfələrlə təkrar 

olunmasına yol verməmək
143

. 

Məqalələrdə baĢlıca olaraq, bu və ya baĢqa anlayıĢın mahiy-

yətini açıb göstərən əsas terminlərə müraciət etməsi oxucuya məs-

ləhət görülməlidir. Müraciətlər iki hissəyə bölünür:  

a) müraciət məqalələri;  

b) mətn daxilindəki müraciətlər. 

Müraciət məqalələri özləri də iki cür olur: izahlı və izahsız. 
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İzahsız müraciət məqaləsi bu və ya baĢqa terminin yalnız 

adından ibarət olaraq, oxucunun hansı məqaləyə müraciət etməsi 

lazım gəldiyini ona göstərir. Bu cür müraciət məqalələri ancaq 

aĢağıdakı hallarda verilə bilər:  

a) Hər iki terminin mənası bir-birinin eyni olanda və yaxud ter-

min ixtisar edilmiĢ Ģəkildə veriləndə. 
HƏBƏġĠSTAN – bax Efiopiya 

b) Oxucuya, geniĢ izahat tələb etməyən xüsusi anlayıĢdan daha 

ümumi anlayıĢa müraciət etdirmək lazım gələndə. 
METAN QICQIRMASI – bax Qıcqırma 

c) Təxəllüsü ilə məĢhur olan bir yazıçı haqqında yazılan əsas mə-

qalənin adı onun təxəllüsünü göstərirsə, yazıçının əsl adı və soya-

dın müraciət məqaləsində vermək lazım gələndə. 

Məsələn: 
MĠRZƏ ƏLƏKBƏR TAHĠRZADƏ -  bax Sabir. 

İzahlı müraciət məqaləsi elə məqalədir ki, burada termin 

haqqında qısaca izahat veriləndən sonra bu xüsusda daha geniĢ 

məlumat verilən əsas məqaləyə müraciət edilməsi tövsiyə olunur.  

Bir məqalənin mətnində oxucunun bir çox məqaləyə müra-

ciət etməsi tövsiyə edilməməlidir. Çünki çoxlu müraciət tövsiyəsi 

oxucunun diqqətini yayındıra bilər. Tərcümeyi-hal məqalələrinə 

müraciət edilməsi zəruri hallarda məsləhət görülə bilər. Məsələn, 

müxtəlif elm sahələrində bütün dünyada qəbul edilmiĢ qanunları 

kəĢf edən Arximed, Nyuton kimi alimlərin tərcümeyi-hal məqalə-

lərinə müraciət etməsi, bu qanunlardan bəhs edilən məqalələrdə 

oxucuya məsləhət görülə bilər.  

Həm müraciət məqalələrində, həm də məqalələrin mətni da-

xilində oxucuya edilən müraciət tövsiyəsi kursivlə yığılır. Müra-

ciət tövsiyəsini göstərən “bax” sözü yalnız aĢağıdakı hallarda ya-

zılır:  

a) müraciət məqalələrində; 

Məsələn: 
BMT – bax Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
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b) sıra məqaləyə müraciət edilməsi tövsiyə olunduqda məqa-

lənin sonunda (bax həmçinin ….; daha ətraflı məlumat üçün 

bax… və s.). 

 

Sitatlardan istifadə edilməsi. Ensiklopediyalarda verilən 

məqalələr orijinal olmalı və məqalələrdə sitat verilməməlidir. Sitat 

ancaq o halda verilə bilər ki, müəyyən məsələnin izah edilməsində 

onun elmi və siyasi cəhətdən prinsipial əhəmiyyəti olsun və mə-

qalənin soraq məlumatı vermək cəhətdən dəyərini artırsın. Çoxlu 

və uzun sitatların verilməsinə, həmçinin baĢqa müəlliflərin 

fikirlərinin tez-tez dırnaqsız təkrar edilməsinə yol verilməmə-

lidir
144

.  

Elm və bədii ədəbiyyat klassiklərinin əsərlərindən, konstitu-

siyadan və qanun məcəlləsindən sitat gətirilməsinə icazə verilir. 

Gətirilən sitatın mətni ilə məqalənin mətni arasında tam uyğunluq 

olmalıdır ki, sitatın mənasını düzgün Ģərh etmək mümkün olsun. 

Gətirilən sitat, bir qayda olaraq, yığcam Ģəkildə tam bir fikir ifadə 

etməlidir. YaxĢı olar ki, sitat tam bir cümlədən və ya bir-birinin 

ardınca gəlib məntiqi cəhətdən bir-biri ilə əlaqəli bir neçə cümlə-

dən ibarət olsun.  

Sitatın mətnində olan dırnaqlar da saxlanılmalıdır, lakin dır-

naqlar daxili dırnaq olmalıdır. Bu halda, sitatın mətnini məqalənin 

mətnindən ayıran xarici dırnaqlar «künclü» («----»), daxili dır-

naqlar isə «vergüllü» (“----”) dırnaq olmalıdır.  

Ensiklopediya məqalələri üçün qəbul edilmiĢ ixtisar qay-

daları sitatların mətninə aid deyildir. Belə ki, sitatların mətni 

tamamilə mənbədə olduğu kimi qalmalıdır.  

Ensiklopediyalarda yer alan sitatın mətni dırnaq içərisinə alı-

nır; mənbəyin adı biblioqrafik cəhətdən düzgün tərtib edilib, sitat-

dan sonra dairəvi mötərizədə göstərilir. 
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Məsələn: 
«sitat» (Salman Mümtaz. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları. 1981, s. 

4) 

Sitatın əvvəlində və axırında üç nöqtə yalnız o halda qoyulur 

ki, sitat gətirilən mətn cümlənin bir hissəsi olsun və sitatın mətni 

ilə məqalənin mətni arasında məntiqi əlaqə prinsipi pozulmasın.  

Sitatda mənbənin mətni ixtisarla verilirsə, bu ixtisarların yeri 

mütləq üç nöqtə ilə göstərilməlidir.  

 

Ensiklopediyalarda eyni tipli məqalələrin sxemləri. Ensik-

lopediyalarda dövlətlər haqqında məlumatlar aĢağıdakı Ģəkildə ve-

rilir:  
Ümumi məlumat 

Dövlət quruluĢu  

Fiziki coğrafiyası 

Ġqtisadiyyatı 

Əhali 

Tarixi oçerk 

Partiyalar, həmkarlar ittifaqı 

Silahlı qüvvələr 

Səhiyyə 

Maarif 

Mətbuat, radio, televiziya 

Elm və elmi idarələr 

Ədəbiyyat 

Təsviri sənət və memarlıq 

Musiqi 

Teatr 

Kino 

Biblioqrafiya
145

. 

ġəhərlər haqqında yazılan məqalələr, onların böyüklüyündən 

və əhəmiyyətindən asılı olaraq, müxtəlf sxemlər əsasında yazılır. 

Məqalədə Ģəhərin adı, hansı ölkədə olması, əgər adı dəyiĢdiril-

miĢsə, keçmiĢ adı göstərilməli, nə zaman, kimin Ģərəfinə və ya nə 
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münasibətlə dəyiĢdirildiyi qeyd olunmalıdır. Məqalədə Ģəhərin in-

zibati əhəmiyyəti, coğrafi mövqeyi, ən mühüm memarlıq və hey-

kəltəraĢlıq abidələri haqqında məlumat verilir.  

Dövri mətbuat haqqında yazılan məqalələrdə orqanın adı, 

nəĢrin xarakteri (qəzet, jurnal, bülleten və s.), hansı ölkədə və Ģə-

hərdə, hansı dildə nəĢr olunması, hansı təĢkilatın orqanı olması, si-

yasi və ya elmi istiqaməti, hansı ildən iĢıq üzü görməsi qısa tarixi 

yer alır.  

Elmlər və ya fənlər haqqında yazılan məqalələrdə elmin 

mövzusu və elmlər sistemində tutduğu yer, baĢqa elmlərlə əlaqə-

dar olan cəhətləri, elmin əsas bölmələri, tarixi, inkiĢaf mərhələləri, 

ən görkəmli nümayəndələri, istiqamət və cərəyanları, böyük elmi 

kəĢf və nailiyyətlər, müasir dövrdə elmdə tətbiq olunan əsas me-

todlar və elmin gələcək inkiĢafının əsas təmayülü qeyd olunmalı 

və ədəbiyyat öz əksini tapmalıdır.  

Ensiklopediyalarda verilən tərcümeyi-hal məqalələrində əsas 

soraq məlumatı aĢağıdakı cəhətləri əhatə etməlidir:  

xadimin tərcümeyi-halına aid mühüm məlumat:  

onun ictimai-siyasi və ya elmi görüĢünü göstərən baĢlıca 

cəhətlər;  

onun yaradıcılıq yolunun əsas cəhətləri. 

Kiçik məqalələrdə material aĢağıdakı sxem əsasında verilir:  

tərif, tərcümeyi-halın əsas faktları, xadimin baĢlıca əsərləri, onun 

haqqında yazılan əsərlər. 

Ensiklopediyalarda tərcümeyi-hal məqaləsinin adı xadimin 

soyadı ilə baĢlamalıdır.  

Biblioqrafiya. Ensiklopediyalarda verilən məqalələrdə oxu-

cuya geniĢ soraq məlumatı verməkdə biblioqrafiyanın oynadığı rol 

böyükdür. Məqalənin mövzusunu təĢkil edən məsələyə dair bib-

lioqrafiya, adətən, mətndən sonra verilir. Tərcümeyi-hal və icmal 

məqalələrində, kompleks və bəzi baĢqa məqalələrdə biblioqrafiya 

mətnin daxilində də verilə bilər. 
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Biblioqrafiyasız gedən bir sıra məqalələrdə biblioqrafiya ilə 

verilən ümumiləĢdirici məqalələrə müraciət etməsi oxucuya tövsi-

yə olunmalıdır. Məsələn: 
bax: Səfəvilər məqaləsinə və onun sonundakı ədəbiyyata. 

Bu və ya baĢqa məqalədə verilən biblioqrafiyanın xarakterini 

və həcmini sahə redaksiyası müəyyən edir. Məqalənin mövzusun-

dan, əhəmiyyətindən və həcmindən asılı olaraq, mətndən sonra ve-

rilən biblioqrafiyada təqribən 1-5 əsərin, kompleks, icmal və prob-

lem  məqalələrində 3-10 əsərin, ayrı-ayrı hallarda isə daha çox 

əsərin adı çəkilə bilər. 

Mətndən sonra verilən biblioqrafiya. Ensiklopediyalardakı 

məqalələrin biblioqrafiyasında, bir qayda olaraq, az əsər adı veril-

diyi üçün ədəbiyyatı düzgün seçməyin böyük əhəmiyyəti var. Belə 

ki, müəyyən məsələyə dair ən qiymətli  ədəbiyyat göstərilməlidir.  

Tərcümeyi-hal məqalələrindən sonra ən zəruri hallarda mə-

qalənin həsr olunduğu xadimin əsərləri külliyyatının və ya seçil-

miĢ əsərləri məcmuəsinin adı həm əslində olduğu kimi, həm də 

Azərbaycan dilində göstərilir. Bundan baĢqa həmin xadim haq-

qında yazılmıĢ ən yaxĢı əsərlər də mətndən sonra verilir.  

ġərq dillərində nəĢr edilən əsərlərdən yalnız latın və ərəb 

hərfləri ilə çap olunmuĢ əsərlərin  adı məqalə mətnindən sonra 

biblioqrafiyada əslində olduğu kimi və Azərbaycan dilində trans-

kripsiyası ilə yazılır.  

Biblioqrafiya məqalənin quruluĢu və məzmununa uyğun ol-

malıdır. Məqalədə bəhs edilən ümumi məsələlərə aid kitab əvvəlcə 

göstərilir, sonra isə xüsusi məsələlərə aid kitabların adı çəkilir.  

Mətn daxilində verilən biblioqrafiya. Tərcümeyi-hal məqalə-

lərində mətn daxilində verilən biblioqrafiyada müəllifin baĢlıca 

əsərləri mütləq göstərilməlidir.  

Məqalədən sonra verilən biblioqrafiya oxucunun, onu ma-

raqlandıran əsəri asanlıqla və tez tapmasını təmin etməlidir.  
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Şəkillər. Ensiklopediyalarda verilən Ģəkillər aĢağıdakı əsas 

növlərə bölünür:  

FotoĢəkillər, incəsənət əsərlərinin reproduksiyaları, çertyoj 

və sxemlər, qrafik və diaqramlar
146

. 

Bütün portretlər üçün müəyyən edilmiĢ standart ölçü 2,8x3,7 

sm-dir. 

Hər bir Ģəklin altında yazısı olmalıdır. ġəkilaltı yazı müm-

kün qədər qısa olmalı, Ģəklin əsas məzmununu oxucuya çatdırma-

lıdır. Məqalələrdə elmi və ya texniki xarakterli bir neçə Ģəkil veri-

lərsə, bunlar əsasən nömrələnməlidir. Məqalənin məzmunu tələb 

etdiyi halda Ģəkillərə müraciət edilməsi oxuculara məsləhət 

görülməlidir. Məsələn: Ģək. 1. 

ġəkillərə baxılması oxuculara aĢağıdakı hallarda tövsiyə 

edilir:  

 Oxucunu Ģtrix Ģəkillərə, çertyojlara və ayrı-ayrı texniki 

obyektlərin fotolarına baxdırmaq lazım gəldikdə (Ģək. 1, 

Ģək 2).  

 ġəhərlərin, mənzərələrin, incəsənət əsərlərinin və sənəd-

lərin fotoĢəkillərinin aid olduğu məqalə ilə bir yerə düĢ-

mədiyi hallarda (Ģək. 1, s. 4). 

BaĢqa məqalə və ya cildlərdə gedən Ģəkillərə baxılması oxu-

cuya tövsiyə ediləndə, ancaq məqalənin adı verilir, cild və səhifə 

göstərilmir. Məsələn: “Bax Memarlıq məqaləsinin Ģəkillərinə”. 

Ensiklopediyalarda bir qayda olaraq bütün Ģəkillərin altından 

yazı verilir. Tərcümeyi-hal məqalələri istisna təĢkil edir. Kiçik 

məqalələrdə məqalənin adı Ģəklin nəyi təsvir etdiyini göstərirsə, 

Ģəkilaltı yazı verilmir. Məsələn, Qırqovul.  

Məqaləyə bir neçə Ģəkil verildikdə və Ģəkillər mətndə Ģərh 

edildikdə hər bir Ģəklin altında nömrəsi yazılır. 
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ġəkilaltı yazılar məzmun baxımından bir neçə yerə ayrılır: 

fiziki coğrafiyaya; iqtisadi coğrafiyaya; incəsənət əsərlərinə; tarixi 

hadisələrə; təbiətĢünaslığa; texniki xarakterli Ģəkillərə və portretlə-

rə dair. 

Fiziki coğrafiyaya aid bir mənzərə təsvir edilərkən mütləq 

onun tərifi verilir və harada yerləĢdiyi göstərilir.  

Məsələn:  
Sabirabad ərazisində Kür və Araz çaylarının bir-birinə qovuĢduğu yer. 

Meydan, bağça və ya küçə Ģəkli verilərkən, bunların adı və 

hansı Ģəhərdə olduğu göstərilir. Mövzular bir yerə toplanıb tablo 

Ģəklində verilərsə, onun altında mövzunun adı yazılır, sonra isə 

ayrı-ayrı Ģəkillər izah edilir.  

Məsələn:  
Sumqayıt kombinatı. 1. Kombinatın ümumi görünüĢü. 2. Hazır məhsulun 

yoxlanılması. 

Ġncəsənət əsərlərinin altındakı yazıda, bir qayda olaraq, 

müəllifin adı, soyadı, mövzunun adı, əsərin hansı ildə yarandığı və 

harada saxlandığı göstəilir.  

Məsələn:  
Salahov T. Təmirçilər. Yağlı boya. 1960. Azərbaycan Dövlət Ġncəsənət 

Muzeyi. Bakı. 

Məqalənin mətnində gedən Ģəkillərin altındakı yazı Ģəklin 

ayrı-ayrı hissələrini izah etməli və bu Ģəkildə olmalıdır:  
Armud: 1. çiçəkli budaq; 2. çiçək (kəsiyi); 3. meyvə (kəsiyi). 

Məqaləyə ayrıca vərəqdə bir qrup Ģəkil verilərkən ümumiləĢ-

dirici Ģəkilaltı yazı qara, nömrələr isə adi açıq Ģriftlə yazılmalıdır. 
Armud sortları: 1. gülabı armud; 2. daĢ armud. 

Mikroskopla böyüdülmüĢ təsvirlərin altında bunların əslinə 

nisbətən neçə dəfə böyüdüldüyü mütləq göstərilməlidir.  

BaĢqa dillərdən gəlmə bütün ad və soyadlar, coğrafi adlar, 

qəzet adları və s. Azərbaycanca transkripsiya ilə verilməlidir. 

Transkripsiyadan sonra bunların əslinin necə yazıldığı göstərilmə-

lidir.  
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Xəritələr. Ensiklopediyalarda verilən xəritə və sxemlər oxu-

cuya soraq məlumatı vermək tələbini ödəməli və aid olduğu məqa-

lənin mətnini tamamlamalıdır. Hər bir xəritə aid olduğu məqalənin 

mətni ilə, eyni tipli xəritələr isə bir-biri ilə əlaqələndirilmə-lidir. 

Hər xəritə, bir qayda olaraq, müəyyən məqalə mətninin təs-virini 

verməli, yəni müəyyən coğrafi obyekti və ya müəyyən ic-timai və 

təbii hadisəni əks etdirməlidir. Bütün ümumcoğrafi xəritələrdə 

Ģərti iĢarələr və izahedici yazılar xüsusi cədvəllərdə çap edilərək, 

hər cildə əlavə olunur.  

Xəritələr nəĢriyyatda müvafiq sahə redaksiyaları, həmçinin 

“Ġllüstrasiya və kartoqrafiya” redaksiyası tərəfindən redaktə edilir.  

Azərbaycanda ensiklopediya nəĢri vəziyyətini nəzərdən ke-

çirdikdə məlum olur ki, XX əsrin 30-cu illərində H.Hüseynovun 

rəhbərliyi ilə ensiklopediya yaradılması iĢinə baĢlanıb. Lakin II 

Dünya Müharibəsinin baĢlaması bu iĢi yarımçıq qoyub. 1934-cü 

ilin iyunun 19-da Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti 15 cildlik 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının nəĢri barədə qərar qəbul et-

miĢ və bu məqsədlə xüsusi komitə təĢkil olunmuĢdur. Bundan 

sonra 1938 və 1958-ci illərdə də universal ensiklopediyanın ya-

radılmasına cəhdlər olmuĢdur. Azərbaycanda ilk universal ensik-

lopediya – Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası 1976-1987-ci il-

lərdə nəĢr olunmuĢdur. 1987-1999-cu illərdə isə “UĢaq ensiklope-

diyası”iĢıq üzü görmüĢdür
147

 

15 avqust 2000-ci ildə “NəĢriyyat iĢi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasınını qanununun tətbiqi ilə əlaqədar “Azərbaycan En-

siklopediyası” NəĢriyyat-Poliqrafiya birliyi “Azərbaycan Milli En-

siklopediyası” adlandırılmıĢdır. Hal-hazırda isə bu qurum “Azər-

baycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi adlanır.      

Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının xüsusi cildi - “Azər-

baycan” cildi bütövlükdə Azərbaycan Respublikasına həsr olun-

muĢdur. Burada Azərbaycan haqqında ümumi məlumat, təbiəti, 
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təbii ehtiyatları, ekologiyası, əhalisi, dili, dini, tarixi, Azərbaycan 

Dövlətinin Konstitusiyasının əsasları və b. məlumatlar yer almıĢ-

dır. Bu ensiklopediya 2007-ci ildə “Azərbaycan Milli Ensiklo-

pediyası” Elmi Mərkəzi tərəfindən nəfis Ģəkildə çap olunmuĢdur.   

 

Lüğətlərin tərtibi və redaktəsi 

 

 Müəyyən üsulla düzülüb, mənası, başqa dilə tərcüməsi, düz-

gün imlası, tələffüzü və s. verilən sözlər toplusu lüğət adlanır. Lü-

ğət hər Ģeydən əvvəl dil faktları üzərində müĢahidə aparmaq və əl-

də edilmiĢ təcrübəni ümumiləĢdirməkdir. Lüğətlər sözlərin sada-

lanması ilə məhdudlaĢmır, sözlərin mənasını izah və müəyyən 

edir; ya izah olunan sözün arxasında hansı əĢya və hadisənin dur-

masından danıĢır, ya da əmələ gəlməsi, tələffüzü və yazılıĢı haq-

qında ümumi məlumatlar verir və s. 

Leksikoqrafiya dilçilikdə lüğətlərin tərtibi məsələləri və öy-

rənilməsi, bu və ya digər dilə məxsus sözlərin toplanması, onların 

sistemləĢdirilməsi və lüğət Ģəklində nəĢri, ümumi və xüsusi tipli 

lüğətlərin toplusu ilə məĢğul olan sahədir.
148

 

Lüğətlərin sözlüyü müxtəlif olur. Sözlərin seçilməsində 

ümumi tələbat həmiĢə əsas götürülə bilməz.  

Lüğətlərdə əlifba sırası ilə düzülərək izah edilən sözlərə baş 

sözlər deyilir. BaĢ sözlər izahedici, cədvəl, siyahı və formal Ģəkil-

də olur. 

Qəbul olunmuĢ ümumi leksikoqrafik ənənəyə əsasən hər bir 

baĢ söz iri yağlı Ģriftlə ayrılır. Hər bir baĢ söz eyni zamanda voka-

buladır. Vokabula, ümumiyyətlə əzbər öyrənmək üçün ana dilinə 

tərcümə olunan xarici söz, lüğətçilikdə baĢ söz mənasında iĢlədilsə 

də, ondan bir qədər fərqlənir. Vokabula yalnız baĢ söz deyil, həm 
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də ayrıca lüğət məqaləsi kimi ayrılmamıĢ, leksikoqrafik təhlili 

olan, tərkibinə görə törəmə sözlərdir
149

. 

BaĢ sözə aid verilən izahat lüğət məqaləsi adlanır. Lüğət mə-

qaləsində baĢ sözlər əlifba sırası ilə izah olunur. Lüğət mə-qa-ləsi 

lüğətdə kompozisiya və kommunikativlik vahidi hesab olu-nur. 

BaĢ söz, onun formal səciyyəsi (qrammatik, orfoqrafik, orfoepik), 

onun mənalandırılması sözün formal və ya semantik xüsu-

siyyətlərini aydınlaĢdırmaq üçün mətndən misallar götürmək, baĢ 

sözə yaxın olan sözlərə iĢarə etmək, müxtəlif səciyyəli arayıĢlar – 

bunların hamısı lüğət məqaləsinin komponentləridir. BaĢ sözlər 

lüğət məqaləsində aĢağıdakı Ģəkildə izah edilir: əvvəlcə dayaq 

sözün əsas mənası, sonra onun baĢqa mənaları sitat gətirmə yolu 

ilə verilir. Demək əsas sözə verilən bütün izah və illüstrativ mate-

rial lüğət məqaləsinə daxildir.  

Lüğət sözlükdən, vokabulaların ardıcıl olaraq verilməsindən, 

sözə və onun mənalarına fonetik, qrammatik, üslubi cəhətdən re-

markalar və iĢarələr verməkdən, illüstrativ materialdan, sözlərin 

frazeologizmliyindən, onların tərcüməsindən və ya izahatından 

ibarətdir. 

Lüğət üçün əsas məsələ sözlükdür. Lüğətin məzmunu söz-

lüklə bağlıdır. Lüğətlərin məqsəd və növünə görə sözlüyün tərkibi 

və həcmi müəyyən edilir. Lüğətin sözlüyü lüğətdə ətraflı izah edi-

ləcək bütün vokabulaların siyahısı deməkdir. Lüğətdəki baĢ sözlə-

rin bütün məcmusu sözlük adlanır
150

.  

Hər bir lüğətin sözlüyü Ģüurlu olaraq hüdudlandırılır: lüğət 

tərkibinin müəyyən hissəsini təĢkil edən jarqonizm, xüsusi termin-

lər, az iĢlədilən və daha az sabit olan neologizmlər, arxaizmlər və 

s. daxil edilmir.  

Adətən, lüğətə aktiv iĢlədilən, hamının baĢa düĢdüyü, ədəbi 

dil və etik normalara uyğun gələn sözlər daxil edilir. Lüğətdə izah 
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olunmayan sözlər bunlardır: ölkə, Ģəhər, çay və s. adları; müasir 

dilimizdə iĢlənməyən qəliz alınma sözlər; ədəbsiz sözlər; xüsusi 

terminlər və s. 

Lüğət sözlüyündə dilin leksikasının zəruri mənzərəsini əks 

etdirən, insan həyatının bütün sahələrini əhatə edən sözlər veril-

məlidir.  

Lüğət üçün sözlər iki Ģəkildə seçilə bilər:  

 heç bir istisna olmadan dildəki sözlərin hamısı əhatə edilir; 

məqsəd heç bir hüdud qoymadan ədəbi dildəki bütün 

sözləri daxil etməkdir;  

 ancaq müasir dildə iĢlədilən sözlər seçilir.  

Sözlüyün tərtibində iki cəhəti nəzərə almaq lazımdır:  

 Sözlərin seçmə prinsipini yaratmaq: 

 Seçilən sözün tələbatın profilinə uyğunluğunu təmin 

etmək
151

. 

Lüğət məqaləsində sözün müxtəlif mənalarını ayırmaq üçün 

xü-susi iĢarələrdən, durğu iĢarələrindən və rəqəmlərdən istifadə 

olunur. ĠĢarələr ixtisar sözlər və ya xüsusi Ģərti ifadələr Ģəklində də 

özünü göstərir. Sözü tələffüzcə düzgün müəyyənləĢdirmək üçün 

onun xüsusi transkripsiyası və vurğusu qeyd edilir.  

Tərcümə lüğətlərində baĢ sözlər iki Ģəkildə verilir: 

 tərcümə etmə; 

 sinonimi ilə. 

Lüğətlərdə sözlər izahetmə – təsvir, sinonimika, baxdırma, 

leksik izah, genetik və s. üsullarla verilir.  

Leksikoqrafiyada lüğətləri tərtib etməyin üç üsulu möv-

cudur: 

1. sözyaratma və ya etimoloji üsul 

2. «yuva» üsulu 

3. sözlərin əlifba sırası üsulu. 
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Lüğətlərdə baĢ sözlər iki üsulla verilir: «yuva» (eyni kökdən 

olan sözlərin bir qrupda yerləĢdirilməsi) və əlifba (sözlərin əlifba 

sırası ilə düzülüĢü). Müasir lüğətlər əsasən, əlifba üsulu ilə tərtib 

olunur. Lüğətlərin iki növü var: ensiklopedik və filoloji (izahlı, 

ikidilli, dialektologiya, orfoqrafiya, frazeologiya, terminologiya, 

orfoepiya, etimologiya, xarici sözlər və s.). Lüğətin əsas funksiya-

ları sırasına informativ, kommunikativ və normativ funksiyaları 

aid etmək olar.  

 Lüğət məqaləsi lüğətin struktur vahidi hesab olunur. Məqalə 

tam, əsas və əlavə informasiya zonalarına ayrılır.  

Dil lüğətlərinin sistemləĢdirilməsi təcrübəsi, onların tərtibi 

və təsviri haqqında geniĢ məlumatlar leksikoqrafiyada toplanmıĢ-

dır. Nəzəri leksikoqrafiya (lüğətçilik) lüğətlərin ümumi tipologi-

yasının və yeni lüğətlərin iĢlənməsini, lüğətin makrostrukturunun 

iĢlənməsini (sözlərin seçilməsi, sözlərin və lüğət məqalələrinin 

yerləĢdirilməsi, omonimlərin seçilməsi), lüğətin mikrostrukturu-

nun iĢlənməsi, yəni ayrıca lüğət məqaləsinin (mənaların seçilməsi, 

təsnifləĢdirilməsi) hazırlanmasını əhatə edir.  

Lüğətçilik praktikasının inkiĢafı lüğətlərin redaktor hazırlığı 

ilə sıx bağlıdır və real redaktor qərarlarında öz əksini tapır.  

Lüğətləri məzmun və xarakterinə – sözü və ya məfhumu ne-

cə izah etməsinə görə beĢ qrupa bölmək olar: filoloji, ideoqrafik, 

ensiklopedik, tədris, tezlik lüğətləri
152

. 

Lüğətlər ya sözlərin etimologiyası və tarixən mənaca inkiĢafı 

haqqında məlumat verir (etimoloji və tarixi lüğətlər), ya sözün 

mənasını, iĢlədilməsini, yazılıĢını, düzgün tələffüz olunmasını 

qeyd edir (orfoqrafik, fonetik, orfoepiya lüğətləri), ya sözün məna-

larını açır (omonim, sinonim və s. lüğətləri), ya məfhumları sim-

volik Ģəkildə izah edir (ideoqrafik lüğətlər), ya da əĢya və hadi-

sələri, məfhumları Ģərh edir (ensiklopedik).   
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Linqvistik lüğətlər dilin leksik-semantik strukturunu təsvir 

edir. Linqvistik lüğətlərin təsvir obyekti dil vahidləri hesab olunur.  

Məsələn: Omonimlər lüğəti. 

Terminoloji lüğətlər bir və ya bir neçə sahənin terminologi-

yasını əks etdirir. Terminləri izah edən lüğətlər terminoloji lüğət-

lər adlanır. Terminoloji lüğətlər tərtib olunarkən semantik, morfo-

loji, kalka və sintaktik üsullardan istifadə edilir. Terminoloji lüğət-

lər məqsəd və xarakterinə görə birdilli və ikidilli olur. Birdilli ter-

minoloji lüğətlərdə elmin müxtəlif sahələrinə aid terminlər əlif-ba 

sırası ilə göstərilir. Bu lüğətlər əlifba xarakterli terminoloji lüğə-

tdir. Ġkidilli terminoloji lüğətlər daha çox tərcümə xarakterli olur.    

Ensiklopedik lüğətlər hər hansı bir sahənin müasir vəziyyə-

tini, vacib hadisələri və s. əhatə edir. Bu lüğətlərdə sözlərin özü 

deyil, onların ifadə etdikləri elmi, siyasi, istehsalat, ədəbi və baĢqa 

məfhumların predmet və hadisələri izah olunur. Ensiklopedik lü-

ğətlər universal (ümumi) və xüsusi olmaqla iki yerə bölünür. Bu 

lüğətlərdə məqalələr əlifba sırası ilə düzülür. Böyük məqalələr bir 

neçə hissədən ibarət olur. Hər hissə ayrıca baĢlıqlarla verilir. Veri-

lən sözlərin əsasını isimlər təĢkil edir. Məqalənin adından sonra 

vergül və ya mötərizənin qoyulması həmin sözün əsas mənası ilə 

yanaĢı onun baĢqa mənalarının olduğunu göstərir. Ensiklopedik 

lüğətlərdə də ixtisarlar, illüstrativ material verilir.   

NəĢrdə yerləĢmə yerinə görə lüğətlər birtərəfli – yəni sadəcə 

mətnin sol hissəsini əhatə edənlər və iki tərəfli olurlar. Ġki tərəfli 

lüğətlər tərcümə və tərcümə olmayan lüğətlərə ayrılır.  

Lüğət blokunun sərlövhələrinin yerləĢmə yerinə görə lüğət-

lər əlifba və qeyri-əlifba lüğətlərinə ayrılır. Əlifba lüğətləri isə cid-

di əlifba (birbaĢa və əksinə) və qruplaĢdırılmıĢ (bir kökdən olan 

sözlərin bir bənddə verilməsi) olurlar. Qeyri əlifba luğətlərinin 

tematik və sistematik növləri vardır. Əksinə lüğətlərdə sözlər bi-

rinci hərfə görə deyil, sonuncu hərfə görə düzülür.  

Ġ.Umudlu 2004-cü ildə lüğət nəĢri üzrə apardığı araĢdırmala-

rın yekunu olaraq yazır: “Müstəqillikdən sonra, xüsusən də son il-
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lərdə müxtəlif səpkilərdə çoxlu lüğətlər nəĢr edilmiĢdir. Say eti-

barı ilə terminoloji lüğətlər üstünlük təĢkil edir. Akademik lüğətlər 

azlıq təĢkil edir, nəĢriyyatlar daha çox kiçik həcmli, praktik lüğət-

lərə üstünlük verirlər. AMEA Dilçilik Ġnstitutunun elmi Ģurası və 

Terminologiya Komitəsi mütəxəssislərin rəyi olmadan nəĢr edil-

miĢ lüğətlər məzmun və keyfiyyət baxımından qüsurlu sayılır”
153

. 

Son illərdə nəĢr olunan lüğətlərin arasında bunları sadalamaq 

mümkündür: Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (IV-cilddə. ABCÇD 

I cild /red. Ə.Orucov; tərtibçilər: Ə.Orucov, B.Abdul-layev, 

N.Rəhimzadə); B.: ġərq-Qərb, 2006; Azərbaycan dilinin orfo-

qrafiya lüğəti (red. A.Axundov; Azərb. Respublikası Dövlət Dil 

Komissiyası, AMEA, Nəsimi adına Dilçilik Ġnstitutu). B.: Lider, 

2004; Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası (2 cild-

də /BaĢ red. Y.Mahmudov; Red. heyəti. Ġ.Ağayev, T.Babayev) B.: 

Lider, 2004; Azərbaycanca-rusca lüğət (4 cilddə  müəl. M.Tağı-

yev, Ġ.Aydınov, Ġ.Kərimov və b.; red. M.T.Tağıyev və b.) Ba-

kı Slavyan Universiteti.- B.: ġərq-Qərb, 2006; Ġngiliscə-Azərbay-

canca lüğət (Tərt. O.Türksevər (Musayev), T.Əliyev, Q.Məmmə-

dov və b.). B.: ġərq-Qərb, 2004; Klassik Azərbaycan ədəbiyyatın-

da iĢlənən ərəb və fars sözləri lüğəti (2 cilddə. /tərt. ed. B.Abdul-

layev, M.Əsgərli, H.Zərinəzadə; elmi red. M.Adilov) B.: ġərq-

Qərb, 2005; Rusca-Azərbaycanca lüğət  (Üç cilddə /Red. Ə.Oru-

cov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik Ġnstitutu). B.: ġərq-Qərb, 2005. 

 

Soraq kitabçası 

 

Soraq kitabçası sistemli quruluĢu olan, informasiya vahidləri 

əlifba sırası ilə düzülmüĢ, tətbiqi, praktiki xarakter daĢıyan mə-

lumat nəĢrləridir. Soraq kitabçaları hər hansı sahə haqqında kom-

pleks məlumatları əhatə edir. Soraq kitabçalarının struktur vahidi 
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soraq məqaləsi hesab olunur. Bu kitablarda cədvəllərdən geniĢ 

istifadə olunur. Cədvəl vasitəsi ilə informasiya əyaniləĢir. Bəzi 

soraq kitabçaları bütünlükdə cədvəldən ibarət olur.  

Məqsəd təyinatına görə soraq kitabçaları aĢağıdakı növlərə 

ayrılır: 
1. Elmi; 

2. Ġstehsalat-təcrübi; 

3. Siyasi-kütləvi; 

4. Tədris; 

5. Kütləvi; 

6. MəiĢət. 

Ġnformasiyanın xarakterinə görə isə soraq kitabçalarının aĢa-

ğıdakı növləri vardır:  
 Mütəxəssislər üçün; 

 Həvəskarlar üçün; 

 Statistik; 

 Kataloq; 

 Soraq cədvəli; 

 Soraq kitabı (təyin edici); 

 Bioqrafik lüğət; 

 Bələdçi; 

 Təqvim; 

 Əlamətdar tarixlərin təqvimi
154

. 

Bunlardan əlavə, mətnli, rəqəmli, formullu, qarıĢıq mətnli və 

təsvirli (illüstrasiyalı) soraq kitabçaları nəĢr olunur.  

Soraq kitabçalarının aparatına müĢayiətedici məqalə (ön 

söz), ixtisar, qısaltmalar və Ģərti iĢarələrin siyahısı, istinad sistemi, 

köməkçi göstərici, biblioqrafik siyahı, mündəricat daxildir.  
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VII FƏSĠL 

TƏDRĠS ƏDƏBĠYYATI 

 

Tədris ədəbiyyatının nəĢrə hazırlanması redaksiya-nəĢriyyat 

fəaliyyətinin xüsusi sahəsidir. Belə ki, tədris ədəbiyyatının yara-

dılması prosesi bütün digər növ ədəbiyyatların hazırlanması prose-

sindən fərqlidir. Tədris ədəbiyyatı elmi və tətbiqi xarakterli sis-

temləĢdirilmiĢ məlumatı əhatə edən, tədris etmək və öyrənmək 

üçün asan Ģəkildə Ģərh olunan və müxtəlif yaĢda təhsil alan oxucu 

kütləsi üçün nəzərdə tutulmuĢ nəĢrdir.  

Tədris ədəbiyyatı aĢağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

 kommunikativ;  

 informativ;  

 dərk etdirmə (öyrədici);  

 inkiĢaf etdirici;  

 tərbiyə edici;  

 nizamlayıcı;  

 təĢkilati. 

Tədris ədəbiyyatının oxucu auditoriyası təhsil alanları və tədris 

edənləri əhatə edir. Ġnformasiyanın xarakterinə və məqsəd təyina-

tına görə tədris ədəbiyyatının aĢağıdakı növləri vardır:  

1. Proqram – metodik nəĢrlər (tədris planı, tədris proqramı); 

2. Tədris – metodik nəĢrlər (metodik göstəriĢlər, metodik töv-

siyə); 

3. Öyrədici nəĢrlər (dərslik, dərs vəsaiti, mühazirə konspekti, 

mühazirə kursu); 

4. Köməkçi (yardımçı) nəĢrlər (praktikum, müntəxəbat; 

məsələ və çalıĢmalar toplusu; oxu üçün kitab). 

Proqram-metodik nəşrlər fənnin məqsədini, strukturunu, 

məzmunu, ayrı-ayrı suallara dair materialın həcmini müəyyən 

edir. Proqram-metodik vəsaitlərə tədris planı və tədris proqramı 

aiddir. Bu nəĢrlər tədris prosesinində iĢtirak edən müəllimlər və 

metodistlər üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  
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Tədris planı tədris prosesini nizama salan sənəddir. Bu sə-

nəddə təhsilin forması və növü, praktik və laboratoriya iĢləri, kurs 

və buraxılıĢ iĢləri və s. öz əksini tapır.  

Tədris proqramı fənnin məzmunu və həcmini əhatə edən 

nəĢrdir. Burada fənnə dair ədəbiyyat da yer alır.  

Tədris-metodik nəĢrlərə metodik göstəriĢlər və metodik 

tövsiyə aiddir. Bu nəĢrlər də tədrisin metodikasına dair ma-

terialları əhatə edir.  

Öyrədici nəĢrlərə dərslik, dərs vəsaiti, mühazirə konspekti və 

mühazirə kursu aiddir.  

Dərslik  konkret fənn üzrə tədris planı və proqram əsasında 

hazırlanmıĢ nəzəri və praktik biliklərin əsaslarının sistemli və an-

laĢıqlı Ģəkildə izah olunduğu əsas vəsaitdir. Dərslik fənnə dair ba-

za biliklərini əhatə edir. Məzmununa görə dərslikləri ümumi və 

xüsusiyə ayırırlar.  

Dərs vəsaiti konkret fənn üzrə tədris proqramına uyğun ha-

zırlanmıĢ, dərslikdə verilən biliklərin geniĢləndirilməsi və möh-

kəmləndirilməsinə xidmət edən vəsaitdir. Dərs vəsaitləri tədris 

proqramlarında nəzərdə tutulan biliklərin yaxĢı qavranılması, də-

rinləĢdirilməsi və geniĢləndirilməsi üçün yaradılmıĢdır
155

. 

Variativ dərsliklər – ayrı-ayrı müəlliflərin (müəllif qru-

punun) vahid tədris proqramı əsasında eyni fənn üçün hazırladıq-

ları müxtəlif dərsliklərə deyilir. 

Ali məktəb tələbələri üçün mühazirə kursu və mühazirə 

konspekti kimi nəĢrlər də hazırlanır.  

Mühazirə kursu fənnə dair bir müəllifin və ya bir neçə müəl-

lifin mühazirələrini əhatə edir. Mühazirə kursu dərsliyə əlavə he-

sab olunur və yeni materialı əhatə edir. Mühazirələr oxunmuĢ ma-

terial əsasında yaradılır. Beləliklə, mühazirə kursu – konkret prob-

lemi açan, müəllifn öz mövqeyini göstərdiyi müəllif iĢidir. 
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Mühazirə konspekti isə mühazirə kursunun əsas müddəaları-

nı əhatə edir. Daha çox yeni fənnə dair və dərsliyə əlavə kimi ha-

zırlanır.   

Köməkçi nəĢrlər arasında müntəxəbatları və oxu üçün kitab-

ları xüsusi qeyd etmək lazımdır. Müntəxəbat dərsliyin məzmunu-

nu açan nəĢrdir. Oxu üçün kitablar isə əsasən xarici dilləri öyrə-

nənlər üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  

Praktikumlara tapĢırıqlar, məsələlər, yoxlama iĢlərinin məc-

musu daxildir. Burada əsas yeri özünüyoxlama sualları və tapĢırıq-

ları tutur. Çox vaxt praktikumları metodiki göstəriĢlərə aid edirlər.  

 

Tədris ədəbiyyatının aparatının redaktəsi 

 

Tədris ədəbiyyatı nəzəriyyəsində aparatın üç növünü fərq-

ləndirirlər:  

1. istiqamətləndirici aparat;  

2. materialın mənimsənilməsini təĢkil edən aparat;  

3. nəĢri bütünlükdə təkmilləĢdirən aparat. 

İstiqamətləndirici aparata müqəddimə, qeyd, nəticə, biblio-

qrafik material, göstərici, əlavə, lüğət, ixtisarlar siyahısı, Ģərti iĢa-

rələr siyahısı, rubrikasiya daxildir. 

Materialın mənimsənilməsini təĢkil edən aparat (metodik 

aparat) sualları, çalıĢma və tapĢırıqları əhatə edir. 

Nəşri bütünlükdə təkmilləşdirən aparat digər növ ədəbiyyat-

ların aparatına oxĢayır. Amma özünəməxsus cəhətləri də mövcud-

dur. 

Tədris ədəbiyyatının aparatı üzərində redaktor iĢinin əsas 

istiqamətlərinə diqqət yetirək.  

Ġstiqamətləndirici aparatın vəzifəsi  oxucunun bilik əldə et-

məsinə kömək etmək və ondan effektiv istifadəni təmin etməkdir. 

Ġstiqamətləndirici aparatın elementləri oxucuda öyrənilən predme-

tə maraq oyatmalıdır. 
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Aparatın elementlərinə müqəddimə, qısa əlavə, izah, əsas 

mətnə dəqiqləşdirmə, şərh, nəticə daxildir. Bu materialların məz-

mununu analiz edərkən əsas diqqəti təĢkilati-metodik hissəyə ayır-

maq lazımdır. Müqəddimədə öyrənilən fənnin məntiqini açmaq, 

onun əsas və çətin aspektlərini izah etmək, digər mənbələrdən 

əlavə informasiya almaq mümkünlüyünü göstərmək lazımdır. Mü-

qəddimədə fənnin vacib cəhətlərinə müəllif mövqeyinin xarak-

teristikası, sözügedən fənnin digər fənlərin öyrənilməsinə təsiri və 

s. qeyd olunur. Müqəddimədə həm də tədris ədəbiyyatından isti-

fadə qaydaları haqqında da məlumat verilməlidir.  

Redaktor müqəddiməni nəzərdən keçirərkən kursun bütün-

lükdə xarakteristikasının dürüstlüyünü, müəyyən həcmdə informa-

siyanı qavramaqda bu nəĢrin rolunu qiymətləndirməlidir. Kursun 

öyrənilməsi istiqamətinə söykənərək müqəddimənin metodik as-

pektlərini qiymətləndirmək lazımdır.  

Qısa əlavələr, izah, əsas mətnə dəqiqləĢdirmə, Ģərh və nəti-

cəyə redaktor iki müstəvidə baxır: əsas mətnlə əlaqə və şərhlərin 

yerləşdirilmə düzgünlüyü (mətn daxilində, sətr altında və ya mət-

nin sonunda). 

Tədris kursunu tamamlayan nəticə həm də metodik xarakter 

daĢıyır. Nəticə oxucuda əldə olunmuĢ bilikləri yekunlaĢdırmaq 

üçün nəzərdə tutulur. Redaktor kitabın oxucu dairəsini nəzərə ala-

raq, nəticəni analiz etməlidir. Bu zaman redaktor nəticənin kurs ilə 

əlaqəsini üzə çıxarmalıdır.  

Materialın mənimsənilməsini təĢkil edən aparat tədris ədə-

biyyatının və didaktik sistemin əsas hissəsidir və sualları, məĢğə-

lələri, tapĢırıqları əhatə edir. 

Metodik aparat məktəb dərslikləri üçün xüsusilə vacibdir. Bu 

aparatın məqsədi dərslikdə yer alan materialın əlavə iĢlənməsini 

təmin etmək, oxucunu sərbəst Ģəkildə yoxlamaq, nəzəri bilikləri 

praktikaya tətbiq etməkdir. 

Metodik aparatın düzgün, dəqiq iĢlənilməsi məsuliyyəti 

müəllifin üzərinə düĢür. Bu aparatın hazırlanması zamanı əsas cə-
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hət oxucunun bilik və imkanlarını nəzərə almaqdır. Redaktor sual 

və məsələlərin qiymətləndirilməsinə formal yanaĢmamalıdır. Apa-

ratın bu elementi həm də fənnin xüsusiyyətləri ilə müəyyən olu-

nur. Ġlk baxıĢda elə görünə bilər ki, müəlliflər sualları müxtəlif-

ləĢdirməlidirlər. Ancaq vəsaitin predmeti bütünlükdə konkret 

praktikaya istiqamətləndirilmiĢdir. 

Redaktor müəlliflə birlikdə aparatın məqsədini müəyyənləĢ-

dirərkən fənnin xüsusiyyətlərini  nəzərə almalıdır.  

Annotasiya mündəricat, məqsəd təyinatı, oxucu auditoriyası 

nöqteyi-nəzərindən nəĢrin qısa xarakteristikasını əks etdirir. NəĢ-

rin seçilməsində, reklam kampaniyasının təĢkilində annotasiyadan 

istifadə olunur. Ona görə də buradakı informasiyalar tövsiyəedici 

xarakter daĢıyır.  

 

Dərsliklərin nəşrə hazırlanması 

 

Dərslik fənnin məzmununa aid ən zəruri elmi-nəzəri mate-

rialları əhatə etməklə yanaĢı, həm də tədris prosesinin ümumi sis-

temini istiqamətləndirir. Dərsliyin hazırlanması elmi, intellektual, 

texniki və bütövlükdə yaradıcı xarakterli mürəkkəb prosesdir. Bu 

proses 3 istiqamətdə gedir:  

dərsliyin layihələĢdirilməsi;  

dərsliyin yazılması;  

dərsliyin istehsalı
156

.  

Bu fazaların hər biri də müxtəlif mərhələləri əhatə edir. Belə 

ki, dərsliyin layihələşdirilməsi zamanı yeni dərsliyə tələbat öyrə-

nilməli, layihə, tədris prosesinin konsepsiyası, dərsliyin məzmun 

və strukturu, proqrama uyğunluğu müəyyənləĢdirilməli, material-

lar toplanmalı, nümunə üçün bir fəsil yazılmalı, dərsliyin struktur 

quruluĢunun mövcud tədris proqramına uyğunluğu öyrənilməlidir. 
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Dərsliyin yazılması zamanı dərsliyin texniki tərtibat parametrləri 

müəyyənləĢdirilməli, dərsliyin mətni yazılmalı, illüstrasiyalar ha-

zırlanmalı, ifadə ardıcıllığı və dərslik bütövlükdə eksperimental 

qaydada yoxlanılmalıdır. Dərsliyin istehsalı zamanı dizayn nümu-

nəsi hazırlanmalı, mətn yığılmalı və səhifələnməli, məlumat-soraq 

aparatı hazırlanmalı, mətnin redaktəsi və korrekturası aparılmalı 

və sonda çap olunmuĢ dərslik eksperimental qaydada yoxlanılma-

lıdır.  

Dərsliyin layihələşdirilməsi zamanı yeni dərsliyə tələbat öy-

rənilməlidir. ġagirdlər, müəllimlər arasında sorğu keçirilir. Möv-

cud dərslikdən fərqli olan yeni dərsliyin yaradılması zərurəti istər 

müəllif, istərsə də nəĢriyyat tərəfindən əsaslandırılır. Müəllifin da-

ha yaxĢı dərslik hazırlayacağı fikri subyektiv də ola bilər. NəĢriy-

yat müəllifin mülahizələrini təhlil etməklə yanaĢı, həm də dərsli-

yin məzmunu, onun hazırlanmasının texniki və maliyyə aspektlə-

rini dərindən araĢdırmalıdır. Layihənin müəyyənləĢdirilməsi iĢin 

daha konkret mərhələsini əhatə edir. Bu mərhələdə kitabın yaradıl-

ması qərara alınır. Müəlliflə naĢir arasında müqavilə hazırlanır. Bu 

müqavilədə hazırlanacaq kitabın əsas pedaqoji, texniki, maliyyə 

aspektləri öz əksini tapır. Layihənin müəyyənləĢdirilməsi zamanı 

həm də dərslik komponentləri – dərslik, müəllim üçün vəsait, 

Ģagird dəftəri, çalıĢmalar toplusu, müntəxəbat, test toplusu və s. 

müəyyənləĢdirilir
157

.  

Dərslik layihələĢdirilən zaman tədris prosesinin konsepsiyası 

da müəyyənləĢdirilməlidir. Bu mərhələdə müəlliflər ilk növbədə 

tədris prosesinin konsepsiyasını özləri üçün aydınlaĢdırırlar.  

Dərsliklər dövlət qurumları (Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi) tərəfindən təsdiq olunmuĢ məcburi və ya tövsiyə xarak-

terli proqramın tələblərinə, məzmununa və əsas istiqamətinə uy-
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ğun olmalı və müəlliflər tərəfindən bu prinsip mütləq nəzərə alın-

malıdır.  

LayihələĢdirmə mərhələsində dərsliyin hazırlanması üçün la-

zım olan bütün materiallar - mövzulara aid ilkin qeydlər, çalıĢma-

lar, suallar, sorğu kitabları, dövri mətbuatdan məqalələr toplanır, 

gözdən keçirilir və sistemləĢdirilir.  

Nümunə üçün bir fəsil yazılarkən hər hansı bir fəslin tam və 

ya qismən hazırlanması nəzərdə tutulur. YazılmıĢ fəsil dərsliyə ya-

naĢma konsepsiyasını, onun bütün tələblərini özündə əks etdirmə-

li, aĢağıdakı suallara cavab verməlidir:  

 Fəsillərin icmalı veriləcəkmi? 

 Yeni anlayıĢlar necə daxil ediləcəkdir? 

 VerilmiĢ informasiya ilə çalıĢmalar və praktik tapĢırıqlar 

arasında proporsiya gözlənilirmi?
158

. 

Dərsliyin əsas istiqamətinin aydınlaĢdırılması ilə eyni za-

manda fəslin eksperimental qaydada yoxlanılması iĢi də təĢkil 

olunmalıdır. Məhz bu zaman dərsliyin irəli sürülən tələblərə uy-

ğunluğu, daxil edilmiĢ yeniliklərin istifadəçilər tərəfindən baĢa dü-

Ģüləcəyi, informasiya təklifi ilə vərdiĢ qazanılması arasında tara-

zlıq gözləniləcəyi və s. kimi suallara cavab tapmaq mümkündür. 

Dərsliyin tərtibatının əsas parametrlərinin (səhifələrin təxmi-

ni sayı, formatı, rənglərin sayı və s.) müəyyən edilməsi dərsliyin 

hazırlanması iĢinin əsas mərhələlərindən biridir. Bu texniki xa-

rakteristikalar dərsliyin konsepsiyasının əsas cəhətlərindən oldu-

ğundan, iĢin baĢlanğıcında nəzərə alınmalıdır.  

Dərslik tədris prosesinin əsas tərkib hissəsi olub, bu və ya di-

gər fənnin öyrənilməsinə, müəyyən vərdiĢlərin qazanılmasına xi-

dmət edir. Belə bir geniĢ funksiyanı özündə daĢıdığına görə dərs-

lik hazırlayarkən bir tərəfdən tədris prosesinin strukturu təhlil 

olunmalı, digər tərəfdən isə metodoloji məsələlər nəzərə alınmalı-

dır.  
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Tədris prosesinin konsepsiyasından asılı olmayaraq, onun üç 

əsas istiqamətini müəyyənləĢdirmək olar:  

 yeni mövzunun öyrənilməsi; 

 yeni vərdiĢin qazanılması; 

 həm yeni mövzunun öyrənilməsi, həm də yeni vərdiĢin 

qazanılması
159

.   

Dərslikdəki hər hansı bir mövzunun baĢa düĢülməsi üçün ilk 

növbədə mövzu haqqında təsəvvür yaradılmalıdır. Bu təsəvvürü 

aĢağıdakı üsullarla yaratmaq mümkündür: 

Qabaqlayıcı baxışın məqsədi tədris prosesi üçün geniĢ zəmin 

hazırlamaqdır. Bununla da oxucu tədris prosesinin sonunda hansı 

biliklərə yiyələnəcəyini təsəvvür etmək imkanı qazanır. 

Motivasiya tədris prosesinə, keçilən mövzuya marağın artı-

rılmasına yönəlmiĢdır. Bu zaman real həyatdan götürülmüĢ kiçik 

əhvalatlardan, hadisələrdən istifadə edilə bilər.  

Mövzuya giriş üçün tapşırıq    

Müşayiətedici vəsait – mövzu mətn, rəsm, foto və ya sxem 

Ģəklində hər hansı əyani vasitələrlə müĢayət oluna bilər.  

İlk çalışma – mövzu ilə bağlı verilən ilk çalıĢma oxucunun 

malik olduğu biliklər ilə yeni material arasında əlaqə yaratmaq 

funksiyası yerinə yetirir. 

İnformasiyanın tutuşdurulması – tədris prosesində bütün hal-

larda yeni alınmıĢ biliklər fənn haqqındakı təsəvvürlər və fənn üz-

rə artıq əxz olunan biliklərlə tutuĢdurulmalıdır. 

 Məktəb dərsliklərini araĢdıranlar belə bir nəticəyə gəlmiĢlər 

ki, dərsliklərdəki mətnləri iki cür qiymətləndirmək olar: çox çətin 

qavranılan mətnlər və çətin qavranılan mətnlər. 

Bütün hallarda mətnin qavranılması müəlliflərin dərslikdə 

verdikləri informasiyanın oxucu üçün nə dərəcədə anlaĢıqlı olma-
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sından asılıdır. Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, qavramanın 

səviyyəsi təkcə mətnin öz xüsusiyyətindən deyil, həm də oxucu-

dan asılıdır.  

Oxucunun mətni qavramasına aĢağıdakı Ģərtlər təsir göstərir: 

 Texniki amillər – Ģriftlər, sətirlərin uzunluğu, kağızın key-

fiyyəti; 

 Mətndə verilən ideyalar; 

 Ġdeyaların ifadə üsulları – forma, leksika, cümlələrin quru-

luĢu. 

 

Dərsliklərin soraq-məlumat aparatı 

 

Dərslik forma cəhətdən elə qurulmalıdır ki, funksiyasından, 

məzmunundan, məqsədindən asılı olmayaraq ondan istifadə edən-

lər müxtəlif situasiyalarda və müxtəlif məqsədlərlə ondan yarar-

lansınlar. Soraq-məlumat aparatı informasiya axtarıĢında oxucu-

nun iĢini yüngülləĢdirmək üçün müəlliflərin nəzərdə tutduğu vasi-

tədir. Bu bələdçi vasitələr maksimum informasiyadan maksimum 

faydalanmağa imkan verir.  

Dərsliklərdə istifadə olunan soraq-məlumat aparatının aĢağı-

dakı növləri vardır
160

: 

 dərsliklərdən  istifadəyə kömək edən texniki soraq-məlu-

mat aparatı: mündəricat, göstəricilər, qeydlər; 

 fənni öyrənməyə kömək edən pedaqoji soraq-məlumat 

aparatı: xülasə, lüğət, pedaqoji prinsiplərin izahı və s. 

Dərsliklərdə təqdim olunan soraq-məlumat vasitələrinin va-

riantları çoxdur. Onlardan bəzilərinə diqqət yetirək. 

Minnətdarlıq – müəllif öz həmkarlarına, redaktora, rəyçiyə 

minnətdarlığını bildirir. 

Biblioqrafiya – konkret mövzuya aid olan kitabların siyahısı. 
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GiriĢ – nəĢrin əvvəlində verilən bu mətndə nəĢrin məqsədi, 

öyrənilən mövzular, dərsliyin daxili strukturu göstərilir.  

Müqəddimə - veriləcək daha vacib informasiya üçün giriĢdir. 

Təlimat – dərslikdən istifadə üsullarının izahı. 

Dərslikdən necə istifadə etməli? – Burada dərslikdən istifadə 

üsullarının izahı və ya dərsliyin təyinatı və tətbiqi barəsində müəl-

lifin təsəvvürlərinin Ģərhi verilir. 

Leksika – dərslikdə istifadə olunan spesifik leksikadan, yeni 

və ya mürəkkəb terminlərdən ibarət kiçik həcmli lüğət. 

Metodoloji qeydlər – məqsədlər, metodlar, qiymətləndirmə-

lər barəsində xüsusi qeydlər. 

Müəllif haqqında qısa məlumat. 

Oxucuya müraciət – dərsliyin bəzi cəhətlərinə oxucunun diq-

qətini cəlb edən müqəddimə. 

Mündəricat – bütün bölmələrin, fəsillərin baĢlanğıc səhifəsi 

göstərilməklə nəĢrin planı. 

Ön söz – müəllif tərəfindən yazılmıĢ, kitabın əvvəlində yer-

ləĢdirilən mətn. Bu mətndə kitabın məzmunu ümumi Ģəkildə veri-

lir və dərslik bütövlükdə nəzərdən keçirilir.  

Əlavələr – kitabı oxuyarkən lazım olmayan və kitabın so-

nunda yerləĢdirilən ayrı-ayrı elementlər, texniki vəsait, əlavə mə-

lumat. 

Qeydlər – mövzuya birbaĢa bağlı olmayan, səhifənin aĢağı-

sında yerləĢdirilən əlavə informasiya. 

Ġllüstrasiyaların siyahısı – səhifə, rəssamın adı göstərilməklə 

illüstrasiyalara dair bütün Ģəkilaltı sözlərin siyahısı. 

Cədvəl – sətirlər və sütunlar üzrə sistemləĢdirilmiĢ qaydada 

yerləĢdirilən məlumatlar qrupu. 

Göstərici – səhifələri göstərilməklə kitabda adı çəkilən əsas 

anlayıĢların əlifba qaydası ilə yerləĢdirilməsi.   
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Azərbaycanda dərsliklərin nəşri məsələsi və müasir durum 

  

Azərbaycan Respublikasında dərslik siyasətini Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir. 

Dərslik siyasətinin məqsədi məktəbliləri müasir standartlara 

uyğun bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələndirmək, Vətəninə, xalqı-

na, onun adət-ənənələrinə bələd olan, milli və ümumbəĢəri dəyər-

lər zəminində formalaĢan, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam, müs-

təqil həyata hazır və demokratik düĢüncəli vətəndaĢlar kimi yetiĢ-

dirməkdir.  

Dərslik siyasəti bu iĢdə əsas icra orqanı funksiyasını yerinə 

yetirən Təhsil Nazirliyinin, onun müvafiq strukturlarının, elmi qu-

rumların, özəl təĢkilatların və ictimai orqanların vasitəsilə həyata 

keçirilir. 

Dərslik siyasəti həyata keçirilərkən Azərbaycan Respubli-

kası Konstitusiyası, Təhsil Qanunu, Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq qanunvericilik aktları və “Ümumi təhsil sistemində dərs-

lik siyasəti” əsas götürülür. 

“Dərslik siyasəti” sənədi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 

olunur. “Dərslik siyasəti” sənədinə aid olan “Dərslikləri Qiymət-

ləndirmə ġurasının Əsasnaməsi”, “Dərsliklərin qiymətləndirilməsi 

meyarları”, “Yeni dərsliklərin yaradılması qaydaları”, “Dərsliklə-

rin texniki və gigiyenik standartları” müvafiq olaraq Təhsil Nazir-

liyi tərəfindən təsdiq olunur. 

Dərsliklərin məzmununa verilən əsas tələblər:  

Dərsliklərdə:  

- Ģagirdlərin Azərbaycan xalqının milli, mənəvi və mədəni də-

yərləri ruhunda tərbiyə olunmasına, onların öz ailəsini, xalqını, 

vətənini sevməsinə, insan haqlarına və bəĢəri dəyərlərə hömrət 

etməsinə yönələn ideyalar olmalıdır; 

- Ģagirdlərin yaĢ psixologiyası və fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmalıdır; 

- dünyəvilik prinsipinə riayət edilməlidir; 
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- elmin, texnikanın və mədəniyyətin müasir nailiyyətləri haq-

qında yoxlanılması mümkün olan və səlahiyyətli mənbələrdən 

götürülmüĢ məlumatlar öz əksini tapmalıdır; 

- illüstrasiyalar yığcam və mövzulara uyğun olmalıdır; 

- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, 

ölkənin qoĢulduğu beynəlxalq hüquqi aktlara zidd olan fikirlərə 

yer verilməməlidir; 

- milli, dini, irqi, cinsi və siyasi ayrıseçkilik təbliğ edən fikirlər, 

mübahisə doğuran məlumatlar olmamalıdır; 

- elmi mübahisə doğuran məsələlərə yer verilməməlidir
161

. 

Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklərin nəĢri, çapı və pay-

lanması qaydaları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

02.10.2006-cı il tarixli, 716 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiĢdir. 

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 

fevral 2003-cü il tarixli 854 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ 

«2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsullu-

ğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı»nın icra-

sını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-

binetinin 19 mart 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən hazırlan-

mıĢdır və ümümtəhsil məktəbləri üçün dərsliklərin nəĢri, çapı və 

paylanmasını tənzimləyir. 

2. Dərsliklərin nəĢri və çapı 

2.1. Dərsliklərin dövlət vəsaitləri hesabına nəĢr və çap olun-

ması «Dövlət satınalmaları haqqında» Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir. 

2.2. Ġlk dəfə çap olunan dərsliklərin birinci il ümumi tələ-

batın 105 faizi, sonrakı 3 ildə hər il 15 faizi çap olunur. 
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2.3 .I sinifin «Əlifba» dərsliyi hər il tələbata uyğun (Gürcüs-

tan və Dağıstanda) təhsili Azərbaycan dilində aparan dövlət 

ümumtəhsil məktəbləri və MDB ölkələrindəki «Bazar günü» mək-

təbləri də nəzərə alınmaqla) çap olunur və tədris ilinin sonunda 

Ģagirdlərə hədiyyə edilir. (özəl təhsil məktəbləri istisna olmaqla). 

2.4. Fənn proqramlarının dəyiĢdirilməsi ilə  bağlı hər bir si-

nif və fənn üzrə yeni dərsliklərin çapı onların birinci il nəĢri sa-

yılır. 

2.5. Zəruri hallarda, ayrı-ayrı dərsliklərin, o cümlədən həf-

tədə daha az dərs saatı olan fənlər üzrə dərsliklərin əlavə çap faizi 

dəyiĢdirilə bilər. 

2.6. Çap olunacaq dərsliklərin siyahısı və tirajı Təhsil Nazir-

liyi tərəfindən bir il əvvəl tələbata uyğun hazırlanıb təsdiq edilir. 

3. Dərsliklərin paylanması 

3.1. Dərsliklərin yerlərə çatdırılması  dövlət vəsaiti hesabına 

həyata keçirilir. 

3.2. Çap edilən dərsliklər nəĢriyyatlar tərəfindən bir qayda 

olaraq Nazirliyin Maddi-Texniki Təchizat Ġdarəsinə təhvil verilir 

və təsdiq olunmuĢ bölgü əsasında buradan rayon (Ģəhər) təhsil Ģö-

bələrinə çatdırılır. 

3.3. Rayon təhsil Ģöbələri həmin kitabları Ģagirdlərə təqdim 

etmək üçün orta təhsil məktəblərinə (özəl təhsil məktəbləri istisna 

olmaqla) göndərir. 

3.4. Ümumtəhsil məktəblərində Ģagirdlərin istifadəsi-

nə pulsuz verilən dərsliklərin uçotu əsasında dərslik fondları ba-

rədə məlumat rayon təhsil Ģöbələri tərəfindən ümumiləĢdirilir və 

müvafiq forma əsasında Nazirliyə hesabat təqdim olunur. 

Azərbaycanda ümumi təhsilin konsepsiyası - Milli Kurikulu-

mu konseptual xarakterli çərçivə sənədi olub, ümumi təhsil üzrə 

təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi təhsilin hər bir 

pilləsində nəzərdə tutulan fənləri, həftəlik dərs və dərsdənkənar 

məĢğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təĢkili, təlim 
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nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə əsas prin-

sipləri, fənn kurikulumlarının strukturunu əhatə edir. 

Milli Kurikulum ictimai-siyasi, mədəni və sosial həyatın 

qloballaĢdığı və universallaĢdığı, informasiya-kommunikasiya tex-

nologiyalarının rolunun artdığı, rəqabətin gücləndiyi müasir dövr-

də hər bir Ģəxsin istedad və qabiliyyətinin müstəsna əhəmiyyət 

kəsb etdiyi nəzərə alınaraq, müstəqil qərarlar qəbul etməsi üçün 

onun zəruri təhsil səviyyəsinə və bacarıqlara malik olmasına, 

cəmiyyətin inkiĢafının əsas hərəkətverici qüvvəsi olan insanın for-

malaĢdırılmasına və problemlərin həllinə yönəlmiĢdir
162

. 

2011-ci il ərzində umumtəhsil məktəblərinin III sinifləri 

üçün 3, IV sinifləri ucun 13 dərslik komplektinə və VII-XI siniflər 

üçün 18 dərsliyə qrif verilmiĢdi. 2011-ci ildə ali və orta ixtisas 

təhsili müəssisələrindən daxil olmuĢ 1700 adda proqram, dərslik, 

dərs vəsaiti və metodik vəsaitin əlyazması Nazirliyin Elmi-Meto-

dik ġurasının müvafiq bölmələrinə müzakirəyə göndərilmiĢdir. 

Həmin müzakirələrdən sonra çapa məsləhət görülən və ya tövsiyə 

edilən 1669 adda əlyazması mövcud qaydalara uyğun olaraq sə-

nədləĢdirilmiĢ və rəhbərliyə təqdim olunaraq təsdiq edilmiĢdir. 

Beləliklə, 2011-ci il ərzində 990 adda proqrama, 145 adda dərsli-

yə, 314 adda dərs vəsaitinə, 220 adda metodik vəsaitə Təhsil Na-

zirliyinin əmri ilə nəĢr hüququ (qrifi) verilmiĢdir. 2011/2012-ci 

dərs ilinə umumtəhsil məktəbləri ucun 140 adda 3566100 nusxə ti-

rajla dərslik və muəllim ucun metodik vəsait cap edilmiĢdir. 

VII-XI siniflər üçün təlim dilləri üzrə 35 adda dərsliyin, IV 

siniflər üçün 34 adda dərslik və muəllim üçün metodik vəsaitin 

nəĢri üzrə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq - “CaĢıoğlu”, 

“Xəzər-Etiket”, “Təhsil”, “Aspoliqraf”, “Bakı”, “XXI” Yeni NəĢr-

lər Evi, “Kövsər”, “ġərq-Qərb”, “Altun Kitab”, “Bizim Kitab” 
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nəĢriyyat-poliqrafiya muəssisələri ilə satınalma muqavilələri bağ-

lanmıĢ, dərslik və müəllim üçun metodik vəsaitlər cap edilərək, 

Nazirliyin Maddi-Texniki Təchizat Ġdarəsinə təhvil verilmiĢdir
163

. 
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VIII FƏSĠL 

UġAQ ƏDƏBĠYYATININ NƏġRƏ HAZIRLANMASI 

 

Uşaq ədəbiyyatı və onun növləri 

 

UĢağın yaĢına, maraq və ehtiyaclarına uyğun kitablar onun 

inkiĢafına təsir göstərməkdədir. UĢaq ədəbiyyatı ən çox nəĢr olu-

nan, xüsusi diqqət və həssaslıq tələb edən ədəbiyyat növüdür. 

Müasir uĢaq ədəbiyyatı keçmiĢ ənənələrdən faydalanaraq, bugün-

kü uĢaqların mənəviyyatını, biliyini, dünyagörüĢünü zənginləĢdir-

məyə imkan verən ədəbiyyat növü kimi qəbul edilir və bütün 

dünyada əsas nəĢriyyat məhsulu kimi sayca və həcmcə xüsusi yer 

tutur
164

.  

Nizami Gəncəvidən baĢlamıĢ Məhəmməd Füzuli, Seyid 

Əzim ġirvani, Sabir, RəĢid bəy Əfəndiyev, Mirzə Cəlil, Süleyman 

Sani Axundov, Mikayıl MüĢfiq kimi ən dəyərli Ģair və 

yazıçılarımız uĢaq tərbiyəsini formalaĢdırmağa xidmət edən 

əsərlər ortaya qoymuĢlar. Azərbaycanda uĢaq ədəbiyyatının 

inkiĢaf yolu spiralvari, fasiləli olub. Belə ki, müəyyən zaman-

məkan daxilində uĢaq ədəbiyyatının inkiĢaf etdirilməsi dövlətin 

maraq dairəsində dayanıb, dövlət səviyyəsində qərarlar qəbul 

edilib, vəsait ayrılıb. Bəzənsə bu sahə tamamilə unudulub
165

. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi “UĢaq ədəbiyyatı Ģöbəsi”nin 

müdiri Q.Nəcəfzadə müasir uĢaq ədəbiyyatımızın problemlərini 

aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmıĢdır: 
 Bugünkü uĢaq Ģeirimiz xalq ruhundan, xalqın intonasiyasından uzaq 

düĢüb. UĢaq Ģeirimiz  folklora qayıtmalıdır. Və təbii Ģəkildə uĢaq düĢün-

cələrinə ictimai-sosial məzmun verilməlidir; 
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 Ən böyük problemlərdən biri də uĢaq və böyük ədəbiyyatının arasında 

kəskin fərq qoyulmasıdır. Bu fərq pedaqoji tərəfi saxlanılmaqla aradan 

qaldırılmalıdır; 

 Bugünkü uĢaq Ģeirimizin fəlsəfəsi çatmır; 

 Bugünkü uĢaq ədəbiyyatımızın dili bərbad vəziyyətdədir. Ədəbiyyat hər 

Ģeydən əvvəl canlı dildən ibarətdir; 

 Ən ciddi problemlərdən biri də uĢaqları böyük kimi danıĢdırmaqdır; 

 Süni vətənpərvərliklə üfürülmüĢ kütləvi uĢaq obrazlarına son qoymaq 

lazımdır; 

 Əsas problemlərdən biri də oxucu problemidir. Bu gün uĢaq mətbuatının 

orta məktəblərdə oxucusu yoxdursa, deməli, biz oxucu yetiĢdirmirik, 

deməli, gələcək ədəbiyyatımızı oxuyan olmayacaq...
166

.   

Müasir uĢaq ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatının ayrılmaz hissəsi 

kimi inkiĢaf edir. Ona görə də dünya ölkələrində uĢaqlar üçün ki-

tablar çap edən nəĢriyyatlar Ģəbəkəsi, müəlliflər, redaksiya - 

nəĢriyyat kollektivləri formalaĢır. 

UĢaq ədəbiyyatı mənən zəngin olan estetik zövqə malik hər-

tərəfli Ģəxsiyyətin formalaĢması üçün nəzərdə tutulduğu üçün na-

Ģirlər bütün səylərini dünya klassikasının görkəmli nümunələrinin, 

müasir müəlliflərin bədii cəhətdən ən kamil əsərlərinin buraxılma-

sı hesabına uĢaq ədəbiyyatının repertuarının inkiĢafına yönəldir-

lər
167

. UĢaqlar üçün ədəbiyyatın spesifikliyi hər Ģeydən öncə onun 

pedaqoji-tərbiyəvi vəzifələri ilə, həmçinin uĢağın təbiəti, uĢaq 

qavrayıĢının xarakteri ilə Ģərtlənir. UĢaq kitablarının pedaqoji yö-

nü onun hər bir uĢağın həyatında vacib olan tərbiyəvi əhəmiyyəti-

ni nəzərdə tutur. Deməli, onun keyfiyyətinin müəyyən edilməsinin 

ən vacib elementlərindən biri tərbiyəvi cəhətdir.   

“Göyərçin” jurnalının baĢ redaktoru, Ģair və alim R.Yu-

sifoğlu uĢaq ədəbiyyatında varislik prinsipinin olduqca vacib mə-

sələ olduğunu qeyd edir: “Bizdən əvvəl müxtəlif dillərdə yazılan 
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klassik uĢaq ədəbiyyatı nümunələrindən bəhrələnmək, xarakterik 

nümunələri dərsliklərə salmaq çox yaxĢıdır. Ancaq, XXI əsr 

uĢağının tələbatını XIX əsrdə yazılan ədəbi nümunələrlə ödəmək 

müĢkül məsələdir. Müasir anlamda klassik uĢaq ədəbiyyatı 

nümunələrimizin əksəriyyətinin dili, mövzu və problematikası, 

onun bədii həlli bugünkü dövrün tələblərinə o qədər də cavab 

vermir. Bizdən əvvəl yarananların ən yaxĢı cəhətlərindən 

bəhrələnməli, ədəbiyyatımızı yeni istiqamətdə, bu günün reallığı 

kontekstində inkiĢaf etdirməyə çalıĢmalıyıq”
168

.   

UĢağın qavraya biləcəyi Ģəkildə təsvir olunmuĢ gerçəkliyi 

əhatə edən (insan, dünya, təbiət və s. haqqındakı) bilik və 

təsəvvürləri uĢaq ədəbiyyatının predmeti saymaq olar.  

UĢaq ədəbiyyatının spesifikliyi bədii formanın aydınlığı və 

dilin sadəliyidir. Burada bədii obraz da, onun daxili aləmi də, 

danıĢıq və hərəkətləri də inandırıcı olmalıdır. UĢaq kitabında 

dünya, həyat haqqında sadə Ģəkildə danıĢılmalı, qeyri-adilikləri ilə 

maraq doğurmalı, cəlbedici olmalıdır. Bu cəlbedicilik zahiri 

xarakter daĢımamalıdır.  

UĢaq və yeniyetmələrin kitabla ünsiyyətinin baĢlıca xüsusiy-

yətləri yaĢla müəyyən olunur. NəĢriyyat praktikasında ənənəvi 

olaraq uĢaqları dörd yaĢ kateqoriyasında fərqləndirirlər:  

 məktəbəqədər (3-7),  

 kiçik məktəb yaĢı (8-11),  

 orta məktəb yaĢı (11-14),  

 yuxarı məktəb yaĢı (14-18).  

Bu qrupların hər birinin xüsusiyyətini yaxĢı bilmək müəllif 

və redaktor üçün çox vacibdir.  

UĢaqların inkiĢafında və təhsilində önəmli yeri tutan kitablar 

yaĢ kateqoriyasına görə fərqli özəlliklərə malik olur.  
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Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlar üçün kitablar balacaların baĢa 

düĢdüyü problematikanın əsasında qurulur, onların anladığı dildə 

yazılır. Bir qayda olaraq bu kitablar böyüklər tərəfindən ucadan 

oxunur və onlardakı qısa mətn illüstrasiyalarla sıx bağlı verilir. 

Bəzən isə illüstrasiyalar daha çox üstünlük qazanır
169

. Məktə-

bəqədər yaĢlı uĢaqlar üçün oyuncaq kitablar, hərəkət edən illüstra-

siyalar, cizgili və rəngli boyalarla bəzədilmiĢ kitablar, iĢıqlanan və 

danıĢan kitablar və s. xarakterik formalardır.  

UĢaq ədəbiyyatının tərbiyəedici və təhsilverici xüsusiyyətləri 

uĢaq ədəbiyyatının quruluĢunu və təsnifatını müəyyənləĢdirir. 

UĢaq ədəbiyyatı aĢağıdakı yarımtiplərə bölünür: tərbiyəvi kitablar, 

əyləncəli kitablar, bədii kitablar.  

Tərbiyəvi kitablar əsasən cəmiyyət, onun formalaĢması və 

quruluĢ, dünya tarixinin formalaĢması və s. məsələlər haqqında 

uĢaqlara gərəkli bilgilər verməlidir. Bu kitablar bədii, elmi və 

publisistik formada yazıla bilər.  

Elm və texnikanın sürətli inkiĢafı əyləncəli kitablara marağı 

artırmıĢdır. Belə kitablar kiçik yaĢlı uĢaqlar üçün nəzərdə tutulsa 

da, onları yuxarı yaĢ qrupları da maraqla oxuyurlar. Belə kitablar-

da illüstrasiyalara geniĢ yer verilir. Bu da predmeti oxucunun 

əyani Ģəkildə qavramasına müsbət təsir edir. 

Bu sahədə uĢaqlar üçün məlumat ədəbiyyatı, xüsusilə ensik-

lopediyalar mühüm yer tutur. UĢaq ensiklopediyaları hazırda 

bütün dünya ölkələrində tirajına və ad göstəricisinə görə ən geniĢ 

yayılan kitablar siyahısına daxildir.  

UĢaq ədəbiyyatının yazıçı və tərcüməçiləri bu ədəbiyyatdan 

bir pedaqoji vasitə kimi istifadə etməyə meyillidirlər. Baxmayaraq 

ki, uĢaq ədəbiyyatının ümdə vəzifəsi uĢaqları əyləndirmək və 

onları tərbiyə etməyə xidmət etməlidir. Bu günlər bu ədəbiyyat 
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vasitəsilə uĢaqlar müəyyən bir ideologiya içərisinə sürüklənir və 

onlara bəzi dəyərlər qəbul etdirilməkdədir. Bunun əsas səbəbi isə, 

uĢaqların dünyagörüĢünün onlardan yaĢca böyük insanlardan az 

olması və əsasən oxuduqlarına inanmalarıdır. 

UĢaqlar üçün dünya klassiklərinin əsərlərinin böyük əksəriy-

yəti tərcümə edilir və iĢıq üzü görür. UĢaq ədəbiyyatının tərcüməsi 

problemlərini araĢdıran N.Əliyeva yazır: “UĢaq ədəbiyyatının, 

eləcə də tərcümə edilmiĢ uĢaq ədəbiyyatının gənc oxucuya təsir 

göstərə biləcək böyük gücü vardır. Bu gücdən uĢaqların dünyagö-

rüĢünü və dözümlülüyünü artırmaq və ya azaltmaq və onlara hər 

hansı dünyagörüĢünü aĢılamaq üçün istifadə oluna bilər”
170

. 

N.Əliyeva qloballaĢmanın inkiĢafının yer kürəsinin müxtəlif 

hissələrində yaĢayan uĢaqlara digər ölkələr haqqında daha çox mə-

lumat əldə etmə və baĢqa mədəniyyətlərlə tanıĢ olmaq imkanı ver-

diyini qeyd edir. Lakin belə olan halda üç sual ortaya çıxır: 

1. uĢaq ədəbiyyatı tərcüməsində əcnəbi mədəniyyətin təlqin 

edilməsi nə dərəcədə yaxĢı fikirdir? 

2. bu təlqinetmə uĢaqların dünyagörüĢünü inkiĢaf etdirəcək-

mi? 

3. uĢaqlar əcnəbi mədəniyyətin yayılmasını öz mədəniy-

yətləri ilə müqayisədə necə qəbul edirlər.    

UĢaqların qeyri-mükəmməl dil biliklərini və danıĢıq qa-

biliyyətlərini nəzərə alaraq deyə bilərik ki, tərcüməçilər uĢaq 

ədəbiyyatının tərcüməsi zamanı çox böyük çətinliklərlə üzləĢirlər. 

Bundan baĢqa, yerli mədəniyyətlə sıx əlaqədə olan və yalnız 

müəyyən bir xalqın mədəniyyətinə xas olan söz və ifadələrlə 

zəngin olan sehrli uĢaq ədəbiyyatının tərcüməsi zamanı 

tərcüməçilər bəzən bu tip dilemmalar qarĢısında qalırlar: görəsən 

müəyyən xalqın mədəniyyətinə xas olan bu sözləri tərcümə 
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zamanı “əcnəbiləĢdirmək”, yoxsa “olduğu dildə saxlamaq” daha 

məqsədəuyğun olardı?    

 

Uşaq ədəbiyyatının janr və formaları 

 

UĢaq və yeniyetmələr üçün kitablar bədii və ya tərbiyəvi xa-

rakterli ədəbiyyatı əhatə edən, 17 yaĢına qədər oxucular üçün nəĢr 

olunmuĢ və xüsusi bədii və poliqrafik tərtibatına görə fərqlənən 

nəĢrdir. Material konstruksiyasına görə uĢaq nəĢrləri kitablara, 

dövri nəĢrlərə və oyuncaq kitablara ayrılır. 

Strukturuna görə uĢaq kitabları aĢağıdakı növlərə ayrılır: 

toplu, mononəşr, seriyalı nəşr, əsərlər toplusu. 

UĢaqlar üçün hazırlanmıĢ toplular hər hansı bir mövzu və ya 

bir janrda (Ģeirlər, nağıllar toplusu) yazılmıĢ əsərləri əhatə edir. 

Böyük yaĢlı məktəblilər üçün antologiyalar, almanaxlar, müntəxə-

batlar da nəĢr olunur.  

MononəĢrlər də müxtəlif janrlarda yazılmıĢ əsərlər əhatə edə 

bilər. Məsələn, atalar sözü, tapmaca, Ģeir.  

Ġnformasiyanın xarakterinə və məqsəd təyinatına görə uĢaq 

ədəbiyyatını aĢağıdakı növlərə ayırmaq olar:  

 elmi-kütləvi; 

 soraq-məlumat; 

 praktik vəsait; 

 müxtəlif sənətlərə aid nəĢrlər; 

 asudə vaxt üçün nəĢrlər. 

UĢaq kitablarının təsnifatı elmi və təcrübi baxımdan müəy-

yənləĢdirilmiĢdir. Buraya elmi-əyləncəli ədəbiyyat, uĢaqlar üçün 

nəĢr olunmuĢ ədəbi-bədii əsərlər, uĢaqlar üçün iĢlənmiĢ və nəĢr 

olunmuĢ xalq poeziyası nümunələri, tədris proqramına uyğunlaĢ-

dırılmıĢ ədəbi-bədii nəĢrlər, müntəxəbatlar daxildir.  

Müasir uĢaq ədəbiyyatını üç ədəbi növ üzrə - uĢaq Ģeiri, uĢaq 

nəsri, uĢaq ədəbi tənqidi kimi qruplaĢdırmaq olar ki, burada da 
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əsas məsələ kəmiyyət deyil, yəni nə qədər əsər yazılması deyil, 

baĢlıca meyar bədiilikdir
171

.  

UĢaq ədəbiyyatının redaktəsi və dəyərləndirilməsi zamanı 

əsərin janr xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi vacibdir. UĢaq 

ədəbiyyatının aĢağıdakı janrları vardır: tapmacalar, yanıltmaclar, 

lətifələr, laylalar, oxşamalar, nağıllar, dastanlar.   

 

 

Uşaq ədəbiyyatının redaktəsi 

 

UĢaq kitabları məzmununa, quruluĢuna, üslubuna və tər-

tibatına görə seçilir. UĢaq kitabları dünyəvi bilikləri özündə əks 

etdirən, bütün ədəbiyyat növlərini əhatə etməklə, oxucu marağına 

və yaĢına uyğun hazırlanmıĢ kompleks məna kəsb edir. Ġctimai-si-

yasi, istehsalat-texniki, məlumat xarakterli və bədii məzmunlu 

ədəbiyyatı uĢaqlar üçün nəĢr etmək olar. Bu o deməkdir ki, uĢaq 

ədəbiyyatı bütün sahələri özündə birləĢdirir və onu yalnız oxucu 

təyinatına görə fərqləndirmək olar.  

BağçayaĢlı uĢaqların təlim və tərbiyəsində əyanilik üsulu 

mühüm yer tutur. Kiçik yaĢlı uĢaqlar üçün düĢünülmüĢ kitablarda 

mətn qısa, Ģəkillər çox olur. Bəzi kitablar isə mətnsiz olur. Belə 

Ģəkilli kitablar və oyuncaq xarakterli yığma kitablar daha faydalı-

dır.  

KiçikyaĢlı məktəblilərin ideya-tərbiyə vasitələri isə xeyli 

fərqlidir. Burada balaca məktəblilər get-edə müstəqil oxu vərdiĢi-

nə yiyələndiyinə görə, bədii əsərlərdə uĢaqların anlaya bildiyi 

məzmun bitkinliyi, maraqlı hadisələr, alleqorik surətlər geniĢ yer 

tutur. KiçikyaĢlı məktəblilərin oxuduğu bədii əsərlərin əsas xüsu-

siyyəti onların sadəliyidir.  
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KiçikyaĢlı məktəblilərə nisbətən ortayaĢlı yeniyetmə uĢaqla-

ra aid kitablarda hadisələr çoxplanlı verilir. 

KiçikyaĢlı məktəblilər üçün kitabın redaktəsinə baĢlayarkən 

nəzərə almaq lazımdır ki, əsər didaktik səciyyə daĢımaqla yanaĢı, 

müasir pedaqoji və psixoloji təlimlərə uyğun olmalıdır. Dil isə 

uĢaq kitablarının məzmununda baĢlıca amildir.  

UĢaq kitablarının özünəməxsus tərtibatı vardır. Bu kitabların 

ən əsas elementi illüstrasiyalar hesab olunur. UĢaq kitablarında 

söz və Ģəkil bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bu kitablarda illüstrasiyalar 

idraki, tərbiyəvi, estetik və əlavəedici funksiyaları yerinə yetirir. 

Ġllüstrasiya kitabın məzmunu və dili qədər önəmlidir. Çünki uĢaq 

kitabdakı Ģəkillərə baxaraq, onu oxumağa baĢlayır.  

Bəzən nağıllar hüsünxətlə yazılmıĢ və ya hecalara böyünmüĢ 

Ģəkildə nəĢr olunur. Bunlar uĢaqda hüsünxətlə oxuma vərdiĢi 

yaradır (Əlavə 21). 

UĢaq kitablarının aparatı nəĢr növlərinə görə dəyiĢir. Belə 

ki, ən sadə aparat bədii ədəbiyyatda istifadə olunur. UĢaq kitabla-

rının aparatı didaktik istiqamətə malik olmalıdır. Bu zaman oxucu-

nun yaĢını, nəĢrin tipini, ədəbiyyatın növünü nəzərə almaq la-

zımdır.  

UĢaq kitablarını nəĢrə hazırlayan zaman uĢağın fizioloji 

inkiĢafını da nəzərə almaq lazımdır. Kitabın cildi uĢağın diqqətini 

cəlb edən ilk ünsürdür. UĢaq kitablarının cildi kartondan ol-

malıdır. Cilddə kitabın adı və məzmuna uyğun Ģəkil verilməlidir. 

Cildin arxa hissəsində isə nəĢriyyatın digər kitablarının siyahısı və 

ya müəllifin kitablarının siyahısı, kitabın qiyməti və s. verilə bilər. 

UĢaq kitabları ən keyfiyyətli kağızda çap olunmalıdır. Kağız 

mürəkkəbi yaymamalı, rəngləri dəyiĢdirməməli, tez cırılmamalı 

və göz yoracaq səviyyədə parlaq olmamalıdır. Mat kağızlar uĢaq 

kitabları üçün daha əlveriĢlidir. UĢaq kitablarının ölçülərinin kiçik 

olmamasına diqqət yetirmək lazımdır. Məktəbəqədər (3-7), kiçik 

məktəb yaĢlı uĢaqlar üçün kitablarda mətn 14 Ģriftlə, orta və 
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yuxarı məktəb yaĢlı uĢaqlar üçün kitablar isə 12 Ģriftlə 

verilməlidir.  

NəĢr üçün əsərlərin seçimi üç istiqamətdə həyata keçirilir:  

1. təkrar nəĢr üçün əsərlərin seçilməsi;  

2. «böyük»lərin ədəbiyyatında uĢaqlar üçün əsərlərin se-

çilməsi;  

3. müəllif tərəfindən təqdim olunmuĢ əsərlərin seçilməsi.  

Kitab nəĢri sahəsində «uĢaq ədəbiyyatı», «uĢaqlar üçün 

ədəbiyyat» və «uĢaqların mütaliə dairəsi» ifadələrindən istifadə 

olunur. «UĢaq ədəbiyyatı» xüsusi olaraq uĢaqlar üçün yaradılır. 

UĢaq ədəbiyyatı uĢağın yaĢ səviyyəsi və qavrama dərəcəsinin 

xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq hazırlanır.  

«UĢaqlar üçün ədəbiyyat» nisbətən geniĢ ifadədir. Bu ifadə 

altında uĢaq və yeniyetmələrdə maraq yaradan və baĢa düĢülən 

həm uĢaq, həm də böyüklər üçün olan ədəbiyyat nəzərdə tutulur. 

«UĢaq ədəbiyyatı» və «uĢaqlar üçün ədəbiyyat»dan «uĢaq-

ların mütaliə dairəsi» ifadəsi yaranır. «UĢaqların mütaliə dairəsi» 

uĢaqlar tərəfindən müəyyən yaĢda mütaliə olunan kitabları əhatə 

edir.  

Azərbaycanda uĢaq ədəbiyyatının latın qrafikasında nəĢri və 

təhsil müəssisələrinin onlarla təminatı sahəsində son illərdə böyük 

iĢlər görülmüĢdür. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

«Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata 

keçirilməsi haqqında» 12 yanvar 2004-cü il, «Dünya 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan 

dilində nəĢr edilməsi haqqında» 24 avqust 2007-ci il tarixli Sərən-

camları ilə həm dünya, həm türk xalqları, həm də Azərbaycan 

ədəbiyyatının ən dəyərli uĢaq ədəbiyyatı nümunələri dövlət 

hesabına yüksək poliqrafik səviyyədə nəĢr edilərək, ölkəmizin 

bütün təhsil müəssisələrinin kitabxanalarına hədiyyə edilmiĢdir. 

Bundan əlavə, Təhsil Nazirliyi ilə Dünya Bankının birgə layihəsi 

əsasında 18 cildlik «UĢaq ensiklopediyası» çap edilmiĢ, «Mək-

təblinin kitabxanasından» seriyasından 100 cildlik Azərbaycan və 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

183 

 

dünya ədəbiyyatının ən yaxĢı nümunələri latın qrafikasında nəĢr 

olunmuĢdur. 

Azərbaycanda bu gün də uĢaq ədəbiyyatı problemləri öy-

rənilməkdədir. Buna misal olaraq, 13-15 noyabr 2008-ci il 

tarixində Qafqaz Universitetində keçirilmiĢ «Beynəlxalq uĢaq 

ədəbiyyatı konqresi»ni göstərmək olar. «UĢaq ədəbiyyatı 

konqresi» Çağ Öyrətim ĠĢlətmələri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, 

Türkiyə Yazarlar Birliyi və Türksoy tərəfindən təĢkil olunmuĢdur. 

Konfransa çox aktual mövzularda məruzələr təqdim olunmuĢdur. 

Bunların arasında «UĢaq ədəbiyyatının tarixçəsi»ni, «Türk 

xalqlarının uĢaq ədəbiyyatının bəzi problemləri», «UĢaq 

kitablarının hazırlanması», «UĢaq ədəbiyyatının inkiĢafında uĢaq 

nəĢriyyatlarının vəzifəsi» və s. uĢaq kitablarının nəĢri problem-

lərinə həsr olunmuĢ məqalələri göstərmək olar.     

Bu gün uĢaqlara ünvanlanan kitablar baĢlıca olaraq Ayna 

Mətbu Evi, “Yeni Nəsil” NəĢrlər Evi, “Nağıl evi”, “Nərgiz”, 

“Altun kitab” və “BeĢik” nəĢriyyatlarının məhsullarıdır və bu 

kateqoriyadan olan kitablar sadalanan nəĢriyyatların çap 

məhsulları sırasında üstün faiz təĢkil edirlər. «BeĢik» və «Tutu» 

nəĢriyyatı demək olar ki, bütünlüklə uĢaq kitablarının nəĢri ilə 

məĢğuldur.  

Adı sadalanan uĢaq nəĢriyyatları içərisində «Tutu» nəĢ-

riyyatının çap məhsulları poliqrafik baxımdan daha gözoxĢayan, 

fəaliyyəti  isə daha nəzərəçarpandır. Bundan əlavə, «Tutu» 

nəĢriyyatının
172

 nəĢr etdiyi uĢaq kitabları hər il müxtəlif dünya 

ölkələrində təĢkil olunan kitab sərgilərinin iĢtirakçısı və qalibidir. 

Tutu nəĢriyyatı hər il Frankfurt, Boloniya və digər ölkələrdə 

keçirilən böyük beynəlxalq kitab sərgilərinin iĢtirakçısıdır. 

Açıq Cəmiyyət Ġnstitutu – Yardım Fondu – Azərbaycan 

təĢkilatının himayəsi ilə 19-20 may 2007-ci il tarixində Bakı Kitab 

Klubunun Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda keçirdiyi III 
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Respublika kitab satıĢ – sərgisində ölkəmizin aparıcı nəĢriyyatları 

iĢtirak etmiĢdir. Oxucu seçimi nominasiyası üzrə səsverməyə 800 

nəfərdən çox oxucu qatılmıĢdır. Müsabiqəyə təqdim olunmuĢ 60 

adda kitab arasında  «Ən çox satılan kitab» nominasiyasında Tutu 

nəĢriyyatının nəĢr etdiyi «YaĢıl kitab» adlı nəĢr də qalib gəlmiĢdir.  

Bu günə kimi “Tutu” nəĢriyyatı 60 adda, 520 000 tirajda ki-

tab buraxmıĢdır ki, bu rəqəmlərə əsasən onu Azərbaycan uĢaq 

ədəbiyyatı nəĢri sahəsində lider adlandırmaq mümkündür. 

Tutu nəĢriyyatı Azərbaycanda dünya standartlarında uĢaq 

ədəbiyyatı nəĢr edən ən yaxĢı nəĢriyyatlardandır. Belə ki, bu 

nəĢriyyatla peĢəkar Ģair, yazıçı, rəssam, dizayner, bəstəkar və 

musiqiçilər iĢləyirlər. “Tutu” nəĢriyyatında hazırlanan kitablar 

əsasən Türkiyədə yüksək keyfiyyətli kağızda çap olunur.  

Altun kitab nəĢriyyatı
173

 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. 

NəĢriyyatda 4-7 («Mənim ilk kitabım»), 6-9 («Altun klassika») 

yaĢlı uĢaqlar üçün silsilə kitablar çap olunur. “Altun Kitab”ın 

həyata keçirdiyi ən iri nəĢr layihəsi 9-14 yaĢlı uĢaqlar üçün 

nəzərdə tutulmuĢ «Məktəblinin kitabxanası» adlanan silsilədir. Bu 

layihədə aĢağıdakı seriyalar üzrə 100-dən çox kitabın nəĢri 

nəzərdə tutulur:  
 ġifahi xalq ədəbiyyatı;  

 Dünya ədəbiyyatından seçmələr;  

 Azərbaycan klassik ədəbiyyatı;  

 Elmi-kütləvi ədəbiyyat;  

 Tarixi yaradanlar. 

Hazırda bu layihə çərçivəsində 40-a yaxın kitab iĢıq üzü 

görmüĢdür. 

BeĢik nəĢriyyatı 2008-ci ildə yaradılmıĢdır. Əsas fəaliyyət 

istiqaməti uĢaq ədəbiyyatının nəĢridir. NəĢriyyat bu günə kimi 

nağıllar, inkiĢafetdirici kitablar, əfsanələr, rəvayətlər, tərcümələr, 

ensiklopediyalar çap etmiĢdir. “Məntiqli oyun”, “Gəncə”, 

“Naxçıvan”, “Çanaqqala”, “ġirvanĢahlar sarayı”, “Qız qalası”, 
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“Azıx mağarası”, “ġeyx ġamil”, “Tomiris ana” kimi kitablar 

sözügedən nəĢriyyatın çap məhsullarıdır. 

“Bərəkət” nəĢriyyatı
174

 “nümunəvi nəsil üçün...!” devizi ilə 

çalıĢaraq bir çox dəyərli əsərləri nəĢr etmiĢdir. Bunların arasında 

“Məsnəvidən seçilmiĢ hekayələr”, “Ulu ağacın tilsimi”, “Nə? 

Necə? Nə üçün?” “Məktəbdə əxlaq və davranıĢ qaydaları”, 

“Əyləncəli suallar” və digərlərini qeyd etmək olar. Onu da vurğu-

lamaq yerinə düĢərdi ki, bu nəĢriyyatın çap məhsulları poliqrafik 

keyfiyyətinə görə fərqlənir. 

“Xəzər” nəĢriyyatı
175

 da bəzi uĢaq kitablarını nəĢr etmiĢdir. 

Bu nəĢriyyatda çap olunan uĢaq kitablarının əksəriyyəti türk dilin-

dən tərcümədir. Ġ.Yılmazın “Heyvanların dilindən”, Ġ.Haqqıoğlu-

nun “Beynimizin sirləri” adlı elmi əsərlər silsiləsindən, M.Altunun 

“Qənaət dükanı”, Ç.Aydının “YaxĢılıq çələngi”, “Soyuq su”, “Tə-

cili qan axtarılır” adlı gözəl davranıĢ hekayələri seriyasından olan 

kitablarını misal çəkmək olar. 

 “ANS Press” nəĢr evinin nəĢr uĢaq kitabları da qüsursuz de-

yil. Təkrar nəĢr olunmalarına baxmayaraq səhvlər düzəldilməmiĢ, 

olduğu kimi oxuculara təqdim olunmuĢdur. 

“ÇaĢıoğlu” nəĢriyyatının təĢəbbüsü ilə kiçikyaĢlı uĢaqlar 

üçün hazırlanan “Nağıllar aləmi” seriyası 30 adda kitabdan ibarət-

dir. Bu kitablardan Qrimm qardaĢlarının “Zirək oğru”, “Cavan nə-

həng”, Azərbaycan nağıllarından “Süleyman Ģah və qarıĢqa”, 

“Baftaçı Ģah Abbas”, “Reyhan və Kamal” və  baĢqalarını nümunə 

göstərmək olar.  

“ÇaĢıoğlu” nəĢriyyatı uĢaqlar üçün maraqlı bir layihə də hə-

yata keçirmiĢdir. Belə ki, dünya xalqlarının iyirmi nağılı kitab Ģək-

lində nəĢr olunmuĢ və nağılın səsləndirilməsi üçün CD forması 

əlavə edilmiĢdir. Yəni uĢaqlar, bu kitabı həm oxuya, həm də CD 

vasitəsilə dinləyə bilərlər. Professional Ģəkildə hazırlanmıĢ bu 
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seriyaya daxil olan bütün nağılları Respublikanın əməkdar artisti 

Bəxtiyar ġərifzadə və Aynurə Mehdiyeva səsləndirmiĢdir.     

“Qələm” nəĢriyyatı tərəfindən çap olunmuĢ “100 sevimli na-

ğıl” seriyasından olan kitablar Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlan-

mıĢ Milli Kurrikulumun tələblərinə əsasən tərtib olunmuĢdur. Se-

riyanın məqsədi ibtidai sinif Ģagirdlərində mütaliə vərdiĢlərini for-

malaĢdırmaqdır. Belə ki, hər bir nağılın sonunda həmin nağılın 

daha dərindən dərk edilməsi və yadda saxlanması üçün müxtəlif 

tapĢırıqlar təqdim olunmuĢdur. Bu tapĢırıqların yerinə yetirilməsi 

uĢaqların Ģəxsi yaradıcılıq qabiliyyətinin yaranma və inkiĢafına tə-

kan verir. Nağılı oxuduqdan sonra uĢaqlar buradakı hadisələr və 

qəhrəmanlarla bağlı testləri yerinə yetirməli, hadisələrin ardıcıllı-

ğını düzgün müəyyən etməli, ilk dəfə rastlaĢdıqları sözləri qeyd 

edərək onların mənasını araĢdırmalı, hekayə xəritəsi tərtib etməli-

dirlər. Bu seriyaya daxil olan kitablara çox maraqlı aparat ele-

mentləri əlavə olunmuĢdur (Əlavə 22-23).   

Ġ.Umudlu uĢaqlar üçün ədəbiyyat nəĢrinin problemlərini 

araĢdırarkən yazır: “UĢaqlar üçün ədəbiyyat yaradıcıları üçün sti-

mul yoxluğundan son on ildə bu sferada ilk baxıĢdan bir durğun-

luq hiss olunur. Ortada son dönəmin məhsulu olan yaddaqalan nü-

munələr çox azdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq son zamanlar 

uĢaq ədəbiyyatına həm müəlliflər, həm də naĢirlər tərəfindən ma-

rağın artdığını sezmək olur. Bu sahədə fəaliyyəti olan naĢirlərdən 

bəziləri yaxın gələcəyə böyük ümidlərlə baxır, qarĢıdakı 10 ildə 

bu kateqoriyadan olan nəĢrlərin üstün xətlə geniĢlənəcəyini proq-

nozlaĢdırırlar”
176

. 

Həqiqətən 2004-cü ildən indiyə kimi uĢaq kitablarının sayar-

tımı müĢahidə olunur. Yəni, proqnozlar düz çıxır. Amma bunların 

böyük əksəriyyəti nağılların təkrar nəĢrlərdir... 

Azərbaycanda bir çox nəĢriyyatlar uĢaq ədəbiyyatının nəĢri 

ilə məĢğul olsalar da, bu kitabların üslubu, dili, tərtibatı və digər 
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məsələlər mütəxəssislər tərəfindən ciddi iĢlənilməli, nəĢr olunan 

kitablardakı yanlıĢlar, səhvlər aradan qaldırılmalıdır. Bir sözlə, 

uĢaq ədəbiyyatının bu sahənin mütəxəssisləri tərəfindən nəĢrə ha-

zırlanması, ciddi redaktə olunması və poliqrafik keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə ehtiyac duyulmaqdadır
*
. 
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IX FƏSĠL 

ƏDƏBĠ-BƏDĠĠ ƏSƏRLƏRĠN REDAKTOR HAZIRLIĞI 

 

Ədəbi-bədii əsərlərin tipoloji xarakteristikası ədəbi əsərin 

spesifikası ilə müəyyən olnur. Ədəbi-bədii əsəri nəĢrə hazırlayan 

redaktor əsərin mütaliə xarakterini öyrənməlidir. Oxucuların bir 

hissəsi ədəbiyyatı yolda, nəqliyyatda, digər bir hissəsi asudə vaxt-

da mütaliə edir. BaĢqa bir qrup isə əsərə tədqiqatçı gözü ilə yana-

Ģır. Hər bir qrupun müəyyən növ ədəbi-bədii əsərlərə ehtiyacı var-

dır. Redaktor mütaliənin məqsədini, oxucu tələbatını və oxucu ka-

teqoriyasını yaxĢı öyrənməlidir. Bədii əsər oxucusu iki kateqoriya-

ya ayrılır: mütəxəssis və kütləvi oxucu.  

Hazırda redaktorların funksiyası daha geniĢ mahiyyət kəsb 

edir və Qərb ölkələrində onlar, əsas vəzifəsi yeni istedadlar tap-

maq olan ədəbi müəssisə və ya vasitəçilərdən sonra ədəbi məhsul-

ların hazırlanması və bazara çıxarılmasında həlledici rol oynayır-

lar. Redaktor naĢir üçün planlar hazırlayır və müasir mətbuatın dili 

ilə desək, onun xəttini müəyyənləĢdirirlər.  

Rza Fərruxfal “Ədəbi mətnlərin redaktəsi” adlı məqaləsində 

ədəbi əsərlərin redaktəsi məsələsi üzərində durmuĢ və çox maraqlı 

nümunələr təqdim etmiĢdir. Müəllif məqaləsinin sonunda böyük 

Amerika yazıçısı Con Steynbekin bir məktubundan redaktor və 

naĢirin yazıçı ilə rəftarı baxımından maraq doğuran dialoqdan par-

çanı vermiĢdir
177

. 

«Hərdən mənə elə gəlir ki, ovcumda bir od yandırıb saxlamıĢ 

və onun iĢığında bir səhifəni yazmıĢam. Bununla belə bacarıqsız-

lıq, biliksizlik və acizliyin ağır yükü heç vaxt məni ra-

hat buraxmamıĢdır. Kitab da insan kimidir – ağıllı və səfeh, cəsa-

rətli və qorxaq, gözəl və kifir olur. Hər halda, kitabın yazılıĢı baĢa 
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çatmıĢdır. Artıq nə olmalı idisə, olub. Yazıçı qıĢqırmaq istəyir: 

«Onu mənə qaytarın! Qoyun onu bir daha yazım və ya yaxĢısı bu-

dur ki, qoyun onu yandırım. Qoymayın ki, elə yararsız Ģəkildə or-

taya çıxsın!» 

Amma özün hamıdan yaxĢı bilirsən ki, kitab yazıçının əlin-

dən birbaĢa oxucuya çatmır. Əvvəlcə redaktorlar, naĢirlər, korrek-

torlar və  nəĢriyyatların satıĢ Ģöbəsinin müdiri kimi aslanların əli-

nin altına düĢür. Onu xurdxəĢil edirlər, özündən çıxarırlar, dərisini 

soyurlar və ürəyi qana dönmüĢ sahibi onun müdafiəsinə qalxmalı 

olur: 

Redaktor: Kitabda tarazlıq yoxdur. Oxucu bir Ģey gözləyir, 

siz ona baĢqa bir Ģey verirsiniz. Siz iki kitab yazmısınız və onları 

bir-birinə calamısınız. Oxucu baĢa düĢməyəcək. 

Yazıçı: Xeyr, cənab, bir kitab yazmıĢam. Mən bir ailə barədə 

yazmıĢam və baĢqa bir ailədən də ona uyğun əhvalatları nəql 

etmiĢəm, bu isə əsərə rəngarənglik bəxĢ edir. 

Redaktor: Oxucu baĢa düĢməyəcək. Sizin uyğunluq üçün 

verdiyiniz hissələr əslində kitabın ahənginin yavaĢımasına səbəb 

olmuĢdur. 

Yazıçı: Bu yavaĢıma lazımdır, yoxsa siz tezləĢməni haradan 

baĢa düĢərdiniz? 

Redaktor: Siz əhvalatı buraxıb, Allah bilir, hara gedib 

çıxmısınız. 

Yazıçı: Bəli, belə etmiĢəm. Bilmirəm niyə, amma ürəyim 

belə istəyib. Bəlkə də, səhv etmiĢəm. 

SatıĢ Ģöbəsinin müdiri: Roman çox qalındır. Kitabın qiyməti 

yuxarı olacaq. Gərək ona beĢ dollar qiymət qoyaq. Camaat bu 

kitaba beĢ dollar verməyəcək. Kitab satılmayacaq. 

Yazıçı: Əvvəlki kitabım həcmcə kiçik idi. O vaxt demiĢdiniz 

ki, camaat nazik və kiçik kitabları almır. 

Redaktor müavini: Hadisələrin xronologiyasında uyğun-

suzluq var. Kitab qrammatik səhvlərlə doludur. Filan səhifədə bir 

kiĢini təsvir etmiĢsiniz ki, buxar gəmilərinin qiymətini tapmaq 
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üçün dünya salnaməsinə baxır. Buxar gəmilərinin qiyməti həmin 

mənbədə yoxdur. Özüm yoxlamıĢam. Çin yeni ili məsələsində 

səhv etmiĢsiniz. Romanın surətləri sabit deyil. Liza Hamiltonu bir 

cür təqdim edirsiniz, amma əməllərini baĢqa cür göstərirsiniz. 

Redaktor: Keti surətini çox tünd boyalarla vermiĢsiniz. Oxu-

cu inanmayacaq. Sem Hamiltonu isə çox iĢıqlı vermiĢsiniz. 

Oxucunun inanmağı gəlməyəcək. Heç bir irlandiyalı sizin əsərin 

qəhrəmanı kimi danıĢmır. 

Yazıçı: Mənim babam elə danıĢardı. 

Redaktor: Heç kəs inanmayacaq. 

Redaktor müavini: Heç bir uĢaq o cür danıĢmır. 

Yazıçı (yavaş-yavaş özündən çıxır): Necə yəni? Bu, mənim 

kitabımdır. Necə istəyirəmsə, uĢaqları o cür danıĢdırıram. Mənim 

əsərim xeyir və Ģər barəsindədir; bəlkə, bu mövzudan yazmaq 

olmaz? Çap etmək istəyirsiniz, ya yox? 

Redaktor: Dayanın, görək, nə edə bilirik. Çox iĢ tələb olun-

mur. Siz istəmirsiniz ki, kitabınız ortaya təmiz halda çıxsın? Mə-

sələn, kitabın sonuna baxın, oxucu bu sonluğu baĢa düĢməyəcək. 

Yazıçı: Siz ki baĢa düĢürsünüz? 

Redaktor: Bəli, amma oxucu baĢa düĢmür. Görürsünüzmü, 

yazıçının özü ilə gətirdiyi dürr və mərcan bunlar üçün necə bir 

ovuc saxsı qırığına çevrilir?! Və bu zaman yeni bir qəhrəman da 

meydana çəkilir ki, ona «oxucu» deyirlər. 

 

Ədəbi-bədii əsərlərin seçimi və redaktəsi məsələləri 

 

Mütəxəssislər bədii əsəri öyrənir və onu təbliğ edirlər. Mütə-

xəssisləri aĢağıdakı qruplara ayrılırlar:  

Ədəbiyyatşünaslar və ədəbiyyat tarixçiləri. Bu qrup 

oxucular ədəbi əsərin yaranmasını, spesifikasını, nəzəri əsaslarını 

öyrənirlər. Onlar ədəbi prosesi analiz edir, müasir ədəbiyyatın in-

kiĢaf istiqamət və ənənələrini tədqiq edirlər.  
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Ədəbi tənqidçilər. Onlar ədəbi prosesi analiz edirlər və iĢlə-

rinin nəticələrini rəy və məqalə Ģəklində dərc etdirirlər.  

Ali və orta məktəb müəllimləri, kitabxanaçılar və digər mütə-

xəssislər praktiklər qrupunu təĢkil edirlər. Onlar iĢlərində yalnız 

bədii əsərin mətnindən istifadə etmirlər. Bu qrup ədəbi əsəri daha 

dərindən baĢa düĢməyə imkan verən kontekstini, bədii obyekt 

«ətraf»ındakı informasiyaları qavrayırlar və onu kütləvi oxucuya 

çatdırırlar.  

S.A.Trubnikov oxucu təsnifatının kateqoriyası kimi 3 əsas 

mütaliə mədəniyyətini ayırır:  

1. ədəbiyyatı seçmə mədəniyyəti;  

2. əsəri anlama (qavrama) mədəniyyəti;  

3. alınmıĢ informasiyanı mənimsəmə. 

NəĢrin yaradılması əsər seçimindən baĢlayır. Belə ki, bədii 

ədəbiyyat seçiminin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Redaktor 

əsər seçimi zamanı aĢağıdakı cəhətləri nəzərə almalıdır:  

 Vətən və xarici ədəbiyyatın yayılması məsələsi; 

 Oxucu tələbatı, onların daha əvvəl nəĢr olunan ədəbiyyata 

marağı; 

 Cəmiyyətin estetik tələbatının inkiĢaf səviyyəsi; 

 Müəllif tərəfindən yeni əsərlərin təklifi. 

NəĢrin növü və tipi onun oxucu ünvanına və məqsəd təyina-

tına görə müəyyən olunur. Ədəbi əsərin Ģərhi (izahı) üçün redaktor 

aĢağıdakı nəĢr növlərindən istifadə edir:  

MononəĢr – bir əsərin nəĢri; 

Toplu – iki və ya daha çox əsəri əhatə edən nəĢr; 

Əsərlər toplusu – bir müəllifin bütün və ya bəzi əsərləri. 

Beləliklə, nəĢrin növü əsərə daxil edilmiĢ əsərlərin sayının 

formal əlamətləri ilə müəyyən olunur. Bu formal əlamətlər bu və 

ya digər Ģəkildə əsərin Ģərhinin xarakterinə təsir göstərir. Məsələn, 

topluda yerləĢdirilmiĢ nağıllar bir-birilərindən ayrı deyil, məcmu 

kimi qəbul edilir. Redaktor bu cəhəti nəĢrin yaradılması zamanı 

nəzərə almalıdır.  
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Əsərin Ģərhinin aktivliyi daha çox hər hansı nəĢr tipi hesabı-

na təmin olunur. NəĢr tiplərini aĢağıdakı qruplara ayrırlar: kütləvi, 

elmi-kütləvi, elmi.  

Qeyd olunan nəĢr növlərinin və tiplərinin hər birinin spesifik 

daxili və xarici xarakteristikası vardır. NəĢrin xarici xarakteris-

tikasını həcm və nəĢr olunan əsərlərin sayı təĢkil edir və nəĢrin nö-

vünə (mono nəĢr, toplu) bağlıdır. Daxili xarakteristika əsər seçimi, 

onun yerləĢməsi və aparatı ilə müəyyən olunur. Burada söhbət 

nəĢrin tipindən gedir.  

Mononəşr bir əsəri əhatə edir. Əgər nəĢriyyat mononəĢr bu-

raxmaq qərarına gəlibsə, bu zaman roman, epopeya və poema 

seçilə bilər. MononəĢr kimi kiçik həcmli əsərlər də (nağıl və s.) 

götürülə bilər. Bəzən mononəĢr formasında kino-televiziya tama-

Ģaları, pyeslər də nəĢr olunur. MononəĢrləri jurnallarda da çap et-

dirmək ənənəsi də mövcuddur. Əgər oxucu jurnalda nəĢr olunan 

əsəri bəyənirsə, bu zaman əsər mononəĢr kimi çap oluna bilər.  

Bəzən mononəĢrlər təkrar nəşr kimi buraxılır. Təkrar nəĢr 

üzərində iĢləyərkən hər Ģeydən öncə əsərin məzmununun ak-

tuallığına istiqamətlənən yeni məlumat aparatı hazırlanmalıdır. 

Təkrar nəĢrlərdə ənənəvi olaraq, yenidən hazırlanmıĢ aparat ele-

mentlərindən istifadə olunur. 

MononəĢrlər müəyyən qrup oxuculara istiqamətləndirilir. 

Müasir belletristika
178

 (detektivlər, hekayələr) əksərən mononəĢr-

lər Ģəklində buraxılır. 

NəĢrin növünü müəyyən edərkən redaktor məktəb və ya ali 

məktəb proqramına əsaslana bilər. Məsələn, məktəblərdə tədris 

olunan Azərbaycan klassiklərinin əsərləri mononəĢr kimi seçilə 

bilər.  

GeniĢ yayılmıĢ nəĢr növlərindən biri də toplulardır. Topluda 

bir və ya müxtəlif janrlarda olan əsərlər (povest, nağıl, pyes) əhatə 

                                                           
178

 Belleristika – nəsr Ģəklində yazılan təhkiyəedici bədii əsərlərə (roman, po-

vest, hekayə, novella) verilən ümumiləĢdirici addır. 
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olunur. Burada bir və ya bir neçə müəllifin, bir və ya bir neçə 

janrda olan əsərləri yer ala bilər. Topluların hazırlanmasına ayrı-

ayrı yazıçıların yaradıcılığına bələd olan ədəbiyyatçı alimlər cəlb 

olunmalıdır. Bu xarakterli ədəbiyyatda hər hansı müəllifin əsərləri 

ilə yanaĢı, onun yaradıcılığına aid olan gündəlik və məktub-

larından parçalar da nəĢr oluna bilər.   

Kollektiv topluları nəĢrə hazırlayan zaman eyni janrda və sə-

viyyədə olan əsərlərin seçilməsi vacibdir.  

Toplular həftəlik, aylıq, rüblük, illik olub, elmi məqalə və 

məruzələri iĢıqlandırır. Toplular təkrar çap olunmur, bunun yerini 

yeni toplular tutur.  

Topluların əsas, vacib aspektlərindən biri də onun adının 

analizidir. Toplu üçün ad seçilərkən müxtəlif prinsiplərdən istifadə 

olunur. Məsələn, sərlövhə olaraq topludakı əsərlərdən birinin adını 

seçmək olar. Bu zaman tanınmıĢ və çox sevilən əsərlər nəzərə 

alınmalıdır. 

Toplular arasında almanaxlar, antologiya və müntəxəbatları 

fərqləndirirlər. Almanaxlar bir-birinə müəyyən cəhətdən bağlı 

olan ədəbi və ədəbi-tənqidi əsərlərdən ibarət olur. Məsələn, 1940-

cı ildə Bakıda Nizami əsərlərinin almanaxı çap olunmuĢdur.  

Antologiya müxtəlif müəlliflərin seçilmiĢ əsərlərindən ibarət 

Ģeir və ya nəsr məcmuəsidir. Buna misal olaraq, Azərbaycan ədə-

biyyatı antologiyasını göstərmək olar.  

Əsərlər toplusu Ģair və yazıçının yaradıcılığı və əsərlərini 

əks etdirir. Burada yazıçının müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif janrlarda 

qələmə aldığı əsərlər yer alır. Əsərlər toplusu hazırlayan zaman re-

daktor yalnız əsərə olan oxucu marağını deyil, həm də müəllifin 

məĢhurluğunu nəzərə almalıdır. Əsərlər toplusu çoxcildli (müəlli-

fin bütün əsərlərini əhatə edən) və bircildli (əsas əsərlərini əhatə 

edən) ola bilər.  

Əsərlər toplusunda yazıçının yaradıcılığı haqqında ümumi 

məlumat verilir. Bundan çıxıĢ edilərək, əsər seçimi qiymətlən-

dirilir.  
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Əsərlər toplusunu böyük kollektiv hazırlayır. Redaksiya he-

yəti yaradılır, aparat elementlərinin (ön söz, Ģərh və s.) tərtibçiləri 

müəyyən olunur. Mütəxəssis-filoloqlar nəĢrin konsepsiyasının ya-

radılması məsələlərini (aparatın təĢkili, mətnin seçimi və yerləĢdi-

rilməsi) həll edir.  

Tam olmayan əsərlər toplusuna «Seçilmiş əsərlər» aiddir. 

SeçilmiĢ əsərlərdə müxtəlif dövrlər üçün xarakterik olan əsərlər və 

eləcə də, ədəbi-tənqid, qeydlər, məktublar yer alır.  

Nəşrlərin tip spesifikası. Hər bir nəĢr müvafiq marağın həya-

ta keçirilməsi üçün hazırlanır. Redaktor nəĢrin konsepsiyasını və 

modelini hazırlayan zaman aparat və illüstrasiyalarla bağlı mə-

sələləri həll etməlidir. 

Kütləvi nəşrlərdə aparat əsas və vacib elementlər (giriĢ mə-

qaləsi, nəticə (nəĢriyyat və ya tərtibçidən) və qeydləri əhatə edir. 

Belə ki, əsərdəki aparat populyarlaĢdırıcı xarakter daĢımalıdır. 

Çox yaxĢı olardı ki, müqəddiməni tanınmıĢ bir yazıçı hazırlasın. 

GiriĢdə yazıçının yaradıcılığı açıqlanmalı, nəĢrə daxil edilən əsə-

rin xüsusiyyətləri vurğulanmalıdır. Redaktor kitabın gələcək oxu-

cusunun səviyyəsini və əlavə informasiyanı qavrama qabiliyyətini 

nəzərə almalıdır. Hansı söz və ifadələrin oxucu tərəfindən baĢa 

düĢülməyəcəyi müəyyən olunmalı və onların açıqlanması ve-

rilməlidir. Bu zaman sətiraltı istinadlardan və ya əsərin sonunda 

verilən qeydləridən istifadə olunmalıdır.  

Elmi-kütləvi nəşrlər oxucu təsnifatı nəzərə alınaraq hazır-

lanmalıdır. Belə nəĢrlərin aparatı öyrədici məzmun kəsb etməlidir. 

Aparat ədəbi tənqidin və ədəbiyyatĢünaslığın son naliyyətləri he-

sabına hazırlanmalıdır. Aparatın ayrı-ayrı elementləri hazırlanar-

kən elmi (akademik) nəĢrlərdəki materiallardan istifadə oluna bi-

lər. Bu əsərlərin məqsəd təyinatı ədəbi əsəri populyarlaĢdırmaqdır. 

Elmi-kütləvi nəĢrlər hazırlanarkən tərtibçi müəllifin ən yaxĢı 

əsərini seçir. Elmi-kütləvi nəĢrlərin aparatına giriş (giriĢ mə-

qaləsi), qeyd və şərhlər daxildir. Bu elementlərin redaktor anali-
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zinin məqsədi müasir ədəbiyyatĢünaslığın səviyyəsinə uyğun ol-

masını müəyyənləĢdirməkdir.  

Elmi nəşrlər (akademik) yazıçının yaradıcılığının ədəbiyyat-

Ģünaslıq, mətnĢünaslıq prosesini və onların nəticəsini əks etdirir. 

Bu nəĢrlərin aparatı çox qəliz və çətindir və bu sahənin alim-tədqi-

qatçı kollektivi tərəfindən hazırlanır. Bütün bu aspektlər əsərin 

kontekstini təĢkil edir. Aparat əsərin o hissələrini izah edir ki, 

onları anlamaq üçün əlavə ədəbiyyatdan (ensiklopediya, soraq ki-

tabçası, ədəbiyyatĢünaslıq tədqiqatları) istifadə etmək lazım gəlir.   

 

İllüstrasiyalar üzərində iş 

 

Ədəbi-bədii əsərlərdə illüstrasiyalar üzərində iĢin özünəməx-

sus cəhətləri vardır. Redaktor illüstrasiyaların mahiyyətini, onların 

mətnlə əlaqəsini, illüstrasiyalaĢdırılmıĢ hissənin dilini baĢa düĢmə-

lidir. Bədii ədəbiyyatda illüstrasiyaların verilməsinin həm 

əleyhdarları, həm də tərəfdarları mövcuddur. Belə bir fikir möv-

cuddur ki, incəsənətin növlərindən biri olan ədəbi əsər “özü-öz-

lüyündə” qavrayıĢ üçün kifayət qədər əyanidir və illüstrasiyalar ya 

əsərin mənasını tam uyğun Ģəkildə əks etdirə bilmir, ya da yanlıĢ 

əks etdirir. Çap olunmuĢ kitabları nəzərdən keçirsək görərik ki, il-

lüstrasiyaları olmayan kifayət qədər ədəbi-bədii əsərlər mövcud-

dur.  

Bu prosesdə redaktorun rolu bu faktla müəyyənləĢir ki, məhz 

redaktor əsərin səciyyəvi xüsusiyyətlərini daha aydın surətdə 

təsəvvür edir, müəllif üslubunun fərdiliyini anlayır, kitabın oxucu 

tərəfindən qavranılmasının xüsusiyyətlərini bilir. Ġllüstrasiyaların 

qiymətləndirilməsi zamanı redaktor subyekt-obyekt münasibət-

lərinin kitabı müəyyən edən xüsusiyyətlərindən çıxıĢ etməlidir. Bu 

münasibətləri ətraflı Ģəkildə nəzərdən keçirək.  

Subyekt-obyekt münasibətlərinin strukturunu aĢağıdakı əla-

qələr təĢkil edir:  
əsər – illüstrasiyalar – nəĢrin aparatı 
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müəllif – redaktor – oxucu (əsər) 

müəllif – oxucu – rəssam (illüstrasiyalar) 

redaktor – oxucu (aparat) 

əsər (müəllif, redaktor) – illüstrasiyalar (rəssam-redaktor) 

Redaktor və rəssam kitab nəĢri və yaxud kitab qrafikası vasi-

tələri ilə əsərin mənasını və zahiri əlamətlərini Ģərh edirlər. Redak-

torun və rəssamın mövqeyi hər hansı bir nöqtədə üst-üstə düĢür. 

Belə ki, yuxarıdakı sxemdən göründüyü kimi, həm birinci, həm də 

ikinci Ģəxs əsərin anlaĢılmasında və Ģərhində oxucunu nəzərdə 

tutur.  

Kitabın illüstrasiyasına tətbiqən rəssamın mətnin oxunma-

sına, baĢa düĢülməsinə və dəyərləndirilməsinə müdaxiləsinin im-

kanları, yolları və sərhədləri problemi üzə çıxır. Problem redakto-

run və rəssamın mətni anlama tərzlərinin üst-üstə düĢməsi və illüs-

trasiyalarda mətnin Ģərhi istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi ilə 

həll olunur. Əlbəttə, redaktor bədii vasitələrin seçiminə müdaxilə 

etmir. O, yalnız illüstrasiyaların bəzi xüsusiyyətlərinə istinadlana-

raq və onların oxucu tərəfindən qavranılma keyfiyyətini nəzərə 

alaraq, təqdim olunmuĢ ədəbi əsərə illüstrasiya çəkilməsinə ümu-

mi yanaĢmanın imkanlarını göstərir.  

Redaktor soraq aparatını hazırlamaqla, rəssam isə illüstrasi-

ya çəkməklə məzmunu daha dolğun Ģəkildə açmağa və müəllifin 

baĢlıca ideyalarına oxucunun marağını artırmağa can ataraq, ədəbi 

əsərin çağdaĢ ictimai-mədəni kontekstə daxil olmasını təmin 

edirlər. Ġllüstrasiya çəkilməsinin bu və ya digər gediĢatının orijina-

lın ruhuna və məzmununa uyğunluğu məsələsi illüstrasiyaların 

qiymətləndirilməsinin ən zəif məqamıdır. Belə ki, eyni əsərin 

müxtəlif rəssamlar tərəfindən Ģərhi faktları məlumdur. Bu faktlar 

göstərir ki, daha yaxĢı və daha adekvat izahın, Ģərhin inandırıcı 

əsasları mövcud deyildir. Kitab qrafikasının ədəbi əsərin ideyaları-

na və üslubiyyatına uyğunluğu məsələsinin indiyədək elmi əsas-

landırılması yoxdur. Ġllüstarsiya çəkilməsi prosesinin nəzəri mode-

linə və keyfiyyətin ciddi meyarlarına rast gəlinmir. Lakin illüstra-

siyanı ədəbi əsərin mətninə tabe vəziyyətdə nəzərdən keçirmək la-
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zımdır. Rəssam əsərin məzmununu daha dolğun ifadə etmək im-

kanlarını axtarmalıdır. Məhz bu cür yanaĢma illüstrativ sıranın re-

daktor tərəfindən nəzərdən keçirilməsinin əsasında durur. Ġllüstra-

siyanın oxucu tərəfindən qavranılmasında emosional baĢlanğıc 

ciddi yer tutur. Redaktor təhlilinin inandırıcı olması üçün mate-

rialın nəĢrin mahiyyətindən doğan illüstrativ sıranın nəzəri cəhət-

dən əsaslandırılmıĢ xüsusiyyətlərinə istinadlanaraq qiymətləndiril-

məsi zəruridir.  

Kitabın nəĢri prosesi mürəkkəb, kompleks prosesdir. Redak-

tor illüstrativ sıranı qiymətləndirərkən ədəbi əsərin, nəĢrin, oxucu 

qavrayıĢının baĢlıca xüsusiyyətlərindən çıxıĢ edir və illüstrasiyala-

rın funksiyalarını nəzərə alır. Bu xassələri nəzərdən keçirək. 

Məlum olduğu kimi, bədii əsər məzmunun mənası və onun 

təqdimatı forması kimi göstəricilərlə səciyyələndirilir. Ġllüstrasiya-

lar əsərin mənasına və yaxud onun formasına istiqamətlənə bilər.  

Ġllüstarsiyaların hazırlanması istiqamətlərinin müəyyənləĢdi-

rilməsinin çoxlu imkanları vardır. Belə ki, nəĢrin verbal və vizual 

sıralarının qarĢılıqlı təsirinin müəyyənləĢdirilməsinə müxtəlif 

yanaĢmaları əks etdirən ən müxtəlif konsepsiyalara təsadüf etmək 

mümkündür.  

NəĢrin baĢlıca xüsusiyyətləri də redaktor tərəfindən illüs-

trativ sıranın qiymətləndirilməsinə təsir edir. Redaktor illüstrasiya-

nı təhlil edərkən nəĢri həm hadisə, həm də proses kimi nəzərdən 

keçirməlidir. Ġllüstrativ sıra ədəbi əsərə tabe olmalı və bu əsərin 

mənasının aydınlaĢdırılmasına yönəlməlidir.  

Kitabı (nəĢri) proses kimi nəzərdən keçirərkən illüstrativ sı-

ranın vizual qavrayıĢ dinamikasında oxucuya təsirinin imkanlarını 

nəzərə almaqla nəĢrin tərtibatının çıxıĢ müddəalarını müəyyənləĢ-

dirmək mümkündür. Bundann baĢqa, illüstrasiyalaĢdırma konsep-

siyasının müəyyənləĢdirilməsi zamanı nəĢr tiplərinin və növlərinin 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq zəruridir. 

İllüstarsiyaların funksiyaları. Ġlk növbədə redaktorun nəzərə 

alması üçün zəruri olan funksiyalar aĢağıdakılardan ibarətdir: 
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 Ġdraki; 

 Tərbiyəvi; 

 DolğunlaĢdırıcı; 

 Təqlidi; 

 Məzmunu izahedici və dərinləĢdirici; 

 Estetik. 

NəĢrin tərtibatının dəyərləndirilməsi zamanı yalnız rəssam 

tərəfindən orijinalın hazırlanması keyfiyyəti deyil, habelə illüstra-

siyaların poliqrafik icrasının keyfiyyəti də əhəmiyyətə malikdir. 

Bu prosesdə redaktorun və rəssamın iĢi kompleks səciyyə daĢıyır. 

Rəssam illüstrasiyaların hazırlanmasına müraciət edərkən nəzərdə 

tutulan kitab üçün mövcud olan poliqrafik Ģərtlər haqqında aydın 

təsəvvürə malik olmalıdır. Redaktor, rəssam və bədii redaktor ilə 

birlikdə ədəbi əsərin və bütövlükdə kitabın surət-assosiativ qurulu-

Ģunun, illüstrativ sıranın yaradılması metodlarının axtarıĢında iĢ-

tirak etməlidir.  

Məzmunun vizual nümayiĢi metodunun müəyyənləĢdirilmə-

sinin əsasında, bir qayda olaraq, ədəbi əsərin məzmunun, səciyyə-

vi xüsusiyyətlərinin, oxucu maraqları və qavrayıĢ imkanlarının ke-

yfiyyətinin nəzərə alınması durur.  

Kitabı hadisə kimi nəzərdən keçirərkən onun tamlığını, bü-

tövlüyünü nəzərə almaq lazımdır. Ġllüstrasiyalar mətnin və təsvirin 

ümumiliyini təmin etməli, bədii əsərin məzmun və formasının 

vəhdətinin qavranılmasında oxucuya yardım etməlidir. Buna görə 

də redaktor iĢinin baĢlıca prinsiplərindən biri ayrı-ayrı vərəqlərin 

deyil, ədəbi əsərdə təhkiyənin ən mühüm dönüĢlərinin nəzərə alın-

ması Ģərtilə illüstrasiyaların hamısının qiymətləndirilməsidir.  

NəĢrin tamlığı əslində illüstrativ sıranın tamlığı ilə təmin 

olunur. Ġllüstrasiyalar öz aralarında yerləĢmənin müəyyən ardıcıl-

lığı, uzlaĢması, onlarda məzmunun inkiĢaf dinamikasının düĢünül-

müĢ olması ilə bir-birinə qarĢılıqlı təsir göstərməlidir. Yəni, illüs-

trasiyalar özəl kiçik süjetə malik olaraq, hərəkətin müəyyən inki-

Ģafını nümayiĢ etdirərək müstəqil əhəmiyyət kəsb edir. Bundan 
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baĢqa, ardıcıl epizodlar sırasının vahid kompozisiyada birləĢdiril-

məsi təhkiyəni dolğunluqla təmin edir, təfsilatı qeyd etmək imkanı 

verir.  

NəĢrin tamlığı kitabın bütün təsviri elementlərinin tərtibat 

tərzinin vəhdəti ilə yaradılır. Seriyalı nəĢrin yaradılması gediĢatın-

da vahid üsluba əməl etmək xüsusilə çətindir. Bu zaman hər bir 

cildə və yaxud seriyanın buraxılıĢına illüstrasiyaların seriya tərti-

batı və hazırlanması iĢi ilə müxtəlif rəssamlar məĢğul olurlar.  

Redaktor kitabda illüstrativ materialın yerləĢməsinin təĢkili-

nin qanunauyğunluqlarına istinad etməlidir. Bu qanunauyğunluq-

lar qiraətin dinamikası ilə müəyyən olunur. Belə ki, illüstrasiya bi-

liklərin alınması ritmini, mətnin və illüstrasiyaların əvəzlənməsi 

hesabına təhkiyənin ritmini verə bilər. Əgər oxucunun diqqətini 

yalnız ümumi planda təqdim olunmuĢ hadisəyə yönəltmək zəruri-

dirsə, lakin redaktorun fikrincə məzmunun baĢa düĢülməsi üçün 

vacib əhəmiyyət kəsb edirsə, onda illüstrasiyanı üfüqi vəziyyətdə 

yerləĢdirmək olar.   

Ədəbi-bədii nəĢrin illüstrasiyaları üzərində iĢ redaktorun yal-

nız yaradıcı münasibətini tələb etmir. Eləcə də bu iĢ ondan nəĢrin 

vizual sırasının xüsusiyyətlərini yaxĢı bilməyi, rəssamı və incə-

sənət əsərlərinin bədii qavranılmasının səciyyəvi xüsusiyyətlərini 

anlamaq bacarığını tələb edir.              
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X FƏSĠL 

TƏKRAR NƏġRLƏR 
 

Təkrar nəşrlərin tipoloji xarakteristikası 

 

Kitabların təkrar nəĢri ilə bağlı terminlərin və ″təkrar nəĢr″ 

anlayıĢının vahid izahı, demək olar ki‚ indiyədək mövcud deyil. 

Təkrar nəĢrlərin əsas növləri aĢağıdakılardır: həqiqi təkrar nəşr və 

təkrar çap olunma.  

Bu anlayıĢlar mahiyyətcə eynilik təĢkil etsələr də‚ onların 

bir-birindən fərqli cəhətləri də mövcuddur. Belə ki‚ ″təkrar çap 

olunma″ hər hansı əsərin əvvəllər nəĢr olunmuĢ və baĢqa bir nəĢ-

riyyat tərəfindən buraxılmıĢ mətni əsasında çapıdır. ″Təkrar nəĢr″ 

isə mövcud nəĢriyyat tərəfindən iĢıq üzü görmüĢ hər hansısa bir 

nəĢrin yenidən çap olunmasıdır.  

Mətnində zəruri dəyişiklik edilən və ya edilməyən, ayrıca ti-

rajla buraxılan nəşrlər təkrar nəşr adlanır.  

Təkrar nəĢr hansısa bir dəyiĢiklik‚ əlavələr‚ səhvlərin dü-

zəliĢi‚ yenidən iĢlənmə‚ həmçinin sadalanmıĢ növlərin birgə kom-

binasiyası və ya əvvəlki nəĢrin tamamilə təkrar edilməsi əsasında 

hazırlana bilər. Onu da qeyd edək ki‚ əgər nəzərdə tutulan nəĢrdə 

bundan öncəki nəĢrin mətninin 25%-dən çoxu dəyiĢikliyə uğra-

mıĢsa‚ bu təkrar nəĢr deyil‚ əksinə‚ tamamilə yeni nəşr hesab olu-

nur. Bütün bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq‚ təkrar nəĢrlərin aĢağı-

dakı növləri müəyyən olunmuĢdur
179

:   

 TamamlanmıĢ    

 Səhvləri düzəldilmiĢ     

 Yenidən iĢlənmiĢ      

 Yenidən baxılmıĢ     

                                                           
179

 Антонова С. и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник. - 

Москва, 2002, 468 с. 
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 GeniĢləndirilmiĢ      

 Stereotip.       

Təkmilləşdirilmiş nəşr əvvəlki nəĢrdən əlavə mətni və əlavə 

qeydləri ilə fərqlənən nəĢrdir. 

Yenidən işlənmiş nəşr əvvəlki nəĢrdən müəyyən dəyiĢikliyi 

ilə fərqlənən nəĢrlərə deyilir. 

Stereotip nəşr dəyiĢiklik edilmədən əsərin stereotipdən tək-

rar çapıdır.  

Bundan əlavə‚ təkrar nəĢrlərin əsas qrupunu reprint və faksi-

mile nəşrlər təĢkil edir. Onları eyniləĢdirmək olmaz. Reprint nəĢr 

– müvafiq nəĢrin ayrıca ottiskinə deyilir. Belə hesab edilir ki‚ rep-

rint nəĢrlərdən çox mürəkkəb topluların təkrar nəĢri zamanı və ya 

ilkin nəĢrin simasını saxlamaq ehtiyacı olarkən istifadə etmək 

daha məqsədəuyğundur. Reprint nəĢrlər 2 növə bölünür: 

1. Əvvəllər müxtəlif nəĢrlərdə iĢıq üzü görmüĢ əsərlərin bir 

nəĢrdə yenidən çap edilməsi; 

2. NəĢrin əsas tirajı hazırlanana qədər çap olunan cüzi 

nəĢrlər.   

Preprint nəĢrlər əksər hallarda reklam məqsədilə hazırlanır.  

Faksimile - qrafik orijinalın fotoqrafiya‚ yaxud çap üsulu ilə 

çıxarılan dəqiq surətidir. Faksimile nəĢr zamanı qrafik orijinalın 

ölçüləri‚ kağızın və ya cildin xarici görünüĢü‚ mətnin və ya illüs-

trasiyaların bütün xüsusiyyətləri və s. qorunub saxlanılmalıdır.  

Təkrar nəĢr müqavilədə qeyd olunmuĢ müddət və ya əvvəlki 

nəĢr üçün qanuni müddəti bitdikdən sonra iĢıq üzü görə bilər. Bu-

nun üçün kitabın müəllifi ilə müqavilə bağlanır və ona müəyyən 

məbləğdə qanorar ödənilir. Əgər müqavilədə göstərilmiĢ müddət 

ərzində əsər dəyiĢiklik edilmədən tamamlanmıĢ‚ yəni əlavə tirajla 

çap olunmuĢsa və müəllif qanorarı ödənilmiĢsə‚ bu tiraj yenidən 

çap adlanır. Bu zaman nəĢriyyat orijinalı kimi baĢqa nəĢriyyatda 

çap olunmuĢ hər hansı bir mətndən istifadə olunur. NəĢriyyatın öz 

nəĢrini yenidən çap etməsi ya dəyiĢiklik olunmadan təkrar nəĢrdir‚ 

ya da çapın tamamlanmasıdır. NəĢriyyat redaktoru əsərləri təkrar 
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nəĢrə hazırlayarkən bəzi kriteriyalara xüsusi diqqət yetirməlidir. 

Əsərin seçilməsi isə müntəzəm‚ sistematik‚ ildən-ilə aparılmalıdır. 

Seçim subyektiv və ya təsadüfi olmamalıdır. Subyektiv elementlə-

rin mümkün qədər az olması üçün ölkənin görkəmli elm adamla-

rından ibarət komissiya bu iĢə cəlb olunmalıdır. NəĢrlərin seçimi 

onların bədii keyfiyyətlərinə görə aparılmalıdır. Lakin diqqət ye-

tirmək lazımdır ki‚ eyni bir əsər dəfələrlə təkrar nəĢr olunmasın.  

Hal-hazırda nəĢriyyatların çoxu bədii prinsiplər əsasında de-

yil, kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərirlər. PeĢəkar 

redaktor nəĢrin səmərəli (rasional) tirajını müəyyən edir, oxucu tə-

ləbatını, mövcüd kitabda oxucunu cəlb edən xüsusiyyətləri, onun 

məzmun və tərtibatını öyrənir. 

Əvvəllər nəĢriyyatla kitab ticarəti müəssisələri arasında 

funksiya bölgüsünü və bununla bağlı mövcud ənənələri nəzərə 

alaraq belə hesab edirdilər ki, oxucu marağının və oxucu tələbatı-

nın öyrənilməsi kitab ticarəti ilə məĢğul olan müəssisələrin və ki-

tabxanaların vəzifələridir. 

Praktikada isə aktuallıq kriteriyasından istifadə olunur. Tək-

rar nəĢrlərin bu və ya digər hadisələrlə bağlı olaraq nəĢr edilməsi 

aktuallığın formal əlamətidir. Nisbətən az aktuallığı ilə seçilən və 

qeyri-aktual nəĢrlərin iĢıq üzü görməsinin qarĢısını almaq üçün te-

matik plan tərtib olunarkən gələcək nəĢrlərin mövzusunu düzgün 

qiymətləndirmək, onlardan ən aktualını, yəni böyük elmi və mə-

dəni əhəmiyyəti ilə fərqlənən mövzuları seçmək lazımdır. 

Seçim üçün ən vacib kriteriya - kitabın təkrar nəĢri üçün ve-

rilmiĢ mövzunun məqsədəuyğun olmasıdır. Professional naĢirlər 

hazırkı dövrdə təkrar nəĢri planlaĢdırarkən onun oxucu auditoriya-

sını və bazardakı tələbatı nəzərə alırlar. 

Çox zaman təkrar nəĢrin məqsədəuyğunluğu ticarət Ģəbəkə-

sinin sifariĢi  əsasında iki yolla müəyyən edilir: 

 əlavə edilmiĢ tiraj formasında 

 yeni nəĢrin buraxılıĢ sifariĢi yolu ilə 



Vüsalə Musalı.  Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri 

 

205 

 

Tədris proqramlarında edilən dəyiĢikliklər, elmi-texniki 

nailiyyət, yeni normativ aktlar, texnologiyada və ölçü vahidlərin-

dəki dəyiĢikliklər, həmçinin kitabların məhvi – bütün  bu xüsusiy-

yətlər bu və ya digər əsərin təkrar nəĢri haqqında qərar  çıxarılma-

sına bilavasitə təsir göstərir. 

  Plana daxil etmək üçün mövzu seçərkən nəzərə almaq la-

zımdır ki, mövcud mövzuya aid kitabın təkrar nəĢri üçün nəĢriyya-

tın real imkanları varmı və poliqrafiya müəssisəsi nəĢrin tərtiba-

tının bütün tələblərini keyfiyyətlə yerinə yetirmək  qabiliyyətində-

dirmi? 

Statistikadan aydın görünür ki, təkrar nəĢrə daha çox rast gə-

linən ədəbiyyat növü dərsliklərdir. 

Əksər hallarda təkrar nəĢr haqqında qərar qəbul edilərkən 

kommersiya gəliri əsas götürülür. NaĢirlər böyük oxucu tələbatı 

ilə seçilən dərslikləri, sorğu kitablarını, istehsal vəsaitlərini yeni-

dən nəĢr edirlər. Çox zaman elmi (orta və ali məktəb dərslikləri, 

elmi-köməkçi vəsaitlər), filoloji (xarici dilləri öyrədən dərsliklər), 

ikidilli lüğətlər və hüquq ədəbiyyatı nəĢrləri (rəsmi sənədlər, qa-

nunlar, aktlar, sərəncamlar) daha çox təkrar nəĢr olunurlar. 

NaĢirlər üçün vacib problemlərdən biri – nəĢrlərin tipologi-

yasıdır. Təkrar nəĢr zamanı redaktor üçün vacib məsələlərdən biri 

gələcək nəĢrin tipinin düzgün müəyyən olunmasıdır. NəĢrin kitab 

bazarındakı uğuru, alıcılıq qabiliyyəti bundan asılıdır. Bu, həm də 

təkrar və paralellizmlə bağlı olan çoxlu sayda nəĢriyyat problem-

lərinin aradan götürülməsinə, nəĢrin uyğun aparatla təmin edilsinə, 

redaktor hazırlığının təkmilləĢdirilsinə, oxucuların bu və ya digər 

nəĢrə olan tələbatının ödənilməsinə kömək edir. 

Müxtəlif tipli nəĢrlərin təsnifləĢdirilməsinin məqsədi və oxu-

cu ünvanının əlamətlərinə görə tipologiyanın müəyyənləĢdirilmə-

sində hələ də çox ziddiyyətli fikirlər vardır. Uzun müddət Ģikayət 

edilirdi ki, müəllif əsərlərinin əksəriyyəti aydın profilsiz, dəqiq 

oxucu auditoriyasına ünvanlanmadan, bütün məsələləri gündəmə 

gətirib heç birini sona qədər tam həll etmədən çap olunurlar. Məhz 
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bu ziddiyyətli fikirlərin qarĢısını almaq üçün və ölkədə nəĢr olu-

nan təkrar nəĢrlərin keyfiyyət səviyyəsini artırmaq üçün nəinki 

əsər müəllifləri, həmçinin nəĢri həyata keçirəcək nəĢriyyat, onun 

redaktoru, digər məsul Ģəxslər və kitab ticarəti ilə məĢğul olan 

ayrı-ayrı müəssisə rəhbərləri də bu iĢdə maraqlı olmalıdırlar. NəĢr 

üzərində redaksiya iĢinin nə kəmiyyət, nə də keyfiyyət xarakteris-

tikası onun tipini müəyyənləĢdirmək iqtidarında deyil. Bu zaman 

nəĢrin araya-ərsəyə gəlməsi üçün sərf edilən bütün əmək əhəmiy-

yətini itirər və bu yalnız mənasız vaxt itkisinə gətirib çıxarar. NəĢ-

rin tipini yalnız onun nəyi ifadə efməsi baxımından müəyyənləĢ-

dirmək olar
180

.  

Təkrar nəĢrin redaktə prosesinə yalnız təkrar nəĢr üçün əsər 

seçildikdən, gələcək təkrar nəĢrin tipoloji xarakteri müəyyənləĢdi-

rildikdən, bütün lazımi dəyiĢikliklər və tamamlanma edildikdən, 

səhvlər üzərində müəyyən iĢlər aparıldıqdan sonra baĢlamaq olar. 

      

Təkrar nəşrlərin çapa hazırlanması 

   

Hər hansı bir əsərin təkrar nəĢri zamanı redaktor müəlliflə 

birgə iĢlənəcək yeni materialın həcm və məzmununu müəyyən 

edir, yəni əsas mətnə ediləcək dəyiĢikliklərin xarakterini tapır. 

Təkrar nəĢrlərin növündən asılı olaraq, ediləcək əlavələrin məz-

munu və həcmi müəyyən olunur. Redaktor özü-özlüyündə edilə-

cək əlavələrin nə qədər vacib olduğunu, nəĢri keyfiyyət baxımın-

dan necə yaxĢılaĢdıracağını müəyyənləĢdirməyə borcludur. Ortaya 

çıxan qüsur və anlaĢılmamazlıqları redaktor müəlliflə birgə həll 

etməyə çalıĢmalıdır və nəĢrin səviyyəli alınmasında ilk növbədə 

redaktor və müəllif maraqlı olmalıdırlar. Elə hallar da olur ki, ilkin 

nəĢrdə texniki səbəblər üzündən mətni ixtisar etmək, yaxud da 
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əlavələr etmək lazım gəlir ki, nəĢrin həcmini mövcud çap vərəqinə 

tam Ģəkildə çatdırıb yerləĢdirmək mümkün olsun. Bəzən müəlliflə 

birlikdə redaktor heç də böyük əhəmiyyəti olmayan bir materialı 

mətnə əlavə etməyə və ya hansısa bir fəsli tamamilə ixtisar etməyə 

məcbur olur
181

. Növbəti, yəni təkrar nəĢrdə isə həm müəllif, həm 

də redaktor əvvəlki nəĢrdə ixtisar olunmuĢ materialı əlavə etmək, 

bütün səhvləri düzəltmək, köhnəlmiĢ informasiyaları mümkün 

qədər azaltmaq imkanına malikdirlər. Təkrar nəĢrin 

kompazisiyasına redaktor xüsusi bir diqqətlə yanaĢmalıdır və 

peĢəkarcasına davranmalıdır. Yenidən iĢlənmiĢ materialın həcmi 

çox olarsa, bu zaman redaktor təkrar nəĢrin və onun ayrı-ayrı his-

sələrinin nə dərəcədə uğurlu olduğunu dəqiq müəyyən etməlidir. 

Kompozisiyadakı dəyiĢikliklər əsaslandırılmıĢ Ģəkildə olmalıdır və 

nəĢrin planını və məzmununu tam qavramaq üçün redaktor əsəri 

bütünlüklə oxumalı, onu özündən əvvəlki nəĢrlə müqayisə etməli, 

gələcək nəĢrə veriləcək adın nə dərəcədə dəqiq və dolğun 

seçildiyini müəyyənləĢdirməlidir. 

    

Təkrar nəşrin aparatının redaktəsi 

 

NəĢr aparatı−axtarıĢ, sorğu, elmi və ya izahlı mətn element-

lərinin kompleksidir. NəĢrin aparatının tərkibi konkret ədəbiyyat 

növü ilə sıx bağlıdır. NəĢrin aparatına aĢağıdakılar daxildir: 

 birbaĢa mətnin məzmununa münasibət bildirən və oxucuya 

müəllif mətni haqqında düzgün təsəvvür formalaĢdırmağa 

kömək edən materiallar, müĢayiətedici məqalələr və Ģərhlər 

bu materiallara aiddir;   

 tam sorğu xarakteri daĢıyan elementlər. Bu elementlərin 

nəĢrdənkənar mövcudluğu mümkünsüzdür. Onlar bir növ 
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mətn üzərində bələdçi rolunu oynayır. Məsələn, baĢlıqlar bu 

elementlərə aid edilir. Bu elementlər adətən ″köməkçi 

elementlər″ adlandırılır
182

. 

BuraxılıĢ məlumatları – çıxıĢ məlumatlarının bir hissəsi 

olub, nəĢrin yaradıcı-texniki xarakteristikasını verir, kitabın isteh-

sal tarixini, çap olunduğu mətbəə və nəĢriyyat haqqında məlumat-

ları özündə əks etdirir. BuraxılıĢ məlumatlarına aiddir: nəĢriyyat 

fəaliyyətinə dair lisenziya nömrəsi, verilmə tarixi, formanın yığı-

ma verilmə tarixi, çapa imzalanma tarixi, format, kağız növü və 

nömrəsi, qarnitur, çap üsulu, fiziki çap vərəqi, uçot-nəĢriyyat vərə-

qi, tiraj, səhifə sayı, poliqrafiya müəssisəsinin  formaya dair sifariĢ 

nömrəsi, nəĢriyyat və mətbəənin adı, ünvanı, nəĢrin ili və s. Bu sa-

dalanan elementlərə heç də həmiĢə təkrar nəĢrlərdə rast gəlinmir. 

Təkrar nəĢrlərin Ģərhi üzərində iĢləyərkən redaktor əvvəlki nəĢrin 

müsbət təcrübəsindən geniĢ istifadə etməlidir. Digər tədqiqat-

çıların göstərdiyi faktı araĢdırarkən mütləq onların müəlliflərini 

göstərmək lazımdır. 

ġərhlərin tərtibi zamanı iki problem yarana bilər. Onlardan 

biri budur ki, mətn quru protokol Ģərhləri ilə müĢayiət oluna bilər. 

Belə Ģərhlər bədii obrazların özunəməxsusluq və gözəlliyini anla-

mağa mane olur. Digər təhlükə isə ondadır ki, müəllif mətni sər-

bəst və subyektiv Ģərhlərə meyilli ola bilər. NəĢri Ģərh edən Ģəxs 

oxucuya əlçatmaz faktları dəqiq təqdim etməlidir. Çünki bu faktla-

rı dəqiq mənimsəmədən baĢa düĢmək qeyri-mümkündür. ġərhçi 

daima əsərin bu və ya digər yerində subyektiv Ģərh təhlükəsi qarĢı-

sında durur. Subyektiv qərar nə qədər qaçılmaz olsa belə, verilmiĢ 

Ģərh materialın subyektivliyi və mövcud ifadələrin akademik dol-

ğunluğu ilə seçilməlidir.  
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ġərhçi mətndə olan bu və ya digər ad və faktları Ģərh edər-

kən mütləq bu analoji ad və fakt materiallarının dəqiq izahının ve-

rilməli olduğunu unutmamalıdır. ġərhlərdə (izahatlarda) natamam-

lıq və anlaĢılmazlıq olmamalıdır. Həm də unutmaq lazım deyil ki, 

bir naməlum faktı digəri ilə əvəzləmək olmaz. Əgər Ģərhçinin izah 

etdiyi sözlər və ifadələr məna etibarilə oxucuya tam aydın deyilsə, 

bu, normal hal deyil.  

Mətnin açıqlanmamıĢ, dolğun Ģərh olunmamıĢ bu ya digər 

faktları və incəlikləri adətən redaktorun etinasız, qeyri-ciddi mü-

nasibətindən yaranır. Əgər Ģərhlərin izahının bu natamamlığı mə-

lumatın kifayət qədər olmaması baxımındandırsa, bu halda, Ģərh 

zamanı uyğun düzəliĢ və ya qeydlər göstərilməlidir. 

ġərhlərin çox ciddi və tipik çatıĢmamazlıqlarından biri onun 

struktur elementlərinin əlaqəsizliyidir. Ġstənilən Ģərhdə elmi möv-

qe olmalıdır, ifadə üslubu ciddi obyektivliyi ilə seçilməlidir və po-

lemikadan tamamilə qaçmaq lazımdır. ġərh zamanı predmeti müx-

təlif prizmadan xaraterizə edən faktlar seçilməlidir. 

Retrospektiv təkrar nəĢrlər istisna olmaqla, qeydlər səhifənin 

sonunda, izah və Ģərhlər hissəsində yerləĢdirilir. Bəzən kombinə 

olunmuĢ üsuldan istifadə olunur. Məsələn, müəllif qeydləri ha-

Ģiyədə göstərilir (HaĢiyə - mətndəki hər hansı istinadı göstərmək 

məqsədilə səhifənin sonunda verilən qeyddir. O, xırda Ģriftlə yı-

ğılır, özündən əvvəl müxtəlif simvollar – rəqəm, ulduz və s. qoyu-

lur.); redaksiya və nəĢriyyat qeydləri isə mətndən kənara çıxarılır. 

Bu cür üsul seçilmiĢ əsərlər toplusunda və istənilən alimin hər 

hansısa bir əsərinin təkrar nəĢri zamanı mümkündür.  

Təkrar nəĢr redaktorunun vəzifəsi qeyd və izahları unifikasi-

ya etmək, onları əvvəlki nəĢrlərə uyğunlaĢdırmaqdır (əgər mətn 

gələcək təkrar nəĢrin əsasını təĢkil edirsə). 

Bundan baĢqa, bütün dəyiĢikliklər barədə məlumat Ģərhlərə 

verilmiĢ preambulada öz əksini tapmalıdır.  

Təkrar nəĢrdə ön söz və giriş məqaləsi xüsusi diqqət tələb 

edir. Redaktor təkrar nəĢr sifariĢi alarsa, ön sözə xüsusi bir diqqət-
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lə yanaĢmalı, ya yeni bir ön söz yazmalı, ya da ön sözü öncəki 

nəĢrdə olduğu kimi verməlidir. Təkrar nəĢr zamanı giriĢ məqaləsi 

isə əksər hallarda yenidən yazılır
183

.  

Ön sözdə adətən əvvəlki nəĢrin çatıĢmamazlıqları, nöqsanla-

rı, gələcək nəĢrin öncəkindən fərqli cəhətləri qeyd edilir, yeni 

nəĢrdəki dəyiĢikliklər və tamamlanmalar xarakterizə edilir, həmçi-

nin təkrar nəĢrin vacibliyi izah edilir. Bundan əlavə, ön sözdə yeni 

tədqiqatların, yeni texnologiyanın, elmi iĢin nəticələri, bəzi mə-

lumatların yenilikləri və s. göstərilir. Əgər öncəki nəĢrdəki ön söz-

də prinsipial məsələlərə toxunulmuĢsa, onda gələcək nəĢrdə bu ön 

söz saxlanıla bilər.  

Redaktor əvvəlki nəĢrin nöqsanlarını, qüsurlu cəhətlərini nə-

zərə almalı, onları düzəltməyə çalıĢmalıdır, bu məqsədlə də mətni 

dəfələrlə oxumalıdır. Təkrar nəĢrdə hansı göstəriciyə ehtiyac oldu-

ğunu müəyyən etmək lazımdır: ad, predmet, xronoloji. 

 Əgər təkrar nəĢrə yeni material əlavə olunmuĢsa, nəĢrin 

struktur və kompozisiyası dəyiĢdirilir və ən əsası, köməkçi göstə-

ricilər yenidən tərtib olunur. 

Təkrar nəĢrdə göstərici bir sıra tələblərə cavab verməlidir ki, 

bu tələblər onun funksiyalarının tez və keyfiyyətlə yerinə yetiril-

məsinə imkan verir:  

Birincisi, göstərici kitabın məzmununu kifayət qədər dolğun 

əks etdirməlidir. Bu meyar elmi iĢçilər, mütəxəssislər üçün olduq-

ca əsasdır. Göstəricinin tamlığı anlayıĢların elmi, praktiki əhəmiy-

yətinə görə müəyyən edilir. 

Ġkincisi, göstərici oxucuya lazımi informasiyanı tez və dəqiq 

tapmağa kömək etməlidir. 

Üçüncüsü, göstəricidə semantik cəhətdən yaxın, lakin leksik 

cəhətdən müxtəlif anlayıĢlar bir-birinə bağlı olmalıdır. 
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Dördüncüsü, göstəricinin tərtibatı texniki nöqteyi-nəzərdən 

yüksək səviyyədə olmalıdır, həmçinin çap keyfiyyətinə, materialın 

yerləĢdirilməsinə, Ģriftə, mətndə istifadə olunmuĢ sitatların dəqiq-

liyinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Əgər təkrar nəĢrdə mətnə də-

yiĢikliklər edilmiĢsə və əvvəlki göstəricini olduğu kimi saxlamaq 

qərarı alınmıĢsa, redaktor səhifələrdə sitatların yerləĢmə də-

qiqliyini yoxlamalıdır. 

 Təkrar nəĢr üçün mütləq yeni bir buraxılıĢ məlumatları tərtib 

olunmalıdır: titul vərəqi, annotasiya, buraxılıĢ, çap məlumatları və 

s. Titul vərəqində təkrar nəĢrin növü və nömrəsi göstərilir. Kitabın 

titul elementlərini hazırlayarkən annotasiya xüsusi diqqət tələb 

edir.  

Annotasiyalarda oxucuya lazım və gərəkli olan kifayət qədər 

məlumat vardır ki, onların köməyilə oxucu qarĢısında duran kitab 

barədə, onun ifadə etdiyi əsas məna, məzmun haqqında ilkin in-

formasiyaya yiyələnmiĢ olur.   

Təkrar nəĢrlərdə verilmiĢ annotasiyaların əsas və ən geniĢ 

yaylmıĢ qüsuru odur ki, annotasiyalar kitabın əsas məzmununu aç-

mır, müəllifin əsərə hansı yeniliklər gətirdiyini özündə əks etdir-

mir, mövcud nəĢrlə əvvəlki nəĢr arasındakı fərqləri göstərmir. An-

notasiya tərtibi təcrübəsində çox vaxt kitabın üstünlükləri ĢiĢirdi-

lir. NəĢrin müsbət tərəfləri və bu müsbətliyə verilən dəyər qeyd 

oluna bilər, lakin bu məlumat öz obyektivliyini qoruyub saxlama-

lı, zorla oxuculara  hər hansısa  fikri aĢılamamalıdır. Redaktor bü-

tün buraxılıĢ, çap məlumatlarını, həmçinin biblioqrafik təsvirləri 

hal-hazırda qüvvədə olan standarta uyğun tərtib etməlidir. 

Təkrar nəĢrlər qüvvədə olan nəĢriyyat iĢi haqqında qanunu-

nun xüsusi maddələri ilə nizamlanır. Əgər nəĢriyyat hər hansısa 

bir kitabın təkrar nəĢrini qərara alıbsa, bunu müəllifə bildirməyə 

borcludur. Əsərin dəyiĢiklik edilərək təkrar nəĢri (səhvlərin düzəl-

dilməsi istisna olmaqla) yalnız müqaviləyə əsasən gerçəkləĢə 

bilər.     
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Təkrar  nəĢr  məqsədilə seçilən əsərlərin hazırlanmasının 

müəyyən prinsip və qaydaları mövcuddur. Köhnə texnologiyaya 

əsasən müəyyən standartda  olan çap vərəqi nəĢriyyata təqdim olu-

nurdu. (Çap vərəqi - nəĢrin çapı üçün istifadə olunan müxtəlif öl-

çülü standart kağız vərəqlərdir. Adətən 1/16 formatında olan çap 

vərəqlərindən istifadə olunur). Qaydalar çox ciddi idi, belə ki, təq-

dim olunan çap vərəqi qeydlərlə birlikdə mətbəəyə gedirdi. Ha-

zırda, bir qayda olaraq, əlyazmaların yığılması birbaĢa nəĢriyyatda 

kompüterdə reallaĢdırılır. Çap üçün göndəriləcək orijinal maket də 

mətbəədə hazırlanırdı. Bu gün isə tam əksinə, hər bir nəĢriyyat 

əsərin müəllifinə öz tələblərini irəli sürür. Əsərin təkrar nəĢrinin 

qayda və prinsipləri müqavilə ilə müəyyən olunur. Müəllif əsərin 

mətnini kompüterdə çap olunmuĢ və ya diskə yığılmıĢ halda 

nəĢriyyata təqdim edə bilər. Üzərində müəyyən iĢ görülməklə 

baĢqa bir variant da mövcuddur: müəllif kitabı və çap olunmuĢ 

vərəqləri mətnin yenidən iĢlənmiĢ yerlərini göstərməklə və ya dü-

zəldilmiĢ yanlıĢ yerləri bildirməklə nəĢriyyata təqdim edir. Mətnin 

təqdim edilməsinin digər variantları da mövcuddur (nəĢriyyatın 

rəhbərliyi ilə razılığa əsasən). Sonunda mətn lazımi dərəcədə iĢ-

lənib hazırlandıqdan sonra əlyazma yığılmaq üçün verilir. Bu 

yığılma yeni nəĢrin keçdiyi aĢağıdakı hazırlıq mərhələlərini keçir: 

tutuĢdurma və ya tutuĢdurulub yoxlama mərhələsi, əlyazmanın 

qrammatik və redaksiya proseslərinə hazırlıq mərhələsi, səhi-

fələnmə mərhələsi və s. 

Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası müstəqil ölkə-

mizdə həyata keçirilən ən təqdirəlayiq islahatlardan biridir. Bu is-

lahatın həyata keçirilməsi istiqamətində bir sıra əsaslı iĢlər görül-

müĢdür. 

Respublikamızda təkrar nəĢrlərin kütləvi çapı Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü il «Azərbaycan di-

lində latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haqqın-

da» sərəncamından sonra geniĢ vüsət almıĢdır. Sərəncamda de-

yilir: 
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«Müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyatın müxtəlif sa-

hələrində aparılan islahatlar içərisində latın qrafikalı Azərbaycan 

əlifbasının bərpa edilməsi böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. 

H.Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi haq-

qında” 18 iyun 2001-ci il tarixli və “Azərbaycan əlifbası və Azər-

baycan dili gününün qeyd edilməsi haqqında” 9 avqust 2001-ci il 

tarixli fərmanları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə 

olmuĢ və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidi bütövlükdə 

təmin etmiĢdir. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası artıq həyatımı-

zın bütün sahələrində tam yerini tutmuĢdur. Bununla yanaĢı, Azər-

baycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin vaxtilə kiril qrafikası 

ilə çap olunmuĢ qiymətli nümunələrinin latın qrafikasında yenidən 

kütləvi Ģəkildə nəĢr olunması günün ən vacib məsələlərindən biri 

olaraq qalır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġ.Əliyevin imzaladı-

ğı sərəncamda deyilir: “Dövlət müstəqilliyinin baĢlıca rəmzlərin-

dən biri sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını 

təmin etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin ən 

gözəl nümunələrini müasir dövrdə təbliğ etmək və gələcək nəsillə-

rə çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan dilində əvvəllər kiril qrafika-

sında çap olunmuĢ əsərlərin latın qrafikası ilə yenidən nəĢrinin 

kütləvi Ģəkildə həyata keçirilməsi zərurətini nəzərə alaraq qərara 

alıram:  
1. 2004-cü ildə latın qrafikası ilə ilk mərhələdə çapı nəzərdə tutulan əsər-

lərin siyahısı təsdiq olunsun (siyahı əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2004-cü ildə AR-ın 

bütün kütləvi kitabxanalarına latın qrafikası ilə yenidən çap olunmuĢ kitabların 

alınması üçün zəruri vəsaitin ayrılmasını təmin etsin. 

3.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra Aparatına tapĢırılsın ki, - 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, AR-ın Mədəniyyət Nazirliyi, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə bir-

likdə 2005–2008-ci illərdə latın qrafikası ilə yenidən çapı nəzərdə tutulan əsər-

lərin siyahısını bir ay müddətində hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün AR-ın prezi-

dentinə təqdim etsin; 
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- Azərbaycan Respublikasının Nazilər Kabineti və respublikanın maliyyə 

qurumları birlikdə müvafiq plan-qrafik tərtib edib latın qrafikası ilə yenidən 

nəĢr olunması nəzərdə tutulan kitablarn çapını təmin etsin; 

- Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı qurumları ilə birlikdə yenidən 

çapı nəzərdə tutulan kitabların mətnlərinin elektron daĢıyıcıları və internet vasi-

tələri ilə yayılmasını, latın qrafikasında Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitab-

xanasının yaradılmasını təmin etsin”. 

Sərəncamda Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə yenidən 

nəĢri nəzərdə tutulan kitabların siyahısı içərisində ilk növbədə lü-

ğət və ensiklopediyaların, Azərbaycan xalq ədəbiyyatı, klassik və 

müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatından seçilən nü-

munələrin nəĢri planlaĢdırılmıĢdır. 

Təkrar nəĢrlərin çapı sahəsində önəmli islahatlardan biri də 

AR Prezidentinin «Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri-

nin Azərbaycan dilində nəĢri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısı-

nın təsdiq edilməsi haqqında» 30 dekabr 2007-ci il tarixli sərənca-

mıdır. Sərəncamda deyilir: 

“Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri-

nin Azərbaycan dilində nəĢr edilməsi haqqında” AR Prezidentinin 

24 avqust 2007-ci il tarixli 2354 nömrəli Sərəncamına uyğun ola-

raq qərara alıram: 
1. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət 

150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası”na daxil olunmuĢ əsərlərin siyahısı 

təsdiq edilsin (siyahı əlavə olunur).  

2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu Sərəncamın I bəndi ilə təs-

diq olunmuĢ Siyahıya daxil edilmiĢ əsərlərin tərcüməsi, tərtibatı, çapa hazırlan-

ması barədə təkliflərini bir ay müddətində AR Prezidentinin Ġcra Aparatına təq-

dim etsin.  

3. AR-ın Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll et-

sin.  

4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. “Dünya ədəbiyyatı 

kitabxanası”na daxil olunmuĢ əsərlərin siyahısı içərisində isə klassik dünya 

ədəbiyyatı, müasir dünya ədəbiyyatı nümunələri, Nobel mükafatına layiq 

görülmüĢ müəlliflərin əsərlərindən seçmələr və dünya ədəbiyyatı üzrə antologi-

yalar yer almıĢdır.  
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Hal-hazırda bu kitabların böyük əksəriyyətinin latın qrafika-

sında təkrar nəĢri həyata keçirilmiĢdir
184

.  
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NƏġRĠYYATLAR
*
 

 
1. "Azərbaycan". Mətbuat pr. 529-cu məhəllə. 5-ci mərt. "AzərnəĢr". 

M.Hüseyn 61, dalan 3.  

2. "Maarif" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti dayandırılıb. 

3. "Yazıçı" nəĢriyyatı. Mətbuat pr. 24. 

4. "Gənclik" nəĢriyyatı.  

5. "Elm" MEA Redaksiya, NəĢriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi. Hüseyn 

Cavid pr. 31.  

6. "Nafta-Press" nəĢriyyatı. H.Cavid pr. 29 A. Tel Hafiz , Qabil Abıyev 

(qardaĢları) 

7. "ĠĢıq" nəĢriyyatı. Mərdanov qardaĢları 6. fəaliyyəti dayandırılıb. 

8. "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi. Ġçəri ġəhər, Böyük 

Qala küç. 41. 

9. "Təhsil" NP Birliyi ġəhriyar küç. 6.  

10. "Hərbi nəĢriyyat". C.Hacıbəyli küç. 26.  

11. "Təbib" nəĢriyyatı. Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində yaradılmıĢ 

nəĢriyyatdır.  

12. "Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi" nəĢriyyatı. A.Məmmədov küç. 27.  

13. Xatirə Kitabı Azərbaycan Respublikası NəĢriyyatı. Ġçəri ġəhər, Böyük 

Qala küç. 41.  

14. "ġərq-Qərb" nəĢriyyatı. AĢıq Ələsgər 17 .  

15. TQDK nəĢriyyatı. Akad. H.Əliyev küç. 17.  

16. "Nurlan" NPM. Ġçəri ġəhər, 3-cü Maqomayev, 8-ci döngə 4.  

17. XXI - Yeni NəĢrlər Evi. Həzi Aslanov 80.  

18. QAPP-POLĠQRAF Korporasiyası. N.Rəfiyev küç. 24. 

19. "ÇaĢıoğlu" nəĢriyyatı. Badamdar qəsəbəsi, M. MüĢfiq 2 a. 

20. Ayna Mətbu Evi. ġərifzadə küç. 1.  

21. "Pedaqogika" nəĢriyyatı. S.Rəhimov küç. 108.  

22. "Yeni Nəsil" NəĢrlər Evi. R.Behbudov küç. 10.  

23. "Səda" nəĢriyyatı. Böyük Qala 28.  

24. "Mütərcim" NP Mərkəzi. Rəsul Rza küç. 125.  

25. “Kitab aləmi” nəĢriyyatı, BSU-nun nəzdində. 

26. "Nasir" nəĢriyyatı. Tağızadə 17.  

27. "INDIGO". Print House. Salatın Əskərova 146. 

                                                           
*
 NəĢriyyat və mətbəələr haqqında məlumat Kitab Klubuna istinadən verilmiĢdir. 

http://www.kitabklubu.org/ 
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28. "ġuĢa" nəĢriyyatı. Mətbuat pr. 529. 3-cü mərtəbə, 117. 

29. "ġirvannəĢr" nəĢriyyatı. Badamdar Ģossesi 77.  

30. "Borçalı" NPM Mətbuat pr. 529. 4cü mərtəbə, "ġərqin səsi" 

redaksiyası.  

31. "Yurd" NP Birliyi.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Xaqani küç.25.  

32. ”OKA Ofset” Azərbaycan-Türkiyə Ģirkəti. Cavad Xan küç. 21 a.  

33. "Qanun" nəĢrlər evi. Ağa Nemətulla 44.  ġahbaz Xuduoğlu 

34. "Hüquq ədəbiyyatı" nəĢriyyatı. Məhərrəmov küç.4 

35. "Digesta" hüquq firması. Mətbuat pr. 24.  

36. "Patronat-S" Ģirkəti.  

37. "MINIMAX MEDIA HOLDING" NPM Böyük Qala 13/15.  

38. "BiznesMENin BÜLLeteni" nəĢrlər evi. Xaqani 15.  

39. "Araz" nəĢriyyatı. Mətbuat pr. 529-cu məhəllə, 2-ci mərt.  

40. "Əbilov, Zeynalov və oğulları", "APOSTROF" ĠTK. M.Ġbrahimov küç. 

43.  

41. "Adiloğlu" nəĢriyyatı. Yeni ünvan – Süleyman Rəhimov 195, mənz. 

17. 

42. "Oskar" NPM Tbilisi pr. 3001 məhəllə.  

43. "Məmmədli RH" Ģirkəti. Bakı, Qaraçuxur qəs. F.Kərimzadə 95 a. 

44. "Min bir mahnı" nəĢriyyatı. F.Ağayev küç. 14. 

45. "Nurlar" NP Mərkəzi Zərdabi, 78.  

46. "Ġsmayıl" nəĢriyyatı. Salatın Əskərova 85.  

47. "ULU" istehsalat-kommersiya firması. Həzi Aslanov 47 A. T 

48. "Qismət" NP Ģirkəti. H.Zərdabi pr. 78.  

49. "Nağıl evi" nəĢriyyatı. Tramvay döngəsi 2/6.  

50. "Kompass-Azərbaycan". Süleyman Rəhimov küç.178.  

51. "Elm və həyat" nəĢriyyatı. Rəsul Rza 26.  

52. "Ozan" nəĢriyyatı. H.Zərdabi 39 A. 

53. "Tural" NP Mərkəzi. H.Zərdabi küç. 39a. 

54. "OrXan" NəĢriyyat və Poliqrafiya Müəssisəsi. Dərnəgül, 3105 

məhəllə.  

55. "GünəĢ" uĢaq və gənclər ədəbiyyatı nəĢriyyatı. Ġstiqlaliyyət küç. 53.  

56. "Qadın dünyası" nəĢr. "Women's World" A.ġərifzadə 1.T 

57. "Nərgiz" nəĢriyyatı. 8-ci km, Rüstəmov 36.  

58. "Tutu" uĢaq mədəniyyət mərkəzinin nəĢriyyatı. N.Nərimanov prosp. 

127 mənzil 41.  

59. "R.N.Novruz-94" Ġstehsalat Kommersiya Firması. L. Tolstoy küç. 175.  

60. "Çinar-Çap" nəĢriyyatı. 8-ci mkr. 21/83.  

61. OREON Advertising Co. Son zamanlar bu nəĢriyyatın fəaliyyəti 

zəifləmiĢdir. 
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62. "Bakı" nəĢriyyatı. Əlövsət Quliyev 65/5.  

63. "HERON" kartoqrafiya və poliqrafiya Ģirkəti. Əliövsət Quliyev 140.  

64. "Ağrıdağ" nəĢriyyatı. I.M.PRESS. Rəsul Rza 11, mənzil 38.  

65. "Zaman - Ġ" poliqrafiya firması. Süleyman Tağızadə 56.  

66. "Parni iz Baku" NəĢriyyat Evi. Ġçəri Ģəhər, 1-ci Qəsr döngəsi, 28.  

67. "Çıraq" nəĢriyyatı. Yeni Yasamal 1, bina 8, mənzil 45.  

68. "Atilla" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. BəĢir Səfəroğlu 168.  

69. Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Mərkəzinin nəĢriyyatı. Ara-sıra 

kitablar nəĢr edirlər. 

70. "ġəms" nəĢriyyatı. Mətbuat pr. 24.  

71. "Sabah" nəĢriyyatı. EA Nizami ad. Ədəbiyyat. Tel. 492-61-72. 

72. "Boz Oğuz" nəĢriyyatı. Buzovna qəsəbəsi. R. Axundov küç. 64.  

73. "ĠrĢad" Ġslam AraĢdırmaları Mərkəzi.  

74. "Avropa" nəĢriyyatı.  

75. "Bilik" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. 

76. "Ay-Ulduz" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. 

77. "Kür" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. 

78. "Qorqud" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti haqqında məlumat əldə edilmədi.  

79. VEKTOR Beynəlxalq Elm Mərkəzi.  

80. “Bəstəkar” nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. 

81. “Qərənfil” nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. 

82. "Ergün" nəĢriyyatı.  

83. "Əkinçi" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. Ġzmir küç.1, 5-ci mərtəbə.  

84. "Qartal" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. 

85. "Agah" nəĢriyyatı. Fəaliyyəti zəifdir. 

86. "DirçəliĢ" NəĢriyyat Evi. Fəaliyyəti zəifdir. 

87. "Odlar Yurdu" nəĢriyyatı. "Odlar Yurdu" universiteti nəzdində 

yaradılmıĢdır. 

88. "Diplomat" nəĢriyyatı. Hazırda fəaliyyəti zəifləmiĢdir. Akad.Həsən 

Əliyev küç. 135. 

89. "Siyasət" nəĢriyyatı. Lermontov küç. 74  

90. "Təfəkkür" nəĢriyyatı. "Təfəkkür" Universiteti nəzdində yaradılmıĢdır. 

91. "Örnək" nəĢriyyatı. MEA Əlyazmalar Ġnstitutu nəzdində yaradılmıĢdı. 

Hazırda fəaliyyətini dayandırmıĢdır. 

92. "Səma" nəĢriyyatı. AHY nəzdində fəaliyyət göstərmiĢ olduğu barədə 

məlumat var. 

93. "Turan" nəĢriyyatı. Son illərdə çap məhsullarına ara-sıra rast gəlinirdi. 

Hazırda fəaliyyəti görünmür. 

94. "Oğuz eli" nəĢriyyatı. MEA Coğrafiya Ġnstitutu təsis etmiĢdi. Hazırda 

fəaliyyəti dayanmıĢdır. 
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95. "Nicat" nəĢriyyatı. Hazırda fəaliyyəti faktik olaraq dayanmıĢdır. 

Bülbül pr. 18. 

96. "7 gün" nəĢriyyatı. Eyniadlı qəzetin nəzdində yaradılmıĢdır. 

97. "Əskəroğlu" nəĢriyyatı. Gəncə Ģəhəri, Atatürk pr. 265. 

98. "Sumqayıt" nəĢriyyatı. Sumqayıt Ģ., 5-ci məhəllə, 14 A.  

99. "CBS Polyqrafic production" nəĢriyyatı  

100. “Təknur” nəĢriyyatı H.Cavid 29. 

101. “Əl Huda” nəĢriyyatı. 

102. BDU nəĢriyyatı tel., BDU-nin nəzdində 

103. “ƏrgünəĢ” nəĢriyyatı Yasamal r-nu, Talıblı küç. 38. 

104. “Altun Kitab” MMC nəĢriyyatı 3-cü mkr.  

105. Informasiya Texnologiyaları nəĢriyyatı (mətbəəsi də var) F.Ağayev 

9. 

106. “Zəkioğlu” nəĢriyyatı, Neftçilər prospekti, 145/181. 

107. “Zərdabi” nəĢriyyatı, KeĢlə prospekti, 45. 

108. “Mars Print” nəĢriyyatı, Əlibəy Hüseynzadə, 59. 

109. Xəzər NəĢriyyatı MMC. 

 
MƏTBƏƏLƏR 

 
1. "Azərbaycan" nəĢriyyatının mətbəəsi.  

2. CBS polygraphic production. Ünvan: ġərifzadə küç. 3.  

3. KRATON mətbəəsi. Ünvan: Zərdabi küç. 74. 

4. "Qızıl ġərq" icarə mətbəəsi. Bakı Ģ., Həzi Aslanov küç. 80. 

5. ULDUZ Polygraphy Service eksperimental-istehsalat müəssisəsi.  

6. 3 saylı mətbəə. Fəaliyyəti zəifdir. 

7. "ġərq-Qərb" mətbəəsi. Ünvan: AĢıq Ələskər 17.  

8. "ġans" kiçik müəssisəsi. 

9. "Çəngəzur" mətbəəsi. Sahibi Ġbrahim Ġskəndərovdur. Ünvan: Vidadi 

küç. 140.  

10. "Çap evi".  

11. "Aypara" mətbəəsi. 

12. "Xəzər-Etiket" mətbəəsi. 

13. "Tural-F" firmasının icarə mətbəəsi. 

14. "TS" firmasının mətbəəsi. 

15. "Elnur-P" KM. 

16. "Qələm" poliqrafiya mərkəzi. Ünvan: H.Hacıyev 1. 
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