
2018

15



 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
Elmi Şurasının 20 fevral 2018-ci il tarixli (protokol № 2) 

 qərarı ilə çap olunur 
 
 

Redaktor: 
Rafael HÜSEYNOV, 

akademik 
 

Redaksiya heyəti: 
Kamil Allahyarov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Nizami Muzeyi, Azərbaycan   

Xatirə Bəşirli, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Nizami Muzeyi, Azərbaycan 
Şəfəq Əlibəyli, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Nizami Muzeyi, Azərbaycan 

Aida Qasımova, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Nizami Muzeyi, Azərbaycan 
Özgen Felek, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Yel Universiteti, ABŞ   
Mbaye Lo, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Dyuk Universiteti, ABŞ  

Hendrik Boeşoten, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Maynz Universiteti, Almaniya  
Nataliya Çalisova, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Rusiya Dövlət Humanitar 

Universiteti, Rusiya Federasiyası 
 
 

Risalə. Araşdırmalar toplusu. 15-ci kitab 
Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018, 240 s. 
 

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin beş 
topludan ibarət elmi-tədqiqat “Xəmsə”sinə (“Şərq” Tərcümə toplusu, “Məclis” 
Mərasimlər toplusu, “Xəzinə” Kataloqlar toplusu, “Qaynaq” Mənbələr toplusu) 
daxil olan “Risalə” Araşdırmalar toplusunun bu sayı akademik Rafael 
Hüseynovun rəhbəri olduğu gənc alimlərin məqalələrindən tərtib edilmişdir. 
Akademik Rafael Hüseynovun elmi məktəbinin təmsilçiləri olan bu araşdırıcılar 
Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatının bir sıra aktual və az öyrənilmiş 
problemlərinə yeni görüş bucağından yanaşırlar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 © АМЕА Низами Эянъяви адына 
  Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи 

© 2018 

 
 
 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 225

Fərid HÜSEYNOV,  
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan  

Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı 
 

HÜSEYN CAVİDİN ƏSƏRLƏRİNİN AKADEMİK NƏŞRİNİN 
HAZIRLANMASININ ZƏRURİLİYİ 

 
Açar sözlər: Hüseyn Cavid, əsərləri, akademik nəşr, akademik nəşrlərin 
hazırlanma prinsipləri 
Keywords: Huseyn Javid, works, academic publication, preparation principles 
of academic publications 
Ключевые слова: Гусейн Джавид, произведения, академическое 
издание, принципы подготовки академических изданий. 

 
Görkəmli dramaturq, şair Hüseyn Cavidin əsərlərinin düzgün nəşri, itmiş 

əsərlərinin tapılması ilə bağlı problemlər bu gün də qalmaqdadır. Akademik 
Rafael Hüseynovun “Vaxtdan uca” kitabı haqqında Xalq şairi Xəlil Rzanın 
yazdığı məqalədə deyilir: “...Məncə, cavidşünaslığın qarşısında dayanan ən 
mühüm vəzifələrdən biri onun əsərlərinin tam külliyyatını aşkarlamaqdır. İtmiş 
əsərləri az deyil: 

“Telli saz” bu pyes rejissor Həbib İsmayılovda olub, tapıla bilər.  
“Çingizxan”. Bəlkə tapıla. 
“Atilla”. Bəlkə tapıla. 
“Azər”dən parçalar. Bəzi hissələr tapılıb”. 
Ötən əsrin ortalarından cavidşünaslığın qarşısında əsas vəzifələrdən biri 

də ədibin əldə olmayan əsərlərinin tapılması məsələsində atılacaq addımları 
müəyyənləşdirmək və bu istiqamətdə sistemli işlərin görülməsinə çalışmaqdır. 

Bu gün Hüseyn Cavidin əsərləri ən müxtəlif istiqamətlərdə şərh edilir, 
haqqında çoxlu sayda elmi-nəzəri əsərlər yazılır, ədibin həyat və yaradıcılığına 
həsr edilmiş konfranslar keçirilir, əldə olan əsərləri müxtəlif dillərə çevrilir, 
ancaq itmiş irsinin axtarılması, mövcud əlyazmaları ilə mətnlərin tutuşdurul-
ması, ilkin variantlarla üzləşdirilməsi kimi məsələlər, təhlillər arzuolunan 
səviyyədə aparılmır. 

 Bu halların aradan qaldırılması üçün Hüseyn Cavidin əsərlərinin 
akademik nəşrinin çapa hazırlanması zəruriliyi meydana gəlir. Belə ki, 
akademik nəşr hazırlanan zaman itən əsərlərin axtarılması, əldə olunan ilkin 
irsin əlyazmalarla tutuşdurulması, həmin prosesin müəyyən meyarlara 
uyğunluqla aparılması ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi üçün daha məqbul 
metod hesab oluna bilər. Eyni zamanda, akademik nəşrin hazırlanmasına 
başlanması cavidşünaslığın vahid bir mərkəzdən idarə edilməsinə qismən də 
olsa səbəb olacaq. Çünki akademik nəşrlər çoxsaylı mütəxəssislər tərəfindən 
çapa hazırlanır və vahid prinsip nəzərə alınır.  

Əlbəttə, nəşriyyat tariximizdə akademik nəşrlərin yox dərəcədə olması, 
bu sahədə peşəkarlığın azlığı, əlyazma oxuya bilən mütəxəssislərin bəs qədər 
olmaması bu işdə də nəşrə məsul şəxslərin müəyyən problemlərlə üzləşəcəyini 
qaçılmaz edir. Fəqət bu böyük prosesin başlanması üçün təkanverici addımların 
atılmasından çəkinmək olmaz. Çünki qonşu ölkələrdə, xüsusən Rusiyada işıq 
üzü görən eyni təyinatlı kitablardan da görünür ki, akademik nəşrlər daim 
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təkmilləşir, yeni səhvlərin üzə çıxması üçün zəmin yaradır və bütün bunlar 
növbəti nəşrlərin prinsiplərinin qətiləşməsinə şərait yaradır. Bu proseslərin 
içərisindən keçmək Hüseyn Cavid irsinin də mövcud problemlərinin aşkara 
çıxarılmasına yardımçı olacaq.  

Zənnimizcə, Hüseyn Cavidin əsərlərinin akademik nəşrini hazırlamamış-
dan daha öncə “Hüseyn Cavid ensiklopediyası” yaradıla bilər. Düşünürük ki, 
bu ensiklopediyanın hazırlanması cavidşünasların üzərinə düşən əsas tədqiqat 
öhdəliklərindən biridir. Bu nəşrin hazırlanmasını zəruri edən əsas iki səbəb var: 
onlardan biri bu tipli nəşrlərin ölkəmizdə ənənəsinin var olmasıdır, bəlli 
prinsiplər əsas götürülərək “Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası”, “Üzeyir 
Hacıbəyli ensiklopediyası” və “Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası”nın 
varlığı göstərir ki, Hüseyn Cavid ensiklopediyası da yaradıla bilər və adlarını 
çəkdiyimiz kitablardakı çatışmazlıqlar, səhvlər H.Cavidlə bağlı nəşrdə 
təkrarlanmaz. İkinci əsas səbəb isə budur ki, həmin ensiklopediya şairin 
əsərlərinin akademik nəşrinin çapı üçün köməkçi vasitəyə çevrilə bilər.  

Hüseyn Cavidin əsərlərinin akademik nəşrinin çapa hazırlanmasından 
əvvəl görüləcək vacib işlərdən biri də Hüseyn Cavid biblioqrafiyasının hazır-
lanmasıdır. Qeyd edək ki, bu məsələ görüləcək işin “əlifbası” və həm də əsas 
təkanverici qüvvəsidir. Çünki müfəssəl biblioqrafiya olmadan Hüseyn Cavid 
əsərlərinin akademik nəşrinin hazırlanmasının prinsipləri müəyyənləşdirilə 
bilməz. Biblioqrafiya bu işlərin həyata keçirilməsi üçün başlıca mənbə rolunu 
oynayır və akademik nəşrin hazırlanması prosesini qismən asanlaşdırır, 
mütəxəssisləri daha çox və fərqli mənbələrə işləməyə sövq edir. Hüseyn 
Cavidin ev-muzeyi belə bir nəşr hazırlamışdır. Lakin bu kitab təkcə muzeyin 
nəşri olduğuna görə orada bütün mənbələr, təbii ki, göstərilmir. Bəllidir ki, 
Hüseyn Cavidin müfəssəl biblioqrafiyasını hazırlamaq bir müəssisənin gücü 
daxilində olan iş deyildir. Eyni zamanda əsər adlarının, mənbələrin və digər 
müəllif göstəricilərinin bir yerə cəm edilməsini tam mənada biblioqrafiya 
adlandırmaq olmaz. Biblioqrafiya müstəqil sahədir və o tipli nəşrlərin ərsəyə 
gəlməsində bəlli, yaxud hansısa prinsipləri, müvafiq qaydaları rəhbər tutmaq 
vacibdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Hüseyn Cavidin ev-muzeyi, 
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana, Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnsitutu, Azərbaycan Milli Ədəbiyyat Muzeyi, Salman Mümtaz 
adına Respublika Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyi, universitetlər və mənbələrin toplandığı digər müəssisələrin birgə işi 
kimi Hüseyn Cavidin müfəssəl biblioqrafiyası hazırlana bilər.  

Hazırlanacaq Hüseyn Cavid irsinin akademik nəşri ilkin halda, ola bilər 
ki, bir neçə il kağız-kitab formatında olmasın. O baxımdan ki, bu cür nəşrlər 
asanlıqla geniş oxucu kütləsinin əlinə çata bilmir, qiyməti baha olur və 
aşkarlanan hər səhvdən, həmçinin yeni əlavələrdən sonra düzəliş edilərək dəfə-
dəfə çapa hazırlanması mümkünsüzdür. Eyni zamanda, mötəbər mənbə kimi 
istifadə edildiyinə görə səhvlər hər istinadla daha çox mətnə “yayılır”. Ancaq 
ilkin halda ədibin əsərlərinin akademik nəşri elektron variantda olsa, sonradan 
aşkara çıxarılan səhvlər, problemlər daha asanlıqla aradan qaldırıla bilər. 
Dövrümüzdə akademik nəşrin elektron variantının hazırlanmasından sonra 
növbəti onillikdə akademik nəşrin kağız-kitab şəklində çapı daha məqbul hesab 
edilir. Maksim Qorki və Andrey Platonov yaradıcılığının tədqiqatçısı 
Aleksandr Yevdokimov “Yarımçıq qalmış külliyyatlar. Akademik nəşrlərin 
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problemləri” adlı məqaləsində qeyd edir: “...Kompüter texnologiyalarından 
istifadə edilmədiyi müddətdə (nəşrlərin CD-DVD-də multimediaya daşınması 
və ya internetdə dərci) humanitar elmin gələcəyindən danışmağa dəyməz. Axı 
belə kitablar ancaq bu sahənin adamlarına və ya tarixçilərə gərəkli deyil, daha 
çox oxucu kütləsinə əlçatan olmalıdır”. Bununla yanaşı, müasir 
texnologiyalardan istifadə etməklə Hüseyn Cavidin əsərlərinin akademik 
nəşrini hazırlamaq, ilkin halda kağız-kitaba tələsməmək daha doğru yoldur. 
Hazırda akademik nəşr ənənələrimiz zəifdir, lakin bu cür kitabları yalnız digər 
ölkələrin eyni təyinatlı nəşrlərinə əsaslanaraq çapa hazırlamaq da əlverişli yol 
deyil. Çünki hər bir akademik nəşr həm də özünəməxsusluğu ilə seçilir və ən 
əsası, əsərləri nəşr edilən müəllifin yaradıcılıq yoluna uyarlı şəkildə 
planlaşdırılıb hazırlana bilər. 
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Farid Hossein 
 

The necessity of preparing an academic publication of Huseyn 
Javid’s works 

S u m m a r y 
 

The article is about the necessity of preparing an academic publication of 
Azerbaijani dramatist, Huseyn Javid’s works. Thus, the article highlights that 
such a publication will lead to the new context research on the poet’s creativity 
and spotlight the possibilities of finding lost works. At the same time, the lack 
of an initial source-detailed bibliography of the dramatist in the direction of 
preparing Huseyn Javid Encyclopedia and an elimination issue of this problem 
are emphasized. 

  
 

Фарид Гусейнов 
 

Важность подготовки академических изданий произведений 
Гусейна Джавида 

Р е з ю м е 
 

В статье говорится о важности подготовки академических изданий 
произведений драматурга, поэта Гусейна Джавида. Подготовкой 
подобного издания доводится до внимания привлечение к исследованию 
творчества поэта в новом контексте, это может стать причиной выноса на 
повестку дня вероятности поиска и нахождения утерянных произведений 
поэта. Одновременно, в направлении подготовки Энциклопедии Гусейн 
Джавида отмечается отсутствие первичного источника – детальной 
биографии Гусейна Джавида, поднимается вопрос устранения этой 
проблемы.  
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