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Muxtar Kazım oğlu İmanov [Mətn] : biobiblioqrafik 

göstərici / tərt. N.Əskər; elmi red. K.Məmmədova. – Bakı: 

Elm, 2018. – 129 s. 

 
İSBN 

 

Bu biobiblioqrafik göstərici akademik Muxtar Kazım oğlu 

İmanovun həyatı və elmi fəaliyyətinin əsas tarixlərini, əsərlərinin 

biblioqrafiyasını - kitab, məqalə və məruzələrini, həmçinin alim 

haqqında yazılmış mənbələri və s. əks etdirir. 

Biobiblioqrafik göstərici folklorşünaslıq və əbədiyyatşünaslıq 

sahəsində çalışan alim və mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, 

o cümlədən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 

 
 

© AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası, 2018 

© “Elm” nəşriyyatı, 2018 
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TƏRTİBÇİDƏN 

 

Akademik Muxtar Kazımoğlu-İmanovun əsərlərinin 

biobiblioqrafik göstəricisi 1972-2018-ci illəri əhatə edir. 

Burada Muxtar Kazımoğlu-İmanovun həyatı, yaradıcılığı, 

elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin əsas tarixlərinə 

diqqət yetirilmişdir.  

Biobiblioqrafik göstəricidə Muxtar Kazımoğlu-İma-

novun monoqrafiyaları, tərtib etdiyi və nəşrə hazırladığı 

kitablar; elmi simpozium, konqres, konfrans, sessiya mate-

riallarında, dövri mətbuat səhifələrində, ədəbi-bədii toplu-

larda çap olunmuş elmi, publisistik və ədəbi yazıları; bədii 

tərcümələri; müsahibələri, həmçinin alimin elmi rəhbər, 

rəsmi opponent olduğu və rəy verdiyi dissertasiyalar qeyd 

olunmuşdur.  

M.Kazımoğlu-İmanovun türk və rus dillərindəki mə-

ruzə, məqalə və tezislərinin çap olunduğu kitabların, re-

daktə etdiyi, rəy verdiyi kitabların adları da vəsaitdə öz 

əksini tapmışdır.  

M.Kazımoğlu-İmanovun Azərbaycan elminin inkişa-

fında rolu, xüsusən AMEA Folklor İnstitunun direktoru 

olduğu illərdəki fədakar əməyi unudulmamış, həyatı, yara-

dıcılığı haqqında Azərbaycan və əcnəbi alimlər tərəfindən 

müxtəlif səpkidə yazılmış məqalələrin adları vəsaitdə ay-

rıca bölmədə yer almışdır.  

Biobiblioqrafik göstəricidə bütün materiallar bölmələr 

üzrə ayrılmış, qruplaşdırılmış və xronoloji qaydada daxili 

əlifba ardıcıllığı ilə yerləşdirilmişdir. Göstəricidən istifa-

dəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda M.Kazımoğlu-İma-

novun əsərlərinin, həmçinin müştərək müəlliflərin əlifba 

göstəriciləri də təqdim edilmişdir.  
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AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ 

RƏYASƏT HEYƏTİ 

QƏRAR 

№ 10/9 

Bakı şəhəri                                                           20 may 

2015-ci il 

 

AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanovun 

60 illik yubileyi haqqında 

 

2015-ci il may ayının 28-də görkəmli folklorşünas 

alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir 

üzvü Muxtar Kazım oğlu İmanovun 60 yaşı tamam olur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanov 1977-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini 

bitirmiş, 1984-cü ildə namizədlik, 2007-ci ildə doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2014-cü ildə Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 

1977-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur 

rayonunun Həmzəli kənd orta məktəbində müəllim kimi 

əmək fəaliyyətinə başlayan Muxtar İmanov AMEA-nın 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi, 

böyük elmi işçi, Folklor İnstitutunda böyük və aparıcı elmi 
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işçi vəzifələrində çalışmışdır. O, 2011-ci ildən AMEA-nın 

Folklor İnstitutunun direktorudur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanov bir müddət 

“Yazıçı” nəşriyyatının baş redaktoru olmuşdur. Hazırda 

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında “Ədəbiyyat” 

fənni üzrə elmi-metodiki seminarın rəhbəri və Ekspert 

Şurasının sədri, həmçinin, İctimai Televiziya və Radio 

Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının üzvüdür. 

Muxtar İmanov “Müasir Azərbaycan nəsrində psixo-

logizm”, “Gülüşün arxaik kökləri”, “Xalq gülüşünün poe-

tikası”, “Folklorda obrazın ikiləşməsi”, “Folklor həm keç-

miş, həm də bugündür” kimi 7 monoqrafiya və kitabın, 

120-dən artıq elmi əsərin, 115 məqalənin müəllifidir. 

Onun Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Qazaxıstan və s. xarici 

ölkələrdə elmi əsərləri və məqalələri nəşr olunmuşdur. 

Görkəmli folklorşiinas alimin elmi əsərləri Azər-

baycan nəsrində bədii psixologizm probleminin nəzəri 

əsaslarının müəyyənləşdirılməsinə, Azərbaycan xalq gü-

lüş mədəniyyəti ilə bağlı elmi konsepsiyanın yaradıl-

masına, folklorşünaslığın bir sıra aktual problemlərinə 

həsr olunmuşdur. 

İlk dəfə onun araşdırmalarında Azərbaycan yazılı və 

şifahi ədəbiyyatında qəhrəman və əvəzedici, qəhrəman və 

antiqəhrəman problemləri araşdırma predmetinə çevrilmiş, 

bədii obrazın ikiləşməsinin mifdən gələn və folklorun 

müxtəlif janrlarında əksini tapan, yazılı ədəbiyyatda daha 

mürəkkəb şəkildə ortaya çıxan səciyyəvi modelləri müəy-

yənləşdirilmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanov yazılı ədə-

biyyat və folklor münasibətlərinə yeni baxış gətirmiş, ədə-

bi düşüncənin yazılı və şifahi laylarına etnik bədii özünü-

ifadənin müxtəlif kodları kimi yanaşılmasının ilk nəzəri 

təhlil standartlarını təqdim etmişdir. 
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Görkəmli alim Azərbaycan folklorunun toplanması, 

tərtibi və nəşr olunması sahəsində xidmətlər göstərmişdir. 

O, “Zəngəzur folkloru” (Azərbaycan folkloru antologiyası, 

Vll kitab) və 9 cildlik “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” 

toplularının layihə rəhbəri və həmmüəllifıdir. 

O, Türkiyə, Şimali Kipr Respublikası, Gürcüstan, 

Rusiya və digər ölkələrdə keçirilmiş bir sıra beynəlxalq 

konfrans və simpoziumlarda Azərbaycan folklorşünaslıq 

elmini layiqli təmsil etmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya üzrə elmlər dok-

toru Muxtar İmanovun Azərbaycan folklorşünaslıq elmi-

nin inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq, anadan olma-

sının 60 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Aka-

demiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:  

 

 

1. AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar Kazım oğlu 

İmanovun 60 illik yubileyi ilə əlaqədar təltif edilməsi 

haqqında müvafiq dövlət orqanları qarşısında vəsatət 

qaldırılsın. 

2. AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar Kazım oğlu 

İmanov AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif edilsin. 

3. AMEA-nın Folklor İnstitutuna tapşırılsın ki, 

AMEA-nın müxbir üzvi Muxtar İmanovun 60 illiyinə həsr 

edilmiş elmi sessiya keçirilsin. 

4. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasına (tibb 

elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Leyla İmanova) və “Elm” 

Nəşriyyat-Poliqrafiya İdarəsinə (Hafiz Abıyev) tapşırılsın: 

4.1 AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanovun əsər-

lərinin biblioqrafik göstəricisi hazırlanıb nəşr edilsin; 

4.2 Hazırlanmış materiallar Milli Rəqəmsal Yaddaş-

da yerləşdirilsin; 
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4.3 “Muxtar İmanov” adlı elektron məlumat bazası 

yaradılsın. 

5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezi-

denti, akademik İsa Həbibbəyliyə həvalə edilsin. 

 

 

AMEA-nın prezidenti                          akademik Akif  Əlizadə 

AMEA-nın akademik-katibi           akademik Rasim Əliquliyev 
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MUXTAR KAZIM OĞLU İMANOVUN HƏYATI,  

YARADICILIĞI, ELMİ-PEDAQOJİ VƏ İCTİMAİ 

FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS TARİXLƏRİ 

 

 

Muxtar Kazım oğlu İmanov 28 may 1955-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Axura 

kəndində anadan olmuşdur.  

 

 

1962-1970-ci 

illər  

−Axura kənd səkkizillik məktəbində 

təhsil almışdır. 

 

1970-1972-ci 

illər                

−İliç (indiki Şərur) qəsəbə orta məktə-

bində təhsil almışdır. 

 

1972-1977-ci 

illər  

−Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

(hal-hazırda Bakı Dövlət Universiteti) 

Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 

 

1977-1980-ci 

illər  

−Naxçıvan MR Şərur rayonunun 

Həmzəli kənd səkkizillik məktəbində 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

işləmişdir. 

 

1980-1983-cü 

illər  
 

−Azərbaycan SSR EA Nizami adına 

Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nə-

zəriyyəsi üzrə əyani aspiranturasında 

təhsil almışdır. 

 

1984-cü il    −“Müasir Azərbaycan nəsrində psixo- 

logizm” mövzusunda namizədlik disser-

tasiyası müdafiə edərək filologiya elm-

ləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
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1983-1992-ci 

illər  

− Azərbaycan SSR EA Nizami adına 

Ədəbiyyat İnstitutunun Mifologiya şö-

bəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi və bö-

yük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 

 

1992-2000-ci 

illər  

−“Yazıçı” nəşriyyatının baş redaktoru 

olmuşdur. 

 

1999-cu il    −Bələdiyyə seçkilərində iştirak etmiş 

və Bakı şəhərindəki M.Ə.Rəsulzadə 

Bələdiyyəsinə üzv seçilmişdir. 

 

2000-2003-cü 

illər  

−M.Ə.Rəsulzadə Bələdiyyəsində Sosial 

və Ekoloji Məsələlər Daimi Komissi-

yasının sədri olmuşdur. 

 

2001-2003-cü 

illər  

−AMEA “Folklor Sarayı” Elmi-Mə-

dəni Mərkəzində böyük elmi işçi kimi 

çalışmışdır. 

 

2003-2011-ci 

illər  

−AMEA Folklor İnstitutunda Türk 

xalqları folkloru şöbəsinin aparıcı elmi 

işçisi olmuşdur. 

 

2007-ci il  −“Azərbaycan folklorunda gülüşün ge-

nezisi və poetikası” mövzusunda dok-

torluq dissertasiyası müdadiə edərək 

filologiya elmləri doktoru alimlik dərə-

cəsi almışdır. 

−“Dədə Qorqud” jurnalı redaksiya 

heyətinin üzvü olmuşdur. 

 

2011-ci il    −AMEA Folklor İnstitutunun direktoru 

seçilmişdir.  
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−“Folklorşünaslıq” ixtisası üzrə elmi 

dissertasiyaların Müdafiə Şurasının və 

Folklor İnstitutu Elmi Şurasının sədri 

seçilmişdir.  

−Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissi-

yasında Azərbaycan dili və Ədəbiyyat 

fənnləri  üzrə Elmi-Metodiki Seminarın 

rəhbəri və Ekspert Şurasının sədri 

seçilmişdir. 

−İctimai Televiziya və Radio Yayım-

ları Şirkəti Yayım Şurasının üzvü 

seçilmişdir. 

 −“Folklor və etnoqrafiya” elmi jurna-

lının redaksiya heyətinin üzvü 

seçilmişdir. 

 − “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyya-

tına dair tədqiqlər” jurnalının baş re-

daktoru olmuşdur. 

 

2012-ci il   −Türkiyədə Xalq Oyunları Egitim və 

Öyretim Vaqfının nəşr etdirdiyi “Mo-

tif” elmi jurnalının redaksiya heyətinin 

üzvü seçilmişdir. 

 

2013-cü il  − Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Elmin İnkişafı Fondu və 

YUNESKO üzrə Azərbaycan Respub-

likasının Milli Komissiyasının beynəl-

xalq xarakterli 2-ci “Şuşa qrantı” birgə 

müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. 

 −Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissi-

yasında Ədəbiyyat fənni üzrə Elmi-

Metodiki Seminarın rəhbəri və Ekspert 

Şurasının sədri seçilmişdir. 
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 −Türkiyənin Giresun Universitetinin 

buraxdığı “Türk dili və ədəbiyyatı” 

elmi jurnalının redaksiya heyətinin 

üzvü seçilmişdir. 

 

2014-cü il  −AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

 

2015-ci il  −Elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fəxri Diplomu ilə təltif edilmişdir. 

−AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri 

Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 

 

2016-cı il   −Türkologiya” jurnalı baş redaktoru-

nun müavini seçilmişdir. 

 −“Arxetip” jurnalının baş redaktoru 

seçilmişdir. 

 

2017-ci il  −İctimai Televiziya və Radio Yayım-

ları Şirkəti Yayım Şurasının sədri seçil-

mişdir. 

−Yenidən AMEA Folklor İnstitutunun 

direktoru seçilmişdir. 

−AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

MUXTAR KAZIM OĞLU İMANOVUN HƏYATI, 

YARADICILIĞI, ELMİ-PEDAQOJİ VƏ İCTİMAİ 

FƏALİYYƏTİ HAQQINDA QISA OÇERK 

 

Muxtar Kazım oğlu İmanov 28 may 1955-ci ildə 

Naxçıvan MR Şərur rayonunun Axura kəndində anadan 

olmuşdur. 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

(hal-hazırda Bakı Dövlət Universiteti) Filologiya fakültə-

sini bitirmişdir. 1980-1983-cü illərdə AMEA Nizami adı-

na Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə əya-

ni aspiranturasında təhsil almışdır. 1984-cü ildə filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru, 2007-ci ildə filologiya üzrə elmlər 

doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2014-cü ildə AMEA-nın 

müxbir üzvü seçilmişdir. 

M.Kazımoğlu əmək fəaliyyətinə Naxçıvan MR Şərur 

rayonunun Həmzəli kənd səkkizillik məktəbində Azərbay-

can dili və ədəbiyyat müəllimi kimi başlamışdır (1977-

1980). Aspirantura təhsilindən sonra, 1983-1992-ci illərdə 

Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

Mifologiya şöbəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi və böyük 

elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1992-2000-ci illər ara-

sında “Yazıçı” nəşriyyatının baş redaktoru olmuşdur.  

1999-cu ildə Bələdiyyə seçkilərində iştirak etmiş və 

Bakı şəhərindəki M.Ə.Rəsulzadə Bələdiyyəsinə üzv seçil-

mişdir. 2000-2003-cü illərdə M.Ə.Rəsulzadə Bələdiyyə-

sində Sosial və Ekoloji Məsələlər Daimi Komissiyasının 

sədri olmuşdur.  

2001-2003-cü illərdə AMEA “Folklor Sarayı” Elmi-

Mədəni Mərkəzində böyük elmi işçı kimi çalışmışdır. 

Mərkəz 2003-cü ildə Folklor İnstitutuna çevrildikdən 

sonra Türk xalqları folkloru şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 

olmuşdur. 2011-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun 

direktorudur.  
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M.Kazımoğlu ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq 

sahələrində tanınmış alimdir. Onun Azərbaycan nəsrində 

psixologizmin bədii əksetdirmə prinsipi kimi  modelləş- 

dirilməsinə, Azərbaycan xalq gülüş mədəniyyəti ilə bağlı 

elmi konsepsiyanın yaradılmasına, həmçinin folklorşünas-

lığın aktual problemlərinə həsr edilən 8 elmi kitabı-Müasir 

Azərbaycan nəsrində psixologizm (Bakı: Elm, 1991); 

Gülüşün arxaik kökləri (Bakı: Elm, 2005); Xalq gülüşünün 

poetikası (Bakı: Elm, 2006); Folklorda obrazın ikiləşməsi 

(Bakı: Elm; 2011); Epos. Nəsr. Problemlər (Bakı: Elm və 

təhsil, 2011); Portretlər (Bakı: Nurlan, 2013; Folklor həm 

keçmiş, həm də bu gündür. (Bakı: Elm və təhsil, 2014); 

Sənət qayğıları (Bakı: Elm və təhsil, 2015), yüzdən artıq 

elmi məqaləsi, eləcə də çoxsaylı publisistik yazıları nəşr 

olunmuşdur.  

Folklorun toplanması, tərtib və nəşr olunması ilə 

ardıcıl məşğul olan alim bu sahədə bir çox kitabların layi-

hə rəhbəri və həmmüəlliflərindən biridir. Bir çox əsərləri 

xarici olkələrdə çap edilmişdir. Çox sayda beynəlxalq elmi 

simpozium, konfrans və konqreslərdə məruzə ilə çıxış 

etmişdir. M.Kazımoğlu Azərbaycan Respublikası Prezi-

denti yanında Elmin İnkişafı Fondu və YUNESKO üzrə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının beynəl-

xalq xarakterli 2-ci “Şuşa qrantı” birgə müsabiqəsinin qa-

liblərindən olmuşdur (2013). Onun rəhbərliyi altında 7 fəl-

səfə doktoru yetişmişdir. 2011-ci ildən “Folklorşünaslıq” 

ixtisası üzrə elmi dissertasiyaların Müdafiə Şurasının və 

Folklor İnstitutu Elmi Şurasının sədridir. 

M.Kazımoğlu “Arxetip” jurnalının baş redaktoru, 

“Türkologiya” jurnalı baş redaktorunun müavini, “Dədə 

Qorqud”, “Folklor və etnoqrafiya” jurnalları redaksiya 

heyətinin üzvüdür.  

M.Kazımoğlu Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiya-

sında Ədəbiyyat fənni üzrə Elmi-Metodiki Seminarın 
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rəhbəri və Ekspert Şurasının sədridir. İctimai Televiziya 

və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının üzvüdür.  

AMEA-nın həqiqi üzvü Muxtar Kazımoğlunun elmi 

əsərləri müasir Azərbaycan folklorşünaslıq və ədəbiyyat-

şünaslıq elminin ən mürəkkəb nəzəri-konseptual problem-

lərinə həsr olunması baxımından diqqəti daha çox cəlb 

edir. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda ədəbiy-

yat nəzəriyyəsi üzrə aspirantura təhsili alan, akademik 

Məmməd Cəfər Cəfərovun elmi rəhbərliyi ilə “Müasir 

Azərbaycan nəsrində psixologizm” mövzusunda namizəd-

lik dissertasiyası müdafiə edən (1984), Azərbaycan nəs-

rində bədii psixologizmin nəzəri prinsiplərini ədəbiyyatşü-

naslığımız tarixində ilk dəfə olaraq işləyib üzə çıxaran 

M.Kazımoğlu bu qənaətə gəlmişdir ki, yazılı ədəbiyyat-

dakı çoxplanlı obrazların, mürəkkəb özünüdərk səhnələri 

ilə yadda qalan qəhrəmanların mənşəyi folklora gedib çı-

xır. Bu qənaət onun tədqiqat obyektinin tədricən yazılı 

ədəbiyyatdan şifahi ədəbiyyata, folklora və mifologiyaya 

doğru dəyişməsinə, şifahi sənət və yazılı sənət müqayisə-

sini diqqət mərkəzində saxlamasına səbəb olmuşdur. Təsa-

düfi deyil ki, “Müasir Azərbaycan nəsrində psixologizm” 

monoqrafiyasında (1991) M.Kazımoğlu bir fəsli (“Psixo-

loji nəsr və folklor”) şifahi və yazılı ədəbiyyat əlaqələrinə 

həsr etmiş, 1980-ci illərin sonlarından etibarən müxtəlif 

elmi məcmuələrdə folklorşünaslığa dair məqalələrlə çıxış 

etmiş, mütəmadi olaraq folklor ekspedisiyalarında olmuş, 

bir müddət sonra folklor nümunələrindən ibarət kitabını 

çap etdirmişdir. 

M.Kazımoğlunun “Gülüşün arxaik kökləri” (Bakı: 

Elm, 2005) və “Xalq gülüşünün poetikası” (Bakı: Elm, 

2006) monoqrafiyaları Azərbaycan folklorşünaslığının nə-

zəri məsələlərinin tədqiqinə yönəlmiş ciddi elmi əsərlərdir. 

Folklordakı gülüşün yazılı ədəbiyyatdakı gülüşdən fərq-

ləndiyini, özünəməxsus mahiyyət və funksiya daşıdığını 
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açıb göstərən bu əsərlərdə Azərbaycan xalq gülüş mədə-

niyyəti ilə bağlı elmi konsepsiya ortaya qoyulur; xalq 

gülüşünün arxaik semantikası, onun mifoloji və magik ma-

hiyyəti dərindən təhlil edilir; yazılı ədəbiyyata aid edilən 

“öldürücü gülüş” meyarının komik folklor nümunələrinə 

tətbiqinin yanlış tendensiya olması, həyatverici gülüşün 

aparıcı yer tutduğu folklorda komik konfliktin kəskin 

qarşıdurmadan uzaq olması, bu amilin isə süjetin və obraz-

ların strukturuna əsaslı şəkildə təsir göstərməsi ilə bağlı 

mühüm qənaətlər irəli sürülür.  

“Azərbaycan folklorunda gülüşün genezisi və poeti-

kası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edən 

(2007) M.Kazımoğlu bu istiqamətdə araşdırmaların dava-

mı kimi ortaya çıxan “Folklorda obrazın ikiləşməsi” əsə-

rində (Bakı: Elm, 2011) ilk dəfə olaraq qəhrəman və əvəz-

edici, qəhrəman və antiqəhrəman, qəhrəman və yalançı 

qəhrəman problemlərini araşdırma predmetinə çevirir; 

folklorda obrazın ikiləşməsinin mifdən (xüsusən əkizlər 

mifindən) gələn və müxtəlif janrlarda əksini tapan səciy-

yəvi modellərini (hökmdar və təlxək, ağıllı və axmaq, doğ-

ru və yalan, taraz və nataraz və s.) üzə çıxarır. Həmin 

modellərin yalnız xalq ədəbiyyatı üçün yox, bütövlükdə 

xalq mədəniyyəti üçün səciyyəvi olduğunu faktik material 

və nəzəri mülahizələrlə əsaslandıran M.Kazımoğlu Azər-

baycan folklorşünaslığı üçün son dərəcə vacib olan bir 

məsələyə- “folklor” anlayışının yalnız xalq ədəbiyyatı ilə 

məhdudlaşmayıb, xalq musiqisi, xalq oyunları, xalq toxu-

culuğu, xalq memarlığı, xalq təbabəti, xalq geyimləri, xalq 

mətbəxi və s. kimi müxtəlif sahələri də özündə ehtiva et-

məsi məsələsinə diqqəti yönəldir. Folklor anlayışına bu 

cür geniş müstəvidə yanaşmaq iki cəhətdən mühüm elmi 

əhəmiyyət daşıyır: a) folklor etnoqrafiya ilə vəhdətdə öy-

rənilir; b) folklorun şifahi ənənə əsasında yaranması 

xüsusi olaraq nəzərə alınır. 
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Şifahilik məsələsini xüsusi olaraq nəzərə alan 

M.Kazımoğlu xalq ədəbiyyatı nümunələrinin yazılı ədə-

biyyat nümunələrindən fərqli olaraq, ifa prosesində yar-

anmasını mühüm bir məsələ kimi diqqət mərkəzində sax-

layır və bu məsələyə folklorşünaslığın təməl problemlərin-

dən biri kimi baxır. Təsadüfi deyil ki, o, folklorun toplan-

ması, tərtib edilməsi və araşdırılması prinsiplərinə həsr 

etdiyi “Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsində bəzi 

təməl prinsiplər”, “Koroğlu” dastanı: problemlər, mülahi-

zələr”, “Qarabağ folkloru: problemlərdən perspektivlərə 

doğru”, “Ustad aşıq və tarixi ənənə”, “Azərbaycan folklor-

şünaslığı: tarix və müasirlik” və s. kimi məqalələrində 

folklorşünasların tarixən yol verdiyi səhvlərin əksər hallar-

da şifahi ifaçılıq prosesini, söyləyicilik sənətinin incəlik-

lərini nəzərə almamaqdan irəli gəldiyini diqqətə çatdırır.  

M.Kazımoğlunun qənaətinə görə, bayatı, ağı, lətifə, 

nağıl, dastan kimi janrların ifa prosesini nəzərə almamaq 

həmin janrların düzgün elmi istiqamətdə yazıya alınması, 

tərtib olunması və araşdırılmasına ciddi şəkildə mane olur. 

Məsələn, sazın sözdən, sözün sazdan ayrı öyrənilməsi, 

aşıq şeirinin aşıq musiqisindən nə dərəcədə asılı olmasına 

diqqət yetirilməməsi bu sahəyə aid tədqiqatlardan bir 

çoxunun ciddi qüsuru kimi ortaya çıxır. Ədəbi irs və varis-

lik məsələsinə xüsusi əhəmiyyət verən, özündən əvvəlki 

tədqiqatçılara böyük ehtiramla yanaşan M.Kazımoğlu 

Azərbaycan folklorşünaslığının ən qiymətli nümunələrini 

müəyyənləşdirməkdə folklorun özünəməxsusluğunu, el 

sənətinin qanunauyğunluqlarını nəzərə alıb-almamağı baş-

lıca meyar hesab edir. 

Azərbaycan folklorunu necə var, o şəkildə - “bəzək-

siz-düzəksiz”, bütün mümkün variantları ilə birgə yazıya 

alıb çap etmək sahəsində gördüyü işlər (Bu yurd bayquşa 

qalmaz / M.Kazımoğlu,V.Nəbioğlu, Ə.Əsgər. – Bakı: Ya-

zıçı, 1995; Zəngəzur folkloru. M.Kazımoğlu, V.Nəbioğlu, 
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Ə.Əsgər. – Bakı: Səda, 2005; Şərur folklor örnəkləri / 

M.Kazımoğlu, F.Qasımova. – Bakı: Elm və təhsil, 2016; 

Gədəbəy folklor örnəkləri / M.Kazımoğlu, S.İsayeva. – 

Bakı: Elm və təhsil, 2016); AMEA Folklor İnstitutunun 

direktoru kimi rəhbərlik etdiyi və həyata keçirdiyi layihə-

lər (məsələn, Qarabağ, Naxçıvan, Lənkəran-Masallı, Şəki-

Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Dərbənd, Borçalı, həmçinin 

Cənubi Azərbaycan layihələri) əsasında folklor çoxcild-

liklərinin çap olunması) M.Kazımoğlunun elmi-nəzəri ba-

xışlarının başqa bir göstəricisidir. M.Kazımoğlunun qə-

naətinə görə, folklorun bədii-estetik zənginliyi və milli 

mahiyyəti öz ifadəsini söyləyici mətninin təbiiliyində tapır 

və mətn bu şəkildə elmə daha çox lazım olur. 
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Muxtar Kazımoğlu: folklor və yazılı ədəbiyyat  

mədəni bütövlük kontekstində 

 

Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı dinamik inkişafda 

olan, bir tərəfdən müasir dünya elminin yeni nəzəri-meto-

doloji tendensiyalarına, digər tərəfdən qloballaşan və vir-

tuallaşan dünyada dövlətin və cəmiyyətin mənəvi dəyər-

lərin qorunması ilə bağlı milli maraqlarına ən çevik intel-

lektual reaksiya verən elm sahələrindəndir. O qədər də qə-

dim tarixi olmayan, buna baxmayaraq zəngin elmi ənə-

nələr üzərində qərarlaşan Azərbaycan folklorşünaslıq elmi 

özündə neçə-neçə görkəmli alimin, milli-mənəvi dəyərlər 

sevdalısı olan neçə-neçə vətəndaş-ziyalının, Vətən torpa-

ğını el-el, oba-oba gəzən neçə-neçə zəhmətkeş toplayıcının  

ad və imzasını cəmləşdirir. Bu adlar içərisində məhz özü-

nün layiq olduğu statusa yüksəlmiş Muxtar Kazımoğlu 

(İmanov) imzası bənzərsiz istedaddan, gərgin elmi zəh-

mətdən, Azərbaycan xalqına və onun mədəniyyətinə sə-

mimi bir  məhəbbətdən, ən başlıcası isə elmi yaradıcılıqda 

klassik halallıq normalarına zərgər dəqiqliyi ilə əməl 

etmək mədəniyyətindən və əxlaqından yoğrulmuş 30 illik 

gərgin fəaliyyətin məntiqi nəticəsi və təsdiqidir.  

Altmış yaşı tamam olan  Muxtar Kazımoğlu ömrün bu 

zirvə məqamına əlidolu gəlmişdir: o, müasir Azərbaycan 

filoloji və folklorşünaslıq elminin tanınmış nümayəndə-

sidir, elmi-ictimai mühitdə sözünün çəkisi və sanbalı olan 

görkəmli ziyalıdır, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-

nın folklorşünaslıq üzrə bu gün fəaliyyət göstərən yeganə 

həqiqi üzvüdür, AMEA Folklor İnstitutunun direktoru 

olaraq folklorşünas alim kollektivinin flaqmanıdır. Bundan 

əlavə, Muxtar Kazımoğlu zəngin ictimai fəaliyyətlə də 

məşğuldur. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında 

Ədəbiyyat fənni üzrə Elmi-Metodiki Seminarın rəhbəri və 

Ekspert Şurasının sədri, İctimai Televiziya və Radio 
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Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının üzvüdür. Bütün bunlar-

dan əlavə, ən nəhayət, yüksək mənəvi dəyərlər daşıyıcısı 

kimi gözəl insandır, səmimi dostdur.  

 

*  *  * 

 

Muxtar Kazımoğlu Azərbaycan filoloji düşüncəsinə 

ümumən milli ictimai təfəkkürün demokratikləşdiyi, etnik-

milli genezisə və milli-mənəvi dəyərlərə qayıdışın elmdə, 

sənətdə və həyatda ümummilli hərəkata çevrildiyi 80-ci 

illərin əvvəllərində gəlmişdir. Hesab edirik ki, bu amil 

onun elmi-filoloji maraq dairəsinin formalaşmasında, ya-

radıcı şəxsiyyət kimi milli mədəniyyətə münasibətdə elmi 

baxış bucaqlarının müəyyənləşməsində həlledici rol oyna-

mışdır. O, ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarında filoloji elmi 

yaradıcılığa həmin dövr üçün (elə indinin özündə də!) 

kifayət qədər elmi aktuallıq kəsb edən mürəkkəb bir nəzəri 

problemin (ədəbiyyatda psixologizm) kifayət qədər ma-

raqlı bədii faktura üzərində (60-70-ci illər Azərbaycan 

nəsri) araşdırılması ilə başlamışdır.  

1991-ci ildə nəşr olunan "Müasir Azərbaycan nəsrində 

psixologizm" kitabında müəllif İsa Hüseynov, İsmayıl 

Şıxlı, Sabir Əhmədov, Anar, Əkrəm Əylisli, Elçin, Möv-

lud Süleymanlı kimi nasirlərin bədii yaradıcılığını psixolo-

gizm aspektindən tədqiqat predmetinə çevirir. Bu tədqiqat 

alimin fililoji təfəkkürünün analitik-nəzəri səpkiyə, milli 

folklor potensiyasına (artıq normativləşmiş qənaətə görə 

60-70-ci illər Azərbaycan nəsri öz genetik qaynağı etibarilə 

epos təfəkkürünə söykənir) elmi marağının ifadəsi olmaqla 

onun yaradıcı təfəkkürünün tipoloji oriyentasiyasını da  

əsaslı olaraq müəyyənləşdirmiş olur.  

Muxtar Kazımoğlunun elmi yaradıcılıq təkamülünün 

80-ci illərin ortalarından bu günədək qət etdiyi yolu ən 

ümumi şəkildə aşağıdakı kimi cizgiləmək olar: 
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− elmi təsnifat baxımından ədəbiyyatşünaslıqdan 

folklora; 

− janr təsnifatı baxımından romandan (povestdən, 

hekayədən...) eposa (nağıla, lətifəyə...); 

− nəzəri problematika baxımından psixologizmdən 

onun konkret təzahür formalarından biri olan və mühüm 

elmi-kateqorial anlayış kimi götürülən gülüş anlayışına. 

Hazırda Muxtar Kazımoğlu zahirən fərqli elmi prob-

lemlərlə məşğul olmuş kimi görünsə də, əslində otuz il 

bundan əvvəl başladığı işi davam etdirir. Hələ nəsrdə psi-

xologizm problemi üzərində araşdırmalar apararkən müəl-

lifin nəsrin ən müasir nəzəri problemlərini folklorla vəh-

dətdə araşdırdığının, şıfahi və yazılı ədəbiyyatı eyni bir 

təhlil kontekstində birləşdirdiyinin şahidi oluruq. Sonralar 

da yazılı və şifahi ədəbiyyat paralelliyi onun yaradıcılı-

ğının xarakterik xüsusiyyətinə çevrilir.  

Müəllifin “Gülüşün arxaik kökləri” (2005) və “Xalq 

gülüşünün poetikası” (2006) kitabları həm problematikası, 

həm də problemə elmi-metodoloji yanaşması baxımından 

müasir Azərbaycan folklorşünaslığında yeni bir istiqa-

mətin əsasını qoyan əsərlərdir. Yazılı ədəbiyyatla bağlı ki-

fayət qədər geniş təhlil olunmuş gülüş anlayışı bu əsərlər-

də ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə folklor üzrə araşdırılır, 

gülüşün magik mahiyyəti, ayrı-ayrı folklor obrazlarının 

gülüş aspektindən genezisi kimi problemlərə işıq salınır. 

Aydın görünür ki, gülüşün arxaik köklərinə elmi maraq 

nəsrdə psixologizm axtarışlarının təbii davamıdır. Gülüş 

Muxtar müəllimin təqdimatında gerçəkliyə münasibətin 

hər hansı bir fiziki-bioloji faktoru kimi deyil, xüsusi se-

mantikaya malik elmi-kateqorial paradiqma kimi təhlil 

olunur. 

Kitabların elmi dəyəri ondadır ki, aparılan tədqiqatın 

nəzəri ümumiləşdirilməsi olaraq humanitar düşüncəyə 
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Azərbaycan xalq gülüş mədəniyyəti ilə bağlı yeni elmi 

konsepsiya təqdim olunur.   

2011-ci ildə müəllifin indiyədək milli filoloji və folk-

lorşünaslıq düşüncəmizdə heç bir aspekti ilə elmi tədqi-

qatın predmetinə çevrilməyən digər bir nəzəri problemə 

həsr olunmuş “Folklorda obrazın ikiləşməsi” kitabı nəşr 

olunur. Əsərdə müxtəlif folklor janrlarında, xüsusən nağıl, 

dastan, lətifə və s. kimi epik janrlarda “ciddi” və komik 

yöndəki ikiləşmənin folklordakı mahiyyəti, mifoloji kök-

ləri və təzahür formaları elmi tədqiqatın predmetinə çevi-

rir. Bu araşdırmada ilk dəfə olaraq bədii obrazın ikiləş-

məsinin mifdən gələn və folklorun müxtəlif janrlarında 

təzahür edən, yazılı ədəbiyyatda daha mürəkkəb şəkildə 

ortaya çıxan səciyyəvi modelləri müəyyənləşdirilir. 

2012-ci ildə nəşr olunan “Epos. Nəsr. Problemlər” 

kitabına müəllifin müxtəlif illərdə həm ayrı-ayrılıqda epos 

və nəsr probleminə, həm də epos və nəsrin qarşılıqlı əla-

qələrinə həsr olunmuş məqalələri daxil edilmişdir. Eposda 

obrazın ikiləşməsi, Mənfi əvəzedici, Yalançı qəhrəman 

kimi məsələlər ənənəvi ədəbiyyatşünaslıqda özünə yer 

tapa bilməyən, müasir dünya, xüsusən də Avropa folklor-

şünaslığının elmi-nəzəri bazası əsasında qələmə alınan 

ciddi problemlərdəndir. Müəllif buradakı elmi yanaşmaları 

ilə yazılı ədəbiyyat və folklor münasibətlərinə yeni baxış 

ortaya qoyur, ədəbi düşüncənin yazılı və şifahi laylarına 

etnik bədii özünüifadənin müxtəlif kodları kimi yanaşıl-

masının orijinal nəzəri təhlil standartlarını təqdim edir. 

2013-cü ildə nəşr olunan “Portretlər” kitabında “Ya-

zıçılar” və “Ədəbiyyatşünaslar” bölmələri üzrə Azərbay-

can ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Molla Pənah 

Vaqif, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə kimi ədib-

lər, Məmməd Cəfər, İsa Həbibbəyli, Qəzənfər Paşayev, 

Nizami Cəfərov, Kamran Əliyev kimi ədəbiyyatşünaslar 

"portretləşdirilir". Bu kitabda ideya-estetik məfkurəsi 



 24 

baxımından bir-birindən fərqli ədəbi və elmi simalardan 

bəhs edilsə də, onların hamısı vahid Azərbaycan mədəniy-

yəti kontekstində birləşdirilir. Kitabda seçilən portretlərin 

fəaliyyət sahələrinin çoxprofilliliyi müasir Azərbaycan 

ictimai düşüncəsini narahat edən məqamlara gətirib çıxarır 

və müəllif ayrı-ayrı ədiblərin simasında ictimai-mədəni 

düşüncəni narahat edən problemlərə öz baxışlarını və 

münasibətini ortaya qoyur. 

2014-cü ildə müəllifin “Folklor həm keçmiş, həm də 

bu gündür” kitabı işıq üzü görür. Burada biz Muxtar müəl-

limi bir alim olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir publisist 

kimi də kəşf edirik.  

Muxtar müəllim həmin kitabın sonunda yer alan mü-

sahibəsində qeyd edir ki, folklorda qəribə bir sadəlik var 

və bu, müdrikanə sadəlikdir. Belə bir müdrikanə sadəliyi 

onun öz elmi yaradıcılığına da şamil etmək mümkündür. 

Onun elmi yaradıcılığı indi filologiyada və folklorşünas-

lıqda geniş yayılmış, bir çox hallarda yaradıcı elmi təfək-

kürün səmimi inkişaf dialektikasından deyil, elmi görün-

mək, orijinal təsir bağışlamaq mərəzindən qaynaqlanan 

terminoloji əllaməçilikdən, sintaksisin süni mürəkkəbləş-

dirilməsindən tamamilə uzaqdır. Onun əsərlərində elmi 

düşüncə təbii sadəliyindəcə təqdim edilir. Və bu səmimi 

sadəlik ən mürəkkəb elmi mətləbləri izah etməklə  özünü-

ifadə mədəniyyətinin təvazöyə əsaslanan yüksək nümunəsi 

kimi faktlaşır.   

 

* * * 

 

Uzun illər ərzində apardığı gərgin elmi axtarışları, bu  

elmi axtarışların nəticəsi olaraq nəşr etdirdiyi çoxsaylı mə-

qalələri, toplama-tərtib işləri, monoqrafiyaları ilə müasir 

elmi-ədəbi və mədəni-ictimai mühitdə orijinal təfəkkür 

sahibi, filoloq-folklorşünas kimi ciddi və nüfuzlu alim 
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imicinə malik Muxtar Kazımoğlu son illərdə Folklor İnsti-

tutunun direktoru vəzifəsini uğurla yerinə yetirərək baca-

rıqlı bir elm təşkilatçısı olduğunu da sübut etdi. Ötən əsrin 

90-cı illərinin ortalarından ümummilli lider Heydər Əliye-

vin milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, tədqiqi və təbliği, 

ümumtürk ədəbi abidələrinin, xüsusən “Kitabi-Dədə Qor-

qud”un öyrənilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi siyasə-

tin, hətta belə demək mümkünsə, mədəni hərəkatın huma-

nitar elmi düşüncəmizdə rezonansının məntiqi nəticəsi 

olaraq meydana gələn Folklor İnstitutu Akademiyanın nis-

bətən gənc struktur vahidlərindəndir.  

XX əsr Azərbaycan humanitar-ictimai fikrinin gör-

kəmli nümayəndələrindən olan Yaşar Qarayevin ideya 

moderatorluğu və folklorşünas alim Hüseyn İsmayılovun 

elmi-təşkilati icraçılığı ilə ərsəyə gələn  Folklor İnstitutu 

hazırda Azərbaycanın humanitar infrastrukturunun həm 

elmi, həm də inzibati-təşkilati baxımdan əsas mərkəzlə-

rindən biridir. Heç bir mübaliğəyə yol vermədən deyə 

bilərik ki, hazırda akademik humanitar qurumlarımız içəri-

sində müasir dünyanın elmi-metodoloji istiqamətdəki ye-

niliklərinə ən çevik reaksiya verən İnstitutlardan biri Aka-

demiyanın Folklor İnstitutudur. Bunun bir səbəbi İnstitu-

tun ideya əsaslarında “Yaşar Qarayev mənəvi-intellektual 

stixiyası”nın dayanmasıdırsa, digər səbəbi burada hər cür 

intriqadan kənar sağlam elmi mühitin, yaradıcı ab-havanın 

mövcudluğu, güclü kadr potensialının olmasıdır. 

2009-cu ildə İnstitutun direktoru Hüseyn İsmayılovun 

səhhətində yaranan problemlərdən sonra bir müddət İnsti-

tutda idarəçilik böhranı yaşandı. Akademiyanın Rəyasət 

Heyətində çalışdığım üçün “daxili mətbəxə” bələd bir şəxs 

kimi bilirəm ki, həmin vaxtlar bəzi diletantlar inzibati re-

sursları nisbətən kövrək olan Folklor İnstitutunun Akade-

miyanın digər müvafiq qurumları ilə birləşdirilməsi kimi 

tamamilə əsassız, pərdələnmiş şəxsi maraqlara xidmət 
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edən fikirlər səsləndirdilər. Belə bir vaxtda elmi yaradıcı-

lığının miqyas və sanbalı, həmçinin şəxsiyyət bütövlüyü 

ilə mühitdə boy verən Muxtar Kazımoğlu faktoru Folklor 

İnstitutunu korporativ maraqların qurbanına çevrilməkdən 

xilas etdi. O, İnstitutun direktoru seçilərək xarakterindəki 

təmkin və sadəliyinə görə çoxlarının təsəvvür edə bilmə-

yəcəyi bir əzmlə fəaliyyətə başladı. Onun inteqtariv aurası 

ən müxtəlif xarakterə və ambisiyaya malik, dünyanın istə-

nilən nöqtəsində yaşayan bütün alimlər kimi “qəribə 

adamlar” kateqoriyasına malik folklorşünas alimləri bir 

yerə cəm edib yola davam etməyə imkan verdi. Beləliklə, 

onun rəhbərliyi ilk andanca “irs və varis əlaqələri”nə dia-

lektik yanaşmanın ən yaxşı nümunəsinə çevrildi: indi-

yədək görülmüş işlər yeni keyfiyyətdə və miqyasda davam 

etdirildi, bir sıra yalnız elmi deyil, həm də ümummilli əhə-

miyyətli yeni layihələrin əsası qoyuldu. Muxtar Kazım-

oğlu humanitar elm sahəsinin bütün istedadlı nümayəndə-

ləri kimi inzibati idarəçilikdən, demək olar ki, uzaqdır. 

Onun idarəçiliyi daha çox mənəvi prinsiplərə əsaslanan 

akademik idarəçilikdir. Və bu idarəçilik kollektivin yara-

dıcı enerjisinin vahid məcraya yönəldilməsində, konkret 

elmi nəticələrin əldə edilməsində inzibati idarəçilikdən heç 

də az effekt vermir. Mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki, istə-

nilən elmi istiqamətin institusional modeldə inkişafı həmin 

elmi sahənin həm dünyada gedən elmi proseslərə həma-

həng olan, həm də ölkənin milli maraqları kontekstində 

düzgün müəyyənləşdirilən infrastruktur şəbəkəsinin müəy-

yənləşdirilməsindən asılıdır. Muxtar Kazımoğlu da, haqlı 

olaraq, Folklor İnstitutunun direktoru kimi fəaliyyətinə ilk 

növbədə İnstitutun elmi strukturunun əsaslı olaraq təkmil-

ləşdirilməsindən başladı. Bilavasitə onun təşəbbüsü əsa-

sında İnstitutun yeni strukturunun müəyyənləşdirilməsində 

folklorun dünyada öyrənilmə təcrübəsinin fundamental 

əsaslarından birini təşkil edən dioxronik yanaşma əsas 
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götürüldü (arxaik, klassik və müasir folklor-postfolklor). 

Burada İnstitutun elmi struktur bölmələrinin (arxaik folk-

lorun öyrənilməsi üzrə: “Mərasim folkloru” və “Mifolo-

giya” şöbələri, klassik folklorun öyrənilməsi üzrə: “Klas-

sik folklor”, “Dədə Qorqud”, “Aşıq yaradıcılığı” şöbələri, 

müasir folklorun öyrənilməsi üzrə: “Müasir folklor” şöbə-

si, zəngin folklor musiqisinin araşdırılması üzrə: “Musiqi 

folkloru” şöbəsi) struktur-funksional xüsusiyyətləri ilə on-

ların şəbəkə olaraq struktur keyfiyyətlərinin optimal uy-

ğunlaşdırılması tam nəzərə alınmış oldu. Həmçinin İnsti-

tutun struktur şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi elmi fəaliy-

yətin idarə edilməsinin optimallaşdırılması fonunda aparıl-

maqla bu qurumun özünü təşkil edən elm sisteminə çevril-

məsinə tam nail olundu. 

Muxtar Kazımoğlunun institut rəhbəri kimi elmi-təş-

kilati fəaliyyətindən bəhs edərkən son illər zəngin Azər-

baycan folklorunun məhz folklorşünaslıq elmi prinsipləri 

baxımından toplanması, sistemləşdirilməsi və nəşri sahə-

sindəki keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliyi üzərində də 

xüsusi dayanmaq lazımdır. Cəsarətlə demək olar ki, Azər-

baycan folklorşünaslığı tarixində heç bir mərhələdə bu 

keyfiyyətdə və kəmiyyətdə toplama həyata keçirilməmiş-

dir. Folklorun spesifikası belədir ki, formalaşmış elmi 

prinsiplər əsasında uğurlu toplama olmadığı halda ən mo-

dern nəzəriyyəçilik belə havadan asılı vəziyyətdə qalmış 

olur. Və bu halda nəzəri folklorşünaslığın əsas vəzifə-

lərindən biri kimi təqdim olunan universallaşmış bilik əsa-

sında kollektiv yaddaşdan etnik dünya modelinin rekon-

struksiyası da elmi blefdən başqa bir şey olmur. Şifahi 

ənənədə mövcud olan folklor mətnlərinin kollektiv yaddaş 

daşıyıcısı olan infarmatorlardan mümkün qədər zədəsiz və 

zamanında toplanılması xüsusi intellektual-metodoloji, 

bəzi hallarda hətta psixoloji hazırlıq tələb edən, eyni 

zamanda fiziki zəhmət bahasına başa gələn bir işdir. Bu 
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sahədəki fəaliyyəti müasir tələblər səviyyəsində qurmaq 

üçün Muxtar müəllim İnstitutun strukturunda müstəqil 

"Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi" şöbəsinin 

əsasını qoydu, şöbəni lazımi kadr potensialı ilə təmin etdi, 

ümumiyyətlə, yaradıcı kollektivin diqqətini bu istiqamət-

dəki fəaliyyətə yönəltdi. Az bir müddət ərzində həm 

Azərbaycanın mövcud inzibati ərazi hüdudları daxilindən 

(Qazax, Masallı, Ağcabədi, Bərdə), həm də tarixi Azər-

baycan torpaqları ərazilərindən (Güney Azərbaycan, Dər-

bənd, Borçalı) xeyli folklor toplanıb tədqiqatçıların və 

geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına verildi.  

Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. 2012-ci 

ildə Azərbaycanın etnik-mədəni bölgələrindən biri üzrə 

folkrun toplanması, sistemləşdirilməsi, tədqiqi və nəşri 

üçün xüsusi layihənin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait 

yaranmışdı. Layihə üçün müvafiq regionun müəyyənləşdi-

rilməsi istiqamətində İnstitutda aparılan gərgin müzaki-

rələrdə Muxtar müəllimin doğulub boya başa çatdığı Nax-

çıvan da daxil olmaqla müxtəlif regionlar gündəmə gəldi, 

fərqli arqumentlər səsləndirildi. Bu müzakirələr prosesində 

Muxtar müəllim təkidlə Qarabağ üzərində dayandı və di-

gər folklorşünasları da bu istiqamətdə fəaliyyətin zərurili-

yinə inandıra bildi. Və kiçik bir işçi qrupu ilə layihə çər-

çivəsində iş başladı, az bir müddət ərzində yalnız Azər-

baycanın və Qafqazın deyil, bütövlükdə planetin qədim si-

vilizasiya mərkəzlərindən olan, hazırda isə ermənilər tərə-

findən işğal edilmiş, əhalisi didərgin salınmış, bütün so-

sial-mədəni infrastrukturu dağıdılmış, sərvətləri talan edil-

miş Qarabağın tamamilə məhv olmaq təhlükəsi qarşısında 

olan folklor örnəklərinin toplanması, tədqiqi və təbliği 

sahəsində, sözün həqiqi mənasında, inqilabi bir iş görüldü.  

Təkcə bir statistik faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 

görülən işin miqyası və ümummilli səviyyədə elmi, eyni 

zamanda ictimai əhəmiyyəti aydın olsun: Muxtar 
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Kazımoğlunun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu layihənin 

nəticəsi olaraq masa üzərinə hər biri beş yüz səhifəyə ya-

xın 10 cild “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” fundamental 

akademik nəşri qoyuldu. Muxtar Kazımoğlunun Qarabağ 

folklorunun toplanması ilə bağlı həyata keçirdiyi bu layihə 

folklorşünas alimin uğurlu elmi fəaliyyəti olmaqdan daha 

çox, Azərbaycan ziyalısının Vətən və xalq qarşısında 

vətəndaşlıq məsuliyyətinin və ziyalı cavabdehliyinin gös-

təricisi, dövlətçiliyə sədaqətin nümunəsi idi. Hazırda 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı dövlət orqanlarının ölkə daxilində fəaliyyət və səylə-

rinin uzlaşdırılması, Azərbaycan Respublikasına qarşı 

təcavüz və ərazisinin bir hissəsinin işğalı zamanı xalqımı-

za qarşı törədilmiş soyqırımın, “erməni problemi”nin hər-

tərəfli şəkildə dərindən tədqiqi, həqiqətlərin üzə çıxa-

rılması və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması 

Azərbaycanda dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. 

Belə bir şəraitdə ixtisas sahəsindən asılı olmayaraq, Azər-

baycan alimlərinin, ziyalılarının qarşısında duran əsas 

vəzifələrindən biri bu problemin həlli istiqamətində Azər-

baycan dövlətinin apardığı siyasətə dəstək verməkdir. Çox 

təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanın tarixçi alimləri 

Qarabağ həqiqətlərinin tədqiqi istiqamətində xeyli uğurlar 

əldə etmişlər. Bu işlərin yeni miqyasda davam etdirilməsi 

zərurətinin nəticəsidir ki, yaxın günlərdə AMEA-nın 

strukturunda Qafqazşünaslıq İnstitutunun yaradılması ilə 

bağlı qərar qəbul edildi. Bax belə bir şəraitdə Qarabağ 

folklorunun toplanması və tədqiqi yalnız elmi deyil, xüsusi 

ümummilli əhəmiyyət daşıyır. 

Muxtar Kazımoğlunun elmi-təşkilati fəaliyyətinə di-

gər bir baxış bucağından da nəzər salmaq istərdim. Hamı-

ya yaxşı məlumdur ki, indi Akademiyanın prezidenti, 

akademik  Akif Əlizadənin bilavasitə rəhbərliyi ilə elmi 

fəaliyyət sahəsində çoxprofilli islahatlara start verilmişdir. 
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Dünya elminə sürətli inteqrasiya, Azərbaycan elminin öl-

kədə formalaşmaqda olan biliklər iqtisadiyyatının lokomo-

tivinə çevrilməsi, qabaqcıl texnologiya və metodlara yiyə-

lənmə, elektron elmin bərqərar olması, elmin gəncləşməsi, 

yüksək səviyyəli kadr hazırlığı, istedadlı gənclərin alim 

kimi yetişdirilməsi, yeni multidissiplinar araşdırmaların 

aparılması bu islahatların tam olmayan ideya istiqamət-

lərini təşkil edir.  

Akademik Akif Əlizadə AMEA-da elmi qurumların 

işinin yenidən qurulmasına, Azərbaycan dövlətinin və cə-

miyyətinin marağına səbəb olacaq yeni elmi prioritetlərin 

müəyyənləşdirilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Həyata 

keçirilən islahatların ayrıca blok-istiqamətlərindən birini 

ictimai və humanitar elm sahələrinin işinin müasir tələblər 

səviyyəsində qurulması təşkil edir. Akademiyanın huma-

nitar və ictimai elmlər üzrə vitse-prezidenti, tanınmış alim 

və ictimai xadim, akademik İsa Həbibbəylinin rəhbərliyi 

ilə Azərbaycanın arxeologiyasını, tarixini, mədəniyyətini, 

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini, ictimai-

fəlsəfi, sosial-hüquqi, ədəbi-bədii fikir tarixini, dilini, 

etnoqrafiyasını, folklorunu öyrənən elm sahələrinin inkişaf 

etdirilməsi, Azərbaycançılıq ideologiyasının elmi-nəzəri 

əsaslarının tədqiqi və fundamental istiqamətlərinin müəy-

yənləşdirilməsi, qloballaşan və virtuallaşan müasir dün-

yada milli dəyərlərin qorunmasında humanitar potensialın 

yaxından iştirakına nail olunması və s. istiqamətlərdə 

kompleks tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Belə bir şərait-

də Akademiyada hər hansı bir istiqamət üzrə elmi müəs-

sisəyə rəhbərlik etmək xüsusi məsuliyyət, sözün həqiqi 

mənasında həmin sahəyə elmi və inzibati sahiblik etmək 

istedadı və  bacarığı, eyni zamanda fasiləsiz məqsədyönlü 

fəaliyyət  və təşəbbüskarlıq tələb edir.  

Muxtar müəllim istər özünün fərdi elmi axtarışları, 

istərsə də elmi-təşkilati  fəaliyyəti ilə İnstitutu daim yeni 
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islahatların ritminə kökləyir, bunun da nəticəsində Folklor 

İnstitutu daim yeni-yeni “ilk”lərə imza atır. Belə “ilk”lər-

dən biri Akademiya rəhbərliyinin maddi və mənəvi dəstəyi 

əsasında Respublikada ilk dəfə olaraq ayrıca bir məkanda, 

ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş Folklor studiyası-

nın yaradılmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Neçə-neçə 

yeni layihələr isə öz uğurlu həllinə doğru start götürmüşdür. 

 

* * * 

 

Uzun illər Muxtar müəllimlə yaxın münasibətdə olan 

bir şəxs kimi onun insani xüsusiyyətlərini, ən mürəkkəb 

situasiyalarda davranışını şərtləndirən mənəvi-əxlaqi prin-

sipləri yaxından müşahidə etmək imkanım olmuşdur. 

Muxtar müəllimin zahirən büruzə vermədiyi, daxilən mü-

qəddəs hesab etdiyi elə bir ali mənəvi prinsip var ki, istər 

elmi, istər təşkilati, istərsə də ictimai fəaliyyətində, hətta 

adi məişət davranışlarında heç vaxt onun pozulmasına yol 

vermir. Bu prinsip bizim yaxından tanıdığımız Muxtar 

müəllimin daxili şəxsiyyət bütövlüyünü şərtləndirən əsas 

amildir. Hansısa şəxsi maraq, hətta hansısa “ali konyuk-

tura” naminə olsa belə, bu prinsipin pozulması, mən bili-

rəm ki, Muxtar müəllim üçün bağışlanılmazdır. O bu cür 

daxili xəyanəti, xalq deyim tərziylə, “urvatdan düşmək” 

adlandırır.  Məhz belə bir prinsipsizliyə getməmək üçün 

vaxtilə ədəbi tənqiddən uzaqlaşmışdı. 

Muxtar müəllim olduqca təvazökar və işgüzar bir hə-

yat sürür. Çoxları üçün istirahət mövsümü olan yay məzu-

niyyətləri onun üçün ən əlverişli elmi yaradıcılıq fürsəti-

dir. Yay məzuniyyətlərində “hal-əhval üçün” onunla zəng-

ləşərkən hansısa bir elmi məqaləni tamamlamaq və ya 

hansısa bir yazı üzərində işləmək barədə necə həvəslə 

danışdığını yaxşı xatırlayıram. Tanrı ona təmənnasız və ən 

başlıcası minnətsiz xeyirxahlıq etmək bacarığı bəxş 
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etmişdir. Onun ətrafında xeyli sayda istedadlı gənclər var 

ki, onların ayaqda durması, itib-batmaması üçün onlara adi 

məişət problemlərinin həllinə qədər yardım edir.  

Muxtar müəllimin xarakterində daxili kövrəkliklə 

zahiri sərtliyin qəribə bir sintezi vardır. Dəfələrlə şahidi 

olmuşam ki, o, ən mötəbər ali tribunalardan sözü birbaşa, 

gəldiyi sərtlikdə (və məntiqilikdə) deyib, hansısa hadisəni 

daxilən bütün kövrəkliyi və şairanəliyi ilə yaşayıb. Hamı-

mızın sevimlisi, gözəl ziyalı Arif Əmrahoğlu ağır xəstəliyə 

düçar olarkən, nə qədər gizlətməyə çalışsa  da, biz anladıq 

ki, yaxın adam itkisi Muxtar müəllim üçün nə demək imiş...      

Ömrün müdriklik çağında Muxtar müəllimə yeni-yeni 

nailiyyətlərə imza atmağı, ailə üçün, dostlar üçün, elm 

üçün var olmağı, həyatın bütün keşməkeşlərinə bundan 

sonra da müdrikcəsinə yanaşmağı arzulayıram. 

  

Sərxan XAVƏRİ 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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52. “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və 

meydan tamaşaları” mövzusunda beynəlxalq elmi kon-

fransın materialları [Mətn] / layihə rəhb. M.Kazımoğlu-

İmanov; tərt. F.Qasımova; elmi red.: A.Həsənqızı, M.Ab-

dullayeva, E.Məmmədli. – Bakı: Zərdabi LTD MMC, 

2014. – 520 s. 
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53. Vəli Xuluflu -120 [Mətn] : elmi sessiyanın mate-

rialları / layihə rəhb. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. S.Abbaslı. 

− Bakı: Elm və təhsil, 2014. − 100 s. 
 

2015 

54. Abbaslı İ. Nurlu ömürdən səhifələr [Mətn] / layihə 

rəhb. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. S.Abbaslı; red. T.Səmi-

mi. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. − 176 s. 

55. Azsaylı xalqların folkloru [Mətn] / layihə rəhb. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. və ön sözün müəl-fi M.Yaqub-

qızı; red. R.Xəlilov; rəyç.: B.Şahverdiyev, A.Tinayeva, 

C.Məmmədov. – Bakı: Elm və təhsil, 2015.−I kitab.– 204 s. 

56. Bakı folklor örnəkləri [Mətn] / layihə rəhb. M.Ka-

zımoğlu-İmanov; tərt. R.Xəlilov; elmi red. T.Səlimov-

Sağani. – Bakı: Elm və həyat, 2015. − II kitab. – 320 s. 

57. Güney Azərbaycan folkloru [Mətn] / layihə rəhb. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. və ön sözün müəl-fi S.Ab-

baslı; elmi red.: R.Xəlilov, A.Mustafayev. – Bakı: Elm və 

təhsil, 2015. – II kitab. – 340 s. 

58. Güney Azərbaycan folkloru [Mətn] / layihə rəhb. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt.: M.Maşallah qızı (Abbasova), 

H.Şərqidərəcək (Soytürk). – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – 

III kitab. – 388 s. 

59. Güney Azərbaycan folkloru [Mətn] / layihə rəhb. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt.: M.Maşallah qızı (Abbasova), 

H.Şərqidərəcək (Soytürk); red. Q.Qubadov. – Bakı: Elm 

və təhsil, 2015. – IV kitab. – 388 s. 

60. Güney Azərbaycan folkloru [Mətn] / layihə rəhb. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt.: M.Maşallah qızı (Abbasova), 

H.Şərqidərəcək (Soytürk); red. A.Mustafayev. – Bakı: Elm 

və təhsil, 2015. – V kitab. – 404 s. 

61. Usta söyləyicilərin repertuarı [Mətn] / layihə rəhb. 

M.Kazımoğlu-İmanov; topl. tərt. və ön sözün müəl-fi 
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İ.Rüstəmzadə; elmi red. R.Xəlilov. – Bakı: Elm və təhsil, 

2015. – I kitab.  – 400 s. 
 

2016 

62. Azərbaycan türklərinin ədəbiyat tarixi [Mətn] / 

Ə.Abid (Əhmədov); layihə rəhb. M.Kazımoğlu-İmanov; 

tərt.: B.Əhmədov, Ə.Şamil; elmi red. R.Xəlilov. – Bakı: 

Elm və təhsil, 2016. – 240 s. 

63. Folklor və dövlətçilik düşüncəsi [Mətn] / layihə 

rəhb. M.Kazımoğlu-İmanov. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. 

– I kitab. –308 s. 

64. Şəki folklor örnəkləri [Mətn] / layihə rəhb. M.Ka-

zımoğlu-İmanov; topl. tərt. L.Vaqifqızı (Süleynabova); 

elmi red. Ə. Əsgər. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – III kitab. 

–  364 s. 

65. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisi [Mətn] : 

[təsniflər və mahnılar] / layihə rəhb. M.Kazımoğlu-İma-

nov; topl. və nota köç. M.Mikayılov; elmi məsl. T.Məm-

mədov; red. N.Rəhimbəyli; rəyçi E.Məmmədli. – Bakı, 

2016. – I cild. – 170 s. 
 

2017 

66. “Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş. Dansö-

külən variant [Mətn] / K.Abdulla; red. Ə.Mirzallı; rəyç. 

M.Kazımoğlu-İmanov, M.Qaraxanoğlu. – Bakı: RS Poli-

qraf, 2017. – 320 s. 

67. Gürcüstan Ahıska türklərindən “Koroğlu” dastanı 

[Mətn] / tərt. və ön sözün müəl-fi Y.İsmayılova; rəyç.: 

M.Kazımoğlu-İmanov, Ü.Nəbiyeva. – Bakı: BDU-nun 

nəş.-tı, 2017. − 43 s. 
                   

2018 

68. Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] / layihə 

rəhb. M.Kazımoğlu-İmanov; topl. tərt. İ.Rüstəmzadə. − 

Bakı: Elm və təhsil, 2018. − X kitab − 360  s. 
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MUXTAR KAZIM OĞLU İMANOVUN  

ELMİ VƏ MƏSUL REDAKTORU OLDUĞU,  

RƏY VERDİYİ ƏSƏRLƏR 

 

2011 

69. “Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kon-

tekstində” mövzusunda elmi-praktik konfransın material-

ları [Mətn] / elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. A.Ra-

mazanova. – Bakı: Nurlan, 2011. – 250 s. 

70. Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn]  / məs. red. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. Ə.Axundov. – Bakı: Elm və 

təhsil, 2011. − 26-cı cild. – 428 s. 

71. Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] / məs. red. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt.: Q.Sayılov, A.Xəlil. – Bakı: 

Elm və təhsil, 2011. – 29-cu cild. – 400 s. 

 

2012 

72. Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] / məs. red. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. E.Məmmədli. – Bakı: Elm və 

təhsil, 2012. – 30-cu cild. – 420 s. 

73. Azərbaycan folklorunun toplama, tərcümə və nəşr 

prob- lemləri (QƏXTMT-SMOMPK materialları əsasında) 

[Mətn] / S.Orucova; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov. – 

Bakı: Elm və təhsil, 2012. − 536 s. 

74. “Dədə Qorqud kitabı”nda at kultu [Mətn] / Ə.Tan-

rıverdi; red. M.Kazımoğlu-İmanov; AMEA Folklor İnsti-

tutu. − Bakı: Elm və təhsil, 2012. – 144 s. 

75. El aşıqları [Mətn] / V.Xuluflu; elmi red. İ.Abbaslı; 

red. M.Kazımoğlu-İmanov. − Bakı: Elm və təhsil, 2012. − 

92 s. 

76. Folklor dərsləri [Mətn] / F.Bayat; elmi red. M.Ka-

zımoğlu-İmanov. − Bakı: Elm və təhsil, 2012. − 424 s. 

77. “Folklor və tariximiz” respublika konfransının 

materialları [Mətn] / elmi red.: M.Kazımoğlu-İmanov, 

http://anl.az/el/Kitab/Azf-269224.pdf
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F.Bayat; tərt.:  Ə.Şamil, V.Saleh. – Bakı: Elm və təhsil, 

2012. − 220 s. 

78. Professor Valeh Hacıların xatirəsinə həsr olunmuş 

“Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası” 

mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] / 

elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; C.Alyılmaz, Ts.Bara-

nidze; tərt.: A.Xürrəmqızı, N.Valehoğlu. – Bakı: Elm və 

təhsil, 2012. – 585 s. 

79. Tapmacalar [Mətn] / H.Zeynallı; elmi red. İ.Ab-

baslı; red. M.Kazımoğlu-İmanov. – Bakı: Elm və təhsil, 

2012. − 102 s. 

 

2013 

80. Avropa xalqları folkloru [Mətn] / məs. red.: M.Ka-

zımoğlu-İmanov. – Bakı: Nurlan, 2013. – I kitab. Charles 

Perrault (Şarl Perro). Sadədil anamın nağılları. – 98 s. 

81. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi [Mətn] / 

İ.Rüstəmzadə; elmi red. Ə.Əsgər; rəyç.: M.Kazımoğlu-

İmanov, O.Əliyev. – Bakı: Nurlan, 2013. − 368 s. 

82. Azərbaycan el ədəbiyyatı. Nağıllar [Mətn] / H.Əli-

zadə; red. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. S.Abbaslı. – Bakı: 

Nurlan, 2013. − 316 s. 

83. “Dədə Qorqud kitabı”: tariximizin ilk yazılı 

dərsliyi [Mətn] / T.Hacıyev; red. M.Kazımoğlu-İmanov, 

N.Qurbanov. – Bakı: Elm və təhsil, 2013. − 354 s. 

84. “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu [Mətn] / 

Ə.Tanrıverdi; red. M.Kazımoğlu-İmanov. − Bakı: Elm və 

təhsil, 2013. − 119 s. 

85. “Dədə Qorqud kitabı”nın obrazlar aləmi [Mətn] / 

Ə.Tanrıverdi; red. M.Kazımoğlu-İmanov; AMEA Folklor 

İnstitutu. − Bakı: Nurlan, 2013. − 391 s. 

86. Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr [Mətn] / 

K.Əliyev; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt.: 
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F.Qasımova, G.Osmanova; AMEA Folklor İnstitutu. − 

Bakı: Elm və təhsil, 2013. – 255 s. 

87. Firidun bəy Köçərli: şifahi və yazılı ədəbiyyat 

[Mətn] / tərt.: K.Əliyev, F.Qasımova; red. M.Kazımoğlu-

İmanov. – Bakı: Nurlan, 2013. – 180 s. 

88. Folklor və yazılı ədəbiyyat. [Mətn] / elmi red. 

M.Kazımoğlu-İmanov; tərt.: K.Əliyev, F.Qasımova. – 

Bakı: Nurlan, 2013. − I kitab. − 236 s. 

89. Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünas-

lığının aktual problemləri / tərt. K.Əliyev; elmi red. M.Ka-

zımoğlu-İmanov; AMEA Folklor İnstitutu. − Bakı: 

Nurlan, 2013. − 192 s. 

90. “Koroğlu”: nə var, nə yox [Mətn] / İ.Abbaslı; tərt. 

S.Abbaslı; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; rəyçi və ön söz. 

müəl-fi S.Rzasoy. – Bakı: Elm və təhsil, 2013. – 282 s. 

91. Qəzənfər Paşayev-75 [Mətn] / red. M.Kazımoğlu-

İmanov; tərt. S.Rzasoy. – Bakı: Nurlan, 2013. − 90 s. 

92. Nizami Gəncəvi və folklor [Mətn] / tərt. S.Rzasoy; 

red. M.Kazımoğlu-İmanov; AMEA Folklor İnstitutu. – 

Bakı: Nurlan, 2013. − 214 s. 

93. Oğuznamə yaradıcılığı [Mətn] / Ə.Əsgər; elmi red. 

M.Kazımoğlu-İmanov; rəyç.: M.Qıpçaq, A.Acaloğlu. – 

Bakı: Nurlan, 2013. − 334 s. 

94. Ozan-aşıq sənətinin tarixi [Mətn] : monoqrafiya / 

Q.Namazov; elmi red. M.Kazımoğlu, R.Əliyev; AMEA 

Folklor İnstitutu. − Bakı: Elm və təhsil, 2013. – 479 s. 

95. Salman Mümtazın şəxsi fondunda folklor mətnləri 

[Mətn] / elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; transl. və tərt.: 

R.Xəlilov, A.Xürrəmqızı. – Bakı: Nurlan, 2013. − 96 s. 

96. Tapmacalar [Mətn] / V.Xuluflu; elmi red. M.Ka-

zımoğlu-İmanov; tərt. R.Xəlilov. – Bakı: Nurlan, 2013. − 

114 s. 
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97. Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası [Mətn] / 

R.Qafarlı; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; rəyç.: S.Xəlil, 

Ə.Tanrıverdi, R.Əliyev. – Bakı: Elm və təhsil, 2013.–540 s. 

 

2014 

98. Azərbaycan koroğluşünaslığı: tarixi və inkişaf mər-

hələləri [Mətn] / A.İbrahimova; elmi red. M.Kazımoğlu-

İmanov; rəyç.: F.Xəlilova, S.Rzasoy. – Bakı: Nurlan, 

2014. – 156 s. 

99. Dədə sözü işığında [Mətn] : [“Dədə Qorqud" epo-

sunun elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olu-

nur] / Ə.Tanrıverdi; red. M.Kazımoğlu-İmanov; AMEA 

Folklor İnstitutu. − Bakı: Elm və təhsil, 2014. − 232 s. 

100. İllər yorğun, mən yorğun...[Mətn] : [Ramiz Əskər-

60] / elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt.:N.Əskər. – 

Bakı: Elm və təhsil, 2014. – 204 s. 

101. Kamran Əliyev-60 [Mətn] / elmi red. M.Kazım-

oğlu-İmanov; tərt. F.Qasımova. – Bakı: Nurlan, 2014. – 

154 s. 

102. Ramiz Əskərə nəfis ərməğan: filologiya elmləri 

doktoru Ramiz Əskərin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş 

beynəlxalq elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 10 

yanvar 2014-cü il. = Изысканный дар Рамизу Аскеру от 

коллег и студентов в день 60-летного юбилея: мате-

риалы международной научно-теоретической конфе-

ренции, посвященной 60 летному юбилею доктора 

филологических наук Рамиза Аскера Баку, 10 января 

2014 г. [Mətn] / elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt. 

N.Əskər. – Bakı: “MBM”, 2014. – 320 s.  – Azərbaycan 

və rus dillərində.  

103. Vəli Xuluflu-120 [Mətn] / layihə rəhb. M.Kazım-

oğlu-İmanov; tərt. S.Abbaslı; elmi red. R.Xəlilov. – Bakı: 

Elm və təhsil, 2014. – 66 s. 
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2015 

104. Adil Cəmil-60 [Mətn] / elmi red. M.Kazımoğlu-

İmanov; tərt. İ.Rüstəmzadə. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – 

154 s. 

105. Açıq kitab: “Kitabi-Dədə Qorqud” [Mətn] / K.Əli-

yev; red. M.Kazımoğlu-İmanov; AMEA Folklor İntitutu. 

− Bakı: Elm və təhsil, 2015. − 116 s. 

106. Azərbaycan folklorşünasları (1920-1950) [Mətn] / 

C.Qasımov; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov. − Bakı, Elm 

və təhsil, 2015. − 520 s. 

107. Çal qılıncını, Xan Qazan! “Dədə Qorqud kita-

bı”nda silah adları [Mətn] : monoqrafiya / Ə.Tanrıverdi; 

red. M.Kazımoğlu-İmanov; AMEA Folklor İnstitutu. − 

Bakı: Elm və təhsil, 2015. − 191 s. 

108.  “Dədə Qorqud”un möcuzələr dünyası [Mətn] : 

monoqrafiya / Ə.Tanrıverdi; elmi məsl. N.Cəfərov; red. 

M.Kazımoğlu-İmanov. − Bakı: Elm və təhsil, 2015.− 535 s. 

 “Dədəm Qorqud”un zamanı [Mətn] : [“Dədə Qorqud” 

eposunun elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr 

olunur] : monoqrafiya / Ə.Tanrıverdi; red. M.Kazımoğlu-

İmanov; AMEA Folklor İnstitutu. − Bakı : Elm və təhsil, 

2015. − 203 s. 

109. İstiqbal xalq ədəbiyyatınındır... [Mətn] : seçmə 

yazılar / C.Bəydili (Məmmədov); elmi red. M.Kazımoğlu-

İmanov. – Bakı, 2015. − 312 s. 

110. Mühacirətdə folklor araşdırmaları [Mətn] / elmi 

red. M.Kazımoğlu-İmanov; tərt., ön söz və şərh. müəl-fi: 

A.Həsənqızı. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – I kitab. – 252 s. 

111. Rza Xəlilov-70 [Mətn] / red. M.Kazımoğlu-İma-

nov; tərt. S.Abbaslı. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – 84 s. 

112. Türk mənəviyyatı tarixində “Oğuz xaqan” və 

“Kitabi Dədə Qorqud” dastanları [Mətn] / X.Xəlilli; elmi 

red. M.Kazımoğlu-İmanov; rəyç.: Ə.Abasov, K.Əliyev. – 

Bakı: Elm və təhsil, 2015. – 232 s. 

http://anl.az/el/Kitab/2015/Ar2015-476.pdf
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2016 
113. Azərbaycan dili [Mətn] : qəbul imtahanlarına ha-

zırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün və-

sait / elmi red.: M.Kazımoğlu-İmanov, N.Cəfərov, İ.Əh-

mədzadə; rəyç.: V.Adilov, Ə.Cavadov, G.Abdullayeva, 

R.Süleymanlı. ‒ Bakı: Abituriyent, 2016. ‒ 640 s. 

114. Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatı [Metn] / 

R.Asker; bilimsel edt.: M.Kazımoğlu-İmanov; edt.: A.Şa-

mil, N.Asker; sunuş Y.Gedikli; Uluslararası Türk Kültürü 

Teşkilatı. – Bakü, 2016. – 280 s. – TÜRKSOY Kütüp-

hanesi Serisi-28. 

115. Ədəbiyyat [Mətn] : qəbul imtahanlarına hazırla-

şanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / 

elmi red.: M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: 

Abituriyent, 2016. – 736 s. 

116. “Kitabi-Dədə Qorqud” və müasir Azərbaycan 

poeziyası [Mətn] / N.Muradoğlu; elmi red. M.Kazımoğlu-

İmanov; K.Əliyev, R.Qafarlı. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. 

− 72 s. 

117. Kutadgu Bilig Bibliyografyası [Metn] / R.Asker; 

bilimsel edt. M.Kazımoğlu-İmanov; edt.: A.Şamil, N.As-

ker. – Bakü, 2016. – 292 s. –TÜRKSOY Kütüphanesi 

Serisi-28. 

118. Qız Cibək [Mətn] : Qazax məhəbbət dastanı / Qa-

zax cadan uyğunl. və ön söz müəl-fi R.Əskər; elmi red. 

M.Kazımoğlu-İmanov; red. N.Əskər. – Bakı: BXQR, 

2016. – 244 s. 

119. Mifoloji xaos: strukturu və poetikası [Mətn] / 

S.Qarayev; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; rəyç.: S.Rza-

soy, R.Əliyev,  K.İslamzadə. – Bakı: Elm, 2016. – 220 s. 

120. Müdrik qoca arxetipinin semantik strukturu və 

paradiqmaları [Mətn] / H.Quliyev; elmi red. M.Kazım-

oğlu-İmanov; rəyç.: S.Rzasoy, X.Bəşirli, E.Talıblı. – Bakı: 

Elm və təhsil, 2016. – 216 s. 
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121. Orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti [Mətn] : qəbul imta-

hanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəl-

limlər üçün vəsait / elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov, 

İ.Məmmədli; rəyç.: T.Həsənov, A.Mirzəyev, S.Əhmədova. 

– Bakı: Abituriyent, 2016. ‒ 225 s. 

122. Türklərin İranı [Mətn] / R.Albayraq; tərc. R.Əskər; 

elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov. – Bakı: Mütərcim, 2016. 

– I cild. – 628 s. 

123. Türklərin İranı [Mətn] / R.Albayraq; tərc. R.Əskər; 

elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov. – Bakı: Mütərcim, 2016. 

– II cild. – 628 s. 

 

2017 

124. Kitabi-Dədə Qorqud [Mətn] : biblioqrafik göstərici 

/ R.Əskər, N.Əskər; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; ixt-s 
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125. Kitabi-Dədə Qorqud [Mətn] : biblioqrafik göstərici 

/ R.Əskər, N.Əskər; elmi red. M.Kazımoğlu-İmanov; ixt-s 
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“İşıqlı yol” qəzeti. – 1972. – 31 yanvar. 
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135. Yazıçının böyüklüyü [Mətn] : [Tolstoyun anadan 
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“İşıqlı yol” qəzeti. – 1978. – 24 avqust. 

 

1981 

136. Torpaq sevgisi; Soyuqda yazılmış şeir; Sevgi; 
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101-103. 

 

1982 

137. Azərbaycan və qırğız povestlərində bəzi tipoloji 
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Vəli Nəbioğlu haqqında] / M.Kazımoğlu-İmanov // “525-

ci il qəzet”. – 1999. –  20 may. 

 

2000 

168. ETT və psixoloji əksetdirmədə nəsrin bədii 
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qəzeti. – 2002. – 1 fevral. 

 

2003 
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// Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Test tapşırıqları: ümumtəhsil 

məktəblərinin 9-10-11-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti / 
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İmanov [və b.]; elmi red.: M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əh-
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red.: M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə; rəyç.: V.Məm-

mədova, M.Hüseynov. ‒ Bakı: Abituriyent, 2004. ‒ S. 6-9. 
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oğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Test tapşırıqları: 

ümumtəhsil məktəblərinin 9-10-11-ci sinifləri üçün dərs 
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374.  Şərq-Qərb folklor əlaqələrinin bəzi istiqamətləri / 

M.Kazımoğlu-İmanov [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. – Bakı, 

2014. − 47-ci kitab. − S. 10-21; Folklor həm keçmiş, həm 

də bu gündür: məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-İmanov; 

elmi red. S.İsayeva.– Bakı: Elm və təhsil, 2014.–S.163-180. 

375. Ustad aşıq və tarixi ənənə [Mətn] / M.Kazımoğlu-

İmanov // Folklor həm keçmiş, həm də bu gündür: məqa-

lələr toplusu / M.Kazımoğlu-İmanov; elmi red. S.İsayeva. 

– Bakı: Elm və təhsil, 2014. – S. 53-67. 

376. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. I mərhələ. 

XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat fənni üzrə test tapşı-

rıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün vəsait) 

/ M.Kazımoğlu-İmanov [və b.]; elmi red. K.Əliyev; rəyç.: 

V.Məmmədova, M.Hüseynov, S.İbrahimov. ‒ Bakı: Abi-

turiyent, 2014. ‒ S. 98-101. 

 

2015 

377. Adım ayrılıqdır [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // 

Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-İma-
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nov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – S. 

126-135. 

378. Adım ayrılıqdır, həsrət oğluyam [Mətn] / M.Ka-

zımoğlu-İmanov // Adil Cəmil-60 / elmi red. M.Kazım-

oğlu-İmanov; tərt. İ.Rüstəmzadə. – Bakı: Elm və təhsil, 

2015. – S. 3-11. 

379. Aşıq yaradıcılığı [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: test tapşırıqları / Tələbə Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyası. – Bakı: Abituriyent, 2015. – S. 

30-33. 

380. Azərbaycan dilinin quruluşu [Mətn] / M.Kazım-

oğlu-İmanov // Azərbaycan dili fənni üzrə test tapşırıqları / 

M.Kazımoğlu-İmanov [və b.]; elmi red. T.Hacıyev; rəyç.: 

M.Hüseynov, S.Zeyniyeva. ‒ Bakı: Abituriyent, 2015. ‒ S. 

74-91. 

381. Bədii əsərdə həyat hadisələrini əksetdirmə üsulları 

[Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: 

test tapşırıqları / Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. 

– Bakı: Abituriyent, 2015. – S. 60-65. 

382. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərdə hadisə və surət 

[Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: 

test tapşırıqları / Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. 

– Bakı: Abituriyent, 2015. – S. 70-77. 

383. Bədii yaradıcılıq metodu. Ədəbi cərəyan və ədəbi 

məktəb [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzə-

riyyəsi: test tapşırıqları / Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyası. – Bakı: Abituriyent, 2015. – S. 98-101. 

384. Cəlil Məmmədquluzadə [Mətn] / M.Kazımoğlu-

İmanov // Ədəbiyyat fənni üzrə test tapşırıqları (ümum-

təhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün vəsait) / M.Kazım-

oğlu-İmanov [və b.]; elmi red. B.Həsənli; rəyç.: V.Məm-

mədova, M.Hüseynov, E.Talıblı. ‒ Bakı: Abituriyent, 

2015. ‒ S. 18-27. 
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385. Dastanlar [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Ədə-

biyyat nəzəriyyəsi: test tapşırıqları / Tələbə Qəbulu üzrə 

Dövlət Komissiyası. – Bakı: Abituriyent, 2015. – S. 26-29. 

386. “Dədə Qorqud” eposu: mif və antimif [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 

ilk nəşrinin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk epos 

mədəniyyəti və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı” mövzu-

sunda elmi-nəzəri konfransın materialları. – Bakı, 2015. − 

S. 48-51. 

387. “Dədə Qorqud” eposunda yuxarı və aşağı paralel-

liyi [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Sənət qayğıları: mə-

qalələr toplusu / M.Kazımoğlu-İmanov; red.: V.İsgəndəro-

va. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – S. 39-64; Türkmen Bil-

gesi Fikret Türkmen Armağanı. Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları. – Ankara: Etkileşim Basımevi, 2015. 

− S. 125-138. 

388.  “Dədə Qorqud” qəhrəmanlarının təqdim edilmə-

sində iki fərqli istiqamət [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // 

“Kitabi-Dədə Qorqud” və dünya eposçuluq ənənəsi: bey-

nəlxalq elmi konfransın materialları. − Sumqayıt, 2015. − 

S. 5-7. 

389.  “Dədə Qorqud”: qəhrəman və antiqəhrəman 

[Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Epos və etnos: Kitabi-

Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik 

yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpoziumun material-

ları. (Bakı şəhəri, 12 noyabr 2015). – Bakı, 2015.− S.23-25. 

390.  “Dədə Qorqud”: müdriklik və dəlilik [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcü-

məsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş “Kitabi-Dədə 

Qorqud” və Türk dünyası” mövzusunda beynəlxalq elmi 

konfransın materialları. – Bakı, 2015. − S. 7-8. 

391.  “Dədə Qorqud”: sadəlik və genişlik [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // Epos və etnos. Beynəlxalq Elmi 
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Konfransın materialları. Bakı, 12 noyabr 2015. – Bakı: 

Elm və təhsil, 2015. – S. 8-10. 

392. Dil haqqında ümumi məlumat [Mətn] / M.Kazım-

oğlu-İmanov // Azərbaycan dili fənni üzrə test tapşırıqları / 

M.Kazımoğlu-İmanov [və b.]; elmi red. T.Hacıyev; rəyç.: 

M.Hüseynov, S.Zeyniyeva. ‒ Bakı: Abituriyent, 2015. ‒ S. 

30-57. 

393. Dramatik növ. Dramatik növün janrları [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: test tap-

şırıqları / Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. – Bakı: 

Abituriyent, 2015. – S. 56-59. 

394. Epik növ. Epik növün janrları [Mətn] / M.Kazım-

oğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: test tapşırıqları / 

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. – Bakı: Abitu-

riyent, 2015. – S. 44-47. 

395. Ədəbiyyat haqqında ümumi məlumat [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: test tap-

şırıqları / Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. – Bakı: 

Abituriyent, 2015. – S. 8-11. 

396. Folklorda lokallıq və universallıq (Naxçıvan nümu-

nələri əsasında) [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Azər-

baycan Respublikası “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərlər 

(beynəlxalq münasibətlər, tarix, filologiya, coğrafiya, iqti-

sadiyyat, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat). – 

Naxçıvan: NU-“NUH”, 2015. − №1. − S. 114-121. 

397. Folklorda lokallıq və unversallıq [Mətn] / M.Ka-

zımoğlu-İmanov // Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / 

M.Kazımoğlu-İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm 

və təhsil, 2015. – S. 65-76. 

398. Güney Azərbaycandan “Koroğlu” töhfəsi [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // Sənət qayğıları: məqalələr top-

lusu / M.Kazımoğlu-İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: 

Elm və təhsil, 2015. – S. 94-99. 
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399. Keçmişi araşdırmağın mühüm bir mənbəyi-xati-

rələr [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Soyqırımlar xalq 

yaddaşında. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 

Bakı şəhəri, 02 mart 2015. – Bakı, 2015. − S. 12-16. 

400. Kövrəklik və ötkəmlik [Mətn] / M.Kazımoğlu-İma-

nov // Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-

İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. 

– S. 136-139. 

401. Qaravəllilərin ilkin mahiyyəti [Mətn] / M.Kazım-

oğlu-İmanov // Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / M.Ka-

zımoğlu-İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və 

təhsil, 2015. – S. 77-93. 

402. Qətl günləri, ölülər və dirilər [Mətn] / M.Kazım-

oğlu-İmanov // Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / M.Ka-

zımoğlu-İmanov; red.  V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və 

təhsil, 2015. – S. 100-108. 

403. Lirik növ. Lirik növün janrları [Mətn] / M.Kazım-

oğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: test tapşırıqları / 

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. – Bakı: Abitu-

riyent, 2015. – S. 48-55. 

404. Mirzə Cəlil yurdunda ədəbi proses [Mətn] / M.Ka-

zımoğlu-İmanov // Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / 

M.Kazımoğlu-İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm 

və təhsil, 2015. – S. 169-175. 

405. Mirzə Ələkbər Sabir [Mətn] / M.Kazımoğlu-İma-

nov // Ədəbiyyat fənni üzrə test tapşırıqları (ümumtəhsil 

məktəblərinin 11-ci sinfi üçün vəsait) / M.Kazımoğlu-İma-

nov [və b.]; elmi red. B.Həsənli; rəyç.: V.Məmmədova, 

M.Hüseynov, E.Talıblı.‒ Bakı: Abituriyent, 2015.‒S.28-37. 

406. Nəzm və nəsr. Nəzmin əsas əlamətləri. şeir vəzn-

ləri [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat nəzəriy-

yəsi: test tapşırıqları / Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komis-

siyası. – Bakı: Abituriyent, 2015. – S. 34-43. 
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407. Nitq mədəniyyəti [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // 

Azərbaycan dili fənni üzrə test tapşırıqları / M.Kazımoğlu-

İmanov [və b.]; elmi red. T.Hacıyev; rəyç.: M.Hüseynov, 

S.Zeyniyeva. ‒ Bakı: Abituriyent, 2015. ‒ S. 92-119. 

408. Oxu kitablarında vətənpərvərlik dərsləri [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // Sənət qayğıları: məqalələr toplu-

su / M.Kazımoğlu-İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: 

Elm və təhsil, 2015. – S.163-168. 

409. Oyunlar və ayinlər [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov 

// Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-

İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. 

– S. 3-38. 

410. Sənətkarın əyilməzliyi [Mətn] / M.Kazımoğlu-İma-

nov // Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-

İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. 

– S. 107-116. 

411.  Şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn] / M.Kazımoğlu-

İmanov // Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: test tapşırıqları / Tələbə 

Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. – Bakı: Abituriyent, 

2015. – S. 12-25. 

412. Teymur Kərimli ilə klassik ədəbiyyat üstündə dərd-

ləşmə [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Sənət qayğıları: 

məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-İmanov; red. V.İsgən-

dərova – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – S. 140-153. 

413. Tənhalıq qıfılbəndi [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov 

// Sənət qayğıları: məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-

İmanov; red. V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. 

– S. 117-125. 

414. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. III mərhələ. XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn] / 

M.Kazımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat fənni üzrə test tapşı-

rıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün vəsait) / 

M.Kazımoğlu-İmanov [və b.]; elmi red. B.Həsənli; rəyç.: 
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V.Məmmədova, M.Hüseynov, E.Talıblı. ‒ Bakı: Abitu-

riyent, 2015. ‒ S. 8-17. 

415. Yorğunluq [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // Sənət 

qayğıları: məqalələr toplusu / M.Kazımoğlu-İmanov; red. 

V.İsgəndərova. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. – S. 154-162. 

416. Yorğunluq [Mətn] : [Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Arif 

Əmrahoğlu haqqında ] / M.Kazımoğlu-İmanov // 525-ci 

qəzet. – 2015. –   4 aprel.  

 

2016 

417. Aşıq yaradıcılığı [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // 

Ədəbiyyat: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif 

şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / elmi red.: M.Kazım-

oğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: Abituriyent, 2016. – 

S. 21-25. 

418. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn] / M.Ka-

zımoğlu-İmanov // Ədəbiyyat: qəbul imtahanlarına hazır-

laşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / 

elmi red.: M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: 

Abituriyent, 2016. – S. 9-39. 

419. Bədii dilin tərkibi [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov 

// Ədəbiyyat: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı 

sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / elmi red.: 

M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: Abituriyent, 

2016. – S. 683-685. 

420. Bədii əsərdə hadisə və surət [Mətn] / M.Kazım-

oğlu-İmanov // Ədəbiyyat: qəbul imtahanlarına hazırlaşan-

lar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / elmi 

red.: M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: Abitu-

riyent, 2016. – S. 676. 

421. Bədii əsərin dili [Mətn] / M.Kazımoğlu-İmanov // 

Ədəbiyyat: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif 

şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / elmi red.: M.Kazım-
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oğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: Abituriyent, 2016. – 

S. 683-692. 

422. Bədii əsərin quruluşu [Mətn] / M.Kazımoğlu-İma-

nov // Ədəbiyyat. Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxa-

rı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / elmi red.: 

M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: Abituriyent, 

2016. – S. 675-679. 

423. Bədii ifadə vasitələri [Mətn] / M.Kazımoğlu-İma-

nov // Ədəbiyyat: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yu-

xarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / elmi red.: 

M.Kazımoğlu-İmanov, İ.Əhmədzadə. – Bakı: Abituriyent, 

2016. – S. 689- 692. 
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