
KİTABLARI



1912

1. Hop-hop namə [Mətn] /M.Ə.Sabir; naşirəsi Sabirin zövcəsi B.Xanım

Tahirzadə.- Bakı: İsa bəy Aşurbəyovun “Kaspi” mətbəəsi, 1912.- 104 s.:

şəkilli.

Kitabda şairin bir rəfiqinə öz xətti ilə yazdığı şikayətnamədən bir parça

verilmişdir.

1914

2.  Hop-hopnamə [Mətn].- 2-ci nəşri /M.Ə.Sabir; müqəd. A.Səhhət.-

Bakı: “Kaspi” mətbəəsi, 1914.- 338 s.: 24 v. şəkil.- Ərəb əlifbası ilə.

Kitabın titul səhifəsi yoxdur. Yazı “Azərbaycan kitabı” biblioqrafiya

kitabına istinadən yazılıb. Kitabda 1912-ci ildə, şairin xəstə olduğu vaxt

Tiflisdən dostu Abbas Səhhətə yazdığı axırıncı iki məktubu da nəşr olunub.

1922

3.  Hop-hopnamə [Mətn]: Xalq şairi Mirzə Ələkbər “Sabir” Tahirzadənin

mənzum və mənsur əsəri, onun haqqında nəzmən və nəsrən yazılmış xatirat,

təğrizat və qeydlər.- Təkmil və əlavə olunmuş 3-cü təbi /M.Ə.Sabir; müqəd.

və tərt. Əli İsgəndər Cəfərzadə; rəssamı Ə.Əzimzadə.- Bakı: AXMK nəş-

riyyatı, 1922.- 476 s.: 70 v. şəkil.

Kitabda şairin 1908-ci ildə öz dəst-xəttilə S.M.Qənizadəyə və Abbas

Səhhətə yazdığı məktublar da nəşr olunub.

1927

4.  Müntəxabat [Mətn] /M.Ə.Sabir.- Bakı: Azərnəşr, 1927.- 131 s. 

1929

5. Şeirləri məcmuəsi [Mətn] /M.Ə.Sabir; Əliabbas Müz- nibin

müqəddiməsi ilə.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 278 s.: 1 v. şəkil.

1934

6.  Bütün əsərləri [Mətn] /M.Ə.Sabir; red. və müqəd. S.Hüseyn.- Bakı:

Azərnəşr, 1934.- 462 s. 61 v. şəkil.

7.  Şeirlər [Mətn].- III təbi /M.Ə.Sabir; red. M.Seyidzadə.- Bakı:

Azərnəşr, 1934.- 70 s.

1937

8.  Din əleyhinə şeirlər [Mətn] /M.Ə.Sabir; red. İ.Əliyev.- Bakı:

Azərnəşr, 1937.- 57 s.- (Mübariz allahsızlar kitabxanası).

1938

9.  Din əleyhinə şeirlər [Mətn] /M.Ə.Sabir; red. İ.Əliyev.- Bakı,

Azərnəşr, 1938.- 52 s.- (Mübariz allahsızlar kitabxanası).



1939

10.  Məktəb uşaqlarına töhfə [Mətn] /M.Ə.Sabir; red. M.Seyidzadə.-

Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1939.- 28 s.

11.  Yaz günləri [Mətn]: [kiçik yaşlı uşaqlar üçün şeirlər] /M.Ə.Sabir; red.

M.Seyidzadə.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1939.- 40 s.: 4 v. şəkil.

1941

12. Hophopnamə [Mikrofilm] /M.Ə.Sabir; müqəd. A.Səhhət; Həq təbii

İranda Hilal Nasiri kitabxanasına məhfuz- dur.- Təbriz, 1320 h.(1941).-232s.

1942

13.  Məktəb uşaqlarına töhfə [Mətn] /M.Ə.Sabir.-Bakı: Azərnəşr, 1942.-

54 s.- Ərəb əlifbası ilə.

1943

14. Məktəb uşaqlarına töhfə [Mətn]: [kiçik və ortayaşlı uşaqlar üçün]

/M.Ə.Sabir.- Bakı: Azərnəşr, 1943.-36 s.: şəkilli.

1945

15.  Qarğa və tülkü [Mətn]: [məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün]

/M.Ə.Sabir.- Bakı: Azərnəşr, 1945.- 8 s.

16.  Uşaq və buz [Mətn]: [kiçikyaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir.- Bakı:

Uşaqgəncnəşr, 1945.- 6 s.: şəkilli.

17. Yaz günləri [Mətn] /M.Ə.Sabir.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1945.- 4 s.

1946

18. Seçilmiş şeirlər [Mətn] /M.Ə.Sabir; tərt. ed. və red. C.Xəndan;

rəssamı Ə.Əzimzadə.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1946.184 s.: şəkilli.- 1 v. əlavə.

1948

19. Hophopnamə [Mətn].- 4-cü nəşri /M.Ə.Sabir; tərt. ed.

H.Səmədzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1948.- 504 s.: 21 v. şəkil. 

20. Məktəblilərə töhfə [Mətn] /M.Ə.Sabir - Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948.-

44 s.- (Məktəb kitabxanası).

1953

21.  Təmsillər [Mətn]: [kiçikyaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir.- Bakı:

Uşaqgəncnəşr, 1953.- 12 s.: şəkilli.

22.  Uşaq və buz [Mətn]: [kiçikyaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir; rəssamı

H.Ağayev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1953.- 6 s.: şəkilli.

1954

23. Hophopnamə [Mətn].- 5-ci nəşri /M.Ə.Sabir; müqəd. Ə.Mirəhmədov.-

Bakı: Azərnəşr, 1954.- 532 s.: şəkilli.

24.  Şeirlər [Mətn] /M.Ə.Sabir.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1954.- 48 s. 

1955

25. Seçilmiş şeirləri [Mətn] /M.Ə.Sabir; müqəd. M.S.Ta- hirli.- Bakı:



Uşaqgəncnəşr, 1955.- 148 s.: 10 v. şəkil.

1957

26. Yaz günləri [Mətn]: [məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün]

/M.Ə.Sabir; rəssamı A.Mehdiyev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957.- 7 s.: şəkilli.

1959

27.  Qoca bağban [Mətn] /M.Ə.Sabir; müqəd. M.S.Tahir- li.- Bakı:

Uşaqgəncnəşr, 1959.- 148 s.: 10 v. şəkil.

28.  Məktəblilərə töhfə [Mətn].- 4-cü çapı /M.Ə.Sabir: red.

Y.Məmmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 52 s.: şəkilli.

1960

29.  Hophopnamə [Mətn]: [şeirlər, hekayə və tərcümələr] /M.Ə.Sabir.-

Bakı: Azərnəşr, 1960.- 495 s.- 1 v. portret.

1961

30.  Şeirlər [Mətn] /M.Ə.Sabir; müqəd. Ə.Mirəhmədov; red.

Y.Məmmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 136 s.

31.  Təmsillər [Mətn]: [Ağacların bəhsi; Qarınca, Hörümçək və

ipəkqurdu] /M.Ə.Sabir; rəssamı Rafiq Mehdiyev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr,

1961.- 15 s.: şəkilli.

1962

32.  Hophopnamə [Mətn].- 4-cü çapı /M.Ə.Sabir; tərt. ed.

H.Məmmədzadə; red. və müqəd. A.Zamanov.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- XXII.-

484 s.: 33 v. şəkil.- Ərəb əlifbası ilə.

33.  Hophopnamə [Mətn]: üç cilddə /M.Ə.Sabir; tərt. ed. M.Məmmədov;

müqəd. M.İbrahimov; red. hey.: Mir Cəlal, Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə;

şəkillər Ə.Əzimzadə.- Bakı, 1962.- C.1: Satiralar 1906-1909.- 331 s.: 18 v.

şəkil.- 1 v. portret.- (Azərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil

İnstitutu).

34.  Hophopnamə [Mətn]: üç cilddə /M.Ə.Sabir; tərt. ed.: M.Məmmədov;

müqəd. M.İbrahimov; red. heyəti: Mir Cəlal, Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə;

şəkillər Ə.Əzimzadə.- Bakı, 1962.- C.2: Satiralar 1910-1911.- Satirik

parçalar.- 270 s.: 9 v. şəkil.- (Azərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil

İnstitutu).

35.  Məktəb şərqisi [Mətn].- 5-ci nəşri /M.Ə.Sabir; red. Y.Məmmədov;

müqəd. M.Məmmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 44 s.: şəkilli.

1965

36.  Hophopnamə [Mətn]: 3 cilddə /M.Ə.Sabir; red. H.Zeynalov.- Bakı,

1965.- C.3.- 350 s.- (Azərb.SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu).

1966

37.  Gəl-gəl, a yaz günləri [Mətn]: [məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün



şeirlər] /M.Ə.Sabir; red. İlyas Tapdıq.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 13 s.: şəkilli.

1970

38.  Tək səbir [Mətn]: din əleyhinə şeirlər /M.Ə.Sabir; red. Y.Məmmədov.-

Bakı: Gənclik, 1970.- 32 s.

1971

39.  Təmsillər [Mətn]: [azyaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir; red.

Y.Məmmədov; rəssamı Ə.Verdiyev.- Bakı: Gənclik, 1971.- 17 s.: şəkilli.

1972

40. Uşaq və buz [Mətn]: [məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün şeir]

/M.Ə.Sabir; red. S.Məmmədova; rəssamı Ələşrəf,- Bakı: Gənclik, 1972.- 8

s.: şəkilli.

1975

41. Yaz günləri [Mətn]: [məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün şeirlər]

/M.Ə.Sabir; red. V.Yusif; rəssamı Nazim Babayev.- Bakı: Gənclik, 1975.- 10

s.: şəkilli.

1976

42.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Ə.Sabir; tərt. ed. və şərh. müəl.

M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1976.- 243 s.- (Məktəb kitabxanası).

1977

43.  Uşaq və buz [Mətn]: [kiçikyaşlı uşaqlar üçün şeir] /M.Ə.Sabir; red.

Vaqif Nəsib; rəssamı İ.Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 1977.- 12 s.: şəkilli.

1980

44. Hophopnamə [Mətn] /M.Ə.Sabir; tərt. ed. və müqəd. müəl.

M.Məmmədov; red. Ağasəfa.-Bakı: Yazıçı, 1980.- 560 s.: 16 v. şəkil.

1984

45.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Ə.Sabir, A. Səhhət; rəssamı

A.Hüseynov; tərt. ed. və ön söz. müəl. Ə.Mirəhmə- dov.- Bakı: Gənclik,

1984.- C.10.- 352 s.: 5 v. şəkil.- (Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası: 50

cilddə).

1987

46.  Uşaq və buz [Mətn]: [kiçikyaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir; rəssamı

İ.Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 1987.- 13 s.: şəkilli.

1988

47.  Molla Nəsrəddin [Mətn]: 12 cilddə /cildin red. və ön söz. müəl.

Ə.Mirəhmədov; tərt. ed. T.Həsənzadə; rəs. F.Səfərov, R.Məmmədov; AzSSR

EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn- tu.- Bakı: Elm, 1988.- C.I: (1906-1907).- 720

s.: şək. Kitabın içindəkindən: İdarəmizin əhvalatından bir neçə söz [S.50];

İdarədən cavab [S.58]; Axunda, milləti etmə həvayi [S.59]; Bakılılara [S.66-

67]; Niyə mən dərsdən qaçdım? [S.75]; Çox qəribə! [S.74-75]; Çətin sual



[S.75]; Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad [S.75,78]; Mahi-Kənanın

batıb, ey piri Kənan, qəm yemə! [S.81]; Təzə təlim kitabı [S.94]; Nəsihət

[S.98-99]; Niyə dərsdən qaçdım [S.102]; Müsəlman məclisi [S.102-103];

Qocalıqdan şikayət [S.111]; Əbdürrəhim Əfəndi [S.115,118]; Bakı

fəhlələrinə! [S.126]; Nə eləmək? [S. 138139]; Tərəqqi əlamətləri [S.

139,142]; İdarədən [S.142]; Qoloşapova [S. 146-147]; Qoloşapovun geri

çağırılması [S.154-155]; Etdi bu fələk hər kəsə bir tövr yamanlıq [S.155];

Vətən məhəbbəti [S.158]; Tərpənmə, amandır bala, qəflətdən ayılma!

[S.162]; Müsəlman içində gördüklərim [S. 162-163]; Elmi-xülasə [S.166];

Təhsili-elm [S.170]; İfratın mənfəəti [S.171]; Ata nəsihəti [S.178-179]; Bir

gürcüyə cavab [S.179]; Abirin və kilab [S.183]; Ah eylədiyim nəşeyi-

qəlyanın üçündür [S.186]; Bəylərə məktub [S.187]; Gəncədən [S.186-187];

Yar ilə görüşmək [S. 194-195]; “Həyatın” “Gop-Gop”una cavab [S.199];

Keçən günlər [S.202-203]; Gündə döyər atası, alar başına tası [S.203];

Barışnalara dair [S.210-211]; Ax, ax, ay müsəlmanlar [S.214]; İranlılara

[S.218;] Mən eylə bilirdim ki, mənə yar olacaqsan [S.218]; İran fəhlələrinin

pulu hara gedir [S.226-227]; Cavablar cavabı [S.230]; Bakı pəhlivanlarına

[S.234]; Oruc yeyənlərə [S.242-224]; Adətimiz daş idi dava günü [S.250];

Orucu batil eləyən şeylər [S.251]; Dərədə yatmış idim - oyatdılar

oyanmadım... [S.251,254]; Küpəgirən qarının qızlara nəsihəti [S.259];

Mıncıq [S.266]; Ta ki, sən oldun əsiri [S.266-267]; Uşaqlara [S.267]; Mən

bilməz idim bəxtidə bu nikbət olurmuş [S.283,286]; Müsəlmanların ianə

yığması [S.286]; İrşad [S.290-291]; Ah-fəryad eyləyirsən, söylə fərmanın

nədir? [S.291]; Qarnıyoğunlar [S.299,302]; “Hər nə versən ver, məbadə

vermə bir dirhəm zəkat...”.-S.302; Gimnaziyada təzə məscid [S.306-307];

İranın Batum Konsulluğuna [S.323,326]; Get dolanginən xamsən hənuz

[S.326]; Uzun dərya [S.327]; Övrət məsələsi [S.331,334]; Eylə bilirdim ki,

dəxi sübh olub [S.334]; Həmşəri [S.346-347]; Nolur şirinməzaq etsə məni

halvayi-hürriyyət [S.347]; Uzun dərya: (Ey fələk, zülmün əyandır...”

[S.351]; Uzun dərya: (Ey əzizim, xələfim, maeyi-izzü şərəfim...”) [S.374];

İrəvan seminariyası və qazinin nitqi [S.378-379]; Binamusluq [S.394- 394];

“Səradən bir dəli şeytan deyər insanlar...” [S.399]; Amalımız, əfkarımız

ifnayi-vətəndir [S.402]; Leontiyev [S.410]; Sərhesab [S.426]; Məzhəb

azadlığı [S.430]; Ağlaşma [S.434]; Mövqufat məsələsi [S.434-435]; Tömeyi-

nəhar [S.442]; Cəmiyyəti-xeyriyyə [S.443]; Zarafat [S.450-451]; Vay-vay,

nə yaman müşkülə düşdü işim, allah [S.458]; “Tərcüman”ın fitvası [S.458-

459]; “Övradımız, əzkarımız əfsaneyi-zəndir” [S.466]; Hə, de görüm, nə

oldu bəs, ay balam, iddəaların [S.474]; Molla Cəfərqulu [S.474-475]; Fəhlə!

Özünü sən də bir insanmı sanırsan [S.490]; Naəhl olana mətləbi andırmaq



olurmu? [S.514]; Pa atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə! [S.522];

Cəfəngiyat [S.523,526]; Papaq [S.530]; Leyli-Məcnun [S.531]; Məzlumluq

edib başlama fəryadə, əkinçi [S.539]; Əlminnətü-lillah ki, “Dəbistan” da,

qapandı [S.547]; Ac [S.554]; Vəqta ki, qopur bir evdə matəm [S.571];

Fəxriyyə: Hərçənd əsirani-qüyudati-zamanız [S.583]; Qorxuram [S.586];

Müəllimlər syezdi: “Baş tutdu müəllimlərin iclası siezdi...” [S.602-603];

Çapma atunu, girmə bu meydana, a molla! [S.603,606]; Cəfəngiyat

[S.599]; İki cəvablara bir cavab [S.602]; Görmə! -Baş üstə yumaram

gözlərimi [S.615]; Atmış niqabi-hüsnin məcmuəyi-təvangər [S.659];

Bimərhəmət əyanlarına şükr xudaya [S.699]; Məktub [S.706]; Töhmət edir

qəzetçilər, məşəri-nasi bir belə... [S.715].

1991

48. Molla Nəsrəddin və oğru [Mətn]: Məktəb uşaqlarına töhfə:

Hophopnamədən seçilmiş şeirlər /M.Ə.Sabir.- Yersiz, (1991).- 63 s. - Ərəb

əlifbasında. 

1992

49. Hophopnamə [Mətn] /M.Ə.Sabir.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 556 (2) s.

50. Hophopnamə [Mətn] /M.Ə.Sabir; rəssamı Nəcəfqu- lu.- Bakı: Şərq-

Qərb, 1992.- 80 s.: şək.- Ərəb əlifbası ilə.

1996

51. Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) /tərt. ed.

T.Həsənzadə; cildin red. və ön söz. müəl. Ə.Mirəhmə- dov; cildin bədii tərt.

F.Fərəcov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- C.I:

(1906-1907).- 712 s.: ill., fotoşək.

Kitabın içindəkindən: İdarəmizin əhvalatından bir neçə söz [S.34];

İdarədən cavab [S.42-43]; Axunda, milləti etmə həvayi [S.43]; Bakılılara

[S.50-51]; Niyə mən dərsdən qaçdım? [S.54]; Çox qəribə! [S.58-59]; Çətin

sual [S.59]; Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad [S.62]; Mahi-Kənanın

batıb, ey piri Kənan, qəm yemə! [S.65]; Təzə təlim kitabı [S.78]; Nəsihət

[S.82-83]; Niyə dərsdən qaçdım [S.86]; Müsəlman məclisi [S.86-87];

Qocalıqdan şikayət [S.95]; Əbdürrəhim Əfəndi [S.99,102]; Bakı fəhlələrinə!

[S. 110]; Nə eləməli? [S. 122-123]; Tərəqqi əlamətləri [S.123,126];

İdarədən [S.126]; Qoloşapova [S.130- 131]; Qoloşapovun geri çağırılması

[S.138-139]; Etdi bu fələk hər kəsə bir tövr yamanlıq [S. 139]; Qoloşapovun

geri çağırılması [S.142]; Vətən məhəbbəti [S.142]; Tərpənmə, amandır, bala

qəflətdən ayılma! [S.146]; Müsəlman içində gördüklərim [S. 146-147]; Elmi-

xülasə [S.150]; Təhsili-elm [S.154]; İfratın mənfəəti [S.155]; Ata nəsihəti

[S.162-163]; Bir gürcüyə cavab [S.163]; Abirin və kilab [S.167]; Ah

eylədiyim nəşeyi-qəlyanın üçündür [S.170]; Gəncədən [S. 170-171]; Bəylərə



məktub [S. 171]; Yar ilə görüşmək [S. 178-179]; “Həyatın” “Gop-Gop”una

cavab [S.183]; Keçən günlər [S.186- 187]; Gündə döyər atası, alar başına

tası [S.187]; Barışnalara dair [S. 194-195]; Ax, ax, ay müsəlmanlar

[S.198]; İranlılara [S.202]; Mən eylə bilirdim ki, mənə yar olacaqsan

[S.202]; İran fəhlələrinin pulu hara gedir [S.210-211]; Cavablar cavabı

[S.214]; Bakı pəhlivanlarına [S.218]; Oruc yeyənlərə [S.226- 227]; Adətimiz

daş idi dava günü [S.234]; Orucu batil eləyən şeylər [S.235]; Dərədə yatmış

idim - oyatdılar oyanmadım... [S.235,238]; Küpəgirən qarının qızlara

nəsihəti [S.243]; Mıncıq [S.250]; Ta ki sən oldun əsiri [S.250-251]; Uşaqlara

[S.251]; Müsəlmanların ianə yığması [S.270]; Mən bilməz idim bəxtidə bu

nikbət olurmuş [S.267,270]; İrşad [S.274-275]; Ah-fəryad eyləyirsən, söylə

fərmanın nədir? [S.275]; Qarnıyoğunlar [S.283,286]; “Hər nə versən ver,

məbadə vermə bir dirhəm zəkat...” [S.286]; Gimnaziyada təzə məscid

[S.290- 291]; İranın Batum Konsulluğuna [S.307, 310]; Get dolanginən

xamsən hənuz [S.310]; Uzun dərya [S.311]; Övrət məsələsi [S.315,318];

Eylə bilirdim ki, dəxi sübh olub [S.318]; Həmşəri [S.331-332]; Nolur

şirinməzaq etsə məni halvayi-hürriyyət [S.331]; Uzun dərya: (Ey əzizim,

xələfim, maeyi-izzü şərəfim...”) [S.335]; Uzun dərya: (Ey fələk, zülmün

əyandır...” [S.358]; İrəvan seminariyası və qazinin nitqi [S.362-363]; Bi-

namusluq [S.378-379]; Səradən bir dəli şeytan deyər insanlar... [S.383];

“Amalımız, əfkarımız ifnayi-vətəndir” [S.386]; Leon- tiyev [S.394]; Sərhesab

[S.410]; Məzhəb azadlığı [S.414]; Ağlaşma [S.418]; Mövqufat məsələsi

[S.418-419]; Tömeyi- nəhar [S.426]; Cəmiyyəti-xeyriyyə [S.427]; Zarafat

[S.434- 435]; Vay-vay, nə yaman müşkülə düşdü işim, Allah! [S.442];

“Tərcüman”ın fitvası [S.442-443]; Övradımız, əzkarımız əfsaneyi-zəndir

[S.450]; Hə de görüm, nə oldu bəs, ay balam, iddəaların [S.458]; Molla

Cəfərqulu [S.458-459]; Fəhlə! Özünü sən də bir insanmı sanırsan [S.474];

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu? [S.498]; Pa atonnan, nə ağır yatdı bu

oğlan, ölübə! [S.506]; Cəfəngiyat [S.507,510]; Leyli-Məcnun [S.515]; Papaq

[S.514]; Məzlumluq edib başlama fəryadə əkinçi [S.523]; Əlminnətü-lillah ki,

“Dəbistan” da, qapandı [S.531]; Ac [S.538]; Vəqta ki, qopur bir evdə matəm

[S.555]; Fəxriyyə: Hərçənd əsirani-qüyudati-zamanız [S.567]; Qorxuram

[S.570]; Müəllimlər syezdi: “Baş tutdu müəllimlərin iclası siezdi...” [S.586-

587]; Çapma atunu, girmə bu meydana, a molla! [S.587, 590]; Cəfəngiyat

[S.599]; İki cəvablara bir cavab [S.602]; Görmə! -Baş üstə yumaram

gözlərimi [S.631]; Atmış niqabi-hüsnin məcmuəyi-təvangər [S.643];

Bimərhəmət əyanlarına şükr xudaya [S.683]; Məktub [S.690]; Töhmət edir

qəzetçilər, məşəri-nasi bir belə... [S.699].
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52. Hophopnamə [Mətn]: [1914-cü il nəşri əsasında hazırlanmışdır]

/M.Ə.Sabir; nəşrə hazır. və red.: Vaqif Sultanlı, Oqtay Hüseynli;

transliterasiya: Aqil Gəncəli, Aqil Hüseynov.- Bakı: Turan, 2002.- 367 (1) s.

əlavə 24 v. illüst. - (M.Ə.Sabirin anadan olmasının 140 illik yubileyinə).

53.  Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931).- /transliter. və tərt.

ed. T.Həsənzadə; red. Ə.Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov.- Bakı:

Azərnəşr, 2002.- C.II: (19081909).- 720 s. :ill., fotoşək.

Kitabın içindəkindən: Şeirlər: Dilbər [S. 136]; Bəxtəvər [S.152]; Üç

arvadlı [S.168]; Səbr elə [S.220-221]; Şikayət [S.236]; Osmanlılar,

aldanmayın, Allahı sevərsiz!... [S.244]; Mən şahi-qəvişövkətəm, İran

özümündür... [S.256]; Uşaqdır [S.268-269]; Cavan [S.273]; Nəsihət

[S.301]; Xanə [S. 336]; Şəhim, tacidarım, qəvi-şövkətim: (Şahnamə)

[S.447]; Zəlzələ [S.461]; Arzu [S.470]; 1-ci nömrədəki tapmacanın təbiri

[S.509]; Bir bəhanə əldə ünvan etməli bundan sonra [S.531]; Qəmi möhnət

füzun oldu [S.542]; İstiqbal bizimdir [S.566]; Neyləyim, ey vay, bu urus

başdılar... [S.626]; Çatlayır, Xanba- cı qəmdən ürəyim... [S.641]; Mənimki

belə düşdü [S.650-651]; Vah! Bu imiş dəri-üsuli-cədid? [S.674]; Satıram

[S.710].

2004

54.  Hophopnamə [Mətn] /M.Ə.Sabir; tərt., ön söz., izah və şərh. müəl.

və red.: M.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.527, [1] s. şək., port.

55. Hophopnamə [Mətn]: 2 cilddə /M.Ə.Sabir; tərt., ön söz., izah. və lüğ.

müəl.: M.Məmmədov.- təkrar nəşr.-Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- C.I.- 478 s.:

şək.

Kitabın içindəkilər: Satiralar.

56. Hophopnamə [Mətn]: 2 cilddə /M.Ə.Sabir; tərt. izah. və lüğ. müəl.

M.Məmmədov.- təkrar nəşr.- Bakı: Şərq- Qərb, 2004.- C I I -  2004.- 383 [1]

s.: şək.

Kitabın içindəkilər: Satiralar; Satirik parçalar; Müxtəlif şeirlər; Qəzəllər;

Uşaqlara hədiyyə; Tərcümələr; Hekayə və felyetonlar; Məqalələr və müxbir

yazıları; Məktublar.

57. Şeirlər [Mətn] /M.Ə.Sabir; elmi red.: A.Musayeva; AMEA M.Füzuli

adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2004.- 118 [2] s.: 1v. portr.

2005

58. Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931).- /1909-cu ilin

transliter. ed. və çapa haz. T.Həsənzadə; 1910-cu ilin translit. ed. və çapa

haz. E.Qasımova; ön söz. müəl. İ.Həbibbəyli; red. T.Kərimli; naşir

Q.İsmayıloğlu; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Çinar-Çap, 2005.-



C.III: 1909 (N°23-52) 1910-cu illər.- 700 s.: ill.Kitabın içindəkilərdən: Neçün

vermiyor? [S.4]; Bura say [S. 125-126]; Füzuliyə bənzətmə [S.160]; Vaiz,

qələm əhlin yenə təkfir eləyirsən [S.172]; Yaşamaq istər isək sırf əvam

olmalıyız [S.210]; Adəmi adəm eyləyən paradır [S.233]; Vermirəm a!

[S.292]; Canın çıxsın! [S.305]; Yox yazmaram! [S.330]; Zahid ölməkdən

qabaq məqsudinə çatmaq dilər [S.349]; Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!

[S.358]; Təşəkkür [S.406]; Əhvalpürsanlıq yaxud qonşuma [S.430-431];

Vəz etdiyin inandı, sən amma inanmadın! [S.446]; Bir bölük boşboğazıq,

heyvərəlik adətimiz [S.454-455]; Oxutmuram, əl çəkin! [S.462-463]; Dil

mirəvəd zidəstəm, sahib dilan xudara [S.470- 471]; Bəlayi-fəqrə düşdün,

razı ol biçarə səbr eylə [S.478]; Sonya, ey dilbəri-pakizə əda [S.486-487];

Neçin məktəbə rəğbətim olmayır? [S.494]; Qaç, at basdı [S.510-511]; Yat-

mısan, Molla əmi, gürcülər içrə hələ sən [S.542]; Mürtəce xadimlərim ha,

indi xidmət vəqtidir! [S.550-551]; “Qamçı”: Bəxtəvər kimlər idi aləmdə?

[S.559]; Bir gül [S.567]; Ay can, ay can [S.582].

59. Molla Nəsrəddin [Mətn]: 8 cilddə (1906-1931) /1911-ci ilin translit.

ed. və çapa haz. Ə.Hüseynov; 1912-1913- cü ilin translit. ed. və çapa haz.

T.Həsənzadə; red.: B.Nəbiyev, T.Kərimli; naşir Q.İsmayıloğlu; AMEA Nizami

ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Çinar-Çap, 2008.- C.IV.- 882, [2] s.: şək.

Kitabın içindəkindən: Eşitməyənə [S.9]; Millətin halı pərişan ola

[S.20]; İranlılara [S.24]; Ay can [S.36]; El çəkir na- mımı min lənət ilə...

[S.37]; Əzrailin istefası [S.45]; Çox da demə sərvəti samanlıyam, ey filan!

[S.52]; Bütün Avropada kəmyab ikən amma Bakıda [S.57]; Molla

Ərəszadənin... Vay, yenə mabədi var! [S.61]; Təbrizdən “Molla Nəsrəddin”ə

göndərilən kağızların müfəttişinə [S.65]; Vaqiəyi-yubi- leykaranə [S.76-77];

Ey pulluların səfası Novruz! [S.80]; Bayram töhfəsi [S.81]; Öylə bir tərcümə

kim, ruhi-Şekspir görcək.. [S.81]; Oruc yeyənlərə hər nə qədər lən söylər

idim [S.264].


