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Dos ye: Ca mal Yu sif za də 1941-ci 
il də Lən kə ran şə hə rin də ana dan 
olub. Or ta mək tə bi bi tir dik dən 
son ra Ba kı da ADU-nun ta rix fa-
kül tə sin də təh sil alıb (1960-1965). 

Tə lə bə lik il lə rin də bə dii ya ra dı-
cı lı ğa baş la yıb. 

Azər bay can So vet En sik lo pe di-
ya sın da el mi re dak tor, bö yük el-
mi re dak tor və zi fə lə rin də iş lə yib. 
“Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze ti 
re dak si ya sın da teatr, ki no və mu-
si qi şö bə sin də ədə bi iş çi, son ra 
şö bə mü di ri olub.

Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri 
Şir kə tin də Ədə bi dram ve ri liş lə ri 
baş re dak si ya sı baş re dak to ru nun 
müavi ni, Azər bay can Te le fi lm 
Ya ra dı cı lıq Bir li yi nin baş re dak-
to ru olub. Onun “Dağ lar ar xa sız 
ol mur”, “İtil get lər”, “Kim də li, 
kim ağıl lı”, “Ölü mü köy nək dən 
ke çi rən oğul”, “Sa ba ha ömür pa-
yı qa za nan lar” və s. pyes lə ri ta-
ma şa ya qo yu lub.

“Lən kə ran nəğ mə si”, “At lı lar, 
qa nad lı lar”, “Yol için də mil yon 
seç dik”, “Pa yız dan gə lən lər”, 
”Ümid dən ke çən yol” və “Kü lə yi 
döy mək ol maz” ad lı şeir ki tab la-
rı nın müəl li fi  dir.

- Ca mal müəl lim, Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si nin 
ilk ilin də cə ana dan ol-
mu şu nuz. Uşaq lı ğı nız 
ne cə ke çib?
- Lən kə ran da ana-

dan ol mu şam. Bəy 
nəs lin də nəm. 1918-ci 
il də Azər bay can, so-
vet qo şun la rı tə rə fi n-
dən iş ğal olu nan da 
ba bam gi lin bü-
tün var-döv lə ti ni 
mü sa di rə edib-
lər, mülk lə ri-
mi zi bağ ça ya, 
mək tə bə, uşaq 
evi nə çe vi rib lər. 
Qo hum la rı mız 
ara sın dan tu-
tu lan lar, mü-
ha ri bə yə ge dib 
qa yıt ma yan lar 
və ya xa ric də qa-
lan lar olub. Ailə-
də beş uşaq idik.

Ha mı mız da ali təh sil al mı şıq. 
Ümu miy yət lə, bi zim nə sil el-
mə ma ra ğı ilə ta nı nır. Qa ra man 
tay fa sın da nıq, on lar vax ti lə bu-
ra dan Tür ki yə yə kö çüb, am ma 
müəy yən sə bəb lər dən ora dan 
ge ri qa yıt ma lı olub lar. Bu na gö rə 
də in di Azər bay can da qa ra man-
lı lar la bağ lı yer ad la rı çox dur. 
Neft ça la da, Kür də mir də, Sal yan-
da Qa ra man lı kən di, Göy çay da 
Qa ra man məs ci di var. Ədə biy yat 
və in cə sə nət lə bi zim nə sil də da-
ha çox iki nə fər məş ğul olub. Bi ri 
da yım dır - şərq şü nas lıq fa kül-
tə sin də təh sil alıb, şeir lər ya zıb, 
am ma ca van ya şın da ca və rəm 
xəs tə li yin dən dün ya sı nı 
də yi şib, bi ri də ba bam 
Nə cəf qu lu - me se nat 
olub, özü şeir yaz-
ma sa da, ədə biy-
ya tı, ədə biy yat çı-
la rı se vib, evin də 
daim şeir məc li-
si dü zən lə yib. 
De mək olar, 
ə d ə  b i y  y a  t a 
bağ lı lıq mən də 
ge ne tik dir. 

- Bu nun la be lə, ədə biy yat yox, 
ta rix fa kül tə si ni bi tir mi şi niz. 
Fərq li ix ti sas seç mə yi ni zə sə bəb 
nəy di: dəb, yox sa par ti ya hö ku-
mə tin də təm sil olun maq ar zu-
su? 
- Yox, ta ri xə də çox bö yük ma-

ra ğım var dı, üs tə lik, o vaxt bu 
fa kül tə yə da xil ol maq çox çə tin 
idi. 750 abi tu ri yent dən yal nız 25 
nə fə ri se çi lə cək di. Ta le də elə gə-
tir di ki, qə bul olun dum və ora da 
oxu dum. Am ma mə zun olan dan 
son ra tə yi nat al maq vax tı ça tan-
da el min ar xa sın ca get mə dim. 
“Kom so mol”a yön lən dir mək is-
tə di lər, onu da qə bul et mə dim, 
de dim ki, ya ra dı cı lıq la məş ğul ol-
maq is tə yi rəm. 

- Bəs ne cə ol du ki, bə dii ya ra dı-
cı lı ğı seç di niz? Yə ni nə za man-
dan ya zır dı nız?
- Ədə biy ya ta xü su si ma ra ğım 

ol sa da, üçün cü kur sa dək şeir 
yaz ma mı şam. Ələk bər Sa lah za-
də, İsa İs ma yıl za də, İsi Mə lik za-
də, Va qif Sə mə doğ lu, Sey ran Sə-
xa vət, Ra miz Röv şən... bir söz lə, 
elə bir mü hi tə düş düm ki, is-
tər-is tə məz bir də gör düm, mən 
də ya zı ram. Qə tiy yən şair lik id-
diam yox idi, ne cə ol du sa, “Mə-
nə na ğıl da nı şın” ad lı bir şeir 
ya za sı ol dum, dost la ra oxu dum, 
tə kid et di lər ki, bun dan son ra 
da yan ma dan ya ra dı cı lıq la məş-
ğul olum. Rə sul Rza bi zi – sər-
bəst şeirə me yil edən is te dad lı 
gənc lə ri hi ma yə si nə gö tür dü, 
çap olun ma ğı mı za yar dım gös-
tər di, son ra da bi zi en sik lo pe-
di ya da işə də vət et di. Gün lə rin 
bir gü nün də “Ədə biy yat” qə-
ze tin də mə nim yaz dı ğım “Qış” 

ad lı uşaq şeirim lə bağ lı 
mə qa lə çıx dı, ora da 

müəl lif Rə sul Rza 
mə ni bö yük Sa-
bir lə mü qa yi-
sə edir di. Heç 
g ö z  l ə  m i r -
dim. Son ra 
iş elə gə tir di 
ki, “Ədə-
b i y  y a t ” 
q ə  z e  t i  n i n 

i n  c ə  s ə  n ə t 
şö bə sin də ça-

lı şa sı ol dum. 

- İlk ki ta bı nı zı ne cə xa tır la yır-
sı nız? Oxu cu la rın və ədə bi tən-
qi din reak si ya la rı si zi qa ne et-
di mi?
- “Lən kə ran nəğ mə si” ad lı ilk 

şeir lər ki ta bım gec işıq üzü gör-
dü. Ha mı mı zın – Ra miz Röv-
şə nin, Sey ran Sə xa və tin və bir 
ne çə baş qa şairin ki ta bı da ey ni 
se ri ya al tın da çıx dı. Reak si ya lar 
tə zad lıy dı. Am ma is tə ni lən hal-
da, ki tab oxu nur du. Əli Kə rim 
və Rə sul Rza baş da ol maq la, bi-
zə dəs tək ve rən qrup var dı. Ye ri 
gəl miş kən, de yim ki, ba rəm də ilk 
mə qa lə ni 1966-cı il də Əli Kə rim 
ya zıb. Am ma bi zim seç di yi miz 
yol klas sik for ma dan bir qə dər 
fərq lən di yi üçün əv vəl o qə dər də 
asan qə bul olun mur du. Bu nun la 
be lə, za man la 60-70-ci il lər də ya-
ran maq da olan ədə bi nə sil Azər-
bay can ədə biy ya tı nın avan qar dı-
na çev ril di. 

- Si zin lə ey ni vaxt da ədə biy ya ta 
gə lən im za lar bu gün ge niş oxu-
cu küt lə si nə yax şı ta nış ol sa da, 
Ca mal Yu sif za də san ki pro ses-
lər dən bir qə dər kə nar da qal dı. 
Ne cə dü şü nür sü nüz, bu na sə bəb 
nə dir?
- Val lah, nə de yim... Ədə-

bi dər gi lər də mün tə zəm çap 
olun mu şam. Am ma mən həm 
də dra ma tur qam axı, beş bey-
nəl xalq fes ti val da iş ti rak et mi-
şəm, onun iki sin də qa lib gəl mi-
şəm. Bun dan baş qa, iyir mi iki 
il “Ədə biy yat” qə ze tin də Teatr, 
ki no şö bə si nin mü di ri ol mu-
şam, bu da xey li za ma nı mı alıb. 
Son ra ki no ilə məş ğul ol mu şam. 
Yet mi şə ya xın sə nəd li fil min 
sse na ri müəl li fi yəm. Özü nü 
rek la ma cəhd et mə mi şəm, ədə bi 
təd bir lər də çox gö zə gir mə mə-
yə ca lış mı şam. Son vaxt la ra dək 
te le vi zi ya da ça lış mı şam, Azər-
bay can Te le film Ya ra dı cı lıq Bir-
li yin də baş re dak tor iş lə mi şəm. 
De məz dim ki, mən diq qət dən 
kə nar da qal mı şam. Üs tə lik, bi-
zim nəs lin təm sil çi lə ri hə mi şə 
bir-bi ri nə diq qət lə ya na şır, bir-
bi ri ni qiy mət lən di rir lər. Mə sə-
lən, rəh mət lik Va qif Sə mə doğ lu 
na dir hal lar da şarj çə kər di. Çox 
ya xın dost idik, bir də fə şək li mi 
çə kib üs tü nə za ra fat la yaz mış dı: 
“Xəs tə da hi”. De mək is tə di yim 
bu dur ki, ədə bi mü hit də dost-
luq mü na si bət lə ri miz hə mi şə 
olub, elə in di də var. Mə sə lən, 
bu gün də Fik rət Qo ca dan so-
ruş san, mə ni xey li tə rif lə yə cək. 

- Am ma bu ya xın lar da sayt lar-
dan bi ri nə ver di yi niz açıq la ma-
da özü nü zə qar şı la qeyd lik dən 
gi ley lən miş di niz. Konk ret itt  i-
ham da var dı – Azər bay can Ya-
zı çı lar Bir li yi si zin yu bi ley ya-
şı nı zı gör məz lik dən gə lib. 
- Mən yu bi le yi min ke çi ril mə si 

üçün mü ra ciət et mə mi şəm. Onun 
qeyd olun ma ma sı nı da on la rın 
gü na hı he sab et mi rəm. Çün ki 70 
ya şım da da, 75 ya şım da da dü-
şün mü şəm ki, la zım bil sə lər, mə-
nim lə bağ lı rəs mi bir təd bir ke çi-
rə cək lər. Yox sa məc lis qur ma ğa 
nə var ki? Ge dib de yə rəm, “Na tə-
van” klu bu nu ve rin, sa bah dost-
ta nı şa de yim, yı ğı şıb gəl sin lər. 
Am ma be lə sə viy yə də yu bi ley 
ke çir mə yi özüm də is tə mə rəm. 
Təş ki lat la zım bi lir sə, özü elə sin. 
Elə mə sə lər də, sağ ol sun lar. Mən 
on la ra nə de yə bi lə rəm ki?

- Bu gün kü ədə bi pro ses lər də, 
ədə biy ya tı mız da han sı ten den-
si ya lar özü nü gös tə rir?
- Bi lir si niz ki, bi zim nəs lin tex no-

lo gi ya ilə prob lem lə ri var, ona gö rə 
də sayt lar dan mətn oxu ya bil mi-
rəm. Dər gi lə ri, qə zet lə ri iz lə yi rəm, 
ki tab la rı alı ram. Ədə bi pro ses lə 
bağ lı ya zı la rım çı xır. Mə sə lən, bu 
ya xın lar da Sey ran Sə xa və tin 70 il li-
yi nə həsr olun muş mə qa ləm “Azər-
bay can” jur na lın da dərc olun du. 
Ye ri gəl miş kən, jur nal mə nim 70 
il lik yu bi le yi mi qeyd et miş di, am-
ma 75-də unut du lar... Ney lə mək 
olar, dün ya qə liz dün ya dır... Ədə-
bi pro se sə gə lin cə, dü şü nü rəm ki, 
əsas prob lem in tel lek tin, mü ta-
liənin az lı ğı dır. “60-cı lar” in tel lek-
tual ba xım dan çox güc lü idi lər, ba-
za bi lik lə ri var dı, bə dii ədə biy ya tı 
ac göz lük lə oxu yur du lar. Mə sə lən, 
çox na dir adam Va qif Sə mə doğ lu 
ilə mu si qi möv zu sun da söh bət edə 
bi lər di. Va qif mu si qi ni nə də rə cə də 
bi lir di sə, şeiri də elə bi lir di. Müasir 
ədə bi mü hit də bun la rı gö rə bil mi-
rəm. Bu gün ço xu nun mət nin də 
şeir var, poezi ya yox dur. Çox za-
man poezi ya ilə şeiri qa rış dı rır lar. 
Şeiri is tə ni lən adam ya za bi lər, he-
ca, qa fi  yə sis te mi ni göz lə mək dən 
asan nə var, am ma poezi ya ya ra-
na caq mı – sual bu dur. Bə zən biz də 
şeir ma raq lı de yim tər zi nin üzə rin-
də qu ru lur, am ma içə ri sin də mə na 
ol mur. Qı sa sı, be lə de yər dim, bi zim 
poezi ya da dra ma tur gi ya ça tış mır – 
nə dən baş la yıb, nə də qur ta ra caq-
la rı nı bil mir lər, bu na gö rə də şeir, 
oxu yub bi tən ki mi yad dan çı xır... 

Rəbiqə NAZİMQIZI
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Dos ye: Ca mal Yu sif za də 1941-ci Ha mı mız da ali təh sil al mı şıq. 

Bəl kə, ölüm var sa, se vil mə yə sən?
Bəl kə, sev mə yə sən? Bəl kə, se və sən?
Bəl kə, ruh de di yin al-qır mı zı qan?
Bəl kə, tor paq üs tə cən nət mey və si,
Bəl kə, tor paq alt da to xum du in san?
Bəl kə də hər da hi tən ha bir də li?
Bəl kə də hər də li tən ha bir da hi? - Sir di, İLA Hİ!
Bəl kə, göz ya şı dı? Bəl kə, sır sı ra?
Bəl kə, kəh rə ba dı ya ğış dam la sı?
Bəl kə, pi şik lə ri ma raq öl dü rüb?
Bəl kə, mə həb bə ti Məc nun sön dü rüb?
Bəl kə, qa til lə ri qa til elə yən ha kim di an caq?
(onun da qət li nə fər man ola caq!)

Bu mis ra la rın müəl li fi Ca mal Yu sif za də-
dir. Sa də, zəh mət keş, tə va zö kar adam, 
ma raq lı mü sa hib dir. Şeir lə ri haq qın da 
az da nı şır. An la şı lan dır. De yir ki, bu 

əsər lər onun sə si, ru hu, ağ rı sı, nəb zi olan duy ğu la rı nın 
rəng li si lueti dir: “Gö rən bi lər! Du yan bi lər! Se vən bi lər! 
Ölən bi lər!” 
Be lə lik lə, “Ay dın yol” qə ze ti nin bu də fə ki mü sa hi bi bu 
ya xın lar da 75 il lik yu bi le yi ni qeyd et miş şair Ca mal Yu-
sif za də dir.

“Müasir ədəbi prosesdə 
əsas problem intellektin, 
mütaliənin azlığıdır”


