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Qəzənfər Kazımov – 85
Ötən əsrin 50-ci illərində ana dilimizin Azərbaycan SSR-in
konstitusiyasına dövlət dili olaraq salınmasına cəhd göstərdiyinə
görə sovet rəhbərliyinin qəzəbinə tuş olan, ictimai-siyasi fəaliyyətdən
kənarlaşdırılan, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlişindən sonra bəraət alan Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun öz yaşam
düsturunu ifadə etdiyi sözlərini tez-tez xatırlayıram: “Ayaqlarım cüng
olana qədər yeridim. Bilirdim ki, haradasa dayanmağım tutduğum
yolun sonu demək olardı”.
Bu açıqlama ən kiçik yaşlarından
dayanmadan irəli getməyi həyatının
əsas hədəfi seçmiş ədib soydaşımızın ibrətli ömür yolunun sadə

Onu da yada salaq ki, professor
Dəmirçizadənin heyrətamiz enerji ilə
başladığı, demək olar ki, Azərbaycan
dilçiliyinin bütün sahələrini– fonetika,

Məmmədov, Məmməd Məmmədov
kimi tanınmış alim pedaqoqlardan
dərs almaq qismət olmuşdu. Həmin
say-seçmə müəllimlər cərgəsində
professor Qəzənfər Kazımovun
öz mövqeyi və nüfuzu var idi. Elmi
çevrədə ciddi tədqiqatları ilə diqqəti
cəlb edən Qəzənfər müəllim biz
tələbələrin də sevimli müəllimlərindən
idi.
Qəzənfər Kazımovun əsl
müəllimlərə xas ciddiliyi və
tələbkarlığı tələbələrin dərslərə daha
məsuliyyətlə yanaşmalarına, səylə
çalışmalarına çox kömək edirdi.
İlk kurs çalışmalarımın və sonda
diplom işimin rəhbəri kimi onun bu

rəhbəri milli dilçiliyimizin patriarxlarından biri Əbdüləzəl Dəmirçizadə olub)
mövzusundan da aydın görünür. “Ə.
Haqverdiyevin dramaturgiya dili (“Dağılan tifaq” pyesi əsasında)” dissertasiya işi bu gün üçün də aktualdır. Bu
elmi işdə müəllifin dilə canlı orqanizm
kimi baxdığı, orada gedən prosesləri
loğman kimi izlədiyi, dilin möcüzəli
poetikasını aşkara çıxardığı açıq-aydın görünür.
Qəzənfər müəllim istər
klassiklərin, istərsə də müasirləri
olan yazıçıların dil mühitini, onun
qatlarını, çalarlarını izləyə bilən
alim kimi Azərbaycan ədəbi dilinin
zənginləşməsində onların rolunu

Dilçi alimin zəngin və
mənalı ömür yolu
göstəricisidir. Həyat belədir – bəzən
böyük həqiqətləri sadə deyimlər daha
dərindən anladır. Əvvəl müəllimim,
daha sonra nüfuzlu dilçi alim kimi
tanıdığım, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Kazımovun
apardığı elmi tədqiqatların miqyası
ilə tanış olduqca xayalımda onun da
“ayaqları cüng olana qədər yeriyən”
obrazı canlandı.
Qəzənfər Şirin oğlu Kazımovun
müasir Azərbaycan dilçiliyi məktəbinin
ən görkəmli nümayəndələrindən biri
səviyyəsinə yüksəlməsində, sözsüz
ki, onun istedadı və çalışqanlığı
başlıca rol oynayıb. Təkcə öz dövrünün deyil, bütün zamanların 100
görkəmli şəxsiyyəti sırasında yer
almış Albert Eynşteyn bildirmişdi:
“Elmdə qazandıqlarıma görə istedadımın payına 4-5 faiz düşürsə, çəkdiyim
zəhmətin rolu 95-96 faiz olub”. Bu
baxımdan Qəzənfər müəllimin də
elmi nailiyyətləri onun yorulmaz
fəaliyyətindən qaynaqlanır.
Bu sətirlərin müəllifi olaraq, professor Qəzənfər Kazımovu 1980-ci
illərin əvvəllərindən, Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsində oxuduğum vaxtlardan tanıyıram. Azərbaycan dilçiliyinin
görkəmli simaları sırasında yer alan
bu alim haqqında da, ilk olaraq, ali
məktəb pedaqoqu kimi danışmaq
istəyirəm. 2021-ci ildə 100 yaşını
təntənə ilə qeyd etdiyimiz ADPU-nun
filologiya fakültəsinin tarixində ötən
əsrin 60-80-ci illəri xüsusi canlanma dövrü olmuşdur. Bu mərhələni
professor Əbdüləzəl Dəmirçizadənin
40-cı illərdən bu fakültədə pedaqoji
fəaliyyəti ilə sinxronlaşdırılmış elmi
tədqiqat arealının fundamentallığı və
çoxşaxəliliyi ilə başlayan, sonralar
elmi-filoloji yaradıcılıq laboratoriyasına çevrilən prosesin məntiqi davamı
saymaq olar. Professor Qəzənfər Kazımov həmin mərhələnin yetirməsi və
ən parlaq nümayəndələrindən biridir.

orfoepiya, etimologiya, üslubiyyat,
dil tarixi, həmçinin nəzəri dilçilik
məsələlərini əhatə etmiş, eyni zamanda, tətbiqi dilçilik problemlərinin
həllinə yönəlmiş, genişprofilli elmi axtarış işlərinə təkan vermiş tədqiqatlar
50-60-cı illərdə “Dəmirçizadə
məktəbi”ndə yeni dilçilər nəslinin
yetişməsi ilə nəticələndi. Afad Qurbanov, Həsən Mirzəyev, Azər Hüseynov,
Quşdan Bağırov, Yunis Məmmədov,
Qəzənfər Kazımov və digər gənc
alimlərin ümumi dilçilik, müasir
Azərbaycan ədəbi dili, bədii əsərlərin
dili, dialektologiya, üslubiyyat, nitq
mədəniyyəti, dil tarixi, toponimlər,
həmçinin, etimologiya, leksikologiya, frazeologiya məsələləri, qədim
yazılı abidələr və digər mövzular üzrə
dəyərli tədqiqatları, ərsəyə gətirdikləri
kitab və monoqrafiyalar, bütövlükdə,
Acərbaycan dilçilik məktəbi üçün
böyük töhfə oldu.
Ötən əsrin 70–80-ci illərində
ADPU-nun filologiya fakültəsində
oxuyan tələbələr nəslinə İmran
Babayev, Fərhad Fərhadov, İsmayıl
Şıxlı, Məmmədbağır Həyatzadə,
Həsən Mirzəyev, İsrail Mustafayev,
Alməmməd Alməmmədov, Afad
Qurbanov, Azər Hüseynov, Xeyrulla

tələbkarlığı məni elmi axtarışlara
möhkəm bağlayırdı. Lakin o zaman,
dayım, professor Həsən Mirzəyevlə
yaxın münasibətlərinə baxmayaraq, onun belə sərt tələbkarlığı
mənə qədərindən artıq görünürdü.
Həsən müəllimə bu barədə yüngülvari gileylənəndə o, gülümsəyərək
müdrikcəsinə demişdi: “Qızım,
ağladan yanında oturanlar heç vaxt
peşman olmazlar”.
Doğrudan da, professor Qəzənfər
Kazımovun hər tələbində, iradında
bir müəllim və alim vicdanı, onun
yetirməsini özü səviyyəsində görmək
istəyi ifadə olunurdu. Onun bu
ciddi qayğıkeşliyini namizədlik və
doktorluq işlərimin müdafiəsi, elmi
məqalələrimin müxtəlif nəşrlərdə
dərc olunması zamanı gördüm və
gərəkliyinə də şahid oldum.
Ciddi tədqiqatçı olan Qəzənfər Kazımovu bir çoxlarından fərqləndirən
cəhət barədə deyim ki, onun dilçiliyin istənilən sahəsi üzrə apardığı
tədqiqatların məcmusu həmin sahə
üzrə təkcə nəzəri deyil, həm də praktik nəticələrlə hesablanır. Bu, tədqiqat
sahəsinə dil tariximizin öyrənilməsi
də daxil olan Qəzənfər müəllimin
namizədlik dissertasiyasının (elmi

və xidmətini dəqiqliklə göstərə bilir.
O, keçmişin Azərbaycan torpağına
vurduğu silinməz möhür olan toponim
və etnonimləri tədqiq edərkən onların
izi ilə Azərbaycan dilini yaşadan,
qoruyan və zənginləşdirən xalqımızın
keçib gəldiyi tarixi yola işıq salır, onun
yaratdığı mədəniyyətin dərinliklərinə
nüfuz edə bilir.
Azərbaycan dilinin sintaksisini tədris edən Qəzənfər müəllim
sintaktik quruluşun yaranmasında
nitqin funksionallığını xüsusi olaraq
qabardırdı. Milli dilçiliyimizə “Müasir
Azərbaycan dili, Sintaksis” kimi fundamental dərslik bəxş etmiş professorun
tədqiqatında həmin funksionallığın
yalnız qrammatik normalarda ifadə
olunmadığı aşkara çıxarılıb. Biz isə
bir vaxt professorun mühazirələrinə
qulaq asarkən Qəzənfər müəllimin
dilçilik fəlsəfəsində nəyin açıq-aşkar vurğulandığının bir o qədər də
fərqində olmamışdıq.
Alimin apardığı tədqiqat işlərinin
ən böyük meyarı o tədqiqatların
nəticələrinin gərəkliyidir. Bizim
tələbəlik illərimizdə professor
Qəzənfər Kazımov üfüqdə görünən
uğurlarının fonunda yetirmələrinə də
bu həqiqəti təlqin edirdi. Bu gün alimin elmi axtarış arenasının genişliyini
əks etdirən və tədqiqatlarının əsas
predmeti olan Azərbaycan dilinin
qrammatikası və onun tarixi, üslubiyyat məsələləri, dilçilik nəzəriyyəsi və
digər sahələri əhatə edən 2 dərsliyi,
10 monoqrafiyası və 10 cildlik “Seçilmiş əsərləri” zəngin bir yaradıcılığın
çəkisini və gərəkliyini əks etdirir.
Doğrudan da, sevimli müəllimimizin
illər öncə bizə öyrətdiyi kimi: “Hər bir
insan ömrünün mənası onun yararlılığı ilə ölçülür”.

Mahirə HÜSEYNOVA,
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələr
üzrə prorektoru, filologiya elmləri
doktoru, professor
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Unudulmaz səsi ilə qəlbləri
ovsunlayan sənətkar
Bir vaxtlar Filarmoniyada onun konsertlərinə bilet tapmaq müşkül məsələ
idi. Oxuyardı, nəğmələri ürəklərə hopardı, şaqraq musiqi sədalarından
Filarmoniyanın divarları titrəyərdi. Tamaşaçıların alqışları altında mahnılar,
muğam parçaları bir-birini əvəz edərdi. Xalq artisti Sara Qədimovanı sevirdilər.
Təkcə paytaxtımızda yox, regionlarda da onun həvəskarları çox idi. Tez-tez
rayonlara qastrollara gedən Sara xanımı böyük coşqu ilə qarşılayardılar. Xalq
artistləri Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Tükəzban İsmayılova, Rübabə
Muradova, Əbülfət Əliyev kimi müğənnilərlə birlikdə Azərbaycanı qarış-qarış
gəzər, maraqlı konsert proqramları ilə çıxış edərdi.
Bu bənzərsiz müğənninin səsinin
sehrindən ayrılmaq olmurdu. Hansı mahnını, təsnifi, muğamı oxuyurdusa, onu
özününküləşdirirdi. O, ömrünün sonuna
qədər eyni şövqlə oxudu, səsi elə gənclik
illərində olduğu kimi təravətli qalmışdı.
Şairlərimiz onu gözəl şeirlərilə vəsf
etmişdilər. Xalq artisti Leyla Bədirbəyli xatırlayırdı ki, bir dəfə Sara Qədimova Səməd
Vurğun, Qurban Pirimov, akademik Heydər
Hüseynov, Vera Şirye, Zülfü Adıgözəlovla
birlikdə qatarla cəbhə bölgələrinə gedirdik.
Səməd Vurğun gənc Saraya yaxınlaşıb
soruşdu: - Qızım, gözəl səsin var. Bir neçə
konsertində olmuşam. Oxumağın xoşuma

gəlir. Cəbhədə əsgərlər üçün nə oxuyacaqsan?
Sara ayağa qalxıb imtahan verən şagird
kimi əllərini yanına saldı:
– “Segah” muğamını, Üzeyir bəyin “Şəfqət
bacısı”, “Kürdün gözəli”, “Qubanın ağ alması”
mahnılarını, – deyə cavab verdi.
Səməd Vurğun nə fikirləşdisə, elə bizim yanımızda cibindən “Avrora” siqaretini
çıxarıb, onun qutusu üstünə bir şeir yazıb,
Saraya uzatdı. Bu şeiri sənə həsr edirəm.
Onu əzbərlə və “Segah” üstündə oxu, - dedi.
Bu, “Ala gözlər” şeiri idi.
Yenə qılıncını çəkdi üstümə,
Qurbanı olduğum o ala gözlər.
Yenə cəllad olub durdu qəsdimə,
Qələm qaş altında piyala gözlər.
Gərdəni minadır, boyu tamaşa,
Ay da həsəd çəkir o qələm qaşa.
Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa,
Yanıb şölə saçır camala gözlər.
Əlbəttə, Sara xanım bu beytləri dönədönə segah üstə oxudu.
Əslən Ağdamın Abdal-Gülablı kəndindən
olan Sara Qədimova Bakıda anadan olmuşdu. Əmək fəaliyyətinə 1941-ci ildə Müslüm
Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi başlamışdı.
İstedadı sayəsində qısa müddət ərzində

müğənni kimi tanınıb, dinləyicilərin böyük
məhəbbətini qazanmışdı. Azərbaycan Dövlət
Opera və Balet Teatrında aparıcı partiyalarda çıxış edən Sara Qədimovanın adı opera
səhnəsində yaratdığı Leyli və Əsli obrazları
ilə yadda qalıb. Onun oxuduğu “Bayatı-Şiraz”, “Şur”, “Şahnaz”, “Qatar”, “Mahur-hindi”, “Xaric segah” muğamları və müxtəlif
Azərbaycan xalq mahnıları ifaçılıq sənəti
tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Müğənninin
ifasında “Qarabağ şikəstəsi” isə Azərbaycan
musiqisi tarixində özünəməxsus yer tutur.
Xalq musiqisinin incəliklərinə dərindən
yiyələnmiş Sara xanım ifa üslubu ilə milli
musiqi xəzinəmizi zənginləşdirən böyük
sənətkarlardan olub. O, dərin tarixi köklərə
və ənənələrə malik Azərbaycan xanəndəlik
məktəbində layiqli yer tutaraq, inkişafına öz
töhfəsini verib. Dinləyicinin daxili aləminə
nüfuz etmək, onda güclü emosional təsir
yaratmaq bacarığı Sara Qədimova yaradıcılığının xarakterik xüsusiyyəti idi. Müğənninin
altmış ildən artıq bir dövrü əhatə edən
yaradıcılığının başlıca qayəsi Azərbaycan
mədəniyyətinə xidmət göstərmək olub. Milli
mədəniyyətimizi dəfələrlə xarici ölkələrdə
böyük uğurla təmsil etmiş Sara Qədimova
Azərbaycan xalq musiqisini müxtəlif xalqların nümayəndələrinə sevdirə bilib və çıxış
etdiyi ən mötəbər səhnələrdə dərin rəğbətlə
qarşılanıb.
Sara Qədimovanın sənətkar kimi
yetişməsində Hüseynqulu Sarabski, Xan Şuşinski, Seyid Şuşinski kimi qüdrətli ustadların
böyük təsiri olub. O, öz sələflərinin layiqli davamçısı olaraq ömrünün sonuna kimi klassik
ifaçılıq ənənələrinə sadiq qalıb.
Müğənninin altmış ildən artıq bir dövrü
əhatə edən yaradıcılığının başlıca qayəsi
Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət göstərmək
olub. Sara Qədimovanın milli musiqimizə
hədsiz sədaqətlə səciyyələnən həyat yolu
gənc xanəndələr nəsli üçün daim örnək
olacaq.
Sara xanım SSRİ-nin “Şərəf nişanı”,
Azərbaycanın “Şöhrət” ordenləri ilə təltif edilmişdir. Bu böyük sənətkar 2005-ci il mayın
12-də vəfat etmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Bir kəndin şəhid ailələri ilə görüş… DOST Agentliyi ilə ATMU arasında
Anlaşma memorandumu imzalanıb

Gədəbəyin Novoivanovka kəndində Vətən
müharibəsi şəhidləri Məmməd Əliyevin, Bayram
Qasımovun, Elmar Cəfərovun, Şəhriyar Hacıyevin
və Vüsal Hüseynovun ailə üzvləri ilə keçirilən görüş
uzun müddət yaddan çıxmayacaq. Çünki rayon icra
hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edən Natiq
Nağıyevin, aparatın məsul işçilərinin, hüquq-mühafizə
orqanları rəhbərlərinin iştirak etdiyi bu görüş təkcə
təsəlli vermək, şəhid ailələrinin dərd-sərlərinə şərik
olmaq, problemlərini öyrənmək, kömək əlini uzatmaq
üçün deyildi. Bu görüş bir qürur ünvanı idi, dövlətə,
Prezidentimizə sonsuz məhəbbət və inamın nümayiş
olunduğu məkan idi!
...Vətənimizin bütövlüyü
və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda
canlarından keçən şəhidlərin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edildikdən sonra

Natiq Nağıyev şəhidlərə
Allahdan rəhmət, ailələrinə
səbr dilədi. O, 44 günlük Vətən müharibəsində
yüzlərlə gədəbəyli gəncin
də qəhrəmanlıqla döyüşdü-

yünü, adları Vətən tarixinə
qızıl hərflərlə yazılan
şəhidlərimizin sırasında
dayandığını, daim hörmət
və ehtiramla yad edildiyini, gələcək nəsillərə örnək
olduğunu söylədi.Tarixi
Qələbənin şəhidlərimizin qanı
bahasına əldə edildiyini vurğuladı və belə vətənpərvər,
mərd, qəhrəman övladlar
böyütdüklərinə və oğullarının
şəhadətə yüksəlmə xəbərini
qürur hissi ilə qarşıladıqlarına görə şəhid anaları,
şəhid ataları qarşısında baş
əydiyini bildirdi, təşəkkür etdi.
Dövlətimizin və xalqımızın
hər zaman şəhidlərin əziz
xatirəsini uca tutacağını,
onların diqqət və qayğısı

ilə əhatə olunacağını qeyd
etdi. Dedi ki, şəhid ailələrinin
hüquqlarını müdafiə etmək,
onların sosial-iqtisadi və
mənəvi problemlərinin daha
səmərəli həllinə köməklik
göstərmək məqsədilə “Yaşat”
Fondunun və yerli icra
hakimyyəti orqanlarının strukturlarında “Vətən müharibəsi
iştirakçıları və şəhid ailələri
ilə işin təşkili şöbəsi”nin
yaradılması, şöbə müdirinin
və böyük məsləhətçinin də
qazilərin arasından seçilməsi
şəhid ailələrinə və Vətən
müharibəsi iştirakçılarına
dövlət qayğısının bariz
nümunələrindən biridir.
Natiq Nağıyev daha sonra
şəhid ailələrinin problemlərini
və onları narahat edən
məsələləri dinlədi. Səslənən
müraciətlər arasında şəhid
adlarının əbədiləşdirilməsi,
xatirə lövhələrinin
düzəldilməsi və bir sıra
digər məsələlər var. Əksər
müraciətlər elə yerindəcə həll
olundu.
Şəhid ailələri onlara
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı
İlham Əliyevə və Birinci
vitse-prezident Mehriban
Əliyevaya minnətdarlıqlarını
bildirdilər.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST) ilə
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti (ATMU) arasında
birgə əməkdaşlığa dair Anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədi
DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov və
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru İlham
Mədətov imzalayıblar.
ATMU-nun rektoru İlham Mədətov
memorandumun qarşılıqlı əməkdaşlığın
geniş spektrlərini əhatə edəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə, qısa müddət
ərzində sosial sahədə brendə çevrilən
DOST Agentliyinin təcrübəsi artıq xarici

ölkələr tərəfindən öyrənilir.
DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin
sədri Fərid Məmmədov vurğulayıb ki,
rəhbərlik etdiyi qurumun əsas məqsədi
sosial təminat və məşğulluq sahəsində
vətəndaş məmnunluğunun təmin

edilməsidir. Bu sahədə ATMU-nun
potensialına böyük ümid etdiyini bildirən
Fərid Məmmədov imzalanan memorandumun hər iki qurum üçün müsbət
nəticələr gətirəcəyini qeyd edib.
Memoranduma əsasən, tərəflər
qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi, birgə
proqramların təşkili, tələbələrin dövlət
xidmətləri sahəsində bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması istiqamətində
razılığa gəliblər. İmzalanan sənəd innovativ təşəbbüslərin həyata keçirilməsini,
araşdırma, statistika və təhlillərin aparılmasını və digər məsələlər üzrə birgə
fəaliyyətin təşkilini də əhatə edir.
Birgə əməkdaşlıq platformasının hazırlanması, dövlət xidmətləri sahəsində
innovativ və yüksək texnologiyalara
əsaslanan həll yollarının tapılması ilə
bağlı maddələr də memorandumda
əksini tapıb.
Razılaşma çərçivəsində Azərbaycan
Turizm və Menecment Universitetinin bakalavr və magistr tələbələrinin
müxtəlif könüllü və təcrübə proqramlarında iştirakı təmin ediləcək. Bununla
yanaşı, Agentliyin əməkdaşları da
universitetin tədris-innovasiya infrastrukturundan yararlanacaq, DOST
könüllüləri isə universitetin gənclər üçün
təşkil edilən təlim proqramlarında iştirak
edəcəklər.
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