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Məzuniyyətdə olduğumçün görkəmli alimi ‐
miz Qəzənfər Paşayevin yubileyindən gec xə ‐
bər tutdum. Dərin hörmət bəslədiyim Qə zənfər
müəllim haqqında bir neçə kəlmə təb rik sözü
yazmaq istədim, amma qeyri‐ixtiyari sırf yubi‐
ley yazısından fərqli bir mətn alındı. Adə tən,
yubiley yazılarında yubilyara onun gör  düyü
işləri xatırladır, xidmətlərini sada la yırlar. Guya
özü bunlardan xəbərsizdir. Qə zən fər müəlli min
ədəbiyyatşünaslığımız, folk lor şünas lığımız sa ‐
hə sində səmərəli fəa liy yəti, klassik lərimiz və
çağdaşlarımız barə sində qiymətli məqalə lərini
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mən də bilirəm, ədəbi ictimaiy yətimiz də bilir,
o, özü də bilir. Bu günlərin, həftələrin mət ‐
buatına nəzər at dıqca neçə‐neçə səmimi
yazılarda bu örnəklər sadalanır. Yazı lanları tək ‐
rar etmək istəmirəm, yalnız bir məsələnin üzə ‐
rində durub önəmli bir mövzudan yazmaq
niy yətindəyəm: Qə zən fər Paşa yevin İraqda ya ‐
şayan soydaşları mızın – bu gün özlərini “türk ‐
 man” adlan dıranların – öl kə miz də tanıdılma‐
  sında, tədqiqatında və təb liğində misilsiz ro ‐
lundan söz açmaq istə yirəm. Stalin bizim adı mızı
dəyişdirib “siz türk deyil, azər baycanlısınız”
dediyi kimi, hakim ərəb şo vi nist ləri də əzəl ‐
dən İraqda yaşayan türk ləri tür kiyəlilərdən
ayırmaq üçün “türkman” ad lan dırmışlar. Xə ‐
zərin o tayında yaşayan qar daş larımız türk mən ‐
lər də oğuz boyun  dandırlar, qan qohum ları mız‐
 dan dırlar, amma İraqdakı türkmanlar dilləri
etibarilə o türk mənlərə yox, bizə daha ya xın ‐
dırlar. Hətta dil etibarilə Türkiyə türk lərin dən
daha artıq bi zə, Azəri türklərinə doğma dırlar.
Yadıma gə lir, hələ sovet dönə mində Vaqifin
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yubileyinə İraqdan gələn bir alim (yanılmı ‐
ram sa Şakir Sabir) addaşlarıyla tanış olmaq ‐
çün Türkmə nis tana getmişdi, son ra Bakıya
qay ıdanda onlardan çox bizimlə yaxın olduq ‐
larını deyirdi. İraqda yaşayan soydaşlarımızın
yazılı mətn ləri Türkiyə türk cəsinə uyğun ol ‐
duqları halda – şifahi ədə biyyatları – yəni sa ‐
də xalqın danış dığı dildə yaranmış örnəklər –
bizim bayatı ların əkiz qardaşları xoyratlardır.
Xoyratlar isə qeydsiz‐şərtsiz bizimlə eyni dil ‐
dədir. Qə zən fər Paşa yevin dönə‐dönə nəşr et‐
dirdiyi İraq‐türkman folkloru nümunələri bu  nu
mü bahisəsiz təs diq edir. Mənimçün qəri bə bir
kəşf oldu ki, uzun illər Türkiyədə yaşayan,
burada universitet açan, həkim kimi də, iş ada ‐
mı kimi də, maarifçi kimi də şöhrətlənən İh san
Doğra macı İraq türklərinin dilinin özəl liyini
xüsusi vurğuladı. Füzulinin yubileyi ilə bağlı
Qəzən fər Paşayevin də iştirak etdiyi İraq səfə ‐
ri miz dən sonra yenə də Füzuli tədbirləriylə
bağlı Türkiyəyə getmişdim. Tədbir İhsan Doğ ‐
 ra ma cının yaratdığı Bilkənt Universi te tin də
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keçirilirdi. Yubiley gecəsi ərəfəsində İh san
bəy lə görüşdüm, onun vətəninə – İraqa, Kər ‐
kükə getdiyimizi söylədim. O vaxt İraq blo ‐
kadada idi. Uçaqla getmək mümkün deyildi.
İhsan bəy: “Bəs İraqa necə getdiniz?” – deyə
xə bər aldı. “Arabayla” – dedim. İhsan bəyin
göz  lə rində şıltaq bir təbəssüm gördüm. “Ara   ‐
ba ya nə qoşmuşdular at, ya öküz?” – dedi. Ba ‐
şa düş düm ki, İhsan bəy Türkiyə türkcəsində
ol duğu kimi avtomobilə araba deyilməsini
qə bul etmir.

Kərkükdə isə Qəzənfər müəllim İraq türk ‐
lərinin başqa bir dəyərlı ziyalısıyla Әta Tərzi ‐
başıyla görüşdürdü bizi. Qəzənfər müəllimlə
və nümayəndə heyətimizin bir sıra başqa
üzv  ləri ilə birlikdə bu nurani ağsaqqalı evin ‐
də ziyarət etdik. Mənimçün bu görüşün özəl
əhəmiyyəti vardı. Axı hələ çox illər bundan
qa baq Rəsul Rza İraq səfərindən böyük bir
mə nəvi sərvətlə qayıtmışdı, Әta Tərzibaşının
tər  tib etdiyi üçcildlik xoyratlar kitabını gətir ‐
mişdi və bu səfəri haqqında “Uzaq ellərin ya ‐
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xın töhfələri” adlı məqalə yazmışdı. O vaxt
gənc araşdırmaçı olan Qəzənfər Paşayevlə bir ‐
likdə xoyratları ayrıca kitab şəklində də nəşr
etdirmişdilər. Haşiyə olaraq onu da qeyd edim
ki, türk dünyası yazarları toplan tısında Әta
Tərzibaşıya ödül verilməsini təklif etdim və
təklifim qəbul olundu. Eşitdiyimə görə, bu
ödül rəhmətlik Әta bəyi ömrünün son illərin ‐
də çox sevindirmişdi.

Sonralar Qəzənfər Paşayev davamlı araş ‐
dırmalar nəticəsində Xoyratlar kitabının yeni,
daha genişləndirilmiş və əlavələr edilmiş nəş ‐
rini hazırladı. Atam da artıq dünyasını də yiş ‐
mişdi. Qəzənfər müəllim yanıma gəldi, belə
bir kitabı atamın məqaləsini önsöz verməklə
çapa hazırladığını bildirdi, buna görə məndən
bir növ icazə, ya xeyir‐dua al maq istədiyini
söylədi. Doğrusu, təəccüb qaldım. Bizim za‐
manda nadir alicənablıq ör nəyi idi bu. Təbii
ki, Qəzənfər müəllimə tə şəkkür etdim və bö ‐
yük uğurlar dilədim. Bun dan sonra da Qə ‐
zən fər müəllim İraq türk manlarına marağın
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oyanmasında xidməti olan, onların folkloru
haqqında ilk soraq ve rənlərdən Rəsul Rzanın
adını daima sayğıyla anır. Bu günlərdə “Әdə ‐
biyyat qəzeti”ndə dərc olunmuş söhbətində də
Rəsul Rzanın bu sahədə etdiklərini unu dan, ya
unutdurmağa çalışanlara atamın xidmətini bir
daha xatır ladır. Heç kəs heç kəsin yerini dar
etmir. Heç kəsin gördüyü işlər başqa sı nınkına
kölgə sal mır. Dünyadan gedənlərin əməllərini
yaddan çıxarmamaq – ədəbi nəca bətin gös ‐
təricisidir. Qəzənfər müəllimin bu rəftarı da
həqiqi zi ya lıya, alimə xas olan qə dir şünaslıq
örnəyidir.

Bu gün qan qardaşlarımız İraq türkləri çə ‐
tin sınaqlar qarşısındadırlar, bu ölkədə də,
Suriyada da fəlakət fəlakəti izləyir, silahlı toq ‐
quşmalar, partlayışlar, dinc əhalini qıran bom ‐
 bardmanlar hamımızı sarsıdır. Bu ölüm‐dirim
savaşında İraq türkləri də milli varlıq la rını,
mənliklərini, dillərini qorumaq mü ca diləsi
verirlər. Bizim də ən azı mənəvi borcumuz bu
doğmalarımızı, onların problemlərini, dərd‐
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sərlərini bilmək və bildirmək, ədəbiy yat ların ‐
da, o sıradan şifahi yaradıcılıqlarında ifadə
olunmuş duyğularını, ağrı‐acılarını xalqımıza
çatdırmaqdır. Bu müqəddəs vəzifəni böyük
ali mimiz, Kərkükün Azərbaycanda mənəvi
elçisi Qəzənfər Paşayev ləyaqətlə yerinə yetirir.
Yazarlar Birliyində İraq‐türkman ədə biy yatı
üzrə müşavir vəzifəsinin Qəzənfər Pa şa yevə
həvalə olunması da təsadüfi deyil. Bu yubiley
günlərində Qəzənfər müəllimə möh  kəm can ‐
sağlığı, uzun ömür, gələcək çox‐çox illərdə
son dərəcə önəmli fəaliyyətini da vam etdir ‐
məyi diləyirəm. Səksən yaşınız mü  barək, əziz
Qəzənfər müəllim!

ANAR
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– Qəzənfər müəllim, sizi yubileyiniz mü ‐
nasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və maraq‐
lanıram: səksən yaşlı alim özünü necə hiss
edir? Təəssüf hissi çoxdur, yoxsa fərəh?

– Mənim ömürnaməmdə fərəh hissi daha
çoxdur. Təəssüflənməyə əlimdə elə bir əsas
yoxdur. Ona görə ki, görəcəyim işləri görə bil ‐
mi şəm. Ailə, ev, uşaqlar barədə narahatçılığım
olmayıb. Bu yaşı ki, mən qazanmışam, sək ‐
sənə çatmışam, bununla fəxr eləyirəm. Fəxr
eləyirəm ki, bu qədər yaşadım, çox insanlar
gördüm, çoxlu sayda dostlarım oldu. Yaşlı
nəsildən hələ də yaşayan dostlarım var. Bə ‐
ziləri əbədiyyətə qovuşub. Abbas Zamanov,
Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Qasım Qasım ‐
zadə, İmamverdi Әbilov, Yavuz Axundlu. Da ‐
hi Səməd Vurğunun “Tək məzar” şei ri göz
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Şüurlu həyatım boyu cavabını tapmaqda aciz
olduğum, ürəyimdə tərəddüd və şübhələrlə götür‐
qoy etdiyim “alın yazısı”, “tale”, “qismət”, “qəza ‐
vü‐qədər”, “yazıya pozu yoxdur” kimi bəşəri
prob lemlərə bu ahıl çağımda cavab tapdım.

Qəzənfər Paşayev



önü  nə gəlir. Heç kəsin keçə bilmədiyi sehrli
aləmə yaxınlaşdığını duyursan... Bəli, səksən
yaş böyük yaşdı. İkinci tərəfdən isə arxaya
çevrilib baxanda deyirsən ki, vaxt nə tez gəldi
keçdi. Nəriman Həsənzadənin gözəl bir şeiri
var: “Şöhrətin sevinci, yaşın kədəri, tərs kimi
ikisi bir vaxta düşür”. Səksənin ləzzəti də var.
Ləzzəti odur ki, Vaqif Bəhmənli kimi tanınmış
bir şair gəlib səndən müsahibə götürür.

– Elə hadisələr, xatırlamalar varmı, o si ‐
zin səkkiz yaşınıza qədər baş verib və in ‐
di yəcən yadınızda qalıb?

– İki hadisə yadımdadır. Hər ikisi barədə
düşünəndə indinin özündə belə xəcalət çəki ‐
rəm. İki məhlə bizdən yuxarıda Süleyman adlı
bir qoca yaşayırdı. Nəyə görəsə ona Sulu Süley‐
man deyirdilər. İndi fikirləşəndə, görü rəm ki, o
vaxt kəndimizdə əksər adamların ayaması olub.
Məsələn, Pışdıl Mahmud, Seti Oruc, Herher
Kərim, Çəkişbaş Məhəmməd, Döy Rəsul, Göy ‐
göz Nəbi, Dodu İbrahim, Xaxol İslam, Ağı cı ‐
rıq Aslan, Cığalabaş Әli, Yanıq Qurban, Cıvılı
Söyün, Dobru Musa və b. Maraq lı dır ki, sonralar
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türkologiya ilə məşğul olanda gördüm ki, pışdıl
– boynubükük, seti isə ağıl dankəm mənasında
işlənib. Mənim aya  mam isə “Çiçi” olub. Hamı
mənə “Çiçi Qə zi” deyirdi. Nə isə... Bir şakərim
var dı. Yaxın məhlədə to yuq ‐cücə, heyvan gö ‐
rən də daşla, kəltənlə vururdum. Bəzən adam ları
da xəl və ti vurub qa çırdım. Deyirdim, gö rüm
düz mü nişan alıram. Nişan aldığımı vu randa
fəxr eləyirdim. Süleyman kişi gördü ki, kəltən
gö tür müşəm, onu vuracam, məni qabaq ladı: “A
çiçi, gəl doğramac ye, arvad təzə düzəl dib”.
Sevinə‐sevinə gedib doğramacı yedim və göz ‐
lənil mə dən camı kişinin başına keçirib qaçdım. 

İkinci hadisə də yadımdadır.
Maşan oğlu Məhəmməd vardı, kərənti bı‐

çaqla başımızı qırxardı. O vaxt ülgüc nə oldu‐
ğunu bilməzdik. Başımızı soxurdu arxa, ov  xa‐
  lıyırdı‐ovxalıyırdı, bu əməliyyatı elə hazır la ‐
yardı ki, kərənti bıçaqla tükümüzü qazıyanda
ağrı‐zad bilməzdik. Başımızı qırxıb qur taran dan
sonra deyirdi ki, baş qırxmaq haq qı iki kartof,
bir çataxlı soğan elədi, böyü yən də ve rər  siniz.
Onun bağında yaxşı bar verən ağaclar vardı.
Bir dəfə isti havalarıydı. Cavan armud ağacı‐
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nın üstündə bir dənə iri yetişmiş armud vardı.
Armudu dərdim, gətirdim evə. Sən de mə, bu
ağac ilk dəfə bar verirmiş və ilk bar verən ağa‐
cın üstündə cəmi bircə meyvə saxlayırlar.
Onu da mən üzmüşəm. Axşamüs  tü idi. Gör‐
düm Məhəmməd kişi gəlib, bi zim hə yətdədi.
Anama deyir ki, eşitmişəm Qəzənfər mənim
bağıma girib, armud qırıb. O ağacın nübar
mey vəsidi, bilmək istəyirəm, armud tam yeti‐
şib, ya yox. Anam evə girib soruşdu ki, ney lə ‐
misən armudu. Dedim çamadana qoymu şam.
Çamadan da balacadı, içi də dolu. Armud da
elə yekədi ki, çamadanın qapağı qalıb aralı.
Anam armudu götürüb uta na‐utana verdi
Məhəmməd kişiyə. O da baxıb armudu qay‐
taranda anam götürmək istəmə di. Kişi israr
elədi ki, inciyərəm, mən eləcə armudun yeti‐
şib‐yetişmədiyini, böyüklüyünü gör mək istə ‐
yirdim. And içəndən son ra anam məcbur olub
armudu götürdü. Sonra da gəldi mənim ya‐
nıma, yavaşca dedi ki, belə iş gör mək olmaz,
gördünmü, kişinin yanında necə biabır oldum.
Peşman olmuşdum. Ağlıma gə lən o oldu ki, o,
mənim başımı qırxır, mən isə onun bağından
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oğurluq edirəm. Çox dəcəl olmuşam. Bir
hadisəni də xatırlayıram. Bu, bi r az sonrakı yaş‐
larımda olub. Dördüncü sinif də oxu yurdum.
Tutun təzə‐təzə yetişən vaxtlarıydı. İydə ağacı
da çiçəkləmişdi. Eyvanımızın qabağında sığır‐
çın balalamışdı. Yuvada beş balası varıydı. Ana
sığırçın gəlib qon du iydə ağacına. Mən də
əlimdə quşvuran (raqatka), durub gözləyirəm.
Sığırçın mənə baxır, onu vurdum saldım yerə.
Öldü. Sığırçının beş balası bir gün axşama
qədər çığıra‐çığıra qaldı. Səhərisi gün hamısı
yuvadan bir‐bir düşüb öldü. Bir qədər sonra
bərk xəstələndim. Ölüm cül vəziyyətdə məni
xəstə xanaya çatdırdılar. Bir neçə gün çox ağır
və ziyyətdə oldum. Hə mən günlərdə yuxuda
gördüm ki, ağ saqqallı, ağ saçlı nurani bir qoca
durub başımın üstün də. Әlində də qılınc. De ‐
yir ki, bu balanı öldür məyə gəlmişəm. Çox
qəribədi, eşidirəm, görü rəm, bilirəm ki, məni
öldürəcək, amma qorxu his si yoxdu. Әksi nə,
sevinirəm. Bir sinif müəl li mim vardı. Әs gər
Məmmədov. Birdən peyda oldu. Qocaya dedi
ki, babası, bu, yaxşı oxuyan uşaqdı, si nifdə bi‐
rincidi. Yazdığı inşa rayonda birinci yeri tutub,
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indi də Bakıya göndərirlər. Nurani qoca müəl ‐
limi dinlədi, sonra da qayıtdı ki, yaxşı, onda
qoy yaşasın. Elə bunu de yən kimi divarın di ‐
bində bir çuval duz əmələ gəldi. Qo ca əlin ‐
dəki qılıncı çaldı çuvala, qılınc kü pünə qədər
duza batdı. Bu yuxunu heç vaxt unutmadım.
Böyü yəndə başa düşdüm ki, o, mənim ru‐
zumu ve rib. O yuxu hadisəsi ha mı mıza elə
təsir elə mişdi ki, dörd qardaş heç birimiz son‐
ralar toyuq başı belə kəsmə dik, qarışqaya belə
toxunmadıq. İndi də uşaqlar bir quşa daş atan ‐
da deyirəm ki, eləməyin, xəstələnib ölərsiniz.

– Yenidən doğulmaq və bu qədər zəh mət lərə
təkrarən qatlaşmaq, sarsıntılar ke çir mək,
təbii ki, təkrarən uğurlar qa zan maq istər ‐
di nizmi?

– Mən həyatımdan narazı qalmamışam.
Bir cə dəfə bərk qorxmuşam. Atam əsgər lik ‐
dən qayıdan kimi onu göndərdilər Türkmə ‐
nis tana, Neftdağa. Orada neft tapmışdılar. İşçi
qüvvəsi lazım imiş. Bu, Stalinin əmri idi. Yə qin
buna görə idi ki, anam çox əsəbi ol muş  du, ba‐
laca bir səhv eləyən kimi bizi cəza lan  dırırdı.
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Quzularımız vardı, onları otarır dım, birdən
canavar gəldi, quzunun birini apardı. Qorxu‐
dan bütün günü ağladım ki, anam məni
öldürəcək. Anam bu əhvalatdan sonra, əksinə,
gəldi məni qucaqlayıb öpdü, sığalladı. Dedi
ki, Allaha şükür olsun, salamatsan, canavar sə ‐
nə də xətər yetirə bilərdi. O vax ta qədər mən
ana şəfqətinin nə olduğunu hiss eləmə miş ‐
dim. Dünyada səhvsiz insan yoxdur. Amma
elə böyük səhvlərim olmayıb ki, bu gün ona
görə xəcalət çəkim. Həyatımı insan kimi yaşa‐
mışam. Biz Gəncənin 60 kilo metr liyində yaşa‐
yırdıq. Orada da ali məktəb vardı, gedib oxuya
bilərdim. Cavanlıqda adam bir başqa olur.
Mehdi Hüseynin “Abşeron” romanını oxuyan‐
dan sonra xəyalımda əsərin qəhrəmanı Tahirin
həyatını yaşamağa başladım. Onun gəz diyi
yerləri görmək xəya lı məni Bakıya gətirdi. Mən
həyatımda yaxşı nə varsa, bu şəhərdə tap dım.
Sevgimi də. Tale böyük məsələdi. Dör düncü
kursda idim. Rus dilini yaxşı bilənləri seçib
tərcüməçi kimi xarici ölkələrə göndərirdilər.
Mən də rus dilini uşaqlıqdan bilirdim. Bu,
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necə olub? Anamın vəfatından sonra atam bir
rus qadını gətirdi. Bu həmən qadın idi ki,
atamı müharibə vaxtı ölümdən xilas eləmişdi.
Qadın atamdan ca van idi. 1950‐ci ildə atam
rus qadını ilə evlən di. Ondan bir qardaşım ol ‐
du. O qadın bizə rus dilini öyrətdi. İşə bax ki,
fələk qapını bir yandan bağlayanda o biri yan‐
dan açırmış. Elə rus dilini bildiyimə görə ins‐
titutu bitirən kimi məni göndərdilər xaricdə
tərcüməçi işləməyə. Mənim ciddi həyatım,
fəa liyyətim bundan son ra başladı. Yəni analı‐
ğım həyatımda əsas rol oynadı. Onu da de yim
ki, taleyimdə ikinci, həm də müstəsna rolu
Rəsul Rza oynayıb. 

Üç dost İndoneziyanı seçmişdik. Lakin mən
Rə sul Rzanın “Uzaq el lərin yaxın töhfələri”
məqaləsini oxuyandan son ra İraqa getmək
qərarına gəldim. Altı ay dan sonra İndonezi‐
yada çevriliş oldu. Dostlarım Zöhrab Әliyev və
Qəzənfər Məmmədov geri qayıtdılar. Həm də
əliboş. Mən isə altı il sonra Azər  bay cana zən ‐
gin ədəbi xəzinə ilə döndüm. Ancaq xaricə
getməmişdən əvvəl bir hadisə oldu. 1960‐cı il
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idi. Bizim institutda Süleyman Rə himovun
60 illiyi qeyd olunur du. Təntənəli şəkildə. Özü
gəlmişdi. Rəsul Rza, Nəbi Xəzri də tədbirdə
iştirak eləyirdi. Tələbəlik illərində ictimai iş ‐
lərdə kifayət qədər fəallıq göstərir dim. Yazır‐
dım, pozurdum, tərcümələrim çıxırdı. Cəfər
Cabbarlının “Firuzə” hekayəsini, Abdulla Şai‐
qin “Məktub yetişmədi”sini ingilis dilinə çevir‐
mişdim. Yə ni tələbəlikdə sə mə  rəli çalışırdım.
Burada da tələbələr adın  dan mən danışası ol ‐
dum. Çıxış eləyəndə onu da dedim ki, 1947‐ci
ildə dayım oğlu İsfəndiyara deyirdim ki,
“Saç lı”dan mənə oxu, yağ, pendir payımı sənə
verəcəm (İsfəndiyar indi sağdı, tə qaüd dədi, pol‐
kovnikdi). Bunu deyəndə Nə bi Xəzri qayıtdı
ki, ə, nə danışırsan, “Saçlı” 48‐də çap olunub.
Dedim ki, xeyr, “Saçlı” ilk dəfə 44‐də çapdan
çıxıb. Oyan‐buyan, müba hisə başlayanda Sü‐
leyman müəllim qayıtdı ki, ay Nəbi, sən Mos ‐
kvada, Leninqradda oxu mu san o vədələr, bu
balam düz deyir. Mən də bir az qürrələndim.
Rəsul Rza dedi ki, bu oğlandan nəsə çıxacaq.
Zal da bərk alqışladı. Qis mətə baxın, bu hadi ‐
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sədən düz səkkiz il sonra 1968‐ci ildə Rəsul Rza
ilə müştərək “Kərkük bayatıları” kitabımız işıq
üzü gördü. İndi ömür keçib, gün keçib gəlib bu
yaşa çatmışam, hələ də tərəddüd də yəm ki,
Rəsul Rza nın elədiyini eləyə bilər dimmi, gənc,
təc rübəsiz biri ilə kitabımın çıx masına razı
olardımmı, bilmirəm. Təsəvvür eləyirsinizmi,
sovet hökumətinin qılıncının dalı, qabağı kə ‐
sən bir vaxtda Rəsul Rza bu böyüklüyü elədi.
Adım kitabda onun adı ilə qoşa getdi. Həqi qə ‐
tən də, o böyük ürək li adam mənim həyatımda,
sonrakı yaradıcılıq uğurlarımda müstəsna rol
oynadı. Bu günlər də “Әdəbiyyat qəzeti”ndə
onun haqqında “Hə yatımda müstəsna rol oy‐
namış iki şəxsiy yət dən biri” adlı yazı yazdım.
Ehtiram əlamə ti olaraq məqalənin altında heç
bir titul göstər mədim, sadəcə “Beynəlxalq Rə ‐
sul Rza mükafatı laureatı Qəzənfər Paşayev”
yazdım. Uzun sözün qısası, yenidən dün ya ya
gəlsəm, elə indiki həyatımı təmənna edərdim.

– Bir kəndin, bir evin içində kimin şüur lu,
kimin şüursuz olduğunu müəyyən elə mək
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çətin olduğu halda, yer üzündəki şü urlu və
şüursuzların statistikasını aparmaq müş‐
kül bir məsələdir. Ortada olan zəh mət və ye‐
kunlarınız göstərir ki, siz şüurlu həyat
yaşamısınız. İlk dəfə nə za man hiss elədi niz
ki, siz şüurlu insansınız və məq sədiniz var?

– Әvvəla, onu deyim ki, şüursuz insan ol ‐
mur. Baxır dərəcəsinə. Gərək ağılla tər pə nə ‐
sən. Bu da Allah vergisidi. Ağıldı, müdrik‐
likdi, bunlar ilahidən gəlir. Desəm ki, əldə
elədiklərimi yalnız oxumaqla qazandım, doğ ‐
ru olmaz. Müdrikliyi yalnız oxumaqla artır‐
maq, cilalamaq olar. Bəzən görürsən cavan bir
adam bütöv bir nəslə ağsaqqallıq eləyir. Bu,
ilahidən gələndi. 

1963‐cü il idi, bir neçə ay idi İraqda işlə ‐
yirdim. Çevriliş oldu. Prezident Әb dül Kərim
Qasımı öldürdülər. Әbdül Sa lam Arif haki ‐
miyyətə gəldi. Babilin yanında, Bağdadın yüz
kilometrliyində Hilla şəhərində çalışırıq. İğti‐
şaş başlayandan sonra bizə olan münasibət
tamam dəyişdi. O vaxt Amerika, İngiltərə ilə
münasibət möhkəm idi. Su ida rəsinin rəisi var ‐
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dı, çox sözükeçən adam sayılırdı – mister Әla.
Moskvadan gələn Zamo rin elmlər namizədi
idi və o vaxtlar bu qiymətli titul idi. Məsələn,
kabinetlərin qapısına, kitablara belə yazılırdı:
dosent filankəs. Zamorin də buna görə özünü
hamıdan yüksək tutur du. Getdik mister
Әlanın yanına ki, bizə filan xə ritə lazımdı. Әla
dedi ki, baxarıq, varsa, sizə xə bər eləyərik.
Hə mən xəritə mister Әlanın başının üstündən
asılmışdı. Zamorin bir qə dər əsəbi şəkildə əli ‐
nin işarəsi ilə xəritəni gös tərə rək qayıtdı ki,
yalan deyir. Xəritə odur. Onun fikrini mister
Әlaya yumşaldaraq tərcümə elədim ki, mister
Әla, Zamorin deyir ki, deyə sən, bizə lazım
olan xəritə burda var. Amma mister Zamorinin
səs tonundan, üzünün ifa dəsindən, barmağı ilə
xəritəni göstərməsindən onun eti razını anla‐
mışdı. Acıqlı‐acıq lı dedi ki, çıxın bayıra. Çıxıb
getdik. Ara  dan bir‐iki saat keçməmiş bizi ça‐
ğırdılar Bağdada, səfirliyə. Soruşdular ki, nə
məsələdi, nə baş verib. Hadisəni olduğu kimi
danışdım. Zamorin nə dedi, mən necə tərcü ‐
mə elədim. Sonra mister Әlaya zəng vurub so‐
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ruşdular ki, tərcüməçi sizə nə deyib. O da
mənim dediyimi təsdiqlədi. Mə sələ qaldırıldı,
Zamorin 24 saat ərzində ölkə dən çıxarılsın.
Za morini qaytardılar Moskva ya, mən qalıb
işlə dim. Doğrudan da, tale, qismət, bəxt bö ‐
yük mə sələdi. Hə qiqəti də deyəndə gərək
ağılla hərəkət eləyəsən. Yalan danışmağın da
yeri var. Әgər bir adamın taleyi həll olunursa,
boyun vurulacaqsa, övladlarının çö rəyi kəsi ‐
lə  cəksə, o halda yalan danışıb onu xi las elə ‐
mək olar. Buna müqəddəs yalan deyir lər. Bu
mü qəddəs yalan ifadəsi bir çox xalqlarda var.
Adam bəzən çə tin məqamda yalan danışma ‐
ğa məcbur olur. Әslində, həqiqəti söylə mək
ən doğrusudur. Şü urlu‐şüursuz məsə lə si ənə ‐
nəylə bağlıdı. Әgər xalq bütövlükdə şüursuz
cəmiyyətdə ya şa yırsa, o yüksək səviy yəyə
gəlib çata bil məz. Bu, nə ilə bağlıdır? Belə de ‐
yirlər ki, bir xalq üçün birinci təhlükə odur ki,
qınına qapanıb ordan çıxmasın. Bir də var qı ‐
nın dan çıxasan, amma onu bəyən mə yəsən.
Bəzən yol da sürücülərin maşın sürməyinə
fikir verirəm, bəzi insanların hə rə kətlərinə ba‐
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xıram, deyi rəm, ilahi, görəsən, şüurlu insan
cərgəsinə qoşulmaq üçün bunlara nə qədər
zaman la zımdır? Bu qənaətə gəli rəm ki, heç
yüz il də bəs eləməz. Bəzən şüursuzları mühit
özü yetişdirir. Әrəb aləmi niyə bu gün   dədi?
Ömrümün altı ildən çoxunu ən uzaq ulduzuna,
ən kiçik daşına qə dər dinlə bağlı bir öl kədə
keçirmişəm. 1997‐ci ildə Qaf qaz Müsəl manları
İdarəsinin elmi‐di ni şurası yarandı. Həmin
vaxtdan o şuranın üz vüyəm. Şeyxin bütün
yük sək səviyyəli yı ğın caqların da iştirak eləyi ‐
rəm. Bu, elə‐belə de yil ki. Gə rək hər şeyə
şüur la yanaşasan. Din də bir şüurdur. Orada
olduğum müddətdə, ateist bir dövlətdən
gedən gənc bir adam tərcü mə sini eləyər, pu‐
lunu qazanar, heç dinlə maraqlanmazdı.
Deməyim odur ki, islam fəl sə  fəsinə göstərdi ‐
yim maraq, hazırkı intellek timə yeni bir şüur
qatı əlavə eləyib. Yəqin siz də bilirsiniz, hər il
Ramazan ayında böyük iftar süfrəsi açılır,
ölkə prezidenti gəlir. Bayram münasibəti ilə
ha mı mızı təb rik edir, sonra uğurlarımızdan,
kəm‐kəsi ri miz dən, beynəlxalq aləmdə gedən
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proses lərdən söz açır. Mən şahidi olmuşam
ki, ərəb ölkə lərində bəzi din xadimləri xalqı
xurafat da, cəhalətdə saxlamağa çalışır ki, on‐
ları idarə eləmək asan olsun. Şeyxülislamın
fəaliy yəti nin 25 illiyində bir məqalə yazdım.
Mən çox din xadimləri tanıyıram. Amma Şey‐
xülislam qədər cəhalət dən, mövhumatdan,
xurafatdan uzaq yüksək vəzifəli din xadimi
gör  mə  mi şəm. Әrəb alə min də şüur suz luq dö ‐
yüş vaxtı silahı yerə qoyub namaz qılmaqdır.
Başına od yağır, azan vaxtı silahı atıb başlayır
namaz qılmağa. 2007‐ci ildə Mədəniyyət və Tu‐
rizm Nazirliyinin xətti ilə Səudiyyə Әrə bis ‐
tanına getmişdik. Na zir Әbülfəs Qarayev də
bizimlə idi, onun müavini Әdalət Vəliyev də.
Ciddə şəhərində küçədə əmniyyət keşik çiləri
bir cavanı kötək ləyir ki, namaz vaxtı niyə
küçə  də sən. Cavan da izah eləməyə çalışır ki,
evimin yanındayam, gedirəm namazımı qıl‐
mağa. Kimdi onu dinləyən, vur ki, vurasan.
Mən bu hadisənin canlı şahidiyəm. Әrəb alə ‐
mində şüursuzluq, nadanlıq baş alıb gedir.
Qətər məsələsi elə‐belə deyil. Məqsəd onsuz
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da parçalanmış islam dünyasını daha da par‐
çalamaqdı. Şüur olmadığı üçün onlar buna
ge dirlər. Dünyanın dərki üçün dörd mərhələ var.
Birincisi, şəriət, ikincisi, təriqət (elm), üçüncüsü,
mərifət, dördüncüsü, həqiqətdir. Bunlar böyük
mənada dərk eləyən lər, kamillər üçündür.
Mən şəriəti keçmişəm, təriqəti keçmişəm, mə ‐
rifətə gəlib çata bilsək, böyük işdir. Həqiqət
isə, demək olar ki, əlçat mazdır. Onu dərk et ‐
mək yalnız və yalnız insanın şüurlu təfək kü rü,
müd rikliyi ilə bağlı ola bilər. Әslində, mən şüur ‐
lu hə yatı sək kizinci si nifdən dərk eləməyə baş‐
lamışam. Səkkizinci sinifdə oxuyanda tarixə
çox ma raq göstərir dim. Keçdiyim dərsləri mü ‐
kəm məl öyrənməklə bə rabər, keçmədiklərimi
də oxuyub icmal tuturdum. Tarix müəllim lərim
vardı. Ziyad müəl lim, İlyas müəllim. Onlar da
tarixə həvəsli olduğumu gö rüb əlavə kitablar
verirdilər mənə. Həyatım boyunca iki mənbə ‐
nin konspektini tutmuşam. Biri orta mək təb də
oxuyanda ta rix lə bağlı vacib bildiyim mə qam ‐
ları qeyd eləmə yim di, ikincisi, sırf ədə biyyatla
bağlıdı. N iyə   sini bilmirdim, amma xoşuma
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gələn əsərləri, fraq ment ləri konspekt ləşdirir ‐
dim. Nəticəsi də ol du. Yəqin bu məsələdə ədə ‐
biyyatdan dərs deyən Әliş Әyyubovun ro lu
böyük olub. Nizami və Səməd Vurğunu əzbər
bilirdi. Әliş müəllimin dərsini səbirsizliklə göz ‐
ləyirdik. Qarşıma məq səd qoymuşdum. Ta rix
fa    kül təsi ni seçmişdim. 1956‐cı ildə gəldim Ba‐
kıya, sə nəd    lərimi verdim universitetin tarix
fakül   təsinə. 368 gənc sənəd vermişdi. Sona
cəmi 27 nəfər qaldı. Mə nə sual ver dilər ki, Buz
döyüşü har da və nə vaxt olub? Başladım əha ‐
təli şəkildə iki il əv vəl dən danışmağa. Dörd
yazdılar, de dilər ki, biz sənə bir sual vermişdik,
sən iki suala ca vab verdin. Kənddən gəl miş
uşaq idim. Bilmirdim ki, şi kayət eləyə, ko mis ‐
siya qarşısında yoxlamadan keçə bilərəm. Bun ‐
ları bilmirdim, başa salan da olmadı. Məni
uni  ver sitetə şərti qəbul elədilər. Nə idi bu? Yan‐
vara qədər tə qaüd almayacaqdım, yataqxanada
yerim olmayacaq dı. Baxdım ki, bu şərt lər al‐
tında oxu mağım müm kün de yil, sə nəd lərimi
alıb qayıtdım kəndə. Rus dilini yaxşı bildiyi mə
görə ingilis dilini də yaxşı oxumuşdum. Kəndə

27



qayıdandan sora ingilis dili müəllimim Mər ‐
yəm xa nım (Biləcəridən idi) dedi ki, indi bu dilə
tə lə bat çoxdu, sənin də dil öyrənmək qabiliy ‐
yətin yax şıdı, niyə gedib ingilis dili fakültəsinə
gir mirsən? Bu da belə oldu. Tale elə gətirdi ki,
ta rix fənnini seç mə yimə baxmayaraq, tamam
başqa istiqa mə tə yönəldim. Qismət belə imiş. 

– Orta məktəbdə, hamı kimi, yəqin sizin də
ilk sevginiz olub. Necə oldu sevdiniz?

– Heç özüm də bilmirəm necə oldu. Sin fi ‐
mizdə Elşad adlı bir qız var idi. Әla oxuyur du.
Həm özü gözəl idi, həm də xasiyyəti gö zəl idi.
Görünən bir nöqsanı vardı. Bir əlin də altı bar‐
mağı vardı. Lakin bir dəfə də olsun kimin sə “al‐
tıbarmaq Elşad” dediyini eşitmə dim. Mə  nim lə
bir partada oturan Arif Məm mə dov da, xüsusən
də Elşadın əmisi oğlu Qiyas Zeynalov qızı dəli ‐
cəsinə sevirdi. Onun şəninə şeirlər yazırdı. Mən
isə sevgimi gizlə dirdim. Fikirlə şir dim ki, məni
sevməz. Çünki Novruz bayramı vaxtı tonqalın
üstündən hoppananda ton qala düşmüşdüm. Çə ‐
nəmin aşağısında yanıq yeri qalmışdı. Nə isə...
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O vaxtlar filmləri rayondan gətirib axşam‐
lar klubda göstərirdilər. Elanda “müharibə li ‐
dir” yazanda bütün kənd camaatı kluba
gə lərdi. Kino göstərən gözəl bir oğlan idi.
Hamı da onun xətrini çox istəyirdi. Elşadın
qardaşı Şəmşədlə dostluq edirdi. Bir gün eşit‐
dik ki, həmin gülərüz oğlan Elşadı istəyir.
Sonra nə oldu bilmirəm. Bir gün bibim oğlu
Qiyas Axun dovla dəmiryolu vağzalının  ya‐
xınlığında yaşa yan qayınatasıgilə getmişdik.
Hə yətdə tə  sa dü fən Elşad və orta məktəbdə
bi  zimlə birgə oxuyan Sevil Sadıxova ilə rastlaş‐
dım. Həmin mehriban Elşad idi. Çox sə mi mi
görüşdük. “Kaş orta məktəbdə oxu du ğumuz
illər olaydı”, – dedi. Gözəlliyindən əsər‐əla mət
qalmamışdı. Adamı məftun edən cazibəli
baxış ların yerini qəm, qüssə, kədər tutmuşdu.
Aradan çox keç mədi. Bir gün Qiyas müəllim
mənə xəbər ver di ki, Elşad intihar edib. Beləcə
uşaqlıq mə həb bətim açıqlanmamış qaldı. Kim
bilir, bəlkə də, elə belə yaxşı olub.  Lakin son‐
ralar da uzun müddət şıltaq, mehriban, gülər ‐
üz Elşadın su rəti gözlərim önün dən çəkil mədi.
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– Qayıdaq doğma kəndinizə, niyə ora Düz ‐
 qırıxlı adlanır və Düzqırıxlı sizə görə
nədir? Nələr danışıblar oralarda, nələr
eşitmisiniz?

– Әslində, bu “qıraqlı”dı. Biz Kürün qıra‐
ğında yaşamışıq. XX əsrin əvvəlində Kür qı‐
rağından gəlmişik Tovuzun Aran hissəsinə,
dəmir yolunun qırağına. Tiflisə gedən şose də
bizim kəndin yanından keçir. Yəni kənd əs ‐
lində, Düzqıraxlıdı. Burada başqa bir mə qam
da var. “Qırıqlı” böyük bir tayfadır. Bununla da
müəyyən bağlılığı ola bilər. Çünki “Düzqırıxlı”
da deyən var, “Düzqıraxlı” da. Bir kəndi miz də
var rayonda, adına Dönük Qı  rıqlı de  yirlər. Bu
kənd Әhmədli nəslin dən dir. Әh məd bəy olub,
gedib bizim kənddən 2‐3 kilo metr aralıda
məskən salıb. Sonra da ya vaş‐yavaş kənd əmələ
gəlib. Adını da qoyublar Dönük Qırıqlı, çünki
dönük çıxıblar. Uzun müddət sovetlik bir
olub. Mənə görə Düzqırıxlı yalnız yaşayış
məskəni deyil, böyük bir dünyadı. Atamın
sağlığında elə hey can atırdım kəndə. İki ayda
bir, üç ayda bir gedirdim. Sonra da qardaş‐
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bacı aralandı, hərə bir yana düşdü. Kənd də
bircə bacım qaldı. Belə‐belə get‐gəl azaldı.
Təbii ki, ora mənim pər vaz landığım, dünyaya
ayaq açdığım bir yer di. 

Mühari bə dən sonrakı illərdə, 51‐52‐də do‐
lanışıq çox çətin idi. Müharibə vaxtı camaatın
olan‐qalanını götürüb aparmışdılar. Yükdən
yorğanın yununu çəkirdilər. Guya ki, Azər ‐
baycan mü ha ribədən çıxmayıb, guya bizim
ehtiyacımız yox idi. Halbuki adicə yavan çö ‐
rək sarıdan çox əziyyət çəkirdik. Bir az diribaş
adamlar gedib Gəncədən çörək alıb gətirirdi,
satırdı. Eyni əziyyəti biz də yaşayırdıq. Həmin
ağır vaxtlarda birdən yadıma düşdü ki, axı bi ‐
zim də Gəncədə tanışlarımız var. Hüm bə təli
kişiylə Pərzad xala. Getdim tapdım onları, mü ‐
ha ribə vaxtı anamın çox yaxşılığı dəy mişdi
onlara. Sağ olsunlar, dar ayaqda mə nə kömək
elədi lər. Deməli, səhər saat dörd dən adamlar
sıraya durub çörəyin gəlməyini gözləyir. Ge ‐
cə yatmırıq, adambaşı iki çörək verirlər. Hüm ‐
bə təli kişi, Pərzad xala və mən üçümüz du ru ruq
sırada, altı çörəyi alıram, qayıdıram kəndə.
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Kəndin girəcəyində iri bir tut ağacı var dı, çö ‐
rək satanlar otururdu onun kölgəsin də, ca‐
maat da gəlib alırdı. Birinci mənim çö rəyimi
alırdılar. Öz aralarında belə sözlə şib lər, hətta
qarğış da eləyiblər ki, Paşa oğlu Məhəm mə ‐
din oğlunun çörəyi qurtarmamış bir adamdan
çörək alana Allah lənət eləsin. Mən böyüdüm,
yaşa doldum, ağlım kəsdi, Allah da imkan
verdi ta yetmiş yaşa qədər kənddə elə bir xe ‐
yir‐şər yeri olmadı ki, ora getməyim. Yaş la ‐
şan dan sonra bir az gediş‐gəliş çətin ləşdi.
Böyük qardaşım Müzəffərdən xahiş etmiş‐
dim, xeyirdə‐şərdə yerimə pul yazdırsın. Yas
yerinə kənd adamı 10‐15 manat verəndə mən
əlli manat verirdim. Özü də kəndə getdimmi,
tay bu qohumun, bu qardaşın evidi deyib ora
düşmürəm. Kəndi gəzib dolanıram, yorulan ‐
da hər hansı qapını açıb bir stə kan çayların
içirəm. Bu təkcə mənə olan hör mət deyil.
Nəslimizə, ailəmizə hörmət var o kənddə. 

Atam adi adam olub. Qəribə xa siy yəti var
idi. Kitabı vardı, kənddə, kolxozda kim hansı
işi görürdüsə, onun qeydiyyatını, haqq‐hesa‐
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bını aparırdı eləcə könüllü. Ömrü boyu kənd ‐
də hesabdar işləyib. İllər sonra o kitabın əsasın ‐
da camaata pensiya təyin olun du. 

Atam mü ha ribə vaxtı gedir düşür İsveç rə ‐
yə. Bir ban kirin mal‐heyvanına qulluq elə yir.
Heyvanların yatdığı yerdə balaca bir otaq da
qalırmış atam. Bir gün bankirin oğlu ağacın
dibində oturub hesab dərsini yazırmış. Atam
da kənardan göz qo yur ki, uşaq hesab‐misa‐
lını düz eləmir. Dəftəri alır, oğlanın səhvlərini
düzəldir. Çox gözəl xətti vardı, muncuq kimi
yazardı. Axşam bankir məsələdən xəbər tu tur,
malabaxanın yazı‐pozusuna heyrətlənir. Tap‐
şırır ki, onun kimliyini, nə işin sahibi olduğunu
öyrənsinlər. Ki şini yuyundurub, çimizdirib,
səliqəyə salıb gətirirlər ev sahibinin yanına. Ata‐
mın danışığı, davranışı çox xoşuna gəlir, özü ya‐
şadığı evdə birinci qatda ata ma da bir otaq
ayırtdırır. SSRİ‐yə qayıtmaq vaxtı çatanda ona
həmişəlik qalmağı təklif eləyir. Subay bir bacısı
varmış evdə. Deyir bacımla evlən, burda rahat
yaşa. Atam deyir ki, qala bilmərəm, ailəm, dörd
uşa ğım illərdi yolumu gözləyir. Atam yola çı‐
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xana yaxın bankir alt qatında gizli yeri olan bir
çamadan düzəltdirir. Oraya bir sıra çox bahalı,
üst qata isə sıra ilə nisbətən ucuz saat yığırlar.
Bankir deyir ki, bu, bizdən hə diy yədi, apar, ailə ‐
nə lazım olar. Yolda səni saxlayan olsa, üstdəki
saatlardan verib keçib ge dər sən, am ma altdakı‐
ları bildirmə. Atam gəldi çıxdı. Gələndən sonra
da ölənə qədər hesabdar işlə di. Heç haranı bitir ‐
məmişdi ha. Kəndimiz ayrı‐ayrı basanaqlardan
ibarət idi. Hamı atama hörmət elə yirdi, ona çox
inanırdı camaat. Sovxoz direktoru təsər rüfatın
bütün açarlarını ona etibar eləyirdi. Vicdanlı
adamdı. Bizə öyüd‐nəsihət verəndə deyirdi ki,
içki də için, gəzin də, istəsəniz papiros da çəkin,
yeri gələndə fit də çalın, ancaq iki şeyi qətiyyən
eləməyin. Birinci qumardan uzaq durun, ikinci
də o qırmızı şeydən yığmayın. Dediyi kimi de ‐
yirəm ha. Qırmızı şey qızıla deyirdi. Rəh mətlik
babamın çoxlu qızılı olub. Biz bunun nəticə sini
müharibədən sonra gördük. Özüm şahi diyəm.
Bizim əslimiz Әrdəbil tərəfdəndi. Qo  humları ‐
mız Gəncədə yaşayırdı. Gəncəyə xəbər gəlir ki,
Nikolay taxtdan düşüb. O vaxt çervon var imiş,
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yüzlük. Qızıldan bir az baha imiş. Babamı alda‐
dırlar, qızılı dəyişir çervo na. Әl damımız va‐
rıydı, onu sökəndə bir çuvala yaxın çervon çıxdı
onun divarından. Çer von da nə çervon, nə cırı‐
lır, nə yanır. Gör bir pulu nə keyfiyyətdə bura‐
xırlarmış. Külək o pulu hara gəldi dağıdırdı.
Bunu gözlərimlə görən dən sonra başa düşdüm
ki, atam bizə niyə elə deyirmiş. Onun nəsihətinə
əməl elədim, qızıla baş qoşmadım. Heç həyat
yoldaşıma da əməlli‐başlı qızıl, zinət almamı‐
şam. Qardaşlardan heç birimiz qumar nədi
bilmədik. Qumarxana barədə təsəvvürüm belə
yoxdur, çünki heç vaxt ora girməmişəm.

– İndi böyük babasınız, Mehin adlı nəti ‐
cəniz var. Baba da babasız deyil. Atanız
Məhəmməd kişiyə qədər nə sil şəcərənizi
anlada bilərsinizmi?

– Hacı Mustafalar nəslindənik. Dediyim ki ‐
mi, onlar Әrdəbildən gəliblər. Bir qismi Gən cə ‐
də binə tutub. Babam heyvandarlıqla, tor  paqla
məş ğul imiş. Mülkədar olub. Kən di mizdə öz
əcəliylə dünyasını dəyişən yega nə mülkə dar ‐
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dır. Paşa kişi. Kim qapısına bor ca gəlsə, əliboş
qa yıtmazmış. Payızda məhsul yığılan vaxtı gə ‐
tirib borcunu ödəyərmişlər. Amma bor cu vax‐
tında qaytarmayan adama bir də heç nə
ver mirmiş, pulu da almazmış. 1918‐ci ildə kən ‐
dimizdə məktəb tikiləndə çox kömək eləyib.
Mən həmən məktəbi bitir mişəm. Bir gün ba ‐
bam yolla gedəndə görür ki, milis bir dəstə
adam aparır. Soruşur ki, nədi, a bala, hara apa ‐
rırlar sizi? Biri cavab ve rir ki, bizi Tovuza mi lisə
aparırlar, həbs eli yəcəklər. Deyir, niyə? Deyir,
könüllü vergini vermədiyimizə görə. Milislər ‐
dən soruşur ki, a bala, könüllü nədi, həbs nədi?
Bu, nə olan şeydi belə? Bəs, bu könüllü vergi nə
qədərdi? Deyirlər ki, bəs filan qədər. Babam pul
kisə sini çıxardır, könüllü vergini ödəyir, adam‐
ları buraxdırır. Mülkə dar olmağına bax ma ya ‐
raq, heç kimi incitmə yib, hamıya kömək eləyib. 

Bir suçu Abbas kişi vardı kənddə (sonra
qon şu olduq. Әmim qızını oğluna aldı). Bir gün
soyuq havada gedir 50 hektar sahənin müəy ‐
yən hissəsini sulayır, gəlir babama deyir ki, bəs
sahəni suvarıb qurtardım. O vaxt da indiki kimi
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çək mə‐zad nə gəzirdi. Babam nə nəmə deyir ki,
tez Abbasa yumşaq bir yemək ver, isti‐isti yesin,
canı qızışsın. Mütəkkəni də qoy peçin yanına
bir az dincəlsin. İsti peçin böy ründə mütək kə ‐
yə dirsəklənən Abbas kişini yuxu aparır. Oya‐
nandan sonra babam de yir ki, bəxtəvər başına,
xoş halına, ay Abbas. Ab bas babamın sözündən
bir az alınır, fikir ləşir ki, bu qədər zülmün qaba‐
ğında bu kişi ni yə mənə bəxtəvərlik oxuyur.
Babam da arif adam dı, onu çox intizarda saxla‐
mır. Deyir ki, sənə nə var ki, gedirsən çətin də
olsa işini gö rüb qayıdırsan, başını yastığa qo yub
yatırsan. Mən yatammıram, ay Abbas. Ge cələr
aranı da ğa apa rıram, dağı arana gətirirəm.
Deyi rəm, sürü filan yer dədi, görəsən, nə oldu,
otun‐alafın dərdini çə kirəm. Çoban xəstələnir,
gə ləm mir, fikirləşi rəm ki, onu kim əvəz eli yə cək.
Sən bil mirsən, bu dünyada nə çətin liklər var, ay
Ab bas. Babam 1934‐cü ildə ölüb, öz əcə liylə. 

Ana tərəfim Xasməmmədlilər nəslindən dir.
Şimali Qafqazdan gəliblər. Onlara dərvişlər de ‐
yir lərmiş. Әn kiçik İsrafil dayımı dərviş deyə
çağırırdılar. Kəndimizdə Xasıyevlər kimi tanı‐
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nırlar. Həmzə babamı görmədim. Nazanı nənəm
XX əsrin 60‐cı illərində öldü.

– Atanızı necə xatırlayırsınız? O nə xasiy ‐
yətdə adam olub?

– Həddən artıq mülayim və müdrik adam
idi. Xam torpaqlar məsələsi başlayanda bö yük
qardaşımı əsgərlikdən birbaşa göndər dilər ora.
Qardaşım Belorusiyada əsgərlik çəkirdi, şofer
idi. Xam torpaqlardan tez‐tez mək tub yazırdı.
Bir dəfə yazdı ki, mənə əlcək veriblər, gə ləndə
sənə gətirəcəm. Bir dəfə yazdı ki, stolüstü saat
verdilər. Bir gün də yazdı ki, mənə təzə kos tyum
verdilər. Bir məktubda isə yazdı ki, qağama
denən, məsləhət görsə, bir‐iki il qalım burda,
özümü tutum, sonra gəlim. De dim, ay qağa, qar‐
daşım belə yazıb, nədi məs ləhətin? Qayıtdı ki,
özün nə istiyirsən yaz, axır da da bir‐iki sətir yaz‐
malıq mənə yer saxla. İndi mən yazıram, bu da
gözünün altıyla baxır. Vərəqin axırına çataçatda
dedi ki, indi yaz: “Ora yaxşı torpaq olsaydı,
indiyə cən xam qalmazdı. Çıxsın gəlsin”. 

O vədələr bizim kənd də xeyir‐şər olanda
yeməyi iki adama bir qab da verirlərmiş. Atam
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təmizkar, səliqəli adam idi. Toya, yasa gedəndə
evdən özünə balaca boşqab apararmış, de yər ‐
miş ki, nə bi lim yanıma kim düşə cək, bəlkə,
cavan uşaq ola caq, mən onunla bir qabda nətəri
yeyim. Boşqabın göndə rər miş aşbaza ki, payına
dü şən tikə‐para nədi sə öz qabına çəksin. Belə ‐
liklə, o adəti atam aradan qaldırdı. 

Biz dörd qardaş olmuşuq. Bir qardaşım rus
qadından doğulandı. Adını Nikolay qoymuşdu‐
lar. Ana sı onu sünnət elətdirməyə qoymurdu.
İnstituta girəndə bu bir həftə yoxa çıxdı. Sən de ‐
 mə, həkimə gedib özünü sünnət elətdirib. İndi
iki oğlu, bir qızı var. Həsən, İbrahim, qız da Şəhla.

– Körpə yaşlardan anasız böyümək nə de ‐
məkdir? Ana xatirəsini, ana varlığının
anlamını olduğu kimi sizin dilinizdən
eşitmək istərdim.

– 1956‐cı ildə ki, universitetin tarix fakül ‐
təsində xüsusi şərtlərlə oxumaq imkanım ol‐
madı, qayıtdım kəndə. 1955‐ci ildən artıq bi zim
kənddə radio qovşağı varıydı, evlərin də hamı‐
sına balaca radio cihazları quraşdırılmışdı. Evin
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arxasında dayanmışdım, birdən radioda Şövkət
Әləkbərova oxumağa başladı. Səməd Vurğu‐
nun “Məni dəryada qərq etsə də za man” sözlə ‐
rini eşidəndə məni dəli bir ağlamaq tutdu.
Hön kürtü ilə ağladım. Ürə yim dən keçdi ki, indi
anam sağ olsaydı, mən də uni ver sitetdə oxuyar‐
dım. Anamla bağlı xatirə lərim kədər lidi. Atam
hərdən yuxuma girir. Hər dəfə də xeyir tapıram.
Bir dəfə də yuxuda oğlumu – Muradı tapşırıb
mənə ki, onu qoru. Anamı yuxuda heç görmü ‐
rəm. Bilmirəm, ne cə oldusa anamın qəbrinin
yerin itirdik. Anam la bağlı qəlbimdə bir qübar,
nisgil, bir təəssüf qaldı. Bəlkə də, bu yanğını
söndürməklə bağlıdı ki, imkansız qohumları‐
mın qəb ri nin üstünü düzəltdirmişəm. Nazanı
nənəmin qəbrini, da yım arvadı Zərifə bibimin
qəbrini, o dayım arvadı ki, oxumağa ge dəndə
mənə bir köynək almışdı, cibimə bir az pul
qoymuş du. İsrafil dayım həmişə pul qazanan
olub. Amma yaman da qəribə adamıydı, ha‐
mıya əl tutardı. Özü də həmişə dövlətin pulunu
xərclədiyinə görə tutulardı. Tələbə idim. Ameri ‐
ka səfir liyinin binasının yerində o vaxt Ağci yər
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Xəs təlikləri Mərkəzi yerləşirdi. Eşitdim ki, Zəri ‐
fə mamam, yəni bibim (biz tərəflərdə bi bi yə ma ‐
ma de yirlər) ağır xəstədi, orda yatır. Getdim
bu nun yanına, elə məni görən kimi çığırdı ki, çıx
çölə, əlini də heç nəyə vurma, get dedi, oğlum,
sə nin gələcəyin var, bir də bura gəlmə. Rəh ‐
mətə gedəndən sonra onun da qəb rinin üstünü
götüzdürdüm. Salatın ma mam varıydı. Çoxlu
qarğıdalı əkərdi. Gedib onlardan inəyimizə
qar ğı  dalı şaxı gətirərdim. Üç gündən bir bizə
bir balqabaq da verərdi. Onun da iki qızının
qəbrini dü zəlt dirmişəm. Fəxri Xiyabanda elmi
rəhbərim Məmmədağa Şirəliyevin qəbrinin üs‐
tünü götürt  dürmüşəm və s. Bir Safa mamam
var dı. Bizə çö rək bişirərdi, paltarımızı yu‐
yardı. Ağ qan xəstə  liyi nə tutulmuşdu. Bakıya
müalicəyə gətirmiş dim. Vəziyyəti ağır laşanda
dedi ki, ay oğul, mənim səndən iki istəyim var.
Dedim, nədi, ay mama. Dedi ki, bilirsən, nəvəm
Nizaminin anası ölüb, analıq ümidinə qalıb, onu
oxut, qoy əli çörəyə çatsın. Gətirdim Bakıya, onu
oxutdum. Bir də Camal adında oğlu varıydı, o
da öldü, uşaqları qaldı başsız. Dedi Camalın
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oğlu Xəlil də sənə əma nət. Xəlil yaxşı oxuyan
uşaq idi. Gəl di, köməklik elədim, ali təhsil aldı.
Universiteti fərqlənmə ilə bitirdi. Aspiranturaya
ha zır laşdı. Məlum oldu ki, kim ya fakültəsinin
elmi katibinin oğlu da sənədlərini bura verib.
Elmi katib də infarkt olub xəstə xa nadadı. Bu
yerdə dövlət hesabına ancaq biri oxuya bilər.
Abel müəllim onda dekan idi. Axı rıncı imtahan
xarici dildi, imtahanı mən götürürəm. Abel
müəllim dedi ki, Qəzənfər müəl lim, indi və ‐
ziyyət necədir, sən də bilir sən, neyləyək? De dim
heç narahat olmayın, əgər nazirlik icazə verərsə,
mamam nə vəsini mən özüm oxutduraram aspi‐
ranturada. Çox sevindi. Rektora xə bər çatdı, uşa‐
ğın atasına xə bər verdilər. Mən o uşağa “beş”
yazdım, ma mam nəvəsinə “dörd” qiymət. Xəlil,
maşallah, indi 38 yaşındadı, müdafiəsini də elə ‐
di, elmlər dok torudu, professordu. Ona bütün
mərhə lə lərdə elmi rəhbəri, professor Dəmir
Qəm bə rov və Abel müəllimin də çox köməyi
dəydi. Yəni dediyim odur ki, yaxşılıq itmir, ye‐
rini tutur. Dünyanı nizamlayan bir qüvvə var.
Ona kimi təbiət, kimi Allah deyir. 
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– Bioqrafiyanıza nəzər saldım. Gördüm ki, or ‐
ta təhsilə bir neçə il gec başlamısınız. Niyə?

– Məktəbə getməyim II Dünya mühari bə ‐
sinin şiddətli vaxtına düşmüşdü. Məktəb yad‐
dan çıxmışdı. Birinci sinfə gedəndə mək təb
di rektoru dayım oğlu idi. Mən də papağı basmı‐
şam gözümün üstə, fit çala‐çala gedi rəm bu na
tərəf. Әrk eləyirəm də. Ancaq nə bi lim, di rektor
ayrı şeydi, dayıoğlu ayrı. Bu ça tanda mənə bir
şapalaq vurdu, yıxıldım. Durdum getdim evə, o
ili daha məktəbə qayıtmadım. Sonra da univer ‐
sitetə bir il gec getdim. Məktəbdə oxu  duğum
illər ağır illər idi. Qış vaxtı sinifdə oturmaq ol‐
murdu. Çöldə qar yağır, şaxta, so yuq. İçəridə
odun‐ocaq, istilik yox. Yadımdadı bizimlə Səlyan
adında bir qız oxuyurdu. Atası müharibədən qa‐
yıtmamışdı (indi tanınmış müəl li mə dir), qarda
məktəbə ayaqyalın gəlmişdi...

– Barmaq hesabı apardım, İkinci Cahan
savaşı başlayanda sizin dörd, bitəndə
doqquz yaşınız olub. O bəşəri fəlakətin
uşaq qəlbində izləri qalmışdımı?
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– Xatırlayıram ki, necə ağır vaxtlar idi. Atam
Qovlarda pambıq məntəqəsində işlə yirdi. Evə
gec qayıdırdı. O vaxtlar palto‐zad nə gəzirdi.
Atamın qalın sırıqlısı vardı, evə gələn kimi onu
mismardan asırdı. Әlimi salırdım o qalıncanın
cibinə, iki konfet olurdu hə mişə, biri mənə, biri
də kiçik qardaşım Әləs  gə rə. Atam müharibəyə
getdi. O iki konfet də bizə çox görüldü. Bir də
yadımdadı, camaat o vaxt qarğıdalı çörəyi ye‐
yirdi. Bizdə qarğıdalı çox olur du. Әskər dayım
kənd sovetinin sədri idi. Mənim xatırladığım
qədə rincə biz ailə olaraq çətinliyi bir o qədər də
hiss eləmirdik. Әn qəribəsi budur ki, əsas ağır‐
lıqlar müharibədən sonrakı illərdə başladı.

– 1937‐də doğulmusunuz, 1938 ondan da
ağır gəldi. Siz doğulandan iki il sonra
bəşə riy yətin total müharibəsi başladı.
Özünüzü ayağıağır hesab etmirsiniz ki?

– Allah o illərə bənzər illəri bir də bəşə ‐
riyyətə göstərməsin. Biz qəndin, şəkərin nə ol‐
duğunu bilməzdik. Çayı tapanda şor‐pendirlə
içərdik. Özü də qara çay yox idi ha. Pəncərə
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altına qoyulan ətirşah bitkisi vardı, onu qoru‐
yub bəs ləyirdik. Yarpağından çay dəmləyib
içirdik. Çox ləzzətli də dəmləməsi olur. Heyva
ağacının kökündən, budağından çay dəmləyir ‐
di lər. Qanlı döyüşlər Azərbaycandan çox uzaq ‐
da baş versə də, biz onun acılarını uzun illər
öz yurdumuzda aldığımız nəfəslə hiss elədik.
Qara kağız gələndə kənddə yas qurulardı.
Әksinə, əlim yüngül, ayağım ruzulu hesab olu ‐
nur. Səhər‐səhər bazara gedəndə hamı deyir
ki, siftəni bizimlə elə. Onu da deyim ki, anam
zər bəçi − staxanovçu olub. 1937‐ci ildə mənə
hamilə ola‐ola Moskvaya yığıncağa çağırmış‐
dılar. Moskvada ona patefon hədiyyə etmiş ‐
dilər. Evimizdə aşıqların valları çox idi. Aşıq
sənətinə məndə həvəs o vaxtdan yaranıb.

– Bir mahnı var; “Tələbəlik illəri”: “Sızlar
yada düşəndə ürəyimin telləri, o mehri‐
ban, o əziz tələbəlik illəri...” Sonra tələbə
oldunuz, indiyə qədər də tələbələrin əha ‐
təsindəsiniz. Tələbəlik, tələbə adı sizin‐
çün nə deməkdir?
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– Ondan şərəfli nə var ki!? Tələbə olmaq o
deməkdir ki, beş ildən sonra cəmiyyətdə yerin
olacaq. Ancaq gərək yaxşı oxuyasan. Mən əlli
nəfərin içində yeganə əlaçı tələbəydim. İnstitutu
bitirəndə tələbələrin birgə şəkli olur. Buna vi‐
netka deyirlər. Vinet kada şəklim rektorun
şəklinin altında qoyulub. Vinetkada şəklin al‐
tına “əlaçı” sözü yazı lan tək mə nəm. Bundan
böyük fəxarət nə ola bilər?! Ancaq maddi sı‐
xıntılarım vardı. Mənə birinci kursda ayda 20
manat verirdilər, sonrakı illərdə 34–35 manat
oldu. Bu, mənim həm ye mək, həm geymək,
həm kitab‐dəftər almaq, həm də yol pulum idi.
Bir qom soğan, bir qom kişniş, yarım kilo
kartof, bir kömbə çörək... Kar tofu qaynadıb
yeyirdik. Nəqliyyat dan, demək olar ki, çox az
istifadə eləyirdim. Piyada gedib gəlirdim. Ki‐
tabxanada işləməyi o vaxtlar öyrəndim. Gedir‐
dim kitabxanaya, qəzet oxuyurdum, kitab oxu‐
yurdum, pulsuz idi. Sıxıntılara baxmayaraq,
tələbəlik illərini həmişə sevinclə xatırlayıram.
Çünki həmişə seçilmişəm. İqlimə Abbas qızı
varıydı, yetimiydi, kursda qalmışdı, bizimlə
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oxuyurdu. İndi də yaşayır. Әhməd Seyidovun
(Millət vəkili Səməd Seyidovun babası) imtahanı
çatana yaxın bu qızı tapşırdılar qrup yoldaşım
digər Qəzənfərlə mənə ki, bəs siz bunu imtahana
hazırlaşdırmalısınız. İqlimə Sovetskidə, 1 May
küçəsində yaşayırdı. Gedirdik evlərinə, gecə
saat 11–12‐nin yarısına qədər bu qızı imtahana
hazırlaşdırırdıq. İmtahan başlayanda İqlimənin
adı bizdən əvvəldə olduğuna görə onu tez ça‐
ğırdılar. Qız suallara cavab ver di, Әhməd Se‐
yidov dedi ki, yox, bu, o qız deyil, o, belə cavab
verə bilməz, mən ondan imtahan götürmüşəm,
bilirəm. Dekanı çağırdı, soruş du ki, bu nə
möcüzədi belə? Dekan Qəzənfərlə məni göstərib
dedi ki, bu iki oğlanın hünəridi, onlar hazırlaş‐
dırıblar. Әhməd müəllim dedi ki, imtahan ki‐
tabçanızı götürün gəlin yanıma. Kitabçamızı
alıb heç nə soruşmadan ikimizə də “beş” yazdı.
İqliməyə “dörd” verdi. Biz də başladıq etiraz
eləməyə ki, yox, professor, biz dən soruşun,
zəhmət çəkib hazırlaşmışıq, ca vab vermək
istəyirik. 

47



– Hansı səbəbdən ingilis dilli qərbşünas,
həm də türk, ərəb dilli şərqşünas oldunuz?

– Bu mühitin diktəsi idi. Qərbşünas kimi mə   ‐
nim kitablarım, tərcümələrim var. Hələ ins titutda
ilk dəfə ingiliscə ölkəşünaslıq fənnini təş kil
eləmişəm. Almanlarda, fransızlarda bu yox idi.
Bu fikir hardan yarandı? Mən xaricdə çox iş lə ‐
dim, çoxlu material topladım. Azər bay cana qayı ‐
dandan sonra Moskvaya kursa getdim. Moris
To rez adına İnstitutda dörd ay rusca öl kə şünaslıq
fənnini dinlədim. Geri dö nəndən son ra xüsusi
məktub aldım, təkrar Moskvaya qayıtdım, Mos ‐
kvada Xarici Әdə biy yat kitabxanasının qızıl fon‐
dunda mənə araşdırmalar aparmağa icazə verdilər.
İngil tərə haqda kitabım çıx  dı, dərs vəsaiti kimi.
Amerikaya gedəndə Su la Benetin “Necə yaşayasan
yüzü haqlayasan” kitabını gətirdim. Alek sandr
Dümanın “Qafqaz sə fəri”ni gətir dim. A.Dümanın
bu kitabı 1861‐ci ildə Fransada çap olunub,
1962‐də amerikalılar ABŞ‐da ingiliscə buraxıb.
Həmən kitabı gə tir dim, his sə‐hissə tərcümə eləyib
“Әdəbiyyat və incə sənət” qəzetində verdim.
İngiltərədən “Ma vi qatarın sirri”ni gətirdim. Bir
tərcüməm də var. 1987‐ci ildə M.F.Axundovun
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175 illik yubileyinə dəvət olunan fəxri qonaqlar
arasında Tokio Universitetinin professoru İrəc
Parsinecad və onun həyat yoldaşı Pərirux xa‐
nım da (M.F.Axundovun nəticəsi) var idi. Gör ‐
kəm li alim Azər bay candan dönəndən sonra,
1989‐cu ildə ABŞ‐da “Axundovun ədəbi tənqidi”
kitabı çıxdı. Həmin kitabı görkəmli ədəbiy yat ‐
şü nas alim, prof. Yaşar Qarayevdən alıb tərcü ‐
mə etdim. Tərcümələrim çoxdur. Şərq şünas
ol mağım barədə bü tün əsər boyu da nış dığım ‐
dan burada bu mə sələyə toxunmuram.

– Sizcə, şeir nədir və bu gün Azərbaycan
poeziyasında gedən proseslərə münasi ‐
bə ti niz necədir?

– Mən bir az mühafizəkar adamam. Sək sən
az yaş deyil axı. Bütün o prosesləri keçib gəl mi ‐
şəm. Onu da deyim ki, əsl poeziya həyatı həya ‐
tın özündən daha dəqiq, daha cazibəli gös tə rir.
Mən poeziya barədə, onun durumu barədə si ‐
zin, Vaqif Yusifli və Qismətin yazılarını oxu‐
dum. Vaqif Yusiflinin qənaətləri, nə gizlədim,
məni daha çox inandırdı. Nəsimi, Füzuli, Vaqif,
Səməd Vurğun, Rəsul Rza məktəblərini dan‐
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maq olmaz. İndi poeziyamızda Qərb ədəbiy ‐
ya tının təsiri ilə cərəyanlar meydana gəlib.
Hansı yaşayacaq, onu zaman göstərəcək. Lakin
onu da deyək ki, postmodernizm adı altında
şeir adına nə gəldi yazırlar. Xalq yazıçısı Elçi‐
nin “Söz azad lığı tənqidimizə nə verdi?” mə ‐
qaləsində göstərdiyi kimi, poeziyada əllaməlik
edənlər başlayırlar bir‐birini tərifləməyə. 

Rəsul Rzanın hər bir şeirində fəlsəfə var,
həyat həqiqətləri var, kökə bağlılıq var. Təəssüf
ki, bəzi gənc şair lər sanki tapmaca yazırlar. Bu
hələ harasıdır. Səməd Vurğun və Rəsul Rza
kimi XX əsr poeziyamızın zirvəsində dayanan‐
ları bəyənmirlər. Görkəmli rus alimi M.Baxtin
yazır ki, hər zaman irəliyə doğru atılan hər bir
əhəmiyyətli addım geriyə qayıdışla müşayiət
olunur. Başlanğıcın (mənşənin) yeniləşməsinə
gə ti rib çıxarır. Yalnız yaddaş irəliyə gedə
bilər, unutqanlıq yox, yaddaş kökə qayıdır və
onu ye niləndirir. Heç şübhəsiz, dahi Səməd
Vurğunun dilə gətirdiyi misralar da kökə qa‐
yıdışla bağlıdır:

Sabaha çağırır o bizi, ancaq
Sabah da bu günsüz, dünənsiz deyil.
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– Məncə, tarixin hər bir mərhələsində təhsil
bütün xalqların, eləcə də bizim xalqımı‐
zın formalaşmasında əsas rol oynayıb.
Bu gün də istisna deyil. Ümumiyyətlə,
təhsilimizin çağdaş durumu barədə nə
deyə bilərsiniz?

– Bir haldakı söhbətimiz həyat misalları ilə
davam edir, sizə yenə də özümüzə, ailəyə qis ‐
mət olmuş bir məqamı söyləyim. Məsələ bu‐
rasındadır ki, uşaqlarım rusdilli məktəb lər də
oxuyublar, amma bunu qəbahət saymıram,
çünki etiraf eləmək lazımdır ki, yaxın keçmiş ‐
də rus mək təblərində daha yaxşı təhsil verir ‐
dilər, nəinki Azərbaycan məktəblərində. Niyə
gizlədim ki, bəzən Azərbaycan məktəblərində
çox cansıxıcı dərs aparılırdı. Bakı məktəblə ‐
rin də vəzifə sahiblərinin kəmsavad övladları
dərs deyirdi. Savadlılar rayonlara göndəri lir ‐
di. Son illər dövləti mizin bu sahədə, mən
deyərdim ki, ideal şərait yaratmağına baxma‐
yaraq, düz‐əməlli dərs keçilmirdi. Niyə? Val‐
lah, özüm də məəttəl qalmışam, am ma onu
bilirəm ki, təhsilə barmaqarası baxılması gec
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ya tez xalqın şüuruna mənfi təsirini göstər ‐
məlidir. Təhsil, səhiyyə xalqın gələcəyidi. 

Oğlum Mu rad yeddi il İngiltərədə oxudu.
Birinci il tətilə gəlib dostları ilə zəngləşəndə
gördüm çox təəccübləndi. Tay‐tuşları bundan
soruşurlar, niyə tez‐tez zəng elə mirsən, çıxaq
görüşək. Oğlum da deyir ki, axı sizin dərsiniz
var, mane olmaq istəmirəm. Nə desələr yax‐
şıdı? Dərs nədir, nə vaxt ürəyin istə yir zəng elə,
vaxtımız var. Bu, nə deməkdi? Oğlumun oxu‐
duğu universitetdə əgər tələbə dərs vaxtı tele‐
fon etsə, irad tutarlar, ikinci dəfə töhmət verilir,
üçüncüdə onun məktəbdə qalıb‐qalmaması
müzakirəyə qoyulur. Bir də fə onun məktə bin ‐
dən təşəkkürnamə məktubu aldım. Yazırdılar
ki, üç il ərzində Murad bir dəfə də dərs burax‐
mayıb. Nizam‐intizam va cib məsələdir. 

İnsanın zövqünün formalaşmasında, tərbi ‐
yəsində bədii ədəbiyyat da əvəzsiz rol oynayır.
Təəssüf ki, indi məktəblərimizdə müta  liəyə az
fikir verilir. Ulu öndərimiz Heydər Әliyev yazıçı
və şairləri dilin qurucuları adlandırırdı. Dil elə‐
belə yaranmır ki. Alman filosofu Leybnisin gö ‐
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zəl bir kəlamı var: “Mənə mükəmməl dil verin,
sizə mükəmməl mədəniyyət verim”. Mədə niy ‐
yət göydən düşmür. Başqasından əxz elədiyi miz
çox şey var. Ancaq mədəniyyət xalqın özünün
diliylə, əxlaqıyla bağlıdır. Azərbaycan Respub‐
likasının Prezidenti İlham Әliyevin Milli Kon‐
servatoriyanın yeni binasının açılışındakı çıxışı
bununla bağlıdır. Möhtərəm prezidentimiz de ‐
di ki, istəsək də, istəməsək də qloballaşma həya ‐
tı mıza daxil olur. Həm də tə sir edici, zədələyici
amil ləri ilə daxil olur. Bunun qarşısının alın ması
üçün gərək insanlarda, xü susən gənclər də milli
şüur formalaşsın. Milli şüurun təmə  lində milli
musiqi, ədəbiyyat, dil, adət‐ənənələr, lap dü zü,
bunların hamısının açar‐kilidi olan milli təhsil
durur. Prezidentimizin bu ideyası təməl ideya‐
dır və bu barədə günlərlə danışmaq olar.

– Günlərin bir günü professor Qəzənfər Pa ‐
şayev hansısa bir hekayə, povest, ya xud
roman ortalığa çıxara bilərmi?

– Üç il bundan əvvəl “Mirəlinin siğəsi” ad ‐
lı bir novellam çıxıb. Məncə, maraqlı yazıdı.

53



Bir vaxtlar türmə həyatından bir povest yaz‐
mağa başladım. Orta məktəbdə mənimlə bir ‐
gə oxuyan dostum var idi, Rəşid Qasımov,
tür mədə işləyirdi. Mayor idi. İmkan yaratdı,
getdim, müəyyən hadisə və faktları da öyrən ‐
dim. Bu povesti tamamlayıb çap eləməyi çox
istə yir dim. Amma sən dediyini de, gör tale nə
deyir. Üçüncü dəfə xaricə işə gedəndə evi miz ‐
də əmim nəvələrini qoydum. Qayıdanda əl ‐
yazmalarım yoxa çıxmışdı. Lazımsız bir şey
kimi papkaları atmışdılar.

– Mövzu olaraq niyə türmə həyatını seç‐
mişdiniz?

– Həm türmə həyatının ağırlığını göstər mək
istəyirdim, təsirli və tərbiyəvi əhə miy yəti olsun
deyə, həm də bəzən vicdansızlıqlar da baş ve‐
rirdi, günahsız adamlar cəza çə kirdilər. Tələbə
vaxtı da hekayələr yazırdım. Toplaşıb ədəbi
məclislərə gedirdik. Lenin adına kitabxana va‐
rıydı, orda yığışırdıq. Fər man Kərim zadə, Әli ‐
bala Hacızadə də gəlirdi. Müha ri bə dən bəhs
eləyən “Ürəkdə məşəl” adlı hekayə yazdım o il ‐
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lər də. Qəhrəmanımın biri azərbay canlı idi, di ‐
gəri özbək. Azərbay canlının gözü tutulur. Öz ‐
bək elə hey buna ürək‐dirək verir, kömək eləyir.
Bir gün bu nun gözünü əməliy yat elə yirlər, sa‐
ğalır. Gözünü açan kimi deyir ki, bəs bu adam
hara getdi, nə oldu. Sən de mə, özbə yin də gözü
kor imiş, heç bunun üzü nü gör məyib, elə sə ‐
sindən tanıyırmış. Bu hekayənin başına belə bir
iş gəldi, ad çəkmək istəmirəm, indi tanınan bir
adamdı, götürüb mənim he kayəmi öz adından
təqdim eliyib müsabi qə yə. Hekayə birinci yeri
tutub, beş min də pulu qatlayıb qoyub cibinə.
Məsələ qaldırdım, işin üstü açıl dı, Mürşüd Da‐
daşov bu barədə bir felyoton yazdı. Lakin çap
olunmadı. Bir gün “Bakı” qəzetinin baş redak‐
toru Nəsir İmanquliyev məni çağırdı yanına.
Cabir Novruz ordaydı, Qeybulla Rəsulov da
orday dı. Məni apar dılar Nəsir müəllimin ota‐
ğına. Qorxuram, düzü, hay‐küy salıb bütün ic ‐
ti maiyyəti ayağa qaldırmışam. Nəsir müəllim
kreslodan durub özü mənə tərəf gəldi, əl ver di,
görüşdük. Otur duq. Dedi, oğul, bu adam mə ‐
nim tələbəmdi, bir qələtdi eləyib. Ola bilər də iki
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adam eyni fikri burada da düşünə bilər, ayrı
ölkədə də. Dedi ki, mən sənin haqqında hər şeyi
öyrənmişəm, yaxşı tərcümələr eləyir sən. Sən
başla ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcü ‐
mələr elə, biz də qəzetdə çap elə yək. Bu iş dən
də vaz keç, o da cavandı, özünə qəsd elə  yər,
peş mançılıq olmasın. Dedim, baş üs tə, Nəsir
müəllim. Ondan sonra bu rəh mət lik kişi  məni
tərcü mə yə bir az da həvəs lən dir di. Sonralar
onun haqqında bir məqalə yazdım. Nə sir müəl ‐
limə həsr olunmuş “Mət bu atımızın klassiki”
adlı kitabda çap olundu.

– “Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində” adlı
unikal bədii‐publisistik əsər yaradandan
sonra nəyə görə təkrarən folklorşünas
alim mövqeyinə üstünlük verdiniz?

– 1969‐cu ildə Kərkük dialektindən nami ‐
zəd lik müdafiə elədim. Akademik Məmməd ‐
ağa Şirəliyev mən İraqa getməmişdən əvvəl
dedi ki, oğlum, bu böyük şansdır, orada azər ‐
baycanlılar yaşayır, yaxşı olar ki, onların dialek‐
tini tədqiq eləyəsən. Onun məsləhətinə bax dım.
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Kər kük fonetikasından müdafiə elə dim. Dedim
ki, qa lan hissəsini də doktorluq işi yazaram.
Sonra Şirəliyevin məsləhəti ilə folklor hissəsini
götürüb işlədim. Eyni anda həm bədii tərcümə
və digər işlərimlə də məş ğul olurdum. Məm ‐
mədağa müəllimlə Abbas Zamanov elə bil iki si
də bir‐birinin fikrini oxumuşdu. Dedilər ki, nə
qədər sağıq doktorluq müdafiə elə, biz də rahat
ölək. Bunu da elədim. Qarşımda heç bir maneə
yox idi. Yazdığım əsər tam orijinal, iş lən məmiş
mövzu idi, onu istədiyim vaxt mü dafiə eləyə
bilər dim. Allah onlara qəni‐qəni rəhmət eləsin.
Düz 20 il ingilis dili kafedrasının müdiri olmu‐
şam. ABŞ (1983) və İngil tərə də (1988) ixtisasar‐
tırma kurslarını bitirmişəm. Bu 20 il ər zində
Qərb ədəbiyyatına xüsusi önəm verdim. Folk‐
lorla məşğul olmağıma gə lincə, Kər kük folkloru,
həqiqətən, çox zəngin di. Folklor qan yad daşıdı.
Әsatir və bayatılar, dastan və lətifələr, xoyratlar
hədsiz zəngindir, dərindir. İnsanın həyatını ta‐
mamlayan və onu yaşadan, xalqın bütövlüyünü
təmin edən, onun mənə viyyatını qoruyan folk ‐
lordu. Folklor ciddi bir elm sahəsidir, yazılma‐
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mış qanunlar məcəllə si dir. Xalqın təkzib olun ‐
maz ta ri xidir. Әsrlər keçəndən sonra xalq nəylə
tanınır? Milli musiqi də var, amma görürsən
onu da oğurlayırlar. Deyirlər mənimdi. Amma
folklorla dil belədir ki, min illər keçsə də, xalqı
yaşadır. Xalqı yaşadan dil və folklordur. Dili ya‐
şadan isə xalqın şairidi, yazıçısıdı.

– Azərbaycanda adı bilinən, bilinməyən yüz ‐
lərlə alim, yazar dünyanın əksər öl kə lərinə
səfərlər ediblər. Әlidolu dönəni də olub,
əliboş qayıdanı da. Amma onların heç biri
Qə zənfər Paşayev hünəri göstər məyib. Siz
bizim ana dilimizin, milli düşüncəmizin
uzun illər xəbərsiz olduğumuz doğma qa‐
tını üzə çıxardınız. Buna necə nail oldunuz?

– Rəsul Rzadan söz düşəndə qeyd elədim ki,
mənim həyatımda, yaradıcılığımda müs təs na
rolu olan iki şəxsiyyətdən biri odur. Digəri aka‐
demik Məmmədağa Şirəliyevdir. Ehtiram əla ‐
məti olaraq mən Fəxri Xiyabanda bu böyük
alimin qəbrinin üstünü dü zəlt dirmişəm. Niyə
elədim? Məmmədağa müəl limin oğlu yox idi.
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Mənə doğma oğlu kimi münasibət göstərirdi.
Mənə qapıları o kişi açdı, doğru yolu o göstərdi.
Mən İraqda Kər kük dialektiylə məşğul olur‐
dum. Orda məş hur folklorşünas Әta Tərzibaşı
vardı. Mənə dedi ki, ay oğul, dialekti folklorsuz
öyrənmək müm kün deyil. Qərarın ciddidirsə,
onu folklorla bir yerdə öyrən. Elə oradan baş‐
ladım. 1968‐ci ildə Rəsul Rza ilə “Kərkük baya‐
tıları”, 1971‐ci ildə “Arzu‐Qəmbər” dastanı,
1973‐cü ildə Rəsul Rzanın redaktorluğu ilə
“Kərkük mahnıları” çap olundu. İş görüldükcə,
yekunlar olduqca adamda həvəs, məhəbbət
artır. Bəzən düşünürdüm ki, bu işə olan mə ‐
həbbət nəylə bağlıdı, hardan yaranır? Bir gün
cavabını tapdım. Dedim ki, ilahi, doğmasını
kim unudar, kim yaddaşından silə bilər?! Bu
qədər əziz, dili dilimizdən, dini dinimizdən,
bütün bayatıları bir, xoyratları eyni. Necə olar
ki, onu sevməyəsən? Fikir verin:

Dilim, dilim; 
Kəs qovun dilim, dilim.
Mən dilimnən vaz keçməm,
Olursam dilim, dilim.
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Kərküklü İrmaq varıydı, deyirdi ki, vətən
torpağı kiçilib‐genişlənə bilər. Onun hüdud‐
ları darala bilər, hətta dini dəyişdirilə bilər.
Amma qalan yeganə varlıq ana dilidir. Folklor
qan yaddaşıdır. Baxın, Kərkük bayatılarında
necə dərin, böyük məna var?!

Bir daş atar; 
Bir kirəc, bir daş atar.
Tərəzin əyiləndə,
Hər gələn bir daş atar.

Bundan böyük tarixi‐bədii düşüncə ola
bilərmi?

Neçə dağlar; 
Qarşıda neçə dağlar. 
Yetim yanağı bilir, 
Göz yaşı necə dağlar.

Orada Azərbaycanla bağlı çoxlu bayatılar var.

Hər aylar; 
Hər həftələr, hər aylar.
Qul qardaşım Bağdaddan
Gəncə deyib haraylar.
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Bağdad yolu Gəncədi,
Gülü pəncə‐pəncədi.
Demə sizdən uzağam,
Bu sevda ölüncədi.

Әslim Qarabağlıdı,
Sinəm çarpaz dağlıdı.
Kəsilib gəlib‐gedən,
Yoxsa yollar bağlıdı?

Mən bunların tarixini araşdırdım. Cavan ‐
şirlərdən başladım. Bu son dediyim bayatı
1747‐ci illərə gedib çıxır. Nadir şahın ölü mün ‐
dən sonra yollar bağlanıb. 

– “Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində” elmi‐
publisistik əsərinizi şeir kimi yazmısınız.
Adam heç istəməz ki, ona əl to xun sun.
Amma yenə də, o əsərə təkrar qayıtsanız
nələri əlavə edərdiniz, hansı xatirələr ye ‐
nidən oyanardı?

– Bu, mümkün deyil. Mənim fikrimcə, kim
ki, yazdığına illər sonra dəyişiklik, ya da əla ‐
vələr eləyir, böyük səhvə yol verir. Şair dos ‐
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tum, rəhmətlik Məstan Günər cavanlıqda yaz ‐
 dığı məhəbbət şeirlərinə yaşlananda təzə dən əl
gəzdirirdi. Ona deyirdim ki, ay qardaş, sən
ney nirsən, toxunma, o şeirlərə. Yazmaq isti ‐
yir sən, təzəsini yaz... Mən o əsəri hansı əhval ‐
la, hansı sevgiylə yazmışam, indi nəyi isə
dəyişə bilə rəmmi?! Təvazökarlıqdan kənar
saymayın. “Hüseyn Kürdoğlunun poetik dün‐
yası” əsəri mi oxuyanlar bu əsərimin də şeir ki ‐
mi yazıldığını qeyd edirlər. Şair Musa Әləkbərli
xü susi vurğulayır: “Mən “Hüseyn Kürdoğlu‐
nun poe tik dünyası” kitabınızı nəsrlə yazılmış
mənsur poema adlandırardım”.

– Sizin bizə yaxınlaşdırdığınız İraq bu gün
fəlakətli günlər yaşayır, harayına nə siz,
nə bir başqası çata bilir. Bu sizə necə tə ‐
sir edir? Bu yandan da Qarabağ ağrısı...

– Mən bir şeyi bilirəm ki, dövlət başçısından
çox şey asılıdır. Bir neçə ay bundan əvvəl
“Vesti” telekanalının bizə qarşı olan nüma ‐
yən dəsi Azərbaycana gəlmişdi. Bizim prezi ‐
dentlə xeyli söhbət elədi. Görüşdən çıxanda
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söylədi ki, prezident sarıdan Azərbaycanın
bəxti gətirib. Bu sözləri eşidəndə Әrəbistanda
olduğum illəri xatırladım. İfadəmə görə üzr
istə yi rəm, Səddam Hüseyn anasının əmcəyini
kəsə bilən əclafıydı. Görünməmiş bir terror‐
çuydu. Hakimiyyətdə qalmaq üçün nə qədər
insanları öldürtdürürdü. Yadımdadı, 1973‐cü
ilin əvvəli idi. Nefti milliləşdirdi. BP‐nin rəh ‐
bəri televiziyada çıxış eləyib dedi ki, neftə nə
qədər vəsait qoymuşuq, bu strukturu biz ya‐
ratmışıq. İndi siz bunu bizim əlimizdən ne cə
alırsınız?! Bu nu nə qanun qəbul eləyər, nə şə ‐
riət, nə də Allah. Bəlkə, xatırlayasınız, Liviyanın
prezidenti Qəddafi hansı ölkəyə gedirdisə,
çadırnan gedirdi. Gedir Amerikada, İngil ‐
tərədə, hansı ölkə olursa‐olsun çadırda qalırdı.
A kişi, adamda ağıl, şüur yaxşı şeydi, öz öl ‐
kən də istəyirsən alaçıqda yaşa, öz işindi. Sən
baş qa bir ölkədə rəsmi dövət səfərin dəsən,
döv lət adamısan, bir xalqın başında duran
rəh bər sən, bu nə məntiqdi? Bunlar xalq haq‐
qında düşünmür. Səddamın Udey adlı bir
oğ lu var dı. Ağılda atasından geri qalmırdı.
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Bir gün ma şında gedəndə yolda bir qız görür,
xoşu gə lir. Sürücüyə deyir, saxla maşını. Qızı
qolundan tutub basır maşına aparır. Kimi is ‐
tə səydi, yo lun ortasında güllə ilə vura bilərdi.
Bir dəfə onun özünü vurdular. Ayağından ya‐
ralanmışdı. Topal idi. Bu şüurda adam xal qın
taleyini dü şünə bi lər mi? Onun axırının necə
olduğu məlumdur. Eləcə də nəsli. Әminəm ki,
Türkiyənin köməyi ilə Kərkük elləri azad ya‐
şayacaq. Qarabağ mə sə lə sinə gəlincə, indi
deyirlər ki, biz öz gücü müz lə Qarabağı qaytara
bilərik. Bizi zorla mü haribəyə çəkir lər, parça‐
lamaq istəyirlər. Әmin‐amanlıqda yaşayırıq,
ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz inkişaf eləyir.
Hər işdə ağıl işlətmək lazımdır. Mən de mirəm
ki, əlimizi əlimizin üstünə qo yub oturaq.
Amma unutmayaq ki, bu fəla kə tin arxasında
böyük güclər dayanır. Amerika, Rusiya dayanır.
Әlimizdə deyil ki, problemi asanlıqla həll
eləyək. Xalqın həyatındakı taleyüklü məsələləri
həll etmək üçün bütün xalqın ağzı bir olmalıdı,
hamı çəkici eyni zindana vurmalıdır. Qarabağın
xilası bizim birliyi miz lə mümkün olacaq.
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– Türkdilli xalqların indiki dünya coğrafiya‐
sındakı varlığı bizim müştərək sərvə ti miz ‐
dir, ortaq dəyərdir. Amma bu coğ ra fiyanı
heç də rahat adlandıra bilmərik. Bu möv‐
zunun həm nəzəriyyəsinə, həm də təcrü ‐
bəsinə bələd olan bir alim kimi necə bir
yol, xüsusi (dil, mənəviyyat, din, mədə ‐
niy yət xəritəsi) təklif edərdiniz ki, çətin ‐
lik anlarında heç olmasa bir‐birimizin
harayını duyaq?

– İndi biz İraqda səfirlik açmışıq. Bir par ‐
çamız ordadı. Ulu öndərimiz tamamilə doğ ru
deyirdi ki, Güney Azərbaycan da, Quzey Azər ‐
baycan da, İraq türkmanları da eyni xalqın
parçalarıdır. Müasir türkdilli xalqların indiki
zamanda, bu səviyyədə qala bilməsi xoşbəxt ‐
likdir. Görün Әrəb ölkələrində necə parçalan ‐
ma gedir. Mən belə düşünürəm ki, mədə niyyət ‐
lərin yaxınlaşması, gediş‐gəliş, qarşılıqlı mü ‐
na sibətlər, ədəbi əlaqələr xalqın bütövlüyünü
zamanla bərpa edəcək. Bizim musiqiçilərimiz,
xanəndə və aşıqlarımız İrana gedir, onlar bu ‐
ra gəlir, qız alıb, qız verirlər. Mədəniyyət və
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mənəviyyatca bir olmaq sər hədcə bir olmaq‐
dan daha mühümdür.

– Türkman‐Kərkük folkloru ilə bizim folk‐
lorumuzu nə ayırır, nə birləşdirir?

– Bizi ayıran heç nə yoxdur. Mən İraq‐türk ‐
man folklorunda elə bir janr görmürəm ki, o
bizim folklordan nə iləsə fərqlənsin. Eyni janr‐
lardır. Düzdü, onlarda elə janrlar var ki, mə sə ‐
lən, dastanlar, bağlamalar, qıfılbəndlər biz  dən
daha zəif inkişaf eləyib. Ancaq mən orda olar ‐
kən hər iki folklora aid yeni bir janrı bura gə ‐
tirdim. Tapmaca‐bayatı janrı. Bu, bizdə yox idi,
işlənməmişdi. Әta Tərzibaşı bir nümunə gətirir:

Ya qanı;
Ver muradım ya qanı.
Dəryadan bir quş uçdu,
Nə əti var, nə qanı.

O deyir ki, bu, bayatıdı. Mən oxuyandan
son ra yəqin elədim ki, bu, bayatı‐tapmacadı.
Burda dörd bəndin sadəcə bir cavabı var: gə mi.
Bizdə də var bunlardan. Amma öyrənil məyib.
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Bağlama və qıfılbənddə hər sətrin ay rıca cavabı
var. Məsələn, Ləzgi Әhmədlə Xəstə Qasımın
deyişməsi belədir:

Ləzgi Әhməd:

O nədir ki, dayanıbdır dayaqsız,
O nədir ki, boyanıbdır boyaqsız,
O nədir ki, doğar əlsiz‐ayaqsız,
Üç ay keçər ayağı var, əli var.

Xəstə Qasım:

Göy bir çadır dayanıbdır dayaqsız,
Aydı, gündü boyanıbdır boyaqsız,
Qurbağadı doğar əlsiz‐ayaqsız,
Üç ay keçər ayağı var, əli var.

Göründüyü kimi, hər sətrin bir cavabı var.
Yenə qayıdıram o fikrə ki, janrlar eynidir, kök ‐
lü heç bir fərq yoxdur. Amma Türkiyə ilə ta ‐
mam fərqlidi. Türkiyədə elə bir alim tanı mı ram
ki, İraq‐türkman ləhcəsinin bizim türk cənin
ey ni olduğunu təsdiqləməsin, xoy ratların
baya tılarımızdan, eləcə də mahnılardan fərq ‐
lən mədiyini vurğulamasın.
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– Siz kifayət qədər demokratik düşüncəli bir
alimsiniz. Yəqin ki, başladığınız möv   zu ‐
nun – Kərkük mənəviyyatının, dilinin
araş  dırılmasının davamına yenə də ehti‐
yac olduğu fikrinə etiraz etməzsiniz.

– Təbii ki. Dəqiq elmlər heç, onlarla işim
yox. Amma humanitar, ictimai elmlərdə inki‐
şafı olmayan, tədqiqatı davam etməyən istiqa ‐
mət kədərli sahədir. Fikir verin, insanın göz  ləri
ilə bağlı nə qədər dissertasiyalar müdafiə olu‐
nub. Nə qədər yazılıb və yazılmaqda davam
edəcək. Elm münbit torpaq kimidir. Kimi qa zıb
lap dərin qatlara qədər gedir, xəzinənin üstünə
çıxır, kimi də axtardığını tapa bilmir. Çünki
üzdən gedir. Әlbəttə, mən çox istə yi rəm ki,
araşdırmalar davam eləsin, yeni əsər lər yazıl‐
sın. Hazırda bir dissertantım “İraq‐türkman
mərasim folkloru” mövzusu üzə rin də çalışır.
Özüm Kərkük şairləri mövzusunu işləyirəm.

– Kərkük nağıllarını tam halda çap etdirmi‐
siniz. Etiraf etmək lazımdır ki, o nağıllar
daha sirlidi, daha safdı, daha təsirlidi...
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– Ona görə ki, o, birbaşa xalqdan gəlir. Bi ‐
zim bəzi nağıllar, dastanlar quramadı. Belə
təhriflərə yol ver mək olmaz. Onların xoyrat‐
ları, bayatıları, ləti fə ləri safdır, xalqdan gələn dir,
ona görə cana ya tandır. Çünki nəsil dən‐nəslə
keçib, cilalanıb. Sovet dövründə bi zim kilər
bəzən bayatıları, nağılları, dastanları xalqın
adından özləri yazır, kitab kimi çap etdirib
pul alırdılar. Həmin bayatıları, nağılları indi
də oxuyanda, bu da təbii ki, hiss olunur. Mən
Kərkük folklorunu olduğu kimi, təbii halında
vermişəm, heç bir quramasız, əlavəsiz. Odur
ki, Kərkükdə də yüksək dəyər ləndirilir.

– Türkiyəli araşdırmaçı Әhməd Kabaklı‐
nın “Türk ədəbiyyatı tarixi” 5 cildliyi ilə
tanışam. O, bütün türk xalqlarına məx ‐
sus ədəbiyyat tarixini eyni xalqa, millətə
aid ədəbiyyat tarixi kimi sistemləşdirib.
Nəhayət, bizim alimlərimiz xalqın gələ ‐
cək tarixinə əsaslanaraq bizim türkcədə
elə bir çoxcildlik yarada bilərmi, hansısa
türkdilli xalq üsyan qaldırıb deməsin ki,
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Füzuli mənimdi, Nəsimi mənimdi, Qazi
Bürhanəddin, Nəsirəddin Tusi mənimdi?
Әksinə, hər bir türkdilli xalq desin ki, bu
sərvət bizimdi, hamımızındı. Çünki biz
eyni kökdən gəlirik, çünki biz birik və
bütün tarixən keçən ədəbi, mənə vi sərvət ‐
lər özünü türk kökənli sayan hər bir
xalqa məxsusdur...

– Mənalı sualdı, elə hamımız onu arzulayı‐
rıq. Dahilər bir xalqa deyil, bütün bəşəriy yətə
məxsusdur. Bu da təbiidir ki, bütün türk dilli
xalqlar iddia eləyə bilər ki, Nəsimi mənimdir,
Qazi Bürhanəddin mənimdir, Nəsirəddin Tu si
mənimdir. İraqdakı qardaşlarımız deyir ki, Fü‐
zuli bizimdi. Biz onlara etiraz eləmirik. Biz də
eyni fikirdəyik və deyirik ki, Füzuli bizim di.
Nəsiminin əsərləri 1847‐ci ildə ilk dəfə Tür ki ‐
yə də çap olunub. Türklər onu bir qədər türk ‐
ləşdiriblər. Azərbaycanda 1926‐cı ildə Salman
Mümtaz kiçik bir kitabça şəklində nəşr edib.

– “Nəsimi” filmi çəkilməsəydi, onun yubi‐
leyi keçirilməsəydi, heç biz onun poetik
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qüdrətini və tarixi dəyərini bu dərəcədə
bilməyəcəkdik.

– Salman Mümtaz repressiyaya uğrayan
adam idi. Onların yazdıqlarını üzə çıxarmır‐
dılar, oxumaq yasaq idi. Ona görə də biz bu
ki tablardan xəbərsiz olmuşuq. Bəli, mənim
düşüncəmə görə də bizim böyük şəxsiyyətlər
bütün türkdilli xalqlara məxsusdur. Həqiqə ‐
tən də, biz Nəsimini 1973‐cü ildə Heydər Әli ‐
yevin təşəb büsü və rəhbərliyi ilə keçirilən
yubile yin dən sonra tanıdıq. Həmid Araslı və
Cahangir Qəh rəmanov bu sahədə əvəzsiz
işlər gördülər. 

– Nə zamansa ortaq bir ədəbiyyat tarixi
kitabı yarada bilərikmi? Әhməd Kabaklı
bu na cəhd eləyib, amma o türk ləhcə sin ‐
dədi.

– Zamanında Həmid Araslı da cəhd elə ‐
miş di. “Kitabi‐Dədə Qorqud”la bağlı ciddi
söh bətlər gedəndə Həmid Araslı Nəsimi ilə
bağlı məsələni qabartmış, milli, ümumtürk
ədə biyyatına hərtərəfli, heç nəyi izafi qiymətə

71



min dirməyə cəhd etmədən, olmuşları öz adı
ilə adlandırmaq təklifini irəli sürmüşdü.

– Mən Türkmənistanda olanda türkmən lər
deyirdilər ki, Nəsiminin ləhcəsi türkmən
ləhcəsidi.

– Onda onlara demək lazımdır ki, türk ‐
mən qardaş, əgər belədirsə, Nəsiminin diva‐
nının on bir əlyazmasından bircəsi niyə
Türk mənistan dan çıxmır? Azərbaycanda iki
nüsxəsi var.

– Namizədliyiniz dildəndir. Təbii ki, bir çox
dilçi alimlərlə yaxın olmusunuz. Mən sizə
bu sualı verərkən onlardan hansılar dərhal
gözünüzün önünə gəlir? Azərbaycan dili‐
nin inkişafında dilçilərin və o dildə danı‐
şan insanların payı (lap şərti də olsa) necə
bölünə bilərdi?

– Dilçilik çoxşaxəlidir, onun müxtəlif isti qa ‐
mətləri, sahələri var. Hər sahənin də özünün
görkəmli alimləri var. Onu da deyim ki, Azər ‐
bay can dilçilik elminin hüdudlarını yararaq
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beynəlxalq aləmə çıxan iki alimimiz var. Aka ‐
demiklər Məmmədağa Şirəliyev və Ağamusa
Axundov. Türkologiya sahəsində türk dünya‐
sına çıxan Fərhad Zeynalov, Tofiq Hacıyev,
Samət Әlizadə kimi görkəmli alimləri miz var.
Müasir dilçilikdə Muxtar Hü seyn zadə, Zərifə
Budaqova, Әlövsət Abdullayev, Musa Adilov,
dil tarixində Hadi Mirzəzadə, Әzəl Dəmir çiza ‐
də, ümumi dilçilikdə Nəsir Məm mə dov, Afat
Qurbanov, dilin leksikasında Səlim Cəfərov,
lüğətçilikdə Әliheydər Orucov, dilin tədrisi me‐
todikasında Yusif Seyidov. Onlardan sonra gə ‐
lən nəslin görkəmli nümayəndələri Nizami
Cəfərov, Kamal Abdulla, Qəzənfər Kazımov,
Kamil Vəliyev, Firudin Cəlilov və Buludxan
Xəlilov dilin müx təlif sahələrində ixtisaslaşıb‐
lar. Bu alimlərin də dərs  likləri, dərs vəsaitləri
və sanballı monoqrafiyaları vardır. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan dilçiliyi sahə ‐
sin də böyük xidmətləri olan akademiklər M.Şi ‐
rəliyev, A.Axundov, T.Hacıyev, N.Cəfərov və
Әməkdar elm xadimi Q.Kazımov haqqında
məqalələr yazmışam.
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Onlar əvvəlcə qəzetlərdə, sonra isə kitab‐
larda çap olunub. Akademik Tofiq Hacıyevə
həsr etdiyim məqaləm 2016‐cı ildə Ankarada
çıxan “Türklük bilimində bir ömür. Prof. Dr.
Tofiq Hacıyev” adlı kitabda (119‐124‐cü səhi ‐
fələr) yenidən dərc edilib.

Burada bir məsələdən də söz açmaq istə ‐
yirəm. Qoy Әzəl müəllimin ruhu şad olsun.
Namizədlik dissertasiyamı müdafiəyə təq dim
edəndə aparıcı müəssisə kimi Әzəl Də mir çi ‐
zadənin kafedrası seçilmişdi. Dəmirçi zadə na ‐
mizədlik dissertasiyalarının müzakirəsinə
heç vaxt gəlməzdi. Mənim əsərimin müza ki ‐
rəsinə gəlmişdi. Bu, səbəbsiz deyildi. İraqda
azər bay canlıların yaşadığını göstərən ilk
alim  lər dən biri Dəmirçizadə idi. Müzaki rə ‐
dən sonra Әzəl müəllim bir xatirə danışdı.
Dedi ki, getmişik Qəbələyə, oraların dialekti
ilə bağlı material toplamağa. Kənd soveti
sədrinin evində qalırıq, yaz vaxtıdı. Səhər yu‐
xudan qalxırıq, gözəl hava, süfrədə nə istə ‐
yirsən var. Beçə qızartması, bal, yağ, qaymaq.
Biz bunları harda görmüşük, ləzətlə yeyirik.
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Balı qaymağa qarışdırıb yeyirəm, birdən ev
sahibi qayıtdı ki, müəllim, o şordan da yeyin.
Ürəyimdə dedim ki, deyəsən, bu kişi bizi ələ
salır, bu qədər gö zəl nemət varkən şo ru niyə
yeyim. Bir qədər keçmiş o, bir də tək rarladı.
Gördü ki, şoru nəinki yeyən var, heç ona tərəf
baxan da yox du, qayıtdı ki, o vic dan lı şordu,
ondan da ye yin. Qaçıb dəftəri mizə yazdıq:
“Vicdanlı şor”. Vicdanlı burada təmiz, pak
anlamına gəlir. “Vicdanlı adam” ter mini də
eyni anlamı verir. 

– Bəzi alimlər populyar mövzularda araşdır‐
malara, yaxud mülahizələr irəli sür mə yə
üstünlük verirlər. Amma sizin təd qi qat la ‐
rınızın əsaslı bir hissəsi kölgədə qalan,
hətta bəzən itirilən mövzulardır. Niyə
özünüzü çətinə salırsınız?

– Bu, məndən asılı deyil. Bəzi alimlər ki,
asan olana qaçırlar, onların mövzusu yoxdur,
dərin mövzuya girişə bilmirlər. Səviyyə o
sə viyyə deyil. Bəzi alimlər var ki, populyarlıq
ardınca qaçır, özünütəbliğlə məşğul olur. Bu,
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artıq elm deyil. Elə tədqiqatçılar var ki, qa‐
laq‐qalaq kitabları çıxır, lakin onlardan nə
bəhrə lə nir, nə də istinad edirlər. Lakin elə
tədqi qatçılar var ki, onların əsərlərindən yan
keçmək ol mur. Dahi Nəsirəddin Tusi belələri
haqda deyib: “Elm sahiblərini əsərlərinin
çoxluğu ilə deyil, əməllərinin faydalılığı,
əxlaqlarının saflığı və özlərinin xeyirxahlığı
ilə sınaqdan ke çir mək lazımdır”. Müəllif ta‐
nınanda onun ki  tablarını tapıb oxuyurlar.
Oxuyan adam kita ba dəyər verəndir. Həm
də seçim eləyib oxuyurlar. Hər kitab da oxun‐
maz ki. Mən tədqiq eləmişəm, uşaq lıq və
qocalığı çıxsaq, əgər bir adam hər gün kitab
oxusa, bütöv bir ömür ərzində uzaq başı 5‐6
min kitab oxuyar. Dünyada olan milyonlarla
kitab sərvətini göz önünə gətirsək, görərik
ki, bizim mütaliə miqyasımızın heç dər yadan
damla da olmadığı üzə çıxacaq. Elə kitab var
ki, onu vərəqlədiyin vaxta heyifsi lə nirsən. Amma
elə kitab var ki, əlinə alanda ye rə qoy  maq
istəmirsən, zövq alırsan, müəyyən bilgilər
qazanırsan. Kitabın nə olduğunu anlayan
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adam elə ilk səhifədən, ilk cümlədən bi lir ki,
onun qiyməti nədir, oxumağa dəyər ya yox.
Dənizin suyunun duzlu olduğunu bilmək
üçün ondan bir dolça içməyə ehtiyac yoxdu
ki, bir udum kifayət eləyir.

– Siz özünüzü hansı ədəbi nəslə aid edirsi‐
niz? Məncə, bu, 60‐cılar olmalıdı...

– Әgər ilk kitabım 68‐də çıxıbsa, mən yet ‐
mişincilərdən sayılıram. Bir məsələ də var ki,
axı mən özümü tam olaraq yazıçılığa həsr elə ‐
mədim. İyirmi ilə yaxın Qərbi Avropa dilləri
üzrə kafedra müdiri işlədim, vəzifə borcum
vardı. Qırx ilə yaxın dərs demişəm. İctimai
işlərim olub. Uzun müddət institutda partiya
təşkilat katibi, ideologiya üzrə, tədris üzrə İns‐
titut partiya komitəsində 1‐ci müavin vəzifə ‐
sini tutmuşam. Düzdür, bunların müəy  yən
mə nada inkişafımda, formalaşmağımda təsiri
olub. Eyni zamanda da vaxtımı əlimdən alıb,
yaradıcılığıma maneçilik törədib. Bu baxımdan
bir qədər təəssüflənirəm. Mühitin təsiri çoxdur.
Elə məsələlər var ki, onları anlamaq bir az çətin
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olur. Sovet dövründə də istedadlar parlayıb,
Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Әmi rov
kimi dahilər... Odur ki, insanın yetişməsi mühit
ilə, zamanla bağlıdır. Məsə ləni zaman həll
eləyir, hər şeyi zaman öz yerinə qoyur.

– Müəllim, alim, yazıçı, folklorşünas, ədə ‐
biyyatşünas, tərcüməçi, publisist, icti‐
mai xadim, nəhayət, yaxşı insan... bu
qat baqat məsuliyyətli yükün altında
özü nüzü necə hiss edirsiniz?

– Məndə məsuliyyət hissi ailədən başlayıb.
Hələ evlənməmişdim, nişanlı idim, hər hərə ‐
kətimi ölçüb biçirdim. Birincisi, ailədə özümü
çox nizam‐intizamlı aparmağa çalışmışam.
Adam ki, özünü nizam‐intizama alışdırdı,
mə suliyyətli oldu, hər işi qaydasında gedə cək.
Gördüyün hər işə məhəbbətlə yanaşmalısan.
Sevgi ilə başlanan iş uğurla bitər. Hü  seyn Kür‐
doğlunun bir şeiri var, mahnı da bəstələnib.
Bə zən onu düz oxumurlar. Yazır ki, “Sev ki,
sevən mərd olar, sevməyən namərd olar”.
Bur da söhbət təkcə qadına olan sevgidən get‐
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mir. Belə bir ifadə də var dilimizdə: “Məhəb ‐
bətlə görülən işdən gül qoxusu gələr”. Ağırlıq
yükünə gəlin cə, mən bunların hamısını eyni
vaxtda qazanmadım axı. Gördüyüm işlər
mər hələli olduğu üçün çətinliyi bir o qədər
hiss eləməmişəm. Dilçilərimiz haqda çoxlu
sayda məqalələr yazmışam. “Dilimiz – varlı‐
ğımız” ad lı kitabım var. Mən bunları eləmi ‐
şəm. Adını çəkdiyim böyük alimlər haqda
məqalələr yazmışam. “Borcumuzdur bu ehti‐
ram” kitabını yaz mışam. O işə ki, ürəklə giriş ‐
mişəm, vicdanım cavabdehlik daşıyıb. “Altı il
Dəclə‐Fərat sahillərdə”ni çap eləyəndə bəzi
adamlar nə lərsə fikirləşirdi. 1994‐cü ildə ki,
İraqa Füzulinin 500 illiyinə getdik, o yazıları
ki, mən kər kük lülərə mə həbbətlə “Füzulinin
nəvə‐nəticə ləri ara sın da” yazmışdım, burdan
gedən adam lar Qəzənfər müəllimin sima‐
sında Azərbay cana olan iraqlı sevgisini gö rən ‐
dən sonra mənə mü nasibət dəyişdi. 600 nə fərlik
zalda Azərbay can dan 128 nümayəndə vardı.
İraqda döşə məyə taxta vurmurlar. Qadınlar,
uşaqlar, hər kəs ke çid lər də, beton döşə mənin
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üstündə otur muş  du lar. Bu, Füzuliyə olan,
bizə olan mə həb  bətin ifadəsi idi. Mən bu nu
“Altı il Dəclə‐Fərat sa hil lərində” kitabımda
yazmışam. Bundan son ra mənə qarşı hörmət
bir qədər də artdı. Gör dülər ki, mən bir kər ‐
kük lü kimi, yəni doğ ma adam kimi qəbul
edilmi şəm orda. Adam işinin bəhrəsini görən ‐
də ağır lıq olubsa da, onu unudur. Qədim çin
filosofu Konfutsi yazırdı ki, nəticə verməyən,
bəh rəsi olmayan iş böyük əzabdı. Mən o əzabı
gör məmişəm, az‐çox nə yazmışamsa, hiss elə ‐
mişəm ki, bəyə nilib. Yax şı insan olmaq üçün
gə rək ürəyin xeyirxahlıqla döyünə. Gərək nəf ‐
sini, ləyaqə tini, şəx siy yətini qoruya biləsən.

– Hər hansı bir istiqamətdə dünya ilə an‐
laşmadan irəli hərəkət yoxdur. Bü tün
hallarda dünyaya düşən açar dildir. Siz
bu işin pionerlərindənsiniz. Lüğətlər ha‐
zırlamısınız, tərcümələr etmisiniz. Baş‐
ladığınız işin bugünkü nə ticələri sizi
qa  ne edirmi? Azərbaycan dünyayla (tər ‐
cü mə mənasında) danışa bilirmi?
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– Әvvəlki fikirlə razıyam, sonuncu gəldi yi ‐
 niz fikrə müsbət cavab verə bilmərəm. Azər   ‐
baycan bu sahədə hələ ki, dünya ilə ayaqlaşa
bilmir. Niyə? Sovet sistemi dağıldı. Tərcümə
bazası Rusiyada, Moskvada idi. Hətta bizim
kitablarımız xarici dillərə Moskvada tərcümə
olu nurdu. Fərqi yox idi, rus, alman, ingilis və
baş qa dildə. Qayda belə idi. Tərcümə də, çap
işləri də Moskvada olurdu, oradan da xarici öl ‐
kə yə ayaq açırdı. Biz heç xəbər tutmurduq. Әn
önəmli olan budur ki, prezidentin sərən ca mı ilə
artıq Tərcümə Mərkəzi fəaliyyət gös tərir. İllər
əvvəl də Aydın Məmmədovun, Afaq Mə su dun
rəhbərlik elədiyi tərcümə mərkəzi var dı. Amma
o baza hələ ki, tam yaradılmayıb. Orada, əsa sən,
bədii ədəbiyyatın tərcüməsi ilə məşğul olur ‐
dular. Axı elmi ədə biyyat var, texniki ədəbiy yat
var, bunlar baş qa‐başqa istiqa mətlərdir. Bunla‐
rın tərcüməsi inkişafa böyük təkan verər. Bizdə
hələ ki, bu sahədə qənaət bəxş iş görülməyib.

– Qəzənfər müəllim, həm də əgər fikir ve ‐
rirsinizsə, məsələ birtərəfli gedir. Dünya
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ədəbiyyatı az‐çox bizim dilə tərcümə edi‐
lir. Amma Azərbaycan mətnlərinin də in‐
gilis, alman, lap elə rus dilinə çevrilib
dünyaya çıxarılması lazımdır.

– Sizinlə tamamilə razıyam. Mən bu məsə ‐
ləni bir yazımda qaldırmışam. Bəli, indiyədək
biz birtərəfli aparmışıq bu işi. Hətta niyə biz
İngiltərədən, Amerikadan, Rusiyadan tədqi ‐
qat aparmayaq. Bu il aprelin 12‐də “İslam
həm rəyliyi: dini və mədəni müxtəlifliyin har‐
moniyası” adlı beynəlxalq konfrans keçirilirdi.
Yüksək səviyyəli tədbir idi, mən də mə ruzə
etdim. Orda dedim ki, biz indi elə zamana
gəlib çatmışıq, artıq xarici ölkələrə hər sahədə
mütəxəssislər göndərməliyik. Qoy gedib çalış‐
sınlar, onların dilini mükəmməl mənim sə sinlər,
adət‐ənənələrini, mədəniyyət və ədə biyyat la ‐
rını, mənəviyyatlarını öyrənsinlər. Bu tərcü ‐
mənin bir istiqamətidir, mübadilə yolu ilə
onların nümayəndəsi bizə gəlsin, müştərək
layihələr həyata keçirilsin. Bu, çoxtərəfli tər ‐
cümə işinə böyük təsir göstərər. Sirr deyil ki,
indiyə kimi çox vaxt Qərbə üz tutmuşuq. On‐
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ların ədəbiyyatını rus dili vasitəsi ilə tərcümə
etmişik, elmi işlər, dissertasiyalar yazmışıq. İndi
dövran dəyişib. Bundan faydalanmalıyıq.

– Qəzənfər müəllim, bəs universitetləri ‐
miz də necə, tərcümə məsələsini dərinləş ‐
dirmək mümkün deyil?

– Xarici Dillər Universitetində 1966‐cı ildən
tərcümə kafedrası var. Mən o kafedrada mü əl ‐
 lim işləmişəm. Başlanğıc zəif olub. İndi tər cümə
şöbəsi də var. Ancaq bu da birtərəflidi. Yəni in‐
gilis dilini öyrənən o dildən tərcümə eləyəcək.
Digər dillərdə təhsil alanlar da eləcə. Yəni bun‐
lar gəlib o səviyyəyə çatmırlar ki, Azər baycan
dilindən ingilisə, almana və ya başqa bir dilə
mükəmməl tərcümə eləsinlər. Azərbaycan el‐
mini, ədəbiyyatını, mədəniy yə tini dünyaya çat‐
dırmaq üçün yüksək səviyyə lazımdır ki, bu da
zamanla və təcrübə ilə ola bilər. Gərək bir ölkə ‐
də ən azı beş il, on il yaşa yasan, o xalqın dilini,
əxlaqını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını, mə nəvi
dəyərlərini öyrənəsən ki, tərcümə işinin altına
girə biləsən, ortaya keyfiyyətli iş çıxarasan. İndi
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xarici ölkələrdə təhsil alanlar var, proses gedir.
Amma yenə deyirəm, əsas məsələ mübadilədi,
tərcümə bazasının formalaşmasıdı.

– Necə oldu ki, A.Dümanın “Qafqaz səfə ‐
ri”ni tərcümə etdiniz?

– 1983‐cü ildə iki ay yarım Amerikada, Ari‐
zona ştatında ixtisasartırma kursunda oldum.
Arizona kitabxanasında Azərbaycan bölməsi
vardı. Orada coğrafiya, tarix, mədəniyyət, ədə ‐
biyyatımızla bağlı xeyli kitab olduğunu gör‐
düm. Әbdürrəhim bəy Haqverdiyevin də
əsər ləri vardı, hətta bizim xalçaçılıq üzrə tanın‐
mış mü təxəssis Lətif Kərimovun ikicildliyinə
rast gəldim. «Filips» şirkəti bizim Şur, Bayatı
Şiraz və digər muğam əsərlərini də lentə al‐
mışdı. Aleksandr Dümanın “Qafqaz səfəri” də
bu kitabların arasındaydı. Bu əsər 1860‐cı ildə
Pa ris də çap olunub və sonra 1861‐ci ildə rus dili ‐
nə çevrilib. Bizim kitabxanalarımızda rus dili
variantı yoxa çıxıb, ya da, bəlkə, qadağan olu‐
nub. Ona görə ki, həmin kitabın altı səhi fəsi
ermə nilərə həsr olunub və Düma orada ermə ‐
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ninin iç üzünü açıb göstərib. 1962‐ci ildə kitab
Amerikada ingilis dilində çıxıb. Düzü, çox təəc ‐
cüb ləndim ki, niyə görəsən, amerikalılar bir
əsr dən sonra bu əsərə müraciət eləyib. Sonra
anladım ki, amerikalılar Azərbaycana maraq
göstərir lər. Bir ölkəyə getmək üçün şüurlu
adam gə rək onun adət‐ənənəsini, mənə viyya ‐
tını, dü şüncə tərzini, inkişafını bilsin. Amerika‐
lılar bilmək istəyirdilər ki, biz kimik, əvvəlimiz
necə olub, indi hansı düşüncə də yik. Mən əsəri
hissə‐his sə çevirib “Әdəbiyyat və incəsənət”
qəze tin də çap elətdirirdim. Bir gün “Yazıçı”
nəşriy yatının direktoru, rəhmət lik Әjdər Xanba‐
bayev məni yanına çağırıb dedi ki, yuxarıdan
göstəriş var, bu kitab altı ay ərzində tam tər cü ‐
mə edilib nəşr olunmalıdı. Bildirdim ki, əsərin
orijinalı Milli Kitabxanamızda var. Dedi ki, vaxt
çox azdır, tər cü mə eləyin, verək çapa. Bütün
yayı Həmid Abbasovla çalışdıq, tərcüməni başa
çatdırdıq, kitab da çıxdı. Bu əsərdə Azər bay can
haqqında çox maraqlı və zəngin məlu mat lar
var. Azərbay can barədə qiymətli sözlər deyilir.
Aleksandr Dümada belə bir fikir formalaşıb ki,
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Azərbay canda bütün kişilər üs tün də xəncər
gəzdirir. Onun da izahını belə verir ki, hər kişi‐
nin silah gəzdirməsi o anlama gəlmir ki, qarşı‐
sına çıxa nı vurub öldürəcək. Bu, o deməkdir ki,
mə nim lə münasibətdə bərabər olduğunu dü ‐
şün. Mən Amerikada olanda bir şeyin fər qinə
vardım ki, statusundan asılı olmayaraq, ehtiram
əlaməti olaraq hər kəs bir‐birinə gü lüm səyir.
Qəribədir, belə xoş üzlə, gülüm sə mək lə yanaşı,
burada kim istəyirsə, silah da gəzdirə bilər. Odur
ki, milyonçu, fəhlə ilə öz arasında fərq qoymur.
Burada insan amili ön sıradadı. Təəssüflər olsun
ki, biz hələ o sə viy yəyə gəlib çata bilmirik. Bəzi
vəzifə sahibləri özlərini yüksək tuturlar. Prezi‐
dentimiz İlham Әliyev haqlı olaraq bu həqiqəti
vəzifə adamlarına dönə‐dönə xatırladır. Hələ o
illərdə Amerika ilə aramızda bu sahədə nə qə ‐
dər bö yük fərq olduğunu gördüm. Bəli, orada
elm adamına yüksək dəyər verilir, amma insani
münasibətlərdə heç bir status fərqi yoxdur.

– “Necə yaşayasan yüzü haqlayasan” əsə ‐
rini tərcümə etməkdə məqsəd nə idi?
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– Sula Benet Amerika alimidi, Polşadan olan
yəhudidi. Nyu‐York Universitetinin professoru
idi. 1970‐76‐cı illər arası Qafqazda, o cüm lədən
də, Azərbaycanda olub, ölkəni qa rış‐qarış gə ‐
zib, hətta Naxçıvana gedib. O illər də bu asan
məsələ deyildi. Biz özümüz orala ra gedib çıxa
bilməzdik. Amerikada olanda onun da kita‐
bını gördüm, oxudum, Azərbaycan haqqında
gözəl fikirləri var. Həmən kitabın da üzünü çı‐
xarıb gətirdim. Bakıda tərcümə eləyib “Yazıçı”
nəşriyyatında buraxdım. Kitabda azər bay canlı
professor Mehdi Sultanov barədə yazılanlar
xoşuma gəldi. Qayıdandan sonra gəlib onu
tapdım, görüşdük. Sonra kitab haqqında rəy
yazmışdı. Kitab uzunömürlülərdən bəhs edir.
Ümumiyyətlə, Qafqaz xalqlarının mədəniy yə ‐
tindən, inkişafından bəhs eləyən kitabı oxu‐
yandan sonra folklorumuzla bağlı bir şey kəşf
elədim. Bizdə deyirlər ki, niyə nağıl və dastan‐
larımızda kiçik oğul, kiçik qız daha ağıllı olur.
Məsələn, Məlikməmməd nağılında olduğu
kimi. Sula Benet yazır ki, insanın daha yetkin
vaxtında doğulan uşağı daha ağıllı olur. Bunu
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oxuyanda dərk elədim ki, bu fikir elə bizim na‐
ğıllarımızda var. Çox maraqlı kitabdı. 1973‐cü
ildə Kiyevdə Dünya gerentoloqlarının (uzun
ömürlülüklə məşğul olan alimlər) konfransın ‐
da insanın yaş dövrlərini müəyyənləşdiriblər.
60‐74 ahıllıq, 74‐89 qocalıq, 89‐dan sonra uzun ‐
ömürlülük dövrü. Mən də indi qocalıq mər hə ‐
ləsindəyəm. Hamıya qismət olsun.

– Yaxın gələcəkdə Azərbaycanda dillərin
mənimsənilməsi, ondan istifadə perspek ‐
tivlərini necə görürsünüz?

– Dillər Universitetində işlər qaydasında
gedir. Slavyan Universitetində akademik Ka ‐
mal Abdulla bu sahədə böyük işlər gördü.
Ora da bir çox dillər öyrənilir indi. Akademi‐
yada, mənim çalışdığım institutda akademik
İsa Həbibbəylinin səyi nəticəsində, hətta Ya‐
poniyadan, Koreyadan bəhs eləyən şöbə var.
Professor Bədirxan Әhmədov rəhbərlik eləyir.
Şöbənin işinə yapon və koreya dillərini bilən
mütəxəssislər cəlb olunub, iş də gedir. Bu ba‐
xımdan hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə nə ‐
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ticələr olacaq. Dünya arenasına çıxmaq üçün
dilləri yüksək səviyyədə bilmək önəmli məsə ‐
lədir. Yuxarıda bu barədə artıq danışdığımız‐
dan burada çox danışmağa lüzum görmürəm.

– Siz ümumtürk folklorunun bir qolunu −
İraq‐Kərkük xəzinəsini tam olaraq təq ‐
dim etdiniz, bəs ümumən bizim ana folk‐
lorumuzun toplanması, araşdırılması
in di nə vəziyyətdədir?

– XX əsrin əvvəllərindən böyük işlər görü‐
lüb və bu gün də davam edir. Mən Kərkük folk ‐
lorunu nəzəri cəhətdən işləmişəm. Gör kəmli
folklorşünas alim Məmmədhüseyn Təhmasib
dastanları işləyib. Bir başqası bayatıları, digəri
lətifələri və s. Yəni Azərbaycan folkloru tam
şəkildə hərtərəfli işlənib. Cənubi Azərbaycan
folkloru ilə də məşğul olublar. Әdəbiyyat İns‐
titutunda Cənubi Azərbaycan şöbəsi var. Mirzə
İbrahimov Yazıçılar İttifaqından işdən çıxandan
sonra Ulu öndər ondan soruşmuşdu ki, nə
arzun var, o da demişdi ki, istərdim Әdə  biyyat
İnstitutunda Cənubi Azərbaycan şöbəsi olsun.
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Milli Elmlər Akademiyasında və Yazıçılar Bir ‐
liyində Cə nubi Azərbaycan böl məsi yaradıldı.
Amma Cənubi Azərbaycanda bu, hələ tam iş ‐
lən mə yib. İndi yenə material toplanır, gedirlər,
gəlirlər, öyrənirlər. Yəni bu istiqamətdə iş gedir,
kitablar çıxır. İndi Folklor İnstitutu akademik
Muxtar İmanovun rəh bərliyi ilə böyük işlər
görür. Bölgələrin folk loru toplanır, təd qiq və
nəşr edilir. 

– İndi sanki qloballaşma, müasir texnolo‐
giya dövründə folklor diqqətdən kənarda
qalıb.

– Folklor xalqın qan yaddaşıdı. O nə olur ‐
sa‐olsun yaşayacaq. Nə qədər ki, həyat davam
eləyir folklor qalacaq. Yeri gəldikcə yeni nü ‐
munələr də yaranır. Hər dövrün öz tələbi var.
Vaxt vardı adamlar axşamlar ocaq başına yığı ‐
şardı. Məsələn, Kərkükdə çayxanalarda nağıl
danışanlar olurdu. İndi nağılı kim danışacaq,
kim nağıla qulaq asacaq. Ancaq nağıllarda bö ‐
yük hikmət var, ibrət dərsi var onlarda. Bir
kər kük nağılı var, çox ibrətamizdir, böyük tər ‐
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bi yəvi əhəmiyyəti var. Bir çoban yaxşı ney ça‐
lırmış. Bir gün bu çalanda mağaradan bir ilan
çıxır, yaxına gəlib deyir ki, qorxma, səni
öldürmərəm. Bu şərtlə ki, hər gün gəlib burda
ney çalasan. Әvəzində hər gün sənə bir ləl
verəcəm. Çoban başlayır ilana ney çalmağa.
Aylar ötür, çoban ilanın verdiyi ləlin hesabına
varlanır. Bir gün yenə ney çalır, ilan gəlir. Ço ‐
ban deyir ki, sənin sayəndə hər şeyim var, am ‐
ma ürəyimdən həccə, ziyarətə getmək ke çir.
İzin ver mən gedim, olmadığım vaxtda oğ lum
gəlib sənə ney çalacaq. İlan razılıq verir, çoban
gedir. Oğlan gəlir atasının işini davam elət dir ‐
məyə. Bir gün, iki gün, beş gün axırda bezir,
fikirləşir ki, niyə mən bu ilanın oyunu na gəli ‐
rəm axı, hər gün gəlib ney çalıb bir ləl qazan‐
maqdansa, yaxşısı budu ilanı öldürüm,
bir də fəlik var‐dövlətinə sahiblənim. İlan onun
hiyləsini başa düşür, oğlanı sancıb öldürür.
Kişi səfərdən qayıdır, görür ki, oğlu yox du,
gəlir həmin yerə başlayır ney çalmağa. İlan
gəlir. Çoban deyir ki, hal‐qəziyyə belədi, bəs
oğlum yoxa çıxıb. İlan deyir ki, oğlun nəfsinə
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hakim ola bilmədiyi üçün onu öldürdüm. Am ‐
ma sənə toxunmuram, sən tamahkar adam de ‐
yilsən, get, amma bir də gəlib buralarda ney
çalma, dostluğumuz bitdi. Әgər gəlsən, səni də
çalaram. Görün, nağılın nə böyük tər biyəvi
əhəmiyyəti var. Uşağa ha de ki, nəfsini yığ, nə
başa düşəcək ki, bu, nə deməkdir. Am ma bu
nağıl hər yaşda, hər ağılda insana yol göstərə
bilər. Başqa bir nağılda da bir tacir olur, oğlu
yeyib‐içən, ata malını dağıdan, korocaq imiş.
Bir gün ata oğlanı yanına çağırıb deyir ki, mə ‐
nim vaxtım çatıb, ölürəm, amma sənə və siy ‐
yətim var. Әgər onlara əməl eləməsən, Al lah
sənə lənət eləsin. Әgər əməl eləsən, xeyirin gö ‐
rərsən, əksini eləsən dilənçi vəziy yə tinə düşüb
məhv olacaqsan. Oğlan deyir: “Gö züm üstdə,
söylə, vəsiyyətin nədir?” Tacir deyir: “Bilirəm,
bir vaxt qoyub getdiyim evi satmaq fikrinə
düşə cəksən. Satmağına bir söz demirəm. Am ‐
ma əvvəlcə evin dörd bir yanına hasar çəkdir,
son ra sat”. Oğlan deyir ki, vəsiy yətini yerinə
yeti rə cəm. Tacir ölür. Bir vaxt oğlan evi satmaq
is tə yəndə atasının və siy yə tini xatırlayır və onun
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vəsiyyətini yerinə yetirib hasar çəkdirir. İş başa
çatandan sonra başa düşür ki, evə verilən pul
heç çəkilən hasarın xərcini ödəmir və o, atasının
nə demək istədi yini anlayır, ağlı başına gəlir.
Ondan son ra işləri də, həyatı da qaydasına
düşür. Bəzi adam lar nağıl adı çəkiləndə elə
bilir ki, xülyadı. Halbuki hər nağıl bir tərbiyə
mək təbidi. Nağıllara həsr olunmuş bədii film ‐
lər də nağılların əbədiyaşarlığına dəlalət edir.

– Sizcə, bu xəzinə – şifahi xalq ədəbiyyatı in ‐
ci ləri tam toplanıb, yoxsa hələ xalqda qalır?

– Demək olmaz ki, hamısı toplanıb, iş da ‐
vam eləyir. Bu yaxınlarda Naxçıvan folkloru
çap edildi, Qarabağ folkloru çap edildi. Kər ‐
kük, Şəki, Göyçə və s. çap olunub. Hər bölgə ‐
dən nü munələr toplanır və antologiyalar
şək lində çap edilir. Bu sahədə Folklor İnsti‐
tutu, direktor, akademik Muxtar İmanov
başda olmaqla faydalı işlər görür. Bölgələrdə
konfranslar keçiri lir. Bölgələrdə yaşayanlar
çöl materialının top lanmasında Folklor İnsti‐
tutuna yardım edir.
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– Heç nə səbəbsiz deyil, sizin folklora bö ‐
yük bir sevgi ilə üz tutmağınızda alim
marağı ilə yanaşı, böyüdüyünüz el, oba,
ailə mühitinin təsiri yəqin ki, yox deyil.
Mümkünsə, bir qədər bu barədə...

– Heç şübhəsiz. Mən sazla, sözlə böyü mü ‐
şəm. Mənim mənəvi qidam saz olub, söz olub.
Mən 16 yaşa çatana qədər kəndimizdə elektrik
enerjisi olmadığından radio filan olmayıb. 

Şair Tovuz aşıqlarının yerini, sazın‐sözün
qiymətini dəqiq göstərib: 

Tovuzda torpaq da, dağ da, çəmən də
Sazın havasını yaman götürür.
Burda hər qonağı, hər müsafiri
Aşıq qarşılayır, aşıq ötürür.

Folkloru, xüsusən də aşıq poeziyasını lap
uşaqlıqdan sevmişəm. Kəndimizdə toy olan da
mağarın ətrafına yığışardıq. Hətta qış vax tı, ən
soyuq havada belə bircə toyu qaçır  mazdım.
Aşıq ların dilində dastanlara qulaq asardım.
Bun ların mənə böyük təsiri olub. “Koroğlu”
das  tanındakı bütün nəğmələrin sözlərini əz ‐
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bər dən bilirdim. Kitaba çox marağım varıydı.
Bir növ kitabın acıydım. Məktəb kitabxana‐
sındakı kitabların əksəriyyətini, demək olar
ki, səkki zin ci sinfə qədər oxumuşdum. Sək ki ‐
zin ci sinifdə “Qılınc və qələm”i oxumaq
istədim, kitabxanaçı vermədi, dedi ki, sən hələ
onu anlayacaq yaşa çatmamısan, zamanı
gələndə oxu yub dərk eləyərsən. O vaxt kitab‐
xanaçıya acığım tutmuşdu ki, bu niyə məni
qanmaz hesab eləyir, nə var başa düşül mə ‐
yəsi. İnstitutda dil‐ədəbiy yat dərsi keçirdik.
Professor Arif Məmmədov deyirdi bu dərsi.
Həm bəs təkar idi, həm də müəllimlik eləyirdi.
Məm mədəli Әsgərov vardı, klassik ədəbiy ya ‐
tın bilicisi idi, çox gözəl dərs keçirdi. O vaxtlar
həmin əsərləri oxuyanda başa düşdüm ki, ki‐
tabxanaçı düz deyirmiş. Ancaq bir məsələ də
var ki, kitabın gücü‐qüdrəti ondadı ki, onu
hər yaş dövründə bir cür qavrayırsan. Ona
görə də kitablar heç vaxt köhnəlmir. Yaxşı ki‐
tabı hər dəfə oxuduqca insanda yeni fikirlər
yaranır. Fərqi yoxdur, bu, nəsrdir, ya poeziya.
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– Aşıqlar haqqında çoxlu yazılarınız, kitab‐
larınız var. Aşıq sənəti nədir, kimdir aşıq?

– Aşıq sənəti sinkretik sənətdir. Üzeyir Ha ‐
cıbəyli deyib ki, aşıq sənəti elə bir aləmdir ki,
burada bəstəkarın da, müğənninin, xanən də ‐
nin, rəqqasın da istənilən qədər payı var. Aşıq
həm də yaxşı qiraət ustasıdı, şairdi, aktyordu,
çalmağı var, oxumağı, oynamağı, söyləməyi
var. Bunun hamısı üst‐üstə düşəndə görürsən
ki, aşıq adi adam deyil. Ustad aşıqlar ki var, on‐
ların sənə ti əbədi yaşayır. Qurbaninin, Aşıq Va‐
lehin, Aşıq Abbas Tufarqanlının, Xəstə Qasımın,
Şəm kirli Hüseynin, Aşıq Alının, Aşıq Әləs ‐
gərin, Molla Cümənin, Bozalqanlı Hüseynin,
Aşıq Şəmşi rin, Mikayıl Azaflının sənəti əbə di ‐
yaşarlıq qazanıb. Bunlar adi adamlar deyil lər.
İlahidən gələn istedad, qabiliyyət sahibi dirlər.
İndi çox şeylər asanlaşıb. Radio, televiziya
var. Amma əvvəllər xalq arasında mədəniy ‐
yətimizi, ədə biy yatımızı, folklorumuzu təbliğ
edən, dilimi zi inkişaf elətdirən, cilalandıran
məhz aşıqlar olub, ustad aşıqlar görüblər bu
böyük işləri.
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– Həm də aşıqlar ən yaxşı informasiya da‐
şıyıcısı olublar. Dilimizdə bir ifadə də
formalaşıb ki, aşıq gördüyünü çağırar.

– Doğrudur, bu iş də aşıqların payına dü ‐
şüb. İnsanların savad almaq şansı məhdud
olan da, informasiya daşıyıcıları aşıqlar olub.
Onlar cəhalətə, mövhumata, xurafata qarşı
mübarizə aparıblar. 

– Klassik aşıqlarımız ki var, mən onlardan
ikisini xüsusilə ayırıram. Onlardan biri Di‐
rili Qurbanidi, biri Aşıq Abbas Tufarqanlı.

– Bunların ikisi də zirvədədi. Bunlardan son ‐
ra Aşıq Әləsgər gəlir ki, o, daha elmlidir. Bə li,
Aşıq Әləsgər bir dəryadı. Molla Cümə nin özü
də nəhəng aşıqdı. Hələ mən Xəstə Qasımı, Aşıq
Valehi, Alını, Bozalqanlı Hüseyni demirəm. 

– Qəzənfər müəllim, siz Mikayıl Azaflının
kitabını tərtib eləmisiniz və bu işə, həqi ‐
qə  tən də, böyük əmək sərf olunub.

– Doğrudu, böyük yaradıcılıq işi var orada.
Mən bu işi məhəbbətlə görmüşəm. Bəzi adam ‐
lara asan görünür, deyirlər ki, tərtibatdı da. O
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kitabı fərqləndirən bir cəhət var. Bütün janr‐
lara aid şeirləri verməmişdən əvvəl, o janr
haqqında elmi məlumat vermişəm.

Mən yuxarıda aşıq sənətinin zirvəsində bər ‐
qə rar olan aşıqlardan danışarkən Azaflı Mika‐
yıldan da söz açdım. Azaflını başqa aşıqlardan
fərqləndirən bir cəhəti də xüsusi vurğulamaq
istəyirəm. Adətən, başqa aşıqlar yaradıcılıqla‐
rında zəmanədən şikayət edir lər. Mikayıl Azaf ‐
lı isə mövcud sistemi qamçılamaqdan çəkinmir:

Әlimizdə zorba çomaq,
Başımızda motal papaq.
Ağ şalvarda qara yamaq,
Kommunizmə gedirik biz.

Toyda bu şeiri oxuduğuna görə dörd il
(1961‐1964) həbsxanada yatan aşıq azadlığa
çıxdıqdan sonra da Sovet sisteminin qəddar ‐
lığını göstərən şeirlər yazmaqdan çəkinmirdi.
Tutumu, dərin mənası ilə qalaq‐qalaq kitab‐
lara sığmayan taleyüklü dərdlərimizi, xalqı‐
mıza üz verən bəlaları görün aşıq bircə bənd  də
necə məha rətlə ifadə etmişdir:
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Qoca Azaflıyam, dilim var, lalam,
Təbrizdə qardaşım, Sibirdə balam.
Elə dərd varmı ki, çəkməmiş olam,
Bax onlar ağartdı saçımı mənim.

– Әgər Azərbaycanın 10 aşığını seçmək
sualı qarşısında qalsaydınız, kimləri fərq ‐
ləndirərdiniz və niyə məhz onları?

– Mən “Aşıq sənəti nədir və kimdir aşıq”
sualı na cavab verərkən aşıq sənətini zir və yə
qaldıran 10 aşığı göstərmişəm. 

Bayaq siz Qurbaninin, Abbas Tufarqanlının
adını çəkdiniz. Mikayıl Azaflının, Aydın Çoba‐
noğlunun kitablarını tərtib et mək lə aşıq sənə ‐
tinin daim inkişafda olduğunu, zaman‐zaman
yeni adların meydana çı xacağını gös tər mək
istəmişəm. Sözü, şeiri bu gün də dil lərdə dola‐
şan sənətkarlar aşıq sənətini zirvəyə qaldırıblar,
bu sənətin memarıdılar. Onların üstünlüyü
nədədir? Fikir verin, mən sıralamada nə Aşıq
Şakirin, nə Kamandarın adını çəkdim. Bunlar
ustad aşıqlar olsalar da, aşıq‐şair deyillər. Ustad
aşıqlar təbii ki, bu sənəti inkişaf elətdirirlər,
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xalqa sevdi rirlər. Amma onlar aşıq‐şairlərdən
fərqli olaraq, baş qa yaradıcıların sözlərini oxu‐
yurlar. Şair‐aşıq özü yaradır, özü təbliğ eləyir,
özü sev dirir. 

– Aşıq sənətinin indiki durumu sizi qane
edirmi? Aşıqlıq lazımdırmı bizə? Xalqın
müasir təkamülündə bu sənətdən necə
yararlana bilərik?

– Sənət heç vaxt solmur. Bəzən enməsi, qalx‐
ması olur. Üzeyir bəy deyirdi ki, XX əsrin
əvvəlində aşıq sənəti sanki ölümə məhkum ol‐
muşdu. Amma sonra görkəmli aşıqlar çıxdı
meydana, bu sənət yenidən dirçəldi. Kimiydi
onlar? Hüseyn Bozalqanlıydı, Aşıq Әsəddi,
Aşıq Mirzədi, Bilaldı, sonrakı dönəmdə Şakirdi,
Pənahdı, Hüseyn Saraçlı, Әmrah, Kamandar,
Әkbər, İmran, Әdalət Nəsibov və baş qaları.
Aşıq Әdalətdən bir az geniş danışmaq istə yi ‐
rəm. O, qara sazı ilə möcüzələr yaratdı. Aşıq
mühitlərinin yaxınlaşmasında onun xidmətləri
misilsizdi. Bir gün filarmoni yada aşıqların kon‐
serti vardı. Folklorşünas alim, professor Bəhlul
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Abdulla Buzovnada yaşayan, 4‐cü sinifdə oxu‐
yan nəvəsini də kon ser tə gətirmişdi. Әdalət
“Yanıq Kərəm”ini ya na‐yana çalırdı. Özündə
deyildi, gözündən yaş gəlirdi. Gözləmədiyimiz
halda qız babasına tərəf çevrilərək: “Baba, saz
nə danışır, mən başa düşürəm”.

Sazın tilsimi hamını ovsunlamışdı. Yəqin
buna görədir ki, saz‐söz xiridarları deyirlər:
“Әdalətdən əvvəl saz çalmaq günahdı, ondan
sonra çalmaq isə o sənətkar üçün faciədir”. 

Bu o deməkdir ki, Әdalət olan yerdə saz çal ‐
mağa cürət etmə. Aşıq sənəti təlatümlüdü. En ‐
mə, qalxma dövrü olur. Aşıq sənətinin sa yə sində
“Koroğlu” operası, “Koroğlu” filmi ya ra nıb.
Aşıq sənətinin milli musiqimizin inkişa fında
rolu misilsizdir.

– Sizin tədqiqatlarınızda heç zaman dar
çərçivədə eyforiya gözə dəymir. Heç vaxt
demirsiniz ki, hər bir ədəbi‐bədii sərvəti
yaradan da, onun sahibi də Azərbay can ‐
dır. Siz o fikri əsaslandırmağa çalışırsı‐
nız ki, məsələn, Dədə Qorqud, Füzuli,
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Nə simi sözün böyük mənasında TÜRK‐
MANDIR. Bu dartışmaların son nöqtə ‐
sini necə qoya bilərsiniz?

– Mənim nöqtə qoymağıma ehtiyac yoxdu.
Bu sualda həm də cavab var. Türkün bir adı
var, Türk. Türk millətinə məxsus, tarixən möv ‐
cud olmuş nə sərvət, nə dəyər varsa, onlar ta ‐
mamən türk qövmünə aiddir və biz bu barədə
bir az irəlidə danışdıq. 

– Bu cavabdan sonra daha demirəm ki,
türk ədəbiyyatının iki dahisi – Nəsimi və Fü‐
zuli ha ralıdı. Deyirəm onlar sizə görə kimdir?

– Hər ikisi bəşəri şairdir. Mən onları təkcə
Azərbaycan mühiti ilə əlaqələndirməzdim.
On lar böyük dahilərdir. Mənə görə Nəsi mi ‐
nin bir üstünlüyü var. Bəzən Füzulini lüğətsiz
oxuya bilmirəm. Amma Nəsiminin istənilən
şeirini götür, oxu, başa düşüləndir. Dil safdı,
tə mizdi. Füzulinin dilini ərəb dili, Quran dili
həddindən artıq yükləyib. O, deyir ki, mən
fars dilini mükəmməl öyrənmişəm, o mənim
poeziya dilimdi. Әrəb dilini mükəmməl mə ‐
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nim səmişəm, o mənim elm dilimdi. Türk di‐
lini ona görə dərindən öyrənmişəm ki, o mə ‐
nim ana dilimdi. Mühitin təsiri ilə böyük Füzuli
ərəb dilinin elmi tərəfini də gətirib poe ziyasına
qarışdırıb. O da dili xeyli ağırlaşdırıb.

– Amma Məhəmməd Füzulinin çox sayda
elə qəzəlləri də var ki, bizim ana türk ‐
cəmizdə su kimi axır. Məsələn, “Məni can‐
dan usandırdı”, “Pənbeyi‐dağü cü nun içrə
nihandır bədənim”də dil çox durudur.

– Doğrudu, Cahangir Cahangirovun “Fü‐
zuli” kantatası da var, Şövkət xanımın ifa‐
sında. Çox da gözəl oxuyur. Son vaxtlar onu
gənc müğənni Lalə Məmmədova çox məla ‐
hətlə oxuyur. Mən onu heç nəyə dəyişmərəm.
“Leyli və Məcnun” dünyaya dəyər. Mən onun
bəzi qəzəllərindən danışıram. Fikrimcə, qə ‐
zəlin bizim indiki türkcədə aydınlığı meyarı
ilə Nəsimi ondan üstündü. Həm də Nəsimi
qəzəllərində filosofdu. Nəsimi fəlsəfi poeziya‐
mızın əsasını qoyub. Yeri gəlmişkən, onun
sənəti aşıq yaradıcılığına da böyük təkan ve ‐
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rib. “Әlif‐Lam” yazıb. Sonralar Aşıq Әləsgər
də “Әlif‐Lam” yazıb.

– Bəs Nostradamus sizin yaradıcılığınıza
necə daxil oldu? Bir insan ömrü üçün
yal nız onu araşdırmaq yetərli idi...

– Mən bu işə yeddi ilimi həsr eləmişəm.
İraqda olduğum vaxtlarda gündəlik qəzet lər də,
aylıq jurnallarda qoroskoplar dərc olunur du.
Bunlar mənim diqqətimi çəkdi. Qız bür  cün də ‐
nəm. Yoxladım, gördüm çox uyğun gəlir, sonra
qardaşımı, atamı, ailə üzvlərimi bürclərlə tutuş‐
durdum, baxdım ki, uyğunluq çoxdur. Başla‐
dım oxuyub araşdırmağa, bu işi öyrənməyə. Və
bu qoroskopu “Altı il Dəclə‐Fə rat sahillərində”
əsərində verdim. Azər bay ca na qoroskopu ilk
dəfə mən gətirdim. Hə mən qoroskop bizimdi,
Şərqindi. Bu, nəylə bağlıdı, niyə qoroskoplar
fərqlidi? Planetlərin dü zülü şündən asılı olaraq,
hər yerdə eyni deyil. Hər yerin öz coğrafi mü ‐
hitinə uyğun qorosko pu var. Şərq adamıyla
qərblinin xarak te rində nə dərəcədə eynilik ola
bilər? İndi bizim qə zet lərdə qoroskopu bütün
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dünyadan toplayıb, ümumiləşdirib verirlər. Bu,
doğru deyil. Bir dostum vardı, Dəmir Qənbə ‐
rov, ADU‐nun kimya fakültəsində kafedra mü‐
diri işləyirdi. Onun altmış yaşı tamam olurdu,
mənə də zəng elədi ki, Qəzənfər müəllim, iki
tədbi ri miz var, biri saat 11‐də universitetin akt
zalında 60 illik yubileyimdir, o birisi də axşam
“Ceyrançöl” restoranındadı, sizin də aramız da
olmağınızı istəyirəm. Hər iki tədbirdə ol maq
istəyirdim. Ancaq iş elə gətirdi ki, gedə bil ‐
mədim. Belə bir şey də oldu, təbii ki, bunun hə ‐
min məclisə gedib‐getməməyimlə bir əla qəsi
yoxdu. Bir gün əvvəl “Müsavat” qəze tin də dərc
olunan qoroskopda öz bürcümlə bağlı bir in‐
formasiya oxudum. Qəribədi, ora da yazılmışdı
ki, səni bir məclisə dəvət edə cək lər, nəbadə
gedəsən. Nəticəsini özünüz gö rəcək siniz (“Yeni
Müsavat”, 25.XI.1999, s.16). Ax şam eşitdim ki,
“Ceyrançöl” restoranında adamlar balıqdan
zəhərlənib, aralarında ölənlər də var. Sonra
Dəmir müəllimlə görüşəndə bunları danışdım,
dedim ki, etiraz eləmirsinizsə, mən bu hadisəni
qoroskopla bağlı yazmaq istəyi rəm. Ona da
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maraqlı gəldi, dedi ki, elə hazır faktdı, özü də
isti‐isti... Nə isə, Nostradamusun möcüzələri
üzərində düz yeddi il çalışdım. Dünyada
Nostradamusla bağlı ingilis dilində elə bir
kitab qalmadı ki, onu əldə elə məyim. Fars,
ərəb dil lə rin də olan nüsxələri də tapdım. Hansı
ölkəyə gedirdimsə, bir çox hallarda ailəm,
uşaqlarım yanımda olurdu, kitab mağazalarını
gəzməmiş, bu mövzu ilə əlaqəli lazım olan ki‐
tabı almamış başqa iş görməz dim. Artıq onlar
da bu xasiyyətimə alışmışdılar. Oturub göz ‐
ləyirdilər, kitabla bağlı işimi qurtarandan sonra
deyirdim, indi mən sizin qullu ğunuz da, ürəyi ‐
niz hara istəyir ora ge dək. Nos  tra da musda Ulu
Öndərimiz Heydər Әli yev və İlham Әliyevin
ha kimiyyəti barədə ön cəgörmələr var. Deyir
Roma papası bir öl kə yə gələcək, həmən yerin
kralı deyəcək ki, mənim ölkəm üçün ibadət elə.
Papa geri dö nən dən son ra krala, oğluna, ölkə ‐
sinə ibadət eləyir. Be lə bilinir ki, bu ölkədə
özün dən son ra haki mi yyə tə oğlu gələcək və öl ‐
kəni uzun müddət əmin‐amanlıqla idarə eləyə ‐
cək. Bu katren üzərində altı ay işləmişəm. Ciddi

106



faktlarla təsbit edilib. Onda hələ bizdə referen‐
dum ke çirilməmişdi. Mən 2007‐ci ildə kitabı
çap elət dirəndən sonra Aqil Abbas yazdı ki, Qə ‐
zən fər müəllim ağ elədi. Bir prezident uzun
müd dət ölkəyə necə rəhbərlik eləyə bilər?! Re‐
ferendumdan sonra gəldi, gülə‐gülə üzr istədi.
Ulu Öndər və İlham Әliyev haqqında necə var,
olduğu kimi yazmışam, heç nədən çəkin mə mi ‐
şəm. Orada Qarabağ haqda çox açıq yazılıb.
De yir, ov tüfəngi ilə çıxdılar Araz üstündə er ‐
məninin qabağına. Hamı təəccüb eləyir. Kitab
əvvəlcə üç min tirajla çap edildi. Sonra da “Təh ‐
sil” nəşriyyatı bir neçə dəfə min tirajla buraxdı.

– Sizin elmi araşdırmalarınız da həyat
kimi canlıdır. Bəzən elmi mülahizələrin
ciddi yerində yazıya elə faktlar, elə əh ‐
va latlar daxil edirsiniz ki, oxucu hey rət ‐
lənir. Bu nədir, diq qət cəlb etmək, yoxsa
fitrətdən, ənənədən gə lən yazı üslubu?

– Әnənədən gələndi, ürəyimdən gələndi. O
fikir necə yaranır, onu deməkdə çətinlik çəki ‐
rəm. Bu, həqiqətən belə olur. Ürəyimə gə lirsə,
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çəkinmirəm, yazıram. Hesab eləyirəm ki, ürə ‐
yim məni aldatmaz. Yazı prosesində əh valatlar,
hadisələr özü gəlir, mən bunları düşünülmüş
şəkildə eləmirəm, planlaşdırmıram. Danışanda
da beləyəm, ürəyimdən gələ ni deyirəm.

– Folklorla, klassik ədəbiyyatla bağlı alim
və yazıçı mövqeyiniz bəllidir, bu mənada
geniş oxucu dairəsi sizə laqeyd deyil. Bəs
80 illik bir dövrə aid ədəbiyyatımız haq‐
qında düşüncələriniz necədir? Düzdür,
mövzu genişdir. Heç olmasa, tezis şək ‐
lin də fikrinizi bilmək istərdik.

– Düzünü deyəcəm, dünya ədəbiyyatını
orijinaldan oxuyandan sonra məndə müəy yən
fikir dəyişikliyi yarandı. Ancaq onu de yim ki,
Azərbaycan ədəbiyyatıyla bərabər bö yümü ‐
şəm. Məni Bakıya Mehdi Hüseynin “Abşeron”
romanı gətirib. İsmayıl Şıxlının “Ay rılan yol‐
lar”ını çox bəyənmişəm. Lakin çı xış yolunu o
vaxt tapa bilmirdim. Kəndlə şə hərin arasında
fərq çox böyük idi. Odur ki, yazıçıya haqq qa‐
zandırırdım. Salam Qədir za dənin “Qış ge cə ‐
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si”ni oxuyandan sonra dü şün  müşəm ki, bu
necə ola bilər, oğul pro kuror, ata cinayətkar,
bu, düz olmaz, əxlaq norması na sığmır. Oğul
öz atasını necə həbs edə bi lər?! Elə indi də o
fikirdəyəm. Yəni düşüncəm belə olub. Mir
Cəla lın hekayələrini oxumuşam, ləzzət eləyib.
İndi də oxuyuram. Әd əbiy yat fərqli yaşda, fərqli
təsir eləyib. Onun gücü də elə bundadı. Mir
Cəlalın beş cildliyi çıxdı. Milli Kitabxananın di‐
rektoru, professor Kə rim Tahirov onu mənə
bağışladı. Həmin axşam dün yanın ən güclü
futbol komandasından iki si “Real Madrid”lə
“Bavariya” yarışırdı. Mən ne çə illərdir “Real
Mad rid” ko man da sının azar keşiyəm. Futbol
gecə saat 11:30‐da başlayacaqdı. Götürdüm
əlimə kitabı ki, futbola qə dər vərəqləyim. Necə
aludə olmu şam sa, bir də baxdım ki, ikinin ya‐
rısıdı. Әli ağa Kürçaylı yazıb ki, futbol Şekspiri
üstə  ləyibdir. Burda tərsinə oldu, Mir Cəlal fut‐
bolu üstələdi. Gənc yaşlarımda onun hekayə ‐
lərini oxuyub doyunca gülmüşdüm. İndi bu
yaşda təkrar oxuyuram, deyirəm ki, gülmək
yox, ağlamaq la zımdır. Mir Cəlal müəllim ya ‐
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zıb ki, ay xalq, ay kütlə, sənin halına güləkmi,
ağlayaqmı? Zəlimxan da yaxşı yazıb. Deyir
millətinin halına ağlayanda, güləndə Sabirim
“qeyrət” de di. Әslində, Mir Cəlal müəllim də
xalqdan qey rət umurdu. Son vaxtlar mən ro ‐
man oxu ya bilmirəm. Memuar ədəbiyyatı xoş‐
layıram və yaxşı memuarı həvəslə oxuyuram.
Bu ədə bi janrda həyat var, həyat həqiqəti var.
İmamverdi Әbilovun bir memuarı çıxıb, onu
oxu yub hey rətlənirəm. Demək, əyalətdə də
gözəl ədəbi mühit yaratmaq olarmış. Tanınan
yazıçı və şairlərin əksəriyyəti bu adamın evin ‐
də qonaq olub. Hamısı haqda da xatirə lər ya ‐
zıb. Yavuz Axundlunun “Xatirələr işığında
ömür keçdi, gün keçdi” əsəri də əladır. Eləcə
də İmran Әbi lovun “Vətənə vurğun ömürdən
səhifələr” əsə ri. Hər üç əsər barədə mətbuatda
fikirlə ri mi oxucularla bölüşmü şəm. Doğrudu,
dünya ədəbiyyatı fonunda bizim ədəbiyyat
zirvə deyil, ancaq mərhələli inkişafı qənaət ‐
bəxş hesab eləmək olar. Məsə lən, Anar gözəl
yazıçıdır. Eləcə də Elçin. Pər vin Anar haqqın ‐
da ya zır ki, Anar zamanla ayaqlaşan, bəzənsə

110



za  ma nı qabaqlayan yazıçıdır. Әdəbi şəxsiy ‐
yət lər, onların yaradıcılığı barədə mən də çox
yazmışam. Anar barə də demişəm, yenə deyi ‐
rəm, Anar bu illər ərzində Yazıçılar Birliyinə
rəhbərlik eləmə səydi, indi onun yazdıqları qat‐
qat zəngin və miqyaslı olardı. İdarəçilik, və zifə,
əlbəttə, vaxtın və enerjinin böyük his sə sini alır.
1980‐ci ildə Nəriman Həsənzadənin “Sən ba‐
ğışladın” adlı kitabı çıxdı. Zeynəb Xan larova
da onun sözlərinə yazılan bəstəni çox gözəl
oxu du. Nəriman Həsənzadəyə mətbuatda açıq
məktub ünvanladım. O kitabda mənə xoş gə ‐
lən bir çox məqamlar vardı. Yazır ki, Sərdar
Әsədin anası həmişə üzü Bakıya sarı yatarmış
ki, oğlum ordadı. Onun Rəsul Həmzə tova həsr
olunan beş səhifəlik yığcam bir poeması var.
Gözəldi, hələ mən şairin oxuyanda adamı hal‐
dan‐hala salan şeirlərini de mirəm. Bu əsər ləri
yazan Nəriman Həsən zadə birdən‐birə bir
neçə müddət yoxa çıxdı. Niyə? Çünki “Әdə ‐
biyyat qəzeti”nə redaktor getdi. Gərgin, əsəbi,
yorğun iş günündən sonra evə gələn adam
necə və nə yaza bilər?! 
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– XX əsr Azərbaycan yazarlarından kim ‐
lər lə daha sıx təmasda olmusunuz, on‐
ları necə xatırlayırsınız?

– Rəsul Rza, Qasım Qasımzadə, Hüseyn
Arif, Anar, Elçin, Fikrət Qoca, Nəriman Hə ‐
sən zadə, Әlfi Qasımov, İsi Məlikzadə, Fər man
Kərimzadə, Vilayət Rüstəmzadə, Әlibala Ha ‐
cızadə, Nahid Hacızadə, Әzizə Cəfərzadə, Fi‐
rudin Ağayev, Sabir Rüstəmxanlı, Rasim
Kə  rimli, Ayaz Vəfalı, Məmməd İsmayıl,
Әmir hüseyn Məcidov. Dünyasını dəyişənlər
haqqında acılı‐şirinli xatirələrim “Borcumuz‐
dur bu ehtiram” kitabımda yer alır. Bu kitab ‐
da xatirələr baş alıb gedir. Әn çox sevdiyim
kitablarımdan biridir. Әslində, bütün böyük
ədiblərimizi yaxından tanımışam və onları
sev mişəm. Mən zamanında Azərbaycan ədə ‐
biy ya tını çox mütaliə eləmişəm. Yaradıcılığını
bə  yəndiyim yazıçılar çoxdur. Sonra ki, dünya
ədəbiyyatına meyil elədim, hamını oxumağa
vaxt yetmədi. “Taras Bulba” ən çox sevdiyim
əsərlərdəndir. Rus ədəbiyyatından Tolstoyu
çox oxumuşam. “Anna Karenina” çox xoşu ma
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gəlir. “Dirilmə”ni, “Hacı Mu rad”ı oxuduqca
oxumaq istəyirsən. Yeri gəl miş kən, Hacı Mu‐
radın qəbrini Qax rayonu ərazisində ziyarət
eləmişəm. Ağ mərmərdən baş daşı indi Tarix
Muzeyindədir. Muzeyin direktoru akademik
Nailə Vəlixanlı onu mənə şəxsən göstərib. 

– “Hacı Murad” Mustafa Әfəndiyevin tər ‐
cüməsində çox gözəldir. Haçansa gənclik
çevikliyi ilə bir‐iki gecənin içində oxudu‐
ğum köh nə kitablar məni də yaman
çəkir. Yaxınlarda “Hacı Murad”ı, Mak‐
sim Qorkinin uşaqlıq xatirələrini, Yusif
Vəzirin “Qan için də” romanını yenidən
oxudum. Necə gözəl, canlı təsvirlər var
onlarda, həyat aşıb‐daşır.

– Hansı kitab ki, təkrar oxunur, o köhnəl ‐
mir, hər zaman təzədir. Bir də ki, nə olmalıdı,
bu Tolstoydu, bu adam dahidi, dəryadı.

– Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin həyatın ‐
da yaxından iştirak edirsiniz. Bəzən bu
təş kilatı öz dövrünü bitirmiş deyə iddia
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edənlər var. Siz bu barədə nə düşünürsü‐
nüz? Sizi AYB‐yə çəkən nədir, onsuz da
işiniz çoxdur?

– İşim, həqiqətən də, həmişə çox olub. Elə in‐
dinin özündə də kifayət qədər görüləsi işlə rim
var. Yazıçılar Birliyinə isə öz doğma evi mə get‐
diyim kimi gedirəm. Natəvan klubunda bir kür ‐
sü vardı, yəqin siz də görmüşdünüz. Heyif ki,
təmir vaxtı onu götürdülər. O kürsüdə bir çox
yazarların imzaları var idi. Hər dəfə o imzaları
gördükcə adam sanki keçmişə dönür dü. Dün‐
yasını dəyişən, amma adı imzası ilə yaşayan o
şəx siyyətlər göz önündə canlanır dı... 2004‐cü
ildən AYB‐də Təftiş komissiyasının sədriyəm.

– Mən də sizin işçiniz olmuşam, sonuncu
qurultaya qədər...

– Әslində, Təftiş komissiyasında işlənəsi bir
iş yoxdu ki, məşğul olasan. Ancaq Yazıçılar Bir ‐
liyinin olması böyük işdi. Hüseyn Hüseyn ‐
zadənin vəfatından sonra Aşıqlar Birliyi necə
dağıldı? Heç aşığa dəxli olmayan bir qadın
gəldi, o Birliyin axırına çıxdı. Yəni aşıqların dö ‐
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yəcəyi bir qapı qalmadı. Aşıqların qurulta‐
yında sədrliyə Zəlimxan seçiləndə mən Mə ‐
dəniyyət və Turizm Nazirliyinə, nazir Әbülfəs
Qarayevə təşəkkürümü bildirdim ki, onlar bu
işi yoluna qoydular və aşıq sənətinin inkişafına
təkan verildi. Yazıçılar Birliyi dağılsa, nə ola‐
caqdı? Bəzi naşı, istedadsız yazarlar var, öz ‐
lərini tanıtmaq üçün müəyyən xoşa gəlmə yən
vasitələrə əl atırlar ki, Yazıçılar Birliyi dağılsın.
AYB‐nin yaşamasında Heydər Әliyevin rolu
böyük olub. Anarın xidməti çoxdur. Anar ya‐
zıçı kimi təkcə Azərbaycanda tanınmır axı.
Bütün türk dünyası, türkdilli xalqlar onu tanı‐
yır, rəğbət bəsləyir. Nüfuz sahibidi. Qələmi
olan yazıçıdı, gözəl nitqə, yüksək təfəkkürə
sahib olan adamdı. Zarafat deyil, Anar hansı
məktəbi keçib?! Mən yazıçıların sonuncu qu‐
rultayında çıxış eləyəndə dedim ki, bu zalda
əyləşənlərin əksəriyyəti AYB‐yə sədrliyə layiq
şəxsiyyətlərdir. Ancaq layiq olmaq hələ belə
bir işi aparmaq bacarığı deyil. Bu, çətin vəzi ‐
fədir. Bu işi aparmaq üçün təcrübə lazımdır.
Söz adamları ki var, sözdən söz çəkənlərdi.
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Yusif Səmədoğluna deyirlər ki, ay Yusif müəl ‐
lim, sən parlamentdə Mədəniyyət komissiya‐
sının sədri sən, “Qətl günü” kimi roman
yaz   mı san, “Yeddi oğul istərəm” filminin
ssenarisinə görə xalqın sizə böyük rəğbəti var.
Bütün bunlar bir yana, xalqın sevimlisi, unu‐
dulmaz Səməd Vurğunun oğlusan, niyə
namizəd liyi ni irəli sürmürsən, prezident ola‐
san. Qayıdır ki, namizədliyimi verərəm, am ma
qorxuram ki, seçərlər, onda mən ney niyərəm.
Zalda gurultulu alqış qopdu. Birinci cərgədə
xaricilər oturmuşdu. Onlar əv vəl bir qədər
çaş‐baş qaldılar, söhbətin məğzini biləndən
sonra onlar da xeyli gülüb alqışladılar. AYB‐yə
sədrlik hər adamın işi deyil. Təklif elədim ki,
əgər Anar müəllim özü də razıdırsa, biz onu
seçək. Qurultay başa çatandan sonra Mə ‐
dəniyyət və Tu rizm naziri Әbülfəs Qarayev
yaxınlaşıb mə ni möhkəm qucaqlayıb dedi ki,
“Lap ürəyim dən tikan çıxardınız, Qəzənfər
müəl lim”. Әbül fəs müəllim bizim tələbəmiz
olub, xətrini də çox istəyirəm. 
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– 1960–2017. Təqribən 50 ildən çoxdur ki,
Azərbaycan mətbuatını izləyirəm. Ora da
ən maraqlı müəlliflərdən biri olaraq seçi‐
lirsiniz. Azərbaycan mətbuatının mil li
şüurun inkişafında rolu, eyni zamanda
bu vacib sahənin son 50 ildəki inkişaf
ten densiyaları barədə nə düşünürsünüz?

– Bizim çox böyük jurnalistlərimiz olub.
Әnənə indi də davam eləyir. Nəsir İmanquliyev
“Bakı”qəzetini yaratdı. Mənim yadımda dı, o
qəzetdə Həsən Seyidbəylinin “Cəbhədən cəb ‐
həyə” povesti dərc olunurdu. Detektiv əsər di.
Anarın “Gecə yarısı hadisə” yazısı hər nöm rə
gedirdi. Axşamüstü saat beşdən‐altıdan ca maat
köşklərin qarşısında növbəyə düzülürdü qəzeti
almaq üçün. Bu, təkcə Həsən Seyidbəylinin, Ana‐
rın əsərinə görə deyildi ki. “Bakı”, “Baku” axşam
qəzetlərinin hər nöm rə si maraqla oxunurdu.
Qəzet, həqiqətən də, hər cəhətdən yük sək sə ‐
viyyədə çıxırdı, tərti bat, mövzu rənga rəngliyi ba‐
xımından fərq lənirdi. Cabir Novruz, Famil
Mehdi, Qeybulla Rəsulov, Yusif Kərimov o qə ‐
zetdə çalışırdı. Elə cə də “Azərbaycan gəncləri”
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qəzetində necə istedadlı qələm sahibləri gözəl
yazılar yazırdılar, felyetonlar dərc olunurdu.
Məsələ bundadı ki, hər zamanın özünün hök ‐
mü, dik təsi var. O illərdə mətbu orqanlara bö ‐
yük ehtiyac var idi. Bakıda televiziya təzə‐təzə
mey dana gəlmişdi. Səhv eləmirəmsə, 1956‐cı
ildə. Özü də onda belə idi. Yarım saat baxırdın,
sonra fasilə olurdu ki, aparatlar soyusun. Yəni
o illərdə mətbuata böyük ehtiyac da var idi, ma ‐
raq da vardı. İnsanlar sanki bədii ədə biyyat acı
idi. “Bakı” qəzeti də yaxşı ədəbi yazılara geniş
yer verdiyindən biz o qəzetin nöm rələrini inti‐
zarla gözləyirdik. “Kirpi” jurnalının bir nöm ‐
rəsini də ötürməzdim. Cəmiy  yə tin qüsur və
nöqsanları ilə bağlı gözəl fel yetonlar verir dilər.
“Dostluq şarjları” olur du. Onlar mənim çox xo‐
şuma gəlirdi. Mən, ümumiyyətlə, yumoru
sevən adamam. Mürşüd Dadaşovun felyeton‐
ları əl‐əl gəzirdi. “Mo za lan” kinojurnalı çox
yüksək keyfiyyətlə hazırlanardı. Әməlli‐başlı
yumoristik, həm də də rin mənası olan qısamet‐
rajlı filmlər idi onlar. Həqiqətən də, mət buatın
milli şüurun, vətənpərvərliyin inkişafında rolu
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böyükdür. Mənim gənclik çağımda da belə idi,
indi də belədir.

Təəssüf ki, son illərdə söz azadlığından,
mət buat azadlığından sui‐istifadə edən, özü ‐
nü və sözünü bilməyən adamların jurnalistik
iddiası ilə meydan suladığının, qeyri‐peşəkar ‐
lı ğın ayaq alıb yeridiyinin, zövqsüz qəzet və
jurnalların (mən hələ reket qəzetləri demirəm)
peyda olduğunun da şahidi olmuşduq. Şü ‐
kür lər olsun ki, onlar artıq keçmişdə qalıb. 

– Sovet ədəbiyyatı terminini, sosializm‐
realizm yaradıcılıq metodunu necə xa ‐
rak  te rizə edərdiniz?

– Әdəbiyyat İnstitutunda Elçinin “Sosia‐
lizm realizmi bizə nə verdi” əsəri haqqında
mən mə ruzə elədim. Bir məqalə yazdım, son ‐
ra ikincisini yazdım. Və mən orda göstərdim
ki, sovet dövrünü mənasız dövr kimi dəyər ‐
ləndirmək ol maz. Üzeyir bəy, Fikrət Әmirov
hardan yarandı? Qa ra Qarayev, Niyazi hansı
dövrün yetirməsidi? Әdəbiyyat adamlarının
əksəriyyətinin yaradıcılığı sovet dövrünün pa‐

119



yına düşür. Rəssamlar da eləcə. Tahir Salahov,
Maral Rəhmanzadə, Mikayıl Abdullayev...
Bunlar hamısı o dövrün üzə çıxarıb ye  tirdiyi
şəxsiyyətlərdir. Sovet dövrünə elə‐belə baxıb
keçmək mənim nəzərimcə nadanlıq olardı. O
illərin istər ədəbiyyatında, istər mu siqisində,
istər rəssamlığında yüksək və tən  pər vərlik hissi
vardı. Doğrudu, bu, bəzən ifrat dərəcədə özü ‐
nü göstərirdi, bədiiyyat arxa plana keçir və
sxematikləşirdi. Ancaq indi gö rürəm və ən pisi
də budur ki, indiki nəsildə bizdəki vətən ‐
pərvərlik hiss olunmur. Bu hiss daha çox nə ilə
aşılanmışdı? Bədii ədəbiy yat la, o cümlədən də
sovet ədəbiyyatı ilə. Ona görə də o yazıçılar ki,
cəmiyyətin inkişafına öz istedad və zəh mət ləri
miqyasında böyük əmək sərf eləyiblər, onun
üstündən xətt çək mək olmaz. Sosializm rea‐
lizmi bir ədəbi mək təbdir, yaradıcılıq metodu‐
dur. Keçmişə xor baxmaq ol maz. “Cahanda
hər hökmü bir za man verir” – deyən Səməd
Vur ğun yetişdi, tarixi roman janrının əsasını
qoyan M.S.Ordubadi, Rəsul Rza, Süleyman
Rüstəm, Süleyman Rəhimov, Mirzə İbrahimov
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əsərləri ilə ədəbiyyat tari xin də öz yerini aldı.
Fikir verin, “Böyük dayaq” filmi, demək olar
ki, ayda bir dəfə göstərilir. Әsər bu gün üçün
də təzədir, böyük tərbiyəvi əhə miyyəti var.
İlyas Әfəndiyev, İsa Hüseynov, Bəxtiyar Va ‐
hab zadə, Məmməd Araz, Xəlil Rza, Әli Kə ‐
rim... Bəs bunlar hansı dövrün yetir mə ləridi?
Bəs “60‐cılar” deyilən ən müx tə lif üslublu ya‐
zıçı nəsli? Bəs “70‐cilər”, “80‐ci lər”? Çox böyük
işlər görülüb o dövrdə. Təsadüfi deyil, o əsər ‐
ləri ki, əvvəl oxumusan, təkrar mü taliə elə yən ‐
də sanki yeni əsər oxuyursan, nələrisə yenidən
kəşf eləyirsən. Məsələn, sizin şeirlə rinizi on il
əvvəl oxumuşam. İndi təkrar oxuyanda tamam
başqa Vaqif Bəhmənli və ta mam başqa yaradı‐
cılıq görürəm. Halbuki şeir hə mən şeirdi. Bədii
ədəbiyyatın əbədiyaşar lı ğı bax elə bundadı ki,
hər yaş dövründə fərqli dərinlikləri ilə təzə ‐
liyini saxlayır, heyrət lən dirir. Nizami farsca
yazıb, heç azərbaycanca yazmayıb, amma biz
ondan əl çəkə bilirikmi? 
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– O vaxtlar deyirdilər ki, kim Azərbaycan ‐
dan xaricə çıxıbsa, o, KQB ilə əlaqədar
adamdır. Xüsusən xaricə işləməyə ged ən ‐
lər. Deyin, bu həqiqətə nə dərəcədə uy‐
ğundur?

– Maraqlı sualdı. Mənim haqqımda da de‐
yilib belə sözlər. Bəzən yığıncaqlarda deyirdim
ki, sovet dövlətinin qədrini bilin. Bu hö kumət
uşaq anadan olmamış onun haqqın da fikirləşir,
ananın səhhəti qayğısına qalır, uşaq doğulan‐
dan sonra analıq məzuniyyəti, nə bilim sonra
körpələr evi, uşaq bağçası və s. və ilaxır. Uşaq
məktəbə gedir, dövlət hesabına ali məktəbdə
oxuyur, hələ üstəlik ona tələbə təqaüdü verilir.
Sonra da təyinatla işlə təmin olunur. Sosializm
sistemində imkanlı adamlar var‐dövlətini nü‐
mayiş etdirmir. Әsli‐nəsli olan ailəyə qız verir,
qız alırlar. Dahi Səməd Vurğunun “Ağalar, qul‐
lar dünyası” adlandırdığı kapitalizmdə isə tam
başqa mənzərənin  şahidi oluruq. Varlılar yal‐
nız varlı yerdən, vəzi fəli şəxslərin ailələrindən
qız alıb, qız verirlər. Var‐dövlətləri ilə fəxr edir ‐
lər.  Bu cəmiyyətdə varlı daha da varlanır, yox‐
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sul daha da yoxsullaşır. Cəmiyyətdə sürətlə
təbəqələşmə gedir. Varlılar, hətta imkansız
olan yaxın qohumlarını belə tanımaq istə mir ‐
lər. 1983‐cü ildə ABŞ‐ın Ari zona Universi te ‐
tin də ixtisasartırma kurslarında olarkən bir
məsələnin şahidi oldum. Arıçılıq üzrə mütə ‐
xəssis, əslən Türkiyədən olan Әhməd bəylə
küçədə söhbət edə‐edə gəzişir dik. Birdən
diqqətimi gözəl bir malikanə, qonşuluğunda
isə uçub‐tökülən bir ev çəkdi.  Әh məd bəydən
soruşdum ki, bu varlı adam o uçuq evi niyə
al mır? Xeyli də torpaq sahəsi var. Әhməd bə ‐
yin cavabı məni heyrətləndirdi. 

Məlum oldu ki, bu varlı ilə yoxsul qardaşdır‐
lar. Allahın iradəsi ilə biri varlı, o biri yoxsuldur.
Guya varlı qardaş yoxsul qardaşa yardım etsə,
Allahın qəzəbinə tuş gələr. Burada kapitalist
aləminə məxsus bir lətifəni danışsam, yerinə dü ‐
şər. De yirlər, bir gün İraq prezidenti olmuş Təla ‐
bani bütün nazirləri yığıb iclas keçirirmiş. Bu
vaxt arvadı xaricdən zəng edib deyir ki, evlərinə
oğru girib. Təlabani tam əminliklə deyir ki, ya‐
landır, inanma. Bütün oğrular yanımdadır.
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Vaqif müəllim, mən buna bənzər hadisələri
danışanda deyirdilər ki, bu KQB‐nin adamıdı.
Ancaq aradan zaman keçdi, bizim rayondan –
Tovuzdan professor Sə lim Yolçiyev var idi. O,
Politexnik İnstitutunda fəlsəfədən dərs deyirdi.
Onun yasında bir alim gəlib dedi ki, Qəzənfər
mü əl lim, sən düz deyirsənmiş, vaxtında biz
sənin haqqında heç yaxşı düşün mə mişdik. Yəni
bu da olub. Ancaq azadlıq başqa şeydi. Sualı‐
nıza cavab olaraq deyim ki, haqqımda əgər bu
fi kirlər səslənibsə də, bunlar həqiqətə uyğun
de yil. Təbii ki, xarici dövlətə göndəri lənlər çox
ciddi surətdə yoxlanılıb seçilirdi. Bu adamın
nəsli‐nəcabəti necədir, satqınlıq eləyə bi lərmi?
Ata‐ana, qohum‐əqrəba, yəni yaxın ətraf çox
köklü süzgəcdən keçirilirdi. Hətta KQB atamın
kimliyini yoxlayanda ortaya belə məsələ çıx‐
mışdı. Atam müharibədə əsir düş mə mişdi,
ancaq gedib İsveçrəyə çıxmışdı. Atam dedi ki,
birdən bu, sənin işinə mane olar. Mən də qayıt‐
dım ki, ata, sən əsir düşməmisən ha, alnın açıq,
üzün ağ gedib müharibədə döyüşüb borcunu
yerinə yetirmisən. Belə hər tərəfli yoxlayıb
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süzgəcdən keçirəndən sonra məni göndərdilər
xaricə işləməyə. Nə gizlə dim, KQB‐də işləmək
istəyərdim. Lakin mən dən agent kimi istifadə
etmək istədilər. Qəti şəkildə etiraz etdim. Buna
görə başım çox ağrıdı. Nə isə... Türklər demiş,
keçmiş olsun.

– Məndə sizin əvvəlki illərdə çıxan bütün ki‐
tablarınız var, olmayanları da nə vaxt sa
hamı kimi mən də oxumuşam. Sağ olun ki,
7 cildliyinizi və sizin yaradıcılığınızdan
danışan məqalələrdən ibarət kitabınızı
göndər di niz. Mən bunların tərtibat üslu‐
buna baxıram və belə qərara gəlirəm ki,
Qəzənfər müəl lim çox intizamlı, məsu ‐
liyyətli, səliqə‐sahmanlı bir şəxsdir. De ‐
yəsən, siz buna söhbətimizin əvvəlində də
işarə vurdunuz.

– Bayaq dedim, iyirmi ilə yaxın kafedra mü ‐
diri işləmişəm. Bu, çox kömək edib, bilmi rəm,
buna xoşbəxtlik deyim, bəxti gətirmişlik deyim
ki, mən xaricə getdim və tərcümə ilə bağlı sə ‐
nədlər mənim əlimdən gəlib keçdi. Sonuncu
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dəfə xaricə gedəndə baş mütərcim idim. Elmlər
namizədi, kafedra müdiri idim. Artıq xaricdə
dörd il işləmişdim, inam, etibar qazanmışdım.
Elə o vaxtlardan da məndə sə nəd lərə çox ciddi
yanaşma vərdişi yarandı. Bu, rəsmi tərəfi. Әs ‐
lin də, elə bu, yaradıcılığa da təsirini göstərir.
An caq ki, mən bunu təkcə ni zam‐intizamla
bağlamıram. İşə gərək mə həb bət olsun, adam
gərək gördüyü işi sevsin, ondan zövq alsın. İşə
sevgi ilə yanaşdınsa, nizam‐intizam, səliqə‐sah‐
man, mə su liyyət, uğur, nəticə hamısı bir araya
gəlir. Açığını deyim ki, hər cümlənin üstündə
əsmişəm. Yazıram, bitirirəm, təkrar bir də qayı ‐
dıram. Etiraf eləyim ki, gecə mənim ən məh ‐
suldar iş   lə    diyim vaxtdır. Әn mükəmməl fikirlər
gecələr bey ni mə dolur. Yatdığım yerdə qəfil
dururam, yazıram. Әgər bir yazını gecə yazmı‐
şamsa, elə bil ona möhür vurulub. Elə indi də
yaradıcılıq məsələləri ilə axşamlar məşğul olu‐
ram. Bu, artıq vərdiş halını alıb. Gecə evdə ha ‐
mı yatandan sonra mənim öz dünyam var, ona
qapılıram və qalan hər şeyi unuduram. Bir fakt
– Әlibala Hacızadə, Bəkir Nəbiyev, Tofiq Bay‐
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ram, Fikrət Qoca, Hüseyn Arif, İsi Məlikzadə
haqqında kitablar buraxmışam. Bu forma çox
xoşuma gəlir. Qəbul olunmuş formadı, gör ‐
kəmli adamların həyatından kitablar. Әlibala
Hacızadə bütün gecəni mətbəxdə oturub ya zır,
şərait yox imiş. Səhər arvad gə lir, deyir, a kişi,
evdə soğan yox, kartof yox, sən də gecəni sə hə ‐
rəcən yazırsan. O da qayıdır ki, ay arvad, mən
burda şahlarla, padşahlarla döşləşi rəm, sən də
mənimlə so  ğan‐ kar tof davası elə yir sən... Yara‐
dıcılıq budu. Həyat yol daşım Arəs tə xanımdan
çox razıyam, ara da çayı elə gətirər ki, heç ru ‐
hum da duymaz. Yazı‐pozu prosesində ki fikir ‐
dən ayrıldın istə diyin alınmır. 

– Sizin yaradıcılığınızı izləyəndə istedad və
həvəsin harada bitdiyi, zəhmətin harada
başladığı, başqa sözlə, elmi‐yaradıcı fəa ‐
liy  yət də uğurları təmin edən iki vacib sə ‐
bəbdən hansının birinci, əsas olduğunu
müəyyən et mək çətindir. Sizcə, yaradıcılı‐
ğınızın zəngin yekununda hansının payı
çoxdur, istedadın, yoxsa zəhmətin?
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– İstedad Allah vergisidi. Mən hesab edi rəm
ki, zəhmət olmasa, istedad özü belə işlə dil ‐
məyən balta kimi paslanır, istedad zəh mətlə
vüsət alır. 

– Siz, doğrudan, Allah vergisinə inanırsınız?
– Bəli, çox inanıram. Amma ədəbiy yat şü nas ‐

lara təfəkkür də lazımdır. Müdriklik, mü taliə la‐
zımdı. Deyək ki, bir qrup elm ada mı otu rub bir
tədqiqat üzərində çalışır, kim ki, zəhmətə qatla‐
şıb çox məxəzlərdən bilgilər əl də eləyib, təbii ki,
iş prosesində özünü gös tərəcək. Mütaliə də
zəhmətin bəhrəsidir, belə demək mümkünsə,
gərək arxanı yerə qoyub otura biləsən.

O ki qaldı Allah vergisinə, buna siz də ina‐
nın. Aşıq Әləsgər qoşmalarını bədahətən ya‐
radırmış. Bu, ilahi vergi deyil, bəs nədir?!

– Professor, doktor Qəzənfər Paşayevi güc ‐
 lü müəllim‐pedaqoq saymaq olarmı?

– Onu, bəlkə, başqaları deyə bilər. Ancaq
mən özüm haqqında bunu deməkdə çətinlik
çəki rəm. Bir faktı deyim ki, neçə illər dərs de ‐
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mişəm. Nadir hal olar ki, mənim dərsimdə bir
tələbə iştirak eləməsin. Düzdü, o vaxt nizam‐
intizam məsələsi də ciddi idi. Mən özüm ka‐
fedra müdiri olanda gedib müəllimlərin
dər  sini yoxlayırdım. Onu da deyim ki, dərs
de diyim tələ bələrdən nadir halda üç alanı
olub. 1989‐2000‐ci ilə qədər Bakı Dövlət Uni ‐
ver  si te tində dərs demişəm. Tələbələr bir
müəl lim ola raq hörmə timi saxlayıb, məndən
qorxub çəkin məyiblər. Dərsini yaxşı oxuyan
tələbə ilə işim olmayıb, ancaq laqeydlik gös ‐
tə rəni də cəzasız qoymamışam. Müəllim li ‐
yim dən narazı de yiləm. Müəl limə xas olan
xüsusi cəhət lər olur, hesab elə  yirəm ki, onlar
məndə var. Müəllim kimi kitablarım çıxıb.
Dərs vəsaiti hazırlamışam. 

– Heç tələbələrinizdən sizi axtaranı olur?
– Çox olur. Bir tələbəm Cəlilabadda yaşa‐

yır. Әdalət Әsgərov. Bir qrupda dörd tələbəm
əla oxuyurdu. Onlardan biri Әdalət idi. Әla
oxuyurdu, nizam‐intizam da öz yerində. Şəki ‐
dən Nurəddinov Məlumat vardı, əla oxuyur ‐
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du, oğlum kimi xatirini çox istəyirdim. Axırda
dekan oldu, ancaq təəssüf ki, dünyasını tez
dəyişdi. Әdalət Әsgərovu institutda saxlatdır‐
dım. Atası gəldi yanıma ki, ay oğul, sənin sö ‐
zündən çıxmaz, de qayıtsın rayona, mənim
baş qa oğlum yoxdu, istəyirəm yanımda ol ‐
sun. Dedim, Әdalət, atan böyüyündü, onun
sözündən çıxmaq olmaz, üzün ağ olsun ki,
yax şı oxudun, onun başını uca elədin, get ra‐
yona, sənin qabiliyyətin var, harda olsa özünü
doğrulda bilərsən. Sözümü yerə salmadı. Get ‐
di rayonda məktəb direktoru oldu, maarif
şöbəsinin müdiri işlədi. Elə bayram olmaz ki,
mənə zəng eləməsin. Belə tələbələrim çoxdu. 

– Sizin yaradıcılığınızda müsbət etik nor‐
maların önə çəkilməsi, təbliği ayrıca bir
xətt kimi keçir. Ona görə də mənəvi‐əx ‐
laqi dü şün cələrə dair sual verməyə ehti‐
yac duyuram. Siz cə, dostluq nədir? Hər
halda 80 yaşlı müdrik bir ziyalının ca‐
vabı minilliklərə aid bu sualın mahiy yə ‐
tini açmağa çox yaxın ola bilər.
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– Mənəvi dəyərlər elə‐belə yaranmır. Bu,
ənənə kimi nəsildən‐nəslə keçir. Atam biz
uşaq olan da bir əhvalat danışmışdı. Danış‐
sam, yerinə düşər, həm də bir növ sualın ca‐
vabı olar. Bir ki şi nin oğlu elə hey dostlarından
danışır, onları tərifləyib göylərə qaldırır. Atası
həm onun kim lər lə oturub‐durduğunu, dost
hesab elədiklərinin sədaqətini, həm də, ümu ‐
miyyətlə, oğlunun dost an layışının nə oldu‐
ğunu yoxlamaq istəyir. Çağırır yanına, deyir
bəs hal‐qəziyyə budu, əlimdən bir xata çıxıb
adam öldürmüşəm. Cəsəd də kisənin için də ‐
di. Bilirəm, sənin çoxlu etibarlı dostun var, bi ‐
zi darda qoymazlar. Apar cəsədi, qoy izini
itir sinlər, mənim canım bu bəladan qurtarsın.
Oğ lan atasının dediyinə əməl eləyir, kisəni
çiyninə atıb yaxın dost bildiyi neçə qapını dö ‐
yürsə, ha mısından naümid qayıdır, gəlir atası‐
nın yanına. Kişi deyir ki, neynək, onda get filan
kəndə yo lun qırağında köhnə bir ev var, onun
qapısını döy, de ki, atam filankəs gön də rib,
sənin köməyinə ehtiyacımız var. Oğlan gedir,
kişinin evini tapır, vəziyyəti danışır, adam
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deyir ki, heç fikir eləmə, qardaşoğlu, biz hansı
günün dostuyuq. Axırda bəlli olur ki, kisədə
cəsəd‐filan yoxdu, adam yaxşı bir toğlunu kəsib
qoyub kisəyə. Oğlan səhvini başa düşür və
yaxşı günün saxta dostlarından aralanır. 

Mənim fikrimcə, yaxşı dost ən qiymətli
sərvətdir. Şükür ki, belə dostları qazana bil ‐
mi şəm. Çox adamla isti münasibət saxlamaq
olar, ancaq bu, dostluq deyil. Dost xoş günün ‐
də olduğu kimi çətinə düşəndə yanında olan‐
dır. Sevinci, dərdi, sonuncu tikəsini səninlə
bölüşə biləndir. Ürək dostu, əqidə dostu ciddi
məsələdir, bunu adi münasibətlə qarışdırmaq
olmaz. Uzaq keçmişdə belə bir şey varmış.
Dost luğu qardaşlaşdırmaq üçün iki dost qolu ‐
nu çərtib, qanlarını bir‐birinə qarışdırarlarmış.
Qan qardaşı olmaq üçün. Yəni dostlu ğun mə ‐
na sı çox dərindi. Ancaq indi bizdə zaman elə
sü rətlidi ki, dostların sədaqətini yoxlamağa
vaxt yoxdu. Dostluğun tərifini də vermək istə ‐
yi rəm: “Həyatda ən şirin, ən möhkəm, ən da‐
vamlı olan şey dostluqdur”.
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– Həyatda ən çox nifrət etdiyiniz, cəmiy ‐
yətdə və insan təbiətində təzahür edən
hansı neqativ hallardır?

– Yalançılıq, yaltaqlıq, satqınlıq, xəyanət.
Yalan danışan insan hər pis hərəkəti eləməyə
qadirdi. Amma qəribədir, bəzən yalan danış‐
maqla bir insanın həyatını qurtarmaq olur. Bu
tamam başqa məsələdi, buna müqəddəs yalan
deyirlər, özü də bir çox xalqlarda var. Bir də var
ağ yalan, ingilislər buna qırmızı yalan de yir. Yə ‐
ni adam qıpqırmızı yalan danışıb səni şərə sala
bilər, ölümə göndərər. Ona görə də yalana və
yaltaqlığa nifrət eləyirəm. Xəyanət də var. Bəzən
dosta, qardaşa xəyanət edirlər. Bu, dözülməzdir.
Lakin vətənə xəyanət bağışlanılmazdır. “Taras
Bulba” əsərini buna görə çox sevirəm.

– Ümumiyyətlə, bütövlükdə cəmiyyətlərə
şamil eləyəndə bəyənmədiyiniz xüsusiy ‐
yət nədir?

– Elə yalanı danışan da cəmiyyətin üzv lə ‐
ridir də. Yaltaqlar ayda yaşamır ki?! İnsana xas
olan neqativ xislət həm də cəmiyyətə məx sus ‐
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dur. Bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi indi də
çatışmazlıqlar var. Məsələn, korrupsiya, rüş ‐
vətxorluq. Bu, bütün dünyada var. Baxır nə sə ‐
viyyədədir. Nöqsansız cəmiyyət yoxdu, o
utopiyadı. Bu cəmiyyəti Ni zami yaratmışdı
“İqbalnamə”sində. O, belə bir cəmiyyətin ol‐
masını arzulayırdı. Sağlam cə miyyət başqa
şeydi. Deyirlər, sağlam bədən də sağlam ruh
olar. Bu gün Azərbaycanda cə miyyəti sağlam‐
laşdırmaq üçün azmı iş görülür?! Bütün ra‐
yonlarda olimpiya mərkəzləri tikilir ki, gənclər
idmana vaxt ayırsınlar, vaxt larını mə na sız
keçirməsinlər. Dövlət gənclərin hər tə rəfli inki‐
şafı üçün mümkün olan şəraiti ya ra dır, Azər ‐
baycan idmançısı bu gün öz öl kə sini lə yaqətlə
təmsil eləyir, tanıdır. Әdəbiy yat, mə də niyyət
və incəsənət adamları həmişə döv lətin diqqət
mərkəzindədir. Yollarımıza fi kir verin, nə qə ‐
dər dəyişib, mədəniyyət elə yoldan başlanır.
Bu, müstəqilliyin verdiyi imkanlardır. Həyatı ‐
mızda nə qədər dəyişikliklər var. İnkişaf get ‐
dik cə insanlar da dəyişir. Mə sə lən, mən şəhə rin
mərkəzində yaşayıram, deyək ki, piyada gəzi ‐
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rəm, bulvara gedirəm, ürəyim istəyir ki, ağ‐
zıma bir konfet atım. O konfetin kağızını zibil
qabı tapana qədər ovcumda saxlayıram. Bir
zamanlar istər hava limanında, istər qatar, ya
da avtobus vağ za lında zibil ayaq açıb yeriyir ‐
di. Adam xəcalət çəkirdi. İnsanlar zibili hara
gəldi atırdı. İdi necədir? Nə qədər yaşıllıqlar
salınıb. Hava limanına gedən yola baxırsan,
ləzzət alırsan. Bunları görmə mək nə dərəcədə
doğrudur?! Cəmiyyət də bürokratik əngəllər
və digər qüsurlar da var. Amma yaxşıların fo‐
nunda bunlar elə də qabarıq deyil. Həm də
bunlar xalq şüurlandıqca aradan qalxacaq. Ta‐
rixboyu xeyirlə şər yanaşı olub. Әsas odur ki,
tarazlıq pozulmasın. Narazı qaldığım əsas
amil vətənpər vər li yin zəif ləməsidi. İnsanların
maddi‐maraq hissi yük səldikcə və tən pərvərlik
heç olur. Mən bu nu ən böyük çatışmazlıq sayı‐
ram. Amma indi bu istiqa mətdə də işlər görülür.
Bax, burada bədii ədəbiy yatın, tele ka nalların,
mətbu orqanların rolunu görürəm. 
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– Dostlarla oturub‐durmağı sevirsiniz,
qo naqpərvərliyiniz dillərdə dolaşır. Da ‐
ha çox kimlər evinizin, süfrənizin qonaq‐
ları olublar?

– Yalnız Azərbaycandan danışsaq, ədəbiy ‐
yat adamları, müəllim dostlarım, uşaqlıq dost ‐
larım Cümşüd Әliyev, Qiyas Zeynalov, dayım
oğlu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zirəddin
Xasiyev təəssüf ki, dünyalarını dəyi şiblər.
Kərkükdən olan dostlar evimin ən əziz qo‐
naqlarıdır. Kər kükdən indi də gəlib‐gedir lər,
görüşürük. 

Kərküklü dostlarım çoxdur. Onlardan Şərq ‐
də çox tanınan məşhur müğənni Әbdül Vahid
Küzəçi (Səməd Vurğunun “Gülə‐gülə” və Rə ‐
sul Rzanın “Layla balam, a layla” şeirlərinə
mu siqi bəstələyib), Әhməd Otraqçı, Mövlud
Taha Qayaçı, Bahəddin Salehi dünyalarını də ‐
yişiblər. Türkiyədə çalışanlardan sıxı dostluq
etdiyim prof. Dr. Mahir Naqib, prof.Dr. Süphi
Saatçi, Dr. Әrşad Hürmüzlü, Dr. Mustafa Ziya,
Dr. Şəmsəddin Küzəçidir.
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– Bu, nə ilə bağlıdı, o tərəfin adamı niyə bu
qədər sizə can atır?

– 1966‐cı ildə Kərkükdə olanda görkəmli
şair Molla Məhəmməd Sadiqi ziyarət etdim.
İki yaxşı kitabı çıxıb – “Düşüncələrim” (1956)
və “Coşğun duyğularım” (1964). Kərküklü
dostlarla getdik onunla görüşməyə. Molla de ‐
yil, savadına, bilgisinə, müdrikliyinə, aqil
adam olduğuna görə molla ləqəbi veriblər. Bir
çayxanada görüşdük. Oranın sahibi Hüseyn
adında bir kişiydi, mən bunu “Altı il Dəclə‐
Fərat sahillərində”kitabımda da yazmışam.
Bu Hüseyn biləndə ki, Azərbaycandan gəlmi ‐
şəm, Kərkük şivəsi üzərində işləyirəm, məni
qucaqladı, əlimdən öpdü. Dedi ki, sən mənim
dilim uğrunda çalışırsan. Bu, 1966‐cı ildə olub.
Mən hələ onda çox az iş görmüşdüm. Ancaq
sonra nə qədər işlər gördüm. Onların mənə
olan məhəbbəti yəqin ki, daha çox gördüyüm
işlərlə bağlıdı. Mənim “Әta Tərzibaşının folk‐
lorşünaslıq fəaliyyəti” kitabım 2016‐cı ildə Ba‐
kıda çıxdı, 2017‐nin əvvəlində Ankarada bu
kitabı kərküklər üçün ərəb əlifbası ilə burax‐

137



dılar. Beş yüz nüsxə tirajla. İşdi də görülüb.
Bizim bir yazıçımız, şairimiz haqda xarici öl ‐
kədə bir yazı yazılanda necə qürurlanıb sevini‐
rik, o da olsun kitablar. Həm də ki, doğ malıq
var da, biz bir xalqıq. 

– Özünüzü xoşbəxt saya bilirsinizmi? Әl ‐
bəttə, həyatda bütün meyarlar nisbidir.
Bununla belə siz xoşbəxtliyə necə tərif ve ‐
rər diniz?

– Bəli, xoşbəxtlik nisbi anlayışdır. Xoşbəxt ‐
lik ötəridir. Ancaq iki xoşbəxtlik var ki, o dai‐
midir. Birinci Vətənin azadlığıdı, müstəqil liyidi
ki, bu daimi xoşbəxtlikdi. Biz artıq bunu qa‐
zanmışıq, artıq öz vətənimizin, öz torpaqları‐
mızın sahibiyik. Bu, çox böyük xoşbəxtlikdir.
İkincisinə gəlincə, lap elə özümdən deyim ki,
iki əsrin, iki minilliyin qovşağında yaşamı‐
şam. Səksən il ömür sürmüşəm, bu, xoşbəxtlik
de yilmi? İnsan yüz əlli il də yaşaya bilər. Am ‐
ma buna yaşamaq demək olmaz. Gərək ömrü
mənalı yaşayasan. Mənə elə gəlir ki, ömrümü
boşa xərcləməmişəm, müəyyən işlər görə bil ‐
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mişəm. Mənə görə ən böyük xoşbəxtlik, daimi
xoşbəxtlik adamın övladlarından yarımasıdır.
Dörd qızım var – Pərvin, Aygün, Ləman, Tə ‐
ra nə və oğlum Murad. Hərəsinin 3, Aygünün
4 uşa ğı var. Gəlinim Könül özünü qızlarımdan
biri he sab edir. Dörd kürəkənim var: Xəyal,
Teymur, Әhməd, Emil. Hamısı vəzifə sahibidir.
Tay‐tuşları arasında seçilirlər. Allah hamı ya
yaxşı övlad, yaxşı gəlin və kürəkən qis mət elə ‐
sin. Belə insan dünyasını dəyişəndə də çox
rahat gedir. Şü kürlər olsun ki, ailəmdən, öv‐
ladlarımdan nigarançılığım yoxdur.

– Bəs sizin atanız necə, övladlarından ya‐
rımaq, rahat olmaq xoşbəxtliyinə çata
bildimi, bu dünyadan rahat köçdümü?

– Atam daimi xoşbəxtliyə çatdı. 1974‐cü
ildə dünyasını dəyişdi. Atamın sağlığında iki
dəfə artıq İraqa gedib gəlmişdim. Atam dün‐
yasını dəyişəndə 3‐cü dəfə İraqda idim. İlk
gəlişimdə böyük qardaşıma maşın gətirdim.
Tələbə olanda qardaşım mənə çox kömək elə ‐
mişdi. Atamın vəfatına qədər xeyli sayda ki‐
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tabım çıxmışdı, müdafiə eləmişdim, kafedra
müdiri işləyirdim. Hər dəfə xaricə uzunmüd ‐
dətli ezamiyyətə gedəndə Bakıda iş yerində
yığılan məvacibimin aylıq 30‐40 faizini atama
gön dərirdim. O biri qardaşlarım da özlərinə
görə işlərini qurmuşdular, yaxşı ailələri, uşaq‐
ları var. Yəni atam bizdən nigaran getmədi.
Və siyyətini yerinə yetirdik. Qumar oynama‐
dıq, qiymətli daş‐qaş yığmadıq. Bütün dün‐
yanı gəzmişəm. And olsun Allaha, bir dəfə də
qumarxanaya girməmişəm. Onun necə oldu‐
ğunu bilmirəm. 

– Dini inanclara münasibətinizi bilmək
istərdim. Bu gün Azərbaycanda ilahiy‐
yat bilikləri insanların mənəvi təka mü ‐
lündə nə dərəcədə rol oynayır?

– Söhbətimizin əvvəlində bu məsələyə bir
qədər toxunduq. Yarandığı 1997‐ci ildən indi ‐
yə qədər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində
Elmi‐Dini şuranın üzvüyəm. Elmi‐Dini şura‐
nın yaradılmasında Ulu Öndərin rolu böyük
olub. Bəkir Nəbiyev, Fuad Qasımzada oranın
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üzvü idi, onlar dünyasını dəyişdi. Vasim Məm ‐
mədəliyev rəhbərlik eləyir. O vaxt siyahıda
olanlardan indi də yaşayanlar var. Mən Al‐
laha çox inanıram. Alman filosofu Kant deyir
ki, Allahın mövcud olub‐olmadığını heç kim
nə sübut, nə də inkar eləyə bilər. Sübut eləyə
bilməz, çünki o təcrübə fövqündədi. Ancaq
bi zim əxlaqi şüurumuz tələb eləyir ki, biz
onun varlığına inanaq. Həqiqətən də, adamın
qəlbində inam olanda çox rahat olur. Çətinə
düşəndə insanlar yaradandan kömək diləyir.
Mən elə bir adam tanımıram ki, yaşa dolanda
Allahın mövcudluğunu inkar eləsin. İnsanın
yetişməsində di nin rolunu danmaq olmaz.
Təsadüfi deyil ki, şəx siyyətin yetişməsində
dörd amil irəli sürülür: şəriət, təriqət, mərifət,
həqiqət.

– Axirət dünyası necə, ona inanırsınızmı?
Nəsimi: “Məndə sığar iki cahan, mən bu
ca hana sığmazam” – deyəndə işıqlı dün ‐
yamız la qaranlıq dünyanı nəzərdə tut‐
murmu?
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– Bu, bəşəriyyət üçün həyati əhəmiyyəti
olan bir məsələdir. İnsan inanmasa ki, o dün ‐
ya var, cənnət var, cəhənnəm var, onun üçün
ülvi heç nə qalmaz. İstədiyi kimi davranar, bu
isə bəşəriyyət üçün böyük zərbə olardı. Mü ‐
qəddəs saydığımız heç nə qalmazdı. Mənə be ‐
lə gəlir ki, axirət dünyası məsələsi, yəni iki
cahan məsələsi bəşəriyyətin ən böyük, mən
deyərdim, bəlkə də, ağlasığmaz kəşfidir.

Qədim yunan mifologiyasında bir süjet
var. Mənə belə gəlir ki, o süjet sizin sualınıza
ca vab verməkdə mənə yardımçı ola bilər. Mif ‐
də deyilir ki, möcüzəli şəkildə tütək çalan
gənc oğlan nişanlısı ilə çəmənlikdə oturub tü ‐
tək çalırmış. Qız hiss edir ki, nəsə qoluna to‐
xunur. Әli ilə onu itələyir, sən demə qoluna
toxunan ən zəhərli ilan imiş. Qızı çalır və qız
dünyasını dəyişir. Ondan sonra oğlan gecə‐
gündüz elə qəmgin tütək çalır ki, insanlar ağ‐
layırlar. Günlər həftələri əvəz edir, həftələr
ayları. Bir gün insanlar yığışıb baş allah Zev‐
sin yanına xahişə gedirlər ki, gənc oğlan gedib
qaranlıq dünyadan qızı gətirsin. İnsanların və
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allahların hökmdarı Zevs razılıq verir. Yeraltı
aləmin hökmdarı olan qardaşı Aidə xəbər
gön dərir. Aid oğlanı qəbul edir. Oğlan yeraltı
aləmlə maraqlanır. Aid deyir ki, bir gün işıqlı
dünyada qul kimi yaşamaq axirət dünyanın
minillik padşahlığından daha yaxşıdır. 

Aid Zevsin əmrinə boyun əyərək gənc oğ‐
lanın nişanlısını qaytarmaq qərarına gəlir.
Lakin oğlana dönə‐dönə tapşırır ki, işıqlı dün‐
yaya çatana qədər geri baxmasın. Qız arxasınca
gələcək. Әgər geri baxsa, hər şey po zu lacaq.
Yola çıxırlar. Birdən tükürpədici bir səs‐küy
qopur, qız qışqırır. Oğlan arxaya çevrilir, la ‐
kin qız yoxa çıxır...

Vaqif müəllim, bilmirəm bu əfsanə çox ağır
sualınıza cavab verməkdə mənə köməkçi ola
bildimi? Hər halda nəticə çıxarılacaq əfsanədir. 

– Təbiətdə olmağı çoxmu sevirsiniz? Çox
ağır sualdan sonra özüm bilə‐bilə yüngül
suala keçid etdim. 

– Təbiətdə olmağı kim istəməz?! Hanı o xoş ‐
bəxtlik?! Son vaxtlar işlə, yaradıcılıqla bağlı
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təbiətlə təmas azalıb. Amma az da olsa vaxt
ayırıram. Həyat yoldaşımla çıxırıq, gəzirik,
istirahətə gedirik. Bağımız var Bakı ətrafında.
Cavanlar, oğlum, nəvələr daha çox müasirliyə
can atsa da, mən bağda o təbiiliyi saxlamışam.
Meyvə ağaclarım var, tərəvəz, göy‐göyərti,
pomidor‐xiyar, badımcan, acı və şirin bibərlər
elə öz bağımızdandı. Fikir vermişəm, Avro‐
pada, Amerikada adamlar yaşlı vaxtlarında
daha çox səyahətə çıxırlar, yaxud təbiətin qu‐
cağına çəkilirlər. Onlar yaşlı vaxt üçün pul yı‐
ğırlar, təqaüdləri də buna imkan verir. Mən
gecə‐gündüz kitab üzərində çalışıram, nə tə həri
yarımçıq qoyum, yəni sözümün canı odur ki,
indiki yaşda da özümü büsbütün təbiətin ix‐
tiyarına verə bilmirəm.

– Hansı fəsil ürəyinizcədir və ilhamınızı
qanadlandıran xüsusi vaxt, zaman kəsi ‐
yi varmı?

– Ürəyimə ən çox yatan yazdı. Həyat təzə ‐
lənir, təbiət oyanır, insanda da bir dirçəliş əmə lə
gəlir. Yaradıcılıqla məşğul olmaq baxımından
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isti havaları daha çox xoşlayıram. So yuq havada
heç işləyə bilmirəm. Mənim ota  ğım həm isti,
həm də işıqlı olmalıdı. İki şeyə dözümüm yox ‐
du. İşıq yanmayanda və hava so yuq olanda tam
hərəkətsiz qalıram, əlim heç nəyə yatmır. 

– Siz həyatınızın ən qaynar illərini Heydər
Әliyev epoxasında yaşamısınız. Onun
Azər bay can üçün etdiklərini görmüsünüz,
bilirsiniz. Bu dahi şəxsiyyət haqqında dü ‐
şüncələ ri nizi bilmək istərdim.

– Heydər Әliyev dünyasını dəyişəndə mən
“Xilaskar” adlı məqalə yazdım. Təxminən bir
il sonra “Xilaskar” adlı film yarandı. Heydər
Әli yev dahi şəxsiyyətdir. Azərbaycan tarixinə
onun adı qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Dövlətdə
rəhbəri istəyən də, istəməyən də olur. Söylə ‐
yirlər ki, bir gün Napoleon Fransaya tabe olan
Hollandiyaya kral təyin etdiyi qardaşıyla söh ‐
bət eləyir. Kral qardaş deyir ki, qardaş, bilir sən,
xalq məndən necə razılıq eləyir? Cavabında
Napoleon qayıdır ki, əgər belədirsə, deməli,
sənin krallığın baş tutmayıb. Dövlət başçısı

145



sərt olmalıdır, insanlar ondan çəkinməlidir.
Bununla bərabər, dövlət başçısı humanist ol‐
malıdır. Heydər Әliyev xalqın qayğısına qal ‐
dı. Səməd Vurğunun heykəlindən başqa, bü tün
görkəmli şəxsiyyətlərin abidələri Heydər Әli ‐
yevin hakimiyyəti dövründə qoyuldu. Üze yir
Hacıbəylinin ev muzeyi istisana olmaqla yer ‐
də qalan bütün ev muzeylərinin təşkili onun
xidmətidir. Nə qədər zəhmət adamı ən yük sək
adlara layiq görüldü. Yaradıcı adamlar da on ‐
lar kimi. Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Süley ‐
man Rəhimov, Qara Qarayev, Fikrət Әmirov,
Niyazi. Bunlar hamısı bizim gözümüzün qar‐
şısında baş verdi. Maraqlıdır ki, Niyazi Sovet
İttifaqında Sosialist Әməyi qəhrəmanı adına
layiq görülən ilk dirijor olub. Budur Heydər
Әli yevin xidməti. O, Moskvada Aşıq Әləsgə ‐
rin yüz əlli illiyini keçirdi. Yeri gəlmişkən, Aşıq
Әləsgər təhsilsiz deyildi. Bunu deyənlər yanlış
fikirdədilər. Aşıq Әləsgər mükəmməl molla‐
xana təhsili almışdı. Bayaq dedim, Azər  bay ‐
canda “Әlif‐Lam”la yazan iki şair olub. Onun
biri Nəsimidi, biri də aşıq‐şair Әləsgər. Mos ‐
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kvada kim tanıyırdı Әləsgəri olduğu sə viy yə ‐
də? Vladimir Qafarovun tərcüməsində kitabı
çıxdı, rus oxucusuna təqdim olundu. Bunu
Heydər Әliyev elədi. Heydər Әliyev bu şəx ‐
siyyətlərin yubileylərini sadəcə yubiley kimi
keçirmirdi, onların əsl dəyərini ortaya qo‐
yurdu. Nəsiminin yubileyi oldu. Kitabları bu‐
raxıldı, “Nəsimi” filmi çəkildi. O vaxta qə dər
Nəsimi bu qədər tanınırdımı, sevilirdimi?
Yox! 1926‐cı ildə Salman Mümtaz Nəsiminin
şeirlərini buraxmışdı, balaca bir kitabca şək ‐
lində. Bundan da çox az adam məlumatlı idi.
“Kitabi‐Dədə Qorqud” o böyük şəxsiyyətin
sa yəsində layiqli yerini tutdu. Hələ Füzulinin
yubileyini demirəm. Büdcənin kasad vax‐
tında, dəhnədə çörək qıt olanda, dəyirmanda
buğda tapılmayan bir vaxtda biz dörd avto‐
busla 1994‐cü ildə Füzulinin  500 illiyinə getdik
İraqa. Heç nəyimiz yox idi. Həmən ilin noyab‐
rında bizi – Azərbaycan nüma yən  də heyətini
Ulu Öndər Füzulinin yubileyini keçirmək üçün
Ankaraya prezidentə məxsus təyyarədə apar ‐
dı. Әdəbiyyat, sənət adamlarına necə də yər
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verirdi Heydər Әliyev?! Heydər Әliyev eşi ‐
dəndə ki, Səməd Vurğunu, Süleyman Rüs tə ‐
mi, Rəsul Rzanı təftiş edirlər, demişdi ki, bu,
mənəviyyatsızlıqdı. Bizim “sapı özündən olan
baltalarımız”, başqasının dəyirmanına su tö ‐
kən lərimiz var. Ancaq Heydər Әliyev onların
əksəriyyətinin qarşısını aldı. Heydər Әliyev
Azərbaycanı parçalanmağa qoymadı. Әdə biy ‐
ya tımıza həddindən artıq diqqət verdi. Onun
dövründə Azərbaycan musiqisi görün hansı
zirvəyə qalxdı?! Yazıçılar Birliyinin, Milli Elm ‐
lər Akademiyamızın bağlanmaması da onun
adı ilə bağlıdır. Bu dahi şəxsiyyət haqqında
bir neçə məqaləm var.

– Sizcə, Qarabağın tezliklə işğaldan azad
olması üçün hansı addımlar atıla bilər?
Niyə bu problemi həll edə bilmirik, ziyalı
insanların üzərinə hansı vəzifələr düşür?

– Maraqlı sualdı. Mən ondan ehtiyat elə ‐
yirəm ki, ziyalılar müəyyən addımlar atar, in‐
sanlar düz mövqe tutmaz. Açıq deyirəm, bu
məsələnin həlli yalnız Azərbaycandan asılı
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deyil. Lap qüdrətli ordumuz var, gücümüz
var, sabah deyək ki, qalxdıq Qarabağı aldıq.
İnanın, İranla ki İraq 8‐9 il müharibə elədi ha,
hansı nöqtədə başlamışdılarsa, o nöqtədə də
bitirdilər. Hər iki dövlət müflisləşdi. Günah‐
sız insanlar qırıldı, hər iki ölkə zəif düşdü. Elə
bilirsiniz ki, xarici dövlət lər bizim hücum
eləməyimizi gözləmir? Ölür lər ki, biz onu
eləyək. Ancaq bunun arxasında nə olacaq,
bunu biz bilmirik. İranla müharibə bitəndə
Səddam Hüseynin güclü silahı vardı. Küveytə
girmək istəyirdi. Amerikanın səfirinə bununla
bağlı sual verəndə dedi ki, onlar qardaş döv ‐
lətlərdir. Biz onların daxili işlərinə qarışmırıq.
Aranı qızışdırdılar. Səddam Hüseyn ora girər‐
girməz bütün NATO ordusunu gəti rib doldur‐
dular Şərqə. Artıq Almaniya birləş miş di. Beş yüz
minlik ordunu hardasa yer ləş  dirməli idilər. On‐
ların pal‐paltarı, ərzağı kimlər tərə findənsə
ödənməli idi. Moldovadı, Abxaziyadı, Fələs ‐
tindi, bunları ortaya atanlar var və onlar öz
maraqları mövqeyindən çıxış elə yirlər. ABŞ‐ın,
İngiltərənin, Fransanın, Rusiyanın, Almaniya‐
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nın və s. daimi dostları yox dur, onların daimi
maraqları var. Qazanc əldə eləmək üçün hərə
öz kartını ortaya qoyur. Qarabağla bağlı ciddi
işlər gedir, addımlar atılır. Bu, sadə mə sələ deyil.
Mən də əvvəl elə bilirdim ki, Qarabağ məsələsini
həll eləyə bilərik. Ancaq gör düm ki, yox, kələf
çox dolaşıb. “Nostradamusun mö cü zəli alə ‐
mi” kitabını yazmışam. “Nostradamus”da var
ki, bu məsələnin həlli xeyli çə kə cək. Ancaq son
nəticədə Qarabağ torpağı yenə bizə qayıda‐
caq. Yəni sualınıza cavab olaraq onu deyim ki,
bu gün biz ziyalılar əlimizə bay raq alıb küçə ‐
yə çıxaq, bu, doğru olmaz. Bu, mənim şəxsi
fikrimdi, çünki bu kartı ortaya atan böyük
döv lətlər var. On ildi Minsk qrupu gəlir, ge ‐
dir, nə dəyişir? Amerika, Rusiya və Fransanın
əlindədi bu işin açarı... Onların bir kəlməsi ilə
həll oluna bilər hər şey. Eləmirlər, çünki öz
maraqları var. Rusiya gü nü sabah öz şərti ilə
bu işi Azərbaycanın xey rinə həll eləyər. Şərt
də odu ki, gəlim hərbi ba zalarımı Azərbay ‐
canda qurum, başqa döv lət lər çəkilsin, mən
Qa rabağı qaytarım. Biz bu nu qəbul eləyə

150



bilmərik. Çünki bilmirik o baza burada olanda
başımıza nə işlər gələ bilər.

– Hansı rəngi daha çox sevirsiniz?
– Yaşıl rəngi sevirəm. İllər əvvəl gözümdə

bir problem oldu. Qəribədi, onda həkimlər
dedi ki, yaşıl rəngə çox bax. Yəni təbiətin ya‐
şıllığından söhbət gedir. Meşə yaşılı, çəmən
yaşılı... Yəqin fəsillər içində ən çox baharı sev ‐
məyim də yaşıl rənglə bağlıdır. Axı baharda
təbiət bütövlükdə yaşıla boyanır.

– Ev sizin üçün nədir?
– İngilislərdə bir atalar sözü var. “Mənim

evim, mənim qalamdır”. Ev alınmaz qaladı,
ev ocaqdı. Kərkük bayatısında deyilir:

Ocağın;
Daim yansın ocağın,
Övladın qeydinə qal,
Kor olmasın ocağın.

Mənə görə ev, ailə müqəddəsdir. Və Alla ‐
ha şükürlər olsun ki, ailə, övlad sarıdan yarı‐
mışam. 
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– Həyatda uğurlar qazanmaqda ömür‐gün
yoldaşınızın xidməti nələrisə deməyə
əsas verirmi?

– Bu günə qədər nə qazanmışamsa, onda
həyat yoldaşımın böyük payı var. Biz evlə nə nə
qə dər yalnız Rəsul Rza ilə müştərək hazırladığı‐
mız “Kərkük bayatıları” kitabım çıxmışdı. Ya ra ‐
 dıcı ada  mın qadını əgər onu çox istəyirsə, gə  rək
xətrinə dəyməsin. Yaradıcı adamın qol‐qanadını
sındırıb yanına salmaq üçün bircə yersiz kəlmə
bəsdi. İllərdi bir yerdəyik. Arəstə xa  nım bircə
dəfə də olsun xətrimə dəyməyib. Bə zən işdən
əsəbi gəlirəm, olur da belə şeylər, məni elə
sakitləşdirir ki, nəyə hirsləndiyim yadımdan
çıxır. Ona görə də üzərində yeddi il əmək sərf
elədiyim “Nostradamusun möcü zəli aləmi” ki‐
tabımı həyat yoldaşıma ithaf eləmi şəm. Yazmı‐
şam: “Ağır və gərgin əməyin bəh rəsi olan bu
əsəri ərsəyə gətirmək üçün ruhi rahatlığımı
təmin edən, fikir və qəlbimi lüzumsuz qayğı
və həyəcanlardan qoruyan hə yat yoldaşım
Arəstə Mikayıl qızına ithaf edi  rəm”. Bunu ki‐
tabın əvvəlində xüsusi sə hifədə vermişəm. 

152



– O da sizdən razıdımı?
– Mənim zənnimcə, razıdı. Bir məsələni

unutdum, onu da deyim. Arəstənin mənimlə
sözü nəyin üstündə olardı? Məcbur eləyərdi
ki, doktorluğu müdafiə eləyim. Alt‐üst evimiz
vardı, məcbur eləyirdi ki, get otur yuxarıda
sakitlikdi, işlə. Hə, hələ belə də deyirdi: “Sə ‐
nin dörd qızın var, sabah‐birigün qapını dö ‐
yüb istəməyə gələcəklər, onda deyəcəklər ki,
Qəzənfər Paşayevin qızıdı. Niyə deməsinlər
ki, professor Qəzənfər Paşayevin qızına elçi
gedirik”. Məni belə şeylər heç maraqlandır‐
mırdı. Ancaq qadınlarda var axı belə şöhrət ‐
pərəstlik. O qədər məcbur elədi ki, tərcüməyə
ara verib doktorluq işimi yazdım. Bizim ins‐
titutda elmlər doktoru az idi, əksəriyyət elə
mənim kimi elmlər namizədi idi. Bakı Dövlət
Universitetinə gedəndən sonra gördüm ki,
yox, bura tamam başqa aləmdir. Bura, sözün
həqiqi mənasında, elm və təhsil məbədidir.
1989‐cu ildə getdim, 1993‐də doktorluq mü ‐
da  fiəmi elədim.
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– Sonra AMEA Nizami adına Әdəbiyyat
İnstitutuna keçdiniz. Fəaliyyətinizə fikir
ver mişəm. Göz dəyməsin, ildə 2‐3 kita‐
bınız çıxıb. Bu il isə iki kitabınız Bakıda,
bir kitabınız Ankarada, bir kitabınız
Tehranda çıxıb. Әdə biyyat İnstitutunda
işlər necə gedir?

– Әslində, suala qismən özünüz cavab verdi‐
niz. Әgər orada yaradıcılıq mühiti hökm sür ‐
məsəydi, bu qədər işi necə görmək olardı?!
Әdə biyyat İnstitutu elm məbədidir. Təkcə bir
faktı deyim ki, ölkəmizdə ən çox tanınmış ədə ‐
biyyatşünas və tənqidçi alimlərin əksəriyyəti bu
elm məbədindən pərvəriş tapıb. Onlar Məm ‐
məd Arif Dadaşzadə, Məmmədcəfər Cə fərov,
Kamal Talıbzadə, Әziz Mirəhmədov, Mirzağa
Quluzadə, Məmmədhüseyn Təhma sib, Bəkir
Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Kamran Məmmədov
kimi görkəmli alimlərdən dərs almış, məktəb
keçmişlər. İndi institut qaynar həyatını yaşayır. 

Doğrudur, akademik Bəkir Nəbiyevin rəh ‐
bər liyindən (ölümündən) sonra institutda
açıq‐aşkar durğunluq hökm sürürdü, lakin
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aka  demik İsa Həbibbəyli Әdəbiyyat İnstitu‐
tuna di rektor təyin ediləndən sonra burada
böyük canlanma özünü göstərdi. Xalq şairi
Sabir Rüs təmxanlı o vaxt demişdi: “Naxçıvan
Döv lət Universiteti itirdi, Nizami adına Әdə ‐
biyyat İnstitutu qazandı”. İsa müəllimin əməli
fəaliy yəti Sabir müəllimin sözlərini təsdiq
etdi. İnstitutumuzda böyük ehtiyac duyulan
Tənqid, Mətbuat tarixi, Nizamişünaslıq, Orta
Asiya, Yapon və Koreya ədəbiyyatı, Müha ‐
cirət ədə biy yatı şöbələri yarandı.

Hər il üzrə “Biblioqrafik göstərici” buraxıl‐
mağa başladı. “Әdəbiyyat məcmuələri”nin bu ‐
raxılışı intensivləşdi. Elmi konfranslar həm
kə miyyətcə, həm də keyfiyyətcə dəyişdi. Gənc
alimlərin fəaliyyəti hiss ediləcək dərə cədə can ‐
landı. Elmi əsərlərin çapı məsələ sində heç bir
problem qalmadı. İnstitutun elmi əsərləri
vaxtlı‐vaxtında çıxmağa başladı. İnanılası olma‐
yan bir məsələni xüsusi vurğulamaq istə yi rəm.
Әvvəllər şöbələrdə işləyən bəzi əmək daşların
oturmağa yeri yox idi. İsa müəllim xeyli sayda
otaq aldı. Bir çox mə sələlər həll olundu.
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Möhtərəm prezidentimizə minnətdarıq ki,
Milli Elmlər Akademiyamızın bu möhtəşəm
binasının əsaslı təmirinə göstəriş verdi. İndi
binaya fəxrlə gedirik. Bununla belə, umacağı‐
mız bircə məsələ qalır. O da alimlərin maaş‐
larının artırılması məsələsidir. Həqiqətən də,
buna böyük ehtiyac var. 

– Qəzənfər müəllim, nəslinizin məhz siz ‐
dən başlayan şəcərəsi necə davam edir.
Övladlarınızdan razısınızmı, onlar han ‐
sı sahədə fəaliyyət göstərirlər?

– Kiçik qardaşım Әləsgər müəllim yaxşı
ədəbiyyatçı idi, poeziyanı gözəl bilirdi. Kəndi ‐
mizdə məktəb direktoru işləyirdi. Onun bö ‐
yük qızı Qənirə Paşayevadı. Millət vəkili.
Qəni rənin anası kimyaçıdı. Qənirəni məcbur
elədi ki, Tibb Universitetində təhsil alsın, hə ‐
kim olsun. Ürəyindən olmasa da, oxudu bu
sahəni. Sonra hüquq fakültəsini bitirdi. Sonda
yenə ədəbiyyata qayıtdı. Yaxşı kitablar yazır,
yəni ədəbiyyat baxımından nəslin davamçısı
hələlik Qənirə Paşayevadır. Qənirə siyasi elm ‐
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lər doktorudur. Dörd qızım, bir oğlum var.
Hamısı ali təhsillidir. Qızlarım şükür Allaha
hərəsi məsuliyyətli bir işin üstündədi, oğlum
Murad hüquqşünasdır. Universiteti İngiltərə ‐
də bitirib. Yəni mənim fəxr eləməkdən başqa
variantım yoxdur. Şükür ki, hələ nəslimizdə
məh kəmə, prokurorluq, polis qapısı tanıyan
olmayıb. Allah heç kimə qismət eləməsin.
Aşıq Aydın Çobanoğlunun arzu etdiyi kimi
olsun: 

Qazancınız qismət olsun aşığa, 
Nə həkimə, nə hakimə düşməsin.

Yəni pulunuzu xeyir işə, toya, şənliyə
xərc ləyəsiniz. Bundan böyük istək olurmu?

– Boş vaxtınız olurmu?
– Boş vaxtı indi özüm yaradıram. Yaş art‐

dıqca elə bil fəaliyyət azalır. Boş dayanmaq
vər dişim olmadığına görə başlamışam nərd
oynamağa. Halbuki əvvəllər nərd oynayanla‐
rın vaxt öldürmələrinə təəssüflənirdim. Am ma
onu da deyim ki, işə girişəndə ayrıla bil   mi rəm.
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Bu il dörd kitabım çıxıb: “Hüseyn Kürd oğ ‐
lunun poetik dünyası” və “Әdəbi esta  fet lərdə
keçən ömür” Bakıda, “Әta Tərzibaşının folk‐
lorşünaslıq fəaliyyəti” Ankarada, “Әdəbi
mək   tublar” Tehranda. Son kitabım “Әdəbi es ‐
ta fetlərdə keçən ömür” adlanır. Təzəlikcə işlə ‐
mişəm. Kitaba prof. Şirindil Alışanlı maraqlı
önsöz yazıb. Bir kitab da sizin əməyinizlə ya‐
zıldı: “Qəzənfər Paşayev. Fotodastan”. Mənə
görə, kifayət qədər maraqlı və dəyərli nəşrdir.
Yəqin ki, isti havalarda bir qədər boş vaxt
tapıb dincələrəm.

– Çoxlu səfərlər etmisiniz. Nə zamansa
qür bət duyğusu keçirmisiniz?

– Nə qədər bilsən də ki, bir il, iki il sonra Və ‐
 tənə dönəcəksən, yenə qəribçilik duyğusu ke ‐
çirirsən, həsrət çəkirsən. Qürbət acısını Allah
heç kimə qismət eləməsin. Qürbətdə sanki
insan bütün oxların nişangahına çevrilir. Hət ‐
ta qürbətdə olan adamın yanında bir nahamar
söz deyilsə, o sözü özünə götürür. 
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– Həyatınızda elə məqamlar, hadisələr
var  mı ki, yadınıza düşəndə sıxıntı keçi ‐
rə siniz?

– Olub. Bəzən yadıma düşəndə diksini ‐
rəm, deyirəm niyə belə oldu, xəcalət çəkirəm.
Məsələn, uşaqlıqda qonşunun bağından ar ‐
mud oğurlamağım. Doğramacı yeyib camı
Süleyman kişinin başına keçirməyim, daş atıb
quşu öldürməyim...

– Kimə qarşısa hansısa bir ədalətsizliyə
yol vermisiniz?

– Yadıma gəlmir. Lakin bəzən elə məsələ lər
olur ki, onu ədalətsizlik kimi qəbul eləyir lər.
Ancaq nə eləmişəmsə, vicdanla eləmişəm. Çox
yaxşılıqlar eləmişəm, ancaq onlar mənim ya‐
dımda qalmır. Mənə elənən pisliyi də unudu‐
ram. Mən pisliyə yaxşılıqla cavab verməyin
tərəfdarıyam. Әdavət aparan adamlarla da
işim olmaz. Әdavət aparmaq ancaq ziyan gə ‐
ti rər. Qaysın Quliyevdən Tofiq Bayramın tər ‐
cümə etdiyi misralar sanki mənim həyat
kre  domdur:
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Qoy şirin yuxuna girsin gecələr,
Ürəyincə olan gözəl bir həyat.
Ləkəli deyilsə, vicdanın əgər;
Sən rahat yat.

Həyat yoldaşım bəzən həsəd aparır. Deyir
ki, başını balınca qoyan kimi yuxuya gedir ‐
sən. Arzu edirəm ki, hamıda belə olsun. Pis
şeylər barədə fikirləşməsinlər, yuxuları ərşə
çəkilməsin. Şirin yuxular görsünlər.

– Bəs sizə qarşı ədalətsizlik olubmu?
– Bir dəfə olub. M.F.Axundov adına Peda‐

qoji İnstitutda xarici dillər kafedrasının mü‐
diri iş ləyirdim. Xeyli vaxt qəbul imtahanında
komissiyanın sədri olmuşam. Həm də xarici
dil imtahanı sona qaldığı üçün bəzən abitu ‐
riyentlərin qəbulunda da bu fənnin rolu çox
olurdu. Kafedrada bir‐iki nəfər ortalığa çıxıb,
kafedra müdiri olmaq həvəsinə düşmüşdü.
Burda pis heç nə görmürəm. Ancaq hər hansı
vəzifəni tutmaq üçün gərək doğru yol tutasan
və bu işə mənəvi haqqın çatsın. Onlar qeyri‐
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sağlam yola əl atdılar. Düzü heç istəməzdim,
ancaq bəzən Allah ədalətsizlərin cəzasını görk
ediləcək dərəcədə ağır verir. İki nəfər idilər.
İkisi də elmlər namizədi idi. Birini işdən qov‐
dular. O biri isə dünyadan vaxtsız köçdü, yəni
onu kafedra müdiri qoymadılar, ürəyi part‐
ladı. Uşaqları yetim qaldı. Onlara yol göstə ‐
rəni saxta diplom düzəltməyə görə tutdular.
Onlara kömək edən başqa birisi də öldü.
Onun da uşaqları yetim qaldı. O, idmançı idi.
Mənə görə, yaxşı insan idi. Nə edəsən ki, yer‐
lisi onu yoldan çıxarmışdı. Әn inanılmazı isə
odur ki, bu işdə onlara başçılıq edən sən demə
özü kafedra müdiri olmaq istəyirmiş. Kafedra
müdiri oldu da. Lakin tezliklə ağır xəstəliyə
tutuldu və vəfat etdi. Təhsil Nazirliyinin Elmi‐
Metodik Şurası işləri yoxladı, deyilənlərin şər‐
böhtan olduğu təsdiqləndi, haqq yerini tutdu.
Әdalətsizlik eləsələr də, bir növ onlara min ‐
nət darlıq duyğusu var məndə. Öz arzumla
Bakı Dövlət Universitetinə getdim, çalışdım,
istədiyim hər şeyi də əldə elədim. Doktorlu‐
ğumu müdafiə elədim, çoxlu sayda məqa lə lər,
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kitablar yazdım, ədəbi yaradıcılıqla məş ğul
oldum, sanballı tərcümələr elədim. 1995‐ci
ildən Nizami Gəncəvi adına Әdəbiyyat İnsti‐
tutunun Dissertasiya Şurasının üzvüyəm. O
vaxt Dissertasiya Şurası yalnız AMEA‐nın
Әdə biyyat İnstitutunda fəaliyyət göstərirdi. 

Doğrudur, şuraya ali məktəblərdən gör ‐
kəmli alimlər cəlb olunmuşdu. BDU‐dan pro‐
fessorlar Cəlal Abdullayev, Təhsin Mütəllimov,
Әlyazmalar İnstitutundan Cənnət Nağıyeva,
Pedaqoji Universitetdən Himalay Qasımov,
M.F.Axundov adına İnstitutdan Məmməd Qo‐
cayev, Rəhilə Quliyeva, Şərqşünaslıq İnstitu‐
tundan Mehdi Kazımov və başqaları.

Deməli, ədəbiyyatşünaslıq elmimizin taleyi ‐
nə cavabdeh olan 23 nəfər alimdən biri mən
idim. 1997‐2014‐cü illər arası həmin şurada
müavin və ya həmsədr olmağım məsuliy yə ‐
timi da ha da artırırdı. Arada Folklor üzrə
Әlaqə lən dirmə (koordinasiya) Şurasının sədri
olmuşam. 2004‐cü ildən Yazıçılar Birliyində
Təf tiş komissiyasının sədriyəm. Respublika
Ağsaqqallar Şurasının və Qafqaz Müsəlman ‐
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ları İdarəsində Elmi‐Dini Şuranın üzvüyəm.
Hazırda Әdəbiyyat İnstitutunda Müdafiə və
Elmi şuraların üzvüyəm. Nə isə...

Görünür, Allahın haqq‐ədalət tərəzisi
varmış. 

– Sizə haqqını almış adam demək olarmı?
– Mənə elə gəlir ki, cəmiyyətdə qazandığım

nüfuz, hörmət əsl haqqımdır. Səksən yaşda
adama nə lazımdı ki... Әlli, altmış yaşda, bəlkə
də, bu barədə düşünərdim. Ad almaq barədə.
İnanın ki, düşünməyə vaxtım olmur du. Gecə‐
gündüz işləyirdim. 50‐dən artıq kitabım çıxıb.
Saysız‐hesabsız elmi, elmi‐publisistik məqalə ‐
lərim çıxıb. Mən hələ 7 cildlik əsərlərimi demi ‐
rəm. Amma indi bu şeylərə hə vəs qalmayıb.
Әzizə Cəfərzadənin səksən illiyi idi, Xalq ya‐
zıçısı adı almışdı. Dövlət televiziyası müsahibə
götürürdü, jurnalist soruşdu ki, Әzizə xanım,
Xalq yazıçısı adına la yiq görülmüsünüz, özü‐
nüzü necə hiss edirsiniz? Qayıtdı ki, a qızım,
Әbülhəsənə ad vermiş di lər. Filarmoniyada təq ‐
dimat mərasimi keçirilirdi. Məni də məsləhət
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bilib rəyasət heyətinin tərkibinə salmışdılar.
Pərdə arxasında oturub yuxarıdan gələni göz ‐
ləyirdik. Әbülhəsən gedirdi o yana, deyirdi
gecdi, gəlirdi bu yana, deyirdi gecdi. Әzi zə xa‐
nımın telejurnalistə cavabı elə bu oldu. Bu ca‐
vabda dərin məna var dı. Әzizə xanım elmlər
doktoru idi, Xalq yazı çısı idi, Fəxri xiyabanda
ha lalca yeri vardı. Ölüm anında vəsiyyət elədi
ki, məni öz kəndimdə basdırın. Orda yeddi il ‐
lik məktəb var. Qonorarı hesabına özü tikdir‐
mişdi. Şəxsi tanışlığım hesabına o məktəbə
Әzi zə Cəfərzadənin adını verdirdim. Nə giz ‐
lədim, kürəkənim Xəyalın əmisi Firudin Baba‐
yev Hacıqabulda İcra başçısı idi. Məktəb şəhid
adına olmadığına görə xahişim eşidildi. Әzizə
xanım vəfat elə yəndə vida sözünü mən yaz‐
dım. Səksən yaşı tamam olanda Nizami adına
Әdəbiyyat Mu zeyində yubileyini keçirdim.
Şəkil çəkdir di, qara paltarda idi, yaxasında me‐
dalyon vardı. Dedi mənim heç belə gözəl şək lim
olmayıb, daha şəkil çəkdirməyəcəm. Mən də
vida yazısına “Son şəkil” adı qoydum. Mə nim
heç vaxt iddiam olmayıb. Hüseyn Kürdoğlu
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haqqında yazdığım “Hüseyn Kürdoğlunun
poetik dünyası” monoqrafiyamda maraqlı bir
epizoddan söz açıram. Hüseyn deyir ki, mən
döv lə timdən haqqımı al  ma yan şairəm. Sovet ‐
lər dağılandan sonra bir gün onunla kitab
pasajı nın yanından keçirdik, gördüm ki, sove‐
tin bü tün orden‐medallarını cərgəylə düzüb
satırlar. Dedim ay, qağa, gəl bundan üç‐dördü ‐
nü alım, as yaxana, olsun sənin haqqın. Yəni
bun lar da nisbidi. Ona görə də mən haqq al maq
barədə qətiyyən düşünmürəm. Mənim haqqım
yazıb yaratdıqlarımdı. Yazmışam, yaratmışam,
heç kim mə nə mane olmayıb. Bu, böyük xoş ‐
bəxt likdi. Bir də ki, haqqını almaq hissi yazıçı
və şairlərdə daha güclü olur. Görünür, yarada‐
nın onlara verdiyi ilham pərisini coş dur maq
üçün orden və mükafatlar vacibdir.

– Azərbaycanın müasir gəncliyi barədə
hansı fikirdəsiniz?

– Yenə qayıdıram gözəl şair Hüseyn Kür‐
doğluna. Onun həyat həqiqətlərini, reallıqları
təsvir edən “Yol gedə bilmirəm oğlumla qoşa”
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adlı bənzərsiz şeiri var. Sizin sualınıza o şeir ‐
dən bir bəndi verərək sözümə davam etmək
istəyirəm:

Mən qara deyirəm, oğlum ağ deyir,
Damla sandığıma gur bulaq deyir.
Hər şeyi yenidən yaradaq deyir,
Yoldaşlıq yaramır yaz ilə qışa,
Yol gedə bilmirəm oğlumla qoşa.

Açığı, mən öz uşaqlarıma, nəslimizin uşaq ‐
 larına baxanda çox nikbin oluram. Bizimki ‐
lər də elə bil ki, köhnə ənənə bir az yaşayır.
Bö  yüyünə hörmət, öz yerini bilmək və s. elə
bil bir az qa lıb. Haqqımda Azərbaycan Tele ‐
viziyası film çəkirdi, uşaqlar, nəvələr hamısı
ba ğa yığışmışdı. Film çəkənlər də deyirdilər,
ma şallah, necə mehriban ailəniz var. Bacı‐qar‐
daş, onların ailəsi, uşaq ları arasında ayrı‐seç‐
kilik‐filan yoxdu. Mehribançılıq olan yerdə
bərəkət var. Bu da daha çox ailə böyük lərin ‐
dən asılı olan məsələdi. Çünki təməli onlar
qoyur. Çalışıram ki, övladlarım, nə vələrim gə ‐
lib‐get sin lər, əks təqdirdə yadlaşarlar. Müasir
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gəncliyə gələndə isə indi onlar başqa cür dü ‐
şünürlər. Bəzi məsələləri, düzü, başa düşə bil ‐
mirəm. Bu da təbiidi. Zaman dəyişir, gənc lər
başqa cür fikirləşirlər. Gənclər üçün iki təh ‐
lükə görü rəm, biri qınına girib, qınından çıx‐
mamaq, yəni başqa xalqların mədəniyyətinə,
dilinə, dininə, adət‐ənənəsinə xor baxmaq,
başqa bir qrupda isə qınından çıxıb qınını
bəyən mə mək, yəni öz mədəniyyətini, dilini,
dinini, adət‐ənənəsini bəyənməmək. Arzu
edirəm ki, bu iki cəhət gənclərdə balanslı ol‐
sun. İşləsin lər, yaratsınlar, zəhmətlə ucalsın‐
lar. Başqalarına həsəd aparmasınlar. Vətəni
sevsinlər, əsl vətənpərvər olsunlar.

– Yəqin 80 yaşın öz aləmi var. Bu aləmdə
özünüzü necə hiss edirsiniz və həyat
barədə nə düşünürsünüz?

– Həyat barədə dünyanı dərk eyləyən 80
yaş lı sağlam adamlar nə fikirləşirsə, mən də
onlar kimi fikirləşirəm. Həyatın fəlsəfəsi budur:

Gələn birdir, gedən birdir, qalan bir,
Gələn qalmaz, gedən gəlməz, əcəb sirr.
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Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır,
Yalan sözdür, nə əvvəl var, nə axır.

Bir yandan boşalıb, bir yandan dolan dün‐
yanın keşməkeşlərini ən böyük filosofların qə ‐
naəti səviyyəsində Hüseyn Kürdoğlu “Həyat
ağacı” şeirində verə bilmişdir. Burdan o yana ‐
sı yoxdur. Mən bunu dərindən duyuram.

Barlıdır, ucadır həyat ağacı,
Bəhəri həm şirin, həm də ki acı.
Dırmanıb çıxırıq, ucalırıq biz,
Başına çatmamış qocalırıq biz.
Ordan xəyal kimi düşürük bir‐bir,
Ağacın dibində ölüm müntəzir. 
Göydə tutur bizi, gömür torpağa,
Təzə gələnlərsə çıxır budağa.
Bu cür ülfətdədir ölümlə həyat,
Ağacın başına çıxan yox heyhat.

– Qəzənfər müəllim, nəhayət, son sual. Әgər
təzədən dünyaya gəlsəydiniz, yenə də, tək ‐
rarən 80 yaşlı Qəzənfər Paşayevin yolunu
gedər di nizmi?
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– Bir daha təkrarlayıram, mən xoşbəxt ada‐
mam. Həm cəmiyyətdə yerim, nüfuzum, hör ‐
mətim var, həm də nəslimin ağsaqqalı sayı lıram.
Ailəmdən, övladlarımdan yarımışam. Ona
görə də mən heç başqa bir şey düşünməzdim.
Elə getdiyim yolu gedərdim, bu ixtisası da
seçərdim. Bircə ədəbiyyatşünaslara həsəd
aparmışam. Onlar bu sahəni universitetdə
fundamental öyrəniblər, bunun məktəbini ke ‐
çiblər. Məndə isə bu yardımçı predmet olub.
Yəni yenidən bu ömrü yaşamış olsaydım, bu
sahəni başlanğıcdan sona qədər öyrənərdim.
Akademik Ağamusa Axundov tanınmış alim
olduğu halda Xarici Dillər İnstitutunun ingilis
dili fakültəsini bitirdiyi kimi, mən də BDU‐nun
filologiya fakültəsini bitirərdim. Lakin keçən
keçib. Acılı‐şirinli keşməkeşli bir yol keçmi ‐
şəm. Keçdiyim yolun acısı da mənə şirindi,
doğ madı. Ancaq insan kimi yaşamışam. Tale ‐
yimdən razıyam. Dün yaya yenidən gəl səy ‐
dim, 1893‐cü ildə dünyada ilk avtomobil ixtira
etmiş, hamının dəli hesab etdiyi dahi Hen ri
Ford kimi düşü nərdim. Jurnalistin zarafatla
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dediyi: “Başqa həyatda kim olmaq istərdi ‐
niz?” sualına Ford: “Fərqi yoxdur, təki həyat
yoldaşım yanımda olsun” – deyir. 

– Qəzənfər müəllim, zəngin həyat şəkilləri ilə
dolu, canlı söhbətinizə görə sizə dərin tə ‐
şəkkürümü bildirirəm. Mənim bu söh bət
üçün ayırdığım qeyd dəftərçəsində 100 sual
əks olunub. Siz o sualların yü zünə də cavab
verdiniz. Sizə cavab verdiyiniz sualların
sayı qədər, yüz il ömür arzulayıram!

Müsahibəni qələmə aldı:
Vaqif Bəhmənli
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• Parçalanmağa məruz qalmış xalqın ellikcə ya ‐
ratdığı sərvət üçün bağlı qapılar, keçil məz
yol lar yoxdur.

• Alim haqqında, xüsusən də müasirin haq ‐
qında yaz maq asan deyil. Sözləri gərək elə
diqqətlə se çəsən ki, ifrata varmayasan, qı nağa
düçar olmaya san. Xoşbəxtlikdən az da olsa
elə alimlər, elə şəx siyyətlər də olur ki, onlar
haqqında ən mötəbər sözləri belə deməkdən
çəkinmirsən.

• Vətəninə, xalqına dost münasibəti bəslə nən
əcnə bi ölkədə çox vaxt yad olduğunu unu ‐
dur, xalqın sevincinə sevinir, kədərinə kə ‐
dərlənirsən.

• İraqlıların sevgiləri, məhəbbətləri, hiddət ləri,
nif rət ləri kimi, qonaqpərvərlikləri də nəha ‐
yət sizdir.

• Böyük Şekspirin vaxtında, 1605‐ci ildə Av ro pa
ölkələrini gəzəndən sonra: “Qəmi, qüs səni,
kədəri unutmaq üçün italyanlar yatırlar, fran ‐
sızlar mahnı oxuyurlar, al man lar içirlər, ingi ‐
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lis lər teatra gedir lər” – deyən  ingilis səy ya  hı
Şər qə gəl səydi, onla rın qonaqpərvərliyinə
qibtə ilə yazardı ki, bu ölkələrdə qəmi, qüssəni,
kədəri unut maq üçün bir‐birinə qonaq gedir,
deyib‐gülür, şadla nırlar.

• Yaradıcı insan üçün ən böyük nöqsan bö yük
sərvət olan vaxtı itirməkdir.

• Әsl müəllim o şəxs deyil ki, öyrədir, əsl müəl ‐
lim o şəxsdir ki, ondan nümunə götü rürsən.

• Yaradanın iradəsi və ilahi vergi sayəsində
özün dən çox‐çox sonralar yer üzündə baş
verəcək əlamət dar hadisələri tarixi mər hə ‐
lələr üzrə görmüş Mişel Nostradamusun mö ‐
cüzəyə bənzər həqiqətlərdən, labüd olaraq
baş verəcək hadisələrdən bəhs edən katren ‐
lərini tədqiqat süzgəcindən keçirdikcə, şüur ‐
lu həyatım boyu cavabını tapmağa aciz
ol du  ğum, ürəyimdə tərəd düd və şübhələrlə
götür‐qoy etdiyim, “alın yazısı”, “tale”, “qis ‐
mət”, “qəzavü‐qədər”, “yazıya pozu yoxdur”
kimi bəşəri prob lemlərə bu ahıl çağımda
cavab tapdım.

• Ümid və güvənc yerimiz olmuşlara ehtiram
bor cumuzdur.

172



• Nədənsə Heydər Әliyev deyəndə mənim
gözləri min önünə Atatürk, Atatürk deyən də
Heydər Әli yev gəlir. Onların gördüyü tarixi
işlərin miqyasında da, özlərində də, göz ‐
lərində də bir oxşarlıq vardı.

• Aradan illər keçsə də, indi daha yaxşı başa
dü şürəm ki, mənə qismət olan bu xoş bəxt liyi
Rəsul Rza, Abbas Zamanov, Bəxtiyar Vahab ‐
zadə kimi örnək adamlardan, xalqı mıza üz ‐
ağlığı gətirən şəxsiyyət lərdən əxz etmişəm.

• Müharibələrin qəhrəmanları olduğu kimi,
dillərin də qəhrəmanları var. Onlar yazıçı və
şairlərdir.

• Bəzən unuduruq ki, unudulmaqda olanları
xatırla maq və yadda saxlamaq cəhdi əxlaqi
keyfiyyətdir.

• Hər dəfə Fəxri Xiyabanda xalqımızın, sözün
həqiqi mənasında, fəxrləri olan görkəmli alim   ‐
lərimiz Ab bas Zamanov, Әliheydər Oru cov,
Yaşar Qarayev, Bəkir Nəbiyev, Fuad Qa sım ‐
zadə, Qasım Qasımzadə və Araz Dadaş zadəni
ziyarət edib, elmi rəhbərim Məm mədağa Şi rə ‐
liyevin mə zarı önün də daya nır, məni elm alə ‐
minə gətir diyi nə, ata lıq qay ğısı göstərdiyinə
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görə min nət darlığımı bildi ri rəm. Sanki o da
heç vaxt üzündən əskik olmayan xoş təbəs ‐
süm lə çəkdiyi zəhməti itirmədiyimə, qəb rinin
üstünü götürdüyümə görə razılığını bildirir.

• Məlumdur ki, elmi yaradan alimdir, ancaq
alimi yaşadan və ona əbədiyyət gətirən elm ‐
dir. Tofiq Hacıyev türkologiya elmi sa hə sində
əbədiyyət qazanan, adı dilçilik el mimizin
tarixinə qızıl hərflərlə yazılan alimlərdəndir.

• Elə tədqiqatçılar var ki, qalaq‐qalaq kitab ları
və məqalələri çıxır. Lakin onlardan nə bəhrə ‐
lənir, nə də araşdırmalarda onlara istinad
edirlər. Deməli, yazdıqlarının elmi dəyəri
diq qət çəkəcək səviyyədə olmur. Elə alim lə ‐
rimiz də var ki, dəyərinə, sanbalına və oriji ‐
nallığına görə onların tədqiqatların dan yan
keçmək mümkün olmur.

• İnsan yaşa dolduqca öz doğulduğu, boya‐başa
çatdığı elinə‐obasına nə isə xeyirli bir iş gör ‐
məyə, özündən sonra bir iz qoymağa çalışır.

• Tarixin dil yaddaşından ayrı‐ayrı sahə topo ‐
nimlərinin öyrənilib tədqiq edilməsi indiki
dövrdə çox vacibdir. Çünki gözümüz baxa‐
baxa dədə‐baba yurdumuzda nə qədər to ‐
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ponimlər silinib atılmışdır. Xoşbəxtlikdən
onlar zehinlərdən silinməmiş, xalqın yad da ‐
şında, şifahi xalq ədəbiyyatında, aşıq ların sa ‐
zında yaşamaqdadır.

• Qənaətim budur ki, ötəri hislər unudulur, əsl
xatirələr isə yaşayır, büllurlaşır, əbədi ləşir.

• Bəkir müəllimin gərgin, dolğun və mənalı hə ‐
yatı çoxlarına nümunə ola bilər. Onda ya şa maq
eşqi çox güclü idi. Yaşamaq  isə belə adamlar
üçün yaratmaq deməkdir. Әslində, Bəkir müəl ‐
lim yaşamağı yaratmaq üçün qənimət sayırdı.

• Heydər Әliyev elə bir abidədir ki, onun da ha
möhkəm, daha davamlı, daha möhtə şəm ol ‐
masında bir kərpic qoyanın da, min kərpic
qoyanın da zəhməti təqdirlə yad edilməlidir.

• Adam çox oxuduqca, çox bildikcə dərk edir
ki, az bilir.

• Bu, bir həqiqətdir ki, ruhən xalq poeziyasına
bağlı olan, sevən və ondan bəhrələnən şair ‐
lərin əsərləri xalq ruhuna son dərəcə yaxın
olduğundan onları xalq əzbər bilir.

• Paxıllıq, kin‐küdurət nə olduğunu bilmə yən,
qəlbi başqalarına xeyirxahlıqla döyü nən şəxs
ilahidən gələn enerji ilə çox yaşayır.
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• Mən o xoşbəxt insanlardanam ki, mənə bir
çox görkəmli və tanınmış qələm sahib lərinin
yaradıcılığını sənət aləminə gəldiyi ilk gün ‐
dən bu günə kimi – yarım əsrdən artıq zaman
kəsiyində izləmək nəsib olub. Onların arasın ‐
dakı görkəmli yazıçı, tənqidçi alim, filologiya
elmləri doktoru, tanınmış ziyalı, ictimai xa ‐
dim, Xalq yazıçısı Elçin xüsusi yer tutur.

• Elçinin məna tutumu və bədii kəsəri ilə seçi ‐
lən, oxucuya estetik zövq aşılayan dili ədəbi
dillə xalq danışıq dilinin qovşağında bərqərar
olmuşdur. Yazıçının dili bulaq kimi axan, qəl ‐
bə yatan, insana rahatlıq gətirən, saf, duzlu,
şirin, zəngin bədii dildir.

• Mənə belə gəlir ki, elmin zirvəsinə yüksəl mək
dünyanın ən uca dağlarının zirvəsini fəth et ‐
mək qədər çətindir. O adam ki, da ğın zirvəsinə
çıxmaq üçün asan yol axtarır, onun ətrafına
fırlanır, axırda gəlib başlanğıc nöqtə yə çıxır.
Elmdə də belədir. Zirvəyə  çıxmaq üçün asan
yol la gedənlər heç vaxt zirvəni fəth edə bil mir ‐
lər. O adamlar ki, elmin daşlı‐kə səkli yolların ‐
dan çəkinmir, zəhməti ilə onun əlçatmaz
qa yalarını fəth edir, onlar zirvədə görünürlər.
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• Atalar sözü və məsəllər xalqın tarixi inkişaf
mərhələlərini, həyat tərzini, dünya görü şü nü,
təfəkkürünü, inam və etiqadını, adət‐ənənə ‐
sini və s. əks etdirən müstəsna də  yə rə malik
xəzinədir, tarixi sənədlərdir.

• Deyirlər, insan öz zamanının övladı olur. Bu ‐
ra da bir həqiqət vardır. İnsan zamanın bu ‐
rulğanlarında, gündəlik qayğıların mən gə  nə‐
sində mütiləşir, sınır, zamanın hök mü nə bo ‐
yun əyərək dövrünün övladına çev rilir. Lakin
bunu yaradıcı adamlara, qələm sahib lərinə
aid etmək olmaz. Onların zaman və mühit
çərçivəsinə sığmayan öz aləmləri vardır. Elə
bir aləm ki, zamanın öz hök mü nü necə diktə
etməsindən asılı olmayaraq, bu aləmdə vətə ‐
nə, xalqa ləyaqətlə xidmət ön plana keçir.

• Xalq öz görkəmli oğullarını dünyaya gətirir,
ona ilham verir, aləmə tanıdır. Lakin vaxt gə lir
ki, xalqın iftixarı olan belə sənətkarlar xal qını
dünyaya tanıdır. Bəs bunun sirri nə  də  dir? Biz ‐
cə, bunun əsas səbəbi onların bəşəri olması, bə ‐
şəri olduğu qədər də milli kökə bağlı lı ğındadır.

• Rəsul Rza poeziyasındakı mənalar, fikirlər
insanı düşünməyə, kim olduğunu anla ma ğa,
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soykökə qayıtmağa, gələcəyə ümidlə baxma ‐
ğa çağırır.

• Deyirlər insanın adını valideynləri, yaşını və
qismətini yaradan, qiymətini isə xalq verir.
Məncə, valideynlərinin və müəllimlərinin
gös  tərdiyi yolla getməyən, ləyaqətlə, vic dan ‐
la yaşamayan, zəhmət çəkməyən heç kəs yax ‐
şı mənada xalqın qiymət verəcəyi mər təbəyə
yüksələ bilməz. 

• Mənə qalırsa, illəri illərə calamaq və uzun
illər necə gəldi yaşamaq böyük hünər de yil,
həyatı həyat kimi, ləyaqətlə yaşamaq böyük
hünərdi.

• Bütün şüurlu həyatım boyu ürəyim vali deyn ‐
lərim və müəllimlərimə dərin minnət darlıq
hissi ilə döyünüb və illər ötdükcə bu hiss da ‐
ha da güclənib. 

• Min illərdir ki, insan doğulur, nəsil artırır, nə ‐
hayət, həyatdan köçür. Bu üç mərhə lə nin üçü
də folklorda doğum, toy, yas mə ra sim ləri
şəklində, onlarda oxunan nəğ mələr şək lində
nəsillərin yaddaşında əbədiləşdiril mişdir.

• Zərif, narın, poetik biçimli, Füzulivarı bir
dərd və eşq fəlsəfəsi, ayrılıq‐həsrət‐nisgil ov ‐
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qatı ilə Azərbaycan və İraq türklərinin özlə ‐
rini və ədəbiyyatlarını bir‐birinə hamı dan çox
qovuşduran və birləşdirən sənət‐folklor mö ‐
cü zəsi, şübhəsiz, xoyratlar və manilərdir.

• Hər bir yaradıcı ziyalının şəxsiyyəti onun
sənətinin məğzini, məqsəd və mahiyyətini,
mənəvi bütövlüyünü ifadə edir.

• Qəribədir ki, biz çox vaxt keçmişə indinin
gözü ilə baxır, mühakimə yürüdürük. Bu,
qətiyyən düz deyildir.

• Jurnalistin taleyi onu əhatə edən mühit və
zamanla bağlı olduğundan çox vaxt mühitin
məngənəsində sıxılır, yazmağın iztirabları
yaşantının iztirabları ilə bir‐birinə qarışır.

• Sovet hakimiyyəti möhkəmləndikdən sonra
kəndlərdə kollektivləşmə həyata keçirilirmiş.
Sənətkarlar istisna olmaqla, hamını kolxoza
üzv yazırlarmış. Tovuzun Bozalqanlı kəndin ‐
də hansı qapıya gedirlərmiş, eyni cavabı alır ‐
larmış: “Mən sənətkaram, aşığam”. Axırda
biri deyir ki, odu bax, o evdə rus ailəsi yaşa ‐
yır. Gedin onları yazın. Kolxozu özləri yara ‐
dıb, canları çıxsın, qoy özləri də işləsinlər.
Qapını dö yən də o da deyir, mən aşığam və
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cavab gözlə mədən: “Ay arvad o sazı mənə
gətir” – deyir.  
Sazı sinəsinə sıxır, çalıb‐oxumağa başlayır:

Vurulmuşam telli saza,
Öz adımda Fedya mənim.
Ustadımdı aşıq Mirzə,
Şəyirdimdi Nadya mənim.

• Aşıq sənəti elə bir aləmdir ki, onun cazibəsinə
düşən çətin ki, bir də onun sehrindən ayrıla
bilsin.

• Poeziya elə bir aləmdir ki, onu insan hər yaş
dövründə bir cür başa düşür.

• Səmimiyyətlə deyirəm ki, bu ərsəyə çatma ğım ‐
da müəllimlərimə borcluyam. Әgər aka de mik
Məmmədağa Şirəliyev və Abbas Za manov
olmasaydı, “İraq‐türkman folkloru”  mövzu ‐
sunda doktorluq müdafiə etməzdim. 

• 1973‐cü ildə İraqı ziyarət edən məşhur rus
şairi Lev Oşanini tərcüməçi kimi müşayiət
edirdim. Söhbət zamanı mənim də adımın
onunku kimi “şir” mənasında işləndiyini bi ‐
lən də sevindi. Bəxt elə gətirdi ki, Babil xara ‐
ba lıqlarına da bir yerdə getdik. O, Babil Şirinə
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baxanda dedi: Ey Babil Şiri, sənin önündə
sovetlər ölkəsindən gəlmiş iki şir səcdə qılır.
Sənin taleyin bəllidir. Bizimki necə olacaq,
bilmirəm”. (Şair həmin gecə "Babil Şiri" adlı
şeir yazdı. Şeir Sabir Rüstəmxanlının tər cü ‐
məsində "Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində"
kitabım da yer alır.)

• Füzulinin məzarı o torpaqlara vurduğumuz
möhür kimidir, əbədi olaraq orada qalmalı dır. 

• Tərcüməçi orijinalın dilini, onun mənsub ol ‐
duğu ədəbiyyatın inkişaf yolunu, həmin xal ‐
qın adət və ənənələrini, tarixini, bir sözlə,
mə dəniyyətini bildikdə tərcümə uğurlu olur.  

• Ana ilə körpə arasında əbədi məhəbbətin tə ‐
məli layla və oxşamalarla qoyulur. Bizə qalır ‐
sa, insana ən incə, saf, ən ülvi, müqəddəs
duy   ğular ana laylası və oxşamalarla aşılanır.                     

• Qürbətdə keçən həyat qaranlıq bir gecəyə
bənzəyir, qürbətdə döyünən ürək arı pətəyi
kimi para‐para, şan‐şan olur. Sanki bütün
oxların nişangahına çevrilir.

«Seçilmiş düşüncələr» Qəzənfər Paşayevin 
VII cildliyindən götürülmüşdür.
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Görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorçu, dilçi
alim, filologiya elmləri doktoru, professor Qə ‐
zənfər Paşayev 1937‐ci ilin avqust ayının 27‐də
Tovuz rayonunun Düzqırıxlı kəndində ana dan
olub. 

Qəzənfər Paşayev 1962‐ci ildə Dillər İnstitu‐
tunun İngilis‐Azərbaycan dilləri fakültəsini
bitirib. Az bir müddət müəllim işlədikdən son ra
tərcüməçi kimi İraqa uzunmüddətli eza miyyətə
göndərilib (1962‐1966; 1972‐1975). Әdə bi və elmi
fəaliyyətə məhz İraqda çalı şar kən başlamış, İraq
türkmanlarının dialekti nin və folklorunun
toplanması və araşdırıl masıyla məşğul olmuş,
namizədlik və doktorluq dis ser tasiyalarını bu
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mövzuya həsr etmişdir. Mü əllifi və tərtibçisi
olduğu 50‐dən artıq kita bın böyük əksəriyyəti
İraq türkmanlarının folkloru, ədəbiyyatı və
dialektindən bəhs edir və o, bu sahədə ixtisas ‐
laşmış görkəmli alim kimi ölkəmizdən kənarda
da məşhurdur. Ali min “İraq‐türkman folkloru”
monoqrafiyası Bakı, Bağdad, İstanbul və Tehran ‐
da çap olun muşdur. Onun “Kərkük bayatıları”
(1968, Rə sul Rza ilə birgə), “Arzu‐Qəmbər” das ‐
tanı (1971), “Kərkük mahnıları” (1973), “İraq‐
Kər kük atalar sözləri” (1978), “İraq‐Kərkük
ba ya  tı ları” (1984), “Kərkük folkloru antolo gi yası”
(1987, təkrar nəşr 1990), “Kərkük folklorunun
fonetikası” (2003), “İraq‐türkman folklo runun
janrları” (rusca, 2003), “Rusca‐ərəbcə danışıq
kitabı” (Bağdad, 1974), “İraq‐türkman ləhcə si”
(2004, şərikli), “Dilimiz – varlığımız” (2011),
“İraq‐türkman nağılları” (2014), “Әta Tərzi ba ‐
şının folk lorşünaslıq fəaliyyəti” (2016) və s.
kitab la rı onun folklor və dilçilik sahəsində uğur ‐
la rın dan söz açır. O, Kərkük dialektini və folk ‐
lorunu nəzəri cəhətdən tədqiq edən ilk alimdir.
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Alimin ədəbiyyatşünaslıq sahəsində də
uğurları böyükdür. “Nəsiminin İraq Divanı”
(1987), Gülzar İbrahimqızı ilə birgə Hüseyn
Arif, Tofiq Bayram, İsi Məlikzadə, Әlibala
Hacızadə, Fikrət Qoca və Bəkir Nəbiyevə həsr
etdiyi portret kitabları (2004‐2005), “Altı il
Dəc lə‐Fərat sahillərində” (1985, 1987, 2015),
“Nəsimi haqqında araşdırmalar” (2010), “Әdə ‐
 biyyatşünaslıq elmimizin patriarxı” (2010),
“Borcumuzdur bu ehtiram” (2010), “Elçin
haq qında düşüncələrim” (Bakı, 2013), “Әdəbi
məktublar” (2015), “Hüseyn Kürdoğlunun
poetik dünyası” (2017), “Әdəbi estafetlərdə
keçən ömür” (2017), “Nostradamusun möcü ‐
zəli aləmi” (2007, 2011, 2014), VII cildlik “Se ‐
çilmiş əsərləri” (2012) və başqa kitabları ona
geniş oxucu auditoriyası qazandırmışdır.

Qəzənfər Paşayev tanınmış alim və şairlə ‐
rimizin 50‐dən artıq kitabına önsöz və məqalə
həsr etmişdir. Bəndəroğlu ilə İraqda Rəsul
Rza nın “Ağlayan çox, gülən hanı?” (Kərkük,
2007) və Elçinin “Mahmud və Məryəm” (Kər ‐
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kük, 2007) kitablarını geniş giriş məqalələri ilə
çap etdir mişdir. Bakıda Bəndəroğlu ilə birgə
“Çağdaş İraq şeirindən seçmələr” (2001) kita ‐
bını burax mış dır. Politoloq alim tərcümə
sahə sində də səmə rəli fəaliyyət göstərir. İn‐
gilis yazıçısı Aqata Kristinin “Mavi qatarın
sirri”, ABŞ ali mi Sula Benetin “Necə yaşa ya ‐
san yüzü haq layasan”, prof. İrəc Parsinecadın
“M.F.Axund  zadənin ədəbi‐tənqidi” əsərlərini
ingilis di lin dən, Aleksandr Dümanın “Qafqaz
səfəri” əsərini ingilis‐fransız dilindən şərikli
tərcümə etmişdir.

Qəzənfər Paşayev aşıq yaradıcılığını də ‐
rin dən bilən və tədqiq edən alim kimi də icti ‐
maiy yət arasında tanınır. O, Aşıq Әləsgər,
Aşıq Şəm şir, Aşıq Şakir, Aşıq Әkbər, Aşıq
Xan  lar, Aşıq Әləsgər Tağıyev və başqalarına
san ballı məqalələr həsr etmiş, Azaflı Mikayı ‐
lın külliy yatını tərtib edərək geniş giriş mə ‐
qa ləsi ilə “Qoca Azaflıyam” (“Təhsil”, 2008,
760 səh.) adı altında, eləcə də Aydın Çoban ‐
oğ   lu  nun şeirlə rini və elmi əsərlərini tərtib
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edərək “Ömrün etməyəcək vəfa dedilər”
(“Elm və təh sil”, 2014, 448 səh.) adı altında
çap etdir mişdir. 

Alimin xaricdə çap olunan “İraq‐türkman
folkloru” (Bağdad, İstanbul, Tehran), “Altı il
Dəclə‐Fərat sahillərində” (ərəbcə, Bağdad,
1996, təkrar nəşr 2014), “Nəsimi haqqında
araşdırmalar” (Tehran, 2011), “Elçin haqqında
düşüncələrim” (Tehran, 2014), “Әta Tərziba şı ‐
nın folklorşünaslıq fəaliyyəti” (Ankara, 2017),
“Әdəbi məktublar” (Tehran, 2017) kitabları,
eləcə də “Qəzənfər Paşayev. Fotodastan” top ‐
lusu onun türk dünyasında yaxşı tanınmasın ‐
dan və nüfuzundan xəbər verir.

Yaradıcılığına xaricdə və Azərbaycanda bir
çox görkəmli alimlər, yazıçı və şairlər, publi ‐
sistlər çoxsaylı məqalələr, doqquz kitab və iki
poema həsr ediblər.

Onlardan bəzisinin adını çəkməklə kifa yət ‐
lənirik: akademiklər B.Vahabzadə, B.Nə bi yev,
T.Bünyadov, İsa Həbibbəyli, V.Məm  məd əliyev,
T.Hacıyev, Y.Qarayev, N.Cəfərov, M.İma nov,
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professorlar M.Təhmasib, Q.Qasım zadə, V.Və ‐
li yev, M.Adilov, M.Sadı xov, Ә.Cə fər zadə, T.Alı ‐
şanoğlu, Q.Kazı mov, Z.Ağa yev və baş qaları.
Xarici ölkə alimlərindən: Ә.Tər zibaşı, Dr. Ә.Bən ‐
dəroğlu, Dr. Sinan Səid, prof. S.Saat çı, prof.
M.Naqib (İraq), prof. M.Ar  qun şah, prof. C.Әr ‐
tuq, prof. İ.Özqan (Türkiyə).

Müəllifin özü də bir çox görkəmli Azər ‐
baycan, ərəb, İraq‐türkman, ingilis, fransız və
amerikan yazıçı və şairlərinə, elm adamlarına
çoxsaylı məqalələr həsr etmişdir. Bu məqa lə ‐
lər Azərbaycan, türk, ingilis, ərəb, rus dillə rin ‐
də Azərbaycan, Türkiyə, İraq, İran, Hindistan
və ABŞ‐da çap olunmuşdur. 

Professor Qəzənfər Paşayev uzun müddət
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, əsl peda qoq
kimi ad‐san qazanmışdır. Alim M.F.Axun dov
adına APİ‐də müəllim, dekan müavini işləmiş,
xarici dillər kafedrasının müdiri (1972‐1989)
olmuşdur. BDU‐da (1989‐2000) dərs demişdir.
ABŞ (1983) və İngiltərədə (1988) ixtisasartırma
kurslarını bitirmişdir. Dövlət Nümayəndə He ‐
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yəti tərkibində İraq (1994), Türkiyə (1994),
Səudiyyə Әrəbistanı (2007), Suriya (2008) və
Hindistanda (2012) olmuş, ingilis, türk və ərəb
dillərində məruzələrlə çıxış etmişdir.

Әmək fəaliyyətini bir müddət Nizami adı ‐
 na Azərbaycan Әdəbiyyatı muzeyində davam
etdirmiş (2001‐2005), 2003‐cü ildən Nizami adı ‐
na Әdəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçidir.

Alimin pedaqoji və elmi kadrların yetiş ‐
mə sində xidmətləri böyükdür. Aspirantlara
rəhbərlik edib və edir. İki aspirantı xarici ədə ‐
biyyatdan – biri İraq ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi Ә.Bəndəroğludan, o biri aspi ‐
ran  tı ABŞ yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı
Con Steynbekdən müdafiə edib. Doktorant‐
lara elmi məsləhətçidir. Bir çox doktorluq və
namizədlik dissertasiyaları üzrə Sankt‐Peter‐
burqda Gertsen adına İnstitutda, Nizami adı ‐
na Әdəbiyyat İnstitutunda, Naxçıvan Dövlət
Universitetində, BDU‐da, Folklor İnstitutun ‐
da opponent, eləcə də elmi kitabların redak‐
toru olub. 

188



“Әdəbiyyat qəzeti”nin “Folklor və etnoqra ‐
fiya”, “Filologiya məsələləri” və “Yada düş dü”
dərgilərinin redaksiya heyətinin üzvüdür.

İctimai fəaliyyəti və ədəbi əlaqələrin geniş ‐
ləndirilməsi sahəsində də xidmətləri təqdirə ‐
la yiqdir. Ali Təhsil Nazirliyinin nəzdində
Qər  bi Avropa dilləri üzrə Elmi‐Metodik Şura ‐
nın elmi katibi (1976‐1982), Azərbaycan‐İraq
Dost luq Cəmiyyətinin sədr müavini olmuş
(1990‐2003), 1994‐cü ildən Nizami adına Әdə ‐
biy yat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən
Müdafiə Şu rasının üzvüdür. 1997‐2006‐cı illər
arası və 2011‐ci ildən 2015‐ci ilə qədər yenidən
həmin şuranın həmsədri olub. Qafqaz Müsəl ‐
man ları İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstə ‐
rən Elmi‐Dini Şuranın yarandığı 1997‐ci ildən
bu günə kimi üzvüdür. 2004‐cü ildən Yazıçılar
Birliyinin Təftiş Komissiyasının sədridir.
2012‐ci ilin may ayından 2014‐cü ilə qədər
folklor üz rə Respublika Problem (əlaqə lən dir ‐
mə) şura sı nın sədri olub. Respublika Ağsaq qal ‐
lar Şu ra sının Divan üzvüdür.
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İraq Respublikasında səmərəli fəaliyyətinə
görə “Әməkdə şücaətə görə” medalı ilə təltif
edi lib. SSRİ Nazirlər Sovetinin İqtisadi Әla qə ‐
lər Komitəsinin, SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin,
Azərbaycan Ali Təhsil Nazirliyinin, AMEA Rə ‐
yasət Heyətinin, Respublika Həmkarlar İt ti faqı
Konfederasiyasının Fəxri Fərmanları ilə təltif
edilib. 2014‐cü ildə Nizami adına Әdə biy yat İns ‐
titutunda “İlin alimi” seçilib. Beynəl xalq Rəsul
Rza və “Qızıl qələm” mükafatı lau reatıdır.
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