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TƏRTİBÇİDƏN
Filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Məhəmməd

oğlu Paşa ye vin əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi 1966–
2013-cü illəri əhatə edir. Bibli oqrafiyaya alimin Azərbaycan, in-
gilis, rus, türk və ərəb dillərində çap olunmuş monoqrafiya və
ki tab ları, tərcümə əsərləri, elmi simpo zium, sessiya və kon frans
mate ri allarında və döv ri mətbuatda dərc olun muş elmi və pub-
lisistik məqalələri da xil edil mişdir.

Göstəricidə, həmçinin professor Qəzənfər Paşa ye vin rəh -
bəri və rəsmi oppo  nenti olduğu namizədlik və doktorluq dis -
ser  ta siyaları, rəy verdiyi digər elmi əsərləri də öz əksini
tap  mışdır.

Biblioqrafiyaya daxil edilmiş materiallar müvafiq bölmələr
üzrə və xro   noloji qaydada yerləş di ril mişdir. Göstəricidə Paşaye -
vin hə yat və el mi fəa liyyətinə dair oçerklər, elmi-pedaqoji və ic-
timai fəaliyyətinin əsas tarixləri əksini tapmışdır.

Millət vəkili, ədəbiyyatşünas Sabir Rüstəmxan lının «Milli
qeyrət» oçer ki və Dr. Əbdüllətif Bəndər oğlunun «Şah əsər»
yazı sı pro fes sor Qəzənfər Paşayevin Azər baycan elminin in -
ki  şafın da kı rolu və xidmət lərini işıqlandırır. «Görkəmli elm
adam la rının Qəzən fər Paşayev haq qına ürək söz ləri» böl -
məsində Azərbaycan və xarici ölkələrin alim lə ri nin fikirləri
verilmişdir. 

Görkəmli Azərbaycan və əcnəbi alimlərin prof. Qəzənfər
Paşaye vin hə yat və yaradıcılığına həsr olunan məqalələrinin
göstəricisi bibli oq  ra fi ya da geniş yer tutur. 

5



Göstəricidə Qəzənfər Paşayevin redaktə etdiyi, rəy verdiyi
və məs  lə  hət    çisi olduğu elmi əsərlər də öz əksini tapmışdır.
Bibli oqr afiyadan isti fadəni asanlaşdırmaq məqsədilə alimin
əsərlərinin, müş tərək müəl lif  lərin və onun haqqında yazan
müəlliflərin əlifba göstəriciləri də ve ril  mişdir. 

Professor Qəzənfər Paşayevin Nizami adına Ədəbiyyat
Muzeyin də yer ləş dirilən zəngin arxivi «Bu sevda ölüncədi»
(«Oskar», 2001) kita bın da hərtərəfli işıqlandırılmış, ona görə
də biblioqra fi yada bu möv zu ya toxu nul mamışdır.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Библиографический указатель произведений доктора

фило ло ги чес ких наук, профессора Газанфара Магомед оглу
Паша ева, охва ты вает 1966–2013 годы. В библиографию
включены изданные на азер байджанском, английском, рус-
ском, турец ком и арабском язы ках монографии и книги
ученого, переве ден ные им произведения, а также его на-
учные и публицис ти чес кие статьи, опубликованные в ма-
териалах научных сим  по  зи  умов, сессий и конференций. 

В указателе нашли свое отражение кандидатские и док-
тор ские дис   сертации, руководителем и официальным оп-
понен том которых был профессор Газанфар Пашаев, а
также дру гие рецензи ро ван ные им научные труды. 

Материалы, включенные в библиографию, раз мещены
по со от вет ст вующим разделам и в хро нологическом по-
рядке. В ука зателе наш     ли свое отражение очерки о жизни и
научной деятельности Газ ан   фара Пашаева, основные даты
его науч но–педагогической и общественной деятельности. 

Очерк члена парламента, литературоведа Сабира Рус -
там хан лы «На  ци  ональная честь» и материал Др. Абдулла-
тифа Бен дер    оглы «Ше девр» осве щают роль и заслуги
профес со ра Газанфара Пашаева в развитии азер бай -
джанской науки. В раз деле «Теплые выска зы ва ния видных
представителей науки о Газанфаре Пашаеве» даны выс ка -
зывания ученых Азербайджана и зарубежных стран. 

Указатель статей видных азербайджанских и зарубеж-
ных уче ных, посвященных жизни и творчеству профес-
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сора Газан фара Пашаева, занимает значительное место в
библиографии. 

В указателе также отражены научные работы, редакто-
ром, ре цен зен том и консультантом которых являлся  Газан -
фар Пашаев. С целью упрощения пользования биб  лио-  
г ра фией да ны также алфа витные указатели произведений
ученого, соав торов и написавших о нем авторов. 

Богатый архив профессора Газанфара Пашаева, раз -
мес тив шийся в Азербайджанском Музее литературы им.
Низами, все сторонне ос ве щен в книге «Bu sevda ölüncədi»
– «Вечная любовь» («Оскар» – 2001), поэтому в библио-
графии мы не затронули эту тему. 
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FROM THE COMPILER 

The bibliographic indicator of the professor Gazanfar Ma-
hammad Pa sha  yev, the doctor of philology, covers the years
1966–2013. The mo nog raphs and books, works translated by
him, scientific–journalistic articles published in Azerbaijani,
English, Russian, Tur kish and Arabic, and published in the
materials of scientific symposiums, sessions and conferences,
including the periodical press.

Candidate and doctoral dissertations, written under the
leadership of prof. Gazanfar Pashayev reviewed other
scientific works, which offi cial opponent is prof. G. Pashayev,
are also reflected in the indicator. 

The materials included into the bibliography are placed on
appro priate sections and in chronological order. Main dates of
scien tific–peda go gi cal and social activity, essays on the life and
wri tings of Pashayev are ref lected in the indicator. 

The «National Honor» essay of the poet and member of
parlia ment Sa bir Rustamkhanli and the man of letters,
Dr.Abdullatif Ben der  oglu’s the «Masterpiece» material deal
with Gazan far Pashayev’s role and favor in the development
of the Azerbaijani science. Opinions of the Azer bai jan and
foreign scientists are given in the «Warm Words of
Outs tan ding Men of Science» Section. 

The indicator of the articles of the Azerbaijan and foreign
scien tists devoted to the life and activity of prof. Gazanfar
Pashayev takes wide place in the bibliography. 
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The scientific works edited, reviewed and advised by
Gazanfar Pasha yev are as well reflected in the indicator. The
alphabet indi cator of the scientists’ works, coauthors works
and the authors who wrote about him are given to simplify the
use of the bibliog raphy. 

For the reason of that the professor Pashayev’s rich archive,
which takes place in Azerbaijan Museum of Literature named
af ter Nizami, is comprehensively described in book «Bu Sevda
Ölüncədir»(«This love is for ever) (Oscar–2001) we did not
have a talk about it in Bibli og raphy.
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HƏYATI, ELMİ-PEDAQOJİ VƏ İCTİMAİ
FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS TARİXLƏRİ

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev 1937-ci il av qustun
27-də Tovuz rayonunun Düzqırıxlı kəndin də anadan olmuşdur.

1946–1956-cı illər – Orta təhsilini Düzqırıxlı kən din də alıb.

1957–1962-ci illər – Azərbaycan Pedaqoji Dil lər İns ti tu tu -
nun İngilis–Azə r bay can dilləri fakül  tə -
sini bitirmişdir. 

1962-ci il, 
sentyabr-noyabr – Əli Bayramlı rayonunun Vla  di   mi -

rovka kəndində ingilis dili müəllimi
kimi işə başlamışdır. 

1962–1966-cı illər – İraq Respublikasında ingilis və rus
dilləri üz rə tərcüməçi iş lə   miş dir. 

1963-cü il – İraq Respublikasındakı So vet Səfir li -
yi nin Təşəkkür na məsini alıb. 

1964–1989-cu illər – Azərbaycan Pedaqoji Dillər İns   tit u -
tun da (1973-cü ildən M.F.Axun   dov
adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu)
fəa liyyət gös     tərmişdir. 

1969-cu il, oktyabr – Dissertasiya müdafiə edərək fi lo lo -
giya elmləri namizədi alim      lik el mi
də rə cəsi alıb. 
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1970–1971-ci illər – Azərbaycan Pedaqoji Dillər İns titu tu -
nun İngilis dili fakül tə sin də dosent,
de kan müavini iş lə miş dir. 

1972–1975-ci illər – İraq Respublikasında tərcü mə  çi işlə -
yib. 

1972–1989-cu illər – APDİ Xarici dillər kafed ra sı nın mü -
di ri olub. 

1974-cü il 15 may – İraq Respublikasındakı Sovet Sə fir li -
yi nin Təşəkkürnaməsini alıb. 

1974-cü il 23 iyul – İraqda əmək fəaliyyə tin dəki mü vəf fə -
qiyyətlərə və kol    lek ti vin icti mai hə -
ya tında fə al işti ra kına gö rə SSRİ
Na zir lər So ve ti nin Xa  ri ci İqtisadi
Əla qə lər Ko mi tə sinin Fəxri fər manı
ilə təl tif edilib. 

1976-cı il – İraq Respublikasının «Əmək də fərq -
lən məyə görə» medalı ilə təltif olu -
nub. 

1976-cı il, sentyabr – Alma–Atada Türkoloji qurul tay da
İraq–Türkman ləhcə si nə da ir məruzə
ilə çıxış et miş dir. 

1976–1978-ci illər – M.F.Axundov adına Pedaqoji İns ti tut -
da Fakültə рartiya təş ki latı katibi olub. 

1976–1982-ci illər – Ali Təhsil Nazirliyi nəzdində Qərbi
Avropa Dilləri üzrə El mi-Metodiki
Şu ra nın elmi kati bi olub. 
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1978–1983-cü illər – M.F.Axundov adına Pedaqoji İnsti tut -
da Partiya Komitəsində ide oloji və
tədris işləri üzrə Par  tiya Komitəsinin
ka ti binin müa vini. 

1980-ci il – Azərbaycan SSR və Azər bay can
KP-nin 60 illiyi və May bay     ramı mü -
na  si  bətilə keçirilən tədbir lə rin hazır  lan -
masında və keçiril mə   sində fəal iş t i    ra -
kı na gö      rə Xa ri ci dillər kafed ra sı nın
müdiri, PK katibinin müavini Q.Paşa -
ye v rektorluq və yerli ko   mi tə tərəfin dən
Fəxri fər man    la təltif edil miş dir. 

1980-ci il 30 may – SSRİ Ali və Orta İxtisas Təh sili Na -
zir liyinin Təşəkkür na mə si ni alıb. 

1982-ci il 9 mart – İnstitutda apa  rı lan mülki mü da fiə təd -
bir lə ri nin həyata ke çi ril məsinə gö rə
Fəx ri fərmanla təl tif olunub. 

1982-ci il 28 aprel – Orta mək təb  lər üçün müəllim kadr -
larının hazırlanmasında apar                dığı uzun -
il lik səmərəli fə a liy  yətinə görə SSRİ
Maa  rif Na  zir  liyi tərəfin dən Fəx  ri fər -
man la təltif edi lib. 

1982-ci il, iyun – Daşkənddə konfransda məru zə ilə çı -
xış edib. 

1983-cü il, 
iyun-avqust – ABŞ-ın Arizona Universi te tin də ixti -

sas artırma kursunu bi ti rib və diplom
alıb. 
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1985-ci il – So si a lizm yarışının qalibi ol du  ğu na
gö rə institutun Fəxri fər manı ilə təltif
edi lib. 

1988-ci il 8 iyul-
6 avqust – Oksford şəhərində Sovet mü əl lim lə -

rinin ixtisasartırma kurs la rında rəhbər
olmuş, ixti sas ar tırma kurs la rını bitir -
miş və dip lom almış dır. 

1989-cu il – Bəxtiyar Vahabzadə, Qasım Qasım -
zadə və Ayaz Vəfa  lının zəmanəti ilə
SSRİ və Azər bay can Yazıçılar Birliyi -
nin üzvlü yü nə qəbul edilib. 

1989–1999-cu illər – Azərbaycan Dövlət Univer si te tinin
(indiki Bakı Dövlət Uni ver siteti) Qər -
bi Avropa dil lə ri ka fedrasında peda -
qo ji fəaliy yətlə məşğul olmuş dur. 

1990–2003-cü illər – Azərbaycan–İraq Dostluq Cəmiy yəti -
nin sədr müavini vəzifəsində işləmiş -
dir. 

1993-cü il 13 fevral – Doktorluq dissertasiyası mü da fiə edə -
rək filologiya elm ləri dok toru alim lik
dərəcəsi al mış dır. 

1994-cü il, sentyabr- 
noyabr – Füzulinin anadan olmasının 500 illk yu -

bileyi ilə əlaqədar Azər  baycan nü ma -
 yəndə heyə ti nin tərkibində İraqda və
Türki yə də olmuş , «Füzuli və XVI əsr
Bağ dad ədəbi mühiti» adlı məruzə ilə
çıxış etmişdir. 
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1995-ci il – Professor elmi dərəcəsi alıb. 

1995-ci ildən – «Ədəbiyyat qəzeti»nin, son ra lar «Folk -
lor və etnoqrafiya», «Fi     lo    logiya məsə -
lələri», «Folk lor şünaslıq məsə lə lə ri»,
«Kə lam», «Ozan dünyası» və «Ya da
düş dü» jurnal la rı nın redaksiya he yə -
tinin üz vü. 

1995-ci ildən 
indiyədək – Nizami adına Ədəbiyyat İns titutu

nəz dində fəaliyyət göstə rən Müda fiə
şurasının üzvü, sədr müavinidir. 

1997-ci il 
10 oktyabr – Azərbaycan Mədəniyyət işçilərinin

Müstəqil Respublika Həmkarlar İtti -
faqının Komitəsi adından 60 illik yu -
bileyi münasibətilə Fəxri fər     man la
təltif edil miş dir. 

1997-ci ildən 

indiyədək – Qafqaz Müsəlmanları İdarə sinin nəz -
din də fəaliyyət göstə rən Elmi-Dini
şu ra nın üzvüdür. 

1999-cu il – «İraq–türkman folkloru» mo noq rafi -
ya sına görə Kərkük Vəq           finin yüksək
diplomu ilə təl tif edilib. 

2001-ci il 31 dekabr – «Qızıl qələm» mükafatı laureatı. 

2001–2005-ci illər – Azərbaycan Milli Elmlər Aka demi ya -
sı Nizami adına Azər  bay can Ədə   biy -
yatı Muze yin də «Beynəl xalq əla   qə lər»
şö bə sinin müdiri. 
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2003-cü ildən – Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu tunda
baş elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib.

2003-cü il – İraq–türkman cəbhəsinin yüksək dip -
lomu və ödülünə layiq gö rülüb. 

2004-cü ildən – Yazıçılar Birliyinin Təftiş Komissi ya -
sının sədridir. 

2004-cü il 26 may – 2003-cü ilin «Elmi kitab» no mi na -
siyası üzrə «Kərkük folk  lo ru»na gö  rə
qalib gə lərək dip lo ma layiq gö rü lüb.  

2005-ci il 25 may – 2004-cü ilin «Elmi kitab» no mi nasi ya -
sı üzrə «İraq–türk man ləh cəsi» kitabı -
na görə ilin qalibi ola raq diplom alıb. 

2006-cı il 1–3 noyabr – AMEA Folklor İnstitutunda «Ortaq
Türk keçmişindən Ortaq Türk gələ cə -
yinə» IV Ulus lar a ra sı Folklor kon -
f ran sında mə ru zə ilə çıxış et miş dir. 

2007-ci il, noyabr – Azərbaycan mədəniyyəti gün ləri ilə
əlaqədar Azərbaycan nü ma yəndə he -
yə tinin tərki bin də Sə  u  diyyə Ərə -
bis tanında ol muş, «Azərbaycan– Səu -
 diyyə ədə bi əla         qələrinə dair» Ər-Ri -
yad, Dəm     mam və Ciddə şə hər lə  rin də
ya zı çılar və ziyalılar qar şı sın  da mə -
ruzə et miş dir.

– Səudiyyə Mədəniyyət Nazir li yinin və
Yazarlar qrupunun yük    sək ödü lü nə
layiq görül müş  dür. 

16



2008-ci il 28–29 aprel – Katılım Belgesi. Kayseridə «Ulus -
lararası Çağdaş İrak–türk  men Türk  cesi
ve Edebiyatı Bil gi Şöleni» katıl maq
dola yı sı ilə prof. Dr. Şük rü Haluk
Türk Dil Kurumu və prof.Dr. Mustafa
Ar gun   şah FEN Ede biy yat Fakül-
tesinin dekanı tə rə  findən ödül   lə təltif
edilib.  

2008-ci il 19 may – Ədəbi yaradıcılığına görə Bey       nəl xalq
«Rə sul Rza» müka fa tına layiq gö -
rülüb. 

2008-ci il noyabr – Azərbaycan nümayəndə heyə tinin
tərkibində Nəsiminin 640 il lik yu bi -
leyi müna sibətilə Suri ya  nın Hə ləb şə -
hə  rin də keçirilən Nəsimi gün lə rin də və
Beynəl xalq konfransda «Nəsi mi nin hə -
yat və yaradıcılığına yeni ba xış» möv -
zusunda məruzə et miş  dir. 

2009-cu il, 15 dekabr – Bakıda Nəsimiyə həsr olun muş
II Beynəlxalq konfransda «Nəsimi
irsi nin tədqiqi və nəşri tarixinə bir nə -
zər» məruzəsi ilə çıxış etmişdir.  

2010-cu il 20 fevral – «Xalqın nüfuzlu ziyalısı» fəxri dipl o -
mu ilə təltif edilib. 

2010-cu il – Azərbaycan folklorşünaslıq el   mi nin
inki şa fın da xidmətlə ri nə görə «Bor -
çalı» İctimai Cə miy   yə ti tərə fin dən
dip  lomla təl tif edilib. 
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2012-ci il 25 may – Folklor üzrə Respublika Prob lem (Əla -
qələn dirmə) Şura sı nın səd   ri seçilib. 

2012-ci il, sentyabr – İraq Yazarlar Birliyinin Fəx   ri dip lomu
ilə təltif edilib.

– Türkmen eli işbir liyi və Kültür Vaqfı
tərəfin dən «Fəxri ödül» verilmişdir. 

2012-ci il 17 noyabr – Nizami adına Ədəbiyyat İnsti tu  tunun
Həm kar lar İttifaqı tərə fin dən «Fəda kar
alim» Fəxri dip             lomu ilə təltif edilib. 

2012-ci il noyabr – Azərbaycan nümayəndə heyə tinin tər -
kibində Nizaminin 870 illik yubi leyi
tədbirlərində Hin dis  tanda Bey nəl  xalq
kon frans da olmuş, «Azər baycan və
Hin distan ədəbi–mədəni əla qə ləri»
mövzusunda məruzə et miş, böl       məyə
sədrlik etmişdir. Məru zə si Dehlidə in -
gi liscə çap olun muş dur.

2012-ci il 25 dekabr – Anadan olmasının 75 illiyi mü  na si bə -
tilə AMEA Rəyasət He     yə     tinin Fəxri
fər manı ilə təl tif edi lib. 

2013-cü il 7 yanvar – «Avrasiya Beynəlxalq Araş dır  ma lar
İnstitutu» İctimai Bir liyi tərəfindən
Azər baycan–İraq mədəni əla qə lərinin
in ki şafına ver     diyi dəs təyə və xidmətə
görə Fəxri dip loma la yiq görülüb. 

2013-cü il 16 fevral – Azərbaycan Ağsaqqallar Şu ra  sı nın
üz vü seçi lib. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Газанфар Магомед оглу Пашаев родился 27 августа

1937 года в селе Дюзгырхлы Товузского района
1946–1956 гг. – Получил среднее образо ва ние в

селе Дюзгы рых лы. 

1957–1962гг. – Окончил факультет Англо–Азер-
байджанского язы ков Азербайджан-
ского педа го ги чес  кого инс   ти тута
языков. 

1962 г. Сентябрь-
ноябрь – Начал трудовую деятельность в ка-

честве пре по давателя анг лий ского
языка в селе Вла ди ми  ров ка Али–
Байрамлинского ра йона. 

1962–1966 гг. – Работал переводчиком анг лий ского
и русского языков в Рес публике
Ирак. 

1963 г. – Получил Благодарность Со вет ского
Посоль ст ва в Рес пуб лике Ирак.

1964–1989 гг. – Работал в Азербайджанском педа-
гогическом инс титуте язы ков (с 1973
года–Азербайджанский пед аго ги -
чес кий институт имени М.Ф.Ахун -
дова). 
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1969 г. Октябрь – Защитив диссертацию, получил
ученую степень кандидата филоло-
гических наук. 

1970–1971 гг. – Работал доцентом, заместителем
декана на факультете английского
языка Азербайджанского Педаго-
гического Института Языков. 

1972–1975 гг. – Работал переводчиком в Республи-
ке Ирак. 

1972–1989 гг. – Являлся заведующим кафедрой
Иностранных языков АПИЯ. 

1974 г. 15 мая – Получил Благодарность Советско-
го Посольства в Республике Ирак.

1974 г. 23 июля – Награжден Почетной Грамотой Ко-
митета по Внешнеэкономическим
Связям Совета Министров СССР
за успехи в трудовой деятельности
в Ираке и за активное участие в об-
щественной жизни коллектива. 

1976 г. – Награжден медалью Республики
Ирак за «Отличие в труде». 

1976 г. Сентябрь – На Тюркологическом съезде в Алма–
Ате выступил с докладом об Ирак-
ско–Тюркманском диалекте. 

1976–1978 гг. – Секретарь парторганизации фа-
куль тета Педагогического Инсти-
тута им. М.Ф.Ахундова. 

20



1976–1982 гг. – Являлся научным секретарем На-
учно–Мето ди ческого Сове та по За-
падноевропейским язы  кам при Ми –
нистерстве выс шего образования. 

1978–1983 гг. – Заместитель партийного комитета
по идеологической и учебной
части Педагогического института
им. М.Ф.Ахун дова. 

1980 г. – За активное участие в под готовке и
про ве де нии 60–ле тия Азербайджан-
ской ССР и Май  ско го праздника за-
веду ющий кафедрой Инос тран ных
языков, заместитель секретаря КП
Г.Пашаев награжден По чет ной
Грамотой рек то рата и местного ко-
митета. 

1980 г. 30 мая – Получил Благодарность Ми нистер-
ства выс ше го и сред него специаль-
ного обра зо ва ния СССР.

1982 г. 9 марта – Награжден Почетной Гра мо той за
осуществ ле ние прово ди мых в инс-
титуте меро при я тий по граждан-
ской обороне. 

1982 г. 28 апреля – За многолетнюю эффек тив ную дея-
тельность в подго тов ке преподава-
тельских кадров для сред них школ
награжден Почетной Грамотой Ми-
нистерства просвещения СССР. 
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1982 г. Июнь – Выступил с докладом на конферен-
ции в Ташкенте. 

1983 г. 
Июнь–август – Окончил курс повышения квали-

фикации в американском штате
Аризона и получил диплом. 

1985 г. – Награжден Почетной Грамотой
Института за победу в социалисти-
ческом соревновании. 

1988 г. 8 июля 
–6 августа – В городе Оксфорде был руководи-

телем курсов повышения квалифи-
кации, советских преподавателей,
окончил курсы повышения квали-
фикации и получил диплом. 

1989 г. – По поручительству Бахтияра Вагаб-
заде, Гасыма Гасымзаде и Аяза Ве-
фалы был принят в члены Союза
Писателей СССР и Азербайджана.

1989–1999 г. – Занимался педагогической деятель-
ностью на кафедре Западноевро-
пейских языков Азербайджанского
Го  сударственного Университета
(ны  не Бакинский государственный
университет). 

1990–2003 гг. – Работал на должности замес тителя
предсе да теля Общества Дружбы
Азербайджан–Ирак. 
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1993 г. 13 февраля – Защитил докторскую диссер тацию
и по лу чил ученую сте пень доктора
филологических на ук. 

1994 г. Сентябрь 
–ноябрь – В связи с 500–летним юби ле ем Фи-

зули в сос таве азер бай джанской де-
легации учас тво вал на мероприя -
тиях в Ираке и Турции, выступил с
док ладом «Физули и литературная
среда Баг да да в XVI веке». 

1995 г. – Получил звание профессора. 

С 1995 г. – Член редакторского состава газеты
«Ədəbiyyat qəzeti», жур на лов «Folk -
lor və etnoqrafiya», «Filologiya mə sə -
lələri», «Folklorşünaslıq məsələləri»,
«Kəlam», «Ozan dünyası» и «Yada
düşdü».

C 1995 г. по 
настоящее время – Член Совета по защите при Инсти-

туте Литературы имени Низами,
заместитель председателя.

1997 г. 10 октября – В связи с 60–летием награжден По-
четной Грамотой от имени Незави-
симого Республиканского Комитета
Профессиионального Союза работ-
ников культуры Азербайджана. 

C 1997 г. по
настоящее время – Член научно–религиозного совета

при Управлении Мусульман Кав-
каза. 
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1999 г. – Награжден высшим дипломом Кир-
кукского фонда за монографию
«Иракско–Тюркманский фольк-
лор». 

2001 г. 31 декабря – Лауреат премии «Гызыл гялям»
(Золотое перо).

2001–2005 гг. – Зав. Отделом «Международной
свя зи» Музея азербайджанской ли-
тера ту ры имени Низами НАНА.

С 2003 г. – Работает в должности стар ше го на-
учного сотрудника в Инс титуте ли-
тературы имени Ни за ми. 

2003 г. – Удостоен высшего диплома и наг-
рады Ирако–Тюркманского фрон-
та.  

С 2004 г. – Председатель Ревизионной Комис-
сии Союза Писателей. 

2004 г. 26 мая – Является победителем 2004 года в
номинации «Научная книга» за
книгу «Киркукский фольк лор» и
удостоен дип ло ма. 

2005 г. 25 мая – Является победителем 2005 года в
номинации «Научная книга» за
книгу «Иракско–Тюркман ский ди-
алект» и удос тоен диплома. 

2006 г. 1–3 ноября – Выступил с докладом на IV Меж-
дународной фольклорной конфе-
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ренции «От общего Тюркско го
прошлого к об ще му Тюркскому бу-
дуще му» в Институте фольклора
НАНА. 

2007 г. Ноябрь – В связи с днями культуры Азер‐
байджана участвовал в составе
азербайджанской делегации в Сау‐
довской Аравии, выступал перед
писателями и интеллигенцией в го-
родах Эр–Рияд, Даммам и Джидда
с докладом «Об азербайджано–сау-
довских литературных связях».

– Удостоен высшей награды Минис-
терства Культуры и Группы писате-
лей Саудовской Аравии. 

2008 г. 28–29 апреля – В связи с участием на «Междуна-
родном Фестивале современного
Ирако–Тюркманского турецкого язы -
ка» удостоен награды проф.др. Шук -
ру Халука. 

– Турецкой Организации Языка и
проф. др.Мустафа Аргуншаха – де-
кана Факультета Литературы.  

2008 г. 19 мая – За литературное творчество удос‐
тоен международной премии «Ра -
сул Рза». 
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2008 г. Ноябрь – В составе азербайджанской деле-
гации выс ту пил с док ла дом «Новый
взгляд на жизнь и твор чество Наси-
ми» на Днях Насими и Меж ду на-
родной кон ференции, проводив–
шихся в си рийском городе Халаб в
связи 640–летним юбилеем На сими. 

2009 г. 15 декабря – На II Международной кон фе рен -
ции в Баку, посвященной Насими,
выступил с докладом «Взгляд на
историю иссле до ва ния и издания
наследия На си ми». 

2010 г. 20 февраля – Награжден почетным дип ло мом
«Влиятельная народная ин тел ли-
генция».

2010 г. – Награжден дипломом Об щест вен-
ного Объе ди нения «Бор чалы» за
заслуги в раз ви тии азер бай джан-
ской фолькло ристической науки.

2012 г. 25 мая – Избран председателем Рес пуб ли-
канского Проблемного (Ко ор дина-
ционного) Совета по фольклору.

2012 г. Сентябрь – Награжден «Почетным дипломом»
Иракского Союза Писателей. 

– Присвоена «Почетная награда»
Туркменского Фонда Сотрудни-
чества и Культуры. 
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2012 г. 17 ноября – Профсоюзом Института Литерату‐
ры имени Низами награжден почет‐
ным дипломом «Самоотверженный
ученый». 

2012 г. Ноябрь – В составе азербайджанской деле‐
гации участвовал на международной
конференции в Индии, посвященной
870–летию Низами, выступил с док-
ладом «Литературные и культурные
связи Азербайджана и Индии»,
руководил работой сектора. Его до-
клад был издан вы Дели на англий-
ском языке. 

2012 г. 25 декабря – В связи с 75–летием со дня рожде‐
ния был удостоен Почетной Гра-
моты Президиума НАНА. 

2013 г. 7 января – Общественным Объединением «Ев-
 разийский институт Междуна-
родных исследований» награжден
«Почетным диплом»ом за поддерж-
ку развития азербайджано–иракских
культурных связей.

2013 г. 16 февраля – Избран членом Совета Старейшин
Азербайджана.
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LIFE AND MAIN DATES OF
HIS SCIENTIFIC–PEDAGOGICAL

AND SOCIAL ACTIVITY

Pashayev Qazanfar Mahammad was born on August 27,
1937 in Duzqirikhli village of Tovuz region.

1946–1956 years – He got secondary education in
Duzqirikhli village.

1957–1962 years – He graduated from the faculty of
English–Azerbaijan languages of
Azerbaijan Pedagogical Insti tu te of
Languages.

1962 year, September–
November – He started to work as English

tea cher in Vladimirovka village of
Ali Bayramli region.

1962–1966 years – Worked as translator of Eng lish–
Russian languages in the Republic
of Iraq.

1963 year – Awarded to Letter of Thanks of So-
viet Embassy in the Re public of Iraq.

1964–1989 years – Acted in Azerbaijan Peda go gi cal
Institute of Languages (Azer baijan
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Pedagogical Institute named after
M.F.Akhundov from 1973).

1969 year October – Defended dissertation and got
academic degree, the candidate of
philological sciences.

1970–1971 years – Worked in the position of asso ciate
professor and deputy dean in the
faculty of English language of
Azerbaijan Peda gogical Institute of
Languages.

1972–1975 years – Worked in the position of trans lator in
the Republic of Iraq.

1972–1989 year – Was a head of the Department of
Foreign languages at Peda gogical
Institute named after M.F.Akhun dov.

1974 year May 15 – Awarded to Letter of Thanks of
Soviet Embassy in the Re pub lic of
Iraq.

1974 year July 23 – Awarded to Honorary Decree of the
Committee of Foreign Econo mic
Relations of Soviet of Minis ters,
USSR for his active partici pa tion in
social life of col lective and for
successes in his labor acti vi ty in Iraq.

1976 year – Awarded to the «Medal for
Dis tin ction in Labour» of the
Repub lic of Iraq
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1976 year,
September – Delivered a lecture on dialect of

Iraq–Turkmen in Turkish congress
in Alma–Ata.

1976–1982 years – He was a scientific secretary of the
Scientific and Methodical Coun   cil
on Western European Lan  guages
attached to the Mi nis  try of Higher
Education.

1980 year – As head of the department of foreign
languages and deputy sec retary of
PC for his active parti cipation in
preparation of May ho li day and 60th

anniver sary of Azer    baijan SSR and
Azerbaijan CP, G.Pashayev was
awarded to Honorary Decree by
rectorate and Trade Union
Orga nization.

1980 year, May 30 – Awarded to Letter of Thanks of the
Ministry of Higher and Secon dary
Education of USSR.

1982 year, March 9 – Awarded to Honorary Decree for
fulfillment of civil defense events
held in the Institute.

1982 year April 28 – Awarded to Honorary Decree by
USSR Ministry of Education for his
long–term efficient acti vity in the
preparation of teacher personnel for
secondary schools.
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1982 yearJune – Delivered a lecture in the conference
in Tashkent.

1983 year 
June–August – Finished extension courses in Arizona

University of USA and got a diploma.

1985 year – He was a winner of socialist
competition and awarded to
Honorary Decree of the institute.

1988 year
July 8–August 6 – He was a chief in extension courses

of Soviet teachers in Oxford city,
finished extension courses and got a
diploma.

1989 year – He was accepted to the mem ber ship
of USSR and Azerbaijan Writers’
Union with guarantee of Bakhtiyar
Vahabzada, Gasim Ga sim zada and
Ayaz Vafali.

1989–1999 years – He was engaged in pedago gical
activity in the department of Wes tern
European languages in Azer baijan
State University (at present Baku
State Univer sity).

1990–2003 years – Worked in the position of de pu ty
chairman in Azerbaijan–Iraq
Friendship Society.

1993 year, 
February 13 – Defended doctoral dissertation and

got academic degree on doc  tor of
philology.
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1994 year, September–
November – He was in Iraq and Turkey in the

composition of repre sen tative staff
of Azerbaijan related to 500th

an ni versary of Fuzuli and delive red
a lecture named «Fuzuli and XVI
century Bag dad literary envi ron -
ment».

1995 year – He got academic degree of pro  fessor.

From 1995 year – The member of editorial staff of
«Literature» newspaper, after wards
«Folklor ve etnoqrafiya»,
«Fi  lo logiya meseleleri»,
«Folklor  shu naslig meseleleri»,
«Ka lam», «Ozan dunyasi» and
«Ya da dush du» journals.

From 1995 up today – The member and deputy chairman of
Defense Council acting attached to
Literature Institute na med after
Nizami.

1997 year October 10 – He was awarded to Honorary Dec ree
on the occasion of his 60th

anniversary on behalf of Azerbai jan
Republic Inde pendent Trade–Union
Com mi ttee of Cultural Wor  kers.

From 1997 up today – He is the member of Scien tific–
Religious Council acting attached to
the Head Office Board of Whole
Caucasian Mus lims. 
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1999 year – He was awarded to higher diplo ma
of Kerkuk Waqf for monog raph of
«Iraq–Turkmen folk lore».

2001 year, 
December 31 – The laureate of golden pen award.

2001–2005 year – The head of the department of
«International relations» in the
Mu seum of Azerbaijani Litera ture,
attached Azerbaijan Nati o nal Academy
of Sciences na med after Nizami.

From 2003 year – He works as senior scientific
em p  loyee in the Institute of
Li te  ra ture named after Nizami.

2003 year – He was awarded to higher dip loma
and award of Iraq–Turk men Front.

From 2004 year – He is the chairman of Ins pec tion
Commission of Writer’s Union. 

2004 year, May 26 – He won for «Kerkuk folklore» on
«Scientific book» nomi na tion of
2004 and awarded to dip loma.

2005 year, May 25 – He was the winner of year for his
«Iraq–Turkmen dialect» bo ok of
2005 and awarded to dip loma.

2006 year,
November 1–3 – Delivered a lecture in «From the

general Turkic past to the general
Turkic future» IV Inter national
Folklore Conference in the ANAS
Folklore Institute.
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2007 year, November – He was in Saudi Arabia in the
composition of representative staff
of Azerbaijan related to cul tu ral days
of Azerbaijan and spo ke with lecture
before wri ters and intellectuals in
Ar–Ri yadh, Dam mam and Jeddah
ci ties related to «Azerbaijan– Sau di
lite rary rela ti ons». 

– Awarded to higher reward of Saudi
Ministry of Culture and Wri ters’
group. 

2008 year, April 28–29– He was awarded to prize by
prof.Dr.Mustafa Argunshah, the dean
of the faculty of NS and Lite ra ture
and prof.Dr.Shukru Ha luk Turkish
Language Asso ci a tion for the purpose
to parti cipate «In ter national Modern
Iraq– Turkmen–Turkish langua ge and
Literature Know ledge con test» in
Kayseri. 

2008 year, May 19 – to International «Ra sul Rza» prize for
his literary acti vi ties.

2008 year, November – Spoke with lecture in the subject of
«New view to life and creative work
of Nasimi» in International
con ference and Na si mi days held in
Aleppo ci ty of Syria on the occasion
of 640th anniversary of Nasimi in the
composition of rep re senta tive staff
of Azerbaijan 
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2009 year,
December 15 – Spoke with lecture of «A view to

research and publication date of
Nasimi heritage « in II Inter na ti o nal
conference dedicated to Nasi mi in
Baku. 

2010 year,
February 20 – Awarded to «An influential

in tel  lec tual of the people» ho no rary
dip loma.

2010 year – Awarded to diploma by «Bor cha li»
Public Society for his servi ces in the
development of Azer baijan folklore
science.

2012 year, May 25 – He was elected to the position of
Chairman of Republic Prob lem
(As so ciation) Council on Folklo re
by the Presidium of the Azer bai jan
National Acade my of Sciences. 

2012 year, September – Awarded to the «Honorary dip lo ma»
of Iraq Writers’ Uni on. 

– Awarded to the «Honorary pri ze» by
Turkmen collabo ration and Culture
Waqf.

2012 year, 
November 17 – Awarded to «Selfless scien tist»

honorary diploma by Trade Union of
the Institute of Literature na med
after Nizami 
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2012 year, November – He was in International confe ren ce in
India in the events of 870th

anniversary of Nizami in the
composition of represent tative staff
of Azerbaijan, spoke with lecture in
the subject of «Azerbaijan and India
literary and cultural rela tions» and
ac ted as a chairman of the section.
His lecture was pub li shed in English
language in Delhi. 

2012 year,
December 25 – Awarded to Honorary Decree of

Presidium of ANAS on the occa si on
of his 75th anniver sary.

2013 year,
January 7 – Awarded to «Honorary diplo ma» for

his service and support of the
development of Azerbai jan–Iraq
cul   tural relations by «Eurasia
In ter national Investi gation Insti tu te»
Public Union. 

2013 year,
February 16 – He was elected the member of

Republican highly Respected
peop  le. 
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QƏZƏNFƏR PAŞAYEVİN
HƏYAT VƏ YARADICILIĞI

Görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorçu, dilçi, yazıçı, publisist,
mətn şünas və tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru (1993),
professor (1995) Qəzən fər Paşayev 27 avqust 1937-ci ildə
Azər baycan Respublikasının Tovuz rayonunun Düzqırıxlı kən -
dində anadan olmuşdur. Düzqırıxlı kənd orta məktəbində oxu -
muş (1946–1956), 1962-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Dillər
İnstitutunun İngilis–Azərbaycan dilləri fakültəsini əla qiymət -
lərlə bitirmişdir.

Qəzənfər Paşayev əmək fəaliyyətinə ingilis–Azərbaycan
dilləri müəlli mi kimi başlamışdır. 1964-cü ildən Pedaqoji Dil -
lər İnstitutunda Qram ma tika, sonra Tərcümə kafedralarında
müəl lim işləmişdir. 1969–1970-ci illərdə Təhsil Nazirliyi nəz -
dində Xa ri ci ölkələrə işə getməyə hazırlaşan mütəxəssislərə
xarici dil öyrə dən kurslara rəhbərlik etmişdir. 1969-cu ildə İraq -
da yaşayan, Azər baycan dilində danışan türkmanların dialektinə
dair disser tasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi
elmi dərəcəsi almışdır. 1970–1971-ci illərdə İngilis dili fakül -
təsində de kan müa vini olmuşdur. 1972-ci ildə M.F.Axun dov
adına Pedaqoji İnsti tu tda Xarici dillər kafedrasının müdiri
seçilmiş, 1990-cı ilədək həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir.
1990-cı ildə dosent Paşayev Bakı Dövlət Universitetinin Qərbi
Avropa dilləri kafed ra sına işə keçmiş, 1995-ci il də həmin
kafedranın professoru seçil miş, elmi işlə ciddi məş ğul oldu ğu -
na görə 2000-ci ildə öz xahişi ilə tədris prosesindən ayrıl mış -
dır. 2001–2005-ci illər arası Nizami adına Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muze yin də Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinə rəhbərlik
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etmiş, eyni zamanda 2003-cü ildən Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunda baş elmi işçi kimi fəaliyyət göstər mişdir. 1993-cü
ilin fevralında «İraq–türkman folklor la  rının janrlar sistemi»
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edən Paşayev
gənc nəslin, pedaqoji və elmi kadrların yetiş mə sin də çox iş
gör müşdür. Paşa yevin rəhbərliyi ilə üç nəfər disser tasiya mü -
da fiə edərək filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərə -
cəsi almışdır. Paşayev namizədlik və doktorluq üzrə çoxsaylı
dissertasiya işinə rəsmi opponent olmuşdur. Bir çox kitabların
və monoqrafiyaların redaktoru və ya rəyçisi olmuş dur. Folklor,
klas sik və müasir ədəbiyyat və aşıq yara dıcılığı üzrə çox saylı
kitab ların tərtibatçısıdır. Paşayevin funda men tal «Qoca Azaflı -
yam» («Təhsil», 2008, 760 səh.) əsəri məşhur Azər bay can
aşığı Mikayıl Azaf lının yaradıcılığından bəhs edir. 

Prof. Paşayev ABŞ, İngiltərə, İraq, Səudiyyə Ərəbis tanın -
da, Hin dis  tan da, Suri ya da, Türkiyədə, Rusiyada (Moskva, Pya -
ti qorski, Maxaçkala), Özbəkis tan, Qazaxıstan, Gürcüstan və
başqa ölkələr də məruzələr edib və məqa lə ləri çap olunub. O,
uzun müddətli ixtisasartırma kurslarını ABŞ (1983) və İngil tə -
rə də (1988) bitirə rək diplom almışdır. Ali Təhsil Nazir li yi nəz -
din  də Qərbi Avropa dilləri üzrə Metodik Şuranın elmi katibi
olmuşdur (1976–1982).

Prof. Paşayev poliqlot alimlərdəndir. Ana dili ilə bərabər,
rus, türk, ingilis və ərəb dillərini yaxşı bilir. Təsadüfi deyildir
ki, ins ti tutu bitirən ki mi İraq Respublikasına tərcüməçi işlə -
məyə gön də rilmişdi. İraqda uzun müddət işləyən (1962–1966;
1972–1975) Paşayev vəzifə borcunu yerinə yetirməklə bərabər,
İraqda yaşayan və sayı 2.5 milyon olan azər bay canlıların (İraq
türkmanları) dialekt və folklorunu tədqiq etmişdir. Tədqi qat -
larını indinin özündə də davam etdirir.
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Prof. Q.Paşayev elm aləminə dilçi kimi gəlmiş, «Kərkük
dialek tinin fonetikası» adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə
etmiş (1969), orijinal məqalələr çap etdirmişdir. Q.Paşayevə
qədər Kərkük dialektinə dair cüzi tədqiqatlar vardı. Bir dilçi kimi
o, «ABŞ-da Azərbaycan dilinə dair araşdırmalar» adlı çox
sanballı təd qiqatın müəllifidir. Prof. Paşayevin Mirzə Kazım bəy
və M.F.Axundzadə kimi şəxsiyyətlərin formalaş ma sın da dillərin
rolu na dair araşdırması, akademik M.Şirəliyev, AMEA-nın
müxbir üzvü T.Hacıyev, prof. Q.Kazımov və başqalarına həsr
etdiyi mə qa lələri onu bir dilçi kimi səciyyələndirir. Bununla
bərabər, prof. Paşa yev «Kərkük dialektinin fonetikası» (2003,
212 səh.), «İraq–türk man ləhcəsi» (ortaqlı, 2004, 422 səh.), «Di -
limiz–varlığımız» (2011, 208 səh.) kimi əsaslı monoqrafiyaların
müəllifidir.

Qeyd edilməlidir ki, İraq xalqının, xüsusən də İraqda
məskən sa lan azərbaycanlıların mədəni və mənəvi dəyərlərinin
tədqiqi və təbliği Paşa yevin ədəbi-elmi fəaliyyətində mühüm
yer tutur. Bu nu tədqiqat çı nın onlarla monoqrafiya və tərtib et-
diyi əsərlərdən aydınca görmək olur. Onun «Kərkük bayatı -
ları» (1968, Rəsul Rza ilə birgə), «Arzu–Qəm  bər» dastanı
(1971), «Kərkük mah nı la rı» (1973), «İraq–Kərkük ata lar söz -
ləri» (1978), «Kərkük tapmacaları» (1984), «Nəsiminin İraq
Divanı» (1987), «Kərkük folkloru antologiyası» (1987, təkrar
nəşr – 1990), «Azərbaycan folkloru antologiyası» (İraq–türk-
man cildi, 1999, Ə.Bəndəroğlu ilə birgə), «İraq–türkman folk-
lorunun janrlar sistemi», (monoq rafiya, 2003, rusca), «Kərkük
folklorunun janrları» (2003) və s. əsərləri deyilənlərə dayaq
olar. Bu böyük elmi xəzinə Q.Paşaye vin təd qi qatlarına qədər elm
aləminə az məlum idi. Onun bu xidməti təkcə elmi ba xım dan
deyil, eləcə də bir vətəndaş kimi vətənpərvərliyi baxı mın dan
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qiymətləndirilir. Q.Paşayev əlli ildən artıqdır ki, folklorun top -
lan ması, tədqiqi və nəşri ilə məşğul olur. Onun yaradıcılığının
zir və si monu mental «İraq–türkman folkloru» monoqrafiyasıdır.
Ə.Bən dər oğ lu nun «Şah əsər», M.Naqibin «Abidə bir əsər»
məqalələri bu monoq ra fiyaya həsr olunub. Təd qi qatçı bu əsər
üzərində 20 ildən artıq işlə miş dir. Kitabın redak torları aka -
demik Bəkir Nəbiyev və prof. Dr. Ma hir Naqibdir. Monoqra -
fiya Bakı, Bağdad, İstanbul və Tehranda çap olun  muşdur. Prof.
Paşayevin başqa bir elmi-publisistik monumental əsəri «Altı
il Dəclə–Fərat sahillərində» kitabıdır. Bakıda 130 min tirajla çap
olunan əsər çox böyük ədəbi hadisə yə çevrildi. Müəllifin «Nos -
tra da  musun möcüzəli aləmi» (2007, 760 səh.) kitabının tale yi də
elə belə oldu. «Altı il Dəclə–Fərat sahillərində» İraqda da çap
olun du. Əvvəlcə hissə-hissə «Yurd» qəzetində, sonra isə ərəbcə
kitab halında (Bağdad, 1996). Dr. Ə.Bəndəroğlunun ərəb dilinə
çevirərək çap etdirdiyi əsər bö yük sensasiyaya səbəb oldu və
təxminən bütün qəzetlər kitaba məqa lə lər həsr etdilər.

Professor Q.Paşayev dünyanın bir çox ölkələrində olub və
hər dəfə və tə nə dönəndən sonra maraqlı məqalələrlə çıxış edib.
Onun məqa lə lə ri, Azərbaycanda və İraqda çap etdirdiyi
əsərləri, radio və televiziyada çı xış ları həmişə oxucu, dinləyici
və tamaşaçıların böyük marağına sə bəb olub. Paşayevin yüz -
lərlə elmi-publisistik məqalələri, «Rusca–ərəb cə danışıq ki ta -
bı» (Bağdad, 1994), dərs vəsaiti «İngiltərə haqqında» (1981,
in gi liscə) maraqla qarşılanıb. Paşayevin ingilis, Ame rika və
fransız filo lo giyasına həsr olunan çox maraqlı məqa lə lə ri
tədqi qat çı ların diqqə ti ni ciddi şəkil də cəlb etmişdir.

Prof. Paşayev filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Gülzar İbra him
qızı ilə birgə Azərbaycan yazıçı, şair və alimlərinə həsr olun  muş
«İsi Məlik zadə–70» (2004), «Hüseyn Arif–80» (2004), «Tofiq
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Bayram–70» (2005), «Əlibala Hacızadə–70» (2005), «Fikrət
Qoca–70» (2005), «Bəkir Nəbi yev–75» (2005) və s. portret
kitabların tərtibçisidir.

Q.Paşayev dahi Azərbaycan şairi M.Füzulinin 500 illik yu-
bileyi müna si bətilə İraq (sentyabr, 1994) və Türkiyədə (no -
yabr, 1994) olmuş, «Fü zu li və XVI əsr Bağdad ədəbi mühiti»
adlı məruzə ilə çıxış etmiş, mə ru zəsi Füzuliyə həsr olunan
ərəb cə məcmuə də Bağdadda çap olun muş dur (1995). Lakin
o, bununla Füzuli qarşı sında olan mənəvi borcunu bitmiş hesab
etməmiş, şairin həyat və yaradıcılığı haqqında ABŞ-ın «Re-
forma» jurnalında böyük məqalə çap etdirmişdir («Reform»
jurnalı, №2,1996, s.17–25). Azər baycan mədəniyyəti günləri
mü nasibətilə Səu diyyə Ərə bis tanında olan professor «Azərbay -
can–Səudiyyə Ərəbis ta  nı ara sında ədəbi-mədəni əlaqələr»
möv zusunda Ər-Riyad, Dam mam və Ciddə şəhərlərində mə -
ruzə etmişdir (noyabr, 2007).

Dövlət nümayəndə heyəti tərkibində Hələb şəhərində
(Suriya) Nəsi mi nin 640 illik yubileyində iştirak etmiş, Beynəl -
xalq kon fransda (noyabr, 2008) «Nəsiminin həyat və yaradı -
cı lığına yeni ba xış» adlı maraqlı məruzə etmişdir.

Professor Paşayev, eləcə də dövlət nümayəndə heyəti tərki -
bində Hin dis  tanda olmuş (noyabr-dekabr, 2012), dahi Azərbay -
can şairi Nizami Gən cəvinin 870 illiyinə həsr olunan Bey nəlxalq
konfrans da «Azər bay can–Hindistan ədəbi-mədəni əlaqələri»
mövzusunda maraq la qarşılanan məruzə ilə çıxış etmişdir. 

Professor Paşayev ABŞ-da, İngiltərədə, Türkiyədə, Rusiya -
da, Qa za xıs tan da və s. ölkələrdə keçirilən elmi simpoziumlarda
da mə ru zə etmiş, məqalə və tezisləri çap olunmuşdur. Profes-
sor Paşa yevin İraq–türkman dialekti, folkloru və tarixinə dair
ABŞ-ın Ka li forniya şəhərində çıxan «Azerbaijan İnterna-
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tional» jurnalında (11 yanvar 2003. s.22–25) və İstan bul da
ingiliscə «Qardaşlıq» dərgi si nin iki sayında çap olunan «İraq–
türk man tarixinə və ədəbiyyatına bir baxış» adlı məqaləsi
tədqiqat çıların bö yük marağına səbəb ol muş dur. 

Professor Q.Paşayev bədii tərcümələrə də xüsusi maraq
göstərir. Alek sandr Dümanın «Qafqaz səfəri» (1985, Həmid
Abbasovla birgə), Ame rika alimi Sula Benetin «Necə yaşa -
yasan yüzü haqla ya san» (1989), Aqa ta Kristinin «Mavi qatarın
sirri» (1995) əsər ləri Azərbaycan dilinə Q.Paşayev tərəfindən
tərcümə edilmiş və oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.

Tokiyo Universitetinin professoru İrəc Parsinecadın
«M.F.Axund za də nin ədəbi tənqidi» (ABŞ, 1989) əsərinin
Azər  baycan dilinə Paşayev tə rə findən tərcüməsi və çapı ədəbi
ictimaiyyət və tədqi qatçılar tərə fin dən böyük əhəmiyyəti olan
hadisə kimi qarşılan mışdır. 

Q.Paşayevin rusca yazılmış «Aleksandr Düma Qafqazda»
ssena risi «Literaturnıy Azerbaydjan» jurnalında (№3, 2004,
s.8–23) çıxandan son  ra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi həmin
ssenari əsasında Fransa ilə müştərək film çəkmək qərarına gəldi.

Professor Q.Paşayev, eləcə də fəal ictimai xadimdir. Hələ
vaxtilə M.F.Axun dov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda
fakültə Partiya təşkilatının katibi (1976–1978), ideoloji və
tədris işləri üzrə İnstitutun Partiya Komitəsində müavin (1978–
1982) olmuş dur. 1995-ci ildən Niza  mi adına Ədəbiyyat İnsti-
tutu nəz din də Mü da fiə Şurasının üzvü, 1997–2005-ci illər arası
həmin şu ra nın həm sədri, 2011-ci ildən şuranın sədr müavinidir.
2012-ci ilin may ayından Folklor üzrə Respublika Problem
(Əlaqələn dir mə) Şura sının sədridir. 2013-cü ilin fevralından
Respublika Ağ saq qallar şura sının üzvüdür. Paşayev uzun müd -
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dət Azər baycan–İraq Dost luq cəmiyyətinin sədr müavini
olmuşdur (1990–2003). 

1997-ci il dən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzdində yara -
dılan Elmi-Dini Şuranın üzvüdür. 2004-cü ildən Yazı çı lar Bir -
li yi nin təftiş komis si ya sının sədridir. Professor Paşa yev
«Ədə biy yat qə ze ti»nin (1992-ci ildən) və aşağıdakı jur nalların
re dak siya heyə ti nin üzvüdür. «Vəfa» (2004-cü ildən), «Folklor
və etnoqrafiya» (2004-dən), «Xəmsə» (2009-dan), «Ozan dün -
yası» (2010-dan), «Folklorşünaslıq məsələləri» (2011-dən),
«Yada düşdü» (2011-ci ildən).

1995-ci ildə professor Paşayev Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitu tu nun Folklor Elm Mərkəzində «İraq–türkman ocağı»
yaratdı və bura da İraq–türkman ədəbiyyatına dair kitablar, əl -
yaz malar və s. toplandı. 2001-ci il də bu irs Nizami adına Azər -
baycan Ədəbiy yatı Muzeyinə keçirildi və «İraq–türkman
ədə biyyatı və mədə niyyəti» adlı daimi ekspozisiya yara dıl dı. Pa -
şa yev şəxsi arxivini də Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinə verdi.  

Prof. Paşayevin çoxşaxəli yaradıcılığı və şəxsiyyəti ilə daha
ya xın dan tanış olduqca danılmaz bir həqiqətin şahidi olursan.
Q.Pa şa  yev sadəliyi, alicənablığı, təvazökarlığı, xeyirxahlığı ilə
əsl in san lıq meyarıdır. Yara dan ona elə tale və imkan qismət edib
ki, o, xeyriyyəçiliklə də məşğul ola bilir. O, yaradıcı adam lara
əl tutur, onla ra kitablarının çapında kö mək edir. Dədə Qor qudun
dəmir ağacdan yonulmuş möhtəşəm abidə si ni alaraq Nizami
adı na Azər baycan Ədəbiyyatı Muzeyinə bağışlayıb (2004). Elmi
rəh bə ri, akademik Məmmədağa Şirə li yevin Fəxri xiya ban da
qəb rinin üstünü götüzdürüb. Eləcə də böyük yaş fərqinə baxma -
yaraq, uzun müddət dostluq etdiyi, AMEA-nın müxbir üzvü
Abbas Zama  novun qəbrini qaydaya saldırıb.
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Qəzənfər Paşayevin şəxsiyyəti ilə bağlı bir məsələni də xüsusi
qeyd etmək yerində olardı. Məlumdur ki, tarixən Azərbaycanda
üç ziyalı tipi olub: Şərq ziyalı tipi, rus–Qərb ziyalı tipi və bu
iki ziyalı tipini uğurla ehtiva edən yeni ziyalı tipi. Prof.
Q.Paşayev o qiymətli ziyalılardandır ki, Şərq və Qərb ziyalılarına
məxsus ən yaxşı xüsusiyyətləri özündə bir ləş dirə bilib.

Onu da demək lazımdır ki, 40-dan çox monoqrafiya, tər -
cü mə və tərtib kitabları prof. Q.Paşayevin adı ilə bağlıdır.
2012-ci ildə Q.Paşa yevin 7 cild lik «Seçilmiş əsərləri» çap olun -
 du. Hər cild üst-üstə 550 səhifədən artıqdır. Prof. Q.Paşayevin
yaradıcılığı ədəbiy yatşünas, folklorçu, dilçi, tərcüməçi, publi-
sist kimi Azərbay can da, İraq və Türkiyədə yüksək qiy mət -
ləndirilir. Akademiklər: Bəxtiyar Vahabzadə, Bəkir Nəbiyev,
Tey mur Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev, İsa Həbibbəyli,
müxbir üzvlər: Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev, Azad Nəbiyev,
Nizami Cəfərov, Akif Musayev, professorlar: Məmmədhüseyn
Təhmasib, Qasım Qasım za də, Va qif Vəliyev, Musa Adilov,
Murtuz Sadıxov, Əzizə Cəfərzadə, Zey   dulla Ağayev, Sədnik
Paşayev, Qəzənfər Kazımov, Himalay Qası mov, Elman Quli -
yev, Yavuz Axundlu, Məhərrəm Qasımlı, Mə hər rəm Cəfər li,
Məhərrəm Məmmədli, Vaqif Yusifli, Bədir xan Əhmədov,
Niza  məddin Şəmsizadə, Tehran Əlişanoğlu, Mina   xa nım Təh -
ləli, Asif Rüstəmli, Ramazan Qafarlı, Qəmərşah Cavadov,
Alxan Məmmədov, Meh di Sultanov və baş qa la rı (Azər bay -
can); xarici alimlərdən Əta Tərzibaşı, Dr. Ə.Bən dər oğ lu,
Dr. Sinan Səid, Məhəmməd Xurşid, prof. Dr. Mahir Naqib,
prof. Dr. Sübhi Saatçı, Mövlud Taha Qayaçı, Erşad Nürmüzlü,
Qasım Sarı Kəhya və başqaları (İraq); professorlar: Mustafa
Arqun şah, Calal Ertuq, İsa Özqan, Eflatun Nemətzadə, İsa
Qaya can, dosent Tamella Abbasxanlı və başqaları (Türkiyə)
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professor Q.Paşayevin yaradıcılığına neçə-neçə sanballı məqa -
lələr həsr etmişlər. Bundan başqa, Q.Paşayevə altı kitab həsr
olunmuşdur. Bütün bunlar bir daha Q.Paşayevin ədəbi-elmi
fəaliyyətinin bö yük əhəmiyyəti olduğunu təsdiq edən faktdır. 

Qəzənfər Paşayevin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. O,
SSRİ Nazir lər Sovetinin Xarici İqtisadi Əlaqələr Komitəsinin
Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (23 iyul 1994), İraq Respub li ka -
sının «Əmək də şücaətə görə» medalına layiq görülüb (1976).
SSRİ Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (28 aprel
1982), SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin (30 may
1980) və SSRİ-nin İraqdakı səfirliyinin (15 may 1974) Təşək -
kür naməsini alıb. Xarici dillər kafedrasının müdiri işlədiyi
M.F.Axun dov adına Pedaqoji İnstitutun Fəxri diplomu ilə təltif
edi lib (1980, 1982,1985). Respublika Həmkarlar İttifa qının
Fəxri fər ma nına layiq görülüb (1997), Kərkük Vəqfinin
(1999), Türkman Cəb hə sinin (2003) ödüllərini alıb. Respub-
lika Həmkarlar Təşkilatının «Qı zıl qələm» mükafatına layiq
görülüb (2001). Səudiyyə Ərə bis ta nı nın Mədə niyyət Nazirliyinin
ödülünü alıb (2007). Ədəbi fəaliyyətinə görə Bey nəlxalq «Rəsul
Rza» mükafatını alıb (2008). Türk Dil Quru  mu nun Fəxri diplo-
muna layiq görülüb (2008). İraq və İraq–türkman Ya zar lar Bir-
liyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (2012). «Aşıq Şəmşir»
Mədəniyyət Oca ğı İctimai Birliyinin Tə şək  kür namə diplo-
muna layiq görü lüb (2013). Prof. Q.Paşayev Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun Həmkarlar təşkilatının «Fəda  kar alim»
diplomu ilə təltif edilmişdir (2012). Prof. Paşa yev, eləcə də
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət He yə tinin
Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (25 dekabr 2012). 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
ГАЗАНФАРА ПАШАЕВА 

Видный литератор, фольклорист, языковед, публицист,
текстолог и переводчик, доктор филологических наук
(1993), профессор (1995) Газанфар Пашаев родился 27 ав-
густа 1937 года в селе Дюзгырыхлы Товузского района
Азербайджанской Республики. Учился в средней школе
села Дюзгырыхлы (1946–1956), в 1962 году с отличием
окончил факультет англо–азербайджанского языков Азер-
байджанского педагогического института языков. 

Газанфар Пашаев начал свою трудовую деятельность
как преподаватель английского–азербайджанского языков.
С 1964 года работал преподавателем в Азербайджанским
педагогическом институте языков, сначала на кафедре
граммматики, а затем на кафедре перевода. В 1969–1970
годах руководил курсами иностранных языков при Мини-
стерстве образования, готовившими специалистов для ра-
боты за рубежом. В 1969 году защитил диссертацию о
диалекте тюркмАнов, проживающих в Ираке и говорящих
на азербайджанском языке. 

В 1970–1971 годах работал заместителем декана на фа-
культете английского языка Азербайджанского педагогиче-
ского института языков, в 1972–ом году был избран
заведующим кафедрой иностранных языков Азербайджан-
ского педагогического института им. М.Ф.Ахундова и до
1990–года руководил этой кафедрой. В 1990–ом году доцент
Пашаев перешел работать на кафедру западноевропейских
языков Бакинского государственного университета. В 1995
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году был избран профессором этой кафедры. Ввиду боль-
шого объема запланированной научной работой в 2000 году
он по собственному желанию отдалился от педагогической
деятельности. В 2001–2005–ом годах руководил Отделом
международных связей в Азербайджанском Музее литера-
туры имени Низами, в то же время с 2003 года являлся глав-
ным научным сотрудником Института литературы имени
Низами. В феврале 1993 года Пашаев, защитил докторскую
диссертацию на тему «Жанровый состав иракско–турк -
манского фольклора», проделал много работы в развитии
молодого поколения, становлении педагогических и науч-
ных кадров. Под научным руководством Пашаева было за-
щищена три диссертации и авторы которых получили
степень доктора философии по филологическим наукам.
Пашаев был официальным оппонентом целого ряда диссер-
таций. Он является редактором, рецензентом многих книг
и монографий, составителем большого ко ли чества книг по
фольклору, классике, современной литературе и ашугскому
творчеству. Фундаментальный труд Г.Пашаева «Годжа
Азафлыям» (Təhsil, 2008, 760 стр.) посвящен творчеству из-
вестного ашуга Микаила Азафлы. 

Профессор Г.Пашаев выступал с докладами в США,
Англии, Ираке, Саудовской Аравии, Индии, Сирии, Тур-
ции, России (Москве, Пятигорске, Махачкале), Узбекистане,
Казахстане, Грузии и других странах, где были опублико-
ваны его статьи и тезисы. Он окончил долгосрочные курсы
повышения квалификации в США (1983) и Англии (1988)
и получил дипломы. Являлся научным секретарем Методи-
ческого Совета по западноевропейским языкам при Мини-
стерстве высшего образования (1976–1982). 
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Профессор Пашаев–ученый–полиглот. Наряду с род-
ным языком, он хорошо владеет русским, турецким, анг-
лийским и арабским языками. Не случайно, по окончании
института он был направлен переводчиком в Иракскую
Республику. Долгое время проработавший в Ираке (1962–
1966; 1972–1975), Пашаев наряду с выполнением своего
служебного долга, также исследовал диалект и фольклор
2,5 миллионов азербайджанцев (иракских туркменов),
проживающих в Ираке. Свои исследования он продолжает
и в настоящее время. 

Профессор Г.Пашаев пришел в науку как языковед,
защи тил кандидатскую диссертацию под названием «Фо-
нетика керкукского диалекта» (1969), опубликовал ориги -
наль ные статьи, блогадаря которым считается наиболее
авторитетным специалистом по керкукскому диалекту. Как
языковед, он является автором монументального исследо-
вания под названием «Исследования по азербайджанскому
языку в США». Исследования профессора Пашаева о роли
языков в формировании таких личностей как Мирза
Казымбек и М.Ф.Ахундов, статьи, посвященные академику
М.Ширалиеву, члену–корреспонденту НАНА Т.Гаджиеву,
профессору Г.Казымову и другим, характеризуют его как
видного ученого–языковеда. Наряду с этим, проф. Пашаев
является автором таких фундаментальных монографий, как
«Фонетика керкукского языка» (2003, 212 стр.), «Иракско–
туркманский диалект» в соавторстве (2004, 422 стр.), «Наш
язык – наше богатство» (2011, 208 стр.). 

Следует отметить, что исследование и пропаганда куль-
турных и духовных ценностей иракского народа, и в особен-
ности, ком пакт но проживающих в Ираке азербайджанцев,
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занимает важное место в научно–литературной деятель-
ности Пашаева. Это явно прослеживается в десятках его
монографий и произведений. Его «Керкукские баяты»
(1968, совместно с Расулом Рза), легенда «Арзу–Камбар»
(1971), «Керкукские песни» (1973), «Иракско–керкукские
пословицы» (1978), «Керкукские загадки» (1984), «Ирак-
ский Диван Насими» (1987), «Антология керкукского
фольклора» (1987, повторное издание–1990), «Антология
азербайджанского фольклора» (иракско–тюркманский том,
1999, совместно с А.Бендероглы), «Жанровый состав ирак-
ско– туркманского фольклора» (монография, 2003, на рус-
ском языке), «Жанры керкукского фольклора» (2003) и др.
свидетельствуют о широком диапазоне интересов ученого.

Это огромная сокровищница до исследований Г.Паша-
ева было мало известно науке. Эта его деятельность имеет
не только научного ценность, но и патриотическое содер-
жание. Вот уже более пятидесяти лет Г.Пашаев занимается
собиранием, исследованием и изданием фольклора. Вер-
шиной его творчества является монументальная моногра-
фия «Иракско–туркманский фольклор». Этой монографии
посвящены стaтьи А.Бендероглы «Шедевр», М.Нагиба
«Произведение–памятник». Исследователь работал над
этим произведением более 20–ти лет. Редакторами книги
являются академик Бекир Набиев и профессор Махир
Нагиб. Монография была издана в Баку, Багдаде, Стамбуле
и Тегеране. Другим монументальным научно–публицисти-
ческим произведением профессора Пашаева является
книга «Шесть лет на берегах Тигра и Эвфрата». Изданная
в Баку тиражом в 130 тысяч экземпляров, она стало круп-
ным литературным явлением. Такой же была судьба книги

49



автора «Удивительный мир Нострадамуса» (2007, 760
стр.). Книга «Шесть лет на берегах Тигра и Эвфрата» была
издана и в Ираке. В начале частями в газете «Юрд», а
позже в виде книги на арабском языке (Багдад, 1996). Дан-
ный труд, переведенный Э.Бендероглы на арабский язык
и изданным им, стал большой сенсацией, вызвавшей мно-
гочисленные отзывы в печати.

Профессор Г.Пашаев бывал во многих странах мира и
каждый раз после возвращения на Родину выступал с инте-
ресными статьями. Его статьи, изданные в Азербайджане и
Ираке произведения, выступления по радио и телевидению
всегда вызывали большой интерес у читателя и зрителей.
Сотни научно–публицистических статей Пашаева, «Русско–
арабский разговорник» (Багдад, 1994), учебник «Об Анг-
лии» (1981, на английском) были встречены с большим
интересом. Весьма интересные статьи Пашаева, посвящен-
ные английской, американской и французской филологии,
привлекли внимание исследователей. 

Профессор Пашаев соавторстве с доктором философии
по филологии Гюльзар Ибрагим кызы является составите-
лем книг–портретов, посвященных азербайджанским пи-
сателям, поэтам и ученым: «Иси Меликзаде–70» (2004),
«Гусейн Ариф–80» (2004), «Тофиг Байрам–70» (2005),
«Алибала Гаджизаде–70» (2005), «Фикрет Годжа–70»
(2005), «Бекир Набиев–75» (2005) и т.д. 

В связи с 500–летним юбилеем гениального азербай-
джанского поэта М.Физули Г.Пашаев был в составе деле-
гации в Ираке (сентябрь 1994) и Турции (ноябрь 1994),
выступил с докладом под названием «Физули и литератур-
ная среда Багдада в XVI веке», его доклад был опуб-
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ликован в Багдаде на арабском языке в сборнике, посвя-
щенном Физули (1995). Несколько позже он опубликовал
большую статью о жизни и творчестве поэта в американ-
ском журнале «Реформа» (журнал «Reform», №2, 1996, с.
17–25). Профессор, побывавший в Саудовской Аравии в
связи с днями культуры Азербайджана, выступил с докла-
дом «Литературные и культурные связи между Азербай-
джаном и Саудовской Аравией» в городах Эр–Рияд,
Даммам и Джидда (ноябрь 2007). 

В составе государственной делегации участвовал в 640–
летнем юбилее Насими в Алеппо (Сирия), выступил на меж-
дународной конференции с интересным докладом «Новый
взгляд на жизнь и творчество Насими» (ноябрь 2008). 

Профессор Пашаев в составе государственной делега-
ции также принимал участие в международной конферен-
ции в Индии, посвященной 870–летию гениального
азербайджанского поэта Низами Гянджеви (ноябрь–де-
кабрь 2012), где выступил с докладом «Литературные и
культурные связи Азербайджана и Индии». Его доклад
был встречен с большим интересом и опубликован на анг-
лийском языке в Дели. 

Профессор Пашаев также выступал с докладами на на-
учных симпозиумах, проводившихся в США, Англии, Тур-
ции, России, Казахстане и др. странах, где были
опуб  ликованы его статьи и тезисы. Статья профессора Па-
шаева под названием «Взгляд на иракско–туркманскую ис-
торию и литературу», опубликованная в журнале «Azerbaijan
International», издаваемом в Калифорнии, (11.1.2003, с.22–
25) и в двух номерах журнала «Qardaşlıq» (в Стамбуле,
№22, 23, 2004) вызвала большой интерес исследователей. 
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Профессор Пашаев также уделяет большой интерес ху-
дожественным переводам. «Путешествие на Кавказ»
Александра Дюма (1985, совместно с Гамидом Аббасо-
вым), «Как дожить до ста» американского ученого Сула
Бенет (1989), «Тайна голубого экспресса» Агаты Кристи
(1995) были переведены Г.Пашаевым на азербайджанский
язык и встречены читателями с большим инте ре сом.

Перевод Пашаевым на азербайджанский язык с англий-
ского и публикация произведения профессора Токийского
университета Ираджа Парсинеджада «Литературная кри-
тика М.Ф.Ахундзаде» (США, 1989) стали значительным
событием для литературной общественности и исследова-
телей.

После публикации в журнале «Литературный Азер-
байджан» (№3, 2004, с.8–23) сценария Г.Пашаева «Алек-
сандр Дюма на Кавказе» Министерство культуры и
туризма решило снять совместно с Францией фильм по
этому сценарию. 

Профессор Г.Пашаев–активный общественный деятель.
Еще работая в Институте русского языка и литературы
имени М.Ф.Ахундова, он был секретарем партийной орга-
низации факультета (1976–1978), заместителем по идеоло-
гической и учебной работе Комитета Партии института
(1978–1982). С 1995 года является членом диссертацион-
ного Совета при Институте литературы имени Низами, в
1997–2005 годах был сопредседателем данного совета, с
2011 года–заместитель председателя совета. С мая 2012 года
является председателем Республиканского Проблемного
(Координационного) Совета по фольклору. С февраля 2013
года–член Республиканского Совета Старейшин. Долгие
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годы профессор Пашаев был заместителем председателя
Общества дружбы Азербайджан–Ирак (1990–2003). 

Со дня создания в 1997 году является членом Научно–
религиозного Совета при Управлении Мусульман Кавказа.
С 2004 года является членом ревизионной комиссии Союза
Писателей. Профессор Пашаев–член редакционного со-
вета »Ədə biy yat qəzeti» (с 1992 года) и следующих журна-
лов: «Вафа» («Vəfa») (с 2004 года), «Фольклор и
этнография» («Folklor və etnoqrafiya») (с 2004 года),
«Хамсе» («Xəmsə») (с 2009 года), «Мир ашугов» («Ozan
dünyası») (с 2010 года), «Вопросы фольклористики»
(«Folklorşünaslıq məsələləri») (с 2011 года), «Вспомнилось»
(«Yada düşdü») (с 2011 года). 

В 1995 году профессор Пашаев создал в Центре Фольк-
лора и Науки Института литературы имени Низами «Очаг
иракских туркман» и собрал здесь книги, рукописи по ли-
тературе иракских туркман. В 2001 году это наследие было
перенесено в Азербайджанский Музей литературы имени
Низами, где была создана постоянная экспозиция под на-
званием «Иракско–туркманская литература и культура».
Пашаев сдал в Азербайджанский Музей литературы
имени Низами и свой личный архив. 

Знакомясь с разносторонним творчеством и личностью
профессора Пашаева все ближе и ближе, становишься сви-
детелем одной неопровержимой истины. Г.Пашаев своей
простотой, благородст вом, скромностью, доброжелатель-
ностью олицетворяет истинную человечность. Творец воз-
наградил его такой судьбой и такими возможностями, что
он занимается и благотворительностью. Он протягивает
руку помощи творческим людям, помогает им в издании
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книг. Купив грандиозный памятник Деде Горгуду, изготов-
ленный из демирагаджа (железного дерева), подарил его
Азербайджанскому Музею литературы имени Низами
(2004). Поставил надгробный памятник в Аллее почетного
захоронения своему научному руководителю, академику
Мамедага Ширалиеву. Также привел порядок могилу
своего друга – члена–корреспондента НАНА Аббаса За-
манова, с которым долгие годы дружил, несмотря на раз-
ницу в возрасте. 

Хочется особо отметить еще одну деталь в связи с лич-
ностью Газанфара Пашаева. Известно, что исторически в
Азербайджане было три типа интеллигенции: восточная,
русско–западная и новый тип интеллигенции, объединяю-
щий в себе эти два типа. Профессор Г.Пашаев относится
именно к той интеллигенции, которая объединила в себе
лучшие черты восточной и западной интеллигенции. 

Следует также отметить, что перу профессора Г.Па-
шаев припадлежит более 40 монографий, переведенных и
составленных книг. В 2012 году были изданы семитомных
«Избранных произведений» Пашаева Г. Каждый том ,
взято вместе, состоит из более, чем 550 страниц. Творче-
ство профессора Г.Пашаева как литератора, фольклориста,
языковеда, текстолога, переводчика и публициста высоко
оценивается в Азербайджане, Ираке и Турции. Академики:
Бахтияр Вагабзаде, Бекир Набиев, Теймур Буньядов,
Васим Мамедалиев, Иса Габиббейли, члены–корреспон-
денты: Яшар Гараев, Тофиг Гаджиев, Азад Набиев, Ни-
зами Джафаров, Акиф Мусаев, профессора: Мамедгусейн
Тахмасиб, Гасым Гасымзаде, Вагиф Велиев, Муса Адилов,
Муртуз Садыхов, Азиза Джафарзаде, Зейдулла Агаев, Сад-
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ник Пашаев, Газанфар Казымов, Гималай Гасымов, Эль-
ман Гулиев, Явуз Ахундлу, Магеррам Гасымлы, Магеррам
Джафарли, Магеррам Мамедли, Вагиф Юсифли, Бедирхан
Ахмедов, Низамеддин Шамсизаде, Техран Алишаноглы,
Минаханым Тахлали, Асиф Рустамли, Рамазан Гафарлы,
Гамаршах Джавадов, Алхан Мамедов, Мехди Султанов и
другие (Азербайджан); из зарубежных ученых Ата Тарзи-
башы, Др.А.Бендероглы, Др.Синан Саид, Магомед Хур-
шид, проф. Др.Махир Нагиб, проф. Др. Субхи Саатчы,
Мовлуд Таха Гаяджы, Эршад Нурмузлу, Гасым Сары
Кахья и другие (Ирак); профессора: Мустафа Аргуншах,
Джалал Эртуг, Иса Озган, Эфлатун Нематзаде, Иса Га-
яджан, доцент Тамелла Аббасханлы и другие (Турция) по-
святили множество монументальных статей профессору
Г.Пашаеву. Кроме этого, Г.Пашаеву посвящено шесть книг.
Все это еще раз подтверждает большую значимость на-
учной и литературной деятельности Г.Пашаева. 

Деятельность Газанфара Пашаева высоко оценена. Он
награжден Почетной Грамотой Комитета по Внешнеэконо-
мическим связям Совета Министров СССР (23 июля, 1974),
удостоен медали Иракской Республики «За трудовую доб-
лесть» (1976), награжден Почетной Грамотой Мини-
стерства образования СССР (28 апреля, 1982), получил
Благодарность Министерства высшего и среднего специ-
ального образования СССР (30 мая, 1980) и Посольства
СССР в Ираке (15 мая, 1974). Награжден Почетными Дип-
ломами Педагогического института имени М.Ф.Ахундова
(1980, 1982, 1985), где работал заведующим кафедрой ино-
странных языков. Награжден Почетной Грамотой Республи -
канского Профсоюза (1997), получил награды Керкукского
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Фонда (1999) и Туркманского Фронта (2003). Удостоен пре-
мии «Qızıl qələm» («Золотое перо») Республиканской
Органи зации Профсоюзов (2001). Получил награду Минис -
терства культуры Саудовской Аравии. За литературную
деятельность получил Международную премию Расул Рза
(2008). Удостоен Почетного диплома Турецкой Лингвисти-
ческой Ассоциации (2012). Профессор Г.Пашаев награжден
дипломом «Самоотверженный ученый» Профсоюзной ор-
ганизации Института литературы имени Низами (2012).
Профессор Пашаев также награжден Почетной Грамотой
Президиума Национальной Академии наук Азербайджана
(25 декабря, 2012). 
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LIFE AND GREATIVE WORK 
OF GAZANFAR PASHAYEV 

Distinguished literary critic, specialist in folklore, linguist,
writer, publicist and translator, doctor of philology (1993),
professor (1995) Gazanfar Pashayev was born in August 27,
1937 in Duzgirikhly village of Tovuz dis trict, Azer baijan. He
finished village secondary school (school years: 1946–1956) and
in 1962 graduated from the English–Azerbaijani faculty of the
Azerbaijan Peda go gical Institute of Lan guages with the diploma
of honor.

G.Pashayev started his labor activities as an English,   Azer-
baijani languages teacher. Later, in 1964 he began to work at the
Pedagogical Institute of Languages as teacher at the chairs of
Grammar and Trans lation. In 1968–1970 G.Pashayev occupied
the chief position within the Ministry of Edu cation of Azerbaijan
on inservice training courses for the specialists who were getting
ready to work at a foreign country. In 1969 he defended his
Ph. D. dedicated to Kerkuk dialect of Azerbaijani language in
Iraq, worked as a deputy dean at the English faculty (1970–
1971), later was elected the holder of the chair of foreign lan-
guages at the Azerbaijan Pedagogical Institute named after
M.F.Akhun dov (1972– 1989). In 1990 associated professor
Gazanfar Pashayev began working at the chair of Western
European Languages of Baku State University and has been a
professor since 1995 thereon. 

He worked as a department head at Azerbaijan Literature
Museum named after Nizami attached to Azerbaijan National
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Academy of Sciences (2001–2005) from 2003 he works as chief
researcher at the Institute of Literature named after Nizami. 

Gazanfar Pashayev defended his doctoral thesis «Iragi–
Turkman Folklore in February 1993.  

His effort to bring up younger generation and researchers
deserve special attention. Really he deserves megits in training
pedagogic and scientific per sonnel. Under his leadership three
researchers defended theses and got Ph. Degree in philology. He
acted as opponent to many investigations in regard to Ph. D.
theses and theses for Doctor’s degree. He was editor and reviser
of a number of books, manuals and monog raphs, compiled many
rear books on folklore, classic and modern litera ture, and
Ashoug creative work and Ashoug music. His fundamental book
«I am old Azafli» (2008, 760 p) dedicated to well–known
Azer baijani Ashoug and poet Mikail Azafli.

G.Pashayev made reports at different conferences in the
USA, England, Iraq, Saudi Arabiya, Suriya, İndia, Turkey, Russia
(Moscow, Pyati gorsk, Makhach gala), Uzbekstan, Qazakhstan,
Georgia and so forth and published articles. He had a long–term
trip to the USA (1983), England (1988) as a trainee of the quail -
fi cation training courses, functioned as scientific secretary (1976–
1982) of the Western Europen languages Me tho dic Council
within the Minisrty of Higher Education of Azerbaijan.

Prof Gazanfar Pashayev is one of polyglot scholars, who
knows along with his mother tongue, Russian, Turkish, English
and Arabic well. It is not accidental that he was sent to Iraq as
a translator as soon as he graduated from the Insti tute. He had
worked in Iraq for a long time (1962–1966; 1972–1975) and
along with his positional duties invest tigated the dialect and
folklore of two and half million Azerbaijani inhabitants (Iraqi
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Turkmen) living there and his inves ti ga tions are still in
progress today.

Prof. G.Pashayev came to science as a linguist, defended his
Ph. D. thesis «Phonetics of Kerkuk Dialect», published articles
of original ideas (prior to G.Pashayev very few researches on
Kerkuk dialect were available), made investigations on the
Azerbaijani Language in the USA, his substantial articles on the
effect of languages on the formation of such perso nalities as
M.Kazim bey and M.F.Akhundov academician M.Shiraliyev,
asso ciate of Na ti o nal Academy of Sciences T.Haciyev, prof.
G.Kazimov etc. are facts to confirm the aforesaid issues. Besides,
G.Pashyev has profound mo nog raphs «Phonetics of Kerkuk
dialect» (2003, 212 p.) «Iraqi–Turkman dia lect» (2004, 422 p.)
and «Our mother longue is our existence» (2011, 208 p.).

It is essential to note that the research and propagandizing of
the cultural and moral treasure of the Iraq people, including
Azerbaijanis living in that country, occupies an attractive place
in G.Pashayev’s literary–scientific activities. 

Tens of monographs or compiled books show that
investigation and propa ganda of literary–spiritual creative work
of Azerbaijani inhabitants living in Iraq – Iraqi Turkmen are of
utmost importance in Pashayev’s literary–scientific activity. His
«Kerkuk bayatis» (1968, with Rasul Rza), «Arzu Gambar epos»
(1971), «Kerkuk songs» (1973), «Iraqi–Kerkuk proverbs» (1978),
«Kerkuk riddles» (1984), «Iraqi–Kerkuk bayatis» (1984), «Iraqi
divan of Nasimi» (1987), «Anthology of Kerkuk folklore» (1987),
the second/repeat editions (1990), «Anthology of Azerbaijan
folklore» Iraqi–Turkmen volume in 1999 (with A.Bandaroglu),
«Genre system of Iraqi–turkmen folklore» (in Russian), «Baki-
neshr», 2003, 128 p., «Genres of Kerkuk folklore», Baku, Elm,
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2003, 318 p. and other books deal with a great scientific treasure
that is little known in the world of science. We appreciate this not
only as his scientific activities but also as his patriotic civil
services. G.Pashayev has been collec ting, Investigating and pub-
lishing folklore more than fifty years.

The peak of Pashayev’s scientific activity is his monumental
work under the name «Iraqi–Turkmen folklore». A.Bandaroglu’s
«Master piece» and professor M.Nagib’s «Monumental work» ar-
ticles were dedi ca ted to that monograph, the outcome of  author’s
20 year researches. That monograph edited by aca de mician Bakir
Nabiyev and prof. Mahir Naqib was printed in Baku, Baghdad,
Istanbul and Tehran was in the center of researchers’ attention in
Azerbaijan and aboard.

Pashayev’s monumental scientific–publicist work under the
name of «Six years on the banks of the Tigris and Euphrates»
was printed in great number (130 thousand copies) in Baku and
turned into a vast literary event. The same happened with his
book «Miracle world of Nostra damus» (2007, 760p.). The book
«Six years on the banks of the Tigris and Euphrates» was
published in Iraq too. At first partly published in the newspaper
«Yurd», then as a book. Publication of the book in Arabic
(Bagdad, 1996, translated by A.Bandaroglu) caused great      sen-
sation and approximately all the Iraqi newspapers published ar-
ticles related with the book thereon. 

Prof. G.Pashayev has been to many countries of the world
and each time, as soon as he turned to his Motherland, he
published much interesting publicist articles. These articles,
his publications in Azer baijan and Iraq mass media, his series
of radio and TV programs called deep interest in readers, lis-
teners and spectators.
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He is the author of a number of scientific–publisistic
articles, «Russian–Arabic phrase» book (Bagdad, 1994). His
text book «All about Eng land» (1981, in English) dealing with
history, geography and culture of England is forwarded for
students. He has very interesting articles on English, American
and French philology. 

Together with Candidate of Science/PhD Gulzar Ibrahim gizi,
Professor Pashayev compiled and printed at his on expenses very
interesting por trait books such as Huseyn Arif–80 (2004), Isi
Malikzadeh–70 (2004), Tofiq Bay ram–70 (2005), Alibala
Hajizadeh–70 (2005), Fikrat Goja–70 (2005) and Bakir
Nabiyev–75 (2005). 

Being member of state delegation prof. G.Pashayev
participated the arran ge ments in Iraq (September 1994) and
Turkey (November 1994) devoted to M.Fuzuli’s 500th

anniversary and made a report «Fuzili and XVI century library
environment in Baghdad» and published in Arabic in scientific
collec tion in Bagdad (1995). But he didn’t consider his moral
debt before Fuzili to be completed by this issue. Later he wrote
a big article regarding to the life and creative activity of the
titanic poet M.Fuzili and published it in an American Journal
(«Reform» Journal, 1996, № 2, p.p. 17–25).

Prof. G.Pashayev as member of State delegation took part
in the International conference in Saudi Arabia and made
report on «Literary and cultural rela tions bet ween Saudi Arabia
and Azerbaijan», (November, 2007), in November 2008 as
member state delegation took an active part in the work of
Interna ti o nal conference dedicated to 640 th anniversary of
great Azerbaijan poet Nasi mi in Aleppo (Syria) and made
report on «A new approach Nasimi’s life and creative work.»
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As member of state delegation took part in the International
conference, dedicated to 870th anniversary of outstanding
Azer baijani poet Nizami Ganjavi in Delhi, India (November–
December 2012) and had a report «Literary and Cul  tu ral
relations between Azerbaijan and India», which was immedi-
ately pub lished in India and later in Azerbaijan. 

As well prof. G.Pashayev made reports at scientific
symposiums held in USA, England, Turkey, Russia,
Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia and other coun tri es and his
scientific articles were published. 

Pashayev also presented an article dealing with history,
folklore and dialect of Iraqi Turkmen under the name of
«Azerbaijan International» journal (11.1 Spring, 2003, p.
22–25) published in California, the USA. 

His two articles of particular interest under the name of «A
view to Iraqi–Turkmen history and literature» were printed in
English in Istanbul. 

Prof. G.Pasha yev pays a special to literary translation too.
«Visit to the Cau casus» by Alexander Duma» (1985), «How
to live to be 100» by american scientist Sula Benet (1989),
«The mystery of Blue train» by Agatha Christie (1995) in
G.Pashayev’s translations into the Azerbaijan Language are
favorite books of readers.

His series of publications in Azeri from English
«M.F.Akhundov’s literary critics (USA, 1989)» by professor
of Tokyo University Iraj Parsinejad were hailed by literary
public and researchers as an event of paramount importance.

The scenario under of «Dumas in the Caucasus» was
issued in Russian in «Lite  rary Azerbaijan» journal (№ 3, 2004,
p.8–23) in connection with Alexan der Dumas’s journey to the
Caucasus. 
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Prof. Pashayev is also an active public figure. In its time
he was sec retary of party organization at the Institute of
Russian Language and Literature named after M.F.Akhundov
(1976–1978), deputy of secre ta ry of Party Committee of the
same Institute (1978–1983).

Since 1995 he has been a member of Defense Council on
literature attached to the Literature Institute named after
Nizami. He was the co–chairman of the said Council between
1997–2005 and from 2011 till now, as well member of
Academic Council of that Institute. From february 2013 he is
member of the Republican Respected people Council. From
2012 he is chairman of Coordi na tion Council in the Republic
on Folklore. Pashayev was deputy chairman of Azerbaijani–
Iraqi Friendship Society for a long time (1990–2003). He has
been a member of the Scientific–Religious Council attached
to the Head office Board of whole Caucasian Muslims since
1997, the year of its foundation. He has been the chairman of
the Auditing Committee of Writers Union since 2004.

G.Pashayev has been member of editing staff of «Literature»
newspaper (since 1992), «Vafa» (since 2004), «Folklore and
ethnography» (since 2004), «Kham sa» (since 2009), «Ozan
dunyasi» (2010), «Problems of folklore» (2011), «Yada
dushdu» (Recall old days) from 2011. 

In 1995 Pashayev founded Iraqi–Turkmen Museum at
Folklore Science Center of the Literature Institute named after
Nizami and in that mueum he put together his private things, art
works as well, manuscripts, scientific sources and all the books
regarding literature and culture of Azerbaijani inhabitants in Iraq,
which he collected during the period of about forty years. In 2001
collection of the center was carried to Azerbaijan Literature
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Museum named after Nizami and permanent exposition by the
name «Iraqi–Turkmen Literature and culture» was opened in a
separate hall. He shelved his rich archives and all Iraq Turkman
books in the Literary Museum. 

The more one gets closely acquainted with multi–sphere
creation and perso nality of prof. G.Pashayev, the more we
witness non–denied sole truth. Simple, decent, modest and
friendly Gazanfar Pashayev is the criterion of benevolence.
God provided him with such a fate and possibility that he can
do charity affairs too. He helps materially some creative
intellectuals, sponsors them with publi shing costs of their books.

Dada Gorgud’s engraved grand wooden monument was
bought at his own expenses and presented to Azerbaijan
Literature Museum named after Nizami Ganjavi. As a thankful
student for his teacher he constructed Academician
Mammadaga Shiraliyev’s tombstone at the Cemetery of
Honour, also const ructed in the Cemetery of Honor Abbas
Zama nov’s grave, associated member of the Academy, his
friend of long duration, despite the age differences. 

One more issue related with Gazanfar Pashayev’s personality
would be worthy to be noted. It is known that  historically three
types of intel lectuals have been available in Azerbaijan: traditional
intellectual of Eastern type, Rus sian–Western type intellectual;
and a type of intel lectual that successfully combined both, i.e.a.
new type of intellectual. Prof. G.Pashayev is one of those precious
intellectuals who are able to combine the best qualities of
Eastern and Western intellectuals together. 

Prof. G.Pashayev is author, translator or compiler of more
than forty books. In 2012 he published his «Selected works» in
seven volumes, each one covering more than 550 pages. 
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Prof. G Pashayev’s creative activities is highly valued as a
literature critic, spe cialist in folklore, linguist, writer, publicist
and translator in Azerbaijan, Iraq and Turkey.

Academicians Bakhtiyar Vahabzadeh, Bakir Nabiyev,
Teymur Bunya dov, Va sim Mammadaliyev, Isa Habibbeyli,
associate members of the Academy of Sciences Yashar Garayev,
Tofig Hajiyev, Azad Nabiyev, Nizami Jafarov, Akif Musayev;
doctors of philology, professor–M.Tah ma sib, Gasim Gasim za deh,
Vagif Valiyev, Musa Adilov, Murtuz Sadi khov, Aziza
Jafarzadeh, Zey dul la Aghayev, Sadnik Pashayev, Gazanfar
Kazimov, Himalay Qasimov, El man Quliyev, Yavuz
Akhoundlu, Mahar ram Jafarli, Maharram Qasimli, Va gif
Arzumanli, Muxtar Kazi mov, Imamverdi Hamidov, Shahin
Khalilli, Ma har ram Mammadli, Vaqif  Yusifli, Badirkhan
Ahmadov, Nizameddin Sham  si zade, Tehran Alishanoglu,
Minaxanim Taklali, Asif Rustaml;,Rama zan Ga far li,
Ga mar shah Javadov, Alkhan Mamedov; Doctor of Medical
Sci en  ces Mehdi Sultanov and others (Azerbaijan), as well as
scientisist from foreign countries: A.Tarzibashi, A.Bandaroglu,
Candidate of Philology Sinan Said, M.Khurshid, professor
Mahir Nagib, professor Subhi Saatchi, M.T.Gaya  chi,
E.Hurmuzlu, Qasim Sari Kahya (Iraq), professor Mustafa
Ar gun shah, pro fes sor Jalal Erturg, professor Isa Ozgan,
pro fessor Eflatun Neymatzade, Isa Gaya jan, docent Dr.
T.Abaskhanli (Turkey) and many others appreciated prof.
Pasha yev’s resear ches and wrote substantial articles on his
creative activity. Besides, six books have been devoted to his
literary activities. This is a fact which confirms the importance
of prof. Pashayev’s literary–scientific activities.   

He received high appraisal. 
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Professor Gazanfar Pashayev was rewarded with honorary
diploma of the USSR Council of Ministers Committee for
Economic Relations with foreign countries (July 23, 1974). He
as well was rewarded with «For valor in labor» medal of Iraq
Republic (1976). G.Pashayev was rewarded with honorary
diploma of Ministry of Educations of the USSR (April 28,
1982), received official messages of thanks from the Ministry
of High and Secondary Special Education of the USSR (May
30. 1980), Embassy of the USSR in Iraq (May 15, 1974). He
was rewarded with honorary diploma of the Pedagogical
Ins titute (1980, 1982, 1985) where he worked as head of
foreign languages de part ment. Rewarded with honorary
diploma of Trade Union Organization of the Republic. He was
rewarded with diploma of Kerkuk Vaqf (1999). Pasha yev was
rewarded with «Golden pen» prize (2001) of Republican Trade
Un ion Orqanization, Iraqi Turkmen Front (2003), Ministry of
Culture (2007) Saudi Arabia.

For literary activities was rewarded Rasul Rza International
prize by the Writers Union of Azerbaijan Republic (2008).
Prof. Pashayev was rewarded with honorary diploma of
Turkish Language Committee (2008) Iraq and Iraqi Turkmen
Writers Union (2012). Pashayev was rewarded with «Selfless
scien tist» diploma for selfless labour at the Literature Institute
(2012). Prof. Pasha yev was as well rewarded with honorary
diploma by the Presidium of the National Academy of
Sciences of Azerbaijan Republic (December 25, 2012).      
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Qəzənfər Paşayev ailəsi ilə. Sentyabr, 1992-ci il

Soldan: millət vəkilləri Qənirə Paşayeva, Nizami Cəfərov, Xalq yazıçısı
Anar, Yazıçılar Birliyinin katibi Arif Əmrahoğlu, Qəzənfər Paşayevin 

75 illik yubileyində. 17 noyabr 2012-ci il
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Soldan: prof. Muxtar İmanov və prof. Qəzənfər Paşayev

Qəzənfər Paşayev oğlu Muradla. İraq, Babil. 30 aprel  2001-ci il
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Qəzənfər Paşayev Xalq yazıçısı Elçinlə birgə

Qəzənfər Paşayevin 75 illik yubileyində. Soldan: prof. Vaqif Arzumanlı
və millət vəkili Qənirə Paşayeva. Ayaq üstə: millət vəkili, prof. Jalə

Əliyeva yubilyarı təbrik edir
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Soldan: Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı, prof. Tofiq Hacıyev və 

Qəzənfər Paşayev. Alimin 75 illik yubileyində

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə və Qəzənfər Paşayev



71

Xalq yazıçısı Anar və Xalq şairi Zəlimxan Yaqubla Azərbaycan
Televiziyasında Kərkük bayatılarına və ədəbiyyatına həsr olunmuş

verilişdən sonra. Dekabr, 2012-ci il

Qəzənfər Paşayev dostu Abbas Zamanla. 1987-ci il
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Prof. Elman Quliyev və prof. Himalay Qasımov Qəzənfər Paşayevin 75
illik yubileyində. 17 noyabr 2012-ci il

Səməd Vurğunun ev-muzeyində. Soldan: Ayaz Vəfalı, 
Aybəniz Vəkilova, Qəzənfər Paşayev



QƏZƏNFƏR PAŞAYEV 
HAQQINDA QISA OÇERKLƏR

MİLLİ QEYRƏT
Qəzənfər Paşayev haqqında dəfələrlə söz demək, yazı yaz-

maq istə mi şəm, ancaq həmişə nə isə mane olub; bəlkə də, bu
«nə isə» dediyim elə aramızdakı dostluqdur, illərlə davam edən
səmimi ünsiyyətdir. Çünki yaxın saydığın, sənətlə bağlı düşün -
cələrini tez-tez bölüşdüyün adam haqqında yazmaq çətindir.
Elə bilirsən ürəyindən keçənlərin hamısını onun özünə deyib
qurtarmısan, yazmağa bir şey qalmamışdır.

Ancaq indi qələmi əlimə alanda hiss elədim ki, əslində,
hörmətli məs lək  daşıma heç nə deməmişəm, şifahi söyləni lən -
lər uçub ge dib. Bir də onu hiss elədim ki, Qəzənfər Paşayevin
maraqlı və zəngin ədəbi-elmi yaradıcılığı, axtarışları, tər cü mə -
lə ri və nəhayət, yüksək insani keyfiy yətləri barədə bir məqa -
lədə demək istədik lərinin hamısını çat dırmaq çətindir. Evində,
süfrəsinin başında, saz-söz məc lis  lərində, ədə bi müza ki rələr -
də, yaradıcılıq gecələ rində, yol larda, yad ölkə lərdə, dost ların
yax    şı və ya pis günlərində hər dəfə onun xarakterinin ye ni,
maraqlı bir tərəfini görmüşəm. Bunların hər biri haqqında
ayrıca yazı yazmaq olar. Nə yaxşı ki, qələm dost ları, müxtəlif
nəsilləri təmsil edən ədiblər, tən qid çilər, qonşu ölkələrdən olan
qələm sahibləri onun bu keyfiyyətlərinə dəyərli yazılar həsr
ediblər.

Həyat və yaradıcılıq yolları bir-birinə bənzəmir. Buna
uyğun olaraq, cəmiyyətdə tutulan yerlər də fərqlidir. Xalqın
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sərkərdəsi də var, fərarisi də, öz yurdunu hörmətə mindirəni
də var, hörmətdən salanı da, dünya boyu millətin bayrağını
ucaldanı da var, siçovul kimi gizlicə xəzinəsini dağıdanı da....

Ömrü xalqın taleyindən ayrılmayan, onun tarixini yaradan,
ağır və xoş gün lərdə hadisələrin kəsişmə nöqtəsində olan, mil lə -
tinin bü tün ağrı larını içindən keçirən, şəxsiyyəti və əməyi ilə
mayaka çevrilən və bütün bunlara görə, təəssüf ki, daim qara gü -
 ruhun, cəha  lətin hədəfində olan bir zümrə də var: Milli zi yalılar.

Qəzənfər Paşayev bu ziyalılardan biridir. O, vətəndaş və
alim vəzifəsini bütün ömrü boyu yorulmadan xalqına xidmət
etməkdə görmüşdür. Bu nu gör mək üçün ayrıca bir araşdırma
aparmağa ehti yac yoxdur. İş yer lə rini, kitab larını, məqalə və
çıxışlarını, xey  riy  yəçiliyini ən ümumi şə kil də göz önünə gətir -
sən, yetərlidir.

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə onun kitablarını «xəzinə»
adlan dır mış dır. Qəzənfər Paşayevin İraqda tərcüməçi işlədiyi
illərdə bura  da yaşayan və özlərini türkman adlandırsalar da,
Azərbaycan türklərinin bir parçası olan, bütün türk xalqları
arasında məhz bizdən olduqlarını etiraf edən və sayları 3 mil -
yonu aşmış soydaş larımızın dilini, dialektini öyrənməsi, şifahi
xalq ədəbiyyatını top la yıb Azərbaycanda, Türkiyədə, İraqda,
İran da dəfələrlə nəşr et dir məsi böyük bir tarixi hadisə idi.
Çünki ondan öncə İraqa səfər etmiş tək-tək şairlərimizin
(Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahab zadə, Qa sım Qasımzadə) qeyd -
lərinə qədər xaricdə xal qı mızın bu böyük qanadı haqqında
məlumatımız yox idi. Faciəli İran–Osmanlı savaş larının so-
nunda o vaxta qə dər həmişə Azərbaycanın sərhəd ləri da xi -
lində və yurdumuzun bir parçası olmuş, yüz illər boyu
Azər baycan türklərinin yaşa dı ğı bu bölgə tarixin amansız yan -
lışlığı olaraq Cənubi Azər bay candan qopub İraqda qalmış və Ya -
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xın Şərqə aparılan anti türk siyasəti sonucunda tədricən əlaqə lə -
rimiz qopub qırıl mışdır.

Qəzənfər Paşayevin çoxcəhətli fəaliyyətinin ən dəyərli
nəticə lərindən biri yurdun unudulmuş böyük parçasını Azər -
bay canın ta ri xi, mədəni, mənəvi, dil və folklor xəritəsinin içə -
risinə qayta rması olub. O, etnik sər hədlərimizin Urmiyanın
cənubun dan de yil, Mosuldan, Ərbildən, Kər kükdən keçdiyini
sübut etdi. Məncə, təkcə bu işi onun bir ömür boyu üzüağ,
başıuca gəzməsinə kifa yət edər. Üst-üstə altı il İraqda yaşamış
alim qardaşımızın əsas sənəti mütərcimlik olsa da, o, fürsətdən
yararlanaraq həm Azər bay can dilinin Kərkük dialektini araş -
dır  mış, həm də İraq–türkman folklorunu toplayaraq bütün in -
cə  likləri öyrən miş dir. Sonradan bu mövzulardan birincisi onun
dilçilik üzrə namizəd lik işi, ikincisi ədəbiyyatçı-folk lorşünas
kimi doktorluq işi olmuşdur. İngi lis dili mütəxəssisi olsa da,
Azər baycan dilinə və folkloruna xidmət gös tərdi. Üstəlik, «Altı
il Dəclə–Fərat sahil lərində» adlı publisistik kitabı ilə o həm
bü tövlükdə İraqı, həm də İraq türklərini bütün tərəfləri ilə
Azər baycan oxucusuna tanıtdırdı... 

Dostluğumuzun hansı ildən, hansı aydan başlandığını xatır -
la mıram. İlk növbədə, «Kərkük bayatıları» (Rəsul Rza ilə birgə)
kita bından tanı mış dım onu. O vaxt «Ədəbiyyat və incəsənət»
qə ze tində işləyirdim və bu kitabın ədəbi mühitdə necə böyük
reak siya doğurduğunun şahidi idim. İraqda ikinci dəfə işləyib
qayıdandan sonra tez-tez görüşürdük. «Yazı çı» nəşriyyatının
baş redak toru kimi «Altı il Dəclə–Fərat sahil lərində» kitabının
əlyaz masını gözdən keçirəndə Qəzənfər bəyin isteda dının baş -
qa bir tərəfi, publisistikasının gücü məni sevindirmişdi. Təbii
ki, o bu kitabı yazmazdan öncə də İraqda gördükləri barədə
tez-tez söhbət açırdı. Amma bunlar yazılmasa, söhbət olaraq
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qalacaqdı. Qoy bu sözlə rimi təvazökar lıqdan kənar sayma sın -
lar. Qəzənfər müəlli  min mətbuatda yazdığı kimi, o bu əsərə
mənim məsləhətimlə gi riş di. İraqı oxucularımıza tanıtdıran bu
kitab tezliklə ədəbi hadi səyə çevrildi, əl-əl gəzdi. 130 min tiraj -
la buraxılmasına bax ma ya raq, dükan larda tapıl ma dı. Bundan
əvvəl və bundan sonra onlarla kitabı nəşr olunsa da, «Altı il
Dəclə–Fərat sahillərində» Qəzənfər Paşa yevin yaradı cılıq yo -
lunun ən cid di uğurlarından biri olaraq qaldı. Onu Azər bay -
canın və İraq türklərinin hər bir ailəsində tanıt dırdı və sevdirdi.
Bu ciddi elmi-bədii tanıtım kitabı macəra roman larından çox
oxundu və çox bəyənildi.

Şair Qasım Qasımzadənin məqaləsində Qəzənfər bəyin
«yorul maz iş gü zarlığı» ayrıca vurğulanır. Doğrudan da, bu gün
onun kitab  larını, mə qa  lələrini, elmi araşdırmalarını, tərcümə -
lə rini, tər tib et di yi topluları göz önünə gətirəndə – mütər cim lik -
lə, pedaqoji işlə, xarici ölkələrə uzunmüddətli ezamiy yətlərlə
yanaşı, bütün bun lara necə vaxt tapdığına heyrətlənirsən.

Haqqında yazan müəlliflərin dönə-dönə qeyd etdikləri kimi,
o, doğru dan da, «Kərkük pərvanəsi»dir. Kərkük həyatı nın elə
bir sahə  si yoxdur ki, onun diqqə tindən kənarda qalsın. Məhz
onun zəhməti nəticəsində İraq–türkman bayatıları, das tan ları,
mah nıları, atalar sözləri, tapmacaları və s. folklor inci ləri, hər
biri ayrıca kitab şəklində Azər baycan oxucu suna çatdırıldı. Bu
kitablar təkcə bizdə yox, İraqda və qardaş Türkiyədə də yüksək
qiymət lən di rildi. Bunu İraq alimlərinin məqalə ləri də aydın
göstərir. «Kərkük pərvanəsi» ifadəsinin müəllifi mər hum folk -
lorşünas alimimiz, prof. Bəhlul Abdulla, haqlı olaraq, Qəzənfər
müəllimin şəx siy yətini, böyük hərflərlə yazılan İNSAN obra -
zı nı bütün əsərlə rin dən yuxarıda tutur. Bu cəhət, özəlliklə Qə -
zənfər müəllimin xeyir xahlığı, etibarı, deyilən sözə sadiq liyi,
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alim və şair dostu Ayaz Vəfalının dediyi kimi, «bir gün duz-
çörək kəsdiyi yerə qırx il salam vermək» qabiliyyəti bir çox
yazılarda dönə-dönə vurğu lanır və nəticə etibarilə gözümüz
önündə yuxarıda qeyd olunan kimi əsl bir insan, dəyərli ziyalı
obrazı canlanır. Mən onun bu xüsusiy yətlərini dostları ilə mü -
na sibətində dəfə lərlə müşahidə etmi şəm. Bu baxımdan onun
ədəbiyyatşünas lı ğımızın patri arx la rından olan Abbas Zama -
nov la uzun illər davam edən ata–oğul müna sibətini xatır  la -
yıram. Biz Abbas müəllimin evində tez-tez görü ş ürdük. Abbas
müəl limin qapısı İraqdan, Türkiyədən, digər türk ellə rin dən
gəlmiş qonaq ların üzünə həmişə açıq idi. O dadlı-duzlu məc -
lislərdə Qəzənfər müəllimin yeri ayrı idi. 

Qəzənfər Paşayev Kərkük folklorunu toplayıb nəşr etməklə
yana şı, həm də araşdırmış və bu zəngin xəzinəyə neçə-neçə
elmi əsər həsr et miş dir. Bu baxımdan onun namizədlik və dok-
torluq disser tasiyaları ilə yanaşı, «Kərkük folklorunun foneti -
kası», «İraq–türk man ləhcəsi», «İraq–türkman folkloru»
əsər  ləri ayrıca qeyd olun ma lıdır. Sonuncu monumen tal əsər
Bakıda, Bağdadda, İstanbulda və Tehranda nəşr edilmişdir və
bu kitab haqqında xeyli dəyərli məqalə yazılmışdır.

Bundan başqa, o, danışıq lüğətləri, ayrı-ayrı qələm sahibləri
haq qın da portret kitablar hazırlamaq kimi ciddi bir işlə də
məşğul olmuşdur.

Qəzənfər müəllimin yurdşünaslıq fəaliyyəti yüksək qiy -
mət lən di rilir. Doğrudan da, o, ömrü boyu gəzdiyi, çalışdığı öl -
kələrdə Azər bay canla bağ lı heç nəyi gözdən qaçırmamışdır.
Aleksandr Düma nın «Qafqaz səfəri», Sula Benetin «Necə ya -
şayasan yüzü haqlaya san», İrəc Pərsine cadın «M.F.Axun dovun
kritikası» kitablarını məhz bu mülahizəni əsas götürərək dili -
mizə çevirmişdir.
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Görkəmli alim həmkarları arasında böyük hörmət və nüfuz
qazan mış dır. Onun əsərləri haqqında söz deyənlər arasında
Azər baycanın və xari ci ölkələrin çox nüfuzlu alimləri var. Unu -
dulmaz folklorşünas ali mi miz Məmmədhüseyn Təhmasibdən
başlamış Kərkükün ağsaqqalı və dəyərli elm xadimi Əta
Tərzibaşıya qədər.

«Professor Qəzənfər Paşayev Şərq və Qərb ziyalı tipinin ən
yaxşı keyfiyyətlərini özündə birləşdirən dəyərli ziya lı larımız -
dandır» (Bəkir Nəbiyev); «Qəzənfər müəllim öz nəcib fəaliyyəti
ilə Azər baycan və İraq xalqlarının daha da yaxın laş masında
mühüm rol oynamış, indinin özündə də beləcə davam edir»
(Vasim Məm məd əliyev); «Miqyaslı, şöhrətli alim olan Qə zən -
fər Paşayev ensik lopedik biliyə, geniş erudi siyaya, güclü mən -
tiqə, aydın tə fək kürə, dərin müşahidə qabiliy yə tinə malikdir»
(Tey mur Bün ya dov); «Bizim üçün İraq Füzulidən, Füzuli Kər -
bəladan baş la dığı kimi, Kərkük də Qəzənfər Paşa yev dən başla -
yır» (Yaşar Qara yev); «Qəzənfər Paşayevin «İraq–türkman
folk loru» kita bına bən zər bir kitab indiyə qədər nə İraq
türkmanları tərəfin dən, nə də xarici alim və tədqiqatçılar tərəfin -
dən yazılmışdır. Bu misil siz əsəri İraq türkmanları arasında folk -
lor çərçivə sində şah əsər kimi qiymət ləndirmək daha doğ rudur»
(Əbdüllətif Bəndəroğlu); «Bir za man  lar tək, vahid torpaq
halında olan Kərkük və Azərbaycan indi iki ayrı ada halı na
gəlmişdir. Bu gün bu iki adanı bir-birinə bağlayan körpünün
memarı məhz Qəzənfər Paşayevdir. Onun məna və ciddiyyət
dolu, ədalətli və birləşdirici çalışma larını təkcə Azər bay can və
Kərkük deyil, bü tün Türk dün ya sı minnət darlıq və təşək kürlə
ana caq dır» (Ma hir Na qib); «Biz Azərbay can da Qəzən fər
Paşayevin İraq türkmanlarının bö yük elçisi olduğunu qəbul
edirik. Ölümsüz xidmətləri ilə onun həm özü, həm də İraq
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türkmanları əbədiyyətə qədər yaşaya caqdır» (Sübhi Saat çı);
«Qəzənfər Paşayev Azərbaycan kərkük şü naslı ğının bani sidir»
(Tofiq Hacıyev); «Qəzənfər Paşayev bizim alimlərimiz içə -
risində, bəlkə də, ən çox iş görən və ən təvazökar tədqi qat çı lar -
dandır. O, böyük bir institutun görə bilməyəcəyi işi gör müş dür.
Bu qədər böyük işləri başqa birisi görmüş olsaydı, yəqin, onun
ədası yerə-göyə sığmazdı. Onun yaz dıq ları təmiz və pak ürəyin,
intellektin səsidir. O bizim folk lorumuzun Müşfiqi dir» (Nizami
Cəfərov); «İraq–türkman folkloru» əsə ri oğuz kökündən və
soyundan olan Azərbaycan türk ləriylə İraq türkləri nin dil və
folk lor baxımından nə qədər bir-birlərinə bağlı olduq larını açıq -
ca gös tər mək dədir» (Mustafa Arqunşah, Tür kiyə); «İraq–türk-
man folkloru» folklor şünaslığımızın son nailiyyət lə rin dəndir»
(Mə hər rəm Cəfərli); «Qəzənfər Paşayev fenomeni elmi və
ədəbi icti ma iyyət, eləcə də oxu cular arasında mötəbər nüfuz
rəmzinə çevril mişdir» (Nahid Hacı zadə).

Görülən iş, çəkilən zəhmət elə-belə izsiz-soraqsız itib-bat -
mır. Sözün, sənətin, yaradıcı əməyin, xeyirxahlığın, insan lı ğın
qədrini bilənlər yaşadıqca bu zəhmət minnətdarlıqla xatır -
lanacaq.

Yaşı yetmiş beşi adlamış görkəmli alimin yaradıcılığında
Azər bay can–türk coğrafiyası bütövləşib. Bu yaradıcılığa veri -
lən qiy mət də bu bütöv lüyə uyğundur. Onu Cənubi Azərbay -
can da da, Kər kük də də, Türkiyədə də oxuyur və sevirlər. İraq
və Türkiyə mət bu atında mötəbər müəlliflər tərəfindən yazılmış
yazılar, Qəzənfər müəllimin yaradıcılı ğının çoxdan bəri ulus -
lararası bir hadisə oldu ğunu, bütövlükdə türk dünyasının ədəbi
hadisəsinə çevrildiyini ay dın göstərir.

O, doğrudan da, ensiklopedik bir bilik sahibidir. Türk, ərəb,
rus, ingilis dillərinin geniş dünyası ona açıqdır. Onun maraq
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dairə sinin bir başında dörd misralıq bayatı dayanırsa, digər
başında dörd mis ralıq Nostrada mus katrenləri dayanır. Biri türk
xalq təfəkkü rünün möcüzəsi, digəri Nostradamusun pey ğəm -
bəranə uzaq görən liyinin qıfılbəndi. Bir tərəfdə müdrik sa dəlik,
digər tərəfdə yozul duqca yeni qatları açılan öngör mə lər...

Əslində, ilahi möcüzələrə, kainatın qanunauyğunluqlarına,
astro lo gi ya ya maraq da Qəzənfər Paşayev istedadının bir
özəlliyidir.

Onun maraq dairəsinin Nostradamusa qədər genişlənməsi
təsa düfi deyil və çəkinmədən deyirəm ki, bu dahi görücünün
katren lərini şərh etmə yin özü də bir görücülükdür, Allah vergi -
sidir. Çünki «Nostrada mu sun möcüzəli aləmi» adlı kitabında
Qə zənfər müəllim özünə qədər yazılan ları araşdırmaqla kifa -
yət lənmir və nəticədə onun özünün də astrologiya, dünya tarixi
və gələcək haq qında bir görücü təfəkkürü ilə yazdığı orta ya çı -
xır... Bu onun fitri istedadının, təmiz, halal, xeyirxah insan –
əsl Allah adamı olmağının təbii nəticəsi – sonucudur!..

Fədakarlığı, Kərküklə Bakı arasında birliyin möhkəm lən -
dirilməsi sahə sində gördüyü işlər, Nizami adına Azərbaycan
Ədə biyyatı Muzeyində yaratdığı «İraq–türk man» guşəsi, öz
hesabına nəşr et di yi kitablar, xəstə lərə, ədəbiyyat adamlarına
əl tutması – ona gənc yaşlarından bir ağsaq qal hörməti, şöhrəti
qazandırmışdır. Unudulmaz dostumuz, böyük ədə biyyatşünas
alim, tənqidçi və filosof Yaşar Qarayevin öz həm karı haq qın -
da dedikləri heç vaxt köhnəlməyəcək bir aforizm kimi səslənir:
«Qəzənfər müəllim bir daha sübut edir ki, mənəvi dəyərə və
sərvətə, milli qeyrətə və savaba, tamahsız xeyrə sərf olunanda
ömür və səhhət heç zaman tükənmir».

Yaşar Qarayevin bu dəqiq müşahidəsindən bir ifadəni vur -
ğula maq istə yirəm: Milli qeyrət! Çox vaxt namus sözü ilə ya -
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naşı işlənsə də, Qeyrət təkcə Namusun sinonimi deyil, o həm
də mərd liyin, mər hə mə tin, və tən daşlığın, kişiliyin, insanlara
əl tut maq qabiliy yətinin, fəda kar lığın, mil lət yolunda çıraq
kimi yanmaq ifa dəsinin sinonimi, ekviva lentidir. Qəzənfər
müəllimin ömrü bo yu gördüyü bütün işlərin də, həya tının və
yaşayış tərzinin ən də qiq qiyməti də elə budur: Milli qeyrət!

Qəzənfər müəllimin öz böyük zəhməti, çoxcəhətli yara -
dıcılığı ilə xalq arasında qazandığı hörmət, şöhrət hər kişiyə
nəsib olan xoş bəxtlik deyil. 

Onun sənətkar ömrünün Kərkük xoyratları ilə birgə Yer
üzünün Nost ra  da  musun işıq saldığı uzaq gələcəyinədək uzana -
cağına ina nıram.

Sabir RÜSTƏMXANLI,
Xalq şairi
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ŞАH ƏSƏR
Hər bir хаlqın fоlklоru о хаlqın güzgüsüdür. О güzgüdə

хаlqın tаriхi, dili, inаncı, inаnışı, аdət və ənənələri görünür. Bir
хаlqı еyi cə аnlаmаq üçün о хаlqın, hər şеydən əvvəl, fоlk lо runu
öyrən məк gərəkdir. Qаrdа şımız Qəzənfər Pаşаyеv İrаqdа yаşа -
dığı uzun illər bоyunа həm İrаq хаlqını yахındаn tаnıdı, həm də
İrаqdа yаşаyаn – qоnuşduqlаrı dilin Аzərbаycаn dilin dən fərqli
оlmаyаn İrаq türkmаnlаrının ədəbiyyаt və fоlklоru üzrə təd qi -
qаtını dаvаm еtdirdi. İrаq türkmаnlаrının fоlklоrunu azərbаyаnlı
qаrdаş lаrımızа çаtdırmаq üçün tədqiqаtçı аlim, fоlklоrşünаs
Qəzənfər Pаşаyеv böyük çətinliklərə qаtlаndı. Yоrğunluq bil -
mə dən yаrаdıcılığını sür   dürdü. Gözəl və unudul mаyаn əsərlər
оrtаyа аtdı. Qəzənfər Pаşаyеvin İrаq türkmаnlаrı ilə əlаqəli çаp
еtdirdiyi qiymətli fоlklоr kitаblаrı, oğuz kökün dən və sоyundаn
оlаn аzərbаy cаn lılаrlа İrаq türkmаnlаrının nə qədər bir-birilərinə
dil və fоlklоr bахımındаn bаğlı оlduqlаrını – yüzillər bоyuncа
zаmаnın qоpаrt dığı qаnlı və du mаnlı qаsır ğаlаrа bахmаyаrаq,
yenə də dədə mirа sınа, Dədə Qоrqu dа, əzаb   kеş Nəsimiyə,
Kərbəlаnın müqəddəs tоrpаğındа uyu  yаn böyük Fü zu liyə оlаn
bаğlılıqlаrını göstərmək üçün ölümsüz bir tаriхdir. Bu gеr çək
tаriхi bizdən sоnrа gələn nəsillər охuduqcа öz хаlq lаrınа, dil -
lərinə, tаriхlərinə, аdət-ənənə lərinə, milli mirаslаrınа, dоğ mа
tоrpа ğın müqəd dəsliyinə sаyğı lаrını аrtırаcаqlаr.

Qəzənfər Pаşаyеvin «İrаq–türkmаn fоlklоru» kitаbınа
bənzər bir kitаb indiyə qədər nə İrаq türkmаnlаrı tərəfindən,
nə də İrаq türkmаnlаrının fоlklоru ilə məşğul оlаn хаrici аlim
və tədqiqаt çılаr tərəfindən yаzıl mışdır.
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Qəzənfərin yаzdığı bu əsər bizim üçün, yəni İrаq türkmаn -
lаrı üçün sеvgi və sеvinc dоğurаn, кönüllərdə yаşаyıb, unu dul -
mаyаn, işıq lаrlа dо   lu bir hаdisə kimi qаlаcаqdır. Bu əsər bizim
fоlklоr аrаşdırıcılаrımızın yоllаrını işıqlаndırmаq, аydın lаn -
dırmаq və yеni bir mеtоdlа, yеni tədqi qаtlаr аpаrmаq sаhə sin də
dоğru və düzgün bir yоl оlаcаqdır. Аğlа sığ mаyаn yоr  ğun -
luqlаrın məhsulu оlаn bu misilsiz əsəri İrаq türkmаnlаrı аrаsındа
fоlklоr çərçivəsində bir şаh əsər kimi qiy mətləndirmək dаhа
dоğrudur. Bu günə qədər bizdə – İrаq türkmаnlаrındа, Türкiyədə
və Аzərbаycаndа fоlklоrumuzun bu bi çimdə tədqiqi, incə lən -
məsi və аrаş dı rılmаsı оlmа mışdır. Əlimizdə bulu nаn bütün
kitаblаr – bir nеçəsi is tis nа оlunmаqlа tоplаmа yöntəmindən çıх -
mаmışdır. 

Rеdаktоrluğunu yаpdığım bu Şаh əsərin işıqlаrını gözü -
mün işıq lаrı ilə Аzərbаycаndаn İrаq və İrаq türkmаnlаrınа çаt -
dırmаqlа özü mü хоşbəхt sаyаcаğаm.

Dr. Əbdüllətif BƏNDƏROĞLU,
İrаq–türkmаn tədqiqаtçısı 
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GÖRKƏMLİ ELM ADAMLARININ
QƏZƏNFƏR PAŞAYEV HAQQINDA 

ÜRƏK SÖZLƏRİ
Alim və qələm sahiblərinin fikirləri prof. Qəzənfər

Paşayevin yara dı  cılığına həsr olunan «Ömrün əbədiləşən
illəri» (Bakı: «Təhsil», 2012. – 672 s.) və «Bu sevda ölün cə di»
(Bakı: «Oskar», 2001. – 376 s.) kitab la rın dan gö tü  rülmüşdür. 

Hörmətli Qəzənfər, «Kərkük folkloru antologiyası» kita bı -
nı oxu dum. Bu inciləri oxuduqca xalqımla kərküklülər ara sın da
çox incə bağlar və tellər gördüm, xalqımın mənəvi böyük lüyünün
şa hi di oldum.

Sən İraqda 6 il rəsmi bir vəzifədə işləyərkən, bu sahədə öz
vəzifə bor cunu yerinə yetirməklə də kifayətlənə bilərdin. Lakin
içində qımıl danan vətəndaşlıq hissi səni daha başqa bir borca
səslədi. Bu səs damar la rından axan qan yaddaşının səsi idi.
Sənin damar la rın da dillənən səs, kərküklü qardaşlarının əsrlər -
dən bəri qanlarında qoruyub saxladıqları əcdadın – kökün səsi
ilə həmahəng səsləndi və səni mənəvi borcunu ödəməyə çağırdı.
Sən bu mənəvi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdin. Rəsmi vəzifə
borcun sənin İraqda olduğun müddətin çərçivə sində qaldı. İçində
qımıldanan səsin əmri ilə yeri nə yetirdiyin mənəvi vəzifə isə heç
bir müddətə sığmır, müd də tin çərçivəsini dağıdıb tarixə qovuşur.
Çünki sən bu vəzifəni yerinə yetirməklə özünə deyil, bir-
birindən ayrılmış böyük bir xalqa xidmət etdin. Şəxsi borc və
ictimai borc burada haça lanır. Şəxsi borcu ödəməklə insan
özünə, ictimai borcu ödəməklə isə xalqa xidmət etmiş olur.

Bəxtiyar VAHABZADƏ,
Xalq şairi, akademik
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* * *
Bizim nəsil üçün İraq Füzulidən, Füzuli Kərbəladan başla -

dığı kimi, Kər kük də Qəzənfər Paşayevdən başlayır.

Yaşar QARAYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor

* * *
Altıillik səmərəli zəhmətin əbədiləşən səhifələrini nəzərdən

keçir dikcə Q.Paşayevin şəxsində istedadlı dilçi, ədəbiyyat şü -
nas, tarix çi, etnoqraf alimlə, sosioloq və jurnalistlə, ən ümdəsi
də bütün bun ları özündə cəm ləşdirən, görüb-götürmüş şərqşü -
nas bir müha siblə üz-üzə daya nırıq.

Qasım QASIMZADƏ,
professor, şair-alim

* * *
İraq–türkmanlarını, onların çox zəngin mənəviyyat xəzi -

nə sini öz əsər ləri ilə Azərbaycan üçün, müəyyən mənada, bəlkə
də, bütün türk elləri üçün, məhz Qəzənfər müəllim kəşf etmiş -
dir... O, böyük vətən pərvər ziyalıdır.

Tarixən Azərbaycanda üç ziyalı tipi olub: ənənəvi Şərq zi -
yalı tipi, rus–Qərb ziyalı tipi və hər ikisinin uğurlu sintezindən
ibarət olan yeni Azər baycan ziyalı tipi. Prof. Qəzənfər Paşayev
Şərq və Qərb ziyalı tipinin ən yaxşı keyfiyyətlərini özündə
birləşdirən dəyərli ziyalıları mızdandır.

Bəkir NƏBİYEV,
akademik
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* * *
İstedadı və gərgin əməyi sayəsində Qəzənfər Paşayev bu

gün Azər baycanda İraq–türkman dili və ədəbiyyatının, türk-
man folk lo ru nun ən gözəl bilicisi, beynəlxalq aləmdə isə bu
sahənin ən gör kəmli mütə xəs sislərindən biri hesab edilir.
Qəzənfər Paşayev İraq–türkman dili, ədə biy yatı və folkloruna
dair bir sıra fundamental əsərlərin müəllifi və tərtibçisidir...

Cəsarətlə deyə bilərik ki, Qəzənfər Paşayev «Altı il Dəclə–
Fərat sahil lərində» kitabından başqa bir şey yazmasaydı belə,
təkcə bu əsər onun bir ədib kimi şöhrət qazanması üçün kifayət
idi. Kitabı Azərbaycan dilində olduğu kimi, ərəb dilində də
ürəksiz, həyə can sız oxumaq müm kün deyildir.

Vasim MƏMMƏDƏLİYEV,
akademik

* * *
Həqiqətən, bu gün azərbaycanşünaslıqda kərkükşünaslıq

adlı müstəqil bir elm sahəsi var. Bu elm sahəsi Kərkük–türk-
man eli nin, dilinin, folk lorunun, tarixinin bir sintez şəklində
təq dimidir. Onun qurucusu prof. Qəzənfər Paşayevdir... Prof.
Q.Paşayevin mo noq rafiyaları və tər tib et di yi kitabların sayı
40-dan artıqdır. Düşünmək olardı ki, o, folk lor şü nas, ədə biy -
yatşünas, tərcüməçi, pub lisist kimi xalq arasında yaxşı ta nın -
dığına, bu sahədə nüfuz sahibi olduğuna görə bir daha dilçilik
alə mi nə qayıtmaz. Lakin belə deyilmiş. «Dilimiz–varlığımız»
kitabını (Bakı, 2011) oxuduq ca gözlərimiz önündə qədirşünas
bir dilçi alim can lanır.

Tofiq HACIYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor
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* * *
İraq türkmanları ilə bağlı dərin və sanballı tədqiqatları Qə -

zənfər Paşa yev aparmışdır. Paşayev bizim o ziyalılarımızdan,
o böyük alim ləri miz dəndir ki, yalnız bir sahə üzrə işləməyib.
Biz onu gözəl dilçi, folklor şünas, etnoqraf, tərcüməçi və s.
kimi tanıyırıq. Q.Paşayev bizim alimlə rimiz içərisində, bəlkə
də, ən çox iş görən və ən təvazökar tədqiqat çılardandır. O,
böyük bir institutun görə bilməyəcəyi işi gör müşdür. Bu da
onun bizim bugünkü ədəbi-ictimai həyatımızda möv qeyini
xüsusilə möhkəmləndirir. Bu qədər böyük işləri başqa birisi
görmüş olsaydı, yə qin, onun ədası yerə-göyə sığmazdı. 

Nizami CƏFƏROV,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor

* * *
Tanınmış elm və maarif xadimi, f.e.d., prof. Qəzənfər

Paşayev iraqlı soydaşlarımız olan kərküklülərin folkloru, dili
və ədəbiyyatı haqqında yazdığı dəyərli əsərləri ilə Turan elində
böyük ad-san qazanmışdır.

Ağamusa AXUNDOV, 
akademik

* * *
Prof. Sula Benetin çox maraqlı «Necə yaşayasan yüzü

haqla ya san» əsərini ingilis dilindən Azərbaycan dilinə
Qəzənfər Paşayev yüksək peşə karlıqla tərcümə etmişdir. Əsər
azərbaycanlı oxucu la ra layiqli töh fədir. Əlçatmaz, ünyetməz
uzaq Amerikanın bu töh fə sini bizə yaxın edən, doğma edən
Qəzənfər Paşayevə minnət darıq.

Teymur BÜNYADOV, 
akademik
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* * *
Bir zamanlar tək vahid torpaq halında olan Kərkük və

Azərbay can indi iki ayrı ada halına gəlmişdir. Bu gün bu iki
adanı bir-birinə bağlayan körpünün memarı məhz Qəzənfər
Paşayevdir... İfti xar la söyləyə bilərik ki, artıq o, Əta Tərzibaşı
qədər dəyərli bir araşdırıcımızdır.

Mahir NAQİB,
professor

* * *
Gözəl niyyətlə yazılan və gerçəyi olduğu kimi ortaya qoyan

çox qiymətli «Altı il Dəclə–Fərat sahillərində» kitabı İraq–
Azərbaycan dost lu ğunun tarixinə çağlar boyunca işıq tutacaq
və bu iki ölkə arasın dakı ədəbi əlaqələrin də sürətli bir biçimdə
inkişafına kö mək göstə rəcəkdir. Kitabı ərəb dilinə tərcümə
edərək Bağdadda çap etdirməyi miz, hər şey dən əvvəl, bununla
bağlıdır.

Dr. Əbdüllətif BƏNDƏROĞLU

* * *
Cənab Qəzənfər Paşayevə
Bakı, SSRİ
Hörmətli cənab Paşayev!
İyul ayının 20-də Şekspir Mərkəzini ziyarət edərkən Şeks -

pirin pyes lərinin Azərbaycan dilində çap olunmuş bircildliyini
hədiyyə etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Bu yeni, arzuolunan
kitab Şeks pir Mərkəzinin kitab fondunu zənginləşdirəcəkdir. 

Stratford şəhərindən salamlarımızı və Şekspirin iki yeni
nəşrini göndə rirəm. Onların sizin üçün maraqlı olacağını arzu
edirəm.

Dr. Levi FOKS,
Şekspir Mərkəzinin direktoru
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* * *
Qəzənfər Paşayevin yaratdığı «İraq–türkman ocağı»nı ilk

ziyarət edən adamlardan olduğumdan çox məmnun oldum. Əmi -
nəm ki, bu ocağın istisinə və işığına türk xalqlarının mədə niy -
yətinin bir çox nümayən də ləri yığışacaqlar. Uğurlar olsun. Ən
xoş arzularla.

Fatma ABDULLAYEVA, 
professor

* * *
Professor Qəzənfər Paşayev «İraq–türkman ocağı»nın həm

maddi, həm də mənəvi memarıdır. Hər şey onun əsəri sayılır. Tab -
loların, rəsmlərin, bəzənmiş salonların təmir işlərinin xərcini özü
çəkmiş dir. Muzeyi əhatə edən kitabları alim İraq və Tür  kiyədən
gətir miş dir... Türkman folkloru mütəxəssisi prof. Q.Pa şayevin
hazırla dığı proqram son dərəcə dinamik və tə sir edici idi. İhsan
Doğra macı söz və nəğmələrlə bəzənmiş səhnələr qarşısında dərin
bir səssizliyə dalmışdı və xatirələrin həzin səs ləri altın da ruhunu
din lə yirdi... Bu hisslər Doğ ra macını illərin, ayların do lay la rına
gö tür müşdü... Müğənnilərin oxuduğu Kərkük mahnılarının
quca ğın da yer-göy Kərkük, Ərbil olmuşdu.

Cəlal ƏRQUT, 
professor

* * *
Görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Qəzənfər Paşayevin

böyük və şüb həsiz ki, gərgin zəhmətinin bəhrəsi kimi azər -
baycanlı oxu culara təqdim etdiyi fundamental yaradıcılıq işini
– Mişel Nos t radamusun bütün Sen tu riyalarının dilimizə tərcü -
məsini və geniş iza hını xüsusi qeyd etmək istəyirəm və bunu
yalnız tərcümə ədəbiy ya tı mı zın deyil, ümumiyyətlə, ictimai
fikrimizin inkişa fın da ha di sə he sab edirəm.                                        

ELÇİN,
Xalq yazıçısı, professor 
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* * *
Qəzənfər Paşayevin «İraq–türkman folkloru» kitabı

bilim səl və orijinal bir şəkildə Kərkük və Azərbaycan folk-
lorunun müştərək li yini ortaya qoyan müstəsna və nadir bir
çalışmadır.

İzzəttin KƏRKÜK,
«Kərkük» vəqfinin təsisçisi və başqanı

* * *
Prof. Qəzənfər Paşayev, əslində, azərbaycanlılara Kərkük

dünyası üçün bir pəncərə açdı və Bakıda İraq türkmanlarının
bir elçisi ol du.

Süphi SAATÇI,
professor

* * *
«Altı il Dəclə–Fərat sahillərində» kitabı məndə dağ seli

kimi coş qun hislər, xatirələr oyatdı. Oradakı zəngin məlumat,
yeri düş dükcə incə yu mor, səlis, ahəngdar dil, dost ölkəyə
səmimi hör  mət və məhəbbət his  si son on-on beş ildə oxudu -
ğum xatirə oçerk lərinin, publisistik ki tab   ların içərisində bir
oxucu və həmin ölkəni tanıyan, bilən və sevən lər dən biri kimi
məni çox həyə can landırdı. Ona görə də kitabın müəl li fi nə
səmimi təşəkkürümü bil di rirəm.         

Əzizə CƏFƏRZADƏ,
professor

* * *
İraq–türkmanlarının folklorunu azərbaycanlı qardaş ları mı -

za tanıt maq üçün bir çox araşdırmalar yapan Q.Paşayevin
əsərləri oğuz kökündən və soyundan olan Azərbaycan türk-
ləriylə İraq türk lərinin dil və folklor baxımından nə qədər bir-
birlərinə bağlı ol duq larını açıqca göstərmək dədir.

Mustafa ARQUNŞAH, 
professor
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* * *
«Bilmirəm haralıyam, torpağım, daşım qərib», – deyən kər -

kük  lülərin bayatılarından, xalq mahnılarından, atalar söz lərin -
dən, tap ma calarından ibarət nəfis nəşrlər (biz hələ «Altı il
Dəclə–Fərat sahillərində» adlı məş hur kitabı demirik) son illər -
də oxucu la rı mızın kitab rəflərini bəzə məkdədir. Bütün bunlar
uzun illərdən bəri kərküklülər içərisində işlə yən Qəzənfər
Paşayevin Kərkük folklorunu toplamaq sahəsində gör düyü
gərgin işinin, fədakar yaradıcı əməyinin nəticəsidir.

Azad NƏBİYEV, 
AMEA-nın müxbir üzvü, professor

* * *
«Altı il Dəclə–Fərat sahillərində» azərbaycanlı alim, profes-

sor Qəzənfər Paşayevin nəinki ölkəmizə məhəbbətini, hətta
müəllifin İraqın mədəni, tarixi və siyasi əhəmiyyətini dərk et-
diyini nümayiş etdirir. Bu kitabın vətənimizin tarixi ilə ilk dəfə
tanış olan əcnəbi oxucular üçün yazıl masına baxmayaraq, mü -
əl  lifin İraqın ictimai-ədəbi həyatına ekskursi ya larının təfsi lat ları
kitabı iraqlı oxucular üçün xüsusi bir rayihə ilə süs lən dirir…
Kitab bizi oba-oba gəz dirir, İraqın elm və mədəniyyət mər kəz -
ləri ilə tanış edir. Əsər iraq lı oxucuda bu ölkəyə mənsub olması
fəxr hissi və kitabın hör mətli müəllifinə və mütərcim dostumuz
şair Əbdül lə tif Bən dəroğluna dərin minnətdarlıq hisləri oyadır.

Əbdülhəmid HƏMUDİ,
«Əs-Saura» (İnqilab) qəzeti, Bağdad
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* * *
İraq türkmanlarının ədəbiyyat və folkloru ilə ilgili yazı la -

rınızla bizi çox məmnun edirsiniz. Bu qiymətli incələmələrinizi
çox diq qətlə oxu yu ruq… Söz vermişdim, sizə Azərbaycan–
Kərkük ədəbi birliyinə dair bir yazı göndərim. Amma «Azər bay -
can» dərgi sin dəki yazıları oxudum və vaz keçdim. Söy lə  mə yə
bir söz burax ma mışsınız.

Mövlud Taha QAYAÇI,
İraq–Kərkük, Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin üzvü
* * *

Professor Q.Paşayevin elmi-ədəbi fəaliyyəti ən müxtəlif
istiqa mətlərdə ayrıca tədqiqat mövzusu, araşdırma obyekti
olmağa la yiq dir. Görkəmli alimin folklorşünaslıq, ədəbiyyat -
şü naslıq, tər cü məçilik fəaliyyətinin hər biri geniş bir tədqiqat
mövzusudur. Lap elə İraq–türkmanlarının dili, folkloru və ədə -
biyyat sahə sin dəki çalışmalarının özündən ayrıca bir disser-
tasiya işinin yazıl ma sı ancaq və ancaq qədirşünaslıq kimi
dəyər ləndirilə bilər.

Məhərrəm QASIMLI,
professor

* * *
Q.Paşayev İraq türkmanlarının həyat və məişətini ağız

ədəbiyyatı ilə birlikdə araşdıra-araşdıra, bu yöndə kitablar
yaza-yaza bizi də Kərkük sevdasına mübtəla etdi. Böyük sevda
şairi M.Füzulini ye ti rən el-oba, Q.Paşayev Kərküknaməsindən
sonra bizim üçün Şəki, Şirvan, Qarabağ, Naxçıvan kimi əlça -
tan, ünyetən el-oba ol du.

Muxtar İMANOV,
filologiya elmləri doktoru, pofessor
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* * *
Xatirəni yaratmaq da, yaşatmaq da çətindir. Dəqiq desək,

xatirəni ya rat maq üçün də, yaşatmaq üçün də şəxsiyyət olmaq
lazımdır. Prof. Qəzənfər Paşayev ədəbi-ictimai mühitdə sa yı -
lıb-seçilən, nüfu zu və yeri olan, həm müasirlərinə, həm də dün -
ya sını dəyiş miş unudulmazlara yük sək qədirşünaslıq bildirən
belə şəxsiy yət lərdən biridir… Onun «Bor cu muzdur bu ehti-
ram» kitabında başda Ulu öndər Heydər Əliyev ol maq la iyirmi
beş ziyalı – döv lət xadimi, alim, müəllim, yazıçı və şair haq qın -
da portret oçerklər toplanıb. Kitaba daxil olan bütün oçerk lər
böyük səmimiyyətlə yazılıb, hər biri şirin layla kimi, nurlu ele -
giya kimi oxunur… Müxtəlif illərdə qələmə alınan bu yazı ların
hamısını qəmli bir «…ölümündən sonra» fəryadı birləşdirir.

Nizaməddin ŞƏMSİZADƏ,
professor

* * *
Görkəmli folklorşünas və ədəbiyyatşünas Qəzənfər Paşa -

yevin həm im zası, həm əsərləri, həm də efirdən və ekrandan
eşidilən fikir və dü şün  cələri geniş oxucu kütləsinə, elmi və
ədəbi ictima iyyətə yaxşı məlum   dur… Elmi araşdırmalar alə -
mində keçən əlli il dən artıq dövrün uğurları və dəyərləri ilə
diq qəti cəlb edən ədə biy yatşünas alim, peda qoq, dilçi, tərcü -
mə çi, professor Q.Paşayev çox maraqlı və olduqca zəngin
həyat və yaradıcılıq yolu keç mişdir.

Vaqif ARZUMANLI,
professor
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* * *
Azərbaycanda, humanitar fikir aləmində Q.Paşayevi tanı -

ma yan, hət ta deyərdim, sevməyən adam tapılmaz. Çünki o
qədər işıqlı adam dır ki, inanmıram, bu işığın nuruna kimsə pa -
xıllıq eləyə… O, görkəmli alim dir. Hansını deyim? O, dilçidi,
folklorşünasdı, ədəbiyyatşünasdı, tərcü mə çidi, publisistdi…

Vaqif YUSİFLİ,
filologiya elmləri doktoru

* * *
Qəzənfər Paşayevi ilk dəfə «Kərkük bayatıları» ilə tanıdım.

Onu tanı mağım həm də böyük bir millətin ayrı düşmüş par ça sını
tanı ma ğım idi. «Kərkük bayatıları» ilə İraq türkmanları kəşf olun -
muşdu. Bəlkə də, bu kitab olmasaydı, mən 1969-cu il də radioda
«Bulaq» verilişini yarat maz dım. O zaman məndən bir addım qa -
baq da olan bir neçə sağ lam düşün cəli adama sığın mışdım. Qəzən -
fər Paşayev də bu düşüncəni yaşadan ziya lı lardandır.

Mövlud SÜLEYMANLI, 
Xalq yazıçısı

* * *
Əlinə qələm alan gündən Söz adlı bir mülkün ucaldıl ma sın -

da böyük cəfakeşlik və can yanğısı ilə çalışan Q.Paşayevin indi -
yədək müəllifi olduğu 13, tərtib etdiyi 21, tərcümədə çat dırdığı
4 və yaradıcılığı haq qında 2 kitab işıq üzü görüb. Bu yay alimin
75 yaşı tamam olacaq. Bu möhtəşəm yubileyə ilk hədiyyə müəl -
lifin özündən gəlib. «Təhsil» nəş riy yatında «Seçil miş əsərləri»nin
yeddi cildi çap olunub. Həmin kitab ları müəllifin ədəbi hesabatı
da adlandırmaq olar. Q.Paşayevin böyük ust a lıqla ucaltdığı söz
mülkünün bu yeddi qatının hər birinin öz sehri vardır…

Flora XƏLİLZADƏ,
Əməkdar  jurnalist
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* * *
İraqlı alimlər cənab Qəzənfər Paşayevin tədqiqatlarına böyük

qiy mət verir və ondan istifadə edirlər. Biz onu nəinki İraqşünas
təd qi qatçı və yazıçı kimi tanıyırıq, eyni zamanda Azərbaycanın
İraq da səfiri kimi qə bul edirik. Məlumdur ki, indiyə qədər Azər -
bay canın İraqda rəsmi təm silçisi yoxdur. Qəzənfər Paşayev uzun
illər boyu apardığı dərin tədqi qatları ilə İraq və Azərbaycan xalq -
larını ədəbi və mədəni əlaqələr baxı mından bir-birinə möhkəm
tellərlə bağlamışdır. O, İraq xalqının dostu və qardaşıdır.

Fərrux SALMAN DAVUD,
İraqın Azərbaycandakı səfiri

* * *
Nyu-Yorkdakı «İnsanı tədqiq edən Elmi-Tədqiqat İnstitutu»-

nun əmək daşı, prof. Sula Benet uzun müddət (1970–1975)
Qafqazda uzun ömür lülük məsələsi üzrə tədqiqat apar mış və
«Necə yaşaya san yüzü haqla yasan» adlı çox ma raq lı kitab
yazaraq çap etdir miş dir (Nyu-York, 1976). Bu qiymətli kitabı
ABŞ-da üzə çıxa ran və zəhmət çəkib doğma dilimizə tərcümə
edən Qəzənfər Pa şa yevə öz minnətdarlığımızı bildi ririk.

Mehdi SULTANOV,
Tibb elmləri doktoru, professor
* * *

Prof. Qəzənfər Paşayev ömrünün kamillik və müdriklik
zirvə sin dədir. O zirvənin fəthi heç də asan olmamışdır. Onun
bundan son ra kı amalı hə min fəth olunmuş zirvədə, zəngin
yüksəklikdə tab gətirə bilməsidir. Onu tanıyanlar inanır ki, tab
gətirəcək və Azər baycan xalqı hələ bun dan sonra da öz ziyalı
oğlunun nur çeş məsindən bəhrələnəcəkdir.

Zeydulla AĞAYEV,
professor
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* * *
Qəzənfər Paşayev uzun illərdən bəri M.F.Axundov adına

Peda qo ji İnstitutda Xarici dillər kafedrasına rəhbərlik edib.
Əmək ki tab  ça sın dan məlumatlar: Adı iki dəfə SSRİ-nin İraq
Respub li ka sındakı səfir li yi nin Fəxri kitabına salınmışdır. O,
SSRİ Maarif Nazir liyinin Fəxri fər ma  nı, İraq Respublikasının
«Əməkdə şüca ətə görə» medalı ilə təltif olun  muşdur. SSRİ Ali
Təhsil Nazir li yinin və Azərbaycan SSR Təh  sil Nazirliyinin
təşəkkürünə layiq görülmüşdür. 1976-cı ildə Q.Paşa   yev xaric -
də çoxillik uğurlu işinə görə SSRİ Nazirlər Kabinetinin Fəxri
fərmanı ilə təltif edil miş dir.

Murtuz SADIQOV, 
professor

* * *
«Altı il Dəclə–Fərat sahillərində» kitabı azərbaycanlı ədib,

prof. Qəzən fər Paşayevin tariximiz və mədəniyyətimiz barədə
fikir və mülahizə lə rini özündə ehtiva edir. Müəllif böyük şövq
və məhəb bətlə bizim haq qı mızda yazır. Ondan heç nə tələb
olun madan, o özü heç nə tələb et mə dən İraqı sevir. Onun bu
kitabının ərəb dili nə tərcümə edilməsi qə dir  bilənliyə cavabın
ən gözəl nümu nə si dir.

Dr. Cəlil KƏMALƏDDİN,
«Əl-Cümhuriyyə» («Respublika») 

qəzeti, Bağdad
* * *

Otuz ilə yaxın müddət ərzində İraq–türkman folklorunu
aramsız olaraq toplayan, nəşr edən, elmi əsaslarla tədqiq və
təbliğ edən Qəzənfər Paşa ye vin hər bir əsəri gərgin elmi
zəhmətin bəhrəsidir.

Musa ADİLOV, 
professor
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* * *
Pedaqoq, folklorşünas, ədəbiyyatşünas, dilçi, yazıçı-publisist,

tər cü   mə çi Qəzənfər Paşayevi bircə cümlə ilə belə səciy yə lən -
dirmək olar: «Azər    baycanı dünyanın hər yerində ləya qətlə təmsil
edə bilə cək müd rik alim, vətənpərvər ziyalı».

Nahid HACIZADƏ, 
yazıçı

* * *
Qardaşımız, dostumuz Qəzənfər Paşayev təkcə Azərbaycan

xalqı nın deyil, həmçinin İraq xalqının oğludur.

Dr. Mehdi İBRAHİM ƏT-TAİ,
İraqın Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili

* * *
Elmi ictimaiyyətin tanınmış folklorşünas və ədəbiyyat şü -

nas alim, dilçi, publisist, tərcüməçi kimi tanıdığı professor Qə -
zənfər Paşay ev, həm də aşıq sənətinin bilicisi və təbliğatçısıdır.
Azərb aycan Aşıqlar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü olan
Qəzənfər Paşayevin elmi yaradıcılığında aşıq sənətinə dair
tədqiqatlar mühüm yer tutur. Böyük iftixarla demək istəyirəm
ki, bu sahədə bir sıra san ballı əsərlər Qəzənfər müəllimin adı
ilə bağlıdır. Son illərdə bir çox tanınmış ustad aşıqların irsinin
topla naraq kitab halında çap olunmasında professor Qəzənfər
Paşayevin gərgin əməyi xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Zəlimxan YAQUB,
Хаlq şairi
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* * *
Milli qeyrət! Çox vaxt namus sözü ilə işlənsə də Qeyrət tək -

cə Na mu sun sinonimi deyil, o həm də mərdliyin, mərhə mə tin,
və tən daşlığın, kişi liyin, insanlara əl tutmaq qabiliyyətinin, fəda -
kar lığın, millət yolun da çıraq kimi yanmaq ifadəsinin sinonimi,
ekvi va lentidir. Qəzənfər müəl limin ömrü boyu gördüyü bütün
işlərin də, həyatının və yaşayış tərzinin də ən dəqiq qiyməti elə
budur: Milli qeyrət!

Sabir RÜSTƏMXANLI,
Xalq şairi

* * *
Bu gün Qəzənfər Paşayevin adı təkcə Azərbaycanda deyil,

onun sər həd lərindən kənarda da böyük şərəflə çəkilir, onun
həyat və yaradı cılığı, yaratdığı əsərlər İnternet vasitəsilə ma -
raqla oxunur və öyrənilir. Artıq onun adı böyük şəxsiyyət kimi
tarixləşib. Əmin liklə deyə bilə rəm ki, onun əbədiyaşar əsərləri,
yaradıcılığı, ədəbiy yatımızın, ədəbiy yatşünaslığımızın zəngin -
ləş məsində müs təs na rol oynayıb.

Nəsib NƏBİOĞLU,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin

Moskva bölməsinin katibi 

* * *
Qəzənfər Paşayev bizim nəslə gözəl əxlaqı ilə nümunə

olub, örnəyə çevrilib. O, gözəl ziyalı, gözəl ailə başçısı və g -
zəl əmi ob razıdır. Bü tün məqamlarda adının, milli kimliyinin
qarşısında bu epiteti işlət mək olar.

Qənirə PAŞAYEVA,
Millət vəkili
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* * *
Hamının vətəndaş-alim kimi tanıdığı Qəzənfər Paşayev

haqqında ya zıl mış «Ömrün əbədiləşən illəri» kitabında «Yaxın
dost, gözəl insan, əsl vətəndaş, əqidəli ziyalı» (Sabir Rüstəm -
xanlı) təşbehləri ilə süslənə-süs lə nə təqdim olunan professor
Qəzənfər Paşayev fe no meninin ədəbi mü hitin gözündə və sözün -
də necə canlan dırıl ma sını, necə qiymət lən diril məsini özündə
ehtiva edir. Kitabı oxu duqca qürur hissi keçirirsən ki, belə bir
müasirim var, belə bir azər baycanlı var, belə bir ziyalı var... Əs -
lin  də, Qəzənfər Paşayev yara dıcı şəxsiyyətində, niyyətin də və
istə yin də özündən əvvəlki böyük azərbaycanlı ziyalılara məxsus
ənənə lərin, əqidənin, məs ləkin daşıyıcısına çevrilmişdir.

Qurban BAYRAMOV,
tənqidçi-ədəbiyyatşünas

* * *
Azərbaycan oxucusuna təqdim edilmiş yeddicildlik «Seçil -

miş əsər ləri» Qəzənfər Paşayevin 75 illik ömür yolunun,
zəngin həyat təcrübə sinin, müdriklik və kamilliyinin, zəhmət -
keşlik və fədakar lığının nümu nəsi ki mi meydana çıxmışdır.
Bu, Azərbaycan ədə biy yatşünaslıq elmin  də ilk yed dicildlik
kimi də mühüm əhə miy yətə malikdir...

Fikrimcə, Qəzənfər Paşayev Azərbaycan kərkükşünaslıq
elminin qüd rətli yaradıcısıdır. Nəinki Azərbaycanda, yaxud da
dünyanın başqa bir yerində, hətta Kərkükdə belə kərkükşü -
naslıqda Qəzən fər Paşayevlə müqa yisə edilə biləcək tədqiqatçı
göstərmək çətindir.

İsa HƏBİBBƏYLİ, 
akademik
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* * *
Mənsub olduğu xalqın, millətin tarixi yaddaşını elmi-publisis -

tik yaradı cılığında yaradan və uca tutan, özünəməxsus məktəb ya -
ra  dan nüfuzlu ziyalılardan biri də zəngin dünyagörüşünə, dərin
biliyə, qibtə ediləcək təfəkkürə sahib olan professor Qəzənfər Pa -
şa yevdir.

Akif MUSAYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü

* * *
Azərbaycanın İraqla əlaqələri çox qədimdir. Ölkəmizin bu

qardaş di yar da ilk mədəniyyət və mənəviyyat təmsilçisi dahi
şairimiz Məhəm məd Füzuli olub. Bu gün Qəzənfər Paşayev
həmin missi yanı ləyaqətlə ye ri nə yetirir. O, türkman qardaş -
larımızı bir daha bizə tanıtdı, yenidən doğ malıq köynəyindən
keçirdi – səmimiy yəti, qayğıkeşliyi və böyük təbi  ə ti ilə...

ANAR, 
Xalq yazıçısı

* * *
İnsanın ağlı, zəkası ən böyük gücüdür və Qəzənfər Paşayev

bu gərəkli dəyərlərin, mənəvi gücün daşıyıcılarından, sahib -
lərindən biridir.

Fikrət QOCA,
Xalq şairi

* * *
Qəzənfər Paşayevin fəaliyyətini bir cümlə ilə belə qiymət -

lən dirmək olar: Əbədiyaşar ədəbi-elmi abidə və ya iftixar
doğuran yaradıcılıq.

Qəzənfər KAZIMOV, 
professor
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* * *
«Ana, məni Azərbaycana göndərirlər. – Çox yaxşı, uğur

olsun. Orada Qəzənfər Paşayevi tap. – O mənə nə kömək edə
bilər? – Qəzənfər Paşa   yev sənə Kərkükü tanıdacaq. – Bu, ana -
mın sözü idi. Mən gəlib Qəzən fər Paşayevi elə anamın dediyi
kimi gördüm».

Casim MƏHƏMMƏD,
İraq səfirinin müşaviri
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– Red.: Ağamusa Axundov, Əbdüllətif Bəndəroğlu; rəyçi:
Tofiq Hacıyev. – Bakı: Elm, 2004. – 422 s.

Monoqrafiyada İraq ərazisində yaşayan soydaşlarımızın
ləhcə si nin fo ne  tik, leksik, qrammatik xüsusiyyətləri və lüğət
tərkibi ara ş dırılmış və elmi cəhətdən hərtərəfli öyrənilmişdir.
Əsərdən dilçilər, folklor şü nas lar, tarixçilər, etnoqraflar və
başqa ixtisas sahibləri faydalana bilər lər. Əsər AMEA-nın
Dilçilik İnstitu tunun Dialektologiya şöbəsində ye ri  nə yeti rilmiş
və prof. Q.Paşa ye vin şəxsi hesabına çap edilmişdir.

2007

11. Nostradamusun möcüzəli aləmi. – Bakı: Təhsil, 2007. –
760 s. – 3000 nüsxə. – Təkrar nəşr, 2011. 

Müəllifin üzərində yeddi ildən artıq işlədiyi bu əsər «tale»,
«qismət», «qəzavü-qədər», «alın yazısı», «yazıya pozu yoxdur»
kimi bəşəriyyəti dün   ya bina olandan bəri düşündürən əzəli və
əbədi məsələlərdən bəhs edir. Kitabda Mişel Nostradamusun
beş əsr öncə gördüklərinin və bə yan et dik lərinin möcüzəli
şəkildə yeri  nə yetməsi, özündən çox-çox sonra dün ya ya gələn
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bir çox tarixi şəxsiyyətlərin nəinki adlarının, hətta hakimiy yət
müddət lərinin dəqiq göstərilməsi bizim hələlik dərk edə bil mə -
diyimiz mətləblərdən söz açır. Kitabda Azərbaycanla da bağlı
ma raq lı məsələlər vardır.

2008

12. İraq–türkman folklorunun janrları. – Tehran: «ALP»
yayım, 2008. – 313 s.

2010

13. Borcumuzdur bu ehtiram. Elmi red.: Bəkir Nəbiyev;
rəyçi və ön sözün müəllifi: Nizaməddin Şəmsizadə. – Bakı:
Ozan, 2010. – 200 s. – 300 nüsxə. – Təkmilləşdirilmiş
təkrar nəşr: 2010. – 240 s. – 300 nüs xə; Qəzənfər Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – C. III. – S. 303–491.

Kitabda alimin ünsiyyətdə olduğu, əksəriyyəti ilə illər boyu
dos t luq etdiyi, dünyasını dəyişmiş dəyərli insanlar haqqında
fikir ləri, düşün cələri yer alır. O insanlar ki, örnək olan əməlləri
və müdrik kəlamları ilə bizimlədir.

«Borcumuzdur bu ehtiram» xalq tərəfindən sevilən, unu -
dulmaz insan ların xatirəsinə bir töhfədir.
14. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı. Elmi red. və ön

sözün müəl   lifi: Asif Rüstəmli. – Bakı; Ozan, 2010. – 104 s.
24 səhifə rəngli şəkil; Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri.
– C. IV. – S. 97–150.

Professor Qəzənfər Paşayevin «Ədəbiyyatşünaslıq elmimi -
zin pat ri a r  xı» kitabı görkəmli elm xadimi, «Şöhrət» və «İstiq lal»
orden li, Dövlət mükafatı laureatı (iki dəfə), akademik Bəkir
Nəbiyevin şəxsiyyəti və yara dıcılığı haqqında portret cizgilərdir.
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15. Nəsimi haqqında araşdırmalar. Elmi red. və ön sözün
müəllifi: Bəkir Nəbiyev; rəyçi: Əlyar Səfərli. – Bakı:
Qarabağ, 2010. – 168 s.; Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsər -
ləri. – C. IV. –  S. 1–96.

Kitabda professor Q.Paşayevin Nəsiminin həyat və yara -
dıcılığına həsr etdiyi məqa lələr toplanmışdır. Əsərdə Nəsimi -
nin öldürül mə si və başqa məsələlər yeni faktlarla ortaya
qoyulur. 

2011

16. Dilimiz–varlığımız. Elmi red. və ön sözün müəllifi: Tofiq
Hacı yev; rəyçi: Məhərrəm Məmmədli. – Bakı: Ozan, 2011.
– 208 s. – 250 nüsxə; Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri.
– C. II. – S. 1–140.

Əsər dörd fəsildən ibarətdir: «Dilimiz–varlığımız», «Qürur
duy du  ğu muz tarixi şəxsiyyətlər», «Çağdaş dilçilərimizin
yarad ı cılığından etüd lər», «İngilis dilinin tədrisi problemləri».
Prof. Tofiq Hacıyev ki taba «Azərbaycan kərkükşünaslığının
banisi» ad  lı əhatəli ön söz yazmışdır.
17. Nəsimi haqqında araşdırmalar. –Tehran: Hərimi–Elm,

2011. – 101 s. – 1000 nüsxə.

2012

18. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. C. I. – Red.: Azad Nəbi -
yev; Dr. Əbdül  lətif Bəndəroğlu, Ayaz Vəfalı; rəyçilər: Paşa
Əfən di yev, Va qif Yusifli; Dr. Şəmsəddin Kuzəçi. – Bakı:
Yazıçı, 2012. Müəl lif dən. – S. 5–6.– İraq–türkman folk-
loru. Şah əsər. – S. 9–10 (Əb dül     lətif Bən dər oğ lu); Giriş –
S.11–16; I fəsil. İnamım mə nim, həyatım mə nim. Ar xa -
ik janrlar; İnanclar; Yemindlər; Dual ar və bəddualar; Fallar.
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– S. 17–47; II fəsil. Xalq mərasim və nəğ mə ləri; Dini
bayram və nəğ mə  ləri; Məişət məra sim və nəğmələri; Yas
mə rasim və nəğmələri; Toy məra sim və nəğ mə ləri. – S. 48–
79; III fəsil. Lirik növ. – Xoyratlar və ma ni lər; Xalq
havala rı; Xorvat havaları; Xalq mahnıları; Aşıq havaları;
Beşik nəğ mə lə ri; Bayatı–tapmacalar. – S. 79–161; IV fəsil.
Epik növ. Das   tan lar; Nağıl lar; Ata lar sözləri və məsəllər;
Tapmacalar; Lətifələr; Son söz əvə zi; Qay naqlar. – S. 162–
298. Altı il Dəclə və Fərat sahillə rin də. Re dak torlar: Ayaz
Vəfalı, Ərşad Hürmüzlü; rəyçi: Vaqif Yusifli. – Bakı:
Yazıçı, 1987. – 232 s. – İraq necə yaxın olur. – S. 301–303
(Eş qi  mi tərif lə yib heç kəsi aldatmıram. – S. 304–308; Bağ
yeri Bağ dad. – S. 308–311; Bağ  dad bu gün. – S. 312–323;
İraqın bu gü nün dən etüd lər. – S. 324–330; Xur ma bağ ları.
– S. 330–331; Bay ramlar, yeməklər. – S. 332–334; Ürəyi
ya nan gəl bəri. – S. 335–338; Bir az da təhsildən. – S. 338–
340; Mədə niy yət mərkəzi şəhər ləri. – S. 341–356;
Füzulinin nə və-nəti cə  ləri ara  sın da. – S. 356–409; Adətim
mənim, həya tım mənim. – S. 410–425; Ailə, nikah, toy
adət lərindən. – S. 425–431; Böyük gü nah–kiçik günah.
– S. 431–436; Kababçı Mustafa. – S. 436–437; Adəm–
Həv va nişa nəsi. –   S. 438; Tovuz quşuna sitayiş. – S. 439;
İnam lar. – S. 440–453; Əsr lərin izləri var bu yerdə. – S. 454–
460; Dost dos ta tən gə rək. – S. 460–466; Sər vət xalqın
əlində olanda. – S. 466–471; Hər prob  le min ar xa sın da qa dın
durur. – S. 471–476; Xita bət kür süsü. – S. 476–477; Dost  lar
se vən də sevinir, kədər lənəndə kədər lənirik. – S. 477–478;
Şayva–şaabi. – S. 478–480; Çöl ərəbləri. – S. 480–488;
Adət bənzərsiz, həyat bənzərsiz. – S. 488–493; Xəncəri
sıyırıb yekən ye di  rirlər. – S. 494–497; Qılıncları pa rıl dayır,
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amma kəsmir. – S. 497–498; Adam öldürmək cinayət yox,
borc imiş. – S. 498–501; Nikah. – S. 502–503; Qoşulub
qaç maq. – S. 503–505; Əfsanəyə bənzər hə qi  qət lər.
– S. 505–515; On il dən sonra. – S. 515–523; Vətən həsrəti,
övlad dər di. – S. 523–527; İraq bizə iraq deyil. – S. 528–
536; Ömrün əbədi ləşən illə ri. – S. 537–547 (Qasım
Qasımzadə); Mü əl lif haq qın da. – S. 548–552.

19. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. C. II. – Redaktorları: Ağa -
mu sa Axun  dov, Tofiq Hacıyev, Mustafa Arqunşah; rəy -
çilər: Qəzən fər Kazı mov, Məhərrəm Məmmədli. – Bakı:
Təhsil, 2012. – 536 s.

Kitabın içindəkilər: I fəsil. Dilimiz–varlığımız. Kitabi-
Dədə Qor  qud, İraq–türkman ləhcəsi və ədəbi dilimiz. – S. 25–
34; Azər bay can di li   nin qərib dialektləri. – S. 35–38; ABŞ-da
Azərbaycan dilinə da ir araş        dır malar. – S. 39–45; İraq–türkman
tarixinə və dia lek tinə bir baxış. – S.46–68; II fəsil. Qürur
duyduğum tarixi şəx siy yətlər. M.Kazım   bə yin gör kəm li şəx -
siy  yət kimi yetiş mə sin də dillərin əhə miy yəti. – S. 69–72;
M.F.Axun do vun həyatında dil lə rin rolu. – S. 72–77; Türko -
logiya el mi   mi   zin patriarxı (akade mik M.Şirə li yev–100).
– S. 77–85; III fəsil. Çağ daş dilçilə ri mi zin yara dıcılığın dan
etüdlər. Türkologiya elmi mi zin iftixarı. – S. 86–94; Çox şa xə li
yaradıcılıq yolu. – S. 95–102; Gələ cək nəsil  lərə ya di  gar.
– S. 102–105; Tarixdə qalacaq abidə bir əsər. – S. 106–111;
Ta nın mış pedaqoq və alimin uğurları. – S.111–117; IV fə sil.
İngilis dilinin təd ri si problemləri. Xarici dil və dərslik şünas -
lıq. – S.118–120; İngilis di lin də dərslik. – S. 121–124; Xarici
dillərin təd ri sin də ölkə şü naslıq ele ment lərindən istifadəyə dair.
– S. 124–129; Müəl lif haq qın da. Paşayev Qəzənfər Məhəmməd
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oğlu. – S. 130–135; Müəllifin monoq ra fik tədqi qatları. Qay-
naqlar. – S. 136–140. Könül dən-könülə yol lar gö rü   nür. –
S.143–144; İraq azəri ləri. – S. 145–152; «Kər kük ba ya  tı ları»
kita bına son söz. – S. 153–160; Kər kük azəriləri. – S. 160–
165; Dost  lu ğa həsr olunmuş ömür. – S. 166–169; İraq bizə iraq
deyil. – S. 169–172; Dəc  lə–Fərat sahil lə rində. – S. 172–176;
«Kərkük ata lar sözü» ki ta  bına ön söz. –   S. 177–178; Bağdad
səfəri. – S. 178–183; İran körfəzi mə sə  lə sinin kö kü və məğzi.
– S. 184–190; Füzulinin məzarı haqqında şayiə və həqi qət.
– S. 190–192; Nisgilimiz, nigaran çılığımız. – S. 193–195; Şa -
i  rin məzarı ilə bağlı həqiqətlər və şayiələr. – S. 196–198. İraq–
Azər    bay can ədəbi əlaqələrinə bir baxış; Foklorumu zun qüdrətli
rolu. – S. 207–238; Bağ dad dan yeni töhfə ilə. – S. 239–242; İraq
bi  zə iraq de yil. – S. 243–244; İraqlı şəhidlərin qanı torpa ğı  mız -
da na  haq axmayıb. – S. 244–246; Folklorumuzun öyrənil məsi.
– S. 247 –251; Həsrət–vüsal yol la   rın da. – S. 251–257; Kərkük
tapma ca ları haq  qında. – S. 257–263; Az get dim, üz get dim…
– S. 264–266; Qan və qələm qardaşımız. – S. 266–271; Döyüş -
kən poe ziya. – S. 271–274; Azerbaycan’dan gelen dost sesi.
– S. 274–276; Kər kük dialektinin fone tikası. Bir neçə söz.
– S. 280–281.; Mate rial toplanılmış şəhər, qəsəbə, rayon və
kənd adlarının ixti sarı. – S. 282; Transkripsiya. – S. 283.
Kərkük dialektika sının foneti kası. I fə sil. Sa it   lər və onların
variantları. – S. 284; Uzun saitlər. – S. 284–288; Qısa sait lər.
– S. 288–290; Diftonqlar. – S. 290–291; Saitlərin əvəz lənməsi.
– S. 293–300; Ahəng qanunu. – S. 300–307; Sait lərin düşü  mü.
– S. 307–309; Heca artı mı və heca düşümü. – S. 309–311;
II fə sil. Samitlər. – S. 312–313; Samit lərin İraq–türkman ləhc ə sin -
də müşa hi də edi lən variantları haqqın da. – S. 313–318; Sa mit  lərin
əvəz lən məsi. – S. 318–336; Sa  mit  lərin artı mı. – S. 336–340;
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Samitlərin düzü mü. – S. 340–345; III fə sil. Fonetik hadisələr.
– S. 345; Assimilyasiya. – S. 345–350; Dis si mil ya si  ya.
– S. 351; Yer dəyişmə. – S. 351; Yanaşı yer dəyişmə. – S. 355–
360; Vur   ğu. – S. 361–364; Mətnlər. Mənim öm rüm nalı mın
için   də yazı lıb dı. – S. 365–367; Yola nərdivan ataq. – S. 367–
370; Toy adət lərindən. – S. 370–373; Qərəclər. – S. 373–374;
Otraxçılıq. – S. 374; Söhbət. – S. 374–377; «Molla Nəsrəd -
din»in lətifə lə rin dən. – S. 378–380; Tap  ma ca lar. – S. 380–382;
Bəddualar. – S. 382; Yemindlər. – S. 382–383; Salam lar.
– S. 383; Atalar sözləri. – S. 383–385; Baya tı lar. – S. 385–389;
Saz la ma   lar. – S. 390–425; Lüğət. – S. 426–514; Müəl lif haq -
qın  da. – S. 515–517. Professor Qəzənfər Paşayevin çap etdir -
diyi əsər  lə rin üz qabığı tarixi ardıcıllıqla təqdim olunur.
– S. 521–532.  

20. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. C. III. – Bakı: Təhsil,
2012. – 512 s.

Kitabın içindəkilər: Kərkük folklorunun janrları. Abidə
bir əsər (prof., dr. Mahir Naqib. Türkiyə, Erciyes Universiteti,
Kay seri). – S. 7–11; Giriş. – S. 12–31; I fəsil. Mərasim folk-
loru. – S. 32; İlkin janrlar. – S. 32; İnanclar. – S. 32–44;
Yemindlər. – S. 44–46; Dualar və bəddualar (alqış və qarğışlar).
– S. 46–58; Fallar. – S. 58–60; Xalq mərasimi və nəğ    mə ləri. –
S. 60–71; Dini bayram və nəğmələr. – S. 71–73; Məişət mə  ra     -
sim və nəğmələri. – S. 73; Yas mərasim və nəğmələri. – S. 74–
79; Toy mə rasim və nəğmə ləri. – S. 80–92; II fəsil. Lirik növ.
– S. 93; Xoyratlar və manilər. – S. 93–138; Xoyrat üsulları.
– S. 138–146; Xalq tür küləri.– S. 147–157; Beşik nəğmələri.
– S. 158–166; Bayatı–tapma ca l ar. – S. 166–172; III fəsil. Epik
növ. – S. 173; Nağıllar. – S. 173–192; Atalar söz  ləri və
məsəllər. – S. 194–227; Tapmacalar. – S. 227–241; Lətifələr.
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– S. 241–261; Dastanlar. – S. 261–279; Nəticə. – S. 280–283;
Qay naq lar. – S. 284–302. Borcumuzdur bu ehtiram. Unu -
dul mazlar haqqında uvertüra (Niza  məddin Şəmsizadə).
– S. 306–310; Xilaskar. – S. 311–313; Səməd Vurğunun dünya
şöhrəti. – S. 314–318; İki zirvədən biri. – S. 319–333; Sağ -
lığında heykəlləri ucal dı lan feno men insan. – S. 334–344; O,
xalqın ümid və güvənc yeri idi. – S. 345–350; Abbas müəllimi
anarkən. – S. 351–365; Ədə biy yatşünaslıq elmi mizin ifti xarı.
– S. 366–374; Son şə kil. – S. 375–378; Nəcabətli adam.
– S. 379 –381; Həlim xasiy yətli, dağ vü qar lı. – S. 382–385;
Bağ daddan ağır xə bər. – S. 386–390; Ömrüm sən siz ol ma  sın.
– S. 391–393; Hüseyn Arif dün yası. – S. 394–398; Öyün mə  yə
haq  qı olan şair. – S. 399–410; Fər man Kərimzadə. – S. 411–
413; Nəs ri  mizdə İsi Məlik za də nəfəsi. – S. 414–416; «Bir də
görü rəm ki, açılan solur». – S. 417–421; O, müd rik lik zir -
vəsində bər qə rar olmuşdu. – S. 422–428; Azərbay canın qoca
qar talı. – S. 429–433; Natiqlər yetişir, şa ir   lər do ğu   lurlar.
– S. 434–437; He yif sə nə, Bəndəroğlu. – S. 438–444; Bö yük
nəğməkar da köçdü dün yadan. – S. 445–448; Ayrılığa dözmək
ol mur. – S. 449–455; Xati rə yə dö nən ömür. – S. 456–457; Hər
bir dərd dən betər ayrılıq... – S. 458–463; Bilməz idim ayrılıq
var... – S. 464–466; Yax şılar ölmür. –  S. 467–470; Son görüş.
– S. 471–473; O da Bakı həs rətilə ya şa yır dı. – S. 474–476; Ye -
ri görünən vicdanlı alim, yaxşı dost. – S. 477–480; O, tə mən -
na sız in san, dəyərli dost idi. – S. 481–484; Gödək ol  du öm rün
sə nin. – S. 485–491; Müəllif haqqında. – S. 492–493; Müəl  li -
fin çap olun muş əsər ləri. – S. 494; Müəllifin tərtib etdiyi
kitabların gös təricisi. – S. 495–496. 

21. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. C. IV. – Bakı: Təhsil,
2012. – 544 s. 
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Kitabın içindəkilər: Nəsimi haqqında araşdırmalar.
– İmadəddin Nəsi mi nin 640 illiyinə töhfə. Elmi redaktoru və
ön sözün müəl lifi: Bəkir Nəbiyev; rəyçi: Əlyar Səfərli. – Bakı:
Qarabağ, 2012. – 168 s.; Bir neçə söz (Bəkir Nəbiyev).
– S. 7–10; Nəsimi divanının İraq nüsxəsi və na mə lum şeirləri.
– S. 11–32; Nəsiminin həyat və yaradıcılığına yeni ba xış.
– S. 33–44; Axtarışlar. – S. 44–48; Şeyx Nəsimi: tarixi həqiqətlər,
hə yə can  lı anlar. – S. 49–76; İraq divanı və biz. – S. 77–88;
Nəsimi irsi nin təd qi qi və nəşri tarixinə bir nə zər. – S. 89–96;
Ədəbiyyat şü nas lıq el    mi  mi zin patriarxı. Elmi re dak toru və
ön sözün müəllifi Asif Rüs təmli. – Bakı: Ozan, 2010. – 104 s.
Patriarxın payızı (Asif Rüstəm li) – S. 99–104; Nə yaxşı
dünyada yaxşı var imiş. – S. 105–107; Tarix qurub-yara dan   -
ları yaşadır. – S. 108–115; Böyük yolun yolçusu. – S. 115–120;
Tari xi səfərin bəhrəsi. – S. 121–125; Yarıməsrlik gərgin əmə -
yin bəh  rəsi. – S. 126–137; Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin tən -
tənəsi. – S. 138–144; Ədə biy yatşünaslıq elmimizin patriarxı.
– S. 145–150. Sevə  rək ya şa   yan lar. El çin haqqında düşün -
cələrim. – S. 153–155; Elçi nin sə  nət dün     yası. – S. 155–165;
Elçin və peyğəmbərcəsinə de yil  miş söz lər. – S. 165–169; İtir -
diklərimiz və qazandıqlarımız. – S. 169–179; Bir daha El  çi   nin
«Sosi a lizm bizə nə verdi?» əsəri barədə. – S. 179–187; «Teles -
kop»dan görü nən dünyamız. – S. 187–191; Taleyi doğu lu şun -
dan müəy yən  ləş di ri lən insan. – S. 191–195; Möcüzə adam.
– S. 197–200; Elmi mi zin yanar şam la  rından biri. – S. 200–203;
Elm fədaisi. – S. 203–209; Şair Nəriman Həsən zadəyə açıq
məktub. – S. 209–214; Azərbay can xalq ədə     biyyatı. – S. 215–
220; Folklorumuzun mötəbər tədqiqatçısı. – S. 220–224; Hər
kim yüz il yaşamasa... – S. 225–230; Əbə diyyətə apa ran yollar.
– S. 231–236; «Koroğlu»nu yadelliləşdirmə cəhdi əbəsdir.
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– S. 236–240; Ədəbi-elmi əlaqələr. Kərkük şairləri. – S. 243–
245; Əbdül xa  lıq Baya tı. – S. 245–246; Nəsrin Ərbil. – S. 246;
Xançı. – S. 246; Al dan mı şıq. – S. 246; Mənə Məcnun, ona
Leyla dedi lər. – S. 248; Hanı. – S. 248; Mə həb  bətdən doğan
əsər. – S. 249–253; Yazıçıya el məhəb bəti. – S. 254–256; Bö -
yük maraq. – S. 257–265; Çağ daş türk poeti kasının tədqiqi. –
S. 266–274; Xalq şairi Rəsul Rza. – S. 275–281; Əbədiliyə
aparan yolun yo rulmaz yolçusu. – S. 281–287; Qibtə ediləsi
həqiqət sal na məsi. – S. 288–298; Azərbay can–İran ədə bi
əlaqələri. – S. 298–302; Con Steyn bek və Azərbaycan ədə biy -
yatı. – S. 303–306; Kərkük dün ya sı. Kər kük folklorşünasları.
– S. 309–320; Xoyratlar, ədəbiy ya tımız və folk  lor şü nas lıq
elmimiz haqqında. – S. 321–328; Uzaq və doğ ma ellər.
– S. 329–332; Bir ömür dən səhifələr. – S. 333–337; Kər kük -
dən gələn qar daş səsi. –  S. 337–349; Bitib-tükənməyən incilər
xəzinəsi. – S. 350–400; Ürək  dən gə lə ni deməsən olmur (Pub-
lisistik yazılar); Biz hazır!. – S. 403–405; Hər xalqın öz adəti.
– S. 405–412; Mənəvi körpü. – S. 412–416; Azər bay  can
xalçaları Amerikada. – S. 417–418; Xət aişünas lığa yeni töh fə.
– S. 418–420; Silinməz tarixdən izi şai rin... – S. 420–445;
Ürək dən gə lə ni de  məsən olmur. – S. 426–428; «Azer bai jan
inter nati o nal» və Azər  bay can re al lığı. – S. 429–434; Lenin -
qrad məktəbinin yetiş dir  məsi. – S. 434–438; Dost haqqında
dost sözü. – S. 438–442; İla hiy yatçı və ədə biy  yat şünas alim.
– S. 443–445; İrsə məhəb bətlə. – S. 445–450; Flo ra Xəlil zadənin
pub    li sis ti ka sına bir nəzər. – S. 451–461; Dostun köh nəsi...
– S. 461–462; Ya rım əsrlik yolun yorul maz yolçusu. – S. 463–
472; Saz lı-söz lü dünya mız dan. Azərbay can xalqının mədəniy -
yət tari xində aşıq sənətinin yeri və rolu. – S. 475–478; Qoşa qala
qapsından baş layan mə həb bət. – S. 479–484; Aşıq şeir şəkil -
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ləri və Mikayıl Azaflı. – S. 484; Ək bə rin bülbülü sus  du ran
səsi. – S. 496–501; Xanların sazın dan və sö zün     dən doymaq
ol mur  du. – S. 502–505; Tarixə çevrilən iki görüş. – S. 505–
511; Keş mə keş li yo lun yolçusu. – S. 512–518; Xalq ruhu ilə
qay    nayıb-qarışan poe ziya. – S. 518–522; Müəl lif haqqında.
– S. 523–528. 

22. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. C. V. – Redaktorları: Tey-
mur Bün ya dov, Asif Rüstəmli; rəyçilər: Ərşad Hürmüzlü,
Sərvaz Hüsey n oğlu. – Bakı: Təhsil, 2012. – 624 s.

Kitabın içindəkilər: Deyilən söz yadigardır. – S. 7–160. (Bu
bölmədə el sənətkarları Mikayıl Azaflı, Hüseyn Bozalqanlı, Nə -
cəf Əlimərdanlı, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Zəlimxan
Ya  qub, görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri Budaq Budaqov,
Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Abbas Zamanov, İsa Həbibbəyli,
Üzeyir Hacıbəyli, Səməndər Rzayev və başqaları haqqında yazı -
lar əksini tapıb); Məktublar. Tarixə çevrilən yaddaş bölmə -
sində Səd nik Paşayeva, Elçinə, Allahşükür Paşazadəyə, Əbülfəs
Qarayevə, İsa Həbibbəyliyə, İntiqam Qasımzadəyə, Ağaverdi
Paşa yevə və başqalarına ünvanlanan məktubları işıqlandırılıb.
– S. 163–212; Həqiqətin özü adlı «Müsahibələr» bölməsində –
Azər bay candakı Kərkük. – S. 215–219; Ürəyinin qanı ilə...
– S. 220–231; Azadlığımızın tə məli qoyulan gün. – S. 232–235;
Dili bütün xalq qorumalıdır. – S. 236–239; Mənim iki vətənim
yox, ikinci vətənim var. – S. 240–245; Mənə çox yüksək və   zi      fələr
təklif olunub. – S. 246–258; Bu sevda bitən deyil. – S. 259–263;
İraq dakı 2.5 milyon azəri türkü. – S. 264–266; Bir bütövün parça -
ları. – S. 276–273; Füzulinin qəbri köçürülməyəcək. – S. 274–
277; Türk    mən ba  şı Füzulinin nəşini kimdən istəyəcək?. – S. 278–
285; Nəsi mi kafir deyil di. – S. 286–290; İnsan bir gün işləməsə,
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qocalar.... – S. 291–296; Ta rix xalqın qəhrəmanlarını və yaradıcı
adamlarını əbədi yaşadır. – S. 297–300; Hər bir xalqın azadlığı
hər bir halda ona veril mə li dir. – S. 301–305; Azər bay canın
güneyi, quzeyi və İraq türkmanları bir bütö vün parça larıdır.
– S. 306–310; Nostrada musun Qarabağ mü na    qi  şəsi ilə bağ  lı iki
katreni var. – S. 311–316; 70 il Dəclə–Fərat sahil lə rin də. – S. 317–
323; Tanınmış alimlə səmimi söhbət. – S. 324–330; Elmi mi zə
tə mən  nasız xidmət böl mə sində doktor luq və nami zədlik disser -
tasi ya la rına rəsmi oppo net rəyləri əksini tapıb. – S .333–540;
«Mə   qa  lə lər»də aşa ğıdakılar işıq lan dırılıb: Gör ürəyim nə deyir
(Zəlimxan Ya qu bu dü şü nər kən). – S. 543–551; Ozan–aşıq sənəti -
nin me mar  la rından bi ri. – S. 552–558; Qoy ölüm sevinməsin.
– S. 559–562; Elçinin folklor dün  ya sı na bir baxış. – S. 563–592;
Müəllif haqqında. – S. 595–600.

23. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. C. VI. – Redaktoru: Zey-
dulla Ağa yev; rəyçi: Müşfiq Babayev. – Bakı: Təhsil, 2012.
– 680 s.

Kitabın içindəkilər: Aleksandr Düma. Qafqaz səfəri. İn-
gilis və fran sız dilindən tərcümə edənlər: Qəzənfər Paşayev,
Həmid Ab ba sov; redak  toru: Rauf İsma yılov. – Bakı: Yazıçı,
1985. – 142 s.; Aleksandr Dü ma Azərbay canda. – S. 7–11;
Dərbənd. – S. 12–29; Qafqazın nəhəng qa la   sı. – S. 30–39; Şah
Abbas karvansarası. –  S. 40–50; Bakı. – S. 51–57; Ba kı   nın
ətraf yer ləri. – S. 58–84; Əlvida, Xəzər dənizi. – S. 85–113;
Şa ma  xı–Nuxa. – S. 114–138; Nuxa. Kü çə lər. Bazar. Sərrac lar.
Xan sa ra yı. Nuxa dan ayrılarkən. – S. 158–170; Necə yaşa -
yasan – yüzü haq la ya san. İngilis dilindən tərcü mə edəni və
ön sözün müəllifi: Qəzənfər Paşa yev; məslə hətçi və son sözün
müəllifi: Mehdi Sultanov. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 212 s; Yüzü
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haqla mağın sirri. – S. 173–176; Minnət dar lıq. – S. 177–179;
Dün       ya nın ən ixtiyar qadınının hüzurunda. – S. 180–193;
Antropo loq Qaf qaza gedir. – S. 194–203; Qafqaz və onun
xalqları. Qaf  qaz  lılar kim  lər dir? – S. 204–207; Bitkilər və hey-
vanlar aləmi. –    S. 207–208; Epik qruplar. – S. 208–209;
Şimali Qafqaz, Cənubi Qaf qaz. – S. 210; Bə dən quru luşları. –
S. 211–212; Dillər. – S. 212–215; İnsan məs        kən salır. – S. 215–
227; Doğrudanmı onlar bu qə dər uzun yaşa mış lar? Uzun ömür -
lülüyün demoqrafiyası. – S. 228–232; Yaşı təyin edən və
təsdiq lə yən me tod lar. – S. 232–242; Ekoloji zonalar. – S. 242–
263; Yax  şı ev sahi bi və ləyaqətli qonaq. Qonaq pər vərlik və
davranış qay  da la rı. – S. 264–283; Xalq təbabəti. –   S. 286–300;
Musiqi və təbabət. – S. 300–301; Qida və uzun ö mür lü lük.
– S. 302–326; Xəlvətdə kef-ləz zət, aş kar  da biabır çılıq. – S. 327–
336; Ailə, keçmişin böyük, bu günün kiçik ailə qrup ları.
– S. 373–360; Qafqaz toyları. – S. 360–390; Həyatın ahən   gi.
– S. 391–398; Aqata Kristi. Mavi qatarın sirri. – Bakı: Sabah,
1995 – 248 s. Qətl-qarət romanları kraliçası (Qəzənfər Paşayev).
– S. 405–415. I fəsil–XXXVI fəsillər. – S. 405–658.

24. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. C. VII. – Ön söz: Mahir
Naqib; re dak  torlar: Əzizə Hacıyeva, Nigar Vəliyeva; rəyçi:
Ab bas Abba sov. – Bakı: Təhsil, 2012. – 608 s.

Kitabın içindəkilər: Жанровый состав иракско–турк-
мен ского фольк  лора. Перевод: Владимир Гафаров; ре-
дактор: Гюль рух Али бейли; рецензент: Гейдар Оруджов. –
Баку, 2003. – 128 с.; Seçil miş əsərləri. C. VII. Махир Нагиб.
Мону мен тальный труд. – С. 7–13; Вве       де ние. –С.13–30;
Глава I. Архаичные жанры, обрядовой фольклор и его
поетика. – С. 31–52; Глава II. Лирические жанры.– С. 53–
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73; Глава III. Про за и ческие жанры. – С. 74–111; Выводы.
– С. 122–115; Статьи на русском языке. Дюма на Кав-
казе. – С. 119–150; Лю  бовь народа к поэту. – С. 151–153;
Ярый поборник рус ско го языка. – С. 154–159; Двигатели
познания. – С. 159–162; Вто рая револ     ю ция преподавании
иностранного языка. – С. 163–168; «Пу те   шест вие на Кав-
каз» А.Дюма. – С.169–180; Краткая справка об Ира   ке. –
С.181–194; İrak–turkman folklor çulu ğunun yaratılmasına bir
bakış. – S.195–204; Article and translations in English.
– C. 207–287; Azerbai ja ni literature in the transition rediod
towards clobali za tion. – C.288–312; All about England
(Mатериалы стра   но  ве де ния в пре  по да  вании английского
языка.) – С. 315–344; Prominet people. – C. 425–456; Dərk
olnumayan aləm: Ömür ki tabı. – S. 459–462; İlahi ver gi.
– S. 463–487; Müqəddəs Malaxiya. – S. 487–488; Ranio Nero.
– S. 488–489; Filip Paraseeç. – S. 489–490; Matar Tarabiç.
– S. 490–491; Mor qan Ro bert son. – S. 491–493; Edqar Keys.
– S. 493–495; Cin Dik son. – S. 495–497; Vanqa Dimitr Qusterova.
– S. 497–500; Allah adamı Dimit   ri Du du  man. – S. 500–501; Mario
de Sabato. – S. 501–521; Nоtrada mu sun 2000-ci ilə görücülüyü.
– S. 521–524; İngi lis dilindən tərcü mələr: Se za   ra məktub. – S.
527–535; Açıqlama. – S. 536–555; Görü  cü nün görü cü barə də
düşüncələri. – S. 556–562; Vanqa ilə müsa hibə. – S. 563–566;
Döv        lət baş çı ları və astro loqlar. – S. 567–568; M.F.Axund  za dənin
ədəbi tənqidi (İrəc Parsinecad). – S. 569–590.

24 a. Elçin haqqında düşüncələrim. – Bakı, Təhsil, 2013. –
144 s.

Əsərdə Elçinin sənət dünyası müxtəlif aspektlərdən
tədqiqata cəlb olun muşdur.
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TƏRTİB ETDİYİ KİTABLAR
1968

25. Kərkük bayatıları. – Bakı: Azərnəşr, 1968. – 184 s. –
18.000 nüsxə. – Rəsul Rza ilə birlikdə.

1971

26. «Arzu–Qənbər» dastanı. – Bakı: Gənclik, 1971. – 32 s.
– 5000 nüsxə.

1973

27. Kərkük mahnıları. – Bakı: Gənclik, 1973. – 48 s. –
10.000 nüsxə.

1978

28. İraq–Kərkük atalar sözləri. – Bakı: Azərnəşr, 1978.
– 76 s. – 25.000 nüsxə.

1984

29. İraq–Kərkük bayatıları. – Bakı: Yazıçı, 1984. – 352 s. –
30.000 nüsxə.

30. Kərkük tapmacaları. – Bakı: Gənclik, 1984. – 38 s. –
5000 nüsxə.

1987

31. Kərkük folkloru antologiyası. – Bakı: Azərnəşr, 1987. –
368 s. – 40.000 nüsxə.

32. Nəsiminin İraq Divanı. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 337 s. –
15.000 nüsxə.
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1990

33. Kərkük folkloru antologiyası / Təkrar nəşr. – Bakı:
Azərnəşr, 1990. –  368 s. – 40.000 nüsxə.

1991

34. Göylər unutmuşdu yağacağını (Ə.Bəndəroğlunun şeirləri
və poe ma ları). – Bakı: Yazıçı, 1991. – 126 s. – 5000 nüsxə.

1999

35. Azərbaycan folklor antologiyası (İraq–türkman cildi). –
Bakı: Ağrıdağ, 1999. – 468 s. – 1000 nüsxə. –
Ə.Bəndəroğlu ilə birlikdə.

2001

36. Çağdaş İraq şeirindən seçmələr. – Bakı: Elm, 2001. –
108 s. – 500 nüsxə. – Ə.Bəndəroğlu ilə birlikdə.

37. Yolun sonunadək (Ə.Bəndəroğlunun şeirlər toplusu). –
Bakı: Elm, 2001. – 62 s. – 300 nüsxə.

2004

38. Hüseyn Arif–80. Portret kitab. – Bakı: Bakınəşr, 2004. –
64 s. – 400 nüsxə. – Gülzar İbrahim qızı ilə birlikdə.

39. İsi Məlikzadə–70. Portret kitab. Bakı: Bakınəşr, 2004. –
32 s. – 150 nüsxə. – Gülzar İbrahimqızı ilə birlikdə.

2005

40. Bəkir Nəbiyev–75. Portret kitab. – Bakı: Bakınəşr, 2005.
– 68 s. – 400 nüsxə. – Gülzar İbrahimqızı ilə birlikdə.

41. Əlibala Hacızadə–70. Portret kitab. – Bakı: Bakınəşr,
2005. – 72 s. – 400 nüsxə. – Gülzar İbrahimqızı ilə birlikdə.
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42. Fikrət Qoca–70. – Portret kitab. – Bakı: Bakınəşr, 2005.
– 82 s. – 400 nüsxə. – Gülzar İbrahimqızı ilə birlikdə.

43. Tofiq Bayram–70. Portret kitab. – Bakı: Bakınəşr, 2005.
– 72 s. – 150 nüsxə. – Gülzar İbrahimqızı ilə birlikdə.

2007

44. Ağlayan çox, gülən hanı? (Rəsul Rzanın şeirlər toplusu).
– Kərkük: «Arabka» basın Evi, 2007. – 182 s. – 500 nüsxə.
Çap edən: Ə.Bəndəroğlu.

45. Mahmud və Məryəm (Elçinin romanı). – Kərkük: «Yurd»
ya yım  la rın dan, 2007. – 215 s. – 500 nüsxə. –
Ə.Bəndəroğlu ilə birlikdə.

2008

46. Qoca Azaflıyam (Mikayıl Azaflının şeirlər toplusu). –
Bakı: Nurlan, 2008. – 760 s. – 1000 nüsxə. – Maral Azaflı
ilə birlikdə.

2009

47. Azərbaycan folklor antologiyası. – İraq–türkman cildi. –
Bakı: Nurlar, 2009. – 436 s. – 500 nüsxə. – Ə.Bəndəroğlu
ilə birlikdə.

2013

48. Qoca Azaflıyam (Mikayıl Azaflının şeirlər toplusu). – Tək -
rar nəşr. – Bakı: Elm və təhsil, 2013. – 760 s. – 500 nüs xə.
– Maral Azaflı ilə birlikdə. 

48 a. Aydın Çobanoğlu. Ömrün etməyəcək vəfa – dedilər.
– Bakı: Elm və təhsil: 2013. – 250 s. – 500 nüsxə.
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TƏRCÜMƏLƏRİ
1985

49. Aleksandr Düma. Qafqaz səfəri (ingilis və fransız
dillərindən tərcü mə). – Bakı: Yazıçı, 1985. – 140 s. –
40.000 nüsxə. – Həmid Abbasov ilə birlikdə.

1989

50. Sula Benet. Necə yaşayasan, yüzü haqlayasan. – Bakı:
Yazıçı, 1989. – 212 s. – 25000 nüsxə (ingilis dilindən
tərcümə).

1995

51. Aqata Kristi. Mavi qatarın sirri. – Bakı: Sabah, 1995. –
248 s. – 2500 nüsxə (ingilis dilindən tərcümə).

2012

52. Professor İrəc Parsinecad. M.F.Axundzadənin ədəbi
tənqidi / Azər bay   can. – 2012. – № 2. – S. 168–176; Qəzən -
fər Paşayev // Seçilmiş əsərləri. – C.VII. – 2012. – S. 569–
590 (ingilis dilindən tərcümə).
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MƏQALƏLƏRİ
1966

53. Könüldən könülə yollar görünür // Azərbaycan gəncləri.
– 1966. – 20 may; Vurğun ömrü. – Bakı: Azərnəşr, 1982.
– S. 103–104. Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. II. – S. 143–144. 

Məqalə Səməd Vurğuna həsr olunub.
1967

54. Bağdad səfəri // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967.
– 10 iyun. – S. 8.; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. II. – S. 178–183. 

55. Biz hazır // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 25 mart.
– S. 6.; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. IV.
– S. 403–405.

Orijinaldan tərcümə problemlərinə həsr olunub. 
56. İraq azəriləri // Elm və həyat. – 1967. – № 4. – S. 26–28;

Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 145–152. 

57. Uzaq və doğma ellər // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967.
– 18 noyabr. – 15 s.; «Qardaşlıq» dərgisi. – 1969. – № 3–4;
Q.Paşayev. Seçil miş əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 329–332. 

1968

58. Az getdim, üz getdim // Bakı. – 1968. – 27 dekabr;
Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. – C. II. – S. 264–266.
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59. «Kərkük bayatıları» kitabına son söz // Bakı: Azərnəşr,
1968. – S. 175–182; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. II. – S. 153–160.

60. Kərkük şairləri // Ulduz. – 1968. – № 7; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 243–249.

1969

61. Kərkük azəriləri // Azərbaycan. – 1969. – № 2. – S. 204–
208; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II.
– S. 160–165. 

62. Uzaq və doğma ellər // «Qardaşlıq» dərgisi. – 1969.
– № 3–4.

1970

63. Nəğmələr qəlbə axır // Ədəbiyyat qəzeti. – 1970. – may;
Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 201–207.

1971

63 a. Bir ömürdən səhifələr // «Arzu–Qənbər» dastanı. –
Bakı: Gənc lik, 1971. – S. 5–9; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. –  C. IV – S. 333–337. 

Görkəmli kərküklü folklorşünas alim Əta Tərzibaşıya həsr
olu nub.
64. Dostluğa həsr olunmuş ömür // Ədəbiyyat və incəsənət.

– 1971. – 28 avqust. – S. 14–15; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 166–169. 

Nərminə Məmmədova ilə həzin Kərkük mahnılarını oxu -
yan, filolo giya elmləri namizədi, kərküklü Dr. Sinan Səidə həsr
olu nub.
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65. Hər xalqın öz adəti... // Bilik qəzeti. – 1971. – 25 mart
– 1 aprel; Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. IV.
– S. 405–412. 

İngilis adət-ənənələrinə həsr edilib.
66. Xarici dil və ölkəşünaslıq // Azərbaycan müəllimi. –

1971. – 20 oktyabr; Qəzənfər Paşayev. Dilimiz–varlığımız.
– Bakı: Ozan, 2011. – S. 169–173; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 118–120. 

67. İngilis dilində dərslik // Azərbaycan müəllimi. – 1971. –
17 oktyabr; Q.Paşayev. Dilimiz–varlığımız. – Ozan, 2011.
– S. 174–179; Seçil miş əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 121–
124.

1973

68. Məhəbbətdən doğan əsər // Bağdad: «Qardaşlıq» dərgisi,
1973. – №1–2. – S. 34–35; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. –
2012. – C. IV. – S. 249–253. 

Qabilin ikicildlik «Nəsimi» əsərinə həsr edilib. Ümu miy -
yətlə, məqalədə Qabilin yaradıcılığından söz açılır. 

1978

69. Dəclə–Fərat sahillərində // Ədəbiyyat və incəsənət. –
1978. – 8 aprel. – Tariel Həsənovla birlikdə; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 172–176. 

70. Xarici dillərin tədrisində ölkəşünaslıq elementlərindən
istifa də yə dair // Azərbaycan müəllimi. – 1978;
Q.Paşayev. Dilimiz–varlı ğımız. – Ozan, 2011. – S. 180–
187; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 124–129.
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71. İraq bizə iraq deyil // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978.
– 8 aprel; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II.
– S. 169–172. 

72. «Kərkük atalar sözü» kitabına ön söz // İraq–Kərkük
atalar söz ləri. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – S. 3–5; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 177–178. 

73. Yazıçıya el məhəbbəti // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978.
– 8 iyul; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. IV.
– S. 254–256. 

Şekspir haqqında.
1979

74. Mənəvi körpü // Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti. – 1979.
– 20 yan var. – S. 6; Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. IV. –   S. 412–416. 

Orijinaldan tərcümə məsələsində uğurlarımızdan və nöq -
san l arı mız dan bəhs edir.

1980

75. Bəndəroğlu Əbdüllətif // Azərbaycan Sovet Ensiklo pe -
diyası. –  C. IV. – Bakı, 1980. – S. 126.

76. İraq–türkman dili // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.
–  C. IV. – Bakı, 1980. – S. 500–501.

77. İraq türkmanları // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. –
C. IV. – Bakı, 1980. – S. 500–501.

78. Şair Nəriman Həsənzadəyə açıq məktub // Azərbaycan
müəlli mi. – 1980. – 18 iyul; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri.
– 2012. – C. IV. – S. 209–214. 
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1981

79. Kərkük // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. –1981.
– S. 356. 

1982

80. Mirzə Kazımbəyin görkəmli şəxsiyyət kimi yetiş mə -
sində dillə rin əhə miyyəti // Azərbaycan müəllimi. – 1982.
– 8 dekabr; Q.Paşa yev. Dilimiz–varlığımız. – 2011.
– S. 90–94; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 69–72.

81. M.F.Axundovun həyatında dillərin rolu // Ədəbiyyat və
incə sə nət. – 1982. – 22 oktyabr; Dilimiz–varlığımız. –
2011. –   S. 95–103; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. II. – S. 72–77.

82. Nəsimi Divanının İraq nüsxəsi və naməlum şeirləri //
Ulduz. – 1982. – № 10; İmadəddin Nəsimi. İraq divanı.
– Yazıçı, 1987. – S. 3–10; Q.Paşayev. Nəsimi haqqında
araşdırmalar. – 2010. – S. 7–41; Seçil miş əsərləri. – 2012.
– C. IV. – S. 11–32.

1983

83. Azərbaycan xalçaları Amerikada // Ədəbiyyat və incə -
sənət. – 1983. – 9 sentyabr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri.
– 2012. – C. IV. – S. 417–418.

1984

84. Böyük maraq // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 13 ap -
rel; Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 257–
265.

Əcnəbi alim və yazarların Azərbaycan dilinə, ədəbiyyatına,
tari xinə, ümu miyyətlə, mədəniyyətimizə həsr etdikləri əsərlərin
xüla səsi verilir.
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85. Kərkükdən gələn qardaş səsi // İraq–Kərkük bayatıları.
– Bakı: Yazıçı, 1984. – S. 20–30; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 337–349.

86. Kərkük lətifələri // Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti. – 1984.
– 6 iyul; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II.
– S. 262–263.

87. Kərkük tapmacaları haqqında // Kərkük tapmacaları.
– Bakı: Gənclik, 1984. – S. 3–7; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 257–261.

88. Sadıq Məhəmməd (Məhəmməd Sadıq) // ASE. – VIII cild.
– 1984. – S. 254; Ulduz. – 1968. – № 7; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 243–249.

Tanınmış kərküklü şair olub. 1967-ci ildə dünyasını dəyi -
şən şai rin «Düşüncələrim» və «Coşqun duyğularım» şeirlər
kitbları var   dır. 

1985

89. Aleksandr Düma Azərbaycanda // Bax: Aleksandr
Düma. Qaf qaz səfəri. – Bakı: Yazıçı, 1985. – S. 5–7;
Q.Paşayev. Seçil miş əsər ləri. – 2012. – C. VI. – S. 7–11.

90. Folklorumuzun öyrənilməsi // Ədəbiyyat və incəsənət. –
1985. – 19 aprel; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. –
C. II. – S. 247–251.

Məqalə prof. Sübhi Saatçının «Kərkük çocuq folkloru» (İs-
tanbul, 1984) kitabı haqqındadır.
91. Səməd Vurğunun dünya şöhrəti // Altı il Dəclə–Fərat

sahil lə rin də. – Bakı, 1985. – S. 74–75; Ədəbiyyat qəzeti.
– 2009. – 18 sent yabr; Q.Paşa  yev. Borcu muz dur bu ehti-
ram. Təkmil ləş dirilmiş nəşri. – Bakı: Ozan, 2010. – S. 10–
15; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 314–318.
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1987

92. Folklorumuzun qüdrətli qolu // Kərkük folkloru antolo -
gi yası. – Bakı: Azərnəşr, 1987. – S. 3–26; Təkrar nəşr. –
1990; Q.Paşayev. Seçil miş əsər ləri. – 2012. – C. II.
– S. 207–238.

93. Xətaişünaslığa yeni töhfə // Ədəbiyyat və incəsənət. –
1987. – 4 dekаbr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. –
C. IV. – S. 418–420.  Abbas Zamanovla birlikdə.

Məqalə London Universitetinin Yaxın və Orta Şərq
şöbəsinin pro fes soru, mərhum Turxan Gəncəyinin Şah İsmayıl
Xətai ilə bağlı tədqiqat larına həsr olunmuşdur. 
94. Xoyratlar // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. – C. X. –

Bakı, 1987. – S. 96; Q.Paşayev. Kərkük folklorunun
janrları. – Bakı: Elm, 2003. – S. 97–143.

95. Tərzibaşı Əta Ömər oğlu // Azərbaycan Sovet Ensiklo -
pe di yası. – C.X. – Bakı, 1987. – S. 257; Bu sevda ölüncədi.
– Bakı: Oskar, 2001. – S. 216–217.

1988

96. Döyüşkən poeziya // Vilayət Cəfər. İraqda neoklassik poe -
ziya. – Bakı, 1988. – S. 3–4; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri.
– 2012. – C. II. – S. 271–274. 

97. İraq Divanı və biz // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1988.
– 2 dekabr; Q.Paşayev. Nəsimi haqqında araşdırmalar.
– Bakı: Qara bağ, 2010. – S. 98–120; Seçilmiş əsərləri.
– 2012. – C. IV. – S. 77–88.

1989

98. Həsrət–vüsal yollarında // Azərbaycan gəncləri. – 1989.
– 15 iyul; «Yurd» qəzeti. – Bağdad. – 1990. – 11 yanvar;
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Ə.Bəndəroğlu. «Göy lər unutmuşdu yağacağını». – Bakı:
Yazıçı, 1991. – S. 120–125; Q.Paşayev. Seçil miş əsərləri.
– 2012. – C. II. – S. 251–257.

99. Yüzü haqlamağın sirri // Sula Benet. Necə yaşayasan–
yüzü haq la ya san. – Bakı, Yazıçı, 1989. – S. 5–7;
Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. VI. – S. 173–
176.

Amerikalı professor Sula Benetin Qafqazdan bəhs edən bu
əsərini 1983-cü ildə Q.Paşayev ABŞ-dan gətirərək ingilis dilin -
dən tərcümə etmişdir. 

1990

100. ABŞ-da Azərbaycan dilinə dair araşdırmalar // Azər -
baycan dili xaricdə. – Bakı: Elm, 1990. – S. 65–70; Dili -
miz–varlı ğımız. – Bakı: Ozan, 2011. – S. 43–53;
Q.Pa şayev. Seçilmiş əsər ləri. – 2012. – C. II. – S. 39–45.

101. Folklorumuzun qüdrətli qolu // Kərkük folkloru antolo -
gi ya sı. – Bakı: Azərnəşr, 1990. – S. 3–26.

102. İki zirvədən biri // Kommunist. – 1990. – 18 may; Rəsul
Rza. Ağlayan çox, gülən hanı? – Kərkük. – 2007. – S. 5–
14; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram. Təkmil ləşdi -
rilmiş nəşri. – Bakı: Ozan, 2010. – S. 16–27; Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 319–333.

1991

103. Bağdaddan ağır xəbər // Ədəbiyyat qəzeti. – 1991.
– 2 av qust. – S. 5; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram.
– 2010. –  S. 112–117; Seçil miş əsərləri. – 2012.
– C. III– S. 386–390.
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Məqalə uzun müddət Azərbaycan radiosunun ərəbcə qis -
mində çalışan müğənni Nərminə Məmmədova ilə Kərkük
mahnılarını oxuyan Sinan Səidin ölümü münasibətilə yazılıb. 
104. İran körfəzi məsələsinin kökü və məğzi // Ədəbiyyat

qəze ti. – 1991. –1 mart; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. –
2012. – C. II. – S. 184–190.

1992

105. Füzulinin məzarı haqqında şayiə və həqiqət //
Mədəniy yət. – 1992. – 6 avqust; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. II. – S. 190–192.

Məqalə şair-alim Qasım Qasımzadə ilə müştərək yazılmışdır.
1994

106. İraq–Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə bir baxış  //
17–19 sentyabr 1994-cü il tarixində Füzulinin 500 illik
yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın
materialları (ərəbcə). – Bağdad. – 1995. – S. 29–31
sentyabr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. II. –
S. 199–201 (ərəbcədən tərcümə).

107. Qan və qələm qardaşımız // Ədəbiyyat qəzeti. – 1994.
– 9 sent yabr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. II. – S. 266–271.

Şair-alim Ayaz Vəfalı ilə birgə yazılan məqalə İraq–türkman
şairi və tədqiqatçısı Dr. Əbdüllətif Bəndəroğluna həsr olunub.
108. «Məhdi-azadi»nin səhifələrində // Ədəbiyyat qəzeti. –

1994. – 21 oktyabr.

Məqalə Füzulinin 500 illik yubileyinin İraqda keçirilmə -
sin dən və bu münasibətlə düzənlənən Beynəlxalq konfransdan
bəhs edir.
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109. M.F.Axundzadənin ədəbi tənqidi // Ədəbiyyat qəzeti. –
1994. – 23 sentyabr; 1995. – 13 yanvar; Azərbaycan. –
2012. – № 2. – S. 168–176.

110. Şairin məzarı ilə bağlı həqiqətlər və şayiələr //
Ədəbiyyat qəze ti. – 1994. – 6 may; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. –  C. II. – S. 196–198.

1995

111. Qətl-qarət romanları kraliçası // Aqata Kristi. Mavi qa -
ta rın sirri. – Bakı: Sabah, 1995. – S. 3–10; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. VI. – S. 405–412.

1998

112. «Koroğlu»nu yadelliləşdirmə cəhdi əbəsdir. – Prof.
Cəlil Nağı yev. «Koroğlu»nun Çin qaynaqları» (Bakı,
1998) əsəri barədə müla hi zələr. Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 236–240.

1999

113. Bitib-tükənməyən incilər xəzinəsi // Azərbaycan folk-
loru anto lo  gi ya sı. II kitab (İraq–türkman cildi). – Ağrıdağ,
1999. – S.3–45. Ə.Bən dər oğlu ilə birlikdə; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. IV. –   S. 350–400.

114. Əzizim Sədnik müəllim // Unnu Ağcanın lətifələri. –
Bakı: Ekolo giya, 1999. – 48 s.; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. V. – S.169.

115. Xoş məramla, saf niyyətlə // «Qaradağ» qəzeti. – 1999.
– 8 iyul. – S. 6; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. V. – S. 48–50.
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Q.Paşayevin icraçı direktor işlədiyi «Baku İnternaşnəl»
şirkə tinin Qara dağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində Qarabağ
şəhid ailələri və əlilləri üçün tikdirdiyi beşmərtəbəli, beşbloklu
binanın açılış mərasi mində Azərbaycan Prezidenti qarşısında
çıxışı.

2000

116. Nostradamusun möcüzəli aləmi // Ədəbiyyat qəzeti
(08.12.2000; 29.12.2000; 02.02.2001; 02.03.2001;
20.04.2001; 21.09.2001); «Dirçəliş. XXI əsr» jurnalı
(№ 44, 2001; № 46, 2001; № 50, 2002; №54, 2002);
Q.Paşayev. Nostradamusun möcüzəli aləmi. – Təhsil,
2007. – S. 760.)

2001

117. Bağdaddan yeni töhfə ilə // Ədəbiyyat qəzeti. – 2001.
– 18 may. – 1 s.; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. II. – S. 239–242.

Məqalədə dahi Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin
Bağdadda Museyi Kazımın məscidində dəfn olunduğunun üzə
çıxarıl ma sın dan söhbət gedir.
118. Dümanın Bakıdan məktubu // Ədəbiyyat qəzeti. – 2001.

– 29 noyabr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. V. – S. 163–166.

119. İraq bizə iraq deyil // Çağdaş İraq şeirindən seçmələr.
Bakı: Elm, 2001. – 3 s.; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. –
2012. – C. II. – S. 143–144.

120. İraqlı şəhidlərin qanı torpağımızda nahaq axmayıb //
Ədə biy yat qəzeti. – 2001. – 13 aprel; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsər ləri. – 2012. – C. II. – S. 244–246.
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Məqalədə söhbət 1918-ci ildə «Qafqaz qurtuluş ordusu»
sırala rın  da Azərbaycanı xilas edən, şəhid olan 11 nəfər
iraqlıdan ge dir. Onların adları, anadan olduqları və şəhid
olduqları il göstə rilir.
121. Taledən gələn qismət. Bu sevda ölüncədi. – Bakı: Oskar,

2001. – 375 s.

Müəllifin tale haqqında düşüncələri.
2002

122. İraq–türkman tarixinə və dialektinə bir baxış //
Azərbay can qə ze ti. – 2001. – 3 avqust; Q.Paşayev. Dili -
miz–varlığımız. – Ozan, 2011. – S. 54–89; Seçilmiş əsər -
ləri. – 2012. – C. II. – S. 46–68.

123. Möcüzə adam // Respublika. – 2002. – 24 avqust; Vasim
Məm mə d  əliyev zirvəsi. – Sumqayıt nəşri. – 2002.
– S. 116–119; Q.Paşa yev. Seçil miş əsərləri. – 2012.
– C. IV. – S. 196–200.

2003

124. Abbas müəllimi anarkən // Müasirləri Abbas Zamanov
haq qın  da. – Bakı: Çinar–çap, 2003. – S. 119–130; Q.Pa -
şa yev. Bor cu  muz dur bu ehtiram. – Ozan, 2010. – S. 69–
86; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 351–365.

125. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı // Ədəbiyyat qəzeti. – 2003.
– 21 noyabr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. IV. – S. 215–220.

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Azad Nəbiyevin eyniadlı
dərs  liyi haqqın da.

133



126. Həlim xasiyyətli, dağ vüqarlı // Ədəbiyyat qəzeti. –
2003. – 20 iyun. – S.2; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehti-
ram. Təkmilləş dirilmiş nəş ri. – Ozan, 2010. – S. 101–111;
Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 382–385.

Şair-alim Qasım Qasımzadə haqqında.
127. Son şəkil // Ədəbiyyat qəzeti. – 2003. – 12 sentyabr;

Q.Paşayev. Bor cu muzdur bu ehtiram. – Ozan, 2010. – S. 98–
102; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 375–378.

Məqalə prof. Əzizə Cəfər za dənin vəfatı münasibətilə
yazılıb.

2004

128. Azərbaycanın qoca qartalı // Ədəbiyyat qəzeti. – 2004.
– 12 mart; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram. – 2010.
– S. 164–169; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 429–
433.

129. Elmimizin yanar şamlarından biri // Elmimizin şah
buda ğı. Məqa  lələr toplusu. – Bakı: Oğuz evi, 2004.
– S. 187–190; Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. IV. – S. 200–203.

Məqalə akademik Budaq Budaqova həsr olunub.
130. Əkbərin bülbülü susduran səsi // Məhərrəm Hüseynli.

Aşıq Əkbər oxuyanda. – Bakı: Şuşa nəşri, 2004. – S. 44–
48; Q.Paşayev. Bor cu   muz dur bu ehtiram. – 2010. – S. 170–
175; Seçil miş əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 496–501.

131. Xilaskar // «Vəfa» jurnalı. – 2004. – 39 s. (Xüsusi bura -
xı lış); Q.Paşa   yev. Borcumuzdur bu ehtiram. – 2010.
– S. 7–9; Seçil miş əsər lə ri. – 2012. – C. III. – S. 311–313.

134



Məqalə Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatı münasi -
bətilə yazıl  mış dır.
132. Nəsrimizdə İsi Məlikzadə nəfəsi // Vəfa. – 2004. – № 4.

– S. 20–21; İsi Məlikzadə–70. – Bakı nəşr., 2004. – S. 2–
5; Q.Paşayev. Borcu muz  dur bu ehtiram. – 2010. – S. 145–
148; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 414–416.

133. O, müdriklik zirvəsində bərqərar olmuşdu // Xanlar
Bay ra  mov, Zakir Sadatlı. Onu Gəncə böyütmüşdü. –
Bakı: Nurlan, 2004. – S. 201–207; Q.Paşayev. Borcu muz -
dur bu ehtiram. – 2010. – S. 155–163; Seçilmiş əsərləri.
– 2012. – C. III. – S. 422–428.

134. Öyünməyə haqqı olan şair // Ədəbiyyat qəzeti. – 2004. –
17 de kabr. Tofiq Bayram–70. Bakınəşr., 2005. – S. 3–14;
Q.Paşayev. Borcu muz  dur bu ehtiram. – 2010. – S. 127–141;
Seçil miş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 399–410.

Məqalə şair Tofiq Bayrama həsr olunub.
135. Silinməz tarixdən izi şairin... // Vəfa. – 2004. – № 8. –

S. 24–25; Hüseyn Arif–80. – Bakınəşr, 2004. – S. 3–6. –
Gülzar İbrahim qızı ilə bir lik də.

136. Ürəkdən gələni deməsən olmur // 525-ci qəzet. – 2004.
– 24 yanvar; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. IV – S. 426–428.

Məqalə yazıçı Salatın Əhmədlinin yaradıcılığına həsr
olunub.

2005

137. Elm fədaisi // Ədəbiyyat qəzeti. – 2005. – 9 sentyabr;
Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 203–209.
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138. Xalq ruhu ilə qaynayıb-qarışan poeziya. Dilarə Azaflı.
Duman gəldi dağlarıma. – Bakı: Azərnəşr, 2005. – S. 4–
7; Q.Paşa yev. Borcu muz dur bu ehtiram. – 2010. – S.181–
186; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 518–522.

139. Natiqlər yetişir, şairlər doğulurlar // Ədəbiyyat qəzeti.
– 2005. – 3 iyun; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram. –
2010. –  S. 176–180; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. III. –
S. 434–437.

140. Nə yaxşı dünyada yaxşı var imiş // Bəkir Nəbiyev–75.
Soraq kitab  ça sı. Bakı, Elm. – 2005. – S. 181–183;
Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 105–107.

141. Taleyi doğuluşundan müəyyənləşdirilən insan //
Respub lika. – 2005. – 17 avqust; Şeyxülislamlıq yolu.
Sumqayıt nəşr., 2005. – S. 81–86. Q.Paşayev. Seçilmiş
əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 191–195.

Məqalə bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadəyə
həsr olunub.

2006

142. «Azerbaijan İnternational» və Azərbaycan reallığı //
Ədəbiy yat qəzeti. – 2006. – 4 avqust. – S. 1–2; Q.Paşayev.
Seçil miş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 429–434.

Məqalədə 1993-cü ildən ABŞ-ın Los Ancelos şəhərində
ingiliscə çıxan «Azerbaijan İnternational» jurnalının müsbət
və mənfi cəhətlərindən söz açılır.
142 a. «Bir də görürsən ki, açılan solur» // Ədəbiyyat qəzeti.

– 2006. – 12 may; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram.
– 2010. – S. 149–154; Seçil miş əsər lə ri. – 2012.
– C. III. – S. 417–421.
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143. Çağdaş türk poetikasının tədqiqi // Ədəbiyyat qəzeti.
– 2006. – 14 iyun; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012.
– C. IV. – S. 266–274.

Ədəbiyyatşünas Jalə Əliyevanın «Çağdaş türk poeziyası»
monoq rafi yası haqqında.
144. Keşməkeşli yolun yolçusu // Ədəbiyyat qəzeti. – 2006.

– 27 oktyabr; Narınc Xatun. – Mən xalqımın aşiqiyəm. –
Bakı: «EL», 2006. – S. 3–8; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə -
ri. – 2012. – C. IV. – S. 512–518.

145. Leninqrad məktəbinin yetişdirməsi // Cəfər Quluzadə.
70 illik ömrün səhifələri. – Bakı: BDU nəşr., 2006.
– S. 4–5; Q.Paşayev. Seçil miş əsər lə ri. – 2012. – C. IV.
– S. 434–435.

146. Nəcabətli adam // Mətbuatımızın klassiki. – Bakı, 2006.
– S. 252–253; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram. –
2010. – S. 103–106; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. III. –
S. 379–381.

Professor Nəsir İmanquliyevə həsr olunub.
2007

147. Elçinin sənət dünyası // Ədəbiyyat qəzeti. – 2007.
– 7 sentyabr; «Mahmud və Məryəm» romanına giriş.
– Kərkük, 2007. – S. 4–10; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri.
– 2012. – C. IV. – S. 155–165.

148. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin iftixarı (Yaşar Qarayev)
// Ədə biy yat qəzeti. – 2007. – 16 mart; Q.Paşayev. Bor-
cumuzdur bu ehtiram. – 2010. – S. 87–97; Seçilmiş əsər -
lə ri. – 2012. – C. III. –  S. 366–371.
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149. Xalq şairi Rəsul Rza // Rəsul Rza. Ağlayan çox, gülən
hanı? – Kər kük, 2007. – S. 5–14.

150. Nəsiminin həyat və yaradıcılığına yeni baxış //
Ədəbiyyat qəze ti. – 2006. – 29 dekabr; Kəlam. – 2007. –
№ 32; «Yurd» dərgisi, 2007. – Kərkük. – № 12; Q.Paşa -
yev. Nəsimi haqqında araşdırmalar. – «Qara bağ» nəşr.,
2010. – S. 42–62; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S.
33–44.

151. Tarixə çevrilən iki görüş // Bozalqanlı aşıq Çopur
Ələsgər. – Bakı: Nurlar, 2007. – S. 181–187; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. III. – S.505–511.

2008

152. Azərbaycan xalqının mədəniyyət tarixində aşıq
sənətinin yeri və rolu // Folklor və etnoqrafiya. – 2008.
– № 3–4. – S. 36–38; Q.Paşa yev. Seçilmiş əsər lə ri. –
2012. – C. IV. – S. 475–478.

153. Bənzərsiz etnoslar haqqında bənzərsiz əsər // Məhəb -
bət Paşa ye va. Azərbaycanlıların ailə mərasim lərində etnik
ənənələr. – Bakı: Azərnəşr, 2008. – S. 5–7; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 436–438.

154. Böyük yolun yolçusu // Ədəbiyyat qəzeti. – 2008.
– 10 oktyabr; Q.Paşayev. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin
patriar xı. – Ozan, 2010. – S. 33–43; Seçilmiş əsər lə ri.
– 2012. – C. IV. – S. 115–120.

Məqalə akademik Bəkir Nəbiyevə həsr olunub.
155. Dost haqqında dost sözü // Ədəbiyyat qəzeti. – 2008. –

11 aprel; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. –
S. 438–442.

Məqalə dilçi-alim Kamal Hacıyev haqqındadır.
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156. Elçin və peyğəmbərcəsinə deyilmiş sözlər // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2008. – 14 may; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. –
2012. – C. IV. – S. 165–169.

157. Əbədiyyətə aparan illər və yollar // Ədəbiyyat qəzeti. –
2006. – 24 mart; Nahid Hacızadə. Yada düşdü. – Bakı,
2008. – S. 605–610; Ömrün illəri və izləri. – Elm və
təhsil, 2009; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C.
IV. – S. 231–236.

Yazıçı Nahid Hacızadə haqqında.
158. Əbədiliyə aparan yolun yorulmaz yolçusu // Ədəbiyyat

qəzeti. – 2008. – 6 iyun; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. –
2012. –   C. IV. – S. 281–287.

Akademik İsa Həbibbəylinin «Ədəbi-tarixi yaddaş və
müasirlik» və alimə həsr olunmuş «Ömrün illəri və izləri»
kitabları haqqın da.
159. Heyif sənə, Bəndəroğlu // Ədəbiyyat qəzeti. – 2008.

– 2 fevral. – S. 3. – Vasim Məmmədəliyev ilə birlikdə; Q.Pa -
 şa yev. Borcu muzdur bu ehtiram. – Ozan. – 2010. – S. 187–
194; Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. III. – S. 438–444.

160. Xatirəyə dönən ömür // Rafik Ələkbərov. – Ürəklərdə
yaşayan in san. – Bakı: Ziya–Nurlan, 2008. – S. 50–52;
Q.Paşayev. Bocrumuzdur bu ehtiram. – 2010. – S. 208–
210; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. III. – S. 456–457.

161. Xoyratlar, ədəbiyyatımız və folklorşünaslıq elmimiz
haqqın da // Ədəbiyyat qəzeti. – 2008. – 23 may; Q.Paşa -
yev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 321–328.

162. İlahiyyatçı və ədəbiyyatşünas alim // Söz mülkünün sul -
ta nı. – Bakı, 2008. – S. 48; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri.
– 2012. – C. IV. – S. 443–445.
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Məqalə Buzovnanın axundu Hacı Soltana həsr edilib.
163. İrsə məhəbbətlə // Əziz Pünhan. Divan. – 2008. – S. 9–

15; Ədəbiyyat qəzeti. – 2009. – 13 fevral; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 445–450.

164. Kərkük folklorunun janrları. – Tehran. – Xudafərin. –
2008. – № 45–46. – S. 50–54.

165. «Kredo» qəzetinin baş redaktoru Əlirza Xələfliyə //
Kre do. – 2008. – 10 may; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. –
2012. – C. V. – S. 183–185.

166. Sağlığında heykəlləri ucaldılan fenomen insan //
Azərbay can. – 2008. – 1 avqust; Borcumuzdur bu ehti-
ram. – 2010. – S. 36–49; Seçil miş əsərləri. – C. III.
– S. 334–344.

Prof. İhsan Doğramacı haqqında.
167. Şeyx Nəsimi: tarixi həqiqətlər, həyəcanlı anlar // Azər -

baycan. – 2008. – 28 noyabr; Q.Paşayev. Nəsimi haq -
qında araş dır malar. – «Qarabağ» nəşr., 2010. – S. 72–97;
Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 49–76.

168. Ustada məktub // Ədəbiyyat qəzeti. – 2008. – 4 aprel;
Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. V. – S. 179–
182.

Söhbət vaxtilə Rəsul Rzaya ünvanlanan məktubdan gedir.
2009

169. Axtarışlar // Azərbaycan qəzeti. – 2009. – 20 fevral;
Q.Pa şa yev. Nəsi mi haqqında araşdırmalar. – 2010. – S. 63–
71; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV. – S. 44–48.
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170. Mənalı ömrün anları // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009.
– 19 may; Rasim Kərimli. Dözmək olmur ayrılığa. – Bakı:
Nurlan, 2009. – S. 3–8; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehti-
ram. – Ozan, 2010. – S. 200–207; Seçil miş əsər lə ri.
– 2012. – C. III. – S. 449–455.

Məqalə şair Rasim Kərimliyə həsr olunub.
171. Azərbaycan–İran ədəbi əlaqələri / Qafqaz Müsəlman -

ları İdarə si nin keçirdiyi Beynəlxalq konfransda edilən
məruzə (2009); Q.Paşa yev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. –
C. IV. – S. 298–302.

172. Bilməz idim ayrılıq var… // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009.
– 6 mart; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram. – 2010. –
S. 218–220; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. III. – S. 464–
466.

Ağalar Mirzə haqqında.
173. Con Steynbek və Azərbaycan ədəbiyyatı // Müşfiq

Baba yev. Con Steynbek yaradıcılığı Azərbaycan ədə biy -
yatı ilə müqa yisə li kontekstdə. – Bakı: Elm və təhsil. –
2009. – S. 3–6; Q.Paşayev. Seçil miş əsər lə ri. – 2012. –
C. IV. – S. 303–306.

174. Çoxşaxəli yaradıcılıq yolu // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009.
– 25 de kabr; Q.Paşayev. Dilimiz–varlığımız. – Ozan,
2011. – S. 131–142; Seçil miş əsər lə ri. – 2012. – C. II. –
S. 95–102.

Dilçi alim prof. Qəzənfər Kazımov haqqında.
175. Deyilən söz yadigardır // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009. – 24 iyul;

Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. V. – S. 7–9.
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176. «Ədəbiyyat qəzeti»nə // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009.
– 14 avqust; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. V.
– S. 192.

Məqalədə aspirant Müşfiq Babayevin «Con Steynbek və
Elçin yara dı cı lığı müqayisəli kontekstdə» məqaləsinin çapı
tövsiyə edi lir.
177. Fərman Kərimzadə // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009.

– 24 iyul; Q.Paşa yev. Borcumuzdur bu ehtiram. – 2010.
– S. 142–144; Seçilmiş əsər  lə ri. – 2012. – C. III. – S. 411–
413.

178. Flora Xəlilzadənin publisistikasına bir nəzər // 525-ci
qəzet. – 2009. – 5 mart; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. –
2012. –   C. IV. – S. 451–461.

179. Gecikmiş məktub // Azərbaycan qəzeti. – 2009. – 9 yan-
var. – S. 6; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. II.
– S. 188–189.

Qocaman ədəbiyyatşünas, alim, prof. İmamverdi Əbilova
ünvan lanıb. 
180. Hər bir dərddən betər ayrılıq… // Ədəbiyyat qəzeti. –

2009. – 30 yanvar; Kredo. – 2009. – 7 fevral; Q.Paşayev.
Borcu muz dur bu eh ti ram. – 2010. – S. 211–217; Seçilmiş
əsər lə ri. – 2012. – C. III. – S. 458–463.

Dr. Əbdüllətif Bəndəroğlunun ölümünün bir illiyinə.
181. Hər kim yüz il yaşamasa… // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009.

– 23 iyun; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. IV
– S. 225–230.

Professor Babək Qurbanovun anadan olmasının 70 illiyinə
həsr olu nub.
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182. Hüseyn Arif dünyası // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009.
– 24 iyul; Q.Paşa  yev. Borcumuzdur bu ehtiram. – 2010.
– S. 121–126; Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. III. – S. 394–
398.

183. İki zirvədən biri // Azərbaycan. – 2009. – 20 fevral;
Q.Paşayev. Bor cu muzdur bu ehtiram. – 2010. – S.16–27;
Seçilmiş əsər lə ri. – 2012. – C. III. – S. 319–333.

Məqalə Xalq şairi Rəsul Rza haqqındadır.
184. Qoşa qala qapısından başlanan məhəbbət // 525-ci

qəzet. – 2009. – 17 yanvar; Folklor və etnoqrafiya. –
2009. – № 1. – S. 32–38; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər lə ri. –
2012. – C. IV. – S. 479–484.

Qocaman aşıq Mikayıl Azaflı haqqında.
185. Ömrüm sənsiz olmasın // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009. –

24 iyul; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram. – Ozan,
2010. – S. 118–120; Se çil miş əsərləri. – 2012. – C. III. –
S. 391–393.

Xalq şairi Nigar Rəfibəyli haqqındadır. 
186. Tarixi səfərin bəhrəsi // Nəsimi kəlamının işığında. –

«Qarabağ» nəşr., 2009. – S. 3–11; Q.Paşayev. Ədə biy -
yatşünaslıq elmi mi zin patriar xı. – Ozan, 2010. – S. 44–
53; Seçilmiş əsərləri. –2012. – C. IV. – S. 121–125.

187. Türkologiya elmimizin patriarxı // Azərbaycan. – 2009.
– 7 noyabr; Q.Paşayev. Dilimiz–varlığımız. – Ozan, 2011.
– S. 104–117; Q.Paşa  yev. Seçilmiş əsərləri. – 2012.
– C. II. – S. 77–85.

Akademik Məmmədağa Şirəliyev haqqındadır.
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188. Səməd Vurğun // Ədəbiyyat qəzeti. – 2009. – 18 sent -
yabr.

189. Yarıməsrlik gərgin əməyin bəhrəsi // Azərbaycan. –
2009. – № 10. – S. 183–187; Bəkir Nəbiyev. Seçilmiş
əsərləri. – C. II. – 2009. – S. 3–20; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – 2012. – C. IV. – S. 126–137.

2010

190. Akademik İsa Həbibbəyliyə // Ədəbiyyat qəzeti. – 2010.
– 5 mart; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – 2012. – C. V. –
S. 195–197.

191. Azərbaycan dilinin qərib dialektləri // Azərbaycan. –
2010. – 9 fevral; Q.Paşayev. Dilimiz–varlığımız. – Ozan,
2011. – S. 36–42; Seçil miş əsərləri. – 2012. – C. II.
– S. 35–38.

Dərbənd və Kərkük dialektlərindən bəhs edilir.
192. Böyük nəğməkar da köçdü dünyadan // Q.Paşayev.

Bor cu  muz dur bu ehtiram. – Ozan, 2010. – S.195–199;
Seçil miş əsər ləri. – 2012. – C. III. – S. 445–448.

193. Elçinin folklor dünyası // 525-ci qəzet. – 2010.
– 28 yan var. – 4 fevral; «Folklor və etnoqrafiya». – 2010.
– № 1. – S. 10–31; Q.Paşayev. Seçil miş əsərləri. – C. II.
– S. 563–592.

194. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı // Azərbaycan.
– 2010. – 21 avqust; Q.Paşayev. Ədəbiyyatşünaslıq
elmimizin patri ar xı. – Ozan, 2010. – S. 93–103; Seçilmiş
əsərləri. 2012. – C. IV. – S. 145–150.
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195. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin təntənəsi // Azərbaycan.
– 2010. – 6 iyun; Q.Paşayev. Ədəbiyyatşünaslıq
elmimizin pat ri arxı. – Ozan, 2010. – S. 80–92; Seçilmiş
əsərləri. 2012. – C. IV. – S. 138–144.

196. Folklorumuzun mötəbər tədqiqatçısı // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2010. – 23 aprel; Bəhlul Abdulla. Sevgi dolu
adam və pedaqoq. – Bakı: Xəzər Universiteti, 2010.
– S. 15–19; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. IV.
– S. 220–224.

197. Gələcək nəsillərə yadigar // Z.Xasıyev. Tovuzun to-
ponim dün ya sı. – Elm və təhsil. – 2010. – S. 6–8;
Q.Paşayev. Dilimiz–varlığı mız. – Ozan, 2011. – S. 143–
148; Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. II. – S. 102–105.

198. Xanların sazından və sözündən doymaq olmurdu // Ya
saz öldü rəcək, ya Xanlar məni. – Bakı: Nurlan, 2010;
Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. IV. – S. 502–505.

199. İtirdiklərimiz və qazandıqlarımız // Ədəbiyyat qəzeti.
– 2010. – 17 dekabr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 2012.
– C. IV. – S. 169–179.

Elçinin «Sosrealizm bizə nə verdi» əsəri barədə.
200. Kərkük ruhu // Kərkük. – Türkmeneli dərgisi. – 2010. –

№10. – S. 3.; Ədəbiyyat qəzeti. – 2010. – 3 sentyabr.

Məqalə Rəsul Rzaya həsr olunub.
201. Nəsimi irsinin tədqiqi və nəşri tarixinə bir nəzər //

Q.Paşayev. Nəsimi haqqında araşdırmalar. – Qarabağ,
2010. –   S. 120–132; Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. IV.
– S. 89–96.
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202. O, xalqın ümid və güvənc yeri idi // Ədəbiyyat qəzeti.
– 2010. – 12 fevral; Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram.
– Ozan, 2010.– S. 50–57; Seçilmiş əsərləri. 2012.
– C. III. – S. 345–350.

203. Son görüş // Q.Paşayev. Borcumuzdur bu ehtiram.
– Ozan, 2011. – S. 36–42; Seçil miş əsərləri. – 2012.
– C. III. – S. 471–473.

Yazıçı Əlfi Qasımov haqqında.
204. Tarix qurub-yaradanları yaşadır // Q.Paşayev. Ədəbiy -

yat şü nas lıq elmimizin patriarxı. – Ozan, 2010. – S. 18–
32; Seçil miş əsərləri. 2012. – C. IV. – S. 108–115.

205. Yaxşılar ölmür // Ədəbiyyat qəzeti. – 2010. – 5 fevral;
Q.Paşa yev. Borcumuzdur bu ehtiram. – 2010. – S. 221–
225; Seçilmiş əsərləri. – C. III. – S. 467–470.

Şair-tərcüməçi Vilayət Rüstəmzadə haqqında.
2011

206. Aşıq Şəmşir haqqında düşüncələrim // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2011. – 16 dekabr; Xudafərin. – 2011. – № 88–
89. – Fevral–mart. – S. 22–25; Ozan dünyası. – 2011.
– № 4. – S. 38–43; Cəmilə Çiçək. Kəlbəcərin saz qalası.
– C. I. – 2012. – S. 120–128; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri.
2012. – C. V. – S. 552–558.

207. Bir daha Elçinin «Sosrealizm bizə nə verdi?» əsəri
barə də // Elm. – 2011. – 28 fevral; Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. 2012. – C. IV. – S. 179–187.

208. Dostun köhnəsi... // Mətanət Saraclı. Dağ cığırından
başla nan yol. – Bakı, 2011. – S. 123–124; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. IV. – S. 416–462.

Professor Qara Namazov haqqında.
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209. Elmi yaradan alimdir, alimi yaşadan elm // Azərbaycan
məktə bi. – 2011. – № 3. – S. 63–68.

Professor Tofiq Hacıyev haqqında.
210. Gödək oldu ömrün sənin // 525-ci qəzet. – 2011.

– 8 yan var; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. III.
– S. 485–491.

Tələbə yoldaşı, şair-alim Ənvər Rza haqqında.
211. Gör ürəyim nə deyir // 525-ci qəzet. – 2011. – 17 dekabr;

Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. V. – S. 543–551.

Xalq şairi Zəlimxam Yaqub haqqında.
212. Hörmətli Miriş müəllim // Hacı Seyid Miriş Bərgüşadlı.

Yaxşı ları yaxşılara tanıdaq. – Bakı, 2011. – S. 122–123;
Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. V. – S. 212.

213. İraq–türkman folklorçuluğunun yaradılmasına bir
baxış // Folklor və etnoqrafiya. – 2011. – № 1. – S. 41–
47.

214. «Kitabi-Dədə Qorqud», İraq–türkman ləhcəsi və
ədəbi dilimiz // Azərbaycan. – 2011. – 13 mart; Xuda fə -
rin. – 2011. – № 80. – S. 34–37 (Tehran, İran); Q.Paşayev.
Dilimiz–varlığımız. – Ozan, 2011. – S. 20–35; Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. 2012. –   C. II. – S. 25–34.

215. Qibtə ediləcək həqiqət salnaməsi // Ədəbiyyat qəzeti. –
2011. – 14 yanvar; Seçilmiş əsərləri. – C. IV. – S. 288–298. 

216. Müseyib müəllimi həmişə ağsaqqalım hesab etmişəm
// Qədim Oğuz. – 2011. – S. 7.

Professor Müseyib Müseyibov haqqında.
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217. О da Bakı həsrətiylə yaşayırdı // Ədəbiyyat qəzeti. –
2011. – 6 may; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 2012.
– C. III. – S. 474–476.

Məqalə iraqlı yazıçı Mövlud Taha Qayaçı haqqındadır.
218. «Ozan» verilişinin Zəlimxan Yaquba həsr olunmuş

sa yın da çıxışı // Ədəbiyyat qəzeti. – 2011. – 30 sentyabr;
Q.Paşa yev. Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. IV. – S. 155–158.

219. Tanınmış pedaqoq və alimin uğurları // Azərbaycan
müəllimi. – 2011. – 14 yanvar; Q.Paşayev. Dilimiz–
varlığımız. – Ozan. – 2011. – S.158–168; Seçilmiş
əsərləri. 2012. – C. II. – S. 111–117.

Məqalə ingilis dili üzrə mütəxəssis, Əməkdar müəllim
Abbas Ab ba sov haqqındadır.
220. Tarixdə qalacaq abidə bir əsər // Azərbaycan. – 2011.

– 12 yanvar; Q.Paşayev. Dilimiz–varlığımız. – Ozan.
– 2011. – S.149–157; Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. II.
– S. 106–111.

Prof. Nigar Vəliyevanın iki cilddən ibarət «Azərbaycanca–
ingi lis cə–rusca frazeoloji lüğət»indən bəhs edir.
221. «Teleskop»dan görünən dünyamız // Ədəbiyyat qəzeti.

– 2011. – 13 may; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 2012. –
C. IV. –  S. 187–191.

Elçinin «Teleskop» əsərinin tamaşası haqqında.
222. Türkologiya elmimizin iftixarı // Ədəbiyyat qəzeti. –

2011. – 29 aprel; Q.Paşayev. Dilimiz–varlığımız. – Ozan.
– 2011. – S.118–130; Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. II. –
S. 86–94.

Prof. Tofiq Hacıyev haqqında.
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223. Üzeyir bəyi düşünürkən // Ədəbiyyat qəzeti. – 2011.
– 7 oktyabr; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 2012. – C. II.
– S. 153–154.

224. Yarıməsrlik yolun yorulmaz yolçusu // Respublika. –
2011. – 14 iyun; Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. Bakı:
Təhsil, 2012. – C. IV. – S. 463–472.

2012

225. Aleksandr Düma Azərbaycanda // Qəzənfər Paşayev.
Seçilmiş əsər  ləri. 7 cilddə. Bakı: Təhsil, 2012. – C. VI. –
S. 7–11.

226. Aşıq şeir şəkilləri və Mikayıl Azaflı // Q.Paşayev. Seçil -
miş əsər ləri. – Bakı: Təhsil, 2012. – C. IV. – S. 484–496.

227. Azərbaycan və Hindistan ədəbi-mədəni əlaqələrinə bir
baxış // Ədəbiyyat qəzeti. – 2012. – 7 dekabr.

228. Böyük alim, bənzərsiz şəxsiyyət // Ədəbiyyat qəzeti. –
2012. – 28 dekabr; Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş.
– Bakı: Nurlar, 2012. – S. 134–138.

Акаdemik Vasim Məmmədəliyevə həsr olunub.
229. Böyük itki // 525-ci qəzet. – 2012. – 17 mart.

Akademik Bəkir Nəbiyevin vəfatı münasibətilə.
230. Deyilən söz yadigardır // Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri.

– Bakı: Təhsil, 2012. – C. II. – S. 7–160.

Keçən əsrin 70-ci illərindən günümüzədək alimin radio,
televiziya və tədbirlərdə görkəmli yazıçı, şair, alim və
mədəniyyət xadimləri barədə çıxışları verilmişdir.

149



231. Dərk olunmayan aləm // Q.Paşayev. Seçil miş əsərləri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – C.VII. – S. 459–568.

Nostradamusun görücülüyü və gördükləri haqqında.
232. Hədər yaşanmayan ömür // Ədəbiyyat qəzeti. – 2012.

– 14 iyul; 525-ci qəzet. – 2012. – 14 iyul.

Hikmət Əbdülhəmidov haqqında.
233. Kərkük folklorşünasları // Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri.

– Bakı: Təhsil, 2012. – C. IV. – S. 309–320.

Müəllifin 2006-cı il üçün Ədəbiyyat İnstitutunda nəzərdə
tutulmuş illik elmi işindəndir.
234. Korifey yazıçı haqqında bənzərsiz əsər (Prof. Yavuz

Axund  lu nun «M.S.Ordubadi» monoqrafiyası) // 525-ci
qəzet. – 2012. – 3 no yabr.

235. Qoy ölüm sevinməsin // Q.Paşayev. Seçilmiş əsərləri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – C. V. – S. 559–562; Anar Məm -
mədov. İnana bilmirəm. – Bakı: Elm, 2012. – S. 394–397.

Akademik Fuad Qasımzadə haqqında.

236. Nisgilimiz, nigarançılığımız // Q.Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. – Bakı: Təhsil, 2012. – C. II. – S. 193–195.

2001-ci ilin fevralında şair Nəriman Həsənzadənin 70 illik
yubi leyində çıxışı.

237. O, təmənnasız insan, dəyərli dost idi // Q.Paşayev.
Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Təhsil, 2012. – C. III. – S. 481–
484.

Ağəddin Mansurzadə haqqında.

150



238. Ömrün yarpaq tökən çağı // Q.Paşayev. Seçilmiş əsər -
ləri. – Bakı: Təhsil, 2012. – C. I. – S. 5–7.

Q.Paşayevin həyat barədə düşüncələri.
239. Sağlığında əbədilik qazanan insan, örnək alim // Qə -

dim oğuz. – 2012. – İyul. – S. 14. 

Prof. M.Müseyibovun 85 illiyinə həsr olunub.
240. Söhbət mənəviyyat aləmindən gedir // 525-ci qəzet. –

2012. – İyul.

Məqalə Səhər Orucovanın folklora həsr olunmuş monoqra -
fiyası haq qın  dadır.
241. Üzeyirşünaslığa dəyərli töhfə // Ədəbiyyat qəzeti. –

2012. – 21 aprel.

Məqalə акаd. Bəkir Nəbiyevin ölümün dən sonra işıq üzü
görən «Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi» əsərinə həsr olunub.
242. Yarıməsrlik yolun yorulmaz yolçusu // Ədəbiyyat qə -

zeti. – 2012. – 2 iyun.

Ayaz Vəfalıya həsr olunan məqalə yenidən işlənmişdir.
243. Yazıçı və publisist Pərvinə məktub // 525-ci qəzet. –

2012. – 9 dekabr.

244. Yeri görünən vicdanlı alim, yaxşı dost // Dünyada qala
bilmək. – Bakı: Qanun, 2012. – S. 31–34; Q.Paşayev. Se -
çilmiş əsərləri. – Bakı: Təhsil, 2012. – C. III. – S. 477–480.

Prof. Xeyrulla Məmmədova həsr olunub.
245. Yoxluğunun xiffətini çəkdiyim sənətkar // 525-ci qəzet.

– 2012. – 2 iyun; Folklor və etnoqrafiya. – № 2. – 2012.
– S. 12–17.

Aşıq Şakir haqqında.
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2013

246. Aşıq sənətinin memarlarından biri // 525-ci qəzet. –
2013. – 12 fevral; Folklor və etnoqrafiya. – № 1. – 2013;
S. 42–47.

247. Dahilik mərtəbəsindən vida nəğməsi // Bаkı: Mütərcim,
2013.– S. 3–6.

АBŞ yazıçısı Con Steynbekin «Həyəcanlarımızın qışı» və
«Qəzəb salxı mı» romanlarının azərbaycan ca çapına ön söz.
248. «Əbədiyyət dastanı»na oxunan nəğmə // 525-ci qəzet.

– 2013. – 19 yanvar.

Əli Rza Xələflinin Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun «Əbədiyyət
das tanı»na həsr etdiyi «Ölməzlik nəğməsi» kitabı haqqında.
249. Görkəmli alim, nüfuzlu ziyalı. – Ədəbiyyat qəzeti. –

2013. – 1 fevral.

Akademik Teymur Bünyadovun anadan olmasının 85 illi -
yinə həsr olu nub.
249 a. Ömrün vəfa etmədiyi aşıq şair // Aydın Çobanoğlu.

Öm rün etməyəcək vəfa – dedilər. – Bakı: Elm və təhsil,
2013. – S. 3–12.

250. Professor Bəhlul Abdulla haqqında ürək sözləri //
Bəhlul Ağa ba la oğlu Abdullayev: Biblioqrafiya. – Bakı:
Elm, 2013. – S. 78.

251. Türk yazarı Kamal Çaprazın «El bilir ki, sən mə nim -
sən» mə qa  lə si nə təqdimat // Ədəbiyyat qəzeti. – 2013.
– 18 yanvar.

252. Unudulmaz Bəkir müəllim // Ədəbiyyat qəzeti. – 2013.
– 15 mart.

Akademik Bəkir Nəbiyevin vəfatının ildönümü münasibətilə.
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PROFESSOR Q.PAŞAYEVİN XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ VƏ
AZƏRBAYCANDA ƏCNƏBİ DİLLƏRDƏ ÇIXAN KİTAB,

MƏQALƏ VƏ TƏRCÜMƏLƏRİ

КНИГИ, СТАТЬИ И ПЕРЕВОДЫ Г.ПАШАЕВА НА ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКАХ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЗАРУБЕЖОМ

BOOKS, ARTICLES AND TRANSLATIONS OF PROF.
G.PASHAEV IN FOREIGN LANGUAGES, 

PUBLISHED IN AZERBAIJAN AND ABROAD

RUS DİLİNDƏ
1974

253. Русско–арабский разговорник // Багдад. – 1974. – 98 с.

254. Краткая справка об Ираке. – Русско–арабский раз -
го вор ник. – Багдад. – 1974. – С. 78–97.

1978

255. Любовь народа к поету // Русский язык. – 1978. – 12
апреля. 

1981

256. Все об Англии (Учебное пособие на английском язы -
ке). – Баку. – 1981. – С. 3–7.

257. Вторая революция в преподавании иностранного
язы ка. Пре дис  ловие к книге Г.Пашаева «Все об Анг-
лии». – Баку. – 1981. –   С. 3–7.
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1982

258. Двигатели познания // Русский язык. – 1982. – 15 де-
кабря.

Статья посвящена основоположники тюркологии в
России Мирзе Казымбеку. 
259. Ярый поборник русского языка // Русский язык. –

1982. – 1 ноября.

Статья посвящена к 170–летию со дня рождения
М.Ф.Ахун д ова.

1988

260. Путешествие на Кавказ. А.Дюма // Лит.Азербай-
джан. – 1988. – № 4. – С. 111–117.

2003

261. Жанровый состав иракско–туркманского фольк -
ло ра. Пе ре вод: Владимира Кафарова. – Ред: Гюльрух
Алибейли, Гейдар Ору джев. – Баку, 2003. – 128 с.;
Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. – C. VII. – S. 7–116.

Монография посвящена фольклору иракских туркмен–
азер бай  джа н цев. Автор долгие годы работал в Ираке и
собрал обширный мa те  риал по керкукскому диалекту и
фольклору.

2004

262. Дюма на Кавказе // Лит.Азербайджан. – 2004. – № 3.
–  С. 8–23.
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ƏRƏB DİLİNDƏ
1995

263. İraq–Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə bir baxış // Füzu -
linin 500 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın
materialları (17–19 sentyabr, 1994). – Bağdad. – 1995. –
S. 29–31; Q.Paşayev. Seçilmiş əsər ləri. – 2012. – C. III.
S. 199–201.

1996

264. Altı il Dəclə–Fərat sahillərində // Bağdad. – 1996. – 128 s.

TÜRK DİLİNDƏ
1998

265. İrak–türkmen folkloru. Monoqrafiya. – İstanbul: Kər -
kük vakfı, 1998. – 320 s.

2003

266. Azerbaycan’dan gelen dost sesi. – İstanbul: «Qardaşlıq»
dergisi, 2003. – Yıl 5. – Sayı 19.

2011

267. İraq–türkman folklorçuluğu // Folklor və etnoqrafiya.
– 2011. – № 1. – S. 41–47.
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İNGİLİS DİLİNDƏ
1981

268. All about England // Baku. – 1981. – 127 p.

Teachinq aids on studies history, geography fauna and
flora, cus toms and manners, prominent people, sports and
games etc. in England.

1993

269. Mirza Fatali Akhundov in America // Baku times. –
1993. – February. – G.Pashayev’s «Selected works». –
Volume VII. – 2012. – P. 250–253.

1996

270. Brief viev on Fizuli’s life and creative work // Sce: «Re-
form» maga zine. USA. – 1996. – № 2. – P. 17–25; Gazan-
far Pasha yev, «Selec ted works». – Volume VII. – Baku:
– Tahsil, 2012. – P. 207–217. 

2003

271. Azerbaijanis–in Iraq–Little known people // «Azerbai-
jan Inter na ti o nal» magazine. – № 1. 11. Los Angeles,
USA. – 2003. – P. 22–25; G.Pasha yev. «Selected works»,
Volume VII. – 2012. – P. 246–250.

2004

272. Briev viev on histoty, dialect and folklore of Iraqi
Turk mans. – See: «Folklore and Ethnography» maga-
zine, №1. – Baku. – 2004. – P. 17–37; «Kardashlıg»
(«Brotherhood») magazine. – 2004. – № 22 and 23. – Is-
tanbul. P. 52–56; 60–64; G.Pasha yev’s «Selected works»,
Volume VII. – P. 217–245.
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2009

273. History of Azerbaijani literature from the thirteenth to
the Eighteenth centuries (summary) // History of
Azerbaijani Literature (translations from Azerbaijani
language). – Volume III. – Baku: Elm, 2009. – P. 720–733;
G.Pashayev. «Selected works». – Volume VII. – P. 260–287.

2012

274. An Undelivered Letter // Gazanfar Pashayev. «Selected
works». – Baku: Tahsil, 2012. – P. 254–259.

This is a story written by Azerbaijani writer Abdulla Shaig
in 1908. The story is about life of an oil–well driller, who died
in the oil–well when unexpected explosion of gas took place.
275. A view on İndian–Azerbaijani literary and cultural

rela tions // Nizami Ganjavi. İndo–Azerbaijan Conference
(29th 30th November, 2012). – New Delhi, 2012. – P. 47–
49. 

276. Azerbaijani Literature in the transition period to-
wards globa li za ti ons (summary) // History of Azerbai-
jani Literature (trans lations from Azer baijani language),
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İsrafil İsrafilov. İraq. Mədain xərabələri, 30 aprel 2001-ci il

Xalq artisti Azər Zeynalov və prof. Teymur Kərimli ilə. 
Hindistan. Tac-Mahalın önündə. 1 dekabr 2012-ci il



HƏYATI, YARADICILIĞI 
VƏ ƏSƏRLƏRİ HAQQINDA ƏDƏBİYYAT

KİTABLAR

1998

374. Hüseyn Kürdoğlu. Tovuzum mənim–Oğuzum mənim –
Bakı: Elm, 1998. – 108 s. – 1000 nüsxə.

Poe ma Paşayevin 60 illiyinə həsr olunub.

2001

375. Bu sevda ölüncədi. Red.: Bəkir Nəbiyev, İsrafil İsrafilov;
tərt.: Xatirə Bəşirova, Sədaqət Hüseynova. – Bakı: Oskar,
2001. – 376 s. – 1000 nüsxə.

2002

376. İraq bizə iraq deyil. – Bakınəşr, 2002. – 64 s. – 1000 nüsxə. 

2012

377. Ömrün əbədiləşən illəri. Red. və ön sözün müəllifi Sabir
Rüs təm   xan lı; tərt.: Arəstə Paşayeva. – Rəyçi.: Vasim
Məmməd əliyev, İsa Həbib bəyli və Nahid Hacızadə.
– Bakı: Təhsil, 2012. – 672 s. – 500 nüsxə.

Kitabda 1969-cu ildən günümüzədək Qəzənfər Paşayevin
yaradı cı  lı ğı na həsr olunmuş məqalələr toplanmışdır. 
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2013

378. Qəzənfər Paşayev–75. Bakı: Elm və təhsil. – 2013. – 84 s.
– 200 nüsxə.

Folklor İnstitutunun Q.Paşayevin yaradıcılığına həsr etdiyi
kon frans materiallarından ibarət toplusu.
379. Kərkük sevdalı elm adamı. – Bakı: Təhsil, 2013. – 240 s. 

Kitaba prof. Qəzənfər Paşayev haqqında Türkiyə və İraqda
türkcə və ərəbcə çıxan məqalələr daxil edilmişdir.

MƏQALƏLƏR
1969

380. Məhəmməd Xurşid. Kərkük bayatıları // Bağdad: «Qar -
daş lıq» dər gisi, 1969. – № 11–12. – S. 30–31.

381. Sübhi Saatçı. Kərkük tapmacaları // İstanbul: «Füzuli»
dər gisi, 1969. – № 4–5. – S. 19–20.

1972

382. Mövlud Taha Qayaçı (İraq). Arzu Qənbərin iki ayrı
bası lışı // «Qar daş lıq» dərgisi. – 1972. – № 10–11.
– S. 30–31; Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 36–37.

1982

383. İmanova Səyyarə. İngiltərə və ingilislər haqqında nə
bilirik // Azərbaycan gəncləri. – 1982. – 24 iyun; Ömrün
əbədi ləşən illə ri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 38–39.

384. Vurğun ömrü / Qəzənfər Paşayev haqqında. – Bakı:
Azər nəşr, 1982. – S. 103–104.
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1984

385. Mansurzadə Ağəddin. Uzaq, yaxın bayatılar. // Azər -
baycan mü əl   li mi. – 1984. – 24 avqust; A.Mansurzadə.
Ədəbi söhbətlər. – Sumqayıt nəşr., 2004. – S. 325–329;
Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 40–
45. 

İraq–Kərkük bayatıları (Yazıçı, 1984) kitabı haqqında.
1985

386. Cəfərzadə Əzizə. Bir daha xoş gördük, İraq // Bakı. –
1985. – 21 iyul; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 49–52.

387. Həsənov Arif. Altı ilin təəssüratı // Azərbaycan müəllimi.
– 1985. – 30 avqust; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 60–63.

388. Köçərli Firuzə. Qafqaz səfəri // Azərbaycan müəllimi. –
1985. – 29 noyabr; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 53–56.

389. Rüstəmov Bəhruzər. Uzaq ellərdən soraq // Həqiqət
(Tovuz). – 1985. – 31 avqust; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 57–59.

390. Vəfalı Ayaz. İraq necə yaxın olur // Altı il Dəclə–Fərat
sahil lə rin də. – Bakı: Yazıçı, 1985. – S. 3–5; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 46–48.

391. Vəliyev Vaqif. Poetik incilər // Ədəbiyyat və inəsənət. –
1985. – 25 yanvar; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 32–35.
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1986

392. Ağayev Zeydulla. Əlvida, Xəzər dənizi... // Bakı. – 1986.
– 11 mart; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 70–72.

393. Qasımzadə Qasım. Ömrün əbədiləşən illəri. – Ulduz. –
1986. – № 6; Q.Paşa yev. Altı il Dəclə–Fərat sahillərində.
– Bakı: Yazıçı, 1987. – S. 222–229; Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 15–24.

394. Zamanov Şamil. Xalqımıza dərin məhəbbətlə / Ədəbiy -
yat qəzeti. – 1986. – 3 yanvar; Ömrün əbədi ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 64–69.

1987

395. Qasımzadə Qasım. Ömrün əbədiləşən illəri // Q.Paşayev.
Altı il Dəclə–Fərat sahillərində (Təkrar nəşr). – Bakı:
Yazıçı, 1987. – S. 222–229; Ömrün əbədiləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 15–24.

396. Nəbiyev Azad. Kərkük dünyası // Kommunist. – 1987. –
19 aprel; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –
S. 75–76.

397. Sadıxov Murtuz. Alim, yazıçı, pedaqoq // Xarici dillər
kafed ra sının müdiri Q.Paşayevin 50 yaşı tamam oldu //
Русский язык. – 1987. – 16 октября; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 73–74.

398. Suphi Saatçı. Kərkük tapmacaları // İstanbul: «Füzuli»
dərgisi, 1987. – № 4–5. – S. 19–20.

399. Vahabzadə Bəxtiyar. O qədər uzaq, bu qədər yaxın //
Ədəbiyyat və incəsənət. – 1987. – 22 may; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 25–31.
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1988

400. Davud Nəsib. Xarici mətbuat səhifələrində // Ədəbiyyat
qəzeti. – 1988. – 29 aprel; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 77–78.

401. İsa Özqan. Kərkük folkloru antologiyası / Türk Kültürü
dergisi. – 1988. – Yıl 26. – № 298. – S. 120–124.

Paşayev Gazanfar. Kerkük Folkloru Antologiyası (Bakı:
Azer neşr, 1987. – 367 s.) kitabı haqqında. 
402. Vahabzadə Bəxtiyar. Gəlin açıq danışaq. – Bakı:

Azərnəşr, 1988. – S. 147–152; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 25–31.

403. Vəfalı Ayaz. «Nəsiminin İraq divanı»nı oxuyarkən //
Ədəbiyyat qəzeti. – 1988. – 16 dekabr; Ayaz Vəfalı. Yarım-
əsrlik yol. – Bakı: «MBA», 2010. – S. 82–90; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 409–416.

1990

404. Bünyadov Teymur. Uzun ömrün sirri / Sula Benet. Necə
yaşa ya san–yüzü haqlayasan. – Bakı: Yazıçı, 1989 //
Ədəbiyyat və incə sə  nət. – 1990. – 3 avqust; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 81–84.

405. Həsənli Fazil. Uzunömürlülüyün sirri // Gəncənin səsi. –
1990. – 7 iyun; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 85–88.

406. Nurəddin Məlumat. Sula Benetin kitabı // Kitablar
aləmində. – 1990. – № 2. – S. 26–28; Ömrün əbədi ləşən
illəri. –Bakı: Təhsil, 2012. – S. 89–92.
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1992

407. Adilov Musa. İraq–türkman folkloru // Ədəbiyyat qəzeti.
– 1992. – 1 may; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. –  S. 93–97.

408. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Şah əsər // Qəzənfər Paşayev.
İraq–türk   man folkloru. – Bakı: Yazıçı, 1992. – S. 3–4;
Bağdad. – 1995. – S. 5–6; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 106–107.

409. Cavadov Qəmərşah. Azərbaycan Aleksandr Dümanın
gözü ilə // Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 13 noyabr; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 98–104.

410. Mahir Naqib. Azerbaycandakı Kerkük // Kerkük dergisi.
– 1992. – Yıl 2. – № 8. – S. 6–7; Ədəbiyyat qəzeti. –
1993. – 8 yanvar.

1993

411. Mustafa Arqunşah. İraq–türkmen folkloru. – Kerkük
dergisi. – Yıl 3. – Sayı 12. – Temmuz. – 1993. – S. 9–10.

Məqalə Q.Paşayevin «İraq–türkman folkloru» (Yazıçı,
1992) kita bına həsr olunub.

1994

412. Fatima Səllumi. Qəzənfər Paşayev və onun «Altı il
Dəclə–Fərat sahillərində» kitabı // «Əl-Cümhuriyyə»
qəzeti (ərəbcə). – Bağdad, 1994. – 24 sentyabr.

413. «Məhdi-Azadi»nin səhifələrində // Ədəbiyyat qəzeti. –
1994. – 21 oktyabr; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 105–107.
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1995

414. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Bağdad sovqatı // Azərbaycan
qəzeti. – 1995. – 12 iyul; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 108–109.

415. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Şah əsər // Q.Paşayev. İraq–türk-
man folk loru. – Bağdad. – 1995. – S. 5–6; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 106–107.

1996

416. Cəlal Ərtuq. Türkiyədə və dünyada İhsan Doğramacı
fenomeni. – Ankara, 1996. – S. 150–153.

Prof. Qəzənfər Paşayev haqqında.
417. Cəlil Kəmaləddin. O, İraqı sevir // «Əl-Cümhuriyyə»

(«Respub li ka»). – qəzeti. – 1996. – 14 may (Bağdad);
Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 110.

418. Əbdülhəmid Həmudi. Altı il Dəclə–Fərat sahillərində //
«Əs-Saura» («İnqilab» – ərəbcə). – Bağdad. – 1996. – 7 iyun;
Bu sevda ölün cə  di. – Oskar, 2001. – S. 108–110;  Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təh sil, 2012. – S. 111–113.

419. Məmmədəliyev Vasim. Dost hədiyyəsi / «Altı il Dəclə–
Fərat sa  hil  lə rində» // Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 21 iyun;
«Yurd» qəzeti. – 1997. – 31 mart; Ömrün əbə di  ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 114–118.

1997

420. Babayev Baba. Xeyirxahlıq ömür uzadır // İki sahil. –
1997. – 16 oktyabr; Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –   S. 132–134.
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421. Qarayev Yaşar. Bayatıdan və xoyratdan başlanan illər //
Ədəbiy yat qəzeti. – 1997. – 10 oktyabr; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təh sil, 2012. – S. 124–128.

422. Nəbiyev Bəkir. Azərbaycanın dəyərli ziyalısı və alimi //
BDU-nun Xəbərləri. – Humanitar elmlər seriyası. – 1997.
– № 1. – S. 211–213; «Sut əl-İttihad» («Birlik səsi»)
dərgisi (ərəbcə). – Bağdad. – 1999. – № 54. – S. 40–43;
Bu sevda ölüncədi. – Bakı: Oskar, 2001. – S. 12–16 (ingi -
lis cə); Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 119–123. – Yaşar Qarayev, Nizami Cəfə rov və Əb -
dül lətif Bəndəroğlu ilə birlikdə.

423. Məmmədəliyev Vasim. Dost hədiyyəsi / «Altı il Dəclə–
Fərat sa hil  lərində» // Yurd. – 1997. – 31 mart; Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 114–118.

424. Rüstəmli Asif. Tovuzdan Dəclə–Fərat sahillərinədək və
ya folk lor şünas-alim Qəzənfər Paşayevin həyatından kiçik
bir epizod // Pano rama. – 1997. – 11 oktyabr. – S. 6; Ədəbi
istiqlal. – Bakı: Elm, 2004. – S. 310–313; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 129–131.

1998

425. Qasım Sarı Kəhya. Bayatıdan və xoyratdan başlanan
yollar və illər Kərkük və Bakıdan keçər // Yurd. – Bağdad,
1998. – 28 fevral; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 135–136.

426. Hüseyn Kürdoğlu. Dost ərmağanı // Hüseyn Kürdoğlu.
Tovu zum mənim, Oğuzum mənim. – Bakı: Elm, 1998;
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 501.
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427. Hüseyn Kürdoğlu. Oxucuya bir neçə söz // H.Kürdoğlu.
Tovu zum mənim–Oğuzum mənim (poema). – Bakı: Elm,
1998. – S. 5–8; Ömrün əbə di  lə şən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 37–38.

Poema prof. Qəzənfər Paşayevə həsr olunub.
1999

428. Nəbiyev Bəkir. Azərbaycanın dəyərli ziyalısı və alimi //
«Sut əl-İttihad» («Birlik səsi») dərgisi. – Bağdad. – 1999.
– № 54. – S. 40–43; Öm rün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 119–123. – Yaşar Qarayev, Nizami
Cəfərov və Əbdüllətif Bəndəroğlu ilə birlikdə. 

429. Mahir Naqib. Abidə bir əsər // Prof. Dr.Qazenfer
Paşayev. – İrak–türkmen folkloru. – İstanbul: Kerkük
Vakfı, 1998. – S. 9–13; Ədəbiyyat qəzeti. – 1999.
– 5 fevral; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 139–145.

Əsərin təqdimat mərasimi 12–13 fevral 1999-cu ildə İstan-
bul şə hə rində keçirilib. Mərasimdə akademik B.Nəbiyev, prof.
Y.Qara  yev, fil.e.n., şair Ayaz Vəfalı və Q.Paşayev, həyat yoldaşı
Arəstə xanım və oğlu Murad iştirak ediblər.
430. Vəfalı Ayaz. Mənəvi vəhdət və bütövlük // Ədəbiyyat

qəzeti. – 1999. – 3 dekabr; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 146–158.

2000

431. Kemal Çarpaz. Yaralı ceyran Azerbaycan // İstanbul:
«Kardeş lik» dergisi. – 2000. – № 5. – S. 36–40.
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432. Əli Şamil. Milli şüur oyadan insan: – Qəzənfər Paşayev
// Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. – Bakı, 2000. – S. 111–
117; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 161–167.

2001

433. Abbasov Xanoğlan. Bakıda İraq–türkman ocağı // «Bu
sevda ölüncədi» kitabı. – Bakı: Oskar, 2001. – S. 210;
Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 206.

434. Abbasov İsrafil. Qəzənfər Paşayevin «İraq–türkman
folkloru» adlı doktor luq dissertasiyasına rəy // Bu sevda
ölüncədi. – Bakı, 2001. – S. 80–83.

435. Abdullayev İbrahim. Q.M.Paşayevin «Kərkük dialek-
tinin fone ti ka sı» avtoreferatına rəy // Bu sevda ölüncədi.
– Bakı, 2001. – S. 68–69.

436. Ağayev Zeydulla. Tanıdığım–tanımadığım insan // Res -
pub lika. – 2001. –1 iyul; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 179–182.

437. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Doktor Qəzənfər Paşayevin
«İraq–türk man folklorunun janrları» adlı doktorluq
dissertasiyasına mənim rə yim // Bu sevda ölüncədi. –
Bakı, 2001. – S. 85–86.

438. Bəşirqızı Zərifə. Kərkük adlı bir sevda // Xalq qəzeti. –
2001. – 28 oktyabr; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 196–198.

439. Bəşirova Xatirə. Kərkük sevdası // Bu sevda ölüncədi. –
Bakı: Oskar, 2001. – S 3–10; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təh sil, 2012. – S. 174–178.

Qəzənfər Paşayev haqqında kitaba müqəddimə.
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440. Bünyadov Teymur. Qəzənfər Paşayevin Azərbaycan
dilinə tər cü   mə ləri // Bu sevda ölüncədi. – Bakı, 2001.
– S. 141–142.

Prof. Sula Benetin «Necə yaşayasan–yüzü haqlayasan»
kitabı haq qın da.
441. Cəfərov Nizami. Q.Paşayev haqqında // Q.Paşayev. Bu

sevda ölün    cə di. – Bakı: Oskar, 2001. – S. 137; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təh sil, 2012. – S. 489.

442. Cəfərzadə Əzizə. Qəzənfər Paşayevin filologiya elmləri
doktoru alim lik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «İraq–
türkman folkloru» adlı dis ser tasiyasına rəy // Bu sevda
ölüncədi. – Bakı, 2001. – S. 75–79.

443. Davud Nəsib. Bir ömrün salnaməsi // Yeni Azərbaycan.
– 2001. – 25 iyul; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 191–192.

444. Dəmirçizadə Ə., Kazımov Q. Qəzənfər Paşayevin
«Kərkük dia lek tinin fonetikası» adlı dissertasiyasına rəy
// Bu sevda ölün cədi. – Bakı, 2001. – S. 64–67.

445. Gülzar İbrahimqızı. Azərbaycan folklor antologiyası //
Bu sevda ölüncədi. – Bakı: Oskar, 2001. – S. 132–134;
Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 207–
208.

446. Xasıyev Firuz. (Qəzənfər Paşayevin 60 illik yubileyi
münasibə tilə) // Bu sevda ölüncədi. – Bakı: Oskar, 2001.
– S. 269–270; Ömrün əbə di lə şən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 513.

447. Xasıyev Zakir. Sənin (Qəzənfər Paşayevin 60 illiyinə) //
Bu sevda ölüncədi. – Bakı: Oskar, 2001. – S. 268.; Ömrün
əbə di lə şən il lə ri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 512.
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448. Xəlilzadə Flora. Kərkük sevdalı insan / Azərbaycan. –
2001. – 29 sent yabr; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 193–195.

449. Xuraman Ağamirzə qızı. Bu sevda ölüncədi // Respub-
lika. – 2001. – 22 iyun; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 189–190.

450. Qafarlı Ramazan. Bir ömürlük sevgi // «Ərən» qəzeti.
– 2001. – 1 iyul; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 183–188.

451. Mahmudov Yaqub. Dosent Qəzənfər Paşayevin «İraq–
türkman folk loru» mövzusunda doktorluq dissertasi -
yasına rəy (Avtoreferat əsa sında) // Bu sevda ölüncədi. –
Bakı, 2001. – S. 84–85.

452. Məhəmmədoğlu Malik. Görkəmli alim, xeyirxah insan
/ «Ocaq» qəzeti. – 2001. – 15 noyabr; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 199–200.

453. Məmmədəliyev Vasim. Bir ömürlük xidmət // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2001. – 29 iyun; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 168–173.

454. Nəbiyev Azad. Kərkük dünyası // Bu sevda ölüncədi. –
Bakı: Oskar, 2001. – S. 130–131; Ömrün əbədi ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 75–76.

455. Sübhi Saatçı. Türkmen dağarcığından bir kitab Qazanfer
Paşa yev’in sevdası ölüncedi // İstanbul: «Kardeşlik» der-
gisi, 2001. – Sayı 11. – S. 20.

456. Tehran Əlişanoğlu. İraq bizə necə yaxın olur //
Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 14 dekabr. – 3 s.; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 213–215.
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457. Təkləli Minaxanım. Bir ömürlük sevda // «Sərbəst
düşün cə» qəzeti. – 2001. – 7–14 noyabr; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 201–205.

458. Tərzibaşı Əta. Qəzənfər Paşayev haqqında ürək sözləri
// Bu sev da ölüncədi. – Bakı, 2001. – S. 63.

459. Tərzibaşı Əta. Sayın Qəzənfər Paşayev // Bu sevda ölün -
cədi. – Bakı, 2001. – S. 139.

460. Rüstəmli Asif. Qəzənfər Paşayev haqqında ürək sözləri
// Bu sevda ölüncədi. – Bakı, 2001. – S. 255–259.

461. Sübhi Saatçı. «İraq–türkman folkloru» kitabı haqqında
// Bu sevda ölüncədi. – Bakı, 2001. – S. 155.

462. Süleymanlı Mövlud. Qəzənfər Paşayevin «Kərkük baya -
tıları» kitabı haqqında // Bu sevda ölüncədi. – Bakı, 2001.
– S. 96.

463. Şakir Sabir Zabit. Vaqifin yubileyində olarkən // Bu
sevda ölün cə di. – Bakı: Oskar, 2001. – S. 69–70; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 487.

464. Vahabzadə Bəxtiyar. Zəmanət // Bu sevda ölüncədi. –
Bakı: Oskar, 2001. – S. 127–129.

Qəzənfər Paşayevin SSRİ və Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqına üzv seçil məsinə verdiyi zəmanət.
465. Vəliyev Vaqif. «Kərkük bayatıları» kitabı haqqında // Bu

sevda ölün     cədi. – Bakı, 2001. – S. 91–92.

466. Zamanov Abbas. Qəzənfər Paşayevin «İraq–türkman
folk loru» ki ta bı haqqında // Bu sevda ölüncədi. – Bakı,
2001. – S. 120.
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2002

467. Hacıyev Vahid. Bir ömrə sığmayan həyat və ya taledən
gələn qis mət // Veteran. – 2002. – 14 may; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təh sil, 2012. – S. 216–221. İlyas
Əliyevlə birlikdə.

468. Xəlilzadə Flora. Çağdaş İraq şeirindən seçmələr //
Azərbaycan. – 2002. – 11 yanvar; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 211–212.

2003

469. Abbasqızı Azadə Taleh. Uzaq-yaxın illərin folklor
dünyası // Qaf qaz-press. – 2003. – 12 oktyabr; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 222–223.
– Gülnarə Əliyeva ilə birlikdə.

470. Bəşirqızı Zərifə. Azərbaycan–İraq–türkman ədəbiyyatı
və mədə niy yəti ensiklopediyası // Xalq qəzeti. – 2003.
– 18 iyun; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 224–228.

471. Hürmüzlü Erşad. Azerbaycan ile kucaklaşmaq // «Qar -
daş lar», Kültür Sanat Edebiyyat ve Folklor Dergisi.
– Yıl 5. Sayı 19. – Kerkük Vakfı. – Temmuz–eylül, 2003.
– S. 4–6.

472. İhsan Doğramacı. İrak–türkmen halkına ve folkloruna
ilgi // Haydar Aliyev, Böyük Devlet Adamı. – Türkiye,
2003. – S. 30–31.

Qəzənfər Paşayev haqqında məqalə.
473. Məşədi–Məmmədova Səbinə. Kərkük sevdası // «Azər -

bay can reallığı» qəzeti. – 2003. – 8–15 dekabr; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 229–234.
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474. Sübhi Saatçı. Azerbaycandan gelen dost sesi //
«Kardeşlik» der gi si. – Yıl 5. – 2003. – Sayı 19.

475. Sübhi Saatçı. Tezgahda yığılan kitaplar // Paşayevin iki
eseri // «Qardaşlıq». Kültür Sanat Edebiyyat ve Folklor
Dergisi. Yıl 5. – Sayı 20. – Kürkük Vakfı. – Ekim–aralıq
2003. – S. 20–22.

2004

476. Cəfərli Məhərrəm. Kərkük folkloruna elmi baxış // Ədə -
biy yat qəzeti. – 2004. – 9 yanvar; Ömrün əbədi ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 235–241.

477. Əhmədov Teymur. Qəzənfər Paşayev // Teymur
Əhmədov. XX əsr Azərbaycan yazıçıları. Ensiklopedik
məlumat kitabı. – Bakı: Nurlar, 2004. – S. 499–500;
Təkmilləşdirilmiş nəşri. – 2011. – S. 543–544.

478. Əmir Hüseyn Elşən. Yaxşılara yaxşı deyin... // Bakı:
Araz, 2004. – S. 139–166.

Professor Qəzənfər Paşayevə həsr olunub. Tanıtma. O,
bizim folk loru mu zun Müşfiqidi, Abidə bir əsər, «Altı il Dəclə–
Fərat sahil lərində» ki ta    bından: Əfsanəyə bənzər həqiqətlər.
479. İsa Kayacan. İrak bize irak deyil // «Anayurt» günlük

siyasi qaze te. – Ankara, 2004. – 18 şubat.

480. İsa Kayacan. Prof. Dr. Qazanfar Paşayev ve «Bu sevda
ölüncedi» //– Ankara: Anayurt, 2004. – 27 şubat.

481. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilinin qərib ləhcəsi //
İraq–türk man ləhcəsi. – Bakı, 2004. – S. 3–22; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 247–262.
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482. Kərimova Mahiyyə. İraq–türkman zalı // Elm. – 2004. –
25 may; Öm rün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –
S. 242–246.

483. Mustafa Arqunşah. Kerkük ağzının ses bilgisi // «Türk
Dili» dergisi. – Yıl 6. – Sayı 628. – Nisan 2004. – S. 373–
377.

484. Mustafa Arqunşah. Kerkük folklorunun janrları / Önce
bir kaç sitem // «Qardaşlıq». Kültür Sanat edebiyat ve
Folklor Dergisi. – Yıl 6. – Sayı 23. – Kerkük Vakfı.
– Temmuz–eylül, 2004. – S. 38–40.

485. Tamilla Abbashanlı–Aliyeva. Kerkük folkloru // Bal -
kan  lar da Türk Kültürü. Kültür, Tahir, Aktüalite Dergisi.
– Yıl 14. – Sayı 51. – Nisan–ma yıs–haziran, 2004.
– S. 28–30.

2005

486. Bayramoğlu Alxan. Alim portreti həmkarlarının baxış -
la rında // Ədə biy yat qəzeti. – 2005. – 2 sentyabr; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 263–266.

487. Hüseyn Kürdoğlu. Dostum Qəzənfər Paşayevə //
Hüseyn Kürd oğ lu. Yurduma qurbandır sözüm. – Bakı:
Sabah, 2005. – S. 323; Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 504.

488. Kurbanov Babek. Mutluluğa götüren yol // Ufuk 2000.
– 2005. – 25 ağustos. 

2006

489. Mehmet Mehdi Bayatoğlu. 8 gün Azerbaycanda // Kerkük
dergi si. Kerkük: Ekim, 2006. – Yıl 3. – Sayı 31. – S. 38.

Məqalə, əsasən, Qəzənfər Paşayevin həyat və yaradıcılı -
ğına həsr olu nub.
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490. Adil Savalan. Qəzənfər Paşayev–70. İl qəzetəsi. – 2007.
– 30 noyabr (Türkiyə); Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –    S. 344–345.

491. Bəhlul Abdulla. Kərkük pərvanəsi // Folklor və etnoqra -
fiya. – 2007. – № 3–4. – S. 11–23; «Yurt» dərgisi. – 2007.
– № 12. – S. 29–35 (İraq, Kərkük); Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 329–340.

492. Bəşirqızı Zərifə. Elə bir aləm ki... // Xalq qəzeti. – 2007.
– 6 may; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –
S. 276–280.

493. Eflatun Nemetzade. Bakü. – Kerkük köprüsünün yara -
tıcısı: Qazan far Paşayev–70 // İl qazetesi. – Azerbaycanda
bilim ve edebiyyat. – 30 kasım (noyabr), 2007. – S. 9. 

494. Hacızadə Nahid. Alimlik və insanlıq istedadı // Professor
Qəzən fər Paşayevin 70 yaşına // Ədəbiyyat qəzeti. –
2007. – 16 noyabr; N.Hacı zadə. Yada düşdü. – Bakı,
2008. – S. 498–510; Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 311–322.

495. Hüseynoğlu Sərvaz. Nostradamusun möcüzəli aləmi //
Ədə biy yat qəzeti. – 2007. – 27 aprel; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 269–271.

496. Xələfli Əlirza İraqdan – Əbdüllətif Bəndəroğlundan iki
hədiyyə // Kre do. – 2007. – 25 avqust; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 323–324.

Prof. Qəzənfər Paşayevin kitabları haqqında.
497. Xələfli Əlirza. Qüvvət elmdədir / Qəzənfər Paşayevin

ecazkar dünyası // Kredo. – 2007. – 12 may; Əlirza Xələf -
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li. Meyar. – Bakı, 2008. – S. 405–407; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 281–287.

498. Xəlilzadə Flora. Müəmmalar, həqiqətlər, möcüzələr //
Azərbay can. – 2007. – 4 may; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 272–275.

499. İsgəndərov Asif. Müqəddəs yerlərdən xoş xəbərlər //
Ədəbiyyat qəzeti. – 2007. – 23 noyabr; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –  S. 325–328.

500. Qasımov Himalay, Quliyev Elman. Müəmmalı dünya -
nın real gö  rün   tüləri // Ədəbiyyat qəzeti. – 2007.

501. Qəzənfər Paşayev–70. «Ulu məkan» qəzeti. – 2007. –
15–25 oktyabr; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 300–301.

502. Mahir Nakip. Qazenfer Paşayev: Azerbaycanda bir
Kerkük sev dalı // Bakı: prof. Dr. Mahir Nakip. Kerkükün
Kimliği. Bilgi Yayın evi. 2. Basım. – 2007. – S. 355; 358–
363.

503. Mansurzadə Ağəddin. Qəzənfər Paşayevə açıq məktub
// «Vətən   daş həmrəyliyi» qəzeti. – 2007. – 2–5 sentyabr.
– S. 10; «Cahan» qə ze ti. – 2007. – 22 sentyabr; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 302–308.

504. Məhərrəmli Qiymət «Nostradamusun möcüzəli aləmi»-
nə səyahət // Azər bay can uğrunda. – 2007. – 25 may;
Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 292.

505. Məmmədov Arif. Nоstradamusun möcüzəli aləmi //
Xəzər qəze ti. – 2007. – 12 may; Ömrün əbədi ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 288–291.
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506. Musabəyova İradə. Keçmişlə gələcək arasında möhkəm
əlaqə // «Exo» qəzeti. – 2007. – 26 aprel; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 341–343.

507. Nəbiyev Bəkir. Alim haqqında dost sözü // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2007. – 24 avqust; Ömrün əbədi ləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 293–299.

508. Şemseddin Küzeci. Azerbaycandan Kerküke (Bayatıden
hoyrata) // «Şafak» edebi ve kültürel qazete, İrakta tam
türkce tek qa ze te, Bağ dad. – Sayı 7. – Yıl 7. – Ocak, 2007.
– S. 6–9.

509. Zahid əl–Bayati. Azərbaycanda İraqın ədəbi və mədəni
əla qələr səfiri // Türkman xəbərləri (ərəb, türk və
ingiliscə). Bağ dad. – 2007. – 13 mart; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 309–310.

2008

510. Adil Savalan. Qəzənfər Paşayev–70 / İl qəzetəsi. – 2007.
– 30 noyabr (Türkiyə) // Ədəbiy yat qəzeti. – 2008.
– 25 yanvar. 

Ankarada çıxan «İl qəzetəsi»nin xüsusi nömrəsi Q.Paşa -
yevə həsr olu nub.
511. Ağabalayeva Südabə. Sözün bəsirət qatları // Azərbay -

can. – 2008. – № 1. – S. 201–204; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 346–353.

Qəzənfər Paşayevin «Nostradamusun möcüzəli aləmi»
(Bakı: Təh sil, 2007) kitabı haqqında.
512. Gülxani Pənah. Qəzənfər Paşayevin «Nostradamusun

mö cü zəli aləmi» kitabı haqqında // İskit. – 2008. – № 1.
– S. 57–62; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 354–368.
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513. Hacızadə Nahid. Alimlik və insanlıq istedadı / Professor
Qəzən  fər Paşayevin 70 yaşına (Təkrar nəşr) // Nahid
Hacızadə. Yada düşdü. – Bakı, 2008. – S. 498–510; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –  S. 311–322.

514. Xələfli Əlirza. Qüvvət elmdədir / Qəzənfər Paşayevin
ecaz kar dünyası // Əlirza Xələfli. Meyar. – Bakı, 2008.
– S. 405–407.

515. Məhərrəmli Qiymət. Düşə bilə (Qəzənfər Paşayevin 70
illiyinə) // Haradasan, Göy adamı. – Bakı, 2008. – S. 27;
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 514.

2009

516. Albalıyev Şakir. Mikayıl Azaflı və Qəzənfən Paşayev
möcüzəsi // Müasir Azərbaycan müəllimi. – 2009. – 12–
18 mart; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 378–382.

517. Bünyadov Teymur. Alim dünyasına bir baxış. – Azər -
bay can. – 2009. – 1 oktyabr; Ömrün əbədi ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 383–387.

518. Xələfli Əlirza. Amal uğrunda mübarizə // Professor
Qəzənfər Paşayev və Nəsimi taleyi (Yeni kitab üzərində
düşüncələr.) // Kredo. – 2009. – 31 dekabr; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 388–391.

519. Kazımov Qəzənfər. Mikayıl Azaflıya əbədilik qazandı -
ran əsər / Azərbaycan qəzeti. – 2009. – 13 yanvar; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 371–377.

Professor Qəzənfər Paşayevin «Qoca Azaflı» kitabı haqqında. 
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520. Bəşirqızı Zərifə. Dünya məktəbi şagird və müəllimləri
ilə görüş // Xalq qəzeti. – 2010. – 12 yanvar; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 392–395.

521. Əbülfət. Nəsimi haqqında araşdırmalar // Ədalət. – 2010.
– 16 yanvar; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 398–399.

522. Əhmədov Bədirxan. Unudulmazların unudulmayan
obraz ları // Ədəbiyyat qəzeti. – 2010. – 11 iyun; Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 427–434.

523. Ələkbərli Musa. Yetmiş nə yaşdır ki... // 525-ci qəzet.
– 2010. – 27 fevral; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 507–508.

524. Əli Şamil. Milli şüur oyadan insan – Qəzənfər Paşayev
// Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. – Bakı: Təhsil, 2010.
– S. 111–117; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 161–167.

525. Hacıyev Tofiq. Azərbaycan kərkükşünalığının banisi //
Qəzənfər Paşayev. Dilimiz–varlığımız. – Bakı, 2010.
– S. 4–19; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 446–457.

526. Hüseynoğlu Sərvaz. Hər kitabın öz taleyi // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2010. – 18 iyun; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 407–408.

Q.Paşayevin «Borcumuzdur bu ehtiram» kitabı haqqında.
527. Hüseynoğlu Sərvaz. Universitetdə görüş // Ədəbiyyat

qəzeti. – 2010. – 8 yanvar; Ömrün əbədi ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 396–397.
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528. Xəlilzadə Flora. Açılan pərdələr, yaxud Nəsimi olduğu
kimi // Azərbaycan. – 2010. – 18 fevral; Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 400–401.

529. Xəlilzadə Flora. Bu sevda ölüncədi // Flora Xəlilzadə.
Yazdıq larım. – Bakı: Adiloğlu, 2010. – S. 538–541;
Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 417–
422.

530. Xəlilzadə Flora. Vətəndaşlıq borcu // Azərbaycan. –
2010. – 24 yanvar; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 402–403.

531. İlyas Tapdıq. Ucaldıqca ucal, yaşa, Qəzənfər // Azər -
baycan Cüm     hu   riy yəti. – 2010. – 8–15 yanvar; Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 505.

532. Mahir Naqib. Kərkük sevdalı azərbaycanlı elm adamı //
«Türk men eli» dərgisi. – № 32. – Kərkük, 2010. – S. 15–
18 (ərəbcə); «Biz türk me niz» qəzeti. – 2011. – 11 iyul;
Ədə biyyat qəzeti. – 2011. –1 fevral; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 441–445.

533. Məhəmməd Bayat. «Ədəbiyyat qəzeti»nin redaktoru
Ayaz Vəfa lı ya // Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 435.

534. Məhəmməd Bayat. Hörmətli redaktor. – Ömrün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 440.

535. Mövlud Taha Qayaçı. Onu sevməmək olmur // «Türk -
man eli» Ədəbiyyat və Sənət dərgisi. – 2010. – Sayı 30. –
Kərkük, İraq. – İyul; Ömrün əbə di  ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 436–439.
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536. Musaoğlu Ceyhun. – Ədalət. – 2010. – 3 aprel; Siz on-
lara borclu su nuz, biz də sizə / «Borcu muzdur bu ehtiram»
kitabının müəllifi Qəzən   fər Paşayevə // Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –  S. 404–406.

537. Nəbiyev Bəkir. Bir neçə söz // Q.Paşayev. Nəsimi
haqqında araş dır ma lar. – Bakı. – 2010. – S. 3–63;
Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. – C. IV. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 7–10.

538. Səidə Bahadurqızı. Azərbaycanın fəxri / Bəkir Nəbiyev–
80 // Me dia və təhsil innovasiyaları. – 2010. – № 1.
– S. 39–44.

Məqalədə deyilir ki, alimin örnək ömrünü filologiya elmləri
dok to ru, professor Qəzənfər Paşayev belə qiymətləndirir.
Qəzən fər Paşayevin «Ədəbiyyatşünaslıq elminin patriarxı»
kitabından irihəcm li sitat gəti rilir. 
539. Şəmsizadə Nizaməddin. Unudulmazlar haqqında uver -

türa // Bor cu  muz dur bu ehtiram. – Bakı: Ozan, 2010.
– S. 3–6; Ömrün əbədi ləşən il ləri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 423–426. 

540. Vəfalı Ayaz. «Nəsiminin İraq divanı»nı oxuyarkən //
Ayaz Vəfa lı. Yarıməsrlik yol. – Bakı: «MBA», 2010.
– S. 82–90; Öm rün əbə di  lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 409–416.

2011

541. Abbasov Rəşid. Yaxın-uzaq olan dost (professor Qəzən -
fər Paşa ye və) // Məhəbbətim, nifrətimdir bu dünya.
– Bakı, 2011. – S. 308–309; Ömrün əbədi ləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 509–511.
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542. Albalıyev Şakir. Kölgəli yerlərə düşən işıq // İnsan və
cəmiyyət. – 2011. – 21–31 oktyabr; Ömrün əbədi ləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 465–468.

«Dilimiz–varlığımız» kitabı haqqında.
543. Aranlı Sərvaz. Bizdən Kərkükəcən // Ədəbiyyat qəzeti.

– 2011. – 17 iyun; Qəzənfər Paşayev. Dilimiz–varlığımız.
– Bakı: Ozan, 2011. – Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 463–464.

544. Hüseyn Kürdoğlu. Səsin gəlir (Qəzənfər Paşayevin 60
illiyinə) // Hüseyn Kürdoğlu Seçilmiş əsərləri. – C. I.
– Bakı: Sabah, 2011. – 300 s.; Ömrün əbədiləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 502–503.

545. Hüseyn Şərqi. Qəzənfər Paşayev kimdir // Tehran:
«Xuda fə rin» dər  gi   si, 2011. – Sayı 76. – S. 36–38, fevral-
iyun; Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 458–462.

546. Kazımov Qəzənfər. Azaflı ruhuna sayğıyla // Folklor və
etnoq ra fi ya. – 2011. – № 1. – S. 41–47.

547. Mahir Naqib. Kərkük sevdalı azərbaycanlı elm adamı //
«Biz türk me niz» qəzeti. – 2011. – 11 iyul; Ədəbiyyat
qəzeti. – 2011. – 1 fev ral; Öm  rün əbədi ləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –  S. 441–445.

548. Məhəmməd Bayat. Hörmətli redaktor! // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2011. – 20 iyun.

2012

549. Abbasov Xanoğlan. Bakıda İraq–türkman ocağı (Təkrar
nəşr) // Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 206.
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550. Abbasov Rəşid. Yaxın-uzaq olan dost (professor Qəzən -
fər Paşa ye və) (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 509–511.

551. Adilov Musa. İraq–türkman folkloru (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbə di   ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 93–97.

552. Adil Savalan. Qəzənfər Paşayev–70 (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 344–
345.

553. Ağabalayeva Südabə. Sözün bəsirət qatları (Təkrar nəşr)
// Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 346–
353.

554. Ağamirzəqızı Xuraman. Bu sevda ölüncədi // Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 189–190.

555. Ağayev Zeydulla. Əlvida, Xəzər dənizi (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbə diləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 179–182.

556. Ağayev Zeydulla. Tanıdığım-tanımadığım insan (Təkrar
nəşr) // Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 179–182.

557. Axundlu Yavuz. Xeyirxah alim dostum Qəzənfər Paşa -
yev haq qın  da düşüncələrim // 525-ci qəzet. – 2012.
– 18 avqust; Ömrün əbə di lə şən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 554–571.

558. Albalıyev Şakir. Kölgəli yerlərə düşən işıq (Təkrar nəşr)
// Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 465–
468.

«Dilimiz–varlığımız» kitabı haqqında.
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559. Albalıyev Şakir. Mikayıl Azaflı və Qəzənfər Paşayev
möcüzəsi (Tək rar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 378–382.

560. Aranlı Sərvaz. Bizdən Kərkükəcən (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbə di lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 463–
464.

561. Arzumanlı Vaqif. Yeddi cildə sığmayan yetmiş beş il //
Pro fes sor Qəzənfər Paşayevin «Seçilmiş əsərləri»nin yed-
dicildliyi haqqında düşüncələr // 525-ci qəzet. – 2012. –
12 may; Ədəbiyyat qəzeti. – 2012. – 12 may; Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 572–582.

562. Azadə Taleh Abbas qızı, Əliyeva Gülarə. Uzaq-yaxın
ellərin folk lor dün yası (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 222–223.

563. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Qəzənfər Paşayev–75 //
Ədəbiyyat qəzeti. – 2012. – 1 sentyabr; Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 646–648; Ozan dünyası.
– 2012. – № 3. – S. 45–46. 

564. Babayev Baba. Xeyirxahlıq ömür uzadır (Təkrar nəşr) //
Öm rün əbədiləşən il ləri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 132–134.

565. Bayramoğlu Alxan. Alim portreti həmkarlarının baxışla -
rın da (Tək rar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 263–266.

566. Bayramov Qurban. Qəzənfər Paşayev fenomeni ədəbi
mühitin gözün də və sözündə // Ədəbiyyat qəzeti. – 2012.
– 23 noyabr; Bütöv Azər bay can. – 2012. – 28 noyabr.
– 4 dekabr.
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567. Bəhlul Abdulla. Kərkük pərvanəsi (Təkrar nəşr) // Öm -
rün əbə di lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 329–340.

568. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Bağdad sovqatı (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 108–109.

569. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Doktor Qəzənfər Paşayevin
«İraq–türk man folkloru» adlı doktorluq dissertasiyasına
rəy (Təkrar nəşr) // Öm rün əbə di lə şən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 492–493.

570. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Şah əsər // Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 106–107.

571. Bəşirqızı Zərifə. Azərbaycan–İraq–Türkman ədəbiyyatı
və mədə niy yəti ensiklopediyası (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 224–228.

572. Bəşirqızı Zərifə. Dünya məktəbi şagirdləri və müəllim -
ləri ilə gö rüş (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. –  S. 392–395.

Xəzər Universitetinin nəzdində yaradılmış Dünya məktə -
bin də professor Q.Paşayevlə görüş.
573. Bəşirqızı Zərifə. Elə bir aləm ki... (Təkrar nəşr) // Ömrün

əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 276–280.

574. Bəşirqızı Zərifə. Kərkük adlı bir sevda (Təkrar nəşr) // Öm -
rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 196–198.

575. Bəşirova Xatirə. Kərkük sevdası (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 174–178.

576. Bünyadov Teymur. Alim dünyasına bir baxış (Təkrar
nəşr) // Qəzən fər Paşa yev. Ömrün əbədiləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 383–387.
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577. Bünyadov Teymur. Uzun ömrün sirri // Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 81–84.

Sula Benet. «Necə yaşa ya san, yüzü haqlayasan» (Bakı: Yazı -
 çı,1989) kitabının Q.Paşayev tərəfindən tərcüməsi haqqında.
578. Cavadov Qəmərşah. Azərbaycan Aleksandr Dümanın

gözü ilə (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 98–104.

579. Cəfərli Məhərrəm. Kərkük folkloruna elmi baxış
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 235–241.

580. Cəfərov Nizami. Çoxcəhətli yaradıcılıq // Azərbaycan. –
2012. – 20 aprel; Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 521–525.

581. Cəfərov Nizami. Qəzənfər Paşayev haqqında (Təkrar
nəşr) // Öm rün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 489.

582. Cəfərzadə Əzizə. Bir daha xoş gördük, İraq (Təkrar nəşr)
// Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 49–52.

583. Cəlil Kəmaləddin. O, İraqı sevir (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 110.

584. Davud Nəsib. Bir ömrün salnaməsi (Təkrar nəşr) // Öm -
rün əbə di lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 191–192.

585. Davud Nəsib. Xarici mətbuat səhifələrində (Təkrar nəşr) //
Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 77–78.

586. Eflatun Nemetzade. Kıymetli Bilim Adamı, Tanınmış El
Aksa ka lı Qazanfar Pşayev–75 // Anadolu. – 4 ekim
(oktyabr). – 2012. Per şen be, Türkiyenin yeni qazetesi.
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587. Elçin. Hörmətli Qəzənfər müəllim // Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 496.

588. Esmira Fuad (Şükürova). Söz sənətinin sevdalısı Qə -
zən fər Paşa yev // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 469–480.

589. Əbdülhəmid Həmudi. Altı il Dəclə–Fərat sahillərində
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 111–113.

590. Əbilov İmamverdi. Əziz, mehriban, möhtərəm Qəzənfər
müəl lim // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 498.

591. Əbülfət. Nəsimi haqqında araşdırmalar (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbə di ləşən il lə ri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 398–
399.

592. Əhmədov Bədirxan. Unudulmazların unudulmayan ob -
raz ları (Tək rar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 427–434.

593. Ələkbərli Musa. Yetmiş nə yaşdı ki... (professor Qəzən -
fər Paşa ye vin 70 illiyinə). (Təkrar nəşr) // Ömrün əbə di -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 507–508. 

594. Əlişanoğlu Tehran. İraq bizə necə yaxın olur (Təkrar
nəşr) // Cağdaş İraq şeirindən seçmələr (tərt.: prof.
Q.Paşayev, Dr. Əbdül lətif Bən dəroğlu) // Öm rün əbədi -
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 213–215.

595. Əli Şamil. Milli şüur oyadan insan: Qəzənfər Paşayev
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 161–167.
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596. Görkəmli elm xadimlərinin ürək sözləri: Qəzənfər Paşa -
yev–75 // Ozan dünyası. – 2012. – № 3 (10). – S. 47–53.

597. Gülxani Pənah. Qəzənfər Paşayevin «Nostradamusun
mö cü zəli aləmi» kitabı haqqında (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 354–368.

598. Hacıyev Tofiq. Azərbaycan kərkükşünaslığının banisi
(Tək rar nəşr) // Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 446–457.

599. Hacıyev Vahid, Əliyev İlyas. Bir ömrə sığmayan həyat
və ya taledən gələn qismət (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 216–221.

600. Hacızadə Nahid. Alimlik və insanlıq istedadı // Professor
Qəzən fər Paşayevin 70 yaşına (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 311–322.

601. Həbibbəyli İsa. Kərkük ağırlıqlı ədəbiyyatşünaslıq //
Ədə biy yat qəzeti. – 2012. – 8 sentyabr; Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 636–645.

602. Həmid Abbas. Doğuldum (60 illiyi günündə qələm dos-
tum Qəzən   fər Paşayevin monoloqu) // Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təh sil, 2012. – S. 506.

603. Həmidov İmamverdi. Alimliyi xeyriyyəçiliklə birləşdi -
rən ziyalı // Xalq qəzeti. – 2012. – 18 avqust; Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 599–605.

604. Həmidov Mahir. İllərə söylənən söz // Zaman. – 2012. –
15–16 noyabr. 

Prof. Qəzənfər Paşayevin ömür yolundan bəhs edilir.
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605. Həsənli Fazil. Uzunömürlülüyün sirri (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 85–88.

606. Həsənov Arif. Altı ilin təəssüratı (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 60–63.

607. Hüseyn Kürdoğlu. Dost ərməğanı // Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 501.

608. Hüseyn Kürdoğlu. Dostum Qəzənfər Paşayevə // Ömrün
əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 504.

609. Hüseyn Kürdoğlu. Səsin gəlir (Qəzənfər Paşayevin 60
illiyinə) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 502–503.

610. Hüseynoğlu Sərvaz. Gərgin zəhmətin bəhrəsi //
Ədəbiyyat qəze ti. – 2012. – 6 aprel; Ömrün əbədiləşən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 538–542.

611. Hüseynoğlu Sərvaz. Hər kitabın öz taleyi (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 407–408.

Q.Paşayevin qəlbinin qanı ilə yazdığı və burada onun
vicdanı, ürəyinin parçası olan «Borcumuzdur bu ehtiram»
kitabı haqqın da mülahizələr.
612. Hüseynoğlu Sərvaz. Nostradamusun möcüzəli aləmi

(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 269–271.

613. Hüseynoğlu Sərvaz. Universitetdə görüş (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 396–397.

Xəzər Universiteti «Maraqlı insanlarla ünsiyyət» salnaməsi -
nin ilk səhif ə sini professor Qəzənfər Paşayevlə görüşlə açdı.
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614. Hüseyn Şərqi. Qəzənfər Paşayev kimdir (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 458–
462.

615. Xasıyev Firuz. Qəzənfər Paşayevin 60 illiyinə – Şeir
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbə di lə şən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 513.

616. Xasıyev Zakir. Sənin (Qəzənfər Paşayevin 60 illiyinə –
Şeir). (Tək rar nəşr) // Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –  S. 512.

617. Xələfli Əlirza. Amal uğrunda mübarizə. Professor
Qəzənfər Paşa yev və Nəsimi taleyi (Yeni kitab üzərində
düşüncələr.) (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 388–391.

618. Xələfli Əlirza. Qüvvət elmdədir / (Qəzənfər Paşayevin
ecazkar dünyası) (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 281–287.

619. Xələfli Əlirza. İraqdan – Əbdüllətif Bəndəroğlundan iki
hədiyyə (Tək rar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –  S. 323–324. 

Müəllif yazır ki, Qəzənfər müəllim insanlığı, mənəvi zən gin -
liyi ilə, ləya qə ti və şəxsiyyət bütövlüyü ilə mənən bizdən iraq ol-
mayan İraq ziya lıları ilə Azərbaycan arasında körpü olub.
620. Xələfli Əlirza. Yeddinci qitənin yolçusu // Kredo. – 2012.

– 8 dekabr. 

621. Xəlilli Şahin. Qəzənfər Paşayev çırağı // Kredo. – 2012.
– 1 sentyabr; Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 626–635.
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622. Xəlilzadə Flora. Açılan pərdələr, yaxud Nəsimi olduğu
kimi (Tək  rar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –  S. 400–403.

623. Xəlilzadə Flora. Bu sevda ölüncədi (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 417–422.

624. Xəlilzadə Flora. Çağdaş İraq şeirindən seçmələr (Təkrar
nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –
S. 211–212.

625. Xəlilzadə Flora. Kərkük sevdalı insan (Təkrar nəşr) // Öm -
rün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 193–195.

626. Xəlilzadə Flora. Müəmmalar, həqiqətlər, möcüzələr
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 272–275.

627. Xəlilzadə Flora. Söz mülkünün yeddi qatı // 525-ci qəzet.
– 2012. – 14 aprel; Ömrün əbədiləşən illəri. – 2012.
– S. 606–618.

628. Xəlilzadə Flora. Vətəndaşlıq borcu (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 402–
403.

629. Xəlilzadə Flora. Ziyalı ömrü alimin incilər xəzinəsi //
Azərbay can. – 2012. – 26 avqust; Ömrün əbədiləşən il -
l əri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 619–625.

630. Xuraman Ağamirzəqızı. Bu sevda ölüncədi (Təkrar
nəşr) // Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –
S. 189–190.

631. İbrahimqızı Gülzar. Azərbaycan folkloru antologiyası
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 207–208.
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632. İlkin. AMEA Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib // Palitra.
– 2012. – 26 dekabr.

Professor Qəzənfər Paşayevin AMEA Fəxri fərmanı ilə
təltif olun ması barədə məlumat verilib.
633. İlyas Tapdıq. Ucaldıqca ucal, yaşa, Qəzənfər // Ömrün

əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 505.

634. İngiltərə və ingilislər haqqında nə bilirik? (Təkrar nəşr)
// Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 38–39.

635. İsgəndərov Asif. Müqəddəs yerlərdən xoş xəbərlər
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 325–328.

636. İvanov S.A. Azərbaycan SSR HS-in NPKS Komitəsinin
sədri C.İldırı m    zadəyə // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 491.

637. Kazımoğlu Muxtar. Kərkük sevdası // Ədəbiyyat qəzeti.
– 2012. – 4 avqust; Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 587–598.

638. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilinin qərib ləhcəsi
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədi ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 247–262.

639. Kazımov Qəzənfər. Əbədiyaşar ədəbi-elmi abidə və ya
if ti  xar doğuran yaradıcılıq (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədi-
ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 543–553.

640. Kazımov Qəzənfər. Mikayıl Azaflıya əbədilik qazan dı -
ran əsər (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 371–377.

Professor Q.Paşayevin «Qoca Azaflı» kitabı haqqında.
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641. Kərimova Mahiyyə. İraq–türkman zalı (Təkrar nəşr) //
Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 242–
246.

642. Kərkükə bağlı ömür // Azad Azərbaycan. – 2012.
– 25 dekabr. 

643. Köçərli Firuzə. Qafqaz səfəri (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 1912. – S. 53–56.

644. Kürdoğlu Hüseyn. Oxucuya bir neçə söz (Təkrar nəşr)
// Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 137–
138.

645. Qafarlı Ramazan. Bir ömürlük sevgi (Təkrar nəşr) //
Öm rün əbə diləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 183–
188.

646. Qarayev Yaşar. Bayatıdan, xoyratdan başlanan yollar və
il lər (Tək rar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 124–128.

647. Qasımlı Məhərrəm. Səmimiyyətin və xeyirxahlığın poe -
ti kası // Respublika qəzeti. – 2012, 18 avqust; Folklor və
et noq ra fi ya. – 2012. – № 2; Ömrün əbədiləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 583–586.

648. Qasım Sarı Kəhya. Bayatıdan və xoyratdan başlanan
yollar və illər Kərkük və Bakıdan keçər (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 135–
136.

649. Qəzənfər Paşayevin çap olunmuş əsərləri // Ömrün
əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 651.
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650. Qəzənfər Paşayev–70 // «Ulu Məkan» qəzetinin redak-
siya heyə  ti nin təbriki // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 300–301.

651. Levi Foks. Məktub // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 488.

İngiltərənin Stratford şəhərindəki «Şekspir Mərkəzi»ndən
təşək kür mək  tu bu.
652. Mahir Naqib. Abidə bir əsər / Professor Qəzənfər

Paşaye vin İstan   bulda nəfis şəkildə nəşr olunan «İraq–
türkman folkloru» kitabına ön söz (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 139–145.

653. Mahir Naqib. Kərkük sevdalı azərbaycanlı elm adamı
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 441–445.

654. Məhəmmədoğlu Malik. Görkəmli alim, xeyirxah insan
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 199–200.

655. Mansurzadə Ağəddin. Qəzənfər Paşayevə açıq məktub
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 302–308.

656. Mansurzadə Ağəddin. Uzaq-yaxın bayatılar // Q.Paşa -
yevin «İraq–Kərkük bayatıları». – Yazıçı, 1984 (Təkrar
nəşr) // Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 40–45.

657. Meydanlı Fəxrəddin. Yolun doğru yönümdədir (Qəzən -
fər Paşa yev–75 silsiləsindən) // Kredo. – 2012. – 2 fev -
ral; Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 531–537.
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658. Mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın təəssübkeşi //
Mahmud Vəli. Ziyamız, ziyalılarımız. – Bakı: Elm və
təhsil. – 2012. – S. 57–60.

659. «Məhdi Azadi»nin səhifələrində (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 105.

660. Məhəmməd Bayat. «Ədəbiyyat qəzeti»nin redaktoru
Ayaz Vəfa lı ya (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 435.

661. Məhəmməd Bayat. Hörmətli redaktor (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 440.

662. Məhəmmədoğlu Malik. Bir ömürlük sevda (Təkrar nəşr)
// Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 201–
205.

663. Məhəmməd Səlim, Nuri Səttar. Tövsiyə // Ömrün
əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 490.

664. Məhərrəmli Qiymət. Düşə bilə (Qəzənfər Paşayevin 70
illiyinə) (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 514.

665. Məhərrəmli Qiymət. Nostradamusun möcüzəli aləminə
səyahət (Tək rar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 292.

666. Məhərrəmov Abel. Hörmətli Qəzənfər müəllim //
Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 497.

667. Məlikzadə İsi. Məktub // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 495.

668. Məmmədli Məhərrəm. Qəzənfər Paşayevin Kərkük
dünyası // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 526–530.
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669. Məmmədov Arif. Nostradamusun möcüzəli aləmi
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 288–291.

670. Məmmədəliyev Vasim. Bir ömürlük xidmət (Təkrar
nəşr) // Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 168–173.

671. Məmmədəliyev Vasim. Dost hədiyyəsi (Təkrar nəşr) /
Altı il Dəc lə–Fərat sa hil  lərində // Ömrün əbədiləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 114–118.

672. Məşədi–Məmmədova Səbinə. Kərkük sevdası (Təkrar
nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 229–234.

673. Mövlud Taha Qayaçı. Onu sevməmək olmur (Təkrar
nəşr) // Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 436–439.

Məqalə «Qəzənfər Paşayevi sevməmək olmur» sözləri ilə bitir.
674. Muxtar Kazımoğlu. Kərkük sevdası // Ədəbiyyat qəzeti.

– 2012. – 4 avqust; Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 578–598.

675. Musabəyova İradə. Keçmişlə gələcək arasında möhkəm
əlaqə (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 341–343.

676. Musaoğlu Ceyhun. Siz onlara borclusunuz, biz də sizə
(Təkrar nəşr) // «Borcu muzdur bu ehtiram» kitabının
müəllifi Q.Paşayevə // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –  S. 404–406.

677. Musayev Akif. Elmin və insanlığın zirvəsində // Ədalət.
– 2012. – 14 noyabr. – 5 s.
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678. Müəllif haqqında. – Seçilmiş əsərləri. – Yeddi cilddə.
C. I. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 548–552; C. II. – Bakı:
Təhsil, 2012. –   S. 515–520; C. III. – S. 492–496; C. IV.
– S. 523–528; C. V. –    S. 595–600; C. VI. – S. 660–664.

679. Nəbioğlu Nəsib. 75 yaş nədir ki... / Moskvadan professor
Qəzən fər Paşayevə açıq məktub // 525-ci qəzet. – 2012.
– 6 dekabr.

680. Nəbiyev Azad. Kərkük dünyası (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədi lə şən illəri. – Təhsil, 2012. – S. 75–76.

681. Nəbiyev Bəkir. Alim hqqında dost sözü (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 293–
299.

682. Nəbiyev Bəkir. Azərbaycanın dəyərli ziyalısı və alimi //
Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 119–
123. – Yaşar Qara yev, Nizami Cəfərov və Əbdüllətif
Bəndəroğlu (İraq) ilə birlikdə.

683. Davud Nəsib. Xarici mətbuat səhifələrində (Təkrar nəşr)
// Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 77–
78.

684. Nurəddinov Məlumat. Sula Benetin kitabı (Təkrar nəşr)
// Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 89–
92.

685. Oqtay Rza. Sağ ol, professor // Ömrün əbədiləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 515–516.

686. Professor Qəzənfər Paşayevin əsərləri haqqında məlu -
mat. – Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 651–654.
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687. Professor Qəzənfər Paşayevin tərtib etdiyi kitabların
göstə ri cisi // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. –   S. 652–653.

688. Rüstəmxanlı Sabir. Ön söz. Milli qeyrət // Ömrün əbədi -
lə şən illəri. Bakı: Təhsil, 2012. – S. 3–12.

Kitabda Qəzənfər Paşayevin çoxşaxəli yaradıcılığına həsr
edilmiş mə qa lələr toplanmışdır.
689. Rüstəmli Asif. Tovuzdan Dəclə–Fərat sahillərinədək və

ya folk lor şünas-alim Qəzənfər Paşayevin həyatından
kiçik bir epizod (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri.
– Bakı: Təhsil, 2012. – S. 129–131.

690. Rüstəmov Bəhruzər. Uzaq ellərdən soraq (Təkrar nəşr)
// Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 57–
59.

691. Sadıxov Murtuz. Alim, yazıçı, pedaqoq / Xarici dillər
ka fed  ra sı nın müdiri Q.Paşayevin 50 yaşı tamam olur
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbə  diləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 73–74.

692. Sevinc Mürvətqızı. Ötən gün Azərbaycan Yazıçılar Birli -
yin də pro   fessor Qəzənfər Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd
olu nub // 525-ci qə zet. – 2012. – 12 dekabr. 

693. Sərvaz. Ona görə xoşbəxtəm ki... // Ədəbiyyat qəzeti. –
2012. – 23 noyabr.

694. Süleymanlı Mövlud. Kərkük bayatıları (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbə diləşən illə ri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 494.

695. Şakir Sabir Zabit. Vaqifin yubileyində olarkən // Ömrün
əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 487.
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696. Şəmsizadə Nizaməddin. Unudulmazlar haqqında uver -
türa (Tək rar nəşr) // Öm rün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. – S. 423–426.

697. Tağısoy Nizami. Folklorşünas-etnoqraf, dilçi-ədəbiyyat -
şü nas alim // «Bütöv Azərbaycan» qəzeti. – 2012.
– 27 dekabr. – 9 s.

698. Təkləli Minaxanım. Bir ömürlük sevda (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illə ri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 201–
205.

699. Turan Elçin. Qəzənfər Paşayev–75 // Kəlam. – 2012. –
noyabr-dekabr. – № 59. – S. 38–39.

700. Vahabzadə Bəxtiyar. O qədər uzaq, o qədər yaxın
(Təkrar nəşr) // «Kərkük folkloru antologiyası»nın
tərtibçisi Q.Paşayevə açıq məktub. – Ömrün əbədi lə şən
illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. –  S. 25–31.

701. Vəfalı Ayaz. İraq necə yaxın olur (Təkrar nəşr) // Ömrün
əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 46–48.

702. Vəfalı Ayaz. «Nəsiminin İraq divanı»nı oxuyarkən
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbə di ləşən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 409–416.

703. Vəfalı Ayaz. Mənəvi vəhdət və bütövlük (Təkrar nəşr) //
Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012. – S. 146–
158.

704. Vəliyev Vaqif. Poetik incilər /İraq–Kərkük bayatıları
(Təkrar nəşr) // Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil,
2012. – S. 32–35.
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705. Vüqar Əhməd, Müşfiq Cabiroğlu. O bizim folklo ru mu -
zun Müş   fi   qi dir // Ədalət. – 2012. – 13 noyabr. 

706. Yaşar. Elçinlə ədəbiyyat söhbəti // Bakı, 2012. – S. 100–
101.

707. Yusifli Vaqif. Örnək adam // Ömrün əbədiləşən illəri. –
Bakı: Təhsil, 2012. – S. 481–484.

708. Yusif Nəğməkar. Yaxşılıqla yarışan (alim dostum
Qəzənfər Paşa yevə) // Ömrün əbədiləşən illəri. – Bakı:
Təhsil, 2012. –   S. 517–518.

709. Zahid əl–Bayati. Azərbaycanda İraqın ədəbi və mədəni
əlaqələr səfiri (Təkrar nəşr) // Ömrün əbədiləşən illəri. –
2012. – S. 309–310.

710. Zamanov Şamil. Xalqımıza dərin məhəbbətlə (Təkrar
nəşr) // Ömrün əbədi lə şən illəri. – Bakı: Təhsil, 2012.
– S. 64–69.

711. Zəlimxan Yaqub. Professor Qəzənfər Paşayev–75. //
Ozan dünyası. – 2012. – № 3 (10). – S. 44.

2013

712. Albalıyev Şakir. 75 illik ömür yolunun bələdçiləri //
Ocaq. – 2013. – 30 yanvar. – S. 4. 

Məqalədə görkəmli alimlərin Q.Paşayevə həsr etdikləri
«Ömrün əbədi lə şən illəri» kitabından bəhs edilir.
713. AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin

2012-ci il də ki elmi və elmi-texniki fəaliyyəti haqqında
hesabat // Elm. – 2013. – 27 fevral.
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Hesabat ilində Folklorşünaslıq üzrə Problem şurasının
sədri AMEA-nın müxbir üzvü A.Nəbiyev vəfat etdiyi üçün onun
yerinə fil.ü.e.d. Q.Paşayev təyin olunmuş, habelə hesabat
dövründə Q.Paşayevin 7 cild lik «Seçilmiş əsərləri» çapdan
çıxmışdır. 
713a. Aslan Salmansoy. Elmə öz mətnləri ilə gələn alim»

// Ədəbiyyat qəzeti. – 2013. – 19 aprel.

714. Xəlilzadə Flora. Söz gülüstanının ləçəkləri// Kaspi. –
2013. – 4 fevral. – S. 7 və 12.

Məqalədə söhbət Qəzənfər Paşayevə həsr olunmuş
«Ömrün əbədi ləşən illəri» kitabından gedir.
715. İslam Qərib. Ömrün əbədiləşən illəri // Kredo. – 2013. –

26 yanvar. – S. 2–6.

Professor Qəzənfər Paşayevin 75 illiyi münasibətilə alimin
həyat və yaradıcılığı haqqında məqalələr toplusundan ibarət
kitab haqqında.
716. Mustafayev Məhəmmədəli. Yaradıcı şəxsiyyətə, xeyir -

xah lı ğa verilən qiymət // «Ədalət» qəzeti. – 2013.
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