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Sabir Rüstəmxanlı,
xalq şairi

əzənfər Paşayev haqqında dəfələrlə söz demək,
yazı yazmaq istə mişəm, ancaq həmişə nə isə ma ‐

ne olub; bəlkə də, bu «nə isə» dediyim elə aramızdakı dost ‐
luq du, illərlə da vam edən səmimi ünsiyyətdir. Çünki yaxın
saydığım, sənətlə bağlı düşüncələrimi tez‐tez bölüş dü yüm
adam haqqında yazmaq çətindir, elə bilirsən ürə yin dən
keçən lərin hamısını onun özünə deyib qurtar mısan, yaz ‐
mağa bir şey qalmamışdır.

Ancaq indi qələmi əlimə alanda hiss elədim ki, əslində,
hörmətli məslək daşıma heç nə deməmişəm, şifahi söy lə ni ‐
lən lər uçub gedib. Bir də onu hiss elədim ki, Qəzənfər Pa şa ‐
yevin maraqlı və zəngin ədəbi‐elmi yaradıcılığı, axta  rışları,
tər cümələri və nəhayət, yüksək insani keyfiyyətləri barədə
bir məqalədə  demək istədik lərinin hamısını çatdırmaq çə ‐
tin dir. Evində, süfrəsinin başında, saz‐söz məc lis  lərində,
ədəbi müzakirələrdə, yaradıcılıq gecələ rində, yol larda, yad
ölkə lərdə, dostların yaxşı və ya pis günlərində hər dəfə
onun xarakterinin yeni, maraqlı bir tərəfini görmüşəm.
Bun ların hər biri haqqında ayrıca yazı yazmaq olar. Nə
yaxşı ki, qələm dost ları, müxtəlif nəsilləri təmsil edən ədib ‐
lər, tənqidçilər, qonşu ölkələrdən olan qələm sahibləri
onun bu keyfiyyətlərinə dəyərli yazılar həsr ediblər.

3

* Bax: Ömrün əbədiləşən illəri. Bakı, «Təhsil», 2012, s. 3‐12. Kitab
XX əsrin 70‐ci illərindən günümüzədək Azərbaycanda prof. Qəzənfər
Pa şayevin yara dıcılığına həsr olunmuş məqalələri içinə alır.



Həyat və yaradıcılıq yolları bir‐birinə bənzəmir. Buna uy ‐
ğun olaraq cəmiyyətdə tutulan yerlər də fərqlidir. Xal qın
sərkərdəsi də var, fərarisi də, öz yurdunu hörmətə min dirəni
də var, hörmətdən salanı da, dünya boyu millətin bayrağını
ucaldanı da var, siçovul kimi gizlicə xəzinəsini dağıdanı da...

Ömrü xalqın taleyindən ayrılmayan, onun tarixini yara ‐
dan, ağır və xoş gün lərdə hadisələrin kəsişmə nöqtəsində
olan, millətinin bü tün ağrı larını içindən keçirən, şəxsiyyəti
və əməyi ilə mayaka çevrilən və bütün bunlara görə, təəs ‐
süf ki, daim qaragüruhun, cəha  lətin hədəfində olan bir
zümrə də var: Milli ziyalılar.

Qəzənfər Paşayev bu ziyalılardan biridir. O vətəndaş
və alim vəzifəsini bütün ömrü boyu yorulmadan xalqına
xidmət etməkdə görmüşdür. Bunu gör mək üçün ayrıca bir
araşdırma aparmağa ehti yac yoxdur. İş yerlərini, kitab ‐
larını, məqalə və çıxışlarını, xey riy yəçiliyini ən ümumi şə ‐
kil də göz önünə gətirsən, yetərlidir.

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə onun kitablarını «xəzinə»
adlan dırmışdır. Qəzənfər Paşayevin İraqda tərcüməçi işlə ‐
diyi illərdə bur da yaşayan və özlərini türkman adlan ‐
dırsalar da, Azərbaycan türklərinin bir parçası olan, bütün
türk xalqları arasında məhz bizdən olduqlarını etiraf edən
və sayları 3 milyonu aşmış soydaş larımızın dilini, dialek‐
tini öyrənməsi, şifahi xalq ədəbiyyatını top la yıb Azərbay ‐
canda, Türkiyədə, İraqda, İranda  dəfələrlə nəşr et dir məsi
böyük bir tarixi hadisə idi. Çünki ondan öncə İraqa səfər
etmiş tək‐tək şairlərimizin (Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə,
Qasım Qasımzadə) qeydlərinə qədər xaricdə xalqımızın bu
böyük qanadı haqqında məlumatımız yox idi. Faciəli İran‐
Osmanlı savaşlarının sonunda o vaxta qədər həmişə Azər ‐
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bay canın sərhəd ləri daxilində və yurdumuzun bir parçası
olmuş, yüz illər boyu Azər baycan türklərinin yaşadığı bu
bölgə tarixin amansız yan lışlığı olaraq Cənubi Azərbay can ‐
dan qopub İraqda qalmış və Ya xın Şərqə aparılan antitürk
si yasəti sonucunda tədricən əlaqə lə rimiz qopub qırıl mış dır.

Böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin «Öz yurdundan
ayrı düşən, öz doğma torpaqlarına həsrət qalan, əsirlər bo ‐
yu çaylarının laylasına yatmayan, sularından dadmayan...»
(kərküklülər haq qın da) sözlərini məhz bu anlamda qəbul
etmək lazımdır.

Tarix güzgüsündə mənzərə ayrıdır: kərküklülər öz
torpaqlarına həsrət qalma mışlar, yüz illər boyu üstündə
yaşanan torpaq yad ola bilməz; Kərkük‐Әrbil bölgəsi
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tarixən Oğuz‐Azərbaycan türklərinə məxsus torpaqlardır
və oradakı soydaşlarımız öz çaylarının lay la sına yatmış, öz
sularından dadmışlar. O zamanın Bağdadı və Kər bə lası
Füzuliyə qürbət deyildi, doğma vətən idi.

Qəzənfər Paşayevin çoxcəhətli fəaliyyətinin ən dəyərli
nəticə lərindən biri yurdun unudulmuş böyük parçasını
Azərbaycanın ta ri xi, mədəni, mənəvi, dil və folklor xəri tə ‐
si nin içərisinə qayta rılması olub. O, etnik sərhədlərimizin
Urmiyanın cənubun dan de yil, Mosuldan, Әrbildən, Kər ‐
kük dən keçdiyini sübut etdi. Məncə, təkcə bu işi onun bir
ömür boyu üzü ağ, başı uca 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 araşdırmış, həm də İraq‐
türkman folklorunu toplayaraq bütün incəlikləri öyrən ‐
mişdir. Sonradan bu mövzulardan birincisi, onun dilçilik
üzrə namizəd lik işi, ikincisi, ədəbiyyatçı‐folklorşünas kimi
doktorluq işi olmuşdur. İngilis 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 bütövlükdə İraqı, həm də İraq türklərini bütün
tərəfləri ilə Azərbaycan oxucusuna tanıtdırdı... 

Dostluğumuzun hansı ildən, hansı aydan başlandığını
xatırla mıram. İlk növbədə «Kərkük bayatıları» (Rəsul Rza
ilə birgə) kitabından tanımışdım onu. O vaxt «Әdəbiyyat
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 görü ‐
şür dük. «Yazıçı» nəşriyyatının baş redak toru kimi «Altı il
Dəclə‐Fərat sahil lərində» kitabının əlyaz masını gözdən
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keçirəndə Qəzənfər bəyin isteda dının başqa bir tərəfi, pub ‐
lisistikasının gücü məni sevindirmişdi. Təbii ki, o bu kitabı
yazmazdan öncə də İraqda gördükləri barədə tez‐tez söh ‐
bət açırdı. Amma bunlar yazılmasa, söhbət olaraq qala caq ‐
dı. Qoy bu sözlərimi təvazökar lıqdan kənar  saymasınlar.
Qəzənfər müəlli  min mətbuatda yazdığı kimi, o bu əsərə mə ‐
nim  məsləhətimlə gi riş di. İraqı oxucularımıza tanıtdı ran bu
kitab tezliklə ədəbi hadi səyə çevrildi, əl‐əl gəzdi. 130 min
tirajla 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  ye  vin yaradı ‐
cılıq yolunun ən ciddi uğurlarından biri olaraq qaldı. Onu
Azərbaycanın və İraq türklərinin hər bir ailəsində tanıtdırdı
və sevdirdi. Bu ciddi elmi‐bədii tanı dım kitabı macəra
romanlarından çox oxundu və çox bəyənildi.

Şair Qasım Qasımzadənin məqaləsində Qəzənfər bəyin
«yorul maz işgüzarlığı» ayrıca vurğulanır. Doğrudan da,
bu gün onun kitab  larını, məqalələrini, elmi araşdır ma la rı ‐
nı, tərcümələrini, tər tib et di yi topluları göz önünə gəti rən ‐
də – mütərcimliklə, pedaqoji işlə, xarici ölkələrə uzun
müd dətli ezamiyyətlərlə yanaşı, bütün bun lara necə vaxt
tapdığına heyrətlənirsən.

Haqqında yazan müəlliflərin dönə‐dönə qeyd etdikləri
kimi, o, doğrudan da, «Kərkük pərvanəsi»dir. Kərkük hə ‐
ya tının elə bir sahə si yoxdur ki, onun diqqə tindən kənarda
qalsın. Məhz onun zəhməti nəticəsində İraq‐türkman ba ‐
yatıları, dastanları, mahnıları, atalar sözləri, tapmacaları
və s. folklor inciləri, hər biri ayrıca kitab şəklində Azər ‐
baycan oxucusuna çatdırıldı. Bu kitablar təkcə bizdə yox,
İraqda və qardaş Türkiyədə də yüksək qiymət ləndirildi.
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Bunu İraq alimlərinin bu cilddə təqdim olunan məqalə ləri
də aydın göstərir. «Kərkük pərvanəsi» ifadəsinin müəllifi
mər hum folklorşünas alimimiz, prof.  Bəhlul Abdulla haqlı
olaraq Qəzənfər müəllimin şəxsiyyətini, böyük hərflərlə
yazılan İNSAN obrazını bütün əsərlərindən yuxarıda
tutur. Bu cəhət, özəlliklə Qəzənfər müəllimin xeyirxahlığı,
etibarı, deyilən sözə sadiqliyi, alim və şair dostu Ayaz Və ‐
fa lının dediyi kimi, «bir gün duz‐çörək kəsdiyi yerə qırx il
salam vermək» qabiliyyəti bir çox yazılarda dönə‐dönə
vur ğulanır və nəticə etibarı ilə gözümüz önündə yuxarıda
qeyd olunan kimi əsl bir insan, dəyərli ziyalı obrazı can la nır.
Mən onun bu xüsusiyyətlərini dostları ilə müna sibətində
dəfələrlə müşahidə etmişəm. Bu baxımdan onun ədəbiy ‐
yat şünas lı ğımızın patri arx la rından olan Abbas Zamanovla
uzun illər davam edən ata‐oğul münasibətini xatırlayıram.
Biz Abbas müəllimin evində tez‐tez görüşürdük. Abbas
müəllimin qapısı İraqdan, Türkiyədən, digər türk ellərin ‐
dən gəlmiş qonaq ların üzünə həmişə açıq idi. O, dadlı‐
duzlu məclislərdə Qəzənfər müəllimin yeri ayrı idi. 

Qəzənfər Paşayev Kərkük folklorunu toplayıb nəşr etmək ‐
lə yana şı, həm də araşdırmış və bu zəngin xəzinəyə neçə‐neçə
elmi əsər həsr etmişdir. Bu baxımdan onun na mizədlik və
doktorluq disser tasiyaları ilə yanaşı, «Kərkük folklorunun fo ‐
ne ti kası», «İraq‐türk man ləhcəsi», «İraq‐türk man folkloru»
əsərləri  ayrıca qeyd olun ma lıdır. Sonuncu monumen tal əsər
Bakıda, Bağdadda,  İstanbulda və  Tehranda nəşr edilmişdir
və bu kitab haqqında xeyli də yərli məqalə yazılmışdır.

Bundan başqa, o, danışıq lüğətləri, ayrı‐ayrı qələm sa ‐
hibləri haq qın da portret kitablar hazırlamaq kimi ciddi bir
işlə də məşğul olmuşdur.
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Qəzənfər müəllimin yurdşünaslıq fəaliyyəti yüksək
qiymətlən di rilir. Doğrudan da, o, ömrü boyu gəzdiyi, çalış ‐
dığı ölkələrdə Azər bay canla bağlı heç nəyi gözdən qaçır ‐
ma mışdır. Aleksandr Düma nın «Qafqaz səfəri», Sula
Be ne tin «Necə yaşayasan yüzü haqlaya san», İrəc Pərsine ‐
cadın «M.F.Axun dovun ədəbi tənqidi» kitablarını məhz
bu mülahizəni əsas götürərək dilimizə çevirmişdir.

Görkəmli alim həmkarları arasında böyük hörmət və
nüfuz qazan mışdır. Onun əsərləri haqqında söz deyənlər
arasında Azər baycanın və xarici ölkələrin çox nüfuzlu
alimləri var. Unudulmaz folklorşünas ali mi miz Məmməd ‐
hü seyn Təhmasibdən başlamış Kərkükün ağsaqqalı və
dəyərli elm xadimi Әta Tərzibaşıya qədər.

«Professor Qəzənfər Paşayev Şərq və Qərb ziyalı tipi ‐
nin  ən yaxşı keyfiyyətlərini özündə birləşdirən dəyərli
ziyalılarımız dandır» (Bəkir Nəbiyev); «Qəzənfər müəllim
öz nəcib fəaliyyəti ilə Azərbaycan və İraq xalqlarının daha
da yaxınlaşmasında mühüm rol oynamış, indinin özündə
də beləcə davam edir» (Vasim Məmmədəliyev); «Miqyaslı,
şöhrətli alim olan Qəzənfər Paşayev ensiklopedik biliyə,
geniş erudi siyaya, güclü məntiqə, aydın təfəkkürə, dərin
müşahidə qabilliy yə tinə malikdir» (Tey mur Bünya dov);
«Bizim üçün İraq Füzulidən, Füzuli Kərbəladan baş la dığı
kimi, Kərkük də Qəzənfər Paşayevdən başlayır» (Yaşar
Qarayev); «Qəzənfər  Paşayevin «İraq‐türkman folk loru»
kitabına bənzər  bir kitab indiyə qədər nə İraq türkmanları
tərəfin dən, nə də xarici alim və  tədqiqatçılar tərəfindən ya ‐
zıl mışdır. Bu  misil siz əsəri İraq türkmanları arasında folk‐
lor çərçivə sində şah əsər kimi qiymətləndirmək daha
doğ rudur» (Әbdüllətif Bəndəroğlu); «Bir zaman lar tək,
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vahid torpaq halında olan Kərkük və Azərbaycan indi iki
ayrı ada halına gəlmişdir. Bu gün bu iki adanı bir‐birinə
bağlayan körpünün memarı məhz Qəzənfər Paşayevdir.
Onun məna və ciddiyyət dolu, ədalətli və birləşdirici  ça ‐
lış ma larını təkcə elə bir Azərabycan və Kərkük deyil, bü ‐
tün türk dün ya sı  minnət darlıq və təşəkkürlə  ana caqdır»
(Mahir Naqib); «Biz Azərbay can da Qəzənfər Paşayevin
İraq türkmanlarının böyük elçisi olduğunu qəbul edirik.
Ölümsüz xidmətləri ilə onun həm özü, həm də İraq
türkmanları əbədiyyətə qədər yaşaya caqdır» (Sübhi Saat ‐
çı): «Qəzənfər Paşayev Azərbaycan kərkük şü naslı ğının
banisidir» (Tofiq Hacıyev); «Qəzənfər Paşayev bizim alim ‐
lə rimiz içərisində, bəlkə də, ən çox iş görən və  ən təva zö kar
təd qi qat çılardandır. O, böyük bir institutun görə bilmə yə ‐
cə yi işi gör müşdür. Bu qədər böyük işləri başqa  birisi gör ‐
müş olsaydı, yəqin, onun ədası yerə‐göyə sığmazdı. Onun
yazdıqları təmiz və pak ürəyin,  intellektin səsidir. O bizim
folklorumuzun Müşfiqi dir» (Nizami Cəfərov); «İraq‐türk‐
man folkloru» əsəri Oğuz kökündən və soyundan olan
Azər baycan türk ləriylə İraq türkləri nin dil və folklor ba xı ‐
mından nə qədər bir‐birlərinə bağlı olduq larını açıqca gös ‐
tərmək dədir» (Mustafa Arqunşah, Türkiyə); «İraq‐türkman
folkloru» folklor şünaslığımızın son nailiyyət lə rin dəndir»
(Məhərrəm Cəfərli); «Qəzənfər Paşayev fenomeni elmi və
ədəbi icti ma iyyət, eləcə də oxucular arasında mötəbər
nüfuz rəmzinə çevril mişdir» (Nahid Hacızadə).

Görülən iş, çəkilən zəhmət elə‐belə izsiz‐soraqsız itib‐
batmır. Sözün, sənətin, yaradıcı əməyin, xeyirxahlığın,
insanlığın qədrini bilənlər yaşadıqca bu zəhmət minnət ‐
dar lıqla xatırlanacaq.
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Yaşı yetmiş beşi adlamış görkəmli alimin yaradıcı lığın da
Azər bay can‐türk coğrafiyası bütövləşib. Bu yaradıcılığa ve ‐
rilən qiymət də bu bütöv lüyə uyğundur. Onu Cənubi Azər ‐
baycanda 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 uluslararası 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 dairəsinin bir başında dörd misralıq bayatı dayanır ‐
sa, digər başında dörd mis ralıq Nostrada mus katrenləri
dayanır. Biri türk xalq təfəkkü rünün möcüzəsi, digəri Nos‐
tradamusun peyğəmbəranə uzaqgörən liyinin qıfılbəndi.
Bir tərəfdə müdrik sadəlik, digər tərəfdə yozul duqca yeni
qatları açılan öngörmələr...

Әslində, İlahi möcüzələrə, kainatın qanunauyğun luq ‐
larına, astro lo gi yaya maraq da Qəzənfər Paşayev isteda dı ‐
nın bir özəlliyidir.

Onun maraq dairəsinin Nostradamusa qədər genişlən ‐
məsi təsadüfi deyil və çəkinmədən deyirəm ki, bu dahi
görücünün katrenlərini şərh etməyin özü də bir görücü ‐
lük dür, Allah vergi sidir. Çünki «Nostrada mu sun möcüzəli
aləmi» adlı kitabında Qəzənfər müəllim özünə qədər yazı ‐
lanları araşdırmaqla kifayət lənmir və nəticədə onun özü ‐
nün də astrologiya, dünya tarixi və gələcək haq qında bir
görücü təfəkkürü ilə yazdığı ortaya çıxır... Bu onun fitri
istedadının, təmiz, halal, xeyirxah insan – əsl Allah adamı
olmağının təbii nəticəsi – sonucudur!..
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Fədakarlığı, Kərküklə Bakı arasında birliyin möhkəm ‐
lən dirilməsi sahə sində gördüyü işlər, Nizami adına Azər ‐
baycan Әdəbiyyatı Muzeyində  yaratdığı «İraq‐türk man»
guşəsi, öz hesabına nəşr etdiyi kitablar, xəstələrə, ədəbiy yat
adamlarına əl tutması – ona gənc yaşlarından bir ağsaq qal
hör məti, şöhrəti qazandırmışdır. Unudulmaz dos tu muz, bö ‐
yük ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi və filosof Yaşar Qara ye ‐
vin öz həm karı haqqında dedikləri heç vaxt köhnəlməyəcək
bir aforizm kimi səslənir: «Qəzənfər müəllim bir daha sü ‐
but edir ki, mənəvi dəyərə və sərvətə, milli qeyrətə və sava ‐
ba, tamahsız xeyrə sərf olunanda ömür və səhhət heç
zaman tükənmir”.

Yaşar Qarayevin bu dəqiq müşahidəsindən bir ifadəni
vurğula maq istəyirəm: «Milli qeyrət! Çox vaxt namus sözü
ilə yanaşı işlənsə də Qeyrət təkcə Namusun sinonimi deyil,
o, həm də mərdliyin, mər hə mətin, vətəndaşlığın, kişiliyin,
insanlara əl tut maq qabiliy yətinin, fədakarlığın, millət yo ‐
lunda çıraq kimi yanmaq ifadəsinin sinonimi, ekvivalen‐
tidir. Qəzənfər müəllimin ömrü boyu gördüyü bütün
işlərin də, həyatının və yaşayış tərzinin ən dəqiq qiyməti
də elə budur: Milli qeyrət!»

Qəzənfər müəllimin öz böyük zəhməti, çoxcəhətli
yaradıcılığı ilə xalq arasında qazandığı hörmət, şöhrət hər
kişiyə nəsib olan xoşbəxtlik deyil. 

Onun sənətkar ömrünün Kərkük xoytaları ilə birgə Yer
üzünün Nostrada musun işıq saldığı uzaq gələcəyinədək
uzanacağına ina nıram.
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I BÖLÜM

İRAQDA VӘ TÜRKİYӘDӘ TÜRKCӘ VӘ 
ӘRӘBCӘ  ÇIXAN VӘ GÜNEY

AZӘRBAYCANDA ÇAP OLUNAN
MӘQALӘLӘR



Heydər Әliyev: «...Sonralar tarixi araşdıranda gör ‐
düm ki, Güney Azərbaycan, Quzey Azərbaycan və İraq
türkmanları bir bütövün parçalarıdır».

Bax: «Qardaşlıq» dərgisi 
№ 8, İstanbul, 2000, s.4



Mövlud Taha Qayaçı, 
yazıçı (İraq)

«ARZU‐QӘMBӘR»in İKİ  AYRI  BASILIŞI*
İraqda pək zəngin olan folklorumuz, sayğı dəgər arka ‐

daşların xərclədikləri əmək və çalışmaları sayəsində yalnız
İraqda degil, sınır dışında da tutulub ögəm qazanmaqda
olduğunu gördükcə güvənc duyub, içimiz açılır. 

Geridə buraxdığımız 1971‐ci ilin son aylarında İraqda
türk man bölgələrində, ən çox da Kərkükdə yayılan «Arzu‐
Qəm bər» matalının (dastan) iki yeni basımı satışa çıxarıl ‐
mışdır. Onlardan birincisi, dəyərli araşdırıcı, ustadımız
ovqat Әta Tərzibaşı tərəfindən hazırlanan və İstanbulda
«Fateh» mətbəəsin də yeni türk hərfləri üzərində yapılan,
o biri Sovet Azərbay canında folklorumuz üzərində qiy mət ‐
li çalışmaları ilə tanınan və kəndini (özünü) dilimizə, folk ‐
lo ru mu za həsr edən dostumuz, doktor Qəzənfər Paşayevin
kiril (rus) hərfləri ilə yapdığı əsəridir. 

Bilindigi üzrə bu xalq hekayəmiz ilk kəz sayın Tərzibaşı
tərəfindən, bir xanımın ağzından təsbit edilərək 1964‐cü
ildə Bağdadda ərəb hərfləri ilə, ardından 1967‐ci ildə ofset
üsulu ilə Tehranda basılmışdı.

«Kərkük azəriləri», «Kərkük şairləri» kimi bir çox yazı ‐
lardan başqa, İraq türkmanlarının dil özəllikləri üzərinə
çalışan, «Kərkük dialekti, Kər kük türkcəsində səs düşümü
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və səs artımı» ilə Azərbaycanın
gör kəmli xalq şairi Rəsul Rza
tərəfindən «Uzaq ellərin yaxın
töhfələri» başlıqlı yazı ya da qap ‐
sıyan «Kərkük bayatıları» kita  ‐
bı nın yazarı sayın Qəzənfər
Pa  şa yev kiril hərfləri ilə yapdığı
yeni basımında «Arzu‐Qəmbər»
yenə anladıldığı kimi Kərkük
ağzı ilə təs bit et miş dir. Cəmisi
32 səhifə tutarında olan kitab
Bakıda «Gənclik» nəşriyyatında
yayımlanmışdır. Sayın Әli Әşrəf
bəy tərəfindən cızılan 7 tablo ilə
süslənmişdir. «Giriş», ya xud

«Ön söz» mahiyyətində Qəzənfər bəy tərəfindən qələ mə
alınan «Bir ömürdən səhifələr» başlıqlı yazı da yazıb Әta
Tərzibaşının həyat hekayəsini anladıb. Onun elmi çalış ‐
malarına işıq tutaraq əsərlərini təkrar‐təkrar dəyərlən dirib.
Tərzibaşının araşdır ma la rının İraq‐Azərbaycan dost lu ğu
gəlişinə və güclənməsinə yardımçı olduğunu bildirən ya ‐
zar bu sahədə Azəri‐türkman ədəbi münasibətlərinin də
inkişaf etdiyini və Kərkük türkcəsinin azəri türkcəsindən
fərqli olmadığını ilk dəfə Tərzibaşı tərəfindən iləri (Kərkük
ləhcəsində belədir – red.) sürüldüğünü bildirmişdir. 

Sayın Paşayev kitabı kiril hərfləri ilə nəql edərkən pək
diqqətli davranmışdır.

«Arzu‐Qəmbər» masalı xalq ədəbiyyatının canlı bir
əsəri olduğundan fonetik özəlliklərini bildirmək açısından
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ayrı bir dəgər daşıyır. Ustad Paşayev qardaşımızı ilgi lən ‐
dirən daha çox konunun bu yönü olmaqla nə yazıq ki, bu
xüsusda bir incəlik gözlərindən qaçmışdır.

Ustadım Tərzibaşı, qardaşım Paşayev bəgləri dəgərli
əsərlərinə görə candan qutlar, yeni başarılar bəkləriz.

P.S. Məqalədə prof. Qəzənfər Paşayevin portreti yer alır.
(Red.)
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Prof.Dr. Mahir Naqib 

AZӘRBAYCANDAKI KӘRKÜK*
Mahir Naqib 1952‐ci ildə İraqın Kərkük şəhərində ana ‐

dan olub. İlk və orta təhsilini Kərkükdə tamamlayıb. 1966–
69‐cu illər arasında Bağdadda çıxan «Qardaşlıq» dərgi sin ‐
də çalışıb. 

1971‐ci ildə təhsil üçün Türkiyəyə gedib. 1975‐ci ildə
Ankara İqtisadi və Ticarət Elmlər Akademiyasını bitirib.
Həmin Akademiyada statistika üzrə ixtisasa yiyələnib.
1985‐ci ildə də Qazi Universitetində bazarlama (bazar
iqtisadiyyatı) sahəsində doktorluq elmi dərəcəsi qazanıb. 

1986–87‐ci illərdə Amerikada İxtisasartırma kursunda
olub. 1987–90‐cı illər arasında Liviyadakı Ömər Muxtar
Universitetində müəllimlik edib, hazırda Türkiyənin Qay‐
seri şəhərindəki Erciyes Universitetində dərs deyir.

– Mahir bəy, indi sizin Respublikamıza elmi ezamiyyət vax ‐
tınız qurtarır və inşallah, evinizə qayıdacaqsınız. Təəssüratınızı
bilmək istərdik.

– Yenicə yola saldığımız il mənim üçün çox əlamətdar
oldu. 12–26 mart 1992‐ci ildə Türk Dünyası Araşdırmaları
Vəqfi Başkanı prof. doktor Turan Yazqanın təqdirəşayan
qeyrətləriylə Bakıda qurulan Azərbaycan Xalq Təsərrüfa ‐
tını İdarəetmə İnstitutunun dəvətlisi olaraq Azərbaycana
gəldim. 
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Hər şüurlu türk üçün 70 il
əsa rət zənciri ilə boğuşan və
türklüyünü qorumaq üçün bü ‐
tün hiss və düşüncə şirəsini
milli sənətinə sərf edən Azər ‐
bay canı görməyin doğurduğu
dərin həyəcan təbiidir. Ancaq bir
Kərkük türkü üçün Azər bay canı
gəzmək həyəcanlı olduğu qədər
də önəmlidir. Çünki ara da 100 ilə
yaxın əlaqəsizlik, min lərcə kilo‐
metr məsafə və sər həd lər ol ma ‐
sına rəğmən eyni ləhcənin hər iki
yerdə də qonuşulması gerçəkdən
anlamlı və önəmlidir. 

Günümüzə qədər Azərbaycanı ziyarət edən kərkük lü ‐
lərin sayı barmaqla sayılır. Məndən öncəkilər də hər halda
şübhə yox ki, mənim qədər həyəcanlanmışdır. Küçədə oy‐
nayan azəri balalar hər hallarıyla Kərkük çocuqlarını xatır ‐
ladır… Başı zərif örpəkli və saçı hörülü yaşlı nənələr bir
çox həyat məşəqqəti çəkmiş kərküklü analardan fərqsizdir.
Duyduğum fövqəladə həyəcanı günlərcə yönəmədim.
Kommunist hərbçilərin tankları altında 1990‐da parçalanan
azəri şəhidlərinin məzarını ziyarət etdiyim zaman yenə
kommunistlər tərəfindən 1959‐da şəhid edilən kərküklü
türklərin məzarlarını ziyarət edirdim sanki. Bu durumda
göz yaşlarımı tutmaq mümkünmü?

Bakıda Kərkükü aşağı‐yuxarı hər kəs tanıyır və onu bir
azəri şəhəri olaraq görürlər. 
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Azərbaycan televiziyasında düzənlənən söhbətdə də
söylədiyim kimi: «Allaha min şükürlər olsun ki, yetmişillik
bir çətinlikdən sonra türk Azərbaycan bağımsızlığına qo ‐
vuş du və Türkiyədən sonra İraq türklərinə ikinci bir ana
vətən oldu».

Kərkükdə doğulub və İraq torpaqlarında ölən uca Fü ‐
zuli Azərbaycanda bütün əzəmətiylə yaşamaqdadır. 

70 il ərzində Azərbaycan‐türk ləhcəsinə girən rusca kəl ‐
mələri və Kərkük türk ləhcəsinə girən ərəbcə kəlmələri is‐
tisna edərsək, iki ləhcənin böyük bir nisbətdə eyni
ol du ğu nu görərik. Hər iki ləhcənin Anadolu və türk böl ‐
gələriylə olan bənzərliyi, şübhəsiz ki, çoxdur. Amma təsbit
etdiyimiz bəzi kəlmələr bu iki türk ləhcəsində eyni şəkildə
və ey ni yerdə işlədilib, digər türk bölgələrinin bəzilərində
mövcud deyildir və ya fərqli anlamlarda işlənməkdədir.
Təsbit edə bildiyimiz bəzi kəlmələr bunlardır: «Asqırmaq
(hapşırmaq), axtarmaq (aramaq), ala (al, tut), arxayın
(emin), bala (yavru), cücə (civ‐civ), çiyin (omuz), dava et ‐
mək (qovğa etmək), gileyli (şikayətçi), gorbagor (sevil mə ‐
yən bir ölünün arxasınca söylənilir), güzgü (ayna), güllə
(qurşun), iti (sivri, kəskin), kimi (gibi), qurtum (udum),
mərc etmək (iddiaya girmək), sən allah (birisini yəminə
vermək, öyləmi və ya lütfən anlamında), sümük (kəmik),
tapmaq (bulmaq), tay (tərəf, yaxa), udmaq (bir oyunu
qazanmaq), uduzmaq (bir oyunu qeyb etmək), yığılmaq
(toplanmaq), yığışdırmaq (toplamaq), yüngül (xəfif).

– Sizin doğma yurdunuz Kərküklə bağlı Azərbaycanda apa ‐
rılan tədqiqat işlərindən, bü mövzuda çap olunan əsərlərdən xə ‐
bər tuta bilirsinizmi?
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– Bəli, onu deyə bilərəm ki, İraq türkləri bu mövzunun
ilk və ardıcıl yorulmaz tədqiqatçısı Qəzənfər Paşayevi
1960‐cı illərdən bəri tanıyır. Onun ilk yazılarını Bağdadda
yayınlanan «Qardaşlıq» dərgisində böyük bir zövq və milli
həyəcanla oxumuşlardır. Q.Paşayev İraqda bulunduğu il ‐
lər də İraqın həmən‐həmən hər yerini gəzmiş və bilxassə,
türk bölgələrini addım‐addım daramış, gördüyü hər şeyi
qeyd etmişdir. 

Mənim üçün çox xoşdur ki, Bakıda olduğum günlər Qə ‐
zən fər müəllim İraq türklərinin folkloru ilə əlaqədar başa
çatdırdığı doktorluq dissertasiyasının avtoreferatını mənə
verdi: oxuyub xeyli məmnun oldum və rəyimi də yazdım. 

Q.Paşayevin Kərkük haqqındakı ilk kitabı «Kərkük
bayatıları» (1968) olub, mərhum Rəsul Rza ilə birlikdə Ba ‐
kı da yayınlanmışdır. Azərbaycan türk xalqı üçün cığır açan
bu kitab sayəsində Kərkükdəki soydaşlarını və folklorunu
tanıya bilmişdi. Bunu «Arzu‐Qəmbər» dastanı (1971),
«Kər kük mahnıları» (1973), «İraq – Kərkük atalar sözü»
(1978), «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» (1985), «İraq‐türk‐
man folkloru» (1992) əsərləri təqib etmişdir. Eyni qonuda
Q.Paşayevin yayınladığı çeşidli məqalə və incələmələri də
buraya əlavə etsək, qarşınızda uzun illər zəhmətinin layiqli
bəhrəsini boyaboy görmüş olarıq. 

Qəzənfər Paşayev Kərkükdə münəvvərlər tərəfindən
tanındığı qədər Türkiyədə də tanınmaqdadır. Türk milləti ‐
nin keçirdiyi ən zor və çətin illərində belə Türkiyədə şüur ‐
lu bir kütlə Türkiyə dışındakı türklərin kültürü ilə ya xın dan
əlaqədar olmuşdur. Necə ki, bəzi ədəbi dairələrdə bir azəri
tədqiqatçısı olan Q.Paşayevin Kərkük folklorunu tükənməz
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bir şövqlə incələməsi türk dünyasının bütünlüyü və bəra ‐
bər liyi qonusunda bir örnək təşkil etmişdir. 

İsa Özqan Türk Kültürünü Araşdırma İnstitutu tərəfin ‐
dən ardıcıl yayınlanan «Türk kültürü» adlı məşhur və
müm taz dərgisində Q.Paşayevin «Kərkük folkloru anto ‐
logiyası əsərini belə tamamlamışdır: «Q.Paşayev Kərkük
türklərinin folkloru, ədəbiyyatları, tarixi, qısaca onlar haq ‐
qında müxtəlif yerlərdə çıxmış kitab və məqalələri təqib
edərək bu qiymətli əsəri ortaya qoymuşdur».

Şəxsən Qəzənfər müəllimlə keçən ilin mart tarixində
Bakıya ziyarətim sırasında tanış oldum. Ankaraya dönər‐
dönməz İraq Türkləri Kültür və Yardımlaşma Dərnəyinin
yayınladığı «Kərkük» dərgisinə verdiyim «Azərbaycan da ‐
kı Kərkük» adlı məqaləmdə Q.Paşayevdən belə söz açdım:
«Ziyarət etdiyim bir çox azərinin evində Paşayevin Kərkük
folkloru ilə ilgili bir kitabına rastladım… Paşayev Kərkük
türk xalq gələnəginin sadəcə özü deyil, ailəsi ilə də yaşa ‐
maq dadır. Yeddi yaşındakı sevimli oğlu Muradın Kərkük
bulmacalarını (tapmacalarını) əzbər bildiyini görüncə se ‐
vinc dən göz yaşlarımı tutamadım. Həsrətlə özümdən so ruş ‐
dum: «Әcəba, bu gün Kərkükdə neçə çocuq bu bul macaları
Murad kimi bilməkdədir?»

İkinci ana vətənim olan Azərbaycana bu ziyarətimdə
isə, qeyd etdiyim kimi, Q.Paşayevin doktorluq avtorefe ‐
ratını gördüm və incələdim. Әsərin bu sahədə yayınlanan
bəzi çalışmalardan dörd fərqli xüsusiyyəti vardır. Hər
şeydən əvvəl, müəllifin bu günə qədər yazmış olduğu
öncəki əsərlərinin nəticəsini burada görmək mümkündür.
İkincisi, özündən əvvəl heç kimsə bu geniş mövzunu elmi
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bir şəkildə tək əsərdə bir araya gətirməmiş və belə tutarlı
bir biçimdə təsnif etməmişdir. Daha sonra, bu günə qədər
İraq türklərinin folklor qaynaqlarını qələmə alanların çoxu
həmin əsərləri toplamaq və qeydə almaqla kifayət lən miş ‐
lər. Halbuki Q.Paşayev bu əsərində toplamaq, təsnif və
qeydə almaqla yanaşı, daha iki önəmli əlavə etmişdir: folk‐
lor təcrübəsindən istifadə edərək təsbit etdiyi hər folklor
vaqiəsini təhlil və özünəxas elmi‐ədəbi bir üslubda təfsir
vermişdir; Kərkük türk folkloru ilə müqayisə etmiş və bu
müqayisədən çox önəmli və nəzərə çarpacaq nəticələr çı ‐
xar mışdır. Nəhayət, əsərinin qaynaqlar qismində yer alan
qaynaqlara nəzər saldıqda mövzu ilə bağlı İraqda, Türki ‐
yə də və Azərbaycanda yayınlanan bütün kitab və mə qa ‐
lələri görmək mümkündür. Yəni tədqiqat eyni za man da
bir qaynaqlar məcmusudur və artıq bu mövzuda araş ‐
dırma aparmaq istəyənlər bütün qaynaqları həmin əsərdə
tapa biləcəklər.

– Mahir bəy, söhbət zamanı bir müsahibədə dediyiniz kimi,
Azərbaycanda siz ikinci bir Kərkük – yəni doğma yurd görür sü ‐
nüz. Beləcə də deyirsiniz: Azərbaycandakı Kərkük…

– Təbii ki, elədir. Artıq Azərbaycan hər bir kərküklü
üçün gerçəkdən ikinci bir ana vətəndir. Allaha minlərlə
şükürlər olsun ki, 70 illik əsarətdən sonra bağımsız Azər ‐
baycan dövləti yaranmışdır. Onun iqtisadi, ədəbi‐mədəni
inkişafı üçün biz doğmaları da əlimizdən gəldiyi qədər
çalışmağa hazırıq.
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Dr. Әbdüllətif  Bəndəroğlu,
İraq‐türkman tədqiqatçısı

ŞAH ӘSӘR*
Hər bir xalqın folkloru o xalqın güzgüsüdür. O güz güdə

xal qın tarixi, dili, inancı, inanışı, adət və ənənələri görünür.
Bir xalqı eyicə anlamaq üçün o xalqın, hər şeydən əvvəl, folk‐
lorunu öyrənmək gərəkdir. Qardaşımız Qəzən fər Paşayev
İraq da yaşa dığı uzun illər boyunca həm İraq xalqını yaxın ‐
dan tanıdı, həm də İraqda yaşayan – qonuş duqları dilin
Azər bay can dilindən fərqli olmayan İraq türk manlarının
ədə biy yat və folkloru üzrə tədqiqatını davam etdirdi. İraq
türkmanlarının folklorunu azər bay canlı qar daşlarımıza çat ‐
dır maq üçün tədqiqatçı alim, folk lor şü nas Qəzənfər Paşayev
bö yük çətinliklərə qatlandı. Yor ğunluq bilmədən yaradı ‐
cılığını sürdürdü. Gözəl və unudulmayan əsərlər ortaya atdı.
Qəzənfər Paşayevin İraq türkmanları ilə əlaqəli çap etdirdiyi
qiymətli folklor kitabları, Oğuz kökündən və soyundan olan
azərbaycanlılarla İraq türk man larının nə qədər bir‐birilərinə
dil və folklor baxımın dan bağlı olduqlarını – yüzillər boyun ‐
ca zamanın qo part dığı qanlı və dumanlı qasır ğa la ra bax ma ‐
ya raq, gənə də dədə mirasına, Dədə Qorquda, əzabkeş
Nə simiyə, Kərbəlanın müqəddəs torpağında uyuyan böyük
Füzu liyə olan bağ lılıq larını göstərmək üçün ölümsüz bir
tarix dir. Bu gerçək tarixi bizdən sonra gələn nəsillər
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oxuduq ca öz xalq larına, dilləri ‐
nə, tarix lərinə, adət‐ənənələrinə,
milli mi ras  larına, doğma torpa ‐
ğın mü qəd dəsliyinə sayğılarını
artıra  caqlar.

Qəzənfər Paşayevin «İraq‐
türkman folkloru» kitabına bən ‐
 zər bir kitab indiyə qədər nə İraq
türkmanları tərəfin dən, nə də
İraq türkmanlarının folkloru ilə
məşğul olan xarici alim və tədqi ‐
qatçılar tərəfindən yazıl mış  dır.

Qəzənfərin yazdığı bu əsər
bizim üçün, yəni İraq türk man ‐
ları üçün sevgi və sevinc doğuran, könüllərdə yaşayıb‐
unu dulmayan, işıqlarla dolu bir hadisə kimi qalacaqdır. Bu
əsər bizim folklor araşdırıcılarımızın yollarını işıqlandır ‐
maq, aydın lan dırmaq və yeni bir metodla, yeni tədqiqatlar
apar maq sahə sin də doğru və düzgün bir yol olacaqdır. Ağ ‐
lasığ ma yan yorğun luq ların məhsulu olan bu misilsiz əsəri
İraq türkmanları ara sın da folklor çərçivəsində bir şah əsər
kimi qiymətləndirmək daha doğrudur. Bu günə qədər biz ‐
də – İraq türk manlarında, Türkiyə də və Azərbaycanda folk ‐
lo ru mu zun bu biçimdə tədqiqi, incəl ən məsi və araş dı  rılması
ol ma mışdır. Әlimizdə bulunan bütün kitablar – bir neçəsi
istis na olunmaqla toplama yöntəmindən çıxmamış dır.

Redaktorluğunu yapdığım bu Şah əsərin işıqlarını gö ‐
zü   mün işıqları ilə Azərbaycandan İraq və İraq türk man ‐
larına çat dır maqla özümü xoşbəxt sayacağam.
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Fatimə Səllumi
İRAQIN DOSTU*

Qəzənfər Paşayev ömrünün altı ilini İraqa vurğunluq və
məhəbbətlə Dəclə‐Fərat sahillərində keçir miş dir. Bundan
son ra doğma vətəni Azərbaycana dönmüş və həm və ‐
tənlərinə tə əs  süratını, İraqda keçirdiyi günləri, gö rüb‐ duy ‐
duq larını gözəl «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» kitabında
təsvir etmiş dir. Qədim mədəniyyət mərkəzi İraq və iraq ‐
lılar haqqında kita bın da Azərbaycan oxucularına əhatəli
və doğru məlu mat ve rib. Kitab Azərbaycanda hamının
stolüstü kitabına çevrilib. 

Biz Azərbaycan – İraq Dostluq Cəmiyyəti sədrinin müa ‐
vi ni, filologiya elmləri doktoru Qəzənfər Paşayevdən qəze ‐
ti mi zin son səhifəsi üçün götürdüyümüz müsahibədə İraq
folk lo ru və ümumiyyətlə, İraq barədə fikrini soruşduq. O
dedi: «İraqı və İraq xalqının adət‐ənənələrini çox sevirəm və
bu barədə «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» əsərimdə xüsusi
bölmədə – «Adətim mənim – həyatım mənim» və İraq türk ‐
man folklo ru na həsr olunmuş kitablarımda yazmışam.
Daha doğ ru su, İraq folklorunu, adət‐ənənələrimizi tərən ‐
nüm etmi şəm. Yaxın gə lə cəkdə iraqlı tədqiqatçı Әbdüllətif
Bəndəroğlu ilə birgə hazır ladığımız kitabımız çap oluna ‐
caqdır ki, o da İraqdan bəhs edir. Və nəhayət arzu edərdim
ki, İraqa hər səfərim zamanı bu qədim diyarın daha da
çiçəkləndiyini, yüksəlişini, müqəddəs yerlərinin daha da
abadlaşdırıldığını görəydim».
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Dr. Әbdüllətif Bəndəroğlu

İRAQ–TÜRKMAN FOLKLORU*
Bir xalqı yaxşıca tanımaq üçün, hər şeydən öncə, o xal ‐

qın folkloru ilə yaxından tanış olmaq gərəkdir. Çünki hər
bir xalqın milli biçim və yaradıcılıq xüsusiyyətlərini şifahi
ədəbiyyat qoruyub saxlayır. İraq türkmanlarının da şifahi
yaradıcılığında özünə xas xüsusiyyətləri, yaşayış tərzləri,
adət və ənənələri vardır. Eyni dildə danışan bir yazarın altı
il boyunca o xalq arasında yaşaması uzun və təcrübəli bir
dövrdür. Qardaşımız Qəzənfər Paşayev altı il İraqda yaşa ‐
dı. İraq türkmanlarının dili, ədəbiyyatı, folkloru və tarixi
haqqında zəngin material topladı. Azərbaycana dön dük ‐
dən sonra bu topladıq larından yararlanaraq, bir alim kimi
onları incələyib, əlində olan kitabları qaynaq göstərərək
bizə dil və ənənə baxımından ən yaxın olan qardaş Azər ‐
baycan xalqına tanıtdı. 

Bu kitabdakı mövzular, bizim İraq türkmanlarının adət
və ənənələrindən axan damlalardır. Amma bu damlalar
onun mədəniyyətindən, tarixindən və varlığından sızan
bü tün damlalar deyildir. Bu damlalar, daha doğrusu, xal ‐
qı mızın yüz illər boyunca alnından axan tər damlalarıdır.
Bu tər damlalarını hələ uşaq ikən içə‐içə böyüdük, böyü ‐
dükcə də silə‐silə həyatın çətinliklərinə qatlanıb dilimizin
da dını‐şirəsini folklorumuzun ölməzliyində tapdıq. Xalqı ‐
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mız dan öyrəndik yazdıqlarımızı; xalqın əməyi ilə, yara dı ‐
cılığı ilə yaşayan adət‐ənənələrimizi.

Bunlar yaşadıqca türkmanların varlığı göründü, yazılı
ədəbiyyat da folklordan bəhrələnərək böyüməyə başladı.
Elə bilirəm ki, canlı folklorumuzda səmimiyyətlə dolu
duy ğu və sevgi mövzularını əhatə edən laylalarımızdır.
Hə yatın acı, sıxıntı, sevgi və sevinclərini dilə gətirən nağıl ‐
larımız və varlığımızla əkiz olan ölməz xoyratlarımız
olmasaydı dilimizi öyrənə bilməzdik. 

Varlığımız da qanlı qasırğalar içində yox olardı. Çünki
hər xalq öz dilində görünür – demişlər. 

1988‐ci ildən bəri Elmi Şurasının fəxri üzvü olduğum
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Әdəbiyyat
İnstitutunun direktoru Yaşar Qarayevin təklifi ilə 1 oktyabr
1991‐ci ildə Bağdaddan Bakıya gələrək «İraq‐türkman folk‐
lorundan örnəklər» adlı kitabımı bu instituta təqdim et ‐
dim. On beş gün Bakıda qaldığım müddətdə qardaşımız
Qəzənfər Paşayevin filologiya elmləri doktoru dərəcəsi
almaq üçün hazırladığı «İraq‐türkman folkloru» kitabının
elmi redaktorluğunu edib ön sözünü də yazdım. Onu «Şah
əsər» adlandırdım. Kitab 1992‐ci ildə çapdan çıxdı. 

Xalq ədəbiyyatımızın araşdırılma və öyrənilməsi yolun ‐
da geniş bir addım sayılan bu kitab professor Qəzənfər
Paşayevin dörd fəsildən ibarət kitabının üç fəslini əhatə
edir. Dastanlar, atalar sözləri və məsəllər, tapmacalar və
lətifə lər dən söz açan fəsli bu kitaba salmadıq. Bunun də
səbəbi həm müdirliyimizin planı, həm də İraqın giriftar
edildiyi zalım embarqonun (blokada – red.) yaratdığı kağız
qıtlığıdır.
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Dr. Cəlil Kəmaləddin

O, İRAQI  SEVİR
1962‐ci ildən bəri türkman və ərəb dillərində otuz sək ‐

kiz kitabı nəşr olunmuş şair və mütərcim, Dr. Әbdüllətif
Bəndəroğlu deyir: «Yaratmaq coşqunluğu fövqəladə deyil,
adi bir haldır».*

Yaratmaq istəyən insan buna qadirdir. Amma bu əmə ‐
lin əhəmiyyətini və keyfiyyətini insanlar qiymət ləndirirlər.
Yazı çı nın həyat təcrübəsi, yaratdığının müqabilində ala ca ‐
ğını fikir ləş mədən öz yaradıcılığına davam etməsi onun
əsərinə çoxlu şeylər əlavə edir. Belə hesab edirəm ki, ədəbi
mühitin sabit li yi, sağlamlığı yaradılan əsərlərin çox və ya
az olmasında öz ro lunu oynayır. 

Arzu edərdim ki, yazıçılar bir‐birlərinə kömək etsinlər.
Şeir lər, dil və ədəbiyyata, folklora aid kitabların, tərcümə
əsərlərinin, lüğətlərin müəllifi Dr. Әbdüllətif daha sonra de ‐
yir: «Bu yaxınlarda mənim tərcümə etdiyim «Altı il Dəc lə
və Fərat sahillərində» kitabı çapdan çıxmışdır. Kitab azər ‐
bay canlı ziyalı Dr. Qəzənfər Paşayevin tariximiz və mədə ‐
niy yətimiz barədə fikir və mülahizələrini özündə ehtiva
edir. Müəllif böyük şövq və məhəbbətlə bizim haqqımızda
yazır. Ondan heç nə tələb olunmadan, o özü heç nə tələb
etmədən İraqı sevir. Onun bu kitabının ərəb dilinə tərcümə
edilməsi qədirbilənliyə cavabın ən adi nümunəsidir. 
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Әbdülhəmid Həmudi

«ALTI  İL  DӘCLӘ VӘ 
FӘRAT  SAHİLLӘRİNDӘ»*

«Yurd» qəzetinin baş redaktoru, Dr. Әbdüllətif Bən dər ‐
oğlu Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Bakıdakı İraq
mədəniyyət ocağının təsisçisi Qəzənfər Məhəmməd oğlu
Paşayevin kitabını Azərbaycan dilindən tərcümə edə rək
İraq və bütöv ərəb oxucusunun ixtiyarına vermişdir. 

Səyahətlər, xalq folkloru və dilə həsr olunmuş «Altı il
Dəclə və Fərat sahillərində» kitabı doktor Qəzənfər Paşaye ‐
vin 1962–1975‐ci illərdə və ondan sonrakı illərdə fasilələrlə
İraqa etdiyi səfərlərin nəticəsində meydana çıxmışdır. O
bu illərdə İraqda inşa edilən obyektlərdə çalışan azəri dost ‐
larımızın tərcüməçisi olmuşdur. İraq‐türkman xalq folk‐
lorunun tədqiqinə dair yazdığı monoqrafiyasına görə Bakı
universiteti 1993‐cü ildə ona filologiya elmləri doktoru
adını vermişdir.

Haqlı olaraq İraqa məhəbbət məktubu hesab edilən bu
kitabı professor Qəzənfər Məhəmməd oğlu ilk dəfə
1985‐ci ildə otuz min nüsxə ilə çap etdirmişdir. Kitablar
satılıb qurtardıqdan sonra 1987‐ci ildə ikinci dəfə yüz
iyirmi min nüsxə ilə çap olunmuşdur. Bu kitablar da satılıb
qurtardığı üçün müəllif hal‐hazırda kitabın üçüncü nəşri
üzərində işləyir. 
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«Altı il Dəclə və Fərat sahillərində» azəri dostun nəinki
ölkəmizə məhəbbətini, hə
a müəllifin İraqın mədəni, tarixi
və siyasi əhəmiyyətini dərk etdiyini nümayiş etdirir. Bu
kitabın vətənimizin tarixi ilə ilk dəfə tanış olan əcnəbi oxu ‐
cular üçün yazılmasına baxmayaraq, müəllifin İraqın icti‐
mai‐ədəbi həyatına ekskursiyalarının təfsilatları kitabı İraq
oxucuları üçün xüsusi bir rayihə ilə süsləndirir. Məsə lən,
müəllif Bağdad və onun tarixindən bəhs edərkən bö yük
Azərbaycan şairi Xaqaninin Bağdadın tərənnümünə həsr
etdiyi şeirdən beytlər gətirir. 

Şair yazır: 
Onun hər tərəfi bir gülüstandır, 
Nəzəri cəlb edən bağdır, bostandır. 
Torpağı çəməndir onun bahar, qış, 
Çayların üstündən körpü salınmış.

Müəllif «İraqın bu günündən etüdlər» fəslində vətəni ‐
mi zə etdiyi gəzintilərin təfsilatlarından, adət‐ənənələ rin ‐
dən və xalq məsəllərindən bəhs edir. Sonra iraqlıların
xurma ağacına olan məhəbbətlərindən, qida maddəsi kimi
xurmanı yüksək qiymətləndirdiklərindən danışır. İraqda
gördüyü və müşahidə etdiyi toy mərasimlərindən və milli,
dini bayramlardan, təhsil və mədəniyyətin inkişafından və
İraqın məşhur şəhərlərindən ətraflı söhbət açır. Sonra mü əl ‐
 lif Azəri‐İraq əlaqələrinin inkişafına, əslən azərbaycanlı,
lakin Kərbəlada yaşayıb‐yaratmış şair Füzulinin ildönümü
müna si bə tilə 1994‐cü ildə Bağdadda keçirilmiş şənliklərə
toxunur. Yazıçı bir neçə fəsildə İraq‐azəri əlaqələrinin ge ‐
niş təsvirini verir və Azərbaycanda İraq mədəniyyətinin
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inkişafına öz töhfələrini verən doktor Vasim Məm mədə liyev
və başqaları kimi yazıçı və ziyalıların olmasını gös tərir. 

Daha sonra doktor Qəzənfər Məhəmməd oğlu otuz im‐
perialist dövlətin təcavüzünə məruz qalan İraqla Azəri
ziyalılarının həmrəyliyindən bəhs edir. O yazır ki, həmin
günlər azəri gəncləri İraqın Bakıdakı səfirliyinin qarşısına
toplaşaraq, könüllü olaraq İraqı müdafiə etmək üçün ora
getmələrinə hazır olduqlarını bildirmişlər. Azəri ziyalıları
başda Azərbaycan Respublikasının Şeyxülislamı Allahşü kür
Paşazadə, yazıçı Anar, Vasim Məmmədəliyev, Mi kayıl Ab‐
dulla, Sabir Rüstəmxanlı və Qəzənfər Paşayev olmaqla İraq
prezidentinə məktub göndərərək ondan otuz dövlətin təca ‐
vüzündən sonra İraqın Bakıdakı səfirliyinin bağlan mama ‐
sını xahiş etmişlər. Prezident cənabları dost Azərbaycanın
alim və ziyalılarının xahişini nəzərə alaraq səfirliyin yeni ‐
dən fəaliyyətə başlamasına icazə vermişdir.*

«Altı il Dəclə və Fərat sahillərində» bizi kəndbəkənd,
oba‐oba gəzdirir, İraqın elmi mərkəzləri, zavod və fabrik ‐
ləri, mədəniyyət evləri ilə tanış edir. Kitab İraqlı oxucuda
bu ölkəyə mənsub olması fəxr hissi və kitabın hörmətli
mü əllifinə və mütərcim dostumuz şair və ədib Әbdüllətif
Bən dəroğluna dərin minnətdarlıq hisləri oyadır. 
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Qasım Sarı Kəhya

BAYATIDAN  VӘ  XOYRATDAN  
BAŞLAYAN YOLLAR VӘ  İLLӘR KӘRKÜK 

VӘ BAKIDAN KEÇӘR *
Prof. Dr. sayın Yaşar Qarayev bəyin ələ alıb bir incələmə

biçimində yapdığı, prof. Dr. Qəzənfər Paşayevin 60 illiyinə
həsr etdiyi «Bayatıdan, xoyratdan başlayan yollar və illər»
məqaləsini oxuduğum zaman gerçəkdən içimdə böyük bir
itki (həyəcan) yandırdığı kimi bir sevinc yaşatdı. Yazı ye ‐
rində və görkəmli olmaqla özəlliklə İraq‐türkman ədəbiy ‐
yat çılarının diqqətini üzərinə topladı.

Bilindigi üzrə İraq‐Azərbaycan ölkələri və xalqları ara ‐
sında çox uzun çağlara dayanan tarixi bağlar, ilişkilər və
dost luqlar vardır. Bu ölkələrin xalqlarını bir‐birinə bağla ‐
yan yaxınlıq və sıcaq dostluq günümüzdə daha da gəlişdi
və irəliləməyə yönəldi. Azərbaycanlı  bilim və kültür adam ‐
ları İraq‐türkman kültürü və sənəti ilə yaxından ilgilən mə ‐
yə başladıq ları  kimi, İraq‐türkman ədəbiyyatçıları və
yazarları da Azərbaycan kültür və sənəti ilə ilgilənməyə
yönəldilər. Beləcə, aralarında bir kültür körpüsü döşənmiş
oldu. Çağdaş İraq‐türkman kültürü, sənəti və folkloru ilə
ilgilənənlərin başında elm və kültür adamı prof. Dr.Qə zən ‐
fər Paşayevin gəldiyini söylərsəm yanılmaram. 

Qəzənfər Paşayev İraqda vəzifə borcunu yerinə yetirən
zaman İraq‐türkman ədəbiyyatçıları ilə dostlaşdı. Kültürü ‐
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müz, sənətimiz və folklorumuzla qaynaşdı. Kərkük və çev ‐
rəsini gəzib dolaşdı. Әdəbiyyat, sənət və folklora dair nəğ ‐
mə lər və yeni əsərlər bulmağa çalışdı. Araşdırıcılar,
ədə   biy  yatçılar, sənətçilər, folklorçularla dostluq  qurdu.
Kərkük havalarını, xoyratları (bayatıları – Qasım Sarı Kəh ‐
ya), şərqi və türküləri dinlədi, lentə aldı, Bakıya götürdü.
Tədqiqatlar apardı, ortaya dəyərli əsərlər qoydu. Qəzənfər
müəllim daha qabağa gedərək öz hesabına Bakıda «İraq‐
türkman mədəniyyət ocağı» yaratdı.

Qəzənfər müəllimin içindən fışqıran bu sevgi duyğusu
bizlərə qarşı böyük bir sevginin duyğusudur. Bizlərin də ona
sev gisi böyükdür. Tədqiqatçı alim, professor Qəzənfər Paşa ‐
yev İraqda bulunarkən İraq‐türkman kültür və sənəti ilə il ‐
gi ləndi. Nəsimi və Füzulini daha yaxından tanıdı. Әldə etdiyi
Nəsimi divanı üzərində yeni çalışmalarda bulundu və Bakı ‐
da yenidən basdırdı. Nəsimiyə yenidən bir dirilik qazan dır ‐
dı. Qəzənfər Paşayev Azərbaycanda bir elm və kültür adamı
olaraq tanındığı kimi, İraq‐türkman ədəbiy yat çıları və aydın ‐
ları (ziyalılar) arasında da yaxından ta nınır. Ürəklərimizdə
sevgisi yaşanmaqdadır. Prof. Paşayev türkman kültürünü
Azər baycan xalqına iyicə tanıtdı. İllər öncə basmış olduğu
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» və «İraq‐türkman folkloru»
kitablarını çap etdirdi. Bu kitablar böyük məhəbbətlə qarşı ‐
lan  mış və hər bir azərinin evində kitab rəfində yer almışdır.

Qəzənfər müəllimin İraq‐türkman kültürünə, sənətinə
və folkloruna özgü (məxsusi) sevgisi, verdiyi önəm baha
biçilməz. Onun bu yorulmaz çaba və çalışmalarına qarşı
sevgilərimiz sonsuzdur. Ürəklərimizdə onun yeri vardır.
Bu çabalarından dolayı kəndisini təbrik edirəm. Uzun
ömür, sağlıqla yaşamalar, həyatında başarılar diləyirəm.
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Prof.Dr. Mahir Naqib

ABİDӘ BİR ӘSӘR*
İstanbulda «Kərkük vəqfi» özünün ilk nəşri  olaraq professor

Qəzənfər Paşayevin «İraq‐türkman folkloru» kitabını (1998, 320
səh.) nəfis şəkildə çapdan buraxmışdır.

Vəqf bu günlərdə əsərin təqdimat mərasimini keçirəcək.**
Müəllif mərasimə dəvət olunmuşdur.

Kitabı Türkiyə türkçəsinə Qayseridəki Erciyəs Universite‐
tinin dosenti Mahir Naqib çevirmiş və «Abidə bir əsər» adlı
əhatəli ön  söz yazmışdır. Məqalənin oxucularımız üçün maraqlı
olacağını nəzərə alıb dərc edirik.

Dünyada türklər qədər az bir əhali  ilə geniş bir coğ ra ‐
fi yaya yayılan  ikinci bir millət yoxdur hər halda. Buna bağ ‐
lı olaraq türklər qədər başqa millətlərlə və bu millətlərin
kültürləriylə tanış olan başqa bir millət də az tapılar. Çin ‐
dən Әlcəzairə, Vyanadan Yəmənə qədər uzanan bu hüdu ‐
da sığmayan millət çeşidli kültürlərə təsir göstərdiyi qədər
özü də həmin kültürlərdən təsirlənmişdir. Әslində, insan
cəmiyyət lərini millət edən ünsürlər o cəmiyyətin tarix bo ‐
yunca topladığı maddi və mənəvi kültürəl dəyərlərdir. Gö ‐
rülən odur ki, başqa kültürlərlə tanış olan millətlərin milli
kültürləri tanış olmayanlarından daha zəngindir. Bunun
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** Әsərin təqdimat mərasimi 12–13 fevral 1999‐cu ildə İstanbul
şəhərində keçirildi. Mərasimdə Q.Paşayev, həyat yoldaşı Arəstə xanım,
oğlu Murad, akademik Bəkir Nəbiyev, prof. Y.Qarayev, şair‐folk lor ‐
şünas alim A.Vəfalı da iştirak ediblər (Red.).



nəticəsində müxtəlif yerlərdə məskən salmış türklər arasın ‐
da dildə, musiqidə, geyim‐kecimdə, irsdə‐mirasda əldə
olunmuş milli mədəniy yə tin bütün ünsürlərində bəzi təbii
fərqlər meydana gəlmişdir. Milli zənginliyin başqa bir ifa‐
dəsi olan bu fərqliliyin yanında, əslində, təməl olan qədim
kültürəl  müştərəkliyi  heç  bir za man qeyb  olmamışdır.

Bu gün türk coğrafiyası üzərində tarix boyunca çox say ‐
da dövlətlər qurulmuşdur. Söz açdığımız bu müştərək mil ‐
li kültür ünsürlərini tarixin qaranlıqlarından günümüzə
qədər gətirən vasitələrdən birisi də türk dövlətləri olmuş ‐
dur. Miladdan təqribən 220 il öncə ilk türk dövlətini quran
hunlardan bu yana türklər heç bir zaman ciddi mənada
dövlətsiz qalmamışlar. Bu milli miras günümüzə qədər bu
şəkildə qorunmuşdur. Qərbin texnoloji cəhətdən üstünlük
saxlaması və xüsusən də Birinci Dünya müharibəsindən
son ra, Türkiyədən başqa, yerdə qalan türk dünyasının ge ‐
ri ləməsi türk dünyasını məhkum bir millət halına gətir miş ‐
dir. Bu hadisə türk dünyasının kültür məsələlərinin, əsasən,
tək Türkiyədə toplanılmasına, müzakirə olunmasına və
inkişaf yollarının axtarılmasına səbəb olmuşdur. Həyati
əhəmiyyətə malik toplanma, müzakirə və inkişaf vəzifəsi
Türkiyədə, təəssüf ki, ciddi bir dövlət siyasəti nəticəsində
deyil də, bir neçə millətpərvər elm və fikir adamının qey ‐
rət ləriylə müəyyən bir yerə gələ bilmişdir. Barmaqla sayıla
bilən bu dəyərli insanların ifa etdikləri vəzifə Türkiyə hü ‐
dud larından kənarda qalan türklər mövzusunda çeşidli
sahələrdə bilgilər toplamaq və bu topluluqlar arasında
müş tərək dəyərləri təsbit etmək və türk dünyasının eynili ‐
yi ni, birlik və bərabərliyini ortaya qoymaq olmuşdur.
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Türkiyə xaricində qalan türk topluluqlarına mənsub
elm və fikir adamlarının Türk dünyası ilə ilgili çalış ma la ‐
rı nın sayı və səviyyəsi, əlbə
ə, diqqətəlayiqdir. Hə
a bəzi
sahələrdə görülən işlərin dərinliyinə baxılarsa, Türkiyədə
belə nümunələr çətin tapılır. Ancaq 1990‐cı ilə qədər siyasi
müstəqillikləri söhbət mövzusu olmadığından görülən bu
işlərin çoxusu içində yaşadıqları siyasi rejimin ideolo gi ya ‐
sına zidd gedilməmək məcburiyyəti altında görülmüşdür.
Türk dünyasının, hə
a kültürəl əsasda belə eyniliyini sü ‐
but etmək nöqsan sayıla bilərdi. Ancaq bunun az istisnaları
da olmuşdur. Bu istisnalardan biri və bəlkə də, ən önəmlisi
dəyərli elm adamı Qəzənfər Paşayevin göstərdiyi xidmət ‐
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lər dir. Paşayev 1960‐cı illərdə altı il ingiliscə mütərcim ola ‐
raq İraqda iş görən bir rus firmasında çalışdığı zaman
gecəsini gündüzünə qataraq İraq türkləri haqqında folklor
materialları toplamış, İraq türklərinin şair, ədəbiyyatçı və
araşdırmacılarıyla tanış olmuş, yazılı və şifahi qaynaqlara
baş vurmuş və çox zəngin kolleksiya ilə məmləkəti Azər ‐
bay cana dönmüşdür. Həmin vaxtdan bəri bir sıra inci
dənələri kimi qiymətli kitablarını sıralamağa başlamışdır;
«Kərkük xoyratları» (Rəsul Rza ilə birlikdə) – 1968; «Arzu‐
Qəmbər» dastanı – 1971; «Kərkük mahnıları» – 1973; «İraq‐
Kərkük atalar sözləri» – 1978; «Kərkük tapmacaları» –
1984; «İraq‐Kərkük bayatıları» – 1984; «Altı il Dəclə‐Fərat
sahillərində» – 1985; «Kərkük folklor antologiyası» – 1987,
1990, 1999.

Bu  səkkiz  kitab Quzey Azərbaycanında iyirmi il ərzin ‐
də həm də siyasi rejimin ən sıx olduğu bir dövrdə, əslində,
bir cığır açmışdır. Bu səkkiz kitabın azəri ziyalısının baxı ‐
şın da buraxdığı izlər özü‐özlüyündə bir incələmə mövzu ‐
su dur. Bir dəfə oxuyan hər kəsin kitabxanasında bu
kitab ların ən azı birinə rast gəlmək mümkündür. Bu
kitablar haqqında yayınlanan tanıtma yazıları, təhlillər
olduqca çoxdur. Eyni zamanda bu əsərlər azəri türkcəsiylə
və rusca yayınlanmış bir çox kitaba qaynaqlıq etmişdir.
Qısaca de sək, iyirminci yüzilin Azərbay canı İraq türkünü
Qəzənfər Paşayevlə yenidən kəşf etmişdir. Әslində,
Azərbaycan ay dını İraq türklərini bir təsadüf olaraq
Kərkükü ziyarət edən azəri şair və ədəbiyyatçıları Rəsul
Rza, Bəxtiyar Vahab zadə və Qasım Qasımzadə ilə
tanımışdır. Ayrıca onu da demək lazımdır ki, 60‐cı illərdə
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uzun müddət Bakıda yaşayan kər küklü Sinan Səidin də bu
tanışlıqda böyük rolu olmuşdur.

Türkiyədə İraq türkləri mövzusunda kitab yazanların
hamısının kərküklü olduğunu nəzərə alsaq, Qəzənfər Paşa ‐
yevin iki mövzuda müstəsna bir araşdırmacı olduğu or‐
taya çıxır: Paşayev İraq xaricində İraq türklərinin folkloru
möv zusunda kitab nəşr edən və iraqlı olmayan ilk elm ada ‐
mı dır; Paşayev İraq xaricində İraq türkləri folkloru mövzu‐
sunda səkkiz kitab nəşr edən ilk və tək elm adamıdır.

Azərbaycanlı araşdırmacı prof. Әzizə Cəfərzadənin
dediyi kimi: «...Qəzənfər Paşayev ömrünü tam olaraq İraq‐
türkman folkloruna həsr etmiş, ciddi çalışmalar nəticəsin ‐
də böyük başarılar qazanmışdır». Gerçəkdən də Paşayevi
bu milli işə çəkən güclü bir milli hiss olmalıdır ki, az bir
müd  dətə bu qədər əsər ortaya qoya bilsin. Bəxtiyar Vahab ‐
za də 1988‐ci ildə Qəzənfər Paşayevə müraciətlə belə deyir:
«Sən İraqda altı il rəsmi iş gördün. Fəqət bununla kifayət ‐
lən mədin. İçindəki digər bir vətənpərvərlik hissi səni başqa
işlər də görməyə sövq etdi. Sənin damarlarında hayqıran
səs kərküklü qardaşların əsrlərdən bəri qanlarında müha ‐
fi zə edib saxla dıqları əcdadın, soyun səsinə qoşuldu və
səni mənəvi borcunu ödəməyə yönəltdi. Sən mənəvi bor‐
cunu şərəflə yerinə yetirdin».

Qəzənfər Paşayev İraq türklərinin folklorunu incələmək
və yazmaqla qalmamışdır. O, ailəsiylə birlikdə Kərkük
folk lorunu şəxsən yaşamaqda və yaşatmaqdadır. 1991‐ci
ilin mart ayında Azərbaycanı birinci ziyarətimdə ilk işim
Pa şa yevi aramaq olmuşdu. İlk görüşümüzdə o qədər tez
qay nayıb‐qarışdıq ki, sanki neçə il idi bir‐birimizi tanıyır ‐
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dıq. Birinci diqqətimi çəkən cəhət Kərkük folklorunun Pa ‐
şa yevin ailəsində də yaşamasıydı. O zaman yeddi yaşında
olan oğlu Muradın Kərkük bilməcələrini‐tapmacalarını və
təkərlə mələrini əzbər bildiyini görüncə sevincdən göz yaş ‐
la rımı saxlaya bilməmişdim; heyrətlə özümdən soruş muş ‐
dum: əcəba bu gün Kərkükdə neçə türk çocuğu Murad
kimi bu tapmacaları əzbər bilir?

Paşayev həm də bir iş adamıdır. O, sadəcə, Kərkük‐türk
folklorunu incələməklə qalmamış, silinməyə üz tutan bu irsi
yaşatmağa da səy göstərmişdir. Bakının folklor qoxuyan
İçərişəhər səmtində qədim bir evi təmir etdirərək onu «İraq‐
türkman ocağı» adı altında muzeyə çevirmişdir. Ora da bu
günə qədər İraq türkləri haqqında İraqda, Tür ki yədə və
Azərbaycanda yayınlanmış bütün kitab və dər gilər sərgi lən‐
mişdir. Bu muzeyin bir otağını da prof. İhsan Doğ ramacıya
ayıraraq onun, Әta Tərzibaşının, Sinan Səidin, Әbdüllətif
Bəndəroğlunun və Nəsrin Әrbilin yağlı boya ilə işlənmiş
portretini asmışdır.

Bu ocağın açılışını 1995‐ci ilin aprel ayında sayın Doğ ‐
ra macı yapmışdır.

Hər elm adamı əgər bir mövzuda bir neçə əsər ver miş ‐
sə, o əsərlərin zamanın nə dərəcədə ifadəsi olmasını müəy ‐
yən etməyə çalışır. Araşdırmacıların bir növ mövzuya
sahibliyini göstərən bu cür çalışmalarda daha çox təhlil və
qarşılaş dırmalara yer verilir. Paşayev də, yəqin, belə düşün ‐
dü yü üçündür ki, indi sizə təqdim olunmuş bu «İraq‐türk‐
man folkloru» adlı kitabını çapa hazırlamışdır. Məncə,
folk lorla bağlı çalışmaların bir‐birinin ardınca gələn üç mər ‐
hələsi vardır. Birinci mərhələ material toplamaqdır. İkincisi,
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bu materialı təhlil etmək, üçüncüsü də bu materialları
başqa yerlərdəkilərlə müqayisə etməkdir. Təhlil im ka nını
qüvvətləndirən qarşılaşdırmalı çalışmalar müəllifin, eyni
zamanda təhlil və yozum qabiliyyətini, mövzuya nə
dərəcədə vaqif olduğunu göstərir. «İraq‐türkman folkloru»
kitabı ilə Paşayevi bu mənada təbrik etmək gərəkdir.
Rəhmətlik Ab bas Zamanovun qeyd etdiyi kimi, bu əsərdə
Paşayev ha di sələri sadəcə sıralamamış, dərin təhlillərlə
elmi və mö təbər nəticələrə gəlmiş, qənaətlərini məntiqli
şəkildə əsas landırmışdır. Paşayevin «İraq‐türkman folk‐
loru» kitabı sə bətlər dolusu meyvənin bir şüşə bankada
konsentrə edil mə sinə bənzər. Bu kitabda toplanan bilgilər
və nümunələr, apa rılan müqayisəli təhlillər, Azad Nəbi ‐
yevin dediyi kimi, tək cə folklorşünaslar üçün deyil, eyni
zamanda tarixçilər, et noqraflar üçün də yeni və əhəmiy ‐
yətlidir. Burada oxucu nun diqqətini bir cəhətə çəkmək
lazım gəlir. Әsəri oxunduq ca görüləcəkdir ki, hör mətli
Paşayev «türkmən»i «türk  man»dan ayırmaq dadır. Hə
a
kitabın azəri nüsxəsinə «İraq‐türkman folkloru» adı ver ‐
miş dir. Paşayevin müxtəlif qaynaq lara əsaslanaraq mü ‐
dafiə etdiyi bu baxışa hörmətimiz var. Ancaq Türkiyədə
«türkman» kəlməsinin heç işlənməməsi və İraq türklərinin
«türkmənlər» olaraq tanınması, müəllifin böyük təmkininə
güvənərək, bizi «türkman» yerinə «türkmən» kəlməsini
işlətməyə vadar etmişdir.

Әsərin bir başqa  məziyyəti də odur ki, çox sayda ərəb ‐
cə, rusca, ingiliscə və türkcə qaynaqlarla yanaşı, Paşayev
bir çox folklor nümunələrini yazılı mənbələrdən almamış,
Kərkük və ətrafını addım‐addım, kənd‐kənd gəzib dolaş ‐
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mış, yaşlıların söylədiklərini yazıya alaraq xüsusi bir arxiv
düzəltmişdir.

Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasından sonra bir çox
azəri yazar Türkiyədə dəyərli kitablar çap etdirmişdi. Ancaq
bu kitabların çoxu Azərbaycan haqqındadır. Paşa yevin
əsəri bunlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və bu fərq ‐
lilik də zəhmətinin dəyərini artırmaqdadır. Ayrıca  bu əsərin
Türkiyədə İraq türklərinin kültürəl məsələləriylə əlaqədar
bir vəqf tərəfindən nəşr olunmasının xüsusi mə na sı vardır.
Azəri bir araşdırmacının İraq türkləri möv zu sun  da qələmə
aldığı əsəri Türkiyədə yayınlanır, bu hadisə Türk dün ya ‐
sı nın müştərəkliyini, böyüklüyünü və zəngin li  yi ni göstər ‐
mək dədir. Siyasət və ideologiyalar iki qardaşı bir‐birindən
ayıra bilər. Amma milli mədəniyyət xüsusiy yətləri pozul ‐
ma dıqca qardaşlığı yox etmək mümkün deyildir.

Azərbaycan türkcəsi ilə Kərkük türkcəsi arasında möv ‐
cud olan fərqlərin çox az olması səbəbindən müəllif kita bı ‐
nın sonuna bir sözlük əlavə etməyə ehtiyac duy mamışdır.
Әsər Türkiyə türkcəsinə çevrilərkən bəzi kəlmələrin məhəlli
mənasını vermək lazım gəlmişdir. Bu məqsədlə əsərin so‐
nuna bir sözlük əlavə edilmişdir. Burada «az» azəri türk ‐
cəsində işlədilən, «tür» Türkməneli türkcəsində işlədilən
və «or» ortaq işlədilən kəlmələri ifadə etməkdədir. Bu mə ‐
na da əsəri ayrıca gözdən keçirən və əsərin sonundakı söz ‐
lü yü hazırlayan Erciyəs Universiteti fənn‐ədəbiyyat
fakül təsi ögrətim üyələrindən dos.Dr.Mustafa Arqunşahın
köməyi çox olmuşdur. Ayrıca, adı kitabın üz qabığında yer
almamışsa da, könüllü redaktorluq işini də görən dos.Dr.
Sübhi Saatçının yardımı hər cür təqdirə layiqdir.
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Bir zamanlar tək torpaq parçası halında olan Kərkük və
Azərbaycan yeni yüz ilin əvvəlində iki ayrı ada halına gəl ‐
mişdir. Bu gün bu iki adanı bir‐birinə bağlayan kör pünün
me marı Paşayevdir. Günümüzdə adacıqlar halına gələn
türk dünyasını bir‐birinə bağlayacaq kültür körpüləri Pa ‐
şayev kimi elm adamlarının çiyinlərində dayanacaq və
yük sələcəkdir.

Hörmətli Qəzənfər Paşayevin məna və ciddiyyət dolu
əhatəli və birləşdirici çalışmalarını təkcə elə bir Azərbaycan
və Kərkük deyil, bütün türk dünyası minnətdarlıq və
təşəkkürlə anacaqdır. Allah belə çalışmaların sayını çox
eləsin.
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Akademik Bəkir Nəbiyev,
Professor Yaşar Qarayev,

Professor Nizami Cəfərov,
Dr. Әbdüllətif Bəndəroğlu (İraq)

AZӘRBAYCANIN  DӘYӘRLİ 
ZİYALISI  VӘ  ALİMİ*

Görkəmli folklorşünas alim Qəzənfər Məhəmməd oğlu
Paşayev 1937‐ci il avqust ayının 27‐də Azərbaycanın Tovuz
rayonunun Düzqırıxlı kəndində anadan olmuşdur. Kənd
orta məktəbini (1946–1956) və Azərbaycan Pedaqoji Dillər
İnsti tu tunun ingilis‐Azərbaycan dilləri fakültəsini (1957–
1962) əla qiymətlərlə bitirmişdir.

Әmək fəaliyyətinə ingilis və Azərbaycan dili və ədəbiy ‐
yatı müəllimi kimi başlamışdır. 

M.F.Axundov adına Pedaqoji Dillər İnstitutunda 1964‐cü
ildə işə başlamışdır. Qrammatika və tərcümə kafedra la rın ‐
da müəllim, xaricə işə getməyə hazırlaşan mütəxəs sislər
üçün xarici dillər üzrə Ali Təhsil Nazirliyinin nəzdində
yara dılmış xüsusi kursların müdiri (1968–1970) olmuşdur.
1969‐cu ildə Kərkük (İraq) dialektinə dair namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmiş, ingilis dili fakültəsində dekan
müavini (1970–1971), sonra isə M.F.Axundov adına APİ‐də
kafedra müdiri (1972–1989) işləmişdir. 1990‐cı ildən Ba kı
Dövlət Universitetinin Qərbi Avropa Dilləri kafedrasının
dosenti, 1994‐cü ildən həmin kafedranın professorudur. 
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Qəzənfər Paşayev 1993‐cü ilin fevralında üzərində
20 ildən artıq çalışdığı «İraq‐türkman folkloru» mövzu sun ‐
da doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Bir çox namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının op‐
ponenti, dərslik və monoqrafiyaların müəllifi, rəyçisi və
redaktoru olmuşdur. Gənc nəslin yetişməsində və elmi
kadrların hazırlanmasında onun xüsusi xidmətləri vardır. 

ABŞ, İngiltərə, İraq, Türkiyə, Rusiya (Moskva, Pyati ‐
qorsk, Mahaçqala və s.), Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan
və s. ölkələrdə keçirilən elmi simpoziumlarda mə  ru zələrlə
çıxış etmiş, məqalələri çap olunmuşdur. ABŞ (1983) və
İngiltərədə (1988) uzunmüddətli ixtisasartırma kurslarının
dinləyicisi olmuşdur. Ali Təhsil Nazirliyi nəzdində Qərbi
Avropa Dilləri üzrə Elmi‐Metodik Şuranın Elmi katibi
(1976–1982) kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

Poliqlot alimlərimizdən olan professor Qəzənfər Paşa ‐
yev öz ana dili ilə yanaşı, rus, türk, ingilis və ərəb dillərinin
mükəmməl bilicisidir. Heç də təsadüfi deyil ki, institutu
qurtaran kimi onu İraqa tərcüməçi işləməyə göndərmişlər.
O, İraqda uzun müddət (1962–1966; 1972–1975) çalışmış,
öz vəzifə borcunu yerinə yetirməklə bərabər, İraqda yaşa ‐
yan və sayı iki milyon yarıma çatan azərbaycanlıların («Tür ‐
kiyədə və dünyada İhsan Doğramacı fenomeni», Ankara,
1996, səh. 8) dialekt və folkloru üzərində yorulmadan təd ‐
qi qat aparmış və bu gün də həmin araşdırmalarını davam
etdirir.

Professor Q.Paşayev elm aləminə dilçi kimi gəlmiş,
«Azər  baycan dilinin Kərkük dialekti»nə dair namizədlik
dis sertasiyası, bu dialektə dair orijinal məqalələri (Q.Paşa ‐
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yevə qədər Kərkük dialekti, demək olar ki, tədqiq olunma ‐
mışdı), Azərbaycan dilinə dair ABŞ‐da etdiyi tədqiqlər,
M.Ka zımbəy və M.F.Axundovun dahi şəxsiyyət kimi yetiş ‐
məsində dillərin rolu və s. kimi sanballı məqalələri deyi ‐
lən ləri təsdiqləyən faktlardır.

Qeyd edilməlidir ki, prof. Q.Paşayevin ədəbi‐elmi fəa ‐
liy  yə tində İraqda yaşayan xalqların, xüsusən də azərbay ‐
can lıların mədəni‐mənəvi xəzinəsinin tədqiqi və təbliği
xüsusi yer tutur. 

Tarix və torpaq adlı məkanın sərhədləri bəzən dəyişsə
də, lakin bütövlüyü heç zaman parçalanmayan mənəvi bir
vətən də vardır. Biz hamımız – həm azəri türkləri, həm İraq
türkmanları hələ də həmin məkanda «Folklor» adlı vahid,
əbədi, ortaq bir vətəndə yaşayırıq. Bu vətən vəhdətinin
bütövlüyünü dərk etməkdə son bir neçə ildə bizə ən çox
kömək edən Qəzənfər Paşayevin alimlik fəaliyyəti olmuş ‐
dur. Biz bunu onun yalnız alimlik yox, həm də milli vətən ‐
da şlıq və vətənpərvərlik xidməti hesab edirik. Otuz beş
ildir ki, Qəzənfər müəllim folkloru toplayır, öyrənir, tədqiq
edir və çap etdirir. 

Onun çap etdirdiyi «İraq‐Kərkük bayatıları», «Arzu‐
Qəmbər dastanı», «Kərkük mahnıları», «İraq‐Kərkük atalar
sözləri», «Kərkük tapmacaları», «Altı il Dəclə‐Fərat sahil ‐
lərin də», «Kərkük folkloru antologiyası», «Nəsiminin İraq
Divanı», «İraq‐türkman folkloru» və s. kitabları çox zəngin,
elm aləminə indiyə qədər çox az məlum olan bir xəzinədən
söhbət açır. Bu kitablar Azərbaycanda olduğu kimi, İraq
və Türkiyədə də eyni maraq və məhəbbətlə qarşılanmışdır.
Q.Pa şayevin «İraq‐türkman folkloru» şah əsəridir (Ә.Bən ‐
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dər oğlu). Folklorumuzun Müşfiqi adlandırdığımız Qəzən ‐
fər Paşayevin yaradıcılığına Azərbaycanda professorlar
M.H.Təhmasib, Bəxtiyar Vahabzadə, Qasım Qasımzadə,
Yaşar Qarayev, Әzizə Cəfərzadə, Musa Adilov, Murtuz
Sadıxov, Ayaz Vəfalı, Vasim Məmmədəliyev, Zeydulla
Ağa yev, Məlumat Nurəddinov, Vaqif Vəliyev, Azad Nəbi ‐
yev, Teymur Bünyadov, Mehti Sultanov və bir çox başqa ‐
ları, İraqda görkəmli alimlər Әta Tərzibaşı, Әbdüllətif
Bəndəroğlu, Sinan Səid, Məhəmməd Xurşid, Mövlud Taha
Qayaçı və b.; Türkiyədə İsa Özqan, Mustafa Arqunşah,
Mahir Naqib, Sübhi Saatçı, Cəlal Әrtuq və b. sanballı mə ‐
qalələr həsr etmişlər. Prof. Q.Paşayevin «Altı il Dəclə‐Fərat
sahillərində» və «İraq‐türkman folkloru» kitabları Bağ dad ‐
da «Yurd» qəzetində hissə‐hissə çap olunmuş, son ra isə
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» kitabı Әbdüllətif Bən dər ‐
oğlunun tərcüməsində ərəbcə (1996), «İraq‐türkman folk‐
loru» isə azərbaycanca (1995) nəşr olunmuşdur. «Altı il
Dəclə‐Fərat sahillərində» kitabının ərəbcə çapı böyük hadi ‐
səyə çevrilmiş, demək olar ki, bütün İraq qəzetləri bu kitab ‐
la bağlı çoxlu maraqlı yazılar dərc etmişlər. 

Prof. Q.Paşayev dünyanın bir çox ölkələrində olmuş və
hər dəfə vətənə döndükdən sonra mətbuatda çox maraqlı
publisistik yazılarla çıxış etmişdir. Bu yazılar onun Azər ‐
bay can və İraq dövri mətbuatındakı çıxışları, radio və tele ‐
viziyadakı silsilə verilişləri oxucu, dinləyici və tama şa çıların
dərin marağına səbəb olmuşdur. Prof. Q.Paşayev bədii
tərcüməyə də xüsusi diqqət yetirir. Onun tərcümə etdiyi
Aleksandr Dümanın «Qafqaz səfəri» (1985), Sula Bene tin
«Necə yaşayasan yüzü haqlayasan» (1989), Aqata Kristinin
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«Mavi qatarın sirri» (1995) əsərləri oxucuların sevə‐sevə
oxuduqları maraqlı kitablardandır. 

Tokio Universitetinin professoru İrəc Parsinacın ingilis ‐
cə yazdığı «M.F.Axundzadənin ədəbi tənqidi» əsərindən
tər cümə edərək «Әdəbiyyat qəzeti»ndə çap etdirdiyi silsilə
yazılar da ədəbi ictimaiyyət və tədqiqatçılar tərəfindən
təqdi rəlayiq hadisə kimi qiymətləndirilmişdir.

Füzulinin 500 illik yubileyi ilə bağlı İraqda və Türkiyə ‐
də keçirilən tədbirlərdə iştirak edən prof. Qəzənfər Paşa ‐
yev «Füzuli və XVI əsr Bağdad ədəbi mühiti» mövzusunda
məruzə etməklə şairə olan borcunu bitmiş hesab etməmiş ‐
dir. O, dahi şairin həyat və yaradıcılığına dair ingilis dilin ‐
də böyük və sanballı məqalə həsr edərək Amerikada –
«Re forma» jurnalında çap etdirmişdir (bax: «Reforma»
jurnalı, №2, 1996, səh.17–25).

Prof. Q.Paşayev həm də fəal ictimai xadimdir. 1995‐ci
ildən «Әdəbiyyat qəzeti»nin redaksiya heyətinin və ədə ‐
biy yat üzrə ixtisaslaşdırılmış Doktorluq Müdafiə Şurasının
üzvüdür. O, 1997‐ci ildən həmin şuranın həmsədridir.
Neçə illərdir ki, Azərbaycan‐İraq «Dostluq Cəmiyyəti»nin
sədr müavini və Yazıçılar Birliyinin üzvü kimi səmərəli
fəaliyyət göstərir. 

Prof. Q.Paşayevin çoxşaxəli yaradıcılığı və şəxsiyyəti ilə
daha yaxından tanış olduqca inkarolunmaz bir həqiqətin
şahidi oluruq. Sadə, mehriban, təvazökar insan olan Qə ‐
zənfər müəllim xeyirxahlıq meyarıdır. Yaradan ona elə tale
və imkan qismət etmişdir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə də
məşğul ola bilir. Şəhid ailələrinə yardım edir. İmkansızlara
və maddi vəziyyəti ağır olan bəzi yaradıcı ziyalılara vaxt ‐
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aşırı kömək əlini uzadır, kitablarının nəşrinə sponsorluq
edir. İçərişəhərdə olan Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutu‐
nun Folklor sarayında böyük zal və bir otağı təmir etdi rə rək
«İraq‐türkman ocağı» yaratmışdır. Milli ruhun, mənə  viy ya ‐
tın Füzuli və Kərkük qatını Bakıdakı bu müqəddəs mehrab‐
dan mənəvi mühitə yaymaq üçün İraqla, İraqda yaşayan
azərbaycanlıların mədəniyyəti və elmi ilə bağlı son üç on ‐
illikdə topladığı şəxsi əşyaların, əlyazmalarının elmi mən ‐
bə lərin hamısını burada cəm etdirmişdir. 

Qəzənfər müəllim Dədə Qorqudun dəmirağacdan yo ‐
nul muş möhtəşəm heykəlini öz vəsaiti hesabına alıb Folk‐
lor sarayına bağışlamışdır. «Әdəbiyyat qəzeti» iki il öncə
onun bağışladığı kompyuter (bilgisayar) dəsti ilə yığılır. O,
böyük qədirşünas kimi müəllimi akademik Məmmədağa
Şirəliyevin Fəxri Xiyabanda məzarının üstünü götürt dür ‐
müş, eləcə də yaş fərqinə baxmayaraq, uzun illər dostluq
etdiyi akademiyamızın müxbir üzvü Abbas Zamanovun
məzarını abadlaşdırmışdır. 

Deyirlər ki, xeyirxahlıq ömür uzadır. Qoy Qəzənfər
müəllimin də ömrü uzun olsun!

BDU və Azərbaycan Universitetində himayəyə götürüb
oxutdurduğu tələbə və aspirantların sayı daha da artsın. 

Qəzənfər müəllimin şəxsiyyəti ilə bağlı bir məsələni də
xüsusi qeyd etmək məqsədəuyğun olardı. Məlumdur ki,
tarixən Azərbaycanda üç ziyalı tipi olub: ənənəvi Şərq
ziyalı tipi; rus‐qərb ziyalı tipi və hər ikisinin uğurlu sinte ‐
zin dən ibarət olan yeni Azərbaycan ziyalı tipi. Prof. Q.Pa ‐
şa yev Şərq və Qərb ziyalı tipinin ən yaxşı keyfiyyətlərini
özündə birləşdirən dəyərli ziyalılarımızdandır.
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Zahid əl‐Bayati

AZӘRBAYCANDA  İRAQIN 
ӘDӘBİ  VӘ  MӘDӘNİ  ӘLAQӘLӘR  SӘFİRİ*

Hər bir iraqlını düşündürən ilk istək ondan ibarətdir ki,
Bakıya səfər etsin, Azərbaycanı ziyarət etmək ona qismət
ol sun. Belə bir fürsət ələ düşərsə o, ölkənin tarixi, mədəni
irsi ilə tanış olmaq imkanı qazanar. O, Azərbaycanda elm
və bilik məbədinin, dərin sevginin, böyük qəlbin geniş dar ‐
vazasından keçər. Bu darvaza Qəzənfər Paşayev darva za ‐
sı  dır. İraq aşiqi, İraq‐türkman aşiqi. Kərkükün, Kərkük
xoy ratlarının, Kər kük folklorunun, «Arzu‐Qəmbər»in aşiqi! 

O, başqa aşiqlər kimi deyil. Onun qəlbində İraq torpa ğın ‐
da geniş ərazini tutan Türkman elinin geniş üfüqləri yerləşir.

Ömrünün çoxunu İraq türkmanlarına, onların folk‐
loruna həsr edən prof. Q.Paşayev illərlə material toplayıb,
tədqiqatlar aparıb, tədqiqatlarına zaman keçdikcə yenidən
baxıb, dəqiqləşdirib. Yurdumuzun övladlarından Paşayev
qədər bizimlə maraqlanan bir tədqiqatçı, ədib, şair və tarix ‐
çinin olduğunu təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Әslən kənd ‐
dən olan, sadə təbiətə, dərin elmə malik Qəzənfər Pa şa yev
sanki İraq üçün, iraqlılar üçün, İraq türkmanlarının mənəvi
dəyərlərini, irsini tədqiq etmək üçün doğulmuşdur. 

Mən ilk dəfə Azərbaycanda olanda, dostumuz Məhəm məd
Bayatoğlunun iştirakı ilə keçirilən bir məclisdə Azər bay can
musiqiçisi Munis Şərifov bizə dedi ki, o, İraqı yal nız Qə  zən fər
Paşayevin əsərləri sayəsində tanımışdır. Eyni fikri «Әdə biyyat
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qəzeti»nin redaksiyasında olduğu nuz zaman qəzetin redak‐
toru Ayaz Vəfalı da təsdiq etdi. Vəfalı qeyd etdi ki, Qəzənfər
Paşayev ömrünün dörddə bir hissəsi müddətində İraq xalqı,
İraqın mədəni irsi, türk man ların görkəmli ədib və alimləri
haqqında yazmaqla Azər baycanda böyük iş görmüş dür.

Azərbaycanın müxtəlif yerlərində qarşımıza çıxan ədib,
jurnalist və adi adamların İraq haqqında geniş məlumata
malik olduqlarını görür, sevinir və təəccüblənirdik. Bu mə ‐
lumatları haradan aldıqlarını soruşanda cavab eyni olurdu.
Qəzənfər Paşayevin nəşr üzü görmüş çoxsaylı əsərlərin dən.

Maraqlı görüşlərin birində ondan xahiş etdim ki, «Türk ‐
men times» və Bağdadda çıxan «Әs‐Sabah» qəzeti üçün mü ‐
sahibə versin. O, xoş təbəssümlə razılıq verdi. Söh bət zamanı
xatirə xatirəni çəkdi. Sual‐cavab əsnasında söhbət daha da
dərinləşdi. Həmsöhbətlərimizin müda xi ləsi ovqatımızı daha
da yaxşılaşdırdı. Vaxtın necə keçdiyini hiss etmədik. Sonda
onunla sağollaşmazdan əvvəl mənə kitablarını və bir neçə
məqalə verdi. Seçib təqdim etdiyim bu məqalə prof.
Q.Paşayevin anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə dostları
akademik Bəkir Nəbiyev, prof. Yaşar Qarayev, prof. Nizami
Cəfərov və Dr.Әbdüllətif Bən dəroğlunun onun haqqında
yazdığı analitik tədqiqatdır. Ürəyi İraqa məhəbbətlə döyü ‐
nən, İraq Türkmanlarına əzəli və əbədi məhəbbəti olan alimin
14–17 mart 2007‐ci il tarixdə İstanbulda iştirak edəcəyi II Türk ‐
 man Mətbuat qu rul ta yı ərəfəsində (Qəzənfər müəllim qu rul ‐
tayın açılışı mərasimində çağdaş İraq‐türkman mət buatına
dair məruzə etmişdir – red.) hörmət, ehtiram və iftixarla hə ‐
min məqaləni çap edirik.* Arzu edirik ki, elm və bilik yo lun ‐
 da Allah ona daha böyük uğurlar qismət etsin.
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Adil Savalan,
şair

QӘZӘNFӘR  PAŞAYEV – 70 
«İL QAZETӘSİ»  (TÜRKİYӘ)*

Ankarada çıxan «İL Qazetesi»nin yaxın saylarının birin ‐
də, prof.Dr.Әflatun Nemə�adənin hazırladığı «Azər bay ‐
canda elm və ədəbiyyat» səhifəsində görkəmli folklorşünas
alim, professor Qəzənfər Paşayevin 70 illiyinə həsr edilmiş
maraqlı materiallar və fotoşəkillər verilmişdir. Tematik sə ‐
hi fənin başlığı belədir: «Bakı‐Kərkük körpüsünün yara dıcı ‐
sı: Qəzənfər Paşayev – 70». Başlığın altında annotasiya
qis min də verilmiş cümlələr isə görkəmli alimin fəaliyyətini
ümumiləşdirən, bu şəxsiyyət barədə lakonik informasiya ve ‐
rən cümlələrdir:

«…Qəzənfər Paşayev hələ sovetlərin sərt dəmir hasar ‐
ları mövcüd ikən, yetmişinci illərdə, dəmir pərdəni dəlib
Bakı ilə Kərkük (İraq) arasında mənəvi körpünü quran ilk
elm adamıdır. Və bu körpünü günümüzə çatdıranın eyni
millət, iki dövlət arasındakı mənəvi bağların möhkəm lən ‐
məsində müs təs na xidmətləri olmuşdur».

Xüsusi səhifədə verilmiş yazılar «Kərkükdə ilk azərbay ‐
can lı», «Kərkük folklorunu dünyaya tanıdan adam», «Dün ‐
ya Kərkükdən danışır», «Elm mənim idealımdır»,
«Ori ji naldan tərcümə edən mütərcim» adlı yarımbaşlıqlara
ayrılmışdır. Bu yarımbaşlıqlar altında verilən mətnlərdə
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professor Qəzənfər Paşayevin keçdiyi ömür yoluna, elmi,
ədəbi yaradıcılığına, mütərcimliyinə, pedaqoji fəaliyyətinə
və bunların hamısını öz içinə alan böyük vətəndaşlıq,
yurddaşlıq duyğusuna, milli qançəkərliyə bir güzgü tutu‐
lur. Qəzet yazır: «Qəzənfər Paşayev fövqəladə elm adamı
olduğu qədər də fövqəladə el ağsaqqalı, dürüst insan,
yaxın dost kimi xalqımız tərəfindən sevilir».

Xüsusi səhifə Ә.Nemə�adənin aşağıdakı cümlələri ilə
sonuclanır: «Bu il böyük elm adamının 70 yaşı tamam ol ‐
muş dur. Ona bu dəyərli işlərinə görə 55 milyon azərbay can ‐
lılar adından təşəkkürümüzü bildirir, yeni‐yeni əsər lərini
gözləyir, cansağlığı diləyirik.

Sizə halal olsun, Qəzənfər müəllim, çünki Kərkükdə
yaşayan azərbaycanlıların ədəbi irsini bütün dünyaya
şəxsən siz tanıtdınız. 

Tanrı sizi qorusun, arzu etdiyiniz qədər yaşayın, yeni‐
yeni sənət əsərləri, xarüqələr yaradın.

Biz sizi sevirik». 
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Məhəmməd Bayat,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Hörmətli redaktor!
Bağdad Universitetinin filologiya fakültəsindən məzun

olduqdan sonra ən böyük arzularımdan biri filologiya üzrə
alimlik dərəcəsi almaq idi. Lakin Səddam Hüseyn rejimi
və sonrakı məlum hadisələr buna imkan vermirdi.

Bizlərdə deyərik: «Niyyətin hara mənzilin ora». Nəha ‐
yət, arzum yerinə yetməyə başladı. İndi azərbaycanlı alim,
pro fessor Elman Quliyevin rəhbərliyi ilə «Şəhriyarın İraq
ya zarlarına təsiri və tədqiqi»nə dair elmi iş üzərində işləyi ‐
rəm. Hər il azı bir dəfə Bakıya gəlirəm. Sizdəki inkişaf məni
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heyran edir. Bakını tanı maq olmur. Mən Bakıya avtobusla
İrandan gəlirəm. Dünən aeroport yolu ilə profes sor Qə zən ‐
fər Paşayevin Bilgə bağına getdik. Yollarınızı gördüm.
Adam göz lərinə inana bilmir. Necə yollarınız vardır. Eşi ‐
dən də ki, bu yolları azərbay can lılar özləri çəkiblər sevin cim
yerə‐göyə sığmadı. Allah Sizi və prezidentinizi qorusun!

Mən hər dəfə Bakıdan ədəbiyyata dair çoxlu kitablar,
İraq türkmanları ilə ilgili yazılar aparıram. Dərgilərdə, qə ‐
zet lərdə məqalələr yazırıq. Bakıya gələndə də Azər bay can ‐
la ilgili İraqda çap olunan yazıları gətirirəm. Bu dəfə
pro fessor Mahir Naqibin prof. Qəzənfər Paşayevə həsr elə ‐
diyi və «Türkmaneli» (№32, 2010 s.15–18) dərgisində ərəb cə
nəşr etdirdiyi məqaləni gətirmişəm. Türk və ərəb  dün ‐
 yasında yaxşı tanınan professor Dr.Mahir Naqibin məqaləsi
ərəb aləmi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Güman edirəm ki,
azərbaycanlı alimin ərəb dünyasına necə təqdim edilməsi
azərbaycanlı oxucular üçün də maraqlı olar. Odur ki,
həmin məqaləni qəzetinizə təqdim edirəm. 
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Prof. Dr. Mahir Naqib

KӘRKÜK  SEVDALI 
AZӘRBAYCANLI  ELM  ADAMI*

Osmanlı imperiyası süqut etdikdən – I Dünya mühari bə ‐
sindən sonra Yaxın Şərqdə bir çox ölkələr Qərb dövlət lə rinin,
türk dilli xalqlar isə Sovet İ
ifaqının təsiri altına düşdü. Bu
səbəbdən də onlar istər mədəniyyət, istər başqa sahələrdə
Türkiyədən ayrı düşdülər. Türklər həmin döv lət lərdəki elm,
mədəniyyət adamları və s. ilə əlaqə yarada bilmədilər. Bu,
1990‐cı ildə sovetlərdəki türk xalqları istiq la  liy yət qazanana
qədər davam etdi. Bu vaxta qədər isə si yasi azadlıqların ol ‐
ma masını göz önünə gətirsək görərik ki, bu ölkələrdəki təd ‐
qiqatçıların çoxu əsərlərini içində ya şadığı siyasi rejimin
ideologiyasına uyğun yaratmaq zo run da qalmışlar. Çünki
burada türk dünyasının mədə niy yət baxımından eyniliyini
isbatlamaq belə suç hesab olunurdu. Ancaq bunun az istis ‐
na ları da olmuşdur. Bu istisnalardan biri, bəlkə də, ən önəm ‐
li si dəyərli elm adamı Qəzənfər Paşayevin gös tərdiyi
xid  mətlərdir. XX əsrin 60–70‐ci illə rin də İraqda bir rus
firmasında mütərcim işlədiyi vaxt ge cə ni gündüzə qataraq
İraq‐türkmanlarının folklor mate riallarını toplamış, İraq türk ‐
lərinin şair, ədəbiyyatçı və araşdırmacıları ilə tanış olmuş,
yazılı və şifahi qaynaqlara nüfuz etmişdir. Elmi və ədəbi
əhəmiyyəti olan material toplamış, məmlə kəti Azərbaycana
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çox zəngin bir irs ilə dönmüşdür. Həmin tarixdən sonra çox ‐
lu qiymətli kitablar yazaraq inci kimi sıralamağa başlamışdır.
Bu ayrı düşmüş iki qardaşın ilk qovuşmasına gətirib çıxardı.

Ayrı düşən iki qardaşın ilk görüşməsi
İlk dəfə 1959‐cu ildə Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə və

Qasım Qasımzadə dən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etmişdi.
1981‐ci ildə dünyasını dəyişən Rəsul Rza Kərkükə dair

silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi «Ağlayan çox
gülən hanı?» adlı uzun bir qəsidə yazmışdır. 

Bəxtiyar Vahabzadə də şeirlərində Kərkükü çox dilə
gətirmişdir (alim Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeirin ərəb dilinə
tərcümə edərək məqalədə vermişdir – M.B.).

Altmışıncı illərdə kərküklü Sinan Səid də Azərbaycanda
çalışdı, jur na lis ti ka üzrə fəlsəfə doktorluğunu müdafiə etdi.
Azərbaycan radiosunda Nərminə Məmmədova ilə bir neçə
Kər kük mahnısını gözəl səsi ilə oxudu və lentə aldırdı. Bu
mah nılar indiyə qədər Azərbaycan radiosunda səslənir (mən
şəxsən 22.06.11, səhər saat 10:00‐da Azərbaycan radiosunda
«Evlərinin önü yonca» mahnısını eşitdim – M.B.). Elm adamı
Abbas Zamanov da ədəbi əlaqələr yolunda xidmətlər
göstə rib. 1968‐ci ildə Kərküklü Şakir Sabir Vaqifin yubi le ‐
yinə gə lən də Abbas Zamanovla görüşdü. Bu, ədəbi əla qə ‐
l ərimizə önəm verdi. 

Paşayevin inci kimi düzdüyü kitablar
Qəzənfər Paşayev 1962‐ci ildə Kərküklüləri sanki kəşf

etdi. Onun qəlbində sevgi‐məhəbbət aşıb‐daşmaya başladı.
O zamandan İraq‐türkman folkloruna və ədəbiyyatına dair
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kitablar yazmağa başlamış və indi də  davam edir. İlk kitabı
Rəsul Rza ilə buraxdığı «Kərkük bayatıları»dır (Bakı–1981).

İndiyə qədər Q.Paşayev 28 kitab yazıb ki, onun da
iyirmi biri İraq türkmanlarına həsr olunmuşdur. Bu
kitablar Azər baycanda dönə‐dönə İraqda, Türkiyə və
İranda da çap olunub. Azərbaycan oxucuları İraq, xüsusən
də İraq‐türkman mədəniyyətinə, ictimai və siyasi həyatına
çox önəm verirlər. Bu, Qəzənfər Paşayevin təkrar‐təkrar
çap olunan kitabları sayəsində baş verdi. 

Qəzənfər Paşayevin kitablarından əlavə müxtəlif
dillərdə çoxsaylı məqa lə ləri türkcə, ərəbcə, rusca, ingiliscə
çap olunur, o, konfranslarda məru zə lər lə çıxış edir.

Qəzənfər Paşayevin kitabları adi kitablardan deyil. Bu
kitablar yüksək elmiliyi ilə seçilir. Onlardan aşağıdakıları
gös tərmək olar:

«Kərkük bayatıları» (Rəsul Rza ilə birgə. Bakı, 1968),
«Ar zu‐Qəmbər» dastanı (1971), «Kərkük mahnıları» (1973),
«Kərkük atalar sözü» (1978), «İraq‐Kərkük bayatıları»
(1984), «Kərkük tapmacaları» (1984), «Altı il Dəclə‐Fərat
sahil lərində» (Bakı, 1985), «Kərkük folkloru antologiyası
(1987, 1990), «İmadəddin Nəsimi» (1987), «İraq‐türkman
folkloru» (1992), «İraq‐türkman folkloru» (Bağdad, 1995),
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» (ərəbcə, Bağdad, 1996),
«İraq‐türk man folkloru» (İstanbul, 1998), «Azərbaycan
folk loru antolo gi ya  sı». İraq‐türkman cildi. Ә.Bəndəroğu ilə
birgə (Bakı, 1999, 2009), «Kərkük folk lo runun janrları»
(Bakı, 2003), «Kərkük folklorunun janrlar sistemi» (rusca,
Bakı, 2003), «Kərkük dialektinin fonetikası» (Bakı, 2003),
«İraq‐türkman ləhcə si», ortaqlı (Bakı, 2004) və s. (Müəllifin
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sonralar «Nəsimi haqqında araşdır ma  lar», «Borcumuzdur
bu ehtiram», «Әdə biy yatşünaslıq elmimizin patriarxı», «Di ‐
li miz–varlı ğı mız» kimi kitabları da işıq üzü görüb ‐ M.B.)

Bu kitablara diqqət yetirdikdə bir həqiqət üzə çıxır.
Türkiyədə İraq türklərinə dair yazılan kitabların yazar la ‐
rı nın hamısının kərküklü olduğu halda, Qəzənfər Paşa ye ‐
vin bu məsələdə iki müstəsna xidməti ortaya çıxır: 

1. O, İraq xaricində İraq türklərinin folkloru barədə ilk
kitab nəşr edən və İraqlı olmayan ilk elm adamıdır. 

2. Qəzənfər Paşayev İraq xaricində İraq türklərinin folk‐
loru mövzusunda 21 kitab nəşr edən ilk və tək elm
adamıdır.

1988‐ci ildə Azərbaycanın böyük şairi Bəxtiyar Vahab ‐
zadə Qəzənfər Paşayevə üz tutaraq yazmışdı:

«Sən İraqda altı il rəsmi vəzifədə işləyərkən bu sahədə
öz vəzifə borcunu yerinə yetirməklə də kifayətlənə bilər ‐
din. La kin içində qımıldanan vətəndaşlıq hissi daha başqa
bir borca səslədi. Bu səs damarlarında axan qan yaddaşının
səsi idi. Sənin damarlarında dillənən səs Kərküklü qardaş ‐
larının əsr lərdən bəri qanlarında qoruyub saxladıqları əc ‐
dadın – kökün səsi ilə həmahəng səsləndi və səni mənəvi
borcunu ödəməyə çağırdı. Sən bu mənəvi vəzifəni şərəflə
yerinə yetirdin».

Azərbaycan ədəbiyyatşünas alimləri Bəkir Nəbiyev, Ya ‐
şar Qarayev, Nizami Cəfərov, Qəzənfər Paşayevin elmi fəa ‐
liyyətini Bağdadda çıxan «Birlik səsi» dərgisində yüksək
qiymətləndiriblər.

İstər azərilər, istərsə də İraq türkmanları olsun, bir mə ‐
dəniyyət, bir mənəvi vətən içində yaşayırıq. Bunu anlamaq
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üçün Qəzənfər Paşayevin yaratdığı əsərlərə diqqət yetir ‐
mək kifayətdir. Bu əsərlər mənəvi birliyi sübutlayan qiy mət ‐
li xəzi nə dir. Bu əsərlər nəinki bir vətən içində yaşa mağımızı
gös tər di, eyni zamanda mə nə vi vətən sevgisini bizə an lat ‐
dı. Qə zənfər Paşayev 35 ildir ki, İraq türkmanlarına xidmət
edir və İraq‐türkman folklorunu tədqiq edərək türk dün ‐
ya sına tanıdır. 

İki önəmli xidmət
1. Qəzənfər Paşayevin İraq türkmanlarına dair topladığı

kitab, dərgi, qəzet və başqa əsərlər qiymətli bir xəzinədir. O,
bu xəzinəni millətinə ərməğan etmək üçün İçərişəhərdə
«İraq‐türkman ocağı» yaratdı. Bu ocağın açılışı 1995‐ci ildə
İhsan Doğramacının anadan olmasının 80‐ci ildönümünə
təsadüf etdi. İhsan Doğramacı, həyat yoldaşı və oğlu Әli
Doğramacı, nümayəndə heyəti ilə Prezi dent Heydər Әli ye ‐
 vin dəvəti ilə Azərbaycana gəlmişdi. «İraq‐türkman oca ğı»nı
İhsan Doğramacı təntənəli şəkildə açdı. Qəzənfər Pa  şayevin
İraq‐türkman mədəniyyətinə, folkloruna, ədə biy yatına dair
kitabları, başqa əşyaları, eləcə də özünün İraq türk manlarına
dair kitablarını burada cəm etmişdir. Bu bir kitabxananı
andırır. Türkman ocağı hər kəsin üzünə açıqdır. 

2. 1912‐ci ildə Türk hərbçisi Әnvər Paşanın yaratdığı
«İslam qurtuluş ordusu» sonralar Azərbaycana gələrək
Azər baycanı xilas etmək üçün ermənilər və ruslara qarşı
mü haribəyə başladı. İslam ordusuna 600 nəfər azər bay ‐
canlı əsgər də daxil olunmuşdu. Müharibədə İslam Ordusu
1130 şəhid vermişdi. Bu şəhidlərin içində İraq türkmanları
da var idi. Onların sayı və məmləkətin hansı məkanından
ol duğu məlum deyildi. Yalnız Qəzənfər Paşayevin tədqiqatı
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sayəsində onların 11 nəfər olduğu və 7 şəhidin Kərkükdən,
3 nəfərin Süleymaniy yə dən, bir nəfərin isə Bağdaddan
olduğu məlum oldu. Kərküklülərin adları Qəzənfər Paşa ‐
yevin göstərdiyi kimi aşağıdakılardır: Zeynalabdin Xurşid,
Tofiq Dərviş Məhəmməd, İbrahim Həsən Saqi, Әli Qalib
Abbas, Məhəmməd Abdulla, Siddiq Hacı Süleyman və
Tofiq Məhəmməd. Qəzənfər Paşayev onların doğum və
ölüm tarixini də göstərmişdir.

Qəzənfər Paşayev İraq‐türkman folkoruna, adət‐ənənə ‐
sinə, məişətinə o qədər bağlanıb ki, bu onun ailəsinə də
dərin təsir etmişdir. Onun həyat yoldaşı Arəstə xanım san ‐
ki bir kərküklü qadındır. Arəstə xanım kərküklülərin
sevin cinə sevinir, üzüntülərinə üzülür.
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Qəzənfər Paşayevin böyük ailəsi vardır. Dörd qızı, bir
oğlu. Hamısı Kərkük həyatı ilə bağlıdır. Sanki bu ailə bir
Kərkük ailəsidir. Qəzənfər Paşayevin Kərkükə olan məhəb ‐
bə ti onun «Bu sevda ölüncədi» kitabının meydana gəlmə ‐
sinə gətirib çıxardı. 

Bir soru
Həqiqətdə Qəzənfər Paşayev Azərbaycan türklərin dən ‐

dir. Lakin ürəyi Kərkük sevdası ilə döyünür. Kərkük folk‐
loruna dair 21 kitab yazmaq elə də asan iş deyil. Bu, zəngin
biliyə, məxəzlərə bələdlik tələb edən işdir. Әcnəbilər və
yerlilər ərəblər və kürdlər üzərinə kitablar yazıblar. Lakin
Qəzənfər Paşayev yeganə əcnəbidir ki, Kərkükün mədə ‐
niy yətinə, ictimai həyatına qiymətli kitablar həsr edib. Biz
sormaq istəyirik, Qəzənfər Paşayevdən başqa kimsə bu
işləri görə bilibmi? Kərkük də yaşayan qeyri‐türkmanlar
Qəzənfər Paşayevin türkmanların zəngin mədəniyyətinə
dair topladığı materiallardan özlərində toplaya biliblərmi?
Gələcək nəsillərə mədəni irslərindən bir şey qoya bildi lə r ‐
mi? Onların Qəzənfər Paşayev səviyyəsində kimsələri var ‐
mı ki, mədəni irslərini üzə çıxarsın?

Kərkükün kimliyini doğru isbat etmək üçün Qəzənfər
Paşayev ən mühüm istinad mənbəyidir. Bu, təkcə mənim
deyil, bütün İraq‐türkman ziyalılarının fikridir.*

* Qeyd. Məqalədə Q.Paşayevin «Bu sevda ölüncədi» kitabının
üz qabığında yer alan şəkli (rəsmi) də verilmişdir. (Red.).
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Məhəmməd Bayat,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

«Әdəbiyyat  qəzeti»nin  redaktoru 
Ayaz  Vəfalıya

Hörmətli redaktor!
Qəzetinizdə hər vaxt İraq‐türkman yazar və aydınlarına

yer ayırdığınıza görə Sizə minnətdarıq. Azərbaycan Ya ‐
zarlar Birliyinin fəxri üzvü Mövlud Taha Qayaçının vəfatı
münasibəti ilə prof. Dr. Qəzənfər Paşayevin vida sözünü
veribsiniz. Mövlud Taha, həqiqətən də, bizim tanınmış
yazar və aydınlarımızdan idi. İraqda və Türki yədə, demək
olar ki, bütün qəzet və dərgilər onun haqqında yazılar
verdilər. O, Azərbaycanı çox sevirdi (ümumiyyətlə, Azər ‐
baycanı sevməyən elə bir iraqlı türkman tapmaq çətindir).

Nə yaxşı ki, Qəzənfər müəllimin yazısını və Mövludun
Türkman ellərində çox sevilən «Dayı Mehdi» hekayəsini
çap edərək onun ruhunu şad edibsiniz. Taleyə baxın ki,
Mövludun ölümünə az qalmış «Türkmaneli» dərgisində
nəşr etdirdiyi «Onu sevməmək olmur» adlı məqaləsi Qə ‐
zənfər Paşayevə həsr olunub. Azərbaycanlı oxucu və təd ‐
qi qatçılar bilmirlər ki, Qəzənfər Paşayev İraq‐türkman
ləhcəsi və folkloruna dair material toplayarkən hansı zor‐
luqlarla qarşılaşıb.

Oxucular üçün maraqlı olacağını düşünərək mərhum
Mövlud Tahanın həmin məqaləsini təqdim edirəm.
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Mövlud Taha Qayaçı,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

ONU  SEVMӘMӘK  OLMUR*
İraq türkmanları ilə Azərbaycan türkləri arasında çağ daş

kültür körpüsünün təməl daşını atma şərəfini Rəsul Rza pay
etmişdir. Kərkükə yapdığı qısa ziyarəti sırasında xocamız
Әta Tərzibaşının üçcildlik «Kərkük xoyrat və maaniləri»
kitabını əldə edən Rəsul Rzanı – Azərbaycanda sərbəst şeir
cığırını açıb dərinləşdirən ünlü şairi bu xalq yaradıcılığı
nümunələri elə təsirləndirmişdi ki, onun ça lış maları Azər ‐
baycanda bayatı janrına rəğbəti bir dönüşə gətirib çıxardı. 

Әta bəyin adı keçən kitabı elm adamları tərəfindən çox
mühüm və zəruri sayılmış, çoxsaylı araşdırmalara mövzu
olmuş, bir çox ədəbiyyatçının könlündə səltənət taxtını
qur muşdu. Bu vadidə könül verən gənc nəslin nüma yən ‐
də lərindən biri də Qəzənfər Paşayev olmuşdur. Qəzənfər
İraqda fəaliyyət göstərən Sovet şirkətində çalışarkən, für ‐
sətdən yararlanaraq xalqa xidmət göstərmişdir. Q.Paşayev
İraqda işlədiyi altı il ərzində, böyük əlaqələr qurmuş, bol‐
bol material toplamış, dəyərli işlər görmüşdür. Siyasi ba ‐
xımdan zorakılıq larla qarşı‐qarşıya qaldığı da olmuşdu.

Onunla tanışlıq mənə Bağdadda «Qardaşlıq» ocağında
qismət olmuşdu. Sağlam, dinamik qəzet müxbirləri kimi
bir əlində qeyd dəftəri, bir əlində maqnitafon qeyd edir,
səs yazırdı. Sovet rejimi dönəmi idi. Kommunizm kabusu
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İraqı da caynağına almışdı. Kommunistlər 1959‐cu ildə
Kərkükdə qətliam törətmişdilər. Bizlərdə Qəzənfər Paşa ‐
yevə münasibət başqa idi. Azəri olduğu yardımına yet miş ‐
di. Çünki azərilər də Sovet rejiminin qurbanı hesab
olu nurdu. Bununla belə, Qəzənfər ürəyini açıb kimliyini
gös tərə bilməzdi. O, Abbas Zamanov kimi millətçi adı
qazanmışlardan söz açaraq pasport kimi istifadə edirdi.
Sovet pasportu daşıdığı üçün kritik sual larla qarşılaşdığı,
kəndi inancı acısından cavab verməmək nəticəsində çək ‐
diyi sıxıntıları, ölçülü‐biçili danışma və davranışlarına rəğ ‐
mən o, Sovet Bağdad Elçiliyində nəzərdən düşmüş və
iz lənmişdi. Onu Sovetlərin əleyhdarları Türkmanlarla ya ‐
xınlaş ma sına, Türkman «Qardaşlıq» ocağına ayaq açma sına,
«Qardaşlıq» dərgisində yazı yazdığına görə suçla mışdı.
Amma Qəzənfər Paşayev diplomatik və açıqgözlülük fəra ‐
səti ilə fəlakəti adlamayı bacarmışdı. 

Çox vəfalı olan bu dostumla anılacaq anlarım kitab dol ‐
duracaq qədər çoxdur. Bu yazımda ancaq bir olay üzərində
duracağam. 1966‐cı ildə Qəzənfər material toplamaq üçün
Kərkükə gəlmişdi.

Bizim adətimiz budur. Gərək müsafir bizimlə evdə qal ‐
sın. Lakin Qəzənfər heç cür razı qalmadı. Onu təhlükə siz li ‐
yinə əmin olduğumuz Atlas küçəsində «Qızıl Arslan»
ote  lində yerləşdirdik. Gün boyu və gecənin gec saatlarına
qə dər birlikdə qalır, uyuma zamanı otelə gedərdi. Necə bir
yerdə qaldığına baxmaz, sıxıntı, soyuq, isti barədə düşün ‐
məz, bəlkə də, onları düşünməyə vaxt tapmazdı. Fikri‐zikri
material toplamaq idi. Arada müğənni Әbdülvahid Kuzə ‐
çi oğluna heyranlığını dilə gətirdi. Onun haqqında bilgi əl ‐
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də etmək üzərinə, onun harada çalışdığını sordu. Kuzə  çi o ğ‐
lunun Neft şirkətində çalışdığı cavabını alanda çaşıb qaldı. 

– Həm vəzifə, həm sənətlə məşğul olursa, bu qədər əsə ‐
ri necə yarada bilir?

Qəzənfərin Kərkükə gəlişinin ya ikinci, ya üçüncü günü
axşam Kuzəçioğlu ilə görüşməyi planlaşdırdıq. Qəzənfərin
qaldığı otellə üzbəüz Kərkükdə çox məşhur Abbas Keçə ‐
çi nin kəllə‐paça dükanı yerləşirdi. Әhməd Otraqçı və Qə ‐
zən fərlə kəllə‐paça yeməyə gedəcəkdik. Qəzənfərin ota ğına
gəldik. Qəzənfər geyinib əşyalarını toplayırdı. Mən bürküyə
dözməyib balkona çıxdım. Siqaret çəkməyə başladım. Elə
bu vaxt gördüm ki, Kuzəçioğlu qarşı tərəfdə maşınını sax ‐
layıb harasa getmək istəyir. Səsləndim. Otel qarşısında Ku ‐
zəçioğlunu qarşıladıq. Nəzakətlə davranmanın ustası olan
Kuzəçioğlu Qəzənfəri görən kimi: 

Xoş gəldin, qədəm‐qədəm,
Sən buralı, mən yadəm – 

xoyratı ilə minillik bir dostluq havası əsdirdi. Qucaq laş ‐
dılar. Yuxarı odaya çıxdıq. Mövsümsüz bir bürkü vardı.
Paşayev icazə almadan maqnitafonu işə saldı. Fürsəti əldən
vermək olmazdı. Kuzəçioğlu mahnını mahnıya qoşmuşdu.
Әngəlliklər isə sanki aralarında söz birliyi yapmışdılar.
Küçədə siqnal verə‐verə gedən maşınların səsini batırmaq
üçün pəncərələri qapatdıq.

Qəzənfər sevinc içərisində idi. Sanki dəfinə tapmışdı.
Başqa bir aləmdə idi. Dünyadan xəbərsizdi. Әlə keçirmiş
fürsəti ən yaxşı biçimdə dəyərləndirməyə çalışırdı. Bu kiçik
otaqda dörd nəfər susuzluğu, istini unutmuşdu. Zora kı ‐

66



lıqlara sevinc içərisində qatlanırdıq. Kəndi düşən ağlamaz
– deyirlər. O da var ki, göydə axtardığını yerdə tapan,
tapdığını buraxmaz. 

Kuzəçioğlu oxuduqca coşur, açılırdı. Paşayevin sualla ‐
rını doyurucu bir şəkildə cavablandırırdı. Örnəklər verir,
açıqlayırdı. Kuzəçioğlu oxuduqca ürəklərimiz saz‐söz
dalğaları ilə çırpınırdı. Paşayevin əldə etdikləri ilə sevinc ‐
dən ayaqları yerə dəymirdi.

Bu görüş istəksiz sona yetdi. Kuzəçioğlunu gedəcəyi
yerə yola salanda, dükanın qapandığını gördük. Kəllə‐paça
qonaqlığı başqa günə qaldı (bizlər kəllə‐paçanı hər vaxt,
xüsusən də axşamlar yeyərik – M.B.).

Kuzəçioğlunun göstərdiyi könüllülük Qəzənfəri çox
təsirləndirmişdi. Hər zaman onu sorar və arar, görüşərdi.
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Son dəfə bir heyətlə Bağdada gələn Qəzənfər Kuzə çi oğ lu ‐
nun Bakıda çəkdirdiyi (rəssam Nazim Rəhmanzadə) portre ‐
tini gətirmişdi. Bizimkilərdən birinə yol kirəsi ödəyərək
Kuzəçioğlunu Kərkük dən Bağdada gətirməsini istəmişdi.
Ertəsi gün ondan siyasi səbəblər dolayısı ilə gələ bilməm
cavabını almışdı. (Kuzəçioğlunun portretini Bağdadda
akademik B.Nəbiyev, A.Mirzə, İ.İsrafilov və S.Abbasbəyli
ilə birgə «Qardaşlıq» nadisində onların şərəfinə hazırlanan
yığıncaqda Qəzənfər Paşayev ona çatdırmaq üçün «Qar ‐
daş lıq» dərgisinə vermişdi – M.B.)

Sonra telefon bağlantısında Kuzəçioğlu bu xüsusda
kimsə ilə görüş mə di yini bildirmişdi. 

Bu olayı Paşayev yeni yayımlanan «Borcumuzdur bu
ehtiram» (Bakı, 2010) kitabında açıqlayır. Nə isə…

Qəzənfər Paşayevi sevməmək olmur. 
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II BÖLÜM

GÖRKӘMLİ  ALİM  VӘ  QӘLӘM 
SAHİBLӘRİNİN  PROF. QӘZӘNFӘR

PAŞAYEV HAQQINDA  ÜRӘK  SÖZLӘRİ



Bir zamanlar vahid torpaq halında olan Kərkük və
Azərbaycan indi iki ayrı ada halına gəlmişdir. Bu gün bu
iki adanı bir‐birinə bağlayan körpünün memarı məhz
Qəzənfər Paşayevdir... İftixarla söyləyə bilərik ki, artıq O,
Әta Tərzibaşı qədər dəyərli bir araşdırıcımızdır.

Prof.Dr.Mahir Naqib

Ayaz Vəfalı, Qəzənfər Paşayev, Yaşar Qarayev, 
Mahir Naqib. Bakı, 1995



Materiallar prof. Qəzənfər Paşayevin yaradıcılığına həsr olu ‐
nan «Ömrün əbədiləşən illəri» və «Bu sevda ölüncədi» kitab la ‐
rından, eləcə də mətbuat səhifələrindən götürülmüşdür.

Hörmətli Qəzənfər, «Kərkük folkloru antologiyası» ki ‐
ta bını oxudum. Bu inciləri oxuduqca xalqımla kərküklülər
arasında çox incə bağlar və tellər gördüm, xalqımın mənəvi
böyüklüyünün şahidi oldum.

Sən İraqda 6 il rəsmi bir vəzifədə işləyərkən, bu sahədə
öz vəzifə borcunu yerinə yetirməklə də kifayətlənə bilər din.
Lakin içində qımıldanan vətəndaşlıq hissi səni daha başqa
bir borca səslədi. Bu səs damarlarından axan qan yaddaşının
səsi idi. Sənin damarlarında dillənən səs, kər küklü qar ‐
daşlarının əsrlərdən bəri qanlarında qoruyub sax ladıqları
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 çərçivəsində qaldı. İçində qımıl danan səsin əmri
ilə yerinə yetirdiyin mənəvi vəzifə isə heç bir müddətə
sığmır, müddətin 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 haçalanır. 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 Kərbaladan

başladığı kimi, Kərkük də Qəzənfər Paşayevdən başlayır.
Prof. Yaşar Qarayev,

AMEA‐nın müxbir üzvü

* * *
Altıillik səmərəli zəhmətin əbədiləşən səhifələrini nə ‐

zər dən keçirdikcə Q.Paşayevin şəxsində istedadlı dilçi,
ədəbiyyatşünas, tarixçi, etnoqraf alimlə, sosioloq və jur ‐
nalistlə, ən ümdəsi də bütün bunları özündə cəmləş di rən,
gö rüb‐götürmüş şərqşünas bir müsahiblə üz‐üzə daya ‐
nırıq.

Prof. Qasım Qasımzadə,
şair‐alim

* * *
İraq türkmanlarını, onların çox zəngin mənəviyyat

xəzinəsini öz əsərləri ilə Azərbaycan üçün, müəyyən
mənada, bəlkə də, bütün türk elləri üçün, məhz Qəzənfər
müəllim kəşf etmişdir... O, böyük vətənpərvər ziyalıdır.

Tarixən Azərbaycanda üç ziyalı tipi olub: ənənəvi Şərq
ziyalı tipi, rus‐qərb ziyalı tipi və hər ikisinin uğurlu sin ‐
tezindən ibarət olan yeni Azərbaycan ziyalı tipi. Prof. Qə ‐
zənfər Paşayev Şərq və Qərb ziyalı tipinin ən yaxşı ke y fiy ‐
yətlərini özündə birləşdirən dəyərli ziyalılarımızdandır.

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

gün Azərbaycanda İraq‐türkman dili və ədəbiyyatının, türk‐
man folklorunun ən gözəl bilicisi, beynəlxalq aləmdə isə bu
sahənin ən görkəmli mütəxəssislərindən biri hesab edilir.
Qəzənfər Paşayev İraq‐türkman dili, ədəbiyyatı və folkloruna
dair bir sıra fundamental əsərlərin müəllifi və tərtibçisidir...

Cəsarətlə deyə bilərik ki, Qəzənfər Paşayev «Altı il Dəc ‐
lə‐ Fərat sahillərində» kitabından başqa bir şey yaz ma saydı
belə, təkcə bu əsər onun bir ədib kimi şöhrət qa zan ması üçün
kifayət idi. Kitabı Azərbaycan dilində olduğu kimi, ərəb
dilində də ürəksiz, həyəcansız oxumaq müm kün deyildir.

Vasim Məmmədəliyev,
akademik

* * *
Miqyaslı alim olan Qəzənfər Paşayev ensiklopedik

biliyə, geniş erudisiyaya, güclü məntiqə, aydın təfəkkürə,
dərin müşahidə qabiliyyətinə malikdir.

Teymur Bünyadov, 
akademik

* * *
Azərbaycan oxucusuna təqdim edilmiş yeddicildlik

«Seçilmiş  əsərlər»i  Qəzənfər  Paşayevin  75  illik  ömür  yo ‐
lu nun,  zəngin  həyat  təcrübəsinin,  müdriklik və ka mil  li yi ‐
nin, zəhmətkeşlik və fədakarlığının nümunəsi kimi mey dana
çıxmışdır. Bu, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmində ilk
yeddicildlik kimi də mühüm əhəmiyyətə malikdir...

Fikrimcə, Qəzənfər Paşayev Azərbaycan kərkükşü nas ‐
lıq elminin qüdrətli yaradıcısıdır. Nəinki Azərbaycanda,
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yaxud da dünyanın başqa bir yerində, hətta Kərkükdə belə
kərkükşünaslıqda Qəzənfər Paşayevlə müqayisə edilə
biləcək tədqiqatçı göstərmək çətindir.

İsa Həbibbəyli, 
akademik

* * *
Mənsub olduğu xalqın, millətin tarixi yaddaşını elmi‐

pub lisistik yaradı cılığında yaradan və uca tutan, özünə məx ‐
sus məktəb yaradan nüfuzlu ziyalılardan biri də zən  gin
dün  yagörüşünə, dərin biliyə, qibtə ediləcək təfək kürə sa‐
hib olan professor Qəzənfər Paşayevdir.

Akif Musayev, 
AMEA‐nın müxbir üzvü

* * *
Azərbaycanın İraqla əlaqələri çox qədimdir. Ölkəmizin bu

qardaş diyarda ilk mədəniyyət və mənəviyyat təmsilçisi dahi
şairimiz Məhəmməd Füzuli olub. Bu gün Qəzənfər Pa şayev
həmin missiyanı  ləyaqətlə yerinə yetirir. O, türk man qar daş ‐
larımızı bir daha bizə  tanıtdı,  yenidən doğ ma lıq köy nəyin ‐
dən keçirdi – səmimiyyəti, qayğıkeşliyi və böyük tə biətilə...

ANAR, 
xalq yazıçısı

* * *
Qəzənfər Paşayev bizim nəslə gözəl əxlaqı ilə nümunə

olub, örnəyə çevrilib. O, gözəl ziyalı, gözəl ailə başçısı və
gözəl əmi obrazıdır. Bütün məqamlarda adının, milli kim‐
liyinin qarşısında bu epiteti işlətmək olar.

Qənirə Paşayeva,
millət vəkili
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* * *
İnsanın ağlı, zəkası ən böyük gücüdür və Qəzənfər Pa ‐

şa yev bu gərəkli dəyərlərin, mənəvi gücün daşıyı cı ların ‐
dan, sahiblərindən biridir.

Fikrət Qoca,
xalq şairi

* * *
Qəzənfər Paşayev mənim də mənsub olduğum alimlər

nəslinin böyük müəllimlərindəndir. Qəzənfər müəllim özü
bir sənət əsəri kimidir. Yaradıcılığının yiyəsi olan, ona sa ‐
hib çıxa bilən bir alimdir.

Nizami Cəfərov, 
AMEA‐nın müxbir üzvü

* * *
Qəzənfər Paşayevin fəaliyyətini bir cümlə ilə belə qiy ‐

mət ləndirmək olar: əbədiyaşar ədəbi elmi abidə və ya ifti‐
xar doğuran yaradıcılıq.

Qəzənfər Kazımov,
professor

* * *
– Ana, məni Azərbaycana göndərirlər. 
– Çox yaxşı, uğur olsun. Orada Qəzənfər Paşayevi tap. 
– O mənə nə kömək edə bilər? 
– Qəzənfər Paşayev sənə Kərkükü tanıdacaq. 
Bu, anamın sözü idi. Mən gəlib Qəzənfər Paşayevi elə

ana mın dediyi kimi gördüm.
Casim Məhəmməd,
İraq səfirinin müşaviri
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* * *
Həqiqətən bu gün azərbaycanşünaslıqda kərkük şünas ‐

lıq adlı müstəqil bir elm sahəsi var. Bu elm sahəsi Kərkük‐
türkman elinin, dilinin, folklorunun, tarixinin bir sintez
şək lində təqdimidir. Onun qurucusu prof. Qəzənfər Paşa ‐
yev dir... Prof. Q.Paşayevin monoqrafiyaları və tərtib etdiyi
kitabların sayı 40‐dan artıqdır. Düşünmək olardı ki, o, folk ‐
lorşünas, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, publisist kimi xalq ara ‐
sında yaxşı tanındığına, bu sahədə nüfuz sahibi olduğuna
görə bir daha dilçilik aləminə qayıtmaz. Lakin belə de yil ‐
miş. «Dilimiz – varlığımız» kitabını (Bakı – 2011) oxu duqca
gözlərimiz önündə qədirşünas bir dilçi alim can lanır.

Prof. Tofiq Hacıyev,
AMEA‐nın müxbir üzvü

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

Paşayev İraqlı 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

haqlayasan» əsərini ingilis dilindən Azərbaycan dilinə Qə‐
zənfər Paşayev yüksək peşəkarlıqla tərcümə etmişdir. Әsər
azərbaycanlı oxuculara layiqli töhfədir. Әlçatmaz, ünyet ‐
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məz uzaq Amerikanın bu töhfəsini bizə yaxın edən, doğma
edən Qəzənfər Paşayevə minnətdarıq.

Teymur Bünyadov,
akademik

* * *
Qəzənfər Paşayevin «İraq‐türkman folkloru» kitabına

bənzər bir kitab indiyə qədər nə İraq türkmanları, nə də İraq
türkmanlarının folkloru ilə məşğul olan xarici alim və təd ‐
qi qatçılar tərəfindən yazılmışdır... Ağlasığmayan yor ğun ‐
luqların məhsulu olan bu misilsiz əsəri İraq türk man ları
ara sında folklor çərçivəsində bir şah əsər kimi qiy mət lən ‐
dirmək daha doğrudur. Bu günə qədər bizdə – İraq türk ‐
manlarında, Türkiyədə və Azərbaycanda folklorumuzun bu
biçimdə tədqiqi, incələnməsi və araşdırılması olmamış dır. 

Dr. Әbdüllətif Bəndəroğlu

* * *
Qəzənfər Paşayevin yaratdığı «İraq‐türkman ocağı»nı

ilk ziyarət edən adamlardan olduğumdan çox məmnun
oldum. Әminəm ki, bu ocağın istisinə və işığına türk xalq ‐
larının mədəniyyətinin bir çox nümayəndələri yığışacaq ‐
lar. Uğurlar olsun. Әn xoş arzularla.

Fatma Abdullayeva,
professor
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* * *
Professor Qəzənfər Paşayev «İraq‐türkman ocağı»nın

həm maddi, həm də mənəvi memarıdır. Hər şey onun əsəri
sayılır. Tabloların, rəsmlərin, bəzənmiş salonların təmir
işlərinin xərcini özü çəkmişdir. Muzeyi əhatə edən kitab ‐
ları alim İraq və Türkiyədən gətirmişdir... Türkman folk‐
loru mütəxəssisi prof. Q.Paşayevin hazırladığı proqram
son dərəcə dinamik və təsiredici idi. İhsan Doğramacı söz
və nəğmələrlə bəzənmiş səhnələr qarşısında dərin bir
səssizliyə dalmışdı və xatirələrin həzin səsləri altında ru ‐
hunu dinləyirdi... bu hislər Doğramacını illərin, ayların do ‐
laylarına götürmüşdü... müğənnilərin oxuduğu Kərkük
mahnılarının qucağında yer‐göy Kərkük, Әrbil olmuşdu.

Prof. Dr. Cəlal Әrtuq

* * *
Elə bu yerdə mən bizim görkəmli ədəbiyyatşünas ali ‐

mimiz Qəzənfər Paşayevin böyük və şübhəsiz ki, gərgin
zəh mətinin bəhrəsi kimi azərbaycanlı oxuculara təqdim et‐
diyi fun damental yaradıcılıq işini – Mişel Nostradamusun
bütün Senturiyalarının dilimizə tərcüməsini və geniş iza ‐
hını xüsusi qeyd etmək istəyirəm və bunu yalnız tərcümə
ədəbiyyatımızın deyil, ümumiyyətlə, ictimai fikrimizin
inkişafında hadisə hesab edirəm.

Elçin, 
xalq yazıçısı
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* * *
Qəzənfər Paşayevin «İraq‐türkman folkloru» kitabı bi ‐

lim səl və orijinal bir şəkildə Kərkük və Azərbaycan folk‐
lorunun müştərəkliyini ortaya qoyan müstəsna və nadir
bir çalışmadır.

İzzəttin Kərkük,
Kərkük Vəqfinin təsisçisi və başqanı

* * *
Prof. Qəzənfər Paşayev, əslində, azərbaycanlılara Kər ‐

kük dünyası üçün bir pəncərə açdı və Bakıda İraq türk ‐
man larının bir elçisi oldu.

Prof. Dr. Sübhi Saatçı

* * *
Gözəl niyyətlə yazılan və gerçəyi olduğu kimi ortaya

qoyan çox qiymətli «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» kitabı
İraq‐Azərbaycan dostluğunun tarixinə çağlar boyunca işıq
tutacaq və bu iki ölkə arasındakı ədəbi əlaqələrin də sürətli
bir biçimdə inkişafına kömək göstərəcəkdir. Kitabı ərəb
dilinə tərcümə edərək Bağdadda çap etdirməyimiz, hər
şeydən əvvəl, bununla bağlıdır.

Dr. Әbdüllətif Bəndəroğlu

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

kimi coşqun hislər, xatirələr oyatdı. Oradakı  zəngin məlu ‐
mat, yeri düşdükcə incə yumor, səlis, ahəngdar dil, dost
ölkəyə səmimi hörmət və məhəbbət hissi son on‐on beş
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ildə  oxuduğum xatirə oçerklərinin, publisistik kitabların
içə risində bir oxucu və həmin ölkəni tanıyan, bilən və se ‐
vən lərdən biri  kimi məni çox həyəcanlandırdı. Ona görə
də kitabın müəllifinə səmimi təşəkkürümü bildirirəm.

Әzizə Cəfərzadə,
professor

* * *
İraq türkmanlarının folklorunu azərbaycanlı qardaş ları ‐

mı za tanıtmaq üçün bir çox araşdırmalar yapan Q.Paşa yevin
əsərləri Oğuz kökündən və soyundan olan Azər baycan
türkləriylə İraq türklərinin dil və folklor baxımından nə qə ‐
dər bir‐birlərinə bağlı olduqlarını açıqca göstərməkdədir.

Prof. Dr. Mustafa Arqunşah,
Kayseri Universiteti, Türkiyə

* * *
«Bilmirəm haralıyam, torpağım, daşım qərib», – deyən

kərküklülərin bayatılarından, xalq  mahnılarından, atalar
sözlərindən, tapmacalarından ibarət nəfis nəşrlər (biz hələ
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» adlı məşhur kitabı demi ‐
rik) son illərdə oxucularımızın kitab rəflərini bəzə mək dədir.
Bütün bunlar uzun illərdən bəri kərküklülər içə ri s ində iş ‐
ləyən Qəzənfər Paşayevin Kərkük folklorunu toplamaq sa ‐
həsində gördüyü gərgin işinin, fədakar yaradıcı əməyinin
nəticəsidir.

Azad Nəbiyev,
AMEA‐nın müxbir üzvü, professor
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* * *
Elmi  ictimaiyyətin tanınmış folklorşünas və ədəbiyyat ‐

şü nas alim, dilçi, publisist, tərcüməçi kimi tanıdığı  prof.
Qə zən fər Paşayev, həm də aşıq sənətinin bilicisi və təb li ‐
 ğat çısıdır. Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin İdarə Heyətinin
üzvü olan Qə zənfər Paşayevin elmi yaradıcılığında aşıq sə ‐
nətinə dair təd qi qatlar mühüm yer tutur.  Böyük  iftixarla
qeyd etmək is  tə  yi rəm  ki, bu sahədə bir sıra sanballı əsərlər
Qəzənfər mü əl limin adı ilə bağlıdır. Son illərdə bir çox
tanınmış ustad aşıq  ların  irsinin  toplanaraq kitab halında
çap olunmasında prof. Qəzənfər Paşayevin gərgin əməyi
xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Zəlimxan Yaqub,
xalq şair

* * *
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» azərbaycanlı alim,

pro fessor Qəzənfər Paşayevin nəinki ölkəmizə məhəb bə ti ‐
ni, hətta müəllifin İraqın mədəni, tarixi və siyasi əhəmiy ‐
yə tini dərk etdiyini nümayiş etdirir. Bu kitabın vətənimizin
tarixi ilə ilk dəfə tanış olan əcnəbi oxucular üçün yazılma ‐
sına baxmayaraq, müəllifin İraqın ictimai‐ədəbi həyatına
ekskursiyalarının  təfsilatları kitabı iraqlı oxucular üçün
xüsusi bir  rayihə ilə süsləndirir… Kitab bizi oba‐oba gəz ‐
di rir, İraqın elm və mədəniyyət mərkəzləri ilə tanış edir.
Әsər iraqlı oxucuda bu ölkəyə mənsub olması fəxr hissi və
kitabın hörmətli müəllifinə və mütərcim dostumuz şair Әb ‐
düllətif Bəndəroğluna dərin minnətdarlıq hisləri oyadır.

Әbdülhəmid Həmudi,
«Әs‐Saura» (İnqilab) qəzeti, Bağdad

81



* * *
İraq türkmanlarının  ədəbiyyat və folkloru ilə ilgili yazı ‐

la rınızla bizi çox məmnun edirsiniz. Bu qiymətli incə ‐
ləmələrinizi çox diqqətlə oxuyuruq… Söz vermişdim, sizə
Azərbaycan‐Kərkük ədəbi birliyinə dair bir yazı  göndə ‐
rim. Amma «Azərbaycan» dərgisindəki  yazınızı oxudum
və vaz keçdim. Söyləməyə bir söz buraxmamışsınız.

Mövlud Taha Qayaçı,
İraq‐Kərkük, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

* * *
Professor Q.Paşayevin elmi‐ədəbi fəaliyyəti ən müxtəlif

istiqamətlərdə ayrıca tədqiqat mövzusu, araşdırma obyekti
olmağa layiqdir. Görkəmli alimin folklorşünaslıq,  ədə biy ‐
yat şünaslıq, tərcüməçilik fəaliyyətinin hər biri geniş bir
təd qiqat mövzusudur. Lap elə İraq türkmanlarının dili,
folkloru və ədəbiyyat sahəsindəki çalışmalarının  özündən
ayrıca bir dissertasiya işinin yazılması ancaq  və ancaq
qədirşünaslıq kimi dəyərləndirilə bilər.

Məhərrəm Qasımlı, 
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 yetirən el‐oba Q.Paşayev Kərkük ‐
na məsindən sonra bizim üçün Şəki, Şirvan, Qarabağ, Nax ‐
çıvan kimi əlçatan, ünyetən el‐oba oldu.

Muxtar İmanov,
professor
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* * *
Xatirəni yaratmaq da, yaşatmaq da çətindir. Dəqiq de ‐

sək, xatirəni yaratmaq üçün də, yaşatmaq üçün də şə x ‐
siyyət olmaq lazımdır. Prof. Qəzənfər Paşayev ədəbi‐ 
ic timai mühitdə sayılıb‐seçilən, nüfuzu və yeri olan, həm
müasirlərinə, həm də dünyasını dəyişmiş unudulmazlara
yüksək  qədirşünaslıq bildirən belə şəxsiyyətlərdən biridir…
Onun «Borcumuzdur bu ehtiram» kitabına başda  Ulu Ön ‐
dər Heydər Әliyev olmaqla iyirmi beş ziyalı – dövlət xa dimi,
alim, müəllim, yazıçı və şair haqqında portret oçerk lər
toplanıb. Kitaba daxil olan bütün oçerklər böyük  səmi miy ‐
yətlə yazılıb, hər biri şirin layla kimi, nurlu elegiya kimi oxu ‐
nur… Müxtəlif illərdə qələmə alınan bu yazıların hamısını
qəmli bir «…ölümündən  sonra» fəryadı birləşdirir.

Nizaməddin Şəmsizadə,
professor

* * *
Görkəmli folklorşünas və ədəbiyyatşünas Qəzənfər

Paşayevin həm imzası, həm əsərləri, həm də efirdən və ek ‐
randan eşidilən fikir və düşüncələri geniş oxucu kütləsinə,
elmi və ədəbi ictimaiyyətə yaxşı  məlumdur… Elmi araş ‐
dır malar aləmində keçən əlli ildən artıq dövrün uğurları
və dəyərləri ilə diqqəti cəlb edən ədəbiyyatşünas alim,
pedaqoq, dilçi, tərcüməçi, professor Q.Paşayev çox maraqlı
və olduqca zəngin həyat və yaradıcılıq yolu keçmişdir.

Vaqif Arzumanlı,
professor
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* * *
Azərbaycanda, humanitar fikir aləmində Q.Paşayevi

tanımayan, hətta deyərdim, sevməyən adam  tapılmaz.
Çünki o qədər işıqlı adamdır ki, inanmıram, bu işığın  nu‐
runa kimsə paxıllıq eləyə… O, görkəmli alimdir. Hansını
deyim? O, dilçidi, folklorşünasdı, ədəbiyyatşünasdı, tərcü ‐
məçidi, publisistdi…

Vaqif Yusifli,
filologiya elmləri doktoru

* * *
Qəzənfər Paşayevi ilk dəfə «Kərkük bayatıları» ilə tanı ‐

dım. Onu tanımağım həm də böyük bir millətin ayrı düş ‐
müş parçasını  tanımağım idi. «Kərkük bayatıları» ilə İraq
türkmanları kəşf  olunmuşdu. Bəlkə də, bu kitab olmasaydı
mən 1969‐cu ildə radioda «Bulaq» verilişini  yaratmazdım.
O zaman məndən bir addım qabaqda olan bir neçə sağlam
düşüncəli adama  sığınmışdım. Qəzənfər Paşayev də bu
düşüncəni yaşadan  ziyalılardandır.

Mövlud Süleymanlı,
xalq yazıçısı

* * *
Әlinə qələm alan gündən Söz adlı bir mülkün ucaldıl ‐

ma sında böyük cəfakeşlik və can yanğısı ilə çalışan Q.Pa ‐
şa yevin indiyədək müəllifi olduğu 13, tərtib etdiyi 21,
tər cümədə çatdırdığı 4 və yaradıcılığı haqqında 2 kitab işıq
üzü görüb. Bu yay alimin 75 yaşı tamam olacaq. Bu möh ‐
təşəm yubileyə ilk hədiyyə müəllifin özündən gəlib. «Təhsil»
nəşriyyatında «Seçilmiş əsərləri»nin yeddi cildi çap olunub.
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Həmin kitab ları müəllifin ədəbi hesabatı da adlandırmaq
olar. Q.Pa şa yevin böyük ustalıqla ucaltdığı söz mülkünün
bu yeddi qatının hər birinin öz sehri vardır…

Flora Xəlilzadə,
jurnalist

* * *
İraqlı alimlər cənab Qəzənfər Paşayevin tədqiqatlarına

böyük qiymət verir və ondan istifadə edirlər.  Biz  onu
nəinki İraqşünas tədqiqatçı və yazıçı kimi tanıyırıq, eyni
zamanda Azərbaycanın İraqda  səfiri kimi qəbul edirik.
Məlumdur ki, indiyə qədər Azərbaycanın İraqda rəsmi
təmsilçisi yoxdur. Qəzənfər Paşayev uzun illər boyu apar ‐
dığı dərin tədqiqatları ilə İraq və Azərbaycan xalqlarını
ədəbi və mədəni əlaqələr baxımından bir‐birinə möhkəm
tellərlə bağlamışdır. O, İraq xalqının dostu və qardaşıdır.

Fərrux Salman Davud, 
İraqın Azərbaycandakı səfiri

* * *
Nyu‐Yorkdakı «İnsanı tədqiq edən elmi‐tədqiqat insti‐

tutu»nun əməkdaşı, prof.  Sula Benet uzun müddət (1970–
1975) Qafqazda uzunömürlülük məsələsi üzrə  tədqiqat
aparmış və «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan» adlı çox
maraqlı kitab yazaraq çap etdirmişdir (Nyu‐York,  1976).
Bu  qiymətli kitabı ABŞ‐da üzə çıxaran və zəhmət çəkib
doğ ma dilimizə tərcümə edən Qəzənfər Paşayevə öz min ‐
nətdarlığımızı bildiririk.

Prof. Mehdi Sultanov,
tibb elmləri doktoru
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* * *
Prof. Qəzənfər Paşayev ömrünün kamillik və müdriklik

zirvəsindədir. O zirvənin fəthi heç də asan olmamışdır.
Onun bundan sonrakı  amalı həmin fəth olunmuş zirvədə,
əngin yüksəklikdə tab gətirə bilməsidir. Onu tanıyanlar
inanır ki, tab gətirəcək və Azərbaycan xalqı hələ bundan son ‐
ra da öz ziyalı oğlunun nur çeşməsindən bəhrələnəcəkdir.

Zeydulla Ağayev,
professor

* * *
Qəzənfər Paşayev  uzun illərdən bəri M.F.Axundov adı ‐

na Pedaqoji İnstitutunda Xarici dillər  kafedrasına rəhbərlik
edir. Әmək kitabçasından məlumatlar: adı iki dəfə SSRİ‐nin
İraq Respublikasındakı səfirliyinin Fəxri kitabına salın mış ‐
dır. O, SSRİ Maarif Nazirliyinin fəxri fərmanı, İraq Res pub ‐
likasının «Әməkdə şücaətə görə» medalı ilə təltif olun muş‐
dur. SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycan SSRİ‐nin
Təhsil Nazirliyinin  təşəkkürünə layiq görülmüşdür. 1976‐cı
ildə Q.Paşayev xaricdə çoxillik uğurlu işinə görə SSRİ
Nazirlər Kabinetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Murtuz Sadıxov,
professor

* * *
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» kitabı azərbaycanlı

ədib, prof. Qəzənfər Paşayevin tariximiz və mədəniy yə ‐
timiz barədə fikir və  mülahizələrini özündə ehtiva edir.
Müəllif böyük şövq və məhəbbətlə bizim haqqımızda
yazır. Ondan heç nə tələb  olunmadan, o özü heç nə tələb

86



etmədən İraqı sevir. Onun bu kitabının ərəb dilinə tərcümə
edilməsi qədirbilənliyə  cavabın ən gözəl nümunəsidir.

Dr. Cəlil Kəmaləddin,
«Әl‐Cümhuriyyə» – («Respublika») qəzeti, Bağdad

* * *
Otuz ilə yaxın müddət ərzində İraq‐türkman folkloru ‐

nu aramsız olaraq toplayan, nəşr edən, elmi  əsaslarla təd ‐
qiq və təbliğ edən Qəzənfər Paşayevin hər bir əsəri gərgin
elmi zəhmətin bəhrəsidir. Musa Adilov,

professor
* * *

Pedaqoq, folklorşünas, ədəbiyyatşünas, dilçi, yazıçı‐pub‐
lisist, tərcüməçi Qəzənfər Paşayevi bircə cümlə ilə belə
səciyyələndirmək olar: «Azərbaycanı dünyanın hər yerin də
ləyaqətlə təmsil edə biləcək müdrik alim, vətənpərvər ziyalı».

Nahid Hacızadə,
yazıçı

* * *
Qardaşımız, dostumuz Qəzənfər Paşayev təkcə Azər ‐

baycan xalqının deyil, həmçinin İraq xalqının oğludur.
Dr. Mehdi İbrahim Әt‐Tai, 

İraqın Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili

* * *
Milli qeyrət! Çox vaxt namus sözü ilə işlənsə də, Qeyrət

təkcə Namusun sinonimi deyil, o, həm də mərdliyin, mər ‐
hə mətin, vətəndaşlığın, kişiliyin, insanlara əl tutmaq qabi ‐
liyyətinin, fədakarlığın, millət yolunda çıraq kimi yanmaq
ifadəsinin sinonimi, ekvivalentidir. Qəzənfər müəllimin
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ömrü boyu gördüyü bütün işlərin də, həyatının və yaşayış
tərzinin də ən dəqiq qiyməti elə budur: Milli qeyrət!

Sabir Rüstəmxanlı,
xalq şairi

* * *
Bu gün Qəzənfər Paşayevin adı təkcə Azərbaycanda de ‐

yil, onun  sərhədlərindən kənarda da böyük şərəflə çəkilir,
onun həyat və yaradıcılığı, yaratdığı əsərlər internet vasi ‐
tə silə maraqla oxunur və öyrənilir. Artıq  onun  adı böyük
şəxsiyyət  kimi tarixləşib. Әminliklə deyə bilərəm ki, onun
əbədiyaşar əsərləri, yaradıcılığı, ədəbiyyatımızın, ədəbiy ‐
yat şünaslığımızın zənginləşməsində müstəsna rol oynayıb.

Nəsib Nəbioğlu,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Moskva bölməsinin katibi 

* * *
Hamının vətəndaş‐alim kimi tanıdığı Qəzənfər Paşayev

haqqında yazılmış «Ömrün əbədiləşən illəri» kitabında
«Yaxın dost, gözəl insan, əsl vətəndaş, əqidəli ziyalı» (Sabir
Rüstəmxanlı) təşbihləri ilə süslənə‐süslənə təqdim olunan
professor Qəzənfər Paşayev fenomeninin ədəbi mühitin
gözündə və sözündə necə canlandırılmasını, necə qiy mət ‐
ləndirilməsini özündə ehtiva edir. Kitabı oxuduqca qürur
hissi keçirirsən ki, belə bir müasirim var, belə bir azər ‐
baycanlı var, belə bir ziyalı var... Әslində, Qəzənfər
Paşayev yaradıcı şəxsiyyətində, niyyətində və istəyində
özündən əvvəlki böyük azərbaycanlı ziyalılara məxsus
ənənələrin, əqidənin, məsləkin daşıyıcısına çevrilmişdir.

Qurban Bayramov, 
tənqidçi‐ədəbiyyatşünas
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III BÖLÜM

İRAQDA VӘ  TÜRKİYӘDӘ 
PROFESSOR  QӘZӘNFӘR  PAŞAYEVӘ

HӘSR  OLUNMUŞ  TÜRKCӘ 
MӘQALӘLӘR



Bizim nəsil üçün İraq Füzulidən, Füzuli
Kər bə ladan başladığı kimi, Kərkük də Qəzənfər
Paşa yevdən başlayır.

Prof. Yaşar Qarayev,
AMEA‐nın müxbir üzvü

Uzaqdan axardı Dəclə və Fərat,
İraq görünərdi iraqdan iraq.
Nə aydın görünür  o ellər indi, 
Qəzənfər olalı bu yolda çıraq.

Gündüz Әlizadə
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Prof.Dr.İhsan Doğramacı

İRAK–TÜRKMEN   HALKINA
VE   FOLKLORUNA   İLGİ*

Aynı gün saat 11.00’de heyetimizi, hayatını Türkmen
folkloruna hasreden Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in hazır ‐
ladığı program bekliyordu. Azerilerin İçerişehir dedikleri,
Kerkük ve Erbil’in kaleiçi mahallelerini andıran ev kar şı ‐
mızdaydı. Ev folklora uygun bir biçimde dekore edilmiş,
kapısına da «Irak‐ Türkmen Ocağı» levhası asılmıştı. Davul
zurnalarla karşılanan heyetimiz eve girdiğinde herkesi duy ‐
gulandıran, coşku veren bir tablo ile karşılaşmıştı. Eve bü ‐
yük bir avludan giriliyordu. Adımımızı içeri atar atmaz bu
avluyu çepeçevre kuşatmış, ellerinde tar ve kemen çe leriyle,
Azeri giysileriyle büyük bir folklor takımı, «Çak ma ğı çak
çırağı yandırmamışam», «Evlerinin önü yonca» tür  külerini
çalıp söylemeye başlamıştı. Program tümüyle çok etkileyici,
son derece nostaljik bir atmosfer içinde ilerliyordu.

Bu anlatılamayan, ancak yaşanması gereken bir mest
oluştu. Gezimizin en anlamlı, en güzel bölümünü oluştu ‐
ran sesler, nağmelerle dolu bu sahne, Türk Dünyası’nın bir
tek yürek olarak çarptığının kanıtıydı.

Türkmeneli Evi’ni gezmeye devam ediyorduk. İç içe oda
geniş bir mekan oluşturuyordu. İlk girilen bölümde Irak
Türkleri konusunda bugüne kadar farklı dillerde ya yın ‐
lanmış tüm kitap ve dergiler sergilenmişti. Bu odanın en ge ‐

* Haydar Aliyev. Büyük Devlet Adamı. Türkiye, 2003, s. 30–31.
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niş duvarında, Azerbaycan’ın usta ressamlarının fırçasından
çıkmış olan Ata Terzibaşı’nın, Sinan Said’in ve Abdüllatif
Benderoğlu’nun ve benim yağlı boya portrelerimiz yer
almıştı. Başka bir köşeyi de Irak Türkleri’nin yıllarca
uğruna can verdikleri bir hoyrat süslüyordu:

Dilim dilim,
Kes kavun dilim dilim.
Men dilimden vazgeçmem,
Kesilsem dilim dilim.

Prof. Qəzənfər Paşayev, Prof. İhsan Doğramacı 
və Prof. Әli Doğramacı



Prof. Dr. İsa Özqan

KERKÜK  FOLKLORU  ANTOLOGİYASI*

Paşayev Gazanfer, Kerkük Folkloru Antologiyası.
Bakı 1987, Azerbaycan Dövlet Neşriyatı, 367 s.

Kerkük folkloru üzerine çalışmalarıyla tanınan Gazanfer
Paşayev, yeni bir kitap daha neşre
i: Kerkük Folkloru
Antologiyası. Altı yıl İrak’ta kalan ve Türk men lerden der le ‐
diği folklor malzemesiyle yedi kitap ve birçok makale
kaleme alan G.Paşayev’in bu eserleri, temel müracaat kita bı
niteliğindedir.** Kuzey Azer baycan’da, G.Paşa yev’den baş ‐
ka, M.H.Tehmasib, Paşa Efendiyev, M.Şireliyev, T.Fer zeliyev
gibi ilim adamları da Kerkük Türklerinin dili, edebiyat ve
kültürleri hakkında kıymetli araştırmalar yayın lamış lardır.
Sovyetler Birliği’ndeki Türkoloji araştır maları için de, «Ede‐
biyat ve İncesenet» ile «Sovyetskaya Tyurkologiya» gibi
ciddi gazete ve dergilerle haklı bir yer edinen Azerbay ‐
canlılar, Türkiye’de hatırası yete rince yaşatılamayan İraklı
büyük Türk şairi Fuzuli’nin Bakü’de bir heykelini dikmek
kadirşi naslığını gös termişler; ayrıca, hükümetçe yıktırılan
türbesini de Bağdat’tan Bakü’ye nakletmek istemişlerdi.
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* Bakınız: «Türk Kültürü» dergisi, Yıl 26, Sayı 298, 1988, S. 120–124.
** G.Paşayev’in Kerkük folkloru ile ilgili diğer kitapları şunlardır:

«Kerkük Bayatıları» (Resul Rıza ile birlikte). Bakı, 1968; «Arzu‐Gamber
Destanı» (Ata Terzibaşı’nın eserinin yeni basımı). Bakı, 1971; «Kerkük
Mahnıları» Bakı, 1973; «Irag‐Kerkük Atalar Sözleri». Bakı, 1978;
«Kerkük Tapmaçları». Bakı, 1984; «Irag‐Kerkük Bayatıları». Bakı, 1984;
«Altı Yıl Dicle‐Fırat Sahillerinde». Bakı, 1985.



Azeriler, Anadolu Türkleri gibi, Kerkük Türklerinin de
kendileriyle aynı soydan geldiği şuurundadırlar. Ha
a,
Kerkük’te konuşulan Türk çeyi, Azeri şivesinin bir ağzı
olarak kabul ederler. Azerbaycan’da, Kerkük ve hava ‐
lisinde yaşayan Türklere karşı derin bir sevgi ve ilgi vardır.
Nitekim, Azeri bir ilim adamının Kerkük hakkında yazdığı
makalesine koyduğu «ara uzag, ürek yakın» şeklindeki
başlık, bu ilginin derecesini gösteren veciz bir ifadedir.

G.Paşayev de, «Kerkük Folkloru Antologiyası»na yaz ‐
dı ğı «giriş»te, bu alakayı «1963’cü ilden bu güne geder
Kerkük folklorunun zenginliği meni meftun etmiş, sehr le ‐
mişdir» şeklindeki sözleriyle ifade ediyor. Ayrıca, yazar
Kerkük Türkleri için «Irag’da yaşayan Azer baycanlılar»
tabiri kullanmaktadır.* Gazanfer Paşayev’in adı geçen eseri
adından da anlaşılacağı üzere Kerkük folklorunun bütün
türlerinden örnekleri ihtiva eden bir el kitabı hüvi ye tin ‐
dedir. Kitapta, sırayla «inam ve e’tigadlar (inanç ve iti ‐
katler)»; «adet ve en’eneler: evlen me, toy adet‐en’eneleri,
gaynana‐gelin münase betleri, sevgi mehebbetleri, hoyrat‐
lar, yağış‐yağmurla bağlı adet ler, rengareng adetler»; «hayır
dua»; «hoyratlar (`horyat lar`, hoyratlar)»; «beddua‐hoyrat
ve maaniler»; «beddua lar»; «yeminler»; «salamlar ve
salamlaşmag»; «söğüşler (küfürler)»; «sazlamalar (ağıt lar)»;
«tapma calar (bilme celer)»;  «atalar sözleri ve mesel ler»;
«vesfler‐benzet meler»; «deyimler»; «nağıllar (`ma tal lar`,
masallar)»; «des tan lar»; «hoyratlar (`horyatlar`); «letife ler
(`nükteler`/ lati feler, fıkralar)»; «halk mahnıları (`maaniler`,
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türküler)»; «be şik nağmeleri: laylalar (`leylalar`, ninniler)»;
«ohşa malar (`sığatlamalar`, sevmeler)»; «uşag folkloru:
matallar (masallar), oyun maani leri, düzgüler (tekerle ‐
meler), acıtmalar (muhave reli, kafiyeli sözler), çaşırtmalar
(yanıltmacalar), sana malar (sayışmacalar)»; «Kerkük dün ‐
yası: eski Kerkük evleri, bazar‐dükkan, Kerkük’te sen’et ve
senetkarlar; otrakçılar, köyden şeherin fergleri, Altun ‐
körpü’de evlenme, ekin‐biçin, hayvanlar, guşlar, Kerkük
dolay larında gözel adlar, Kerkük dolaylarında hısımlığ,
bezek‐düzek dialek ve şive fergleri» gibi türler ve mevzular
ile bunlara ait örnekler bulunmaktadır. 

Anadolu’nun  tabii bir uzantısı olan Kerkük’teki düğün
adetleriyle Türkiye’deki adetler birbirinden pek farklı de ‐
ğildir. G. Paşayev de, Azerbaycan «toy» adet leriyle, Ker ‐
kük düğün adetlerinin hemen hemen aynı olduğunu
be lirtiyor. Bu da bize, Oğuz dairesindeki Batı Türklerinin
kız görme, kız isteme, söz kesme, nişan ve düğün adetle ‐
rinde umumi hatlarıyla bir ayniliğin sözkonusu olduğunu
göstermektedir. Ancak, yüzünde «hal (ben)» olmayan gelin
kıza, düğünden önce, dövme ben yaptırma adetini de
dikkatimizi çektiği için burada kaydetmeden geçemedik.

«Çemçele Gız» ise, Doğu Anadolu’da, bilhassa Kars ve
yöresinde «Godu Godu» veya «Çömce Gelin» adıyla bili‐
nen* ve yağmur yağdırmak maksadıyla yapılan, ritüel nite‐
likli pratiklerle paralellik arz etmek tedir. «Çemçele Gız»‐da
bir ağaca elbise giydirilip «yağış maanisi» söyleyerek kapı
kapı dolaşılmakta ve «Kosa Geldi»de olduğu gibi muhtelif
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Ankara, 1977, s. 37–38.



yiyecekler top lanmaktadır. Bu oyun, bir büyüğün nezare ‐
tinde çocuklar tarafından icra edilmektedir.

Kerkük Türkleri, «matal» kelimesini, aynı zamanda
halk hikayeleri için de kullanmaktadır. Paşayev’e göre,
halk hikayelerinin diğer bir adı da «aşığname»dir ve Irak
Türkleri arasında, epik tür olan «Köroğlu»nun yanı sıra,
«Arzı ile Gamber», «Şah İsmail», «Kerem ile Aslı», «Leyla
ile Mecnun» gibi hikayeler yaygın bir şekilde bilinmekte‐
dir. Bilhassa, «Arzı ile Gamber» hikayesinin bedii cihe
en
zayıf olmakla beraber, hemen herkes tarafından bilindiği
kaydedilmektedir.

Kerkük folklorunun karakteristik türü olan «horyat‐
lar»a, eserde geniş bir şekilde yer verilmiştir. Sözlü ge‐
lenekte, «latife/nükte» adıyla yaşayan fıkralar ise daha çok
bütün Türk dünyasında tanınan ve «ortak şahsiyeti temsil
yetkisi kazanan» «Molla Nasreddin» tipi etrafında top ‐
lanmaktadır. Öyle ki, Mol la Nasreddin’den bir fıkra daha
anlatmak mec bu ri ye tinde dir. Bu hususun dinleyiciler için
de geçerli olduğu ifade edil mek tedir.

Araştırmacı, eserinde altmıştan fazla türküye yer veril ‐
miştir. Kerküklülerin «maani veya besde»; Azerilerin
«mah nı» dedikleri söz konusu türkülerin büyük bir bölü ‐
mü Kerküklülerin ünlü sanatkarları Abdülvahap Küzeci ‐
oğlu’ndan alınmıştır.*

Türkiye’de Güney‐Doğu Anadolu Bölgesinde de muh ‐
telif varyant ları derlenen bu türkü lerden eserde, «Kerem
havası» denilen bir çeşit uzunha vanın Azeri Türkleri
arasında «Karabağı» adıyla tespit edildiği belirtilmektedir.
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G.Paşayev, Kerkük Türklerinin folkloru, edebiyatları,
tarihi, kısaca onlar hakkında muhtelif yerlerde çıkmış kitap
ve makaleleri takip ederek bu kıymetli eseri ortaya
koymuştur. Ancak kitapta, Kerkük Türklerinin 1.5 milyon
olan nüfusu, 650 000 şeklinde gösterilmiştir ki bu yanlıştır.
Ayrıca, antolojide yer alan örnek metinlerde Kerkük
ağzının özelliklerinin korunmasına itina gösterilse dahi iyi
olurdu.

G.Paşayev’i bu titiz ve kıymetli çalışmasından dolayı
tebrik ederiz.
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Davud Nəsib, 
şair

XARİCİ MӘTBUAT SӘHİFӘLӘRİNDӘ*
Türk kültürünü araşdırma institutunun aylıq dərgisi

olan və Ankarada nəşr edilən «Türk kültürü» ümumən
dün  ya ölkələrinin, xüsusən də Şərqin, o cümlədən Azər ‐
bay canın ədəbi‐mədəni həyatının müxtəlif məsələləri ilə
əla qə dar maraqlı materiallar verir. Jurnal builki fevral
nöm   rəsində Qəzənfər Paşayevin toplayıb işlədiyi, ayrıca ön
sözü və izahlarla nəşr etdirdiyi «Kərkük folklor an ‐
tologiyası» (Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1987) kitabı haq ‐
qında İsa Özqanın geniş məqaləsini oxuculara təqdim
etmişdir. («Türk kültürü»  dergisi, sayı 298, 1988, s.120–124)
İ.Özqan yazır: «Kərkük folkloru üzərinə çalışmalarıyla ta nı ‐
nan… altı il İraqda qalan və türkmanlardan topladığı folk‐
lor materialları ilə yeddi kitab və bir çox məqalə qələ mə
alan Q.Paşayevin bu əsəri onun nəşr etdirdiyi kitab ların ən
mükəmməllərindəndir». 

… Azərbaycanda Kərkükə və onun ərazisində yaşayan
türkmanlara qarşı dərin bir sevgi və səmimiyyət vardır.
Necə ki, azəri bir elm adamının Kərkük haqqında yazdığı
məqaləsinə qoyduğu «Ara uzaq, ürək yaxın» şəklindəki
başlıq bu səmimiyyətin dərəcəsini göstərən qısa bir
ifadədir. Q.Paşayev də «Kərkük folklor antologiyası»na
yazdığı girişdə bu əlaqəni «1963‐cü ildən bu günə qədər
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Kərkük folklorunun zənginliyi məni məftun etmiş, sehrlə ‐
mişdir» sözləri ilə ifadə edir. Qəzənfər Paşayevin dedi yi ‐
miz əsəri adından da anlaşıldığı kimi Kərkük folklorunun
bütün növlərindən örnəkləri əhatə edən bir el kitabı
dəyərindədir. 

İ.Özqan məqaləni aşağıdakı sözlərlə bitirir: «Q.Paşayev
kərküklülərin folkloru, ədəbiyyatı, tarixi, onlar haqqında
müxtəlif yerlərdə çıxmış kitab və məqalələri izləyərək bu
qiymətli əsəri ortaya qoymuşdur… Q.Paşayevi bu ciddi və
qiymətli çalışmasına görə təbrik edirik». 
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Yard.Doç.Dr. Mahir Nakip

AZERBAYCAN’DAKİ  KERKÜK*

12‐26.03.1992 tarihleri arasında Türk Dünyası Araş tır ‐
maları Vakfı Başkanı Prof.Dr.Turan Yazgan’ın takdire şa ‐
yan gayretleriyle Bakü’de kurulan Azerbaycan Halk
Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü’nün davetlisi olarak
Azerbaycan’da bulundum.

Her şuurlu Türk için, 70 yıl esaret zinciri ile boğuşan ve
Türklüğünü korumak için bütün his ve düşünce usaresini
milli sanatına döken Azerbaycan’ı görmek, heyecanlı
olduğu kesindir. Ancak bir Kerkük Türk’ü için Azerbay ‐
can’ı gezmek heyecanlı olduğu kadar da önemlidir. Çünkü
arada 100 yıla yakın bir kopukluk, binlerce Kilometre
mesafe ve birden fazla siyasi sınır olmasına rağmen aynı
leh çesinin her iki yerde de konuşulması gerçekten anlamlı
ve önemlidir. 

Günümüze kadar Azerbaycan’ı ziyaret eden Kerküklü‐
lerin sayısı parmakla sayılır. Benden öncekiler de herhalde
benim kadar heyecanlanmış ve kendi lerinden geçmiş ler ‐
dir. Sokakta oynayan «Azeri balalar» her halleriyle Kerkük
çocuklarını hatırlatıyor... Başı yazmalı ve saçı örüklü yaşlı
neneler, birçok hayat meşakkati çekmiş Kerküklü analar‐
dan farksızdır.

Duyduğum fevkalade heyecanı günlerce yene medim.
1990’da Komünist Rus’ların tankları altında par ça lanan
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Azeri şehitlerinin mezarlarını ziyaret e
iğimde, 1959’da yi ‐
ne komünistler tarafından şehit edilen Kerküklü Türklerin
mezarlarını ziyaret ediyor dum sanki. Bu durumda göz yaş ‐
larımı tutmak mümkün mü?

Bakü’de Kerkük’ü aşağı yukarı herkes tanıyor ve O’nu
bir Azeri şehri olarak görüyorlar. Ancak Kerkük’te son 50
yılda cereyan eden acı hadiselerin hiçbirinden haberleri
yoktu. Nasıl olsun? Bir tarafdan Azerbaycan’ı, değil sadece
soydaşlarından, bütün dünyadan tercih etmek isteyen Ko ‐
münist Rus; diğer taraftan Irak’ta Türklerin varlığını ne re ‐
deyse inkar eden Irkçı ve Faşist bir yönetim. Ancak Azer ‐
baycan Televiz yon’unda düzenlenen sohbe
e de söy le diğim
gibi «Allah’a bin şükürler olsun ki 70 yıllık bir çileden sonra
Türk Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu ve Türkiye’den
sonra Irak Türklerine ikinci bir anavatan doğdu». 

Kerkük’te doğup ve Irak topraklarında ölen yüce Fuzuli
Azerbaycan’da bütün haşmetiyle yaşamaktadır. Irak’ta
Baas yönetimi Fuzuli’nin mezarını yerle bir etmiştir. Ama
Fuzuli yok olmamıştır. Çünkü bu muhteşem şahsiyet bir
başka Türk toprağı olan Azerbaycan’da ölümsüz olarak
yaşamaktadır.

Bakü’nün en büyük meydanlarından birisinin adı Fu ‐
zuli’dir ve bu meydanın ortasında bir abide gibi yükselen
Fuzuli’nin Heykeli bir sanat şaheseridir. Ayrıca, Fuzuli is‐
minde bir Azeri şehri de vardır.

Fuzuli’nin şiirlerini her aydın Azeri bilmekte ve anla ‐
mak tadır. Bir uzunhava türü olan makam hava larında Fu‐
zuli’den okumak ade
ir. Ayrıca, değil sadece Azerbay can’ın,
Türk aleminin müstesna beste karlarından biri olan Uzeyir
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Hacıbeyev (1885‐1948) Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’unu
opera şeklinde beste lemiştir. 

70 yıl zarfında Azerbaycan Türk lehçesine giren Rusça
kelimeleri ve Kerkük Türk lehçesine giren Arapça ke‐
limeleri istisna tutarsak, iki lehçenin büyük bir nisbe
e
aynı olduğunu görürüz. Her iki yörenin Anadolu ve diğer
Türk bölgeleriyle olan benzerliği şüphesiz ki çoktur. Ama
tesbit e
iğimiz bazı kelimeler bu iki Türk yöresinde aynı
şekilde ve aynı yerde kullanılıp, diğer Türk bölgelerinin
bazılarında mevcut değildir veya farklı anlamlarda kulla ‐
nılmaktadır. Tesbit edebildiğimiz bazı kelimeler şunlardır:

Aksırmak (hapşırmak), aktarmak (aramak), ala (al, tut),
arkhayın (emin), bala (yavru), bozov (dana), cüce (civciv),
çigin (omuz), çimmek (yüzmek), dal (omuz, arka), dava
etmek (kavga etmek), eclef (adi, bayağı), eht (murad), gi‐
leyli (şikayetçi), gör be gör (sevilmeyen bir ölünün ar ka ‐
sından söylenir), gözgü (ayna), gülle (kurşun), günorta
(öğle), ibanmak (oyalanmak), i
i (sivri, keskin), i
itmek
(bilemek), kap (tabak), kasıb (fakir esnaf), kırak (civar,
yan), kimin (gibi), koz (ceviz), kurtum (yudum), küreken
(damat), maymak (aptal), mercetmek (iddiaya girmek), sen
alla (birisini yemine vermek, öyle mi veya lütfen anla mın ‐
da), sırga (küpe), solakay (solak), sümük (kemik), şapalak
(başa indirilen tokat), tapmak (bulmak), tay (taraf, yaka),
telesmek (telaşlanmak, aldırmak), toy (düğün), tozbaka
(kaplumbağa), tüfürmek (tükürmek), utmak (bir oyunu
kazanmak), utuzmak (bir oyunu kaybetmek), yığışmak
(toplanmak), yığıştırmak (top lamak), yüngül (hafif).

Kerkük’ün Türk halk edebiyatını, gelenek ve göreneklerini
Azerbaycan’da tanıtan, değerli folklor araştırmacısı Gazanfer
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Paşayev olmuştur. Hemen hemen ziyaret e
iğim her Azerinin
evinde Paşayev’in Kerkük folkloru ile ilgili bir kitabına rast ‐
ladım. Azerbaycan’ı ziyaretimizin kısa ve programımızın yo ‐
ğun olması sebebiyle Paşayev’le sadece bir defa görüşebildim.
Ancak o kadar çabuk kaynaştık ki, sanki yıllardır birbirimizi
tanıyoruz. Çünkü, Paşayev bir Azerbaycanlı olduğu kadar
artık gözümüzde en az bizim kadar bir Kerküklüydü; sıcak,
samimi ve candan. Paşayev, Kerkük Türk halk geleneğini
değil sadece kendisi, ailesiyle de yaşamaktadır. 7 yaşındaki se‐
vimli oğlu Murat’ın Ker kük tapmacalarını (bulmacalarını) ve
tekerlemelerini ezbe re bildiğini görünce sevinçten gözyaş ‐
larımı tutamadım. Hasretle kendime sordum: Acaba bugün
Kerkük’te kaç çocuk bu tapmacaları Murat gibi ezbere bilmek‐
tedir? İftiharla söyleyebiliriz ki artık Gazanfer Paşayev, Ata

103

Soldan: Ayaz Vəfalı, Mahir Naqib, Qəzənfər Paşayev. 
İraq‐türkman ocağında. Bakı, 23.04.2000



Terzibaşı kadar değerli bir araştırmacımızdır. Kerkük
hakkında ya yınladığı eserler şunlardır: «Kerkük Bayatıları»
(1968), «Arzu‐Kamber Destanı» (1971), «Kerkük Mahnıları»
(1973), «Kerkük Tapmacaları» (1984), «Kerkük Folkloru An ‐
tolojisi» (1987). Kendisine çok minne�arız.

Artık Azerbaycan sahipsiz bir Kerküklü için gerçekten
ikinci bir anavatandır. Allah’a binlerce şükürler olsun ki
aynı dili konuşan, aynı ülkü etrafında toplanan ikinci bir
Türk devleti doğmuştur. Ancak Azerbaycan’ın sarsılmaz
bir Türk devleti olabilmesi için daha yapılacak çok işler
vardır. İlk başta Azerbaycan’da milli ordunun kurulması
ve tecavüzkar Ermenileri Türk Karabağ’dan bir an önce
atmak şar
ır. İkincisi ise siyasi otorite ve istikrarı sağla ya ‐
cak çoğulcu ve demokratik bir düzenin kurulması gerekir.
Üçüncüsü iktisadi problemlerin çözümü için acil bir takım
özelleştirme yollarına gitmek ve toplumun her kesimine
kanser hücreleri gibi bulaşan rüşvet belasından kurtulmak
gerekir. Dördüncü eksiklik din eğitimi ve boyutları top ‐
lumun her tarafına sirayet eden manevi boşluk gelmektedir.
Komünistler zamanında bütün ca mi leri pamuk de po larına
çevrilmiş ve dini ibadet yasak edil mişti. Şimdi ise her ne
kadar bu camiler ibadete açılmışsa da, ancak din eğitimi ol‐
madan ibadethaneler fazla bir şey ifade etmez. Zararlı dini
akımlara fırsat vermeden ve devlet eliyle olmak üzere din
eğitimine bir an önce başlamalı, bu manevi boşluğun menfi
belirtileri ortaya çıkmadan doldurulmalıdır.

Azerbaycan Türk devleti, 4000 yıllık tarihi kahra man ‐
lıklarla dolu ve son 70 yılda sadece Türkiye Cumhuriyeti
devletiyle varlığını sürdürmeye çalışan 250 milyonluk
Türk milletine hayırlı olsun.
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Yard.Doç.Dr. Mustafa Arqunşah

IRAK–TÜRKMEN  FOLKLORU*

Gazanfer Paşayev, İrak‐Türkmen Folkloru, 
Yazıcı Neşriyatı, Bakı, 1992, 216 s.

Azerbaycanlı folklor araştırmacısı Gazanfer Paşayev
Irak’ta yaşadığı yıllar içerisinde Türkmen folkloruyla ilgili
yaptığı derlemelerini ve bu derlemelerin  tahlilini ihtiva
eden bir kitap yayınladı. Bakü’de yayınlanan bu kitap, Irak
Türklerinin folklorunun Türk dünyasına tanıtması
açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Her bir halkın folkloru o halkın hayatının aynasıdır. O
aynada, halkın tarihi, dili, inançları, adet ve an’aneleri
görünür. Bir halkı iyice anlamak için o halkın herşeyden
evvel folklorunu öğrenmek gerekir.

Paşayev Irak’ta yaşadığı yıllarda hem Irak halkını
yakından tanımış, hem de Irak’ta yaşayan ve konuştukları
dil Azerbaycan’da konuşulan Türkçeden pek farklı ol‐
mayan Irak Türkmenlerinin edebiyat ve folkloru üze ‐
rindeki çalışmalarını sürdürmüştür. Irak Türkmen lerinin
folklorunu Azerbaycanlı kardeşlerine tanıtmak için birçok
araştırmalar yapan Paşayev’in bu eseri Oğuz kökünden ve
soyundan olan Azerbaycan Türkleriyle Irak Türkmen‐
lerinin dil ve folklor bakımından ne kadar birbirlerine bağlı
olduklarını açıkça göstermektedir. Elimizdeki bu eser aynı
zamanda «yüzyıllar boyunca zamanın kopardığı kanlı ve
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dumanlı kasırgalara bakmayarak, gene de dede mirasına,
Dede Korkut’a, azabkeş Nesimi’ye, Kerbela’nın mukaddes
toprağında uyuyan büyük Fuzuli’ye olan bağlılıklarını
göstermek için ölümsüz bir tarihtir». Bu gerçek tarihi gele‐
cek nesiller okudukça kendi milletlerine, dillerine, tarih‐
lerine, örf ve adetlerine, milli miraslarına, vatan toprağının
mukaddes liğine olan saygıları daha da artacaktır.

G.Paşayevin Irak Türkmen Folkloru isimli kitabına ben‐
zer bir kitap şimdiye kadar ne Irak Türkmen leri tarafından,
ne de Irak Türkmenlerinin folklorlarıyla meşgul olan diğer
alim ve araştırmacılar tarafından yazılmıştır. Bu değerli eser
Irak Türkmenleri için sevgi ve sevinç doğuran, gönüllerde
yaşayıp unutulmayan ışıklarla dolu bir hadise olarak kala ‐
caktır. Irak Türkmen Folkloru isimli eser bu sahada çalışma
yapan araştırmacılara bir ışık tutacak ve aynı metodu kulla‐
narak yeni çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

216 sayfalık bu kitap dört bölümden meydana gelmek‐
tedir. Bunlar; inançlar, merasimler ve nağmeleri, lirik türler
ve epik türlerdir.
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«Sınamalar neticesinde kesinleşmiş hükümlerin bedii
ifadesi» olarak tarif edilen inançlar eserde oldukça önemli
bir yer tutmaktadır. Zaman zaman Türkiye ve Azerbay‐
can’da yaşayan inanışlarla da mukayesesi yapılan inançlar
baş lıca şu alt başlıklarda toplanmıştır: Ay Yıldız ve diğer
gök yüzü cisimleriyle ilgili inançlar; su ile ilgili inançlar;
maişet ve merasimlerle ilgili inançlar; sefere çıkmakla, ni ‐
kah la, ev‐eşikle, seferden dönmeyle ilgili inançlar; kadının
sa çıyla, kurbanla, ölümle, hamilelik ve doğumla ilgili so yu ‐
ni naçlar; uğur; vakitlerle ilgili inançlar; al karısı ile ilgili inanç ‐
lar; tabiat hadiseleriyle ilgili, bitkilerle ve hayvanlarla ilgili
inançlar ve itikatlar; yeminler, dualar‐beddualar ve fallar.

İkinci bölümü merasimler ve bu merasimlerde söylenen
nağmeler meydana getirmektedir. Bu bölümde; halk mera ‐
simi ve nağmeleri, dini bayram ve nağmeleri, toy merasimi
ve nağ meleri, yas merasimi ve nağmeleri ile maişet mera ‐
simi ve nağ meleri yer almaktadır.

Lirik türlerin yer aldığı üçüncü bölümü hoyratlar ve
ma niler, halk havaları, hoyrat havaları, halk mahnıları (tür ‐
küler), aşık havaları, beşik nağmeleri ile bayatı‐tapmacalar
meydana getirmektedir.

Dördüncü bölümde ise, destanlar, nağıllar (masallar),
atalar sözleri ve meseller, tapmacalar ve latifeler bulun ‐
mak tadır. Yazar, eserin sonuna Türkmen folkloruyla ilgili
zengin bir kaynakça ilave etmiştir.

Irak Türkmen folkloruyla ilgili yapılan çalışmalar günü ‐
mü ze kadar derleme olmaktan öteye gide me mişlerdir. Hem
Türkiye’de, hem Azerbaycan’da, hem de Irak’ta yapı lacak
folklor çalışmalarına bu eser güzel bir örnek teşkil edecektir.
Irak Türkmen folkloru üzerinde çok değerli çalışmalarına
bir yenisini ekleyen Gazanfer Paşayev’i kutluyorum.
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Kemal Çapraz,
jurnalist

YARALI  CEYLAN
AZERBAYCAN*

El bilir ki sen menimsen.
Yurdum, yuvam meskenimsen.
Anam doğma vetenimsen.
Ayrılar mı gönül candan,
Azerbaycan Azerbaycan.

Samed Vurgun’a ait olan bu şiirin, her Türkün gönlün ‐
de ayrı bir yeri ve manası vardır. Azerbaycan deyince, çi ‐
lenin, ıstırabın şiirleştiği, insanların dert lerini, sıkıntılarını,
sevinçlerini sanata, edebiyata akset tirdiği, güzel bir Oğuz
yurdu geliyor aklımıza.

Azerbaycan hep canımızın içinde bir can olmuş. Tür ki ye
ile Azerbaycan’ı bir elmanın iki yarısı gibi düşünmüşüz, gör ‐
müşüz. 1980’li yıllara kadar tek bağımsız Türk devleti Tür ‐
kiye Cumhuriyeti idi. Esaret altındaki kardeşleri adına da hür
semalarda bayrağını dalgalandıran tek Türk devleti. Azer ‐
baycan’daki kardeşlerimizin şarkısı, türküsü, şiiri; işte o de‐
virler Türklük sevdalılarının dilinde, gönlünde yaşa tılıyordu.

Şimdi çok şükür ki Azerbaycan bağımsız bir devlet.
Canımızın bir parçası, kanımızın bir parçası Azerbaycan.
Bu duy guları hafızamızdan geçirirken, güneşin bütün par ‐
laklığıyla Bakü’yü aydınla
ığı bir saa
e uçağımız iniyor.
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Bu güzel cumhuriyetimize Doç.Dr.Suphi Saatçi, eşi
Kafiye Saatçi ve küçük kızları Banu ile birlikte gidiyoruz.
Kayseri’den Doç.Dr.Mahir Nakip, eşi Müzeyyen ve kızları
Gülbala ile Aybala da Türkiye’den giden heye
e. Bakü
Havaalanı’nda bizleri Prof.Dr.Gazanfer Paşayev ailesi ile
birlikte karşılıyor. Dünya’nın 12 ikliminden 7’sinin yaşan ‐
dığı Azerbay can’da, havanın sıcaklığına karşılamanın sı ‐
cak lı ğı ve içtenliği ekleniyor. Otomobile valizlerimizi
yer leştiri yoruz. Güzergahımız Bilge Bağları’na. Gazanfer
Paşa yev’in yazlığında misafir olacağız. Bilge Bağları Azer‐
baycan’da yazlık bir semt. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolcu‐
luktan sonra Bilge Bağları’na varıyoruz. Gazanfer Bey’in
evinde Şamil Bey, Gülnaz Hanım, kızları Lale ve torunları
İlkin bizi karşılıyor. Bu ailenin Karabağ’daki Ermeni
işgalinden sonra Bakü’ye geldi ğini ve Gazanfer Bey’in
evinde çalışmaya başladığını öğreniyoruz.

Bizleri davet eden Prof.Dr.Gazanfer Paşayev, Irak– Türk‐
men folkloru üzerine uzman. İstanbul’da kurulu bulu nan
Kerkük Vakfı da Paşayev’in «Irak Türkmen Folkloru» isimli
kitabını neşretmiş. Bizim, Azerbaycan se ya hatimizin sebebi
de, Azerbaycan İlimler Akademi si’nin, Nizami Edebiyat En‐
stitüsü’nün Irak Türkmen Folkloruyla ilgili dü zen lediği,
Ulus lararası sempozyuma katılmak... Sempoz yumdan önce
Bakü’yü gezmek istiyoruz.

Sevgi Hudut Tanımaz
Bilge Bağları’nda erkenden uyanıyoruz. Temiz havada,

insanı fazla uyku tutmuyor. Bugün bizim için önemli bir
gün. Azerbaycan İlimler Akademisi, Nizami Enstitüsü’nce
düzenlenen, «Irak‐Türkmen Folkloru» konulu uluslararası
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sempozyuma katılacağız. Yola koyuluyoruz. Yol kenarında
DYP yazılı kulübeler dikkatimizi çekiyor. Ayrıca otomo‐
billerde DYP yazılı bandrollere rastlıyoruz. Mih man da ‐
rımız Bahtiyar’a soruyorum, «Bu DYP nedir?». «Devlet Yol
Polisi» diye cevap veriyor. DYP’nin bizde bir siyasi par‐
tinin adı olduğunu ifade ediyoruz. Azerbaycan İlimler
Aka demisi’ne toplantı saatinden önce ulaşıyoruz.

Toplantı salonunun duvarında, Fuzuli’nin, Niza mi’nin
ve Şehriyar’ın büyük resimleri asılı. Masanın üzerinde de
Kril alfabesi ile basılmış mukaddes kitabımız Kur’an‐ı‐
Kerim bulunuyor. Enstitü’nün dekanı Prof.Dr.Yaşar Ka ra ‐
yev, sem poz yumu yönetiyor. Türkmen kızı Banu Saatçi,
toplantının başlangıcında İstiklal Marşımızın tamamını
okuyor. Küçük Banu’nun; Türk’ün teslim olmaktansa
ölmeyi tercih e
iği günleri görkemli bir biçimde anlatan
ve tüm Türk toplumlarına örnek olması gereken dizeleri
okumasından herkes etkileniyor. Banu da bunun üzerine
duygulu birkaç horyat okumayı ihmal etmiyor.

Irak Türkmen Folkloruyla ilgili çalışmalarıyla ünlü
Prof.Dr.Gazanfer Paşayev, konuşmasında, «Maneviyya
a
bir olduğumuz, ama maddi cihe
en ayrı düştüğümüz,
kardeşlerimiz olan Irak Türkmenlerinin folkloru çok saf
kalmıştır. Kerkük’te küçelerde (sokaklarda) dolaştığı mızda
hep danıştım (söyleştim) temiz Türkçe konuşuluyor. Irak’‐
taki Türkmenle, Azerbaycan aynı halkız. Biz beraberiz.
Hakiki Türk men leriz» diyor.

Güney Azerbaycan’ın büyük alimi, Türkçe neşredilen
«Varlık» dergisinin naşiri ve başyazarı Dr.Cevat Hey’et de
tebliğinde «Irak Türkmenleri bizim halkımızın devamıdır.
Onlar kadar biz de Türkmeniz. Oğuzlar Müslüman olup
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İran’a geldikten sonra onlara Türkmen denildi. Azerbay ‐
can’da ve İran’da hüküm süren iki sülalenin adı Akkoyunlu
Türkmenleri ve Karakoyunlu Türkmenleri. Ben Irak Türk‐
menlerinden kendimi ayırmıyorum. Fuzuli ile kendimi
niye ayırayım. Fuzuli’nin ecdadı Selcuklularla beraber
Irak’a göç müştür. Bizim ecdadımız Selcuklulardır. Fuzu ‐
li’yi bizden saymak için onun diline bakmak yeter. Irak
Türkmenleri için, Azeri Türkmenlerinin Irak’taki sesi diye ‐
ceğim. Görünen köy kılavuz istemez» diye konuşuyor.

Evet, görünen köy kılavuz istemez. Türk dilinin gör kem li
şairi Fuzuli, Azerbaycan ve Irak Türkü için ne ifade ediyorsa,
Anadolu Türkleri için de aynı şeyi ifade ediyor. Büyük
şairimiz Fuzuli, Azerbaycan ve Irak Türkleri’nin ol duğu
kadar, Anadolu Türklerinin de görkemli bir yıldı zıdır.

Fuzuli’den, Türkmenlerin sesi ve nefesi olan horyatlar‐
dan da örnek veren Kerkük Vakfı Genel Sekreteri Doç.Dr.
Suphi Saatçi’nin tebliği büyük ilgi uyandırıyor. Saatçi,
«Türkmen edebiyatçılarının i
ifakla üzerinde durdukları
bir husus, gamın insanın en yakın dostu ve yardan daha
vefalı oluşudur» diye konuşuyor.

Yöneticilerin İnsanlık borcu
Doç.Dr.Mahir Nakip de tebliğine başlamadan önce,

«Şimdiye kadar Irak Türkleri’nin kültürü, folk loru, siyasi du‐
rumu hep Türkiye’de tartışılmıştır. Şimdi bu konu Azerbay ‐
can’da da tartışılıyor. Kültür olarak, coğrafya olarak,
Anadolu’nun bir parçası olan Irak Türkleri’nin iki anavatanı
vardır. Bunlardan biri Türkiye, diğeri Azerbay can’dır. Bizim
siyasi hudut tanımayan kültür bera berli ğimiz vardır» diye
konuştu. Doç.Dr.Nakip, tebliğini şöyle tamamladı:
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«Bin yıldan fazla bir süredir, Irak’ta ayakta duran Türk
kültürü büyük ölçüde zedelenmiştir. Geleceği ise tamamen
karanlıktır. Biz burada şu haklı temennimizi dile getirmek
istiyoruz. Başta musiki olmak üzere kültürel değerleri ko ‐
rumanın, mektepleştirmenin ve yaşatmanın siyasetle ilgisi
yoktur. Milli kültürleri korumak bütün siyasi idare lerin
insanlık borcu dur. Çünkü kültür medeniyeti oluşturur;
medeniyet de bütün insanlığın ortak malıdır.»

Sempozyumda, İrfan Ünver Nasreddinoğlu, Prof.Dr.
Mu harrem Kasımlı, Prof.Dr.Azad Nebiyev, birer tebliğ
sundular. Prof.Dr.Yaşar Karayev bu önemli tebliğlerin bir
kitap halinde neşredileceği müjdesini de verdi.

Bakü’de türkmen otağı
Azerbaycan Folklor Sarayı, önemli kültür merkez ‐

lerinden biri. Folklor Sarayı’nda, Irak Türkmen leri’ne ait bir
de «Türkmen Otağı» adı verilen merkez var, bu mer ke zi zi‐
yaret ediyor. Folklor Sarayı’nın hemen girişinde Dede Kor ‐
kut’un ağaçtan oyulmuş heybetli heykeliyle karşı la şıyoruz.
Türkmen Otağı, tamamen Türkmen eserleriyle do natılmış.
Girişinde Fuzuli’nin dev portresi bulunuyor. Türkmenler’in
büyük yazar ve folklor araştırmacısı Ata Terzibaşı’nın portre ‐
leri ile Irak Türkmen Folkloruna hiz met etmiş diğer yazar ve
ilim adamlarının resimleri duvar ları süslüyor.

Ünlü Türkoloğumuz Ord.Prof.Dr.Fuad Köprü lü’nün,
«Irak Türkmenleri, yeni Oğuzcanın Azeri lehçesini konu ‐
şan Türklerdir» sözü, yine Irak Türkmenleri’nden olan
Prof.Dr.İhsan Doğramacı’nın «Milletlerin türünü bildiren
en başta gelen husus, ha
a tek unsur evde konuştukları
dildir... Anamın, babamın, dedelerimin, nenelerimin evde
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konuştukları dil Türkçe idi...» sözleri, Latin harfleriyle
pano haline getirilerek Türkmen Otağı’nın duvarına asıl ‐
mış. Yine dile verilen önemi belirtmek için yazılan şu güzel
hoyrat da duvardaki seçkin yerini almış:

Dilim‐dilim,
Kes kavun dilim‐dilim.
Men dilimden vaz geçmem,
Olursan dilim‐dilim.

Türkmen Otağı’na Kerkük Vakfı Genel Sekreteri Doç.
Dr.Suphi Saatçi ve Doç.Dr.Mahir Nakip, yan larında ge‐
tirdikleri dergi ve kitapları hediye ediyorlar.

Azerbaycan’da düğün
Azerbaycan’da düğün geleneklerini hep merak etmi ‐

şimdir. Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in kızı Tera ne’nin toyuna
(düğününe) katılacağız. Hepimiz bu mutlu güne hazırız.
Bakü’deki Şadlık Çınar Sarayı’nda büyük tantana kopuyor
(büyük eğlence düzenleniyor). Azerbaycan’da kız düğünü ile
erkek düğünü ayrı yapılırmış. Yani önce kız tarafı dü ğü nü
yapar, bir hafta sonra da erkek tarafı düğün ya par mış. Biz kız
düğününe katılıyoruz. Gelinle damat muh teşem bir me ra ‐
simle düğün salonuna giriyor. Gelinin üzerinde mavi bir
gelinlik var. Soruyorum; «Burada gelinlikler mavi mi?» Kız
düğünlerinde gelinlik renkli olurmuş, erkek düğü nün de ise
beyaz. Sof ralarda hani derler ya kuş sütü eksik. Her kesin dü ‐
ğünü böyle iki kez mi yaptığını merak ediyorum. Maddi du‐
rumu iyi olanların böyle yaptığını, durumu iyi olmayanların
tek düğünle yetindiğini söylüyorlar. Düğün de oyunlar oyna ‐
nırken, meşaleler içersinde, tabakla pilav getiriliyor. Burada
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pilavın saygın bir gündemi var. Ancak düğünlerde ve bay ‐
ram larda yenirmiş. Pilav yemek proto kole tabi. En asil yemek
kabul edilen pilav, büyük dikkatle masalara dağıtılıyor. Üze ‐
rine konulan kavtulmuş kes ta ne ayrı bir tad vermiş. Hani bu
protokole değiyor yeniden pilavlar. Düğünde hep birlikte
eğleniyoruz. Tabii ki en çok da Banu, Aybala ve Gülbala. Bu
güzel Türkmen balaları, nefis oyunlarıyla düğüne renk katı ‐
yorlar. Gazanfer Paşayev ve eşi, ev sahipliğini en güzel şekil ‐
de yapmanın mut lu lu ğunu yaşıyorlar. Genç çifti kutlayarak
bu güzel tantanadan (düğünden) ayrılıyoruz.

Bilge Bağları’nda kaldığımız günler süresince geç saat ‐
lere kadar bizi duvarın üzerinde bekleyen ve geldiğimizi
görünce gözlerinin içi gülen İlkin’i hiçbir zaman unut ma ‐
yacağım. Azerbaycan’dan ayrılacağımız son gün, Şamil am ‐
caya, Gülnaz Hanım’a, Leyla’ya, İlkin’e bir hüzün çökü yor.
Sabahın erken saatinde demetlerle güller hazırlanmış, Türk
dünyasının her bölgesinde olduğu gibi, arkamızdan atılacak
su kovaya konulmuş. Kendi ailemiz gibi alıştı ğı mız bu güzel
insanlardan ayrılırken gözyaşlarımızı tuta mıyoruz, ama on‐
lara göstermemek için hemen arabamıza biniyoruz. İşte
şimdi bir Güney Azerbaycan türküsü geliyor aklımıza;

Ayrılık, ayrılık aman ayrılık,
Herbir der�en olur yaman ayrılık.

Qeyd: Qonaqların Həsən bəy Zərdabi, M.Ә.Sabir və Folklor Elm
Mərkəzində çəkdirdikləri birgə şəkilləri, eləcə də prof. Q.Paşayevin
şəkli və Folklor Elm mərkəzində Әta Tərzibaşı guşəsi adlanan şəkillər
məqalədə yer almaqdadır (Red.).
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Prof.Dr. Sübhi Saatçı

TÜRKMEN   DAĞARCIĞI’NDAN  BİR  KİTAP
GAZANFER   PAŞAYEV’İN   SEVDASI   ÖLÜNCEDİ*

İrak Türkmenlerinin folklorunu, gelenek ve göre nek ‐
lerini, türkülerini, hoyrat ve manilerini, bir gönüllü olarak
kardeş Azerbaycan dünyasına tanıtarak, önemli bir kültür
hizmetini yerine getiren gönüldaşımız, can dostumuz
Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in yeni bir kitabı daha çıktı: «Bu
Sevda Ölüncedi(r)». Kitabın adından da anlaşılacağı gibi,
aziz dostumuz Paşayev bir Kerkük manisinden ilham
alarak eserine giriş yapmış:

Bağdad yolu Gence’di,
Gülü pence pencedi
Deme gözden irağam
Bu sevda ölüncedi.

Bakü’de Latin harfleri ile yayımlanan (2001) kitabın
redaktörleri Bekir Nebiyev ile İsrafil İsrafilov, düzenleyi‐
cileri ise Hatire Beşirova ve Sedaget Hüsey nova. Paşayev
kitabına ilk olarak Irak’taki Türkmenlerle nasıl karşılaş tı ‐
ğı nı anlatarak başlıyor. Daha sonra bu insanların kültürüne
ve folkloruna duyduğu ilgi sonucu bu dünyanın bir parçası
oluşunu anlatıyor. Tanıştığı kişileri, yazar ve şairleri
anlatıyor. Orada yaşadığı unutulmaz günleri, başından
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geçen hatıraları, mektup ları, hakkında yazılan yazıları
sıralıyor. Irak Türkmen lerini Azerbaycan’a nasıl tanı
ığını
dile getiriyor. Kısacası Paşayev kitabında Ker kük’ün,
Erbil’in, Telafer’in, Tuzhurmatı’nın, Altunköp rü’nün, yani
bütün bir Irak Türk men diyarının sesini, kokusunu ve
sıcaklığını kardeş Azerbaycan dünyasına nasıl taşıdığını
hikaye ediyor. 

Kitapta ayrıca hatıraları daha da pekiştiren güzel ve
anlamlı fotoğraflar da yer alıyor. Böylece Paşayev’in hayat
hikayesinden bir kesit verilen kitap, aynı zamanda Irak
Türkmenlerinin kültür tarihine ışık tutmaktadır. Çünkü
Paşayev’in biyografisi ile başta Kerkük olmak üzere Irak’‐
taki Türkmen yerleşim birimlerinin folklor kimliği birbiri
ile özdeşleşmiştir. Birbirinin ayrılmaz bir parçası olan
Paşayev ile Irak Türkmen’i tek varlık haline gelmiş, bir‐
birinin adeta kaderi olmuşlardır. Bu bakımdan Türkmenler
Paşayev’i, Paşayev de Türkmenleri nasıl unutabilir? Bu
aşk, bu sevda ölene kadar sürecektir elbe
e... Onun için
kitabın adı da ne güzel yaraşmış: «Bu Sevda Ölüncedi».
Evet Kerkük sevdası ölene dek sürer de, Paşayev sevdası
sürmez mi? Elbe
e sürecek; ölene kadar değil, ölenden
sonra da sürecek ve yaşayacak. Neden mi; çünkü elimizde
bunun kitabı var. Bizler ölsek bile, kitaplar kalıcıdır. Bu
sevdayı gelecek kuşaklara da bu kitaplar taşır. Elinize, gön‐
lünüze sağlık sevgili Paşayev...
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Prof.Dr. Sübhi Saatçı

AZERBAYCAN’DAN  GELEN  DOST  SESİ*

İrak Türkmenlerinin can dostu ve aziz yoldaşı Prof.
Dr.Gazanfer Paşayev’den Kardaşlık’a çok sıcak bir mektup
geldi. İrak’taki Türkmenlerin ve ha
a Kerkük’ün Ba ku’ ‐
deki temsilçisi ve ha
a büyükelçisi, benim kanaatime Paşa ‐
yev’tir.

Paşayev’in Vakıf Başkanı İzze
in Kekkük’e gönderdiği
bu mektuptakı sıcak duyğuları, siz değerli okuyu cu la rı ‐
mızla da paylaşmak istedim. Onun için bu mektubu aynen
yayımlayarak, değerli dostumuz ve aziz kardaşımız Muh ‐
terem Paşayev’e, buradan binlerce sevgi və şükran yüklü
selamlar yolluyor, bütün can Azerbaycan’a Telafer’den
Mendeli’ye kadar kucak dolusu sevgiler sunuyoruz.

Sayın İzze
in Kerkük’e

Hörmetli İzze
in Bey,
Her defa «Kardaşlık» dergisinin yeni nömresini (sayı sı nı)

alanda, ilk olarak Size Yaradan’dan cansağlığı arzu layır am.
Sonra ise bütün işlerimi bir yana koyarak birnefese dergiyi
sona kimi oxuyuram. Bazen acılı‐şirinli göz yaşları tökürem.
Derginin son Nisan‐Zahiran 2003 sayı da istisna olmadı. Xü‐
susen Erşat Hürmüzlü,Professorlar Suphi Saatçi və Mahir
Nakip Kerkük seferleri baroedet yazıları meni haldan hala
saldı. Sanki men de onlarla birlikde Kerkük’i ziyaret etdim.
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İzze
in Bey, semimiyyetle deyirem, Sizin dergi bu elm
merkezinin göre bileceyi kadar büyük işlər görür. Derginin
her sayında sanballı elmi makaleler, tedqiqat işleri çap olu ‐
nur. Derginiz büyük bir nümune mektebine çevrilib. Men
professor Dr.Suphi Saatçi’ye «Terzibaşı’nın Ölümsüz
Külliyatı» makalesine göre derinden teşekkür ederim. Ata
Terzibaşı çox büyük alimdir. Suphi Saatçi onun yaradı cı lı ‐
ğına layiqince kıymet vermişdir. Çengiz Bayraktar’ın «Nes‐
rin Erbil» makalesi de çox metleblerden söz açır. Professor
Dr.Kamil Nerimanoğlu ile gönderdiyiniz kitabları aldım.
Çox çox teşekkür ederim.

İrak Türkmanlarının lehcesine hesr olunmuş luğet və
Suphi Saatçi’nin «İrak Türkmanları» kitabları çok gerekli
oldu. Menim 212 sayfadan ibaret «Kerkük dialektinin
fonetikası» kitabım çap olundu. En evvelde 316 sayfanı içine
alan «Kerkük Folklorunun Janrları» kitabım ışıq yüzü göre‐
cek. Kitabın redaktorları akademik Bekir Nebiyev ve pro ‐
fes sor Mahir Nakirdir. Milli Bilimler Akademimizde ise
büyük hecmde «Kerkük dialekti» kitabımız neşr olunur.
Kitablar inşallah eylül ayında elinize çatacak.

İzze
in Bey, «Altunkörpü» derginiz de her vaxt elime
çatır. Son sayda Suphi Saatçi qardaşımın «Münakaşa etmek»
makalesi gençlere yol göstermek, Osman Oğuz’un Azer‐
baycanla bağlı «Fevzi Ekrem Terzioğlu» makalesi genclere
örnek olmaq bakımından seçilir.

Xalqımız namine gördüyünüz büyük işler yolunda size
yeni uğurlar ve can sağlığı dileyirem.

Prof. Dr.Qazanfer Paşayev
16.08.2003‐cü il. Bakı
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Dr. İsa Kayacan

İRAK BİZE İRAK DEYİL*

Irak Türkmenlerinden, değerli dostum Şemseddin Kü ‐
ze ci’nin getirdiği kitaplardan birinin adı: «İrag bize irag
deyil». Kitabın hazırlanışında, Gazanfer Paşayev’in katkı ‐
ları ve emeği büyük.

Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi adına Azer‐
baycan Edebiyatı Müzesi’nde, Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in
şahsi kolleksiyonunda yeralanlardan yarar lanılmış, kitabın
sayfalarındakilerin genel görünümünün ser gilenmesi için.

2002 yılında Bakü’de basılmış. Katkıda bulunanların
sıralanışında; Beşir Nebiyev, İsrafil İsrafilov, Gülzar
İbrahim kızı, Mehebbet Mehdiyeva, Kemal Zeynalov isim‐
leri yer alıyor. Önsöz ve giriş bölümlerinde de İsrafil İs‐
rafilov, (MEA’nın Nizami Gencevi adına Azerbaycan
Edebiyatı Müzesinin Direk törü), Gülzar İbrahim kızı da bu
müzenin şube müdürü olarak imza koymuşlar.

İrak Türkmenelinin görüntüleri bölümünde, fo toğraf ‐
lar, görüntülü bilgi ve beldeler yeralıyor, bu bö lüm  de
görüşlerinden örnekler verilenler var. Bir sırala ma yap ma ‐
dan şöyle alıverdiklerimiz:

– Tarihi araşdıranda gördüm ki Güney Azer baycan, Ku ‐
zey Azerbaycan ve İrak Türkmenleri bir bütünün parça la ‐
rıdır (Haydar Aliyev, Azerbaycan Respublikasının Pre zi  denti
– Azerbaycan Cumhurbaşkanı).
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– Milleti temsil eden müşterek elametlerin başlıcası dil,
din, adet‐anane ve edebiya
ır (Mehmet Emin Resulzade).

– Halk dilinin bütün inceliklerini özünde yaşa dan Türk‐
men folkloru öyle bir hazinedir ki, burada halkını seven
herkes evezsiz inciler tapar (Gazanfer Paşayev).

– Kerküklülerle, Azeriler arasında hiçbir fark yoktur.
Var da çok cüzidir (M.H.Tehmasib).

– Irak Türkmenlerinin konuştuğu ağız, Türkçe nin Azeri
sahasına girmektedir (Prof.Dr. Hida yet Kemal Bayatlı).

– Fuzuli bütün Türk dünyasını birleştiren muci ze bir
şahsiye
ir (Ayaz Vefalı).

Görkemli Şahsiyetler, bölümünde gördükleri mizde bil ‐
gi ve belgelere dayanıyor efendim. Bu bölüm de de görüşler
var, imza sahipleri var ayrı ayrı. Buradaki sayfalardan da
aktarabildiklerimiz:

– Bizim Türkmen lehcesi, Azeri lehcesine Türk lehcesin‐
den daha yakın, belki de ikiz gardaşlar olmakla beraber
(Eta Terzibaşı).

– Irak Türkmen folklorunun toplanması, neşri ve tetki ‐
ka tı yirminci asrın 50’nci yıllarında başlamıştır (Gazanfer
Paşayev).

– Her bir millet kendi tarihine güvenerek öyünür. Tarihi
bilinmeyen bir milletin gele ceği de belli olmaz (Fövzi
Ekrem Terzioğlu).

– Doktor Sinan Seid’in «Irak Türkmen Matbuatı ve
Ebedi Meseleler» adlı Azerbaycan’ca yaz dığı eseri, Irak
Türkmen Edebiyatı, kültürü, dili ve matbuatına ışık tutan
önemli bir eserdir (Abdüllatif Benderoğlu).
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– Kadın şairlerimizin yaşta en küçüğü, sana
a ise en
büyüğü, daha doğrusu, Irak Türkmen şairleri arasında ser ‐
best şiir yazanların en meşhuru, şüphesiz ki, Erbilli bayan
Nesrin Eta Erbildir (Eta Terzibaşı).

– Hayran kaldığım Nizami Edebiyat Müzesi’nde «Irak
Türkmenleri» ile ilgili bir birim oluştu rulması beni çok
memnun etmiştir. Bu müze ile Paşayev sadece Azerbaycan
ve Irak Türk men leri için değil, Türkiye, ha
a Türk dünyası
için hizmetde bulunmuştur (Prof.Dr.Ün ver Nasreddi noğlu).

– Derk e
im ki, Kerkük sevdası ölüncedir (Prof.Dr. Ga ‐
zanfer Paşayev).
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Dr. İsa Kayacan

PROF. DR. GAZANFER   PAŞAYEV   VE 
BU SEVDA   ÖLÜNCEDİ *

Azerbaycan’da yaşamakta olan, Prof.Gazanfer Paşayev,
Irak Türkmenleri için önemli, kalıcı ve anlamlı hizmetler
ortaya koyuyor. Bunların başında yayın çalışmaları ger çek ‐
leştirilen kitaplar var. Bu konuda, Kerküklü şair ve yazar
dostumuz Şemseddin Küzeci, «Azerbaycan’ın değerli ay ‐
dını Prof.Dr.Gazanfer Paşa yev’in, Türkmen kültürüne ger ‐
çekten büyük hizmeti geçmiştir. O, Türkmenlerin elçisi
makamında görülmek tedir» diyor.

Gerçekten, Gazanfer Paşayev, Irak Türkmenleri için yap ‐
tığı araştırmalarıyla, yazdığı eserleriyle, inceleme ve folklor
alanındaki gayretleriyle Türkmen folklorunu ve edebiyatını
Azerbaycan ve Türk dünya sına tanıtma konu sun da oldukça
başarılı olmuş, ortaya önemli çalışma satır başları koyarak,
bu alandaki otoriteliğini kabul e
irmiştir. Kutluyoruz.

Elimde 376 sayfalık bir kitap var. Adı: «Bu Sevda Ölün ‐
cedi». Yazarı: Prof.Gazanfer Paşayev. Bakü’de 2001 yılında
basılmış. Bekir Nebiyev, İsrafil İsrafilov, Hatire Beşirova, Se ‐
daget Hüseynova’nın katkıları olmuş kitabın yayın la nışında.
Hatire Beşirova, Kerkük Sevdası üzerinde duru yor kitabın
girişinde ve uzunca. Bir yerinde, «Prof.Ga zan fer Paşayev,
Avrupa, Amerika ve şark halklarının edebiyat la rını, me de ‐
niyetlerini derinden benimsemiş bir araştırıcıdır» diyor.
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Prof.Paşayev’in öz ana dili yanında, Rus, Türk, İngiliz
ve Arap dillerini de mükemmel şekilde konuştuğunu öğ ‐
re niyoruz. Fotoğraflarla da zenginleştirilen «Bu Sevda
Ölüncedi» adlı kitap, Şemseddin Küzeci dostum tarafın ‐
dan (iade kaydıyla) getirildi.

Prof.Gazanfer Paşayev 1962 yılında, Azerbaycan Peda ‐
go ji Diller Enstitüsü’nün İngiliz ve Azerbaycan Dilleri Fa kül ‐
tesi’nden mezun olmuş. Yüzlerce öğren cinin yetiş ti ril mesine
öncülük etmiş. Yine yüzlerce makalesiyle, gazetelerin, dergi‐
lerin sayfalarındaki sü tun larında okurlarıyla buluşmuş.
Paşayev’in imzasıyla 119’ncu sayfadan bize seslenen bir şiir.
Birlikte okuyalım:

Dağlara govla meni,
Kekliyem, ovla meni,
Geceler sinen üste,
Gündüz bu ovla meni.

Burdan Tebriz görünür,
Teppesi düz görünür,
Qız, güzgünü neynirsen,
Üzünde üz görünür.

Bağça bayırçün ağlar,
Heyva natıyçün ağlar,
Qarlı dağ güneşiyçün,
Könül yarıyçün ağlar.
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Anlatımdaki samimiyet, gerçeğin dile geti rilişindeki,
ortaya konuluşundaki ustalık gözden kaçmıyor değil mi?
Şemseddin Küzeci’nin Gazanfer Paşayev’e seslenişiyle
noktamızı koyalım istiyorum:

O bizim şanımızdır,
Damarda kanımızdır,
Türkmenlerin elçisi,
Bedende canımızdır.
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Prof.Dr. Celal Ertuk

AZӘRBAYCAN  İKİ 
VӘTӘNİMDӘN  BİRİDİR

Həmin günü, saat 11.00‐da Doğramacını və Türkiyə
heyətini Türkman folkloru mütəxəssisi professor Qəzənfər
Paşayevin hazırladığı maraqlı bir proqram gözləyirdi.
Azərbaycanlıların «İçərişəhər» dedikləri və Kərkük, Әr bilin
qalayçı məhəlləsini xatırladan bir evə gəldik. Bu folklor
prinsipləri əsasında təmir edilmiş, bəzədilmiş və qa pı sına
da «İraq‐türkman Ocağı» lövhəsi asılmış bir bina idi. Zurna
və dəf sədaları altında bu otağa daxil olduqda hər kəsi
duyğulandıran, coşduran bir tablo gözlər önündə canlan ‐
mağa başladı. Evə böyük bir qapıdan girilirdi. Addımımızı
içəri qoyar‐qoymaz əllərində tar, kamança olan, azəri milli
geyimli böyük bir folklor dəstəsi, qrupu, «Çaxmağı çax,
çırağı yandırmamışam», «Evlərinin önü yonca» mahnılarını
çalıb‐oxumağa və oynamağa başladılar.

Başqa bir küncdə yenə bir milli musiqi dəstəsi dur muş ‐
du, onlar Kərkük və Әrbilin çox sevilən «Qalanın dibində
bir daş olaydım» mahnısını oxumağa başladılar.

Proqram son dərəcə dinamik, təsiredici, həsrət dolu his ‐
lərlə davam edirdi. Doğramacı bu səs, söz və nəğmələrlə
bəzənmiş səhnələr qarşısında, dərin bir səssizliyə dalmışdı
və xatirələrin həzin səsləri altında ruhunu dinlədirdi.
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Hamımızı ağuşuna alan bu hislər Doğramacını illərin,
ayların dolaylarına götürmüşdü. Bir an içində ətrafda nə var ‐
sa hər bir şey buxarlanmış və bir səs tellərinin quca ğın da yer‐
göy Kərkük, Әrbil olmuşdu. Doğramacı hislər alə mində idi.
Damarlarında həsrət qanı sürətlə hərəkət edirdi. Bu
anlatılmayan və anlaşılması mümkün olmayan bir hal idi.
Səyahətimizin ən anlamlı, ən məstedici səhifələrini dolduran
səslər, nəğmələrlə dolu səhnələr, türk dünya sının tək bir qəlb
olaraq vurduğunu bir daha real dəlillərlə isbatlayırdı.

Həyəcan dalğaları, hərarət sürətlə artmaqda, daşmaqda
idi. Evin muzey olaraq ayrılan yerinə gəldikdə Doğramacı
bir başqa sürprizlə qarşılaşdı. Sazlı bir qadın aşıq Doğ ‐
ramacının bir neçə il əvvəl Әrbil üçün yazdığı şeirləri aşıq
havası tərzində çalıb‐oxuyurdu:

Gedin dostlar gedin, doğulduğum yerə,
Әrbil qalasında mor sünbül vardır.
Kunyanın içində axar bir dərə,
Dərə kənarında sarı gül vardır.

Bu qadın xalq şeirini sazının tellərində ustalıqla dil ‐
ləndirirdi. Dostluq və qardaşlıq havası əsdirən bu səhnələr
Doğramacını yaman coşdurmuşdu. Xalqdan gələn, xalqın
iyisini verən bu ssenarilər həqiqətən çox anlamlı idi. Hoca
bəy saz şairəsini qucaqlayaraq təbrik etdi.

Türkmənli evini gəzməyə davam edirdik. İç‐içə iki otaq
geniş bir salonu xatırladırdı. Qarşıya çıxan ilk bölümdə
İraq türkləri mövzusunda bu günə qədər müxtəlif dillərdə
nəşr olunmuş bütün kitab və jurnalların sərgisi vardı. Bu
ota ğın ən geniş divarında isə Azərbaycanın məşhur
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rəssamlarının fırçalarından çıxan Doğramacının, Ata Tərzi ‐
başının, Sinan Sə i din və Әbdüllətif Bəndəroğlunun yağlı
boya portretləri yer almışdı. Başqa bir bölümü isə İraq
türklərinin dilindən düşməyən və illərlə uğrunda can ver ‐
dik ləri bir hoyrat bəzəyirdi:

Dilim, dilim,
Kəs kavun dilim, dilim.
Mən dilimdən vaz keçməm,
Kəsilsəm dilim‐dilim.

Tanınmış Azərbaycan şairi Hüseyn Kürdoğlu bu şeirləri
ilə Doğramacını salamladı:

Səksən illik zirvəsində ömrünün,
Bizim qardaş elimizə xoş gəldin.
Vəcdə gəlir bu torpağa gələnlər,
Bülbül olub, gülümüzə xoş gəldin.
Bayrağımız şəfəq saçıb yellənir,
Yol üstündə söyüd qızlar tellənir.
Sinəmizdə Kərəm sazı dillənir,
Sazımıza, telimizə xoş gəldin.

Bir tarixdir hər saatın, hər anın,
Təbəssümün – dərdimizə dərmanın.
Gör nə vaxtdan bəslənirdi qurbanın,
Günümüzə, elimizə xoş gəldin.

Şeiri, sazı və sözü ilə xalqın içindən çıxan, xalqın istə ‐
yini təmsil edən bu şair‐aşığın söylədikləri xoşbəxt bir
qardaşlıq salamı idi.
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Evi gəzməyə davam edirik. Qarşımıza çıxan otağın qa ‐
pısında «İhsan Doğramacı Otağı» yazılmışdır. İçərisi ən
qiymətli xalçalarla bəzənmişdir. Qəzənfər Paşayev Doğ ra ‐
macıya tərəf çevrilib dedi: «Bu otaq sizindir və hər vaxt
sizin olacaqdır». Doğramacı cavab verdi: «Buranı kitab ‐
xana etmək mümkün dürmü?» Eyni zamanda bir kimsəyə
hiss etdirmədən yardım olaraq dəyərli bir bəxşişi səla hiy ‐
yətli şəxslərə təqdim etdi.

Qəzənfər Paşayev bu yerin həm maddi və həm də mə ‐
nəvi memarı idi. Hər şey onun əsəri sayılırdı. Tabloların,
rəsmlərin, bəzənmiş salonların, təmir işlərinin xərcini özü
çəkmişdi. Muzeyi əhatə edən kitabları o, Türkiyədən və
İraqdan gətirmişdi. Bir həsrət musiqisi altında saz şairi
Hüseyn Kürdoğlunun şeirləri elə bil bir sənət ziyafəti təsiri
bağışlayırdı. Bu mənzərədən xeyli xoşbəxt olan Hoca bəy,
sanki göylərdə üzürdü, elə bil bir sehrli yelləncəkdə otur ‐
muşdu.

Әrbildə göz açıb dünyanı gördün,
Cənnətdir cocuqluq Әrbilin sənin.
Hələ də söz koşur o gülüstana,
İçində bir qəmli bülbülün sənin.

Orda Bayatında ocaq izi var,
Qışlaq düşərgəsi (keçici yurt), yaylaq izi var.
Orda Füzulinin ayaq izi var,
Gör harda göyərdi sünbülün sənin.

Qardaş, biz mehmanıq, o da sənindir,
Bakını bürüyən səda sənindir,
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Xəzərcə sevinsən, o da sənindir.
Nə göyçək (gözəl) bəzənib sahilin sənin.

Ustadlar ustadı, ey ulu hoca,
Səxavət xanısan, məqamın uca,
Loğman o kəsdir ki, müşküllər aça,
Türkün qayğısıdır müşkülün sənin.

Buludlar üstündə quş kimi uçan Hoca bəyə, bir TV
müx  biri yaxınlaşıb bunu soruşdu: «İkinci vətəniniz Azər ‐
bay canda 80 illik doğum gününüzün bayram edilməsini
necə qarşılayırsınız?» Doğramacı bu suala çox mənalı və
dü şündürücü cavab verdi: «Azərbaycan mənim ikinci və ‐
tə nim deyildir. O mənim iki vətənimdən biridir. Öz və tə ‐
nimdə doğum ilimi keçirməm qədər də real və təbii bir şey
ola bilməz».
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Prof.Dr.Sübhi Saatçı

TEZGAHTA YIĞILAN KİTAPLAR*

1. Paşayev’in İki Eseri
Bütün çalışmalarını Irak ve özellikle Kerkük Türkmen

folklorunun araştırılmasına hasreden Prof.Dr.Gazanfer Paşa ‐
yev’in iki yeni eseri yayımlanmıştır. «Kerkük Folklo runun
Janrları» adını taşıyan ilk eseri Elm (İlim) Neşri yat’ tan (Bakü,
2003) çıktı. 320 sayfa tutan eserin ilmi re dak siyonu Bekir
Nebiyev ile Mahir Nakip tarafından yapılmıştır. 

Kitap, Prof.Dr.Mahir Nakip’in «Abide Bir Eser» yazısı
ile okuyuculara takdim edilmiştir. Giriş kısmından sonra
1. Bölüm Merasim folkloruna ayrılmıştır. Bu bölümde ilkin
janrlar (türler), inançlar, yemindler (antlar), dualar ve bed‐
dualar (alkış ve kargışlar), fallar, halk merasim ve nağme le ‐
ri, dini bayram ve nağmeleri, meişet merasim ve nağ meleri,
yas merasim ve nağmeleri, toy (düyün) merasim ve nağ ‐
meleri yer almıştır.

İkinci bölümde lirik türlere yer verilmiştir. Bu bölümde
hoyrat ve maniler, halk mahnıları ve onların poetik me tin ‐
leri, halk türküleri, beşik nağmeleri ve bayatı‐tapmacalar
alt başlıkları oluşturmuştur.

Üçüncü bölüm epik türleri kapsamaktadır. Burada na ‐
ğıllar (matallar/masallar), atalar sözleri ve meseller, tap‐
macalar, latifeler ve destanlar sıralanmıştır. Eser netice,
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yazarın bastırdığı kitaplar ve
kaynaklar ile son bulmak tadır.

Paşayev’in bu eseri, hatır la ‐
nacağı üzere, ilk olarak Ker kük
Vakfı yayınlarının birincisi ola ‐
rak çıkmıştı. Kısa süre için de
mev cudu tükenen bu esrin tek ‐
rar basılması, kitaba karşı duyu‐
lan ilgiyi karşılayacak yararlı bir
hizmet olmuş tur. Yazarın pro‐
fesörlük tezi olan eser, büyük
bir emek mahsulü sayılır. Ça ‐
lışkan ve meraklı bir ilim adamı
olan Ga zanfer Paşayev’i kut‐
luyor ve Kerkük Türkmen Folkloru’na verdiği hizme
en
dolayı da sevgi ile selamlıyoruz. 

2. Kerkük Dialektinin Fonetikası
Paşayev’in yayımladığı ikinci eser, «Kerkük Diyalek‐

tinin Fonetikası» adını taşıyor.
Elm Nəşriyat’tan (Bakü, 2003) çıkan eser, Türkmen böl ‐

gelerinde yapılan derlemeler incelenerek hazırlan mıştır.
Derleme yapılan Türkmen şehir, ilçe, nahiye ve köyler
şunlardır: Altunköprü, Bilava, Karatepe, Kızlarbat, Dakuk,
Amirli, Erbil, Yengice, Kerkük, Kifri, Mendeli, Ömer Men ‐
den, Tazehurmatı, Tuzhurmatı, Telafer, Üçtepe ve Hanekin. 

Eser, Giriş’ten sonra 3 bölümden oluşmaktadır. Kerkük
ve diğer yörelerdeki Türkmen ağızlarının özel liklerinin in ‐
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celendiği eserde ayrıca metinler verilmiştir. Metinlerde
fıkralar, tapmacalar (bilmeceler), bed‐dualar, yemindler
(and), salamlar, atalar sözleri, bayatılar, sazlamalar ve
manzum halk hikayeleri yer almaktadır.

Bu eserde de Paşayev, büyük bir yorgunluk ürünü
olarak Irak Türkmenlerinin ağız özellikleri yanında, halk
edebiyatına dair metinleri de bizlere kazandırmıştır.

Paşayev’in derlediği güzel hikayelerden birini, genç
kuşaklara örnek olsun diye buraya aktarırken, Gazanfer
Paşayev dostumuzu da en içten duygularla kutluyoruz.

Olar ekti biz yedix
(Altunköprü’de Remzi Köprülü’den derlenen bu hikaye halk

ağzı ile verilmiştir.)
Biz iki arxadaşıydıx. Bir çola (mehelle) xaxı. Birimizin

adı Yavuz, birimizin adı Cengiz. Menim Cengiz’iydi,
yoldaşımın Yavuz. Bir gün barabar ge
ix su başına.

Orda gördüx çox yoldaşlarımız oynıllar. Kimi «qaşa‐
qaşa» oynırı, kimi «gülle‐gülle» oynırı, kimi çimiri, o bir‐
siler birbiryeriyden şaqa ediller. Hezz etmedix olardan.
Dedim, arxadaş, Yavuz, ge gedeğin bağa. Dedi, yalla
gedeğ, bir deqqe bıların şeylerinnen‐işlerinnen xılas olax. 

Ge
ix biz bağa. Gördüx bir qoca adam elinde bir bel yer
qazırı.

Dedix: Emmi quvvatıy olsun.
Dedi: Sağ olasız.
Dedix: Neynisen?
Dedi: Bu xurma ağacını ekirem.
Ey dedix: Seniy yaşıy ne ğarta olu?
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Dedi: Menim yaşım seksenbeş olu.
Dedix: Bu ağaç neçe ilde başa geli?
Dedi: Bu ağaç on ilde başa geli
Dedix: Emmi, sey ömrüyi qaldırıpsay, istirsen on ilden

sora bunun barın yesen?
Dedi: Yox, oğlum. Olar ekti biz yedix. Biz de ekeğin biz‐

den sorakilar yesin. Bu bize çox xoş nesihet geldi. Mennen
Yavuz döndüx memlekete. Dedix, biz de qoca kimin nece
özünnen sorakiları düşünüptü? Gerek özümüzden soraki ‐
ları düşüneğin.
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Erşat Hürmüzlü

AZERBAYCAN  İLE  KUCAKLAŞMAK*

Çalışma hayatım, yıllar boyunca dünyanın beş kıtasın da
bir çok ülkeye demir atmama sebep olmuş, ancak içim de bir
burukluk, bir ukde kalmıştı: Azerbaycan’a uza na mamıştım.

Halbuki Bakü’de geçirdiğim bir kaç gün, yıllar yılı neleri
kaybe
iğimi bana açıkça göstermişti. Azerbaycan’a gidip
Gazanfer Paşayev ile görüşmemek, Azerbaycan’ı gör memiş
olmak demektir. İşte bu bağlamda, Gazanfer Muallim’in o
güler yüzü ve tatlı sözü, Azerbaycan’ı yaşa dı ğınızı size
kanıtlıyor. Kerküklü olupda Gazanfer Bey’i şahsen olsun,
giyaben olsun tanımamış birisini düşü ne mi yorum. O ki
rahmetli Yaşar Karayev’in tabiriyle: «Bizim için Irak, Fuzuli
Kerbela’dan başladığı kimi, Kerkük de Ga zanfer Paşa yev’ ‐
den başlar» denilecek kadar Kerkükle içiçedir.

Biz bunları anıp dururken ayrılacağımız gün kendisine
inanamayacağını söylediğim bir olayı aktarmıştım. O gü nün
sabahı, Çocuk Nevroloji hastanesi Baş Hekimi Dr.Me herrem
Senanoğlu Sadıkov ile tanışmıştım. Benim Ker  küklü oldu ‐
ğumu duyunca, kendilerinin Kerkük’ü Gazanfer Muallim’in
kitaplarından tanıdığını söylemiş ve eklemişti: Aslında siz
Gazanfer Bey’e de ep iyi benziyorsunuz!

Bakü’nün sadece dostlarıyla değil, tarihiyle ve kültü rüy ‐
le de haşir neşir olmak var. Şehitler Hıyabanını (Anı tı nı) zi‐
yaretimizde Bakü Kuşatması ve müharebesinde ve Ka �as
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cephesinde can veren Irak Türkmenlerinin Azerbaycanlı
soydaşlarıyla yan yana yatmalarını ibretle izledik. Devlet
büyüklerine ayrılan görkemli mezarlıkta, hayatında ken‐
disini görmemin nasip olmadığı, Azer baycan’ın ilk
Cumhurbaşkanı ve Halk Cephesi lideri rahmetli Ebul Fez
Elçibey’in mezarı başında asılı olan döviz insana güç
katıyordu: Burada Şerefli Bir Türk Askeri Yatır.

Sayın Aliyev’in rahmetli eşi Zarife Hanımın mezarı
başında geçirilen lahzalardan sonra uzanan yol bizi gençlik
yıllarına götürüyordu. Azeri dostumuz, bize Leyla Be‐
dirbeyli’nin mezarını gösterince dudaklarımdan nostalgik
bir şekilde: Arşın mal alan! Sözleri dökülüyordu. Gençlik
yıllarımızda Bedirbeyli aracılığıyla Azerbaycan’la tanıştı ‐
ğımız film.
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Yol uzuyor ve bir ömre sığdıramadığımız Azerbay ‐
can’ın kültür, edebiyat ve musiki hazinesi canlanıyordu.
Reşit Behbudov, Bülbül, Halil Rza Ulutürk ve Yusuf Se ‐
med oğlu gibi zirveler.

ANS televizyonunda çıktığımız canlı yayında, sunucu
kardeşlerimiz bizim meselelere ne kadar vakıf olduğunu
görmek bizi şaşırtmadı. Irak konusu ve Irak Türkmenle ‐
rinin son oluşumlardan dışlanmasının sebepleri çok ciddi
bir şekilde irdeleniyordu. Benim büyük şansım, Gazanfer
Paşayev’in bu canlı yayında konuyu o güzel ve akıcı üs‐
lubuyla anlatmasıydı. Hele bir cevabı vardı ki, kulaklara
küpe olmalıydı. Sunucu arkadaşımız ona yönel
iği bir so ‐
ruda, bir Türkmen örgütünün temsilcisiyle görüşüp talep‐
lerini sorduğunda, başkanlarının Azerbaycan’a davet
edilmesini istediklerini söylediğini ve bu hususta neler
düşündüğünü soruyordu.

Paşayev dedi ki: Bizim ilişkilerimiz şimdi başlamı yor
ki. Burada ilk Arapça radyo yayınının kurucusu Kerküklü
olan rahmetli Sinan Sait’ti. Irak türkmenlerinin bir çok
öğrencisi Azerbaycan’da tahsil görmüştü, Azer bay can lı
araştırmacılar Irak’ta Fuzuli’nin ve Nesimi’nin anma tören‐
lerine katılmıştı. Bu ilişkiler daha da artırılmalı ve kültür
alışverişi devam etmeliydi.

Irak Türkmenlerinin can damarı Bakü’nün her soka ğın ‐
da a
ığı gibi bir de Irak‐Türkmen ocağında düğümleniyor.
Edebiyat müzesinin görkemli binasının çok müteber bir
köşesinin tahsis edildiği bu sergi, Irak Türkmenleri ile
Azerbaycan kültürü arasında ciddi bir köprüdür.
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Kerkük’ten ayrı kalanlar belki bazı neşriyatı takip
edememişler ve genç nesillerin Bağdat’ta, Kerkük’te ve Er‐
bil’de yayınladığı bazı eserlere ulaşma fırsatını yakalama ‐
mışlardır. Ancak bunların çoğunu orada, o sergide yan
yana görmek mümkündür. Gerçekten oraya girince sanki
kocaman bir aynaya bakıyormuşsunuz gibi kendinizi
görüyorsunuz.

Azerbaycan’dan ayrılmak zamanı gelince milletvekili,
Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası edebiyat müzesi di‐
rektörü sayın Rafael Hüseynov o gece Bakü’den ayrıla ca ‐
ğımı öğrenince neden bu kadar kısa süre kaldığımı soruyor
ve Azerbaycan’ın 18 asır şairlerinden Ağabeyim Hanım’ın
günümüze intikal eden iki mısrasını okuyordu:

Efsus ki yarim gece geldi gece gi�i,
Hiç bilmedim ömrüm nece geldi, nece gi�i.

«Yahşi yol», dediler ve beni yolcu e
iler, «yine gel»,
dediler. Ben de «Allah izin verirse yine geleceğim ama,
Kerkük’te de buluşacağız» dedim.

Qeyd: Məqalədə Fəxri Xiyabanda Rəşid Behbudovun və Elçibəyin
abidələri Azadlıq meydanı və Sovetlər evinin, eləcə də Әrşad Hürmüz ‐
lü və Q.Paşayevin şəkilləri verilmişdir.
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Prof.Dr.Mustafa Arqunşah

KERKÜK AĞZININ SES BİLGİSİ*

Gazanfer Paşayev, «Kerkük Dialektinin Fonetika sı», Elm
neşriyatı, Bakı, 2003, s. 212.

Kerkük ağzıyla (Irak Türkmen ağzı) ilgili yayınlar Irak,
Türkiye ve Azerbaycan’da yapılmaktadır. Azerbay can’da
ilk defa Kerkük ağzını konu alan bilimsel bir yayın çıktı.
Bakü’de yayımlanan Kerkük folkloru ve edebiya tıyla ilgili
bütün eserler gibi bu da Gazanfer Paşayev’e ait. Irak’ta ise,
makaleler dışında, Abdüllatif Benderoğlu’nun «Irak Türk‐
men Dili» (Bağdat, 1989) adlı eseri büyük bir boşluğu
doldurmaktadır. Türkiye’de yapılanları yeterli görmek
mümkün değildir. Fakat karşılaştırdığımızda bu ağızla ilgili
en çok çalışmanın yine Türkiye’de yapıldığı görülmektedir.

Kerkük ağzıyla ilgili Türkiye’de
yapılan bazı çalışmalar:
1979 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümünde Kerkük ağzıyla ilgili üç doktora tezi yapılmış,
bunlardan yalnız Hidayet Kemal Bayatlı’nın çalışması
basılmıştır: Hıdır Çoban, «Irak‐Türkmen Ağızları»;
Hüseyin Şahbaz, «Kerkük Ağzı»; Hidayet Kemal Bayatlı,
«Halk Şiirinde Irak‐Türkmen Ağzı Dil İncelemesi» (baskısı:
«Irak‐Türkmen Türkçesi», Türk Dil Kurumu, Ankara, 1996,
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XX + 410 s.). Habib Hürmüz lü’nün hazırladığı «Kerkük
Türkçesi Sözlüğü»nde (Kerkük Vakfı, İstanbul, 2003),
Kerkük ağzı gramerine yer vermiş ve burada ses ve şekil
bilgisi bol örnekli olarak anlatılmıştır.

Yukarıda adları verilen ikisi basılmış, ikisi basılmamış
dört çalışma dışında, Sade
in Buluç, Ahmet Bican Ercila‐
sun, Hidayet Kemal Bayatlı ve Hamza Zülfikar tarafından
yayımlanmış birkaç makale vardır: Sade
in Buluç,
«Kerkük Hoyratlarına Dair», Reşid Rahmeti Arat İçin,
TKAE Yay., Ankara, 1966, 142‐154; «Kerkük Hoyrat ve
Manilerinde Başlıca Ağız Özellikleri», XI. Türk Dİl
Kurultayında Okunan Bilimsel bildiriler 1966, TDK Yay.,
Ankara, 1968, 109‐119; «Hanekin (Irak) Türk Ağzı Üzeri ‐
ne», I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1973;
«Tellafer Türkçesi Üzerine», TDAY‐Belleten 1973‐1974,
TDK Yay., 1974, 49‐57; Ahmet Bican Ercilasun, «Irak
Türkleri Dil ve Edebiyatı», Türk Dünyası Üzerine İn‐
celemeler, Akçağ Yay., Ankara, 1993, s. 111‐124; Hidayet
Kemal Bayatlı, «Irak (Kerkük) Türkçesi» Kerkük, S. 2, Ocak
1991, 17‐18; «Irak‐Türkmen Türkçesi Sözlüğü’ne Dair Bir
Çalışma», Kerkük, S.13, 14, 15‐16, 17 (1993‐1995); Hamza
Zülfikar, «Irak Türkmen Türkçesi ve Sorunları», Türk Dili,
S. 615 (Mart 2003), 227‐238.

Irak’ta yapılan dil çalışmaları içerisinde Abdullatif
Benderoğlu’nun Irak Türkmen Dili (Bağdat, 1989, 370 s.)
adlı çalışması bilimsel değer taşımaktadır.
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Kerkük Diyalektinin Fonetikası:
Bir Rus şirketinin İngilizce mütercimi olarak 1960’lı ve

70’li yıllarda altı yıl Kerkük’te yaşayan Gazanfer Paşayev,
1968‐2003 yılları arasında Kerkük (veya Irak Türkman) folk ‐
loru, edebiyatı ve dili üzerine toplam on dört kitap ya ‐
yımlamıştır. Bunlardan yalnız birisi Kerkük ağzı üzerinedir.
Diğerlerinin tamamı Kerkük folkloru ve ede biya tıyla ilgilidir.
«Kerkük Diyalektinin Fonetiği» adlı bu eser 1969 yılında
Paşayev tarafından Bakü’de «namzet lik tezi» olarak savu nu ‐
larak kabul edil miş, ancak 2003 yılında yayımlanma imkanı
bulmuştur.

Paşayev, diğer kitaplarında olduğu gibi, bu eserinde de
«Türkmen» kelimesinin etimolojisi üzerinde uzun uzun
durmaktadır. «Türkmen» kelimesinin Türkmenistan’da ya ‐
şa yan Türkmenleri anla
ığını, oysa eski tarihlerden iti ba ‐
ren kaynaklarda Azerbaycan, İran ve Irak’ta yaşayan Türk
soylu halka «Türkman» denildiğini, her iki halkın dili nin
bir‐birinden farklı özelliklere sahip olması yüzün den or‐
taya çıkan karışıklığı önlemek için «Türkman» söyle yişinin
tercih edilmesi gerektiğini ısrarla vurgula mak tadır.

Yazar bu kitapta Türkmenistan ve diğer Orta Asya ül ‐
kelerinde yaşayan Türkmenlerin diliyle Irak Türk menleri
ve Azeri Türklerinin dilini karşılaştırır ve arala rında önem ‐
li yedi fark bulur. Sonuçta da «Azerbaycan dili ve Kerkük
diyalekti fonetik, gramatik kuruluşuna ve leksik hususiyet‐
lerine göre üst üste düşüyor.» (Paşayev, 18‐19) der. Eserde
bu karşılaştırma Türkiye Türkçesiyle de yapılır. Birbirine
benzer birçok yönler bulunmasına rağmen farklılıklar da
tespit edilir.
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Burada bir gerçeği de unutmamak gerekiyor. Irak Türk‐
menlerinin yazı dili Türkiye Türkçesidir. Orada çıkan ga ‐
ze te ve dergiler ister arap harfli, isterse latin harfli basılsın
(mesela  Kardaşlık dergisi Temmuz 1964‐Ağustos 1971
arasında bazı sayfalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin latin al‐
fabesiyle yayımladı.) Türkiye Türkçesi yazı diliyle yayım ‐
lanmıştır.

Elimizdeki kitapta ağırlıklı olarak, Kerkük’te konuşulan
dilin Azerbaycan Türkçesinin bir diyalekti olduğu konusu
üzerinde durulmaktadır. Çalışmada bu ağzın (diyalekt)
kendine has ses özellikleri incelenmiş, yakın bulunduğu
Azerbay can’ın güney ve doğu ağızlarıyla karşılaş tırıl mış ‐
tır. Ker kük ağzının ses hususiyetleri tarihi ve çağdaş Türk
lehçeleriyle de karşılaştırılmıştır (s. 3).

Yazar, Azeri Türkçesinin bir kolu olarak gördüğü Ker ‐
kük ağzının Azerbaycan edebi dilinin tesir dairesinin
dışında kalması sebebiyle eski devirlere ait dil özelliklerini
daha iyi koruduğunu, bu yüzden Kerkük ağzının bütün
teferruatıyla ortaya çıkarılmasının Azeri Türkçesinin tari‐
hinin öğrenilmesi meselesinde önemli bir rol oynayacağını
belirtmektedir.

Kerkük ağzı üzerinde yapılan çalışmaların hemen he men
tamamında bu ağzın Azeri Türkçesinin bir kolu ol du ğu so ‐
nu cuna varılmaktadır. Azerbaycanlılar yanında Tür  ki  yeli
araş tırmacılar da bu ağzı Irak’ta yaşayan Azeri lerin dili ola ‐
rak görmekte; Türkmenlerden (Türk man) «Çeşitli içtimai‐sos ‐
yal sebeplerle soy‐kökünden ayrı düşen, tecrit olunarak Arap
ve Kürt halklarının ortasında yaşayan, Azer bay canca konuşan
Irak‐Türkmenleri» (Paşayev, 7) olarak söz etmektedir.

141



Irak Türkmenlerinin konuştukları ağız, Oğuz Türk çesi ‐
nin Azeri koluna girmektedir. Bilindiği gibi Azeri Türk çe ‐
sinin yayılma alanı (Kuzey) Azerbaycan dışında, Güney
Azer baycan, Irak ve Suriye’nin Türklerle meskun bölgele ‐
riyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de içine al ‐
mak tadır. Türkologlar Azeri Türkçesiyle birlikte Irak Türk  ‐
men Türkçesini de Doğu Oğuz grubuna dahil etmektedirler
(Ercilasun, agm., 116‐117). Doğu Oğuzcasını Kuzey, Orta,
Güney olmak üzere üçe ayıran Ercilasun; Diyarbakır, Urfa,
Mardin ve Hakkari illerimizin ağzının, Irak Türkmenlerinin
ağzı ve Güney Azerbaycan’daki bazı ağızlarıyla birlikte bir
bütün teşkil e
iğini ve Doğu Oğuz grubunun Gü ney
kanadını oluşturduğunu belirtir (Ercilasun, agm., 117).

Azeri Türkçesinin kendi içerisinde birçok ağzı bulun ‐
duğu gibi, Kerkük Türkçesini de yekpare bir ağız olarak
görmek mümkün değildir. Yapılan çalışmalarda, bu bölge
ağzında farklılıkların bazen aynı il, ilçe, bucak bazen de
bunların iki ayrı mahallesinde bile göze çarptığı; bunun da
değişik zamanlarda bu bölgelere göç edip yerleşen Türk
boylarının ağız ayrılıklarından ileri geldiği (Bayatlı, 329)
söylenmektedir. Bayatlı, Irak Türkmen ağzını iyelik eklerini
ölçü alarak iki ana gruba ayırmaktadır. Birinci gruptakiler,
teklik 2. şahıs iyelik ekini – ? (örn. babav «baban»), çokluk
2. şahıs iyelik ekini – vuz (örn. babavuz «babanız») (Kerkük,
Erbil, Hanekin, Tavug (Dakuk), Kazaniye, Mendeli, Yayçı ve
Kümbetler) biçiminde; ikinci gruptakiler ise, teklik 2. şahıs
iyelik ekini – y  (örn. babay «baban»), çokluk 2. şahıs iyelik
ekini – yız (örn. babayız «babanız») biçiminde kullanırlar
(Kifri, Telafer, Altunköprü, Tuzhurmatlı, Beşir, Tazehurmatı,
Emirli, Türkalan vs.) (Bk. Bayatlı, 329; Ercilasun, 117‐118).
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Paşayev, çalışmasında birçok konuda Azerbaycan
Türkçesi ile Irak Türkmen Türkçesi arasında ortaklıklar
kurar. Fakat Irak‐Türkmen ağzını Azerbaycan edebi dilin‐
den ayıran ses özelliklerinin varlığından da bahseder.
Yazar, Kerkük ağzının kendine has fonetik, gramatik ve
leksik hususiyetlerini 15 madde halinde sıralamaktadır.
Paşayev’in Kerkük ağzının Azerbaycan Türkçesinden
ayrılan özellikleri olarak sıraladığı bazı özelliklerin Türkiye
Türkçesiyle ortak olduğu görülmektedir. Mesela, kelime
başında k ‐ , Azeri Türkçesinde g ‐ , «bilmek» yeterlilik fi‐
ilinin olumsuzunun Kerkük ve Anadolu’da ‐ ama ‐ olarak
kullanılması; pekiştirmeli sıfatlar; Azeri Türkçesinde
olmayıp Türkiye ve Kerkük’te kullanılan kelimeler vb.

Paşayev, Kerkük ağzını Azerbaycan Türkçesinin güney
grubu diyalekti «ıe» şivesine yaklaştıran ses özelliklerini 8,
doğu grubu diyalekt ve şivelerine yaklaştıran özellikleri de
7 madde halinde sıralar ve Kerkük ağzının bu iki diyalekte
yakın olduğu sonucuna varır.

Çalışmanın bu uzun girişinden (s. 6–29) sonraki in‐
celeme bölümü üç kısımdan meydana gelmektedir: 1.
Saitler (sesliler) ve onların varyantları  (s. 30–74), 2. Samitler
(sessizler) (s. 75– 109), 3. Fonetik hadiseler (s. 110–130). Üç
bölümlük incelemeden sonra halk ağzından derlenmiş
transkripsiyonlu metinler (s. 131–192) yer almaktadır. Bu‐
rada sohbetler, Molla Nasre
in’in latifeleri, bulmacalar,
beddualar, yeminler, atasözleri, bayatılar Kerkük ağzının
fonetik hususiyetlerini yansıtacak biçimde aktarılmıştır.
Metinlerde geçen bazı yerel sözlerin anlamları küçük bir
sözlükte verilmiştir.
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«Sesliler»in ele alındığı birinci bölümde Kerkük ağzın ‐
daki 9 vokal incelenmektedir. Bu bölümde, uzun ünlülerle
ilgili tespitler yapılırken Kerkük ağzındaki ünlü uzun luk ‐
larının Türkmencedeki (Türkmenistan Türkmen cesi) gibi
asli olmadığı, bu yüzden de mevcut uzunlukların anlam
farkı yaratmadığına dikkat çekiliyor. Vurgu ve tonlamaya
bağlanan birinci grup uzunlukların çoklukla a, kapalı e ve
açık e’de meydana geldiği, bu tür uzunlukların  Azerbay‐
can diyalektlerinde görülmediği anlatılmaktadır. İkinci
grupta yer alan ve sonradan oluşan (çeşitli ses olaylarına
bağlı) uzunluklar, her ünlüde görülebilmektedir. Kitapta
daha sonra kısa ünlüler (ı, i, u, ü ünlülerin kısa biçimlerine
rastlanıyor), diftong, inceleme, daralma vb. ses olayları
örneklerle ve Azeri Türkçesi diyalektleriyle karşılaştırmalı
olarak işleniyor. Ünlü uyumu (Azeri Türkçesinden farklı
olarak Kerkük ağzı ünlü uyumunu muhafaza etmektedir),
ünlü uyumunun bozulması, ses türemesi ve düşmesi, hece
türemesi ve düşmesi anlatılarak bu bölüm tamamlanıyor.

«Sessizler» bölümünde yine Azerbaycan Türkçe sinden
farklı ünsüzlerin ortaya çıktığına dikkat çekilmekte, bu ün‐
süzler sınıflandırılmaktadır. Burada Kerkük ağzında tespit
edilen ünsüzlerin varyantları ayrı bir başlık altında ele
alınmakta, kitap boyunca olduğu gibi, burada da yer yer
diğer Türk lehçeleriyle karşılaş tırılmaktadır. Başta, ortada
ve sonda meydana gelen ünsüz değişmeleri çalışmada
geniş bir yer tutmaktadır. Daha sonra ünsüz türemeleri,
ünsüz düşmeleri işlenmektedir.

«Ses hadiseleri»nin yer aldığı üçüncü bölümde, benzeş me
(ileri‐geri, yarım‐tam), aykırılaşma (ileri‐geri), yer değiştirme
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(yakın‐uzak), kelime köklerinde ünsüz ikizleş mesi ve en son
olarak da vurgu konusu örneklerle anlatılmaktadır.

Paşayev’in bu çalışması Kerkük ağzı üzerinde yapılan
çalışmalar arasında ayrı bir yer tutmaktadır. Metinlerin, kitle
iletişim araçlarının günümüzdeki kadar gelişmediği, bu
yüzden de yerel ağızların özelliklerini koruduğu 1960’lı
yıllarda derlenmiş olması çalışmanın değerini daha da
artırmaktadır. Bugün Kuzey Irak’ta meydana gelen kargaşa
ortamı ve Türkmen yerleşim birimlerine dışarıdan yapılan
göçlerle yerli ağızların bozulmaya yüz tu
uğu da göz önüne
alınırsa, eldeki çalışmanın daha sağlam verilere dayandığı,
varılan sonuçların da güvenilir olduğu bir gerçektir. Açıkça
görülmektedir ki, Paşayev’in elinde sınırsız malzeme mev‐
cu
ur ve o bunları rahat bir şekilde kullanmaktadır. Eldeki
metinlerin yalnız bir bölgeden değil, Türkmenlerle meskun
birçok köy, kasaba, bucak ve şehirden derlenmiş olması da
çalışmaya farklı bir boyut kazandırmaktadır. Kitapta, Altın ‐
köprü, Bileve, Karatepe, Kızlarbat, Dakuk, Emirli, Erbil,
Yengice, Kerkük, Kifri, Mendeli, Ömer Menden, Tazehur ‐
matı, Tuzhurmatı, Tilefer, Üçtepe, Hanakin ve Cabarlı gibi
on sekiz yerleşim biriminden derlenmiş metinlerden seçilen
örneklerin her birinin yanına kısaltmaları konulmuş, böylece
Kerkük ağzı üzerinde farklı çalışmalar yapacak olanlara
karşılaştırma imkanı da yara tıl mıştır. Çalışmanın latin harfli
olması, transkripsiyon işaretlerinin yerli yerince kullanıl ‐
ması ve Kerkük ağzının fonetik özelliklerinin tam anlamıyla
yansıtılmasına yardımcı olmuştur.

Paşayev’in elindeki bu malzemeden Kerkük ağzının tam
bir gramerini yapması da mümkündür. Şimdi okuyucu
ondan bunu bekliyor.
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Doç.Dr.Tamilla Abbashanlı‐Aliyeva

KERKÜK  FOLKLORU*

Her defa «Azerbaycan Edebiyatı Tarihi» kitabını göz‐
den geçirirken M.Fuzuli’nin hayat ve yaratıcılığına
hasredilmiş bölümdeki Irak sözü beni heyecana getirir. O
anda aklıma oradaki Kerküklü kardeşlerimiz gelir. Aynı
zamanda Gazanfer Hoca’yı hatırlıyorum. Azerbaycan’da
Gazanfer Paşayev dendiğinde yada Kerküklüler gelir.
Kimse bir keşif eyleyip tarihe salmışsa, Gazanfer Hoca da
Azerbaycan halkını Kerküklülerle tanıştırmış, adını tarihe
yazmıştır. Onun ömrünü ben de yaşadım. O, 60‐70’li
yıllarda Irak’ta, ben de 90’lı yıllarda Türkiye’de çalıştım.
Ona göre de Gazanfer Hoca’yı daha iyi duyumsadım. Bu
sözleri ilk defa Gazanfer Bey’e dedim. Çalıştığım 5 yıl
esnasında elimden düşmeyen dört kitap oldu: A.Cavad,
B.Vahabzade, M.Araz, N.Refibeyli ve Kerkük bayatıları.
Sizin kitabınız uzak ellerde, en kötü anlarda bana arka
dayak oldu. Bana, Vatan kokusu getirdi. Sanki bugün ağır
günlerini yaşayan o Kerküklülerle görüştüm. Onların
gözyaşını sildim. 

Yeni kitabınız, «Kerkük Folklorunun Türleri» çok nefis
şekilde basılmıştır. Büyük zahmetin neticesidir. Kitabın ilmi
editörleri, akademik Bekir Nebiyev, Prof.Dr.Mahir Nakip,
onaylayanlar Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin muha ‐
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bir üyesi Prof.Azad Nebiyev, Dr.Abdulletif Benderoğlu’dur.
Kitaba ön söz yazan Erciyes Üniversitesi’nin Profesörü
Mahir Nakip kalbimizi gurur hissi ile doldurur, bir daha
Gazanfer Hoca’yla, onu Azerbaycan ilmine bahşeden halkı ‐
mızla övünürüz. Mahir Bey’in yazdığı ön söz  «Abide Bir
Eser» başlığını taşıyor. Ön söz bizi o kadar özüne çekti ki,
oradaki fikirleri sizlerle paylaşmadan edemeyiz. Mahir Bey
şöyle yazıyor: «G.Paşayev XX. Asrın 60‐70’li yıllarında altı
yıl Irak’ta bir Rus firmasında, İngiliz dili üzerine mütercim
olarak çalıştığı zaman gecesini gündüzüne katarak, Irak
Türk leri konusunda materyal toplamış, Irak Türklerinin
şair, edebiyatçı, araştırmacıları ile tanışmış, yazılı ve şifahi
kaynaklara nüfuz etmiş, çok zengin malzeme ile Azerbay‐
can’a dönmüştür». Burada Mahir Bey’in fikirlerine daha
yeni şeyler ilave etmek istiyoruz. O, yalnız edebiyatla ilgili
malzeme getirmekle işini bitirmiş saymamış, çoklu müze
eksponatı, Irak Türkmenlerine ait resimler, işledikleri eş ‐
yalar, küçük heykeller vs. getirmiş, Azerbaycan’ın dün yaca
ünlü Nizami müzesinde bir odada bunları sergilemiştir.

Dünyanın her yerinden gelen turistler, bunları büyük
merakla izliyor. Mahir Bey, yazdığı ön sözde Gazanfer
Hoca’nın yazdığı kitapları da sayıyor. O, gecesini gün dü ‐
züne katarak Irak Türkmen folkloru hakkında 9 kitap
yayınlatmıştır. M.Nakip, Gazanfer Hoca’nın bu zahmetini
kaydederken, fikirlerini daha da güçlendirmek için Azer ‐
baycan’ın halk şairi Milletvekili B.Vahabzade’nin fikirlerine
de istinad eder: «Sen Irak’ta 6 yıl resmi görevde çalı şır ken
bu sahede öz vazife bor cunu yerine getirmekle tamam lar ‐
dın. Lakin, içinde kımıldanan vatandaşlık hissi, seni bir
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başka borca yönlendirdi. Bu ses, damarlarında akan kanın
sesi idi. Senin damarlarında dillenen ses, Kerküklü kar ‐
deşlerinin o asırlardan beri kanlarında koruyup sakladığı,
ecdadın, kökün sesi ile aynı sestendi ve seni manevi bor‐
cunu ödemeye çağırdı. Sen bu manevi vazifeni şerefle ye ‐
rine getirdin». Bu da büyük şairin, Gazanfer Hoca’nın
yaratıcılığına verdiği en yüksek değerdir. Bize öyle geliyor
ki, kimse G.Paşayev’in emeğine böyle kıymet verebilmez.
Çok zaman insanlar «Türkmen» ve «Türkman» sözlerini
aynı kabul ederler. Prof.M.Nakip G.Paşayev’in fikirlerine
istinad ederek söyler ki, bu sözler birbirinden farklıdır. Bir
de ön sözün müellifi, bir fikri önemle söylüyor ki, G.Paşa ‐
yev, Irak’ta çalışırken rahat rahat odasında oturup kitaplar‐
dan folklor toplamamış, Kerkük ve onun yöresini adım
adım, köy köy gezerek yaşlıların söylediklerini kağıtlara
geçirerek, bu kitapları yazmıştır.

Elimizde bulunan bu kitap, giriş, olmakla üç bölümdür.
Giriş özellikle dikkatimizi çekti. Burada Azeri‐ Azerbaycan
ifadelerinin işlenmesi kalbimizi gurur hissiyle doldurdu.
Yazar, çok sayıda kaynaklara dayanarak şunları yazıyor:
«Azerbay canlılar aynı zamanda Irak’ın Kuzeyinde de yaşı ‐
yorlar» (görkemli Türkolog Karl Menges) veya «Erbil veya
Kerkük vilayetlerinde» bugün ikibuçuk milyon Türkmen‐
Azeri yaşamaktadır. (Prof.Celal Ertug‐Türkiye), G.Paşayev,
girişte Türkmen sözünü de açıklamak için büyük dilci alim‐
lerin fikrine istinad eder: «O devirlerde ̀ Türkmen` etno ni mi
şimdiki manadan bir kadar farklı işlenmiş, ha
a şim diki
Bağdat etrafındaki Azerilerin Türkmen adlan ma ları da bu
sözün evvelki manası ile alakadardır (Prof.E.Demir çi zade).
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V.Bartold’un fikrine istinad eden G.Paşayev, çok yazık ki,
«Kitabi‐Dede Korkut» Ka�as Türkmenlerine, Azerbaycanlı ‐
la ra ai
ir. Yazar Nesimi ve Şah İsmail Hatayi şiirlerinde de
Türkmen sözünün işlendiğini söyler. Horyatlardan, bayatı ‐
lar dan danışan G.Paşayev Ata Terzibaşı’ya istinaden yazıyor
ki, bu folklor türü Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı bölgede
yayılmış, oradan Türkiye’ye, İran’a, Tebriz’e, oradan da Azer‐
baycan topraklarına yayılmıştır. Kita bın yazarı akademik
Z.Bunyatov’a Kerküklü alim H.Kamal Bayatlı’ya istinad ede ‐
rek söyler ki, Azerbaycan Türklerinden olan Irak Türkmen‐
lerinin bir kısmı, 1505‐1524’lü yıllarda Şah İsmail Hatayi
tarafından Irak’ta yerleştirilmiştir. Azerbaycan’ın merhum
cumhurbaşkanı, Türk dünyasının kaynayıp kavuşmasında
özünü şam kimi yandıran H.Aliyev’in bu mevzuda dediği
fikirler, okuyu cuların kalbini rikkate getirir. «Tarihi araş tır ‐
dığımızda gördüm ki, Güney Azerbaycan, Ku zey Azerbay‐
can ve Irak Türkmenleri bir bütünün parçalarıdır».

Girişte dünyada şöhretli alim, profesör İhsan Doğ ra ‐
macı Kerkük’te doğduğuna göre, Azerbaycan’ı kendi atası
sayması söz konusudur. Gazanfer Hoca «Terekeme‐Türk‐
men» sözlerini inceler, terekemenin değişilerek Türkmene
çevrildiğini ilmi esaslarla söyler. Ha
a bu konuda tarihi
gerçeklere de müracaat ederek yazıyor ki (İngiliz araş ‐
tırmacısı S.Longridenin fikri), Uzun Hasan’ın zamanında
ülkenin başkenti yazın Tebriz, kışın Bağdat olurdu.

Giriş bölümünde çok sayıda hoyrat‐bayatıdan örnek
veren G.Paşayev, diyor ki, burada yalnız Karabağ elleri de ‐
ğil, Güneyli‐Kuzeyli, bütün Azerbaycan kabileleri mesken
tutmuşlardır.
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Aslım Karabağlıdı,
Sinem çapraz dağlıdı,
Kesilip gelip‐giden
Deme yollar bağlıdı.

Yazarın bu ifadesi bizi duygulandırsa da, kalbimizi aynı
zamanda onur hissi ile doldurur: «Ne kesilen yollar, ne
ayrılık bu insanların folkloruna engel olamamıştır.»

Kerküklü alim Sinan Seid’in «Arzu‐Kamber» destanı
hakkında araştırmasından söz eden G.Paşayev, bir hoyrat‐
bayatı söylemekle Kerkük’le Azerbaycan arasındaki bağ ‐
lılığın kırılmaz olduğunu söylüyor:

Arzum endi bulağa,
Sesi geldi kulağa,
Arzuya peşkeş olsun,
Şirvan, Tebriz, Marağa.

«Giriş» bölümünün sonunda ortaya atılan fikirler, her
bir Türk’ün gönlünde ebedi taht kuracak sözlerdir. Müellif
şöyle yazıyor, taşlar oyularak, kayalar sökülerek, pınarlar
kuruyarak, çaylar çekilerek mahvolur, millet ise unutarak...
Kerküklü Seid İrmağ’ın burada yazılan fikri nikbinliğimizi
artırır, milletimize, dilimize olan sevgi duygularımızı coş ‐
turur. «Vatan toprağı küçülüp geniş leyebilir, hudutları tü ‐
kenebilir, şan‐şeref tapdana biler, din değişebilir, değiş meyen
bir tek varlık anadilidir.»

G.Paşayev, eserinin 1. kısmını «Merasim folkloruna»
adamıştır. Merasim folklorunu 2 bölüme ayırır.

1. İlkin türler;
2. Halk merasim ve nağmeleri.
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İlkin türler adı altında müellif, inançlar, yeminler, dua ‐
lar, beddualar, fallardan söz eder. Yazar bu bölümde
inançlara da ha çok yer ayırır. Önce astral tasavvurlar ve
esatiri görüşlerle il gi li inançlardan, ay, yıldız ve diğer sema
cisimlerinden yola çı  kar. Sonra su, renkler, hal, hal anası,
üzerlik, sağsağan, sağ, sol, vakitsiz öten horoz, ay, gün
tutulmaları vb. inançlar bütün Türk  soylu halklarda olduğu
gibi Kerkük Türklerinde de yapılır.

Yeminlere gelince görüyoruz ki, onlar aynı Azeri
Türkleri gibi ant içerler. G.Paşayev, ilk ant‐yemin örneğini
«Arzu‐Kamber» destanından getirir. Sonra yazıyor ki, ant,
namus‐şerefle beraber tutulmuş, onu bozmaktansa, ölmeyi
üstün tutmuşlar. Buna uygun antlar var.

Sema cisimlerinden en çok güneşe ant içerler, bu
zerdüşt lükle bağlıdır. Din ile bağlı yeminler var: «Allah
hakkı, Pey gam berin başı için, Kur’an hakkı...»

Dualar ve beddualar aynı Azerbaycan folklorunda
olduğu gibidir. Beddualar konusunda «Kitabi‐Dede Kor ‐
kut»tan, dualardan, ayrıca Y.V.Çemenzeminli’nin «Kızlar
Bulağı» eserinden söz açtı ve halk arasında en fazla işlenen
duaları kaydeder.

II. bölüm de «Lirik tür» adlandırılır. Bu bölüm, eserin en
önemli bölümüdür desek yanılmayız. Çünkü itiraf etmek
gerekir ki, Gazanfer Hoca Kerkük Türkmen hoy rat ları (baya ‐
tıları) ile Azerbaycan’da meşhurlaştı. Onun yaz dığı bu kitap
elden ele gezdi, gazetelerde, radyo, tele viz yonlarda bu kitap‐
tan söz açıldı. Bu bölümde hoyrat ve maniler, halk manileri,
onların şiir metinleri, halk türküleri, beşik nağ me leri, bayatı‐
bulmacadan (tapmacalar) söz açılır. Mevzuya hoyratlardan
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giren müellif, hoyratla bayatının aynı olduğu fikrini bir daha
tasdiklemek için halk şairi Prof.B.Vahabzade’ye müracaat
eder: «Bayatı ile hoyratın aynılığı yal nız bizim Kerküklülere
hastır.» G.Paşayev, burada tecrü beli bir folklorcu gibi hem
Azerbaycan’ın, hem de Kerkük’ün ünlü alimlerine istinad
eder, kıymetli fikirler söyler. Hoyrat‐mani‐bayatıları tek tek
inceleyip, der ki, onlar cinaslı ve kafiyeli olmakla ikiye ayrılır,
sonra E.Terzi başı’nın fikrine istinaden hoyratlara tam ve nakıs
cinaslı olmakla iki çeşit olduğunu vurgular.

«Halk manileri ve onların poetik matinleri»nden söz
eden Prof.Dr.G.Paşayev der ki, Kerkük dolaylarında 20’den
fazla hoyrat usulü vardır. Beşiri, Nobatçı, Mühalif, Müçala,
Yetimi, Ömergala, Şerife, Yolçu, Ahmet dayı. Yazar bu
çeşitlere ait örnekler verir.

«Halk türküleri‐manileri» bölümü de dikkat çeker. Bu
mev zuda araştırma yapan E.Terzibaşı’nın fikirleri insanı
düşün dürür. Geçmişin olaylarına götürür. O yazıyor ki, es‐
kiden beri Azerilerle dolu olan Tebriz, Marağa, Karabağ ve
başka yerlerde musiki hayatı yüksek seviyede olmuştur. O
zaman Irak Türkleri ile bu ülkelerde yaşayanlar arasında
ilişki kurulmuştur.

E.Terzibaşı’nın bu fikrini M.Nagib de destekler. «Sınır ‐
lar uzak olsa da, Kerkük Türk halk musikisi ile Azerbaycan
Türk musikisi arasından kök beraberliği yok edilmemiştir.
Müellif bir de onu kaydeder ki Azeri bestecileri, Kerkük
hoyratlarına müzik besteleyip, şarkıcılar da bunu seve seve
okuyorlar.

Beşik nağmelerinden, laylalardan söz açan müellif
yazar ki, nağmelerin mazmunu aynı olsa da, bizde layla,
onlarda leyla denir.
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Prof.Dr.G.Paşayev III. Kısmı «Epik türler» olarak ad lan ‐
dırıp, burada o tatkikata masalları (nağıllar), ata sözlerini
ve bulmacaları, fıkraları (latifeleri), destanları dile getirir.
Müellif, masallar hakkında kısa duyuru yaparak, onları
konularına göre inceleyerek masalları aşağıdaki grup laş‐
tırmaya önerir.

1. Hayvanlar hakkında masallar
2. Tarihi masallar
3. Aile‐sosyal masallar
Gazanfer Hoca’nın fikrince, allegorik masalların bir

çoğu Kerkük’te ve Azerbaycan’da aynıdır, bazen ad de ği ‐
şikliği var. Mesela, «Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm»
Kerkük’te «Title‐Bitle», «Horozla Padişah», «İnad Horoz»,
«Tavşan», «Keloğlan» vb.

Sehirli masallarda esas fikir hayırla şerdir. Kerkük
masallarında da Azerbaycan masallarında olduğu gibi,
insan, hayvan ve kuş sıfatına bürünebilir.

Atasözleri Irak Türkmenlerinde eskilerin sözü olarak
adlanır. G.Paşayev, ata sözleri hakkında der ki, Irak Türk‐
men ata sözler ve masallarında her şeyden önce göze çar ‐
pan taraf derin mana ile beraber akıcılıktır. Bunların çoğu
redifli, kafiyesi yerinde olan güzel şiir parçasını andırır.
Mesela, Yoldaşı tanı, yola var, yolda yüzbin bela var.

Gazanfer Hoca şöyle yazıyor, rivayet ve efsanelerde ata
sözlerinden çok sık yararlanılıyor.

Mesela, «Ne Leyla hasta düşsün, ne Mecnun can
versin», «Arzu‐Kamber» destanı ile ilgili «Kamber’siz
düğün olmaz» Azerbaycan’da buna «Bayramali’siz toy
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olmaz, Kamber’siz düğün» derler. Kitaptan belli oluyor ki,
Kerkük’te de Molla Nasre
in‐Hoca Nasre
in latifeleri var.
Tarihi şahsiyetler ve olaylarla bağlı atasözü ve masalların
konusunda E.Terzibaşı’nın ve İhsan Vasfi’nin değerli eser‐
leri vardır. Bulmacalar, tapmacalar Kerkük dolaylarında
geniş olarak olur. Yazarın fikrince, bulmacalar Azerbaycan
tapmacalarından farklı değil, aynı zamanda burada
kafiyeli bulmacalara da rast gelinir:

Altın kantar, et tartar (Küpe)
Kerkük bulmacalarında da Azerbaycan tapmacala rında

olduğu gibi fikir, soru şeklinde koyulur.
Bil bakalım nedir? Kuşlardan yumurta doğmaz, çocuk

doğar (Yarasa).
Destanlardan söz eden yazar ele ilk cümlede kaydeder

ki, destanlar Azerbaycan folklorunda geniş yayıldığı halde
Irak Türkmen folklorunda o kadar geniş yayılmıyor.
Bunun sebebini açıklayan müellif, bunu Kerküklülerin
Osmanlıların tesiri altına düşmesinde aramayı öneriyor.
Bunu söylerken yazar Türkiyeli araştırmacı Prof.P.N.Bo ‐
ratav’ın fikrine istinad eder. Müellif yazar ki, Kerkük’te
meşhur aşıklar olmuştur. Bugün de var, Aşık olan yerde
mutlaka destan da var. Kitaptan belli olur ki, Irak Türkmen
folklorunda «Leyla ve Mecnun», «Yusuf ve Züleyha», «Fer‐
hat ve Şirin», «Arzu ve Kamber» gibi masal destanlar,
«Köroğlu», «Aslı ve Kerem» gibi destanlar vardır. Masal
destanlar Azerbaycan varyantından farklı değil. Bu yazıda
müellif «Kırat» sözünü açıklayıp, onun «Gor at», «Od at»,
«Gara at» anlamına geldiğini söyler. Yazar bu destanda
«Çenlibel»in Kerküklülerle «Çamlıbel» olmasını da izah
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eder, fikrini esaslandırmak için Prof.M.Seyidova müracaat
eder. Kitapta «Arzu‐Kamber» destanından geniş söz açılır.

Değerli profesörümüz G.Paşayev, bu değerli kitabı
yazarken 400’e yakın değerli incelemeleri olan  yazarlar ile
diyaloğa girmiştir. Bu nefis kitabın yazarına dilimizden bu
sözler süzülüyor. Ne güzel ki, Azeri halkının Gazanfer
Paşayev gibi gayretli oğulları varmış. Size bütün Türk
dünyası hayranlık duyuyor. Ne güzel ki siz varsınız,
Gazanfer Hoca...
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Prof.Dr.Mustafa Arqunşah

KERKÜK  FOLKLORUNUN  TÜRLERİ*
(«Qəzənfər Paşayev Kərkük folklorunun Janrları»,  

Bakı, Elm, 2003)
ÖNCE   BİRKAÇ   SİTEM

Azerbaycanlı bilim adamı Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in
Irak Türkmenleriyle ilgili on dördüncü kitabı olan «Kerkük
Folklorunun Janrları» (Türleri) Bakü’de yayımlandı. Paşa yev,
belki de dünyada Türkmenlerle ilgili en çok kitap ya yım ‐
layan şahsiyet. Aynı zamanda Irak Türkmenleri hak kın da
kitap yayımlayıp da Türkmen olmayan tek kişi. Burada türk
aydınlarına açık bir sistem var tabii ki. Çünkü Türkmenlerle
ilgili yayınlar Irak dışında, ya Türkiye’de ya da Azerbay‐
can’da yapılıyor. Azerbaycan’da ise Paşayev yalnız, yani bu
alanda eser yayımlayan tek kişi. Türkiye’de Kerkük ve Türk‐
menler üzerine yazılan kitapların tamamı Kerkük kökenlilere
ait. Daha da ileri giderek söyleyeyim, Kerkük ve genelde
Irak’taki Türkmenlerle ilgili yazılan edebi makalelerin de
neredeyse tamamının altındaki imza Kerkük kökenli Tür ‐
ki ye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait. Sade
in Buluç, Nec ‐
me
in Hacıeminoğlu, Ahmet B. Ercilasun, Hamza Zülfikar
gibi birkaç dilbilimci dışında Türkiye kökenlilerin imzala ‐
rını taşıyan bilimsel yayımlar da yok denecek kadar az. Son
on beş yılda Kuzey Irak’ın Türkiye’nin siyasi gündemine
oturmasıyla kimi siyaset bilimciler ve gazetecilerin konuyu
tartışmış olmaları bir kenara bırakılırsa (onlar da çoklukla
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Irak Türkmenleri hakkında gerçekçi bilgilerden yoksun,
yalnız günlük politika yapıyorlar ve bazıları da Türkmen‐
lerden çok bölgedeki başka halkların haklarını savunuyor‐
lar!) Kerkük’ün Türkiye için önemini kavrayanlar ve bu
konuda derinlemesine bilgi sahibi olanların da neredeyse
tamamı Kerkük kökenli.

İşte bu yüzden Prof.Paşayev’e imrenerek bakıyorum.
Ülkemizde yetmişin üzerinde üniversite var, bu üniver‐
sitelerde yüzlerce tarihçi, edebiyatçı, halkbilimci mevcut.
Bunlardan büyük bir kısmı da Türklük konusunda hassas,
şuurlu; nerede bir Türk varsa onun dertleriyle dertlenme,
onları büyük Türklüğün bir parçası olarak görme ve en
azından ülkemizde elden geldiğince tanıtma gayreti için‐
deler. Türkiyeli bilim adamları, kimisi ülkemizle hiçbir
stra tejik ortaklığı olmayan Türk coğrafyasının uzak köşe ‐
lerin deki birkaç bin kişilik Türk topluluklarıyla ilgili (me ‐
sela Tuvalar, Şorlar, Dolganlar, Karayimler, Nogaylar,
Kumuklar, Altaylılar vb.) doktora ve yüksek lisans tezleri,
bilimsel kitaplar ve makaleler hazırlayıp yayımlarken
Kerkük Türkmenleriyle ilgili araştırmalar yapmaktan ve
onları yayımlamaktan niçin kaçtıklarını (!) hep düşünür,
fakat bir türlü cevaplayamam. Ülkemizde çıkan Kerkük
dergilerine bakın isterseniz, onlarda da imzaların neredey ‐
se tamamı Kerkük kökenli. Ha
a Türk’ün menfaatlerini
savunan bilimsel, kültürel, edebi dergilerin çoğunda her
an karşınıza bir Kerkük kökenli imza çıkabilir. Görebildi ‐
ğim kadarıyla, Türkiye sınırları dışından gelerek ülkem‐
izde yaşayan soydaşlarımız arasında en aktif olanları yine
Kerküklüler. Üniversitelerimizin açılmasında unutulmaz
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hizmetleri olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kader
çizgisinin değişmesinde çok önemli roller oynayan, bir gün
heykelinin mutlaka başkentimizin en seçkin meydanına
dikileceğine inandığım İhsan Doğramacı da Kerküklü. 

Bir sistem daha var. Ülkemizde tarih ile Türk dili ve
edebiyatı alanında doktora yapmış, ha
a profesör olmuş
birkaç Kerküklü varken, onların anavatanlarının tarihine,
edebiyatına, diline, folkloruna kayıtsız kalmalarını da (bu‐
rada «Irak Türkmen Türkçesi»ni yayımlayan rahmetli
Prof.Hidayet Kemal Beyatlı’yı istisna tutuyorum) içime
sindiremiyorum.

Üniversitelerimizde yüzlerce tarihçi dururken Kerkük
tarihini, halkbilimciler dururken folklorunu, türkülerini
kendisi bir mimar olan Prof.Dr.Suphi Saatçi yazıyor;
Kerkük halk müziğini işletmeci Prof.Dr.Mahir Nakip tasnif
ediyor, Kerkük ağzının sözlüğünü avukat Habib Hürmüz ‐
lü hazırlıyor. Paşayev’in Bakü’de çıkan bu son kitabının
iki redaktöründen birisi de Prof.Dr.Mahir Nakip. Bu esere
bir sunuş yazısı da yazmış olan Nakip, Paşayev’in «Irak‐
Türkmen Folkloru» adlı kitabını Türkiye Türkçesine
çevirmiş ve Kerkük Vakfı 1998 yılında yayımlamıştır.
Suphi Saatçi’nin «Kerkük Çocuk Folkloru» (1984),
«Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri» (1992), «Kerkük
Güldestesi» (1997), «Kerkük Türkmenleri» (2003) adlı ki‐
taplar kütüphanelerimizin başköşelerini süslemektedir.
Onun son bilimsel çalışması «Kerkük Evleri» de Kerkük’e
hasredilmiş dev bir eserdir.
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Paşayev’in on dört kitabı
Azerbaycan Türkleri Irak Türkmenlerini ilk defa 1959

yılında Kerkük’ü ziyaret eden Azerbaycanlı yazarlar Resul
Rza, Bahtiyar Vahabzade ve Kasım Kasımzade ile tanıdılar.
1960’lı yıllarda Bakü’de yaşayan Kerküklü Sinan Said’in de
Kerkük’ün tanınmasında büyük rolü olmuştur. Fakat
Kerkük’le Azerbaycan arasındaki büyük köprüyü Gazan‐
fer Paşayev kurdu. 

Irak’ta iş yapan bir Rus firmasında 1962‐1966 yılları
arasında altı yıl İngilizce çevirmeni olarak görev yapan,
daha sonra 1972‐1975 yılları arasında tekrar giderek bu‐
rada yaşayan Paşayev, gecesini gündüzüne katmış, adım
adım Türkmen köylerini, kasabalarını gezmiş, her bulduğu
folklor malzemesini kaydetmiştir. Araştırmacı Bakü’ye
götürdüğü her biri bir buçuk saatlik beş kaset ve bin say‐
fadan fazla Kerkük folkloru koleksiyonu üzerinde yaptığı
bilimsel çalışmalarla aşağıdaki eserleri yazmıştır:

1. «Kerkük Bayatıları» (Resul Rıza ile, 1968)
2. «Arzu‐Kamber» Destanı (1971)
3. «Kerkük Mahnıları» (1973)
4. «Kerkük Atalar Sözleri» (1978)
5. «Irak‐Kerkük Bayatıları» (1984)
6. «Kerkük Tapmacaları» (1984)
7. «Altı Yıl Dicle‐Fırat Sahillerinde» (1985, 1987,

Arapçası: Bağdat, 1996) 
8. «Kerkük Folkloru Antolojisi» (1987, 1990)
9. «Irak‐Türkman Folkloru» (Bakü 1992, Bağdat 1995,

İstanbul 1998)
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10. «Azerbaycan Folkloru Antolojisi», Irak‐Türkman
cildi (A.Benderoğlu ile, 1999)

11. «Çağdaş Irak Şiirinden Seçmeler» (A.Benderoğlu
ile, 2001)

12. «Irak‐Türkman Folklorunun Janrları» (2002, Rusça)
13. «Kerkük Diyalektinin Fonetikası» (2003)
14. «Kerkük Folklorunun Janrları» (2003)
Paşayev, Benderoğlu’nun Bakü’de yayımlanan «Göyler

Unutmuşdu Yağacağını» (1991), «Yolun Sonuna Dek» (2001)
isimli kitaplarını da yayıma hazırlamış; Bakü’de çı kan «Elm
ve Hayat», «Ulduz» (Yıldız), «Azerbaycan», «Kitaplar Ale‐
minde» gibi edebiyat dergilerinde Irak‐Türkmen folkloruyla
ilgili yazılar yazmıştır. Yazar, yayın hizmetlerinin yanında,
Bakü’de, açılışını 1995 yılında Prof.Dr. İhsan Doğramacı’nın
yaptığı «Irak‐Türkmen Ocağı» adıyla bir müze kurmuş,
bugüne kadar Türkmenler hakkında Irak’ta, Türkiye’de ve
Azerbaycan’da yayımlanmış bütün kitapları ve dergileri
sergilemiştir. Bu müzedeki malzeme ler daha sonra «Nizami
Gencevi Edebiyat Müzesi»ne verilmiş, Paşayev’in Irak’tan
getirdiği yeni malzemelerle zenginleştirilmiş ve 20 Haziran
2001 tarihinde «Irak‐Türkmen Edebiyatı ve Medeniyeti
Daimi Ekspozisiyası» olarak açılmıştır.

Elimizdeki «Kerkük Folklorunun Janrları» (2003) adlı
kitap Paşayev’in 1992’de Bakü’de çıkardığı, 1995 yılında
Bağdat’ta, 1998 yılında da İstanbul’da yayımlanan «Irak‐
Türkmen Folkloru» adlı kitabının yeniden gözden geçiril ‐
miş, bazı bölümleri yeni kaynaklarla genişletilmiş bir
varyantıdır. Rus Kril harfleriyle yayımlanan 216 sayfalık
birinci kitaba karşılık bu yeni eser Azerbaycan’ın yeni Latin
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alfabesiyle yayımlanmış, hacmi de 320 sayfaya çıkmıştır.
Yeni kitabın birinci hamur kağıda, güzel bir kapak ve mo ‐
dern bir teknikle basılmış olmasına rağmen birinci kitapta
beş bin olan baskı sayısı (tiraj) beş yüze düşmüştür. Bu da
siyasi rejimdeki değişikliğin arkasından ekonomik şartla ‐
rın zorlamasıyla Türkiye’de olduğu gibi Azerbay can’da da
kitapların (ve gazetelerin) baskı sayılarının iyice azaldığını
göstermektedir. «Kerkük Folklorunun Janrları», bir giriş
ve üç bölümden meydana gelmektedir. Kitabın iç kapağın ‐
da Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı yerleri gösteren bir harita
bulunmaktadır. Birinci kitapta takdim yazısını Abdüllatif
Benderoğlu yazmıştı, bu defa Mahir Nakip yazmış. Aslın ‐
da Nakib’in yazısı Türkiye’de yayımladığı «Irak Türkmen
Folkloru» adlı kitabın başına koyduğu «Editörün Önsözü,
Abide Bir Eser»den biraz kısaltılarak alınmış. «Gi riş» te
folklorun halkları tanımada fonksiyonu hakkındaki bir
bölümden sonra Irak Türkmenleriyle ilgili uzun bir in‐
celeme yer almaktadır. Burada Batılı, Türkiyeli, Iraklı ve
Azerbaycanlı Türkologların Irak Türkmenleri ve özellikle
Azerbaycan‐Kerkük yakınlığına, ha
a aynılığına ilişkin
görüşleri aktarılıyor. «Türkmen mi, Türkman mı?» kullanı ‐
mının daha doğru olduğuyla ilgili görüşler ayrıntılı olarak
verildikten sonra Paşayev kendi görüşünü açıklıyor:

«Lakin biz «man» sözünün azamet, ululuk, halis, asil,
büyük, kudretli manasında kullanıldığını belirten araştır ‐
ma cıları haklı buluyoruz. Türkman sözünün ta eski za‐
manlarda bilindiğini göz önüne alırsak, onun «ulu Türk»,
«azametli Türk», «kudretli Türk», «halis Türk», «asil Türk»
anlamlarında kullanılması bir şüphe doğurmuyor.
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Azerbaycan dilinde ve Kerkük diyalektinde şimdi de kul ‐
lanılan kocaman, azman, ataman, keçeman (büyük ker ten ‐
kele), şişman vs. gibi sözlerde «man»ın büyük, ulu, azametli
manasında kullanılması söylenenlere delil oluyor». (s. 17)

Eserde Irak‐Türkmen Türkçesiyle Azeri Türkçesi ara ‐
sın da bir farkın olmadığı, İhsan Doğramacı’nın 1995 yı ‐
lında Azerbaycan İlimler Akademisinde Erbil diyalektiyle
yaptığı konuşmasının Azerbaycanlılar tarafından eksiksiz
anlaşıldığı, fakat Doğramacı’nın Türkiyeli misafirler için
bu konuşmayı Türkiye Türk çesiyle tekrarladığı anlatılarak
ispatlanmaya çalışılıyor.

Birçok araştırmacının çalışmalarından verilen örnek‐
lerle de Azerbaycan diliyle Irak‐türkmen dilinin örtüştüğü,
aynı kökten geldikleri, folklor ve halk havalarının da bir‐
birinden farklı olmadığı anlatılmaktadır. (s. 25)

Yazar eserinde önemli bir konuya daha temas ediyor.
«Irak‐Türkmen folkloru» terimi mi, yoksa «Kerkük folk‐
loru» terimi mi doğrudur? Hangisini tercih etmek gerekir?
Bu soruya şu cevabı veriyor: «Kerkük dolay larında hem
Kerkük folkloru, hem de Irak‐Türkmen folkloru terimleri
kullanılıyor. Irak‐Türkmen folkloru veya Kerkük folkloru
bütün Irak Türkmenlerinin sözlü halk edebiyatı anlaşı ‐
lıyor.(...) Kerkük folkloru denince Irak Türkmenlerinin toplu
halde yaşadığı Kerkük vilayetinin merkezi Kerkük şehri ila
beraber, bütün çevre köy ve kasabaların ahalisinin folkloru
göz önüne geliyor. Bu yüzden, okuyucular eser boyunca
değişik yerlerde her iki terime de rast gelecekler» (s. 31).

Çalışmanın giriş bölümünden sonraki birinci bölü mü ‐
nü «Merasim Folkloru» oluşturmaktadır. Bu bölüm iki
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başlık altında incelenmiştir. «İlkin Janrlar» başlığı altında
inançlar, yeminler, dualar, beddualar, fallar örnekler eşli ‐
ğin de ele alınmaktadır. «Halk Merasim ve Nağmeleri» baş ‐
lığı altında ise, mevsim merasim ve nağmeleri, dini mera sim
ve nağmeleri, maişet merasim ve nağmeleri anlatılmaktadır.
Burada bir insanın doğumundan ölümüne kadarki haya ‐
tında yapılan doğum, toy, yas merasimleri, ile bu merasim‐
lerde okunan nağmeler ele alınmaktadır. Yazar bölüm
sonunda bu konuda şu sonuca varıyor: «Göründüğü gibi
merasim folkloru, halkın düşünce tarzını, hayata bakış ve
münasebetini, etik, estetik, etnoğrafik görüşlerini, gelenek‐
göreneklerin meydana gelişi ve tarih içerisinde ne gibi key‐
fiyet değişikliklerine uğradığını aydınlatmak bakımından
benzersiz bir değer ve ilmi ehemmiyet kazanır» (s. 96).

İkinci bölüm «Lirik Növ»dür. Burada sırasıyla hoyratlar
ve maniler, halk mahnıları ve onların poetik metinleri, halk
türküleri, beşik nağmeleri ile bayatı‐tapmacalar ele alın ‐
mıştır. Üçüncü bölümde ise «Epik Növ» işlenmiştir. Bura ‐
da da nağıllar, atalar sözleri ve meseller, tapmacalar,
lati feler, destanlar tek tek ele alınmıştır.

Çalışmayı asıl önemli kılan, yalnız Kerkük folklorunu
işlemesi değil, bu folkloru Azerbaycan folkloru ile bire bir
karşılaştırması, benzerlik ve ayrılıkları yanında Azerbay‐
can folklorunun Irak Türkmen folkloru üzerindeki etkile ‐
rine dikkat çekmesidir.

Gazanfer Paşayev bu kitapta şu sonuçlara ulaşır:
1. Irak’ın Kuzeyinde, esasen Kerkük vilayetinde toplu

olarak yaşayan, iki buçuk milyonluk halkın dili Azer‐
baycan dilinden farksızdır.
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2. Kerkük folkloru Azerbaycan folklorunun güçlü bir
koludur. 

3. Irak‐Türkman folklorunun tetkiki tarihi geçmi şimi ‐
zin, dil tarihimizin, estetik fikir tarihimizin, halk ede ‐
biyatımızın, diyalektolojimizin ve folkloru mu zun
tam ve derinlemesine öğrenilmesi yolunda benzersiz
ehemmiyete sahiptir.

4. Irak‐Türkman folklorculuğunun tarihinde yirminci
yüzyılın ikinci yarısı mühim bir merhale teşkil eder. Bu
dönemde hoyrat ve maniler, halk havaları, atalar sözü
ve meseller, bulmacalar vb. toplanarak yayım lan  mıştır.

Paşayev’in «Irak‐Türkman Folkloru» isimli kitabını ta nı ‐
tırken (Kerkük dergisi, s. 12, Temmuz‐1993) bunun Tür kiye
Türkçesine çevrilmesi, ülkemizde yapılacak bu tür mu ‐
kayeseli çalışmalara örnek teşkil etmesini gönlümden ge çir ‐
miştim. Bu son kitap için aynı şeyleri söylemeye gerek yok.
Latin harfli bu eseri her Türkiye Cumhuriyeti va tan daşı oku ‐
yup rahatlıkla anlayabilir. Alfabe birliği sağlan dı ğına göre,
Bakü’de basılan kitapların Ankara’da, İstanbul’da ve diğer
şehir le‐ rimizde de satılma zamanı geldi. Zaten bir alfabe
birliğini savunurken en çok bunu arzulamıyor muyduk?

Paşayev’i bir kere daha kutlamak gerekiyor. Kerkük
folklorunu tek başına dünyaya tanıtarak, bugün horlanan,
öz vatanında garip görülen asil türk soyunun büyük bir
tarih, edebiyat, musiki ve inanç birikimine sahip olduğunu
dost düşman herkese göstermeye devam ediyor.
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Prof.Dr.Babek Kurbanov

MUTLULUĞA GÖTÜREN YOL*

Her bir insanın gençlik arkadaşlarının yaşam tarzı, sos ‐
yal durumu, geçen yıllar süresinde ne gibi başarılara sahip
oldu ğunu, halkına, ülkesine hangi bir katkıda bulun duğu ‐
nu düşünmesi doğal bir hadisedir. Yıllar ö
ükçe bu his
daha da güçlenir, bazen eski arkadaşların başarıları veya
başarısızlıklarının nedenlerini aramak, mutluluğa ve mut ‐
suz luğa götüren karmaşık ve çetin yolun sırlarını öğren ‐
mek ihtiyacı duyuyorsun. Böyle bir istek neredeyse insanın
kendi kendisini de tanımağa, bir türlü kendisi ve ulusu
karşısında yaptığı işlerden dolayı hesabat vermeye ses‐
liyor. Eski dostum, gençlik arkadaşım Gazanfer Paşayev’in
zengin yaşam yolunu düşünürken nedense ağlıma hep
yukarıda söylediklerim gelmekte idi. Uzun süre yüzünü
görmesem de her zaman hoş sedalarını aldığım, başarı ların ‐
dan dolayı sevindiğim Gazanfer Bey’le bu sene görüşe
bilmek imkanına nasip oldum. Zannımca her ikimiz de gö ‐
rüşümüzden dolayı çok sevindik, geçmiş günlerimizi hatır ‐
ladık, birbirimizden uzakta olduğumuz müdde
e neler
yaptığımız, nerelerde çalıştığımız, hangi kitap ve yazılarla
okuyucularımızı sevindirdiğimiz üzere birbirimizi bil‐
gilendirdik. Gazanfer Bey gençlik yıllarından her zaman
dikkatimi çeken yüksek manevi‐ahlaki değerlerinden hiçbir
şeyi kaybetmemiştir. Her zamanki gibi hoşgörülü, alçak
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gönüllü, mütevazi, fikirlerinde hayır seven, bilime, sanata
hayran, halkının diline, dinine, zengin kültürüne saygılı
idi. Artık tanınmış alim, dünyanın bir çok ülkelerinde
(ABD, İngiltere, Irak, Türkiye vb.) uluslararası sempoz ‐
yumlara, kongrelere, panellere katılmış bir bilim adamı ve
yazar gibi şöhret bulmuş bu nadir şahsiyetin bugün de
yukarıda sıraladığım manevi değerlerimize derinden bağlı
olduğu gerçekliğine tanık olmam beni hadsiz derece mutlu
e
i. Gazanfer Bey’in bana bağışladığı ve 2005 yılında ya ‐
yınlamış son kitapları (Akademik Bekir Nebiyev, şair Tofik
Bayram) bir daha onun manevi kültürümüzün araştırıl ‐
ması, tebliği ve aralıksız çabasını kanıtlamaktadır. Fakat
Gazanfer Bey’in çok yönlü faaliyeti içerisinde (araştırmacı‐
filolog, gazeteci, yazar, tercümeci, etnograf) bir alan husu ‐
siyle önder rol oynamaktadır ve tesadüfi değil ki, bir çok
bilim adamları, bu sırada bir çok yabancı ülkelerin tanın ‐
mış alimleri bile bu özelliği vurgulamaktadırlar. Gazanfer
Bey’in en genç yaşlarından başlayarak Irak Türkmenlerinin
yaşam tarzı, sosyo‐kültürel ve tarihsel varlığı, özellikle de
dil, lehçe özellikleri, zengin folklor yaratıcılığına ilgi göster‐
mesi ve bu bakımdan bir çok değerli bilimsel eserleri ortaya
koyabilmesi kayde
iğimiz gibi folklorşinas uzman ların,
tanınmış filologların, medeniyet ve sanat adamlarının dikka‐
tini çekmiştir. Gazanfer Bey’in aslında hayat salnamesini
andıran fundamental (temel) kitabı olan «Bu Sevda Ölün ‐
cedi» (Oscar yayınevi, 2001) de onun bu faaliyetine yüksek
değer verildiğine tanık oluyoruz. Bu alimler içerisinde ta ‐
nınmış bilim adamları olan E.Demirçizade’nin, A.Zama ‐
nov’un, B.Nebiyev’in, T.Buniyadov’un, E.Caferzade’nin,
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N.Ceferov’un ve başkalarının isimlerini görmek müm kün ‐
dür. Gazanfer Bey’in bu alandaki faaliyeti ve başarıları bir çok
tanınmış Türk alimlerinin de dikkatini çekmiş ve onlar da Irak
Türkmenlerinin yaşam tarzı ve sosyo‐kültürel prob lemlerinin
araştırılması yolun da Prof.Dr.Gazanfer Paşa yev’ in olumlu
sonuçlara varabil mesini taktirle karşılamışlardı. Bu bakım ‐
dan İsa Özqan, Mustafa Argunşah, Mahir Nakip, Suphi
Saatçi, Celal Ertuğ, Ali Ka�asyalı gibi Türk alimlerinin
isimlerini de kaydetmek yerinde olurdu. 

İlgi çekicidir ki, Irak’ta yaşayıp yaratan ve aynı za‐
manda tanınmış bilim adamları bile Gazanfer Bey’in ilmi
araştırmalarına yüksek değer verir, onun eserlerinin Irak’ta
yayınlanmasının da bilim ve kültürel ilişkiler bakımından
oldukça önemli olduğunu vurgulamışlardı. Örneğin, Irak’ ‐
ta ünlü folklorşinas ve dil bilimcisi Ebdülletif Benderoğlu
bu özellikleri dikkate alarak yazıyor: «Gazanfer Paşayev
uzun bir süre, yani altı yıl Irak’ta çalışmış, bu müddet
arzında Irak Türkmenlerinin dili ve folkloruna dair toplam
birkaç eser yayınlamıştır. Bunlardan «Arzu‐Kamber» des ‐
ta nı, «Ker kük mahnıları» (şarkıları), «Irak‐Kerkük şarkı ları»,
«Irak‐Kerkük ata sözleri», «Kerkük folklorunun anto lojisi»
ve başkalarını gös termek olur. Lakin 1991 yılında Gazanfer
Paşayev’in Irak‐Türkmen folklorunun her taraflı tetkikine
ait e
iği çok büyük kapsamlı Irak‐Türkmen folkloru için
önemli bir hadisedir».

«Irak‐Türkmen folkloru» kitabına (hatırlatalım ki, Ga ‐
zan fer Bey doktora tezini de bu konuya ait etmiştir) ve te ‐
zine yüksek değer veren tanınmış Azerbaycan yazarı ve
bilim adamı Prof.Dr.Azize Caferzade de E.Ben deroğlu’nun
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fikirlerine hak kazandırarak yazıyordu ki, «Ben müellifle
ta mamıyla razılaşıyorum ki, Azeri Türkçesinde konuşan
bu elatın (cemaatın) folklorunun sistemli monografik ana ‐
lizi tarihi geçmişimiz, dil tarihimiz, diyalektolojimiz, halk
poeziyamız (şiir sanatımız ‐ B.K.), etik, estetik fikir tari‐
himiz, etnografiyamız vs. gibi zaruri meselelerin öğ re nil ‐
me sinde büyük öneme sahiptir».

Gazanfer Bey’in araştırmalarının ilmiliyi, mantık sallığı,
inandırıcılığı alimin yüksek erudisiyaya, araştırdığı obje
(konu) ile ilgili ansiklopedik bilgilere sahip olması ile izah
edilmektedir. Gerçekten de uzun yıllar bilimin inişli‐yo ‐
kuş lu yolları ile ilerleyen, bir çok yabancı dilleri derinden
öğrenen (rus, ingiliz, arap, türk), aynı zamanda kendi ana
dili olan Azerbaycan Türkçesinin bütün fonetik ve frazeo ‐
lojik özelliklerine sahip olan Gazanfer Bey, zannımızca, sırf
bu özelliklerden dolayı ilmin yüksek zirvelerini fetih
edebilmiştir.

Gazanfer Bey’in Kerkük Türkmenlerinin lehçeleri, söz lü
folkloru, manileri, ata sözleri, bulmacaları, bir sözle ma nevi‐
sanatsal kültürünü derinden tetkik etmesi, aynı za manda
bir önemli prob lemin çözümüne, daha doğrusu Azerbaycan
ve Türkmen halkları arasında derin tarihsel bağların olma ‐
sı nın yüze çıkarılması fik rine hizmet etmektedir. Gazanfer
Bey’in buradan çıkan prob lemlerin çözümü yolunda ortaya
koyduğu yüksek lisans ve doktora tezleri, aynı zamanda
«Altı yıl Dicle‐Fırat Sahillerinde», «Irak‐Türkmen folklo ‐
ru», «Irak‐Kerkük manileri», «Kerkük bulmacaları», «Ker ‐
kük folkloru Antolojisi», «Türkiye dışında Türk edebiyatı
antolojisi» gibi kitapları eski tarihimizi, milli kimliğimizi,

168



manevi bağlarımızı, dilimizi, dinimizi öğrenmek yolunda
son derece büyük önem taşımaktadır.

Alimin araştırmalarında karşılaştırma yöntemi özellikle
kendi inandırıcı ve güzel ürünlerini verebilir. Örneğin, on‐
larca ata sözlerinin, manilerin, şarkı metinlerinin, bulma ca ‐
ların, dil, lehçe, fonetik özellikler, frazeoloji vs. bakı mından
analiz eden Gazanfer Bey Azerbaycan ve Kerkük Türk leri ‐
nin manevi kültürlerindeki ideya‐içerik bakımından hiçbir
şüphe doğurmayan benzerliklerinin olduğunu ve aynı za‐
manda bu halkların aynı soydan, aynı kökenden geldikleri
fikrini kanıtlamaya muvaffak oluyor. Tesadüfi değil ki, son
zamanlar bu fikre şerik çıkan bilim adamlarının sayıları
durmadan artmak tadır. Kerkük Vakfının başkanı İzze
in
Kerkük Bey ise bu bakımdan Gazanfer Bey’in faaliyetine
yüksek değer vermekle birlikte, bir daha itiraf ediyordu ki,
«Gazanfer Paşayev’in «Irak‐Türkmen folkloru» kitabı bi ‐
limsel ve orijinal bir şekilde Kerkük ve Azerbaycan folk‐
lorunun müşterekliğini ortaya koyan müstesna ve nadir bir
çalışmadır».

Gazanfer Bey’i bu tür çalışmalara yönlendiren sevginin
nedenini anlamak için onun kendi fikirlerine müracaat et‐
meli oluyoruz. «Bu Sevda Ölüncedi» kitabında bir daha
oku yoruz: «Bazen kendi kendime düşünüyorum: «Beni
Irak‐Türkmen folkloruna, onu meydana getirip yaşata n ‐
lara böyle derinden bağlayan nedir?». Göz önüme ilk ola ‐
rak Azerbaycan’da Irak‐Türkmen folkloruna halkın derin
muhabbeti ve doğmalık hissi geliyor. Kendim için bir daha
«keşif» ediyorum ki, onu unutmak, ona yad münasebet bes ‐
lemek mümkün değildir. Diğer bir tarafdan düşünüyorum
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ki, parçalanmaya maruz kalmış halkın illikçe yara
ığı
servet için bağlı kapılar, geçilmez yollar yoktur. Gerçekten
de ne kesilen yollar, ne yıllar manevi ayrılığa götürememiş,
kısmetimize düşün cismani ayrılık olmuştur. Bu gün gibi
bir hakikat, eserlerimin her sayfasında kendini açık bir
şekilde hise
iriyor ve asırlar arkasından haray çeken
manevi birliğin edebiyat şarkısını okur». 

Gazanfer Bey kendi dinamik ve çok yönlü faaliyetinde
her zaman milli kültürlerin birbirlerine yaklaşmasına, etki ‐
le şimleşmesine, halkın manevi estetik kültürünün zengin ‐
leş mesi ve genişlenmesine de büyük önem vermiştir. Bu
bakımdan onun tercüme edebiyatına olan ilgisini özel ola ‐
rak kaydetmek mümkündür.

Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in bu alanda da başarılı bir
ter cümeci olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle uzmanlar
onun İngiliz dilinden tercüme e
iği Agata Kristi’nin «Mavi
Katarın Sırrı», Sula Benet’in «Nice Yaşayasın Yüzü Hak lı ‐
yasın», aynı zamanda Aleksandr Düm’nın «Ka�as Seferi»
gibi eserlerin Azerbaycan Türkçesine tercümesini olumlu
olarak değerlendiriyorlar. Zannımızca alimin «Rus‐arap
dilleri sözlüğü» kitabını da doğrudan doğruya onun yu ka ‐
rıda gösterdiğimiz milli kültürler arasındaki etkileşim eği‐
li mine olan ilgisi ile izah etmek mümkündür. Hatırlatalım
ki, bu eğilim yalnız bilimsel araştırmalar veya tercümecilik
faaliyeti ile sınırlanmıyor. Gazanfer Bey bu istikame
e pra‐
tik olarak uluslar arası sempozyumlar, kongreler teşkil et‐
meyi, bilim ve sanat adamlarının bir araya gelmesini,
şe rik li kültür ocaklarının oluşturulmasına da büyük önem
verir, çoğu zaman bu işte kendi maddi yardımlarını bile
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esirgemiyor. Bu bakımdan onun Azerbaycan’da, Bakü’de
şahsi teşebbüsü ile meydana getirdiği «Irak‐türkmen
Ocağı»nın olumlu faaliyetini kaydetmek yerinde olurdu.
Hatırlatalım ki, 1995 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin
tanınmış şahsiyetlerinden olan sayın İhsan Doğramacı bile
bu ocağın konuğu olmuş, onun faaliyeti ile ilgili hoş sözler
söylemiştir. Prof.Gazanfer Paşayev’le olan müsahabesinde
bu büyük sima bir daha hatırlatmıştır ki, Azerbaycan onun
ikinci vatanı yok, iki vatanından birisidir. Kendi vata nımda
kendi doğum yılını (80. doğum yılı öngörülüyor‐B.K.) kut‐
lamam kadar da reel ve doğal bir şey olamaz.

Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in çok yönlü ilmi‐pedagoji
faaliyeti ile öteri tanışlık bile onun manevi kültürümüze,
dili mize, edebiyatımıza, folklorumuza, tercümecilik mira ‐
sı mıza ne kadar da büyük katkılarda bulunduğunu açığa
çıkarmaktadır. Özellikle de çağımızda Irak–Türkmen ve
Azerbaycan edebi sanatsal ilişkilerin oluşması ve geliş me ‐
sinde onun olağanüstü ve eşsiz faaliyeti inkaredilmez bir
gerçektir. Bu bakımdan Azerbaycan’ın tanınmış bilim ada ‐
mı, Azerbaycan Irak Dostluk Cemiyetinin Başkanı sayın
Prof.Dr.Vasim Memmedeliyev’in söylediği fikre şerik ol ‐
mak isterdik. «Yetenekli ve gerginemeği neticesinde Ga ‐
zan fer Paşayev bugün Azerbaycan’da Irak Türkmen dili ve
edebiyatının, Türkmen folklorunun en güzel bilicisi, ulus‐
lar arası alemde ise bu alanın en görkemli uzmanlarından
biri hesap ediliyor».

Prof.Dr.Gazanfer Paşayev’in bu büyük başarıları ve aile
mutluluğunun nedenlerini düşünürken bir daha üzerinde
dur duğumuz avtobiografik karakterli kitaptan da göründü ‐
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ğü gibi onun her zaman yaşam boyu halkımızın zengin
manevi‐ahlaki değerlerine temellendiğini hisse diyoruz. Ki‐
tapta Gazanfer Bey’in dünyaya geldiği (1937) Tovuz böl‐
gesinin Düzgırahlı köyü, burada okuduğu ilk okul,
ço cukluk ve gençlik arkadaşları, bir bilim adamı gibi bü ‐
yü yüp boya başa ulaşmasında yardımını esirgemeyen lise
öğretmenler ve tanınmış bilim adamları (M.Şireliyev, A.Za‐
manov, B.Nebiyev, Y.Garayev ve b.) yazar tarafından unu ‐
tul muyor, fotoğraflar vasıtasıyla anım satılıyor. Aynı
za manda okuyucu onların yardımı ile bir daha bu nadir ve
değerli şahsiyetin, büyük bilim adamının, Azerbaycan
Yazarlar Birliği’nin üyesinin (ona zemaneti sevimli şairimiz
Bahtiyar Vahabzade vermiştir) Vatanına, halkına, manevi
mirasımıza, tarihimize, dilimize, dinimize ne kadar da
derin tellerle bağlı olmasını anlamış oluyor.

Kendi yaşam yolunda bu derin manevi tellerden hiçbir
zaman kopmayan Gazanfer Bey bu gün de kaynar ilmi
pedagoji faaliyetinden kalmıyor, halkımızın sosyo‐kültürel
hayatında aktif bir şekilde iştirak ediyor, okuyucularını,
öğrencilerini, aynı zamanda bilim adamla rını yeni yeni
eserleri ile sevindirmektedir.
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Mehmet Mehdi Bayatoğlu

«SӘKKİZ» GÜN AZERBAYCANDA*

Baküye hafta olaşdıq. Pazartesi, Irak Elçiliği’nde sefir
mühendis Erşat Ömar Çabuk ile görüştük, o anda başını
depretirken, – bundan önce Irak’ın Büyük Elçiliği’ni gö ‐
rende korkarak yüz metre ondan uzak olurduk, şimdi ken ‐
dimiz isteyerek onu arıyoruz – dedim, hep gülüp sonra
El çibey konuk usulluğuna kendisini gösterdi sağolsun.

Şimdi ben iki devletin gerçek edebiyat ve kültür elçisi
sayılan ve hep Türkmenlerin gönlünde yaşayan çok de ğer ‐
li, sev gili kardeşim Gazanfer Paşayev Bey’lerini arıyorum.
Erşat Bey’den o zatı telefon ile aramayı arzu ederken, o bir‐
den telefonda – Gazanfer muallim, Mehmet Bayatoğlu be ‐
nimledir söyledi sonra telefonu bana verip saygı, selamdan
sonra Gazanfer Bey – Mehmet’im yarın öğle vakti saat 1‐de
beni otelin önünde bekle, gelirim – dedi. Yaşasın comert
Gazanfer, iki gün biran bile bizi bırakmadı ve hiçkimsenin
yapamayacağını o zat yaptı. Şahsi arabasıyla şehrin hep
yerlerini gezdirdi. İlk olarak «Edebiyat» gazetesinin baş ya ‐
zarı Doktor Ayaz Vefalı Bey’ler telefon açarken, – Ayaz
muallim, bilir misin benimle kim var şimdi? – Hayrola,
kim? – Metmet Mehdi Bayat, o Fuzuli Festivalı’nda Bağ ‐
dat’tan güzel Kerkük’e gelirken maşında – otöbüste ayakta
durup bizim için bayatılar «Horyat» diyen kişidir – dedi. 
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– Ayaz Bey, tamam, sizleri gazetenin idaresinde bekli ‐
yoruz.

Sıcak karşılamadan sonra birkaç saat suhbet edip öğle
yemeğini beraber yedik. 

Edebiyat gazetesi Azerbaycan’ın en ünlü gazetesidir ve
her zaman Türkmen kültür ve edebiyatına yer verip ve ver‐
mektedir. Başyazar Ayaz Vefalı bilgin ve Fuzulişinas, çok
değerli bir vefa örneğidir. 

Akşamleyin şehirde bir tur a
ıktan sonra Gülüstan sa ‐
rayına gi
ik ve bu saray Haydar Aliyev tarafından yapılan
çok güzel, süslü, muhteşem, büyük bir saraydır. O sarayda
Azerbaycanlılar düğün şenliklerini yaparlar. O sarayı gez ‐
dikten sonra Hazar denizine bakan, sarayın yukarı kah ve ‐
sinde çay içtik, sonra Gazanfer Bey – benim kızım Lə man’ ın
düğünü bu sarayda yapıldı – dedi. 

Azerbaycan’ın, belki de her yerinde öyledir, Cumhur ‐
baş kanı’nın yaptıkları hep millet için, kendi sarayı bile
halkın hizmetindedir. Öyle kimseler ölümsüz, tarih dur‐
dukça onları yansıtır durarlar.

Seferimin son günü çarşambadır. Kardeşim Gazanfer
kahvaltıya, kendi evine bizi davete buyurdu. O nazik ve
tertemiz evine bacısı oğlu Elçin adında şahsi şöförü olan
genç götürdü. Elçin çok dindar ve nerede ezan sesini duy‐
dukta, arabayı durdurup namaz kılardı. 

Böyle bir gencin dindarlığı beni çok sevindirdi.
Gazanfer sevinçten kendini tutamıyordu. Hanımı,

Aras  ta Hanım’a bizi sunarken – hanım, bu menim kar de ‐
şimdir – dedi, o anda ben «gizli ağla gözlerim, ayrılık demi
geldi» dedim.
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Gerçekten, Azerbaycan ve onun halkından, dost lardan
ayrılmak çok zordur. Hepimiz bir birimize bakıp üzüntülü
gülümsedik, sonra o büyük zat kendi evinde olan oda ve
kü tüp hanesini gösterip ve yazdıkları kitaplarını sundu
sağolsun.

Evden çıkıp birkaç yerleri gezdikten sonra eski Cum ‐
hur başkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret edib fatiha
süresini okuduktan sonra çiçekler bıraktık. O gülüstan
mezarlığında Azerbaycan’ın hep düşünür, şair, edebiyatçı,
yazar, bilgin ve ünlülerin gömütleri ordadır.

O mezarlık tertemiz, yemyeşil, yüksek ağaçlar ve güzel
renkli çiçekler ile süslüdür. Sanki bir cennet gibidir.

Tanrı’nın rahmetine kavuşan şairler, Resul Rza, Samed
Vur gun, Doktor Abbas Zamanov, Yaşar Karayev ve Hamit
Araslı’nın gömütlerine çiçekler bırakıp fatiha süresini
okuduk.

O kabristanda gezerken çoklarının yakından kim
olduklarını biliyordum. Allah’ın rahmetine kavuşup yer‐
leri cennetlik, türbeleri nurla dolsun.

O anda kısa biran Cumhurbaşkanı olan rahmetli Ebul‐
faz Elçibey’in kabrini gömüldüğü gibi hala toprak oldu ğu ‐
nu görünce çok çok üzülerek fatiha okudum. Gazanfer Bey
kabristanın Kur’an‐i Kerim okuyu cuların dan birini teklif
e
i. Memmedağa Şiraliyev adında birinin kabri üzerinde
«yasin» süresini oku
urdu. Gazanfer Bey’den bu zatın kim
olduğunu sorduğumda – o benim doktora tezime denetim,
işraf yapan değerli bir hocam idi – dedi.

Bu da onun dostlarına ve öğretmenlerine ne kadar vefa ‐
lı olduğunu, özellikle ölülere gösterdi.
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O ölümsüz bilginlere veda e
ikten sonra «Kız Kalasını»
ziyaret ederken şair Alekber Sabir’in heykelini görüp he ‐
men hemen bu şiirini dedim:

Millet nice taraç olur olsun, ne işim var,
Düşmenlere muhtaç olur olsun, ne işim var.

Sonra şairler Nizami Gencevi, Samed Vurgun, Resul
Rza ve diğerlerinin heykelleri önünde birer şiirlerinden
okurken, Gazanfer muallim çok sevinip heyran kalırdı, bir
de Mehmet Bey – sen ne kadar Azerbaycan edebiyat ve
şiirine vakıfsın – diyende, – efendim, hep Irak Türkmenleri,
özellikle edebiyatçıları da öyledir – diyerdim.

Son durağımız Hakani küçesinde Azerbaycan Yazıcılar
İ
ifakı dedikleri Edebiyatçılar Birliği olmuştur... 35 senelik
fikrimde damga gibi basılan bu adresi unutmadım. Çünkü
1971 yılında Azerbaycanlı şair rahmetli Cabir Nevruz ile
Bağdat’ta tanışırken bu adresini bana verdi. Her neise,
yüksek bir apartmanın birkaç katını çıktıktan sonra Gazan‐
fer muallim Fikret Koca adında yaşlı bir edebiyatçıya tanı
ı
ve o «Fikret Koca 70 yıl» adında bir kitap hediye olarak
sundu ve birkaç dakika geçirdikten sonra birliğin başkanı
şair Resul Rza’nın oğlu Anar Bey’le görüştük. Anar bey’in
babası gibi büyük yazar olduğunu ve onun romanlarını
filim haline çevirdiğini ve Anar Azerbaycan’da ilk ad
olarak adı adlandırıldığını bana anla
ılar. Anar muallim
ile Fuzuli Festivalı’nda Bağdat’ta tanışmıştım, ağırbaşlı,
yaşlı, heybetli ve herkesin saygısını kazanan bir za
ır. Be ‐
nim le konuşurken – ustad Terzi başı’nın ellerinden öperim,
ona selamlarımı söyle – dedi.
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Bu söze benzer Bağdat Edebiyatçılar Birliği’nde şair Ne ‐
bi Hazri de aynı sözü bana söylemişti. Bu da onların ne ka ‐
dar saygılı olduklarını gösteriyor. Anar bey’le birkaç foto,
re sim çektikten sonra «Mübareze Bugün de Var» ve «Resul
Rza seçilmiş eserleri» büyük cilt çapta «Minbeşyüz Yılın
Oğuz Şiiri Antolojisi» adındaki yazdığı kitapları bize sundu. 

Azerbaycan’da edebiyatçı çok değerli ve onların başka ‐
nı bir bakan seviyesindedir...

Anar muallimin babası şair Resul Rza birkaç Azer bay ‐
canlı yazarlarla beraber 1959 yılında Kerkük’ü ziyaret e
ik‐
ten sonra ustad Ata Terzibaşı’nın kitapları, özellikle, «Ker kük
Horyatı» kitabı hakkında «Kerkük Bayatıları» adında kitap
ve «Uzak Ellerin Yakın Tuhfeleri», Gazanfer Muallim ile Be‐
raber adlı uzun bir yazı yazmışlardır ve bizleri o büyük zat‐
lar Azerbay canlı lara tanı
ı. Her neise, sıcakcasına veda
e
ikten sonra şehrin çarşısına gi
ik. Gazanfer muallim
küçük oğlum Seccad için bir armağan alıp sundu, sonrası
taksi durağına gelip bizim için özel bir araba sınıra doğru
kiralayıp* ve ne kadar da ondan iltimas edip, benim parayı
ödememi hiç kabul edemedi, sağolsun Gazanfer, dünyaca
yaşasın, var olsun. Azerbaycan halkı kan, can ve yürekle
bizlere bağlıdırlar. Gazanfer Bey Irak Türkmen sahasında
bu kitaplarını bana sundu: 

1. Irak türkmen Lehçesi
2. Kerkük Folkloru
3. Bu Sevda Ölüncedir
4. Irak Bize İrağ Değil
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Tabii üçüncü kitabı Irak Türkmen sevdası demektir. Bu
kitaplardan başka adı gelen kitapları da vardır:

1. Kerkük Bayatıları
2. Arzu Kamber Destanı
3. Kerkük Manileri
4. Kerkük Atalar Sözü
5. Kerkük Tapmacaları
6. Altı Yıl Dicle Fırat Sahillerinde
Gazanfer muallimin hakkında gelecekte özel bir yazı

yazmayı minnet borcu bilirim.
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Prof.Dr. Mahir Nakip
AZERBAYCAN’DA 

BİR  KERKÜK  SEVDALISI*
1990 yılına kadar siyasi bağımsızlıkları söz konusu ol ‐

madığından, bugünkü Ka�as ve Orta Asya Türk Cum hu ri ‐
yetlerinde yapılan bu tür çalışmaların çoğu, içinde ya  şa  dıkları
siyasi rejimin ideolojisine ters düşmeme mec bu riyeti altında
yapılmıştır. O yıllarda Türk dünyasının kül türel temelde bile
aynılığını ispatlamak suç teşkil ede bili yordu. Ancak bunun
istisnaları da olmuştur. Bu istis na ların en önemlisi değerli ilim
adamı Gazanfer Paşayev sayılabilir. Paşayev, 1960’lı yıllarda
Irak’ta iş yapan bir Sov yet firmasında altı yıl çalıştığı sırada,**
gecesini gündüzüne katarak Irak Türkleri hakkında ve özel‐
likle de Kerkük Türkleri konusunda folklorik malzemeler
toplamış, Irak Türklerinin şair, edebiyatçı ve araştırmacılarıyla
tanışmış, yazılı ve sözlü kaynaklara ulaşmış ve çok zengin bir
koleksiyonla memleketi Azerbaycan’a dönmüştür. O tarihten
sonra inci tanelerinin bir tespih ipliğine dizilmesi gibi kıymetli
kitaplarını yayımlamaya başlamıştır.

Paşayev’in Eserler Zinciri
Gazanfer Paşayev, 1962 yılında Kerkük Türklerini keşf ‐

e derken, içinde oluşan sevda ateşi onun bugüne kadar orta ‐
ya koyduğu kitaplarının ana kaynağı ve müsebbibi
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olmuş tur. Nitekim ilk kitabı «Kerkük Bayatıları» olup, Resul
Rza ile birlikte 1968 yılında yayımlanmıştır. Paşayev bugüne
kadar toplam 28 kitap telif etmiştir ve bunların 21’i Kerkük
ya da Irak Türkleri konusundadır. Bu 21 kitabın bir kısmı
yeniden basım olmakla beraber, hemen hemen hepsinde
yeni ilaveler yapılmıştır. Kaldı ki Azerbaycanlı okucuyu ge ‐
nel olarak Irak ve özel olarak da Kerkük Türklerinin siyasi,
kültürel ve sosyal meseleleriyle gerçekten yakından ilgilidir.
Onun için Paşayev’in bazı kitaplarının birden fazla basıl ‐
dığını görebiliyoruz. Bu değerli kitapların yanında Ga zanfer
Paşayev’in aynı konuda yüzlerce Türkçe, Rusça ve İngilizce
makalesi ve konferansı bulunmaktadır. Gazanfer Paşayev’in
kaleme aldığı bu eserler elbe
e ki sıradan çalış malar
değildir. Her biri birer tez niteliğinde olup, bilimsel kıymeti
olan çalışmalardır.
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Gazanfer Paşayev’in Kerkük ve Irak Türkleri 
Konusunda Yayımladığı Kitaplar

Yılı     Adı                                                              ____                            Yeri
1968   Kerkük Bayatıları                                                              Bakü
1969   Fonetika Kerkük Diyalekta (Rusça)                              Bakü
1969   Kerkük Diyalektinin Fonetikası                                     Bakü   
1971   Arzu Kamber (Kerkük Halk Destanı)                              Bakü
1973   Kerkük Mahnıları                                                               Bakü 
1978   Kerkük Atalar Sözü                                                          Bakü
1984   Kerkük Bayatıları (2. basım)                                              Bakü
1984   Kerkük Tapmacaları                                                           Bakü
1985   Altı Yıl Dicle‐Fırat Sahillerinde; 1987 (2. basım)           Bakü
1987   Kerkük Folkloru Antologiyası                                           Bakü
1987   İmadeddin Nesimi. Irak divanı                                          Bakü
1992   Irak Türkmen Folkloru                                                       Bakü
1992   Irako Turkmeniski Folklor (Rusça)                                Bakü
1995   Irak Türkmen Folkloru (2. basım)                               Bağdat
1996    Altı Yıl Dicle Fırat Sahillerinde (3. basım, Arapça) ___ Bağdat
1998   Irak Türkmen Folkloru (3. basım)            _____      İstanbul
1999    Azerbaycan Folkl. Antologiyası‐Iraq Türkman Cildi      _Bakü
2003   Kerkük Folklorunun Janrları                                           Bakü
2003   Kerkük Diyalektinin Fonetikası (2. basım)                     Bakü
2004   Irak Türkman Lehçesi                                                       Bakü

Türkiye’de Irak Türkleri konusunda kitap yazanların hemen
hemen tamamının Kerküklü olduğuna bakılırsa, Paşayev’in iki
konuda istisna teşkil e
iğini vurgulamak gerekir.

1. Paşayev, Irak dışında, Irak Türklerinin folkloru konusun ‐
da kitap neşreden ve Iraklı olmayan ilk ve tek ilim adamıdır.
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2. Paşayev, Irak dışında, Irak Türkleri folkloru konusunda
21 kitap neşreden ilk ve tek ilim adamıdır.

Onun misyonunu 1988 yılında Azerbaycan’ın usta şairi
Bahtiyar Vahabzade güzel bir şekilde tanımlamıştır: 

«Sen Irak’ta altı sene resmi görev yaptın. Fakat bununla yetin‐
medin. İçindeki diğer bir vatanseverlik hissi seni başka işler de yapmaya
sevk e�i. Bu bir sesti. Senin damarlarında haykıran ses, Kerküklü
kardeşlerin asırlardan beri kanlarda muhafaza edip, sakladıkları ecda ‐
dın, soyun sesine uydu ve seni manevi borcunu ödemeye yönel�i. Sen
manevi görevini şerefle yerine getirdin».*

Bekir Nebiyev, Yaşar Karayev ve Nizami Caferov gibi Azer ‐
baycan’ın değerli edebiyatçıları da bu görevi bilinçli bir şekilde
tanımlamışlardır:

«Tarih ve toprak adlı mekanın sınırları bazen değişse de lakin
bütünlüğü hiçbir zaman parçalanmayan manevi bir vatan vardır. Biz
hepimiz hem Azeri, hem Irak Türkleri olarak tek, edebi ve ortak bir
kültür vatanında yaşıyoruz. Bu vatan birliğinin bütünlüğünü idrak
etmekte son birkaç yılda bize en çok yardım eden Gazanfer Paşayev’in
bilimsel faaliyetleri olmuştur. Biz bunu sadece bilimsel değil, milli
vatandaşlık ve vatanperverlik hizmeti olarak da kabul etmeliyiz. Otuz
beş yıldır Paşayev, Türkmenlerle ilgili folklor malzemesi toplamakta,
öğrenmekte, tetkik etmekte ve yayımlamaktadır».

Müstesna İki Hizmet Daha...
1) Gazanfer Paşayev, Irak’ta çalıştığı sırada ve sonraları Türk ‐

menlerle ilgili topladığı kitap, dergi ve nadide eserler, ciddi bir
koleksiyonu oluşturmaktadır. Bu kültürel serveti kendi halkıyla
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paylaşmak isteyen Paşayev, Bakü’nün tarihi kalesinin içinde eski
bir ev satın alarak, tamamen kendi maddi imkanlarıyla bu evi res ‐
tore etmiş ve onu «Irak Türkmen Ocağı»na çevirmiştir. Bu Ocak,
1995 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Rahmetli Haydar Ali ‐
yev’in iradesiyle düzenlenen İhsan Doğramacı’nın 80 doğum yıl ‐
dönümü kutlamaları sırasında resmi bir törenle açılmıştır. Ocak’ta
Paşayev’in Irak Türkmenlerinin kültürü ile ilgili oluşturduğu
kütüphane, topladığı folklorik malzemeler ve Kerkük’ün Ata Ter ‐
zi başı, Sinan Sait ve Abdülvahid Küzecioğlu gibi Türkmen edip
ve sanatçıların yağlıboya tabloları da bulunmaktadır. Günümüzde
var olan Ocak, herkesin ziyaretine açıktır.

2) Bilindiği üzere 1912 yılında Osmanlı Müdafaa Nazırı
(Savunma Bakanı) Enver Paşa’nın emriyle «Ka�as Kurtuluş Or‐
dusu» kurularak Azerbaycan’ın isteği üzerine bu topraklara
gönderilmiş ve bu kuvvetlere 600 Azerbaycanlı asker katılmıştır.
Bu ordu bölgede Ruslara ve Ermenilere karşı büyük bir mü‐
cadele vermiş, ancak 1.130 şehit de vermiştir. Bu şehitlerin
içerisinde Türkmenlerin de olduğu bilinmekteydi. Ancak
sayıları, adları ve memleketleri bilinmemekteydi. Gazanfer
Paşayev’in gayretleriyle bu kişiler bulunmuş ve adları tespit
edilmiştir. Bu şehitlerin sayısı 11 olup, 7’si Kerküklü, 3’ü Süley‐
maniyeli ve birinin de Bağdatlı olduğu anlaşılmıştır. Kerküklü
olanların adları: Hurşid oğlu Zeynülabidin, Derviş Muhemmed
oğlu Tevfik Efendi, Hasan Saki oğlu İbrahim, Abbas oğlu Ali
Galib Efendi, Abdullah oğlu Muhammed Efendi, Hacı
Süleymanoğlu Sıddık, Muhammed oğlu Tevfik Efendi’dir.

Kalemiyle yaptığı hizmetlerin yanında Gazanfer Paşayev,
aile fertleriyle birlikte Kerkük folklorunu yaşamakta ve
yaşatmaktadır. Eşi Ereste Hanımefendi sanki Kerküklü bir gelin
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olup, Kerkük’ün sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen yapıda
bir insandır. Dört kız ve bir oğlu ile Paşayev ailesi Kerkük’le
artık bütünleşmiştir denilebilir. O kadarıyla ki, Gazanfer
Paşayev, sadece bu sevdasını tescil etmek için müstakil bir kitap
yazmış ve adına da «Bu Sevda Ölüncedi» demiştir. Başına da şu
Kerkük dörtlüsünü koymuştur:

Bağdad yolu Gencedi.
Gülü Pence pencedi.
Deme sizden irağam,
Bu sevda ölüncedi...

Bir Soru...

Evet, Gazanfer Bey Azerbaycanlı bir Türk’tür ve bir Kerkük
sevdalısıdır. Fakat bir şerhin folkloru hakkında 21 kitap ve yüz ‐
lerce makale yazmak kolay olmasa gerek. Demek ki Kerkük’te
bu kadar zengin, derin ve eski bir Türk kültür hazinesi var ki,
Paşayev gibi bir bilim adamını bu konuda 21 kitap ve yüzlerce
makale yazmaya itmiştir. Arap ve Kürtlerin tarihi ve kültürleri
hakkında çok sayıda yabancı kitaplar yazılmıştır. Peki, kaç tane
yabancı yazar Kerkük’ün Kürt ya da Arap kültürü konusunda
bu kadar zengin kitaplar yazabilmiştir? Kerkük’te yaşayan diğer
milletlerin bu şehirde yaşadıkları süre içerisinde biriktirebildik‐
leri kültür mirası ne kadardır? Gazanfer Paşayev gibi onların
kültür miraslarını inceleyen bir akrabaları var mı?

Gazanfer Paşayev, Kerkük’ün etnik gerçeğini ispatlamada
tek başına yeterli delildir. 
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Prof.Dr.Eflatun Neime�ade

BAKÜ‐KERKÜK KÖPRÜSÜ’NÜN YARATICISI:
GAZANFER PAŞAYEV – 70*

«Evet, iyi duydunuz. Gazanfer Paşayev, hala Sovyetlerin sert de ‐
mir kuralları mevcut iken, yetmişli yıllarda, demir perdeyi delip, Bakü
ile Kerkük (Irak) arasında manevi köprüyü ilk kuran bilim adamıdır.
Ve bu köprüyü günümüze sağlamlaştıran, aynı millet iki devlet ara ‐
sındaki manevi bağların pekişmesinde müstesna hizmetleri olmuştur».

Kerkük’te ilk Azerbaycanlı
Kerkük dediğimiz anda Gazanfer Paşayev’i düşünüyoruz,

Gazanfer Paşayev’in ismini söylediğimizde Kerkük, yeniden
göz  lerimiz önünde bütün azametiyle yüceliyor. Onun araş tır ‐
ma larında bayatilerin özel yeri vardır. Bakın Kerkük Bayatıları
nasıl da ruhumuza, duygularımıza işliyor:

Bağdat yolu Gencedi, Dilim‐dilim,
Gülü pence‐pencedi, Doğra ver dilim‐dilim,
Deme sizden uzağım, Ben dilimden vaz keçmem,
Bu sevda ölüncedi. Olursam dilim‐dilim!

Kerkük Folklorunu Dünyaya Tanıtan Adam
Sovyetlerin çav çavlı yıllarında, genç tercüman, araştırmacı

olarak Irak’ta altı yıl görev yapmış, Irak’ta yaşayan Azerbay can ‐
lıların, Irak Türkmenlerinin edebi, manevi değerlerinin tebliğine
hayatını bırakmış, oradaki soydaşlarımızın edebi irsini yara tı ‐
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cılık mevzusu olarak seç miş ‐
tir. Eserleri tahmini listesini
sizlere sunuyorum:

«Kerkük Bayatıları» (1968,
Resul Rza ile birlikte), «Arzu‐
Kam ber Destanı» (1971),
«Kerkük Mahnıları» (1973),
«Irak‐Ker kük Atalar Sözleri»
(1978), «Kerkük Bulmacaları»
(1984), «Irak‐Kerkük Bayatı ‐
ları» (1984), «Nesimi’nin Irak
Divanı» (1987), «Kerkük Folk‐
loru Antolojisi» (1987, 1990),
«Azer baycan Folkloru Anto ‐
lo jisinin Irak Türkmen Cildi»
(1999, E.Ben der oğlu ile bir‐
likte), «Kerkük Folklorunun
Fonetiği» (2003), «Irak‐ Türk‐
men Folklorunun Türleri»

(Rusça, 2003), «Irak‐Türkmen Şiveleri» (2004) vb. gibi ilmi eser‐
leri sadece Azerbaycan’da değil, dünya ülkelerinde bile tanınır.
Fakat en çarpıcı ve mermi gibi patlayan eseri, elbe
e ki «Irak‐
Türkmen Folkloru» şaheseridir. Ve bu samballı ilmi araştırma
Kerkük’ü de, Gazanfer Paşayev’i de bir anda dünyaya tanı
ı.
Dünyada ün kazanmış iki bilim adamı, Akademik Bekir Nabi ‐
yev ve Prof.Dr.Mahir Nabiğ’in ilmi redaktesi ile bu muhteşem
ilmi araştırma ilk önce Bakü’de, sonra Bağdat’ta ve İstanbul’da
basılmıştır. Şimdi de bu cesaret, mertlik ve hüner sahibi bilim
adamını sizlere takdim ediyorum:
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İsmi: Gazanfer
Soyadı: Paşayev

Baba adı: Muhammed
Doğum yılı: 27.08.1937

Yer: Azerbaycan, Tovuz rayonu, Düzkırıklı köyü

İlk olarak dil uzmanıdır; edebiyatşinas, folklorist, publisist,
yazar, tercüman, filoloji bilimleri doktoru (1993), Prof. (1995).
Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi İngiliz Azerbaycan dilleri
Fakültesini bitirmiştir (1962). Çeşitli yıllarda (1962‐1966, 1972‐
1975) Irak’ta tercüman ve araştırma görevlisi olarak ilmi buluş ‐
lar yapmıştır. Irak’ta aşağı yukarı 2.5 milyon Azerbaycanlı
yaşı yor (Onlara Irak Türkmenleri derler). Ve genç bilim adamı,
Sovyet rejiminin getirmiş olduğu yasaklardan dolayı, uzun yıl ‐
lar dikka
en uzak kalmış soydaşlarımızın diyalekt, şive ve folk‐
lorunun toplanması ve ciddi şekilde araştırılmasına kendini
atıyor. Bununla da hayatını KGB’ye teslim ediyor. Korkmadan,
etmeden, canı bahasına bu cesareti, mertliği, kahramanlığı yapı ‐
yor. Neye göre dersiniz?

Çünkü uzun yıllar oralarda garibanlık yapmışlardır, aynı
mil let iken bölünmüşüzdür, aynı kanı taşıyoruz, aynı dili konu ‐
şu yoruz, aynı milletiz, buna göre.

Onun için önemli olan kardeşlerimizin edebiyatının, sana tının,
folklorunun dünyada tanınması idi. Kısacası manevi irsimizin izle ‐
rini bulduğuna seviniyordu, onlarla gurur duyu yordu, çünkü on ‐
lar canımızın bir parçasıydı, ruhumuzun taşıyıcıları idi. Bu az mı?

Bununla da yetinmedi, daha da ileriye giderek «Azerbaycan
dilinin Kerkük Diyalekti» konusunda namzetlik dissertasiyasını
(mastır Tezini) savunuyor (1969), daha sonra ise «Irak Türkmen
Folklorunun Türleri» konusunda doktora Tezini savunmaya
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kalkıyor (1993). İlmi araştırmaları Gazanfer Paşayev’i pedagoji
alandan uzaklaştırmıyor, tam tersi, o bu yıllar diliminde (1964‐
1989 yıllarında) Azerbaycan Pedagoji Üni versitesi’nde (1973
yılında M.F.Ahundov adına Azer baycan Pedagoji Üniversite‐
si’nde) İngiliz Dili Fakül tesinde doçent, dekan yardımcısı, Harici
Diller Bölüm Baş kanı (1972‐1989) görevlerinde bulunmuş, genç
bilim adamlarını eğitmiştir.

Dünya Kerkük’ü Konuşuyor
Gazanfer Paşayev, 1983 yılında ABD ve 1988 yılında İn gi l ‐

tere’de staj yapmıştır. Bakü Devlet Üniversitesi’nde Batı Avrupa
Dilleri bölümünde çalışmıştır. Devamlı hareke
e bulunmuş, bilim
dallarında kendini pekiştirmiş, uçan kuşlar gibi ağacın dallarını
devamlı oymuş, kalemini, bilimini artırmış, uzman olarak devamlı
yükselmiştir. Fakat devlet, bu yetenekli gencin görev yerini de ‐
vam lı değişmiş, yetişmekte olan yeni kuşak bilim adamlarının on‐
dan faydalanmalarını sağlamıştır. Gazanfer Paşa yev Milli Elmler
Akademisi Nizami adına Azerbaycan Ede bi yatı Müzesi’nde «Ulus ‐
lar arası İlişkiler» şubesinin müdürü göre vinde bulunmuştur.

Gazanfer Paşayev, Irak Türkmenleri Folkloru dışında da ilmi
makaleleri, kitapları onun başka alanlarda da araştırmalar
yaptığını tasdik ediyor. Öyle ki, Gülzar İbrahim kızı ile birlikte
«Hüseyn Arif – 80 (2004)», «İsi Melikzade – 70 (2004)», «Teyfik
Bay ram – 70 (2005)», «Alibala Hacızade – 70 (2005)», «Fikret Go ‐
ca – 70 (2005)», «Akademik Bekir Nebiyev – 75 (2005)» kitaplarını
yapmış, ön söz yazmış, fedakar casına kendi parasıyla basmıştır.

Gazanfer Paşayev fevkalade bilim adamı olduğu kadar da
fevkalade el aksakalı, dürüst insan, yakın dost gibi halkımız
tarafından seviliyor. Ara vermeden, büyük özveri ve yüksek hız ‐
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la çalışmalarını sürdürüyor. «Bilim, benim idealimdir, çalışma sam
ölürüm», diyor ve ekliyor: «Gerçek bilim adamı ara ver me  den iler ‐
lemelidir, devamlı araştırmalı, her buluşlarını belgelemelidir. «Ben
şöyle diyorum», «bana göre bu şöyledir» ibaresi bilim adamına
yakışamaz. Çünkü her buluşun arkasında, her deyimin arka sın ‐
da belge olmalıdır. Bunun için de arşivlerde uyumalısın, dos ya ‐
ları tek tek incelemen gerekiyor, gerçekleri belgelemek şar
ır.
Çalışmalarda ise kaynakçaları göstermek önemlidir. Ben böyle
çalışmaktan büyük haz, zevk alıyorum», diyor, büyük bilim
adamı. Sadece Kerkük’ü, oradaki soydaşlarımın edebi irsini,
folklorunu, edebiyatını dünyaya tanıtmaktan kendimi mutlu
sayıyorum. Onlar bizim kan kardeşlerimizdir.

Bilim Benim İdealimdir
Gazanfer Paşayev ilk önce Kerkük’te bir folklorcu bilim ada ‐

mı olarak ün kazanmıştır. Elinde teyp, defter ve kalem, köy köy,
ilçe ilçe dolaştı Irak’ı. Özellikle Erbil’i, Altın Köprü’nü, Tuz Hur ‐
mat’ı, Dagug’u, Tilefer’i, Kifr’i, Hanegi’ni, Mendel’i, Kara Te‐
pe’ni, Kerbela’yı, Musul’u, Süleymaniye’yi, daha nereleri
dolaş‐madı ki? Ve ünlü bilim adamı nasıl çalıştığı konusunu
«Altı Yıl Dicle Fırat Sahillerinde» adlı eserinde açıklıyor. Bu eseri
mutlaka okumak gerekiyor.

Orta Çağ’ın şiir dehası ve güneşi sayılan Azerbaycan şairi
Muhammed Fuzuli’nin 500 yıllık jübilesi dünyada büyük merak
konusu oldu. Gazanfer Paşayev şairin yaratıcılık salnamesi
sayılan «Fuzuli ve XVI Yüzyıl Bağdat’ta Edebi Çevresi» konu ‐
sunu yazdı. Bu makale ABD’de basılan «Reform» dergisinin
sayfalarında yer aldı (1996, no: 2, Sayfa 17‐25). Ayriyeten, 1995
yılında Bağdat’ta da bilim dergisinde Arap dilinde basılmıştır.
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Yetenekli bilim adamı Gazanfer Paşayev’in sayesinde Irak’ta
yaşayan Azerbaycanlıların edebi yaratıcılıkları, folklor edebiyatı
bütün dünyada tanınmağa, sevilmeye başlıyor. ABD’de basılan
«Azerbaijan İnternational» dergisinde Paşayev’in «Azerbay can ‐
lılar Irak’ta. Az Tanınan Elat» (no: 1, Ocak 2003, Sayfa 22‐25),
Irak Türkmenlerinin İstanbul’da İngiliz dilinde basılan «Kar deş ‐
lik» dergisinde «Irak Türkmen Tarihine ve Edebiyatına Bir
Bakış» (2004, no: 22‐23) seri makaleleri basılmıştır.

Orijinalden Çeviri yapan Prens
Tercümecilik, Gazanfer Paşayev’in hobisi sayılıyor, o, Alek‐

sandr Düma’nın «Ka�as Seferi» (1985, H.Abbasov’la birlikte),
Prof.Dr.Sula Benet’in «Nasıl Yaşayasın, Yüzü Haklayasın»
(1989), Agata Kristi’nin «Mavi Trenin Sırrı» (1995), Prof.Dr.İrec
Persinac’ın «M.F.Ahundov’un Kritiği» (ABD, 1989) eserlerini
orijinalden Azerbaycan Türkçesi’ne ve Rusça’ya çevirmiştir.

«Düma Ka�as’ta» ilmi araştırması ise «Litera turnaya Azer‐
baydjan» dergisinde basılmış bulunuyor (2004, no: 3, Sayfa 8‐23,
Rusça).

Birkaç dil biliyor ve makaleleri orijinal dillerde yazıyor Ga ‐
zan fer Paşayev. Bir keresinde tatili için Amerika’ya gidiyor ve
orada Azerbaycanlılar ile ilgileniyor. «ABD’de Azerbaycan Dili
ile Bağlı Araştırmalar» makalesi Milli İlimler Akademisi Dilcilik
Enstitüsü «Azerbaycan Dili Yurt Dışında» dergisinde basılıyor
(1990, Sayfa 65‐70).

Onun şahsi gayretleri ve kendi maddi imkanları sayesinde
1995 yılında Nizami adına Edebiyat Enstitüsü içeri şehirde yer ‐
leşen Folklor İlmi Araştırma Merkezi’nde «Irak Türkmen Ocağı»
Müzesi yaratılmıştır. Ve bu Müze 2001 yılında Nizami adına
Azerbaycan Edebiyatı Müzesi’ne taşınmış, ebedi yerini bulmuş ‐
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tur. Pek çok dergi ve gazetelerin idare heyetinin ve Azerbaycan
Yazarlar Birliği üyesidir.

Kıymetli bilim adamı Gazanfer Paşayev Azerbaycan Irak
Dost luk ve Kardeşlik Cemiyeti Başkan Yardımcısı görevinde bu ‐
lunmuştur (1990‐2003). Ka�as Müslümanlar İdare heyeti nez ‐
din de çalışmalar yapan İlmi Dini Şuranın üyesidir.

Irak devleti büyük bilim adamı Gazanfer Paşayev’in çalış ‐
ma larını yüksek kıymetlendirmiş, onu «Yüksek Çalışmalarına
Göre» madalya ödülüne (1976), Kerkük Vakfı’nın ve Türkmen
Cephesi’nin yüksek ödüllerine layık görmüştür.

Gazanfer Paşayev Irak’taki Azerbaycanlıları dünyaya tanıtan
ilk araştırmacı bilim adamıdır. Kerkük Edebiyatı, Folkloru, Ba ‐
ya tıları, onun sayesinde dünyaya tanıtılmış, okurların ilgisini
görmüştür.

Bu yıl büyük bilim adamının 70 yaşı tamam olmuştur.
Ona bu değerli çalışmalarından dolayı 55 milyon Azerbay‐

canlılar adından teşekkürümüzü bildiriyor, yeni yeni eserlerini
bekliyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.
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Dr. Şemse
in Küzeci

AZERBAYCAN’DAN   KERKÜK’E*
(Bayati’den Hoyrat’a)

Kerkük Gecesinde Gazanfer Paşayev’e...
Irak Elçiliği Tarafından Fahri Irak Vatandaşlığı ve Irakşinas Unvanı...
Türkmen Kardeşlik Ocağından Onur Belgesi...

8 Aralık 2007 Kerkük Musiki Gecesi:
8 Aralık 2007 tarihinde Azerbaycan Kültür Bakanlığının des ‐

teğiyle ve Azerbaycan sanatçılarının katı lımıyla «Kerkük Musiki
Gecesi» adında muhteşem bir tören düzenlendi. Gece Reşid Beh ‐
budov Konser Salonun da yapıldı. Geceye başta Irak’ın Azerbay‐
can Büyükelçisi Erşat Ömer İsmail olmak üzere, Mısır, Ür dün,
Suudi Arabistan, KKTC, Kuveyt, Katar Büyükelçileri ve
Türkiye’nin Büyükelçi Müsteşarı geceye katıldı. Ayrıca Azerbay‐
can Milletvekili Nazım Memmedov ve çok sayıda Azerbaycan
bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Azer baycan’da
yaşayan Türkmen öğrencileri, Türkmen aileleri, Azerbaycan
sanatseverleri ve Azerbay can Basını da geceyi merakta takip e
i.
Gece Kerküklü Folklor Tebligatçısı Seyfe
in Çakmakçı’nın
okuduğu «Kerkük’üm Vay Kerkük’üm» türküsü ile başladı.
Azerbaycan devlet radyosu spikerlerinden Zarife Hüse yinkızı
sahneye çıkarak açılışı sundu ve Şemse
in Küze ci’yi, gecenin
ikin ci sunucusu olarak sahneye davet e
i.

«Gözümüz gözünüzden uzak olsa da, gönülden gönül’e yol‐
lar görünür». Diye şairin sözüyle başladı ve aynı kökten, aynı
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soydanız. Kardeşliğimiz ebedidir. Tez tez görüşmek istiyoruz.
Geceyi benimle birlikte sunmak için büyük memnuniyetle dos‐
tumuz, kardeşimiz Kerkük şairi Şemse
in Küzeci’yi davet et mek
istiyorum... dedi. Küzeci Türkçe bir kısa konuşma yap tık tan
sonra Arap misafirlerimizi de Arapça selamladı ve programın
akışını arz e
i. Protokol konuşmaları sırasıyla Irak Büyükelçisi
Erşat Ömer İsmail, Irak Türkmenlerinin dostu ve gönüllü kültür
elçisi Azerbaycanlı Profesör Irakşinas Gazanfer Paşayev, Azer‐
baycan Milletvekili Nazım Memmedov, Azerbaycan Devlet Ko‐
rosu Müdürü Ağaverdi Ağazade, Azerbaycan halk şairi
Za lim xan Yakup, Azerbaycan Edebiyat gazetesinin başyazarı
Ayaz Vefalı, Krido gazetesinin başyazarı Alirza Xelefli ve son
konuşmacı Nahçivan’dan geceye katılan Nahçivan Devlet
Üniver sitesi öğretim üyesi Türkolog Galiba Haciyeva geceye ve
Kerkük ve Türkmenler ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile ge‐
tirdiler. Azerbaycan halkı ile Irak Türkmenleri arasında medeni ‐
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yet köprülerinin daha kenetleşmesi için önemli öneriler sunuldu
ve Azerbaycanlı dostlarımız Irak Türkmenleri hakkında sev ‐
gilerini güzel şiirlerle ifa e
iler.

Profesör Gazanfer Paşayev’e Fahri Irak 
Vatandaşlığı ve Irakşinas Unvanı
İlk Protokol konuşmasını yapan Gazanfer Paşayev kürsüye

çıkmadan önce sunucular tarafından Irak ile Azerbaycan
arasında kültürel ilişkilerin pekiştirilme sin deki tarihi köprü
oluşturan kişi olarak anons edildi. Gazanfer Paşayev; gecede ilk
olarak sahne alan Azerbaycan’ın halk sanatçısı Baloğlan Eşre ‐
fov’un okuduğu şarkıların Şemse
in Küzeci’nin amcası Abdul‐
vahit Küzeci’ye ait olduğunu dile getirerek konuş masına
başla dı. Bu şarkılar beni bir daha gençliğime gö türdü. Gençlik‐
ten talihimi «Bilmirem haralıyam, toprağım, daşım garip» diyen
Irak Türkmenleri, bunların sembolü Kerkük şehridir. Kerkük‐
lülerle tanıştığım günden beri onlarla hayalen oturup dur ‐
maktayım. Bu bir hakika
ir. Ben bunu samimiyetle söylüyorum.
Bu sahadaki Irak Türkmenlerinin büyük adamları beni
ruhlandıran, şuurlandıran, telesdiren, bazen de mecbur eden
adamlar göz önünden gelip geçiyor: Onlardan Şakir Sabır Zabit,
Ata Terzibaşı, Sinan Sait, Benderoğlu ve birçok başkaları hemişe
benimle bir yerde oluplar. Hayalen veya ismen. Azerbaycan’da
beni bu işe sevkeyliyen her şeyden evvel Resul Rza olmuştur.
Halk şairimiz çok büyük bir şahsiyet ansiklopediye devrini ku ‐
ran, yaradan, onun esasını koyan. Resul Rza ile benim birinci 1968
yılında «Kerkük Bayatıları» kitabım çıkıp. Benim onlarca ma ka ‐
lem çıkmıştır. Hacı Haciyev radyoda ve Nahit Haciyev (bugün
burada, aramızda) tele viz yonda benim çok çalışmalarımı teşkil
edirdiler. Ancak kitabımın Resul Rıza ile çıkmağı bana bir ilham
verdi, bana bir kol kanat verdi. Ben işimi devam e
irdim. Ve
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birçok kitaplar çıktı. Son kitap ise Kerkük’ten teze gelmiş,
«Ağlıyan Çox, Gülen Hanı» adında Resul Rza’nın kitabıdır. Bun ‐
ların yanında Azerbaycan ile bağlı yeni kitaplar çıkıp yoldadır,
yakında elimize yetişir. Bizim gör kemli halk yazıcımız Elçin
Efendiyev’in «Mahmut ve Meryem» eseri Kerkük’te çıkmıştır.
Bizim alakalarımız hemişe muhkem olup ve bu devam edir. So ‐
ru şa bilirsiniz ki, bu niye beledi; Bu mehebbe
endir, doğmalık‐
tandır ve yakınlıktandır. Bu zal buna cevap verir. Oturanlar kadar
ayak üste insanlar vardır. Bundan büyük mehebbet olur mu? Bu
gece özel olarak birkaç Kerkük’lü kardeşlerimden mektuplar
aldım. Hepsine teşekkür ederim, Gazanfer Paşayev sözü ne de ‐
vam ederek şunları dedi: 1 Aralık’ta Nahçivan Devlet Üni ver ‐
sitesi’nde bir müdafaada olduğu sırada Nahçivan Devlet
Üniversi te si Rektörü, Profesör İsa Həbibbəyli benden Irak Türk ‐
men lerinden 2 öğrencinin 5 yıllık burslu olarak Nahçivan’da Dev ‐
let Üniversitesi’nde okutulmasını istedi. Ben de bu isteği bugün
sizlerin önünde Irak Sefiri Erşat Bey’e ça
ırıram. Gazanfer
Paşayev konuşmasını bitir dikten sonra onu sahnede tu
uk. Ona
büyük bir sürpri zimiz vardı. Ankara’dan Bakü’ye geldiğimde
başta Gazan fer Paşayev ve Azerbaycan halkına içimizdeki Türk‐
me  neli (Irak Türkmenleri)nin sevgisi «Size Selam Getirmişem»
şiirinden ilham alarak ve dört kıtalı bir şiire dökerek ve Azerbay‐
can sanatçısı İlham Aleskerov’un bestelediği bir makam ile
Gazanfer Paşayev’e armağan e
ik. Sıra geldi gecenin en önemli
saatine; Irak‐Türkmen kültürüne, sanatına ve medeniyetine yap ‐
mış olduğu hizmetlerinden dolayı, Profesör Gazanfer Paşayev
Irak’ın Fahri Vatandaşı ilan edildi. Gazanfer Paşayev’e IŞIK
Edebiyatçılar Gurubu Başkanı şair ve işadamı Sami Yusuf Tü ‐
tüncü tarafından Kerkük’te özel olarak diktirilen Türkmenlerin
Milli kıyafetini giydirmek için Irak’ın Azerbaycan Büyükelçisi
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Erşat Ömer İsmail sahneye davet ederek, Milli kıyafet Büyükelçi
tarafından Gazanfer Paşayev’e giydirildi. Irak’ın Azerbaycan
Büyükelçisi Erşat Ömer İsmail’i tarafından Gazanfer Paşayev
Irak’ın Fahri Vatandaşı ilan edilmesini şöyle yorumladı:

«Gazanfer Paşayev’e bu Milli Kıyafet çok yakıştı. Gazanfer
Paşayev 40 yıldır Irak‐Türkmen Kültürüne hizmet ediyor. Bir
insan 40 gün bir toplumla iş yaparsa, onlardan biri olur. Gazan‐
fer Paşayev 40 yıldır bu işlerle uğraşıyor. Buna Irak’ın Fahri
Vatandaşlığını fazlasıyla hak etmiştir. Canı gönülden tebrik ed‐
erim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım» dedi.

Gazanfer Paşayev ise, Fahri Vatandaş olduktan sonra duygu ‐
larını şöyle ifade e
i: «Men her zaman özüm gizlemeden Irak’ı
İkinci Vatanım olarak demişem. Artık hesaptan geçti Irak benim
ikinci vatanım oldu. Men 6 yıl Dicle Fırat sahillerinde kitabımı
yazarken, o kitabı yalnız Kerküklülere hasr eylememişem. Irak’a,
Arap halkına, Arap alemine hasr eylemişem. Ona göre de o
kitap büyük tirajla Irak’ta Arapça olarak ve Azerbaycan’da basıl ‐
dı ve dağıtıldı. Men buna sevinirem Cenap Sefir, Irak menim
hakikaten ikinci vatanımdır. Men başka bir şey söylemek is‐
tirem. Men Saddam döneminde Irak’a çok gelip ge
im. İndi
Irak’ta veziyet çok yahşıdır. Eskiden kimse gelip gidemezdi.
Kim deyerdi Irak sefiri Azerbaycan’da Gazanfer Paşayev’e Milli
Kıyafet giydirirdi, bunlar hepsi dediklerimin kanıtıdır. Allah’a
şükür sefirimiz Erşat Bey’in gelmesiyle Irak ile Azerbaycan dev ‐
leti arasında alakalar daha fazla muhkemleşmiştir. Men sizi
tebrik edirem...» – dedi.

Gazanfer Paşayev’e Türkmen Kardeşlik
Ocağından Onur Belgesi ve Özel Bir Mektup:
Ardından da Gazanfer Paşayev’in 70 Yaşına girmesi dola yı ‐

sıyla Türkmen Kardaşlık Ocağı Başkanı Prof.Dr.Mehmet Ömer
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Kazancı’nın imzasını taşıyan bir Onur Plaketi ve Bel gesi Şem ‐
set tin Küzeci tarafından Profesör Gazanfer Paşayev’e sunuldu.
Belgenin metni şudur:

Değerli Ağabeyim Sayın Gazanfer Paşayev; Kendi adıma ve
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu üyeleri adına 70
yaşına girmenizden dolayı, sizlere uzun ömürler, nice nice ve ‐
rimli, başarılı, bereketli yıllar diliyor ve tüm günlerinizin güzel‐
lik ler, mutluluklar içinde geç mesini temenni ediyorum. Irak
Türkmenleri adına, ister bizim ülkede çalıştığınız sürece, isterse
de sevgili Azer baycan’da gösterdiğiniz etkinlikler yoluyla, dava ‐
mı za, kül tü rü müze ve edebiyatımıza bulunduğunuz cömertçe
katkı ve hizmetlerinden dolayı sizi hiçbir zaman unutma ya ‐
cağımızı bildirmek isterim. Derin ifade ve güçlü kale miniz ile
ortaya koymuş olduğunuz değerli eserleri nizle her zaman sizi
övgü, sevgi ve saygıyla anacak ve gelecek kuşaklara tanıtmaya
çalışacağız... Bu, size karşı üstümüze düşen ve sizin için bizim
ülkede, Irak’ta, yapılması gereken vefa ifadesi en basit bir görev
olacaktır...

Irak Türkmenlerinin, Azerbaycanlı kan kardeşleri başta ol ‐
mak üzere, bütün dünya Türklerine bugün, her geçen günden
da ha fazla ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak, bütün
aydın, kültürlü ve hala milli duyguları yüreklerinde besleyen
insanların görevi... Esirgemezler eminim...

Bu güzel günde aranızda olmayı ve sizi kucak layarak kut ‐
lamayı ne kadar isterdim. Tekrar uzun ömürler, bereketli, sağ ‐
lık lı yıllar diliyorum...

Saygılarımla...
Prof.Dr.Mehmet Ömer Kazancı
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Merkez ‐ Bağdat ‐ (Irak)
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* * *
Irak‐türkmen Edebiyatçılar Birliği bu gecede Gazanfer

Paşayev’i unutmadı. Başkan Kahtan Hür müzlü’nün imzasını
taşıyan bir Onur Belgesi ile Gazanfer Paşayev, Şemse
in Küzeci
tarafından taltif edildi.

Azerbaycan sanatçıları Baloğlan Eşrefov, Abülfet Oğuz, Al ‐
mas Orucova, Mehseti Cabbarlı, Aşık Minaye Azaflı, Aşık Vu ‐
gar, Aşık Fezail Miskinli, Eldost Bayramova, İlham Askerov ve
Kerküklü Seyfe
in Çakmakçı gecede birçok Kerkük ve Azerbay‐
can türküleri, hoyrat ve bayatileri okudular. Ayrıca Azerbaycan
Devlet Halk Dansı gurubu birbirinden muhteşem dansları ile
geceye katılanları büyülediler.

Geceye Azerbaycan basını büyük ilgi gösterdi. AzTV, TRT,
ANS, Lider, GünazTV, XezerTV ve İctimai TV geceyi baştan
sona kadar çekti. 21 Aralık 2007 tarihinde Azerbaycan saati ile
18.15’te özel program olarak yayınladı. Gecede bazı Azerbaycan
aşıkları ve şairleri Kerkük ve Irak Türkmenleri ile ilgili duygu
ve düşüncelerini saz ve söze yansıtarak adeta önemli mesajlar
vermeye çalıştılar.

Gecenin yıldızı genç bir bayan sanatçı Mehseti Cabbarlı
1970’lerde Sinan Sait ile Nermine Mem med li’nin yapmış olduk ‐
ları düetleri bu defa da Seyfe
in Çakmakçı ile Mehseti Cabbarlı
«Her Gün Akşam Olu Dallam», «Nine Yavrum Nine», «Altun
Üzük Yeşil Kaş» şar kı larını başarıyla ifa e
iler. Yeni bir dönemin
başlangı cı olarak sinyal verdiler. Seyfe
in Çakmakçı’ dan derler
alan ve Kerkük mahnılarını hevesle okumaya başlayan Meh ‐
seti’yi parlak gelecek beklemektedir...

198



Prof. Dr. Eflatun Neimetzade

KIYMETLİ  BİLİM  ADAMI, 
TANINMIŞ  EL  AKSAKALI*

Müdrik el aksakalı Prof. Dr. Gazanfar Paşayev’in 75 yaşı

tamam oldu. Kendisi gençtir, o kadar da olamaz. Çünkü
hayatının altmışını yaşıyor kimi. Gerçekten öyledir, çılgın
adımlar atıyor, coşkuludur ve hareketlidir. Bu seferinde de
yine o hoş gülüşüyle, sıcak nefesiyle sanki yaladı, okşadı
beni. Aldı götürdü denizin kıyısına, sakin bir köşeye. Nar‐
daran kasabasının Sumgayıta uzanan deniz kıyısında, hoş
ve sakin bir günde sürfe başında oturduk, güzel güzel
konuştuk…Şiirle başladı, ben de Bahtiyar Vahabzade’nin
«Göz yaşı» şiirinden parçalar okudum. Gazanfar müallim
ünlü şairimiz Samet Vurgun’dan şiirler okudu… Zaten
onun şiire olan merakını öten sayfa yazımda söz etmiştim.
Uzun yıllar Kerkük’te çalışmıştır, orada yaşayan soydaş ‐
larımızın edebiyatını, folklorunu derinden araştırmış ve ilk
bilim adamı olarak Kerkük’te yaşayan (bu gün üç milyon
civarında) Azerbaycanlı şairlerin hüzün dolu şiirlerini, va‐
tana olan hasretlerini dünyaya tanıtan edebiyatçı ve bilim
adamıdır. Zaten Sovyet imparatorluğunun sert ve acımasız
demir perdesi, İrak’ın Kerkük bölgesinde çok çok öte ‐
lerden meskunlaşmış soydaşlarımızın edebi irsini bırakın
da öğrenmeyi, onların edebi muhitinden haberimiz bile
olmamıştır. Bu kapıyı oyan ve Türkmen ellerinin evlerinin
kapılarını, pencerelerini ilk açan kırlangıç‐mehz Gazanfar
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Paşayev olmuştur. Bunun için Azerbaycan edebiyat adam ‐
ları ve biz aydınlar bu çılgın bilim adamına sadece teşek ‐
kür etmeyimiz azdır, ona minnettar olmalıyız. 

Sovyet döneminde yurt dışında çevirmen olarak çalışan
yüzlerce Azerbaycanlı vardı. İyi maaş veriliyordu ve her
kes aile durumunu iyileştirmeğin peşindeydi, para birik ‐
tiri yorlardı. Çünkü iyi bir fırsattı. Fakat Gazanfar muallim
devlet görevinin dışında gece‐gündüz demeden Irak Türk ‐
menlerinin edebi‐manevi yaratıcığılının tetkik ve araş tırıl ‐
masına yönelik çalışmalarını severek yapıyordu. Cebini bu
çalışma için açık tuttu. Bu çalışmalarına hayatının, yaşa mı ‐
nın ateşini büyük bir merak ve acgözlükle yapmayı tercih
ediyordu. İşte bu büyük ve sonu bulunmayan araştır ma ların
sonucunda muazzam bir edebi hazineye sahip olmuştur.   

Kerkük Edebiyatını Dünyaya Tanıttı
İşte bunun sonucunda da «Kerkük Bayatıları» (1968,

Azerbaycan şiirinin Bayron’u olan büyük şair Resul Rza ile
birlikte hazırlamıştır.) «Arzu-Kamber Destanı» (1971),
«Kerkük Mahnıları» (1973) «Irak‐Kerkük Atalar Sözleri»
(1978) «Kerkük Bulmacaları» (1984) «Irak-Kerkük Bayatı -
ları» (1984) «Nesimi’nin Iraq Divanı» (1987), «Kerkük Folk‐
lor Antolojisi» (1987, ikinci baskı 1990). Gazanfar muallim
bu kitapları peş peşe, sanki treni kaçırıyormuş gibi sırayla
baskıya hazırlamıştır. Bunun dışında yüzlerce makaleler,
eleştiriler basında yer alır. Kenardan baktığımızda şunu
düşünüyorum. Bu çalışmaları sanki büyük bir enstitü, bir
resmi kurum çalışanları hazırlamıştır. Ama hayır, bunları
baskıya tek başına yazmış, kendi hazırlamıştır. Bunların
tümü onun hayal gücünün, tek insanın maneviyatından,
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aklın derinliklerin‐
den pırlanta gibi sü ‐
zülen, akan, büyük
yaratıcılık mahsu lü ‐
dür, müthiş bilim ha‐
zinesidir. Bütün bu
eserler bir mirva ri in‐
cisini hatırlıyor. Fa ‐
kat bir tanesi var dır
ki bu eseri dün ya nın
bütün mü kafat larına
takdim etmek müm ‐
kün dür. Bu eser
«Irak Türkmen Folkloru» adlanır. Ga zanfer muallim, alt ‐
mışlı seksen yıllarında Azerbaycan edebi mühitinde daim
dikkat merkezinde olmuş, gazete ve dergiler, radyo ve TV
devamlı Gazanfer muallimin yara tı‐cılık harika larındaan
söz ediliyordu. Ben şahsen bunun canlı şahi diy dim ve ku‐
rurla onun eserlerini su gibi içi yor‐duk, diye bilirim. Sade ‐
ce Azerbaycan’da mı, hayır. Gazanfer muallimin ya ra tı cılık
yelpazesi dünya meridianında bile eksseda koparmıştır.
Türkiye, Irak ve ABD basınında onlarca ilmi makale ve
pub lisistik yazıların altında onun imzası vardır. «Rusça‐
Arapça Konuşma kitabı» (Bağdat, 1974), ingilizce «İngiltere
hakkında» (Bakü, 1981) gibi kitapların yazarı ve «Gökler
Unutmuştu Yağacağını» (1991), «Çağdaş Irak Şiirinden
Seçmeler» (2001), «Yolun Sonuna dek» (2001) kitapları
baskıya hazırlamıştır.                            

Gazanfer muallimin başka bir özelliği vardır. Devlet‐
ten yardım beklemezsizin kendi maddi imkanlarıyla pek
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çok kitap baskıya hazırlamıştır. «Hüseyin Arif‐80» (2004),
«İsi Melikzade – 70», «Tevfik Bayram – 70» (2005), «Alibala
Hacızade – 70» (2005), «Fikret Goca – 70», «Akademik
Bekir Nebiyev – 75» gibi ve daha niçe kitapları fikir dostları
ile birlikte baskıya hazırlamıştır. 

Gazanfer muallimin çalışma yöntemi pek çoklarına
örnek ola bilir. Öyle ki yaratıcılık yaşamında duraklama
yok, hep aralıksız, devamlı ileriye dönük yazıyor, kitaplar
mumcuk mumcuk kitab evlerinin raflarını beziyordu. Pek
çok eserleri tekrar tekrar basılıyordu. «Altı yıl Decle‐Fırat
sahillerinde» adlı ilmi‐publisistik sambalı kitabı Bakü’de
ilk defa, 1985 ve 1987 yıllarında 130 bin tirajla basılmıştır.
Bu nadir raslanan baskıdır. Aynı kitap daha sonra Bağ ‐
dat’da Arap’ça basılıyor ve büyük bir ilgi odağı oluyor.

En son «Nostradamus’un Mücizeli Dünyası» adlı 760
sayfalı (2007) kitabı hayatının en büyük pelit ağacını ha tır ‐
latır. Mucizeler, gerçeklerle dolu sihirli kitabı bana göre
Gazanfer muallimin şah eseri sayılır. Kendine bu kitabı
nasıl yazdınız sorduğunda: «Hiç sorma kardeşim, vallahi
tam sekiz yıl hayatımın en verimli, en mahsuldar yıllarımı
elimden aldı», dedi. 

Kerkük Edebiyatının Prensi
Tam yirmi yıldır Türkiye’de çalışıyorum ve bu yirmi

yılın her kademesinde vatanımın edebiyatını, sanatını, mü ‐
ziğini, siyasetini, kızacası Azerbaycan’da Aliyevçilik siyasi
kursunun dümenini elime almış tebliği ile meşgul oluyo‐
rum. On yıldır «Ankara İl Gazetesi» ve «ANADO LU» ge ‐
ze telerinde tam sayfa yazılar yazıyorum. Aynı zamanda
Türkiye‐Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği, geçmiş örf
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adetlerimiz, Destanlarımız, mili hazinemizi dünyaya
tanıtmaktan zevk alıyorum. Vatanımın tarihini, devletçilik
ananelerini, milli kahramanlarını tanıtmayı kendime borç
biliyorum. Ve bütün bunları para almadan, kendi istek ve
arzum olarak gerçekleştiriyorum. 

Aynen Gazanfer muallim de Azerbaycan’da yaşıyor ve
oradan dünya basınında edebiyatımızı, ayriyetenetle
Irak’takı Türkmen edebiyatını dünyada tanıtmakla meşğul
oluyor. Her ikimizin amacı ve amalı üst üste düşüyor. Bu‐
rada bizi rahatsız eden tek bir neden vardır; dünya sivilizas ‐
yonunda Azerbaycan edebiyatının, Azerbaycan sanatının
rölü;  Azerbaycan tarihinde devletçilik birikimi, tecrübesi
yüksek olduğu halde, bırakın dünya devletlerini, bu güze‐
lim Türkiye’de bile Azerbaycan edebiyatını, sanatını,
müziğini, geçmiş tarihini, devletçilik kudlretini az biliyor‐
lar, ya da hiç bilmiyorlar. Azerbaycanlı aydınlar olarak bu
bizleri rahatsız ediyor. Olurmu böyle rezalet? Buna taham‐
mül etmek mümkün değildir. Her bir Azerbaycanlı bu
vahim duruma el atmalıdır diye düşünüyorum. Biz tarih
boyunca iki kardeş devlet olmuşuz. Kan bir, dili bir kar ‐
deşleriz. Bizleri hep ayırmışlar, aramızda fitne fesatlar,
düşmancılık duygularını ateşleyen Batılılar bizleri tarihte
hep düşman yapmışlardır. İşte bunun sonucu olarak
Çaldıran savaşını göstere bilirim. İki kardeş devlet, Sefevi
devleti ile Osmanlı, iki dev İmparatorluk savaşa kalkmış
ve Sefevi devleti hüsrana uğramıştır…

Tarih bize ders veriyor. Bunlar bir daha yaşanma ma lıdır,
kardeşler kendi etrafında sıkı kenetlenmeliler; Gazanfer
muallimin ve benim de amacımız aynı noktada bir le şi yor.
Ül kelerin, devletlerin varlığını, muhteşemliğini koruyan
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amil lerden en önemlisi edebiyattır, sanattır, genel kültür ‐
dür. Sanatı, edebiyatı olmayan devletlerin varlığı da
mümkün olamaz diye düşünüyorum. Her ikimiz bu felsefi
amalı, bu tarihi misyonu iyi anlıyor ve idrak ediyoruz ki,
her ikimiz kendi maaşlarımızı, kazançlarımızı bu misyon
namına esirgemiyoruz. Örneğin, Gazanfer muallim, kendi
maddi imkanlarıyla kiatplar basıyor, dünya devletlerinde
makaleler yayınlıyor. Ben de kendi maaşımla YAYDER gibi
misyonu belli olan Derneğimizin tüm masraflarını kendi
cebimden karşılıyorum ve on yıldır para almadan her gün
tüm tam sayfa yazılar yazıyoum. Neden mi? Çünkü Azer‐
baycan –Türkiye ilişkilerinin, kardeşlik bağlarımızın zemi ‐
ni sağlam olsun diye. Burada ilk görev nedir derseniz? 

Azerbaycan’ı dünyada tebliğ ediyoruz  
İki kardeş ülke bir birimizin geçmiş tarihini, edebiya tını,

sanatını, ekonomisini iyi bilmeli ve bizler kenetlenmeliyiz.
Unutmamalıyız ki Kerkük’te Azerbaycanlılar, türk men boy ‐
ları yaşıyor. Türkiye’de de Kars, Iğdır ağırlıklı olarak genelde
üç milyona yakın soydaşlarımız yaşıyor. Türkiye‐Azerbaycan
ebedi kardeş devletler olmuşlar. Fakat de rin lere vardığımızda
şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Gençler bizim edebi irsimizi,
tarihimizi, edebiyatımızı zayıf biliyor, ya da hiç bilmiyor. 

İşte buna göredir ki Gazanfer muallim ile misyon ları mız
üst üste geliyor ve biz iki mücahit olarak bu gün – dün yada
Azerbaycan devletini, sanatını, milli kültür hazine mizi
bütün ayrıntılarıyla tebliğ ediyoruz. Azerbaycan devletinin
geçmişiyle, bu günkü yükselişiyle, devletimizin her gün
pekişmesini, sanatımızın üst düzeyde Haydar Aliyev
Fondu tarafından tanıtımını ve dünyada adil, mert, barış
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taraftarı olan güzelim Azerbaycan’ı ve kardeş Türkiye’yi
de her yönüyle tanıtmalıyız. 

Bir örnek veriyim: Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği,
Türkiye Kultür ve Turizm Bakanlığı ve YAYDER Derne ği‐
mizin işbirliği ile organizasyonu yapılan muhteşem «Ni‐
zami Gencevi 870 yılı» Paneli TÜRKSOY’un Kongre
sah nesinde düzenlenmiştir. İlanlar verdik, telefonlar ettik,
ne yazık ki salonda beklediğimiz yerli seyirci kitlesini az bul‐
duk. Bunun tek bir nedeni vardır; son yirmi yıl sürecinde,
özellikle öteki yıllarda Türkiye’de Azerbaycan edebiyatı,
sanatı, geçmiş kültür varlığımız yeterince tanıtılmıştır.
Hala bu gün bile Türkiye’de Nizami Gencevi gibi dünya
şiirinin Güneşi sayılan deha şairimizi az tanıyorlar. Ya‐
pacak çok büyük çalışmalar bizi bekliyor.

Gazanfer muallim edebi irsimizi okyanusun ta ötesine,
ABD basınında makaleleri ile tanıtım yapıyor.  Ben öten
makalemde Gazanfer muallimin çalışmış olduğu Üniver‐
site ve ilmi Merkezlerin adlarını göstermişdim. Tekrar
etmek istemiyorum. Fakat Türkiye okurları için bir yeni
haberi veriyim. Öten zaman diliminde Gazanfer muallimin
seçilmiş eserlerinin yedi cildi basılmıştır. Birinci cildde do ‐
ğal olarak tanınmış elm adamının en fundamental araş ‐
tırmaları – «İrak‐Türkmen  Folklorü» ve «Altı Yıl Decle Fırat
Sahillerinde» yer alır. Bu muhteşem eserlerin editor ve öze‐
tini Akademik Azat Nebiyev, Dr. Abdulletif  Benderoğlu,
Paşa Efendiyev; ikinci eserin editor ve ön sözünü yazanlar
yazar ve şair Ayaz Vefalı, Erşat Hürmüzlü ve Vagif Yusif ‐
lidir. Öteki ciltlerde Gazanfer muallimin bütün yaratıcılık
yaşamında yaratmış olduğu kıymetli çalışmalar yer alır. 
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Gazanfer Paşayev el arasında bütyük nufuza sahip değer li
bilim adamı, hayırsever el aksakalı gibi de tanınıyor. Onun
eserleriRusça, Arapça, İngilizce ve başka dillerde geniş halk
kitlesi tarafından okunduğu için her gittiği ülkerlerde onu
kendi evlatları gibi karşılıyırlar. Azerbaycan’ın tanınmış sa nat,
edebiyat ve bilim adamları Ziya Bunyatov, Bekir Nebi yev,
Bahtiyar Vahabzade, Yaşar Garayev, Yusif Memmeda li yev,
Teyfik Hacıyev, İmamverdi Hamidov ve daha nice bilim
adamları Gazanfer muallimin ilmi araş‐tır maları ve yaratıcılık
mahsulü olan kıymetli eserleri hak‐kın da fevkalade üst
düzeyde makaleler yazmış bu muh teşem elm adamının Azer ‐
baycan edebi bilimine katkısından ağız‐dolusu söz ediyorlar. 

Devletimiz ve İrak Cumhuriyyeti Gazanfer Paşayevin bu
dev yaratıcılığını yüksek ödül ve diplomalarla kıymetlen ‐
dirmişler. Bana göre en büyük ödül yine Gazanfer Paşa ‐
yev’in yazıp yarattığı mücevher eserlerdir. Çünki zaman
ötecek, yeni kuşak nesil bu kıymetli bilim adamının eserle ‐
rini seve‐seve okuyacaktır, nice nice nesillerin manevi‐ahlaki
yükselişinde, pekişmesinde müstesna rol oynaya cağını
düşünüyorum.

Gazanfer muallim, siz hala çok genç ve dinamiksiniz.
Konfutsi’nin sözlerini size bir daha hatırlıyorum:  «Bilim,
bilgi öyle bir hazz çeşmesidir ki, o insana her şeyi, hatta
fiziği ızdırabı, nasıl ihtiyar olduğunu bile unuttura biliyor».
Lütfen 75 demeyin, 75 nedir ki?

Biz sizinle birlikte 100 yılınızı şerefle yad edeceğiz. Siz
ise bu yıllar diliminde 20 cild külliyatınızı okurlarımıza və
Türk dünyasının yeni kuşaklarına hediye edeceksiniz.

Sizi, aziz kardeşimi bağrıma basıyor, öpüyorum! 
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PROF. QӘZӘNFӘR PAŞAYEVİN 
HӘYATI, YARADICILIĞI 

VӘ ÇAP ETDİRDİYİ ӘSӘRLӘRİ 
BARӘDӘ MӘLUMAT



İraq türkmanları ilə bağlı dərin və sanballı tədqiqatları
Qəzən fər Paşayev aparmışdır. Paşayev bizim o ziyalı ları mız ‐
dan, o böyük alimlərimizdəndir ki, yalnız bir sahə üzrə işlə ‐
mə yib. Biz onu gözəl dilçi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas,
etnoqraf, tərcüməçi və s. kimi tanıyırıq. Q.Paşayev bizim
alim lərimiz içərisində, bəlkə də, ən çox iş görən və ən təvazö ‐
kar tədqiqatçılardandır. O, böyük bir institutun görə biləcəyi
işi görmüşdür. Bu da onun bizim bugünkü ədəbi‐ictimai hə ‐
ya tımızda mövqeyini xüsusilə möhkəmləndirir. Bu qədər
böyük işləri başqa birisi görmüş olsaydı, yəqin, onun ədası
yerə‐göyə sığmazdı.

Prof. Nizami Cəfərov,
AMEA‐nın müxbir üzvü

Prof. Qəzənfər Paşayev və 
Prof. Nizami Cəfərov



MÜӘLLİF  HAQQINDA
Paşayev Qəzənfər Məhəm ‐

məd oğlu – ədəbiyyatşünas,
pub lisist, dilçi, folklorşünas,
mətn  şünas və tərcüməçi, filo lo ‐
gi ya elmləri doktoru (1993), pro  ‐
fessor (1995) 27 avqust 1937‐ci
ildə Tovuz rayonunun Düzqırıqlı
kəndində anadan ol muşdur.
Orta təhsili Düzqırıqlı kəndində
alıb (1946–1956). Azərbaycan
Dillər İns titutunun İngilis‐Azər ‐
baycan dilləri fakültəsini bitir ‐
mişdir (1962). İxtisası İngilis və
Azərbaycan dil ləri müəllimidir.
1989‐cu ildən Yazıçılar Bir liyinin üzvüdür. Fəaliyyətə Әli
Bayramlı rayonunun Vla dimirovka kəndində ingilis dili
müəllimi kimi başlamış (sentyabr‐noyabr, 1962‐ci il), sonra
isə İraqda ingilis və rus dilləri üzrə tərcüməçi işləmişdir.

1964–1989‐cu illərdə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnsti‐
tutunda (1973‐cü ildən M.F.Axundov adına APİ) fəaliyyət
gös tərmiş, institutun İngilis dili fakültəsində dosent, dekan
müavini (1970–1971), Xarici dillər kafedrasının müdiri
(1972– 1989) olmuşdur. 1990–2000‐ci illərdə ADU‐nun
Qərbi Avropa dilləri kafedrasında çalışmışdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına
Azərbaycan Әdəbiyyatı Muzeyində «Beynəlxalq əlaqələr»
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şöbəsinin müdiri olmuş (2001–2005), eyni zamanda 2003‐cü
ildən Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçidir.

Rəsmi nümayəndə heyəti tərkibində Füzulinin anadan
ol ma sının 500 illik yubileyi münasibətilə İraqda (sentyabr,
1994) və Türkiyədə (noyabr, 1994), Azərbaycan mədəniyyəti
günlərində Səudiyyə Әrəbistanında (noyabr, 2007) və
İ.Nəsimi ilə bağlı Beynəlxalq konfransda Suriyada (noyabr,
2008)  olub. Nizaminin 870 illik yubileyi münasibəti ilə
Hindistanda «Azərbaycan‐Hindistan ədəbi və mədəni əla ‐
qələri»nə dair ingiliscə məruzə edib. Məru zəsi Dehlidə çap
olunub (noyabr 2012).

İctimai işlərdə fəal iştirak etmişdir: Ali Təhsil Nazir‐
liyinin nəzdində Qərbi Avropa dilləri üzrə Elmi‐Metodik
Şuranın Elmi katibi (1976–1982), Azərbaycan–İraq Dostluq
Cəmiy yətinin sədr müavini olmuş (1990–2003), 1995‐ci
ildən Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət
göstərən Müdafiə Şurasının və 2010‐cu ildən institutun
Elmi Şurasının üzvüdür. 1997–2006‐cı illər arası və 2011‐ci
ildən yenidən həmin şuranın həm səd ri dir. Qafqaz Müsəl ‐
manları İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstə rən Elmi‐Dini
Şuranın ya randığı 1997‐ci ildən bu günə kimi onun üzvü ‐
dür. 2004‐cü ildən Yazıçılar Birliyinin Təftiş Komissiyasının
sədridir. 2013‐cü ilin fevralından Respublika Ağsaqqallar
şurasının üzvüdür.

Xarici ölkələrdə: ABŞ (iyun‐avqust, 1983) və İn gil tərədə
(iyun‐iyul, 1988) ixtisasartırma kurslarında olub. İraq
Respublikasında tərcüməçi işləyib (1962–1966, 1972–1975). 

Türkiyə, İraq, Səudiyyə Әrəbistanı, Suriya, Hindistan
və keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrindən Rusiya Fede ra ‐
siyasında, Özbəkistan və Qazaxıstanda elmi konfranslarda
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məruzə edib. Turist kimi Yunanıstan, İordaniya, Çexoslo‐
vakiya, Avstriya, Almaniya, Misir, Әrəb əmirlikləri və
İranda olub.

İraq Respublikasının «Әməkdə fərqlənməyə görə»
medalı ilə təltif edilib (1976). 

SSRİ Nazirlər Sovetinin, SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin,
Azərbaycan Ali Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanları ilə
təltif  olunub. Eləcə də Kərkük Vəqfinin (1999) və İraq–
Türkman  Cəbhəsinin (2003) yüksək  diplom və ödüllərinə
layiq görülüb.

Bir çox doktorluq və namizədlik  dissertasiyaları üzrə
opponent, eləcə də kitabların redaktoru olub. Aspirantlara
rəhbərlik edib. ABŞ, Türkiyə və İraqda ingilis, türk və ərəb
dil  lə rində, məqalələri dərc edilib. «Әdəbiyyat» və «Kredo»
qəzetlərinin,  «Folklor və etnoqrafiya», «Filologiya məsə lə ‐
ləri» «Yada düşdü», « Ozan dünyası», «Vəfa» və «Kə lam»
elmi‐ ədəbi dərgilərin redaksiya heyətinin üzvüdür.

Yaradıcılığına xaricdə və Azərbaycanda bir çox gör kəm ‐
li alimlər, yazıçı, şair və publisistlər məqalələr həsr ediblər.
Mü əl  lifin özü görkəmli Azərbaycan, türk, İraq, fransız, in‐
gilis və amerikan yazıçı və şairlərinə, elm adamlarına
çoxsaylı məqalələr həsr etmişdir. Maraq doğuran cəhət bir
də ondan ibarət dir ki, bu məqalələr Azərbaycan, türk, in‐
gilis, ərəb, rus dillərində Azərbaycan, Türkiyə, İraq və
ABŞ‐da çap olunmuşdur.
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Qəzənfər Paşayevin çap olunmuş kitabları:

1. Rusca‐ərəbcə danışıq kitabı. Bağdad, 1974, 98 səh. 3000
nüsxə.

2. İngiltərə haqqında (ingiliscə Ölkəşünaslıq fənni üzrə
dərs vəsaiti). Bakı, APİ nəşr, 1982, 128 səh, 1500 nüsxə.

3. Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində. Bakı, «Yazıçı» nəşr, 1985,
124 səh. 10.000 nüsxə, təkrar nəşr 1987, 230 səh., 120.000
nüsxə. Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində (ərəbcə), Bağdad,
1996, 128 səh.

4. İraq türkman folkloru (monoqrafiya). Bakı, «Yazıçı»,
1992, 216 səh, 5000 nüsxə. İraq türkman folkloru.
Bağdad, 1995, 160 səh.

5. Kərkük dialektinin fonetikası (monoqrafiya). Bakı,
«Elm», 2003, 212 səh. 500 nüsxə.

6. İraq türkman folklorunun janrlar sistemi. (rusca mono‐
qrafiya), Bakı nəşr, 2003, 128 səh, 500 nüsxə.

7. Kərkük folklorunun janrları (monoqrafiya). Bakı, «Elm»,
2003, 318 səh, 500 nüsxə. İraq türkman folkloru. İstanbul,
1998, 320 səh, 3000 nüsxə. İraq türkman folklorunun
janrları, «ALP» yayım, Tehran, 2008, 313 səh, 3000 nüsxə.

8. İraq türkman ləhcəsi. Monoqrafiya (ortaqlı), Bakı, «Elm»,
2004, 422 səh, 500 nüsxə.

9. Nostradamusun möcüzəli aləmi. Bakı, «Təhsil», 2007,
760 səh, 3000 nüsxə, təkrar nəşr 2011, 3000 nüsxə.

10. Nəsimi haqqında araşdırmalar (monoqrafiya). Bakı,
«Qarabağ» nəşr, 2010, 168 səh, 400 nüsxə. Nəsimi
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haqqında araşdırmalar. Tehran, Nəsimi «Elm» nəşr.,
2011, 101 səh, 1000 nüsxə.

11. Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı. Bakı, «Ozan»,
2010, 104 səh, 250 nüsxə.

12. Borcumuzdur bu ehtiram. Bakı, «Ozan», 2010, 200  səh,
300 nüsxə, təkmilləşdirilmiş 2‐ci nəşri, 2010, 240 səh,
300 nüsxə.

13. Dilimiz – varlığımız. Bakı, «Ozan», 2011, 208 səh, 250
nüsxə.

14. Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Təhsil», 2012, 300 nüxsə. Üst‐
üstə hər cild 580 səhifəni əhatə edir.

15. Elçin haqqında düşüncələrim. Bakı, «Təhsil», 2013,
144 səh, 300 nüsxə.

Professor Qəzənfər Paşayevin 
tərtib etdiyi kitabların göstəricisi

1. Kərkük bayatıları. Bakı,  «Azərnəşr», 1968 (Rəsul Rza ilə
birgə), 184 s., 18.000 nüsxə.

2. Arzu‐Qəmbər dastanı. Bakı, «Gənclik», 1971, 32 s., 5.000
nüsxə.

3. Kərkük mahnıları. Bakı, «Gənclik», 1973, 48 s., 10.000
nüsxə.

4. İraq‐Kərkük atalar sözləri. Bakı, «Azərnəşr», 1978, 76 s.,
25.000 nüsxə.

5. İraq‐Kərkük bayatıları. Bakı, «Yazıçı», 1984, 352 s., 30.000
nüsxə.
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6. Kərkük tapmacaları. Bakı, «Gənclik», 1984, 38 s., 5.000
nüsxə.

7. Nəsiminin İraq Divanı. Bakı, «Yazıçı», 1987, 337 s., 15000
nüsxə.

8. Kərkük folkloru antologiyası. Bakı, «Azərnəşr», 1987,
368 s., 40000 nüsxə, təkrar nəşr, 1990, 368 s., 40000 nüsxə.

9. Göylər unutmuşdu yağacağını (Ә.Bəndəroğlunun şeirlə ‐
ri və poemaları). Bakı, «Yazıçı», 1991, 126 s., 5.000 nüsxə.

10. Azərbaycan folkloru antologiyası. İraq‐türkman cildi
(Ә.Bəndəroğlu ilə birgə), Bakı, «Ağrıdağ», 1999, 468 s.,
1000 nüsxə, təkrar nəşr, «Nurlan», 2009, 436 səh, 500
nüsxə.

11. Çağdaş İraq şeirindən seçmələr. Bakı, «Elm», 2001
(Ә.Bəndəroğlu ilə birgə), 108 s., 500 nüsxə.

12. Yolun sonunadək (Ә.Bəndəroğlunun şeirlər toplusu),
Bakı, «Elm», 2001, 62 s., 300 nüsxə.

13. Hüseyn Arif – 80. Portret‐kitab, Bakınəşr, 2004, 64 s.,
400 nüsxə (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).

14. İsi Məlikzadə – 70. Portret‐kitab. Bakınəşr, 2004, 32 s.,
150 nüsxə (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).

15. Tofiq Bayram – 70. Portret‐kitab. Bakınəşr, 2005, 72 s.,
150 nüsxə (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).

16. Әlibala Hacızadə – 70. Portret‐kitab. Bakınəşr, 2005,   72
s., 400 nüsxə (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).

17. Fikrət Qoca –  70. Portret‐kitab. Bakınəşr, 2005, 82 s., 300
nüsxə (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).
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18. Bəkir Nəbiyev – 75. Portret‐kitab. Bakınəşr, 2005, 68 s.,
400 nüsxə (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).

19. Ağlayan çox, gülən hanı? (Rəsul  Rzanın şeirlər top lu ‐
su), Kərkük, «Arabka» basım evi, 2007, 182 s., 500 nüsxə.

20. Mahmud və Məryəm (Elçinin romanı), Kərkük, «Yurd»
yayım larından, 2007, 215 s., 500 nüsxə (Ә.Bən dər oğlu
ilə birgə).

34. Qoca Azaflıyam (Azaflı Mikayılın şeirlər toplusu), Bakı,
«Nurlan», 2008, 760 s., 1000 nüsxə (Maral Azaflı ilə
birgə), təkrar nəşr, 2013, 500 nüsxə.

Tərcümələri:

1. Aleksandr Düma. Qafqaz səfəri (ingilis və fransız dil ‐
lərindən tərcümə. Bakı, «Yazıçı», 1985, 140 s.,  40.000 nüs ‐
xə (Həmid Abbasovla birgə)

2. Sula Benet. Necə yaşayasan yüzü haqlayasan. Bakı,
«Yazıçı», 1989, 212 s., 25000 nüsxə (ingilis dilindən
tərcümə)

3. Aqata Kristi. Mavi qatarın sirri, Bakı, «Sabah» nəşriy ‐
yatı, 1995, 248 s., 2500 nüsxə (ingilis dilindən tərcümə).

4. Prof. İrəc Parsinecad. M.F.Axundzadənin ədəbi‐tənqidi.
(İngilis dilindən tərcümə). «Әdəbiyyat qəzeti», 23.12.1994,
6.01.1995, 13.01.1995
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Prof. Qəzənfər Paşayevə
həsr olunmuş əsərlər:

1. Bu sevda ölüncədi (Bakı, «Oskar», 2001, 1000 nüs xə).
Tərtibçilər: Prof. Xatirə Bəşirova, Sədaqət Hüseynova. 

2. İraq bizə iraq deyil (Bakınəşr, 2002, 64 s., 1000 nüsxə). 
3. Hüseyn Kürdoğlu. Tovuzum mənim, oğuzum mənim

(poema). Bakı, «Elm», 1998, 108 s., 1000 nüsxə.
4. Ömrün əbədiləşən illəri. Bakı, «Təhsil», 2012, 672 səh.

500 nüsxə.
5. Prof. Qəzənfər Paşayev – 75. «Elm və təhsil» nəşr. 2013,

84 səh., 150 nüsxə.
6. Prof. Qəzənfər Paşayev. Biblioqrafiya, «Təhsil» nəşr.

2013, 240 səh. 300 nüsxə. Tərtib edəni: İsmət Səfərov.
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PROF.  QӘZӘNFӘR  PAŞAYEVİN 
AZӘRBAYCAN, İRAQ, TÜRKİYӘ  

VӘ İRANDA AZӘRBAYCAN, TÜRK, 
TÜRKMAN, ӘRӘB,  RUS,  İNGİLİS

DİLLӘRİNDӘ  ÇAP OLUNAN  
KİTABLARININ  ÜZ  QABIĞI



Щягигятян бу эцн азярбайъаншцнаслыгда кяркцкшцнаслыг
адлы мцстягил бир елм сащяси вар. Бу елм сащяси Кяркцк-
тцркман елинин, дилинин, фолклорунун, тарихинин бир синтез шяк-
линдя тягдимидир. Онун гуруъусу проф. Гязянфяр Пашайевдир...
Проф. Г.Пашайев монографийалары вя тяртиб етдийи китабларын
сайы 40-дан артыгдыр. Дцшцнмяк оларды ки, о, фолклоршцнас,
ядябиййатшцнас, тяръцмячи, публисист кими халг арасында йахшы
танындыьына, бу сащядя нцфуз сащиби олдуьуна эюря бир даща
дилчилик аляминя гайытмаз. Лакин беля дейилмиш. «Дилимиз –
вар лыьымыз» китабыны (Бакы – 2011) охудугъа эюзляримиз
юнцн дя гядиршцнас бир дилчи алим ъанланыр.

Проф. Тофиг Щаъыйев,
АМЕА-нын мцхбир цзвц
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