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QӘZӘNFӘR PAŞAYEV – 80
Hörmətli Qəzənfər müəllim!
Sizi – görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorçu, dilçi alim,
publisist və tərcüməçini 80 yaşınızın tamam olması müna‐
sibətilə təbrik edirik.
Siz 1962‐ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin in‐
gilis dili fakültəsini bitirmisiniz. Az bir müddət müəllim
işlədikdən sonra tərcüməçi kimi İraqa uzunmüddətli eza‐
miyyətə göndərilmisiniz. Әdəbi və elmi fəaliyyətə məhz
İraqda çalışarkən başlamış, İraq türkmanlarının dialekti‐
nin və folklorunun toplanması və araşdırılmasıyla məş‐
ğul olmuş, namizədlik və doktorluq dissertasiyalarınızı
bu mövzuya həsr etmisiniz. Müəllifi və tərtibçisi olduğu‐
nuz 50‐dən artıq kitabın böyük əksəriyyəti İraq türkman‐
larının folkloru, ədəbiyyatı və dialektindən bəhs edir və
siz bu sahədə ixtisaslaşmış görkəmli alim kimi ölkəmiz‐
dən kənarda da məşhursunuz. «İraq‐türkman folkloru»
monoqrafiyanız Bakı, Bağdad, İstanbul və Tehranda çap
olunmuşdur. «Kərkük bayatıları» (Rəsul Rza ilə birgə),
«Arzu‐Qəmbər dastanı», «Kərkük mahnıları», «İraq‐Kər‐
kük atalar sözləri», «İraq‐Kərkük bayatıları», «Kərkük
folklorunun fonetikası», «İraq‐türkman folklorunun janr‐
ları», «Rusca‐ərəbcə danışıq kitabı», «İraq‐türkman ləhcə‐
si», «Dilimiz–varlığımız», «İraq‐türkman nağılları», «Әta
Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti» və s. kitablarınız
folklor və dilçilik sahəsində uğurlarınızdan söz açır. Siz
Kərkük dialektini və folklorunu nəzəri cəhətdən tədqiq
edən ilk alimsiniz.
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Әdəbiyyatşünaslıq sahəsində də uğurlarınız böyükdür.
«Nəsiminin İraq Divanı» (Gülzar İbrahimqızı ilə birgə),
Hüseyn Arif, Tofiq Bayram, İsi Məlikzadə, Әlibala Hacıza‐
də, Fikrət Qoca və Bəkir Nəbiyevə həsr etdiyiniz portret ki‐
tabları, «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində», «Nəsimi haqqında
araşdırmalar», «Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı»,
«Borcumuzdur bu ehtiram», «Elçin haqqında düşüncələ‐
rim», «Әdəbi məktublar», «Hüseyn Kürdoğlunun poetik
dünyası», «Nostradamusun möcüzəli aləmi», VII cildlik
«Seçilmiş əsərlər»iniz və başqa kitablarınız geniş oxucu au‐
ditoriyası qazanmışdır. Bakıda Bəndəroğlu ilə birgə «Çağ‐
daş İraq şeirindən seçmələr» kitabını nəşr etdirmisiniz.
Tərcümə sahəsində də səmərəli fəaliyyət göstərirsiniz. İn‐
gilis yazıçısı Aqata Kristinin «Mavi qatarın sirri», ABŞ ali‐
mi Sula Benetin «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan», prof.
İrəc Parsinecadın «M.F. Axundzadənin ədəbi‐tənqidi»ni in‐
gilis dilindən, Aleksandr Dümanın «Qafqaz səfəri» əsərini
ingilis‐fransız dilindən şərikli tərcümə etmisiniz.
Siz aşıq yaradıcılığını dərindən bilən və tədqiq edən
alim kimi də tanınırsınız. Aşıq Әləsgər, Aşıq Şəmşir, Aşıq
Şakir, Aşıq Әkbər, Aşıq Xanlar, Aşıq Әləsgər Tağıyev və
başqalarına sanballı məqalələr həsr etmiş, Azaflı Mikayı‐
lın külliyyatını tərtib edərək, geniş giriş məqaləsi ilə «Qo‐
ca Azaflıyam» adı altında, eləcə də Aydın Çobanoğlunun
şeirlərini və elmi əsərlərini tərtib edərək, «Ömrün etmə‐
yəcək vəfa dedilər» adı altında çap etdirmisiniz. Xaricdə
çap olunmuş «İraq‐türkman folkloru» (Bağdad, İstanbul,
Tehran), «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində», «Nəsimi haqqın‐
da araşdırmalar», «Elçin haqqında düşüncələrim», «Әta
Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti», «Әdəbi məktub‐
lar» kitablarınız türk dünyasındakı nüfuzunuzdan xəbər
verir.
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Siz uzun müddət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş,
əsl pedaqoq kimi ad‐san qazanmısınız. ADU‐da müəllim,
dekan müavini işləmiş, xarici dillər kafedrasının müdiri
olmusunuz, BDU‐da dərs demisiniz, ABŞ və İngiltərədə
ixtisasartırma kurslarını bitirmisiniz. Dövlət nümayəndə
heyəti tərkibində İraq, Türkiyə, Səudiyyə Әrəbistanı, Su‐
riya və Hindistanda olmuş, ingilis, türk və ərəb dillərin‐
də məruzələrlə çıxış etmisiniz. Әmək fəaliyyətinizi bir
müddət Nizami adına Azərbaycan Әdəbiyyatı Muzeyin‐
də davam etdirmisiniz. 2003‐cü ildən Nizami adına Әdə‐
biyyat İnstitutunda baş elmi işçisiniz.
İraq Respublikasında səmərəli fəaliyyətinizə görə
«Әməkdə şücaətə görə» medalı ilə təltif edilmisiniz. SSRİ
Nazirlər Sovetinin İqtisadi Әlaqələr Komitəsinin, SSRİ Ali
Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyinin, AMEA Rəyasət Heyətinin, Respublika Həm‐
karlar İttifaqı Konfederasiyasının fəxri fərmanlarına layiq
görülmüsünüz. 2014‐cü ildə Nizami adına Әdəbiyyat İns‐
titutunda ilin alimi seçilmisiniz. Beynəlxalq Rəsul Rza
mükafatı və «Qızıl qələm» mükafatı laureatısınız.
Hörmətli Qəzənfər müəllim!
Sizi bir daha yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, sizə
uzun ömür, cansağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
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FİLOLOJİ FİKRİMİZİN
GÖRKӘMLİ NÜMAYӘNDӘSİ*
Professor Qəzənfər Paşayev doğma vətənində olduğu
kimi İraq, Türkiyə, İran kimi ölkələrdə də dilçi, ədəbiy‐
yatşünas, folklorçu kimi etiraf olunmuş alim, pedaqoq və
ictimai xadimdir. Ömrünün səksəninci baharını tükən‐
məz enerji, yaradıcılıq ehtirası ilə qarşılayan Qəzənfər
müəllimi müasir humanitar fikrimizin səlahiyyətli söz sa‐
hibi etmiş yeddicildlik «Seçilmiş əsərləri» onun elmi ma‐
raq dairəsinin hüdudlarını, mövzu və mətləblərini,
müəllifin vətəndaşlıq mövqeyini özündə ehtiva edir.
Qəzənfər Paşayev imzasını tanıdan, ona bir filoloq
alim kimi hörmət və nüfuz qazandıran, şübhəsiz ki, onun
İraq türkmanlarının varlığını özündə yaşadan mənəvi
yaddaşın bütün daşıyıcılarına eyni həssaslıq və profes‐
sionallıqla yanaşması, onların bitib‐tükənməyən milli‐bə‐
dii tutumunu üzə çıxarmasıdır. Qəzənfər müəllim klassik
ədəbi irs, dil tarixi, qarşılıqlı ədəbi təsir, müasir ədəbi pro‐
ses haqqında yazanda da və danışanda da İraq türkman‐
larının zəngin mədəniyyətinin ona aşıladığı bir ovqata
köklənir. Tez‐tez söylədiyi aşağıdakı Kərkük xoyratı ona
uşaqlıq günlərinin ağrı‐acılarını yenidən yaşadır.
Necə dağlar;
Qarşıda necə dağlar,
Yetim yanağı bilir
Göz yaşı necə dağlar.
________________
* Bax: «Azərbaycan» qəzeti, 8 avqust 2017‐ci il.
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Tovuzun Düzqırıqlı köyündən beş‐altı dərsliklə Ba‐
kıya yollanan Qəzənfər müəllim bu gün doğma məktə‐
bində onu qarşılayan onlarca məktəblinin qürur hissi
ilə başı üzərinə qaldırdığı onlarla sanballı elmi‐publi‐
sistik kitabın müəllifidir, ölkəmizdə sayılıb‐seçilən zi‐
yalılardandır.
Professor Qəzənfər Paşayevin humanitar fikrin müx‐
təlif sahələrini eyni səriştəliklə tədqiq etməyinin kökü
onun geniş elmi erudisiyasından, böyük həyat təcrübəsin‐
dən irəli gəlir.
Azərbaycan Dillər Universitetində ingilis və Azərbay‐
can dilləri ixtisasına yiyələnməsi, uzun illər xaricdə rus və
ingilis dilləri üzrə tərcüməçi işləməsi, İraqda işlədiyi
müddətdə ərəb dünyası ilə yaxından tanışlığı onun elmi
tədqiqatları üçün ədəbi‐tarixi zəmin yaratdı. Altı ildən çox
İraqda tərcüməçilik fəaliyyəti dövründə müşahidə və elmi
axtarışları əsasında yazdığı «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərin‐
də» əsəri bu illərin bəhrəsi olmaqla yanaşı, onun sonrakı
fəaliyyətinin də bütün istiqamətlərini müəyyən etdi.
Xoş bir təsadüf Qəzənfər müəllimə İraq ellərinə qovuş‐
maq xoşbəxtliyi bəxş etdi. Hələ gənclik illərində İraq deyən‐
də romantik bir ovqata köklənirdik. Aşıqların söylədiyi
«Koroğlunun Bağdad səfəri», «Min bir gecə dastanları»‐
nın bitib‐tükənməyən real və irreal həyat lövhələri məsa‐
fəcə bizə o qədər də uzaq olmayan bu ölkə haqqında
hərənin bir İraq, Bağdad obrazı yaradırdı. Hələ bu ölkə‐
də bizim dildə danışan xalqın varlığından xəbərsizdik.
Füzulini yetirən, Gəncədən, Qarabağdan perik düşmüş
doğmalarımızın taleyi, indisi haqqında təsəvvürümüz
Bağdad ellərinin ilğımına bənzəyirdi.
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» ötən əsrin 80‐ci illə‐
rində Azərbaycan ədəbi‐mədəni həyatında gözlənilməz,
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ilğıma bürünmüş xəyallarımızı gerçək edən hadisə oldu.
Tələbəlik illərindən tanış olduğum bu kitabı yenidən oxu‐
dum. Vaxtı ilə əldən‐ələ gəzən bu əsərin 80‐ci illərdə necə
sevildiyinin şahidi kimi çağdaş günlərimizdə yaşarlığının
sirrini bilmək istədim.
«Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində» əsəri bizim ədəbiyyat
tariximizdə janr etibarı ilə yeni hadisə idi. Bunu vaxtı ilə
dəqiq müşahidə etmiş şair, professor Qasım Qasımzadə
yazırdı: «Altı illik səmərəli zəhmətin əbədiləşən səhifələ‐
rini nəzərdən keçirdikcə Q.Paşayevin şəxsində istedadlı
dilçi, ədəbiyyatşünas, tarixçi, etnoqraf alimlə, sosioloq jur‐
nalistlə, ən ümdəsi də bütün bunları özündə cəmləşdirən,
görüb‐götürmüş şərqşünas bir müsahiblə üz‐üzə dayanı‐
rıq». Bu dəqiq elmi müşahidələrə onu artırmaq istərdim
ki, çağdaş ədəbi‐mədəni zəmində əsərin janrına yenidən
qayıtdıqda burada yazıçı təfəkkürünün reallaşdırdığı,
ədəbi‐tarixi sinxronluğun vəhdətini ehtiva edən roman
poetikasının şahidiyik. Uzaq və yaxın tarix, mif, folklor,
təbiət haqqında Q.Paşayevin müşahidələri, bədii qavra‐
yış yetkinliyi müəllif təhkiyəsinin poetik həndəvərində‐
dir. Xatirə, məktublaşma, müxtəlif tipli görüşlərə verilən
bədii yozumlar əsərə bir tamlıq gətirir.
Artıq İraqa hər kəsin gediş‐gəlişi üçün qadağaların ol‐
madığı bir vaxtda (məlum müharibəni və onun nəticələ‐
rini nəzərə almasaq) bu əsərin müasir elmi mənasını
reallaşdıran nədir? Çoxsaylı gediş‐gəlişlərə və nəşrlərə
baxmayaraq, bu əsər yenə də İraq haqqında ən dolğun el‐
mi‐bədii biçimdə informasiya qüdrətinə malikdir. Bu əsər
İraq haqqında, bu ölkədə yaşayan türkmanlar haqqında
bir müəllif tərəfindən yazılacaq ədəbiyyatşünaslıq, dilçi‐
lik, folklorşünaslıq, etnoqrafiya, tarix səpkili çoxçeşidli
əsərlər silsiləsinin təməl daşlarıdır. «Altı il Dəclə‐Fərat sa‐
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hillərində» ədəbi‐bədii fikrimizə milli bir ovqat bəxş etdi,
eyni kökə bağlı Kərkük və Azərbaycan türklərinin uzun
əsrlərin sınağından keçən «bayatı»; «xoyrat» yaddaşının
birliyini, eyniyyətini ortaya qoydu.
Ötən əsrin 60‐70‐ci illərində ədəbi prosesdə mifə, folk‐
lora qayıdış məqamında «Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində»
kitabı ədəbi‐bədii fikrin türk bədii düşüncəsinin estetik
daşıyıcılarına qayıdışda təkan oldu. Bu əsərə qədər Qə‐
zənfər Paşayevin nəşr etdirdiyi «Kərkük bayatıları»
(R.Rza ilə birgə, 1968), «Arzu‐Qəmbər» dastanı, «Kərkük
mahnıları» (1973) kimi kitablar, onlara yazılmış müqəd‐
dimə və şərhlər folklor biçimində olan janrların yaşamaq
haqqını təsdiq etməklə yanaşı, unudulmaqda olan poetik
ənənələrə marağı artırdı. «Bəlkə də, bu kitab olmasaydı,
mən radioda «Bulaq» verilişini yaratmazdım» (Mövlud
Süleymanlı).
Qəzənfər Paşayevin yaradıcılıq imkanları bu əsərdə
bir məqsədə xidmət edir. İraqda yaşayan dili, inamı,
varlığı bizimlə bir olan Kərkük elləri ilə uçurulmuş mə‐
nəvi körpüləri bərpa etmək. Mübaliğəsiz demək olar ki,
ömrünün yarım əsrini Kərkük türkmanlarının ədəbi‐
mədəni həyatının keçmişi və indisinə həsr etmiş Q.Pa‐
şayev böyük elmi toplumun görəcəyi işi görmüşdür.
«Bizim nəsil üçün İraq Füzulidən, Füzuli Kərbəladan
başladığı kimi, Kərkük də Qəzənfər Paşayevdən başla‐
yır» (Yaşar Qarayev).
«Kərkük bayatıları» (1968), «Arzu‐Qəmbər» dastanı,
«Kərkük mahnıları»(1973), «İraq‐Kərkük atalar sözləri»
(1978), «İraq‐Kərkük bayatıları» (1984), «Kərkük tapmaca‐
ları» (1984), «Nəsimi. İraq divanı» (1987), «Kərkük folkloru
antologiyası» (1987), «İraq‐türkman nağılları» (2014), «Çağ‐
daş İraq şeirindən seçmələr» (Ә.Bəndəroğlu ilə birgə, 2001)
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kimi nəşrlər Qəzənfər Paşayevin bir folklorçu, mətnşünas
kimi tədqiqatçılıq potensialının miqyasını ortaya qoydu.
Mətni duymaq, onun alt qatlarındakı milli düşüncənin, hə‐
yat tərzinin poetik fikir daşıyıcılarını üzə çıxartmaq hər ali‐
mə nəsib olmur.
Qəzənfər Paşayevin folkor yaddaşı Qurbani, Xəstə Qa‐
sım, A.Tufarqanlı, Sarı Aşıq, A.Әləsgər, A.Şəmşir, Mikayıl
Azaflı irsinin sənət möcüzələri zəminində formalaşıb. Azər‐
baycan saz sənətinin incilərinə dərindən bələd olan, onla‐
rın nəşri və təbliği ilə ardıcıl məşğul olan Qəzənfər
müəllimin Kərkükün mədəni sərvətlərinə vurğunluğunun,
onun bədii‐fəlsəfi mahiyyətinin sərrast araşdırmasının bir
sirri də yaradıcılıq psixologiyasının bu yönümü ilə bağlıdır.
Qəzənfər Paşayev bir dilçi‐folklorşünas kimi Kərkük mə‐
dəni sərvətlərinin dərinliyinə endikcə ucalıb. Yuxarıda qeyd
olunan ədəbi materiallar əsasında yazılmış «İraq‐türkman
ləhcəsi» və «Kərkük folklorunun janrları» kimi monoqrafi‐
yalar ona orijinal təfəkkür sahibi olan bir filoloq kimi ölkə‐
mizdə və onun hüdudlarından kənarda elmi nüfuz
qazandırmışdır. Onun dilçiliklə bağlı araşdırmaları yeddi‐
cildliyinin ikinci cildində toplanmışdır. Qəzənfər müəllimin
bir dilçi alim kimi tədqiqatları filoloji fikrimizin sərhədləri‐
ni böyütdü. Dil faktoru zəminində tarixə qayıdış səmərəli
nəticə verdi. Professor Kərkük dialektinin faktik materialı ilə
«Kitabi‐Dədə Qorqud», eləcə də Cənubi Azərbaycan türklə‐
rinin dil mətnləri əsasında Azərbaycan və Kərkük mədəniy‐
yətinin tipoloji təsnifatını verir. Bu oxşarlıqlar fonunda
Füzuli poetik tilsimini yaradan ədəbi‐mədəni mühitin mən‐
zərəsi yaradılır. Qəzənfər Paşayevin dilçilik görüşlərinin
mərkəzində böyük milli‐siyasi mənası olan konsepsiya da‐
yanır, bunu Kərkük türklərinin tarixi taleyi fonunda əsas‐
landırır. Bu gün Kərkük türklərinin varlığı bu dilin
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mövcudluğundan keçir. Xoyratda əyaniləşən milli mənlik
ideyası dilçi alim tədqiqatının metodoloji meyarına çevrilir.
Dilim‐dilim;
Kəs qovun dilim‐dilim.
Mən dilimdən vaz geçməm,
Olursam dilim‐dilim.
Azərbaycan dialektologiyasının inkişaf dövründə ya‐
zılmış «Kərkük dialektinin fonetikası» əsərinin üstünlüyü
onda idi ki, bu əsərdə rus və Azərbaycan türkologiyası‐
nın elmi‐metodoloji təcrübəsi ilə ilk dəfə tədqiq olunan
dil materialı vəhdətdə idi. Digər tərəfdən, monoqrafiya
İraqda və Türkiyədə Kərkük dialektinin öyrənilməsinin
başlanğıcı oldu. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının böyük
bir dövrünün poetik sisteminin qaynaqlarını və təkamü‐
lünü öyrənmək mənasında da göstərilən monoqrafiya öz
missiyasını davam etdirir. Bu gün azərbaycanşünaslıqda
kərkükşünaslıq adlı müstəqil elm sahəsi var. Onun
qurucusu Qəzənfər Paşayevdir. «Mən hesab edirəm ki,
Q.Paşayevin azərbaycanşünaslığa verdiyi zəngin dil, ədə‐
biyyat nümunələrinin tədqiqinə başqa elmi kollektivləri‐
miz də qoşulmalıdır» (Tofiq Hacıyev).
«Dilimiz‐varlığımız» başlığı ilə çap olunmuş tədqiqat‐
lar məzmun baxımından sistemləşdirilmiş, müəllifin rəh‐
bər tutduğu ideoloji kontekst, dilə xalqın tarixi taleyi
bucağından baxış prinsipi onlara bütövlük, elmi məntiq
aşılamışdır.
Müəllif «Kitabi‐Dədə Qorqud», İraq‐türkman ləhcəsi
və Azərbaycan ədəbi dilini eyni təfəkkürün bəhrəsi kimi
əyaniləşdirən leksik vahidlər, toponimlər əsasında doğ‐
ru qənaətə gəlir: «Taleyin hökmü ilə çeşidli ictimai‐siya‐
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si səbəblər üzündən soykökündən ayrı düşən, təcrid olu‐
naraq ərəb və kürd xalqlarının əhatəsində yaşayan, məhz
buna görə də qədim leksik və fonetik göstəricilərini da‐
ha çox qoruyub saxlayan İraq türkmanlarının ləhcəsində
«Kitabi‐Dədə Qorqud» dastanlarının dil özəllikləri ilə
üst‐üstə düşən həm leksik, həm də fonetik xüsusiyyətlər
çoxdur».
Qəzənfər Paşayevin «İraq‐türkman folkloru» və «Kər‐
kük folklorunun janrları» kimi sanballı monoqrafiyaları bu
diyarda meydana çıxmış folklor nümunələrini müasir elmi
biçimdə dünya ictimaiyyətinə təqdim edən əsərlərdir. Folk‐
lorşünaslıq elminin tarixi təcrübəsini mükəmməl öyrən‐
miş Qəzənfər Paşayevin bir tədqiqatçı kimi üstünlüyü
onun, eyni zamanda folkloru dil daşıyıcısı kimi görmə‐
sindədir. Məşhur İraq alimləri bu monoqrafiyaları «Şah
əsər» (Ә.Bəndəroğlu), «Abidə bir əsər» (M.Naqib) başlıqla‐
rı altında dəyərləndirmiş, müəllifi Kərkük xalqını bütün
dünyaya təqdim etmiş Әta Tərzibaşı ilə bir tutmuşlar.
Professor Mahir Naqib Qəzənfər müəllimin fəaliyyə‐
tini yüksək dəyərləndirərək böyük səmimiyyətlə yazır:
«Bir zamanlar tək vahid torpaq halında olan Kərkük və
Azərbaycan indi iki ada halına gəlmişdir. Bu gün bu iki
adanı bir‐birinə bağlayan körpünün memarı məhz Qəzən‐
fər Paşayevdir. İftixarla söyləyə bilərik ki, artıq o, Әta Tər‐
zibaşı qədər dəyərli bir araşdırıcımızdır».
Bu ilin aprel ayının sonunda (2017‐ci il) Әta Tərzibaşı‐
nın vəfatının ildönümünə həsr edilmiş Türkmaneli Kültür
Mərkəzi və Avrasya Yazarlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə An‐
karada keçirilən toplantıda iştirak etmək bu sətirlərin müəl‐
lifinə də qismət oldu. Professor Qəzənfər Paşayevin Bakıda
yenicə nəşr edilmiş və təqdimatı keçirilmiş son kitabların‐
dan biri olan «Әta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti»
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adlı əsəri bu böyük şəxsiyyətin İraq türkmanları üçün kim
olduğunu Azərbaycan oxucusuna, elmi ictimaiyyətinə ya‐
xından tanıtdı. Qədirşünaslıqla yazılmış bu monoqrafiyada
Qəzənfər müəllim öz həmkarının yaradıcılıq yolunu onun
tədqiqatlarının mövzuları üzrə təhlil edir, bu əfsanəvi insa‐
nın iki milyonluq bir xalqın mədəniyyətinin cəfakeşi oldu‐
ğunu emosional, elmi‐publisistik bir ovqatla şərh edir. Bu
konfransda Qəzənfər Paşayevin göstərilən monoqrafiyası‐
nın ərəb qrafikası ilə Ankarada nəşri təqdim olundu. Bir da‐
ha şahidi oldum ki, İraq və Türkiyə alimləri Kərkük
mədəniyyətinin dünyaya tanıdılmasında Әta Tərzibaşı ilə
Qəzənfər Paşayevi qoşa qanad hesab edirlər. Toplantının
keçirildiyi otelin geniş foyesində bu iki alimin əsərləri sər‐
gilənmişdi. Eyni biçimdə, eyni həssaslıq və qədirşünaslıq‐
la. Dünyanın mötəbər elmi kürsülərindən Azərbaycan
elmini ləyaqətlə təmsil edən Qəzənfər müəllim bu toplantı‐
nın rəyasətində daha məmnun və xoşbəxt idi. Yarım əsrin
bir‐birini tamamlayan çeşidli araşdırmaları ona bu elin, bu
xalqın dərin hörmət və ehtiramını qazandırmışdır. Qəzən‐
fər Paşayevin Kərkük sevdası onun həyat sevdasıdır. Bu
sevda bitib‐tükənmir, davam edir. Kərkük şairlərinin əsər‐
lərinin Azərbaycanda yeni nəşrləri ilə, yeni məqalələr, yeni
tədbirlərlə. Әlinizdəki kitabda olduğu kimi.
Qəzənfər müəllim bu gün ədəbi‐ictimai həyatda ən
fəal ziyalılarımızdan biridir. Onun klassik ədəbiyyatımız,
XX əsrin və müasir ədəbi prosesin hadisə və şəxsiyyətlə‐
ri haqqında müxtəlif ədəbiyyatşünaslıq‐tənqid janrların‐
da yazdığı əsərlərini oxunaqlı edən, ona söz demək
səlahiyyəti qazandıran elmi səriştəsi ilə yanaşı, yüksək
zövq sahibi, obyektiv tədqiqatçı olmasından doğur. O,
Füzulidən, Nəsimidən danışdığı professionallıqla Səməd
Vurğun və Rəsul Rza, Elçin və Anar, Hüseyn Arif və Nə‐
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riman Həsənzadə sənətindən söz açır. Nəsimi irsinin nəş‐
ri və tədqiqi tarixinə onun elmi töhfəsi də mətndən, onun
naməlum şeirlərinin elmi dövriyyəyə gətirilməsindən
başlayır. «Nəsimi haqqında araşdırmalar», «Borcumuz‐
dur bu ehtiram», «Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin patriar‐
xı», «Әdəbi məktublar», «Elçin haqqında düşüncələrim»,
«Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası» kitabları bir da‐
ha təsdiq edir ki, Qəzənfər Paşayevin elmi maraq dairəsi
zaman‐məkan məhdudluğu tanımır. Qədim yazılı abidə‐
lər, folklorun janrları, dilçiliyin tarixi və nəzəri problemlə‐
ri, ədəbiyyat tarixinin öyrənilməmiş faktları və görkəmli
simaları haqqında, həmçinin çağdaş ədəbi proseslə bağlı
ədəbi‐publisistik formada operativ reaksiyaları onun si‐
masında cəm olunan alim‐vətəndaş bütövlüyüdür.
Professor Qəzənfər Paşayev o nadir şəxsiyyətlərdən‐
dir ki, öz müəllimlərinə, həmkarlarına mənəvi dəstəyini
onların sağlığında olduğu kimi, dünyalarını dəyişdikdən
sonra da eyni səmimiyyətlə davam etdirir. A.Zamanov,
M.Şirəliyev, R.Rza, Y.Qarayev, H.Arif, İ.Məlikzadə, B.Nə‐
biyev, Ә.Hacızadə, Tofiq Bayram, F.Qoca haqqında mə‐
qalə, monoqrafiya, orijinal formada düşünülmüş yubiley
nəşrləri Qəzənfər müəllimin mənəvi sərvətimizə, onu ya‐
radanlara ehtiramından yaranır.
«Nostradamusun möcüzəli aləmi», A.Dümanın «Qaf‐
qaz səfəri», A.Kristinin «Mavi qatarın sirri», S.Benetin
«Necə yaşayasan yüzü haqlayasan», İrəc Parsinecadın
«M.F.Axundzadənin ədəbi‐tənqidi» kimi tədqiq və tərcü‐
mələri bir də ona görə xüsusi elmi əhəmiyyət kəsb edir
ki, onlar ədəbiyyat tariximizdəki müəyyən boşluqları
doldurur, dünyada tanınan şəxsiyyətlərin ölkəmizlə, xal‐
qımızla bağlı mülahizə və düşüncələri ilə bizi qovuşdu‐
rur. Kütləvi informasiya vasitələrində, müxtəlif ədəbi‐
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ictimai tədbirlərdə, mərasimlərdə çıxışları, məktubları,
nitqləri Qəzənfər müəllimin həm də bir vətəndaş, vəfalı
dost kimi mövqeyinin göstəriciləridir.
Professor Qəzənfər Paşayevin monoqrafiya və tərtib
kitablarının sayı əlliyə yaxındır. Bu nəşrlərin sayı və san‐
balı bir‐birini tamamlayır. Bir ildə xaricdə və ölkəmizdə
bir neçə kitab, onlarca məqalə nəşr etdirən Qəzənfər
müəllim yarım əsrdən çoxdur ki, eyni yaradıcılıq şövqü
ilə yaşayır, yaradır. O, müxtəlif vəzifə kürsülərində, ali
məktəbdə müəllim, kafedra müdiri, elmi‐tədqiqat müəs‐
sisələrində şöbə müdiri, baş elmi işçi kimi çalışarkən var‐
lığı qədər sevdiyi xalqının, dövlətçiliyimizin maraqlarını
uca tutmuş, dünyanın çeşidli ölkələrində filoloji fikrimizi
ləyaqətlə təmsil etmişdir.
Professor Qəzənfər Paşayevin elmi kadrların hazırlan‐
masındakı cəfakeşliyi, xeyirxahlığı yaxşı mənada həsəd
doğurur. Onun rəhbərliyi ilə müdafiə edilən namizədlik
və doktorluq dissertasiyalarının, rəsmi opponenti oldu‐
ğu, rəy verdiyi əsərlərin böyük bir siyahısı mövcuddur.
Professor bu rəyləri «Seçilmiş əsərləri»nə daxil etmişdir.
Bunlar onun dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, etnoqrafiya sahə‐
lərini birləşdirən alim tədqiqatçı portretinə yeni cizgilər
əlavə edir. Uzun illər həmsədri olduğu AMEA‐nın
Әdəbiyyat İnstitutunun Müdafiə şurasında, eləcə də El‐
mi şurasında eyni səliqə‐sahmanla fəaliyyətini davam
etdirir.
Qəzənfər müəllimin elmi‐pedaqoji fəaliyyəti ölkəmiz‐
də və xaricdə yüksək dəyərləndirilmiş, xarici alimlərin
onun haqqında məqalələri, rəyləri sanballı bir kitabda,
«Kərkük sevdalı elm adamı»nda toplanmışdır. Respubli‐
kamızın çox dəyərli alimlərinin yazdığı onlarca məqalə‐
nin cəm olduğu «Ömrün əbədiləşən illəri» məcmuəsi
17

onun yarım əsrlik yaradıcılıq yolunun bütün istiqamətlə‐
rini dolğun əks etdirir.
Müasir ədəbi‐elmi prosesdə tükənməz bir enerji ilə
fəaliyyətdə olan Qəzənfər müəllim Respublikamızın icti‐
mai‐siyasi həyatında da yaxından iştirak edir. O, Respub‐
lika Ağsaqqallar Şurasının idarə heyətinin, Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən El‐
mi‐Dini Şuranın üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Təftiş Komissiyasının sədridir.
Kərkük mədəniyyətinin tədqiqi sahəsindəki xidmətlə‐
rinə görə Kərkük Vəqfinin, İraq‐türkman cəbhəsinin
yüksək diplom və ödüllərinə layiq görülmüşdür.
Səksənillik ömrünü böyük ləyaqətlə yaşamış xalqımı‐
za Kərkük dünyasını bəxş etmiş, təvazökar el ağsaqqalı,
nəcib ailə başçısı Qəzənfər müəllimin həyat yolu onun
həmkarlarının, oxucularının fəxr etdiyi, ehtiram göstər‐
diyi elm və vətəndaşlıq ünvanıdır.
Şirindil Alışanlı,
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
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«ӘBӘDİYYӘT DASTANI»NA
OXUNAN NӘĞMӘ *
Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun dahi şəxsiyyət Hey‐
dər Әliyevin xatirəsinə həsr etdiyi möhtəşəm «Әbə‐
diyyət dastanı» poeması işıq üzü görəndə öndərimizin
xalq qarşısında misilsiz xidmətlərini, xalqın xilaskarı
məqamında durduğunu dərindən dərk edən təfəkkür
və qələm sahiblərindən biri – Әli Rza Xələfli əsər barə‐
də ürək sözlərini mətbuatda bəyan etdi: «Son iki il Zə‐
limxan Yaqub üçün böyük dastan dövrü, poeziyanın
epos dövrü kimi xarakterizə oluna bilər. Şairin yaradı‐
cılığında şah əsərlərdən sayılacaq «Әbədiyyət dastanı»
bu dövrün məhsuludur. Lider və xalq, şəxsiyyət və cə‐
miyyət, şəxsi iddia və ictimai mənafe, cəmiyyətin özünə‐
məxsus təzadları, ağrılar və acılar, ümidlər və üfüqlər...
bütün bunlar «Әbədiyyət dastanı»nın görünən tərəflə‐
ridir. Görünməyən tərəflərdə isə şair iztirabları, söz
odunda külçə‐külçə əriyən insan taleyi dayanır. İnsan
bu əzablara qatlaşaraq idealı yaradır və nəticədə özünü
təsdiq edir, idealına qovuşur».
Şair və publisist Әli Rza Xələfli bir məqaləyə sığma‐
yan lider və xalq, şəxsi iddia və ictimai mənafe, cəmiy‐
yətin özünəməxsus təzadları, ağrılar və acılar, ümidlər
və üfüqlər kimi böyük mətləbləri gündəmə gətirəndə
onun bununla kifayətlənməyəcəyini duyurdum. Lakin
onun nə yazacağını fəhm edə bilmirdim. Sən demə
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 19.01.2012.
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bütün bu müddət ərzində o, «Ölməzlik nəğməsi» adlı
əsər üzərində işləyirmiş («Ölməzlik nəğməsi». Bakı,
«Vətən» nəşriyyatı, 2013, 352 səh.) İlhamla, məhəbbətlə
yazılmış bu əsər «Әbədiyyət dastanı»na nəğmədir – de‐
sək səhv etmərik. Redaktoru olduğum əsəri oxuyan ki‐
mi məndə onun haqqında yazmaq istəyi baş qaldırdı.
Düşündüm ki, buna mənəvi haqqım var. Nədən ki
öndərimiz haqqında «Xilaskar», «Tarix qurub‐yaradan‐
ları yaşadır», Dövlət mükafatına layiq görülən «Hey‐
dər Әliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı» kitabına öndəri‐
mizlə bağlı yazdığım məqalələrim vardır. Zəlimxanın
yaradıcılığına həsr etdiyim yazılarım da az deyil. Bu‐
nunla belə, ürəyimdə bir narahatlıq da keçirdim. Bu,
səbəbsiz deyildi. Ulu öndərimizə həsr etdiyim məqalə‐
lərimin birində göstərdiyim kimi, tarixi şəxsiyyətlər
haqqında yazmaq nə qədər şərəfli və məmnunluq gəti‐
rən bir iş olsa da, o qədər də çətin və məsuliyyətlidir.
Azərbaycan tarixində bir epoxa olan, misilsiz xidmət‐
lərinə görə xalqın xatirəsində əbədilik qazanan, onun
qürur və güvənc yerinə çevrilən dahi şəxsiyyət Hey‐
dər Әliyevə əsər həsr etmək daha böyük məsuliyyət və
istedad tələb edir. Doğrudur, Zəlimxan Yaqubun bədii
sözün intəhasız imkanlarından məharətlə istifadə edə‐
rək Azərbaycan salnaməsində qızıl hərflərlə yazılmış
bu bənzərsiz tarixi şəxsiyyətə həsr etdiyi, hər misrası
dərin mənalar kəsb edən möhtəşəm «Әbədiyyət dasta‐
nı» poeması özü də bənzərsiz əsərdir.
Odur ki, dahi şəxsiyyət haqqında yazılmış möhtə‐
şəm əsərə əsər həsr etmək böyük cürət, bilik, istedad
və təfəkkür, öndərimizə və Zəlimxan poeziyasına son‐
suz məhəbbət tələb edir.
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Zəlimxan Yaqubun ali sevgisinə bənzər məhəbbət
Xoşbəxtlikdən narahatlığım uzun çəkmədi: Әli Rza
Xələflinin «Ölməzlik nəğməsi» əsərini oxuyub qurta‐
randa bir rahatlıq hiss etdim. Hətta sevindim də. Bə‐
zən, hətta publisistikasında da ilham pərisi şair Әli
Rza Xələflini qanadları üstünə alıb real həyatdan uzaq‐
laşdırır. Zəlimxanın «Әbədiyyət dastanı» real həyat
həqiqətlərindən bəhs etdiyinə görə Әli Rza sərhədsiz
duyğulara uymamış, ortaya həqiqətən də gərəkli bir
əsər qoymuşdur. Bax, buna görə sevindim.
Otuz iki bölmədən ibarət bu fəlsəfi əsər 350 səhifəni
əhatə edir. Әsəri həyəcansız oxumaq olmur. Mənə qa‐
lırsa, əsərin ən böyük məziyyəti insanı düşündürməsi‐
dir. Әsərdən əxz elədiyim başlıca qənaət odur ki, Hey‐
dər Әliyev kimi tarixi şəxsiyyətlər dünyalarını dəyiş‐
dikdən sonra da, onların fikir və ideyaları yaşayır, ak‐
tuallığını itirmir, bütün zamanlar üçün gərəkli olurlar.
Әsərin «Kədərin zirvəsindən başlayan elegiya» ad‐
lanan 1‐ci bölməsində müəllif tarixən şairlərlə hökmdar‐
lar arasındakı münasibətlərdən, onların, o cümlədən
də Heydər Әliyevin yaradıcı adamlara qayğısından və
onların himayədarlarına çevrilməsindən, öndərimizin
Zəlimxan Yaqub yaradıcılığına verdiyi yüksək qiymət‐
dən söz açır. Әsərin «Hikmətə baş əydim» bölməsində
müəllif «Әbədiyyət dastanı»nı misra‐misra təhlil süzgə‐
cindən keçirdikcə, fikirlərini izhar etdikcə, özünün də
ulu öndərə sonsuz məhəbbətini açıqca görmək olur.
Zəlimxan Yaqub kimi hələ o da kədəri dilinə gətirmir.
Öndərimizə ali sevgini şairlə birgə yaşayır:
Xalqı zirvələrə qaldırmaq üçün
Sevgi şahlığının taxtına çıxdın.
Oğul xalq üçündür, zirvə dağ üçün,
Nə yaxşı bu xalqın baxtına çıxdın. –
21

deyən Zəlimxan Yaquba qoşulur. O ali kədəri də şair‐
lər birgə bölür. Xüsusi vurğulayır ki, «Әbədiyyət das‐
tanı»nı yaradan ali kədər və ali sevgidir. Ali kədərin
zirvəsində dayanan Zəlimxan onun ümumxalq kədəri
olduğunu dərindən dərk etmiş, onu sözün zərgər də‐
qiqliyi ilə cilalamış, ali kədərin və ali sevginin sonsuz‐
luğunu inanılmaz ürək çırpıntıları ilə vəsf edə bilmiş‐
dir. Şairin vəsf etdiyi ali kədər və ali sevgi real həyat
hadisəsi ilə bağlıdır. Bu isə Zəlimxanın bir sənətkar ki‐
mi həyat həqiqətlərinə sadiqliyindən xəbər verir.
«Әbədiyyət dastanı» kədər dağının zirvəsindən oxu‐
nan elegiyadır:
Sazın sinəsi yandı, muğamat xal itirdi,
Bülbüllər yaşıl çəmən, çiçəklər bal itirdi.
Qaya xınalı kəklik, zirvə qartal itirdi, –
«Heydər köçdü» deyəndə.
Әli Rza Xələfli «Әbədiyyət dastanı»nı, demək olar
ki, bütövlükdə tədqiqat süzgəcindən keçirmiş, bəzən
ayrı‐ayrı misralar barədə fikir yürütməkdən belə çə‐
kinməmişdir.
Bəd xəbəri deyəndə insanlar fağır olur,
Bir sözün ağırlığı min dağdan ağır olur –
misralarına iki səhifə həsr edən Әli Rza Xələfli göstərir
ki, Zəlimxanın poeziyasındakı çoxqatlılıq, daha dərin‐
liklərdəki məna tutumu, nisbətən üzdəki mənalarla
zəncirvarı bağlıdır... Qəfil xəbər, doğrudan da, ildırım
kimi çaxır. Ağır xəbər öz dəhşəti ilə o qədər miqyaslı
olur ki, onu ilk anda qavramaq, soyuqqanlı qarşılamaq
mümkün olmur. Dağdan ağır olan inanılmaz xəbər
şairi sarsıdır. Dişi dodağını kəsir, göz yaşları yanaqla‐
rını yandıra‐yandıra dodağına bulaşır. Məlum olur
ki, şair illərlə öncə bir dəfə də belə ağlayıbmış:
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Mən belə ağlamışam qanlı fələk ilk dəfə
Ürəyimi qıranda.
Yetim qalıb atamı torpağa tapşıranda –
deyərək fəryad edən şairə Әli Rza «Ölməzlik nəğmə‐
si»ndə həyan olur. Müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki,
«Әbədiyyət dastanı» ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə,
ümumiyyətlə, mədəniyyətimizə daim qayğı göstərən,
müasir Azərbaycanımızın qurucusu ulu öndərimizə mə‐
nəvi borc kimi qələmə alınmışdır. Әli Rza Xələfli onu da
doğru olaraq göstərir ki, «Әbədiyyət dastanı» mədhiy‐
yəçilikdən çox‐çox uzaqdır. Bunu Zəlimxan Yaqubun
səmimi və ağrılı‐acılı sözlərindən də görmək olur:
«Ölümünə heç vaxt inanmadığım, ölümsüzlüyü ilə öm‐
rüm boyu öyünəcəyim bir şəxsiyyətlə bağlı üstümüzü
alan, qapımızı qəfil döyən qara xəbər hamı kimi məni
də dərindən‐dərinə sarsıtdı. Bu sarsıntılar içində əlimə
nə vaxt qələm aldığımdan heç özümün də xəbərim ol‐
madı. O vaxt özümə gəldim ki, artıq sonuncu misranı
yazıb, son hissəni tamamlamışam».
Deyilənləri möhtəşəm «Әbədiyyət dastanı» poema‐
sının son misraları da təsdiqləyir:
Həsrətini çəkəcəyəm illər boyu,
Kövrək qəlbim oyum‐oyum oyulacaq.
Eşqin ilə yaratdığım bu dastanın
Son nöqtəsi mən öləndə qoyulacaq.
Mən Әli Rza Xələflinin «Ölməzlik nəğməsi» əsərini
bütövlükdə araşdırmaq fikrindən uzağam. Burada tək‐
cə onu demək istəyirəm ki, müəllifin şəxsi düşüncə və
qənaətlərini içinə alan bu zəngin və düşündürücü əsə‐
ri maraq və şükranlıqla oxudum.
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YUBİLEY MӘKTUBU*
Әzizim Yavuz müəllim!
Hər dəfə mətbuatda yazılarınızı oxuyanda xəyalən
Abbas müəllimli günlərimizə dönürəm. Abbas müəlli‐
min təmtəraqdan uzaq, müqəddəs mənzilində görüşlə‐
rimiz barədə düşündükcə vaxtın necə amansızcasına
keçdiyini göz önünə gətirirəm. Xəyalımdan yaddaşı‐
ma həkk olunan bayatı keçir:
Keçdi ömrüm,
Gör necə keçdi ömrüm.
Harayladım dönmədi,
Elə bil heçdi ömrüm.
Lakin ömür‐gün keçsə də, təəssüflənmirəm, sevi‐
nirəm. Ona görə sevinirəm ki, ruhdan düşmürük, ya‐
zıb‐yaradırıq. Xüsusən də, bizdən yaşlı olsanız da, si‐
zin ədəbiyyatımıza, elmimizə olan sevginiz, məhəb‐
bətiniz illərlə öncə olduğu kimi davam edir, mənalı
yazılarınız oxucu və tədqiqatçıları heyran qoyur. «Әdə‐
biyyat qəzeti»nin son sayında (27.01.2012) Vaqif Yu‐
siflinin «Poeziyanın yolları və illəri» monoqrafiyasına
həsr etdiyiniz sanballı məqaləniz istisna təşkil etmir.
Oxucular və tədqiqatçılar sizi – görkəmli ədəbiyyat‐
şünas alimimizi nəsrimizin ən etibarlı araşdırıcıların‐
dan biri kimi tanıyır. Sizin «Tarixi roman və müasir‐
lik» (1975), «Azərbaycan sovet tarixi romanı» (1979),
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 3 fevral 2012‐ci il.
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«Tarix və roman» (1988) monoqrafiyalarınız deyilən‐
lərə dayaq olur.
Bu əsərlər gənc tədqiqatçıların bəhrələndiyi mötə‐
bər mənbələrdir. Poeziyamızın ən bariz tədqiqatçıla‐
rından biri – tanınmış tənqidçi Vaqif Yusifliyə, onun
əsərinə səxavətlə məqalə yazmağınız təqdirəlayiqdir.
Vaqifin mənsub olduğu nəslin bir çoxunun ədəbiyyat‐
şünaslıq elmimizin zirvəsində bərqərar olduğu halda,
onun doktorluq dissertasiyasını belə gec hasilə gətirdi‐
yindən gileylənir və bir az da təəssüf hissi keçirirsiniz.
Yavuz müəllim, Vaqif Yusifli doktorluq dissertasi‐
yasını mənim də üzvü olduğum Nizami adına Әdə‐
biyyat İnstitutunun müdafiə şurasında müdafiə edən‐
də, sanki bayram idi. Rəsmi opponentlər akademik İsa
Həbibbəyli, filologiya üzrə elmlər doktorları Qafar
Hüseynov və Təyyar Cavadov əsəri yüksək qiymətlən‐
dirdilər. Xüsusən də akademik İsa Həbibbəyli qırx beş
dəqiqəlik çıxışında əsərin məziyyətlərindən, Vaqif Yu‐
siflinin ədəbiyyatşünaslıq elmimizə gətirdiyi yenilik‐
lərdən söz açdı. Әsəri elmi cəhətdən təhlil süzgəcin‐
dən keçirən akademik axırda dedi ki, o, neçə illərdən
bəri Vaqif Yusiflini elmlər doktoru kimi tanıyır.
Yavuz müəllim, görürsünüzmü görkəmli alimimi‐
zin fikri sizin qənaətlərinizlə üst‐üstə düşür?! Həqiqət
budur. Məqalənizdə zamanın, vaxtın amansızlığından
da gileylənirsiniz. Lakin nə qəm. Zamanın, vaxtın
amansızlığı bizi əyə, sındıra bilməyib. Bizə iki yüzilli‐
yin və minilliyin qovşağında yaşamaq qismət olub. Ya‐
vuz müəllim, bu il sizin 85 yaşınız tamam olur. Sevini‐
rəm ki, ömrünüzdən keçən illər hədər getməyib, məh‐
suldar və fərəhli olub. Sevinirəm və fəxr edirəm ki, bu
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yaşda da gənclik həvəsi və enerjisi ilə ədəbiyyat elmi‐
mizə qədərincə xidmət göstərirsiniz. Tanınmış peda‐
qoq kimi gənclərimizin yetişməsində əməyiniz böyükdür.
Yarım əsrdən əvvəl «Әməkdar müəllim» kimi fəxri
ada layiq görülməyiniz çox mətləblərdən xəbər verir.
Yavuz müəllim, bu il mənim də yubiley ilimdir.
75 yaşım tamam olur. Bu münasibətlə «Seçilmiş əsərlə‐
ri»min yeddicildliyini çapa hazırlamışam. Bu günlərdə
işıq üzü görəcək. Göndəriləcək ünvanlar arasında Nax‐
çıvan Dövlət Universitetinin kitabxanası, akademik İsa
Həbibbəyli və siz də varsınız.
Yavuz müəllim, siz ziyalılığınızla nümunə olan gözəl
insansınız. Sizə bundan sonrakı ömür payında gümrah
yaşamağı, həmişəki kimi ədəbi məsələlərə dair düşüncə‐
lərinizlə örnək olmağı arzu edirəm.
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BÖYÜK İTKİ *
Ömrün yarpaqtökən çağı o qədər də ürəkaçan de‐
yilmiş. İllərlə dostluq etdiyin, təmasda olduğun insan‐
ların itkisi necə də ağır olur. Qələm götürüb vida sözü
yazmaq ondan da betər olur. Bəkir müəllimlə çərşənbə
günü rəhbərlik etdiyi Nizami adına Әdəbiyyat İnstitu‐
tunda iş otağında görüşdük, səmimi söhbət etdik. Tə‐
zəcə siqnal sayı çapdan çıxmış «Üzeyir Hacıbəylinin
ömürnaməsi» kitabını mətbuatda rəy yazmaq üçün
mənə verdi. Çünki kitabın əlyazmasını redaktə edib
Bəkir müəllimə qaytaranda, kitab çıxanda ona rəy ya‐
zacağımı söyləmişdim.
Sağollaşıb ayrıldıq. Kim bilərdi ki, bu, son görüşümüz
olacaq. Səhərisi gün acı xəbər ildırım sürəti ilə paytax‐
ta yayıldı…
Məni Bəkir müəllimlə keçən əsrin 70‐ci illərində
rəhmətlik Abbas Zamanov tanış və yaxın etmişdi. Son‐
ralar Bəkir müəllim məni direktoru işlədiyi Nizami
adına Әdəbiyyat İnstitutuna işə dəvət etdi… İş günləri
otağına girib hal‐əhval tutmasam, özü məni axtarar və
elmi kitablar da hədiyyə edərdi. Dostluğumuz təmən‐
nasızlıq təməli üzərində qurulmuşdu. 70 illik yubile‐
yim ərəfəsində «Alim haqqında dost sözü» adlı məqa‐
lə yazdı. Çox sevindim. Ona görə yox ki, akademik öz
işçisi haqqında məqalə yazmışdı. Buna qədər də o, mə‐
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 17 mart 2012‐ci il.
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nim «Nostradamusun möcüzəli aləmi», «İraq‐türkman
folkloru», «Nəsimi haqqında araşdırmalar» kitablarımın
redaktoru olmuş, sonuncu kitaba önsöz yazmışdı. Se‐
vincimə səbəb Abbas Zamanovdan sonra ağsaqqalım
olan Bəkir müəllimin dostluğumuzu ədəbi ictimaiyyə‐
tə bəyan etməsi idi.
Bəkir müəllimin şəxsiyyəti və insani keyfiyyətləri ba‐
rədə professor Abbas Zamanovun bircə cümləsini yada
salmaq kifayətdir: «Mirzə Bəkir saflıq, paklıq, təmizlik
mücəssəməsidir».
Bəkir müəllim, eyni zamanda xeyirxahlığı, mərhə‐
məti, humanistliyi ilə seçilirdi. Yəqin buna görədir ki,
illər öncə ona həsr etdiyim ilk məqaləmi «Nə yaxşı
dünyada yaxşı var imiş» adlandırmışdım.
Bəkir müəllimin xeyirxahlığı, humanistliyi onu bir
şəxsiyyət kimi ucaldırdı. Bu böyük insanın ovqatı mil‐
li ənənələr, islami dəyərlər üzərində köklənmişdi. O,
milli idi, lakin millətçi deyildi. Bu da Bəkir müəllimi
bir çoxlarından fərqləndirirdi.
Neçə illərdən bəri Nizami adına Әdəbiyyat İnstitu‐
tunda Bəkir müəllim Dissertasiya şurasının sədri, mən
isə müavini kimi fəaliyyət göstərirəm. Böyük alim və
böyük ziyalı, akademik Bəkir Nəbiyevin Dissertasiya şu‐
rasının yığıncaqlarını aparması özü bir məktəb idi. Onun
müdrikliyi, Azərbaycan ədəbiyyatını dərindən bilməyi,
sözü məqamında deməyi hamını heyran edirdi.
Bəkir müəllim, sözün həqiqi mənasında, bir nümunə
məktəbi, örnək idi. Elə adamlar var ki, onlarla təmasda
olmaqdan, düşündürücü kəlamlarından, səmimiyyə‐
tindən, ziyalı nəcibliyindən doymursan. Belələri ilə yol
yoldaşı olmaq özü böyük qismətdir. Onlardan biri də
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akademik Bəkir Nəbiyev idi. Taledən gələn qismətdir
ki, iki dəfə Bəkir müəllimlə İraqa, İrana və Türkiyəyə,
sonuncu dəfə isə Beynəlxalq Nəsimi konfransında mə‐
ruzə etmək üçün Suriyaya – Nəsiminin uyuduğu Hə‐
ləb şəhərinə səfər etmişəm. Yeməyə Allahın adı ilə baş‐
laması, dualarla bitirməsi nəinki bizim, hətta yerlilərin
belə diqqətindən yayınmır, buna görə ona xüsusi ehti‐
ram göstərirdilər. Təsadüfi deyildir ki, Sovet qurulu‐
şunun süqutundan sonra, o, həccə gedən ilk azərbay‐
canlılardan biri idi. Onun həcc ziyarətinə öndərimiz
Heydər Әliyevin Prezident təyyarəsində getməsi özü
də çox mətləblərdən söz açırdı. Həm xalq, həm də döv‐
lət qarşısında böyük ehtiram qazanmaq Bəkir müəllim
kimi əməlisaleh, imanlı, vicdanlı adamlara qismət olur.
O, buna nəcabəti, ləyaqəti, xeyirxahlığı, vətənpərvərli‐
yi, müdrikliyi ilə nail olmuşdu. Bəkir müəllim bütün
titullara, fəxri adlara, yüksək mükafatlara, ordenlərə
layiq görülmüş nüfuzlu bir alim idi. Bununla belə, heç
vaxt yaratdıqları ilə kifayətlənmirdi. Hasil olan qənaət
budur ki, Bəkir müəllim ömrünün mənasını yazıb‐ya‐
ratmaqda, xalqa, ədəbiyyatımıza xidmətdə görürdü.
Bu isə gənclərə, lap elə biz yaşlılara da örnək olmaq
baxımından dəyər kəsb edirdi. Başqalarına örnək,
nümunə olmaq xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyi Bəkir
müəllim alın təri, yuxusuz gecələri, halal zəhməti ilə
qazanmışdı.
Bəkir müəllimin ömür yoluna nəzər salanda bir daha
dərk edirsən ki, illəri illərə calayıb uzun ömür sürmək,
necə gəldi yaşamaq hünər deyil, həyatı həyat kimi ləya‐
qətlə, mənalı yaşamaq, özündən sonra iz qoyub getmək
hünərdir.
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Bəkir müəllimin peşəkar və səriştəli qələmin, tə‐
fəkkür və məntiqi görüşlərin məhsulu olan əsərlərini
oxuduqca insan ömrü üçün böyük bir zaman kəsiyin‐
də ədəbiyyatşünaslıq elmimizin və tənqidimizin keç‐
diyi enişli‐yoxuşlu, keşməkeşli yollara nəzər salmaq,
ədəbiyyatımızı və ədəbiyyatşünaslıq elmimizi yara‐
danlar haqqında geniş məlumat, nəzəri biliklər əldə et‐
mək olur. Әdəbiyyat elmini özünə həyat kredosu se‐
çən alim bir gün belə onsuz yaşamırdı – desək, həqi‐
qətdən kənar olmaz. Әdəbiyyatımıza, onu yaradanlara
Bəkir müəllimin dərin məhəbbəti, bitib‐tükənməyən
enerjisi və buna təkan verən arzuları cild‐cild mono‐
qrafiyaların, saysız‐hesabsız elmi məqalələrin meydana
gəlməsinə münbit şərait yaratmışdı. Bəkir müəllimin çap
etdirdiyi əsərlərini nəzərdən keçirdikdə inanmaq olmur
ki, bir ömürdə insan bu qədər iş görə bilərmiş.
Bu həcmdə yaradıcılıq işini yerinə yetirmək təbii ki,
ədəbiyyatımızı və xalqımızı dərin məhəbbətlə sevən, tükən‐
məz istəklə yazıb‐yaradan qələm sahiblərinin payına dü‐
şə bilər. Həqiqətən də, bu sayda elmi tədqiqat işini ömrünü
bütövlükdə ədəbiyyatşünaslıq elmimizə həsr edən, onun
patriarxı adını qazanan, öz elm sahəsində böyük nüfuz
sahibi olan bir alim edə bilərdi. Bu, akademik Bəkir Nəbi‐
yev, hamımızın sevimlisi Bəkir müəllim idi.
Uzun ömür payı və istedadı sayəsində ədəbi prosesə,
klassik ədəbi irsə, ədəbi tənqidə, ədəbi əlaqələrə, poezi‐
yada sənətkarlıq məsələlərinin tədqiqinə 50‐dən artıq ki‐
tab, doqquz yüzdən çox məqalə və resenziya həsr edən
alim nəinki Şimali Azərbaycanda, keçmiş Sovetlər Birliyi
ölkələrində, eləcə də Türkiyə, İran və İraqda görkəmli
ədəbiyyatşünas kimi tanınır.
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Diqqət çəkən bir məsələ də odur ki, akademikin
özünün də yaradıcılığı tədqiqatçıların, xüsusən də indi
adlı‐sanlı alimlər kimi tanınan Kamal Abdulla, Teymur
Kərimli, Vilayət Quliyev, Şirindil Alışanov, Elmira Rə‐
himova, Vaqif Arzumanlı, Nizaməddin Şəmsizadə, Arif
Әmrahoğlu və başqalarının tədqiqat obyektinə çevril‐
miş, onlar müəllimləri haqqında sanballı məqalələr və
kitablar yazmışlar.
Uzun illərdən bəri dostluq münasibətində olduğum
Bəkir müəllimin yaradıcılığına dərin məhəbbət, şəxsiy‐
yətinə hörmət və ehtiram hissi ilə yaşayanlardan biri də
mən olmuşam. Alimin hədiyyə etdiyi hər bir kitabını
oxuduqca əsər məni ağuşuna alıb böyük idealların bər‐
qərar olduğu, arzuların bitib‐tükənmədiyi bir aləmə
aparıb. Bəkir müəllimdən bəhs edən bir məqaləmdə
göstərdiyim kimi, bu aləmdə usanmadan külüng çalan,
ədəbiyyatşünaslıq elmimizin keşiyində müsəlləh əsgər
kimi dayanan, yaşamağı yazıb‐yaratmaq üçün qənimət
sayan, böyük bir elmi müəssisənin görə biləcəyi vüsətli
işləri təkbaşına görən, həyatı, yaradıcılığı, insanlara
münasibəti, xeyirxahlığı, bəlağətli nitqi, müdrikliyi ilə
örnək olan Bəkir Nəbiyev zirvəsi möhtəşəmliyi ilə diq‐
qəti cəlb edir. Bu zirvədən ədəbiyyatşünaslıq elmimizin
geniş üfüqləri apaydın görünür. Məhz buna görə də Bə‐
kir müəllimdən, onun məhsuldar yaradıcılığından yaz‐
maq adama məmnunluq gətirir və bundan sonra da,
şübhəsiz, bu, belə olacaq.
Mənə gəlincə, deməliyəm ki, görkəmli ədəbiyyat‐
şünas haqqında «Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin pat‐
riarxı» adlı kitab buraxmışam. Eləcə də akademikin
«Nəsimi kəlamının işığında» kitabının və «Seçilmiş
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əsərləri»nin 5‐ci cildinin redaktoru olmuş, hər iki kitaba
önsöz yazmışam. İnkişafımda böyük xidməti olan usta‐
dımın, dostumun yoxluğunda təsəlli olan elə bunlardır.
Biz Bəkir müəllimlə dünən vidalaşdıq, qəhərləndik,
itkinin böyüklüyünü vücudumuzda duyduq. Odur ki,
vida sözündə bu böyük itkidən və Bəkir müəllimə
ölməzlik gətirən məsələlərdən söz açdım. Fəxri xiya‐
banda Bəkir müəllimi son mənzilə yola salanda ilk
Xalq şairimiz Səməd Vurğunun dahi Üzeyir bəyə ithaf
etdiyi, ölümə meydan oxuyan şeiri qəlbimə hakim kə‐
silmişdi:
Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada,
Xalq qədrini canından daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.
Bəkir müəllim də sevərək yaşadı, sevilərək əbədiy‐
yətə qovuşdu.
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SAĞLIĞINDA ӘBӘDİLİK
QAZANAN İNSAN, ÖRNӘK ALİM *
Professor Müseyib Müseyibov örnək insan, örnək
alim, örnək pedaqoq idi. Coğrafiya elmləri doktoru
Müseyib müəllim Bakı Dövlət Universitetinin bu elm
sahəsi üzrə dayaqlarından biri idi. Bütün keçmiş SSRİ
miqyasında yaxşı tanınan, Coğrafiya üzrə Cəmiyyətlə‐
rin üzvü olan Müseyib müəllim böyük nüfuz sahibi
idi. Yaşının 80‐dən artıq olmasına baxmayaraq, ölən
günə qədər elm və təhsil məbədi Bakı Dövlət Universi‐
tetinin coğrafiya fakültəsinin dekanı, coğrafiya kafed‐
rasının müdiri idi. Gənclik həvəsi, gənclik ehtirası ilə
işləyirdi. Bu yaşda iki məsul vəzifəni yerinə yetirmək
Müseyib müəllim kimi həyatın mənasını zəhmətdə,
yazıb‐yaratmaqda görən insanlara qismət olur. Akade‐
mik Abel Məhərrəmovun təbirincə desək, indi bizim
elm və təhsil gəmilərimiz Müseyib müəllim kimi alim
və pedaqoqlarımızın sayəsində dünya okeanlarında
üzürlər. Bu yüksək tribunadan Müseyib müəllimin is‐
tedadını qiymətləndirən, onun arzularının həyata keç‐
məsinə şərait yaradan, hətta ölümündən sonra belə
adını əbədiləşdirən, coğrafiya fakültəsində «Professor
Müseyib Müseyibov adına təqaüd» verilməsi barədə
qərar çıxaran, fakültədə görkəmli alimin anım gününə
«Müseyib Müseyibov kabineti»nin yaradılmasına görə
________________
* Bax: «Qədim oğru» qəzetinin xüsusi buraxılışı, №4, iyul, 2012.
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universitetin rəhbərliyinə xüsusən də, bu elm və təhsil
məbədinin rektoru Abel Məhərrəmova tovuzlular və
Tovuz Cəmiyyəti adından minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu, az‐az alimlərə, az‐az pedaqoqlara qismət olan şə‐
rəfli hadisədir. Әbədilik qazanmağın təzahürüdür. O,
buna layiq idi.
Böyük yaradan Müseyib müəllimə ağıl, intellekt, tə‐
fəkkür, həyata, insanlara məhəbbət bacarığı və əməkse‐
vərlik bəxş etmişdi. O, vəzifə borcunu yerinə yetirməklə
bərabər, ictimai işlərdə də fəal iştirak edir, böyük nüfuz
qazanırdı. O, universitetin tədris və nizam‐intizam şura‐
sının sədri kimi əvəzsiz işlər görürdü. Müseyib müəllim,
eləcə də Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Təd‐
ris, təhsil və elmi‐metodiki şuranın aparıcı simalarından
biri idi. Bütün deyilənlərlə bərabər, Müseyib müəllim To‐
vuz Cəmiyyətinin Ağsaqqallar şurasının sədri kimi böyük
işlər görürdü. Tovuzluların ağsaqqalı rütbəsinə layiq
görülmüşdü. Mənfur qonşularımız ermənilərin Azərbay‐
cana, o cümlədən də Tovuz rayonuna təcavüzü zamanı
Müseyib müəllim də Zakir Zeynalov, Ramiz Zeynalov,
Mikayıl Әliyev, Akif İsmayılov, Məmməd Məmmədov
kimi vətən, torpaq qədri bilən kişiləri başına toplayaraq
cəbhə xəttinə böyük köməkliklər göstərirdi. Tovuzlula‐
rın bir qarış belə torpaq sahəsinin itirməmələrində onla‐
rın böyük rolu olduğu danılmaz faktdır. Bu gün Müseyib
müəllim aramızda yoxdur. Lakin o, gördüyü böyük iş‐
lərlə, xeyirxah əməlləri ilə bizim aramızdadır.
Mən bu yüksək tribunadan professor Müseyib Müse‐
yibovun anım gününü belə yüksək səviyyədə təşkil
edənlərə, ilk növbədə, akademik Abel Məhərrəmova,
Tovuzun fəxrlərindən biri, görkəmli alim və diplomat
34

Məmməd Әliyevə, Tovuz Cəmiyyətinin vitse‐prezi‐
denti Çingiz Abbasova, müavinlər Namazəli Məmmə‐
dova və Әli İsmayılova bir daha Tovuz Cəmiyyəti və
tovuzlular adından minnətdarlığımı bildirirəm.
Belə hesab edirəm ki, Müseyib müəllim bu gün bi‐
zimlədir. Qədim Çin mütəfəkkiri Konfutsinin müdrik
kəlamı vardır: «İnsan dünyasını dəyişdiyi zaman yox,
onu son xatırlayacaq adam öləndə ölür». Həqiqətən
də, Müseyib müəllim kimi ləyaqətli, layiqli, elm və
təhsil sahəsində böyük ad‐san, nüfuz qazanan adam‐
lar ölmürlər. Onlar neçə ki biz varıq, bizim qəlbimizdə
yaşayırlar.
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YOXLUĞUNUN XİFFӘTİNİ
ÇӘKDİYİM SӘNӘTKAR *
Elə sənətkarlar var ki, ölümü ilə təkcə el‐obanın de‐
yil, bütün xalqın qəlbini sızıldadır. Ümumxalq məhəb‐
bəti qazanan, yoxluğu ilə ürəklərə od salan Aşıq Şakir
belə sənətkarlardan idi...
Keçən əsrin 50‐ci illərinin ortaları idi. Yaxşı yadım‐
dadır, hər gün radionun günorta konsertində kənd
zəhmətkeşlərinin xahişi ilə Aşıq Şakir heç olmazsa bir‐
iki mahnı oxuyardı. Onu da deyim ki, XX əsrin 50‐70‐ci
illərində Azərbaycanda bir çox görkəmli aşıqlar yetiş‐
mişdi. Şirvanda Şakirlə bərabər, Pənah, Aşıq Әhməd,
Aşıq Məmmədağa, Borçalı mahalında Hüseyn Saraçlı,
Aşıq Әmrah, Aşıq Kamandar, Kəlbəcərdə Aşıq Şəmşir,
Gədəbəydə Aşıq İsfəndiyar, Tovuzda Mikayıl Azaflı,
Aşıq Әkbər, Aşıq İmran, Goranboyda Aşıq Hüseyn
Cavan və başqaları. Ulu ozan‐aşıq sənətimizə gələn sə‐
nətkarların sayı o qədər artmışdı ki, onları birləşdirən
bir quruma ehtiyac duyulurdu və 1982‐ci ildə Xalq şai‐
ri Hüseyn Arif və yazıçı, folklorşünas alim, prof. Әzizə
Cəfərzadənin səyi nəticəsində Aşıqlar Birliyi yarandı.
Təəssüf ki, Aşıq Şakirə bu əlamətdar hadisəni görmək
qismət olmadı. Təkrarsız sənətkar Aşıq Şakir yaşasay‐
dı, bu il 90 yaşı tamam olacaqdı. Nə etmək olar, həyat
belədir: «Bir də görürsən ki, açılan solur». Lakin xalq
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 02.06.2012. «Folklor və etnoqrafiya» jurnalı, №2,
2012, s. 12‐17.
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məhəbbəti belə sənətkarları yaşadır. Aşığın anadan ol‐
masının 90 illiyinin Ağsuda təntənəli şəkildə keçiril‐
məsi, Kürdəmirdə bu günlərdə keçiriləcəyi aşığa el
məhəbbətindən xəbər verir. Mən hələ Aşıq Şakirə həsr
olunmuş kitab və «Məlhəm» Humanist Qadınlar Birli‐
yinin «Aşıq Şakir – 90» adlı xüsusi buraxılışını demi‐
rəm. Orada bir çox görkəmli ziyalıların, alimlərin, saz‐
söz sənətinin bilicilərinin aşığa həsr olunmuş məqalə‐
ləri və müxtəlif bölgələrdən olan şairlərin şeirləri yer
alır. Mən Aşıq Şakirə sonsuz məhəbbətin bu günlərdə
Şamaxıda prof. Seyfəddin Qəniyevin 60 illik təntənəli
yubiley mərasimində bir daha şahidi oldum. Hamı on‐
dan danışırdı. Bu, səbəbsiz deyildi. Prof. S.Qəniyev öz
yubileyinə Aşıq Şakirə həsr olunmuş «Şirvanlı Aşıq
Şakir» (Bakı, «Elm və təhsil», 2012) kitabı ilə gəlmişdi.
Rayon Mədəniyyət sarayının böyük zalında nəinki bir
boş yerin olmadığını, hətta çoxlarının ayaq üstə dur‐
duğunu görəndə gözlərim önünə Şirvanın ölməz şair‐
ləri Xaqani, Nəsimi, S.Ә.Şirvani, Sabir, Abbas Səhhət,
Hadi gəldi. Yaddaşımda burada yetişən görkəmli alim‐
lər və sənətkarları aradım. Burada sənətə, sənətkara,
ədəbiyyata, elmə, alimə böyük qiymət verildiyini
düşündüm və bir daha özüm üçün kəşf etdim ki, bura‐
da davamlı ənənələri olan mühit vardır.
Şakir belə bir mühitdə yetişmiş, Şirvan aşıq mühiti‐
nə töhfələr vermiş, məktəb yaratmışdır. Şakirlə şəxsən
tanışlığım, daha doğrusu, məclisində ilk dəfə iştirak
etməyim 1957‐ci ilin iyul ayına təsadüf edir. Orta mək‐
təbi bitirib ali məktəbə daxil olmaq üçün Bakıya gəl‐
mişdim. O vaxtlar axşamlar parklarda və hətta kinote‐
atrlarda filmlərin nümayişindən əvvəl pulsuz konsert
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verirdilər. Bəxtə bax ki, radioda mahnılarını məhəb‐
bətlə dinlədiyim, o vaxta qədər üzünü görmədiyim
Aşıq Şakir Dağüstü parkda konsert verirdi. Sanki din‐
ləyiciləri ovsunlamışdı. Aşıq arada məzəli söhbətlər
edirdi. Müxtəlif dillərdə – rus, qazax, ləzgi, gürcü və s.
oxuduğu mahnılar dinləyicilərə əvəzsiz ovqat bəxş
edirdi. Aşığın səhnə gərdisi indi də gözlərimin önündə‐
dir. Onun səsi bu gün də mənim üçün sirri‐xuda ola‐
raq qalır. Mənim Aşıq Şakir yaradıcılığına əbədi mə‐
həbbətim həmin axşamdan başladı. Sonralar onun rəh‐
bərliyi ilə Şirvan aşıqlarının filarmoniyada keçirilən,
toy‐bayrama çevrilən konsertlərində iştirak etmək mə‐
nə dəfələrlə qismət olub. Hər dəfə Şakir oxuyanda
1957‐ci ildəki hisləri yaşayırdım. Səmimiyyətlə deyi‐
rəm, onun yoxluğunun xiffətini bu gün də çəkirəm.
Aşıq Şakirin şah əsəri «Şirvan şikəstəsi» idi. Әslin‐
də, onun bütün mahnıları sənət nümunəsi idi. Hətta
indi bəzilərinin ironiya ilə yada saldığı «Kolxozun»
adlı mahnıda «İşıqlıdı lampaları kolxozun» sətirləri
adamı heyran edirdi. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki,
Şakirin yazdığı və məharətlə oxuduğu «Kolxozun»
şeirinin mənasını o dövrdə kənddə yaşamış adamlar
bilərlər. Gecələr kəndlər, əgər belə demək mümkünsə,
qaranlıq dünyaya dönürdü. 1955‐ci ildə Tovuz rayo‐
nunun Düzqırıxlı kəndinə elektrik işığı çəkiləndən,
kənddə telefon qovşağı, radio qovşağı yaradılandan,
kənd klubunda filmlər göstərilməyə, konsertlər veril‐
məyə, teatr tamaşaları göstərilməyə başlayandan son‐
ra həyat dəyişdi. Aşıq Şakir gördüyünü qələmə aldı və
o vaxt üçün reallıq olan hadisələri məlahətli səslə alə‐
mə car çəkdi:
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Başdan‐başa şəhər olub elləri,
Gözəl keçir növbaharı kolxozun
– dedi və sözləri hədəfə düz dəydi, ürəkləri fəth etdi.
Aşıq Şakirin səsi o qədər məlahətli, o qədər şirin idi ki,
hətta bəzən poetik mətnləri zəif olan mahnıları oxu‐
yanda belə dinləyici onun səsinin sehrindən çıxa bil‐
mir, valeh olur, poetik mətnin dəyərinə məhəl qoy‐
murdu. Şakir ecazkar səsli aşıq olsa da, Güney və Qu‐
zey Azərbaycanda, Borçalı və Göyçə mahallarında çox
sevilsə də, bilirdi ki, onu əbədi yaşadan bədii yaradıcı‐
lığı olacaq. Bunu açıqca etiraf edir və yazırdı:
Adım Aşıq Şakir, mahalım Şirvan,
Yazıb‐yaratmışam çox şeir‐dastan.
Sözlərim ellərə qalsın ərməğan,
Ölmərəm, inanın min il yaşaram.
Aşıq Şakir çoxsaylı gəraylılar, qoşmalar müəllifi‐
dir. Şeirlərində kənd həyatını, tərəqqimizi, əmək qəh‐
rəmanlarını vəsf etməkdən doymurdu. Onun el şair‐
ləri və aşıqlarla deyişmələri də dövrün bir çox məsə‐
lələrinə – aşığın ozan‐aşıq sənətinə, bu sənəti yara‐
dıb‐yaşadanlara münasibətinə işıq tutur. Təəssüf ki,
Aşıq Şakirin yaradıcılığı indiyə kimi hərtərəfli tədqiq
olunmamışdır. Doğrudur, 1977‐ci ildə aşığın sağlı‐
ğında çıxan «Şirvan aşıqları» toplusunda aşığın şeir‐
lərində verilmiş S.Qəniyevin «Şirvan aşıq mühiti»
doktorluq dissertasiyasında Aşıq Şakirin yaradıcılığı‐
nın özünəməxsusluğundan az da olsa danışılmışdır.
Lakin sənətkarın bədii irsinin bütövlükdə toplandığı
«Şirvanlı Aşıq Şakir» ilk əsərdir. Kitabın redaktoru
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görkəmli folklorşünas alimimiz prof. Məhərrəm Qa‐
sımlı əsərə «Onun səsi bir gülüstan idi» adlı maraqlı
önsöz yazıb. Prof. Seyfəddin Qəniyev «Aşıq Şakir po‐
eziyasının bəzi poetik məqamları» adlı qırx səhifəlik
tədqiqatını və aşığın gəraylı, qoşma və deyişmələrini
kitaba daxil edib. Әsərdə Aşıq Şakirlə bağlı dastana
bənzər iki rəvayət də yer alır. Başdan‐başa təsirli poe‐
ziya nümunələri ilə dolu olan rəvayətlər Aşıq Şakirin
enişli‐yoxuşlu sənət yolunda çəkdiyi keşməkeşli əziy‐
yətlərdən, sənət uğurlarından, ilk məhəbbətindən söz
açır:
Ucaboylu, sinə meydan, tər sinə,
Bu işimin avandı nə, tərsi nə.
Axtarmasam üzüm dönsün tərsinə,
Od düşübdür şirin cana ağlaram.
– deyərək uğursuz məhəbbətini bəyan edir. Bozalqanlı
Hüseyni köməyə çağırır. Sonralar repertuarının ən
gözəl mahnılarından birinə çevrilən «Gəldi‐qayıtdı»
qoşmasını dilə gətirir:
Dedim bu gəlməyin qeyri‐qəsdi var,
Bəzəyi, zinəti, zövqü, şəsti var.
Anladım dilbərin, yəqin dostu var,
Arif eyhamını bildi qayıtdı.
Yeri gəlmişkən, deyək ki, Aşıq Şakir bütün Azər‐
baycan aşıqlarının sənətkarlığını yüksək qiymətləndi‐
rirdi. Biz bunu Aşıq Şakirin Sövdalı Həsənlə deyişmə‐
sindən bariz şəkildə görürük:
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Sövdalı Həsən:
Qopanda dilindən «Döymə şikəstə»,
Qalxır yatağından min ağır xəstə,
Gül yağır üstünə dəstəbədəstə
Gur alqışlar olur xələtin, ey dost.
Aşıq Şakir:
Mən ki bir damlayam, ümmandan danış, –
Bəylərdən, Pənahdan, Qurbandan danış,
Xaloğludan, Әkbər, İmrandan danış,
Gör harda qalıbdır Әhmədin, ey dost.
Burada və el şairəsi mərəzəli Badam Müslüm qızı
ilə deyişməsindən biz Aşıq Şakirin təvazökarlığını açıq‐
ca görürük:
Badam nənə:
Güvənmə var xoşavazın, qamətin,
Aşıq, el sınağı olur çox çətin,
«Bişməmisən», hələ «çiydi» sənətin,
Böyük imtahanlar dalda qalıbdır.
Aşıq Şakir:
Naşı quşam, sığınmışam elinə,
Yeni atılmışam eşqin gölünə,
Çəkmə məni söz‐sənətin zilinə,
Bişməmişəm, çiyəm, ay Badam nənə.
Aşıq Şakir qədər mahnıları ürəkləri fəth edən az sə‐
nətkar tapmaq olar. Aşığın «Şirvan şikəstəsi», «Səhər‐
səhər», «Nə bağ bildi, nə də bağban», «Gəldi‐qayıtdı»,
«Bala Nərgiz», «Kəndimiz», «Sən də gül», «Bir başına
dolandığım», «Boylana‐boylana», «Süzə‐süzə» kimi
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mahnıları bu gün də toylar yaraşığı, aşıqların güvənc
və qürur yeridir.
Aşıq Şakir xalq yaradıcılığından, xüsusən də baya‐
tılardan bol‐bol bəhrələnmişdir.
Süzüb karvanını getdi cavanlıq,
Yüz çığırsan, yönü bəri qayıtmaz.
İllər ötdükcə ömür gödələr,
Ötüb keçən günlər geri qayıtmaz.
Aşığın «Qayıtmaz» qoşmasından misal gətirdiyi‐
miz yuxarıdakı bənd, görün xalq bayatısı ilə necə də
səsləşir:
Keçdi ömrüm;
Gör necə keçdi ömrüm.
Harayladım, dönmədi,
Elə bil heçdi ömrüm.
Bu bir həqiqətdir ki, ozan‐aşıq sənəti xalqın öz ya‐
radıcılığı olduğundan bu sənətin daşıyıcıları hər vaxt
xalqın içərisində olur, onun sevinc və kədərini bölür,
xalq isə əsl sənətkarları əbədi yaşadır. Aşıq Şakir əbə‐
dilik qazanan sənətkarlardan idi. Zamanında olmazın
şan‐şöhrət və nüfuz qazanmışdı. Aşıq sənətinin ilk
nümayəndəsi olaraq onun Azərbaycan Ali Sovetinə
deputat seçilməsi (1955), az sonra «Әməkdar mədə‐
niyyət işçisi» fəxri ada layiq görülməsi (1961) çox mət‐
ləblərdən xəbər verir. O da əlamətdardır ki, Ali Sove‐
tin deputatlıq vəsiqəsini və döş nişanını aşığa xalq ya‐
radıcılığını, o cümlədən də aşıq sənətini və poeziyasını
dərindən sevən, təbliğ edən unudulmaz şairimiz Sə‐
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məd Vurğun təqdim etmişdir. Xeyli müddət Kürdəmir
rayonunda dil‐ədəbiyyat müəllimi işləmiş qardaşım
Әləsgər deyirdi ki, Aşıq Şakir məclislərdə fəxarətlə bu
barədə danışardı.
Aşıq Şakir sənətinin çiçəkləndiyi bir dövrdə – 1979‐cu
ildə 57 yaşında dünyasını dəyişdi. Prof. Məhərrəm Qa‐
sımlının yazdığı kimi, «görünür, ürəklə yaşayanlar,
ürəklə oxuyanlar, sənətini qəlbən sevənlər çox yaşaya
bilmirlər. Həssas duyğuların fırtınası onları sənət dər‐
yasında qərq edir». Lakin nə qəm. Belə xoşbəxt sənət‐
karlar heç vaxt unudulmur, xalqın qəlbində əbədi məs‐
kən salırlar.
Böyük mütəfəkkir Cəlaləddin Ruminin həqiqətdən
qaynaqlanan kəlamı vardır: «Biz öləndə bizim məzar‐
larımızı torpaqlarda axtarmayın, bizim məzarlarımız
aqil insanların qəlbindədir».
Düşündürücü kəlamdır. Odur ki, saz‐söz pərəstiş‐
karlarına, şakirsevərlərə üz tutaraq deyirəm: Şakirin
məzarını təkcə Kürdəmir şəhər qəbiristanlığında ax‐
tarmayın. Onu bizlərə miras qoyub getdiyi mahnıla‐
rında, gəraylı və qoşmalarında, dastan və deyişmələ‐
rində, xalqın qəlbində axtarın və yenidən kəşf edin.
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ÜZEYİRŞÜNASLIĞA
DӘYӘRLİ TÖHFӘ*
BӘKİR NӘBİYEVİN «ÜZEYİR HACIBӘYLİNİN
ÖMÜRNAMӘSİ» ӘSӘRİ MİLLİ MӘDӘNİYYӘT
HADİSӘSİ KİMİ
Akademik Bəkir Nəbiyev məni direktoru olduğu
Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda iş otağına çağı‐
raraq sevinclə «Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi (fraq‐
mentlər)» əsərinin siqnal nüsxəsini göstərdi və dedi:
«Kitabın əlyazmasını oxuyanda demişdin ki, kitab çı‐
xan kimi mətbuatda ona rəy yazacaqsan. Siqnal nüsxə‐
sini götür və mümkünsə onu tezləşdir».
Bəkir müəllimin dahi bəstəkar, musiqişünas alim,
akademik Üzeyir bəyə həsr etdiyi qiymətli əsərinə rəy
yazmağı mənə etibar etdiyinə görə ürəyimdə minnət‐
darlığımı bildirdim.
Təəssüf ki, səhərisi gün bu böyük insan haqqında
vida sözü yazmalı oldum. Bir daha özüm üçün «kəşf
etdim» ki, əməlisaleh, imanlı adamlar ölümün yaxın‐
laşdığını duyurlar. Bəkir müəllimin «mümkünsə onu
tezləşdir» sözlərini də onda dərk etdim. Yüksək mədə‐
niyyəti, səliqə‐sahmanı, dəqiqliyi, xeyirxahlığı ilə seçi‐
lən, hamımıza örnək olan, yoxluğu ilə qəlbimizə od sa‐
lan Bəkir müəllimdən fiziki ayrılığımızın sabah qırx
günü tamam olacaq. Bu müddət ərzində görkəmli ali‐
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 21.04.2012.
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min f.e.d. Cəlal Məmmədovun redaktəsi ilə «Üzeyir
Hacıbəylinin ömürnaməsi» («Şərq‐Qərb», Bakı, 2012,
520 səh.) kitabı ilə bərabər, «Şamaxı torpağının yetirdi‐
yi böyük Azərbaycan şairləri» («Ozan», Bakı, 2012, 288
səh.) əsəri də işıq üzü gördü.
Təəssüf ki, Әfzələddin Xaqani, İmadəddin Nəsimi,
Seyid Әzim Şirvani, Mirzə Әləkbər Sabir, Abbas Səhhət
və Məhəmməd Hadidən bəhs edən bu əsərin siqnal
nüsxəsini belə görmək ona qismət olmadı. Təsəllini on‐
da tapırıq ki, haqqında böyük fəxarətlə danışdığı, san‐
ballı «Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi» kitabını gördü
və sevincini həmkarları ilə bölüşmək imkanı tapdı (bu‐
nun necə nəşəli olduğunu yaradıcı adamlar bilir).
Akademik Bəkir Nəbiyev çox qiymətli, nadir faktlar‐
la zəngin əsərində möhtəşəm yaradıcılıq yolu keçən
Üzeyir bəyin necə böyük və nadir şəxsiyyət, inanılmaz
istedad sahibi olduğunu səriştəli, təcrübəli alim qələmi
ilə açıb göstərə bilmiş, üzeyirsevərlərin və tədqiqatçıla‐
rın ürəyincə olan təkrarsız bir əsər ortaya qoymuşdur.
Azərbaycan musiqişünaslığı tarixində ölkənin hüdud‐
larını yarıb beynəlxalq arenaya çıxan, nəzəri musiqişü‐
naslığın zəngin üfüqlərində bərqərar olan dahi bəstə‐
kar Üzeyir Hacıbəyli haqqında əsər yazmaq asan iş de‐
yil. Məlumdur ki, Üzeyir bəy dünyaya səs salan ilk
opera və operettalarımızın, ilk qəzəl‐romansların, ilk
dövlət himninin müəllifi, yeni tipli ilk orta musiqi təh‐
sili ocağının, ilk milli konservatoriyanın, ilk xalq çalğı
alətləri ansamblının, ilk simfonik orkestr və ilk elmi‐
tədqiqat İncəsənət İnstitutunun təşəbbüskarı və yara‐
dıcısıdır. Akademik Üzeyir Hacıbəyli, eləcə də görkəm‐
li musiqişünas alimdir. Dahi bəstəkarın «Azərbaycan
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xalq musiqisinin əsasları» monoqrafiyası onu musi‐
qişünaslıq elmimizin korifeyləri sırasına yüksəldib.
O, təkcə Azərbaycanın deyil, dünya musiqişünasla‐
rının, korifeylərinin fəth etdiyi zirvədə bərqərar ol‐
muşdur. Üzeyir bəyin simasında dahi və korifey sözlə‐
rinin məna tutumunu xüsusi vurğulamaq, belə hesab
edirəm ki, mətləbdən kənar olmazdı.
Dahi o yaradıcı simadır ki, onun gördüyü işi ondan
əvvəl heç kim görmüş olmasın və bu, dünya səviyyəli
nailiyyət olsun, nəhayət, dünyada qəbul edilsin.
Korifey isə o dahiyə deyirlər ki, o azı bir elm, sənət,
texnika sahəsində yeni inkişaf istiqaməti açsın, bu isti‐
qamətdə gələcək üçün fundamental əsas yaratsın, da‐
vamçılarının ilk nəslini hazırlasın.
Yalnız korifeylərin ilk əsəri klassikaya çevrilir. Üze‐
yir bəyin «Leyli və Məcnun» operası kimi.
Üzeyir Hacıbəyli görkəmli bəstəkar, musiqişünas
alim olmaqla bərabər, həm də yazıçı, jurnalist və ictimai
xadim idi. Üzeyir bəyin çoxşaxəli yaradıcılığı onun mi‐
silsiz fitri istedada malik olmasından söz açır. Odur ki,
Üzeyir bəy kimi bir dahiyə, musiqi sənətimizin korife‐
yinə əsər həsr etmək nə qədər şərəfli olsa da, bir o qədər
də məsuliyyətli bir işdir.
Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı sahilsiz ümmana bən‐
zəyir.
Bəstəkarın zəngin həyat yoluna, təkrarsız yaradıcı‐
lığına, elmi‐pedaqoji, ictimai fəaliyyətinə həsr olunan
məqalə və monoqrafiyaları saymaqla qurtaran deyil.
Təkcə Moskvada rusca V.Vinoqradovun «Ü.Hacıbəyov
və Azərbaycan musiqisi» (1938), S.Korevin «Ü.Hacıbə‐
yov və onun operaları» (1952), Z.Səfərovanın «Ü.Hacı‐
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bəyovun musiqi və estetik görüşləri» (1973) monoqra‐
fiyaları böyük tirajla çap olunmuşdur.
Hələ biz Heydər Әliyev Fondu tərəfindən hazırla‐
nıb çap edilən «Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası»,
«Üzeyir Hacıbəyli. Ömür salnaməsi (1885‐1948) və bəs‐
təkarın «Biblioqrafiya»sını demirik. Bütün əsərlərdə
Üzeyir bəyə layiq olduğu qiymət verilmişdir. Biz bura‐
da dünya şöhrətli rus bəstəkarı Tixon Nikolayeviç
Xrennikovun Üzeyir bəyə həsr etdiyi məqaləsinin son
cümlələrini verməklə kifayətlənirik: «Üzeyir Hacıbə‐
yovun musiqisi köhnəlmək nə olduğunu bilmədən pla‐
netimizin bir çox guşələrində səslənərək insanlara se‐
vinc duyğuları aşılayır. Onun yaratdığı ölməz melodi‐
yalar böyük sənətkarın xatirəsinə, yaradıcılıq hünərinə
parlaq bir abidə kimi həmişə yaşayacaqdır».
Üzeyir bəyə həsr olunmuş bütün əsərlərdən qırmı‐
zı xətt kimi keçən bir fikir vardır. Üzeyir Hacıbəyli o
nadir şəxsiyyətlərdəndir ki, tək bircə günü də səmərə‐
siz keçməyib.
Təsadüfi deyildir ki, öndərimiz Heydər Әliyev Üze‐
yir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olun‐
muş təntənəli yığıncaqda (18.09.1995) böyük mətləblər‐
dən xəbər verən nitqində xüsusi vurğulamışdır: «Üzeyir
Hacıbəyovun yaşadığı hər gün bizim üçün qiymətlidir».
Akademik Bəkir Nəbiyev «Üzeyir Hacıbəylinin
ömürnaməsi» əsəri üzərində işə başlamazdan öncə
Azərbaycan xalqına başucalığı gətirən bəstəkarımıza
həsr olunan bütün əsərlərlə tanış olmuş, bəzisini dönə‐
dönə oxumuş, qeydlər aparmışdır.
Bəkir müəllim yeni yolla gedərək bəstəkarın çox zən‐
gin həyat və fəaliyyətini təqvim üzrə əks etdirən xrono‐
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loji soraq kitabı hazırlayıb. Alimin «Milyonların həmdə‐
mi» adlı giriş məqaləsində göstərdiyi kimi, işin həcmini
nəzərə alaraq təqvim günləri üzərində işləyərkən, ilk
növbədə, Üzeyir bəyin tərcümeyi‐halının ən taleyüklü
günləri, onun istinasız olaraq bütün opera və operettala‐
rının ilk tamaşa günləri, bəstəkarın bütün əsərlərinin və
haqqında nəşr edilmiş mühüm kitabların, elmi‐tədqiqat
və publisistik əsərlərinin çapa imzalandığı tarixlər əsas
götürülmüşdür. Doğrudan da, mənalı və zəngin bir
ömrün bütün təqvim günlərinin tədqiqi cild‐cild kitabla‐
ra sığmazdı. Məhz buna görə də tədqiqatçı araşdırmaya
Üzeyir bəyin ömür yolunun yalnız iki yüzə yaxın təq‐
vim gününü cəlb etmişdir. Kitabın adında mötərizə için‐
də fraqmentlər sözünün yazılması bununla bağlıdır.
Akademik Bəkir Nəbiyevin dahi Üzeyir bəyə həsr
etdiyi maraqlı əsəri daha iki cəhəti ilə fərqlənir.
Birinci cəhət ondan ibarətdir ki, tədqiqatçı Üzeyir
bəyin ömürnaməsini hazırlayarkən onun ayrı‐ayrı əsər‐
lərinin nəşri ilini deyil, çapa imzalanma tarixini əsas
götürmüşdür. Müəllif giriş məqaləsində bu məsələyə
inandırıcı aydınlıq gətirir və göstərir ki, Üzeyir bəy ki‐
mi böyük tarixi sima ilə bağlı eyni ildə iki və daha çox
kitab nəşr oluna bilər. Odur ki, tədqiqatçı heç vaxt qa‐
rışıq salınması mümkün olmayan çapa imzalanma ta‐
rixini əsas götürmüşdür.
Müəllifin göstərdiyi kimi, bu əsər Üzeyir bəyə həsr
olunmuş bəzi sorğu kitablarından fərqli olaraq faktla‐
rın sadalanması, təsviri ilə məhdudlaşmır, oçerklərdə
söhbət gedən bütün fakt və hadisələrə müəllifin müna‐
sibətini əks etdirir, buna görə də izahlı ömürnamə sə‐
ciyyəsi daşıyır.
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Təkcə 1‐ci oçerki, Üzeyir bəyin anadan olma təq‐
vim gününü götürüb təhlil etdikdə müəllifin haqlı ol‐
duğunu əyani şəkildə görürük. Bu oçerkdə Üzeyir bə‐
yin atası Әbdülhüseyn bəydən, anası Şirinbəyim xa‐
nımdan, Üzeyir bəyin qardaşları və bacılarından, Şu‐
şanın tarixindən, Vaqifin başına gələnlərdən, bütün
Qafqazın musiqi Məkkəsi Şuşadan, onun yetirdiyi Qa‐
sım bəy Zakir, Xurşidbanu Natəvan, Mir Möhsün Nəv‐
vab, Nəcəf bəy Vəzirov, Әbdürrəhim bəy Haqverdi‐
yev, Süleyman Sani Axundov, Firidun bəy Köçərli, Yu‐
sif Vəzir Çəmənzəminli, Lətif Kərimov, Cəlal Qaryağ‐
dı kimi tarixi şəxsiyyətlərdən söz açır. Bir çap vərəqi
həcmində olan bu oçerkdə müəllif Üzeyir bəyin Şuşa‐
da doğulmuş davamçıları və yetirmələrindən iftixarla
bəhs edir. Zülfüqar Hacıbəyov, Fikrət Әmirov, Niyazi,
Әfrasiyab Bədəlbəyli, Soltan Hacıbəyov, Әşrəf Abba‐
sov, Zakir Bağırov, Süleyman Әləsgərov kimi məşhur‐
ların adını çəkir. Fəxarətlə Cabbar Qaryağdı, Seyid Şu‐
şinski, Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Bülbül, Rəşid
Behbudov, Sadıxcan, Qurban Pirimov, Məşədi Cəmil
Әmirov kimi görkəmli sənətkarlarımızın musiqi mə‐
dəniyyətimizin planetimizdə yayılmasında gördüyü
misilsiz xidmətlərdən danışır.
Tədqiqatçının əsərini həyəcansız, fikrə qərq olma‐
dan oxumaq olmur. Elə götürək, əsərin Üzeyir bəyin
kiçik qardaşı Ceyhun Hacıbəyli ilə bağlı hissəsini. 1919‐cu
ildən dünyasını dəyişdiyi 1962‐ci ilə qədər Fransada
mühacir həyatı sürən, vətən həsrəti çəkən Ceyhun bəy
bir an belə Azərbaycanı unutmamış, hətta fransızca
«Qarabağ dialekti və folkloru» adlı monoqrafiya çap
etdirmişdi. Әsəri f.e.n. Bayram Ağayev tərcümə etmiş
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və əsər 1999‐cu ildə Bakıda «Ozan» nəşriyyatında Bə‐
kir müəllim və mütərcimin giriş məqaləsi ilə çap olun‐
muşdur. Ceyhun bəy Parisdə iki həyat yaşayırdı: bir
real Paris həyatını, bir də özünün qurub‐yaratdığı nis‐
gillərdən, gümanlardan və xatirələrdən ibarət Vətən
həyatını. Tədqiqatçı Ceyhun bəyin vətən xiffətini, və‐
tən həsrətini necə də dəqiq ifadə edə bilmişdir. Vətən
həsrəti heç nə ilə müalicə olunmayan sağalmaz bir yara‐
dır. Vətən həsrəti insanın qəlbini, ruhunu, vücudunu elə
çulğayır ki, elə kövrəldir ki, hər gün, hər saat ürəyin inti‐
zarda, qulağın səsdə olur.
Mənə akademik Bəkir Nəbiyevin bu qiymətli əsəri‐
nin əlyazmasını oxumaq və mətbuatda çap olunan mək‐
tubla minnətdarlığımı və arzularımı bildirmək qismət
olub. Həmin məktubu burada verməyi münasib bildim:
«Hörmətli Bəkir müəllim!
Sağlığında klassikləşən, Azərbaycan xalqının iftixa‐
rı, dahi şəxsiyyət «Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi»
kitabınızın əlyazmasını oxuyub qurtardım. Üç il üzə‐
rində sərasər işlədiyiniz bu möhtəşəm əsərin korrektu‐
rasını 10 günə zorla tamamladım. Kitabı oxuyub qur‐
taranda incəsənət sahəsində çox az biliyə malik oldu‐
ğumu dərk etdim. Sovet sisteminin dəhşətlərini bir da‐
ha yaşadım.
Nə yaxşı ki kitabın əlyazmasını mənə etibar etdiniz.
Çox şey öyrəndim. Bir məsələ mənə qaranlıq qaldı.
Deyilənlərə görə, Firidun bəy Gəncədə öldürüləndə
Nərimanov Üzeyir bəyi öz evinə gətirir ki, ona toxun‐
masınlar. Təəssüf ki, Üzeyir bəylə Nərimanovun müna‐
sibətləri barədə kitabınızda elə bir məlumata rast gəl‐
mədim. Çox istərdim Azərbaycanın ağır vaxtlarında
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hər ikisi Bakıda fəaliyyət göstərən bu iki tarixi şəxsiy‐
yətin münasibətlərinə dair kitabınızda nəsə olaydı.
Mən bu barədə professor Paşa Әfəndiyevin «Azərbay‐
can şifahi xalq ədəbiyyatı» («Maarif», 1992, səh. 380)
kitabında maraqlı bir məlumat oxumuşam:
«1913‐cü ildə Ü.Hacıbəyov «Әsli və Kərəm» operası‐
nı yazmışdır. Opera tez bir zamanda tamaşaçıların rəğ‐
bətini qazandı… N.Nərimanov operaya resenziya yaz‐
dı. Ü.Hacıbəyovun istedadını yüksək qiymətləndirdi,
xüsusilə xalq yaradıcılığına həssas və dahiyanə münasi‐
bət N.Nərimanovu heyran qoydu. N.Nərimanov opera‐
nın əsasına qoyulan dastandan söhbət açdı, xalq ideal‐
larının böyüklük və ülviliyini heyrətliklə şərh etdi».
Dərin hörmət və ehtiramla
Qəzənfər Paşayev
Bakı – 14.02.11»
Məqaləni yazmaq üçün akademik Bəkir Nəbiyevin
«Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi» kitabını bir daha
diqqətlə oxuyub qeydlər edəndə sözlə deyilməyəcək
bir məmnunluq, qürur və rahatlıq hissi keçirdim. Bir
daha o qənaətə gəldim ki, böyük şəxsiyyətlər barədə
mötəbər sözü böyük həyat təcrübəsi, dərin biliyi, mötə‐
bər sözü deməyə mənəvi haqqı olan adamlar deyəndə
daha mötəbər olur.
Akademik Bəkir Nəbiyevin əsəri gözlənilməz son‐
luqla, arzu və istəklə bitir. Bir neçə sətirdən ibarət «Son
söz»də müəllif yazır: «Üzeyir bəyin ömürnaməsinə bu‐
rada xitam verdim. Amma kitab tamamlanmamış qal‐
dı… Çünki onun son səhifələrində yazılmaq üçün
növbəsini gözləyən bir oçerkin yeri görünür. Həmin
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oçerk bəstəkarın doğulduğu, boya‐başa çatdığı, dünya‐
ya pərvazlandığı Şuşa şəhəri erməni işğalçılarından
azad edildikdən sonra yazılacaqdır. Orada hökmən
göstəriləcəkdir ki, bu münasibətlə Azərbaycan Dövlət
simfonik orkestri özünün tam heyəti ilə Şuşanın əfsa‐
nəvi gözəllik guşəsi olan Cıdır düzündə, hava şəraiti‐
nin necə olmasından asılı olmayaraq, Üzeyir bəyin
«Koroğlu» operasının qələbə ahəngi ilə ləngərlənən
uvertürasını xüsusi şövqlə çalmış, bununla da bütün
dünyaya, o cümlədən namərd qonşumuza bir daha
elan edilmişdir ki, Azərbaycanın haqq işi qalib gəlmiş,
onun ərazi bütövlüyü birdəfəlik təmin edilmişdir».
Arzu arzudan doğur – deyirlər.
Bəkir müəllimin ən böyük arzularından biri də
«Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi» kitabını yazıb qur‐
tarmaq idi. Şükürlər olsun ki, böyük yaradan imkan
verdi ki, Bəkir müəllim bu gərəkli əsəri bitirsin. Kim
bilir, bəlkə də, bu əməlisaleh, imanlı şəxsiyyət yara‐
dandan möhlət istəyibmiş. Məlum olan odur ki, aka‐
demik Bəkir Nəbiyevin bu əsəri üzeyirşünaslığa də‐
yərli töhfədir.

52

SÖHBӘT MӘNӘVİYYAT
ALӘMİNDӘN GEDİR *
Folklordan söz düşəndə gözlərim önünə ilk olaraq
ədəbiyyatşünaslıq elmimizin iftixarı Yaşar Qarayevin
tarixi sözləri gəlir: «Әsatir və bayatıda, nağıl və dastan‐
da əbədiləşən, canlı yaddaşa çevrilən, heç kəsin soyunu,
əslini, zatını unutmağa qoymayan, onu parçalanmaq‐
dan xilas edən, şüurda, düşüncədə, mənəviyyatda xal‐
qın bütövlüyünü təmin edən folklordur». Bir az da dəri‐
nə getsək, çəkinmədən deyə bilərik ki, folklor, sözün
həqiqi mənasında, xalqın ruhu, psixologiyası, tarixidir.
Onun istək və arzularının, təsəvvür və təfəkkürünün,
mənəvi aləminin güzgüsü, tükənməz incilər xəzinəsi‐
dir. Bir sözlə, folklor xalqın ən böyük milli sərvətidir.
Bu baxımdan, folklorşünaslıq elmimizə dövlətin daim
qayğı göstərməsi təsadüfi deyildir. «Kitabi‐Dədə Qor‐
qud»un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi, ikicildlik
«Dədə Qorqud ensiklopediyası»nın çapı, analoqu ol‐
mayan Folklor İnstitutunun yaradılması, tanınmış folk‐
lorşünas alim Məhərrəm Qasımlının Dövlət mükafatı‐
na layiq görülməsi, Nizami adına Әdəbiyyat İnstitu‐
tunda şöbənin, universitetlərdə folklor kafedralarının
fəaliyyəti deyilənlərə dayaq olur. Onların arasında Ba‐
kı Dövlət Universitetinin səmərəli fəaliyyəti ilə seçilən
Şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası da vardır. Bu il kafed‐
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 20 iyun 2012.
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ranın folklorşünaslıq elmimizə töhfə etdiyi iki əsəri
xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Onlardan biri AMEA‐nın
müxbir üzvü, mərhum Azad Nəbiyevin, həqiqətən də,
çox qiymətli «Azərbaycanda Novruz» («Çıraq», 2012,
272 səh.) əsəri, ikincisi isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Səhər Orucovanın «Azərbaycan folklorunun toplanma,
tərcümə və nəşr problemləri» (Bakı, «Elm və təhsil»
nəşriyyatı, 2012, 536 səh.) monoqrafiyasıdır.
Həqiqət naminə deyək ki, AMEA‐nın müxbir üzvü,
mərhum Azad Nəbiyevin rəhbərliyi ilə bu kafedrada
böyük işlər görülüb. Bu günlərdə kafedrada filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Almaz Hüseynovanın «Azərbay‐
can mühacirət folklorşünaslığı» mövzusunda doktor‐
luq dissertasiyası tanınmış folklorşünas alimlərin işti‐
rakı ilə müzakirə edilərək müdafiəyə buraxılmışdır.
Kafedranın aparıcı müəllimləri, filologiya üzrə fəlsəfə
doktorları Ülkər Nəbiyeva və Səhər Orucovanın dok‐
torluq dissertasiyalarının müzakirəyə təqdim edilməsi
kafedranın potensialından xəbər verir.
Folklorşünas alim Orucova 2002‐ci ildə mənim də üzv
olduğum Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda «Azər‐
baycan folklorunun rus dilinə tərcümə problemlərinin
özünəməxsusluğu (1980‐1990)» mövzusunda namizəd‐
lik dissertasiyası müdafiə edəndə, onun bilik səviyyəsi,
təfəkkürü folklorumuza dərin bələdliyi və məhəbbəti,
göstərirdi ki, o, əldə olunanlarla kifayətlənməyəcək. Fik‐
rimdə yanılmamışdım. Həqiqətən də, Səhər Orucova ke‐
çən on il ərzində folklorşünaslıq sahəsində dəyərli və
diqqətçəkən işlər görüb. Alimin beşi xarici ölkələrdə çıx‐
maqla 30‐dan artıq məqaləsinin çap edilməsi, Folklor İns‐
titutunun direktoru, tanınmış folklorşünas alim, filologi‐
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ya üzrə elmlər doktoru Muxtar İmanovun elmi redaktəsi
ilə təzəcə işıq üzü görmüş «Azərbaycan folklorunun top‐
lanma, tərcümə və nəşr problemləri» monoqrafiyası de‐
yilənlərə dayaq olur. Dosent S.Orucovanın üç fəsildən
ibarət fundamental əsəri, demək olar ki, onun doktorluq
dissertasiyasını tam əhatə edir. Monoqrafiyanın «Azər‐
baycan folklorunun tərcümə tarixində XIX əsr tərcümə
prosesinin rolu və tərcümə prinsipləri» adlı I fəsli dörd
əsaslı bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə folklorumuzun
rus dilinə tərcümə tarixində XIX əsr tərcümə prosesinin
mövqeyindən, folklor nümunələrinin janrlar üzrə top‐
lanması, nəşri, tərcüməsi işində «SMOMPK» məcmuəsi‐
nin vaxtilə hazırladığı elmi‐nəzəri prinsiplərdən, onların
sonrakı mərhələlərdə ənənə kimi davam etdirilməsindən
və ümumiyyətlə, folklorun tərcümə nəzəriyyəsindən bəhs
edilir. Demək lazımdır ki, bu fəslin, eləcə də monoqrafi‐
yada yer alan başqa fəsillərin elmi cəhətdən uğurlu alın‐
masında alimin ana dili ilə yanaşı, rus dilini də mükəm‐
məl bilməsi böyük rol oynamışdır.
Әsərin II fəsli «SMOMPK» və XIX əsr Azərbaycan
milli‐mənəvi folklor layları adlanır. Burada hər biri ay‐
rıca fəslə bərabər yeddi bölmədə folklor məsələləri təd‐
qiqata cəlb olunur. XIX əsrdə Azərbaycanın müxtəlif
regionlarında, xüsusən də Şamaxı və Səlyan bölgələ‐
rində, Şamaxı qəzasına aid Altıağac kəndində toplan‐
mış milli‐etnoqrafik folklor layı, eləcə də İrəvan şəhə‐
rində yer alan toponim, etnonim, hidronim və antro‐
ponimlər, inanclar, sınamalar, mərasim və bayramlara
xüsusi diqqət yetirilir.
Monoqrafiyanın III fəslində bütövlükdə folkloru‐
muzun «SMOMPK»‐da nəşr olunan lirik janrlarından,
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onların toplanması, tərcüməsi və nəşri problemlərindən
bəhs edilir. Burada bayatılardan, bayatı şəkilli şeirlər‐
dən, vəsfi‐hallardan, ağılardan, sayaçı nəğmələrindən,
laylalardan, xalq mahnı və nəğmələrindən, şikəstə xalq
mahnılarından, tapmacalardan, eləcə də epik‐lirik növə
daxil olan atalar sözlərindən bəhs edilir.
Yeri gəlmişkən, xüsusi qeyd edilməlidir ki, «Qafqaz
əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplu‐
su» – SMOMPK» (Sbornik materialov dlya opisaniy
mestnostey i plemyon Kavkaza) məcmuəsində etno‐
qrafiyaya, arxeologiyaya, coğrafiyaya, tarixə, əhalinin
təsərrüfat və peşə‐məşğuliyyətinə, dini etiqadlarına,
fauna və floraya, təhsil və tərbiyə məsələlərinə qədə‐
rincə yer ayrılsa da, burada şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələri əsas yeri tutur. Bu məcmuə, demək olar
ki, siyasətdən kənar idi. Odur ki, 1881‐ci ildə ilk sayı
Tiflisdə çıxan məcmuə 1929‐cu ilə qədər fəaliyyətini da‐
vam etdirmiş və çox mühüm işlər görmüşdür. Təəssüf
ki, bu və ya digər dərəcədə bu zəngin məcmuəyə müra‐
ciət edilsə də, indiyə kimi «SMOMPK» məcmuəsinə
iki namizədlik dissertasiyasından başqa elə bir tədqi‐
qat işi həsr olunmamışdır. Məhz buna görə də folk‐
lorşünas Səhər Orucovanın monoqrafiyası orijinallığı
ilə seçilir və böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir. Məlum‐
dur ki, folklor xalqımızın tarixini, inkişaf mərhələləri‐
ni, həyat tərzini, dünyabaxışını, etnoqrafiyasını, adət‐
ənənəsini, inam və etiqadını və s. əks etdirən müstəsna
dəyərə malik bir xəzinədir.
Bu xəzinədə uzaq keçmişlərlə bağlı hadisələrə, hətta
unudulub getmiş, hafizələrdən silinmiş tarixi həqiqətlə‐
rin güclə sezilə bilən izlərinə belə təsadüf edilir. Odur
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ki, tədqiqatçılar bu mənəvi incilərə istinad edir, onların
vasitəsi ilə müəyyən hadisələrin izlərini və köklərini ax‐
tarırlar. Bu baxımdan, «SMOMPK» məcmuəsinin gördüyü
işin miqyası və sahilsiz ümmana bənzər Azərbaycan şi‐
fahi xalq ədəbiyyatının gərəklilik dərəcəsi haqqında tə‐
səvvür yaratmaq üçün atalar sözü və məsəllərdən gətir‐
diyim bircə misalla kifayətlənəcəyəm. Tarixçi atalar sözü
və məsəlləri qədim tarixə, tarixi hadisələrə dair məlu‐
mat baxımından, hüquqşünas onları xalq həyatının ya‐
zılmamış qanunları baxımından, etnoqraf atalar sözü və
məsəlləri unudulub getmiş adət‐ənənələrin hifz olunub
saxlandığı xəzinə baxımından qiymətləndirir. Filosof
atalar sözü və məsəllər vasitəsi ilə xalqın düşüncə tərzi‐
ni öyrənməyə, məntiq aləmində yerini dürüstləşdirmə‐
yə can atır. Dilçi isə onlara insan nitqinin inkişaf pillələ‐
rini, dilin leksik‐qrammatik qayda‐qanunlarını tədqiq
etmək işində əvəzsiz mənbə nöqteyi‐nəzərindən yana‐
şır. Odur ki, atalar sözləri və məsəlləri tarixi sənədlər də
adlandırmaq olar. Bu baxımdan folklorumuzun bütün
janrları tarixə yoldaşlıq edən mənəvi dəyərlər mənbəyi‐
dir – desək səhv etmərik. Folklor xalqın alınmaz qalası,
əbədiyaşar abidəsidir. Bu abidənin daha möhkəm, daha
möhtəşəm olmasında bir kərpic qoyanın da, min kərpic
qoyanın da zəhməti təqdirlə yad edilməlidir. Mən folk‐
lorşünas alim Səhər Orucovanın monoqrafiyasını, hər
şeydən əvvəl, bu baxımdan dəyərləndirirəm.
Әminliklə deyə bilərəm ki, folklorşünasın bu əsəri
hər zaman təqdirlə yad ediləcək və onu bir alim kimi
yaşadacaqdır.

57

HӘDӘR
YAŞANMAYAN ÖMÜR*
Şəkinin şöhrəti və sərvəti lətifələrin təmənnasız top‐
layıcısı, tərtibçisi və nəşr edəni kimi tanıdığımız Hikmət
Әbdülhəlimovun yenicə çapdan çıxan «Daşdan su çıxar
kimi...» (Bakı, «Apostroff» nəşriyyatı, 2012, 428 səh.) çox
maraqlı və sanballı kitabı onun səriştəli qələm sahibi ol‐
duğunu bir daha göstərdi. Oxucular və tədqiqatçılar bu
zəhmətkeş insanı «Şəkinin gülüş çələngi», «Saa quzu kə‐
sərəm», «Şəki lətifələri», «Şəki gülməcələri» kitabların‐
dan yaxşı tanıyırlar. Azərbaycan folklorşünasları arasın‐
da adı tez‐tez, həm də hörmət və ehtiramla çəkilən Hik‐
mət Әbdülhəlimovu «Şəki lətifələri», Şəki lətifələrini isə
Әbdülhəlimov məşhurlaşdırmışdır – desək həqiqətdən
kənar olmaz. O, Şəki lətifələrindən elə bir çələng hörmüş,
elə bir abidə ucaltmışdır ki, vətənimizin hər guşəsindən
görünür. Bu, səbəbsiz deyildir. Şəkililərin xəmiri lətifə
ilə yoğrulub. Şəki Azərbaycanın Qabrovasıdır.
Şəkiyə güzarı düşüb orada bir neçə gün qalan hər
kəs aydınca görə bilir ki, müdriklik məhsulu olan ləti‐
fələr orada gündəlik tələbat hadisəsidir.
Şəki lətifələrini toplayıb bizə ərməğan edən Hikmət
müəllim əslən şəkilidir.
Şüurlu həyatı boyu dövlət idarələrində vicdanla ça‐
lışan, vəzifə borcunu yerinə yetirən, «Qırmızı əmək
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 14.07.2012; «525‐ci qəzet», 14.07.2012.
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bayrağı», «Şərəf nişanı», «Şöhrət ordeni» ilə təltif edi‐
lən Hikmət Әbdülhəlimov heç vaxt folklordan ayrıl‐
mayıb, onunla yaşayıb. Ahıl çağlarında belə folklora
olan sonsuz məhəbbəti azalmayıb, əksinə, folklorşü‐
naslıq fəaliyyətinin yeni mərhələsi başlayıb. AMEA‐nın
Folklor İnstitutunun «Azərbaycan folkloru antologiya‐
sı seriyasından: «Şəki folkloru» (I cild, 2000, 496 səh.
(ortaqlı), II cild, 2002, 472 səh; III cild, 2009, 536 səh.)
Hikmət müəllimin yuxusuz gecələrinin məhsuludur.
Məhz buna görə də müəllifin yeni kitabında biz folk‐
lorşünas Әbdülhəlimovla ədəbiyyatşünas Әbdülhəli‐
movu qoşa görürük. Bir yandan görürük ki, damarla‐
rında axan canlı qan yaddaşı – folklor onu necə müdrik‐
ləşdirib, başqa bir yandan onun ədəbiyyatşünas kimi
yetişməsində «Ünsiyyət körpüsü», «Müdrik sinədəf‐
tər», «Bir ömrün salnaməsi» kimi kitablarının az rol
oynamadığının şahidi oluruq. Şübhəsiz, onun Azər‐
baycan Yazıçılar Birliyinə üzv seçilməsində bu faktor
az rol oynamamışdır.
«Daşdan su çıxar kimi...» əsəri (Şəkidə bu ifadə saf,
pak insanlarla bağlı işlənir) müəllifin keçdiyi ömür yo‐
lu və vicdanı qarşısında hesabatıdır. Hikmət müəlli‐
min səmimi etirafı oxucunu inandırır: «Yaşımın bu
qürub çağında and içə bilərəm ki, bütün şüurlu həya‐
tım boyu vicdanımın səsinə qulaq asmış, onunla he‐
sablaşmış, qarşısında hesabat vermişəm. Bu gün də
onun qarşısında alnıaçıq, üzüağam».
Sadə, təmtəraqdan uzaq bir ömür sürən Hikmət
müəllim oxucular və insanlar arasında yaxşı ad‐san
qazanmışdır. Bunu isə yaxşı əməllər sayəsində əldə et‐
mək olur.
59

Müəllifin xatirələrindən, düşüncələrindən söz açan
əsər, təvazökarcasına deyilmiş sözlərlə başlayır:
«Ömrün yeddinci aşırımını keçəndən sonra, qürub
çağında yaşadığım həyatın salnaməsini qələmə almaq
qərarına gəldim. Әslində, bu fikir məndə təzə yaran‐
mamışdır (17 iyul 2009‐cu ildə Hikmət müəllimin
70 yaşı tamam olub). Zaman‐zaman bu fikrə düşür,
sonra isə nə deyərlər, nə fikirləşərlər, görəsən, bu əməl‐
də də bir şöhrətpərəstlik izi axtarmazlar və s. mülahi‐
zələrlə təxirə salır, özümdən uzaqlaşdırmağa çalışır‐
dım». Nə yaxşı ki Hikmət Әbdülhəlimov L.N.Tolsto‐
yun «çalışın ətrafdakıların mülahizələri, rəyləri, fikir‐
ləri yükünü daşımaqdan azad olun, görün bu zaman
nə qədər yüngülləşəcəksiniz» müdrik kəlamından və
Kolumbiya yazıçısı Q.Markesin «Həyat insanın necə
yaşadığı deyil, onu necə xatırladığı və başqalarına an‐
latmaq məharətidir» fikrindən nəticə çıxararaq qələ‐
mini memuar janrında sınamışdır. Məlum həqiqətdir
ki, memuar ədəbiyyatı bizdə arzuolunan səviyyədə
deyildir.
Kitabın ən böyük məziyyətlərindən biri ondan iba‐
rətdir ki, yeddi onilliyi arxada qoyan, təcrübəli müəllif
olduqca faydalı olan xatirələrini, düşüncələrini bəzək‐
düzəksiz, olduğu kimi oxucularla bölüşür. Müdrik kə‐
lamlar, gərəkli məsləhətlər, insanı düşünüb‐daşınma‐
ğa sövq edən ibrətamizlik əsərin ana xəttini təşkil edir.
Məsələn, müəllifin şöhrət dalınca qaçmağın acı nəticə‐
ləri barədə fikirlərini oxuyan, az‐çox düşünməyi baca‐
ran hər kəs ciddi ibrət dərsi götürər. Şöhrətin oddan
da qorxulu olduğunu dilə gətirən müəllif məşhur «Xaç
atası» filmində baş rolun ifaçısı, «Oskar» mükafatı lau‐
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reatı, İtaliya əsilli Alfredo Ceyms Paçinonun sözlərini
yada salır: «Şöhrət narkotika qəbul etmək kimi bir şey‐
dir, o, əvvəlcə insanı göyün yeddinci qatına qaldırır,
sonra isə guppultu ilə başı aşağı salır».
Müəllif bununla kifayətlənməyərək Kolumbiya ya‐
zıçısı Qabriel Qarsia Markesə də müraciət edir. Bütün
dünyada ad qazanan görkəmli yazıçı yazırdı ki, şöhrət
dəlisov at kimidir. Әgər belə atın cilovunu və şöhrətin
ipini boş buraxsan, vay halına.
Kitabda Hikmət müəllim məni də həmişə düşündürən
bir məsələdən geniş söz açır. O, Sovet quruluşunun mə‐
lum neqativ, hətta kütləvi cinayət faktları ilə tarixə
düşmüş cəhətlərini etiraf etməklə bərabər, Sovet üsul
idarəsini birtərəfli, qərəzli, yalnız qara boyalarla, zülmət
imperiyası kimi qələmə verənlərə etiraz səsini ucaldır.
Akademik Abel Məhərrəmovdan bircə misal gətirmək‐
lə fikrini tamamlayır: «Biz sovet təhsil gəmilərində dünya
okeanlarında üzürdük». Bu, həqiqətən də, belədir. Güney
Azərbaycanda 30 milyondan artıq qardaş‐bacımızın ana
dilində bircə məktəbi də yoxdur. Bizdə isə elm‐təhsil,
incəsənət və başqa sahələrdə əldə olunan uğurları say‐
maqla qurtaran deyil.
Müəllifin «Maddi durumun indikindən qat‐qat ağır
olmasına baxmayaraq, o dövrün insanlarının bir‐birinə
olan təmənnasız qarşılıqlı sədaqətini, köməkliyini, ürə‐
yiyananlığını, indi həsrətində olduğumuz canlı ünsiy‐
yətini, əsl insani münasibətlərini yaddaşımda əziz xati‐
rə kimi saxlayıram» fikri də etiraz doğurmur, əksinə,
yaşlı adamlarda həsrət hissi oyadır.
Kitabın «Yetmiş illik ömrün xatirə dəftəri» bölümündə
nələr yoxdur?! İki qız atasının etiraflarına fikir verin:
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«Uşaqlarımın az olmasını şəxsi həyatımda buraxdığım
ən böyük, bağışlanılmaz səhv hesab edirəm». Bəzi gənc
ailələrə bundan böyük, ibrətgötürücü söz demək çə‐
tindir. Eləcə də «İnsanlara yaxşılıq edərkən onların bu‐
na layiq olub‐olmamalarının fərqinə varmamışam» kə‐
lamı da ibrətamizdir.
Bu bölmədə yer alan hər başlıqdan sonra bir hik‐
mətli kəlam verilir. Məsələn: «Dağlardan əzəmətli yal‐
nız dağlar ola bilər» və ya «Güzəran ən böyük bəladır,
o insanı ayaqlarından asaraq edam edir» və s.
İnsan xatirələrdə yaşayır – deyənlər haqlıdırlar. Hik‐
mət müəllim də bu fikirdədir. Fikrinin doğruluğunu
sübuta yetirmək üçün Qədim Çin mütəfəkkiri Konfut‐
siyə müraciət edir: «İnsan dünyasını dəyişdiyi zaman
yox, onu son xatırlayacaq adam öləndə ölür». Bu kəla‐
ma bənzər müdrik kəlama hələ Çin mütəfəkkirinin
Azərbaycanda o qədər də tanınmadığı vaxtlarda, 40‐
50 il bundan əvvəl professor Abbas Zamanovdan dəfə‐
lərlə eşitmişdim. O, ləyaqətli bir insanı son mənzilə yo‐
la salanda deyərdi: «Sağ ol, a filankəs!». Mənasını so‐
ruşanda deyərdi ki, o ölməyib, o bizimlədir. Yaxşı
adamlar ölmürlər. Onlar neçə ki, biz varıq, bizim qəl‐
bimizdə yaşayırlar.
Kitabdan hasil olan qənaətlərdən biri də Hikmət
müəllimin həddən artıq mütaliəli olmasıdır. Müəllif
bu münasibətlə yazır: «Ömrüm boyu öyrənməyə, özümü
tanımağa, dərk etməyə səy göstərmişəm, kitablardan
bəhrələnmişəm. Elm, mənəviyyat mənbəyi kimi kitab‐
lara inanmış, onlara səcdə etmişəm». Maraqlıdır ki, o,
burada avtoqrafla hədiyyə olunmuş kitabları sadala‐
yır, kitablardan və müəlliflərdən bəhs edir. İnam və
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iman sahibi olan Hikmət müəllim akademik V.Məm‐
mədəliyevin «Qurani‐Kərimi»i avtoqrafla ona bağışla‐
masından və müqəddəs kitabımızdan əsərində bol‐bol
bəhrələndiyindən xüsusi söz açır. Müəllif, eləcə də
dünyanın çox böyük şəxsiyyətlərinin kitablarını oxu‐
yub, onlardan yerli‐yerində istifadə etmiş, əsərini zən‐
ginləşdirmiş və daha oxunaqlı etmişdir.
Kitabda müdriklərin kəlamları qırmızı xətt kimi ke‐
çir. İstər‐istəməz müəllifin də müdrikliyinə ürəyində
yer ayırırsan və inanırsan ki, bu müdriklik ona təkcə
kitablardan deyil, əsasən, damarlarında axan canlı qan
yaddaşı folklordan gəlib.
Kitabın böyük bir hissəsi yazıçı, şair və alimlərimizə
həsr olunub. «Dostlarımızın qədrini sağlığında bilək»
bölümünü həyəcansız oxumaq olmur. Bu bölüm Bəxti‐
yar Vahabzadənin aşağıdakı misraları ilə başlayır:
Yaranışdan bilirik, –
ömrə nəhayətdi ölüm,
Zamanın hökmü budur:
hər kəsə qismətdi ölüm.
Burada Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadəyə,
AMEA‐nın müxbir üzvü Yaşar Qarayevə həsr olunan
yazılar – ağılar, xüsusilə təsirlidir.
Kitabda H.Әbdülhəlimovun əsərlərinə həsr olunmuş
ayrıca bölüm də yer alır. Bəxtiyar Vahabzadə, Әziz Әfən‐
dizadə, Faiq Çələbi (bir neçə məqalə), Әdalət Tahirzadə,
Әfqan, Sadıq Murtuzayev, Flora Xəlilzadə, Sönməz Ab‐
baslı, Süleyman Әhmədov, Sabir Әfəndiyev və başqala‐
rının əsərlərində Hikmət müəllimin yaradıcılığından və
şəxsiyyətindən bəhs edilir. Professor Әdalət Tahirzadə
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kitaba yazdığı son sözü «Hikmətnamə» adlandırıb. Bu‐
nunla həm Hikmət müəllimin şəxsiyyətinə, həm də əsə‐
rinə işarə edib və mənə görə doğru seçim edib. Әsərin
hər səhifəsi hikmətlə doludur. Ömrünü təmənnasız ola‐
raq Şəki folkloruna, xüsusən də Şəki lətifələrinə həsr
edən, onlardan qədərincə bəhrələnərək hikmət məktəbi‐
nə çevrilən Hikmət Әbdülhəlimovun əsəri elə belə də ol‐
malı idi.
Bu çox maraqlı, düşündürücü kitabı oxuyub qurta‐
randa qəlbimi Rəfik Zəkanın kitabda yer alan ölməz
misraları göynətdi:
Keçən günlərimi qaytaraydılar,
Gələn günlərimi qurban verərdim.
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KORİFEY YAZIÇI HAQQINDA
BӘNZӘRSİZ ӘSӘR*
Mənim məktəb illərim bəşəriyyətin ən böyük kəşfi
kitablara hədsiz maraq olan dövrə düşüb. O vaxt kənd‐
lərdə radio və televiziyanın nə olduğunu, demək olar
ki, bilmirdik. Kitabları hərisliklə oxuyurduq. Yaxşı ya‐
dımdadır, M.S.Ordubadinin əsərləri əl‐əl gəzirdi. «Du‐
manlı Təbriz» və «Gizli Bakı» romanlarını növbə ilə
oxuyurduq. Məktəbimizin kitabxanaçısı «Qılınc və qə‐
ləm» əsərini bizə məsləhət görmürdü: «Hələ uşaqsınız,
başa düşməzsiniz» – deyirdi. Onun bizi uşaq hesab et‐
məsi, kitabı verməməyindən daha çox xətrimizə dəyir‐
di. Vaxt keçdi. İngilis‐Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
fakültəsində oxuduğumdan istər‐istəməz möhtəşəm «Qı‐
lınc və qələm» romanını oxumaq da mənə qismət oldu.
Məmməd Səid Ordubadi bir yazıçı kimi yaddaşımda
həkk olundu.
Bu günlərdə professor Yavuz Axundlunun səmimi
avtoqrafla göndərdiyi, təzəcə çapdan çıxmış «Məm‐
məd Səid Ordubadi» monoqrafiyasını alanda şirinli‐
acılı gənclik xatirələrim yenidən vərəqləndi (bunun nə
demək olduğunu yaşlı adamlar yaxşı bilir). Buna görə
ağsaqqal alim dostum Yavuz Axundluya və kitabın ça‐
pında maddi dəstəyini əsirgəməyən, əsərə «Azərbay‐
can tarixi roman məktəbinin banisi» adlı sanballı önsöz
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 03.11.2012, s. 24.
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yazan akademik İsa Həbibbəyliyə minnətdarlığımı bil‐
dirirəm.
Onu da deyim ki, akademik İsa Həbibbəylinin
«Әdəbiyyat qəzeti»ndə dərc edilən «Әdəbiyyatımızın
nəhəngi» və kitaba yazdığı önsözdə tədqiqata layiq
neçə‐neçə sanballı fikirlər vardır. Xüsusən də Orduba‐
di yaradıcılığının Lev Tolstoyun yaradıcılığı ilə müqa‐
yisə olunması yenidir. Doğrudur, hələ sovet dönəmin‐
də Ordubadi «Azərbaycan ədəbiyyatının Şekspiri»,
«Azərbaycan ədəbiyyatının Qoqolu», «Azərbaycan ədə‐
biyyatının Belinskisi» kimi epitet və ifadələrlə oxucu
və tədqiqatçıların diqqətinə çatdırılır, qiymətləndirilir‐
di. Eyni zamanda akademik İsa Həbibbəylinin göstər‐
diyi kimi, bu ifadələrlə yazıçının, yaxud alimin sənəti‐
nin və ya elminin böyüklüyü, qüdrəti deyil, Qərb, ya‐
xud rus ədəbiyyatının adıçəkilən görkəmli nümayən‐
dələrindən Azərbaycan ədibinin geniş ölçüdə təsirlən‐
məsi, faydalanması yada salınırdı. Әlbəttə, «Dumanlı
Təbriz», «Gizli Bakı», «Qılınc və qələm» kimi roman‐
larda Qərb və rus ədiblərinin əsərlərinin izlərini, təsir‐
lərini axtarmaq gülünc idi. Burada söhbət yalnız müqa‐
yisədən gedə bilər ki, bunu İsa müəllim tam dəqiqliklə
etmişdir: «Böyük Lev Tolstoy rus ədəbiyyatının tari‐
xində malik olduğu səviyyə etibarilə hansı yeri tutursa,
Məmməd Səid Ordubadi də Azərbaycan ədəbiyyatında
həmin mövqeyə malikdir». İsa müəllim bu qənaətə pro‐
fessor Yavuz Axundlunun monoqrafiyasını oxuyaraq
gəlmiş, əsərə yüksək qiymət vermişdir: «Artıq iyirmi ilə
yaxındır ki, Azərbaycan ordubadişünaslığını Prezident
təqaüdçüsü, Әməkdar müəllim, filologiya üzrə elmlər
doktoru, professor Yavuz Axundlu təmsil edir. Profes‐
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sor Yavuz Axundlu Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında
tarixi romanın elmini yaratmış görkəmli tədqiqatçıdır.
Azərbaycan tarixi roman janrının inkişaf yolunun sis‐
temli şəkildə öyrənilməsi və elmi‐nəzəri tədqiqi Yavuz
Axundlunun adı ilə bağlıdır».
Həqiqətən də, professor Yavuz Axundlu Azərbay‐
can tarixi roman janrının tədqiqi sahəsində çağdaş ədə‐
biyyatımızda ən mötəbər, ən nüfuzlu söz sahibidir. On
ildən artıq görkəmli yazıçı, şair, dramaturq, publisist
tərcüməçi və ədəbiyyatşünas kimi tanınan Ordubadi‐
nin yaradıcılığı ilə bağlı M.Füzuli adına Әlyazmalar
İnstitutunda ədibin əlyazmaları üzərində işləyən təd‐
qiqatçı dördcildik «Dumanlı Təbriz» romanından na‐
mizədlik dissertasiyası yazmış, sonralar da Әlyazma‐
lar İnstitutunda araşdırmalarını davam etdirərək M.S.Or‐
dubadi ilə bərabər başqa müəlliflərin də tarixi roman‐
larını tədqiq etmiş, «Azərbaycan sovet tarixi romanı»
(1979) adlı sanballı monoqrafiya buraxmış, elə həmin
mövzuda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Az sonra «Tarix və roman» (1988) və «M.S.Ordubadi»
(«Elm», 1997, 352 səh.) monoqrafiyalarını çap etdir‐
mişdir. Bu fədakar alim həsəd aparılacaq yaş həddinə
baxmayaraq, əldə olunanlarla kifayətlənməmiş, «M.S.Or‐
dubadi» monoqrafiyası üzərində yenidən işləmiş, Azər‐
baycan tarixi roman janrının təməl daşını qoyan, Azər‐
baycan tarixi roman məktəbinin banisi, Ordubadi haq‐
qında «Məmməd Səid Ordubadi» («Elm və təhsil»,
2012, 384 səh.) monoqrafiyasını mükəmməl şəkildə bu‐
raxmışdır. Üç fəsildən ibarət monoqrafiyada Orduba‐
dinin dövrü, mühiti və həyatı, bədii yaradıcılığı: poezi‐
ya yaradıcılığı, felyetonları, dram yaradıcılığı, elmi‐
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publisistik məqalələri, hekayələri, «İki çocuğun Avro‐
paya səyahəti», «Qanlı sənələr», «Bədbəxt milyonçu, ya‐
xud Rzaquluxan Firəngiməab» əsərləri, M.S.Ordubadi
və tarixi roman janrının bəzi məsələləri, «Dumanlı Təb‐
riz» romanının mövzu və ideyası, əsas surətləri, bədii
xüsusiyyətləri və dili, «Dumanlı Təbriz» ədəbi tənqid‐
də, romanın variantları, Bakıdakı inqilabi hərəkatın bə‐
dii inikası, «Qılınc və qələm», Ordubadi haqqında xati‐
rələr və nəhayət, son söz yer alır. Elə saydıqlarımızdan
da görünür ki, M.S.Ordubadi qələmini ədəbiyyatımı‐
zın, demək olar ki, bütün janrlarında sınamış, uğur qa‐
zanmışdır. Hələ biz ədibin tarixi roman janrının əsasını
qoyduğunu və məktəb yaratdığını demirik. M.S.Ordu‐
badi, eyni zamanda tanınmış ədəbiyyatşünas kimi də
fəaliyyət göstərmişdir. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı‐
nın görkəmli simaları – Nizami, Füzuli, Vaqif, Sabir və
başqaları haqqında məqalələr, eləcə də «XII əsr Azər‐
baycan ədəbiyyatı və onun klassik Şərq ədəbiyyatına tə‐
siri» adlı monumental elmi‐tədqiqat əsəri yazmışdır.
Göründüyü kimi, zamanında onun «Azərbaycan ədə‐
biyyatının Belinskisi» adlandırılması ədəbiyyatşünaslıq
sahəsindəki elmi‐tədqiqat ilə bağlı olmuşdur.
M.S.Ordubadi «Koroğlu», «Nərgiz», «Nizami» və s.
operaların, eləcə də «Beş manatlıq gəlin» və «Ürəkça‐
lanlar» musiqili komediyalarının librettosunun müəl‐
lifidir. Çoxcəhətli yaradıcılığı Ordubadiyə imkan ver‐
mişdir ki, tərcüməçilik sahəsində də qələmini sınasın.
A.S.Puşkinin «Baxçaray fontanı» poemasını, «Boris Qo‐
dunov» dramını, «D.Bedninin «Baş küçə» poemasının
uğurlu tərcüməsi onun bir şair kimi istedadından xə‐
bər verirdi.
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«Məmməd Səid Ordubadi» kitabında «Şeir yaradıcı‐
lığı» bölməsinə nəzər salanda aydınca görmək olur ki,
Ordubadi M.Ә.Sabir üslubunda və onun təsiri altında
şeirlər yazmışdır. Şairin «Şərqi‐Rus» qəzetinin 14 dekabr
1903‐cü il tarixli 109‐cu sayında çap olunan «Xabi‐qəflət»
adlı ikinci mətbu şeiri deyilənlərə əyani sübutdur:
Dur, ey qafil yatan könlüm, oyan bu xabi‐qəflətdən,
Sənə yoxdur səmər hərgiz bu bica istirahətdən!
Tamamən xalq olub bidar avazi‐müəzzindən
Dur, ey aludeyi‐qəflət, göz aç bir dəm kəsalətdən.
Ordubadi sağlığında olduğu kimi, dünyasını dəyi‐
şəndən sonra da həqiqi qiymətini almışdır. Әdib Fəxri
xiyabanda dəfn olunmuşdur. Naxçıvanda büstü qoyul‐
muş, Bakıda və Ordubadda ev‐muzeyi yaradılmış, ona
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında geniş yer veril‐
mişdir. Bütün bunlar ədibin yaradıcılığına verilən yüksək
qiymətdən xəbər verir.
Professor Yavuz Axundlunun xüsusi vurğuladığı
kimi, M.S.Ordubadinin çoxşaxəli yaradıcılığı həm sağ‐
lığında, həm də sonralar ədəbiyyatşünasların diqqət
mərkəzində olmuşdur. Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin
formalaşmasında və inkişafında xüsusi xidmətləri olan
M.Arif, M.Cəfər, C.Xəndan, Ә.Sultanlı, M.Cəlal, A.Za‐
manov, K.Talıbzadə, B.Nəbiyev, F.Vəzirova, Q.Xəlilli
kimi görkəmli alimlərimiz Ordubadi yaradıcılığına san‐
ballı əsərlər həsr etmişlər.
Әdəbiyyatşünas Rasim Tağıyev isə Ordubadinin
biblioqrafiyasını tərtib edərək çap etdirmiş, Cənubi
Azərbaycan alimi Fərhad Dağyaran onu fars dilinə
tərcümə etmişdir.
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Bununla belə deməliyəm ki, Ordubadi yaradıcılığı‐
nın ən müqtədir tədqiqatçısı professor Yavuz Axundlu‐
dur. Otuz ildən artıq bir dövrdə Ordubadinin həyat və
yaradıcılığı, ədəbi şəxsiyyəti ilə bağlı tədqiqat aparan
alim ədibin «Həyatım və mühitim» adlı xatirə‐memua‐
rı, «İki çocuğun Avropaya səyahəti» adlı romanı, «Qre‐
nadanın süqutu» tarixi dramı, «Qanlı sənələr» (qanlı il‐
lər) əsəri və Respublika Әlyazmaları İnstitutunda saxla‐
nılan çoxlu sayda işıq üzü görməmiş yazıları barədə ilk
dəfə söz açmışdır. Ordubadinin «Molla Nəsrəddin» jur‐
nalı və XX əsrin əvvəllərində digər mətbu orqanlarda
dörd minə qədər şeir və felyetonunun çap olunduğunu
da professor Yavuz Axundlu üzə çıxarmışdır.
Çox mətləblərdən söz açan, çox da maraqlı «Məm‐
məd Səid Ordubadi» monoqrafiyası müəllifin çox yığ‐
cam, çox da təvazökarcasına yazılmış «son söz»ü ilə
bitir. Elə bu bir səhifə yarımlıq «son söz» əsər haqqın‐
da tam təsəvvür yaradır: «M.S.Ordubadinin həyat və
yaradıcılığı haqqında tədqiqatımıza burda son qoy‐
maq, sözümüzü bitirmək istəyirik. Çalışdıq ki, bu nə‐
həng sənətkarın həyatı, mühiti, şəxsiyyəti və ən başlı‐
cası, bənzərsiz yaradıcılığı barədə bizi düşündürən,
narahat edən fikir və mülahizələri oxucularla bölüşək...
Ordubadinin sənət dünyasından yalnız məlum olan
əsərlərini deyil, məlum olmayanları – arxivlərdə – xəfə
künclərdə üstünü toz basmış əsərləri də təqdim elədik.
O əsərlər ki Ordubadini bir insan, bir sənətkar kimi
tam, dolğun şəkildə səciyyələndirir, bir vətəndaş, bir
azərbaycanlı kimi öz xalqına intəhasız məhəbbətindən
və xidmətindən söz açır».
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Ömrünün ahıl çağında da professor Yavuz Axund‐
lu qələmi əlindən yerə qoymur, gənclik həvəsi ilə ədə‐
biyyatşünaslıq elmimizə layiqincə xidmət edir. Onun
son vaxtlar nüfuzlu mətbu orqanlarda çap olunan bir‐
birindən maraqlı və sanballı məqalələri, «Məmməd
Səid Ordubadi» monoqrafiyası imkan verir deyək ki,
elm fədaisi Yavuz müəllim bir örnəkdir.
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AZӘRBAYCAN VӘ HİNDİSTAN
ӘDӘBİ‐MӘDӘNİ ӘLAQӘLӘRİNӘ BİR BAXIŞ*
Dünya mədəniyyətinin inkişafına töhfələr bəxş edən
Hindistanın paytaxtı Dehlidə dahi Azərbaycan şairi Ni‐
zami Gəncəvinin (1141‐1209) 870 illik yubileyinə həsr
olunan beynəlxalq konfrans əlamətdar günlərdə keçiri‐
lir. Noyabr ayının 19‐da görkəmli ictimai xadim İndira
Qandinin anadan olmasının 95 illiyi və İndira Qandi
Milli Mədəniyyət Mərkəzinin 25 illiyi qeyd olundu. Bey‐
nəlxalq konfransın bu mədəniyyət mərkəzində keçiril‐
məsi təsadüfi deyildir. Mənim mövzum Nizami Gəncə‐
vi və İndira Qandinin fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır. Odur
ki, iki dost ölkə arasında ədəbi və mədəni əlaqələrə dair
məruzəmi burada etməyimdən məmnunam.
Tarixi mənbələr göstərir ki, Hindistan və Azərbay‐
can arasında ədəbi‐mədəni əlaqələr qədim zamanlara
gedib çıxır. Lakin Orta əsrlərdə bu əlaqələr daha da
dərinləşmişdir. Dahi Azərbaycan şairləri Nizami Gən‐
cəvi və Xaqani Şirvani bəzi əsərlərini və ya əsərlərinin
bəzi hissəsini Hindistana həsr ediblər. Nizami Gəncə‐
vinin «Yeddi gözəl» əsərinin birinci hissəsi hind şahza‐
dəsi Furakin hekayətindən bəhs edir. Bundan əlavə,
Nizami yaradıcılığının zirvəsi olan «İskəndərnamə»
əsərinin hər iki hissəsində – «Şərəfnamə» və «İqbalna‐
mədə»də şair Hindistandan söz açır: «İskəndər Hin‐
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 01.12.2012, 1‐2‐3‐cü səhifələr; «Kredo»
qəzeti, 22.12.12, s. 3‐5.
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distana yola düşür», «İskəndərin Keydə məktubu», «İs‐
kəndər Hindistandan Çinə yollanır», «Hind müdrikinin
İskəndərlə söhbəti», «İskəndərin Hindistana və Çinə ikin‐
ci səfəri» və s. Qeyd etmək istərdim ki, Nizaminin «Xəm‐
sə»si görkəmli hind şairi Әmir Xosrov Dəhləviyə (1253‐
1325) o qədər dərin təsir etmişdir ki, Nizamini özünün
ustadı adlandırmış və Nizaminin «Xəmsə»sindən ruhla‐
naraq «Pənc gənc» («Beş xəzinə») əsərini yazmışdır.
Akademik Həmid Araslı «Azərbaycan və Hindis‐
tan xalqları arasında mədəni əlaqələrin tarixindən» ad‐
lı maraqlı məqaləsində qeyd edir ki, Xosrov Dəhləvi
«Xəmsə»sində hər poemanı Nizami Gəncəvinin adı ilə
başlayıb və onun adı ilə bitirib. O, Nizami haqqında
yazırdı ki, Nizami poema yazmaq fənnində birincilik
qazanmışdır. O xəzinə sahibi öz neməti ilə hamını bəs‐
ləyir. Biz onun işini davam etdiririk.
Maraqlıdır ki, Nizami də hind ədəbiyyatından bəh‐
rələnmiş, «Xosrov və Şirin» əsərində hind xalqının
bütün dünyada məşhur olan, o zamanlar Yaxın Şərqdə
«Kəlilə və Dimnə» kimi tanınan, müdriklik xəzinəsi
olan «Pançantra»dan bol‐bol istifadə etmişdir. Akade‐
mik Həmid Araslının göstərdiyi kimi, Şirin Xosrovu
mənalı həyat keçirməyə dəvət etdiyi zaman təşkil olun‐
muş fəlsəfi məclisdə filosof Büzürk Ümid «Pançan‐
tra»dan qırx hikmətli təmsil danışır.
Həmkarlarımın nəzərinə çatdırıram ki, «Kəlilə və
Dimnə» Azərbaycanda çox sevilən əsərlərdəndir, 1809‐cu
ildən başlamış bu əsər təkrar‐təkrar müxtəlif tərcümə‐
çilər tərəfindən Azərbaycan dilinə çevrilərək çap edil‐
mişdir. Әsərin ilk tərcüməçisi Әvəz Әli Səfiqulu oğlu
olmuşdur.
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Әsərlərindən göründüyü kimi, Azərbaycanın məş‐
hur şairi Xaqani Şirvani (1126‐1199) də Hindistanla, onun
fəlsəfəsi, məntiq elmi, musiqi və rəqsləri ilə çox maraq‐
lanmış, prof. S.Aşurbəylinin yazdığına görə, Hindistana
«Şiniyyə» adlı poema həsr etmiş, poemanı şəxsən özü
Dehli və Multan şəhərlərinə göndərmişdi (S.Aşurbəyli.
Orta əsrlərdə Azərbaycan və Hindistan arasında iqtisadi‐mə‐
dəni əlaqələr (rusca). Bakı, «Elm», 1990, s.94). Bundan əlavə
Şirvanşah III Manuçöhrə həsr etdiyi əsərində Xaqani
hind qılıncını vəsf etmiş, Manuçöhrün hind qılıncı ilə
düşmənlərini necə qırdığını nəzmə çəkmişdir.
Azərbaycanın dahi şairi Məhəmməd Füzulinin də
ədəbi əlaqələrimiz yolunda payı vardır. Füzuli «Әnisül
qəlb» əsərində hind alimlərini yunan filosofları ilə bir
cərgədə xatırlayır. Әmir Xosrov Dəhləvini qüdrətli sə‐
nətkarlar sırasında qeyd edir.
M.F.Axundzadə də Azərbaycan‐Hindistan ədəbi
əlaqələri yolunda az iş görməmişdir. Hind xalqının ta‐
rixinə, fəlsəfəsinə yaxından bələd olan M.F.Axundza‐
dənin «Kəmalüddövlə məktubları» adlı məşhur trak‐
tatını Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin dili ilə
yazması təsadüfi deyildir. O, materializm mövqeyində
duran çavcakların dini görüşlərini üstün tuturdu.
Azərbaycan‐Hindistan əlaqələrində azərbaycanlı
səyyahların da xidmətləri böyük olmuşdur.
Səyyahlarımızın yazdıqları hesabına azərbaycanlı
oxucular bu əfsanəvi ölkənin insanları, adət‐ənənələri,
bitki və heyvanlar aləmi, təbiəti, şəhərləri və s. haqqın‐
da məlumat əldə edə biliblər. Məsələn, Әbdürrəşid əl‐
Bakuvinin 1403‐cü ildə çap etdirdiyi «Coğrafiya» kita‐
bı bu baxımdan diqqəti çəkir.
74

Başqa bir səyahətçimiz Hacı Zeynalabdin Şirvani
(1780‐1838) Hindistanda səkkiz il yaşayaraq ölkəni baş‐
dan‐başa gəzmiş, «Riyazüs‐siyahə» («Səyahət edilən
bağlar») və «Bustanüs‐siyahət» («Gül‐çiçək bağlarına
səyahət») adlı maraqlı kitablar yazmışdır.
Musiqi sahəsində də diqqətçəkən oxşarlıqlarla üzlə‐
şirik. Şah Təhmasibin (1513‐1578) hakimiyyəti dövründə
hind imperatoru Hümayun Təbrizi ziyarət edərkən (Şah
Təhmasib onun ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsinə kömək
etmişdi) özü ilə musiqiçilər gətirmişdi. Güman ki, «Hüma‐
yun» və «Mahur hindi» o vaxtdan azərbaycanlı müğən‐
nilərin repertuarına daxil olmuşdur.
Başqa bir misal. Lap qədim dövrlərdən Hindistanın
suvarma sistemi və suvarma kanalları olmuşdur. Azər‐
baycanın Ağcabədi rayonunda Hindarx kəndi vardır.
Şübhə yoxdur ki, vaxtilə hindli mütəxəssislərin rəh‐
bərliyi ilə burada suvarma kanalı çəkilmiş və Hindarx
kəndinin adı bununla bağlıdır. Bu məsələyə toxun‐
mazdım, əgər daha köklü sübut olmasaydı. İraqda
Bağdad‐Kərbəla yolunda Fərat çayı üzərində bənzəri
olmayan, hind mütəxəssislərinin inşa etdiyi möhtəşəm
«Hindiya Baraj» adlanan bənd (damba) vardır. Bu
bənddən Hindarx adlanan böyük kanal çəkilmişdir.
Mətləbdən uzaqlaşmayaraq onu da deyim ki, Bakıda –
İçərişəhərdə XV əsrdə tikilən «Multanı» adlanan kar‐
vansara vardır. Bu, vaxtilə iki ölkə arasında ticarət əla‐
qələrinin çiçəkləndiyindən xəbər verir. Başqa bir mi‐
sal. Bakının şəhərətrafı məntəqəsində Atəşgah adlanan
ibadətxana vardır. Bu ibadətgahı XVIII əsrin əvvəlində
varlı hind taciri tikdirib. 1880‐ci ilə qədər burada hind
zəvvarları ibadətlə məşğul olmuşdular.
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Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, Әkbər şahın və
onun varislərinin zamanında hindlilərin, farsların,
türklərin və azərbaycanlıların milli ənənələrinə hörmət
siyasəti yeridildiyinə görə bir çox azərbaycanlılar, o
cümlədən də şairlər Hindistana köç ediblər. Orada ya‐
zıb‐yaratmış, bir çoxu elə oradaca haqq dünyasına qo‐
vuşmuşlar. Hindistana köç edən şairlərdən bəzilərinin
adlarını çəkmək istərdim: Sahib Təbrizi, İbrahim Or‐
dubadi, Mahmud bəy Fusuni, Әbdüləli Mehbu, Hacı
Müzəffər Təbrizi, Әli Nazim, Mirzə Məhəmməd Mun‐
si Təbrizi və başqaları. Akademik Araslının yazdığına
görə, XVII əsr hind təzkirələrindən «Şəmi əncümən»,
«Nigaristani söxen», «Miratül‐xiyal», «Xəzaneyi‐ami‐
re»də Azərbaycan şairlərindən Nizami, Xaqani, Nəsi‐
mi, Füzuli, Saib Təbrizi və başqalarının yaradıcılığına
yüksək qiymət verilmişdir. Belə olmasa idi, XIX əsrdə
Nizaminin bütün əsərləri litoqrafiya üsulu ilə Hindis‐
tanda çap edilməzdi.
XX əsrin əvvəllərində ölkələrimiz arasında iqtisadi,
mədəni və ədəbi əlaqələr yüksələn xətlə yeni istiqamət
aldı. 1899‐cu ildən azərbaycanlı milyoner Hacı Zeyna‐
labdin Tağıyevin maddi yardımı ilə Kəlkətədə müsəl‐
manların mütərəqqi «Həblülmətin» («Səmimi dost‐
luq») qəzeti çap olunmağa başladı. Sonralar görkəmli
dövlət xadimi kimi yetişən yazıçı Nəriman Nərimanov
1901‐1905‐ci illər arası həmin qəzetin Qafqaz müxbiri
kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Azərbaycan və Hindistan arasında iqtisadi, mədəni
və ədəbi əlaqələr XX əsrin ikinci yarısında uğurla inki‐
şaf etdi. Qüdrətli şair Səməd Vurğun «Zəncinin arzula‐
rı» poemasında hind xalqının taleyindən söz açıb. Şair
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«Buruqlar səltənəti» poemasında Bombey fəhləsindən,
Hindistan demokratı Taylardan bəhs edib. Dünya şöhrət‐
li hind yazıçısı Taqora şeir həsr edib. Elə oradaca Taqo‐
run şeirini Azərbaycan dilinə tərcümə edərək poeması‐
na daxil edib. Oxucular üçün maraqlı olacağını nəzərə
alaraq onları burada verməyi münasib bildim.
«Azad şüur» deyir «zəncirsiz ürək»*,
O qocaman Taqor o böyük insan,
Onun rübabilə vəcdə gələrək,
İstiqlal eşqilə yanır Hindistan.
Qoy onun kiçicik bir şeirini mən
Burdaca köçürüm öz dilimizə;
Hər böyük dühanın xəzinəsindən
Sadə bir inci də dövlətdir bizə.
«Bir aləm ki, nə zindan var, nə zəncir
İnsan oğlu ömür sürür vüqarla.
Fikir dustaq, ürək dustaq deyildir,
Bölünməmiş dünya min bir hasarla.
Həqiqətin ürəyindən söz gəlir!
Ağlın hüsnü şəfəqlənir günəştək.
Şərəf sözü ülviyyətə yüksəlir,
Qaralmayır çirkablara düşərək.
Bu azadlıq göylərində, ya rəbbim!
Qoy göz açsın mənim də öz vətənim!»
1954‐1957‐ci illər arası Hindistanın dövlət xadimlə‐
rindən prezident Razakrişnan, Baş nazir Cəvahirləl
________________
* Bax: Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri. II cild, Bakı – «Azərnəşr»,
1954, s. 83.
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Nehru, onun qızı İndira Qandi Azərbaycanı ziyarət
ediblər. İndira Qandi Azərbaycana 1955‐ci ilin iyul
ayında gəlmişdi.
O, Atəşgahı ziyarət etsə də, xalqının ibadətgahı onu
sevindirmədi. İndira Qandi də atası Cəvahirləl Nehru
kimi özünə əziyyət vermək, həyatından imtina etmək
kimi qədim ənənələri pisləmişdi. Lakin İncəsənət mu‐
zeyini ziyarət edən İndira Qandi gördüyü incəsənət
əsərlərini, xüsusən də Xalq rəssamı Mikayıl Abdulla‐
yevin «Mənim anam» əsərini çox xoşlamışdı. İndira
Qandi fürsətdən istifadə edərək dünyanın «Yeddi
möcüzəsi»ndən biri olmağa layiq – Neft Daşlarını zi‐
yarət etdi. Dənizin ortasında dayaqlar (estakada) üzə‐
rində tikilmiş kiçik şəhərdə neftçilər dənizin dibindən
neft (indi isə həm də qaz) çıxarırlar. İndira Qandinin
Neft Daşlarını ziyarət etməyinin məqsədi sonralar, o,
Baş nazir olanda məlum oldu. İndira Qandi bir çox
hind gəncini Neft və Kimya İnstitutunda (indi Neft
Akademiyası) oxumağa göndərmişdi. Yeri gəlmişkən,
70‐ci illərdə azərbaycanlı mütəxəssislər Eyyub Tağıye‐
vin rəhbərliyi ilə Hindistanda neft və qaz yataqlarını
üzə çıxardılar. Bundan sonra Eyyub Tağıyev ömürlük
Hindistan Dövlət Nazirliyində baş məsləhətçi təyin
edilmişdi.
Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, İndira Qandinin
Azərbaycana gəlişi ziyalılara, xüsusən də qələm sahib‐
lərinə o qədər təsir etmişdi ki, onlar mədəni, ədəbi, iq‐
tisadi, tarixi əlaqələrə dair kitablar yazmağa başladı‐
lar. Görkəmli Azərbaycan alimi Sara Aşurbəyli «Azər‐
baycan‐Hindistan iqtisadi və mədəni əlaqələri» adlı
çox maraqlı və gərəkli kitab yazdı. Yusif Hacıyev «İn‐
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dira Qandi» adlı əsər yazdı. İndira Qandi ilə bağlı ma‐
raqlı faktlardan biri də odur ki, valideynlər yeni dünya‐
ya gələn körpə qızlarına İndira adı verir və qürurla İn‐
dira Qandiyə teleqram və məktublar göndərirdilər. İn‐
dira Qandi onların məktublarını cavabsız qoymurdu.
Onun məktublarından birini məruzəmdə verməyi müna‐
sib bildim.
Baş nazirin iqamətgahı,
Nyu‐Dehli
30 yanvar 1958‐ci il.
Hörmətli Sadıxova!
Biləndə ki, nəvənizə mənim adımı qoyubsunuz,
çox sevindim. Hesab edirəm bu, bizim ölkəmizə say‐
ğıdır. Arzu edirəm balaca İndira böyüyəndə gözəl və
mehriban bir qız olsun. Ölkələrimiz arasında əlaqə‐
lərin möhkəmlənməsinin simvoluna çevrilsin. Ona
xoşbəxtlik arzulayıram.
Hörmətlə İndira Qandi
Sonralar Hindistanla əlaqələrimiz yeni vüsət aldı.
Görkəmli hind aktyoru Rac Kapur Azərbaycana gəldi.
Onun gəlişi təntənəyə, bayrama çevrildi. Xalq artisti
Rəşid Behbudovun Hindistana qastrol səfəri də bayra‐
ma çevrildi. Qəzetlər yazdılar: «Azərbaycan musiqisi
və mahnıları bizimkilərə çox yaxındır. Rica edirik, ey
müğənni, Hindistana bir də gəl». Rəşid Behbudov ye‐
nidən Hindistana dəvət edildi. İndira Qandi müğənni‐
nin sənətini yüksək qiymətləndirdi. İnanılası deyil, la‐
kin faktdır. Keçən əsrin 50‐ci illərində hind filmləri
Azərbaycanda bütün kinoteatrları fəth etmişdi. «Cə‐
nab – 420», «Avara», az sonra «Zita‐Gita» filmləri ki‐
no‐teatrlarda ən çox göstərilən filmlər idi. Hind filmlə‐
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rində yer alan mahnılar, rəqslər o qədər geniş yayıl‐
mışdı ki, hind mahnı və rəqsləri üzrə müsabiqələr ke‐
çirirdilər. Çox gənc, 16 yaşlı Elmira Rəhimovanın iste‐
dadı o vaxt üzə çıxdı.
1957‐ci ildə Elmira Rəhimovanı Cəvahirləl Nehru
Hindistana mahnı və rəqs üzrə oxumağa dəvət etdi. O,
iki il Kəlkətə və Benqaliyada hind mahnı və rəqslərini
öyrəndi və məşhurlaşdı.
1957‐ci ildə Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev də Hin‐
distana dəvət edildi və üç ay «Hindistan haqqında» ad‐
landırdığı rəsm əsərləri üzərində işlədi. Dahi Azərbay‐
can bəstəkarı Qara Qarayev Nizaminin «Yeddi gözəl»
poeması əsasında gözəl bir balet ortaya qoydu. Hind
gözəli Furaka həsr olunmuş musiqini həyəcansız dinlə‐
mək olmur. Bəstəkar və dirijor Niyazi Rabindranat Ta‐
qorun «Çitra» əsərinə musiqi yazdı. Baletin səhnə quru‐
luşunu rəssam Mikayıl Abdullayev verdi.
Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, keçən əsrin 70‐ci il‐
lərində Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarından Mi‐
kayıl Abdullayev (1970), Maestro Niyazi (1974) və Mir‐
zə İbrahimov (1979) Beynəlxalq Cəvahirləl Nehru müka‐
fatına layiq görülüblər. 1971‐ci ildə Mikayıl Abdulla‐
yev ikinci dəfə Hindistana dəvət edilmişdi. Baş nazir
İndira Qandi Beynəlxalq Cəvahirləl Nehru mükafatını
rəssama şəxsən özü təqdim edib. Mikayıl Abdullayev
xeyli rəsm əsərləri çəkərək onlara «Hindistanla ikinci
görüş» adı verib. Rəssam bu səfəri zamanı İndira Qan‐
dinin təbiətdə olduğu kimi portretini çəkib. Bundan
sonra görkəmli Azərbaycan rəssamları Tahir Salahov,
Toğrul Nərimanbəyov və Әməkdar incəsənət xadimi
Asəf Cəfərov da Hindistana gediblər. Görkəmli rəs‐
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sam, xalça ustası Kamil Әliyevin eskizi əsasında İndira
Qandinin portreti ilə qeyri‐adi xalça toxunulub.
2010‐cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Dövlət Dil‐
lər Universitetində Dehli Universitetindən gəlmiş pro‐
fessorun yaxından iştirakı ilə hind dili tədris edilən şöbə
yaradılmışdır. Burada otuza yaxın azərbaycanlı tələbə
oxuyur. Bütün bunlar Azərbaycan‐Hindistan əlaqələri‐
nin möhkəmlənməsi işinə xidmət edir. Mən iki ölkə ara‐
sında ədəbi əlaqələrin möhkəmlənməsində dahi hind
yazıçısı, şairi, dramaturqu və filosofu, Nobel mükafatı
laureatı (1913) Rabindranat Taqorun (1861‐1941) rolunu
və xidmətlərini xüsusi vurğulamaq istərdim. 1925‐ci il‐
də Taqor Sovetlər Birliyinə dəvət olunmuşdu. Lakin o,
yalnız 1930‐cu ildə gələ bildi. Bununla belə Taqor Azər‐
baycanda XX əsrin 20‐ci illərindən tanınmağa başlamış‐
dı. 1923‐cü ildən başlamış yazıçının ad günü Azərbay‐
canda hər il qeyd edilir. Әdəbiyyatşünas alimlər onun
yaradıcılığına əsərlər həsr edirlər.
Taqorun «Fəlakət» əsəri 1929‐cu ildə Azərbaycan
dilinə çevrilərək çap edildi. Professor Mikayıl Rəfili
«Fəlakət» əsərinə rəy yazdı (bax: «İnqilab və kultura»
jurnalı, №7‐8, 1929). Әdəbiyyatşünas alim, sonralar aka‐
demik olan Məmməd Arif Taqor yaradıcılığına sanbal‐
lı məqalə həsr etdi («Әdəbiyyat qəzeti», 11.06.1936). Şair
Mikayıl Rzaquluzadə Taqorun poeziya yaradıcılığına
aid məqalə yazaraq Moskvada dərc etdirdi («Literatur‐
naya qazeta», 12.06.1946). 1961‐ci ildə Taqorun anadan
olmasının 100 illiyi münasibətilə təntənəli yığıncaq ke‐
çirildi. Görkəmli yazıçıya bir çox məqalələr həsr edildi.
Onlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar: Akademik
Məmməd Arif «Böyük hind yazıçısı» («Azərbaycan» jur‐
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nalı, №4‐5, 1961), professor Mir Cəlal «Qədim Şərqim
qocaman mütəfəkkiri» («Әdəbiyyat qəzeti», 6.05.1961),
professor Cəfər Xəndan «Hindistanın ən böyük qələm
sahibi» («Kommunist» qəzeti, 5.05.1961), yazıçı Anar «Ra‐
bindranat Taqor» (rusca çıxan «Literaturnıy Azerbayd‐
jan» jurnalı, №5, 1961), elə həmin ildə Anar və Araz Da‐
daşzadə yazıçının «Bağban» hekayələr toplusunu Azər‐
baycan dilinə çevirərək Xalq şairi Rəsul Rzanın «Hind
xalqının böyük nəğməkarı» adlı giriş məqaləsi ilə çap
etdirdilər. Rəsul Rza məqalədə Taqoru Әbu Әli İbn Si‐
na, Leonardo da Vinçi, Mixail Lomonosov, İohann
Höte kimi dahilərlə müqayisə etmişdir.
Taqorun «Әbədiyyət nəğmələri» kitabı da Bakıda
işıq üzü görüb («Mütərcim» nəşriyyatı – 2003). Kitabın
tərcüməçisi, professor Maqsud Hacıyev ona «Bəşəri
arzular carçısı» adlı maraqlı önsöz yazmışdır. Kitaba
Taqorun çoxlu mənsur şeirləri və altı hekayəsi daxil
edilmişdir. Onlar aşağıdakılardır: «Adət», «Oğurlan‐
mış xəzinə», «Dəftər», «Ac daşlar», «Dənizin o biri sa‐
hilində» və «Naməlum qız». 2011‐ci ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Әdəbiyyat
İnstitutunda Hindistanın Azərbaycandakı səfirinin iş‐
tirakı ilə yazıçının yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edil‐
di. Professor Vaqif Arzumanlı geniş və məzmunlu mə‐
ruzə ilə çıxış etdi. Әdəbiyyatşünas alimlər Taqor yara‐
dıcılığının məziyyətlərindən söz açaraq yazıçının Azər‐
baycanda ən çox sevilən ədiblərdən olduğunu xüsusi
vurğuladılar. Bunu deməyə onların əsası vardı. Taqor
o azsaylı müəlliflərdəndir ki, demək olar, bütün bədii
yaradıcılığı Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək 1963‐
1967‐ci illər arası 8 cilddə çap edilib. Mən hər cilddə
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gedən əsərlər barədə ayrıca danışmaq istərdim. Qoy
hindli həmkarlarımızda görülən işin miqyası barədə
təsəvvür yaransın:
I cild (Bakı – «Azərnəşr» – 1963, 288 səhifə). Bu cil‐
də Taqorun həyat və yaradıcılığına həsr olunan geniş
həcmli məqalə (s. 5‐24) və Әli Səbri tərəfindən tərcümə
edilən «Fəlakət» romanı daxil edilmişdir.
II cild (Bakı – 1964, 388 səh). Bu cildə Taqorun xalq
yazıçısı Qılman Musayev tərəfindən tərcümə edilən
«Qora» romanı daxil edilmişdir.
III cild (Bakı – 1964, 340 səh). Bu cildə yazıçının
Beydulla Musayev tərəfindən tərcümə edilmiş «Ev və
dünya» və «Sonuncu şeir» romanları daxil edilmişdir.
IV cild (Bakı – 1965, 360 səh). Bu cildə yazıçının
Mehdi Mirkişiyev tərəfindən tərcümə edilən 33 heka‐
yəsi daxil edilmişdir.
V cild (Bakı – 1965, 288 səh). Bu cilddə yazıçının Mi‐
kayıl Rzaquluzadə tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə
edilən 16 hekayəsi yer alır.
VI cild (Bakı – 1965, 268 səh). Bu cildə yazıçının
6 pyesi daxil edilmişdir.
«Təbiətin qisası», «Qurbanlıq heyvan», «Raci», «Poçt»
və s. Tərcüməçi Cəfər Bağır və Məmməd İbrahim. Yeri
gəlmişkən, «Poçt» pyesini professor Vilayət Quliyev
ingilis dilindən yenidən tərcümə edərək çap etdirmiş‐
dir («Azərbaycan» jurnalı, № ll – 2012).
VII cild (Bakı – 1965, 300 səh). Bu cildə müəllifin
«Bağban» əsərinin bir hissəsi, «Çitanjali» və «Köçəri
quşlar» kitablarından götürülmüş mənsur şeirləri da‐
xil edilmişdir. Tərcüməçilər Məmməd Rahim və Mika‐
yıl Rzaquluzadədir.
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VIII cild (Bakı – 1967, 272 səh). Bu cildə yazıçının Әk‐
bər Ağayev və Həmid Qasımzadə tərəfindən tərcümə
edilmiş «Xatirat» və «Rusiya haqqında məktublar» əsər‐
ləri daxil edilmişdir. (Məruzədə adı keçən bütün kitab‐
ların Bakıda üz qabığını çıxartdırıb Nyu‐Dehlidə İndira
Qandi Milli Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, prof.
Mənsurə Haydara təqdim etdim.) Təəssüf ki, Rabindra‐
nat Taqorun yaradıcılığını çıxmaqla hind ədəbiyyatı ba‐
rədə məlumatımız o qədər də çox deyildir. Әminliklə
deyə bilərəm ki, bizim Hindistana səfərimiz ədəbi və
mədəni əlaqələrimizin inkişafı yolunda uğurlu addım
olacaq. Çünki bizim dövlətimiz, xüsusən də möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Әliyev xarici ölkələrlə hərtə‐
rəfli əlaqələrə xüsusi önəm verir.
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NİZAMİ DÜHASINA
MӘHӘBBӘTLӘ*
Әfsanələr və möcüzələr ölkəsi Hindistanda olmaq
mənə də qismət oldu. Noyabrın 29‐u – dekabrın 2‐si
(2011–2012) arası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilatçılığı, Hindistandakı səfirliyimizin və İndira
Qandi Milli Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi və yaxın‐
dan iştirakı ilə Hindistanın paytaxtı Nyu‐Dehli şəhə‐
rində, İndira Qandi Milli Mədəniyyət Mərkəzində da‐
hi şairimiz, dünyanın beş qitəsini ölməz «Xəmsə»si –
beşliyi ilə heyrətləndirən Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 870 illiyinə həsr edilən Beynəlxalq konfrans
və sərgi təşkil olunmuşdu.
Sərginin düzənlənməsində və konfransın keçirilmə‐
sində tanınmış mədəniyyət işçiləri, ədəbiyyatşünas
alimlər, incəsənət ustaları iştirak edirdilər.Konfransın
işinə və sərginin təşkilinə böyük önəm verildiyindən
nazirlikdən Vaqif Bəhmənli, F.Babayev, Ә.Rəsulov,
A.Cəfərov, Xalq artistləri A.Zeynalov, M.Әyyubova,
M.Müslümov, F.Dadaşov, Azərbaycan televiziyasın‐
dan F.Nadir, operator F.Məstanov, xalçaçılıq muzeyin‐
dən R.Zeynalova, M.F.Axundzadə adına Milli Kitab‐
xanadan X.İsmayılova, ədəbiyyatşünas alimlərdən
AMEA‐nın müxbir üzvü, prof. T.Kərimli, fil.f.d. S.Hacı
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 07.12.2012, 1‐2‐3‐cü səhifələr; «Kredo»
qəzeti, 22.12.12, s. 3,5.
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və mən iştirak edirdik. Konfransın açılış mərasimində
İndira Qandi Milli Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti
Ç.R.Qarexan, ölkəmizin Hindistandakı səfiri İbrahim
Hacıyev, nümayəndə heyətinin rəhbəri Vaqif Bəhmən‐
li, İndira Qandi adına Milli Mədəniyyət Mərkəzinin
direktoru, prof. Mənsurə Haydar çıxış edərək ədəbi‐
mədəni əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsinə
məmnunluqlarını bildirdilər. Sonra Nizami Gəncəviyə
həsr olunmuş sərginin açılışı oldu. İncəsənət ustaları‐
mız sərgiyə baxış zamanı mahnıları ilə nəinki hindlilə‐
ri, elə nümayəndə heyətinin üzvlərini də valeh etdilər.
Günün ikinci yarısı konfrans öz işinə başladı. Kon‐
fransda 14 professor olmaqla 24 alimin məruzəsi din‐
lənildi. Müzakirələrdə çıxış edənlərin sayı daha çox
idi. Konfrans zamanı məlum oldu ki, Hindistanda
bütün universitetlərdə Nizaminin əlyazma nüsxələri
vardır. Onlar elmi şəkildə araşdırılır və öyrənilir. Bi‐
ləndə ki, Nizami Universitetlərdə tədris edilir, hətta
Nyu‐Dehli Universitetində Nizami irsini öyrənən və
tədris edən şöbə (kafedra) vardır, qürur hissi keçirdik.
Mənim yaddaşımda akademik Həmid Araslının 1957‐ci il‐
də yazdığı «Azərbaycan və Hindistan xalqları arasında mə‐
dəni əlaqələrin tarixindən» məqaləsində toxunduğu ma‐
raqlı bir məsələ canlandı: «1955‐ci ildə Bakıya gəlmiş hind
yazıçısı Khedker Nizami Muzeyinin xatirə dəftərində yaz‐
mışdır: «Böyük şair Nizami Hindistanda çox məşhurdur».
Azərbaycan nümayəndə heyəti hind yazıçısının
57 il bundan öncə dediklərinin canlı şahidi oldu.
Oxucularda təsəvvür yaransın deyə hind alimlərinin
məruzələrinin bəzisini burada qeyd etməyi münasib
bildim:
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– Prof. Aynul Həsən: «Nizami Gəncəvi poeziyası‐
nın mahiyyəti və dəyəri;
– Prof. Nəsim Әhməd Şah: «Cammu və Kəşmir ki‐
tabxanalarında olan Nizami «Xəmsə»sinin əlyazmala‐
rının dəyərləndirilməsi»;
– Prof. S.M.Niyazmənd: «Kəşmirdə farsca məsnəvi
yazanlara Nizaminin təsiri»;
– Dr. Sayfulla Saifi: «Nizaminin Әliqarh və Cəmiy‐
yə Milliyə kitabxanalarındakı əlyazmaları haqqında»;
– Prof. Cəfəri: «Nizami Gəncəvinin Movlanə Azad
kitabxanasında yer alan əlyazmalarında Nizami sənəti
və düşüncələri»;
– Dr. Möhsin Әli: «Füzuli və Nizaminin «Leyli və
Məcnun» əsərlərinin müqayisəli təhlili və tədqiqi».
Çox maraqla dinlənilən məruzələrdən biri də prof.
T.Kərimlinin «Nizami Gəncəvinin əsərlərində türk xa‐
rakteri» oldu. Konfransda məruzəsi olmayan, lakin çı‐
xışları maraqla izləyən qocaman alim, prof. Muşirul
Hasan T.Kərimlinin məruzəsindən sonra çıxış edərək
şübhələrinə son qoyulduğunu, Nizaminin azərbaycan‐
lı olduğuna heç bir şübhə yeri qalmadığını dilə gətirdi.
Nizamişünaslıqda böyük nüfuz sahibi olan prof. Mən‐
surə Haydar bəyan etdi: «Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir
ki, Nizami kimi şairi var. Nizaminin ədəbi irsi bütün
dünyanın sərvətidir».
Mənim rəhbərlik etdiyim bölmədə 7 professor məru‐
zə etdi. Onları dinlədikcə ürəyim dağa dönürdü. Yekun
çıxışımda dedim: «Hörmətli hind alimlərini dinlədikcə,
onların Nizamiyə olan məhəbbətini dərindən duyduqca
bir daha o qənaətə gəldim ki (əslində, bu elə məruzə
edən alimlərin də qənaəti idi), Nizami kimi şairlər, Taqor
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kimi yazıçılar bir xalqa mənsub olmurlar. Onlar bəşəriy‐
yətə məxsus olurlar».
Mənim məruzəm «Azərbaycan və Hindistan ədəbi‐
mədəni əlaqələri» adlanırdı. Məruzədən sonra vaxtilə
Leninqradda təhsil almış prof. Mənsurə Haydar dedi
ki, mütləq Hindistan və Azərbaycan ədəbi‐mədəni əla‐
qələrinə dair kitab yazacaq. Mövzu ilə bağlı rusca ki‐
tabları ona göndərməyimi xahiş etdi. Məmnuniyyətlə
söz verdim ki, prof. Sara Aşurbəylinin «Orta əsrlərdə
Azərbaycan‐Hindistan iqtisadi və mədəni əlaqələri»
adlı kitabını (Bakı, «Elm», 1990) səfirliyimiz vasitəsi ilə
ona çatdıracağam.
Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, konfrans çox yüksək
elmi səviyyədə keçdi. Konfransın bağlanma mərasimin‐
də Vaqif Bəhmənli alqışlarla qarşılanan, həqiqətdən xə‐
bər verən sözlər dedi: «Biz Hindistanı yaxşı tanıyır və
qiymətləndiririk. İndi gördük ki, bu hislər qarşılıqlı imiş.
Hindistanda da bizi yaxşı tanıyır və sevirlər».
Mən konfransda Hindistanla bağlı Azərbaycanda ya‐
zılan kitablardan, 1929‐cu ildən indiyə kimi Taqorun
ölkəmizdə çap olunan kitablarından söz salaraq ədəbi
əlaqələrin qarşılıqlı olanda daha çox bəhrələr verdiyini
xüsusi vurğuladım. Hindistanda Azərbaycan dilini bi‐
lən olmadığını göz önünə gətirərək qeyd etdim ki,
XX əsrin 70‐ci illərindən səriştəli əcnəbi tərcüməçilərin
köməyi ilə Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri xarici
dillərdə, o cümlədən də ingilis dilində antologiyalar
şəklində çap olunur. Siz antologiyalardan istifadə ilə
ürəyinizə yatan əsərləri ana dilinizə tərcümə edə bilərsi‐
niz. Təklifim bəyənildi. Bu istiqamətdə də işin aparıla‐
cağı, şübhəsiz, öz bəhrəsini verəcək.
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«Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası»nı (ingiliscə) on‐
lara göndərməyi də mən öz boynuma götürdüm*. Hə‐
min gün axşam səfirliyimiz ziyafət verdi. Hindistanlı qo‐
naqlar və xarici ölkələrin səfirləri, diplomatik korpusun
nümayəndələrinin də dəvət olunduğu ziyafətdə incəsə‐
nət ustaları hamını haldan‐hala saldılar.
Gecədən xeyli keçənədək davam edən ziyafətdə
türk səfiri xahiş etdi ki, «Ayrılıq» mahnısını oxusunlar.
Mələkxanım Әyyubova və Azər Zeynalov mahnını elə
həzin, elə məlahətlə oxudular ki, türk səfirinin həyat
yoldaşı göz yaşlarını saxlaya bilmədi.
Nizaminin yubileyi ilə bağlı tədbirlər 2 dekabrda
Tac Mahala səfərlə yekunlaşdı. Dehlidən Aqraya üç
saat çəkən yolboyu şahidi olduq ki, Hindistandakı tə‐
sərrüfat mədəniyyətinə çox az ölkədə təsadüf edilir.
Yəqin belə olmasa idi, bir milyarddan artıq əhaliyə ye‐
mək çatdırmaq çətin olardı. Tac Mahal Aqra şəhəri ya‐
xınlığında Camna çayı sahilindədir. Ölkənin 18 %‐i,
daha doğrusu, 180 milyonu bu ərazilərdə, eləcə də
Nyu‐Dehlidə yaşayır. Yəqin buna görədir ki, buralar‐
da spirtli içkilər açıq satışda yoxdur. İndi o qədər də fi‐
ravan olmayan Aqranı arzuların çiçəkləndiyi şəhər ad‐
landırırlar. Bu şəhəri bütün aləmdə məşhur edən dünya‐
nın 7 möcüzəsindən biri olan Tac Mahaldır. Tac Maha‐
la yaxınlaşanda, hər şeydən əvvəl, bizi heyrətləndirən
turist axını oldu. Bir milyard əhalisi olan Hindistanın
hər yerindən və xaricdən gələn turistlərin çöhrəsini
görəndə saatlarla növbədə qalacağımızı düşündük.
________________
* Hər iki kitabı 2013‐cü il yanvarın 7‐də dostum Әmirhüseyn
Məcidovun oğlu İmanla Hindistana göndərdim.
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Xoşbəxtlikdən dövlət nümayəndə heyəti olduğumuz‐
dan bizi növbəsiz buraxdılar. Ağ mərmərdən tikilən
möhtəşəm abidənin ideal simmetriyası və hədsiz, əsra‐
rəngiz gözəlliyi adamı heyran edir. Abidə adamı o qə‐
dər məftun edir ki, gözünü çəkə bilmirsən. Tac Mahal
abidəsini Cahan şah sevimli arvadı Mümtaz Mahal Ba‐
nu Bəyimin xatirəsinə tikdirmişdir (1630‐1652).
Yazılanlara görə Mümtaz Mahal uşaq üstündə dünya‐
sını dəyişib. Cahan şah 8 gün evdən çıxmayıb. 9‐cu
gün evdən bayıra çıxanda görüblər ki, şahın saçları
ağappaqdır. Məqbərəni türk memarı Məhəmməd İsa
Әfəndi tikmişdir. Səliqəli, planlı, çox böyük bağ içində
salınmış memarlıq ansamblının (məscid, mehmanxana
və s. tikililər) əsas tikilisi olan Tac Mahal beşgünbəzli
möhtəşəm binadan (hündürlüyü 45 m) ibarətdir. Mümtaz
Mahalın türbəsi məqbərənin ortasındadır.
Cahan şah dünyasını dəyişəndə onun türbəsini də
sevimli arvadının yanında yerləşdirmişlər. Abidənin
divarları cilalanmış ağ mərmərdən tikilmiş, əlvan və
qiymətli daşlardan (əqiq, mirvari, sədəf, yaqut, kəhrə‐
ba, zümrüd və s.) naxışlanmışdır.
Onu da deyim ki, Tac Mahalın çökəcəyi barədə gə‐
zən şayiələr əsassızdır. Ola bilsin ki, bu söz‐söhbət bu
ölməz abidəyə turist axınını təmin etmək üçündür. Ne‐
cə olsa da turist axını ağlasığmaz dərəcədə böyükdür.
Burada turist axınını tənzimləmək və abidənin təhlükə‐
sizliyini təmin etmək üçün yüzlərlə hindlinin çalışdığı‐
nı da qeyd etmək lazımdır. Әsrlərdən bəri, saf eşqin
simvolu kimi tarixdə yaşayan bu abidəni görmək, bizə
böyük eşqin carçısı Nizaminin 870 illik yubiley tədbirlə‐
rinin Hindistanda keçirilməsi sayəsində qismət oldu.
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Mən ABŞ, İngiltərə, Səudiyyə Әrəbistanı, İraq, Suri‐
ya, Türkiyə, keçmiş Sovet İttifaqı daxil olmaqla bir çox
ölkələrdə elmi konfranslarda olmuşam.
Nyu‐Dehlidə Nizaminin 870 illiyinə həsr olunan
konfrans kimi xoşməramlı, elmi səviyyəli konfransları
çox az görmüşəm. Güman ki, bu, Nizami dühası ilə
bağlı məsələdir.
Onu da deyim ki, məruzələrimiz konfransın mate‐
riallarına həsr olunmuş məcmuədə ingiliscə çap olundu.
Güman edirəm ki, məruzəm azərbaycanlı oxucular üçün
də maraq kəsb edəcək. Odur ki, onu 50 ildən artıq səmi‐
mi ünsiyyətdə olduğum oxuculara təqdim edirəm.
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Akademik Vasim Məmmədəliyev – 70
BÖYÜK ALİM,
BӘNZӘRSİZ ŞӘXSİYYӘT*
Böyük yaradan bəzi bəndələrinə qeyri‐adi istedad,
dəryalar qədər ağıl, geniş ürək, xeyirxahlıq, sadəlik, tə‐
vazökarlıq, səmimiyyət bəxş edir. Belə insanlar haq‐
qında düşünəndə göz önünə ilk gələnlərdən biri görkəm‐
li şərqşünas və ilahiyyatçı alim, Səudiyyə Әrəbistanı,
Misir, Suriya, İraq və s. Şərq ölkələrinin, eləcə də Milli
Elmlər Akademiyamızın həqiqi üzvü, Bakı Dövlət Uni‐
versitetinin sütunlarından biri, akademik Vasim Məm‐
mədəliyev gəlir. Vasim müəllim dilçi ilə dilçi, ədəbiy‐
yatçı ilə ədəbiyyatçı, tarixçi ilə tarixçi, hüquqşünasla
hüquqşünas, etnoqrafla etnoqraf, musiqişünasla musi‐
qişünasdır. O, nədən danışır danışsın, adamı heyran
edir, savad dairəsi adamı heyrətə gətirir.
Azərbaycan, ümumən Şərq poeziyasını Vasim müəl‐
lim qədər dərindən bilən və ən gözəl biçimdə təbliğ
edən, sevdirən az adam tanıyıram. Və təkcə poeziyanı
deyil, eləcə də muğamatı. Bu yaxınlarda «Mədəniy‐
yət» kanalında Aşıq Xanlar Məhərrəmova həsr olun‐
muş bir verilişdə iştirak etdim. Səhərisi gün təsadüfən
Vasim müəllimlə görüşdüm. Sən demə verilişə baxıb‐
mış. Onun aşıq musiqisi, aşıq sənəti barədə fikirləri
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 28.12.2012; «Parlaq zəka sahibi – böyük
vətəndaş» əsəri, Bakı «Vətən» nəşr., 2012, 134‐138.
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məni çaş‐baş qoydu. Bakı mühitində böyümüş ustadın
folklor musiqimizi, aşıq yaradıcılığını belə dərindən
bilməsi məni mat qoydu. Sanki Vasim müəllimi yeni‐
dən kəşf edirdim, fərəhləndim. Uşaqlıqda mənəvi qi‐
dam saz‐söz olduğundan qəlbim Vasim müəllimə min‐
nətdarlıq hissi ilə döyündü.
Vasim müəllimi fərqləndirən cəhətləri saymaqla bit‐
məz. Onlardan biri də onun məclis, yığıncaq aparma‐
ğıdır. O, insanları elə məftun edir, elə sehrləyir ki,
məclisin nə vaxt qurtardığını belə unudursan, təəs‐
süflənirsən ki, məclis sona yetdi, Vasim müəllimin
söhbətlərindən doymadım.
Bir sözlə, Vasim müəllim bənzərsiz şəxsiyyətdir.
Dəfələrlə onun evinin qabağında Bakı kəndlərin‐
dən gələn neçə‐neçə maşının düzüldüyünü görmüşəm.
Toya dəvət edən kim, kəndlərində hüzür düşdüyünü
xəbər verən kim. Hər yerə də vaxt tapıb baş çəkir.
Bəzən düşünürəm, bu yaşda adam bu qədər enerji‐
ni haradan alır, yorulmur, usanmır, məclislərin ən ar‐
zuolunan adamına çevrilir. Ağlıma ilk gələn o olur ki,
bu enerjini o, xalq məhəbbətindən alır. Ümumxalq
məhəbbəti qazanmaq çox çətindir. Bu məhəbbəti qa‐
zanıb onu xərcləməmək daha çətindir. Bir dəfə Vasim
müəllim və oğlu Ayazla söhbət edirdik. Söhbət əsna‐
sında Ayaz gileyləndi ki, onun yaşında olan gənclərin
çoxunun maşını var, onun isə velosipedi də yoxdur.
Mən söhbətə müdaxilə edərək dedim ki, Ayaz, sənin
atan sənə elə bir miras, ad‐san qoyub ki, ömrün boyu
xərcləsən də qurtarmayacaq. Hansı qapıya üz tutsan,
qapılar taybatay açılacaq. Deyəcəklər, Vasim müəlli‐
min oğludur.
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Dediklərim, səmimi sözlərimdir. Olanı yazıram. Nə
gizlədim, elə şəxsiyyətlər var ki, haqqında söz demək
istəyəndə ona layiq sözləri diqqətlə seçir, ifrata var‐
maqdan və oxucuların məzəmmətindən çəkinirsən.
Elə şəxsiyyətlər də vardır ki, haqqında ən mötəbər
sözləri belə deməkdən çəkinmirsən. Bilirsən ki, deyi‐
lən söz ona layiqdir, verilən qiymət ona ana südü kimi
halaldır.
Neçə illərdən bəri əxlaqına, mədəniyyətinə, elmi‐
nə, dünyagörüşünə, sadəliyinə, təvazökarlığına, bir
dost kimi sədaqətinə, poeziyamızı, musiqimizi, bir çox
dilləri gözəl bilməyinə, insanlarla bənzərsiz ünsiyyət
qabiliyyətinə, bəlağətli nitqinə heyran olduğumuz,
üzündən, gözündən, kəlamından nur yağan akade‐
mik Vasim Məmmədəliyev belə şəxsiyyətlərdəndir.
Onu bəzi ziyalılarımızdan fərqləndirən cəhətlər qədə‐
rincədir. Әvvələn, onu deyim ki, xalqın bütün təbəqə‐
ləri ona eyni dərəcədə hörmət və ehtiram göstərir.
Maraqlıdır ki, ona paxıllıq edən, demək olar ki, yox‐
dur. Qibtə və pərəstiş edənlər isə çoxdur. Bir yandan
həlim xasiyyətlidir, mülayimdir. Başqa bir tərəfdən
də möhkəmdir, dəyanətlidir. Әqidəsini tez‐tez dəyi‐
şənlərdən deyil.
Vasim müəllim iddiası olan adam deyil, mənəviy‐
yat aşiqidir. Maddi sərvətlərə münasibət məsələsində
onun sadə həyat sürən ailəsi çoxlarına örnək ola bilər.
O, ruhən, mənən təmiz və pakdır. Odur ki, Vasim
müəllimin «İslam, təfəkkür və təkamül» və «Haqqın
dərgahında» kimi misilsiz televiziya verilişlərində və
məclislərdə insanları paklığa, saflığa, imana, inama ça‐
ğırması ilahidən gələn səda kimi təbii qəbul olunur.
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Ölkəmizdə milli azadlıq və din azadlığı bərqərar
olmağa başlayanda qadağa xofunu xalqın qəlbindən
götürməyi bacaran, xalqa əsl həqiqəti bəyan edən zi‐
yalılarımızdan biri də akademik Vasim Məmmədəli‐
yev oldu. Və o, bunu təkcə güclü natiq kimi radio və
televiziyada heyranedici çıxışları və mütəmadi apar‐
dığı verilişləri ilə deyil, möhtəşəm bir işlə, Qurani‐
Kərimi Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə etdi. Vasim
müəllim fitri natiqlik istedadı, bəlağətli nitqi, məntiqi
və xoş rəftarı ilə insanların dünyagörüşünə, qəlbinə,
hərəkət və rəftarına təsir edə bilən ilahi gücə malik
ziyalımızdır.
Deyirlər, əvəzolunmaz insan yoxdur. Mən bu fikir‐
lə razılaşa bilmirəm. Mənə qalırsa, Vasim müəllim
əvəzolunmazdır, təkrarsızdır. O, dahilər məqamına ya‐
xın bir insandır.
Burada Vasim müəllimi fərqləndirən bir məsələdən
də söz açmaq yerinə düşərdi. Adətən, elmi, təfəkkürü,
fitri istedadı ilə seçilən böyük şəxsiyyətlərlə uzun
müddət oturub‐duranda, təmasda olanda çox vaxt on‐
lar adiləşirlər. Lakin Vasim müəllimlə yaxın olduqca
qəribə bir mənzərə ilə qarşılaşırsan. O, gündən‐günə
insanın qəlbində və gözündə ucalır, əzəmətli dağa
dönür. Bu, ilahi möcüzəyə bənzəyir. Kim bilir, bəlkə
də, bu, onun dahiliyinə dəlalət edir. Axı dahilərin qiy‐
mətini zamanında vermək çətin olur. Heç şübhəsiz, ar‐
dıcıl olaraq biliklərə, elmə, hikmətə yiyələnməsi, fitri
istedadı, qeyri‐adi yaddaşı və təfəkkürü onu bir mərtə‐
bədən başqa bir mərtəbəyə yüksəltmiş, kamillik məqa‐
mına çatdırmışdır. Və demək olar ki, Vasim müəllim
şəriət, təriqət, mərifət, həqiqət adlanan və kamil insanı
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şərtləndirən hədləri fəth etmiş, elmin enişli‐yoxuşlu,
daşlı‐kəsəkli yolunda büdrəməmişdir.
Bir çox Şərq ölkələrinin, о cümlədən də Azərbay‐
can Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, elm və
din fədaisi, ölkəmizdə şərqşünaslıq elminin, inam və
etiqadımızın inkişafına, formalaşmasına təkan verən
professor Vasim Məmmədəliyevi başqa şərqşünasları‐
mızdan fərqləndirən bir cəhət vardır. Adətən, şərq‐
şünasları Şərq müdrikliyi elə ram edir, elə ovsunlayır
ki, onlar bu müdrikliyin tilsimindən ömürlük kənara
çıxa bilmirlər. Lakin Vasim müəllim ərəb və fars dillə‐
ri ilə bərabər, rus və ingilis dillərini, Avropa və Qərb
mədəniyyətini, elmini və şəriətini də mükəmməl bil‐
məsi ilə seçilir.
Bakı kəndlərində Vasim Məmmədəliyevə «müəl‐
lim» deyə müraciət edirlər. Və bu kəlmə burada böyük
alimə böyük hörmət, ehtiram məqamında işlənir. Va‐
sim müəllim məclisə girəndə ayağa dururlar.
İnkarolunmaz həqiqətdir ki, elmi yaradan alimdir,
ancaq alimi yaşadan və ona əbədiyyət gətirən isə elm‐
dir. Vasim müəllim əqli, iradəsi, gərgin əməyi, daxili
inamı, əzmkarlığı ilə bunu artıq sübut edib.
Azərbaycan elminin korifeylərindən biri Nəsirəd‐
din Tusi elm adamlarından danışarkən xüsusi vurğu‐
layırdı ki, elm sahiblərini elmlərin çoxluğu ilə deyil,
əməllərinin faydalılığı, əxlaqlarının saflığı və özlərinin
xeyirxahlığı ilə sınaqdan keçirmək lazımdır.
Әgər səkkiz yüz il öncə böyük alimin göstərdiyi
şərtlərlə mizan‐tərəzi qurulsaydı, sınaqdan üzüağ çı‐
xanlar arasında mütləq akademik Vasim Məmmədəli‐
yev də olardı.
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Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nəzdində Vasim
Məmmədəliyevin rəhbərlik etdiyi Elmi‐Dini Şuranın
üzvü və nəhayət, qırx ildən artıq onunla dostluq edən
bir adam kimi apardığım müşahidələr imkan verir çə‐
kinmədən deyim ki, onun bir alim kimi şəxsiyyətini və
cəmiyyətdə mövqeyini şərtləndirən saf əxlaq, yüksək
mənəviyyat, fitri istedad, fədakarlıq, düzlük, biliklərə
can atmaq və s. kimi amillər olmuşdur.
Deyirlər, insanın adını valideynləri, yaşını və qismə‐
tini Yaradan, qiymətini xalq verir. Bu kəlamda böyük
bir həqiqət vardır. Və bu həqiqət akademik Vasim Məm‐
mədəliyevin tərəfindədir. Ömrünün 70 ilini şərəflə başa
vuran, xalqın dərin hörmət və ehtiramını qazanan, xal‐
qımızı Şərq aləmində layiqincə təmsil edən böyük ziya‐
lımız, görkəmli alimimizdir.
Әrəblərdə deyim var: iki adam, iki şeydən usanmaz;
varlı pul yığmaqdan, alim öyrənməkdən. Şərqşünaslıq
və ilahiyyat elmlərində zirvələr fəth edən müdrik Şər‐
qin bu müdrik kəlamı sanki onun boyuna biçilib. Öyrən‐
məkdən usanmayan, yorulmayan Vasim müəllim elmi
səviyyəmizdən asılı olmayaraq, çoxlarımızı öyrədir. Qa‐
zancı ümumxalq məhəbbəti, ehtiramı olur.
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GÖRKӘMLİ ALİM,
BÖYÜK ZİYALI *
Etnoqrafiya elmimizin banilərindən biri, akademik
Teymur Bünyadov vüqarla, gümrahlıqla, hünərlə 85‐i
haqladı. Alimin mənalı ömür yoluna, elmi yaradıcılığı‐
na nəzər salanda iki böyük dahinin qızıldan qiymətli
kəlamları gəlir göz önünə. Azərbaycanın dünya şöhrət‐
li alimi, Bağdadda Kazimiyyə məscidində imam Mu‐
seyi Kazimlə yanaşı uyuyan, əsərləri dünyanın bir çox
aparıcı dillərinə tərcümə olunan Xoca Nəsirəddin Tusi
xüsusi vurğulayırdı ki, elm sahiblərini elmlərinin çox‐
luğu ilə deyil, əməllərinin faydalılığı, əxlaqlarının saf‐
lığı və özlərinin xeyirxahlığı ilə sınaqdan keçirmək la‐
zımdır. Dahi Nəsirəddin Tusinin göstərdiyi şərtlərlə
mizan‐tərəzi qurulsaydı, şübhəm yoxdur ki, sınaqdan
üzüağ çıxanlar sırasında mütləq akademik Teymur
Bünyadov da olardı.
Dahi Nizami isə deyirdi:
Rütbələr içində seçilir biri,
Hamıdan ucadır alimin yeri.
Nizaminin dövründə alim alim idi, kərpickəsən kər‐
pickəsən, bənna bənna idi. İndiki dövrdə vəziyyət də‐
yişib. Ona görə də həqiqi alimdən söhbət düşəndə,
mütləq əsl alim ifadəsini işlətmək zorunda qalırıq. Tey‐
mur Bünyadov əsl alimdir, etnoqrafiya elmimizin pat‐
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 1 fevral 2013‐cü il.
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riarxıdır. Bu bəstəboy, nəcib insanın yeri alimlər ara‐
sında elə ucadır ki, hansı tərəfdən baxsan, onun elmi‐
nin nuru diqqətini çəkəcək, onu görəcəksən.
Teymur Bünyadova yaradan o qədər böyük istedad
və mərifət verib ki, lap cavanlıqdan elmin, biliyin eniş‐
li‐yoxuşlu, daşlı‐kəsəkli yolu ilə irəliləyərkən həmişə
birinci olmuşdur. Baxmayaraq ki, atası Әmiraslan Na‐
zar oğlu 1938‐ci ildə «xalq düşməni» damğası ilə güllə‐
lənmişdi, 1946‐cı ildə orta məktəbi bitirəndə ona qızıl
medal verməkdən imtina edə bilməmişdilər. (Maraqlı‐
dır ki, alimin hər iki qızı da orta məktəbi qızıl medalla
bitiriblər. İndi Qaratel şərqşünas, atasının yolu ilə ge‐
dən Şirin isə tarix elmləri doktorudur.)
Teymur müəllim Azərbaycan Dövlət Universiteti‐
nin tarix fakültəsini bitirdikdən sonra (1946‐1951) Azər‐
baycandan ilk olaraq Moskvaya, SSRİ Elmlər Akade‐
miyasının Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun aspi‐
ranturasına daxil olur və vaxtından əvvəl namizədlik
dissertasiyası müdafiə edir. O, ilk dəfə olaraq «Azər‐
baycanın qədim və Orta əsrlər dövrü təsərrüfat həya‐
tı» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
Teymur müəllim respublikamızda arxeologiya və et‐
noqrafiya elmləri üzrə ilk elmlər doktoru, professor‐
dur. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda
AMEA‐nın ilk müxbir üzvü (1989), 2001‐ci ildə isə ilk
həqiqi üzvü seçilmişdir. 2005‐ci ildə Azərbaycan Res‐
publikasının Prezidenti İlham Әliyevin sərəncamı ilə
institut üzrə ilk olaraq «Şöhrət» ordeninə, 2008‐ci ildə
isə «Әməkdar elm xadimi» fəxri adına layiq görülüb.
1995‐ci ildə institutun tarixində ilk dəfə olaraq Mil‐
li Məclisə deputat seçilib və parlamentin Elm və Təhsil
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Məsələləri Komissiyasının sədri kimi səmərəli fəaliy‐
yət göstərib.
Bir az əvvələ qayıdaraq onu da deməliyəm ki, 1960‐cı
ildə Teymur müəllimin Respublikamızda ilk dəfə ola‐
raq çap etdirdiyi irihəcmli «Azərbaycan arxeologiyası
oçerkləri» əsəri indi də ali məktəblərin müvafiq fakül‐
tələrində dərs vəsaiti kimi istifadə edilir. Tədqiqatçı
1964‐cü ildə isə ölkəmizdə ilk dəfə olaraq «Azərbay‐
canda əkinçiliyin inkişafı tarixinə dair» monoqrafiyası‐
nı çap etdirmişdi. 1969‐cu ildə isə ilk olaraq «Azərbay‐
canda maldarlığın inkişaf tarixindən» monoqrafiyasını
buraxmışdı. Hər iki monoqrafiya haqqında Moskvada
nüfuzlu «Sovetskaya arxeologiya» və «Sovetskaya et‐
noqrafiya» jurnallarında görkəmli alimlərin müsbət
rəyləri dərc edilmiş və bu əsərlərin tarix elminin araş‐
dırılmasında müstəsna rolu göstərilmişdir. Akademik
Teymur Bünyadovun rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq fun‐
damental əsər, üçcildlik «Azərbaycan etnoqrafiyası»
hazırlanmış və Prezident İlham Әliyevin 2004‐cü il
12 yanvar tarixli sərəncamı ilə böyük tirajla çap olun‐
muşdur. Akademik Teymur Bünyadovun rəhbərliyi ilə
ilk dəfə olaraq ümummilli lider Heydər Әliyevin ana‐
dan olmasının 90 illiyinə həsr olunan üçcildlik «Qəbə‐
lənin tarixi», «Qəbələnin etnoqrafiyası» və «Qəbələ
folkloru» əsərləri nəşrə hazırlanmış, rus və ingilis dil‐
lərinə tərcümə edilmişdir. Çox asanlıqla sadaladığım
bu «ilk dəfə»lərin arxasında keşməkeşli, üzücü 60 illik
elm yolu durur. Bu yola Teymur müəllimin 30‐dan ar‐
tıq monoqrafiya və çoxsaylı elmi məqalələri işıq tutur.
Akademikin rəhbərliyi ilə 7 elmlər doktoru, 25‐dən ar‐
tıq aspirant və dissertant alimlik dərəcəsi almışdır.
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Akademik Teymur Bünyadovun elmi fəaliyyətini
AMEA‐nın prezidenti, akademik Mahmud Kərimov,
AMEA‐nın vitse‐prezidenti, akademik Nailə Vəlixanlı,
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun di‐
rektoru, tarix elmləri doktoru Maisə Rəhimova, tarix
elmləri doktoru Solmaz Məhərrəmova və başqaları
sanballı əsərlərində yüksək qiymətləndirib, Azərbay‐
can etnoqrafiya elmində Teymur Bünyadov məktəbi‐
nin yaranmasından və s. söz açıblar. Azərbaycan et‐
noqrafiya elminin son 50‐60 illik inkişaf tarixinin onun
adı ilə bağlı olduğunu xüsusi vurğulayıblar. Akade‐
mik Mahmud Kərimovun həmkarı haqqında qənaəti
adamda qürur hissi oyadır: «Akademik Teymur Bünya‐
dovun ömür yoluna və çoxşaxəli elmi‐ictimai fəaliyyə‐
tinə nəzər saldıqda bu böyük insanla fəxr etməmək
mümkün olmur».
Elm aləmində nüfuz sahibi olan alimin fəaliyyətində
ədəbi‐bədii yaradıcılıq da mühüm yer tutur. Təsadüfi
deyildir ki, o, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Bir‐
liyinin üzvüdür. Onun bədii əsərləri maraqla oxunur.
Keçən əsrin 70‐ci illərindən başlayaraq alim‐yazıçı və
şair Teymur Bünyadov «Ana Kürüm», «Qızıl qaya»,
«Zirvəqala», «Mərd qalalar, sərt qayalar», «Qız var
oğuldan qeyrətli», «Göz yaşları» (roman), «Әsrlərdən
gələn səslər», «Azərbaycanın uzaq keçmişinə səyahət»,
redaktoru olduğum, Әməkdar artist Nuriyyə Hüsey‐
novaya həsr olunmuş «Sən olmasaydın», «Bir qız bir
oğlanındır», «Öpəydim gözlərindən», «Gül açılır, yaz
olur», «Anam birdi, vətən tək», «Xan çinar kölgəsin‐
də», «Başı çalmalı dağlar», «Bilsəydim ayrılıqdı» kimi
sadə və anlaşıqlı dildə yazılan, oxucular və tədqiqatçı‐
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lar tərəfindən dəyərləndirilən əsərlər yazmışdır. Aka‐
demikin hər bir əsəri həcmindən asılı olmayaraq fay‐
dalılığı ilə seçilir. «Daş var qızıldan qiymətli, qız var
oğuldan qeyrətli» atalar sözündən götürülən «…Qız
var oğlandan qeyrətli» əsəri istisna təşkil etmir. Həcm‐
cə çox da böyük olmayan kitabda Azərbaycan tarixin‐
də özünə əbədi şöhrət qazanmış Tomiris, Banuçiçək,
Selcan xatun, Möminə xatundan, Uzun Həsənin anası
Sara xatundan, Taclı xatundan, Tutibikədən, Şərəf Ca‐
han Bəyim xatundan, Həcərdən, qanlı 20 Yanvar şəhidi
İlhamın sədaqətli Fərizəsindən bəhs edilir. Bu xanım‐
lar dar gündə ərləri ilə çiyin‐çiyinə olublar.
Akademikin vətən uğrunda, torpaqlarımız uğrun‐
da qənaəti belədir: «Aparılan hər vuruş qurtuluşdur».
Alimin «Әsrlərdən gələn səslər» əsəri Azərbaycan
musiqi tarixi ilə məşğul olan tədqiqatçılar üçün əvəzsiz
mənbədir. Kitabda qədim dövrlərdən üzü bu yana dünya
şöhrətli sənətkarlarımızdan, musiqişünaslarımızdan,
müğənnilərimizdən, onların milli musiqimizin inkişa‐
fındakı xidmətlərindən söz açır. Әn başlıcası, tədqiqat‐
çının muğamlarımız, xalq mahnılarımız, simli, nəfəsli
və zərb musiqi alətlərimizin təşəkkülü və inkişaf mər‐
hələləri xronoloji ardıcıllıqla təsvir və təhlil edilir. Musi‐
qi xəzinəmizin tarixi çox sadə və anlaşıqlı dillə qələmə
alınmışdır. Әsərdə yer alan «Muğamlar, mahnılar», «Saz‐
lı‐sözlü dünya», «Gül nəfəslər, gözəl səslər» və s. kimi
bölmələri həyəcansız oxumaq olmur. Bu əsərdə ilk dəfə
olaraq xalqımızın musiqi mənəviyyatı tarixi‐etnoqra‐
fik baxımdan peşəkarlıqla araşdırılıb.
Azərbaycanın Qərb bölgəsində Teymur müəllimin
uşaqlıq və gənclik illərində insanların mənəvi qidası
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saz‐söz olmuşdur (əslində, bu elə indi də belədir). Odur
ki, saz‐söz vurğunu olan akademik poeziyanı, xüsusən
də bayatıları çox sevir və özü də illərdən bəridir ki, ba‐
yatı yazır. Onun üçcildlik bayatılar kitabı işıq üzü görüb:
«Anam birdi, vətən tək», «Xan çinar kölgəsində», «Başı
çalmalı dağlar». Bundan əlavə «Bilsəydim ayrılıqdı» ba‐
yatılar kitabı da vardır. Bu kitablarda təkcə bayatılar de‐
yil, alim‐şairin həyat, dünya, ana, vətən, qəhrəmanları‐
mız, elm adamları və b. barədə düşüncələri də yer alır.
Burada «Nəsihətim, vəsiyyətim sizlərə», «Nə anasız və‐
tən var, nə vətənsiz ana», «Nə küs, nə inci», «Gözü yol‐
da qalan var», «Ellərdən almışdım, ellərə qaldı», «Qarşı‐
dadır imtahanlar, sınaqlar» və s. kimi qeyri‐adi bölmə‐
lər vardır.
Teymur müəllimin bayatılarının əksəriyyəti birinci
sətri kəmhecalı, Kərkükdə olduğu kimi xoyratvarı ba‐
yatılardır:
Ağlar könlüm,
Ah çəkər, ağlar könlüm.
Mən yara neyləmişdim,
Dağ çəkər, dağlar könlüm.
Akademik Teymur Bünyadovun fikirlərini ifadə et‐
mək üçün Rəsul Rza və Hüseyn Kürdoğlu kimi bayatı
janrından istifadə etməsi bir daha göstərir ki, bayatı
vaxtı keçmiş janr deyil. Alimin üçcildliyi bir daha göstə‐
rir ki, xalq yaradıcılığının, hətta ən qədim növü belə yeni
dövrün fikrini ifadə etməkdə çox münasib forma olur:
Qan ağlar;
Qanlı yanvar qan ağlar.
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Dəyişər çərxi‐dövran,
Qan udduran, qan ağlar.
Bayatıda söhbət o dövlətdən gedir ki, Teymur müəl‐
limin atası Әmiraslan Nazar oğlunu 1938‐ci ilin əvvə‐
lində «Xalq düşməni» damğası ilə güllələmiş, səkkiz
yaşında anasını itirən 10 yaşlı Teymuru yetim qoymuş‐
du. İllər sonra bəraət alandan sonra Teymur müəllimi
çağırıb, qan bahası təklif etmişdilər. Teymur müəlli‐
min cavabı qısa olmuşdur: «Atama vurulan güllə bağ‐
rımı elə parçalayıb, qanla elə doldurub ki, qan bahası‐
na yer qalmayıb». İndi Qazax şəhərində akademik Tey‐
mur Bünyadovun atası güllələnən yerin yaxınlığında
Azərbaycanda bənzəri olmayan bir park‐seyrangah
vardır. Burada Qazax rayonunun görkəmli tarixi şəx‐
siyyətlərinin – şairlərin, yazıçıların, qəhrəmanların, ge‐
neralların abidələri ucalır. Onların arasında akademik
Teymur Bünyadovun da abidəsi vardır. Akademik Res‐
publikamızda sağlığında abidəsi ucaldılan iki‐üç alimi‐
mizdən biridir. Bu, müstəqilliyimizin töhfəsidir.
Akademik Teymur Bünyadov təmtəraqsız və iddia‐
sız həyat sürən, fikri‐zikri yaradıcılıqda olan, yarat‐
maq ehtirası ilə yaşayan nümunəvi ziyalıdır. Vətəni‐
mizin görkəmli alimi və böyük ziyalısını anadan olma‐
sının mübarək 85 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik
edir, bundan sonra da ömür payını gümrah və mənalı
yaşamağı arzu edirəm.
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UNUDULMAZ
BӘKİR MÜӘLLİM*
Ömrün yarpaqtökən çağı bizlərin – çalışdığımız Ni‐
zami adına Әdəbiyyat İnstitutunun qapısını aşkar döy‐
məyə başladı. Düz bir il əvvəl akademik Bəkir Nəbiye‐
vi, arxasınca tanınmış ədəbiyyatşünaslar prof. Nazif
Qəhrəmanlını, Mail Dəmirlini itirdik. Az öncə isə prof.
Vəli Osmanlını son mənzilə yola salmışdıq. Vaxt necə
də tez gəlib‐keçir. Elə bil dünən idi. Bəkir müəllim tə‐
zəcə çapdan çıxmış «Üzeyir Hacıbəylinin ömürnamə‐
si» kitabının siqnal nüsxəsini almışdı. Çox sevinirdi.
Sanki ilk kitabı işıq üzü görmüşdü. Mətbuatda rəy
yazmaq üçün kitabı mənə verdi və xahiş etdi ki, rəyi
tezləşdirim. Sağollaşıb ayrıldıq. Kim bilərdi ki, bu, bi‐
zim son görüşümüz olacaq. Səhərisi gün ağır xəbər
bizləri sarsıtdı. Görkəmli alimin kitabına rəy yazmaq
əvəzinə vida sözü yazmalı oldum. Doğrudur, az sonra
Bəkir müəllimin son kitabına «Üzeyirşünaslığa dəyərli
töhfə» adlı məqalə yazıb «Әdəbiyyat qəzeti»ndə çap
etdirdim (21.04.2012). Bu böyük insanın son arzusu da
yerinə yetdi. Lakin bizim Bəkir müəllimlə bağlı çox ar‐
zularımız ürəyimizdə qaldı. Bəkir müəllimin səliqə‐
sahmanı hər an göz önünə gəlir. Rəhbərlik etdiyi Dis‐
sertasiya Şurasında müdafiə etmiş tədqiqatçılar təsdi‐
qini alanda sanki öz övladı müdafiə edibmiş kimi sevi‐
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 15.03.2013.
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nər, onların diplomlarını Şuranın iclasında təntənəli şə‐
kildə təqdim edərdi. Ruhu şad olsun! Keçən il ərzində
tanınmış alimlər Asif Rüstəmli, Vaqif Yusifli və Ataəmi
Mirzəyev doktorluq dissertasiyalarının təsdiqini aldılar.
Bəkir müəllim bir nümunə məktəbi idi. Təvazökar‐
lığı, sadəliyi, insanlara münasibəti ondan öyrənmişik.
İstər İnstitutun elmi, istərsə də Dissertasiya Şurasının
yığıncağını aparmağı, duzlu‐məzəli zarafatları bir məm‐
nunluq və ürək rahatlığı gətirərdi. Çox diqqətli idi.
Qırx ilə yaxın dostluq münasibətində olduğum, xarici
ölkələrə birgə gedib‐gəldiyim Bəkir müəllim, hətta mə‐
nim üçün oxunmamış kitab idi. Onun «Nəsimi kitabı‐
nın işığında» kitabının əlyazması Elmi Şurada çapa
tövsiyə ediləndə məni redaktor təyin etmişdilər. Bir
gün gözləmədiyim halda protokoldan çıxarışı aşağıda‐
kı yazı ilə mənə verdi: «Möhtərəm Qəzənfər müəllimə
kiçik bir xatirə yarpağı. Bəkir müəllim. 12.III.09».
Bir dəfə də Xalq şairi Rəsul Rzaya həsr etdiyim «İki
zirvədən biri» məqaləmi «Azərbaycan» qəzetinə çapa
verməmişdən əvvəl xahiş etdim ki, oxusun, rəyini bil‐
dirsin. Səhərisi gün sonuncu vərəqin aşağısında qırmızı
mürəkkəblə yazılmış, hədsiz sevincimə səbəb olan rəyi
mənə verdi: «Әla! Gələcəkdə bir dissertantınıza mövzu
verin: «Rəsul Rza və klassik ədəbi irs». Bu məqalədəki
gözəl faktlar və onların açımı dissertasiyanın bir fəslinə
yetər… Bəkir müəllim. 12.XII.08».
Hər iki yazını ən əziz xatirə kimi saxlayıram. Bəkir
müəllimlə dostluğumuz öz yerində, ədəbi əməkdaşlı‐
ğımız çox məhsuldar idi.
Mənim «Nostradamusun möcüzəli aləmi», «İraq‐
türkman folkloru», «Nəsimi haqqında araşdırmalar»
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kitablarımın redaktoru olmuşdu. Nə gizlədim, Bəkir
müəl lim ki mi cid di re dak tor görmə mi şəm. So vet
dövrünün ən ciddi redaktorlarından da, bəlkə, ciddi
idi. «Nostradamusun möcüzəli aləmi» kitabını üç dəfə
oxuyaraq min səhifədən 670 səhifəyə qədər endirdi.
«Nəsimi haqqında araşdırmalar» kitabıma çox maraqlı
önsöz yazdı. Yetmişillik yubileyimdə «Alim haqqında
dost sözü» adlı məqalə yazdı. Çox sevindim. Ona görə
yox ki, akademik öz işçisi barədə məqalə yazmışdı.
Ona görə ki, Bəkir müəllim dostluğumuzu ədəbi icti‐
maiyyətə açıqlamışdı. Onu da deyim ki, dostluğumuz
təmənnasızlıq təməli üzərində qurulmuşdu. (Kaş o
günlər olaydı!) İndi inkişafımda böyük xidmətləri olan
ustadımın, dostumun yaradıcılığına böyük məhəbbət
və ehtiramla həsr etdiyim məqalələr təsəlli olur. Aka‐
demikin «Seçilmiş əsərləri»nin 5‐ci cildinin, eləcə də
«Nəsimi kəlamının işığında» kitabının redaktoru ol‐
muş, hər iki əsərə əhatəli önsöz yazmışam. Deyilənlər‐
dən başqa, «Nə yaxşı dünyada yaxşı var imiş», «Tarix
qurub‐yaradanları yaşadır», «Böyük yolun yolçusu»,
«Tarixi səfərin bəhrəsi», «Yarıməsrlik gərgin əməyin
bəhrəsi», «Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin təntənəsi» mə‐
qalələr toplusunu «Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin pat‐
riarxı» adı altında kitab halında buraxmışam. Bu əsər‐
lər Bəkir müəllimin peşəkar və səriştəli qələminin, tə‐
fəkkür və məntiqi görüşlərinin məhsulu olan, ədəbi
prosesə, klassik ədəbi irsə, ədəbi tənqidə, ədəbi əlaqə‐
lərə, poeziyada sənətkarlıq məsələlərinə həsr olunan
cild‐cild monoqrafiyalarından, elmi məqalələrindən söz
açır. O kitablar insan ömrü üçün böyük bir zaman kəsi‐
yində ədəbiyyatşünaslıq elmimizin və tənqidimizin keç‐
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diyi enişli‐yoxuşlu, ancaq şərəfli yola nəzər salmaq, ədə‐
biyyatımızı və ədəbiyyatşünaslıq elmimizi yaradanlar
və yaşadanlar haqqında qiymətli məlumat, nəzəri bilik‐
lər əldə etmək üçün əvəzolunmaz mənbədir.
Bəkir müəllim əməlisaleh, imanlı və inamlı insan idi.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycandan həcc ziyarətinə ilk
gedənlərdən biri Bəkir müəllim olmuşdu. Qafqaz Müsəl‐
manları İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi‐
Dini Şuranın işində yarandığı 1997‐ci ildən birgə fəaliy‐
yət göstərirdik. İslami dəyərlər haqqında Bəkir müəlli‐
min fikirləri bəzən yüksək savadlı din xadimlərimizi
belə heyran edirdi. Çox səmimi, vicdanlı, son dərəcə ge‐
nişürəkli, humanist adam idi. Uzun illər Bəkir müəlli‐
min rəhbərlik etdiyi Dissertasiya Şurasında sədr müavi‐
ni kimi dəfələrlə onun xeyirxahlığının, mərhəmətinin,
humanistliyinin şahidi olmuşam. Onun xeyirxahlığı, hu‐
manistliyi həqiqət üzərində bərqərar olduğundan onu
bir şəxsiyyət kimi ucaldırdı.
Bəkir müəllim xoşbəxt adam idi. Elm və təhsil məbə‐
di Bakı Dövlət Universitetində Məmməd Arif, Feyzulla
Qasımzadə, Mir Cəlal, Әli Soltanlı, Cəfər Xəndan, Mux‐
tar Hüseynzadə kimi böyük müəllimlərdən dərs almış‐
dı. Həqiqətən də, «Tarixdə böyük şəxsiyyətlər nəsil, ai‐
lə, mühit, sevimli müəllimlərin təsirilə boya‐başa çatıb
məşhurlaşırlar» (Gülrux Әlibəyli).
Akademik Bəkir Nəbiyevin yazdıqlarından hər mə‐
qamda böyük qənaətlər hasil etmək olur. Məsələn, ali‐
min «Heydər Әliyev haqqında etüdlər» əsərini oxu‐
yandan sonra qəti qənaətə gəldim ki, böyük şəxsiyyət‐
lər barədə mötəbər sözü, böyük həyat təcrübəsi olan,
dünyanın keşməkeşlərindən başı çıxan adamlar de‐
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yəndə daha mötəbər olur. Həqiqətən də, Bəkir müəl‐
lim bədii sözün intəhasız imkanlarından məharətlə is‐
tifadə edərək Azərbaycanın tarixi salnaməsinə qızıl
hərflərlə yazılmış, Azərbaycan tarixində epoxa olan
öndərimizin portretini yaratmış, qədirbilən xalqımıza
töhfə etmişdir.
Adam çox oxuduqca, çox bildikcə dərk edir ki, az
bilir. Bəkir müəllimlə təmasda olanda çoxlarımız bu
hissi daha çox keçirərdik. Onun ədəbiyyatşünaslıq sa‐
həsində dərin biliyi, dünyagörüşü, mühakimələri bizi
çox vaxt çaşbaş salırdı.
Akademik Bəkir Nəbiyev bütün titullara, fəxri ad‐
lara, yüksək mükafatlara, ordenlərə layiq görülmüş
nüfuzlu bir alim idi. Bununla belə, qələmi yerə qoy‐
murdu. Ömrünün mənasını yazıb‐yaratmaqda, xalqa
xidmətdə görürdü. Bu, gənclərə, lap elə yaşlı nəslə də
örnək olmaq baxımından dəyər kəsb edir. Başqalarına
örnək, nümunə olmaq xoşbəxtlikdir. Bəkir müəllim bu
xoşbəxtliyi alın təri, yuxusuz gecələri, titanik zəhməti
sayəsində qazanmışdı.
Bəkir müəllim Xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadənin
«Dünyadan gör necə insanlar gedib» əsərinə yazdığı
məqaləsində göstərirdi ki, insanlar dünyamızdan köçür,
lakin onların əməlləri, bir də barəsində xatirələr qalır.
Xoşbəxt o kəslərdir ki, əbədiyyətə qovuşandan sonra
xalqa gərəkli əsərləri, haqqında unudulmaz xatirələr
qalsın. Çəkinmədən deyə bilərəm ki, Bəkir müəllim
Yaradanın həmin xoşbəxt bəndələrindən biridir. Elə
gün olmaz ki, İnstitutumuzda Bəkir müəllimi yada sal‐
mayaq. Әn əsası odur ki, ölümündən sonra Bəkir müəl‐
limin «Әhməd Cavad» əsəri AMEA‐nın müxbir üzvü
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Teymur Kərimlinin redaktəsi ilə çap olundu. Redaktoru
olduğu «Molla Nəsrəddin» jurnalının VIII cildi işıq üzü
gördü. Möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə «Firi‐
dun bəy Köçərli» kitabı çap olunur. Baş redaktoru oldu‐
ğu «Azərbaycan tarixi» V‐VI cildlər çapa hazırlanır.
Bəkir müəllim böyük irs qoyub gedib.
Akademik Bəkir Nəbiyevin son kitabı «Üzeyir Ha‐
cıbəylinin ömürnaməsi» kitabında dahi bəstəkarımızı
son mənzilə yola salarkən, Azərbaycanın ilk Xalq şairi
Səməd Vurğunun Üzeyir bəyin məzarı başında oxu‐
duğu şeir yer alır:
Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada,
Xalq qədrin canından daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.
Bəkir müəllim də sevərək yaşadı. Cismani cəhətdən
bizdən ayrılsa da, o, bizimlədir. Yaxşı adamlar ölmürlər.
Onlar biz yaşadıqca bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar.
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AŞIQ SӘNӘTİNİN
MEMARLARINDAN BİRİ*
Sinkretik aşıq sənəti çox şərəfli, şərəfli olduğu qə‐
dər də çətin, mürəkkəb və əzab‐əziyyətli sənətdir. Bu‐
nun bir daha mədəni irsimizi məhəbbət və yüksək pe‐
şəkarlıqla xalqa təqdim edən, xalqın məhəbbətini qa‐
zanan «Mədəniyyət» kanalında musiqimizə, muğam‐
larımıza, xanəndə və tarzənlərimizə həsr olunan bir
verilişdə sanki yenidən dərk etdim.
Bəstəkar Oqtay Rəcəbov dedi ki, bizdə özü tar ça‐
lıb‐oxuyan yeganə xanəndə Qulu Әsgərov olub və əla‐
və etdi ki, bu çox ağır işdir. Sənətkar beynindən gələn
enerjini eyni vaxtda həm ürəyinə, həm də barmaqları‐
na verməli olur.
Həmin anda möcüzəli aşıq sənəti, böyük ustad aşıq‐
lar barədə düşündüm və qəribə bir mənzərə ilə üzləş‐
dim: Aşıq musiqi ifaçısıdır, aşıq müğənnidir, aşıq xa‐
nəndədir, aşıq bəstəkardır, aşıq aktyordur, aşıq rəqqas‐
dır, aşıq bədii qiraət ustasıdır, aşıq şairdir, aşıq alimdir,
aşıq dastançıdır, aşıq məzhəkəçidir, aşıq pedaqoqdur.
Təsadüfi deyildir ki, aşıq sənətini dərindən bilən
dahi Üzeyir bəy yazırdı: «Aşıq yaradıcılığı elə bir sənət
aləmidir ki, orada şairin də, yazıçının da, bəstəkarın
da, xanəndənin də, rəqqasın da istənilən qədər götürə‐
cəyi pay vardır».
Yuxarıda sadaladığımız cəhətləri ehtiva edən, adla‐
rını iftixarla çəkdiyimiz ecazkar sənətkarlar aşıq sənə‐
________________
* Bax: «Folklor və etnoqrafiya» jurnalı, №2, 2013.
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tinin zirvəsində bərqərar olurlar. Bu sırada Qurbani,
Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Valeh, Şəmkirli Hüseyn,
Alı, Әləsgər, Molla Cuma, Ağdabanlı Qurban, Hüseyn
Bozalqanlı, Mirzə Bilal fəxarətli yer tuturlar. Onların
aşıq havaları və sözlərinə bəstələnmiş nəğmələri dillər
əzbəridir. Aşıq sənətini yaradıb‐yaşadanların hərəsin‐
dən saz‐söz pərəstişkarlarına ərməğan olaraq bir‐iki
nümunə verməyi, onların dilinin təmizliyini, gözəlliyi‐
ni, şirinliyini, dilimizi necə qorumalarını oxucuların
diqqətinə çatdırmağı lazım bildim.
Qurbani:
Başına döndüyüm ay qəşəng pəri,
Adətdir dərərlər yaz bənövşəni.
Və ya:
Ay ağalar, ay qazılar,
Yar yaman aldatdı məni.
Abbas Tufarqanlı:
Budur gəldi bahar fəsli,
Dağların lala vaxtıdır.
Və ya
Nə ağlarsan, nə sızlarsan,
Bir dərdi beş alan könlüm.
Aşıq Valeh:
Ay ana, bu bir cüt sonanın,
Hansına qurban mən olum.
Şəmkirli Hüseyn:
Yarın bağçasında üç gül açılıb,
Ağ gül, qırmızı gül, bir də sarı gül.
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Alı:
Yar yanında günahkaram,
Doğru sözüm yalan oldu.
Və ya
Gəşt eylədim, bu dünyanı dolandım,
Әllini keçirdim, yüzə nə qaldı.
Molla Cümə:
İsmi pünhan, niyə məndən küsübsən,
Dost mehriban ya bir olar, ya iki.
Aşıq Әləsgərdən nümunələr verməyə ehtiyac duy‐
madıq. Aşığın həm öz havalarını, həm də sözlərinə
bəstələnmiş mahnıları saymaqla qurtaran deyil: «Niyə
döndü», «Narın üz», «Dolanır», «Düşdü», «Gələndə»,
«Güləndam», «Güllü», «Müşkünaz», «Ola», «Öldürür»,
«Sarıköynək», «Telli», «Ceyran», «Xoş gəldin», «Mən»,
«Getmə, amandı», «Görürsənmi oğrun baxan gözəli»
belələrindəndir.
Aşıq Şəmşir poeziyası bu böyük sənətkarların yara‐
dıcılığından bəhrələnmiş, onların qaynar poeziya çeş‐
məsindən su içmiş, ürəklərə yol tapmış, ümumxalq
məhəbbəti yaranmışdır. Aşıq Şəmşir öz sələfləri kimi
sağlığında klassikləşən, aşıq sənətini inkişaf etdirən,
Göyçə‐Kəlbəcər aşıq mühitinin formalaşmasında xid‐
mətləri olan ustad aşıqdır.
Təsadüfi deyildir ki, Aşıq Şəmşir sələfləri olan az‐
man aşıqlar kimi, folklor üzrə dərsliklərə düşüb və
Universitetlərin müvafiq fakültələrində tədris olunur.
Aşıq Şəmşirin 1955‐ci ilin yayında Kəlbəcərdə se‐
vimli şairimiz Səməd Vurğunla görüşü hadisəyə çevril‐
di. Səməd Vurğun aşığın şairlik qabiliyyətini görüb onu
Bakıya dəvət etdi. Bakıda aşığa qeyri‐adi qayğı göstəril‐
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di. Aşığın Yazıçılar Birliyinə qəbul olunması gündəmə
gətirildi. Kitabı plana salındı. Səməd Vurğunun xahişi
ilə şair Osman Sarıvəlli aşığın yaradıcılığından mono‐
qrafiya yazmağa başladı. Lakin o, əvvəlcə aşığın yaradı‐
cılığı ilə yaxından tanış oldu və Şəmşirin 1959‐cu ildə
işıq üzü görən «Şeirlər» kitabına önsöz yazdı. Bundan
sonra aşığın «Qoşmalar» (1971), «Seçilmiş əsərləri» (1973),
«Dağ havası» (1979), «Şeirlər» (1980) kitabları çap olun‐
du. Bu böyük nailiyyət idi. Sağlığında bu qədər kitabı
çap olunan aşığa, demək olar ki, təsadüf edilmir. Bu
əsərlər Aşıq Şəmşirin aşıq‐şair kimi şöhrətlənməsinə gə‐
tirib çıxardı. Başqa bir yandan da tədqiqatçıların, xüsu‐
sən də folklorşünasların, musiqişünasların diqqətini cəlb
etdi. Monoqrafiyalar, məqalələr yazıldı, dərsliklərə sa‐
lındı. Lakin bu ənənənin əsasını Osman Sarıvəlli hələ
1973‐cü ildə yazdığı «Aşıq ürəkli şair, şair ürəkli aşıq
Şəmşir» monoqrafiyası ilə qoymuşdu.
Səməd Vurğunun xeyir‐duası və dəstəyi ilə böyük
sənət yoluna çıxan Aşıq Şəmşir şöhrətləndi. «Әməkdar
mədəniyyət xadimi» fəxri adına layiq görüldü.
Әlçatmaz zirvə olan Aşıq Әləsgəri çıxmaqla, heç bir
aşığın yaradıcılığına bu qədər əsər həsr olunmayıb.
Osman Sarıvəllidən sonra Məmməd Aslanın «Saxla
izini, dünya» (1989), «Dədə Şəmşir yaddaşlarda» (2000,
toplayıb tərtib edəni Qənbər Şəmşiroğlu), prof. Mürsəl
Həkimovun «Haqq aşığı Dədə Şəmşir» (monoqrafiya,
2004), Sədnik Paşayevin «Aşıq Şəmşirin poetik aləmi‐
nə səyahət» (2008), «Ünvanımız – Dədə Şəmşir» (2011,
toplayıb tərtib edəni folklorşünas alim Adil Cəmil), Sə‐
binə İsayevanın «Aşıq Şəmşirin poetikası» (monoqra‐
fiya, 2012), Cəmilə Çiçəyin «Kəlbəcərin saz qalası» (I
kitab, 2012) və «Arı çiçəyə gəlir» (II kitab, 2012) kitab‐
ları çap olundu. Deyilənlərdən əlavə Səbinə İsayeva
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«Aşıq Şəmşirin yaradıcılığı» mövzusunda namizədlik
dissertasiyası yazaraq uğurla müdafiə etmiş, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
Aşıq Şəmşirin ədəbi irsinə, saz‐söz sənətini dərin‐
dən bilən alimlər, şair və yazıçılar, saz‐söz sərrafları
çoxsaylı məqalələr həsr ediblər. İftixar hissi ilə M.Təh‐
masib, P.Әfəndiyev, M.Həkimov, V.Vəliyev, S.Paşa‐
yev, Ә.Eldarova, M.Qasımlı kimi ömrünü folklorumu‐
zun, aşıq sənət aləminin araşdırılmasına həsr edən,
Şəmşir yaradıcılığından yan keçə bilməyən alimlərimi‐
zin adlarını bu məqamda çəkmək istərdim. Aşıq Şəm‐
şirin həyatı və yaradıcılığına həsr olunan monoqrafi‐
yalar, elmi‐publisistik kitablar və məqalələr bu görkəm‐
li aşığın ozan‐aşıq sənətinin memarlarından biri olma‐
sından xəbər verir.
Adını çəkdiyimiz kitablarda və saysız‐hesabsız mə‐
qalələrdə Aşıq Şəmşirin həyatı, mühiti və poetik irsi
tədqiqat süzgəcindən keçirildiyindən burada ancaq
bir‐iki məsələdən söz açmaqla kifayətlənəcəyəm. Şəm‐
şir 1920‐ci ildə yediillik məktəbi bitirmişdi. Bu, o za‐
man üçün nəinki əyalətlərdə, hətta mərkəzlərdə belə
hər adama qismət olmurdu. Şəmşir aşıqlığı atası, şair‐
lik təbi olan, elmli, bilikli Ağdabanlı Qurbandan öyrən‐
mişdi. Klassik aşıq poeziyasını mükəmməl bilirdi, si‐
nədəftər idi. Bu münasibətlə bir şeirində yazırdı:
Şəmşirəm, Qurbanın nişanəsiyəm,
Böyük aşıqların dəftəriyəm mən.
Şəmşirin yaradıcılığında onun savad səviyyəsi özünü
qabarıq şəkildə göstərir:
Daşı şüşə edir, şüşəni ipək,
Neftdən qab‐qacaq, alovdan çiçək,
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Qumdan qızıl çəkir, torpaqdan çörək,
Gərdişin qüdrəti insan əlləri.
Bu misralar bir yandan dünyanın əşrəfi olan insa‐
nın nələrə qadir olduğundan xəbər verirsə, digər tərəf‐
dən də qüdrətli sənətkarın savad səviyyəsindən söz
açır. Aşıq Şəmşir bütün aşıq şeir şəkillərindən, o cümlə‐
dən də təcnisin bütün məlum növlərindən bol‐bol isti‐
fadə etmişdir.
Aşıq Şəmşirə həsr elədiyim «Aşıq Şəmşir haqqında
düşüncələrim» adlı məqaləmdə göstərmişdim ki, Aşıq
Şəmşirin Mikayıl Azaflı ilə aşıq poeziyasının ən çətin
və mürəkkəb janrı olan təcnislə deyişməsi aşıq yaradı‐
cılığında az təsadüf edilən hadisədir. Çünki tarixən
təcnis yaratmaq əsl sənətkarlıq nişanəsi hesab olun‐
muşdur. XVII əsrin qüdrətli söz ustası Xəstə Qasım
aşıq üçün təcnis yaratmağı «hünər göstərmək» anla‐
mında qəbul edirdi və deyirdi:
Nə alim işidi, nə də üləma,
Təcnis meydanının öz hünəri var.
Həqiqətən də, təcnis yaratmaq hər aşığa müyəssər
olmur. Çoxları məzmunu, mənanı formaya qurban ve‐
rirlər. Fikir versəniz, görərsiniz ki, Xəstə Qasımdan
üzü bu yana təcnis yazmaq deyil, bu işin çətinliyini nə‐
zərə çatdırmaq üçün «təcnis yaratmaq» ifadəsi işlənir.
Xoşbəxtlikdən Aşıq Şəmşirin təcnislərində forma‐məz‐
mun vəhdətdə olur:
Təbib qarşı gəlsə, sağalar yara,
İstər ağla, ya sızılda, ya zarı.
Qışın ömrü təslim olur bahara,
Çiçəklərdən bal çəkəcək yaz, arı…
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Aşıq Şəmşirin lirikasından onillər boyu tədqiqatçı‐
lar böyük məhəbbətlə söz açırlar.Ustad aşığın lirikası‐
nı: ictimai lirika, məhəbbət lirikası, təbiət lirikası kimi
bölərək ayrı‐ayrılıqda təhlil edirlər. İctimai və məhəb‐
bət lirikası başqa ustad aşıq‐şairlərdə də qabarıq şəkil‐
də özünü göstərdiyindən, Aşıq Şəmşirin məhəbbət li‐
rikasından söz açmaq istərdim. Mənə belə gəlir ki,
ömründə Kəlbəcəri görməyən adamın belə ustadın tə‐
biət lirikası ilə tanışlıqdan sonra gözləri önündə bu fü‐
sunkar diyarın təbiəti istedadlı bir rəssamın fırçasın‐
dan çıxan heyranedici rəsm əsəri kimi canlanacaqdır.
Həqiqətən də, Aşıq Şəmşirin təbiəti vəsf edən şeirlərini
oxuduqca heyran olmaya bilmirsən.
Yaz olanda bizim uca dağlarda,
Öpüşür gül‐çiçək, lalə, bənövşə.
Maralların, cüyürlərin gözündən
Utanıb qısılır kola bənövşə.
Və ya
Atam Dəlidağdı, İstisu anam,
Nəvə olub oğlum, qızım dağlara.
Doğrudur, mənim beş il bir yerdə oxuduğum,tələ‐
bə yoldaşım Әnvər Rzanın poeziyası vasitəsi ilə Kəlbə‐
cərin təbiəti barədə az‐çox təsəvvürüm var idi. Hətta
Әnvərin aşağıdakı misralarını aşıq havası üstündə
zümzümə etməkdən doymazdım:
Mərcanı çiyələk, gül dərə‐dərə,
Gəldim bir dərəyə, dərə nə dərə.
Mətləbdən uzaqlaşmayaraq çəkinmədən deyə bilə‐
rəm ki, aşıq sənətinin əlçatmaz zirvəsi Aşıq Әləsgər‐
dən sonra təbiətin gözəlliyini əks etdirən, orijinal lövhə‐
lər yaradan ən mahir sənətkar Aşıq Şəmşirdir. Güman
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edirəm ki, şair‐aşığın «Duman» şeiri deyilənlərə əyani
sübut ola bilər:
Döşlərdə bənzəyir boz sürülərə,
Dərəyə dolanda yatışır duman.
Hərdən qanadlanıb qalxır havaya,
Qara buludlara qatışır duman.
Çökür yer üzünə, öpür çəməni,
Torpaqda göyərdir yaşıl səməni,
Sulayıb oyadır tər yasəməni,
Nərgizin dadına yetişir duman.
Dəryadan doldurur piyaləsini,
Şehdə çimizdirir dağ laləsini,
Gizləyir meşənin şəlaləsini
Qovuşub əl‐ələ tutuşur duman.
Aşıqların I qurultayı ərəfəsində (5 may 1928) Ü.Hacıbəyli
«Aşıq sənəti» adlı çox maraqlı məqaləsində yazırdı:
«Aşıq ifaçılıq məharətini sxolastik mühitdə öyrən‐
mir; ona təmiz hava, yaşıl çəmən, çöl çiçəklərinin ətri,
uca dağlar, geniş tarlalar, quşların cəh‐cəhi, çayların şı‐
rıltısı ilham gətirir. Aşıq əsl azad rəssamdır». (Bax: Ü.Ha‐
cıbəyov. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Yazıçı», 1985, səh.206).
Aşıq Şəmşirin təbəit lirikasının haradan qaynaqla‐
naraq məftunedici olması Üzeyir bəyin «Aşıq sənəti»
məqaləsini oxuyandan sonra daha aydın başa düşülür.
Aşıq Şəmşir bütün aşıq şeir şəkillərində qələmini sı‐
namış, uğur qazanmış, saz‐söz pərəstişkarlarının qəlbin‐
də məskən salmışdır. XX əsr Azərbaycan aşıq poeziyası‐
nın görkəmli nümayəndəsi ustad Aşıq Şəmşir, ulu aşıq
sənətinə verdiyi töhfələr sayəsində bu müqəddəs sənə‐
tin memarları sırasında layiqli yerini tutmuşdur.
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DAHİLİK MӘRTӘBӘSİNDӘN
VİDA NӘĞMӘSİ *
Dünya ədəbiyyatına dəyərli töhfələr verən, adı fə‐
xarətlə çəkilən ədiblərin sırasında ABŞ yazıçıları Mark
Tven, Teodor Drayzer, Cek London, Vilyam Folkner,
Ernest Heminquey də vardır. Onların əsərləri Azər‐
baycan dilinə tərcümə olunduğundan oxucular və təd‐
qiqatçılar onları yaxşı tanıyırlar. Bu ədiblərdən ikisi –
V.Folkner (1949) və E.Heminquey (1954) Nobel müka‐
fatı laureatlarıdır. Təəssüf ki, ABŞ‐ın başqa Nobel müka‐
fatı laureatları Elton Sinkler (1930), O’Neil (1936), Perl
Bak (1938) və Con Steynbek (1962) barədə indiyə qə‐
dər azərbaycanlı oxucuların məlumatı, demək olar ki,
yox dərəcəsində olub. Azərbaycan Respublikasının Pre‐
zidenti İlham Әliyevin dünya klassikləri və Nobel
mükafatı laureatlarının əsərlərinin Azərbaycan dilinə
tərcüməsi və çapı barədə tarixi sərəncamından sonra
vəziyyət kökündən dəyişib. Bu mühüm sərəncamın
sayəsində Azərbaycanlı oxucular XX əsr ABŞ ədəbiy‐
yatının ən görkəmli simalarından biri, Nobel mükafa‐
tı laureatı Con Steynbekin (27.02.1902 – 20.12.1968)
yaradıcılığı ilə də tanış olmaq imkanı qazanmışlar.
Maraqlıdır ki, hələ uşaqlıqdan bədii ədəbiyyata böyük
maraq göstərən Con Steynbek 1919‐cu ildə ABŞ‐ın
________________
* Bax: Con Steynbek. Seçilmiş əsərləri. Önsöz. Bakı, «Şərq‐Qərb»,
2013, s. 5‐8.
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məşhur Stenford Universitetinə daxil olsa da, ədəbiy‐
yata aludəçilik universiteti tərk etməsinə gətirib çı‐
xarmışdı. Conun ixtisasca müəllimə olan anası Olivi‐
ya Hamilton oğlu haqqında demişdi: «O, ya dahi, ya
da avara olacaq».
Anasının ilk fikri doğru çıxdı. Con Steynbek iradə‐
si, istedadı, inadkar çalışqanlığı və zəhməti sayəsində
dahilik mərtəbəsinə yüksəldi.
Con Steynbek Amerika və dünya ədəbiyyatına, bir
çox dillərə tərcümə edilmiş iki möhtəşəm əsər – «Qəzəb
salxımı» və «Həyəcanlarımızın qışı» romanlarını bəxş
etmişdir. Bilmək maraqlıdır ki, Con Steynbek Nobel
mükafatına oxuculara təqdim olunan «Həyəcanlarımı‐
zın qışı» romanına görə layiq görülüb (həqiqət naminə
deyək ki, qərarda yazıçının «Qəzəb salxımı» və «Çarli
ilə səyahət» əsərləri də yüksək qiymətləndirilib).
«Həyəcanlarımızın qışı» romanını Azərbaycan dili‐
nə Con Steynbek yaradıcılığından namizədlik disser‐
tasiyası yazan və uğurla müdafiə edən mənim disser‐
tantım Müşfiq Babayev tərcümə etmişdir. Tərəddüd
etmədən deyə bilərik ki, M.Babayev Azərbaycanda
Con Steynbek yaradıcılığına dair tədqiqat aparan, ölkə‐
mizdə və xaricdə sanballı məqalələri və monoqrafiyası
çıxan ilk və hələlik yeganə araşdırıcıdır. ABŞ ədəbiy‐
yatında epoxa olan Con Steynbekin adıçəkilən iki ro‐
manının orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə olun‐
ması Azərbaycan‐ABŞ ədəbi əlaqələri yolunda atılan
mühüm addımdır. Güman edirəm ki, gələcəkdə görkəm‐
li yazıçının «Qızıl piyalə» (1929), «Gözəgörünməz Al‐
laha doğru» (1931), «Lacivərd örüş» (1933), «Tortilla
Flət» (1935), «Siçanlar və insanlar haqqında» (1937),
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«Tükənməz vadi» (1938), «Konserv sırası» (1944), «Mir‐
vari» (1945), «Azmış avtobus» (1947) kimi povest və ro‐
manları da Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək oxucula‐
rın ixtiyarına veriləcək. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, ya‐
zıçının «Mirvari» əsərini Manaf Süleymanov vaxtilə rus
dilindən Azərbaycan dilinə çevirərək çap etdirmişdi.
Yazıçının yaradıcılığının birinci mərhələsini təşkil
edən «Qəzəb salxımı» romanında xalq taleyi və «orta
amerikalı» kimi problemlər gündəmə gətirilir.
«Hə yə can la rı mı zın qı şı» ro ma nın da isə ya zı çı
bütövlükdə Amerika nəsri üçün səciyyəvi olan mühit
və şəxsiyyət probleminin tərkib hissəsi olan – «Ameri‐
ka həyat tərzi» məsələsini qələmə alır. Tədqiqatçıların
qənaətinə görə Con Steynbekin bu əsərləri Amerika
reallıqlarını əks etdirən, dağıdıcı təsir gücünə malik
bir ibrət güzgüsüdür. Yazıçının «Qəzəb salxımı» əsəri
ABŞ‐da kənd təsərrüfatında islahatların zəruriliyini or‐
taya qoymuş, çoxlarını bu barədə düşünməyə vadar
etmişdi. Bu romanda yazıçı iş tapmaq ümidilə bir yer‐
dən başqa yerə köç edən, aclıq, səfalət və işsizlikdən
əziyyət çəkən insanların iztirablı taleyini, faciəsini ürək
ağrısı ilə qələmə alaraq bəşəri fəlakət kimi təsvir etmiş‐
dir. Şübhəsiz, buna görədir ki, XX əsrin realist roman
ənənələrinin 30‐cu illərdəki ən mühüm əsərləri sırasın‐
da Con Steynbekin «Qəzəb salxımı» romanı xüsusi yer
tutur. Bu, o dövr idi ki, iqtisadi böhran dünyanı çulğa‐
mışdı. İctimai‐siyasi düşüncədə də, mənəviyyatda da
tənəzzül hökm sürürdü. Cəmiyyətin ədəbiyyata mara‐
ğı sürətlə azalmış, mühitdə ədəbi bir laqeydlik yer al‐
mışdı. Görkəmli Amerika yazıçısı V.Houels həmin illə‐
ri xatırlayaraq kədər və təəssüflə yazırdı ki, Amerika‐
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da ədəbiyyatla məşğul olmaq ciddi iş sayılmırdı. Bu iş
heç kimi maraqlandırmırdı ki, bu faydalıdır, yoxsa
yox. Biz ədəbiyyatçılar özümüzü elə göstərirdik ki, gu‐
ya biz də nəyəsə lazımıq, fəqət nə böyüklərin, nə də
uşaqların bizə ehtiyacı yox idi. Әdəbiyyat onlar üçün
dözülməli, lakin məşğul olmaq baxımından yararsız
bir əyləncə idi. (Sovet quruluşu dağıldıqdan sonra, ke‐
çid dövründə Azərbaycanda da eyni mənzərə müşahi‐
də olunurdu. Prezidentimizin məlum sərəncamı bu
baxımdan misilsiz əhəmiyyət kəsb edir.) Yəqin buna
görədir ki, Con Steynbekin «Qəzəb salxımı» o zaman
yazılsa da, yalnız 1939‐cu ildə işıq üzü gördü, həm də
kitabın ikinci işlənmiş variantı. Kitabın ikinci variantı‐
nı bitirəndə yazıçı xüsusi vurğulayırdı ki, bu kitabı
başqa kitablar yazılan kimi yazmayıb, həyatda necə
varsa eləcə, bəzək‐düzəksiz yazıb.
Con Steynbekin həyat həqiqətlərinə sədaqəti, «orta
amerikalı»nın faciəli taleyini tam çılpaqlığı ilə açıb
göstərməsi, kapitalizmin dayaqları olan bankirləri, sin‐
dikatları, sahibkar elitanı qəzəbləndirmişdi. Ölkənin
ictimai‐siyasi həyatında hadisə olan əsərin yayılması‐
na qadağa qoyulmuşdu. Bununla belə, «Qəzəb salxı‐
mı» öz işini görürdü. Әl‐əl gəzən əsər xalqın içərisində
üzüm salxımı təki tədricən yetişir, qəzəbin necə ətə, şi‐
rəyə‐zəhərə döndüyünü əks etdirirdi.
«Həyəcanlarımızın qışı» isə bütövlükdə Amerika‐
ya, onun faciələrinə, orta amerikalının həyat tərzinə,
onun yaşamaq uğrunda aramsız və amansız mübari‐
zəsinə həsr olunmuş sosial‐fəlsəfi romandır.
Fəlsəfi‐psixoloji tutumuna görə XX əsr Amerika ro‐
manının mükəmməl nümunəsi olan «Həyəcanlarımı‐
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zın qışı» insan, zaman, cəmiyyət və dünya haqqında
yazıçının fəlsəfi düşüncələrinin nəticəsidir. Bu prob‐
lemlər, ümumiyyətlə, Con Steynbek yaradıcılığının ana
xəttini təşkil edir. Bunu yazıçının 1962‐ci ildə Nobel
mükafatı təqdimatı mərasimindəki tarixi nitqindən də
görmək olur:
«Bizim böyük günahlarımızı və kədərlərimizi açıb
göstərmək yazıçının borcudur. Yazıçı bunun üçün məsu‐
liyyət daşıyır. Bundan başqa, yazıçıya insan gücünü, onun
qəlbinin və ruhunun böyüklüyünü – puç olmuş arzu və
ümidlərini, cəsarət, mərhəmət və sevgi uğrundakı fəda‐
karlığını göstərmək və vəsf etmək haqqı tanınmışdır».
Maraqlıdır ki, Con Steynbek yaradıcılığında Şərq
fəlsəfəsi və sufilik əsas yerlərdən birini tutur. Bu, sə‐
bəbsiz deyildir. Riçard Astro qeyd edir ki, Con Steyn‐
bek hələ otuzuncu illərdə, «Lacivərd örüş» hekayələri‐
ni yazdığı vaxtlarda Şərq və Asiya dinləri ilə ciddi şə‐
kildə maraqlanmağa başlamışdı.
Bu isə qədim yunanların «Günəş Şərqdən doğur»
və ya «İşıq Şərqdən gəlir» kəlamının doğruluğuna də‐
lalət edir. Deməli, bu işıq Con Steynbekin də qəlbini
nurlandırmış, ona dünya şöhrəti gətirən «Həyəcanları‐
mızın qışı» və «Qəzəb salxımı» kimi möhtəşəm əsərlə‐
rini yazmaqda yardımçı olmuşdur.
Maraqlıdır ki, Con Steynbekin bu romanlarını Azər‐
baycan ədiblərindən İsmayıl Şıxlı, Anar, Elçin, Әkrəm
Әylisli və başqalarının əsərləri ilə müqayisə etdikdə nə
qədər oxşar süjet və paralellərin üzə çıxdığının şahidi
oluruq.
Con Steynbek ABŞ və dünya ədəbiyyatı tarixinə iki
zirvəyə bənzər «Qəzəb salxımı» və «Həyəcanlarımızın
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qışı» romanları ilə daxil olmuşdur. Bu iki əsər təkcə
Steynbek yaradıcılığının deyil, ümumiyyətlə, ABŞ nəs‐
rinin nadir incilərindəndir. Tədqiqatçılar göstərirlər ki,
Con Steynbek XX əsrin 60‐cı illərinə qədər yazdığı
əsərlərinin heç birində «Qəzəb salxımı» səviyyəsinə
qalxa bilməmişdir. Lakin yazıçı 1961‐ci ildə çap etdir‐
diyi «Həyəcanlarımızın qışı» əsəri ilə o vaxta qədər
yüksələ bilmədiyi zirvəyə yüksəldi. Bu zirvə dünyanın
hər yanından göründü və cəmisi bir il sonra Nobel
mükafatına layiq görüldü.
«Həyəcanlarımızın qışı» az sonra dünyasını dəyi‐
şən yazıçının Amerika və dünya ədəbiyyatında son
sözü, vida nəğməsi idi.
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XALQIMIZA BAŞ UCALIĞI
GӘTİRӘN DİLÇİ ALİM*
Mirzə Kazımbəydən başlamış Azərbaycanda çox
görkəmli alimlərin yetişdiyini iftixarla qeyd edə bilə‐
rik. Lakin bəzi istisnalar olmaqla, onlar, əsasən, türko‐
logiya və rus dilçiliyi ilə məşğul olmuşlar. Fəxrəddin
Veysəllinin 1981‐ci ildə germanistika üzrə ilk filologiya
elmləri doktoru elmi dərəcəsi alması, özü də Lenin‐
qradda müdafiə etməsi böyük qələbə idi. Azərbaycan‐
lı tədqiqatçılara Qərbi Avropa dilləri üzrə filologiya elm‐
ləri doktoru elmi dərəcəsi almaq Sovet dönəmində ina‐
nılmaz iş idi. Ruslar xarici dillər üzrə azərbaycanlılara
yalnız metodika üzrə elmlər namizədi və doktoru ol‐
mağa rəvac verirdilər. Onun tələbəlik illəri və elmin
bu zirvəsinə qalxmaq üçün hansı maneələri dəf etdiyi
gözlərim önünə gəlir. Fəxrəddin müəllimin M.F.Axun‐
dov adına İnstitutun alman‐fransız dilləri fakültəsinə
daxil olduğu 1960‐cı ildə mən ingilis dili fakültəsinin
3‐cü kursunda oxuyurdum. Alman‐fransız dilləri fakül‐
təsində tələbələrin sayı hər kursda 25 nəfərə qədər
olurdu. Odur ki, fəal və istedadlı tələbələr tezliklə ta‐
nınırdılar. Məsələn, alman şöbəsində Yusif Xəlilov,
Hüseynağa Sadıxov, fransız şöbəsində Oktyabr Әmir‐
bəyov, Bilal İsmayılov, Çəmən Әliyeva və başqalarını
________________
* Bax: Fəxrəddin Veysəlli – 70. Böyük alim, böyük şəxsiyyət. Bakı,
«Mütərcim», 2013.
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göstərmək olar. Tezliklə Fəxrəddin də sayılıb‐seçilən
tələbələr sırasına qoşuldu. Mən institutu qurtarıb xari‐
cə getdim. Dörd il sonra doğma instituta dönəndə Fəx‐
rəddin müəllimin institutda işlədiyini gördüm. Sonra‐
lar görkəmli dilçi və ədəbiyyatşünas alimlər kimi tanı‐
nan Məmməd Qocayev, Rasim Mirzəyev, Cümşüd Әh‐
mədov və başqaları ilə tez‐tez toplaşardıq.
Elmi mübahisələr zamanı Fəxrəddin müəllimin
mühakimələri bəzən bizi düşünməyə vadar edirdi.
Fikirləşirdim ki, o, gələcəkdə beynəlxalq aləmə çıxa‐
caq alim olacaq. Fikrimdə yanılmamışdım. Elə o vaxt
istedadı onu bir çoxlarından fərqləndirirdi. Fəxrəd‐
din müəllimi fərqləndirən bir məqamı xüsusi qeyd
etmək istəyirəm. Fəxrəddin müəllim bəziləri kimi qı‐
nından çıxıb qınını bəyənməyən alimlərdən deyil. El‐
mi fəaliyyətini Azərbaycan xalqına xidmətdə görən
alimdir.
Bilənlər bilir ki, Fəxrəddin müəllim elmin bu zirvə‐
sinə yüksəlincə necə keşməkeşli, əzab‐əziyyətli yol keç‐
mişdir. Karl Marksın dediyi «ən ağır, ən daşlı‐kəsəkli,
əzab‐əziyyətli yol elm yoludur», sanki onun boyuna
biçilib. Gənclər üçün Fəxrəddin müəllim kimi elm
adamları nümunə məktəbi olmalıdır. Azərbaycan dili
və ədəbiyyatı üzrə bizə çox hörmətli Qulam Bağırov,
Hüseyn Bayramov, İsfəndiyar Cabbarzadə, Soltanpaşa
Vəliyev, Səməd Vurğundan xüsusi kurs aparan Xalq
şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadə dərs deyirdi. Ger‐
manistika üzrə zirvələr fəth edən professor Fəxrəddin
Veysəlli adını çəkdiyim müəllimlərimizin də zəhməti‐
ni yüksək dəyərləndirmişdir. Azərbaycan dilinə dair
elmi məqalələr, monoqrafiyalar yazmış, alman dilin‐
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dən Azərbaycan dilinə çox dəyərli elmi və bədii əsərlə‐
ri tərcümə etmişdir. Məşhur fonoloq N.Trubeskoyun
«Fonologiyanın əsasları» kitabını Azərbaycan dilinə
tərcümə edib. Ölkəmizdə germanistikanın əsasını qo‐
yan, əməyi layiqincə dəyərləndirilən bu yorulmaz ali‐
min yaradıcılığı xarici ölkələrdə də yüksək qiymətlən‐
dirilir və kitabları əcnəbi dillərdə çap olunur. Almani‐
ya və Türkiyədə çıxan monoqrafiyaları deyilənlərə əya‐
ni sübutdur. Professor F.Veysəlli dünyanın bir çox məş‐
hur universitetlərində məruzələrlə Azərbaycanı təmsil
etmiş, ölkəmizə şöhrət gətirmişdir. Onun alman, ingi‐
lis, rus və s. dilləri mükəmməl bilməsi müqayisəli təd‐
qiqatlar aparmasına yol açmışdır. Nəzəri dilçiliyin ak‐
tual problemlərinə həsr edilən ikicildlik «Dilçilik en‐
siklopediyası», beşcildlik «Struktur dilçiliyin əsasları»,
«Dil» adlı kitabları təsadüfi yaranmamışdır. Fəxrəddin
müəllimin rəhbərliyi və redaktorluğu ilə 2007‐ci ildən
çıxmağa başlayan «Azərbaycanda xarici dillər» jurnalı
nüfuzlu elmi məcmuəyə çevrilmişdir.
Fəxrəddin müəllimin elmi kadrların yetişməsində
də böyük rolu vardır. Məsləhətçiliyi ilə dörd elmlər
doktoru, rəhbərliyi ilə 40‐dan artıq elmlər namizədi
yetişmişdir. Onun Daşkənd, Tbilisi və Bakıda disser‐
tasiya (müdafiə) şuralarının üzvü (indi sədri) olması,
Ali Təhsil Nazirliyi nəzdində Avropa dilləri və ədə‐
biyyatı üzrə Elmi‐Metodiki şuraya rəhbərlik etməsi,
1994‐2001‐ci illər arası Azərbaycan Ali Attestasiya Ko‐
missiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü olması, hazırda
AMEA‐nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna rəhbər‐
lik etməsi, onun elmi səviyyəsindən və nüfuzundan
xəbər verir.
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Professor Fəxrəddin Veysəlli xalqımıza üzüağlığı
gətirən, ümumi dilçilik sahəsində nüfuzlu söz sahibi
olan alimimizdir. Doğru deyirlər ağac bar gətirdikcə
başını aşağı dikər. Nüfuzlu dilçi alim Fəxrəddin Vey‐
səlli olduqca sadə və təvazökar insandır. Elm fədaisi
Fəxrəddin Veysəlli fəxr edilməyə layiq alimdir. Heç
şübhəm yoxdur ki, onu yaxından tanıyanlar da mənim
kimi düşünür və adı gələndə qürur duyurlar.
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XALQIN VӘ
NӘSLİN İFTİXARI*
Vaxtilə Anarın ictimaiyyətin böyük marağına səbəb
olan «Sizsiz» əsərini oxuyanda incə bir məsələyə görə
ürəyimin dərinliyində ona etiraz etmişdim. Xalq şairi
Nigar Rəfibəylinin yubileyinə məqalə yazmaq arzum
gerçəkləşəndə, bu əvəzsiz, örnək əsəri yenidən oxu‐
dum və etirazımın səbəbini dərindən dərk etdim.
Ulu öndərimiz Heydər Әliyevin Gəncədə Xan ba‐
ğında Xalq şairi Nigar Rəfibəylinin abidəsinin açılışın‐
da iştirak etdikdən sonra seçicilər qarşısında çıxışında‐
kı bir məqam da mənə dayaq oldu. Öndərimiz dedi ki,
bu ailə Azərbaycana iki Xalq şairi, bir Xalq yazıçısı
bəxş etmişdir. Deməli, Rəsul Rza da, Nigar Rəfibəyli
də, elə Anar özü də xalqa məxsusdur, xalqın mənəvi
dəyəridir. Qəlbimdən qopan etiraz səsi də elə bununla
bağlı idi. Nigar xanım dünyasını dəyişəndə Mərkəzi
Komitə onun ikinci Fəxri xiyabanda dəfn olunması ba‐
rədə qərar qəbul etmişdi. Anar Vəfa Quluzadə vasitə‐
silə MK‐nin katibi Kamran Bağırova çatdırmışdı ki,
anam ya atamın yanında, ya da ümumi qəbiristanlıqda
– anası Cəvahir xanımın yanında dəfn olunacaq. Nə
Mərkəzi Komitə, nə də Anar öz qərarından döndü.
Anarı hardasa başa düşmək olardı. Rəsul Rza cəmisi
üç ay əvvəl dünyasını dəyişmişdi. Qəlbində yaralar hə‐
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 05.07.2013, s.3; «Әdəbiyyat qəzeti»,
06.07.2013, s.9.
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lə qövr eləyirdi. Bir də ki, sağlığında ehtiram qazanmış
insan dünyasını dəyişəndə harada torpağa tapşırılma‐
sından asılı olmayaraq, orada fəxri bir guşə yaranır.
Bununla belə, təəssüflə deməliyəm ki, sağlığında reji‐
min ucbatından bir çox məhrumiyyətlərə məruz qalan
Nigar xanım ümumxalq ziyarətindən də məhrum ol‐
du. Bu da Nigar xanımın keşməkeşli taleyindən gələn
qismət idi.
Bu gün çoxlarının bəxtəvər deyərək həsəd apardığı
Xalq şairi Nigar Rəfibəyli ömrünün yarıdan çoxunu
qorxu‐hürkü içərisində keçirib. Hətta Anar yazır ki,
anamın, bəlkə də, yeganə qayğısız, qorxusuz yaşadığı
illər yeddi yaşına qədər yaşadığı illərdir. Onun hələ
yeddi yaşı tamam olmamış bolşeviklər heç bir günahı
olmayan atası Xudadat bəyi suçlayaraq Nargin adasın‐
da güllələmişdilər. Ailə pərən‐pərən düşmüşdü. Xari‐
cə mühacir edən kim, sürgün edilən kim. Nigar Rəfi‐
bəyli xalq düşməninin qızı damğası ilə damğalanmış‐
dı. Müsadirə zamanı evlərindən «Günəş şərqdən do‐
ğub, şərqdən doğacaq» adlı şeir tapılıb. Nigar xanıma
məxsus olmayan şeiri onun adına çıxıblar. Şairin iste‐
dadı parlayan bir dövrdə ona qarşı kəskin hücumlar
başladı.Azərbaycanın partiya rəhbərlərindən biri Әli‐
heydər Qarayev Nigar xanıma qarşı təhqir və istehza
dolu məqalə yazmışdı. Məqalədə göstərmişdir ki, gu‐
ya o, bu şe ir də şi mal da kı la ra, so vet höku mə ti nə
«düşmən» münasibətini ifadə edib. Sanki bəzi şairlər
məqam gözləyirdilər. Nigar xanıma qarşı kampaniyaya
başladılar. İmza toplandı, şeirlər, məqalələr yazıldı.
Nigar xanımı işdən çıxardılar. Lakin Anarın yazdığı
kimi, həmin sənədə Cəfər Cabbarlı və Səməd Vurğun
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qol çəkməmişdilər. Az sonra Mikayıl Rzaquluzadə Ya‐
zıçılar Cəmiyyətinə Moskvadan məktub göndərərək
şeirin ona məxsus olduğunu təsdiqlədi. Bununla belə
bu hadisə Nigar xanımın gələcək yaradıcılıq taleyinə
əngəl törətdi. Bu onun istedadının qabağına hasar çək‐
mək kimi bir şey idi.
Maraqlıdır ki, «Günəş şərqdən doğub, şərqdən do‐
ğacaq» qədim yunanlara məxsus ifadədir.
Deyirlər, Nigar xanım az yazıb. Bunu biz Xalq yazı‐
çısı, akademik Mirzə İbrahimovun məqaləsində də, Na‐
zim İbrahimovun tərtib etdiyi «Rəsul Rza. Nigar Rəfi‐
bəyli» foto‐kitabına yazıdığı önsözdə də görürük. Anar
isə «Әslim, nəslim, əsrim» romanında bu məsələyə baş‐
qa rakursdan yanaşaraq yazır: «Onun (Nigar xanımın)
hər yazılmamış əsərinin, yaranmamış şeirinin günahı
bizdədir. Bizim hamımızda və bəlkə də, ən çox məndə.
Biz onun vaxtını qarət edirdik, yaradıcılığa aid olan his‐
lərini talan edirdik. Həmişə yanındaydıq, həmişə onu
fikirlərindən ayırırdıq, daxili dünyası ilə baş‐başa qal‐
mağa imkan vermirdik». Burada bir həqiqət var. Üç
övladı böyütmək, Rəsul Rzanın bir şair kimi ruhi rahat‐
lığını təmin etmək, fikir və qəlbini lüzumsuz qayğı və
həyəcanlardan qorumaq da onun payına düşürdü.
Lakin Nigar xanımın nisbətən az yazmasının əsl sə‐
bəbi başqa idi. Prof. Rafael Hüseynov yazır ki, Nigar xa‐
nımı az yazmaq zorunda qoyan nə məişət qayğıları idi,
nə də mətbəx divarları. İlk növbədə, siyasi hürkülər idi
ürəyindəkilərin onda birini üzə çıxarmağa qoymayan.
Yazmamaqla ərini də qoruyurdu.
Arxiv materialları göstərir ki, hətta 40‐cı illərin ikin‐
ci yarısında Nigar xanım və anası Cəvahir xanımın
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sürgün edilməsi gerçəkləşibmiş. Xoren Qriqoryanın
imzası ilə «hakimiyyətə düşmən münasibət bəslədik‐
lərinə görə» onların sürgün edilməsi barədə sənəd
M.C.Bağırovun dərkənarı üçün masasının üstünə qo‐
yulmuşdu. Sənəddə M.C.Bağırovun dərkənarı var: «Os‐
tavit», yəni «toxunmayın, qalsınlar».
Bununla belə Xoren Qriqoryanlar Nigar xanımı bir
an belə gözdən qoymurdular.
İlyas Әfəndiyevin xatirələrindən:
«… Kinostudiyada ssenari şöbəsinin rəisi işləyir‐
dim. Unudulmaz dostum rəhmətlik Mehdi Hüseyn də
studiyanın direktoru idi. Bir gün onun kabinetində
söhbət elədiyimiz vaxt təhlükəsizlik idarəsinin bir pol‐
kovniki bir kapitanın müşayiətilə içəri girib şən əhvali‐
ruhiyyə ilə salam verdi. «Bəlkə, direktorla məxfi işləri
var», – deyə fikirləşib otaqdan çıxdım. Onlar gedən‐
dən sonra Mehdinin kabinetinə getdim ki, görüm pol‐
kovnik nə üçün təşrif gətirmişdi. Mehdi mənalı təbəs‐
sümlə mənə baxaraq dedi: «Balam, bu polkovnik səni
hardan tanıyır? Deyirdi İlyasın kefi necədir?» Daha
Mehdiyə heç bir sual vermədim, ancaq ürəyimdə gizli
bir narahatlıq qaldı. Bir gün bacanağım, hərbi həkim,
polkovnik Әli Axundovu həmin polkovniklə dayanıb
söhbət eləyən gördüm. Sonra studiya əhvalatını baca‐
nağıma danışaraq dedim ki, o polkovnikdən soruşsun
görək məni hardan tanıyır. Bacanağım bunu soruşur.
Polkovnik gülüb deyib ki, «gəlsin İmran Qasımovun
qızının ad günündə Nigar xanım haqqında dediyi tos‐
tun mətnini İlyasa göstərim». Daha buna nə söz demək
olardı. İmran Qasımovun qızı Səidənin ad gününü ke‐
çirirdik. Mən həmin məclisdə Nigar xanım haqqında
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sağlıq demişdim. Mən ki hökumət əleyhinə, partiya
əleyhinə bir kəlmə də deməmişdim. Demək, həyatı za‐
hirən sakit keçən Nigar xanım «Dəniz qırağının» (təh‐
lükəsizlik orqanları nəzərdə tutulur) ciddi nəzarətin‐
dəymiş. Və yəqin ki, şairə də ürəyinin dərinliklərində
bunu bilirdi».
Təsəllini Dostoyevskinin kəlamında tapırıq: «Böyük
insanlar həmişə böyük iztirablar çəkməyə məhkum‐
durlar».
Nigar xanım məşəqqətli ağır günlərini gənclik dos‐
tu, görkəmli dilçi alim Nəzakət Ağazadəyə (AMEA‐nın
müxbir üzvü Әliheydər Orucovun həyat yoldaşı) həsr
etdiyi şeirdə real boyalarla, inandırıcı şəkildə verə bil‐
mişdir.
… Nə ata çörəyi yedik,
nə gördük qardaş sovqatı.
Qamçıladı bizi acı‐acı
sərt üzlü yetimlik həyatı.
… Ömrün çətin yollarında
Bizə yar oldu Әli, Rəsul.
Onlar açıq ürəkli,
qaynar məhəbbətli
gənclər idi.
O zamanlar bizimlə
ünsiyyət bağlamaq
Sadə sevgi deyil,
böyük hünər idi.
Xalq düşməninin qızı damğası ilə damğalanan Ni‐
gar xanım qorxudan suyu üfürə‐üfürə içən adamlar
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kimi şeirlərində sözləri çox diqqətlə seçirdi. İlhamının
qabağına sipər çəkməli olurdu. Heç şübhəsiz, buna
görədir ki, 1934‐cü ildə çıxan ilk «Şeirlər» adlı kitabın‐
dan başlamış 1957‐ci ilə qədər çıxan 10 kitabının ən iri
həcmlisi 64 səhifədən ibarətdir. Lakin ab‐hava dəyi‐
şəndən, sovet rejimi laxlamağa başlayandan sonra Ni‐
gar xanımın kitabları böyük həcmdə, həm də tez‐tez
işıq üzü görməyə başladı. «Şeirlər» (1959), «Dənizin
səsi gəlir» (1964), «Ana səsi» (1969), «İşıqlı dünyam»
(1969) və vəfatından bir il sonra çıxan «Həzin bir ax‐
şamda düşsəm yadına» (1982) və s.
Bu dövrdə Nigar xanımın tərcüməçilik fəaliyyəti də
çox məhsuldar olub. Onun Məhsətidən, Nizami Gən‐
cəvidən, A.Çexovdan, Herbet Uelsdən etdiyi tərcümə‐
lər oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Yaxşı ya‐
dımdadır, onun Uelsdən tərcümə etdiyi «Görünməz
adam» əl‐əl gəzirdi.
Nigar xanımın yaradıcılığı sovet ədəbiyyatının tə‐
şəkkül tapdığı illərdən başlamış və demək olar ki,
50 ildən artıq davam etmişdir. Onun poeziyasının ana
xəttini elə‐obaya, vətənə, xalqa, insana, təbiətə məhəb‐
bət təşkil edir:
Göy çəməni, axar suyu,
İlk baharı sevməsəydim,
Xoşbəxt ola bilərdimmi
İnsanları sevməsəydim?!
Şairin arzusu insanları, xüsusən də o vaxtlar kölə
vəziyyətində olan qadınları azad və xoşbəxt görmək
idi. Ana mövzusu Nigar xanımın yaradıcılığından qır‐
mızı xətt kimi keçir. Onun analarla bağlı şeirləri xüsu‐
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si tədqiqat mövzusudur. Şairin hər şeiri bir kəşfdir.
«Toy» adlı şeirə fikir verin:
Deyirlər ki, qısqanırsan,
anasan, əlbət
Oğlun bu gün toy eyləyib
səndən ayrılır.
Tapıntıya heyran olmamaq olmur:
Qoy cəbhələr ayırmasın
bizi övladdan,
Qoy aparsın oğulları
gözəl gəlinlər.
«Mətbəx şeirləri» silsiləsi də belədir. Bu şeirlər ədə‐
bi ictimaiyyət arasında böyük marağa səbəb olmuşdu.
Bu, ədəbiyyatımıza gətirilən yeni mövzu çaları idi:
Bütün günü yu, sil,
bişir‐düşür,
Birinin qismətinə
yüksək masa arxasında oturmaq,
Birinin qismətinə
qab‐qacaq yumaq düşür.
Nə zərər,
Bəzən yüksək məclislərdən
daha parlaq,
daha təmiz olur
Adi mətbəxlər...
Әslində, «Mətbəx şeirləri» şairin həyat, poeziya haq‐
qında düşüncələri idi.
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Aşağıdakı şeirdə olduğu kimi:
Ürək geniş olarsa,
xəyal dərin olarsa,
Nə arzular ölər,
nə fikir sönər.
Azərbaycan elminin korifeylərindən biri Nəsirəddin
Tusi elm və qələm sahiblərindən danışarkən xüsusi vur‐
ğulayırdı ki, elm və qələm sahiblərini yazdıqlarının çox‐
luğu ilə deyil, əməllərinin faydalılığı, əxlaqlarının saflığı
və özlərinin xeyirxahlığı ilə sınaqdan keçirmək lazımdır.
Bu hikmətli kəlam sanki Nigar xanımın həyatına və ya‐
radıcılığına işıq tutur. Nigar xanımın sadəliyi, arzuları‐
nın səmimiyyəti və təvazökarlığı da öz yerində:
Heykəl də qoymayın şairə vaxtsız,
Zaman sınağından qoy qalib çıxsın.
Nə oxucu ona söyləsin baxtsız,
Nə dövran uçurub heykəli yıxsın.
Qəlblərdə yaşasın onun heykəli,
Şeiri məşəl kimi illəri yarsın.
Gələcəyin xoşbəxt nəsillərinə
Әsrindən, dövründən salam aparsın.
Nigar xanımın poeziyası nəğmə qədər qəlbəyatan‐
dır. Çünki onun lirikası kövrək, ülvi duyğuları tərən‐
nüm edən yüksək poeziya nümunələridir.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr,
Bir il qədər uzun olur, neyləyim?!
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Bu ikicə misranın çəkisi, təsir gücü adamı heyran
edir. Odur ki, Nigar xanımın poeziyasının cazibə dai‐
rəsindən çıxmaq olmur.
Burada bir məsələdən də söz açmaq yerinə düşərdi.
Mənə belə gəlir ki, son illərdə Güney Azərbaycan‐
da nəğməyə çevrilən, oxunanda insanı haldan‐hala sa‐
lan «Ayrılıq» mahnısının sözləri Nigar xanımın «Ayrı‐
lıq» şeirinin təsiri altında yazılıb:
Mən ki doymamışdım heç vüsalından,
Mənə zülm eylədi yaman ayrılıq.
Nə olaydı bir gün durub yuxudan
Görəydim ki, olub yalan ayrılıq.
Saf məhəbbət, qadın səadəti, övlad, vətən sevgisi
və s. Nigar Rəfibəyli poeziyasının qayəsinə çevrilmiş‐
di. Nigar Rəfibəyli respublikamızda Mirvarid Dilbazi‐
dən sonra Xalq şairi adına layiq görülən ikinci qadın
şairimizdir. O, eyni zamanda «Әməkdar mədəniyyət
işçisi» adına layiq görülüb (1967).
Bakıda yaşadığı küçə, Gəncədə oxuduğu məktəb,
onun adını daşıyır. Gəncənin ən səfalı yerində – Xan
bağında abidəsi ucaldılıb.
Göründüyü kimi, Nigar xanımın əzablı, keşməkeşli
tale yolunun sonu işıqlı oldu. Təsadüfi deyildir ki, o,
son kitablarından birini «İşıqlı dünyam» adlandırıb.
Bu gün poeziyamızı Nigar xanımsız təsəvvür etmək
çətindir. Onun poeziyası həmişəyaşar və təkrarsızdır.
Odur ki, Nigar Rəfibəylinin yaradıcılığı həmişə qələm
sahiblərinin və ədəbiyyatşünasların diqqət mərkəzində
olub. Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyn,
Әli Kərim, Mirvarid Dilbazi, İlyas Әfəndiyev, Mikayıl
Rzaquluzadə, Әzizə Cəfərzadə, Gülrux Әlibəyli, Rafael
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Hüseynov, Әliağa Kürçaylı, Abbas Zamanov, Balaş Azə‐
roğlu, Hüseyn Abbaszadə, Nəbi Xəzri və başqaları onun
yaradıcılığına sanballı məqalələr həsr etmişlər.
Nigar xanıma həsr olunan saysız‐hesabsız şeirlər,
onun təsiri altında yazılan poeziya nümunələri şairin
böyük nüfuzundan xəbər verir. Baxmayaraq ki, za‐
manında repressiyaya məruz qalmış nəslin nümayən‐
dəsi olan Nigar xanımı aşağılayanlar az deyildi. Lakin
o, təzyiqlərə mətanətlə sinə gərdi. Nə yaxşı ki onun ta‐
le yolunda Rəsul Rza dayanmışdı. Həyatdan, quruluş‐
dan küskün, ürəyi nisgilli Nigar xanıma o vaxt arxa
olmaq, həqiqətən də, qəhrəmanlığa bərabər idi. Rəsul
Rza sovet rejiminin qəddarlığı tüğyan elədiyi 1937‐ci
ilin fevralında, hətta Nigar xanımla ailə həyatı qur‐
maqdan belə çəkinmədi. Şairin bu addımı ona başuca‐
lığı gətirmiş, ictimaiyyət arasında onun qorxmazlığı,
cəsarəti, mərdliyi barədə fikir formalaşmışdı. Bu, Ni‐
gar xanımın böyük ehtiramına, tükənməz məhəbbəti‐
nə səbəb olmuş, duyğuları, hisləri ölməz poeziya mis‐
ralarına çevrilmişdi:
Sən olmasan baharın,
yazın ətri olmazdı.
Sən olmasan bir dünya
sevinc belə çox azdı.
Baharın çiçəkləri
açıb‐solmasın sənsiz.
Ömrüm sənsiz olmasın,
şeirim olmasın sənsiz.
Nigar xanım bu ölümsüz sətirləri yazanda sanki
şair fəhmi ilə duymuşdu ki, elə belə də olacaq. O, Rə‐
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sul Rzadan cəmi üç ay sonra, 1981‐ci il iyulun 9‐da
dünyasını dəyişdi. Ömür‐gün yoldaşının ölümündən
xəbərsiz getdi. Anar, Fidan və Təranə bu ağır xəbəri
analarına çatdırmağı rəva görmədilər.
Dahi Hötenin məşhur kəlamı var: «Yalnız ata oğlu‐
nun istedadına paxıllıq etmir». Sağlığında Nigar xanı‐
mın paxıllığını çəkən, ona qibtə edən, qapısına daş
atanlar çox olmuşdur. Lakin Xalq şairi Bəxtiyar Va‐
habzadə demişkən, onlar nə murada yetdi, nə kama
çatdı. Onlardan toz izi qədər də bir şey qalmadı. Şanlı
bir nəslin yadigarı olan Nigar Rəfibəyli isə gözəl poe‐
ziyası, ziyalılığı, yüksək mədəniyyəti və şəxsiyyətinin
aliliyi ilə insanların qəlbinə yol tapdı, xalqın sevimlisi‐
nə çevrildi.
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NİGAR RӘFİBӘYLİNİN KEŞMӘKEŞLİ
HӘYATI VӘ YARADICILIQ YOLU*
Nə yaxşı ki, ölkə başçısının sərəncamları əsasında
yaradıcı adamların yubileyləri layiqincə, toy‐bayram
kimi keçirilir, konfranslar, elmi sessiyalar təşkil edilir.
Yazıçı və şairlərin yaradıcılığına təbii bir maraq oyanır.
Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda üzvü olduğum
Elmi şurada Xalq şairi Nigar Rəfibəylinin anadan ol‐
masının 100 illiyi ilə əlaqədar çapa təqdim etdiyim bu
məruzəyə hazırlaşanda, bir çoxunun nəğməyə çevrilə‐
rək dillər əzbəri olan şeirlərini yenidən nəzərdən ke‐
çirdim və qəribə bir mənzərə ilə üzləşdim. Bir daha
kəşf etdim ki, poeziya insanın hər yaş dövründə bir
cür anlaşılır, duyulur, ayrı cür dərk edilir. Poeziyanın
ölməzliyi bundaymış. Buymuş onun möcüzəsi. Buy‐
muş onun həmişəyaşarlığı. Bənzərsiz aləm, canlı və
zərif xilqət olan poeziyanı onun daxilində olan doğru‐
luğa və saflığa görə oxuyur və sevirik.
Məna və dəyərinə görə lirik əsər heç şeydən, heç
kimdən asılı olmur. O özü bütün fikir kamilliyindən
ibarət olan bir aləmdir. Nigar xanımın ölməz poeziyası‐
nı yenidən oxuduqca özümü bu aləmdə hiss etdim. Hə‐
qiqətən də, Nigar xanımın poeziyası zərif duyğular alə‐
midir. İntellektual səviyyəsi ilə seçilən Nigar Rəfibəyli‐
nin poeziyası təkrarsızdır.
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 01.11.2013.
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Nigar Rəfibəyli o taylı‐bu taylı Azərbaycanımızın
Xalq şairi adına layiq görülən üç qadın şairəmizdən bi‐
ridir. Nigar xanıma qədər bu fəxri ada Mirvarid Dilba‐
zi və Hökumə Billuri layiq görülmüşdülər.
Nigar Rəfibəylinin xidmətləri Sovet quruluşu laxla‐
mağa başlayandan sonra qiymətləndirilməyə başladı.
Azərbaycanın Әməkdar mədəniyyət işçisi adına layiq
görüldü. «Şərəf nişanı» ordeni ilə təltif edildi. Dalba‐
dal kitabları, tərcümə əsərləri çıxmağa başladı. Bu, çox‐
larının bəxtəvər deyərək ona həsəd aparmasına, hətta
paxıllığını çəkməsinə səbəb oldu. Bu, təbii haldır. İste‐
dadlı adamlara həsəd aparanlar çox olub və olacaqdır.
Alman filosofu Höte təsadüfi demirdi: «Yalnız ata oğ‐
lunun istedadına paxıllıq etmir».
Vaxtın yaddaşı zəif və unutqan olur. Çoxları unut‐
muşdular ki, Nigar xanımın həyat və yaradıcılığı necə
əzab‐əziyyətli, ağrılı‐acılı, daşlı‐kəsəkli, keşməkeşli
olub. Nigar xanım cəmisi 68 il ömür sürüb (1913‐1981).
Lakin bu illərin yarıdan çoxunu qorxu‐hürkü içərisin‐
də yaşayıb. Onun iztirabları 7 yaşından başlayıb. 1919‐cu
ildə onun atasını – Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrahı
Xudadat bəyi heç bir günahı olmadan bolşeviklər suç‐
layaraq Bakıya etap etmiş, Nargin adasında güllələ‐
mişdilər. Nigar xanımın iki qardaşından biri Türkiyə‐
yə, biri isə Rusiyaya mühacir etmişdi. Evləri müsadirə
edilən balaca Nigar və anası Cəvahir xanım ağır günlər
keçirirdilər. Hətta qohum‐qonşu belə «xalq düşməni»
damğası ilə damğalanan ailəyə kömək etməkdən belə
çəkinir. Onların həyatını Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
qızı Sara xanımın 60‐cı illərə qədər gözümüzün qaba‐
ğında keçən acınacaqlı həyatı ilə müqayisə etmiş ol‐
saq, gerçəklik bizi dəhşətə gətirər.
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Az sonra Cəvahir xanımla Nigarı Bakıya sürgün edir‐
lər. Nigar artıq şeirlər yazırdı. İlk şeiri 1928‐ci ildə çap
olunmuşdu. 1930‐cu ildə Bakıda Pedaqoji Texnikumu
bitirir. Daim nəzarətdə olan ailənin evini yoxlayanda
çeksitlərin əlinə «Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğa‐
caq» şeiri keçir*. Mikayıl Rzaquluzadəyə məxsus bu
şeir gənc şairəyə qarşı amansız hücumlara əsas verir.
Buna siyasi rəng verirlər. Әslində, bu yunan kəlamıdır.
Şairənin istedadının parladığı bir dövrdə haqqında
tənqidi məqalələr yazılır. Cəfər Cabbarlı və Səməd
Vurğunu çıxmaqla bir çoxları onu «ifşa edən» sənədə
qol çəkirlər.
Nigar xanımı işdən çıxarırlar. Ana‐bala ağır vəziy‐
yətə düşürlər. Mikayıl Rzaquluzadə Moskvadan Yazı‐
çılar Cəmiyyətinə məktub göndərərək «Günəş şərq‐
dən doğub, şərqdən doğacaq» şeirinin ona məxsus ol‐
duğunu təsdiq etsə də, olan olmuş, keçən keçmişdi. Bu
hadisə Nigar xanımın istedadının qabağına hasar çək‐
mək kimi bir şey idi.
Deyirlər, Nigar xanım az yazıb. Anar bütün günahı
ailənin üzərinə götürür.
Burada bir həqiqət var. Üç övladı dünyaya gətirmək,
böyütmək, Rəsul Rzanın bir şair kimi ruhi rahatlığını tə‐
min etmək, fikir və qəlbini lüzumsuz qayğı və həyəcan‐
lardan qorumaq da Nigar xanımın payına düşürdü. La‐
kin Nigar xanımın nisbətən az yazmasının səbəbi nə
məişət qayğıları idi, nə də mətbəx divarları. Siyasi
________________
* «Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq» şeirinə siyasi don
geydirirlər. Guya gənc şairə Sovet quruluşuna qarşı çıxıb. Әslində,
«Günəş şərqdən doğur» və ya «İşıq şərqdən gəlir» qədim yunanlara
məxsus ifadədir.
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hürkülər idi. O, ürəyindəkiləri üzə çıxarmamaqla ərini
də qoruyurdu.
Arxiv materialları göstərir ki, hətta 40‐cı illərin ikin‐
ci yarısında Nigar xanım və anası Cəvahir xanımın
sürgün edilməsi gerçəkləşibmiş. Xoren Qriqoryanın
imzası ilə «hakimiyyətə düşmən münasibət bəslədik‐
lərinə görə» onların sürgün edilməsi barədə sənəd
M.C.Bağırovun dərkənarı üçün masasının üstünə qo‐
yulmuşdu. Sənəddə M.C.Bağırovun dərkənarı var: «Os‐
tavit», yəni «toxunmayın, qalsınlar».
Bununla belə Xoren Qriqoryanlar Nigar xanımı bir
an belə gözdən qoymurdular.
Azərbaycan elminin korifeylərindən biri Nəsirəd‐
din Tusi elm və qələm sahiblərindən danışarkən xüsu‐
si vurğulayırdı ki, elm və qələm sahiblərini yazdıqları‐
nın çoxluğu ilə deyil, əməllərinin faydalılığı, əxlaqları‐
nın saflığı və özlərinin xeyirxahlığı ilə sınaqdan keçir‐
mək lazımdır. Bu hikmətli kəlam sanki Nigar xanımın
həyatına və yaradıcılığına işıq tutur. Nigar xanımın sa‐
dəliyi, arzularının səmimiyyəti və təvazökarlığı da öz
yerində:
Heykəl də qoymayın şairə vaxtsız,
Zaman sınağından qoy qalib çıxsın.
Nə oxucu ona söyləsin baxtsız,
Nə dövran uçurub heykəli yıxsın.
Qəlblərdə yaşasın onun heykəli,
Şeiri məşəl kimi illəri yarsın.
Gələcəyin xoşbəxt nəsillərinə
Әsrindən, dövründən salam aparsın.
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Nigar xanımın poeziyası nəğmə qədər qəlbəyatan‐
dır. Çünki onun lirikası kövrək, ülvi duyğuları tərən‐
nüm edən yüksək poeziya nümunələridir.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr,
Bir il qədər uzun olur, neyləyim?!
Bu ikicə misranın çəkisi, təsir gücü adamı heyran
edir. Nigar xanımın poeziyasının cazibə dairəsindən
çıxmaq olmur.
Odur ki, görkəmli və tanınmış bəstəkarlarımız Ni‐
gar xanımın poeziyasından qədərincə bəhrələnmişlər.
Fikrət Әmirov, Səid Rüstəmov, Tofiq Quliyev, Po‐
lad Bülbüloğlu, Emin Sabitoğlu, Cavanşir Quliyev və
başqaları Nigar xanımın şeirlərinə insanı haldan‐hala
salan mahnılar bəstələmişlər. Zeynəb Xanlarovanın
«Dağları duman alanda», Akif İslamzadənin «Ala göz‐
lüm», Xədicə Abbasovanın «Aman ayrılıq» və başqala‐
rının oxuduqları mahnılar indinin özündə belə ən çox
sevilən bəstələrdəndir.
Nigar xanım məşəqqətli ağır günlərini onunla eyni
taleyi yaşamış gənclik dostu, görkəmli dilçi alim Nəza‐
kət Ağazadəyə (AMEA‐nın müxbir üzvü Әliheydər
Orucovun həyat yoldaşı) həsr etdiyi şeirdə real boya‐
larla, inandırıcı şəkildə verə bilmişdir.
… Nə ata çörəyi yedik,
nə gördük qardaş sovqatı.
Qamçıladı bizi acı‐acı
sərt üzlü yetimlik həyatı.
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… Ömrün çətin yollarında
Bizə yar oldu Әli, Rəsul.
Onlar açıq ürəkli,
qaynar məhəbbətli
gənclər idi.
O zamanlar bizimlə
ünsiyyət bağlamaq,
Sadə sevgi deyil,
böyük hünər idi.
Onu da deyim ki, Rəsul Rzanın cəsarəti və sevgisi
ona başucalığı gətirmiş, ictimaiyyət arasında onun
qorxmazlığı, mərdliyi barədə fikir formalaşmışdı. Ara‐
dan 100 ilə yaxın vaxt keçsə də, Rəsul Rzanın bu addı‐
mı unudulmur. Nümunə olaraq qalır.
Bu günlərdə Nigar Rəfibəylinin 100 illik yubileyi
münasibəti ilə Türkiyədə «Ala gözlüm» adlı kitabı çı‐
xıb. Kitaba Avrasiya Yazarlar Birliyinin sədri Yaqub
Öməroğlu maraqlı önsöz yazıb. Bu yazıda iki məsələ
diqqətimi çox çəkdi və məni sevindirdi. Məqalədən
məlum olur ki, hələ o vaxtlar Nigar Rəfibəylinin şeirlə‐
rinə bəstələnmiş «Ala gözlüm», «Dağları duman alan‐
da», «Әsən yellər» kimi məşhur mahnılar Türkiyə ra‐
diosunda tez‐tez səsləndirilirmiş. Lakin onları «Qars
türküsü» adı ilə verərmişlər ki, sovetlər bir oyun çı‐
xartmasınlar. Ön sözdə Yaqub Öməroğlunun etirafı da
səmimi görünür:
«İllər sonra bizi başqa dünyaya aparan bu misrala‐
rın da azərbaycanlı şair Nigar Rəfibəyliyə aid olduğu‐
nu öyrənəcəkdim.
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Sevdiyim şeirlərin müəllifi olaraq tanıdığım Nigar
Rəfibəylini həyatı haqqında öyrəndiklərimdən sonra o
mənim könül dünyamda narın, titrəyərək baxdığım
kristal bir abidəyə çevrildi. Hətta bəzi dostlar məni an‐
lamaqda çətinlik çəkəcəklər, amma Nigar xanımın hə‐
yat yoldaşı və Azərbaycanın böyük şairi Rəsul Rzanı
ən çox Nigar xanımla evləndiyi üçün sevdim».
Burada bir məsələni də demək zorundayam.
Vaxtilə Anarın ictimaiyyətin böyük marağına səbəb
olan «Sizsiz» əsərini oxuyanda incə bir məsələyə görə
ürəyimin dərinliyində ona etiraz etmişdim. Xalq şairi
Nigar Rəfibəylinin yubileyinə məqalə yazmaq arzum
gerçəkləşəndə bu əvəzsiz, örnək əsəri yenidən oxu‐
dum və etirazımın səbəbi daha da aydın oldu.
Ulu öndərimiz Heydər Әliyevin Gəncədə Xan ba‐
ğında Xalq şairi Nigar Rəfibəylinin abidəsinin açılışın‐
da iştirak etdikdən sonra seçicilər qarşısında çıxışında‐
kı bir məqam da mənə dayaq oldu. Öndərimiz dedi ki,
bu ailə Azərbaycana iki Xalq şairi, bir Xalq yazıçısı
bəxş etmişdir. Rəsul Rza da, Nigar Rəfibəyli də, elə
Anar özü də xalqa məxsusdur, xalqın mənəvi dəyəri‐
dir. Qəlbimdən Anara qarşı qopan etiraz səsi də elə
bununla bağlı idi. Nigar xanım dünyasını dəyişəndə
Mərkəzi Komitə onun ikinci Fəxri xiyabanda dəfn olun‐
ması barədə qərar qəbul etmişdi. Anarın fikri fərqli idi:
«Anam ya atamın yanında I Fəxri xiyabanda, ya da
ümumi qəbiristanlıqda – anası Cəvahir xanımın yanın‐
da dəfn olunacaq». Anarı hardasa başa düşmək olardı.
Rəsul Rza cəmisi üç ay əvvəl dünyasını dəyişmişdi.
Qəlbində yaralar hələ qövr eləyirdi. Bir də ki, sağlığın‐
da ehtiram qazanmış insan dünyasını dəyişəndə hara‐
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da torpağa tapşırılmasından asılı olmayaraq, orada
fəxri bir guşə yaranır. Bununla belə, təəssüflə deməli‐
yəm ki, sağlığında rejimin ucbatından bir çox məhru‐
miyyətlərə məruz qalan Nigar xanım ümumxalq ziya‐
rətindən də məhrum oldu. Bu da Nigar xanımın keş‐
məkeşli taleyindən gələn qismət idi. Təsəllini onda ta‐
pırıq ki, Bakıda yaşadığı küçə, Gəncədə oxuduğu mək‐
təb şairənin adını daşıyır. Gəncənin seyrangahı Xan
bağında abidəsi ucalır. Hər gün yüzlərlə Gəncə sakini
və qonaqlar onu ziyarət edirlər.
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BAYATILAR FOLKLORDA
VӘ YAZILI ӘDӘBİYYATDA*
Məhəmməd Әmaninin, Sarı Aşığın zamanında folk‐
lorumuzun və yazılı ədəbiyyatımızın çələnginə çevri‐
lən bayatılar XX əsrin I yarısında zamanı keçmiş janr
hesab edilməyə başlamışdı. Odur ki, şairlərimizin ya‐
radıcılığında bu janra önəm verilməmişdi. Hətta xalq
arasından toplanmış bayatıların çapı da nadir hallarda
işıq üzü görürdü. 1925‐ci ildə bayatılar «Maanilər» adı
altında çap olunub. 1938‐ci ildə Hümmət Әlizadə
«Azərbaycan bayatıları» kitabını buraxıb. 1943‐cü ildə
isə M.Təhmasibin «Bayatılar» kitabı Mehdi Hüseynin
sanballı giriş məqaləsi ilə çap edilib.
Lakin XX əsrin 2‐ci yarısında bayatılar həm topla‐
nıb nəşr olunmağa, həm də tədqiq olunmağa başladı.
Folklor üzrə dərsliklər yazıldı. Dərsliklərdə bayatılara
geniş yer ayrıldı. Ali məktəblərdə tədris olundu.
Bu dövr bir də onunla əlamətdar oldu ki, şairləri‐
miz bayatı yazmağa başladılar. Maraqlıdır ki, bu sahə‐
də ilk addımı Azərbaycanda sərbəst şeir məktəbinin
banisi, Xalq şairi Rəsul Rza atdı. Heç şübhəsiz, Rəsul
Rzanın bu janra müraciət etməsində Kərkük bayatıla‐
rının rolu və təsiri böyük olmuşdur. Məsələ burasın‐
dadır ki, Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qa‐
________________
* Bax: Әli Rza Xələfli. Bir bayatı çağırdım. Önsöz. Bakı, Xəzər Uni‐
versitetinin nəşriyyatı, 2013, s. 5‐10.
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sımzadə 1959‐cu ildə Kərbəlada dahi Füzulinin qəbrini
və Kərkükdə şairin nəvə‐nəticələrini ziyarət edərkən
təsadüfən kitab dükanında şairin əlinə Әta Tərzibaşı‐
nın «Kərkük xoyratları və maniləri» kitabı keçir. Rəsul
Rza yazırdı: «Kitabı vərəqlədikcə daxili bir həyəcan‐
dan bağrım qəhərlənir, ürəyim quş kimi çırpınır, si‐
nəmdən çıxmaq istəyirdi».
Şair hiss və həyəcanının səbəbini sonralar bir dis‐
sertasiya işinə bərabər «Uzaq ellərin yaxın töhfələri»
elmi‐publisistik əsərində izhar etdi. Şairin bu əvəzsiz
əsəri birgə çap etdirdiyimiz «Kərkük bayatıları» (1968)
kitabını bəzədi, onun dəyərini artırdı. Ancaq bu elmi‐
tədqiqat əsərini yazmaqla şairin ürəyi sakitləşmədi.
Özü bayatılar yazmağa başladı və 1964‐cü ildə «Aşıq
Yanıqlı bayatıları» işıq üzü gördü. 1980‐ci ildə isə şai‐
rin «Yaralı Kərkükün bugünlü xoyrat və maniləri» əsə‐
ri yayımlandı. 1981‐ci ildə dünyasını dəyişən Rəsul
Rza sanki İraqın, xüsusən də Kərkükün bu gününü
görüb. Deməli, şairlər hissiyyatla, duyumla gələcəkdə
baş verəcək hadisələri görə bilirlər. «Yaralı Kərkükün
bugünlü xoyrat və maniləri» deyilənlərə dayaq olur:
Bağdaddan karvan gəlir,
Dərdli, pərişan gəlir.
Kimlər qurban kəsilib,
Sularım al‐qan gəlir.

Kərkükün baş qalası,
Divarı daş qalası.
Ölü ana yanında
Tökür qan‐yaş balası.

Azərbaycanda xoyratlardan ilhamlanaraq bayatı jan‐
rına müraciət edən şairlərdən biri də Hüseyn Kürdoğ‐
ludur. Şairin min bayatını içinə alan və «Min bir baya‐
tı» (1992) adlandırılan kitabında, hətta «Yolları daşlı
Kərkük» bölümü vardır.
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El sözü urvat imiş,
Qənd imiş, nabat imiş.
Bayatının bacısı
Kərkükdə xoyrat imiş.

Sovu yox;
Qılıncımın sovu yox.
Minmişəm qəm atına
Başında cilovu yox.

Hüseyn Kürdoğlunun «Yurduma qurbandır sözüm»
(2005) adlı 512 səhifəlik kitabında da xoyratlar çoxluq
təşkil edir. Şairin bayatı‐xoyrat janrında yazılmış iki
poeması da vardır: «Aşıq və Yaxşı» (1997) və «Tovu‐
zum mənim, Oğuzum mənim» (1998).
Görkəmli etnoqraf alimimiz, akademik, yazıçı və
şair Teymur Bünyadovun da ikicildlik «Bayatılar» ki‐
tabı vardır. Bütün bunlar bu qədim janra olan münasi‐
bətin köklü şəkildə dəyişdiyini göstərir.
Şair, publisist, bir çox poema, şeir topluları, mono‐
qrafiya və roman müəllifi Әli Rza Xələflinin də qələmini
bayatı janrında sınamısı maraq doğurur. Onun «Bayatı
çələngi» adlı kitabının əlyazmasını vərəqlədikcə göz
önündə vətən xəritəsi, onun dağları, çayları, obaları,
gözəl Qarabağı, Cəbrayılı, Füzulisi, Ağdamı, Şuşası
və s. canlandı. Hər şeydən əvvəl, onu deyim ki, şair or‐
taya bayatı janrının tələblərinə tam cavab verə biləcək
bir əsər qoymuşdur. Әli Rza Xələflinin əsərində bayatı‐
ların əvvəlinə «Әziziyəm», «Mən aşıq», «Aşıq» kimi
sözlərin artırılmasına təsadüf edilmir.
Yalnız iki bayatıda (s.40) «Eləmi» artırma sözə rast
gəlinir. Təbii ki, bu doğru deyildir. Bayatıda əsas şərt
reallıqdır. Epik növdə xalqın dilək və arzuları müəy‐
yən əfsanəvi ünsürlərlə qarışdığı halda, bayatılarda ar‐
zu‐dilək real ünsürlərdən ibarət olur. «Bayatı çələngi»
tamamilə real ünsürlərdən ibarət bir əsərdir. Hər bi‐
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rində bir dünya fikir olan bayatıları fərqləndirən başlı‐
ca cəhət hər birinin ayrı‐ayrılıqda bitkin bədii əsər ol‐
masında, məna ilə fəlsəfi fikrin yığcam, əxlaqi və icti‐
mai anlamların dərin olmasındadır. Әsər bu baxımdan
da qənaətbəxşdir. Әsərdə toponimlərdən yerli‐yerin‐
də, bol‐bol istifadə olunması da əsərin bədii və elmi
dəyərindən xəbər verir. Burada, hətta Savalan da Kər‐
kük də var.
Şairlərimizin dağlara çoxsaylı qoşmalar həsr etdiyi,
dağları vəsf etdiyi məlumdur.
Әli Rza Xələflinin «Bayatı çələngi» əsərində də dağ‐
lara həsr olunmuş çoxsaylı bayatılar var ki, onlar əsərə
yenilik çaları gətirir. Şair təsəllini dərdini dağlara söylə‐
məkdə tapır. Düz ilqarlı dağlardan əlac diləyir. El‐oba
didərgin düşəndən sonra yalqız qalan dağların halına
acıyır.
Arzum, niyyətim dağlar,
Vüsala yetim, dağlar.
Әlin eldən üzüldü,
Sən qaldın yetim, dağlar.

Gülü bitəndi dağlar,
Günü ötəndi dağlar.
Demə kimsəsiz qaldı,
Özü Vətənli dağlar.

El‐obadan didərgin düşmüş şair təsəllini doğma yurd‐
yuva həsrətini, dərd‐ələmini dərdbilənlərə, həsrət nə ol‐
duğunu bilənlərə bayatılarla izhar etməkdə tapır:
Dəyməsin xətər mənə,
Çəkdiyim yetər mənə.
Bircə günün həsrəti,
Min aydan betər mənə.

Dərdimə həmdəm ağlar,
Yad gülər, həmdəm ağlar.
Vətən sarı qəribin,
Gözləri hər dəm ağlar.

Hər sözün çəkisi, dərin mənası olan misralar dərdə
düşmüş şairin istedadından xəbər verir:
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Gözləri yolda qalan,
Yarımcan diriyəm mən.
Şair qaçqın, köçkün taleyindən, qismətindən də şi‐
kayətlənir. Reallığa söykənən misralar adamı haldan‐
hala salır:
Dən atdım, alaq bitdi,
Bəxtimin zəmisində.
Və ya:
Dərdim pətək eylədi,
Şan‐şan olan bağrımı.
Әli Rza Xələfli azacıq qəm‐qüssədən kənar olanda,
pərvazlanıb Azərbaycanın bütün guşələrinə, eləcə də
«Bilmirəm haralıyam, torpağım, daşım qərib» deyən
Kərkük ellərinə baş vurur:
Kərkükdə Məndəli var,
Yurdsevər min dəli var.
Sözə könül bağlayan
Burda da mən dəli var.
Göründüyü kimi, xalq yaradıcılığının ən qədim
növü belə yeni dövrün fikrini ifadə etməkdə çox müna‐
sib forma olur. Məhz buna görə də tanınmış şair Әli
Rza Xələflinin folklorun zəngin janrı bayatılara müra‐
ciətini açıqlayıram. Әminəm ki, şairin bu əsəri də illər‐
dən bəri isti münasibətdə olduğu oxucuların və tədqi‐
qatçıların diqqət mərkəzində olacaqdır.
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KEŞMӘKEŞLİ DÜNYANIN
XOŞBӘXTİNİN ŞAH ӘSӘRİ*
Həmsöhbətim danışdıqca, məntiqi ardıcıllıqla cümlə‐
ləri bir‐birinə caladıqca, asanlıqla mövzudan mövzuya
keçdikcə xəyalımda keçən əsrin 50‐80‐ci illəri canlanır‐
dı. O vaxtlar çox savadlı, bilikli və çox məlumatlı adam‐
ları «canlı ensiklopediya» adlandırırdılar. İndi belələ‐
rini barmaqla saymaq olar. Sayı‐hesabı bilinməyən te‐
leviziya kanalları, radio, internet, kompüter, «şeytan
əməli»nin lap böyüyü cib telefonları «canlı ensiklope‐
diyalar»ı unutdurub. Xoşbəxtlikdən az da olsa «canlı
ensiklopediya» missiyasını yerinə yetirənlər vardır. On‐
lardan biri, bəlkə də, birincisi akademik Vasim Məm‐
mədəliyevdir. Bir dəfə söhbət poeziyadan düşmüşdü.
Dedim ki, payız haqqında ən gözəl şeiri Abbas Səhhət
yazıb. Payız fəslini dahi rəssamlar sayağı təsvir edib.
Aşağıdakı dörd misranı əzbərdən dedim:
Әsdi xəzan yeli payız yetişdi,
Bağın mənzərəsi tamam dəyişdi.
Küləklər taladı bağçanı‐bağı,
Söndü al güllərin yanar çırağı.
Gözləmədiyim halda Vasim müəllim özünəməxsus
təmkinlə dedi ki, şeir Nizaminindir. Abbas Səhhət onu
tərcümə edib.
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 10.01.2014.
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Deməyə söz tapmadım. Ürəyimdən keçən bu oldu:
«Bu adam canlı ensiklopediya» deyil, bəs nədir? Har‐
dan deyirsən, ordan kəsir.
Vasim müəllimlə müqayisəyə sığmasa da, həmsöh‐
bətim Әminə Tuncay da «canlı ensiklopediya»dır – de‐
səm, həqiqətdən kənar olmaz. Təsadüfi deyildir ki, sə‐
nətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ramiz Zöh‐
rabov Әminə xanımı «ensiklopedik bilik sahibi» ad‐
landırmışdır.
Məlumat üçün deyim ki, Әminə xanım İncəsənət
Universitetini bitirmiş, görkəmli bəstəkar Şəfiqə Axun‐
dovadan dərs almış, 1992‐ci ildə «Muğamların fəlsəfi
dünyası və tariximizdə musiqinin əhəmiyyəti» mövzu‐
sunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onu
da deyə bilərik ki, o, Hacı Mayıl kimi qəzəlxan, Hacı Sə‐
məd və oğlu Hacı Hidayət kimi muğamat biliciləri ye‐
tişdirən Nardaran kəndində dünyaya göz açıb. Әminə
xanımda muğama maraq və məhəbbət o mühitdə yara‐
nıb. Muğamlarımıza dair sanballı əsərlər yazıb. Elə ye‐
nicə çapdan çıxmış «Musiqi töhfələri» (Bakı, «Adiloğ‐
lu», 2013, 324 səh.) kitabının böyük bir hissəsi muğam‐
larımıza həsr olunub. Kitabı şərti olaraq iki bölümə ayır‐
maq olar. Birinci bölüm dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli‐
nin yaradıcılığından bəhs edir. İkinci bölüm Azərbay‐
can xalq musiqisi və muğamlarımızla bağlı tədqiqatlar
aparan xarici araşdırıcılar daxil olmaqla musiqişünasla‐
ra, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə, müğənnilərə, tar‐
zənlərə, aşıqlara, folklorşünaslara, bəstəkarlara, musiqi
məclislərinə və s. həsr olunub. Kitabdakı yeniliklər,
sürprizlər adamı heyran edir. Akademik Vasim Məm‐
mədəliyevin redaktoru olduğu bu əvəzsiz əsərə ölkəmi‐
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zin hüdudları xaricində də yaxşı tanınan Ü.Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Akademiyasının alimləri, sənətşünas‐
lıq doktorları, professorlar Emruz Әfəndiyeva, Zenfira
Qafarova, fəlsəfə elmləri doktoru, professor, BMA‐nın
prorektoru Gülnaz Abdullazadə, sənətşünaslıq dokto‐
ru, professor Arif Әsədullayev və Bəstəkarlar İttifaqının
katibi, tanınmış bəstəkar Sərdar Fərəcov rəy vermişlər.
Vətənpərvərlik üstündə köklənən kitabda yer alan
106 məqalənin əksəriyyəti adamı duyğulandırır, istər‐
istəməz qürur hissi keçirirsən.
Keçən əsrin ortalarında bütün dünyada məşhur olan
ABŞ müğənnisi Pol Robson haqqında məqalədən mə‐
lum olur ki, iyirmidən artıq dildə mahnı oxuyan dünya
şöhrətli müğənni Moskvada Səid Rüstəmovun şair
Hüseyn Arifin sözlərinə bəstələdiyi «Mən sülhə səs ve‐
rirəm» mahnısını oxumuşdur.
Әminə xanımın dəyərli kitabından bir məsələ də
aydın olur. Kərküklü alim Әta Tərzibaşı «Kərkük xoy‐
ratları və maniləri» kitabında (İstanbul, 1975, s.264) ya‐
zır ki, kərküklü müğənni Siddiq Bəndə Qafur ümumi
bir münasibətdə bir azəri şairinin şeirinə bəstələnmiş
«Çırpınırdı Qara dəniz» mahnısını oxuduğuna görə
zindana atıldı, başı çox bəlalar çəkdi.
O vaxtlar biz nə şairin, nə də mahnının müəllifinin
adını bilirdik. Sovet İttifaqının süqutundan sonra öyrən‐
dik ki, şeir repressiya qurbanı Әhməd Cavada məxsus‐
dur. Musiqişünaslar xaric, görəsən, çoxmu adam bilir
ki, bu möhtəşəm mahnının müəllifi dahi bəstəkar Üze‐
yir bəy imiş?!
Burada oxucular üçün maraqlı olacağını nəzərə ala‐
raq bir məsələdən də danışmaq yerinə düşərdi. Aka‐
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demik Bəkir Nəbiyev «Üzeyir bəyin izahlı ömürnamə‐
si» kitabının əlyazmasını oxuyub redaktə etməyi mənə
həvalə etmişdi (belə şeylər olur. Kitab çıxanda redak‐
tor kimi başqa adamın adı getmişdi). Böyük həcmli
əsərin əlyazmasını 10 günə oxuyub redaktə edəndən
sonra mənim üçün bir‐biri ilə əlaqəli, lakin kitabda ək‐
sini tapmayan iki məsələ qaranlıq qaldı. Kitabın əlyaz‐
masını Bəkir müəllimə qaytaranda müəllifə 14.02.11
tarixli bir məktub da ünvanladım. Məktub «Seçilmiş
əsərləri»min V cildində (Bakı, «Təhsil», 2012, s.203)
bütövlükdə çap olunub. Məktubdan bir hissəni oxucu‐
ların diqqətinə çatdırıram: «Deyilənlərə görə, Firidun
bəy Gəncədə öldürüləndə Nərimanov Üzeyir bəyi öz
evinə gətirir ki, ona toxunmasınlar. Təəssüf ki, Üzeyir
bəylə Nərimanovun münasibətləri barədə kitabınızda
elə bir məlumata rast gəlmədim. Çox istərdim Azər‐
baycanın ağır vaxtlarında hər ikisi Bakıda fəaliyyət
göstərən bu iki tarixi şəxsiyyətin münasibətlərinə dair
kitabınızda nəsə olaydı».
Məktubda Paşa Әfəndiyevin «Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatı» kitabında Nərimanovun dahi bəstə‐
karın «Әsli və Kərəm» əsərinə rəy yazdığını da göstər‐
mişdim. Təəssüf ki, Bəkir müəllimin səhhəti axtarışla‐
rını davam etdirməyə imkan vermədi.
Budur, Әminə Tuncayın «Musiqi töhfələri» kitabın‐
da oxuyuruq ki, Nəriman Nərimanov 1916‐cı ildə Üze‐
yir bəyin «Arşın mal alan» operettası və «Әsli və Kə‐
rəm» operasına bir‐birinin ardınca iki məqalə həsr edib.
Üzeyir bəyin istedadını yüksək qiymətləndirən Nəri‐
manov məqalədə bəstəkarın xalq yaradıcılığına həssas
və dahiyanə münasibətinə heyranlığını bildirmişdir.
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Yeri gəlmişkən, Әminə xanım dahi bəstəkarın «Ley‐
li və Məcnun» operasını hərtərəfli şərh edərək orada
istifadə olunmuş 25 muğamın fəlsəfi və lüğəti təhlilini
elmi əsaslarla açıqlamışdır.
«Musiqi töhfələri» kitabının 1‐ci bölümündə müəl‐
lifin «Leyli və Məcnun» operasında Füzuli və Üzeyir
zirvəsinin fəlsəfi dünyası», «Ü.Hacıbəyli və S.Vurğu‐
nun musiqi haqqında mülahizələr», «Hafiz Şirazi Üze‐
yir Hacıbəyli yaradıcılığında», «Ü.Hacıbəyli ocağının
yetişdirməsi», «Üzeyir irsini qoruyub yaşadan sənət‐
kar» və s. ilhamla, milli irsə məhəbbətlə yazılmışdır.
Bu bölümdə, eləcə də akademik Ziya Bünyadovun
üzə çıxararaq ərəb dilindən tərcümə etdiyi «Koroğlu»
dastanının yeni qolu «Misri qılıncın oğurlanması»ndan,
«Koroğlu» operasından, onun ifaçısı, xalq qəhrəmanı‐
nın möhtəşəm obrazını yaradan Bülbüldən, «Gerçək
xalq qəhrəmanı» məqaləsində Koroğlunun tarixi şəx‐
siyyət olmasından, «Misri qılıncın sirləri nədədir» mə‐
qaləsində isə çoxlarına məlum olmayan maraqlı məsə‐
lələrdən söhbət açılır. Müəllif yazır: «Bunu Türkiyənin
«Süleyman Paşa» muzeyindən əldə etmişəm. Bu sirlər
belə başlayır. Xəncər bir göz qırpımında qalın mismarı
ikiyə bölür, özündə isə heç bir iz qalmır. Dünyada yal‐
nız misri polad buna qadirdir. Bu polad hələ Aristotel
vaxtı şöhrət tapıb və haqqında o qədər əfsanələr yaranıb
ki... Hətta bu gün də tarixçilər nəyin həqiqət, nəyin əfsa‐
nə olduğunu ayırd edə bilmirlər. Bu cür poladın hazır‐
lanma texnologiyasının sirləri həmişəlik itirilmişdi.
Müxtəlif əsərlərdə alimlər onun üzərində baş sındırıb,
hətta təcrübələr şahı Faradey də bu sahədə özünü sına‐
yıb, lakin misri polad öz sirrini heç kəsə verməyib...
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Son vaxtlar Donetsk Politexnik Universitetinin bir
qrup alimi bu cür poladın alınma texnologiyasını işlə‐
yib hazırlamışlar. Beləliklə, «Koroğlu» dastanında ildı‐
rım qılıncı adlandırılan, nəyə vursan kəsib tökən, tünd
qara rəngli misri qılıncın hazırlandığı poladın sirri açıl‐
mışdır».
Yorulmaq bilməyən Әminə xanım bununla kifayət‐
lənməmiş, elmi axtarışlarını davam etdirmiş, Sankt‐
Peterburq, Moskva arxivlərində, xüsusən də Türkiyə‐
nin «Süleyman Paşa», eləcə də «Süleymaniyyə» və «Sə‐
limağa» Universitet arxivlərində, İstanbulun «Tanıtım»
musiqi studiyasında tədqiqat aparmış, ədəbiyyat və
musiqi tariximizə dair, bizlərə o qədər də məlum ol‐
mayan qiymətli materiallar əldə etmiş, qədərincə bəh‐
rələnmiş, kitabında xarici musiqişünasların muğamla‐
rımıza dair məqalələrindən bəhs etmişdir. Müəllif xa‐
rici musiqişünaslardan klassik muğamlarımızın tədqi‐
qatçıları, fransız alimləri Jak Dürrünq, Ojjen Oben və
rus musiqişünası Viktor Belyayev haqqında maraqlı
məqalələr yazmışdır. Araşdırıcı V.Belyayevin «Folklor
musiqisi» və qədim yazılar kitabında Azərbaycan xalq
musiqisinə geniş yer verildiyini xüsusi vurğulayır. Әsə‐
rin «Giriş», «Azərbaycan xalq mahnıları», «Azərbay‐
can xalq rəqs musiqisi», «Azərbaycan aşıqlarının yara‐
dıcılığı», «Azərbaycan muğamları» bölmələrinin təd‐
qiqatçılar üçün qiymətli mənbə olduğunu göstərir. Bu‐
rada çox əhəmiyyətli olan odur ki, V.Belyayev Azər‐
baycan mahnılarını başqa xalqların mahnıları ilə müqa‐
yisədə nəzərdən keçirir. Mahnıların təhlilinə ancaq
musiqi baxımından baxmır, musiqini mahnı mətni ilə
vəhdətdə götürür.
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Әminə xanımın bu gərəkli kitabında təbii olaraq mu‐
siqi xadimlərinə geniş yer verilib. Bəstəkarlardan Qara
Qarayev, Niyazi, Ramiz Mustafayev, Әləkbər Tağıyev,
Sərdar Fərəcov, müğənnilərdən Bülbül, tarzənlərdən
Әhmədxan Bakıxanov, Әhmədbəy Tahirov, sənətşünas
alimlərdən Arif Әsədullayev və başqaları haqqında ya‐
zıları oxuduqca xalq qarşısında böyük xidmətləri olan
bu şəxsiyyətlər oxucunun gözündə daha da ucalır. Әmi‐
nə xanımın Әləkbər Tağıyevə həsr etdiyi «Nəğmələrdə
yaşayan ürək» məqaləsini həyəcansız oxumaq olmur,
insan haldan‐hala düşür. Xüsusən də Zeynəb Xanlaro‐
vanın ifasında oxunan mahnının sözləri çox təsirlidir:
İtirdim bu eşqə son ümidimi,
Könül rübabının qırıldı simi.
O acı həsrətin bir xəyal kimi,
Elə hey boylanıb ağlar könlümdə.
Büründün dumana dağlar qoynunda,
Getdin, bilinmədi məkanın, yerin.
Qaldım ümidinə xatirələrin,
Hicran çeşmələri çağlar könlümdə.
Әminə xanımın kitabında önəmli yer tutan tədqi‐
qatlardan biri də «Şamaxı musiqi məclisləri»dir.
Bu böyük həcmli tədqiqat işini oxuyan hər kəs bir
daha dərk edəcək ki, niyə muğam sənətimiz Şuşa ilə,
Qarabağla bərabər, Şamaxı və Şirvanda zirvələr fəth
etmişdir.
Bu yazıda dünya şöhrətli şəxsiyyətlərdən Mahmud
ağanın (1823‐1896) evində Azərbaycan muğam və mah‐
nılarını dinləyən, Azərbaycan rəqslərini maraqla müşa‐
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hidə edən fransız yazıçısı Aleksandr Düma, rus etnoq‐
rafı və səyyahı İ.Yevlaxov, Sankt‐Peterburq Rəssamlıq
Akademiyasının prezidenti Qaqarin yazılarında hey‐
ranlıqlarını gizlədə bilməmişlər. Qaqarin məşhur «Şa‐
maxı rəqqasları» rəsm əsərini Şamaxı məclislərinə həsr
edib. Aleksandr Düma iki rəqqasın – Nisə və Sona ad‐
larını çəkdiyi halda, Qaqarın öz qeydlərində Nisə və
Sonadan başqa Rəna, Səkinə, Hikmət və Məleykədən
də məhəbbətlə söz açır.
«Musiqi töhfələri» kitabının sanbalını artıran yazılar‐
dan biri də «Dünyanın ən uzaq yolu Fəxri xiyaban» mə‐
qaləsidir. Müəllif bu adı nə səbəbdən seçdiyinə belə ay‐
dınlıq gətirir: «Dünyanın ən uzaq yolu qəbiristanlığa ge‐
dən yoldur. Çünki həyatdan heçliyə gedən bu yolun
uzaqlığı həyata ilk göz açıb, son vida dediyin zamanla
ölçülür» və sonra əsas mətləbə keçir. Burada uyuyan, xal‐
qımızın qürur mənbəyinə çevrilən şəxsiyyətlərin adlarını
çəkir. Cəlil Məmmədquluzadə ilə Həmidə xanımın bir
yerdə olmalarına sevinir. Hökümə Qurbanovanın ciyər‐
parası Vəfanın anasından ayrı düşdüyünə kədərlənir.
Çoxlarının məzarının harada olduğundan xəbərsiz oldu‐
ğu Cabbar Qaryağdıoğlundan söz açır. Müğənninin qızı
80 yaşlı Şəhla xanımla əlaqə saxladığını göstərir. Azər‐
baycanın Xalq artisti, Şərəf nişanı ordenli, Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının müəllimi, muğamlarımızın
mənəvi atası Qaryağdıoğlunun hamının başının mühari‐
bəyə qarışdığı, qanlı‐qadalı 1944‐cü ildə dünyasını dəyiş‐
diyini, müğənninin ümumi qəbiristanlıqda dəfn olundu‐
ğunu və qəbrin üstünün götürülmədiyini təəssüflə qeyd
edir. Görkəmli sənətkarın qəbrini sahmana salmaq bor‐
cumuzdur, yoxsa gələcək nəsillər bizi qınayar.
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Ümumiyyətlə, sağlığında da, elə indi də örnək əməl‐
ləri ilə xalqımıza başucalığı gətirən, dünyasını dəyiş‐
miş şəxsiyyətlərə Әminə xanımın həsr etdiyi məqalələ‐
ri oxuduqca onun xeyirxahlıqla döyünən ürəyinə qibtə
etməmək olmur.
Fitri istedadı olan adamlar hərtərəfli biliyə sahib
olurlar. Әminə Tuncay folklorumuzu, aşıq musiqisini
və aşıq yaradıcılığını da gözəl bilən, biliklərə can atan
fədakar tədqiqatçıdır. Onun folklorşünas Vəli Xuluflu,
«Koroğlu» dastanı və misri qılınc haqqında çox ma‐
raqlı və yeni olan məqalələri, Aşıq Alı, Aşıq Әləsgər,
Aşıq Şakir haqqında yazıları çox mətləblərdən xəbər
verir. Tədqiqatçı Aşıq Şakirlə bağlı çoxlarının bilmədi‐
yi bir məsələni gündəmə gətirir: «Dünya yaxşılardan
xali deyil. 1984‐cü ildə ABŞ‐da Şakirin səsi yazılmış
maqnitofon lentini Azərbaycan Respublikasının Mər‐
kəzi Səsyazmalar Arxivinə hədiyyə göndərdilər. Los‐
Anceles şəhərinin radio verilişləri redaksiyasının əmək‐
daşları Fred Həyat və Fred Azad (Fəraməz Bərazən‐
deh) tərəfindən edilmiş bu nəcib təşəbbüs Aşıq Şakiri
öz ana yurdunda tamamilə unudulmaq təhlükəsindən
xilas etdi».
Onu da deyim ki, Әminə xanım Şakir sənətinin pə‐
rəstişkarı olub. Dəfələrlə Nardaranda aşığın toy məcslis‐
lərində iştirak edib. Filarmoniyada aparıcı işləyərkən Şa‐
kirin konsertlərini aparıb. Aşıq Şakirə şeirlər də qoşub:
Mən indi nə deyim, Şakir kim idi,
O, fəryad qoparan sarı sim idi.
Ürəkdə çırpınan şeir kimiydi,
Könül nəğməsiydi Şakirin səsi.
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«Musiqi töhfələri» əsərinin ən oxunaqlı bölmələrin‐
dən biri «Nələr olmur bu dünyada» başlıqlı hissəsidir.
Burada müğənni, aktyor və bəstəkarlarla bağlı maraqlı
hadisələrdən söz açılır. Onlardan ikisini burada veririk.
Məşhur rus müğənnisi Fyodr Şalyapin müğənni
əməyini asan iş sayan adamlar haqqında belə demiş‐
dir: «Bu cür adamlar bir dəfə məni Moskvada gəzdir‐
miş bir faytonçunu xatırladır. O, məndən soruşdu:
«Ağa, siz nə işlə məşğulsunuz? Cavab verdim ki, oxu‐
yuram. O, narazılıqla başını buladı: – Bilmək istəyirəm
nə iş görürsünüz? Oxumağı elə hamımız bacarırıq».
Bu, mənim yadıma yenicə yazıçılığa başlayan İsi
Məlikzadə ilə atası dəmirçi Abbas arasında olan söhbə‐
ti xatırladır.
Nə isə... Mətləbdən uzaqlaşmayaq.
Cənubi Amerikada «Otello» pyesinə tamaşa edən
bir şəxs Yaqonun alçaq hərəkətlərinə dözməyib onu
güllə ilə vurub öldürür. Qatil tamaşaçını edam edir.
Onların hər ikisini bir məzarda dəfn edir və qəbir da‐
şında yazırlar: «Әn yaxşı aktyora və ən yaxşı tamaşaçı‐
ya abidə».
Әminə xanımla söhbət edəndə adama elə gəlir ki,
dünyanın ən xoşbəxti odur dünyada. Onun apardığı
tədqiqatlar, milli dəyərlərimizin təbliği yolunda gördüyü
əvəzsiz işlər də bunu deməyə əsas verir. Bununla belə,
keşməkeşli dünyamızın keşməkeşləri ondan da yan
keçməmişdir. Gözəl şair Nüsrət Kəsəmənli «Dörd di‐
var arasında» adlı altı bəndlik şeirini ona həsr edib:
Nəfəsiylə qızdırar soyuq gecələrini,
Qazanı birnəfərlik, ocağı birnəfərlik.
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Ay işığı oxşayar oyaq gecələrini,
Üşüyər açıq qalan qucağı birnəfərlik.
Әminə Tuncay özü də lirik şairdir. Onun şeirlərinə
Şəfiqə Axundova, Әləkbər Tağıyev, Tofiq Bakıxanov,
Tamilla Məmmədzadə kimi gözəl bəstəkarlar musiqi
bəstələmişlər. «Azərbaycan gəncləri», «Bəlkə, gəldi»,
«Gözəllik», «Xoşbəxtliklə gülüm», «Sevirsənsə ümid
bəslə», «Təbəssüm» və s. zamanında sevilən mahnılar
sırasında idi.
Müəllifin «Közərən məhəbbət», «Dağılan dünyam»,
«Mənsur şeirlər» kitabları işıq üzü görüb. Lakin Әmi‐
nə xanımın «Musiqi töhfələri» bambaşqadır. Acılı‐şi‐
rinli xatirələrinizi vərəqləmək, yaddaşınızı təzələmək
istəyirsinizsə, ürək çırpıntılarının, sonsuz məhəbbətin
bəhrəsi olan, rəvan dildə yazılan bu kitabı oxuyun.
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«KİTABİ‐DӘDӘ QORQUD»
EPOSUNUN YAZILI VӘ ŞİFAHİ
ӘDӘBİYYATIMIZDA MÖVQEYİ*
«Kitabi‐Dədə Qorqud» elə bir əzəli‐əbədi abidədir
ki, onun daha möhkəm, daha davamlı, daha möhtə‐
şəm və həmişəyaşar olmasında bir kərpic qoyanın da,
min kərpic qoyanın da əməyi təqdirlə yad edilməlidir.
Filologiya elmləri namizədi Yeganə İsmayılovanın tə‐
zəcə çapdan çıxmış çox maraqlı və dərin elmi biliklər
ehtiva edən, orijinal «Kitabi‐Dədə Qorqud» eposu şifa‐
hi, qədim, orta və müasir Azərbaycan ədəbiyyatında»
adlı monoqrafiyasını, hər şeydən əvvəl, bu baxımdan
dəyərləndirmək lazımdır. (Bakı, Universitet nəşriyya‐
tı, 2013, 226 səh.) Kitabın redaktoru və rəyçiləri görkəm‐
li ədəbiyyatşünas alimlərimiz Q.Namazov, T.Mütəlli‐
mov, T.Hüseynov və M.İmanovdur.
«Kitabi‐Dədə Qorqud» bizim epik yaddaşımız,
düşüncə qaynağımızdır. Tükənməz bir xəzinədir,
qürur və fəxarət yerimizdir. Әdəbiyyatımızın başlan‐
ğıcıdır.
Burada bir məsələyə toxunmağı münasib bildik.
Bütün tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, «Kitabi‐Dədə Qor‐
qud» elm aləminə 1815‐ci ildən bəlli olmuşdur. Məlum‐
dur ki, həmin ildə alman alimi H.F.Dits Drezden kitab‐
xanasında «Dədə Qorqud» dastanlarını aşkara çıxar‐
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 29.01.2014.
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mış, «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»u alman dilinə
çevirərək çap etdirmişdir.
Bizə qalırsa, burada abidənin dünya elminə bəlli ol‐
masından söhbət gedir. Әslində, epos Azərbaycanda
xalq arasında, ziyalılar və qələm sahibləri arasında mə‐
lum olub. Məsələ burasındadır ki, tədqiqatçının da
göstərdiyi kimi, akademik Həmid Araslı XV əsr Azər‐
baycan şairi Әtainin «Leyli və Məcnun» poemasında
«Dədə Qorqud» motivləri» adlı məqaləsində (bax: «Ki‐
tabi‐Dədə Qorqud» (məqalələr toplusu). Bakı, «Elm», 1999,
s. 75‐82) göstərir ki, Әtainin əsəri Qorqud Atanın müqəd‐
dəs övliya, bir el bilicisi kimi türk dünyasında geniş
nüfuzunu əks etdirir. Məqalənin 77‐78‐ci səhifələrində
Әtainin Dədə Qorquda ithaf etdiyi şeirlər yer alır. Bir
bəndi oxuculara təqdim edirəm:
Dədə Qorqud söylədi ki, düşmənin
Ölüsü ölsə sevinmək kimsənin
Nişə kim bu cümlə başlardan keçər,
Cümlə aləm həm bu şərbətdən içər.
Azər bay can şi fa hi xalq ədə biy ya tı nın ya zı ya
köçürülən ən qədim abidəsi, folklorumuzun zirvəsi,
ölməz sənət abidəsi «Kitabi‐Dədə Qorqud» barədə çox‐
saylı tədqiqatlar aparılmış, bu möhtəşəm abidə dünya‐
nın bir çox dillərinə tərcümə edilmişdir.
Bu ölməz abidənin tədqiqinə Azərbaycanda keçən əs‐
rin əvvəllərindən Әmin Abidlə (Әmin Mütəllib oğlu Әh‐
mədov) başlanmış, eposa bir çox monoqrafiyalar, disser‐
tasiyalar həsr olunmuş və indinin özündə belə tədqiqat‐
lar davam etdirilir. Ona görə ki, bu əvəzsiz abidə şifahi
və yazılı ədəbiyyatımızın tükənməz enerji mənbəyidir.
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Həqiqətən də, «Kitabi‐Dədə Qorqud» eposuna hansı
cəhətdən yanaşsan, orada istənilən qədər tədqiqata eh‐
tiyac duyulan məsələlər vardır. Lakin əvvəllər tədqiqat‐
lar abidənin özü ilə bağlı aparılırdı. Dosent Yeganə İs‐
mayılovanın monoqrafiyasında ilk dəfə olaraq «Kitabi‐
Dədə Qorqud»un milli düşüncəmizə, eləcə də milli ədə‐
bi düşüncəmizə təsiri problemi qoyulur və həllini tapır.
Monoqrafiya giriş, üç fəsil və tədqiqatçının istinad
etdiyi, bəhrələndiyi məxəzlərin göstəricisindən ibarət‐
dir. Girişdə mövzunun aktuallığı, məqsəd və vəzifələ‐
ri, elmi yeniliyi və s. nəzərdən keçirilir. Әsərin etiraf
edim ki, çox əhatəli girişi və tədqiqat işi özü o qədər
axıcı dillə, fikir zənginliyi ilə yazılıb ki, oxuyanda öz fi‐
kirlərimi toplamaqda çətinlik çəkdim. Sözlərimin sə‐
mimiliyi naminə monoqrafiyadan bir‐iki cümləni oxu‐
cuların nəzərinə çatdırmağı münasib bildim:
– «Kitabi‐Dədə Qorqud» Azərbaycan tarixinin bütün
keşməkeşlərini özündə inikas etdirərək onun ayrılmaz,
qopmaz parçası olmuş və bizimlə birgə milli müstəqil‐
liyə qovuşmuşdur».
– «Daha sonra abidə «bəraət» qazandı və yenidən
elmi və ədəbi fikir dövriyyəsinə daxil edildi».
Açığını deyim ki, bu qiymətli fikirdən sonra tədqi‐
qatçının nə deyəcəyi məni düşündürürdü. Heyranedici
bir qənaətlə üzləşdim:
– «Milli düşüncənin bütün sahələrindən daha çox
ədəbiyyatda coşqun «Dədə Qorqud» dövrü başladı.
Sanki milli ədəbi düşüncədə bir «Dədə Qorqud» yanğı‐
sı var imiş».
Bütün bunlar mövzuya, daha doğrusu, Ana kitabımız
«Dədə Qorqud»a olan dərin məhəbbətdən qaynaqlanır.
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Monoqrafiyanın «Kitabi‐Dədə Qorqud» mövzuları
şifahi, qədim və orta əsrlər ədəbiyyatında» adlanan
1‐ci fəslində folklor və yazılı ədəbiyyat aspekti, «Kita‐
bi‐Dədə Qorqud» Azərbaycan ədəbi düşüncəsinin mər‐
hələsi və qaynağı kimi, abidənin Azərbaycan şifahi
xalq ədəbi düşüncə tarixinə təsiri problemləri tədqiqa‐
ta cəlb olunur.
Məlumdur ki, milli‐mənəvi və ədəbi düşüncə siste‐
mi üç layı əhatə edir: sakral‐mifoloji layı, mənəvi‐əxlaqi
layı və sosial‐mədəni layı. Hər üç düşüncə layı öz
mövcudluğunu tarixi abidələrdə qoruyub saxlamışdır.
Bu abidələrin ilkini «Kitabi‐Dədə Qorqud»dur. Bütün
düşüncə sistemləri, o cümlədən də tədqiqatçının ilk də‐
fə olaraq araşdırmaya cəlb etdiyi milli ədəbi düşüncə
problemi əsərin 1‐ci fəslinin 2‐ci və 3‐cü yarımfəsillərin‐
də «Kitabi‐Dədə Qorqud» eposu milli ədəbi düşüncə‐
nin ilkin mərhələləri kimi və «Kitabi‐Dədə Qorqud» və
milli ədəbi düşüncənin inkişaf tarixi» bölmələrində öz
əksini tapmışdır.
Deyilənlər tədqiqatçının «Kitabi‐Dədə Qorqud»un
dərin təsir göstərdiyi «Әhməd Haramı», «Vərqa və
Gülşa», «Qurbani», «Tahir və Zöhrə», «Abbas və Gülgəz»,
«Şah İsmayıl və Güllüzar», «Koroğlu» və başqa məhəb‐
bət və qəhrəmanlıq dastanlarının, eləcə də Nizamidən
başlamış yazılı ədəbiyyatımızın təhlili nəticəsində gəl‐
diyi qənaətlərdir.
«Dədə Qorqud» eposundakı «ölüm xofu, ölümdən
qaçma», «övladsızlıq», «xəyanət», «ölməzlik qazanmaq
arzusu», «gənclərə igidlik adı verilməsi mərasimi»,
«nəsil tərbiyəsi» və s. motivlər, oxşarlıqlar dastanları‐
mızda da özünü göstərir.
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Məlumdur ki, «Kitabi‐Dədə Qorqud»un bütün boy‐
ları dərin fəlsəfi fikir ifadə edən:
Hanı dediyim bəy ərənlər,
Dünya mənim deyənlər.
Әcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı.
– misraları ilə bitir. Dastanlarımızda da «duvaqqap‐
ma» adlanan bölmə ibrətli misralarla bitir.
Monoqrafiyanın «Dədə Qorqud» və XX əsr Azər‐
baycan nəsri» adlanan II fəslindən göründüyü kimi,
«Kitabi‐Dədə Qorqud» Azərbaycanda dönə‐dönə çap
olunandan sonra onun motivləri ədəbi‐bədii enerji qay‐
nağı kimi müasir Azərbaycan ədəbiyyatına yeni və
rəngarəng mövzular və ovqat gətirmişdir. Təsir o qə‐
dər güclü olmuşdur ki, mövzular öz təcəssümünü həm
epik, həm lirik, həm də dramatik növlərdə və janrlarda
tapmışdır. II fəslin «Müasir nəsrdə «Dədə Qorqud»
motivlərinin başlanğıcı: «milli‐mənəvi istiqamət» ad‐
lanan hissəsində M.Rzaquluzadənin «Dəli Ozan», «El
gücü» povestləri, yeddi hekayəsi və Әhmədağa Mu‐
ğanlının «Məclisə Dədə Qorqud gəldi», «Qorqud Də‐
dənin öyüdü», «Şəhriyar əfsanəsi» povesti, «İtirilmiş
dastanlar» roman‐povesti «Dədə Qorqud»un işığında
tədqiqata cəlb edilmişdir.
Onu da deyək ki, yazılı ədəbiyyatımızda «Kitabi‐
Dədə Qorqud» motivləri indiyədək ayrıca tədqiqat
mövzusuna çevrilməmişdi.
Tədqiqata cəlb olunan 3‐cü ədibimiz Anardır. Anarın
«Kitabi‐Dədə Qorqud»la bağlı yaradıcılığı, sözün həqiqi
mənasında, bir hadisədir. Yaxşı yadımdadır, 1985‐ci ildə
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çap olunan «Dədə Qorqud dünyası» ictimai mühitdə ne‐
cə təsir buraxdı, bomba kimi partladı. Təsadüfi deyildir
ki, ümummilli liderimiz Heydər Әliyev Anarın bu sahə‐
dəki (əslində, dəfələrlə başqa sahələrdə də) xidmətlərini
yüksək qiymətləndirmişdir: «Kitabi‐Dədə Qorqud» Azər‐
baycan ictimaiyyəti, kütlə, xalq üçün tanınmalıdır. Mən
bu baxımdan Anarın xidmətlərini xüsusi qeyd etmək is‐
təyirəm. Mənə belə gəlir ki, biz bu gün, müəyyən zaman
keçəndən sonra Anarın bu sahədəki axtarışlarına, xid‐
mətlərinə daha yüksək qiymət verməliyik».
Monoqrafiyanın bu fəslində ədəbiyyatşünas alim
Yeganə İsmayılovanın görkəmli yazıçımızın yaradıcılı‐
ğına verdiyi əsl qiymət məni qane etdi: «Anarın yara‐
dıcılığı milli ədəbiyyatımızın xüsusi səhifəsi olduğu
kimi, «Kitabi‐Dədə Qorqud» eposu da Anar yaradıcılı‐
ğının xüsusi səhifəsidir».
Monoqrafiyada Anarın yaradıcılığına geniş yer ve‐
rilib (səh. 72‐92).
Tədqiqatçı Kamal Abdulla yaradıcılığına da geniş
yer ayırıb və «Dədə Qorqud»la bağlı görkəmli yazıçı
və alimin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib (bax:
s. 93‐109). O, yazıçının əsərlərindən böyük məhəbbətlə
söz açaraq təhlil edib. Xüsusi vurğulayıb ki, ədib‐ali‐
min bədii və elmi əsərləri Azərbaycan bədii‐elmi mühi‐
tində heç kəsin yaradıcılığına bənzəməyən orijinal ha‐
disədir. O, «Yarımçıq əlyazma» üzərində dayanaraq
yazır: «Birdən‐birə ortaya «Yarımçıq əlyazma» çıxdı:
motiv köhnə – «Kitabi‐Dədə Qorqud», bədii yozum
anlaşılmaz dərəcədə yeni».
Bu bölüm Dədə Qorqudla bağlı Anar və K.Abdulla‐
nın həm ədəbi, həm də elmi yaradıcılığına həsr olunub.
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«Də də‐ Qor qud» epo su post mo der nist za man
düşüncəsində» adlanan üçüncü yarımfəsildə tədqiqat‐
çının gəldiyi nəticə diqqəti çəkir:
«Mahiyyətcə hər cür ənənəni inkar edən, onu dağı‐
dan postmodernizm bir sıra gənc yazarlar və ədəbiy‐
yatşünaslar tərəfindən qəbul olunsa da, başdan‐başa
ənənəvi dəyərlərlə yaşayan Azərbaycan ədəbi düşüncə‐
si bütövlükdə postmodernizmi qəbul etmir (səh. 108).
Tədqiqatçı əsərləri səriştəli ədəbiyyatşünas kimi təh‐
lil edir və göstərir ki, milli ideyalar «Kitabi‐Dədə Qor‐
qud» dastanlarının canında, ruhunda yaşamaqla müasir
ədəbiyyatımıza dastanın özündən gəlir. Həmin ideyalar
öncə M.Rzaquluzadə, daha sonra Әhmədağa Muğanlı
nəsrində «mənəvi istiqamət», Anar nəsrində isə «milli
özünütəsdiq istiqaməti» kimi təzahür edir. Kamal Ab‐
dullanın yaradıcılığında «Dədə Qorqud» motivlərinin
tamamilə yeni və orijinal «yozum istiqaməti» yaranır.
Araşdırıcı tədqiqata cəlb etdiyi əsərləri təhlil etdik‐
dən sonra doğru qənaətə gəlir: «Müasir Azərbaycan
ədəbiyyatında epik növün inkişafı hansı mərhələdən
keçibsə‐keçsin, daim «Kitabi‐Dədə Qorqud»un poten‐
siyası ilə qidalanmışdır.
III fəsil çağdaş Azərbaycan poeziyası və dramatur‐
giyasında «Kitabi‐Dədə Qorqud» ideyaları» adlanır.
Tədqiqatçı doğru olaraq etiraf edir ki, material o qədər
çoxdur ki, hamısını əhatə etmək, hər birinin üzərində
xüsusi dayanmaq imkan xaricindədir. Bununla belə,
deməliyəm ki, araşdırıcı tədqiqatın məqsəd və vəzifə‐
lərini doğru dərk edərək inandırıcı qənaətə gəlmişdir.
Həqiqətən də, «Kitabi‐Dədə Qorqud» eposunun müa‐
sir Azərbaycan poeziyasına təsiri onun ideya tükən‐
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məzliyindən irəli gəlir. Müəllif B.Vahabzadə, N.Xəzri,
Səhənd, A.Abdullazadə, N.Kəsəmənli, Z.Yaqub, V.As‐
lan və başqa şairlərin Dədə Qorqud ruhunda yazılmış
poemalarını, eləcə də başqa şairlərin mövzu ilə bağlı
şeirlərini tədqiqata cəlb etmişdir.
Maraqlıdır ki, dahi Səməd Vurğun «Kitabi‐Dədə
Qorqud»un kəskin basqılara məruz qaldığı bir zaman‐
da çəkinmədən şair fəhmi ilə «Dədə Qorqud»un işıqlı
gələcəyini görüb, «Gələcəyin toy bayramı» şeirində
onu tərənnüm etmişdir.
Dədə Qorqud dediyimiz min bir yaşlı bir ozan da,
Qoca vaxtı öz sazını sinəsinə basacaqdır.
Bütün xalqlar və tayfalar ona qulaq asacaqdır.
III fəsildə «Dədə Qorqud» ideyalarının müasir Azər‐
baycan dramaturgiyasının inkişafındakı yeri və rolu
gündəmə gətirilir. Bu fəsildə Ә.Dəmirçizadənin «Dədə
Qorqud» librettosu, «Qaraca çoban», Abay Dağlının
«Dədə Qorqud» pyeslərindən, eləcə də B.Vahabzadə‐
nin «Özümüzü kəsən qılınc» pyesindən və onların mil‐
li birlik və milli vəhdət ideyalarını tərənnüm etdiyin‐
dən danışılır. Nəbi Xəzrinin «Torpağa sancılan qılınc»
və «Burla Xatun» pyeslərində «Vətən – ana» motivi ön
plana çəkilir. K.Abdullanın «Casus» və «Beyrəyin tale‐
yi» pyeslərində «Dədə Qorqud» motivlərinin psixoloji
yöndən yozumu qabardılır.
Monoqrafiyada, eləcə də «Kitabi‐Dədə Qorqud»
dastanları əsasında hazırlanmış tamaşalar tədqiqat
süzgəcindən keçirilir. «Mən Dədə Qorqud», «Oğul»,
«Xatun» və K.Abdullanın «Unutmağa kimsə yox», «Ca‐
sus» pyeslərinin səhnə həyatı araşdırılır.
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Araşdırıcı abidə ilə bağlı tədqiqatlarla, məxəzlərlə,
bədii ədəbiyyatla yaxından tanış olmuş, ən kiçik yazı‐
lara qədər oxumuş, öz münasibətini bildirmiş, bütün
gərəkli əsərləri tədqiqata cəlb etmişdir.
Bununla belə, İ.Şıxlının «Dəli Kür», İ.Hüseynovun
«Saz», «Tütək səsi», Y.Səmədoğlunun «Qətl günü»,
M.Süleymanlının «Köç» kimi «Dədə Qorqud»la səslə‐
şən, ictimai həyatımızda böyük rol oynayan əsərləri‐
nin tədqiqata cəlb olunmaması təəssüf doğurur.
Və nəhayət, qənaətim budur ki, tədqiqatçı bu ma‐
raqlı əsərində Azərbaycan xalqının dünya, zaman, in‐
san, dövlət, ordu, qəhrəmanlıq, ənənə və s. haqqında
yazılmış qanunlar, düşüncələr, baxışlar məcmuəsi olan,
etnik şüurun göstəricisi kimi onun səviyyəsini, səciy‐
yəvi xüsusiyyətlərini, millətin milli kimliyini açıqla‐
yan, bitkin və sistemli abidə – «Kitabi‐Dədə Qorqud»un
qədim Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatına dərin
təsirini inkarolunmaz faktlarla isbatlamış, ortaya gə‐
rəkli bir əsər qoymuşdur.
Monoqrafiyanı oxuyub başa çatanda bir rahatlıq
tapdım. Dərk etdim ki, sıralarımıza ədəbiyyatımızı,
ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq elmimizi dərin‐
dən sevən və yaxşı bilən bir alim qoşulur.
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ӘDӘBİ ESTAFETLӘRDӘ
YAŞANAN ÖMÜR *
Bəzən həmkarlarım yarı zarafat, yarı gerçək deyir‐
lər ki, yazılarımda tərifə çox yer verirəm. Bəlkə də, on‐
lar haqlıdırlar. Ancaq istər bədii, istərsə də elmi olsun,
dəyərli bir əsər oxuyanda, bəlkə də, müəllifdən daha
çox sevinir, ürəyimdən keçənləri səmimiyyətlə vərəqə
köçürürəm. Eləcə də ürəyi həyat və yaradıcılıq eşqi ilə
döyünən insanlara qibtə edirəm. Onlardan nümunə
götürürəm. Həyatın mənasını daha yaxşı dərk edirəm.
Nümunə götürdüyüm insanlardan biri də yaşı doxsanı
haqlamağa az qalan ədəbiyyatşünas alim, elmi fəaliyyə‐
ti ilə nümunə məktəbinə çevrilən professor Yavuz Axund‐
ludur. Bu yorulmaz alimin son illərdəki elmi fəaliyyəti
heyrətamizdir. Təkcə XXI əsrin əvvəlindən bu günə ki‐
mi yazılmış və çap olunmuş əsərlərinə nəzər salmaq ki‐
fayətdir ki, sözlərimdəki səmimiyyət anlaşılsın. «Әdəbi
yaddaşdan səhifələr» (2002), «Әlimdədir hələ qələm»
(2003), «Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, prob‐
lemlər» (2005), «Məmməd Səid Ordubadi» (2012) mo‐
noqrafiyaları və akademik İsa Həbibbəylinin redaktəsi
ilə yenicə çapdan çıxmış «Әdəbi estafet» («Adiloğlu»,
2013, 560 səh.) kitabı deyilənlərə dayaq olur.
Bu əsərlərdə ədəbiyyatımıza, ədəbiyyatşünaslıq el‐
mimizi yaradanlara, qələm sahiblərinə dərin məhəbbət
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti» və «Әdalət» qəzeti, 07.02.2014.
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qırmızı xətt kimi keçir. Bu yaşda belə tədqiqatlar apar‐
maq, uğur qazanmaq əsl fədakarlıqdır – desəm, yanıl‐
maram. Qocaman ədəbiyyatşünasımız bu gərəkli fəa‐
liyyəti ilə nəinki gənclərə, eləcə də yaşlı ədəbiyyatşü‐
naslar nəslinə bir nümunədir.
Tədqiqatçının 2012‐ci ildə işıq üzü görən, 384 səhi‐
fəni əhatə edən böyük həcmli «Məmməd Səid Orduba‐
di» monoqrafiyasında görkəmli yazıçının dövrü, mühi‐
ti və həyatı, bədii yaradıcılığı: poeziya yaradıcılığı, fel‐
yetonları, dram yaradıcılığı, elmi‐publisistik məqalələ‐
ri, hekayələri, «İki çocuğun Avropaya səyahəti», «Qan‐
lı sənələr» və s. əsərləri tədqiq edilmiş, yazıçının həyat
və yaradıcılığında qaranlıq qalan məqamlar barədə ilk
dəfə söz açılmışdır. Kitaba «Azərbaycan tarixi roman
məktəbinin banisi» adlı önsöz yazan akademik İsa Hə‐
bibbəyli haqlı olaraq Ordubadini ədəbiyyatımızın nə‐
həngi adlandırmışdır. Bu dəyərli monoqrafiyanın işıq
üzü görməsində mənəvi və maddi dəstəyini əsirgəmə‐
yən İsa müəllimin özü də yazıçı ilə bağlı tədqiqatlar
aparmış, ədibə maraqlı məqalələr həsr etmiş, indiyə
qədər çap olunmayan əsərlərini dərc etdirmişdir.
«Məmməd Səid Ordubadi» monoqrafiyası ilə əla‐
qəli «Korifey yazıçı haqqında bənzərsiz əsər» adlı mə‐
qalə ilə çıxış etdiyimizə görə («525‐ci qəzet», 3.XI.12)
bu yazımızda, əsasən, professor Y.Axundlunun son üç
ildə yazdığı elmi və elmi‐publisistik məqalələrindən
bəhs edəcəyik.
M.F.Axundzadədən, Həsən bəy Zərdabidən, Məhəm‐
məd Şahtaxtıdan, Әli bəy Hüseynzadədən, Әziz Şərif‐
dən, Abbas Zamanovdan başlamış çağdaş yazarlarımıza
və ədəbiyyatşünaslarımıza qədər alimlərə həsr olunmuş
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bu məqalələrin hər biri 15‐25 səhifəni əhatə edir. Onlar
elmi fikirlərlə, faktlarla zəngin bitkin əsərlərdir.
Heç şübhə yoxdur ki, «Әdəbi estafet»in belə maraq‐
lı və kamil sənət əsəri kimi meydana gəlməsində öm‐
rünün 65 ildən çoxunu ədəbiyyatımıza, onun tədqiqi‐
nə həsr edən qocaman alimin elmi və həyat təcrübəsi
böyük rol oynamışdır. Aydın məsələdir ki, kiçik bir
yazıda tədqiqatçının dəyərli əsərində söz açdığı şəx‐
siyyətlər və onların yaradıcılığı barədə müfəssəl danış‐
maq imkan xaricindədir.
Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqatçı müstəqilliyimizin
verdiyi imkanlardan bəhrələnərək ədəbi prosesə, ədə‐
biyyatşünaslıq problemlərinə yeni bucaqdan baxmış, or‐
taya gərəkli əsərlər qoymuşdur. Müəllif Azərbaycan rea‐
list ədəbiyyatının banisi M.F.Axundzadədən söz açar‐
kən bütün qələm sahiblərini onun davamçıları adlandı‐
rır və xüsusi vurğulayır ki, M.F.Axundzadə indinin
özündə belə çoxlarına nümunə olacaq bir şəxsiyyətdir.
Alim M.F.Axundzadənin Azərbaycan dili və əlifbası uğ‐
runda apardığı mübarizədən bəhs edir. Canlı xalq dilinə
M.F.Axundzadənin verdiyi önəmdən danışır. Doğru‐
dan da, Axundzadənin dil mədəniyyəti, xüsusən də
canlı danışıq dili ilə bağlı xidmətləri böyükdür. Alman
mütəfəkkiri Leybnisin dil mədəniyyəti barədə fikirləri
M.F.Axundzadənin fikirləri ilə necə də səsləşir: «Mənə
mükəmməl dil verin, sizə mükəmməl mədəniyyət verim».
Professor Y.Axundlu böyük mütəfəkkir Axundzadə‐
nin dil mədəniyyətinə, əlifbaya, sənətə, sənətkara, ədə‐
biyyata dair fikirlərinin və mülahizələrinin bu gün də
aktual olduğunu xüsusi vurğulayır, yazıçının fikirləri‐
nin həmişəyaşar olmasını onun dahiliyi ilə əlaqələndirir.
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Maraqlıdır ki, tədqiqatçı Həsən bəy Zərdabiyə həsr
etdiyi məqaləsində A.Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazeh, İs‐
mayıl bəy Qutqaşınlı, M.F.Axundzadə kimi böyük şəx‐
siyyətlərin yaradıcılığına geniş yer verir. İlk baxışda yer‐
siz görünsə də, müəllif mətləbə keçəndə hər şey aydın
olur: «Bu mühit Zərdabi yaradıcılığı üçün əsl məktəb
idi. Bütün bunlar Həsən bəy Zərdabinin dünyagö‐
rüşünün formalaşmasında müstəsna rol oynayan ilk
qaynaqlar idi».
Həsən bəy Zərdabi də M.F.Axundzadə kimi sadə
həyat sürmüş, ölüm ərəfəsi bu günümüz üçün də örnək
olacaq vəsiyyət etmişdir: «Sizdən xahiş edirəm: təntə‐
nəli dəfn mərasimi düzəltməyin, məni çox sadə dəfn
edin. Dəfn üçün xərclənməsi lazım gələn vəsaiti müsəl‐
manlar arasında savad yayan cəmiyyətə verin. Bu, mə‐
nim başı bəlalar çəkmiş xalqım üçün daha faydalı olar».
Kaş böyük maarifçinin bu sözlərini yas mərasimləri
keçirilən yerlərdə böyük hərflərlə yazıb asaydılar. Bəl‐
kə dəbdəbəli və təntənəli yas mərasimi keçirənlər is‐
rafçılığa yol verməz, başqalarından fərqlənməyə can
atmazdılar.
Tədqiqatçının dünyasını dəyişmiş görkəmli alimlə‐
rimiz Әziz Şərif, Abbas Zamanov, Məmməd Cəfər Cə‐
fərov, Bəkir Nəbiyev, Әzizə Cəfərzadə, Yusif Seyidov,
şairlərdən İslam Səfərli, Xəlil Rza Ulutürk, Balaş Azə‐
roğlu və başqaları barədə yazılarını oxuduqca ürəyim
bu nurani ağsaqqala minnətdarlıq hissi ilə döyünürdü.
Dünyanın keşməkeşləri, xatirələr məni öz dünyamdan
qoparırdı. Axı Yavuz müəllimin söhbət açdığı bu də‐
yərli insanların hamısını şəxsən tanıyırdım. Abbas Za‐
manov, Bəkir Nəbiyev, Әzizə Cəfərzadə ilə dostluq
176

edirdim. Ömrün yarpaqtökən çağı o qədər də ürəka‐
çan deyilmiş. İllərlə dostluq etdiyin insanların, xüsu‐
sən də tələbəlik dostlarının itkisi adama rahatlıq ver‐
mir. Professorun «Ağır itki» məqaləsində olduğu kimi:
«Mən çoxdan üzərində işlədiyim «Әdəbi estafet» silsi‐
ləsindən prof. Qəzənfər Paşayev haqqında məqaləmi
martın 14‐də tamamlayıb, sabahdan Bəkir Nəbiyevə
həsr etmək istədiyim məqaləni yazacaqdım. Sən saydı‐
ğını say, gör fələk nələr sayır...
Gecə Bəkir müəllimin vəfatı xəbəri məni sarsıtdı.
Çünki ölüm Bəkir müəllimə yaraşmırdı. Hərəkəti, yeri‐
şi, danışığı, fəaliyyəti onun hələ uzun illər yaşayacağına
inam yaratmışdı. Ona görə də mən bir neçə gün özümə
gələ bilmədim. Lakin taleyin hökmü ilə barışmaqdan
başqa yol yoxdur... Bəkir müəllim mənim tələbəlik illə‐
rindən dostum idi. Tələbəlik dostunu isə heç cür yad‐
dan çıxarmaq olmur... Bəkir müəllimə uzun ömür, can‐
sağlığı arzularımı «Allah rəhmət eləsin» sözləri ilə əvəz
etməli oldum».
Yavuz müəllimin az qala unudulmağa üz qoyan,
vətən uğrunda şəhid olan Vəli Məmmədov kimi ziya‐
lılar haqqında yazıları örnəkdir. Unutsaq unudularıq
deyilmi bu yanaşmanın fəlsəfəsi?!
Nə gizlədim, indi az‐az alimlərimiz tapılar ki, dünya‐
sını dəyişmiş yazar və tədqiqatçılarımıza belə ehtiramla
əsərlər həsr etsin və bu ehtiramı mənəvi borc hesab etsin.
Son dərəcə qiymətli «Әdəbi estafet» əsəri rənga‐
rəng mövzuları əhatə etdiyindən maraqla oxunur. Әsər‐
də diqqətimi çəkən cəhətlərdən biri də tədqiqatçının
istər klassik, istərsə də çağdaş ədəbiyyatımızı yaradan
və araşdıranlara eyni məhəbbətlə yanaşması oldu. Mə‐
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lum oldu ki, qocaman ədəbiyyatşünas çağdaş ədəbiy‐
yatımızı çox ciddi şəkildə izləyir, tədqiqatlarında mil‐
li‐mənəvi və ənənəvi dəyərlərdən bəhrələnən yazıçı və
şairlərin yaradıcılığına geniş yer verir. Xalq yazıçıları
Anar və Elçinin, Xalq şairləri Nəriman Həsənzadə və
Zəlimxan Yaqubun, tanınmış nasir Elçin Hüseynbəyli‐
nin yaradıcılığına həsr olunan məqalələr deyilənləri
təsdiqləyir. Alim ədəbi prosesi də eyni ciddiyyətlə izlə‐
yir və bu yaşda da ədəbi prosesin fəal iştirakçısına çev‐
rilir. Onun görkəmli alimlərimiz İsa Həbibbəyli, Nizami
Cəfərov, Әlyar Səfərli, Teymur Әhmədov, Himalay Qa‐
sımov, Muxtar İmanov, Kamran Әliyev, Vaqif Yusifli,
Asif Rüstəmli, Cəlal Qasımov, Әrəstü Həbibbəyli, Hüseyn
Həşimli və bu sətirlərin müəllifinin yaradıcılığı haqqın‐
da yazıları deyilənlərə aydınlıq gətirir.
Professor Yavuz Axundlunun «Әdəbi estafet»ini bə‐
zəyən, hər biri bitkin əsər olan, faktlarla zəngin, san‐
ballı məqalələrini məmnunluq və istəklə oxuyub yaz‐
dığım məqaləni çapa hazırlayarkən sevincimə səbəb
olan maraqlı məlumat əldə etdim. «Kredo» qəzetində
(18.01.14) filologiya üzrə elmlər doktoru Hüseyn Hə‐
şimli və Әli Yusifovun «Naxçıvanda yeni üçcildlik»
məqaləsini oxudum. Maraqlı məqalədən məlum oldu
ki, böyük dövlətçilik ənənələri və elmi potensialı olan
bu diyarda yaşayan, ədəbiyyatdan ilk doktorluq dis‐
sertasiyası müdafiə edən professor Yavuz Axundlu‐
nun Naxçıvan MR Ali Sovetinin sədri Vasif Talıbovun
sərəncamına əsasən üç cilddən ibarət «Seçilmiş əsərlə‐
ri» çap olunub. Akademik İsa Həbibbəyli sevimli müəl‐
limin üçcildliyinə ürəkaçıqlığı ilə önsöz yazmışdır. İsa
müəllim fəxrlə qeyd edir ki, keçən əsrin 60‐cı illərin‐
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dən Naxçıvanda təhsil alan dilçi və ədəbiyyatçı tələbə‐
lər professor Yavuz Axundlunun sinfindən keçmişdir.
Müəlliminin zəhmətinə layiqli qiymət verən akade‐
mik bununla kifayətlənmir. Xüsusi vurğulayır ki, yaş
həddinə baxmayaraq, son iyirmi ildə müdafiə olunan
namizədlik və doktorluq dissertasiyalarında, nəşr edil‐
miş monoqrafik tədqiqatlarda elmi rəhbər, rəsmi op‐
ponent, rəyçi, redaktor kimi Yavuz Axundlunun adı və
imzası vardır.
Açığını deyim ki, bu yaşda belə təmənnasız işi yalnız
və yalnız ədəbiyyatımızı, ədəbiyyatşünaslıq elmimizi
dərindən sevən, onunla yaşayan fədakar alim edə bilər‐
di. Bu, ədəbiyyatımızın ağsaqqalı Yavuz Axundludur.
Burada Yavuz müəllimin yaşına münasib bir məsə‐
lədən də söz açmaq yerinə düşərdi. Uzunömürlülərlə
məşğul olan dünya alimləri – gerontoloqlar 1963‐cü il‐
də Kiyevdə keçirilən konqresdə belə qərara gəliblər ki,
60‐74 yaş arasında olan adamlara «ahıl», 75‐89 yaşlı
adamlara «qoca» ifadəsi şamil edilsin. Uzunömürlülər
kateqoriyasına 90 və daha artıq yaşlılar daxil edilsin.
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Yavuz
Axundlunun uzunömürlü kimi şərəfli ad almasına,
dünya uzunömürlüləri sırasına qoşulmasına lap az qa‐
lıb. Allah qismət eləsin! Qoy ədəbi estafetimiz davam
etsin!
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QÜRBӘT GÖRMÜŞ İRSİMİZӘ DAİR
SİSTEMLİ TӘDQİQAT ӘSӘRİ *
Gənclikdə rus yazıçısı Boris Polevoyun Böyük Və‐
tən müharibəsində hər iki ayağını itirmiş təyyarəçi
Aleksey Mareseyevin qəhrəmanlığından bəhs edən
«Әsl insan haqqında dastan» romanı əsasında çəkilmiş
filmə baxanda ağlıma sığışdıra bilmirdim ki, protez
ayaqlarla gərgin məşq edərək yenidən cəbhəyə qayıt‐
maq, səksən altı uçuş keçirərək on bir alman təyyarəsi‐
ni vurmaq olarmış. Eləcə də inana bilmirdim ki, dünya
işığından məhrum olmuş Nikolay Ostrovskinin avto‐
bioqrafik «Polad necə bərkidi» romanı olmuş hadisə‐
lərdən, həqiqətlərdən söz açır. Onda mən iradə, əzm‐
karlıq, həyat eşqi nə olduğunu dərk etmirdim.
Aradan illər keçdi. M.F.Axundov adına Dillər İnsti‐
tutunda ingilis dilindən dərs deyirdim. İngilis dili fakül‐
təsinə Kürdəmirdən Arif Zeynalov adlı hər iki gözdən
şikəst bir gənc daxil olmuşdu. Böyük yaradan ona boy‐
buxun, istedad, fenomenal yaddaş bəxş etmişdi. O,
piano çalanda dinləyənlər haldan‐hala düşürdü. Fitri
istedadı ilə seçilən Arif müəllim sonralar uzun müddət
Respublika Gözdən Şikəstlər Cəmiyyətinin sədri işlə‐
di. Dərindən dərk etdim ki, bir yandan bağlayan fələk,
bir yandan da açırmış.
________________
* Bax: Ülkər Әliyeva. «Azərbaycan yurd bilgisi» əsərinə önsöz. Bakı,
«Elm və təhsil», 2014.
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Eyni hisləri Ülkər Әliyevanın namizədlik dissertasi‐
yasına opponentlik edərkən keçirmişdim. Bəşəriyyətin
zərif və zəif qisminin nümayəndəsi fələyin ağır imtaha‐
nına əzmkarlıqla sinə gərmiş, yenilməz iradəsi, həyat
eşqi, çalışqanlığı ilə indiki səviyyəyə gəlib çatmışdır.
Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya üzrə elm‐
lər doktoru, professor Muxtar İmanov İnstitutun əmək‐
daşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Әliyevanın
«Azərbaycan yurd bilgisi» dərgisində folklorşünaslıq
məsələləri» monoqrafiyasına önsöz yazmağı və əsərə
redaktor olmağı təklif edəndə bunu mənəvi borc kimi
qəbul etdim. Özü də təkcə elmi fəaliyyəti ilə çoxlarına
nümunə olan tədqiqatçı qarşısında deyil, yazılı və şi‐
fahi ədəbiyyatımızı mühacirətdə dünyaya tanıdan,
«Azərbaycan yurd bilgisi» dərgisini qürbətdə nəşr et‐
məklə vətənimizin hüdudları xaricində Azərbaycan‐
şünaslıq elminin əsasını qoyan görkəmli alimlərdən
biri, professor Әhməd Cəfəroğlunun ruhu qarşısında
minnətdarlıq borcu kimi dəyərləndirdim.
Məlumdur ki, Sovet İttifaqı süquta yetən kimi Azər‐
baycanla bağlı mühacirətdə yaranmış mətbu orqanları
tədqiqata cəlb etmək imkanı yarandı. Onların arasında
prof. Әhməd Cəfəroğlunun təsis etdiyi və baş redakto‐
ru olduğu «Azərbaycan yurd bilgisi» dərgisi sırf elmi‐
liyi ilə fərqlənir və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Odur ki, prof. Fuad Köprülü, prof. Әhməd Cəfə‐
roğlu və başqalarının dərgidə çap olunan elmi əsərləri
ölkəmizdə böyük marağa səbəb oldu. Nikpur Cabbar‐
lı, Elşən Әbülhəsənli, Almaz Həsənqızı, Şəlalə Həsəno‐
va, Gülağa Hüseynov, Vilayət Quliyev, Vaqif Sultanlı,
Abid Tahirli və başqaları dərgi ilə bağlı monoqrafiya‐
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lar, hətta namizədlik dissertasiyaları yazdılar. Әhməd
Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq irsi tədqiqat süzgə‐
cindən keçirildi. Lakin Azərbaycan mühacir folklorşü‐
naslığının təşəkkülündə müstəsna rol oynadığına bax‐
mayaraq, günümüzə qədər dərgidə yer alan folklorşü‐
naslıq məsələləri sistemli tədqiqat obyektinə çevrilmə‐
mişdi. Ülkər İman qızı Әliyeva bu tarixi missiyanı ye‐
rinə yetirdi. Tədqiqatçı dərginin Azərbaycan folkloru‐
nun türk dünyasında yayılmasında, elmi səviyyədə
təqdim edilməsində xidmətlərini qədərincə qiymətlən‐
dirə bildi. Araşdırıcının «Azərbaycan yurd bilgisi» dər‐
gisində «Folklorşünaslıq məsələləri» monoqrafiyası gi‐
riş, iki fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyatın si‐
yahısından ibarətdir.
Әsərin giriş hissəsində mövzunun aktuallığı, tədqi‐
qatın məqsəd və vəzifələri, öyrənilmə dərəcəsi və s. ön
plana çəkilir. Tədqiqatçı xüsusi vurğulayır ki, «Azər‐
baycan yurd bilgisi» dərgisində sərhədlərimizdən kə‐
narda ədəbi‐bədii və folklor üzrə aparılan işlər ciddi
və sistemli elmi araşdırmaların ortaya çıxmasına gəti‐
rib çıxarmışdır.
Dərgidə təkcə Azərbaycan folkloru deyil, digər türk
xalqlarının folkloru da mütəmadi olaraq yer aldığından
tədqiqatın obyekti daha geniş materialı əhatə edir. Odur
ki, dərgidə folklor materiallarının nəşri və tədqiqi tarixi‐
nin araşdırılması da tədqiqat süzgəcindən keçirilir.
Tədqiqatın qarşısında qoyulan başlıca vəzifə «Azər‐
baycan yurd bilgisi» dərgisində çap edilən folklor ma‐
teriallarının tədqiqinin elmi‐tarixi dəyərini müəyyən‐
ləşdirməkdir. Bu başdan deyək ki, araşdırıcı bu vəzifə‐
nin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir.
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Monoqrafiyanın 1‐ci fəsli «Azərbaycan mühacirət
folklorşünaslığının təşəkkülündə «Azərbaycan yurd
bilgisi» dərgisinin tarixi rolu» adlanır. İki yarımfəsil‐
dən ibarət bu fəsildə prof. Ә.Cəfəroğlunun fəaliyyəti
və «Azərbaycan yurd bilgisi», eləcə də «Azərbaycan
yurd bilgisi» dərgisində folklor məsələləri və tarixi‐si‐
yasi şərait tədqiq edilir. Burada Әhməd Cəfəroğlunun
həyat və fəaliyyətinə nəzər salınır və onun 1932‐ci ildə
İstanbulda təsis etdiyi və redaktoru olduğu «Azər‐
baycan yurd bilgisi» dərgisinin səhifələrində çap olu‐
nan elmi əsərlər araşdırılır. Tədqiqatçı haqlı olaraq
qeyd edir ki, başqa mətbu orqanlardan fərqli olaraq,
«Azərbaycan yurd bilgisi» ətrafına Fuad Köprülü,
Məmməd Әmin Rəsulzadə, Məhəmməd Ağaoğlu, Mə‐
həmməd Әli Rəsulzadə, Mirzə Hacızadə və başqaları
kimi görkəmli alimləri toplayaraq sırf elmi araşdırma‐
larla məşğul olmuşdur. Dərginin ən ümdə vəzifələrin‐
dən biri Azərbaycan xalqının tarixi, ədəbiyyatı, folklo‐
ru, ümumiyyətlə, mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq
olmuşdur. Maraqlıdır ki, «Azərbaycan yurd bilgisi»n‐
də ədəbiyyatımız üç aspektdən öyrənilirdi: şifahi xalq
ədəbiyyatı, klassik ədəbiyyat, çağdaş ədəbiyyat. Ә.Cə‐
fəroğlunun dərgidə 40‐a qədər elmi məqaləsi dərc
edilmişdir.
Dərgidə folklorumuzun, demək olar ki, bütün janr‐
ları hərtərəfli işıqlandırılır və elmi cəhətdən dəyərlən‐
dirilirdi. Ülkər Әliyeva dərgidən çıxış edərək tədqiqa‐
ta dastanları, atalar sözləri və zərb‐məsəlləri, sayaçı
sözləri, eləcə də aşıq yaradıcılığını cəlb etmişdir. Saya‐
çı sözlərlə bağlı dissertant təkcə Ә.Cəfəroğlunun ma‐
raqlı fikirləri ilə kifayətlənmir, bu janr ətrafında aparıl‐
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mış bütün tədqiqatlara nəzər salır, yeri gəldikcə öz fi‐
kirlərini deməkdən də çəkinmir.
«Azərbaycan yurd bilgisi»ndə geniş yer verilən ata‐
lar sözləri və zərb‐məsəllərinin tədqiqata cəlb edilməsi
təsadüfi deyildir. Atalar sözləri xalqın tarixini, inkişaf
mərhələlərini, həyat tərzini, dünyabaxışını, inanc və
etiqadını, adət‐ənənəsini və s. əks etdirən müstəsna
dəyərə malik bir xəzinədir. Məhz bu baxımdan, tədqi‐
qatçının monoqrafiyada atalar sözləri və məsəllərə ge‐
niş yer ayırması məntiqi cəhətdən doğrudur.
Monoqrafiyanın II fəsli «Azərbaycan yurd bilgisi»
dərgisində ozan‐aşıq sənətinə və dastan yaradıcılığına
dair araşdırmalar» adlanır. Bu fəslə aşıq yaradıcılığı‐
nın ümumnəzəri problemləri, qəhrəmanlıq dastanları
haqqında araşdırmalar, Azərbaycan məhəbbət dastan‐
ları və başqa türkdilli xalqların dastanları haqqında
araşdırmaları daxildir. Bütün bunlar ozan‐aşıq sənəti‐
nə və dastan yaradıcılığına dair «Azərbaycan yurd bil‐
gisi» dərgisinin və onun redaktoru, prof. Ә.Cəfəroğlu‐
nun əvəzsiz xidmətləri barədə tam təsəvvür yaradır.
Aşıq yaradıcılığından bəhs edən tədqiqatçı doğru
qənaətə gəlir: «Aşıq yaradıcılığı nə tam yazılı ədəbiy‐
yat, nə də tam ağız ədəbiyyatıdır».
Tədqiqatçı araşdırmalar nəticəsində «Azərbaycan yurd
bilgisi» dərgisində aşıq sənəti və aşıq yaradıcılığı ilə bağlı
tədqiqatların dörd istiqamətdə aparıldığını aşkar etmiş‐
dir: aşıq şeiri və dastan örnəklərinin şifahi repertuar və
yazılı qaynaqlardan toplanıb nəşr edilməsi, klassik Azər‐
baycan aşıqlarının həyat və yaradıcılığını təqdim və təh‐
lil edən elmi məqalələr, Azərbaycan şifahi xalq dastanla‐
rı («Koroğlu», «Aşıq Qərib», «Qurbani», «Qaçaq Nəbi»,
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«Dəli Alı») ilə bağlı araşdırmalar, aşıq yaradıcılığında
rus işğalına qarşı mübarizə motivlərinin inikası.
Müəllif bu fəsli elmi və elmi‐publisistik dildə yaz‐
dığından (bunu mövzu tələb edir) maraqla oxunur.
Qəhrəmanlıq dastanlarından söz açan tədqiqatçı «Ki‐
tabi‐Dədə Qorqud», «Koroğlu», «Cavad xan», «Qaçaq
Nəbi», «Dəli Alı» və «Şeyx Şamil» dastanlarını tədqi‐
qata cəlb edir. «Azərbaycan yurd bilgisi»ndə geniş
bəhs edilən bu dastanların Azərbaycanda az bilinən
maraqlı məqamlarından söz açır.
Türk xalqları dastanlarından «Çingiznamə» və «Ma‐
nas» gündəmə gətirilir. Tədqiqatçı «Azərbaycan yurd
bilgisi»ndən çıxış edərək Azərbayan məhəbbət dastan‐
larına geniş yer vermişdir. «Qurbani», «Abbas və
Gülgəz», «Aşıq Qərib» belələrindəndir. Tədqiqatçı «A‐
şıq Qərib» dastanının «Kitabi‐Dədə Qorqud»un «Bam‐
sı Beyrək boyu» ilə üst‐üstə düşdüyünü bəyan edən
prof. M.Təhmasibə haqq qazandırır və öz maraqlı müla‐
hizələrini də irəli sürməkdən çəkinmir: «Aşıq Qərib»
dastanı «Bamsı Beyrək boyu»ndan bilavasitə istifadə
yolu ilə yaranmış yenitipli məhəbbət dastanıdır».
Monoqrafiyanın çox geniş «Nəticə» hissəsində təd‐
qiqatçının mülahizələri və gəldiyi qənaətlər öz əksini
tapır. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Ülkər Әliyeva‐
nın bu dəyərli və gərəkli əsərinə qədər «Azərbaycan
yurd bilgisi» dərgisində gedən folklorşünaslıq məsələ‐
ləri sistemli və lazımi elmi səviyyədə tədqiq edilmişdi.
Azərbaycan mühacir folklorşünaslığının təşəkkülündə
müstəsna rol oynayan dərgidə yer alan folklorşünaslıq
məsələlərinə həsr edilən monoqrafiya həm elmi, həm
də təcrübi baxımdan əhəmiyyət kəsb edir.
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TӘLӘBӘM HAQQINDA
VİDA SÖZÜ *
Ömrün yarpaqtökən çağı necə də ağrılı‐acılı olur‐
muş. İllərlə dostluq etdiyim insanların, qohumların it‐
kisi, xüsusən də həyata vəsiqə verdiyin tələbələrinin it‐
kisi çox ağır olurmuş. Üç il tərcümədən dərs dediyim
ədəbiyyatşünas alim, tanınmış tərcüməçi, professor
Zeydulla Ağayevin ölüm xəbəri məni sarsıtdı.
Belə sarsıntını dörd il dərs dediyim, Dillər Univer‐
sitetində ingilis dili fakültəsinin dekanı kimi məsul və‐
zifəyə yüksələn, elmi, ziyalılığı ilə kollektivin sevimli‐
sinə çevrilən, ömrünün çiçəkləndiyi bir zamanda tələ‐
bəm Məlumat Nurəddinov dünyasını dəyişəndə keçir‐
mişdim.
İndi isə başqa bir istedadlı tələbəm, ədəbi ictimaiy‐
yət arasında yaxşı tanınan, adı gələndə qürur hissi
duyduğum, ədəbi məclislərdə haqqında fəxrlə söhbət
açdığım, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Zey‐
dulla Ağayev qəlbimi göynətdi. Yaxşı yadımdadır,
1969‐cu ildə namizədlik dissertasiyamı müdafiə edən‐
də hələ çox gənc olan Zeydulla haqqımda maraqlı bir
məqalə yazmışdı. O məqalə illər keçsə də unudulmaz
xatirə tək qəlbimdə yaşayır. Çünki onu tələbəm yaz‐
mışdı. Həm də haqqımda, ümumiyyətlə, ilk yazılan
məqalə idi. O vaxt çox gənc olsa da istedadı sayəsində
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 21.02.2014.

186

Zeydulla artıq institutumuzda çoxtirajlı «Bilik» qəzeti‐
nin redaktoru idi. Onun tərcüməçilik və yazıçılıq fəa‐
liyyəti elə o vaxtdan başlamışdı. Bununla belə, sevimli
tələbəm elmi yaradıcılığını da davam etdirirdi. Onun
hər uğuruna sevinirdim. 1980‐ci ildə namizədlik müda‐
fiə edən Zeydulla müəllim məsləhətimlə Azərbaycan‐
ABŞ ədəbi əlaqələrinə dair doktorluq dissertasiyası
üzərində işləməyə başladı. Mən 1983‐cü ildə ABŞ‐ın
Arizona Universitetində ikiaylıq İxtisasartırma kursla‐
rında olarkən ABŞ‐Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə dair
çoxlu material gətirmişdim. Həmin materialları məm‐
nuniyyətlə istedadlı tələbəm Zeydullaya verdim. La‐
kin doktorluq dissertasiyası üçün bu kifayət deyildi.
Sovet sisteminin dayaqları laxlamağa başlayanda o,
ABŞ‐a elmi ezamiyyətə getdi (1989). Səkkizaylıq eza‐
miyyət ona istənilən qədər material verdi. Bir çox fakt‐
ları dəqiqləşdirmək üçün sonradan bir dəfə də eza‐
miyyətə getməli oldu. 1997‐ci ildə doktorluq disserta‐
siyası hazır oldu. Lakin ingilis ədəbiyyatı üzrə oppo‐
nent çatışmırdı. 1988‐ci ildə İngiltərədə İxtisasartırma
kurslarında olarkən tanış olduğum professor Q.Səbri
Təbrizini dəvət etdik və Zeydulla Nizami adına Әdə‐
biyyat İnstitutunda üzvü olduğum Dissertasiya Şura‐
sında müdafiə etdi. İstedadlı alim elə o vaxtdan doğ‐
ma Dillər Universitetində ədəbiyyat tarixi kafedrasına
rəhbərlik etməyə başladı. Aspirant və dissertantları
müdafiə edərək onun şöhrətini daha da artırdılar. Pro‐
fessor Zeydulla Ağayevin istedadı, elmi səviyyəsi uni‐
versitetin rəhbərliyinin diqqətindən yayınmadı. Onu
universitetin elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsinə irəli
çəkdilər. Elmi kadrların yetişməsində səmərəli fəaliy‐
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yət göstərdi. Bununla belə, yazıçı və tərcüməçi kimi
bədii yaradıcılığını davam etdirdi. İstedadı və çalış‐
qanlığı onu nəsr əsərlərini ingilis dilindən Azərbaycan
dilinə birbaşa tərcümə sahəsində bir nömrəli tərcümə‐
çiyə çevirdi. Oxucular onun orijinaldan tərcüməsində
C.London, A.Konan Doyl, T.Drayzer, E.Sinkler, E.He‐
minquey, C.Sommertfild, S.Moyem, A.Әzimov, A.Le‐
vin kimi dünya şöhrətli nasirlərin roman, povest və
hekayələri ilə tanış ola bilmişlər.
ABŞ‐da ezamiyyətdə olarkən Ayzek Azimov, Ar‐
tur Heyli, Stiven Kinq kimi tanınmış yazıçılarla şəx‐
sən tanış olmuşdu. Sonralar mütəmadi olaraq onlarla
məktublaşırdı. Yadımdadır, onun A.Azimovla müsa‐
hibəsi mətbuatda çap olunanda ədəbi ictimaiyyət ara‐
sında böyük marağa səbəb olmuşdu. Yeri gəlmişkən,
Zeydulla Ağayevin tərcümə edərək 1990‐cı ildə çap
etdirdiyi, Artur Heylinin «Aeroport» romanı ingilis
dilindən Azərbaycan dilinə birbaşa tərcümə sahəsin‐
də ilk əsərdir. İstedadlı tərcüməçi, eyni zamanda Azər‐
baycan nəsrinin ingilis dilinə tərcüməsi sahəsində də
az iş görməmişdir. Onun tərcümələrinin üstünlüyü
onda idi ki, tərcümələrində milli ruhu, milli koloriti
saxlaya bilirdi. İngilisdilli oxucular bu yorulmaz tərcü‐
məçinin sayəsində əsərlərində milli ruha köklənən
İsmayıl Şıxlı, Anar, Elçin, Sabir Әhmədov, Yusif Sə‐
mədoğlu kimi nasirlərimizin əsərləri ilə tanış ola bil‐
mişdilər.
Zeydulla Ağayev ədəbi ictimaiyyət arasında həm
də maraqlı əsərlər müəllifi kimi də tanınırdı. «Məhəb‐
bət nəğməsi», «Dünyanın düz vaxtı», «Beş günün inti‐
zarı» əsərləri onun yazıçı qələminin məhsuludur.
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Әdəbi əlaqələr sahəsində danılmaz xidmətləri olan
tanınmış alim, yazıçı və tərcüməçi, qürur duyduğum
sevimli tələbəm aramızdan tez getdi. Təsəllini onda ta‐
pırıq ki, o, fundamental elmi əsərləri, tərcümələri və
bədii əsərləri ilə bizimlədir.
Mən namizədlik dissertasiyası müdafiə edəndə unu‐
dulmaz tələbəm çox cavan olsa da, yaradıcılığımı ilk
işıqlandıran Zeydulla oldu. Məqaləyə qeyri‐adi ad qoy‐
muşdu: «Yolun pambıq olsun». Fani dünya keşməkeş‐
lidir. Nə edəsən ki, «həyat daimidir, insan amanat».
Әbədi yatağın pambıq olsun. Nurlu insan idin, qəb‐
rin nurla dolsun. Allah övladlarına, tələbəm olan həyat
yoldaşına, qohumlarına, səni istəyənlərə səbir versin.
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ӘBӘDİ XOŞBӘXTLİK
QAZANAN İNSAN
İctimaiyyət arasında halal insan və gözəl alim kimi
tanınan Qənbər müəllimin əziz xatirəsinə həsr etdiyim
məqaləni yazmağa başlamazdan əvvəl hələ sağlığında
çıxan «70 baharım nə deyir mənə?» kitabını bir daha
vərəqlədim. İndi Qənbər müəllim kimi haqq dünyada
olan akademiklər Böyükkişi Ağayev, Bəhram Әsgərov,
professorlar Müseyib Müseyibov, Dəmir Qənbərov,
Әhməd Həsənov, İbrahim İsayev, eləcə də unudulmaz
Qənbər müəllimi məhəbbət və ehtiramla yad edən pro‐
fessorlar Abbas Axunbəyli, Yaqub Məmmədov, Firdovsi
İskəndərov, Eyyub Әzizov, Cəfər Quluzadə, Davud
Pənahov kimi görkəmli elm xadimlərinin Qənbər müəl‐
limə həsr etdikləri məqalələri oxuduqca qürur hissi
keçirdim. Ona görə yox ki, eloğlum haqqında ona layiq
fikirlər söyləyiblər. Bütün yazılardan əxz etdiyim o
oldu ki, Qənbər müəllim övladlarına var‐dövlət, mülk
deyil, təmiz ad qoyub gedib.
Mən Qənbər Hüseynovun bir cərrah kimi Mustafa
bəy Topçubaşov məktəbi keçdiyini, müdafiəsində dünya
şöhrətli alimin opponentlik etdiyini yaxşı bilirəm.
Bununla belə, bir çoxları kimi, mən də ona həmişə Qən‐
bər müəllim deyə müraciət edirdim. Həqiqətən də, o əsl
müəllim idi. Həm auditoriyada, həm də ictimaiyyət
arasında. Onun davranışı, səliqə‐sahmanı ilə başqalarına
nümunə olması ona müəllim deməyə haqq qazandırırdı.
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Qənbər müəllimin iştirak etdiyi elə bir toy, nişan
məclisi görmədim ki, gənclərə xeyir‐dua verməsini
ondan xahiş etməsinlər. Həmin məclislərdə Qənbər
doktordan da yaşlı adamlar olurdu. Lakin Qənbər
müəllimin söz deməsinə üstünlük verirdilər. Bu, onun
nüfuzundan, xalq arasında hörmətindən xəbər verirdi.
Adətən, bir çoxlarına sağlığında layiq olduğu qiyməti
vermirlər. Xalq şairi Cabir Novruz insanlara üz tutaraq
təsadüfən demirdi: «Sağlığında qiymət verin insanlara».
Lakin az da olsa insanlar xalq arasında, qohum‐
əqrəba, dostlar arasında sağlığında həqiqi qiyməti alırlar.
Belə insanlardan biri tanınmış həkim, seçilən ziyalı, bütöv
şəxsiyyət Qənbər müəllim idi. Unudulmaz insan Qənbər
Hüseynovun sağlığında – 70 illik yubileyi münasibəti ilə
işıq üzü görən, çox mənalı «70 baharım nə deyir mənə?»
kitabında on illərlə dostluq etdiyi dostlarının Qənbər
müəllimi bir şəxsiyyət kimi, əsl insan kimi səciyyələndirən
bəzi fikirləri burada verməkdən yan keçə bilmədim.
Professor Dəmir Qənbərov: «Qənbər müəllim, sözün
əsl mənasında, insanlıq etalonudur».
Professor Abbas Axunbəyli: «Onun hər kəlməsi, bir
nəsihət, yol göstərən mayakdır. Kimsəsizlərə dayaq
olduğuna görə mən Qənbər müəllimə qibtə edirəm».
Professor Paşa Qəlbinur: «Mən Qənbər müəllimi Tanrı
dərgahında günahı olmayan bir insan kimi tanıyıram».
Tibb elmləri namizədi Nəsimi Qasımov: «Qənbər
müəllim tərbiyə etalonudur. Yadımdadır, bir dəfə rek‐
torluqda bir müəllimin məsələsi müzakirə olunurdu.
Mən də gənc müəllim idim. Arxada Qənbər müəllimlə
yanaşı oturmuşdum. Özümdən ixtiyarsız olaraq məsələsi
müzakirə olunan müəllim haqqında ona «əllilik filankəs»
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– deyirlər dedim. Qənbər müəllim tərs‐tərs məni süz‐
dü: «Danışma, sən nə bilirsən o yaşda olanda sənə nə
ayama qoyacaqlar? – dedi. Adam öz iş yoldaşının
təəssübünü verməz».
İndi həmin söhbətdən 30 il keçib. Lakin mənim heç
bir ayamam yoxdur, çünki mən öz dərsimi vaxtında
almışam.
Hər biri bir dərs mövzusu olan bu kəlamlar çox
mətləblərdən söz açır.
Mən Qənbər müəllimlə o qədər də yaxın olmamışam.
Bunun iki səbəbi vardır. Birincisi, yaş fərqi, ikincisi isə
ixtisas fərqi. Lakin Qənbər doktor qayınatam Mikayıl
Həmid oğlu ilə dost idi. Mikayıl müəllim peyğəmbər
kimi adam idi. Həqiqəti deyən adam idi. Qənbər müəl‐
lim haqqında yüks ək fikirdə idi. Onun insani
keyfiyyətlərindən ürəkdolusu danışardı.
Qənbər müəllim xoşbəxt adam idi. Onu da deyim ki,
iki əbədi xoşbəxtlikdən savayı bütün xoşbəxtliklər keçəri,
nisbi olur. Birinci əbədi xoşbəxtlik odur ki, vətəni azad
görəsən, müstəqil dövlətin olsun. Qənbər müəllim
xalqımızın azadlığını, müstəqilliyimizi gördü. İkinci
əbədi xoşbəxtlik isə odur ki, övladlarından yarıyasan.
Qənbər müəllim övladlarından yarıyan azsaylı atalardan
biri idi. Böyük yaradan ona həm də xeyirxahlıq bəxş
etmişdi. Qənbər doktor xeyirxahlığı, insanpərvərliyi,
inamı, imanı ilə o dünyalığını da qazanmışdı. Yerinin
behişt olmağına da şübhə yerim yoxdur. Deməli, o dün‐
yada da cənnətliyini qazanmışdı. Bir müsəlman kimi ən
böyük arzusu da yerinə yetib. Yeri nurla dolsun.
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ÖMRÜN VӘFA
ETMӘDİYİ AŞIQ‐ŞAİR *
Aşıq Aydın Çobanoğlunun yaradıcılığını tam əhatə
edən bu maraqlı kitabın əlyazmasını vərəqlədikcə gənc‐
lik illərindən dostluq etdiyim Aydını sanki yenidən
kəşf etdim, digər tərəfdən də dostum haqqında çox‐
dan bəri söz demək arzum gerçəkləşdi. Buna görə dos‐
tumun ağıllı və savadlı qızı Aytənə minnətdaram. Ki‐
taba önsöz yazmağı Aytən təmənna etdi. Aşıq Aydının
kitabda yer alan, bir çoxunun ilk oxucusu olduğum
şeirlərini oxuduqca xəyal məni ağuşuna alıb arzuların
aşıb‐daşdığı illərə – Aydınlı günlərə apardı. 1972‐ci
ilin noyabr ayı idi. İraqa 3‐cü dəfə uzunmüddətli eza‐
miyyətə hazırlaşırdım. İnstitut dostum, şair Әləmdar
İsagilə getmişdim. Әləmdar məni qarayanız, gülərüz
bir gənclə tanış etdi. Diqqətimi ilk cəlb edən onun bığ‐
ları oldu. O vaxt bığ saxlamaq kişilik nişanəsi hesab
olunurdu. Demək olar ki, əksər kişilər bığ saxlayırdı‐
lar. Әləmdarın da, mənim də bığımız vardı.
– Tovuzludur, tələbə aşıqdır – deyərək Әləmdar
gülümsündü. Bununla Aydının mənimlə yerli olduğu‐
na işarə edirdi.
Aydının şirin danışığı vardı. Söhbət zamanı məlum
oldu ki, Texniki İnstitutda oxuyan bu gənc çağdaş poe‐
ziyamızı və aşıq yaradıcılığını yaxşı bilir. Onda bilmir‐
________________
* Bax: Aydın Çobanoğlu. Ömrün etməyəcək vəfa dedilər. Bakı, «Elm
və təhsil», 2014, s. 3‐19.
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dim ki, Aydın aşıq ocağından pərvəriş tapıb. Bilmir‐
dim ki, atası Aşıq Çobandan dərs alıb. Yarı zarafat, ya‐
rı gerçək dedim ki, sənin yerin Universitetin filologiya
fakültəsidir (O vaxt Azərbaycanda təkcə ADU vardı).
Әvvəl‐axır texniki elmlərə həvəsin öləcək – dedim.
– Elə mənim arzum ya Teatr İnstitutunda, ya da
Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültə‐
sində oxumaq olub, tale belə gətirdi – dedi.
Dediklərimə o qədər də inanmasam da, «tale insa‐
nın öz əlindədir» – dedim…
1975‐ci ilin may ayında İraqdan vətənə qayıdanda
gördüm ki, Aydın Musayev universitetin filologiya
fakültəsinin qiyabi şöbəsində oxuyur. Dostlaşdıq və
dostluğumuz dünyasını dəyişdiyi günə qədər davam
etdi. 1951‐ci ildə dünyaya göz açan Aydın 1993‐cü ildə
faciəli şəkildə dünyasını dəyişdi və cəmisi 42 il ömür
sürdü. Lakin insan üçün qısa olan ömür payında çox iş
gördü. Tarixdə qalacaq iz qoyub getdi. Aydın bir neçə
aşıq havası bəstələmişdir. «Səyyadı», «Aygünüm», «Ço‐
banoğlu», Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun sözlərinə bəs‐
tələnmiş «Ana laylası» və Məmməd İsmayılın «Yaman
darıxmışam səninçün, ana» şeirinə bəstələdiyi hava
belələrindəndir. Toylarda indi də oxunan, sevimli şai‐
rimiz Məmməd İsmayılın «Gözəldi» qoşmasına bəstə‐
lədiyi, oğlu Səyyada həsr etdiyi «Səyyadı» havası onun
bəstəkarlığından, musiqi duyumundan xəbər verir. Ha‐
vanın sözləri də başqa aləmdir:
Yar ol, yar olana, yar olanda da,
Yolunu gözləsin, yorulanda da.
Eləsinə vurul, vurulanda da,
Desinlər, ay Məmməd, əla gözəldi.
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Aydın sonuncu misranı üç‐dörd dəfə təkrar edər, gah
«Desinlər, ay Məmməd, əla gözəldi», gah da «Desinlər, ay
Səyyad, əla gözəldi» oxuyardı. Bu özü də havaya xüsusi
şirinlik gətirirdi. Aydın gənclikdə «Hicrani» təxəllüsü
ilə şeirlər yazırdı. Lakin sonralar atasının adını təxəllüs
kimi götürərək «Çobanoğlu» təxəllüsü ilə məşhurlaşdı.
Tez‐tez onu saz‐söz sənətinin sərraflarının iştirak
etdiyi mötəbər məclislərə dəvət etməyə başladılar.
Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, onun filologiya üzrə
universitet savadı məclis aparmasına, insanlarla şirin
münasibət qurmasına çox kömək edirdi. O, həm aşıq
poeziyasını, həm də çağdaş poeziyamızı gözəl bilirdi.
Özü də ilhamlı şair idi. Dünyagörüşü onu bir çox aşıq‐
lardan fərqləndirirdi. Bir sözlə, Aydın Çobanoğlu zi‐
yalıların sevimlisinə, xudmanı məclislərin ən arzuolu‐
nan sənətkarına çevrilmişdi. Belə məclislərdə dinləyi‐
cilər, adətən, aşığa söz atar, onun nəyə qadir olduğunu
yoxlayardılar. Aydın elə cavab verərdi ki, hamı heyran
olar, məclis daha da qızışardı. Bu bir yandan Aydının
istedadından, digər tərəfdən də aşıq ocağında böyümə‐
sindən, bilik səviyyəsindən xəbər verirdi. Çox keçmə‐
di Aşıq Aydın ağır məclislərə dəvət olundu.
Bir gün Şirvan aşıq məktəbinin görkəmli simaların‐
dan biri – Aşıq Qurbanxandan soruşurlar ki, indiki
aşıqlardan kimi bəyənirsən? Cavab verir ki, bir kəndə
iki dəfə toya aparılan aşığı.
Aşıq Aydın Çobanoğlu nəinki bir kəndə, hətta bir
nəslə dəfələrlə toya aparılardı. O, elə yaradıcı aşıq idi ki,
hətta tez‐tez Şirvan bölgəsinə belə məclislər aparmağa
dəvət alardı. Bilənlər bilir ki, onun başına gələn faciə Şa‐
maxıdan toydan qayıdarkən yolda baş vermişdi.
195

Aydın Çobanoğlunu yaradıcılığının çiçəkləndiyi,
sazının‐sözünün, sənətinin püxtələşdiyi bir dövrdə itir‐
dik. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, o, Bakıda aşıq sənə‐
tini ən fəal və uğurla təbliğ edən, prof. Qara Namazo‐
vun təbirincə desək, sazı Bakıya daimi köçürən sənət‐
karlardan biri idi. Aşıq Aydının qısa ömür payında
gördüyü gərəkli işlərə nəzər salanda heyran olmamaq
olmur. Bu qədər işi, ulu ozan‐aşıq sənətini dərindən
sevən, onunla nəfəs alan sənətkar görə bilərdi. Aşıq
Aydın Çobanoğlunun ilk uğurları 1975‐77‐ci illərə tə‐
sadüf edib. I Ümumittifaq festivalının laureatı adını
1977‐ci ildə qazanıb. 1977‐79‐cu illər – gənc aşıqların
respublika baxış müsabiqələrinin qalibi, 1984‐cü il –
Polşa xalq respublikası Zelena‐Qura şəhərində keçiri‐
lən XI Beynəlxalq folklor festivalının laureatı, 1985‐ci
ildə isə II Dünya müharibəsində qələbənin 40 illiyinə
həsr edilən Ümumittifaq festivalı laureatı, 1987‐ci il –
Böyük Oktyabr sosialist inqilabının 70 illiyinə həsr edi‐
lən II Ümumittifaq xalq yaradıcılığı festivalının laurea‐
tı, sənətdəki uğurlarına, zəhmətkeşlərin və gənc nəslin
estetik tərbiyəsində mühüm xidmətlərinə görə Sov.İKP
MK, SSRİ Nazirlər Sovetinin fəxri fərmanına, 1988‐ci
ildə Respublika Lenin Komsomolu mükafatına, 1988‐ci
il – Almaniya Demokratik Respublikasına (fevral, mart)
«Dostluq səfəri»ndə Xalq çalğı alətləri ansamblı ilə bir‐
likdə rəhbər kimi Abşeron rayonunu təmsil etmiş və
çıxışlarına görə fəxri fərmana layiq görülmüşdür.
1988‐ci ildə (02‐08 aprel) Leninqradda keçirilən
XVI «Folklor və gənclik» Ümumittifaq elmi‐təcrübi
konfransda «Aşıq sənətinin öyrədilməsi yolları» mövzu‐
sunda məruzə ilə çıxış edib. O, bu çıxışı ilə müxtəlif
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millətlərin nümayəndələrinin və sənətşünaslarının ha‐
fizəsində xalqımızın əvəzsiz incisi olan aşıq sənəti, aşıq
musiqisi barədə aydın təsəvvür yaratmışdır. Keçmiş
İttifaqın elm və incəsənət xadimləri, alimlər Azərbay‐
can Aşıq sənətinə, Aydın Çobanoğlunun maraqlı mə‐
ruzəsinə və ustad Aşıq Әkbər Cəfərovla birgə ifalarına
çox yüksək qiymət vermişlər. Aydın Çobanoğlunun
xatirə dəftərinə yazılan təəssüratlardan:
Sənətşünaslıq doktoru Viktor Arkadyeviç Lapin:
«Musiqi beynəlmiləl dildir, buna görə də dostluq dili‐
dir. Azərbaycan aşıqları bunu Repindəki «Yaradıcılıq
evi»ndə beynəlmiləl tamaşaçılar qarşısında parlaq şə‐
kildə sübut etdilər. Sağ olun».
Vladivastok İncəsənət İnstitutunun dosenti Şiskova
Alla Viktorovna: «İlk dəfədir ki, ecazkar aşıq sənəti ilə
qarşılaşıram. Qarşınızda baş əyir və Sizə çox sağ olun
deyirik, Azərbaycan aşıqları!»
İvanova‐Frankovsk Konservatoriyası SSRİ xalqları
musiqisi kafedrasının müəllimi, musiqişünas A.M.Tur‐
yanskaya: «Ecazkar aşıq sənətindən çox böyük həzz al‐
dım. Mənə elə gəlir ki, doğma mahnılara vurğunluğu
aşıqlardan öyrənmək lazımdır. Sizə böyük yaradıcılıq
uğurları arzu edirəm ki, Sizin gözəl incəsənətinizlə
bütün SSRİ xalqları tanış ola bilsinlər!»
Elə həmin ildə Hindistanda Abşeron rayon mədə‐
niyyət şöbəsinin xətti ilə Sovet‐Hindistan festivalında
(oktyabr‐noyabr) folklor kollektivi ilə bərabər 40 günlük
qastrol səfərində olmuşdur.
1989‐cu ildə (10‐18 iyul) İsveçdə Ümumdünya xalq
musiqisi festivalında Xalq artisti Canəli Әkbərov, ka‐
man ustası Elman Bədəlov, tarzən Vamik Məmmədəli‐
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yev, qarmon ifaçısı Vaqif Әsədovla birlikdə yüksək sə‐
viyyədə qastrol səfərində iştirak edib.
A.Çobanoğlu 1990‐91‐ci illərdə Türkiyənin Konya
şəhərində keçirilən «Konya Aşıqlar Bayramı»nda Qars‐
lı Aşıq Murad Çobanoğlu ilə yarışmada festivalın baş
mükafatına – Atatürk qızıl medalına layiq görülüb.
Bundan başqa, İsveçrədə və Orta Asiya respublikala‐
rında uğurlu qastrol səfərlərində olmuşdur.
Aşıq Aydın «Günay» ailə ansamblı və «İncəgülü»
aşıqlar ansamblı yaratmışdı.
O, 1983‐cü ildən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü
və Aşıqların IV qurultayının (1984) nümayəndəsi ol‐
muşdur. A.Çobanoğlunun Azərbaycan Aşıqlar Birliyi‐
nin yaranmasında xidmətləri olmuşdur. O, ömrünün
sonuna qədər Aşıqlar Birliyində Hüseyn Arifin müavi‐
ni vəzifəsində çalışmışdır.
Bu, təsadüfi deyildi. Aşıq Aydın aşıq sənətini dərin‐
dən bilir və ona yaradıcılıqla yanaşırdı. Ona yeniliklər
gətirərdi. Yaxşı yadımdadır, o, ADU‐nun filologiya
fakültəsini bitirəndə görkəmli folklorşünas alim, prof.
Vaqif Vəliyevin rəhbərliyi ilə «Aşıq Nəcəfin həyat və
yaradıcılığı» mövzusunda diplom işi yazmışdı. Dip‐
lom işinin müdafiəsində Xalq şairi, prof. Bəxtiyar Va‐
habzadə demişdi:
«Bu diplom işi həcminə və mövzu əhatəsinə görə na‐
mizədlik işinə layiqdir. Mövzunun adını dəyiş, «II Dün‐
ya müharibəsi illərində Tovuz aşıqları» adlandır və
müdafiə et».
Təəssüf ki, ecazkar aşıq sənəti Aşıq Aydını elmdən
ayırmış, Bəxtiyar müəllimin arzusu arzu olaraq qalmış‐
dı. Təsəllini onda tapırıq ki, onun qoşmalarını, gəraylı‐
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larını, təcnislərini, xarici ölkələrə səfər təəssüratlarını,
aşıq sənəti və onun daşıyıcıları haqqında düşüncələrini
içinə alan bu zəngin kitabda Aydının diplom işi də yer
alır. Filoloq və aşıq Aydın Çobanoğlunun diplom işi ilə
tanışlıqdan sonra söz sərrafları akademik Bəxtiyar Va‐
habzadənin sözlərini bir daha təsdiqləyəcəklər.
İyirmi ildən artıq Nizami adına Әdəbiyyat İnstitu‐
tunun Dissertasiya Şurasının üzvü kimi, gənc alimlərin
elmi rəhbəri kimi, onlarla doktorluq və namizədlik dis‐
sertasiyalarının müdafiəsində rəsmi opponent kimi çı‐
xış edən tədqiqatçı kimi, Respublikada Folklor üzrə Әla‐
qələndirmə Şurasının sədri kimi tam məsuliyyətlə deyə
bilərəm ki, Aydının diplom işi indiki tələbləri nəzərə al‐
maqla, azca əl gəzdirməklə namizədlik dissertasiyaları
qarşısında qoyulan tələblərə cavab verir.
Aşıq Aydının «Aşıq sənəti və aşıqlar haqqında
düşüncələr» bölümündəki məqalələrini oxuyandan son‐
ra bir daha bu qənaətə gəldim ki, o, bir alim kimi də ye‐
tişmişdi. Fikirlərimizi təsdiqə yetirmək üçün onun mə‐
qalələrindən bəzisinə nəzər salmağı münasib bildik. Ço‐
banoğlunun «Saz, söz, ifaçılıq və …» adlı məqaləsi elmi
və təcrübi cəhətdən əsaslandırılmış dərs vəsaiti səviy‐
yəsindədir. Burada yeni saz havaları, balaban, onun zə‐
ruriliyi, mətnin melodiyaya uyğun seçilməsi, aşıq güllə‐
ri, aşıq musiqisinin yarıtmaz təbliği, ifaçı və s. yarımbaş‐
lıqlarda qiymətli fikirlər irəli sürülmüşdür. Bu fikirlər
günümüzdə də öz aktuallığını itirmir.
Aydının Aşıq Әkbərin «Gənclik» nəşriyyatında çap
olunan «İşıqlı tellər» kitabına və Әlimərdanlı Aşıq Nə‐
cəfə həsr etdiyi məqalələri göstərir ki, o, aşıq sənətini
dərindən bilən nüfuzlu söz sahibidir.
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Çobanoğlu «Sazın Әdalət dünyası» məqaləsində
Aşıq Әdalət Nəsibovun 1986‐cı ilin oktyabr ayının 2‐də
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən konser‐
tindən söz açır. Görün konsertdə kimlər olub. Mirzə
İbrahimov, İsmayıl Şıxlı, Bayram Bayramov, Bəxtiyar
Vahabzadə, Qabil, Vaqif Səmədoğlu, Sabir Rüstəmxan‐
lı, Abbas Abdulla, professorlar Qulu Xəlilov, Teymur
Bünyadov, türkiyəli alim İbrahim Bozyel və başqaları.
Məclisi gənc şair Zəlimxan Yaqub idarə edirmiş. Belə
tarixi faktları haradan əldə etmək olardı? Yaxşı ki, Ay‐
dın Çobanoğlu bunları qələmə alıb, bizə yadigar qo‐
yub. Fəxarətlə adlarını sadaladığımız xalqımızın layiq‐
li ziyalıları məclisdə aşıq sənətindən, Әdalət möcüzə‐
sindən söz açmışlar. Aşıq sənətinin inkişafında və təb‐
liğində müstəsna xidmətləri olan Әdalətin ifasında sa‐
zın yeni vüsət almasını, bütöv xalqımızın tükənməz
sərvətinə çevrilməsini xüsusi vurğulamışlar. Ümumi
rəy belə olub ki, Әdalət olan məclisdə ondan əvvəl saz
çalmaq günah, ondan sonra saz çalmaq çalğıçı üçün
fəlakətdir.
Məncə, bu, Aşıq Әdalətin sənətinə verilən ən ali və
dəqiq qiymətdir.
«Sazlı‐sözlü nəğməkarlar» məqaləsi ADU‐nun tələ‐
bəsi Aydın Musayevin ilk qələm təcrübələrindəndir.
«Azərbaycan gəncləri» (22.03.1975) qəzetində çıxan bu
məqalə Tovuz aşıqlar ansamblının Novruz bayramı
günlərində filarmoniyada verdiyi konsertdən bəhs
edir. Məqalədə Әkbər Cəfərov, şəyirdləri Aşıq Әlixan
Niftəliyev, Әləsgər Tağıyev və Әskinaz Abbasovadan
bəhs edir və Tovuz Aşıq məktəbinin bir səhifəsini
yazmış olur.
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Aşıq Çobanoğlu «Diqqətsizlik, yoxsa…» məqalə‐
sində isə çox aktual bir mövzuya toxunub. Bəzi aşıqla‐
rın qoşmalarının müxtəlif aşıqların adına çıxılmasın‐
dan söz açır. Tədqiqatçı faktlarla belə səhvləri göstərir
və gələcəkdə belə səhvlərin qarşısının alınması yolları‐
nı arayır. Tədqiqatçıları diqqətli olmağa səsləyir.
«Koroğlunun sorağına gəlmişəm» məqaləsində
Aşıq Aydın 1988‐ci ilin iyun ayında Naxçıvanda Ko‐
roğlunun heykəlinin açılışına getməsindən, Babək ra‐
yonunun «Yeni yol» kəndində «Cəlili» və «Ayaq Cəli‐
li» havalarının yaradıcısı, XIX əsrin görkəmli ustadla‐
rından biri Aşıq Cəlilin qəbrini ziyarət etmələrindən,
Aşıqlar Birliyinin sədri Hüseyn Arifin Naxçıvanın Mə‐
dəniyət naziri Fəttah Heydərovdan aşığın qəbrinin
üstünün götürülməsi barədə xahişindən və s. söhbət
açır. Bütün bunlar qiymətli məlumatlardır.
Hələ ADU‐nun tələbəsi olarkən Aydın «Sovet kən‐
di» qəzetində (17.04.1976) maraqlı yazı ilə çıxış etmiş‐
di. Məqalədə Tovuz rayonunda Aşıq Әkbərin ideyası
və görkəmli maarif xadimi, Tovuz rayon Maarif şöbə‐
sinin müdiri Qara Sultanovun dəstəyi ilə Aşıq Әkbərin
doğma kəndi Bozalqanlı kənd məktəbində 1975‐ci ilin
sentyabrında 18 nəfərdən ibarət respublikamızda ilk
dəfə olaraq saz həvəskarları qrupu yaradılmış, Aşıq
Әkbər onlara müəllim təyin olunmuşdu. Tələbə Aydın
Musayev nüfuzlu qəzetdə maraqlı məsələ qaldırır. Bu
təcrübəni Tovuz rayonunun və eləcə də digər rayonla‐
rın kənd məktəblərində də yaymaq məsələsini qaldı‐
rır. Onun bu arzusu sonralar yerinə yetdi.
Göründüyü kimi, aşıq‐şair Aydın Çobanoğlu hələ
gənclikdən saz‐söz sənəti ilə yaşamış, fikri‐zikri bu sə‐
nətin inkişaf yollarını aramaq olmuşdur.
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Çobanoğlunun aşıq sənəti və ustad aşıqlar haqqın‐
da məqalələri, Hindistan və İsveçrə təəssüratları onun
səriştəli publisist olmağından xəbər verir.
Aydın, eyni zamanda ilhamlı şair olmuşdur. Tə‐
sadüfi deyildir ki, prof. Qara Namazov «Aşıqlar» kita‐
bında (2004, s. 54‐55) onu oxucu və tədqiqatçılara şair‐
aşıq kimi təqdim edir.
Onun poeziya sahəsindəki uğurları xüsusi tədqiqat
mövzusudur. Aydın Çobanoğlu həm xalq ruhuna daha
yaxın olan aşıq poeziyasını, həm də klassik və çağdaş
poeziyamızı, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi yaxşı bilir
və hər iki qütbdə qələmini sınayır və uğur qazanırdı.
Aşığın qoşma, gəraylı, təsnif, təcnis, müxəmməsləri‐
ni, deyişmələrini və s. oxuduqca, onun aşıq yaradıcılığı‐
nın qaynar çeşməsindən su içdiyinin şahidi oluruq. On‐
lar kitabda ayrıca bölmədə verilmişdir. Çobanoğlunun
mərsiyələri də ayrıca bölmədə verilmişdir. Onun məş‐
hur müğənni Səxavət Məmmədova, Aşıq Şakirə, Salatın
Әsgərovaya, dayısı oğlu Yunisə, prof. Xital İsmayılova,
atası Aşıq Çobana, görkəmli ictimai xadim Yunus Rza‐
yevə və başqalarına həsr etdiyi mərsiyələrini həyəcan‐
sız oxumaq olmur. Şair‐aşıq Çobanoğlunun nəğmələri
də ayrıca bölmədə verilmişdir. Burada «Elmira», «İn‐
cəgülü», «Aygünüm», «Gülənə bax, gülənə», «Gülna‐
rə», «Qınama məni, qınama» və s. bulaq suyu kimi qəl‐
bə yayılan şeir‐nəğmələri vardır.
Aydın Çobanoğlunun ithafları da ayrıca bölmədə
verilmişdir. Aşığın ithaflarını izlədikcə onun çağdaş
şairlərimizə, incəsənət nümayəndələrinə, saz‐söz usta‐
larına ehtiram və isti münasibətini aydınca görürük.
Xalq şairi Səməd Vurğunun 80 illiyinə, Aşıq Hüseyn
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Saraçlının 70 illiyinə, Sosialist Әməyi qəhrəmanı Fər‐
zəli Abbasova, şair Sücaətə, İlyas Tapdığa, Xalq artisti
Arif Babayevə, prof. Teymur Zeynalova, Xalq şairi
Söhrab Tahirə, Yunus Novruzoğluna, qarslı Aşıq Mu‐
rad Çobanoğluna, zəmanənin dönüklüyü ilə vətəndən
didərgin düşmüş şair Məmməd İsmayıla, Aşıq Uldu‐
za, şair dostu Әləmdar İsaya, şair Knyaza, həkim
Hökümə Ağayevaya və başqalarına həsr etdiyi şeirlər
XX əsrin 70‐80‐ci illər ədəbi, mədəni və ictimai mühiti
barədə təsəvvür yaradır. Şair‐aşığın Naxçıvana, Cəlila‐
bada, İsmayıllı kəndlərinə, Kəlbəcərə, Tovuza və s.
həsr etdiyi şeirlərini oxuduqca sanki vətən xəritəsini
vərəqləyirsən. Belə şeirləri «Çağdaş poeziya nümunə‐
ləri» başlığı altında vermişik. Kitabda Çobanoğlunun
aşıq sənəti və aşıqlar haqqında düşüncələri və səfər
qeydləri də ayrıca başlıqla verilmişdir.
Aydın məlahətli səsi olan aşıq idi. Pəsdən oxuyur‐
du. Taledən gələn qismətini – görücü ilə söhbətini ürək‐
ağrısı ilə «Dedim mən» şeirində qələmə alıb:
Bəxtinə yazılıb cəfa, dedilər,
Çobanoğlu sürməz səfa, dedilər.
Ömrün etməyəcək vəfa, dedilər,
Onu həyat özü bilər, dedim mən.
Doğrudan da, aşıq‐şairin ömrü vəfa qılmadı. Dahi
Səməd Vurğunun dediyi onun da başına gəldi. Nə
ömrə acıyır, nə yaşa dünya.
Onun Aşıq Şakirin xatirəsinə həsr etdiyi şeirə fikir
verin:
Çobanoğlu, qoy cavanlar ucalsın,
Şah sənətin zirvəsinə yol alsın.
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Oğlu çalmayıbsa, nəvəsi çalsın,
Qoy yetim qalmasın, sazı Şakirin.
Arzuya baxın. Həqiqətən də, böyük sənətkar Aşıq
Şakirin övladlarından aşıq sənətinə yiyələnən olmadı.
Lakin Aydının arzusu sonralar yerinə yetdi. Şakirin nə‐
vəsi babasının sənətini davam etdirdi. Şakirin sazı ye‐
tim qalmadı. Təəssüf ki, Çobanoğlu bunu görmədi.
Aydının bütün arzuları xoş niyyətə köklənmişdi:
Qazancınız qismət olsun aşığa,
Nə həkimə, nə hakimə düşməsin.
Çobanoğlu qələmini publisistikada sınayaraq çox
maraqlı Hindistan və İsveçrə təəssüratlarını yazıb. Elə‐
cə də Hindistana gözəl şeir həsr edib. Lakin bu şeiri
yazarkən bir an belə doğma Azərbaycanı unutmayıb:
Yeni Dehli Bakımızın qardaşı,
Qanqa, bəlkə, Xan Arazın göz yaşı?!
Varanəsi Gəncəmizin sirdaşı,
Bəyənmişik bu mahalı, gözəldir!
Görən kimi doğma, əziz bilmişik,
Әzəmətli Tac Mahalı gözəldir!
Yeri gəlmişkən, Məmməd İsmayıl başda olmaqla,
Aydın Çobanoğlu yaradıcılığına saz‐söz sənətini də‐
rindən bilən bir çox qələm sahibləri, alimlər məqalələr
həsr etmişlər. Aşıq sənətinin təbliğində xidmətləri olan
Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun, professorlar Qara Na‐
mazovun, Sədnik Paşayevin, Məmməd Aslanın, Ağa‐
lar Mirzənin, Telli Pənahqızının, Әli Şamilin, Vəliyəd‐
din İsmayılovun, Osman Әhmədoğlunun məqalələri‐
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nin elmi səviyyəsini xüsusi vurğulamaq istərdim. He‐
yif ki, Aşıq Aydın sıralarımızı çox erkən tərk etdi. Nə
yaxşı ki sağlığında 1991‐ci il fevralın 10‐da anadan ol‐
masının 40 illiyini yüksək səviyyədə keçirdik. Tədbir
«Gülüstan» sarayının banket zalında baş tutdu. To‐
vuzdan Aydının anası da gəlmişdi. Məclisi aparmaq
mənə həvalə olunmuşdu. Aşıq Aydının anası, dostları
və qohumları qarşısında hesabatına çevrilən məclis da‐
hi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin «Koroğlu» operasının
uvertürası ilə başladı. Hamımız ayağa qalxaraq əl‐ələ
verdik və əllərimizi yuxarı qaldırdıq. O ağır vaxtlarda
bir çox toylarımız da «Koroğlu»nun uvertürası ilə baş‐
layırdı. Hamı ayağa qalxıb əl‐ələ tutardı. Bu, vətənpər‐
vərlik hislərinin artmasına, milli birliyə çox kömək edir‐
di. Təəssüf ki, sonralar bu gözəl adət unuduldu.
Qeyd edim ki, Aydının yubileyinə dostu, sevimli
müğənnimiz Səxavət Məmmədov da xanəndə və ça‐
lançılarla təşrif buyurmuşdu. Beş saatdan artıq da‐
vam edən, iki videokasetə zorla sığan (həmin kasetlə‐
ri əziz xatirə tək indi də saxlayıram) tədbirdə iştirak
edən, Aydın haqqında söz deyən dəyərli insanları
göz özünə gətirdikcə indinin özündə belə ürəyim
qürurla döyünür.
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub, professorlardan Teymur
Zeynalov, İbrahim İsayev, Dəmir Qənbərov, Aydının
oğlu Səyyadın kirvəsi Faiq Həsənov, Qənbər Hüsey‐
nov, Telli Pənahqızı və başqaları Çobanoğlunun uğur‐
larından və ulu ozan‐aşıq sənətinə verdiyi töhfələrdən
söz açdılar. Aşıq Aydın hamını haldan‐hala salan, yan‐
dırıb‐yaxan «Yanıq Kərəmi»ni çalanda Zəlimxan Ya‐
qub 2‐ci dəfə odlu‐alovlu çıxış etdi. Zəlimxan birinci
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dəfə eşitdiyimiz «Varıymış» qoşmasını oxuyanda məc‐
lis təlatümə gəldi:
Qonaq oldum Tovuz adlı mahala,
Hər sinədə min bayatı varıymış.
İndi bildim bu torpaqda ellərin,
Nə dövranı, nə həyatı varıymış.
Aydının övladları Aygün və Səyyadın oxuduqları
aşıq havaları da hərarətlə qarşılandı. Kaş o günlər olay‐
dı…
Qısa zaman kəsiyində Səxavət Məmmədov, İbra‐
him İsayev, Dəmir Qənbərov, Qənbər Hüseynov və
Aydın Çobanoğlu kimi dəyərli insanları itirmişik. Zə‐
limxan kimi istedad sahibi, Xalq şairi sağalmaz xəstəli‐
yə mübtəla oldu. Aydın kimi universitet təhsilli bir aşı‐
ğın aramızdan erkən getməsi aşıq sənəti üçün itkidir.
Təəssüflənirəm ki, hamının dostu olan, dostlarının sa‐
yı‐hesabı bilinməyən bir dostu çox tez itirdik. Təsəllini
onda tapırıq ki, dostları onu unutmur.
Aşıq Aydının dostlarından biri də saz‐söz sənətini
yüksək qiymətləndirən, bir çox el şairlərinin, aşıqların
kitablarının çapına dayaq olan, ürəyi xeyirxahlıqla
döyünən Namazəli Məmmədovdur. Onun sayəsində
işıq üzü görən «Ömrün etməyəcək vəfa dedilər» kita‐
bını Çobanoğlu sənətinin pərəstişkarlarına töhfə et‐
məkdən məmnunluq duyuram.

206

TÜRKOLOGİYA ELMİMİZİN
BAYRAQDARI *
Akademik Məmmədağa Şirəliyev keçmiş sovetlər mə‐
kanında, xüsusən də Azərbaycanda adı iftixarla çəkilən,
azsaylı dilçi alimlərimizdəndir – desək səhv etmərik. O,
böyük alim, böyük elm təşkilatçısı, böyük şəxsiyyət idi.
Uzun müddət elmi ictimaiyyətin professor deyəndə ha‐
mının onu nəzərdə tutduğu məlumdur. M.Şirəliyev ye‐
ganə dilçi alimimizdir ki, «Bakı dialekti» adlı namizədlik
dissertasiyasını müdafiə edəndə Bakı Dövlət Universite‐
tinin Müdafiə Şurası əsərin elmi dəyərini, tədqiqatın də‐
rinliyini nəzərə alaraq onu birbaşa filologiya elmləri dok‐
toru alimlik dərəcəsinə layiq görmüş, SSRİ Ali Attestasi‐
ya Komissiyası tərəddüd etmədən BDU‐nun Müdafiə
Şurasının qərarını təsdiqləmişdi. Demək olmaz ki, M.Şi‐
rəliyevin əsəri Azərbaycanda dialektologiyaya həsr olun‐
muş ilk əsər idi. Hələ 1926‐cı ildə Aşmarın «Nuxa dia‐
lekti» adlı yaxşı bir əsər yazmışdı. Lakin M.Şirəliyevin
tədqiqatı sanbalı, elmi dəyəri, elmi yenilikləri ilə seçi‐
lirdi. Alimi bu sahəyə müəllimi, prof. Bəkir Çobanzadə
istiqamətləndirmişdi.Yeri gəlmişkən, prof. B.Çobanza‐
dənin gələcəkdə görkəmli dilçilər kimi yetişən daha
iki tələbəsi vardı. Әbdüləzəl Dəmirçizadə və Muxtar
Hüseynzadə. Ә.Dəmirçizadə, əsasən, dil tarixi ilə,
M.Hüseynzadə müasir dil problemləri ilə, M.Şirəliyev
________________
* Bax: «Sələflər və xələflər» adlı Beynəlxalq simpoziumda plenar
iclasda oxuduğum məruzəm. 22.10.2014.
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isə, əsasən, türkologiya, onun maraqlı sahələrindən bi‐
ri olan dialektologiya ilə məşğul olmuşdu. Taledən ona
hər alimə qismət olmayan pay düşmüşdü.
O, Azərbaycan dilçiləri arasında ilk elmlər doktoru,
ilk professor, ilk Әməkdar elm xadimi, ilk Dövlət Müka‐
fatı laureatı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk
müxbir üzvü və ilk akademiki, «Sovetskaya tyurkolo‐
giya» jurnalının ilk baş redaktoru, Türk Dil Qurumu‐
nun ilk azərbaycanlı müxbir üzvü (1957), Azərbaycan
SSR EA‐nın Dil İnstitutunun ilk direktoru (1949‐1951),
Әdəbiyyat və Dil İnstitutunun dialektologiya şöbəsi‐
nin yaradıcısı və ilk müdiri (1951), ali nıəktəblər üçün
dialektologiya üzrə ilk dərsliyin müəllifi və s. olmuş‐
dur. Akademik Ağamusa Axundovun yazdığı kimi, o,
Azərbaycan dilçiliyi hüdudlarını yarıb beynəlxalq alə‐
mə çıxan, elmi türkologiyanın zəngin üfüqlərində öz
yeri olan ilk Azərbaycan dilçisidir.
M.Şirəliyev daha çox Azərbaycan dialektologiya el‐
minin banisi və dialektologiya məktəbinin yaradıcısı
kimi şöhrət qazanmış, türkologiya tarixində öz layiqli
və əbədi yerini tutmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, hələ
1945‐ci ildə SSRİ EA‐nın müxbir üzvü N.K.Dmitriyev
yazmışdır: «M.Şirəliyevi çəkinmədən Azərbaycan dia‐
lektologiyasının banisi adlandırmaq olar».
Akad. M.Şirəliyevin «Bakı dialekti» (B., 1949, 1957),
«Azərbaycan dialektologiyasının əsasları» (B., 1962,
1968, 2008), «Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri»
(rusca, B., 1982) türkoloqların ən çox bəhrələndiyi əsər‐
lər olub, N.K.Dmitriyevin illərlə öncə dediklərini təs‐
diqləyir. Dialektologiyanın mövcud nəzəri məsələləri
bütövlükdə bu əsərlərdə öz əksini tapıb.
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Akademik M.Şirəliyev Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Mükafatına layiq görülmüş fundamental «Azər‐
baycan dialektologiyasının əsasları» əsərində Azərbay‐
can dili dialekt və şivələrinin təsnifini vermiş, özünün
şəxsən iştirak etdiyi dialektoloji ekspedisiyalar zamanı
toplanan faktiki materiallar əsasında ümumiləşmələr
aparmış, Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin 4 qru‐
pa: şərq, qərb, şimal, cənub qruplarına bölündüyünü
inkarolunmaz faktlarla isbatlamışdır. Alim Azərbay‐
can dialektlərini belə müəyyənləşdirmişdir: Quba, Ba‐
kı, Şamaxı (şərq qrupu), Qazax, Qarabağ, Gəncə (qərb
qrupu), Nuxa (şimal qrupu), Naxçıvan, Ordubad, Təb‐
riz (cənub qrupu). Bu kitabda Azərbaycan dili dialekt
və şivələrinin fonetik, leksik və qrammatik xüsusiy‐
yətləri tam əhatə olunur. Onu da deyək ki, son vaxtlar
aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Dərbənd dialekti də
şərq qrupuna daxildir.
Maraqlıdır ki, hələ 1941‐ci ildə M.Şirəliyev rus dilin‐
də çap etdirdiyi bir məqaləsində ilk dəfə olaraq Azər‐
baycan dialektlərinin təsnifini coğrafi prinsip əsasında
aparıb və bu bölgü sonralar, 1959‐cu ildə UNESCO‐nun
«Fundamental turcica» əsərində öz əksini tapıb (bax:
M.Şirəliyev. Biblioqrafiya, B., 1969, s.15). Akad. M.Şirəli‐
yevin türkologiyada ilk dəfə dialekt və şivələrin təsni‐
finə dair bölgüsü türkoloqlar tərəfindən qəbul olun‐
muşdur. Bu münasibətlə görkəmli qazax dilçisi Ş.Sarı‐
bayev yazmışdır: «Qazax dialektologiyasında mübahi‐
səli məsələlər çoxdur. Onların biri dialektlərin təsnifi‐
dir. Bu məsələnin türkoloji aləmdə obyektiv yolunu
Azərbaycanın görkəmli türkoloqu M.Şirəliyev müəy‐
yənləşdirmişdir.
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Akademik M.Şirəliyevin ən böyük xidmətlərindən
biri də türkologiya tarixində ilk olaraq «Azərbaycan
dilinin dialektoloji atlası»nı yaratmasıdır (Bakı, «Elm»,
1990, 224 s.). M.Şirəliyevin təşəbbüsü, rəhbərliyi və iş‐
tirakı ilə hazırlanan atlas türkoloji aləmdə bu sahədə
atılan ilk və uğurlu addımdır. Məhz buna görədir ki,
başqa türkdilli xalqlar dialektoloji atlasları tərtib edər‐
kən Azərbaycan dialektoloqlarının təcrübəsinə əsasla‐
nırdılar. Türkmənistan EA‐nın prezidenti, akademik
P.Әzimov bu münasibətlə yazırdı:
«Türkmənlər dialektoloji atlasın tərtibi işlərini M.Şi‐
rəliyevin məktəbindən əxz etmişlər».
Onu da deyək ki, Azərbaycan ədəbi dilinin forma‐
laşmasında dialektlərin rolu məsələsini də ilk dəfə
gündəmə gətirən və bu barədə qiymətli əsərlər yazan
da akad. M.Şirəliyev olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, türkologiyada dilçilik coğ‐
rafiyasının əsasını qoyan da akad. M.Şirəliyev olmuş‐
dur. Bu baxımdan Ural‐Altay cəmiyyətinin sədri İ.Qun‐
narın fikri maraq doğurur: «Türk dillərinin dilçilik coğ‐
rafiyası üsulu ilə öyrənilməsi sahəsində M.Şirəliyevin
xidmətləri danılmazdır».
Akademik M.Şirəliyevin türkologiya sahəsində
gördüyü qlobal işlər, Bakını türkoloji mərkəzə çevir‐
məsini tanınmış türkoloqlar görür və yüksək qiymət‐
ləndirirdilər. «Voprosı yazıkoznaniya» jurnalında
(JM°5, 1967) «Keçən 50 il ərzində Sovet İttifaqında
dilçiliyin inkişafı» adlı baş məqalədə qeyd edilirdi ki,
türk dilləri dialektlərinin tədqiqində əldə edilmiş
nailiyyətlərdə akad. M.Şirəliyevin böyük xidmətləri
olmuşdur.
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Görkəmli alimlərin mötəbər orqanlarda akad. M.Şi‐
rəliyev haqqında yazdıqlarını toplayacaq olsaq, bir ki‐
taba sığmaz. Türkoloqlar arasında akad. M.Şirəliyevin
nüfuzu o qədər böyük idi ki, 1970‐ci ildə SSRİ EA‐nın
Prezidiumunda «Sovetskaya tyurkologiya» jurnalının
nəşri və baş redaktor məsələsi ortaya qoyulanda SSRİ
Türkoloqlar Komitəsinin sədri, akad. A.Kononov və
SSRİ EA‐nın Әdəbiyyat və Dil bölməsinin katibi, aka‐
demik M.Xrabçenkonun jurnalın Bakıda çıxması və
baş redaktor vəzifəsinə akad. M.Şirəliyevin namizədli‐
yini dəstəkləməsi təsadüfi deyildi.
Həqiqətən də, akad. M.Şirəliyev sovet türkologiya‐
sının inkişafında və yüksəkixtisaslı kadrların yetişdi‐
rilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Təkcə Azər‐
baycanda professorun rəhbərliyi ilə 10 elmlər doktoru
(onların arasında akad. A.Axundov, akad. T.Hacıyev,
professorlardan M.Rəhimov, M.Adilov, R.Məhərrəmo‐
va, Ә.Mahmudov, T.Məmmədov və başqa görkəmli
dilçi alimlərimizin adlarını görəndə qürur hissi keçiri‐
rik), 50‐dən artıq elmlər namizədi yetişmişdir.
Bundan başqa, prof. M.Şirəliyevin rəhbərliyi altın‐
da 3 nəfər Balkan, qaqauz və qaraqalpaq namizədlik
dissertasiyası müdafiə edib. Eləcə də 9 özbək, 2 baş‐
qırd, 2 tatar, 1 qaraçay və 1 qazax aliminin filologiya
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almasında da prof.
M.Şirəliyevin xidmətləri böyük olmuşdur.
Yeri gəlmişkən, professoru Avropa və Türkiyədə də
yaxşı tanıyırdılar.
M.Şirəliyev dəfələrlə Türkiyədə elmi məclislərdə türko‐
logiyanın ən aktual problemləri, dialektologiya və s. ba‐
rədə maraqlı məruzələrlə çıxış etmişdi. Professor 1953‐
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1954‐cü illərdə Bolqarıstanda Sofiya Universitetində türk
filologiyası kafedrasına rəhbərlik etmiş, 1963‐cü ildə isə
Polşada Varşava və Krakov universitetlərində türk dilin‐
dən dərs demişdi.
Professor Bolqarıstanda türk kəndlərini bir‐bir gə‐
zərək zəngin material toplamış və həmin materiallar
əsasında «Türk dialektologiyası» əsərini, eyni zaman‐
da «Dilçiliyə giriş» dərsliyini yazmışdı. Professorun
fəaliyyəti istər bolqar, türk, istərsə də sovet alimləri tərə‐
findən yüksək qiymətləndirilmişdir. Bolqar alimi Emil
Boyev 1966‐cı ildə Ankarada XI Türk Dili qurultayında
«Bolqarıstanda türk dialektlərinin araşdırılması» mövzu‐
sunda məruzə edərkən xüsusi vurğulamışdır:
«Bolqarıstanda türk dialektlərinin araşdırılmasının
əsasını prof. M.Şirəliyev qoydu. Biz – onun şagirdləri isə
bu işi davam etdiririk».
Akademik M.Şirəliyevin yaradıcılığına Azərbaycan
alimləri də yüksək qiymət vermişlər. Azərbaycan
EA‐nın müxbir üzvü Әbdüləzəl Dəmirçizadə, akad.
Ağamusa Axundov (silsilə yazılar), akad. Tofiq Hacı‐
yev, professorlardan Mirzə Rəhimov, Yusif Seyidov
(silsilə yazılar), Vaqif Aslanov, Әhməd Mahmudov,
Rəhilə Məhərrəmova, Qəzənfər Kazımov, Qəzənfər Pa‐
şayev və başqaları akad. Şirəliyevə məqalələr həsr et‐
miş, alimin elmi fəaliyyətinə işıq tutan diqqətəlayiq fi‐
kirlər söyləmişlər.
Akad. M.Şirəliyev mən namizədlik dissertasiyası ya‐
zarkən elmi rəhbərim olub. «Azərbaycan dilinin Kərkük
dialekti» adlı mövzunu da özü seçmişdi. 1962‐ci ildə
İraqa tərcüməçi işləməyə gedəndə məni yanına çağırdı
və özünün hazırladığı «Azərbaycan dilinin dialekt və
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şivələrinin monoqrafik tədqiqinə dair proqram» (B.,
Azərbaycan EA‐nın nəşriyyatı, 1956, 62 s.) və «Bakı
dialekti» kitabını mənə verərək dönə‐dönə tapşırdı ki,
Kərkük dialekti İraq türkmanlarının azərbaycanlı oldu‐
ğunu göstərə biləcək əsas sübutdur, material topla. Bu
şansı əldən verməməliyik. Akad. M.Şirəliyev böyük
nümunə məktəbi idi. Həyatda onun kimi xeyirxah ada‐
ma az rast gəlmişəm. Həssas, təvazökar, son dərəcə
mədəni, hamıya nümunə ola biləcək nadir insan idi.
Burada bir məsələdən də söz açmaq vacibdir. M.Şi‐
rəliyev sintaksis üzrə prof. M.Hüseynzadə ilə müştərək
yazdığı ən uzunömürlü dərsliyin müəllifidir. Türkoloq‐
lar arasında ən çox mübahisəyə səbəb olan isə sintaksis‐
də tabeli mürəkkəb cümlə məsələsidir. Bəzi alimlər feili
bağlama tərkiblərini budaq cümlə hesab edirlər. Prof.
M.Şirəliyev, M.Hüseynzadə, Z.Budaqova, Әlövsət Ab‐
dullayev, Yusif Seyidov və başqaları isə feili bağlama
tərkiblərinin xəbərlik kateqoriyasına məxsus qramma‐
tik əlaməti olmadığına və bu tərkiblər mübtəda ilə uz‐
laşmadığına görə onu budaq cümlə hesab etmirlər.
Akad. M.Şirəliyev «Tabeli mürəkkəb cümlə prob‐
lemləri» və «Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb
cümlə məsələsi» məqalələrində feili bağlama tərkibləri
barədə öz müddəalarını irəli sürmüşdür.
Biz Azərbaycan dilinin Kərkük dialektində ‐anda,
‐əndə şəkilçili feili bağlamaların və «isə» modal sözünün
şəxslər üzrə dəyişərək mənsubiyyət şəxs şəkilçilərini
qəbul etməsi və təsriflənməsini ortaya qoyanda Azər‐
baycanda sensasiya kimi qarşılandı.
‐andə, əndə şəkilçili feili bağlama və feili bağlama
tərkiblərinin, eləcə də «isə» modal sözünün mənsubiy‐
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yət şəkilçiləri qəbul edərək təsriflənməsi aşağıdakı ki‐
mi baş verir.
Təkdə

Cəmdə

I Mən gələndə+m Bəndə‐
roğlu işlirdi
II Sən gələndə+u (Kərkük),
gələndə+y (Tur Xurmatu,
Altun Körpü) Bəndəroğlu
işlirdi
III O gələndə Bəndəroğlu
işlirdi

I Biz gələndə+x
II Siz gələndə+viz (K.)
gələndə+yiz (A.K.,T.X.)

III Olar gələndə +lər

İsə modal sözü ilə
I Mən isə +m gələndə+m‐
II Sən isə +u gələndə+u
(Kərkük)
Sən isə+y gə lən də+y
(A.K.,T.X.)
III O isə gələndə

I Biz isə+x gələndə+x
II Siz isə + viz gələndə+
viz (K)
Siz isə +yiz gələndə +yiz
(A.K.,T.X.)
III Olar isə +lər gələndə +lər

Çoxları budaq cümlə məsələsində akad. M.Şirəliye‐
vin müddəalarına əngəl törəndiyini düşündülər. Pro‐
fessor bu haqda xüsusi məqalə yazdı. Gəldiyi nəticə bu
oldu ki, bu proses bütün feili bağlamalara aid olmadı‐
ğından və həm də təkcə İraq‐türkman ləhcəsində müşa‐
hidə olunduğundan budaq cümləyə dair onun müddəa‐
larını əngəlləmir.
Professor Azərbaycan dilinə dair xaricdə nə çıxsa, cid‐
di şəkildə izləyir və ingilis‐Azərbaycan dilləri fakültəsini
bitirdiyimdən tərcüməsini mənə həvalə edirdi. 1975‐ci
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ilin 2‐ci yarısında ABŞ‐ın Florida Universitetindən Səlim
Hüseynqulu oğlunun «Azərbaycan dilinin generativ fo‐
nologiyası» adlı maraqlı dissertasiyasını rəy üçün Nəsimi
adına Dilçilik İnstitutuna göndərmişdilər. İnstitutun di‐
rektoru akad. M.Şirəliyevlə əsərə müsbət rəy verdik.
Tale elə gətirdi ki, 1983‐cü ilin yayında ABŞ‐a iki ay‐
lıq elmi məzuniyyətə gedəsi oldum. Professor çox se‐
vindi. Dönə‐dönə tapşırdı ki, ABŞ‐da Azərbaycan dilinə
dair araşdırmalarla (Cənubi Azərbaycan daxil olmaqla)
ciddi maraqlanım. ABŞ‐da Azərbaycan dilinə və dialek‐
tinə dair xeyli tədqiqatların olduğunu üzə çıxardım və
vətənə qayıdandan sonra Nəsimi adına Dilçilik İnstitu‐
tunun əməkdaşları qarşısında məruzə etdim. İnstitutun
direktoru M.Şirəliyev direktor müavini prof. Z.Budaqo‐
vaya və şöbə müdirlərinə göstəriş verdi ki, Azərbaycan
dilinin xaricdə tədqiqinə dair məqalələr toplusu hazır‐
lasınlar. Mənim «ABŞ‐da Azərbaycan dilinə dair araş‐
dırmalar» adlı geniş məqaləm daxil olmaqla məqalələr
məcmuəsi «Azərbaycan dili xaricdə» (Bakı, «Elm», 1990,
272 səh.) adı ilə professorun sağlığında işıq üzü gördü
və təşəbbüsü öz bəhrəsini verdiyinə görə sevindi.
Hər dəfə Fəxri xiyabanda xalqımızın, sözün həqiqi
mənasında, fəxrləri olan görkəmli alimlərimiz Abbas
Zamanov, Әliheydər Orucov, Yaşar Qarayev, Qasım
Qasımzadə və Araz Dadaşzadəni ziyarət edib, elmi rəh‐
bərim Məmmədağa Şirəliyevin məzarı önündə dayanır,
məni elm aləminə gətirdiyinə, atalıq qayğısı göstərdiyi‐
nə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sanki o da heç vaxt
üzündən əskik olmayan xoş təbəssümlə çəkdiyi zəhmə‐
ti itirmədiyimə, qəbrinin üstünü götürtdüyümə görə ra‐
zılığını bildirir.
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ZӘNGİN ӘDӘBİ MÜHİTİN
GÖRKӘMLİ TӘDQİQATÇISI *
Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunun hazırladığı
çoxcildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» əsərinin V cil‐
dini institutun Elmi Şurasında müzakirə edirdik. Qəri‐
bə bir mənzərənin şahidi olduq. İnstitutun direktoru,
akademik İsa Həbibbəyli mövzuların hazırlıq səviyyə‐
si və kimin tərəfindən yazıldığını dəqiqləşdirirdi. İsa
müəllim hansı mövzunun adını çəkirdi, elmi katib mə‐
lumat verirdi: «O mövzunu prof. Alxan Məmmədov
işləyib». Elmi Şuranın sədri, akad. İsa Həbibbəyli yarı‐
zarafat, yarıgerçək dedi ki, belə çıxır ki, V cildi prof.
Alxan Məmmədovun cildi adlandırmalı olacağıq. Belə
olmaz. Bir neçə mövzunu özü götürdü, bir neçəsini ins‐
titutun adlı‐sanlı əməkdaşları arasında bölüşdürdük.
Həmin vaxt məni Alxan Bayramoğlunun (Məmmədo‐
vun) əməksevərliyi, ədəbiyyatşünaslıq elmimizə vur‐
ğunluğu, dərin tədqiqatları düşündürdü. Haqqında
ürək sözlərini yazmaq qərarına gəldim. Alxan Məm‐
mədovun namizədlik və doktorluq dissertasiyası Azər‐
baycanın ən zəngin mühitlərindən birinə – Şamaxı ədə‐
bi mühitinə həsr olunub. Alimin bu mövzunu seçməsi
təsadüfi deyildir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu‐
tunun filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə biti‐
rən (1977) Alxan Məmmədov təyinatla Şamaxı rayonu‐
________________
* Bax: «525‐ci qəzet» və «Әdalət» qəzeti. 24.10.2014.
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na göndərilib və xeyli müddət (1977‐1982) orada dil‐
ədəbiyyat müəllimi işləyib. Şamaxı ədəbi mühitinin
ənənələrini izləyib. İstehsalatdan ayrılmaqla AMEA‐nın
Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunun aspirantı olsa da,
bir an belə Şamaxı ədəbi mühitindən ayrılmamış, dis‐
sertasiya mövzusunu M.Ә.Sabirdən götürmüş, aspiran‐
turanı bitirdikdən az sonra «M.Ә.Sabir və ictimai‐ədəbi
mühit (elmi tərcümeyi‐hal məsələləri» adlı namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Həmin dissertasiya ilə
o, M.Ә.Sabirin timsalında milli ədəbiyyatşünaslıqda bi‐
rinci olaraq klassik sənətkarın elmi tərcümeyi‐halını
yazmışdır. Bəzən Alxan müəllimə qibtə edirəm. Xaqa‐
ni Şirvani, İ.Nəsimi, S.Ә.Şirvani, M.Ә.Sabir, Abbas Səh‐
hət, M.Hadi kimi görkəmli qələm sahibləri yetirən
mühitdən yazmaq şərəflidir. Eyni zamanda böyük mə‐
suliyyət tələb edən bir işdir. Alxan Bayramoğlu «Şa‐
maxı ədəbi mühiti» adlı doktorluq dissertasiyası ilə
milli ədəbiyyatşünaslıqda ilk olaraq ədəbiyyatın regio‐
nal aspektdə araşdırılmasının elmi və təcrübi prinsip‐
lərini müəyyənləşdirib. Onu da deyək ki, Cümhuriy‐
yət dövrü ədəbiyyatın ilk monoqrafik tədqiqini də or‐
taya Alxan Məmmədov qoyub.
Prof. Alxan Məmmədovun ondan artıq monoqrafi‐
yası, tərtib etdiyi kitablar, çoxsaylı elmi məqalələri cid‐
di elmi axtarışların nəticəsidir. Onun həddən artıq cid‐
diliyinə, işdə məsuliyyətinə, heç şübhəsiz, müəllimlik
fəaliyyəti də təsir etmişdir. Nizami adına Әdəbiyyat
İnstitutunda baş elmi işçi kimi illik elmi‐tədqiqat işlə‐
rini qat‐qat artıqlaması ilə yerinə yetirən Alxan müəl‐
lim, eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin profes‐
sorudur. On ilə yaxın (1998‐2005) Təfəkkür Universite‐
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tində Azərbaycan və başqa türk xalqları ədəbiyyatın‐
dan dərs demişdir. Alxan Məmmədov həm tanınmış
pedaqoq, həm də tanınmış ədəbiyyatşünas alimdir. O,
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdiyi 1998‐ci ildən
cəmi dörd il sonra Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutun‐
da çox mötəbər Dissertasiya Şurasına üzv təyin edil‐
mişdir. Bu, böyük etimad idi. İyirmi ilə yaxın həmin
şurada gah müavin, gah da həmsədr olduğumdan fəxr‐
lə deyə bilərəm ki, Alxan Bayramoğlu etimadı elə ilk
ildən doğrultdu və bu gün də həmin şuranın üzvüdür.
Burada xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Dissertasiya
Şurasında təkcə iddiaçıların deyil, eləcə də şura üzvlə‐
rinin çıxışları zamanı onların bilik səviyyəsi aydın olur.
Prof. Alxan Bayramoğlu Dissertasiya Şurasının işində
fəal iştirak etməklə, mənalı, məzmunlu, hədəfə düz
dəyən çıxışları ilə seçilir.
Professor Alxan Bayramoğlunun pedaqoji fəaliyyə‐
tindən yuxarıda söz açdıq. O, Bakı Dövlət Universite‐
tində təkcə dərs deməklə kifayətlənmir, dərs vəsaitlə‐
ri, tədris proqramları hazırlayır. Pedaqoji fəaliyyətin
çələngi olan dərsliklər yazır. «Müxtəsər Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi (qədim dövrdən 1930‐cu illərədək)»
oçerki, xüsusən də «Azərbaycan jurnalistika məktəblə‐
ri» əsəri elmi ictimaiyyət arasında böyük rezonans ya‐
ratdı. İkinci əsər onun mətbuatşünaslığa həsr edilən
üçüncü kitabıdır. «Azərbaycan jurnalistika məktəblə‐
ri» kitabının redaktoru və önsözün müəllifi, tanınmış
jurnalist Әflatun Amaşov xüsusi vurğulayır ki, «çoxil‐
lik elmi axtarışların məhsulu olan bu kitabda jurnalis‐
tikamızın indiyədək keçdiyi yola məhz məktəb priz‐
masından dəyər verilmişdir. Belə bir dəyərləndirmə,
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heç şübhəsiz, tarixi keçmişimizi yaradan insanların ru‐
huna böyük ehtiramdır».
Prof. Alxan Bayramoğlunun elmi əsərlərinə nəzər
salanda aydınca görünür ki, onun əsərləri müasirliyi
və gərəkliyi ilə fərqlənir, tədqiqatçıların diqqət mərkə‐
zində olur.
Fədakar tədqiqatçı alim, qənimət insan Alxan Bay‐
ramoğlu qələminin daha da püxtələşdiyi, bir alim kimi
daha da müdrikləşdiyi bir çağa qədəm qoyur. Qoy qə‐
dəmləri daha da uğurlu olsun. Bu çağ ən böyük arzu
məqamıdır.
Altmış yaşın mübarək, Alxan müəllim!
Sənə insan itirdikdən sonra qədrini daha yaxşı bildi‐
yi, qiymətləndirdiyi möhkəm cansağlığı arzu edirəm.

219

«KOROĞLU» OPERASININ TAMAŞASI
HAQQINDA DÜŞÜNCӘLӘRİM *
Bu günlərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teat‐
rında mənə bir daha «Koroğlu» operasına baxmaq qis‐
mət oldu. Buna görə məni operaya birgə baxmağa də‐
vət edən akademik İsa Həbibbəyliyə minnətdaram.
Operanın 2014‐2015‐ci illər teatr mövsümü üçün nə‐
zərdə tutulan proqramını alıb nəzərdən keçirdim.
«Koroğlu» operasının qısa məzmunu Azərbaycan,
rus və ingilis dillərində verilmişdir. Hər pərdədə, hər
şəkildə dillər üzrə nə qədər fərq olarmış. Azərbaycan
və rus dillərində olan mətnləri ciddi redaktə etmək la‐
zımdır. Bircə misal göstərməklə kifayətlənəcəm. II pər‐
dənin III şəklində göstərilir ki, Koroğlu döyüş ruhun‐
da öz dəstəsi ilə Çənlibel qalasından çıxır. Rusca mətn‐
də isə bunun əksini görürük. Özü də necə. «Opalennıy
boyem, v krepost vxodit Koroqlı so svoim otryadom».
O ki qaldı operanın qısa məzmununun ingiliscə mət‐
ninə, təəssüflə deməliyəm ki, bu işi ingiliscə qənaətbəxş
biliyi olmayan bir şəxs yerinə yetirib. Әslində, buna
tərcümə də demək olmaz. Hesab edirəm ki, bu ən azı
məsuliyyətsizlik, mədəniyyətimizə laqeydlikdir. İkicə
misalla kifayətlənəcəm.
Operanın I pərdəsinin I fəsli belə başlayır: «Həsən
xanın sahib olduğu dağ kəndlərindən biri. Kəndlilər
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti» və «525‐ci qəzet», 05.12.2014.
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həyatın ağırlığından və yaşayışın çətinliyindən şikayət‐
lənirlər». İngilis dilinə tərcümədə oxuyuruq: «Azərbay‐
canın dağlıq bölgəsində Həsən xan tərəfindən idarə
olunan şəhər. Şəhərlilər yaşayışlarının ağırlığından şi‐
kayət edirlər». İkinci bir misal. Məlumdur ki, Qırat zil
qara bir atdır. Səhnəyə də doğru olaraq qara rəngli at
çıxarırlar. Tərcümədə ağ at kimi yazılıb. Şəhərlə kəndi,
ağ rənglə qara rəngi seçə bilməyən tərcüməçiyə nə de‐
yəsən. Mənə belə gəlir ki, tərcüməçi heç operanı görmə‐
yib. Fikir məni götürmüşdü. Məni xəyaldan «Koroğ‐
lu» operasının uvertürası ayırdı.
Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin insanı haldan‐
hala salan qənirsiz musiqisi, gözəl səhnələr, rəqqasələr
qrupu sanki opera ilə baletin qovşağında bərqərar olan
bu misilsiz əsər, rolları ifa edən Xalq artisti Samir Cəfə‐
rov (Koroğlu), Әməkdar artist Zemfira İsmayılova (Ni‐
gar), Әliəhməd İbrahimov (Təlxək), Fərid Әliyev (Həm‐
zə bəy), Әməkdar artist Gülyaz Məmmədova (Xanən‐
də qız), xüsusən də Xalq artisti Şahlar Quliyev (Həsən
xan) dəfələrlə sürəkli alqışlarla qarşılandı.
Qürur hissi keçirdim. Fəxr etdim ki, Üzeyir bəy ki‐
mi dahi yetirən xalqa mənsubam. Gözümün önünə bu
əbədiyaşar operanın şöhrətlənməsində misilsiz xid‐
mətləri olan təkrarsız müğənnilər, SSRİ Xalq artistləri
Bülbül, Lütfiyar İmanov, baletmeyster, SSRİ Xalq artis‐
ti Qəmər Almaszadə, SSRİ Xalq rəssamı Tahir Salahov
gəldi. Ürəyim fərəhlə döyündü ki, xalqın iftixar mən‐
bəyi olan bu böyük şəxsiyyətlərin hamısını şəxsən
görmüşəm. Onda fərqinə varmırdım, bəlkə də, dərk
etmirdim ki, onlar xalqı şöhrətləndirən, mədəniyyəti‐
mizi dünyaya yayan və tanıdan əvəzsiz insanlardır.
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Üzeyir bəyin zəngin irsi barədə düşündüm. Doğru‐
dur, Üzeyir bəyin «Koroğlu» operası onun şah əsəri he‐
sab olunur. Xalqın yaddaşında daşlaşmış «Koroğlu»
dastanı əsasında opera yazmaq o qədər də asan iş deyil.
Lakin qeyri‐adi fitri istedad sahibi, bütün zamanların
bəstəkarı Üzeyir bəy möhtəşəm bir opera yaratmışdır.
Bununla bərabər, yüz ildən artıq səhnədən düşməyən,
xalqın qəlbinə yol tapan, bu nəhəng sənətkara sonsuz
şöhrət gətirən «Leyli və Məcnun», «Әsli və Kərəm», «O
olmasın, bu olsun» və bütün dünyada tanınan, əcnəbi
dillərdə oynanılan «Arşın mal alan» kimi ölməz əsərlər
də mənə qalırsa, şah əsərlərdir. Bu öz yerində.
«Koroğlu» operasına baxandan sonra məndə bu
möhtəşəm abidə ilə bağlı təəssüratımı oxucularla
bölüşmək arzusu baş qaldırdı. Bu, səbəbsiz deyildir.
Әsərin librettosunda müəyyən çatışmazlıqlar özünü
göstərir. M.S.Ordubadi 1937‐ci ildə librettonu yazanda
«Koroğlu» dastanının bütün qolları ilə tanış olmaq im‐
kanı əldə etməmişdi. O, «Koroğlu» librettosunu yaza‐
na qədər, 1912‐ci ildə Bakıda işıq üzü görən kitabçanı
nəzərə almasaq, cəmi ikicə dəfə «Koroğlu» dastanı çap
olunmuşdu. 1927‐ci ildə V.Xuluflunun, 1936‐cı ildə
H.Әlizadənin tərtibində. Başqa bir tərəfdən də «Ko‐
roğlu» o vaxt hələ elmi cəhətdən tədqiqata cəlb olun‐
mamışdı. Әks təqdirdə görkəmli yazıçı, şair, drama‐
turq, publisist, «Nərgiz» və «Nizami» operalarının,
«Beş manatlıq gəlin» və «Ürəkçalanlar» musiqili ko‐
mediyalarının libretto müəllifi M.S.Ordubadi «Koroğ‐
lu» operasına daha möhtəşəm libretto yazardı.
Operada Koroğlunun dəliləri görünmür. Axı kim
bilmir ki, Koroğlunu Koroğlu edən dəliləridir.
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«Koroğlu» dastanında Nigar Həsən xanın qızı, Ey‐
vaz isə Koroğlunun sevimli dəlilərindən biridir.
Operada isə Nigar qulluqçu, Eyvaz isə onun qarda‐
şıdır. Eyvaza adamın yazığı gəlir. O, donub yerində
qalan, boynubükük zavallı təsiri bağışlayır.
Bu isə «Koroğlu» dastanından xəbəri olan tamaşa‐
çıları çaşbaş salır. Tamaşaçı açıqca görür ki, «Koroğlu»
filmi dastanla daha çox səsləşir, nəinki opera ilə.
Onu da deyim ki, Çənlibel səhnələri darıxdırıcıdır.
Heç olmasa İsmayıl Hidayətzadənin quruluşunda
1937‐ci il tamaşasından səhnələrə baxaydılar (ASE,
X cild, s.221). Ağaclıq, gül‐çiçək ürək açır.
Başqa bir misal. Xalq qəhrəmanı Koroğlu səhnəyə
gələndə də, səhnədən çıxıb gedəndə də adi adam təsi‐
ri bağışlayır. Səhnədəkilər sanki onu görmürlər. Ko‐
roğlunun geyimində də arzuolunmaz bir məsələ diq‐
qəti çəkir. Qəhrəmanın Misri qılıncı arxa tərəfdən çu‐
xanı yuxarı qaldırır, qılıncın ucu görünür. Ürəksıxan,
Koroğluya yaraşmayan bir mənzərə yaranır.
Bu halı aradan qaldırmaq üçün Bülbülün Misri qı‐
lıncı belinə necə bağladığına baxmaq kifayət edərdi
(bax: ASE, II cild, s.376).
Başqa bir məsələ. Dastandan məlumdur ki, Koroğ‐
lu hər vaxt xalqla məsləhətləşir, onların sözünə qulaq
asır. Operada isə hamı bir ağızdan Koroğluya yalvarır
ki, Həmzəyə inanıb onu meytər qoymasın, Koroğlu
əlinin hərəkəti ilə «yox» deyir.
Әsərin II pərdəsində Həmzə bəy Qıratı oğurlamağa
bir şərtlə gedir ki, Həsən xan qulluqçu qız Nigarı evlən‐
mək üçün ona versin. Әgər o bəydirsə, bir qulluqçu qıza
görə həyatını niyə təhlükəyə atır. Bəyəm Həmzə bəy Hə‐
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sən xandan qulluqçu qız – Nigarı istəsə xan onun sözünü
yerə salardı? Deyilənlər hind filmlərindəki qondarma
süjetləri andırır.
«Koroğlu» operasının daha canlı, daha möhtəşəm
etmək üçün o qədər yollar var, gəl görəsən. Məsələn,
«Koroğlu» dastanında Aşıq Cünun aparıcı obrazlar‐
dandır. Operada isə Aşıq Cünun görünmür. Məncə,
operada belə bir epizod yerinə düşərdi ki, Aşıq Cünun
məclisdə sazı döşünə basaraq Koroğlunu tərifləyir, onun
şücaətindən, qəhrəmanlığından söz açır. Koroğlu mərd‐
liyini nümayiş etdirir. Sazla‐sözlə Gizir oğlu Mustafa
bəyin daha güclü olduğunu bəyan edir. Təbii ki, bunun
üçün operaya yeni şeir parçaları əlavə olunmalıdır. Әs‐
lində, onlar dastanda var.
Bütün bunları sadalamaqda sözümün canı odur ki,
ilk tamaşasından bir əsrə yaxın vaxt keçməsinə baxma‐
yaraq, Azərbaycan klassik musiqisinin şah əsəri «Ko‐
roğlu» operası İsmayıl Hidayətzadənin quruluşunda
göstərilir. Mənə qalırsa, yaxşı nə varsa saxlamaqla,
operada yer alan şeirlərə, ümumiyyətlə, librettoya və
operanın quruluşuna yenidən baxmağın vaxtı çatmış‐
dır. Bu nəcib işə qüdrəti çatan, ürəyi Üzeyir bəyə mə‐
həbbətlə döyünən, vətənpərvərlik duyğuları ilə yaşa‐
yan milli ruhlu şairlərimiz və professional rejissorları‐
mız vardır.
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İRAQ TÜRKMANLARININ
NAĞIL DÜNYASI *
Әsrlərlə, min illərlə xalqın yaddaşından süzülüb
gələn, «əsatir və bayatıda, nağıl və dastanda əbədilə‐
şən, canlı yaddaşa çevrilən, heç kəsin soyunu, əslini,
zatını unutmağa qoymayan, onu parçalanmaqdan xi‐
las edən, şüurda, düşüncədə, mənəviyyatda xalqın
bütövlüyünü təmin edən folklor»un (Y.Qarayev) epik
növünün zirvə məqamı, çox yayılan və çox da sevilən
nağıllardır. Eldən elə, nəsildən nəslə, evdən evə, dil‐
dən dilə gəzən, xalqın həyata münasibətini, istək və ar‐
zularını, bəxt, tale, xoşbəxt həyat barədə dünyagö‐
rüşünü əks etdirən, xeyrin şər, haqsızlıq üzərində qə‐
ləbəsini, ədalətin təntənəsini göstərən bu əvəzsiz inci‐
lər, təəssüf ki, elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi,
xalq təxəyyülünün məhsulu olan «uçan xalçalar»ı təy‐
yarələrin, kosmik gəmilərin əvəz etdiyi zəmanəmizdə
öz mövqeyini əldən verməyə, unudulmağa yan almış‐
lar. Nağılçılıq, nağıl söyləmək bir çox xalqlarda söylə‐
niş tərzini dəyişərək səhnə, radio və televiziyaya ayaq
açdığı, maraqlı nağıl filmləri yaradıldığı halda, İraq‐
türkman folklorunda bir sənət kimi aradan çıxır.
Nağılların folklorşünaslıqda arxa plana keçməsinə
təbii proses kimi baxılmalıdır. Bəzi janrlar təbii olaraq
get‐gedə aradan çıxır, bəziləri isə çiçəklənmə dövrü
keçirir. Folklorşünasların fikrincə, xalq mahnıları, ata‐
________________
* Bax: İraq‐türkmən nağılları. Bakı, «Təhsil», 2014, s.7‐36.
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lar sözləri, lətifələr, uşaq nağılları və s. janrlar əbədi
olaraq yaşayacaqlar.* Demək lazımdır ki, son illərə qə‐
dər Kərkük dolaylarında uzun qış gecələri bir evə top‐
laşar, xalı və palazlar üzərinə buraxılan sinilərdə sa‐
movardan çay içər, kömür közü ilə dolu manqal ətra‐
fında qızınar və nağılları dinləyərdilər. Başqa xalqlar‐
da və Azərbaycanda olduğu kimi** onları, əsasən, pe‐
şəkar nağılçılar danışardılar.
Kərkük dolaylarında gündüz nağıl söyləmək məs‐
ləhət görülmür. Uşaqlara belə bir inam təlqin edilib ki,
kim gündüz nağıl danışsa, nağıl bitəndə çoqu çıxar,
yəni başında buynuz bitər. Böyüklər arasında isə belə
bir inam var ki, kim gündüz nağıl danışsa, parası pul
(qəpik‐quruş) olar, yəni müflisləşər.***
Müəyyən qismi toplanaraq çap edilən İraq‐türkman
nağılları****, bir qayda olaraq, nağılın məzmunu ilə
əlaqəsi olmayan pişrovla başlayır. Pişrovdan sonra gi‐
riş – başlanğıc gəlir. Lakin realist nağılların əksəriyyəti
pişrovsuz‐filansız «Var idi, yox idi, bir avçı var idi».
«Biri var idi, biri yox idi, darın dünyasında bir padşah
var idi» və s. kimi başlayır.
________________
* Pomerantsev E.V. Rus folkloru haqqında (rusca). M., 1977, s. 4.
** Sehrli sünbüllər. Bakı: «Gənclik», 1990, s. 141.
*** Şakir Sabir Zabit. Kərkükdə ictimai həyat. Bağdad, 1962, s. 153;
İbrahim Daquqlu. İraq türkmanları. Dilləri, tarixləri və ədəbiyyatla‐
rı, Ankara, 1970, s. 61.
**** Şakir Sabir Zabit. Göstərilən əsəri, s. 154‐164; Odunçu qızı (topla‐
yanlar: Әhməd Quşçu oğlu və Behcəh Qəmgin). Kərkük, 1971; Süphi
Saatçı. Kərkük çocuq folkloru. İstanbul, 1984, s. 100‐131; Kərkük folk‐
loru antologiyası (toplayanı və tərtib edəni Qəzənfər Paşayev). Bakı,
«Azərnəşr», 1987, təkrar nəşr, 1990, s. 145‐162, 303‐315; Azərbaycan
folkloru antologiyası (tərtib edənlər Qəzənfər Paşayev və Әbdüllətif
Bəndəroğlu). Bakı, 1999, təkrar nəşr, 2009, s. 298‐328, 343‐357; İraq
türkmanlarının xalq matallarından örnəklər (toplayanı və tərtib edəni
Sabir Dəmirçi). Bağdad, 1999, 139 səhifə.
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Yalnız kərküklü yazıçı Mövlud Taha Qayaçının top‐
layaraq göndərdiyi, əlinizdəki kitabda yer alan, «söylə‐
yən filankəs, qələmə alan Mövlud Taha Qayaçı» göstər‐
diyimiz məişət nağıllarında və məişət nağıl‐hekayələr‐
də pişrova, demək olar ki, təsadüf edilmir.
Kərkük nağılları aşağıdakı pişrovlarla başlayır:
«Biri var idi, biri yox idi, yalan gerçəkdən çox idi. Ya‐
lanı doldurdular çuvala, dayadılar duvara. Gerçəyi qoy‐
dular meydan başına. Matal gəldi qapıya, hartdan‐hurt‐
dan, sıxması qarpız qabuğı, dügməsi turpdan. Aman‐
zaman içində, qərbil saman içində, dəvə bərbərlik edir,
əski hamam içində. Hamamın tası yox, peştamalın orta‐
sı yox. Köyümüzə tazı galib, onun da xaltası yox...»
Yaxud:
«Var idi, yox idi, yalan gerçəkdən çox idi. Yalanı
doldurdular çuvala, dayadılar duvara. Gerçəyi qoydu‐
lar qaba, asdılar qazuğa. Aman‐zaman içində, qərbil
saman içində, dəvə bərbərlik edir, əski hamam içində.
Hamamçının tası yox, peştamalın ortası yox. Birəyə
vurdular palam. Otuz iki yerdən çəkdilər kolanı».
Və ya: «Yalan bir yalanıydı, sərçə pəhlivanıydı. Sər‐
çəyə yüklədilər palanı, qırx yerdən çəkdilər kolanı».
Dedi: Eşq olsun! və ya Afərin! Necə uydurdun bu
yalanı...»*
Və ya:
«Matal, matal mat atar, bir kişi xurma satar. Xurma‐
nı gəti mən yeyim, görək kim borca batar. Hartdan‐
hurtdan, sıxması qarpız qabuğu, dügməsi turpdan...»
Və ya:
________________
* Kərkük xoyratları (toplayanı və tərtib edəni Osman Məzlum). Bağ‐
dad, 1951, s. 105.
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«Matal, matal, matına, şeytan mindi atına. Әlində
qamçısını və ya quyruğunu dolandırdı, çaldı filankə‐
sin (nağıl danışan məclisdə əyləşən bir dostunun və ya
uşağın adını çəkir) suratına. Qamçıya qüvvət, Məhəm‐
mədə salavat. Beləcə nağıl gəldi buraya...»
Demək lazımdır ki, pişrovda sözlərin axıcılığı, ahəng‐
darlığı əsas şərtdir. Pişrovlara başqa türkdilli və eləcə də
qeyri xalqların nağıllarında da təsadüf edilir. Məsələn,
rus dilində «priskazka» adı ilə tanınan pişrovlar vardır.
Lakin Azərbaycan və İraq‐türkman nağıllarında olduğu
kimi, onların nağılın məzmunu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
«Priskazka» da pişrov kimi, oxucunun diqqətini na‐
ğıllar aləminə yönəltmək üçün istifadə edilən maraqlı
yaradıcılıq örnəyidir. Məsələn:
«На море‐Океане, на остров Буяне, стоит дерево
золотые маковки; по этому дереву ходит кот‐баюн,
вверх идет‐песню поет, вниз идет сказки рассказывает.
Это еще не сказка, а только присказка, сказка впереди
будет» və s.
Pişrovdan sonra isə nağılın başlanğıcı gəlir. Məsələn:
«Hartdan‐hurtdan, sıxması qarpız qabuğı, dügməsi turp‐
dan. Aman‐zaman içində, qəlbil saman içində, dəvə bər‐
bərlik edir, əski hamam içində. Var idi, yox idi, iki qar‐
daş var idi» və s. Başlanğıcda qəhrəmanın mənşəyi, ha‐
disənin cərəyan etdiyi yer və s. qısa şəkildə nəql edilir:
«Biri var idi, biri yox idi, darın dünyasında bir padşah
var idi», «Var idi, yox idi, bir avçı var idi», «Var idi, yox
idi, Həsən adında bir odunçu var idi», «Biri var idi, biri
yox idi, bir yəhərçi var idi», «Bir gün‐günnərdə su çox ax‐
dı. Su axınca dünyanı fəyazan etdi. Әldə qaldı bir dağ. O
dağda bir tülkü, bir aslan, bir qatır qaldı», «Var idi, yox
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idi, bir keçəl var idi», «Var idi, yox idi, darın dünyasında
bir keçiynən bir qoyun varıydı», «Var idi, yox idi, darın
dünyasında bir inad xoruz var idi», «Varıydı, yox iydi,
darın dünyasında bir keçiynən bir qurt varıydı» və s.
Nağılın ortasında Azərbaycanda olduğu kimi, Kər‐
kük folklorunda da nağılçı uzun bir məsafənin qısa ke‐
çildiyini göstərmək üçün:
– Dedi: «Ya Әli, sənə mədəd. Yel kimin dərə, təpə, düz
bilmədi, keçdi. Az getdi, üz getdi, dərə, təpə, düz getdi...»
Və ya: «Az gedər, üz gedər, dərə, təpə düz gedər...»
Və ya: «Dərələrdən sel kimin, təpələrdən yel kimin
keçdi» və s. kimi ifadələr işlədir.
Mətləbin üstünə gəlmək üçün uzun sözün qısası mə‐
nasına gələn «Nə başıvızı ağrıdım» – deyərək nağılda
söhbət gedən qızın gözəlliyini uzun‐uzadı tərifləmək
əvəzinə «Gəl məni gör, dərdimnən öl» və ya «Aya deyir
sən bat, mən çıxım» və ya «Elə gözəl, elə gözəl, Şam şa‐
maması, Әcəm alması» kimi ifadələrdən istifadə edilir.
Әlçatmaz, ünyetməz, çox qorxulu bir yeri təsvir edər‐
kən nağılçının: «Quş getsə, qanad tökər, qatır getsə, dır‐
naq tökər», acıqlı bir məxluqu göstərmək üçün «Bir do‐
dağı yer süpürür; bir dodağı göy» deməsi kifayət edir.
Dinləyicilər hərdənbir «şəkər ye, şəkər ye» – yəni
gözəl danışırsan, davam et – deyə nağılçını ruhlandı‐
rırlar. Nağılın maraqlı yerinə, kulminasiya nöqtəsinə
çatanda, müsbət qəhrəman dardan qurtaranda, istəyi‐
nə çatanda dinləyicilər deyirlər: «Darı başımıza» – yə‐
ni bizim də işimiz belə uğurlu olsun, biz də istəyimizə
çataq, murada yetək.
Qeyd etmək lazımdır ki, Kərkük folklorunda nağıl‐
ların sonluğu çox rəngarəng və maraqlı olur. Məsələn:
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«Mən də getdim, əlimə bir şey düşmədi», «Mən də get‐
dim, mənə bir şey vermədilər. Bəlkə, siz verəsiz» – de‐
yə nağılçı üzünü nağıla qulaq asanlara çevirir. Və ya:
«Matal bitdi, ağzımı kimsə şirin etmədi. Bəlkə, siz edə‐
siz». Və ya: «Fitnə‐fəsaddan xilas oldular. Әvvəlki ki‐
mi şad‐xürrəm yaşadılar. Siz də şad olasız. Mənim bir
nəsnəm yoxdu, mən şad olmam. Bəlkə, siz bir nəsnə
verib məni şad edəsiz».
Və ya: «Qırx gün, qırx gecə toy etdilər. Şadlıqla ya‐
şadılar. Siz də şad olasız. Darı başıvıza. Toya mən də
getmişdim. Başları qarışmışdı. Ağzımı şirin edən ol‐
madı. Bəlkə, siz edəsiz». Və ya: «Qırx gün qırx gecə toy
etdilər. Şəkərlər paylandı, sevinclər oldu. Mən də get‐
mişdim, mənə bir şey düşmədi».
Və ya: «Havadan üç alma düşdü. Biri matala, biri
matal deyənə, biri də Qədriyyəyə».
Və ya: «Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri
Әlinın, biri də nağıl söyləyənin».
Maraqlıdır ki, Qədriyyə də, Әli də elə nağıl söylə‐
yən özüdür.* Nağılçı öz adını nağılın bu məqamında,
bu formada çəkməklə, bir yandan nağılın gedişində
yaranmış gərginliyi azaldır, dinləyiciləri güldürür, di‐
gər tərəfdən də gözlədiyi təmənnaya işarə edir.
Әgər nəzərə alsaq ki, bir çox xalqlarda indinin
özündə belə müəyyən bir peşəni özünə sənət etmiş
adamlar, istər müğənni, istər rəqqasə, istər musiqiçi,
istər masabəyi, istər pəhlivan, istər kəndirbaz, istər
gözbağlayıcı və ya başqa sənət sahibləri olsun, mütləq
zəhnfətləri müqabilində əməkhaqqı təmənnasında olur‐
________________
* Süphi Saatçı. Kərkük çocuq folkloru. İstanbul, 1984, s. 99.
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lar. Belə olan halda, keçmişdə xüsusi nağılçıların zəh‐
mət haqqı diləməsi təəccüb doğurmur.
Bizcə, nağılları bəzəyən, onların bədii və emosional
təsirini artıran, onları rövnəqləndirən belə ifadə vasitə‐
lərinin çoxu, nağıl bitəndə nağılçılara müəyyən hədiy‐
yələrin verilməsi ilə bağlıdır.
Demək lazımdır ki, Kərkük nağılları nə pişrov, nə
başlanğıc, nə nağılın ortasında, nə sonunda işlənən, Yu‐
sif Vəzir Çəmənzəminlinin «nağılın ziynəti» adlandırdı‐
ğı* belə obrazlı ifadə və oynaq cümlələrə görə Azərbay‐
can nağıllarından fərqlənmirlər.** Hətta gündüz vaxtı
«Nağıl söylə» deyə anasını təngə gətirən uşağa anası
Azərbaycanda olduğu kimi cavab verir və başından edir:
– Әli, Vəli, Pirvəli, dördü də ondan irəli, Damda ya‐
tan, pambuq atan, bez satan, bir də sənin rəhmətlik
atan. Oğlum, əlim xamırdadı, ha buncası yadımdadı.
Kərkük folklorunda «royat» adlanan bu deyimin***
tədqiqatçılar uşaqların bir‐birini acıqlandırmaq, cırnat‐
maq üçün «Yeri hey, on bir kişiyə varan nənəli» sözləri
ilə əlaqədar yarandığını göstərir. Süphi Saatçı və Mə‐
həmməd Xurşid qeyd edir ki, bəzən uşaqlar deyilənlə‐
rə inanır və analarının yanına qaçırlar. Anaları isə za‐
rafatla yuxarıda sadaladığımızı söyləyir.****
Mövzu, ideya, məzmun, təsvir vasitələri və üsulla‐
rına görə müxtəlif və rəngarəng olan İraq‐türkman na‐
________________
* Azərbaycanı öyrənmə yolu. Məcmuə. Bakı, 1928, № 1, s. 37.
** Seyidov Nurəddin. Azərbaycan nağıllarının bədii xüsusiyyətlərinə
dair bəzi qeydlər. Tədqiqlər. II kitab, Bakı, 1966, s. 37‐49; Paşa Әfəndi‐
yev. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, 1981, s. 127‐128.
*** «Qardaşlıq» dərgisi, № 11, Bağdad, 1962.
**** Süphi Saatçı. Kərkük çocuq folkloru. İstanbul, 1984, s. 45‐46; Mə‐
həmməd Xurşid Daquqlu. Әski sözlər boğçası. Bağdad, 1989, s. 92.

231

ğıllarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: sehrli na‐
ğıllar, qarışıq sehrli‐məişət nağılları, ailə‐məişət nağıl‐
ları, məişət nağıl‐hekayələri, uşaq nağılları.
Yeri gəlmişkən, bəzi Azərbaycan tədqiqatçıları hey‐
vanlar haqqında nağılları uşaq nağıllarından ayırıb ay‐
rıca bölmədə tədqiq ediblər ki, bu doğru deyildir, çünki
heyvanlar haqqında olan nağıllar da uşaq nağıllarıdır.
Odur ki, biz nağılları təsnif edərkən heyvanlar və quşlar
haqqında nağılları «uşaq nağılları» bölməsində vermə‐
yi münasib bildik.
İraq türkmanlarının nağıl dünyasından bəhs edən,
bir əjdadın kökündən pərvəriş tapdığımıza dəlalət edən
yazımıza son verərkən onu xüsusi demək istəyirik ki,
Azərbaycan nağıllarına xas olan baş qəhrəmanların,
ümumiyyətlə, ideallaşdırılması – ilahi gözəlliklərə,
yüksək insanı keyfiyyətlərə malik olmaq, ağıl, kamal,
rəftarda tayı‐bərabəri olmamaq və s. xüsusiyyətlər ey‐
nı ilə İraq‐türkman nağılları üçün də səciyyəvidir.
Epik növün çox geniş yayılmış janrı olan nağılların
bədiilik cəhətdən böyük əhəmiyyəti vardır. Süjetli ol‐
maları və başqa janrlara bu istiqamətdə təsiri, onları
başqa janrlardan müsbət mənada fərqləndirir.
Xalq təfəkkürünün əvəzsiz xəzinəsi, «xalqın psixo‐
logiyasını öyrənmək üçün vacib və lazım olan əsl xalq
yaradıcılığı nümunələri» sayılan nağıllar, o cümlədən
də İraq‐türkman nağılları xalqın milli xüsusiyyətlərini,
adət‐ənənəsini, məişət tərzini, ümumiyyətlə, mədəniy‐
yətini öyrənmək baxımından nə qədər uzaq keçmişlər‐
lə bağlı olsa da, bu gün də öz əhəmiyyətini itirmir.
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İRAQ‐TÜRKMAN NAĞILLARININ
LӘHCӘ ÖZÜNӘMӘXSUSLUĞU *
İraq‐türkman nağıllarını Bakıda çap etdirərkən («Təh‐
sil» nəşr., 2014, 432 səh.) qərara gəldim ki, onları ləhcə‐
də olduğu kimi verim. Kitabın redaktorları Pr. Dr. Mux‐
tar İmanov, Dr. Şəmsəddin Kürəçi, rəyçilər Pr. Dr. Mə‐
hərrəm Qasımlı və Dr. Mustafa Ziya qərarımı çox bə‐
yəndilər.
Nağıllar müxtəlif kənd və şəhərlərdən toplandığına
görə ləhcə fərqləri özünü göstərir. Məsələn, Kərkük
ləhcəsində gəldiniz – gəldivız formasında, Tuz Xur‐
matuda gəldiyiz formasında işlənir. Odur ki, Kərkük,
Tuz Xurmatu, Altun Köprü və Әrbil şivələrini əsas
götürdük. Әsrlərlə Azərbaycan ədəbi dilinin təsir dai‐
rəsindən kənarda qalan İraq‐türkman ləhcəsində xeyli
sayda özünəməxsusluqlar müşahidə edilir. Onları bil‐
mədən İraq‐türkman nağıllarını oxuyub‐anlamaq çə‐
tin olardı, hətta oxucu çaşbaş qalardı.
Oxucular üçün faydalı olacağını düşünərək aşağı‐
dakıları onların nəzərinə çatdırırıq.
İndiki zamanın III şəxsin təkində sözlərin ‐ırı. ‐iri
şəkilçiləri ilə işlədilməsi: məs.: alırı, gəliri, oxurı, yazırı
və s.
‐andə, əndə şəkilçili feili bağlama və feili bağlama
tərkiblərinin təsriflənərək şəxs şəkilçiləri qəbul etməsi:
________________
* Bax: İraq‐türkman nağılları. Bakı, «Təhsil», 2014, s. 37‐40.
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Təkdə
I Mən gələndə+m Farux
işlirdi
II Sən gələndə+u (K.) //
gələndə+y (T.X.,A.K.) Fa‐
rux işlirdi
III O gələndə Farux işlirdi

Cəmdə
I Biz gələndə+x Farux iş‐
lirdi
II Siz gələndə+viz (K.) //
gələndə+yiz (T.X.,A.K.) Fa‐
rux işlirdi
III Olar gələndə+lər Farux
işlirdi

Feilin bacarıq şəklinin inkarının ‐ama, ‐əmə şəkilçilə‐
ri ilə ifadəsi: məs.: alamadım, qıyamadı, duramadıx və s.
‐alı, ‐əli ilə yanaşı, ‐anı, ‐əni feili bağlama şəkilçilə‐
rinin işlənməsi: məs.: alanı, gələni, oxuyanı və s.
Qeyri‐qəti gələcək zaman ‐ar, ‐ər şəkilçilərindən r səsi‐
nin düşməsi və ə, a səslərinin müvafiq olaraq i, ı səsləri ilə
əvəz olunması. Məs.: gəli, göri, bili, alı, süri, unudı və s.
Sifətin istər analitik, istərsə də sintetik yolla üstünlük
dərəcəsinin əmələ gəlməsində səciyyəvi xüsusiyyətlə‐
rin özünü göstərməsi. Məs.: Çox‐çox yedıx – lap çox
yedik, bambayaz, yapyeşıl//yepyeşil, masmavi, sipsi‐
yah//simsiyah, apaçiğ, qasqatı və s.*
«İsə» modal sözünün mənsubiyyət şəxs şəkilçisi qə‐
bul etməsi:
Təkdə
Mən isə+m
Sən isə+u (K.)//isə+y
(T.X.,A.K.)
O isə

Cəmdə
Biz isə+x
Siz isə+viz (K.)//isə+yiz
(T.X.,A.K.)
Olar isə+lər

Öz qayıdış əvəzliyi Kərkük, Tuz Xurmatu və s. şi‐
vələrdə «öz» formasında işləndiyi halda, bütün şəxslər
________________
* Bax: Ә.Bəndəroğlu. İraq‐türkman dili. Bağdad, 1989, s. 160.
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üzrə Әrbil, Teləfər və Altun Köprü şivələrində, Cənubi
Azərbaycanda təsadüf edilən formada işlənir. Məs.:
Təkdə
I bilə+m
II bilə+y (Altun Köprü,
Teləfər)
bilə+v(Әrbil ağzı)
III bilə+si

Cəmdə
bilə+miz
bilə+yiz (Altun Köprü, Te‐
ləfər)
bilə+viz (Әrbil ağzı)
bilə+ləri*

Yönlük halın əvəzinə yerlik, çıxışlıq halın əvəzinə
isə yönlük halın işlənməsi. Məs.: At kimin nə xaxın
üzündə durusan? Babasına sorar və s.
Bəzi bölüşdürücü bağlayıcıların işlədilməsi. Məs.:
Әgər ... əgər ‐ «ya ... ya», yan ... yan, ‐ «ya ... ya» və s. Әgər
dərviş, əgər hənfiş, ağça ilə bitər hər iş (atalar sözü).
Bütün bunlarla yanaşı, İraq‐türkman ləhcəsini baş‐
qa dialekt və şivələrimizə yaxınlaşdıran xüsusiyyətlər
də çoxdur. Apardığımız tədqiqatlar bizə İraq‐türkman
ləhcəsini Azərbaycan dili dialektlərindən Cənub və
Şərq qrupu dialektlərinə daha yaxın olduğunu söylə‐
məyə imkan verir.
İraq‐türkman ləhcəsini Azərbaycan dilinin Cənub
qrupu dialekt və şivələrinə yaxınlaşdıran xüsusiyyət‐
lər, əsasən, aşağıdakılardır:
Sözün birinci hecasında a səsinin ə səsi ilə əvəzlən‐
məsi; məs.: bəyrağ, qəymağ, qəmçi, əz, əyran və s.
________________
* Prof. Hidayət. Kamal Bayatlı. Irak‐türkman türkcesi, Ankara, 1996,
s. 330, 387; Həbib Hürmüzlü. Kerkük türkcesi sözlüğü. İstanbul,
2003, s.94, təkrar nəşr, 2014.
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e səsinin ə əsəsi ilə əvəzlənməsi: məs.: ənni, ərkəg,
həgbə və s.
o səsinin a səsi ilə əvəzlənməsi: məs.: avıç, qavın, nav.
ö səsinin ə səsi ilə əvəzlənməsi: məs.: çəmçə, cəhrə
(cöhrə) əzbək və s.
Sözün birinci hecasında qapalı e səsindən əvvəl k sə‐
sinin g səsi ilə əvəzlənməsi: məs.: geçəl, geçi, gevil və s.
g səsinin c səsi ilə əvəzlənməsi (bu xüsusiyyət Әrbil
şivəsinə aiddir): məs.: cəl, cet, cidən‐cələn, cözəl//cüzəl,
cilas və s.
Bir çox hallarda şəkilçilərin sözün ahənginə tabe ol‐
maması: məs.: yedığ, işdığ, susız, görmağ və s.
Saitlə bitən feillərdə indiki zaman şəkilçisinin bə‐
zən ‐r şəkilçisi ilə ifadəsi: məs.: tanır, oxur. Et yəəni
qəssab tanır (atalar sözü).
İraq‐türkman ləhcəsini Azərbaycan dilinin Şərq qru‐
pu dialekt və şivələrinə yaxınlaşdıran xüsusiyyətlər
isə, əsasən, aşağıdakılardır:
y səsinin təsiri altında a səsinin darlaşaraq e səsi ilə
əvəzlənməsi: məs.: qeyiş, qeytan, yeşıl//yeşil və s.
Sözün birinci hecasında o səsinin u səsi ilə və ö səsi‐
nin ü səsi ilə əvəzlənməsi (bu xüsusiyyət Altun Köprü
şivəsində daha çox müşahidə olunur): məs.: dudax,
buğaz, ügrəndim.
Damaq saitlərindən sonra dodaq saitlərinin, dodaq
saitlərindən sonra damaq saitlərinin gəlməsi: məs.: başuz,
babauz, alduğ, getdü:, gəldü:, duzlı, durı, gözlığ və s.
Sözün ortasında g səsinin inkişafı: məs.: dögüş,
sögüş və s.
Sözün ortasında və sonunda v səsinin möhkəm ol‐
maması: məs.: au, dauşan, auçı, bızau, yauşan, taux,
hauz və s.
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Qeyri‐qəti gələcək zamanın inkarında 1 şəxs tək və
cəmdə ‐man, ‐mən şəkilçisinin işlədilməsi: məs.: gəl‐
mənəm, küsmənəm, satmanıx, gülmənix və s. Bu xüsu‐
siyyət Altun Köprü şivəsinə aiddir.
İraq‐türkman ləhcəsi üçün səciyyəvi olan söz və ifa‐
dələri yeri gəldikcə səhifə ayağında vermişik. Məsələn:
çəm (meşə), qırçıl (çaş), mon//mun (qaraqabaq), rəşə
(rəşmə), tütün (tüstü), sallanqaç (karusel; yellənən be‐
şik), yazı (çöl, səhra, bayır), yazı xaxı (kəndlilər), qara‐
man (böyük quyruqlu qoyun), dallal (carçı), havanta
(havayı, müftə), axırşər (bəxtsiz, talesiz), çillə (çox so‐
yuq vaxt), çil‐çılpaq (lüt), avxarlamağ (zor – xoş aldat‐
maq), ocağı kor (övladı olmayan, sonsuz), daraman (nə‐
həng, çox böyük), gəl zaman – get zaman (vaxt keçdi),
yengi kissə (yeni varlanmış adam), bir qonaqlığ yol
(bir günlük yol), şeytana kilav girdirmək (geydirmək),
əşəg cənnəti (həbsxana), dəftərdar (xəzinədar), qolba‐
ğa (qurbağa), kəllə‐qulağ etməğ (ölüncə döymək), qol
qıran (borc alıb qaytarmayan), pinəduz (pinəçi), dört
qurna adam (çox kök, eni‐uzunu bərabər adam), qurna‐
bucaq (künc‐bucaq), boyağ əzmək (birinə kələk gəl‐
mək), göz qızartmağ (göz ağartmaq) və s.
İraq‐türkman ləhcəsində bircə hərfin dəyişməsi və
ya düşməsi ilə ədəbi dilimizlə müqayisədə anlaşılmaz‐
lıq əmələ gəlir. Məsələn:
Cəhrə (cöhrə), hayvan (heyvan), loş (boş), kər (kar),
hillə (hiylə), hərsin (ərsin), halav (alov), doymağ (don‐
maq), kütək (kötək), yavaq (yanaq), yağnış (yanlış) və s.
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MEMUAR ӘDӘBİYYATIMIZIN
MÖHTӘŞӘM ABİDӘSİ*
Әdəbiyyatımızın mahir bilicisi və təəssübkeşi, filo‐
logiya elmləri doktoru İmamverdi Әbilovun zəngin və
mənalı ömür yoluna işıq tutan «Ömrün və elmin ro‐
mantikası» kitabını oxudum. Azər Turanın redaktorlu‐
ğu və tərtibi ilə nəfis şəkildə nəşr olunan bu möhtəşəm
əsərə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, çağdaş ədəbi tən‐
qidimizin tanınmış nümayəndəsi Elnarə Akimova yığ‐
cam, lakin mənalı və yaddaqalan önsöz yazmışdır.
Açığını deyim ki, çoxdan belə istək və məhəbbətlə
kitab oxumamışdım. Bu möhtəşəm və çox da böyük
həcmli əsəri oxuyub başa çıxana qədər rahatlıq tapma‐
dım. Axı kitabda adi adamlardan deyil, xalqa başucalığı
və şöhrət gətirən, bizi dünyada tanıdan, qürur və iftixar
mənbəyimiz olan, çoxunun adı Azərbaycan tarixinə qı‐
zıl hərflərlə yazılan böyük şəxsiyyətlərdən söhbət açılır.
Mən İmamverdi müəllimi dünyanın xoşbəxt adamla‐
rından sayıram. O, görün kimlərlə təmasda olub, kim‐
lərlə öz halal süfrəsində təam nuş edib... Yusif Məmmə‐
dəliyev, Səməd Vurğun, Mustafa bəy Topçubaşov, Rə‐
sul Rza, Süleyman Rüstəm, Süleyman Rəhimov, Mir
Cəlal, Məmməd Rahim, Ziya Bünyadov, İsmayıl Şıxlı,
Bəxtiyar Vahabzadə, İlyas Әfəndiyev, Әlövsət Quliyev,
Xudu Məmmədov, Fərəməz Maqsudov, Həsən Әliyev,
________________
* Bax: «Respublika» qəzeti, 5 sentyabr 2015.
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Bəkir Nəbiyev, Anar, Elçin, Qabil, M.C.Cəfərov, Mirzə‐
ağa Quluzadə, Kamran Hüseynov, Vəli Axundov, İslam
Səfərli, Vladimir Qafarov, Məsud Әlioğlu, Әliağa Kürçay‐
lı, Qılman İlkin, Aydın Qaradağlı, Vaqif Səmədoğlu, Zə‐
limxan Yaqub və bir çox başqaları İmamverdi müəlli‐
min Neftçaladakı ziyarətgaha dönmüş evində olub. Yu‐
sif Məmmədəliyev, Mustafa bəy Topçubaşov, Rəsul Rza,
Әli Kərim, Әlövsət Quliyev, Bəxtiyar Vahabzadə, İsma‐
yıl Şıxlı və başqaları bu doğma ocaqda gecələyiblər.
İndi çoxlarına təəccüblü gələ bilər ki, nə səbəbə onlar
rayon mərkəzində mehmanxanada qalmırdılar. Məsələ
burasındadır ki, Sovet dönəmində, XX əsrin 50‐70‐ci il‐
lərində, soyuq müharibənin qızğın çağında milyardlar‐
la vəsait havaya sovrulurdu, xalqın rifahı, rahatlığı qay‐
ğısına qalınmırdı, Moskva mehmanxana və s. tikməyə
pul ayırmırdı. Neftimizin bir faizini belə bizə vermirdi‐
lər. Yaşlı nəsil bunu yaxşı xatırlayır. Nə isə...
Kitabda haqqında danışılan qələm sahibləri mənə
necə də əziz və doğmadırlar.
Onların əsərlərini oxuya‐oxuya boya‐başa çatmı‐
şam. Kasıb ailədən idim. Gəncə rayonumuzun altmış
kilometrliyindədir. Gəncə Pedaqoji İnstitutunda oxu‐
mağa hazırlaşırdım. Məni Bakıya Mehdi Hüseynin
«Abşeron» romanı gətirdi.
İmamverdi müəllimin ədəbiyyatımızın Dədə Qor‐
qudu adlandırdığı Süleyman Rəhimovun 60 illik yubi‐
leyində institutumuzda mən məruzə eləmişəm. Onda
4‐cü kurs tələbəsi idim. Cəmi səkkiz il sonra, 1968‐ci il‐
də gənclərə xüsusi qayğı göstərən görkəmli şair Rəsul
Rza ilə «Kərkük bayatıları» kitabım çıxıb. Bəxtiyar Va‐
habzadə ilə səmimi münasibətlərimiz var idi. Mən
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onun haqqında, o, isə mənim haqqımda məqalə yazıb.
Akademik Bəkir Nəbiyevə «Әdəbiyyatşünaslıq elmi‐
mizin patriarxı» adlı kitab həsr etmişəm. Eləcə də xalq
yazıçısı «Elçin haqqında düşüncələrim» kitabım çap
olunub. Qabilin «Nəsimi» poeması haqqında 1973‐cü
ildə Bağdadda çıxan «Qardaşlıq» dərgisində məqaləm
dərc olunub. Әlfi Qasımov, Vladimir Qafarov, Zəlim‐
xan Yaqub haqqında məqalələrim çıxıb. Səməd Vur‐
ğun, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli başda olmaqla dünya‐
sını dəyişmiş qələm sahibləri və alimlərimizə «Borcu‐
muzdur bu ehtiram» kitabımı həsr etmişəm.
Böyük insanlar haqqında yazmaq məsuliyyət tələb
edən işdir. İmamverdi Әbilov bu işin öhdəsindən ba‐
carıqla gəlib.
Hər şeyi olduğu kimi, açıqca yazması kitabı daha
da oxunaqlı edib.
Yazıların başlıqlarını xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Kitabda, ilk yazı Azərbaycanın ilk Xalq şairi Səməd
Vurğuna həsr olunub. «Şairin son sözü» adlı çox ma‐
raqlı oxunan bu yazıda müəllif sevimli şairimizlə bağlı
elə məqamlara toxunub ki, bu şairin istedadını, ürəklə‐
ri fəth edən poeziyasını həzm edə bilməyənlərə ən tu‐
tarlı cavabdır.
Maraqlıdır ki, Səməd Vurğuna olan xalq məhəbbə‐
tini İmamverdi müəllimin ayrı‐ayrı şəxsiyyətlərə həsr
etdiyi yazıların əksəriyyətində görmək olur. Bu gözəl
əsərdən çıxış edərək «Şairə sonsuz məhəbbətlə» adlı
bir kitab yazmaq olar.
Akademik Mustafa bəy Topçubaşov və professor
Әlövsət Quliyevin iştirakı ilə Neftçalada keçirilən ses‐
siyadakı məruzəsində İmamverdi Әbilov deyəndə ki,
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Səməd Vurğun da, Siz də hər ikiniz Akademiyanın vit‐
se‐prezidentisiniz, hər ikiniz eyni ildə Akademiyaya
seçilmişsiniz, hər ikiniz SSRİ Ali Sovetinin deputatısı‐
nız, Topçubaşov təvazökarlıqla demişdir: «İntəhası, Sə‐
məd Vurğun böyük şairdir, mən adi cərrah. Sağ olsun
böyük şairimiz, adımı dillər əzbəri edib».
İmamverdi Әbilov Səməd Vurğunun dünya şöhrət‐
li cərraha həsr etdiyi şeiri oxuyanda salonun necə tə‐
latümə gəldiyini və böyük alimin məmnun qaldığını
qeyd edir. Kitabda xüsusi vurğulanır ki, M.C.Bağırov
Səməd Vurğunu kəskin tənqid etdiyi yığıncaqda şair
ilhamla çıxış edəndə gözlənilmədən hamı, qeyri‐iradi
olaraq, hətta Bağırov da əl çaldı. Bu, şairə olan sonsuz
məhəbbətdən irəli gəlirdi.
Yazıdan məlum olur ki, elə bir yığıncaq olmazmış ki,
M.C.Bağırov S.Vurğunu dəlilsiz‐sübutsuz ağır ittiham‐
larla günahlandırmasın. Müəllifin gəldiyi qənaət isə
böyük həqiqətdən xəbər verir: «...Bütün qəddarlığına
baxmayaraq, M.C.Bağırovun nəzərində şair həmişə böyük
sənətkar idi və bəlkə də, Səməd Vurğuna qəzəbi ona
olan xalq məhəbbətinin sonsuzluğuna həsəd hissindən
irəli gəlirdi. Həsəd isə paxıllıq yolunun başlanğıcıdır».
Qəribədir ki, indinin özündə belə, şairə həsəd apa‐
ranlar az deyildir. O da qəribədir ki, onlar ədəbiyyata
dəxli olmayan adamlardır. Onlar duymurlar, duya da
bilməzlər ki, şairin poeziyasındakı əlçatmaz, dahiyanə
sadəlik ona əbədilik qazandırıb. Onlar başa düşmürlər
ki, ədəbiyyat aləmində Səməd Vurğunun nüfuzu o qə‐
dər böyükdür ki, onun yaradıcılığından yan keçmək
mümkünsüzdür. Elə götürək «Әdəbiyyat qəzeti»nin
sonuncu – 13 iyun tarixli sayını.
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Burada professor Gülşən Әliyeva‐Kəngərli Hüseyn
Cavidə həsr etdiyi «Tarixin hüzurunda: şair və hökmdar»
məqaləsinə Səməd Vurğunun «Şair, hökmdarın hüzu‐
rundasan» misrasını epiqraf seçmişdir. Әdəbiyyatşü‐
nas Məti Osmanoğlu Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi mə‐
qaləsində Səməd Vurğun, Hüseyn Cavid, Rəsul Rza
kimi xalq qarşısında böyük xidmətləri olan şairləri‐
mizdən söz açmış, müqayisələr aparmışdır.
Məlumdur ki, Səməd Vurğun Әkrəm Cəfəri «Ad‐
dımlayan akademiya» adlandırmışdı. Tanınmış ədə‐
biyyatşünas alim Vaqif Yusiflinin klassik ədəbiyyatı‐
mızın mötəbər tədqiqatçısı Әkrəm Cəfərin 110 illiyinə
həsr etdiyi məqaləsini «Addımlayan akademiya» ad‐
landırması və məqaləni «Әkrəm Cəfərin nəsillərə sözü»
ilə bitirməsi çox mətləblərdən söz açır. Әkrəm Cəfərin
nəsillərə vəsiyyəti bir örnəkdir: «İnsanın ata‐anası ol‐
mayanda ona yetim deyirlər. Daha böyük fəlakətdir
ki, millət yetim qalsın. Öz tarixini yarada bilməyən
millət yetimdir. Öz dahilərindən, böyük adamlarından
xəbərsiz yaşayanlar yetim hesab edilir».
İmamverdi Әbilovun əvəzsiz xidməti ondan ibarət‐
dir ki, bu əsərlə görkəmli və dahi şəxsiyyətləri gələcək
nəsillərə tanıtmaq yolunda, başqalarının dəyirmanına
su tökənlərə, «sapı özümüzdən olan baltalar»a tutarlı
cavab verə biləcək əsər yazmışdır.
Elə buradaca bir gileyimi bildirmək istəyirəm. Nə
gizlədim, böyük intizarla gözləyirdim ki, növbə çatsın,
İmamverdi müəllimin Әliağa Kürçaylıya həsr etdiyi
«Bütövlük» yazısını oxuyum. Çünki «Yada düşdü» dər‐
gisində Әliağa Kürçaylının Səməd Vurğunla bağlı çox
maraqlı yazısını oxumuşdum. Şair onu Səməd Vurğu‐
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nun Bakıya gətirməyindən, məktəbdə və universitetdə
öz hesabına oxutmağından söz açıb. Yəqin, buna görə‐
dir ki, İmamverdi müəllimin yazısından gözlədiyimi
ala bilmədim. Görünür ki, Әliağa Kürçaylının xatirəsi
ilə bağlı yazı əlinə çatmayıb.
Bununla belə, «Ömrün və elmin romantikası»nda
gedən hər bir yazı bitkin əsərdir, nümunə məktəbidir.
Süleyman Rüstəmin zarafatcıl olduğunu, onunla bağlı
bəzi lətifələri eşitmişdim. «Süleyman Rüstəm məzahı»
adlı yazını dönə‐dönə oxudum. Həzz aldım. Məmməd
Səid Ordubadi, Әbülhəsən, Osman Sarıvəlli və başqa‐
ları ilə bağlı lətifələri də kitabda oxudum. Eşitməmiş‐
dim. S.Rüstəm çox ciddi olan Mehdi Hüseynlə zarafat
etməkdən belə çəkinməzmiş. Hətta həmişə ciddi olan
Mehdi Hüseyn də məqamında zarafatdan qalmazmış.
«Mənəvi dünyamızın təəssübkeşi» yazısında oxuyu‐
ruq: «Görüşün başlanmasına xeyli vaxt vardı. Mehdi
müəllimin xahişi ilə bərbərxanaya getdik. Yaxşı tanıdı‐
ğım dəllək Ruhulla Mehdi Hüseynin, Loğman isə Әli
Vəliyevin boynuna ağ mələfə salıb işə başladılar. Ya‐
rım saat keçməmiş Mehdi müəllim stuldan qalxdı. Әli
Vəliyev isə ustaya əlavə göstərişlər verirdi: «Boynu‐
mun ardına bir də bax». Mehdi Hüseyn gülə‐gülə əlini
cibinə saldı və qələm dostuna zarafatla: «Alı, haqq‐he‐
sabını vermişəm, ustanı yorma» – dedi.
Qazağa ədəbiyyat ongünlüyünə gedən rus yazarla‐
rı yolun kənarında çiyni yapıncılı çoban heykəli görüb
soruşurlar:
– Kimin heykəlidir bu?
Süleyman Rüstəm fürsəti əldən vermir, inandırıcı
əda ilə deyir:
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– Həmvətənləri Osman Sarıvəllinin şərəfinə qoyublar.
Qazaxda rus yazarları Osman Sarıvəllini təbrik edir‐
lər. Lakin şair heç nə başa düşmür. Sədası sonra çıxır.
Eləcə də bir yığıncaqda Rəsul Rzanın yazıb başqala‐
rına ötürdüyü bir bəndlik zərif yumorlu sətirləri ma‐
raq doğurur və bu kitabı bəzəyir:
İnsaf paylanan zaman,
Yaxında olub Osman.
Nitq ilə məşğul olub,
Gecikmişdi Süleyman.
Mehdi Hüseyn Süleyman Rüstəmlə bağ qonşusu
imiş. Bir dəfə M.Hüseyn S.Rüstəmi səsləyir:
– Sübh tezdən sənin bağından bizim bağa iki gürzə
ilanı keçdi, dedim, yəqin Süleymanın işidir, məni çal‐
mağa göndərib.
– Yox, ay Mehdi, elə deyil. Doğrudur, mən göndər‐
mişəm, amma çalmağa yox. Gəldilər ki, zəhərimiz qur‐
tarıb, dolana bilmirik, bəlkə, bizə kömək edəsən. Mən‐
də zəhər hardandır?! Dedim, kimdə olmazsa, Mehdi‐
nin dilinin altında bir az qalmış olar.
Mehdi Hüseyn bu cavabdan uğunub gedir...»
Göründüyü kimi, qələm sahibləri zehni yorğunluq‐
larını zarafatla çıxarmağa çalışırlar. Onlar müəyyən
məqamlarla bağlı yaranır, lətifəyə çevrilir.
Bu zarafatlar əylənmək xatirinə edilər, qarşı tərəfi
gözdən salmaq məqsədi güdməzmiş.
Kitabda müəllifin ədəbi məsələlərə, elmi söhbətlərə
münasibəti, hər kəsə layiq olduğu qiyməti verməyi,
söz açdığı görkəmli şəxsiyyətlərin və özünün müdrik
kəlamları əsərin dəyərini birə‐beş artırır. Bu müdrik
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kəlamlar müəyyən münasibətlə deyilmişdir. Güman
edirəm ki, onlardan bəzi nümunələr versəm, bu yazıya
ağırlıq gətirməz.
«Az‐az xatırlanan Məmməd Rahim» yazısından:
«Böyüklüyə qənim kəsilən təkəbbür olmasaydı, yəqin
dünyamız daha cazibədar görünərdi və böyüklər də
böyüklüyündən enməzdilər».
İsmayıl Şıxlıya həsr olunmuş yazıdan: «Təmiz səma
şimşəkdən qorxmaz» – deyirlər. İsmayıl Şıxlının şəx‐
siyyəti də, yazıçı aləmi də təmiz, sonsuz səmaya bən‐
zəyirdi. Ona görə də qəfil qopan tufanlar, çaxan şim‐
şəklər bu səmavi aləmi titrətmədi, sarsıtmadı».
«Mənəvi dünyamızın təəssübkeşi» yazısından: «Meh‐
di Hüseyn o vaxt özündən razı qalırdı ki, kimsəyə gərək
olsun, kimisə yanlış yoldan qaytarsın, kimsəyə kömək
əli uzatsın. Şöhrətin zirvələrinə ucaldıqca, onun təbiə‐
tindəki sadəlik daha bariz şəkildə nəzərə çarpır, adam‐
lara daha çox qaynayıb‐qarışırdı».
«Bütövlük» yazısından: «Heç kimin qarşısında, heç
vaxt əyilməyən məğrur Әliağa Kürçaylı, indi – ölümlə
əlbəyaxa olduğu məqamda yaşamaq üçün sanki insan‐
lardan imdad diləyirdi».
Müşahidə necə də mükəmməldir. Mən bu halı dünya‐
nın fani olduğunu dərindən bilən, ədəbiyyatımıza de‐
yəcəyi sözü hələ tükənməyən, lakin son günlərini yaşa‐
dığını dərk edən ədəbiyyatşünaslıq elmimizin iftixarı
Yaşar Qarayevdə də görmüş, gözlərindən oxumuşdum.
Məmməd Cəfərdən bəhs edən «Ömrün və elmin
romantikası» yazısından: «Təfəkkür və düşüncə tərzi,
büllur xisləti, pak əxlaqı, elm naminə fədakarlığı, hə‐
yat eşqi ilə XX əsrə zinət olan bu nadir şəxsiyyətin, az‐
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man mütəfəkkirin şəxsi həyatı da, zəngin irsi də insa‐
nın yaşayıb‐yaratmaq eşqini qanadlandıran romantik
dünyadır...»
... Akademik Yusif Məmmədəliyevə həsr olunmuş
«Zəkası da qəlbi qədər geniş insan» yazısından: «Ağıl
ilə həya əkiz qardaş kimidir, birini güdaza versən, o bi‐
rini saxlaya bilməzsən».
Məsud Әlioğluna həsr olunmuş «Söndükdə zəka
əhli – vətən ağlayacaqdır» yazısından: «Ürək yandığı,
insan inandığı, eşq alovlandığı anda gözəldir».
«Yaddaşın dolaşıq yollarında» yazısından: «Yüksəl‐
mək hünər deyil, hünər – yüksəklikdə mətanətlə dayan‐
maqdır. Vəli Axundov mənəvi yüksəkliyi birdəfəlik fəth
elədi. Sonralar isə... Səhhətin və «dostların» dönüklüyünə
baxmayaraq, heç zaman bu zirvədən enmədi».
Kitab ürəkaçan məlumatlarla o qədər zəngindir ki,
bəzi yazıları dönə‐dönə oxumaq istəyi adamı rahat bu‐
raxmır. Onlardan biri də Aşıq Pənahdan bəhs edən
«Mizrab teldən ayrılsa da» yazısıdır: «Bir həftə sonra
Aşıq pənah Səməd Vurğunun yenicə qəzetdə çıxmış
şeirini zümzümə edirdi: «İnsan ömrü cavan qalar eti‐
barı görəndə...» Çəlimsiz qız sonralar uzun müddət
dostluq etdiyim Mirzə Xəlilin qızı – gələcəyin böyük
müğənnisi Rübabə Muradova idi».
«Süleyman Rüstəm məzahı» məqaləsindən: «Nəvə‐
si yaşda olan övladlarımla şairin doğma rəftarını görən‐
də heyrətlə düşündüm: «Sadəlik də səhhət kimi ilahi
töhfədir. Sadəlik elə mənəvi zinətdir ki, insanı yaddaş‐
lardan‐yaddaşlara xəyali müsafir edir».
İmam ver di Әbi lo va ünvan lan mış «Mək tub lar»
bölümü uzun bir zaman kəsiyində baş verən ədəbi
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prosesə işıq tutur. Çox böyük şəxsiyyətlərin ədəbiyya‐
tımız, ədəbiyyatşünaslıq elmimiz, tənqid və ədəbi pro‐
sesə dair fikirlərini ehtiva edən bölümdə «Gecikmiş
məktub» adlı yazımın da yer alması mənim üçün xoş
oldu.
Bu bölmədə Rəsul Rza və Nigar Rəfibəylinin mək‐
tubları böyük mətləblərdən söz açır və ədəbi proses
üçün əhəmiyyət kəsb edir.
Kitabın «Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq» bölümündə
görkəmli qələm sahiblərinə, ictimai və elm xadimləri‐
nə həsr olunmuş elmi və elmi‐publisistik məqalələr
diqqətimi dayanmadan məşğul etdi.
Ümumiyyətlə, kitabdan hasil etdiyim qənaətlər çox‐
dur. Qəlbə yatanlardan biri də odur ki, cəmi 50‐60 il
bundan əvvəl insanlar daha mehriban, daha vəfalı, da‐
ha təvazökar, daha səmimi, daha xeyirxah, daha insaf‐
lı olublar. Әn başlıcası isə cəmiyyətdə təbəqələşmə ol‐
mayıb. Bir sözlə, bu möhtəşəm əsəri oxuyub nəticə çı‐
xarmalı məsələlər çoxdur, lap çox...
Onu da deyim ki, bu ölməz kitabı oxuduqca gözlə‐
rim önündə İmamverdi müəllim, xəyalımda Xalq şairi
Nəriman Həsənzadənin misraları canlanırdı:
Şöhrətin sevinci, yaşın kədəri,
Tərs kimi ikisi bir vaxta düşür.
Әminəm ki, «Ömrün və elmin romantikası» memuar
ədəbiyyatımızın nadir və möhtəşəm abidəsi kimi tarixə
düşəcək, gələcək nəsillərə ən yaxşı ərməğan olacaq.
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ZӘLİMXANIN POEZİYA
ALӘMİNӘ SӘYAHӘT*
Zəlimxan Yaqub poeziya aləminə gəldiyi ilk gündən
ədəbi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmuş və bu
diqqət, bu məhəbbət bir an belə səngiməmiş, çəkilmə‐
lərə məruz qalmamışdır. Ona görə də şairin poeziya‐
sında həyat həqiqətdə olduğundan daha həyatidir. Әn
önəmlisi isə odur ki, onun poeziyası milli oyanışa, mil‐
li ruhun təbliğinə, milli özünüdərkə xidmət edir. Şairə
dərin məhəbbətlə yazılan məqalələri toplasaq, cild‐cild
kitablara sığmaz. Təsadüfi deyildir ki, görkəmli alimi‐
miz Nizami Cəfərov «Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar»
kitabına yazdığı önsözdə xüsusi vurğulamışdır: «Zə‐
limxan Yaqub haqda yazılmış elə bir yazı yoxdur ki,
şairə bəslənən dərin, hüdudsuz məhəbbət özünü bütün
parlaqlığı ilə göstərməsin. Mən cəsarətlə deyə bilərəm
ki, bu miqyasda (və bu keyfiyyətdə!) məhəbbət Azər‐
baycan ədəbiyyatının tarixində sonuncu dəfə Səməd
Vurğuna qismət olmuşdur».
Zəlimxan Yaqubu bu xoşbəxtlik mərtəbəsinə yüksəlt‐
miş şəxsiyyətlər arasında ömrünü milli elmimizə, ədə‐
biyyatımıza, ədəbiyyatşünaslıq elmimizə həsr edən Ka‐
mal Talıbzadə, Bəxtiyar Vahabzadə, Yaşar Qarayev,
Süleyman Rəhimov, İsa Hüseynov, Mirvarid Dilbazi,
Hüseyn Arif, Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutürk, Tofiq
Bayram, Pənah Xəlilov, Budaq Budaqov, Tofiq Hacı‐
________________
* Bax: Musa Nəbioğlunun «Sözün Zəlimxan zirvəsi» kitabına (Bakı,
2015, s. 3‐22) önsöz.
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yev, Nizami Cəfərov, Camal Mustafayev, Səlahəddin
Xəlilov və onlarla başqa elm, ədəbiyyat fədailərini
görəndə istər‐istəməz qürur duyursan.
İstər «Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar» (Bakı, 2005),
istərsə də sonra işıq üzü görən üçcildlik «Zəlimxan Ya‐
qub ədəbi düşüncədə» (tərtib edəni və redaktoru Mu‐
sa Nəbioğlu) kitabları özlüyündə çox şey deyir.
Zəlimxan Yaqubun ədəbi fəaliyyətinin ciddi elmi‐
tədqiqat müstəvisinə çıxarılması, onun bir şair kimi elm
aləmində də yüksək dəyərləndirilməsindən xəbər verir.
Әminə Hüseynova «Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı» və
Qədim Rufullayev «Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılı‐
ğı» mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi
dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişlər.
Çəkinmədən deyə bilərəm ki, bütün bunlar şairin
sahilsiz ümmana bənzər çoxşaxəli yaradıcılığını tam
əhatə etməkdən çox uzaqdır. Zəlimxan Yaqubun bağba‐
nı olduğu şeir bağçasına daxil olmaq üçün gərəkdir ki,
çağdaş poeziyamızla yanaşı, folklorumuzu, xüsusən də,
aşıq yaradıcılığını, Zəlimxanı yetişdirən mühiti yaxşı bi‐
ləsən. Bunları bilən tədqiqatçı şairin yaradıcılığına hər‐
tərəfli vaqif ola bilər.
«Sözün Zəlimxan zirvəsi» kitabının əlyazmasını
önsöz yazmaq üçün mənə təqdim edən Musa Nəbioğlu
deyilənlərə cavab verə biləcək tədqiqatçıdır. Zəlimxa‐
nın yetişdiyi mühitdə boy atdığından, mayası sazla‐
sözlə yoğrulduğundan, neçə illərdən bəri Aşıqlar Birli‐
yinin katibi və «Ozan dünyası» jurnalının baş redaktoru
kimi aşıq yaradıcılığı ilə məşğul olduğundan, eləcə də
uzun illərdən bəri Zəlimxan Yaqubun kitablarının tər‐
tibçisi və redaktoru (şairin 13 cildlik əsərləri külliyyatı
da daxil olmaqla) olduğundan və nəhayət, şairin yara‐
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dıcılığını mükəmməl bildiyindən «Sözün Zəlimxan zir‐
vəsi» vaxtında yazılmış uğurlu bir əsərdir. Әsərin uğur‐
lu alınmasında yuxarıda sadaladıqlarımızla bərabər, təd‐
qiqatçının istedadı və əməksevərliyi də rol oynamışdır.
Musa Nəbioğlunun ürəyi, qələmi, bütün vücudu
Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı üstündə köklənib. Tədqi‐
qatçı Zəlimxanın üslubunu tamamilə saxlayaraq sino‐
nimlərdən, antonimlərdən, xalq deyimlərindən Zəlim‐
xan necə istifadə edibsə, öz əsərində eləcə istifadə edib.
Bəzən adama elə gəlir ki, tədqiqatçının monoqrafiyası‐
nı deyil, Zəlimxan Yaqubun poeziyasını oxuyursan,
şairin özünü dinləyirsən. Giriş və on üç bölümdən iba‐
rət əsərin hər bölümünə şairin şeirlərindən bir misranı
başlıq verməsi bu yaxınlığı daha da doğmalaşdırır.
«Sözün Zəlimxan zirvəsi» adlı girişdə Nəbioğlu söz
barədə fikirlərini irəli sürür. Qeyd edir ki, o yaradıcılar
sözdən möhtəşəm abidələr yarada bilir ki, zamana öz
sözünü deyə bilir, sözü urvatdan salmır, onun qədir‐qiy‐
mətini bilir, zirvələrə yüksəldir. «Sözün Zəlimxan zirvə‐
si» ona görə yarandı ki, şair sözü göz bəbəyi kimi qoru‐
du, onun üzərində ana övladı üzərində əsdiyi kimi əsdi.
Zəlimxan Yaqubun şeirlərini oxuyanda, söz haq‐
qında fikirlərinin fərqinə varanda Hüseyn Kürdoğlu‐
nun misraları qəlbimə hakim kəsildi:
Mən sözün üstündə can qoymuşam ki,
Şeirim kal görünər, sözə söz gələr.
Zəlimxan Yaqub söz üstündə can qoyan, ona görə
də sözləri, misraları ürəklərə məlhəm olan şairdir. Zə‐
limxanın misralarıdır:
Әbədi dirilər cərgəsindədi,
Söz üstə şəhidtək ölən şairlər.
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Zaman səni dana bilməz
Bu bölümdə tədqiqatçı Zəlimxan Yaquba ümum‐
xalq məhəbbəti qazandıran möhtəşəm poeziyası ilə ya‐
naşı, həm də şairin nitq qabiliyyətindən, fenomenal
yaddaşından və s. bəhs edir.
Yeri gəlmişkən, poeziyamızı Zəlimxan Yaqub qədər
təbliğ edən ikinci bir şair tapmaq çətindir. Bu, bir yan‐
dan onun qeyri‐adi hafizəsi, digər tərəfdən ürəkgeniş‐
liyi və poeziyamıza vurğunluğu ilə bağlıdır. Zəlimxan
fenomenal yaddaşı və xeyirxahlığı hesabına başqa şair‐
lərimizi təbliğ etməkdən usanmır. Böyük yaradan ona
hər şey bəxş edib, qısqanclıqdan savayı. Yaxşı yadım‐
dadır, 1994‐cü ildə Füzulinin 500 illik yubiley tədbiri‐
nə bir avtobusda, qoşa gedib‐gəldik. Şair Bakıdan Bağ‐
dada qədər klassik şairlərimizdən tutmuş gənc şairlə‐
rimizə qədər hər birinin şeirlərindən, eləcə də «Koroğ‐
lu» və «Aşıq Qərib» dastanlarından əzbərdən dedi.
Musa Nəbioğlu «Zaman səni dana bilməz» bölü‐
mündə şairin yaradıcılığına verilən qiymətdən, Zəlim‐
xanın bir şair kimi missiyasından da söz açır.
Zəlimxan Yaqub xalq ruhu ilə qaynayıb‐qarışan, xal‐
qın içində olan, xalq tərəfindən sevilən, poeziyası ilə
xalqın qəlbini riqqətə gətirən bənzərsiz şairdir.
Haqdan gəlib Haqqa gedən yorulmaz
Bu bölüm də maraqla oxunur. Araşdırıcı əsərində
yerinə görə sitatlar gətirir, onlara arxalanaraq fikirlərini
sübuta çalışır və buna nail olur: «Hər kəs həqiqətə, ger‐
çəkliyin idrakına öz xüsusi yolu ilə gedir. Mən də yazı
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ilə» (Lev Tolstoy). Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı ilə tanış
olan hər kəs deyər ki, elə Zəlimxan da belədir. Dahi yazı‐
çının dedikləri sanki görkəmli şairin boyuna biçilib.
«Yalan qənimidi, dini həqiqətdi şairin», – deyən Zə‐
limxan heç vaxt əqidəsini dəyişmədi. Әlində qələm,
dilində həqiqət həyat kredosuna çevrildi.
Mən elə türkün ruhuyam
Bu bölümdə Zəlimxan yaradıcılığında türkçülük,
Türk dünyası əhəmiyyətli yer tutur. Tədqiqatçı Zəlim‐
xan Yaqub yaradıcılığında türkçülük ideyasına əsərlər
həsr edən araşdırıcıların məqalələrinə müraciət edir.
Burada akademik Tofiq Hacıyevin, filologiya üzrə fəl‐
səfə doktoru Azər Turanın və tənqidçi Әsəd Cahangi‐
rin əsərlərinə üstünlük verir. Xüsusən də, Azər Tura‐
nın «Әzəl‐axır dünya Türkün dünyası» monoqrafiyası
dəyərləndirilir: «Zəlimxan Yaqubun şeirlərində Türkün
genetik yaddaşı dipdiridir» cümləsi çox mətləblərdən
xəbər verir», – deyən müəllif Türk dünyası ilə bağlı
şeirlərini tədqiqat süzgəcindən keçirir. Zəlimxanın,
Dərbəndə, Kərkükə, Təbrizə, Borçalıya həsr etdiyi şeir‐
lərə xüsusi önəm verir:
Kərkükü, Dərbəndi xatırlamazdım,
Әgər Borçalıda doğulmasaydım – deyir.
Bununla Borçalının da, Kərkükün də, Dərbəndin də
yad əlində olduğunu bir daha oxucuların, xüsusən də
keçmişimizdən az xəbəri olan gənclərin nəzərinə çat‐
dırır. Doğrudan da, tarixin yaddaşı gödək olur. İndi
çoxmu adam bilir ki, Dərbənddən əlavə, Dərbənd ətra‐
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fında düz 30 kənddə azərbaycanlılar yaşayır?! Şair in‐
gilis yazıçısı Ceyms Oldricin «ikiyə bölünmüş bir ürək»
adlandırdığı Güney və Quzey Azərbaycandan ürəkağ‐
rısı ilə söz açır.
Tədqiqatçı bu bölümdə Zəlimxan Yaqubun bütün
Türk dünyasının şairi olduğunu xüsusi vurğulayır.
Qarabağ ən çətin sualdı, qardaş
Bu bölümdə müstəqillik qazanmağımızla bərabər,
Qarabağ problemi ilə də üzləşməyimizlə bağlı şairin
narahat anlarından, çözülməsi müşkülə çevrilən Qara‐
bağ dərdindən söz açılır. Şair şeirlərində, M.Nəbioğlu
isə tədqiqatında göstərir ki, Qarabağ problemini orta‐
ya atanlar öz çürük niyyətlərini həyata keçirənədək
bizdən əl çəkmək niyyətində deyillər. Bizim preziden‐
timizin, dövlətimizin çalışdığı odur ki, bu bəladan az
ziyanla çıxaq. Z.Yaqub bu gün şairlərin də öz şeirləri
ilə sıravi əsgərə dönmələrini təkidlə irəli sürür:
Haqqın var baş olub, başda durmağa,
Qaldır məmləkəti ayağa, şeirim –
deyə haray çəkir. «Bu gün şair olan şeirini evdə yox,
səngərdə yazmalıdır», – deyir.

Mən dünyanı durultmağa can atdım
Bu bölümdə tədqiqatçı şairin mənəvi saflığa, paklı‐
ğa, daxili gözəlliyə səsləyən poeziyasını araşdırır. Z.Ya‐
qubun «dünyanın çirkabını şair sözü təmizlər» misra‐
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sına söykənərək onun çoxsaylı poeziya nümunələrini
süzgəcdən keçirir. Tədqiqatçı şairin bu yoldakı amalı‐
nı ortaya qoyur:
Nemətdi duruluq, saflıq, təmizlik,
Bəsimdir sənintək bir bulaq olum.
Z.Yaqub saflığın, paklığın insana başucalığı gətirdiyi‐
ni, insan qocalanda da vüqarlı olacağını şair fəhmi ilə də‐
qiq görmüş və şeirlərində qabarıq şəkildə vəsf etmişdir.
Sarıldığım sazdı mənim
Bu bölüm M.Nəbioğlunun ilhamla qələmə aldığı,
tədqiqata cəlb etdiyi aşıq yaradıcılığı ilə, sazla‐sözlə
bağlıdır. Bu, təsadüfi deyildir. Akademik K.Talıbzadə
deyirdi: «Zəlimxan sazla şeirin ruhunu, mayasını bir‐
ləşdirən şairdir». Xalq şairləri Osman Sarıvəlli də,
Hüseyn Arif də, AMEA‐nın müxbir üzvü S.Xəlilov da
bu fikirdədir. Həqiqətən də, Zəlimxanın mayası sazla
sözün vəhdətindən yoğrulub. Bu bölümdə şairin on‐
larla şeiri, aşıq yaradıcılığına, aşıq sənətinə, saz hava‐
larına, bu havaları yaradan, yaşadan, aşıq sənətini zir‐
vələrə qaldıran sənətkarlara həsr etdiyi poema və das‐
tanlar tədqiqata cəlb olunub. Tədqiqatda «Saz», «Yu‐
nus Әmrə», «Әləsgər», «Aşıq Hüseyn Saraçlı», kimi li‐
rik‐epik poema və dastanlara geniş yer verilib. Şairin
bircə cümləsi deyilənlərə işıq tutur: «Məni başqa yerdə
axtarmağa gərək yoxdur, ünvanımı sazdan soruşun».
Bu sözlər çox mətləblərə aydınlıq gətirir.
Tədqiqatçı monoqrafiyasında Zəlimxan Yaqubun sa‐
za‐sözə, aşıq sənətinə münasibətini şairdən sitatla ta‐
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mamlayır və hər şey aydın olur: «Saz mənim üçün Türk
ruhunun şəksiz və şəriksiz, tək və müqəddəs alətidir. Saz
mənim üçün ana laylası, beşikdən məzara qədər ömür
yolunda yol yoldaşım, könül sirdaşım, həyatım, varlı‐
ğımdır». Şair öz məramını poeziya dili ilə belə çatdırır:
Sən varsan, həyatda mən varam demək,
Səsimi hər yana yetir, ay sazım.
Və ya:
Qalxıb şəhər könlüm, meyli kəndədi,
Xəyalım yaylaqda, göy çəməndədi.
Özüm Göyçədə yox, Göyçə məndədi,
Hər yeri gəzməyə ömür də çatmaz,
Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz.
Böyüklərin qədrini ancaq
böyüklər bilər
Bu bölüm də çox maraqla oxunur. Həqiqət budur
ki, Zəlimxan Yaqubun dediyi kimi, hər bir qələm sahi‐
binin xatirə yazmaq dövrü və xatirəyə çevrilmək mə‐
qamları var. Zəlimxan Yaqubun görkəmli şəxsiyyətlər,
tanınmış ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət adamları
haqqında təkrarsız məqalələri, xatirələri vardır. Lakin
Zəlimxan Yaqub Zəlimxan olmazdı, əgər bu şəxsiyyət‐
lərə şeirlər, poemalar həsr etməsəydi.
Şair Məhəmməd Әmin Rəsulzadəyə, Səməd Vurğu‐
na, Mikayıl Müşfiqə, İlyas Әfəndiyevə, İsa Muğannaya,
Hüseyn Arifə, Məmməd Araza, Tofiq Bayrama, Musa
Yaquba, Cavad Heyətə, Mikayıl Mirzəyə və bir çox baş‐
qalarına şeirlər həsr edib. İsa Muğannaya «Ün», Turan
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Cavidə «Cavidin qız balası», Xudu Məmmədova «İn‐
san» poemalarını ithaf edib. Bir çox yazıçı və şairlərimiz,
ictimai xadimlər haqqında xatirə məqalələri yazıb. Bütün
deyilənlər barədə monoqrafiyada müfəssəl danışılıb.
Monoqrafiyada Xalq şairinin Ulu öndərimizə həsr
etdiyi irihəcmli «Әbədiyyət dastanı» poemasından da
bəhs edilir. Bu, təbiidir. Zəlimxan Yaqubun göz yaşları
ilə yazdığı bu möhtəşəm «Әbədiyyət dastanı» Azər‐
baycan tarixində bir epoxa olan, misilsiz xidmətlərinə
görə xalqın xatirəsində əbədilik qazanan, onun qürur
və güvənc yerinə çevrilən dahi şəxsiyyət Heydər Әli‐
yevə kədər dağının zirvəsindən oxunan elegiyadır.
«Әbədiyyət dastanı» ali kədər və ali sevgidən yaranıb.
Mən belə ağlamışam,
qanlı fələk ilk dəfə
Ürəyimi qıranda.
Yetim qalıb, atamı
torpağa tapşıranda.
Ali kədər zirvəsində dayanan şair onun ümumxalq
kədəri olduğunu dərindən dərk etmiş, bu kədərin və
bu sevginin sonsuzluğunu inanılmaz ürək çırpıntıları
ilə vəsf etmişdir. Şairin «Әbədiyyət dastanı» poeması‐
na yazdığı giriş məqaləsi də ümummilli liderimizə
həsr olunan məntiqi fikirlərlə zəngindir: «Ölümsüzlüyü
ilə ömrüm boyu öyünəcəyim bir şəxsiyyətlə bağlı
üstümüzü alan, qapımızı qəfil döyən qara xəbər hamı
kimi məni də dərindən‐dərinə sarsıtdı. Bu sarsıntılar
içində əlimə nə vaxt qələm aldığımdan heç özümün də
xəbərim olmadı. O vaxt özümə gəldim ki, artıq sonun‐
cu misranı yazıb, son hissəni tamamlamışam».
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Bu deyilənləri ölməz «Әbədiyyət dastanı» poema‐
sının son misraları da təsdiqləyir:
Həsrətini çəkəcəyəm illər boyu,
Kövrək qəlbim oyum‐oyum oyulacaq.
Eşqin ilə yaratdığım bu dastanın
Son nöqtəsi mən öləndə qoyulacaq.
Şair bu dünyanı boşuna gəzməz
Musa Nəbioğlu bu bölümü də ilhamla işləmişdir. O
yazır: «İnsan ömrünün böyük bir hissəsini yollarda,
səfərlərdə keçirir. Әslində, bütün həyatımız bir səfərə
bənzəyir. İnsan doğulduğu gündən onu axirətə aparan
bir yolun yolçusuna çevrilir. Və bu böyük yolun hər
dayanacağı, hər tini, hər döngəsi, enişi, yoxuşu insana
çox şey öyrədir, dünyagörüşünü zənginləşdirir, həyat
təcrübəsini artırır».
Həqiqətən də, yollar, səfərlər çox vaxt əzablı olsalar
da, barlı‐bəhrəli olurlar. Bunu biz Zəlimxan Yaqubun
dəfələrlə səfərlərdən necə barlı‐bəhrəli döndüyünün
şahidi olaraq da görmüşük. Mənim qənaətimə görə,
çağdaş poeziyamızda Zəlimxan Yaqub qədər rəsmi və
qeyri‐rəsmi səfərlərdə olan ikinci bir şair tapmaq çə‐
tindir. O, bütün türk ellərini, Avropa, Asiya, Afrika qi‐
tələrini gəzib, Vətənə bol‐bol ədəbi materiallarla, şeir‐
lərlə, poemalarla dönüb. Onun hər səfəri bir kitaba
çevrilib. Tədqiqatçı M.Nəbioğlu «Şair bu dünyanı bo‐
şuna gəzməz» bölümündə söz açdıqlarımızdan hərtə‐
rəfli danışıb, həqiqəti şairin misralarında tapıb:
Şair bu dünyanı boşuna gəzməz,
Hər səfər bir tarix, bir kitab olar.
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Təbiət Allahın şah əsəridi
Bu bölümdə tədqiqatçı Zəlimxan Yaqubu təbiətlə
təmasda, təbiətlə vəhdətdə araşdırır. Hüseyn Arifdən
sonra təbiət vurğunu olan, təbiətin qoynunda dinclik
tapan şairimiz Zəlimxandır. «Təbiətdən böyük ziyarət
olmaz», – deyən şair təbiəti ilham mənbəyi, şeir qayna‐
ğı, poeziya bulağı, müqəddəslik beşiyi adlandırır.
Musa Nəbioğlu şairin təbiəti vəsf edən, ilhamla ya‐
zılmış şeirlərini eyni ilhamla tədqiq edir. Әn uğurlu
şeirlərə məhəbbətini, vurğunluğunu gizlətmir. Zəlim‐
xanın təbiəti dərindən duyduğunu xüsusi vurğulayır:
Әn böyük hikməti təbiətdə gəz,
Olsa da yolları dolaşıq, çətin.
Yüz il yaşasan da, sirrini verməz,
Dilini bilməsən, sən təbiətin!
Təbiətin dilini bilmək üçün gərək Zəlimxan kimi
onun vurğunu olasan, təbiəti bütün vücudunla sevə‐
sən, onun qoynunda boy atasan.

Allahın sözünü sevənlər yazır
Nəbioğlunun əsərinin bu bölümü də böyük ilham,
şairin yaradıcılığına dərin məhəbbətlə yazılıb. «Sevgi‐
yə nökərəm, sevgidi şahım», – deyən Zəlimxan bütün
yaradıcılığı boyu bir gün də sevgisiz yaşamayıb. Təd‐
qiqatçının doğru olaraq göstərdiyi kimi, altında imzası
olmasa belə, Zəlimxanın şeirini oxuyan poeziya pərəs‐
tişkarı şeirin kimə məxsus olduğunu müəyyənləşdirə
bilər. Şairin şeirlərində diqqəti çəkən mühüm cəhət
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vardır. Şair sevənləri ismətli olmağa, sevgiyə müqəd‐
dəs, ülvi məhəbbət kimi baxmağa çağırır. Şair üçün
sevgi inamdı, ümiddi, həyatdı, dindi, imandı. «Allah
sevgi dağını heç kimə göstərməsin», – deyə dua edir. Se‐
vən ürək saf, təmiz, pak, kindən‐küdurətdən uzaq olar.
Sevənlərin mərd olduğu qənaətinə gəlir. Sevən adamın
gözündə cəhənnəmə bənzər bir yer də dönüb laləzar
olur. Şair etiraf edir: «Mənim bircə dinim var, dinimin
adı sevgi». Şair gözəllik qarşısında heyrətdən lal olur.
Musa Nəbioğlunun qənaəti də maraqlıdır. «Zəlimxan
Yaqub üçün gözəllik başdan‐başa ilhamdı, düşüncədi».

Öləndə də qəbrim qədər
Azərbaycan torpağıyam
Tədqiqatçı bu bölümdə Vətən və vətənpərvərlik
mövzusunda qələmə aldığı poeziya nümunələrini araş‐
dırır. Akademik Budaq Budaqovdan misal gətirir və
göstərir ki, Zəlimxan Yaqub bir vətənpərvər şair kimi
qanı canına hopdurulmuş ana torpağın yetişdirdiyi və‐
tənə layiq oğullarımızdandır. Şair doğru deyir: «Sənin
eşqin, sənin odun olmasa, şair qəlbi alovlanmaz, ey
Vətən». Bu isə tədqiqatçının qənaətidir: «Zəlimxanın
hər şeirindən Vətən ətri gəlir, el‐obanın, yurd‐yuvanın
istisi, sazımızın nəfəsi, dilimizin şirinliyi duyulur».

Bu dünya əbədi dirilərindi
Musa Nəbioğlunun «Sözün Zəlimxan zirvəsi» əsə‐
rinin bu bölümündə fani dünya, insan, zaman haqqın‐
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da şairin şeirləri, fikirləri tədqiqat süzgəcindən keçiri‐
lir. Nə yaxşı ki, araşdırıcı şairin son vaxtlar yazdığı
şeirləri bu son bölümdə nəzərdən keçirir. Artıq müəy‐
yən yaşa dolmuş şairin düşüncəsində, fikrində, təfək‐
küründə baş verən dəyişiklik, mübtəla olduğu xəstəlik
ilə bağlı bəzən ümidsizliyə qapılması, həyat həqiqətlə‐
rini dərindən dərk etməsi bu şeirlərində əksini tapır.
Lakin şair ümidini üzmür:
Bircə təsəllim var, eşqim ürəkdən,
Adım yaddaşlardan silinməyəcək.
Musa Nəbioğlu söhbət açdıqlarımızı dərindən duy‐
muş və yazmışdır ki, insan‐dünya, həyat‐ölüm bütün
dövrlərdə ədəbiyyatın əsas mövzularından olmuşdur.
Elə şair tapmaq çətindir ki, bu dünyanın gərdişinə şeir
həsr etməmiş olsun. Bu baxımdan Zəlimxan Yaqubun
yaradıcılığı da istisna deyil. Dünyanın gərdişinə, həyat
fəlsəfəsinə, insanın bu dünyadakı və axirətdəki aqibə‐
tinə həsr etdiyi şeirlərində şairin özünəməxsus müdrik
yanaşması diqqəti cəlb edir.
Zəlimxan xoşbəxt şairdir. Sevərək yaşayan, ümum‐
xalq məhəbbəti qazanan, sevilən şair əbədilik qazanıb.
Və nəhayət, onu da deyim ki, Musa Nəbioğlu bütün
əsər boyu şairin poeziyasından dərin məhəbbətlə söz
açmış, ortaya şairə layiq bir əsər qoymuşdur. Bizə qa‐
lırsa, tədqiqatçının «Sözün Zəlimxan zirvəsi» əsəri şai‐
rin sahilsiz ümmana bənzər yaradıcılıq yoluna işıq tu‐
tan tədqiqat işi olmaqla bərabər, Zəlimxan Yaqubun
poeziya aləminə uğurlu səyahətdir.
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İRAQ‐TÜRKMAN‐AZӘRBAYCAN
FOLKLORU*
Әsatir və bayatıda, nağıl və dastanda əbədiləşən,
canlı yaddaşa çevrilən, heç kəsin soyunu, əslini, zatını
unutmağa qoymayan, onu parçalanmaqdan xilas edən,
şüurda, düşüncədə, mənəviyyatda xalqın bütövlüyünü
təmin edən folklordur (Yaşar Qarayev).
Folkloru bilmədən xalqın psixologiyasını, onun əsl
tarixini, bəşər tarixində məxsusi yerini, inkişaf mərhə‐
lələrini, həyat tərzini, dünyabaxışını, inam və etiqadı‐
nı, adət‐ənənəsini və s. dərk etmək, anlamaq çətin olur.
Bu baxımdan, müəyyən ictimai‐siyasi səbəblər
üzündən soykökündən ayrı düşmüş, təcrid olunaraq
ərəb və kürd xalqları əhatəsində, İraqın şimalında, əsa‐
sən, Kərkük vilayətində toplu halda yaşayan, XX əsrin
60‐cı illərində sayı 600 min, indi isə iki milyon yarıma
yaxın olan elatın – azərbaycanca danışan xalqın folkloru
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Biz «azərbaycanca danışan xalq» terminini təsadüfi
işlətmirik. Başda «Böyük Sovet Ensiklopediyası», «So‐
vet Ensiklopediya lüğəti» olmaqla, keçmiş sovet və əc‐
nəbi mənbələr İraqda azərbaycanlıların yaşadığını göstə‐
rirlər.
Görkəmli türkoloq Karl Menqes «Türk dilləri və
türk xalqları» kitabında vaxtilə yazmışdır: «Azərbay‐
________________
* Bax: «Folklor və etnoqrafiya» jurnalı, №3, 2015, s. 17‐23.
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canlılar, həmçinin İraqın şimalında da yaşayırlar. Say‐
ları 100 mindən artıqdır».
Türkiyəli tədqiqatçı, prof. Cəlal Әrtuq isə bu müna‐
sibətlə yazmışdır: «Әrbil və Kərkük vilayətlərində bu
gün iki milyon yarım türkman – azəri yaşamaqdadır.
Demək lazımdır ki, onlar toplu halda, əsasən, Kərkük
vilayətində: Kərkük şəhərində, Tuz Xurmatu (qəza),
Altun Körpü (nahiyə), Təzə Xurmatu (nahiyə), Bada‐
va, Bəşir, Böyük Hasar, Bilava Qarabulaq, Qızılyar,
Yaycı, Yarvəli, Yengicə, Kərküz, Kümbətlər, Leylan,
Ömər Məndən, Tərcil, Gögtəppə, Tisin, Toxmaxlı,
Türkalan, Çardaxlı və eləcə də «Bayat köyləri» sahəsi
adlanan və 64 kəndi əhatə edən Kifri (qəza), Qərətəp‐
pə (nahiyə), Daquq (nahiyə), Abud, Cambur, Birauçılı,
Bastamlı, Qalxanlı, Qaranaz, Әmirli, Әski Kifri, Zəngi‐
li, Yeşiltəpə, Kəhriz, Kingirban, Kötəburun, Laqum,
Aştökən, Pirəhməd, Səyyad, Süleyman bəg (Muratlı),
Tel Mənzil, Üştəpə, Xasadarlı, Hasarlı, Cabarlı kimi şə‐
hər, rayon, qəsəbə və kəndlərdə yaşayır. Bundan əla‐
və, Diyala vilayətinin Xanaqin (qəza), Şahraban (qəza),
Dəlli Abbas (nahiyə), Məndəli (nahiyə), Qarağan, Qız‐
larbat, Qızılca, Susuzbulaq kəndlərində, Әrbil vilayəti‐
nin mərkəzi Әrbil şəhərində, Mosul vilayətinin Tiləfər
qəzasında, Mosul şəhərində və ölkənin paytaxtı Bağ‐
dad şəhərində yaşayırlar.
Demək vacibdir ki, Atabəylər, Qaraqoyunlular, Ağ‐
qoyunlular, Səfəvilər dövründə və sonralar da geniş
mənada işlənən «türkman» etnonimi indiki mənadan
fərqlənir. Məhz buna görədir ki, prof. Ә.Dəmirçizadə
«Azəri ədəbi dili tarixi» kitabında yazmışdır: «O dövrlər‐
də «türkman» etnonimi indiki mənadan bir qədər fərq‐
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li işlənmiş, hətta indiki Bağdad ətrafındakı azərilərin
türkman adlanmaları da bu sözün əvvəlki mənası ilə
əlaqədardır».
Başqa məxəzlərə nəzər saldıqda professor Ә.Də‐
mirçizadənin bu fikrinin tamamilə doğru olduğu aşka‐
ra çıxır.
V.Bartold «Kitabi‐Dədə Qorqud»un «Qafqaz türkman‐
ları»na – azərbaycanlılara məxsus olduğundan söz açır.
Şairlərimizdən Nəsimi və Xətainin yaradıcılığında
da bu terminə təsadüf edilir:
Әrəbin nitqi hağlandı dilindən,
Səni kimdir deyən kim, türkmansan?
(Nəsimi)
* * *
Getdikcə tükənir ərəbin kuhi‐məskəni
Bağdad içrə hər necə kim türkman qonar.
(Xətai)
İraq türkmanlarının nə zaman və haradan köçərək
burada məskən salmaları barədə müxtəlif tarixi faktla‐
ra rast gəlirik. Әksər tədqiqatçılar onların, əsasən, Azər‐
baycandan köçüb getdiklərini qeyd edirlər.
Ümummilli liderimiz Heydər Әliyev təsadüfi yaz‐
mırdı: «Tarixi araşdıranda gördüm ki, Güney Azər‐
baycan, Quzey Azərbaycan və İraq türkmanları bir
bütövün parçalarıdır».
Onların dialekti və folkloru da deyilənləri təsdiq edir.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Kərkük dolaylarında
həm Kərkük folkloru, həm də İraq‐türkman folkloru
terminləri işlənir. İraq‐türkman folkloru və ya Kərkük
263

folkloru dedikdə toplu halda yaşayan bütün İraq türkman‐
larının şifahi xalq ədəbiyyatı nəzərdə tutulur. Bu, təbii
sayılmalıdır. Dərbənd və ya Naxçıvan folkloru dedikdə
Dərbənd və Naxçıvan şəhərləri ilə bərabər, ətraf kənd‐
lərdə yaşayan bütün azərbaycanlıların folkloru, Kərkük
folkloru dedikdə İraq türkmanlarının toplu halda yaşa‐
dığı Kərkük vilayətinin mərkəzi Kərkük şəhəri ilə bəra‐
bər, bütün ətraf kənd və rayonların əhalisinin folkloru
göz önünə gəlir. Buna görədir ki, oxucular müxtəlif mə‐
qamlarda hər iki terminə rast gələ bilərlər.
İraq‐türkman folklorunun toplanması, nəşri və qis‐
mən də tədqiqinə XX əsrin ortalarından başlanılmış‐
dır. Xalqın əsrlərlə yaradıb nəsildən‐nəslə töhfə etdiyi
bu mənəvi inciləri toplayaraq bəşəriyyətin ən böyük
kəşfi olan kitablarda yaşadanlardan danışarkən göz
önünə ilk olaraq Әta Tərzibaşı, Molla Sabir, Şakir Sabir
Zabit, Məhəmməd Xurşid, Әbdüllətif Bəndəroğlu, İb‐
rahim Daquqi, İhsan Vəsfi, Süphi Saatçı, Mahir Naqib
və başqaları gəlirlər. Onların min cür əzab‐əziyyətə qat‐
laşaraq toplayıb, əsasən, öz hesablarına çap etdirdikləri
kitabları vərəqlədikcə V.Belinskinin sözləri yada düşür:
«Böyük zəhmət və fədakarlıqla xalq ədəbiyyatının qiy‐
mətli gövhərlərini toplayan və onları unudulub tələf
olmaqdan qoruyan təvazökar və qərəzsiz adamların
zəhməti hər cür təqdir və təşəkkürə layiqdir».
Onların topladığı şifahi xalq yaradıcılığı nümunələ‐
ri ilk vaxtlar «Kərkük», «Afaq», «Bəşir», «İraq», «Yurd»
qəzetləri, «Qardaşlıq» və «Yeni İraq» dərgilərində çap
olunmuş və indi hər hansı bir tədqiqat işində etimad
edə biləcəyimiz zəngin material əldə edilmişdir. Atalar
sözləri və məsəllər, xoyrat və manilər, xalq mahnıları,
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mərasim və nəğmələr, lətifələr, inanclar, dualar, bəd‐
dualar və s. nümunələr sonralar Molla Sabirin «Kər‐
kük müntəxəb xoyratları», Həbib Sevimlinin «Kərkük
xoyratları və maniləri», Şakir Sabirin «Kərkükdə icti‐
mai həyat», «İraq türkmanları ağzında atalar sözü»,
Әta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri»,
«Kərkük havaları», «Kərkük əskilər sözü», İbrahim Da‐
quqinin «İraq türkmanları, dilləri, tarixləri və ədəbiy‐
yatları», Әbdüllətif Bəndəroğlunun «İraq‐türkman ədə‐
biyyatı yolunda bir addım» və «Ata sözlərimiz», Süphi
Saatçının «Kərkük çocuq folkloru», «Kərkükdən dərlə‐
nən olay türküləri», İhsan Vəsfinin «İraq türkmanla‐
rında deyimlər və ata sözləri», Məhəmməd Xurşidin
«Әski sözlər boğçası», Mahir Naqibin «Kərkük xalq
musiqisinin təsnif və təhlili», Həbib Hürmüzlünün
«Kərkük türkcəsi sözlüyü», Süphi Saatçının «İraq‐
türkmen boyları, oymaqları və yerləşmə bölgələri», Si‐
ham Zəngi və Qasım Sarıqayanın «İraq türkləri çocuq
ədəbiyyatı antologiyası», Yaşar Qarayev və Süphi Saat‐
çının hazırladığı «Azərbaycan‐İraq (Kərkük) Türk ədə‐
biyyatı» (bu kitabda professor Qəzənfər Paşayevin top‐
layaraq çapına nail olduğu folklor materiallarından
bol‐bol istifadə edilmişdir), Süphi Saatçı «Kərkükün
səsi. Әbdülvahid Küzəçioğlu», Saleh Turxan «İraq‐
türkmen havaları» (Kərkük, Tuzxurmatı, Әrbil, Mosul‐
Telafər. Bu fundamental əsər 696 səhifəni əhatə edir və
bütün xalq havalarının notlarını da içinə alır), Şəmsəd‐
din Küzəçi «Kərkükün əfsanə səsi Әbdülvahid Küzə‐
çi», Sabir Dəmirçi «İraq türkmanlarının xalq masalla‐
rından örnəklər» və s. kitablarda toplanmışdır. Görülən
işlər folklor nümunələrini toplama və nəşretmə çərçi‐
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vəsində qalmamış, eyni zamanda İraq‐türkman folklo‐
runun bəzi janrlarının elmi əsaslar üzrə tədqiqi yolun‐
da da müəyyən addımlar atılmışdır. Bu baxımdan Әta
Tərzibaşının xoyratlar, manilər və xalq havalarına dair
araşdırmaları xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Demək lazımdır ki, İraq‐türkman folklorunun hər‐
tərəfli tədqiqi tarixi keçmişimiz, dil tariximiz, dialekto‐
logiyamız, xalq poeziyamız, estetik fikir tariximiz və s.
kimi zəruri məsələlərin tam və əhatəli öyrənilməsi ba‐
xımından böyük dəyər kəsb edir.
Xalq dilini bütün incəlikləri ilə özündə yaşadan
İraq‐türkman folkloru elə bir xəzinədir ki, burada xal‐
qını sevən hər kəs əvəzsiz incilər tapar. Bu xalq müdrik‐
liyi xəzinəsinin hər qatında Azərbaycan folkloruna bir
doğmalıq, əkizlik vardır. Nə yaxşı ki, şüurda, düşüncə‐
də, mənəviyyatda xalq parçalanmayıb! Axı daşlar ovu‐
la‐ovula. qayalar sökülə‐sökülə, bulaqlar quruya‐qu‐
ruya, çaylar çəkilə‐çəkilə məhv olur. Millət isə unuda‐
unuda.
Dil və folklor adlandırılan iki ümdə varlıq vardır ki,
həyat yaşadıqca yaşayır, xalqın keçmişi haqqında da‐
nışa bilən təkzibolunmaz tarixi sənədə çevrilir. İraq‐
türkman folklorunun ədəbi‐tarixi qiyməti, bizcə, hər
şeydən əvvəl, bundadır.
İraq‐türkman folklorunu üç fəslə bölmək olar: mə‐
rasim folkloru, lirik növ, epik növ.
Mərasim folkloru. İnsanın həyatını folklorsuz tə‐
səvvür etmək mümkün deyil. Cəmiyyətin gərdişində
öz yeri, sanbalı olan mərasim folkloru xalqın düşüncə
tərzini, həyata baxış və münasibətini, etik, estetik, et‐
noqrafik görüşlərini – adət‐ənənəsini mərasimlərini
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sistemli tərzdə izləmək baxımından böyük dəyər və
əhəmiyyət kəsb edir. Mərasim folklorunu iki yerə
bölmək olar:
– ilkin janrlar;
– xalq mərasim və nəğmələri.
İlkin janrlara inanclar, yemindlər (andlar), dualar
və bəddualar (qarğış), fallar daxildir.
Xalq mərasim və nəğmələri bölümünə, dini bayram
və nəğmələr, məişət mərasim və nəğmələri, yas məra‐
sim və nəğmələri, toy mərasim və nəğmələri daxildir.
Lirik növ. Buraya heyrətamiz poetik gücü və zən‐
ginliyi ilə seçilən xoyratlar və manilər (cinaslı və cinas‐
sız bayatılar), xoyrat üsulları adlanan lirik janr (onla‐
rın sayı 20‐dən artıqdır: Bəşiri, Nobatçı, Müxalif, Yeti‐
mi, Kəşük, Yolçu, Qarabağı və ya Qarabağlı, Bayat,
Kürdü, Misgini, Matar və s.), xalq türküləri, beşik nəğ‐
mələri, ağılar, oxşamalar, bayatı‐tapmacalar daxildir.
Epik növ. İraq‐türkman folklorunda epik növ də
geniş yayılmışdır. Buraya nağıllar (sehrli nağıllar, tari‐
xi nağıllar, ailə‐məişət nağılları, heyvanlar haqqında
nağıllar), atalar sözləri və məsəllər, tapmacalar, lətifə‐
lər, dastanlar (ən çox yayılan qadın məclislərində söylə‐
nən «Arzu‐Qəmbər» dastanıdır) daxildir.
Әta Tərzibaşının tədqiq etdiyi xoyratlar, manilər və
xalq havalarını çıxmaqla yerdə qalan ilkin janrlar, xalq
mərasim və nəğmələri, bayatı‐tapmacalar, beşik nəğ‐
mələri, nağıllar, lətifələr, tapmacalar, atalar sözləri
və s. İraq‐türkman folklorunda elmi‐nəzəri cəhətdən
tərəfimizdən tədqiq olunmuşdur. Sistemli monoqrafik
tədqiqat işi, irəli sürülən fikir və müddəalar aşağıdakı
nəticələrə gəlməyə imkan verir:
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– Kərkük folkloru Azərbaycan folklorunun qüdrətli
qoludur.
– İraq‐türkman folklorunun tədqiqi tarixi keçmişi‐
mizin, dil tariximizin, estetik fikir tariximizin, xalq
poeziyamızın, dialektologiyamızın və eləcə də folklo‐
rumuzun tam və əhatəli öyrənilməsi yolunda misilsiz
əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, şifahi xalq ədəbiy‐
yatı, ümumiyyətlə, xalqın tarixi inkişaf mərhələlərini,
həyat tərzini, dünyabaxışını, inam və etiqadını, adət‐
ənənəsini və s. əks etdirən, onun bəşər tarixində məx‐
susi yerini göstərən müstəsna dəyərə malik tükənməz
xəzinədir. Bu xəzinədə uzaq keçmişlərlə bağlı hadisə‐
lərə, mərasimlərə, inam və etiqadlara, adət‐ənənələrə,
hətta hafizələrdən silinmiş tarixi həqiqətlərin güclə se‐
zilə bilən izlərinə belə təsadüf edilir.
İraq‐türkman folklorşünaslığının tarixində XX əs‐
rin ikinci yarısı mühüm mərhələ təşkil edir. Xoyrat və
manilər, xalq havaları, atalar sözü və məsəllər, tapma‐
calar, ilkin janr nümunələri bu vaxt toplanaraq çap
edilmişdir. Görülən işlər, özlüyündə böyük elmi və
əməli əhəmiyyəti olan folklor nümunələrini toplama
və nəşretmə çərçivəsində qalmamış, ayrı‐ayrı janrların
tədqiqi yolunda da müəyyən işlər görülmüşdür. Bu
sahədə fəaliyyət göstərən tədqiqatçılar arasında Әta
Tərzibaşının xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Әta
Tərzibaşı öz şəxsi nümunəsi və yardımı ilə Kərkük do‐
laylarında böyük bir folklorşünaslar nəslinin yetişmə‐
sinə təkan vermişdir.
Әta Tərzibaşı, Şakir Sabir Zabit, Məhəmməd Xur‐
şid, İbrahim Daquqi, Әbdüllətif Bəndəroğlu, İhsan Vəs‐
fi, Süphi Saatçı, Mahir Naqib, Mövlud Taha Qayaçı və
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başqaları indi İraqın hüdudları xaricində də tanınır və
İraq‐türkman folklorunu layiqincə təmsil edirlər.
İraq‐türkman folklorunun toplanması nəşri, tədqiqi
sahəsində Azərbaycanda aparılan genişhəcmli işlər bi‐
zə məxsusdur.
Bizim uzun illər ərzində üzərində işlədiyimiz «İraq‐
türkman folkloru» monoqrafiyası İraq‐türkman folklo‐
runun tədqiqi yolunda atılan ciddi addımlardan biri‐
dir. Әsərdə kamil sənət abidəsi olan İraq‐türkman folk‐
lorunun mövcud janr və növləri araşdırılmış, son illərə
qədər qədərincə fikir verilməyən ilkin janrlara və xalq
mərasim və nəğmələrinə başqa janrlar kimi, xüsusi
diqqət yetirilmişdir. Nəzərə alınmışdır ki, insanların
real həyat hadisələrinə inam və etiqadlarının bir növ
bədii əksi olan ilkin janrlar və eləcə də xalq mərasimlə‐
ri qədim adət‐ənənələrin, xalqın düşüncə tərzinin, hə‐
yata baxış və münasibətinin, etik, estetik, etnoqrafik
görüşlərinin, mərasimlərinin sistemli şəkildə izlənmə‐
sində, eləcə də yaranışı və keçdiyi qatlarda nə kimi
keyfiyyət dəyişikliklərinə uğradığını aydınlaşdırmaq‐
da böyük dəyər və elmi əhəmiyyət kəsb edir.
Xalq mərasim və nəğmələrindən mövsüm, toy və
yas mərasim və nəğmələri xüsusilə diqqət mərkəzində
olmuşdur. Toy və yas mərasim və nəğmələrinin müxtə‐
lif anlarına, psixoloji və səciyyəvi cəhətlərinə həsr olu‐
nan sazlamaq və nəğmələr, bir tərəfdən xalqın bədii
təfəkkürünü, rəngarəng adət‐ənənələrini əhatəli əks
etdirmək baxımından, digər tərəfdən də İraq‐türkman
folklor musiqisi ilə bağlı poetik mətnlərin tədqiqi baxı‐
mından diqqəti cəlb etmişdir. Nəzərə alınmışdır ki,
mərasimdən kənarda nəğmə məna kəsb etmədiyi ki‐
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mi, mərasim də nəğməsiz öz ənənəvi mahiyyətindən
məhrum olur.
İraq‐türkman folklorunda xoyrat və maniləri, xalq
havalarını, beşik nəğmələrini, bayatı‐tapmacaları əha‐
tə edən, yüksək bədii təfəkkürün məhsulu olan növün
heyrətamiz poetik gücü və zənginliyi əsərdə öz tədqi‐
qini lazımınca tapmışdır.
Məlumdur ki, xalq poeziyasının məzmunu xalq hə‐
yatının məzmunu ilə müəyyən olunur. Harada ki, xalq
poeziyasının məzmunu yoxsuldur, deməli, orada xalq
həyatının özü də yoxsuldur və əksinə, xalq poeziyası‐
nın məzmunu zəngin olan xalqlarda xalq həyatının
özü də zəngin olur. Bu baxımdan, musiqi ilə xalq poe‐
ziyasının vəhdətindən yaranan, əsl ilham məhsulu olan
bu incilər, onu yaradanların nə qədər incə və zərif
zövqə, bəşəri hislərə, duyumlara malik olduqlarına də‐
lalət edir və bir daha təsdiq edir ki, ümumiyyətlə, xal‐
qın şifahi ədəbiyyatının zənginliyi, onun ifadə etdiyi
fəlsəfi dərinlik, müdriklik, xalqın ənənəvi dühasını,
yüksək düşüncə qabiliyyətini, təfəkkür və təxəyyülünün
inkişaf səviyyəsini göstərən ən ümdə amillərdəndir.
Epik növə daxil olan atalar sözü və məsəllər, nağıl‐
lar, tapmacalar və lətifələr də, hər şeydən əvvəl, bu ba‐
xımdan fərqlənir. Çox geniş yayılmış bu mükəmməl
janrların hər birinin özünəməxsus səciyyəvi xüsusiy‐
yətləri və böyük elmi əhəmiyyəti vardır. Təsadüfi de‐
yildir ki, tədqiqatçılar yorulmadan bu mənəvi incilərə
istinad edir, onların vasitəsilə müəyyən hadisələrin iz‐
lərini və köklərini axtarırlar. Atalar sözü və məsəllərlə
bağlı gətirdiyimiz misal, bu və ya digər dərəcədə bütün
janrlara aid edilə bilər. Məsələn, tarixçi atalar sözü və
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məsəlləri qədim tarixə, tarixi hadisələrə dair məlumat
baxımından, hüquqşünas onları xalq həyatının yazıl‐
mamış qanunları baxımından, etnoqraf atalar sözü və
məsəlləri unudulub getmiş adət‐ənənələrin hifz olu‐
nub saxlandığı mənəvi incilər mənbəyi baxımından
qiymətləndirir. Filosof atalar sözü və məsəllər vasitəsi
ilə xalqın düşüncə tərzini öyrənməyə, məntiq aləmin‐
də yerini dürüstləşdirməyə can atır. Dilçi və dialekto‐
loq isə atalar sözü və məsəllərə insan nitqinin inkişaf
pillələrini, dilin leksik‐qrammatik qayda‐qanunlarını
tədqiq etmək işində əvəzsiz mənbə nöqteyi‐nəzərin‐
dən yanaşır. Göründüyü kimi, atalar sözləri və məsəl‐
lər, eləcə də İraq‐türkman folklorunun bütün başqa
janrları nəinki xalqın dünyagörüşü və təfəkkürünü ifa‐
də etmək baxımından, həm də xalqın keçmişi barədə
bir növ tarixi sənədə çevrilmək baxımından böyük əhə‐
miyyət kəsb edir.
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XALQ YAZIÇISI ELÇİNӘ
AÇIQ MӘKTUB*
Hörmətli Elçin müəllim!
Real həyatın, bədiiyyatın, tarixin (sizin təxəyyülünüzün
məhsulu olan tarix daxil) və fəlsəfənin qovşağında bər‐
qərar olan «Baş» romanınızın əlyazmasını maraq və is‐
təklə oxudum. Dünyanın faniliyindən söz açan, fəlsəfi
traktat təsiri bağışlayan əsərinizi oxuyanda təəccüblən‐
mədim. Yaşınızla bağlı dünyanı olduğu kimi dərk etmə‐
yiniz belə bir əsərin yaranmasını şərtləndirib. Әsəri
gözəl yazmısınız. Romanı oxuduqca adam özünü unu‐
dur və əsərdə cərəyan edən hadisələrin şahidinə, bəlkə
də, iştirakçısına çevrilir. Keşməkeşli dünyanın əcaib‐qə‐
raibliyindən bəhs edən fəlsəfi düşüncələriniz insanı öz
dünyasından qoparır. Qeyri‐adi təfəkkür sahibi Nizami
Cəfərovun çox yığcam «Elçinin cümləsi» məqaləsində
(«525‐ci qəzet», 30.09.15) əsərə geniş yer verməsi, sitat‐
lar gətirməsi də romanın uğurlu taleyindən xəbər verir.
Elçin müəllim, əsərin əvvəlində oxucunu məlumat‐
landıran və istiqamətləndirən bir neçə sətirlik fikirləri‐
niz narahatlığınızın nəticəsidir və başa düşüləndir.
Professor Bədirxan Әhmədovun yazdığı kimi, bəzən
akademik tarixlə bədii düşüncədəki «tarix»in üst‐üstə
düşməməsi, yaxud bədii təxəyyüldəki tarixdən rənci‐
də olanlar «bu bizim bildiyimiz tarix deyil» – deməklə
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti» və «525‐ci qəzet», 30.10.2015.
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qalmır, quru faktların köməyi ilə yazıçının yaratdığı
tarixi (dəyişik tarixi!) qəbul etmək istəmir. Unudurlar
ki, keçmişin təsvirinin yazıçının qarşısında açdığı im‐
kanlar, hətta ona paralel, alternativ tarix (postmoder‐
nistlərdə olduğu kimi!) yaratmağa qədər gedib çıxır.
Әsərdə tarixi şəxsiyyətlər Ağa Məhəmməd Şah Qa‐
car, knyaz Pavel Sisianov, Fətəli şah, Abbas Mirzə Qa‐
car, İbrahimxəlil xan, Hüseynqulu xan kimi tarixi şəx‐
siyyətlərdən, onların taleyindən, xüsusən də Ağa Mə‐
həmməd şah Qacar və general Sisianovun tale oxşarlı‐
ğından söz açırsınız. Onlar hər ikisi ağıllı, istedadlı,
qorxmaz, cəsarətli və qəddar olublar. Hər ikisi də qəd‐
darlıqlarının qurbanına çevriliblər. Bu, əsərinizdə də
belədir. Odur ki, əsərin əvvəlində oxucu və tədqiqat‐
çılara müraciətlə qeyd etdiyiniz «…müəllifin təskinli‐
yi ondadır ki, burada tarixlə üst‐üstə düşən və müəlli‐
fin fikrincə, tarixilik baxımından əhəmiyyətli olan mə‐
qamlar da güman ki, az deyildir» əsər boyu demək
olar ki, yerini alır. Әhəmiyyətli məqamlardan biri Qa‐
carla bağlıdır. Yazırsınız ki, o zamanlar Ağa Məhəm‐
məd şah Qacarın qəddarlığı Cənubi Qafqaza elə bir
xof dalğası yaymışdı ki, bütün Azərbaycan xanları –
təkcə Dərbənd xanlığı müqavimət göstərmişdi – özlə‐
rini və taxtlarını qorumaq üçün bir qüvvə axtarırdılar
və o qüvvə də Rusiya idi… Ağıllı, istedadlı və cəsarət‐
li olduğu qədər də qəddar olan Ağa Məhəmməd şah
Qacarın qorxusu, vahiməsi o zaman, əslində, bütün
Cənubi Qafqazda Rusiyanın gözəgörünməz müttəfi‐
qinə çevrilmişdir.
Mən həmişə o fikirdə olmuşam ki, sevimli şairimiz
Səməd Vurğun «Vaqif» dramında şair fəhmi ilə Qacarın
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obrazını olduğu kimi canlandırmışdır. Sizin əsərinizi
oxuduqdan sonra qənaətim daha da möhkəmləndi.
Elçin müəllim, çox doğru qənaətdir ki, əsrlər bir‐
birini əvəz etsə də, dünya dəyişsə də, adət‐ənənələr
nəsildən‐nəslə keçir, yaşayır. Sizin təxəyyülünüzün
məhsulu olan, Sisianovun qraf Timofeyev‐Boqoyav‐
levskiyə ünvanladığı məktubu oxuyanda hər gün müxtə‐
lif televiziya kanallarında gördüyümüz hadisələr göz
önünə gəlir: «Әziz dostum, hər hansı bir təfərrüat bu‐
radakı hadisələrin koloritini göstərməkdə acizdir, çünki
o hadisələr və bu yerlərin xarakteristikası birmənalı
deyil. Bura bir tərəfdən qəhrəmanlıq, o biri tərəfdən ri‐
yakarlıq, bir tərəfdən mərdlik, o biri tərəfdən satqınlıq,
bir tərəfdən dərin fəlsəfi düşüncə, o biri tərəfdən cəha‐
lət və nadanlıq diyarıdır. Burada namus üstündə ata
qızını, qardaş bacısını, oğul anasını xəncərlə qətlə yeti‐
rə bilər. Burada 15‐16 yaşlı bir oğlan bircə ana söyüşü
üstündə adamı parçalaya bilər. Burada gənc və gözəl
bir qız paltarında kiçik xəncər gizlədib, atasının, ya
qardaşının intiqamını ala bilər. Buranın dağları, meşə‐
ləri, bağları, mənim əziz dostum, İsveçrədən də füsunkar‐
dır. Buranın çeşmə suları o dağların, o meşələrin, bağ‐
ların havası kimi safdır. Bura bir tərəfdən nağıllar alə‐
midir, o biri tərəfdən isə romantikadan tamamilə uzaq
real və qanlı hadisələr diyarıdır».
Tarixi həqiqətlərdən bəhs edən başqa bir fakt. Knyaz
Sisianov Timofeyev‐Boqoyavlevskiyə yazdığı 27 de‐
kabr 1805‐ci il tarixli başqa bir məktubunda ürək ağrı‐
sı ilə qeyd edir ki, bir sıra gürcü çarları islamı qəbul et‐
mişdilər, adlarını dəyişmişdilər. (Sisianov milliyətcə
gürcü olduğuna görə bu ona ağır gəlirdi.) Burada tari‐
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xi bir həqiqət vardır. Keçmişdə güclü dövlətlər başqa
torpaqları tutanda şərtə əsasən yerli xalqdan ya dini,
ya dili qəbul etmək tələb olunarmış. Osmanlı imperi‐
yası Acarıstanı tutanda acarlar islam dinini qəbul edib‐
lər. İndinin özündə belə onların dini islam dinidir. Elə
bizim özümüz atəşpərəst olmuşuq. Әrəblər Azərbay‐
canı tutanda islamı qılınc gücünə qəbul etdiriblər. «Qı‐
lınc müsəlmanı» ifadəsi o vaxtdan qalmaqdadır.
Yazırsınız ki, İbrahimxəlil xanın arvadı Cəvahir xa‐
nım məşhur gürcü knyazı Yevgeni Abaşidzenin qızı
idi və Cəvahir xanımın Qarabağ xanlığının Rusiyanın
tabeliyinə keçməsində rolu az olmamışdır.
Mən bilmirəm, bəlkə də, heç Abaşidzenin Cəvahir
adlı qızı, bəlkə də, İbrahimxəlil xanın Cəvahir adlı ar‐
vadı olmayıb. Lakin əcnəbi qadınların ərlərinin işinə
ciddi təsiri faktdır və tarixdən məlumdur. Elə Sizin
məqsədiniz də cəvahirlərdən söz açmaq deyil, keçmiş‐
dən dərs almağı, nəticə çıxarmağı, ibrət götürməyi önə
çəkməkdir. Türk sultanlarının əcnəbi arvadları Osman‐
lı imperiyasının zəifləməsində azmı rol oynayıb?
Heç şübhəsiz, buna görədir ki, bəzi ərəb ölkələrin‐
də Ana yasada arvadı qeyri‐müsəlman olan vətəndaş‐
larının ölkəyə rəhbər seçilməsinə qadağa qoyulub.
Әsərdə məni qane edən cəhətlər çoxdur. Onlardan
biri də odur ki, başqa xalqdan danışsanız da, həmin fi‐
kirlərin sanki xalqımıza aid olduğu üzə çıxır. Әminəm
ki, əsəri oxuyan hər bir kəs bunu dərk edəcək. Yazırsı‐
nız ki, Rusiya öz xarakteri, daxili təbiəti ilə Avropaya
yad idi. Rusiyanın daxilində, əslində, elə bir hərarət,
elə bir sadəlik və mərhəmət var idi ki, o hərarət də, o
sadəlik və mərhəmət də heç vaxt Avropada olmayıb. O
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hərarət, o sadəlik və mərhəmət bəzən sadəlövhlüyə
çevrilirdi, özünə qiymət verməməyə, xaricilərə kor‐
koranə səcdə etməyə, onları özündən üstün tutmağa
gətirib çıxarırdı. Bu, gün kimi aydın həqiqətdir ki, de‐
dikləriniz elə bizə aid edilə bilər.
Elçin müəllim, romanınız kəsilmiş başın ətrafında
cərəyan edir və dünyanın faniliyi tam çılpaqlığı ilə bu‐
rada aşkarlanır. Maraqlıdır ki, baş kəsmək məsələsi
Qafqazda rusların «kəşfi» olub. Bir qafqazlının başını
kəsənə on rubl verərmişlər (bax: A.Düma. Qafqaz. Bakı,
2010, s.95). On iki baş kəsən Georgi ordeni ilə təltif
olunarmış.
Nuxanın komendantı knyaz Tarxanov şəxsən 22
nəfərin başını kəsəndən sonra imperator Nikolay ona
ortasında imperatorun nişanı olan, dörd çox qiymətli
yaqutun birləşməsindən ibarət qiymətli bir üzük ba‐
ğışlamışdı. Baş kəsmək çeçen və ruslarda olub. Onu
da deyim ki, ləzgilərdə isə qulaq və ya sağ əli kəsmək
dəbdə olub. (Bax: A.Düma. Qafqaz səfəri, Bakı, 1985,
s.107‐108).
Hörmətli Elçin müəllim, yazdığınız kimi, Sisianov
qəddar, qaniçən olduğu qədər də siyasətcil olub. O, Qo‐
şa Qala qapısına yaxınlaşanda götür‐qoy edirdi: «Azər‐
baycanlılar məğrur olurlar və onların məğrurluğun‐
dan ehtiyat etmək, bu məğrurluğu romantik dona
bürüyüb, ona hörmət etməklə heç nəyə nail olmaq
mümkün deyil, əksinə, həmin məğrurluğu sındırmaq
və bunu başqalarına da görk etmək lazımdır. Әn başlı‐
cası isə ayaqlarının altını görməyən, hakimiyyət dəlisi
olan, iddiaları yerə‐göyə sığmayan gürcü şahzadələri‐
nin, mənsəbpərəst Azərbaycan xanlarının, quldur Qaf‐
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qaz hakimlərinin genetik ədavətlərindən istifadə edib,
bir‐birinə qarşı qoymaq lazımdır. Qafqaz xalqlarının
heç birinə etibar yoxdur, sabah fürsət düşsə, mənim də
başımı kəsərlər, sonra da nəşimi böyük (və yalançı)
təntənə ilə Peterburqa göndərərlər».
Düşünmürdü ki, həmin an əcəl onu ölümə sürüklə‐
yir. Ölüm beş addımlıqdadır.
Elçin müəllim, əsərdən hasil olan qənaətlər baş alıb
gedir. İnanıram ki, bütün Qafqazda hakimi‐mütləq
olan, qanı su yerinə axıdan general Sisianovun taleyi
mənim kimi oxucuları da düşündürəcək: «Sisianov öz‐
özünə fikirləşirdi: «Knyaz, ömrünün bu çağında tək
qalmısan. Ömrün çoxu yaşlanıb, sona nə qalıb?
Ölümü yaddan çıxarma – deyə knyaz pıçıldadı. Bir
halda ki, ölüm labüddür, nə fərqi var, təksən, cütsən,
nəsən, nə deyilsən. Bunun mənasını kim bilir? Heç kim!
Heç kim də heç vaxt bilməyəcək, ilahi sirləri bağlanmış
qapı insan üçün açılmazdır. Görünür, tək olmaq, ailə‐
sizlik, övladsızlıq, həqiqətən, təbiətin qanunlarına zid‐
dir və insan yaşlaşdıqca, bu ziddiyyətin bütün fəsadları
üzə çıxmağa başlayır, bu, daha səndən asılı deyil».
«Səni bir‐birini əvəz edən xatirələrdəki, epizodlar‐
dakı mənasız mübarizələrdən, mənasız arzu və istək‐
lərdən, mənasız xoşbəxtlik və bədbəxtliklərdən, məna‐
sız sevinc və iztirablardan yalnız ölüm xilas edə bilər –
deyə general həyat həqiqətlərinə üz tutur. Lakin bu
hislər ani olaraq keçib gedir. Sisianov bütöv Qafqazı
fəth edəcəyi nəşəli günlər barədə düşünür».
Elçin müəllim, əsərinizin hər fəsli sanki bitmiş bir
əsərdir. Xüsusən də düşüncələrə qərq olan Hüseynqu‐
lu xanı öz taleyi deyil, Bakı xanlığının taleyi düşündürən
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fəsil. İnanın ki, xanın iztirabları gözlərimin önündən
getmir.
Həyəcansız oxuya bilmədiyim fəsillərdən biri də
«At oğrusu Cəfər» bölümüdür. Böyük ustalıqla işlədi‐
yiniz bu fəsildə bir yandan Sisianovun qəddarlığı, di‐
gər tərəfdən rüsvay olmaqdansa, ölümü üstün tutan
Cəfərin evdə yolunu gözləyən altı qızının və o altı qı‐
zın anasının taleyi, keşməkeşli dünyanın əcaib‐qəraibli‐
yi məni də düşüncələrə qərq etdi. Sisianovun əmri ilə
Cəfərin qurşaqdan aşağı lüt soyundurularaq eşşəyin üs‐
tündə əli‐ayağı sarıqlı çölə buraxılması Sisianovun qəd‐
darlığının son həddi idi. O, təkcə Cəfəri deyil, onun altı
qızını və arvadını rüsvay etmək istəyirdi. Lakin Cəfər
buna yol verə bilməzdi. Nə olsun ki, at oğrusu idi.
«Eşşək dar cığırla irəliləyirdi. Cəfər kənddəki birin‐
ci evi görəndə gözlərinin önünə qızları və arvadı gəl‐
di… dəli bir həmlə ilə özünü sola – yarğana tərəf atdı
və belə bir həmləni gözləməyən qotur eşşək müvazi‐
nətini itirib Cəfərlə birlikdə cığırdan aşaraq yarğanın
dibinə yuvarlandı».
Beləliklə, Cəfər ölümü ilə qarı düşmənə qalib gəldi
və böyük yaradan Cəfərin qanını yerdə qoymadı.
Elçin müəllim, çox istəyərdim bu fəsli ayrıca əsər ki‐
mi işləyəydiniz. İnanın ki, bu əsər «Həyat eşqi», «Son
yarpaq», hətta «Qoca və dəniz» kimi əsərlərdən heç də
geri qalmazdı.
Bir məsələni diqqətinizə xüsusi çatdırmaqla məktu‐
buma son verirəm. Mən 1983‐cü ildə ABŞ‐da ingilis dili
üzrə ikiaylıq ixtisasartırma kurslarında olarkən A.Düma‐
nın 1859‐cu ildə Fransada çap olunan «Qafqaz» əsərinin
1962‐ci ildə ABŞ‐da ingilis dilinə tərcümə edilərək dərc
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edildiyinə rast gəldim. Әsərin üzünü çıxartdıraraq Ba‐
kıya gətirdim. Tərcümə edərək hissə‐hissə «Әdəbiyyat
və incəsənət» qəzetində çap etdirdim. «Yazıçı» nəşriy‐
yatının direktoru, görkəmli naşir Әjdər Xanbabayevin
məsləhəti ilə əsəri orijinalı ilə fransız dili mütəxəssisi
Həmid Abbasovla müqayisəli tərcümə edərək Azər‐
baycanla bağlı hissəsini «Qafqaz səfəri» (Bakı, «Yazı‐
çı», 1985) adı altında nəşr etdirdik. Məlumdur ki,
A.Düma Azərbaycana Sisianovun qətlindən cəmi 52 il
sonra, 1858‐ci ildə gəlmişdi. A.Dümanın Sisianovun
qətli ilə bağlı fikirləri az əhəmiyyət kəsb etmir. Alek‐
sandr Düma bu münasibətlə yazır: «İsmət və bəkarət
rəmzi olan Qız qalasına gəlməmişdən qabaq başqa bir
abidəyə də rast gəlmişdik. Bu, Gürcüstanın canişini
general Sisianovun abidəsi idi. O, Bakını mühasirəyə
aldıqda (qurudan və dənizdən), Hüseynqulu xan şə‐
həri təslim etməzdən əvvəl, guya öz şərtlərini bildir‐
məkdən ötrü generalla görüşmək arzusunda olduğu‐
nu bildirmişdi.
Rusların dostu olan ermənilər Sisianovu xəbərdar
etmişdilər ki, görüş zamanı onu öldürəcəklər. Sisianov
özünü Sezar kimi cəsur göstərmiş və «Buna cürətləri
çatmaz» – demişdi (unutmuşdu ki, elə Sezar da ehti‐
yatsızlığın qurbanı olmuşdu – Q.P.). Xan görüşə gələn
generalın başını qılıncla vurmuşdu».
Elçin müəllim, general Sisianovun başının qılıncla
görüş vaxtı vurulması və ermənilərin azərbaycanlılara
xəyanəti ilə bağlı tarixi faktlardan yan keçmək olmaz.
Arzu edərdim ki, romanı çapa hazırlayanda bunu nə‐
zərə alasınız.
279

«KİTABİ‐DӘDӘ QORQUD»
EPOSU HAQQINDA MÜLAHİZӘLӘR*
Oğuzların dünya, zaman, insan, dövlət, ordu, qəh‐
rəmanlıq, ənənə və s. haqqında yazılmamış qanunlar,
düşüncələr, baxışlar məcmuəsi «Kitabi‐Dədə Qorqud»
bitkin və sistemli bir abidədir.
Görkəmli türk alimi Fuad Köprülü təsadüfi yazmır‐
dı: «Bütün türk ədəbiyyatı tərəzinin bir gözünə, «Dədə
Qorqud» digər gözünə qoyulsa da, Dədə Qorqud ağır
basar».
Xalq məişətinin zənginliyini, xalqın müdrikliyini, ulu‐
luğunu göstərən bu əbədiyaşar epos tədqiqatçıların fik‐
rincə, elm aləminə 1815‐ci ildə alman şərqşünası Henri
Fridrix fon Ditsin «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»un
alman dilinə tərcüməsi və çapı ilə məlum olmuşdur.
Bizə qalırsa, burada söhbət abidənin dünya elm alə‐
minə bəlli olmasından gedir.
Dədə Qorqud haqqında hələ uşaqlıqda eşitmişdim.
İynəyə tikən demədin, ay Dədə Qorqud.
Tikənə sökən demədin, ay Dədə Qorqud.
Gəlinə ayıran demədin, ay Dədə Qorqud.
Ayrana doyran demədin, ay Dədə Qorqud.
Bu o deməkdir ki, həddən artıq müdrik olduğun
halda, bu həqiqəti niyə açıqlamayıbsan?
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 21.11.2015.
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Sonralar «Kitabi‐Dədə Qorqud»la tanışlıqdan sonra
gördüm ki, xalq arasında geniş yayılan, nəsildən‐nəslə
keçən bu deyimə eposda təsadüf edilmir.
Әslində, epos Azərbaycanda xalq arasında, ziyalılar
və qələm sahibləri arasında məlum olub. Məsələ bura‐
sındadır ki, akademik Həmid Araslı XV əsr Azərbaycan
şairi Әtainin «Leyli və Məcnun» poemasında «Dədə
Qorqud motivləri» adlı məqaləsində (bax: «Kitabi‐Dədə
Qorqud» (məqalələr toplusu), Bakı, «Elm», 1999, s. 75‐82)
göstərir ki, Әtainin əsəri Qorqud Atanın müqəddəs övli‐
ya, bir el bilicisi kimi türk dünyasında geniş nüfuzunu
əks etdirir. Məqalənin 77‐78‐ci səhifələrində Әtainin Də‐
də Qorquda ithaf etdiyi şeirlər yer alır. Bir bəndi oxucu‐
lara təqdim edirəm:
Dədə Qorqud söylədi ki, kimsənin,
Ölüsü ölsə sevinmə düşmənin.
Nişə kim bu cümlə başlardan keçər,
Cümlə aləm həm bu şərbətdən içər.
Keçən əsrin 40‐50‐ci illərində «Kitabi‐Dədə Qor‐
qud»un kəskin basqılara məruz qaldığı bir zamanda
dahi Səməd Vurğun çəkinmədən şair fəhmi ilə «Dədə
Qorqud»un işıqlı gələcəyini görüb, «Gələcəyin toy‐
bayramı» şeirində onu tərənnüm etmişdir.
Dədə Qorqud dediyimiz min bir yaşlı bir ozan da,
Qoca vaxtı öz sazını sinəsinə basacaqdır.
Bütün xalqlar və tayfalar ona qulaq asacaqdır.
XX əsrin 60‐cı illərindən başlamış abidə «bəraət»
qazandı və elmi‐ədəbi fikir dövriyyəsinə daxil edildi.
Tədqiqatçı Yeganə İsmayılovanın doğru olaraq qeyd
281

etdiyi kimi, milli düşüncənin bütün sahələrindən daha
çox ədəbiyyatda coşqun «Dədə Qorqud» dövrü başla‐
dı. Sanki milli ədəbi düşüncədə bir «Dədə Qorqud»
yanğısı var imiş. Sanballı tədqiqatlar və tədqiqatçılar
meydana gəldi.
Araşdırıcılar göstərir ki, «Kitabi‐Dədə Qorqud» epo‐
sunun əksər boyları islamiyyətdən çox‐çox əvvəl yara‐
nıb, sonralar yazıya köçürülüb. Mənə belə gəlir ki, eposu
ilk dəfə yazıya köçürən elə Dədə Qorqud olmuşdur. Epo‐
sun adından da bunu görmək olur – «Dədə Qorqudun
kitabı». Bizcə, Dədə Qorqud çox qədimlərlə səsləşən əf‐
sanə, rəvayət və hekayətləri toplayaraq yazıya almışdır.
Burada bir mühüm məsələyə xüsusi diqqət yetir‐
mək zərurəti ortaya çıxır. Folklor nümunələrinin ya‐
ranması və yazıya alınmasını eyniləşdirmək qətiyyən
doğru deyildir.
«Kitabi‐Dədə Qorqud»un başlanğıc cümləsini – «Rə‐
sul Әleyhissəlamın zamanına yaqın Bayat boyundan
Qorqud Ata derlər, bir ər qopdu» əsas götürərək epo‐
sun VII əsrdə yarandığını göstərmək həqiqətdən uzaq‐
dır. Abidədə yer alan boylarda cərəyan edən, islamla
uyuşmayan hadisələr deyilənlərə dəlil‐sübutdur.
Dits başda olmaqla əksər tədqiqatçılar «Basatın Təpə‐
gözü öldürdüyü boy»u yeni eradan əvvələ aid edirlər.
Dits bu boyun çox qədimlərlə səsləşdiyini ortaya
qoymuş və Homerin «Odisseya»sındakı yunan siklo‐
pu – Polifemin Təpəgözün təsiri ilə yarandığını isbat‐
lamışdır. Dits bu münasibətlə yazmışdır: «İnanırıq ki,
Homer Asiyaya səyahəti zamanı Təpəgöz hekayəsini
eşitmiş, onun natamam cizgilərini, tərcüməçinin dedi‐
yinə əsaslanaraq öz Polifeminə vermişdir».
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Eposun «Duxa qoca oğlu Dəli Domrul» boyu da ye‐
ni eradan əvvələ gedib çıxır. Dəli Domrulun Әzrail
haqqında təsəvvürünün belə olmaması çox mətləblər‐
dən xəbər verir.
1974‐cü ildə Londonda «Dədə Qorqud» dastanları
Cofrey Lyuis tərəfindən kütləvi tirajla nəşr edilib. O,
abidənin Azərbaycana xas olduğunu göstərir və qətiy‐
yətlə bildirir ki, «Dastanlar» islamiyyətdən əvvəl yara‐
nıb, sonralar isə yazıya köçürülüb.
Deyilənlərə onu da əlavə edək ki, hələ XIV əsrin əv‐
vəllərində (1309) əslən oğuz olan tarixçi Әbubəkr ibn
Abdulla əd‐Dəvadari Misirdə ərəb dilində «Şöhrətləndi‐
rilmişlərin tarixindən bir inci» adlı kiçik əsərində «Kita‐
bi‐Dədə Qorqud»dan, Təpəgözdən, Oğuz xandan söz
açır və yazır ki, türklərdə «Oğuznamə» adlanan çox məş‐
hur, əldən‐ələ keçən bir kitab var. Burada onların ibtidai
həyatından, ilk hökmdarlarından bəhs olunur. Çox təəs‐
süf ki, əsərin orijinalı zəmanəmizə qədər gəlib çıxma‐
mışdır… Fakt budur ki, Harun Әr‐Rəşidin zamanında
bu «Oğuznamə» ərəb dilinə də tərcümə edilibmiş.
Görkəmli türkoloq alimlər Fərhad Zeynalov və Sa‐
mət Әlizadə «Kitabi‐Dədə Qorqud»un 1988‐ci il çapına
yazdıqları önsözdə qəti qənaətə gəlirlər ki, VIII əsrdə
ərəb dilinə tərcümə edilən bu əsər ağızlarda dolaşan şi‐
fahi ədəbiyyat‐folklor dilindən tərcümə edilə bilməzdi.
O, yazılı bir əsər olmalı idi. Deməli, hələ o vaxt «Dədə
Qorqud» kitabı»nın müəyyən hissələri mövcud imiş.
Mövcud olan isə Öndərimiz Heydər Әliyevin 1300
illiyi haqqında 20 aprel 1997‐ci il tarixli Fərmanına əsa‐
sən dövlət səviyyəsində bayram etdiyimiz «Dədə‐Qor‐
qud»un VII əsrdə yazıya alınan kitabı idi.
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«Kitabi‐Dədə Qorqud»un birinci cümləsindən mə‐
lum olur ki, Qorqud Ata Bayat boyundandır. Bayat bo‐
yu, Bayat əsirəti, Bayat qəbiləsi terminləri ilə tanınan
Bayatlar harada məskən salmışlar və «Kitabi‐Dədə Qor‐
qud»un onlara təsiri olmuşdurmu?
Kərküklü folklorşünas, etnoqraf və tarixçi Şakir Sa‐
bir Zabit (Molla Pənah Vaqifin Bakıda keçirilən 250 il‐
lik yubileylərində fəal iştirak etmişdir) «Bayat əşirəti
haqqında araşdırmalar» kitabında Bağdad və Kərkük
şəhərləri arasında 64 bayat köyünün (kənd) olmasın‐
dan söz açır. (Təəssüf ki, Səddam Hüseyn rejimi vaxtı
o kəndlərin bəzisi dağıdıldı.)
Bayat əşirəti haqqında ilk maraqlı məlumatı «Şərqi‐
Hind» şirkətinin nümayəndəsi Edmondzun 1820‐ci il‐
də türkmanların yaşadığı əraziyə səyahətindən əldə
etdik. Edmondz yazmışdır: «Saat 8:20‐də Quruçaya
çatdıq. Burada Bayat türkmanlarının çadırları vardı.
Әşirətin başçısı, «Qaraquş bəy» adlanan Həsən bəy gə‐
lib məni yeməyə dəvət etdi» (Edmondz S.C. Kürdlər,
türklər, ərəblər (ingiliscə). London, 1957, s.267).
Eposun «Duxa qoca oğlu Dəli Domrul» boyunda
göstərilir ki, Dəli Domrul Quruçay üzərində körpü sa‐
laraq körpüdən keçəndən otuz üç axça, keçmək istə‐
məyəndən qırx axça alırdı. Kimin gücü var gəlsin mə‐
nimlə savaşsın – deyirdi.
Bir halda ki, söhbət Quruçaydan, Dəli Domruldan
düşdü, deməyə dəyər ki, Dəli Domrul bu gün də İraq
türkmanlarında «Dəlli dobur» formasında – «dəli‐do‐
lu» mənasında işlənir (bax: Həbib Hürmüzlü. Kərkük
türkcəsi sözlüğü. İstanbul, 2003, s.132).
Çəkinmədən demək olar ki, əsrlərlə ərəblər və
kürdlər əhatəsində qalan, məhz buna görə də qədim
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leksik və fonetik göstəricilərini daha çox saxlayan İraq
türkmanlarının ləhcəsi «Kitabi‐Dədə Qorqud»un dil
xüsusiyyətlərini tamamilə əks etdirir. «Kitabi‐Dədə
Qorqud»da yer alan onlarca sözün indinin özündə be‐
lə Kərkük ellərində işlək olması, daha doğrusu, həmin
sözlərin yalnız həmin mənada işlənməsi tutarlı dəlil –
sübutdur. Məsələn: kəpənək (yapıncı), xerxız//xırxız
(oğru), əkmək (çörək), ənsə (arxa), qalavuz (bələdçi),
qısraq (at, madyan), yayan (piyada), nəsnə (əşya, alət),
səmiz (kök), sığır (buğa, çöngə), mavlamaq (huşunu
itirmək), qanara (çarmıx), boru çalmaq (şeypur çal‐
maq), davul dögmək (təbil çalmaq), ismarlamaq (tap‐
şırmaq), yarın (sabah), ög (ön), xoyrad (qaba, kobud,
nadan), yağmalamaq (talamaq), qavat (alçaq, əskik
adam), oda (otaq), imdi (indi), baş üzərinə (baş üstə!),
qaum (qardaş), eyi (gözəl), kəndi (özü), dam (tələ), yo‐
ğurd (qatıq) və s.
«Kitabi‐Dədə Qorqud»un İraq‐türkman şifahi və
yazılı ədəbiyyatına təsiri də deyilənləri təsdiqləyən
əsas amillərdəndir:
Hanı dediyim bəy ərənlər,
Dünya mənimdir deyənlər?
Әcəl gəldi, yer gizlətdi,
Fani dünya kimə qaldı?
İraq‐türkman folklorunda:
Ya sinnən;
Mim əlifnən, ya sinnən.
Dünya mənim deyənin
İndi gəldim yasınnan.
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Təsadüfi deyildir ki, azərbaycanlı tədqiqatçılar «Kita‐
bi‐Dədə Qorqud»u Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiy‐
yatının «babası», kərküklü tədqiqatçı Әta Tərzibaşı isə
onu İraq türkmanlarının «ana kitabı» adlandırmışdır.
«Dədə Qorqud» boylarını ərəbcəyə tərcümə edərək
«Hekayət Dədə Qorqud» adı altında çap etdirən (Bağ‐
dad, 2007, 264 səh.) kərküklü yazar Cəlal Polad (Әb‐
düllətif Bəndəroğlunun kürəkəni) giriş məqaləsində
yazmışdır:
«Kitabi‐Dədə Qorqud»un dilini araşdırdıqda deyə
bilərəm ki, bu dastanlar türkmanca olan ilk əsərdir. Bu
dastanların təsiri ilə bir çox tarixi dövrlərdə çoxlu xalq
nağılları, dastanları və hekayələri yaranmışdır».
Dünya alimlərinin qənaəti budur ki, «Dədə Qor‐
qud» dastanları Azərbaycan dilində yazılmış və azər‐
baycanlılara aid bir abidədir. Bu, təkcə onunla izah
olunmur ki, «Kitabi‐Dədə Qorqud»da yer alan əksər
toponimlər Azərbaycanla bağlıdır: Әlincə qalası, Də‐
mir qapı Dərbənd, Qazlıq tağı (Qafqaz dağları), Gəncə,
Bərdə, Göyçə gölü, Dondar, Qaradərə (Qarabağda yer
adı) və s.
«Kitabi‐Dədə Qorqud» tədqiqatçılarından V.Bar‐
told, F.Köprülü, A.Dilaçar, M.Ergin onun azərbaycan‐
lılara, V.Bartoldun təbirincə desək, Qafqaz türkmanla‐
rına məxsus olduğunu, O.Gökyay, M.Ergin, Y.Yaku‐
bovski, H.Araslı, M.Təhmasib, Ә.Dəmirçizadə, Ş.Cəm‐
şidov, X.Koroğlu və başqaları isə əsərin Drezden nüsxə‐
sinin, ümumiyyətlə, Azərbaycanda qələmə alındığını
təsdiq edirlər.
Maraqlıdır ki, tədqiqatlarda Azərbaycan ədəbi dili
tarixindən danışarkən XV‐XVI əsr ədəbi dilimizdə Cə‐
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nubi Azərbaycan və Bağdad (Kərkük) şivə xüsusiyyət‐
lərinin üstünlük təşkil etdiyi göstərilmiş, İraq‐türkman
ləhcəsi Azərbaycan dilinin Cənub qrupu dialekt və şi‐
vələri sırasına daxil edilmişdir.
Oğuzların min illər boyu elliklə yaratdığı, ağıl və
zəkanın məhsulu olan möhtəşəm abidə – «Kitabi‐Dədə
Qorqud» şifahi xalq ədəbiyyatımızın zirvəsi, şifahi və
yazılı ədəbiyyatımızın başlanğıcı və tükənməz enerji
mənbəyidir. Dünya elm aləminə bəlli olmasının 200 il‐
liyinin Azərbaycanın bütün bölgələrində il boyu yüksək
səviyyədə qeyd olunması bu ölməz abidəyə və onu ya‐
radanlara qədirşünaslıq əlamətidir.
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«AZӘRBAYCAN»
JURNALININ BAŞ REDAKTORU
İNTİQAM QASIMZADӘYӘ*
Hörmətli İntiqam müəllim!
İlk Xalq şairimiz Səməd Vurğunun 110 illiyi münasi‐
bəti ilə yeni forma tapıb görkəmli şairimiz Ramiz Rövşə‐
nə ünvanladığınız yeddi sualınıza şairin yeddi cavabını
abunəçisi olduğum «Azərbaycan» jurnalının son sayın‐
da (№3, 2016) oxudum. Yazınızın yığcamlığı, xüsusən
də sual və cavablar məni çox‐çox qane etdi. Bu yazıda
da poeziyasına və şəxsiyyətinə hörmət etdiyim, heç vaxt
ağa qara deməyən, həyat həqiqətini poeziyasında da,
yaşamında da saxlayan, həmişə səmimi olan Ramiz
Rövşənin bu dəfəki səmimiyyəti də məni həddən artıq
sevindirdi. Gün kimi aydın həqiqətdir ki, ölümündən
60 il keçməsinə baxmayaraq, ədəbi‐ictimaiyyəti ən çox
məşğul edən şair Hüseyn Kürdoğlunun Səməd Vurğu‐
nun 90 illiyinə həsr etdiyi misralar:
Zaman səni bulandıra bilmədi,
Büllur qaya bulağısan yenə sən.
Boz təpələr vüqarına ah çəkir,
Şeirimizin Şahdağısan yenə sən.
– deyə vəsf etdiyi, xalqın iftixarı olan şairin şöhrətinə
həsəd aparan «boz təpələr» çox təəssüf ki, indi də var‐
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti» və «525‐ci qəzet», 09.04.2016.
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dır. Təəccüblü cəhət odur ki, onların bəzisinin poeziya
haqqında anlayışı belə yoxdur, bir misra da şeir yazma‐
yıblar. Məhz buna görə də Ramiz Rövşən və başqa
nüfuzlu söz sahiblərinin, yaradıcılığı ilə poeziyamızın
inkişafına təkan verən ustadların Səməd Vurğunla bağlı
yazılarına ehtiyac duyulur. Ulu öndərimiz Heydər Әli‐
yev XX əsrin böyük şairləri Süleyman Rüstəm, Səməd
Vurğun və Rəsul Rzanın yaradıcılığında müəyyən nüans‐
lar axtarıb, onları tənqid etməyə çalışanlara cavab olaraq
göstərirdi ki, bu ən azı mənəviyyatsızlıqdır.
Başqalarının dəyirmanına su tökən, «sapı özümüzdən
olan baltalar» – bədxahlar indinin özündə belə bəd
əməllərindən əl çəkmirlər. Belə bədxahların arzusuna
xilaf çıxaraq həqiqəti gənc nəslə çatdırmaq vacibdir.
Niyə Müşfiq, Cavid, Әhməd Cavad öldürüldü, Səməd
Vurğun sağ qaldı, deyənlərə cavab olaraq bu yanaş‐
manın çox səhv, ədalətsiz yanaşma olduğunu Ramiz
Rövşən tutarlı dəlil‐sübutlarla bəyan edir.
Səməd Vurğun A.Səhhət, M.Hadi, H.Cavid, C.Cab‐
barlı kimi romantik Azərbaycan şairlərini dərindən
oxuyub dəyərləndirirdi. Qanlı‐qadalı günlərdə H.Ca‐
vidə «Günlər ötüşsün» adlı bir qoşma da həsr etmişdi.
Həmin şeirdə şair «Gəlin çıxaq seyrə, günlər ötüşsün»
deyərək pis günlərin tez keçib getməsini arzulayır.
Bu da Cavid‐Səməd münasibətlərinə ayrı bir məc‐
radan yanaşmaq istəyənlərə cavab.
Bəziləri Səməd Vurğunu folklordan, aşıq yaradıcılı‐
ğından bəhrələndiyinə, sadə dildə yazdığına görə qı‐
nayırdılar, elə indi də belələrinə rast gəlmək olur. Ra‐
miz Rövşən bu məsələyə də aydınlıq gətirir: «Səməd
Vurğun danışdığı kimi də yazırdı. Təəssüf ki, ona qə‐
dər də, ondan sonra da, lap elə bu gün də bir çox şair‐
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lərimizin, hətta istedadlılarının da bədbəxtliyi danışdı‐
ğı kimi yazmamaqlarındandır».
Onu da deyək ki, XX əsr Azərbaycan dilinin hansı
poetik səviyyədə poetik gücə malik olduğunu S.Vur‐
ğun poeziyası qədər dəqiq ifadə edən örnəklər çox de‐
yildir. Elə götürək «Azərbaycan» şeirini. Dahiyanə sa‐
dəliklə yazılmış bu şeirin cazibə və təsir gücünü hesab‐
layacaq bir cihaz yoxdur. Dövlət himnimizin sözləri
ürəkləri fəth edən, dillər əzbəri olan bu şeir olmalı idi.
Vətəni canından daha çox sevən, bədxahların arzu‐
suna xilaf çıxaraq ilahidən gələn, bitib‐tükənməyən
enerjisini Azərbaycan xalqının işıqlı gələcəyinə həsr
edən Ulu öndərimiz Heydər Әliyev «Azərbaycan» şei‐
rini əzbər deyəndə necə kövrəldiyinin şahidi olmuşuq.
Yeri gəlmişkən, şair bu şeirini qanlı‐qadalı 1935‐ci
ildə yazıb. Әhməd Cavadı «Göygöl» şeirinə görə ge‐
dər‐gəlməzə göndərdikləri kimi, Səməd Vurğunu da
göndərə bilərdilər. Mənə belə gəlir ki, Səməd Vurğunu
Ramiz Rövşənin sadaladıqları inandırıcı faktlarla bə‐
rabər, bu şeirdə yer alan iki misra da xilas edib. Heç
şübhəsiz, şair bu misraları düşünərək yazmışdı:
Qonaq gəlir bizə quşlar,
Zülm əlindən qurtulmuşlar.
Ramiz Rövşən şairin məşhurluğundan danışarkən
bunu haqlı olaraq onun istedadında və şeirlərinin key‐
fiyyətində görür. 1937‐ci ildə yazılmış «Vaqif» dramın‐
dan «Şair, hökmdarın hüzurundasan» misralarını və
«Şair, nə tez qocaldın sən» şeirlərini misal gətirir.
İntiqam müəllim, sualınıza cavab olaraq sevimli
şairimiz Ramiz Rövşən Səməd Vurğunun ilk dövr ya‐
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radıcılığından söz açır, şairin özünün 1931‐ci ildə yaz‐
dığı «Ölən şeirlərim» şeirindən çıxış edərək, onları ölən
şeirlər adlandırır. Maraqlıdır ki, həmin şeirlər yalnız
şairin ölümündən bir il sonra, 1957‐ci ildə «Çiçək» ad‐
landırılan kitabında işıq üzü görmüşdü.
Ramiz Rövşən sizin maraqlı bir sualınıza da köklü‐
köməcli cavab vermişdir: «Bir ocaq Azərbaycana üç
Xalq yazıçısı verib: iki xalq şairi və bir xalq yazıçısı. La‐
kin bir‐birindən fərqli üç sənətkar, üç şəxsiyyət. Bu
məşhur üçlüyün ən maraqlı cəhəti elə bir‐biri ilə fərqli‐
liyindədir. Arabir mətbuatda qəribə fikirlərə rast gəli‐
rəm. Guya Səməd Vurğun gənc şairlərin inkişafına
mane olur, onları təsir altında saxlayırmış. Azərbaycan
poeziyasında Səməd Vurğunla Vaqif Səmədoğlu qədər
fərqlənən ikinci bir şair yoxdur. Bir şair kimi öz doğma
balasına mane olmayan Səməd Vurğun başqalarına
necə mane ola bilərdi?!»
Hədəfə düz dəyən cavabdır.
Sual verirsiniz ki, Səməd Vurğun daha 20 il artıq
yaşasaydı, şeirlərinin çox fərqli imkanları üzə çıxa bi‐
lərdimi?!
Şair Ramiz Rövşən bu suala cavab verməkdə çətin‐
lik çəkir: «Әgər yaşasaydı, bu onun xoşbəxtliyi olardı‐
mı, yoxsa bədbəxtliyi? Bilmirəm» – deyir.
İntiqam müəllim şair yaradıcılığının son illərində
Ramiz Rövşənin xüsusi qeyd etdiyi «Şair, nə tez qocal‐
dın sən» şeiri ilə bərabər, «Mən tələsmirəm», «Komso‐
mol poeması»ndan «Dünya», «Tək məzar», «Ölüm se‐
vinməsin qoy» kimi yalnız ona xas, həyat və sənət eş‐
qinin fəlsəfi‐poetik ifadəsi olan şeirlər yazmışdı.
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Bu şeirlər çox mətləblərdən xəbər verir:
Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada,
El qədrini canından daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.
Dahi Üzeyir bəyi son mənzilə yola salarkən oxudu‐
ğu bu misraları tərəddüd etmədən şairin özünə də aid
etmək olar.
Səməd Vurğun da Üzeyir bəy kimi sevərək yaşadı,
sevilərək əbədiyyətə qovuşdu.
İntiqam müəllim, XX əsr poeziyamızın Şahdağı, şe‐
ir bağçamızın bağbanı haqqında çox yığcam şəkildə
oxuculara təqdim etdiyiniz yazıya görə vurğunsevər‐
lər adından görkəmli şair Ramiz Rövşənə və ədəbiyya‐
tımıza uzun illərdən bəri təmənnasız xidmət etdiyini‐
zə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
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ӘXLAQ SAFLIĞI, KÖNÜL
TOXLUĞU İLӘ SEÇİLӘN ALİM*
Hər dəfə sadə və təvazökar insan, gözəl ziyalı, gör‐
kəmli alim, əsl pedaqoq Məmməd Qocayev haqqında
düşünəndə göz önünə Azərbaycanın dünya şöhrətli
alimi, Bağdadda Kazimiyyə Cümə məscidində imam
Museyi Kazımla yanaşı uyuyan, əsərləri dünyanın bir
çox dillərinə tərcümə olunan Nəsirəddin Tusinin kəla‐
mı gəlir. Nəsirəddin Tusi xüsusi vurğulayırdı ki, elm
sahiblərini elmlərinin çoxluğu ilə deyil, əməllərinin
faydalılığı, əxlaqlarının saflığı və özlərinin xeyirxahlı‐
ğı ilə sınaqdan keçirmək lazımdır.
Dahi alimimizin göstərdiyi şərtlərlə mizan‐tərəzi
qurulsaydı, heç şübhəsiz, sınaqdan üzüağ çıxanlar sı‐
rasında mütləq nəfsini cilovlamağı bacaran Məmməd
müəllim də olardı. Könül toxluğu, xeyirxahlığı onun
yaşam tərzidir.
Həyatda az adama qismət olan qazancı tələbə və
müəllimlərin, sözün böyük mənasında ictimaiyyətin
hörmət və ehtiramı, itkisi isə nəfsinin çəkib aparmaq
istədiyi arzuları, istəkləri olub. Düz 25 il bir institutda
– M.F.Axundov adına Pedaqoji Dillər İnstitutunda çi‐
yin‐çiyinə işləmişik. Kafedramız eyni mərtəbədə idi.
Dostluq edirdik. Mən kafedra müdiri işlədiyimdən tez‐
tez kafedranın müəllimlərinin dərsinə gedirdim. Tez‐
tez də eyni mənzərənin şahidi olurdum. Hər qrupda 3‐
________________
* Bax: «Elm və mənəviyyat zirvəsi». Bakı, «Mütərcim», 2016, s.26‐28.
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4 nəfər dərsdə olmurdu. Kafedrada həmin tələbələrin
davamiyyəti və hazırlığı barədə soruşanda eyni cavabı
alırdım. Onlar əlaçı tələbələrdirlər. Lakin...
Müəllimlər inana bilmədiyim cavab verirdilər.
Onlar Məmməd Qocayevin mühazirəsinə gedirlər.
Mən belə bir hadisəyə əvvəllər də rast gəlmişdim. Ha‐
mının sonralar Asif Ata kimi tanıdığı Asif Әfəndiyevin
Xarici ədəbiyyatdan mühazirəsi olanda tələbələr onun
mühazirələrinə gedirdilər. Mənə çox təəccüblü gəlirdi.
Adi halda Asif müəllimin dilində qüsur vardı. Fikirləşir‐
dim ki, necə ola bilər ki, tələbələr onun mühazirələrinə
belə maraq göstərsin. Bir dəfə onun özündən icazə alıb
mühazirəsinə getdim. Asif müəllim gözünü bir nöqtəyə
tikib maraqla danışırdı. Bir dəfə də dili dolaşmadı...
Məmməd müəllimin mühazirəsinə tələbələrin axın‐
axın getməsi də məni eynilə maraqlandırdı. Dost oldu‐
ğumuza görə ərk etdim, özünə demədən gedib dərsin‐
də oturdum. Məmməd müəllim məni görcək təbəssüm‐
lə: «Qəzənfər müəllim institutumuzun partiya təşkilatı‐
nın katibinin tədris üzrə müavinidir. Qəzənfər müəllim,
xoş gəlibsiniz». Ola bilsin ki, partiya təşkilatından dərsi‐
ni yoxlamağa gəldiyimi düşünüb ürəyində incidi.
Mən təşəkkür edərək zarafafla dedim ki, mənim
sizdən sizə şikayətim var. Bizim kafedranın müəllim‐
ləri deyirlər ki, sizin mühazirəniz olanda bəzi tələbələr
qaçıb sizin mühazirənizə gəlirlər. Düzünü deyim ki,
bu məni hardasa sevindirir ki, sizin kimi müəllimləri‐
miz vardır. Mən İngiltərədə və ABŞ‐da ixtisasartırma
kurslarında olmuşam. Orada da belədir. İxtisasını
mükəmməl bilən, tələbələri qane edən müəllimlərin
dərslərinə meyil güclü olur...
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Məmməd müəllimin mühazirəsi indi günün tələb‐
lərinə cavab verən ustad dərsi təsiri bağışladı.
Bu mehriban və təmkinli alimlə indi də üzvü oldu‐
ğum Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda Dissertasi‐
ya Şurasında birgə fəaliyyət göstərmişik. Sonralar da
bəzən opponent kimi, bəzən də birdəfəlik müdafiələr‐
də Dissertasiya Şurasının üzvü kimi maraqlı və san‐
ballı çıxışları ilə yadda qalıb.
Prof. Məmməd Qocayev böyük alimdir. Yaxşı ya‐
dımdadır, rus və xarici ədəbiyyatdan dərs deyən A.Sva‐
riçevski, Satalin, Bela Axundova və başqa tanınmış
alimlər Məmməd müəllimdən çəkinirdilər. Ömrünü
gənc nəslin tərbiyəsinə həsr edən bu görkəmli alim,
eyni zamanda milli kadrların yetişməsinə xüsusi əhə‐
miyyət verir. Rəhbərliyi ilə dörd elmlər doktoru, 15 elm‐
lər namizədi yetişmişdir. Saysız‐hesabsız elmi məqalə‐
ləri, monoqrafiyaları ilə rus və Azərbaycan ədəbiyyat‐
şünaslıq elminə töhfələr verir. Alimin azərbaycanca qırx‐
dan çox məqaləsi və dörd monoqrafiyası çıxıb. Onun
«Nizaminin insan fəlsəfəsi» monoqrafiyası ədəbi‐icti‐
maiyyət arasında görünməmiş marağa səbəb olduğu‐
nun şahidi olmuşam. Bu təvazökar alimin yerinə baş‐
qa birisi olsaydı, ədası yerə‐göyə sığmazdı.
Yüksək mədəniyyəti, əxlaqı və nəfsini qoruya bilmə‐
si ilə seçilən Məmməd Qocayev əsl pedaqoqdur. Tələbə‐
ləri Məmməd müəllimlə fəxr edirlər, çünki o, bütün pa‐
rametrləri ilə müəllim adını yüksək tutur. Dahi Səməd
Vurğunun yaradıcılığının ilk dövründə (1924‐1929) yazdığı
misraları sanki onun boyuna biçilib:
Almanlar bu sözü etmişlər təkrar –
Gələcək mənimdir, müəllimim var.
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İMAMVERDİ MÜӘLLİM
NÜMUNӘ MӘKTӘBİ İDİ*
Səhər tezdən telefonum zəng çaldı. Hüzünlü səslə
dostum Şirindil xəbər verdi ki, İmamverdi müəllim ge‐
cə keçinib. Dəfn mərasiminə çatmaq üçün yola düşdük.
Yolboyu neçə illərdən bəri dostluq etdiyim, yüksək sə‐
viyyədə keçirilən yubiley tədbirlərində iştirak etdiyim,
Füzulinin 500 illik yubileyinə bir yerdə, avtobusla Bağ‐
dada gedib‐gəldiyim (1994), çox vaxt may ayının birin‐
də Neftçalada ziyarət etdiyim İmamverdi müəllimin
mənalı və zəngin həyat yolu kinolenti kimi gözümün
önündən keçdi. İlk olaraq sadəliyi, təvazökarlığı barədə
düşündüm. Hardansa bu böyük insanın 70 illik yubile‐
yində Xalq şairi Qabilin oxuduğu misralar yaddaşımda
canlandı:
Bu ev bülbül yuvasıdı dəyməyin,
Qapısını bəd niyyətlə döyməyin.
İmamverdi bir təvazö heykəli,
Qarşısında özünüzü öyməyin.
Məktublaşardıq. Çox vaxt məktublarımız mətbuatda
çap olunardı. Müdriklik mücəssəməsi olan İmamverdi
müəllim el ağsaqqalı, nümunə məktəbi idi. Elə bu, bəs
edir di ki, tez‐ tez onu zi ya rət edim. Ki tab la rı ilə
böyüdüyüm, təəssüf ki, üzünü görmək mənə qismət ol‐
mayan yazıçı və şairlərimizdən aramla danışar, onlarla
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 16.04.2016.
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çəkdirdiyi şəkilləri, məktublarını, avtoqrafla hədiyyə al‐
dığı kitabları göstərərdi. Müqəddəs saydığım dostumu
keçən il may ayının 1‐də professor Şirindil Alışanovla
birgə ziyarət etdim. İmamverdi müəllim bizə oxunma‐
mış kitab təsiri bağışlayan xatirələrini danışdı. O qədər
mənalı, ibrətamiz məsələlərdən söhbət edirdi ki, bizə
yuxu kimi gəlirdi. Sanki ustad dərsi deyirdi. Heç vaxt
gileylənməyən, şikayətlənməyən İmamverdi müəllim
bu dəfə xəstəliyindən və vaxtının çoxunu yataqda keçir‐
diyindən gileyləndi. Çox işlərinin yarımçıq qaldığından
söz açdı. O, danışdıqca özünün də yaxşı tanıdığı, tez‐tez
xəbər tutduğu, onunla bir ayda dünyasını dəyişən kər‐
küklü alim Әta Tərzibaşının ölümündən bir ay əvvəl
yazdığı bayatı ürəyimdən keçirdi:
Dərd məni aldı neylim,
Yatağa saldı neylim.
Çox niyyətlər etmişdim,
Könlümdə qaldı neylim.
Yadıma ictimaiyyət, xüsusən də ədəbi ictimaiyyət
arasında yayılan kəlam gəldi: «Neftçala deyəndə göz
önünə ilk olaraq İmamverdi müəllim, İmamverdi müəl‐
lim deyəndə Neftçala gəlir».
Bu kəlam məni çox düşündürdü. Səbəbini anlama‐
ğa çalışdım. İmamverdi müəllim, bəlkə də, əyalətdə
fəaliyyət göstərən, paytaxta, qaynar həyata can atma‐
yan ilk ədəbiyyat adamı olub.
Deyilənlərdən və yazılanlardan məlum olur ki, uzun
illər onun evi sanki Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının
bölgə filialı imiş, qələm sahiblərinin, alimlərin doğma
ocağına çevrilibmiş.
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Bu böyük insanın, ədəbiyyatşünas alimin, görkəmli
pedaqoqun sadədən‐sadə evində kimlər olmayıb:
Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Süley‐
man Rəhimov, Hüseyn Mehdi, Әli Vəliyev, Mir Cəlal,
Məmməd Rahim, İsmayıl Şıxlı, Bəxtiyar Vahabzadə, İl‐
yas Әfəndiyev, İslam Səfərli, Әliağa Kürçaylı, Qılman
İlkin, Qabil, Anar, Elçin, Vaqif Səmədoğlu, Zəlimxan
Yaqub, alimlərdən Yusif Məmmədəliyev, Mustafa bəy
Topçubaşov, Әlövsət Quliyev, Xudu Məmmədov, Hə‐
sən Әliyev, Məmməd Cəfər Cəfərov, Mirağa Quluza‐
də, Bəkir Nəbiyev və bir çox başqaları.
Axı adlarını sadaladığım adamlar adi adamlar de‐
yil, xalqa başucalığı gətirən, bizi dünyada tanıdan,
qürur və iftixar mənbəyimiz olan, çoxunun adı Azər‐
baycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan böyük şəxsiyyət‐
lər idi. Belə insanlarla təmasda olmaq özü böyük xoş‐
bəxtlik idi. İmamverdi müəllim yaradıcı adam kimi də
xoşbəxt taleli alimlərdən idi. Qələmindən 15 monoqra‐
fiya və neçə‐neçə elmi‐publisistik əsər çıxmışdır.
«Orta məktəbdə siyasi lirikanın tədrisi», «Xatirələr
işığında», «Rəsul Rzanın yaradıcılıq yolu», «Uzaq keç‐
mişimizdən uzaq gələcəyə», «Zamanla vaxt arasında»,
«Təbiətin və təfəkkürün möcüzəsi», «Ömrün və elmin
romantikası» kimi fundamental əsərlərin müəllifidir.
Unudulmaz İmamverdi müəllimin həyatı və fəaliy‐
yətini işıqlandıran «İmamverdi Әbilov» və «Ömrün
dan qızartısı» telefilmləri çəkilmişdir.
Әminəm ki, onun əsərləri, xüsusən də zəngin və
mənalı ömür yoluna işıq tutan «Ömrün və elmin ro‐
mantikası» memuar əsəri, ədəbiyyatımızın nadir və
möhtəşəm abidəsi kimi tarixə düşəcək, bu «qalın və
298

qalan» (Yaşar Qarayev) əsər müəllifini əbədi yaşada‐
caqdır. Bu, xoşbəxtlik deyil, bəs nədir?
Mənim qənaətimə görə İmamverdi müəllimin böyük
xoşbəxtliklərindən biri də övladlarından yarımasıdır. Azər
Turan kimi xalqa, əbədi ictimaiyyətə gərəkli oğul bəxş
edən İmamverdi müəllim dünyasını nisgilsiz dəyişdi.
Onun həyatda ən böyük qazancı isə insanların
hörmət və ehtiramı, itkisi isə nəfsinin çəkib aparmaq
istədiyi arzuları və istəkləri olub.
Bunun nə demək olduğunu bilmək üçün onun 30‐
40 il bundan əvvəl tikdirdiyi bir mərtəbəli kürsüsüz
evini görmək kifayət edər.
İddiasız yaşam tərzi onun üçün həyat tərzi idi. Heç
bir vəzifəsi olmayan bu böyük insan dünyasını gecə
dəyişmişdi. Səhərisi gün qonşu rayonlardan və Bakı‐
dan ziyalılar, dövlət xadimləri, millət vəkilləri, yazıçı
və şairlər, alimlər, adi adamlar onu son mənzilə yola
salmağa gəlmişdilər. İmamverdi müəllimə olan hörmət,
ehtiram və məhəbbət məndə ikili hiss oyatdı: sevinc və
nisgil hissi.
Təsəllim dahi Üzeyir bəyi son mənzilə yola salanda
sevimli şairimiz Səməd Vurğunun oxuduğu şeir oldu:
Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada,
El qədrini canından daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.
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QӘNİMӘT ADAMA MӘKTUB*
Hörmətli Cümşüd müəllim!
Neçə illərdən bəri mətbuatda ara‐sıra xatirələrinizi,
tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı fikirlərinizi, gülməcələrinizi
oxuyub gah gülmüş, gah da düşünmüşəm. O yazılar‐
da düşündürücü anlar daha çox olduğundan yaddaşı‐
ma hopub. Hər dəfə Sizinlə görüşəndə söhbətimiz hə‐
min xatirələr ətrafında gedib. Şərqlilərə məxsus müdrik‐
liyiniz, dünyagörüşünüz, adət‐ənənələrimizi dərindən
bilməyiniz, yumora, ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimi‐
zə, doğma el‐obaya vurğunluğunuz, nikbinliyiniz,
böyüklər, tarixi şəxsiyyətlər haqqında böyük ehtiram‐
la danışmağınız məni heyran qoyub.
İsrarla xatirələrinizi yazın, çap etdirin – demişəm.
Axı özünüz deyirsiniz ki, görkəmli jurnalist Hacı Ha‐
cıyev deyərdi ki, ömrə etibar yoxdur, nəyiniz var ya‐
zın, gələcək nəsillərə yadigar qoyun gedin!
Təbəssümlə deyərdiniz: «Elə mən də o barədə
düşünürəm». Sizinlə neçə illərdir dostluq edirik. Yəqin
taledən gələn qismətdir ki, həmişə özümdən xeyli yaşlı
adamlarla dostluq etmişəm. Müasirlərimiz mənim Ab‐
bas Zamanov, Bəkir Nəbiyev, Qasım Qasımzadə, Bu‐
daq Budaqov, İmamverdi Әbilov, Yaşar Qarayev, Hüseyn
Kürdoğlu, Teymur Bünyadov, Yavuz Axundlu kimi şəx‐
siyyətlərlə münasibətimdən xəbərdardırlar. Onlarla dost‐
luğumdan həmişə qürur duymuşam.
________________
* Bax: «Әdəbiyyat» və «Әdalət» qəzetləri, 23.07.2016.
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Dostlarımdan biri də, artıq qeyd etdiyim kimi dünya‐
nın uzunömürlülər siyahısında yer alan, doxsan yaşı
bu günlərdə tamam olan, ictimaiyyət arasında «qəni‐
mət adam» kimi tanınan Sizsiniz, Cümşüd müəllim.
Onu da deyim ki, Bakı ətrafı kəndlərdə «qənimət adam»
və «müəllim» adına layiq görülmək böyük şərafətdir.
Dəfələrlə Vasim Məmmədəliyev məclisə girəndə «müəl‐
lim» gəldi deyərək ayağa qalxdıqlarını görmüşəm. Ey‐
ni ehtiramı Sizə də göstərdiklərinin şahidi olmuşam.
Sovet sistemi süqut etdikdən sonra Həcc ziyarətinə
ilk gedənlərdən biri – Siz bu adı (neçə‐neçə həmyerli‐
nizə müqəddəs yerləri ziyarət etməkdə maddi‐mənəvi
dəstək olubsunuz) insanlara qayğınız, halallığınız,
könül toxluğunuz, ağsaqqallığınız, səmimiyyətiniz ilə
qazanıbsınız. Әslində bu keyfiyyətlər uzunömürlülüyə
dəlalət edir.
Akademik Telman Әliyev maraqlı bir məsələdən söz
açır. Yazır ki, dünya miqyasında aparılmış statistik mə‐
lumatlar göstərir ki, 80 yaşa çatmış adamların yalnız bir
faizi 90 yaşa çatır. Fəxr edirəm ki, Cümşüd müəllim, bu
bir faizin içində Azərbaycanı təmsil edirsiniz.
Siz müdrik adamsınız. Müdrikliyi qismən Azərbay‐
can Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin
fars dili şöbəsində təhsil alarkən (1945‐1950) müəllim‐
lərdən öyrənib, bədii və elmi əsərlərdən əxz edibsiniz.
Mən qismən sözünü təsadüfi işlətmədim. Müdrik‐
lik elə keyfiyyətdir ki, o adama istedad kimi, ilahi ver‐
gi kimi gəlir. İnsan yaşa dolduqca həyat dərsləri onda
yeni keyfiyyətlərə gətirib çıxarır, insan daha da kamil‐
ləşir, daha da müdrikləşir. Bunu Sizin yenicə çapdan
çıxmış «Unudulmaz xatirələr» (Bakı, «Adiloğlu» nəşriy‐
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yatı, 2016, 280 səh.) kitabınızdan da görmək olur. Kita‐
bın ərsəyə gəlməsindən bir‐iki kəlmə demək istərdim.
Düz üç il bundan əvvəl «Unudulmaz xatirələr» ad‐
lı kitabın əlyazmasını mənə verdiniz və oxuyub fikri‐
mi bildirməyi xahiş etdiniz. Nə gizlədim, memuar ədə‐
biyyat mənim stixiyamdır. Çünki memuar ədəbiyyat‐
da, adətən, xalqa başucalığı və şöhrət gətirən, qürur və
iftixar mənbəyi olan, adı tarixə qızıl hərflərlə yazılan
böyük şəxsiyyətlərdən, həyat həqiqətlərindən, keşmə‐
keşli dünyamızın ibrət dərslərindən söhbət açılır. Mən
bunu prof. İmamverdi Әbilovun «Ömrün və elmin ro‐
mantikası» və prof. Yavuz Axundlunun «Xatirələr işı‐
ğında ömür keçdi, gün keçdi» kitablarında da görmü‐
şəm. Hər iki kitabı istək və məhəbbətlə oxumuşam.
Mətbuatda hər iki müəllif və kitab haqqında düşüncə‐
lərimi oxucularla bölüşmüşəm.
Cümşüd müəllim, Sizin kitabınız da istisna olmadı.
Kitabda ömür yolunuzdan – uşaqlıq, gənclik, tələbəlik
illərindən, İrana və Әfqanıstana uzunmüddətli eza‐
miyyətlərinizdən, elmi yaradıcılığınızdan, doğma Qa‐
la kəndindən, onun tarixindən, adət‐ənənələrindən, ta‐
nınmış şəxsiyyətlərindən, məşhur musiqiçilərindən,
Qala Muzeyindən söz açırsınız. Ayrıca başlıqlarla
görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim, Mir Cəlal Paşa‐
yev, Azərbaycanın ilk Xalq şairi Səməd Vurğun, yazı‐
çı‐alim, görkəmli dövlət xadimi Şıxəli Qurbanov, mu‐
siqi mədəniyyətimizə xidmətlər göstərən Mansurovlar
ailəsi, akademiklər Heydər Hüseynov, Telman Әliyev,
Xalq şairi Nəriman Həsənzadə, yazıçı Әlibala Hacıza‐
də və digərləri barədə ədəbi ictimaiyyətə az məlum
olan xatirələriniz verilib. Әlyazmanı oxuyub «Unudul‐
maz xatirələr»ə «Bənzərsiz əsər» başlıqlı rəy yazdım.
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Aylar, illər keçdi, bu çox maraqlı və gərəkli əsər işıq
üzü görmədi. Hər dəfə Cümşüd müəllim, Sizi görəndə
kitabın taleyi ilə maraqlanırdım, «Darıxma, çıxar» ca‐
vabını alırdım. Sən demə, məqsəd kitabı Cümşüd müəl‐
limin 90 illik yubileyi ərəfəsində çap etdirmək imiş...
Bu günlərdə telefonum zəng çaldı. Cümşüd müəl‐
lim, siz idiniz. Sevinclə kitabın çıxdığını xəbər verdi‐
niz. Kitab nəfis şəkildə çap olunub («Adiloğlu», 2016,
280 səh.). Kitabın çapına ikili sevindim. Kitabın titul
vərəqində səliqə ilə yazıbsınız:
«Әziz qardaşım Qəzənfər!
Çoxdan arzuladığınız kitab işıq üzü gördü.
Sevincimə şərik olmağınıza görə çox məmnunam!
Çox hörmətlə, Sizin Cümşüd».
14.06.2016
Sevincimə səbəb olan bir də o idi ki, bu bənzərsiz
kitabın əvvəlində akademik Telman Әliyevin çox ma‐
raqlı rəyi ilə bərabər, mənim də rəyimi çap etdiribsi‐
niz. İcazənizlə, oxucuların «Unudulmaz xatirələr» haq‐
qında daha dolğun təsəvvürü olsun deyə əsər barədə
bir az ətraflı danışmağı münasib bildim. Nəzərə aldım
ki, cəmi min nüsxə çıxan bu qiymətli əsəri az qisim
oxucu əldə edə biləcək.
Lakin öncə böyük şəxsiyyətlərlə bağlı kitabda yer
alan lətifəyə bənzər bir neçə duzlu‐məzəli, olmuş əh‐
valatdan söz açmaq istərdim. Hamı bilir ki, Mir Cəlal
müəllimin kiçik bacanağısınız.
Cümşüd müəllim, yazırsınız ki, müxtəlif qonaqlıqlar‐
da, toylarda Mir Cəlal müəllim haqqında sağlıq deyən‐
də, qulağıma yarızarafat, yarıgerçək yavaşca deyərdi:
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– Püstəxanımı da yada salsınlar.
Yazırsınız ki, Mir Cəlal müəllimin bir şakəri vardı.
Maraqlı bir əhvalat haqqında danışmazdan əvvəl gülər‐
di. Püstəxanım deyərdi: «Ay kişi, söhbəti elə, sonra gül».
Mir Cəlal müəllim mətləbə keçərdi.
Bir gün Ә.Haqverdiyevdən mühazirə oxuyurdum.
Birdən Mirzə Cəlilin Haqverdiyevlə olan söhbətləri ya‐
dıma düşdü. Çay kənarında oturub söhbət edirlərmiş,
kənardan bir «donosçu» onlara qulaq asırmış, ona nə‐
sə deyirlər, o da, oradan uzaqlaşır. Ertəsi gün həmin
«donosçu» onlara rast gəlir:
– Dünən məni yaman əkdiniz ha, – deyir.
Haqverdiyev cavabında:
– Səni əkənin atabaatasına lənət!
Çox ciddi adam olan akademik Məmməd Arif Mir
Cəlal müəllimgilə gəlibmiş. Söhbət əsnasında Məm‐
məd Arif deyir:
– Mir Cəlal, bilirsən, «Beşmərtəbə»dən yuxarı,
«Azad qadın» heykəlinin ətrafında kimlər yığışır?
– Kimlər?
– Ürəyiyumşaq qadınlar.
Mir Cəlal müəllim təbəssümlə deyib:
– Ay Arif, bəs sənin orada nə işin vardı?!
Bir dəfə Səməd Vurğun ailəsi ilə birlikdə süfrədə
oturub parça‐bozbaş yeyirmiş. Kasasından yaxşı bir ti‐
kə götürüb ov itinə verir.
Uşaqlardan biri deyir:
– Ata, iti bizdən çox istəyirsən?
Səməd Vurğun deyir:
– Az danış, hamınızı bir istəyirəm.
Lətifəyə bənzər əhvalatların sayını artırmaq da olar‐
dı. Lakin dənizin suyunun duzlu olduğunu bilmək
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üçün bir damla bəs etdiyi kimi, misal gətirdiyimiz ma‐
raqlı əhvalatlar da o böyük insanlar barədə təsəvvür
yaradır, insanın əhvali‐ruhiyyəsi daha da yaxşılaşır.
Buna görə Cümşüd müəllim, Sizə təşəkkür etmək
azdır.
O ki, qaldı çox maraqlı kitabınıza, şübhəm yoxdur
ki, zəngin hadisələrlə dolu, mənalı yaşanmış uzun bir
ömrün salnaməsi olan «Unudulmaz xatirələr» hamının,
xüsusən də Bakı əhlinin stolüstü kitabına, anlayanlar
üçün bir müdriklik məktəbinə çevriləcək. Oxucunu
düşündürəcək. İndiki zamanda buna çox ehtiyacımız
var. Təkcə oxuculara ünvanlanmış bir səhifə yarımlıq
«Bir neçə söz»ün hər cümləsi qızıl qiymətli fikirlər olub,
Sizin necə dərin biliyə, həyat təcrübəsinə malik, müdrik‐
lik zirvəsində dayanan, həyat və insanlıq barədə nüfuz‐
lu söz deməyə qadir bir insan olduğunuzdan xəbər ve‐
rir: «Həyatda qazancım insanların hörmət və ehtiramı,
itkim isə nəfsimin çəkib aparmaq istədiyi arzularım,
istəklərim olub». Böyük fikirdir. Hamı yaxşı bilir ki,
nəfsini boğmaq çətindir. Təəssüf ki, çoxları nəfsini ci‐
lovlaya bilmir. Nəticədə peşmançılıqla üz‐üzə qalır.
Könül toxluğu, xeyirxahlıq Cümşüd müəllim, Sizin
yaşam tərzinizdir. Xeyirxahlıq nəinki təkcə insanların
hörmət və ehtiramını qazandırır, eləcə də ömür uza‐
dır. Sizin 90 yaşı haqlamağınız xeyirxahlığınız, insan‐
lara xoş münasibətiniz, könül rahatlığınız sayəsində
mümkün olmuşdur.
Bəşər övladı üçün vacib olan bu məsələlər kitabda
qırmızı xətt kimi keçir. Siz ömrünüz boyu xalqa gərəkli
işlər görmüş, rahat həyat keçirmişsiniz. Bunu kitabın hər
səhifəsindən aydınca görmək olur. Kitabı vərəqlədikcə
poeziyasını çox sevdiyim, odur ki, yaradıcılığına Gülzar
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İbrahimqızı ilə portret kitab həsr etdiyim Tofiq Bayra‐
mın Qaysın Quliyevdən tərcümə etdiyi misralar gəlirdi:
Qoy şirin yuxuna girsin gecələr,
Sənin ürəyincə olan bir həyat.
Ləkəli deyilsə vicdanın əgər,
Sən arxayın yat!
Cümşüd müəllim, Siz ürəyincə olan bir həyat yaşa‐
yıbsınız və həyatınızın ən mənalı anlarını kitaba köçürüb‐
sünüz. Kitab bir‐birindən maraqlı fəsillərə bölünüb.
Burada «Qala kəndi – ömrümün yenilməz qalası», «Hə‐
yat salnaməsi», «Səfərlərim», Әfqanıstan, İran və s.
ölkələrə uzunmüddətli ezamiyyətləriniz və təəssürat‐
larınızdan, «Görkəmli şəxsiyyətlərlə bağlı xatirələrim»,
«Eşitdiklərim, gördüklərim, bildiklərim», «Mətbuatda
dərc edilmiş məqalələrimdən seçmələr» və s. faktlarla
zəngin, adamı ağuşuna alıb öz aləmindən ayıran bölmə‐
lər vardır. Kitabı oxuduqca sadəliyiniz, təvazökarlığı‐
nız və səmimiyyətiniz insanın qəlbinə hakim kəsilir.
Elə fəsillərin başlıqları özləri çox şey deyir.
Cümşüd müəllim, «Unudulmaz xatirələr» kitabınız
tarixi‐etnoqrafik yönlü memuar əsərdir. Kitabın həm
yaşlı, həm də gənc nəsil üçün eyni dərəcədə gərəkli ola‐
cağına əminəm.
Bu kitabın ən böyük məziyyətlərindən biri də ondan
ibarətdir ki, onun təsiri ilə tariximiz, ədəbiyyatımız, tari‐
xi şəxsiyyətlərimiz, ümumən mədəniyyətimizin qaran‐
lıq səhifələrinə işıq tutacaq «Unudulmaz xatirələr»ə bən‐
zər bir çox kitablar meydana gələcək. Sizi bu bənzərsiz,
ibrətamiz əsər münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.
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ETİRAF MӘKTUBU*
Hörmətli Rəşad müəllim!
Bu yazını Sizə ünvanlamaqda məqsədim özümə ya‐
raşdırmadığım bir hadisədən söz açmaqdır.
İctimai Televiziyanın 6 dekabr 2016‐cı il tarixli «Ya‐
digarlar» verilişi sevimli şairimiz Tofiq Bayrama həsr
olunmuşdu. Verilişə şairin bacısı Svetlana Bayramova
və mən də dəvət olunmuşdum. Şairin yaradıcılığına
yaxşı bələd olduğumdan və haqqında kitab yazdığım‐
dan böyük məhəbbətlə onun «Valokardin», «Qadın
ürəyi», «Vağzalı çalınır», «Ay gecikmiş məhəbbətim»,
«Cavanlığım», «Təyyarə» və s. gözəl şeirlərindən,
Hüseyn Arifə, İsi Məlikzadəyə, Anara həsr etdiyi, on‐
ların obrazlarını məharətlə yaratdığı dostluq sarjların‐
dan söz açdım, onları əzbərdən dedim. Qoy «525‐ci qə‐
zet»in oxucuları sözümün doğruluğuna şahid olsun –
deyə onları burada verirəm.
Hüseyn Arif barədə:
Aşıqlar evini mən yaratmışam,
Necə danışmayım özüm barədə.
Bu yolda can qoyub, saç ağartmışam,
Müdirəm, rəhbərəm o idarədə.
İsi Məlikzadə barədə:
Adıma yazdılar qırmızı diplom,
Oldu ixtisasım qaz mühəndisi.
________________
*Bax: «525‐ci qəzet», 30.12.2016.
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Elə bil çiynimdən boru asdılar,
Dedim, ilişmisən, vayındır, İsi!
Anar barədə:
Filmimlə pyesim verib səs‐səsə,
Roman yazmağa da xoşum var, xoşum!
Tənqid güldən ağır mənə söz desə,
Fikrim var, hirslənib şeir də qoşum.
Sonra şairin Rəsul Həmzətov, A.Tvardovski və Qay‐
sın Quliyevdən tərcümələrindən söz saldım. Qaysın
Quliyevdən tərcümə etdiyi şeirdən dörd misranı əz‐
bərdən dedim:
Qoy şirin yuxuna girsin gecələr,
Sənin ürəyincə olan bir həyat.
Ləkəli deyilsə vicdanın əgər,
Sən arxayın yat!
Sonra isə Tofiq Bayramın 2‐ci kursda oxuyarkən
(1956) yazdığı 12 bənddən ibarət «Dağlar» qoşmasını
yada saldım.
Oxucularda düzgün təsəvvür yaransın deyə qoş‐
manın bəzi bəndlərinin son iki misrasını burada ver‐
məyi münasib bildim:
Әyilib su içdim qaynar döşündən,
Oldum körpə kimi analı, dağlar.
***
Әn gözəl əsərsən, ən böyük rəssam,
Ey Səttar fırçalı, boyalı dağlar.
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***
Әləsgərin sözü səndə qalıbdır,
Sənsən şeir qədər mənalı, dağlar.
***
Sanki Dədə Şəmşir oxuyur pəsdən,
Yuxuya verməyə maralı, dağlar… və s.
Bəli, bu gözəl misralar 2‐ci kurs tələbəsinin ürəyin‐
dən süzülüb gəlmişdir.
Təsadüfi deyildir ki, Xalq şairi Səməd Vurğun onun
istedadını duymuş və yazmışdır: «Bu gəncin dili səlis,
misraları ləngərlidir».
Tofiq Bayramın poeziyası, eləcə də «Dağlar» qoş‐
ması məni özümdən ayırmışdı, coşmuşdum. İnsan çox
əsəbi olanda, bir də coşanda bəzən nitqini idarə edə
bilmir, dili çaşır. Mənim də dilimdən xəta çıxıb. Bəzi
şairlərin «Dağlar» qoşmasından Tofiq Bayramın «Dağ‐
lar»ının üstün olduğunu, o sıradan da Aşıq Әləsgərin
qoşmasından – demişəm…
Veriliş gedən günü yaxın qohumumun toyu oldu‐
ğundan verilişə baxa bilməmişdim. Səhərisi gün pro‐
fessor Şirindil Alışanov və 1955‐ci ildə Səməd Vurğun
Kəlbəcərdə olarkən Turşsu bulağından şairə su gəti‐
rən, indi Dillər Universitetinin qocaman müəllimi Sə‐
fər İskəndərli zəng edərək verilişi çox bəyəndiklərini,
lakin Aşıq Әləsgərlə bağlı başqa fikirdə olduqlarını bil‐
dirdilər. Düzü, söhbətin nədən getdiyini anlamadım.
Dekabr ayının 18‐də veriliş yenidən göstərildi. Veri‐
lişə baxanda soyuq tər məni basdı. Ürəyimdən bir sı‐
zıltı keçdi. Axı mən Aşıq Әləsgərin «Dağlar» qoşması‐
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na Səməd Vurğunun necə böyük qiymət verdiyini bil‐
dirdim. Aşıq Әləsgərin bacısı oğlu Aşıq Nəcəf yazır ki,
1955‐ci ildə Səməd Vurğun İstisuya gələn vaxtı Göyçə‐
dən bir neçə aşıq onun görüşünə gəlmişdik. Açıq hava‐
da yaxşı bir məclis qurulmuşdu (11 yaşlı Səfər şairə
bulaqdan suyu bu məclisə gətirmişdi). Şəmşir başda
olmaqla məclisdə Kəlbəcərin cavan aşıqlarından da
vardı. Hamımızın nəzəri Səməd Vurğunda idi. Onun
hər bir hərəkətini izləyirdik, elin bu sadə oğlunda qey‐
ri‐adilik axtarırdıq.
Şairin xahişi ilə aşıqlardan biri Aşıq Әləsgərin «Dağ‐
lar» sözünü oxudu. Sonra Səməd Vurğunun «Dağlar»
sözünü oxumağa başladı.
Səməd Vurğun buna etiraz edib dedi:
– Aşıq qardaş! Әləsgərin «Dağlar»ından sonra ayrı
«Dağlar» oxumazlar… Şairin nə dediyi hamımıza ay‐
dın olsa da, şair sözünə davam etdi:
– Düzdü, biz də yazırıq, amma elə olur ki, dörd
misra yazanda, bəzən ikisi xoşumuza gəlmir, pozub
özgə misra yazırıq. İndiki şairlər nə yazsa, elmin gücünə
yazır. Şairlərimizin yazdıqları yerin dərin qatlarından
çıxarılmış artezian suyuna, yazı‐pozu bilməyən Aşıq
Әləsgərin şeirləri isə dağların sinəsindən təbii qayda‐
da axıb gələn bulaqlara bənzəyir. Mən onun belə qoş‐
malarının bədahətən yaradıldığına şübhə etmirəm.
Onunku haqq vergisidir.
Həqiqətən də, böyük yaradan Aşıq Әləsgərə qeyri‐
adi, müqayisəyə gəlməz istedad bəxş etmişdi. Hətta
aşıq sənətinin zirvəsində bərqərar olan Qurbanı, Ab‐
bas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq Valeh, Şəmkirli
Hüseyn, Aşıq Alı, Molla Cümə, Bozalqanlı Hüseyn ki‐
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mi nəhənglər arasında Aşıq Әləsgər zirvəsi möhtəşəm‐
liyi ilə seçilir və apaydın görünür.
Təsadüfi deyildir ki, Sovet dönəmində Öndərimiz
Heydər Әliyevin səyi nəticəsində aşıq‐şairin 150 illik
yubileyi Kremlin Qurultaylar Sarayında təntənəli şə‐
kildə qeyd olunmuşdu.
Aşıq Әləsgər qüdrətli şair idi. Bəstəkarlarımız onun
sözlərinə onlarca mahnılar bəstələmişlər. Həmin mah‐
nılar dillər əzbəri olmuşdur.
Aşıq Әləsgər xalqın qəlbində ədəbi məskən salan
ölməzlik qazanan azsaylı xoşbəxt sənətkarlardandır.
Aşıq sənətinə, sənətkarlara dair tədqiqatlar apardığım‐
dan, Aşıq Әləsgərin dahiliyini dərindən duyduğum‐
dan yersiz müqayisəyə görə heyifsilənir və təskinliyi
aşıq sənətini, Әləsgər poeziyasını sevən oxuculara bu
mətləbi çatdırmaqda tapıram.
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ZӘLİMXANSIZ KEÇӘN BİR İL*
Bu gün Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun anadan olan
günüdür. Yanvarın doqquzu isə əbədiyyətə qovuşduğu
gündür. Həmin gün Azərbaycanın Heydər Әliyev, Üze‐
yir Hacıbəyov, Cəlil Məmmədquluzadə, Yusif Məmmə‐
dəliyev, Səməd Vurğun, Mikayıl Hüseynov, Mustafa
Topçubaşov, Qara Qarayev, Fikrət Әmirov, Rəsul Rza,
Rəşid Behbudov və bir çox başqa dahi şəxsiyyətlərin
uyuduğu Fəxri xiyabanda şairin özünə yaraşan möhtə‐
şəm abidəsinin açılışı və ölümünün ilinə toplaşmışdıq.
Xalq qarşısında böyük xidmətləri olan şəxsiyyətləri
son mənzilə yola salanda və onların qırxında Fəxri xi‐
yabanda insan əlindən tərpənməyə yer olmadığını çox
görmüşəm. Lakin ildönümü mərasimində yalnız seçil‐
mişlərin elliklə ziyarət edildiklərinin şahidi olmuşam.
Yanvarın 9‐da Xalq şairi Zəlimxan Yaqubu ziyarət edən‐
lərin sayı‐hesabı yox idi. Bölgələrdən və qonşu ölkələr‐
dən də çox adam gəlmişdi. Yığıncağı akademik Rafael
Hüseynov aparırdı. Akademik xüsusi vurğuladı ki,
şair bütün yaradıcılığı ilə onsuz da qəlblərdə abidəyə
çevrilmişdi. O, bu gün abidə formasında yenidən bizə
qayıtdı. Sonra AMEA‐nın müxbir üzvü Nizami Cəfə‐
rov, İrandan gəlmiş şair Әli Abdullahı və mən çıxış
edərək şairin çoxşaxəli yaradıcılığından, ədəbiyyatı‐
mız və xalq qarşısında xidmətlərindən söz açdıq. Şair
________________
*Bax: «525‐ci qəzet» və «Әdalət» qəzeti, 20.01.2017.
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Әli Abdullahı Zəlimxan Yaquba həsr etdiyi çox təsirli
şeirini oxudu. Bir bənd yaddaşımda qaldı:
Elə bil ki, sel apardı Saranı,
Fələk kəsdi umudumu, çaramı.
Qövr eyləyən, sağalmayan yaramı,
İldə bir yol qaşıyacam, Zəlimxan.
Sonda şairin böyük oğlu Bəhlul göstərilən qayğıya
görə dövlət başçısına, şairin məzarüstü abidəsinin müəl‐
lifləri, Xalq rəssamı Natiq Әliyev və memarı Tərlan
Həsənova, çıxış edənlərə, bütün Zəlimxansevərlərə
minnətdarlığını elə yığcam, elə mənalı, elə məntiqlə
çatdırdı ki, sanki şairin özü idi danışan.
Belə mərasimlərdə çox danışmağın etikadan kənar
olduğunu düşünərək mən yığcam danışmağa çalış‐
dım. Uzun illər dostluq etdiyim şair haqqında, yaradı‐
cılığı barədə demək istədiyim bir çox mətləblər ürə‐
yimdə deyilməmiş qaldı. Odur ki, ürəyimdə deyilmə‐
miş qalan fikirlərimi oxucularla bölüşmək istəyirəm...
Yaradan ondan heç nəyi əsirgəməmişdi: Boy‐buxun,
yaraşıq, ağıl, təfəkkür, heç nəylə əldə edilməyən müdrik‐
lik, bəlağətli nitq, qeyri‐adi yaddaş, fitri şairlik isteda‐
dı, ilham, tükənməyən enerji, xeyirxahlıqla döyünən
ürək bəxş etmişdi. Lap gəncliyindən hamı ona şair –
deyə müraciət edirdi. Və bu heç də təsadüfi deyildi.
Zəlimxan Yaqub poeziyamıza şimşək kimi çaxaraq,
dağ çayı tək kükrəyərək, kürə kimi püskürərək, bulaq
kimi qaynayaraq gəlmişdi. O, əlli ilə yaxın söz üstə əri‐
yərək şair ömrü yaşadı. Dünyanı, xüsusən də türk
dünyasını, eli‐obanı gəzdi, yazıb‐yaratdı, xalq ruhu ilə
qaynayıb‐qarışdı. Zəlimxan Azərbaycanın deyil, Türk
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dünyasının şairidir. Onun yaradıcılığını Türkiyə və İran‐
da təsəvvür edilməyəcək dərəcədə çox sevirlər. Kitabla‐
rı Türkiyədə, İranda, Gürcüstanda, Qazaxıstanda, Rusi‐
yada və başqa ölkələrdə böyük tirajla çap olunur. Şair,
demək olar ki, bütün Türk dünyasını qarış‐qarış gəzib.
O, bu səfərlərin böyük əhəmiyyətindən söz açırdı:
Şair bu dünyanı boşuna gəzməz,
Hər səfər bir tarix, bir kitab olar – deyirdi.
Həqiqətən də, Zəlimxanın hər səfəri düşündürücü
bir əsərə – oxuyanda adamı haldan‐hala salan poema‐
ya çevrilirdi: «İçimdə Krım ağlayır», «Yunus İmrə»,
«Göyçə dərdi», «Sürgün», «Bir kövrək havadır, sazım‐
da Kərkük» və s. poemaların hər biri böyük mətləblər‐
dən xəbər verir. Şairin keyfiyyətcə fərqlənən «Peyğəm‐
bər» və «Әbədiyyət dastanı» poemalarını xüsusi vur‐
ğulamaq istərdim. «Peyğəmbər» Məhəmməd Peyğəm‐
bərə, «Әbədiyyət dastanı» isə keçmişin mizan‐tərəzisi
ilə ölçsək (keçmişdə dövləti ağılla, dərrakə ilə idarə
edən hökmdarlar peyğəmbər adlandırılırmış. Yoxsa
124 min peyğəmbər necə ola bilərdi), uzaqgörənliyi,
təfəkkürü müdrikliyi ilə peyğəmbər timsallı Heydər
Әliyevə həsr olunub. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflər‐
lə yazılan, bir epoxa olan Heydər Әliyevə əsər həsr et‐
mək həm şərəfli, həm də olduqca məsuliyyətli bir iş‐
dir. Belə mövzulara özündə yaradıcılıq hünəri hiss
edən, inkişafın şəriət, təriqət, mərifət, həqiqət kimi
mərhələlərinə vaqif olan, dünyanın gedişatını dərin‐
dən dərk edən şair girişə bilərdi. Zəlimxan Yaqub bu
çox məsuliyyətli işə girişdi və ilahidən gələn fitri iste‐
dadı sayəsində uğur qazandı. Şairin, eləcə də Aşıq
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Әləsgərə, Hüseyn Bozalqanlıya, Hüseyn Saraçlıya həsr
etdiyi poemaları, xüsusən də onun «Türk ruhunun
şəksiz və şəriksiz, tək və müqəddəs aləti» adlandırdığı
saza həsr etdiyi «Saz» poeması və poeziyası onu bir
şair kimi əbədiləşdirdi və bu ölümlü dünyamızda ölüm‐
süzlüyünü təmin etdi.
Otaylı‐butaylı Azərbaycanın sevimli şairi Şəhriya‐
rın iki misrası həmişə məni düşündürüb. Şairin:
Bizdən irəlidi avropalılar,
İşi iş bilənə tapşırır onlar –
misralarının Zəlimxan Yaqub Aşıqlar Birliyinə sədr se‐
çiləndən (2008) sonra, az müddət ərzində gördüyü
möhtəşəm işləri göz önünə gətirdikcə daha dərindən
dərk etdim. Zəlimxan bütün aşıq mühitlərini birləşdir‐
di. Sazla‐sözlə Güney və Quzey Azərbaycanı bir bütöv
halına gətirdi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəs‐
təyi ilə hər iki ildən bir keçirilən Beynəlxalq Aşıq Festi‐
valları ilə Türkiyə başda olmaqla bütün Türk dünyası‐
nı qovuşdurdu.
Zəlimxan Aşıqlar Birliyinə sədr seçiləndən sonra
kimsəsiz qalmış aşıqların pənah apardığı ocaq yaran‐
dı. O, bu ocağı öz doğma ocağı hesab edir, onunla nə‐
fəs alırdı. Aşıqlar Birliyinə şairin rəhbərliyi dövründə
aşıq sənətinə dövlətin qayğısı daha da artdı. Azərbay‐
can televiziyasında «Musiqi irsimizdən», İctimai Tele‐
viziyada «Ozan» verilişləri yarandı. Bu verilişlər xal‐
qın zövqünün formalaşmasına, vətənpərvərlik hissi‐
nin artmasına xidmət etdi.
Zəlimxan Yaqubu fərqləndirən bəzi məqamları da
yada salmaq insafdan olardı.
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Qədim romalıların kəlamı var: «Şairlər doğulur, na‐
tiqlər yetişir». Zəlimxan anadan şair və natiq doğul‐
muşdu. Xəlil Rza Ulutürk təsadüfi yazmırdı: «Onun
apardığı görüşlər bizim üçün örnəkdir. Zəlimxanı din‐
ləyəndə kiçik salon genişlənir, təlatümə gəlir, ləngər
vurur, damarlarda qan coşur, ürək qanadlanır».
Zəlimxanı başqa şairlərdən fərqləndirən bir cəhət
də vardı. Yaradan ona qeyri‐adi yaddaş və xeyirxahlıq‐
la döyünən ürək vermişdi. Qısqanclıq, paxıllıq, həsəd
nə olduğunu bilməzdi. Məclislərdə böyük səxavətlə
başqa şairlərin şeirlərini əzbərdən deyərdi. Mən poezi‐
yamızı Zəlimxan Yaqub qədər məhəbbətlə təbliğ edən,
sevdirən az şairə rast gəlmişəm. Bu, bir yandan onun
qeyri‐adi hafizəsi, digər tərəfdən isə ürək genişliyi ilə
bağlı idi. Bu, onun bir şair və insan kimi qədir‐qiymə‐
tini daha da artırdı.
Zəlimxan Yaqub xoşbəxt şairlərimizdəndir.
Sevimli şairimiz Səməd Vurğunun misralarıdır:
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.
Zəlimxan Yaqub sevərək yaşadı, ümumxalq məhəb‐
bəti qazandı, sevilərək fani dünyamızı tərk etdi.
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DİLÇİLİK ELMİMİZİN İFTİXARI
HAQQINDA XATİRӘLӘRİM*
Akademik Məmmədağa Şirəliyevdən sonra Azər‐
baycan dilçiliyi hüdudlarını yarıb beynəlxalq aləmə çı‐
xan ikinci Azərbaycan dilçisi Ağamusa Axundovla ta‐
nışlığımın tarixi 60 ilə yaxındır. Dillər İnstitutunun
Qərbi Avropa dilləri fakültəsinin ingilis‐Azərbaycan
dilləri şöbəsinin III kursunda oxuyurdum. Elmə, təhsilə
böyük maraq göstərilən keçən əsrin 50‐ci illərinin sonu
idi (1959). Bir gün dəhlizdə ucaboy, enlikürək, yaraşıqlı
bir nəfərin müəllimlərlə mehribancasına söhbət etdiyini
gördüm. Dedilər tələbəmizdir, həm də BDU‐nun müəl‐
limidir, alimdir, elmlər namizədidir. Tezliklə Ağamu‐
sa müəllimin şöhrəti institutumuzun divarları arasına
sığmadı. Məlum oldu ki, Ağamusa müəllim 1958‐ci il‐
də namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək aspirant‐
lıq müddətinin bitməsinə iki ay qalmış diplomunu
alanda bu görünməmiş hadisə elmi ictimaiyyətin ge‐
niş müzakirəsinə səbəb olub. Ümumi rəy belə olub ki,
Ağamusa müəllim qeyri‐adi fitri istedada və təfəkkürə
malik bir alimdir.
Ağamusa Axundov cəmi altı il sonra, 1964‐cü ildə
doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək SSRİ miqya‐
sında filologiya üzrə ən gənc elmlər doktoru olanda
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti» və «525‐ci qəzet», 18.02.2017; Ağamusa
Axundov xatirələrdə. Bakı, «SBS», 2017, s. 92‐97.
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Yaradanın Azərbaycan dilçilik elminə təkrarsız bir ali‐
min bəxş etdiyinin göstəricisi kimi qəbul edilmişdi.
Ağamusa müəllimlə bağlı başqa bir hadisədən də
söz açmaq istərdim. Mən tələbə olanda yaxşı oxuyan,
gələcəyinə ümid bəslənən tələbələri elmi konfranslara
cəlb edirdilər. Səhv etmirəmsə, 1961‐ci il idi. Akade‐
miyamızın Rəyasət Heyətinin binasında Türkoloji kon‐
frans keçirilirdi. Dəhlizdə iki yaşlı rus alimi söhbət
edirdi. Sonralar onların B.A.Serebrennikov və N.A.Bas‐
kakov olduğunu öyrəndim. Onlar Ağamusa müəllim
haqqında danışırdılar. İndiki kimi yadımdadır, Se‐
rebrennikov dedi ki, konfransda yenilik olacaq. Ağa‐
musa riyazi dilçilikdən məruzə edəcək. Gedək qulaq
asaq. Onun parlaq gələcəyi var.
Həyat Serebrennikovun tarixi sözlərini təsdiq etdi.
Sonralar Ağamusa Axundovun «Riyazi dilçilik» əsə‐
ri çap olundu (1979). Bu monoqrafiya Azərbaycan dil‐
çiliyi tarixində ilk elmi araşdırma kimi bu gün də öz
əhəmiyyətini itirmir.
1962‐ci ildə institutu bitirdikdən sonra məni İraq Res‐
publikasına tərcüməçi işləməyə göndərdilər. 1964‐cü
ilin may ayında doğma instituta döndüm. Bir gün dəh‐
lizdə Ağamusa müəllimlə Tofiq Hacıyevi gördüm. To‐
fiq müəllim onda bizim institutda işləyirdi. O, zarafat‐
la: «Qəzənfər, tələbəmizlə tanış ol» – dedi. Sonra isə
məni Ağamusa müəllimə təqdim etdi. Demək olar ki,
Ağamusa müəllim mənimlə bir saata qədər söhbət et‐
di. Xaricdə işlə bağlı hər şey onu maraqlandırırdı.
Məzuniyyətdən sonra yenidən İraqa getdim. 1966‐cı
ilin may ayında vətənə dönəndə öyrəndim ki, institu‐
tun ingilis dili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə biti‐
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rən alim Misir Әrəb Respublikasının paytaxtı Qahirə‐
də Eyn‐Şəms Universitetində Azərbaycan dili və ədə‐
biyyatından ingilis dilində dərs deməyə göndərilib. O
da məlum oldu ki, Ağamusa müəllimin dil öyrənmək
istəyi, mənimlə xaricdə işlə bağlı söhbəti səbəbsiz de‐
yilmiş. Onu da deməliyəm ki, o vaxtlar xaricdə işlə‐
mək hər adama qismət olmurdu. Ağamusa müəllimə
böyük etimad göstərmişdilər. Alim göstərilən etimadı
doğrultmuşdu. Gələcəkdə ABŞ və Yaponiyaya ezam
olunması deyilənləri təsdiqləyir.
Unuda bilmədiyim bir hadisədən də söz açmaq ye‐
rinə düşər. BDU‐da görkəmli dilçi alim Muxtar Hüseyn‐
zadənin 80 illik yubileyi keçirilirdi. Muxtar müəllim
çıxışında gözlənilmədən dedi: «Mən onsuz da kitabla‐
rıma və pedaqoji fəaliyyətimə görə professor adına la‐
yiq görülmüşdüm. Doktorluq müdafiə etmək istəmir‐
dim. Bu uşaqlar məni məcbur etdilər». O çevrilərək
cərgə ilə oturmuş tələbələrini göstərdi. Başda Ağamu‐
sa müəllim əyləşmişdi. Sonra Yusif Seyidov, Fərhad
Zeynalov, Musa Adilov, Tofiq Hacıyev, Samət Әliza‐
də, Әbülfəz Rəcəbov və başqaları gəlirdi. Ağamusa
müəllimin başda əyləşməsi onun elmi səviyyəsindən
və bir alim kimi nüfuzundan xəbər verirdi.
1975‐ci ildə Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna ABŞ‐ın
Florida Universitetindən Səlim Hüseynqulu oğlunun
ingiliscə «Azərbaycan dilinin generativ fonologiyası»
adlı doktorluq dissertasiyası rəyə göndərilmişdi. Nami‐
zədlik dissertasiyasında elmi rəhbərim olmuş akademik
Məmmədağa Şirəliyevlə əsərə müsbət rəy vermişdik.
Tale elə gətirdi ki, 1983‐cü ilin iyun‐avqust ayların‐
da ABŞ‐a ixtisasartırma kurslarına göndərildim. Get‐
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məmişdən əvvəl məni həmişə oğlu hesab edən elmi
rəhbərimə baş çəkdim. Professor bu xəbərə çox sevindi.
«Oğlum, orada Azərbaycan dilinə dair tədqiqlər çox
olmalıdır. Bu məsələyə xüsusi diqqət yetir», – dedi.
Doğrudan da, ABŞ‐da prof. Gerd Frayenkelin «Azər‐
baycan danışıq dili», Fred Hausholderin «Azərbaycan
onomastikası» və 1962‐ci ildə İndiana Universitetində
müdafiə etdiyi 579 səhifədən ibarət «Azərbaycan dili‐
nin generativ qrammatikası» doktorluq dissertasiyası
və bir çox başqa tədqiqatlar vardı.
Lakin mən burada birbaşa Ağamusa Axundovun təd‐
qiqatları ilə bağlı iki dissertasiyadan bəhs etmək istər‐
dim. Onlardan biri C.Asaturianın Corctaun Universite‐
tində müdafiə etdiyi «Azərbaycan dilinin fonologiyası»
adlı namizədlik dissertasiyası, ikincisi isə Səlim Hüseyn‐
qulu oğlunun «Azərbaycan dilinin generativ fonologi‐
yası» adlı doktorluq dissertasiyasıdır. Dissertasiyalarda
Ağamusa Axundovun əsərlərindən bol‐bol istifadə edil‐
miş, alimin tədqiqatlarına yüksək qiymət verilmişdir.
Vətənə dönəndən sonra «ABŞ‐da Azərbaycan dilinə
dair araşdırmalar» mövzusunda Dilçilik İnstitutunda
məruzə etdim və məruzəm «Azərbaycan dili xaricdə»
məcmuəsində («Elm», 1990, s.65‐70) və «Dilimiz – varlı‐
ğımız» kitabımda («Ozan» nəşriyyatı, 2011, s.43‐53) çap
olundu. Məqalədə göstərdiyim kimi professor Ağamusa
Axundov ABŞ‐da ən çox tanınan dilçi alimimizdir. Pro‐
fessor Ağamusa Axundov 1975‐ci ildə ilk dəfə ABŞ‐da
dostluq səfərində olmuş, 1986‐cı ildə SSRİ‐ABŞ Cəmiy‐
yəti Bakı bölməsinin sədri seçilmiş, 1987‐ci ildə «Azər‐
baycan Dünyası»nın təşkil etdiyi nümayəndə heyətinin
tərkibində yenidən ABŞ‐da dostluq səfərində olmuşdur.
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ABŞ‐da görkəmli alim və ictimai xadim kimi tanı‐
nan Ağamusa Axundova o vaxt ABŞ Prezidenti olan
(1987) Cimmi Karterin həyat yoldaşı, «Friendship for‐
ce» – «Dostluq gücü» İctimai Birliyinin Prezidenti Ro‐
zalin Karterin imzası ilə fəxri fərman təqdim edilmiş‐
dir. O, eləcə də Nyu‐Orlean şəhərinin fəxri xarici və‐
təndaşı adına layiq görülmüşdür.
Dünya şöhrətli alimin Tokio Elmə Yardım Cəmiy‐
yətinin dəvəti ilə Tokio Universitetində bir ay Azər‐
baycan dilindən dərs deməsi, Kobe Universitetində və
Tokio Şərq Kitabxanasında «Azərbaycan dili inkişaf
yollarında» mövzusunda konfranslar keçirməsi də çox
mətləblərdən xəbər verir.
Professor Ağamusa Axundov bir sıra fundamental
monoqrafiyaların müəllifidir. Bu monoqrafiyalar Azər‐
baycan dilinin müxtəlif sahələrinə, eləcə də riyazi və
ümumi dilçiliyə həsr olunub. Lakin dilimizin bir sahə‐
si bütövlükdə onun adı ilə bağlıdır. Bu Azərbaycan di‐
linin fonetikasıdır. «Azərbaycan dilinin fonemlər siste‐
mi» (1973, 302 səh.), «Azərbaycan dilinin tarixi foneti‐
kası» (1973, 110 səh.) və «Azərbaycan dilinin fonetika‐
sı» (1983, 388 səh.) monoqrafiyaları onu dünya fone‐
tistləri cərgəsinə qatmışdır.
Alimin «Azərbaycan dilinin fonetikası» əsərinin Döv‐
lət mükafatına layiq görülməsi deyilənlərə dayaq olur.
Qürur hissi duyuram ki, belə bir şöhrətli alimlə el‐
mi əməkdaşlıq mənə də qismət olub. Filologiya elmlə‐
ri namizədi Zirəddin Xasıyevin çox maraqlı «Tovuzun
toponim dünyası» kitabını birgə redaktə etmişik. Bun‐
dan əlavə rəhbərlik etdiyi Dilçilik İnstitutunda təşəbbü‐
sü və rəhbərliyi ilə «Dialektologiya» şöbəsində (şöbə
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müdiri professor Qəzənfər Kazımov idi) «İraq‐türkman
ləhcəsi» adlı fundamental monoqrafiyanı iki ilə yazdıq
və çap etdirdik (Bakı, «Elm», 2004, 422 səh.). Kitabın
üzərində əsirdi. Hətta iki dəfə İraqdan Dr. Әbdüllətif
Bəndəroğlunu dəvət etdirdi, əsəri müzakirə etdik. Әsə‐
rin redaktorluğunu Ә.Bəndəroğlu ilə birgə boynuna
götürdü. Çox sevinirdi ki, əsər İraq‐türkman ləhcəsi‐
nin bütün aspektlərini əhatə edən ilk nəzəri əsərdir.
Çox az adam bilir ki, bu böyük alim, həm də bədii
yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. İkinci kursda oxuyar‐
kən «İnqilab və mədəniyyət» jurnalında (1957, №12)
«İkinci görüş» adlı hekayəsi çap olunmuşdu. Lakin son‐
ralar ədəbiyyatşünaslıqla məşğul olan görkəmli dilçilər‐
dən Yusif Seyidov, Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov
(Ağamusa müəllimin tələbəsi), Qəzənfər Kazımov, Bu‐
ludxan Xəlilov və başqaları kimi alimlərin önündə ge‐
dirdi. Alimin «Şeir və sənət» (1980, 160 səh.) və ikicildlik
«Dil və ədəbiyyat» (I cild 656 səh., II cild 436 səh. «Gənc‐
lik» nəşriyyatı, 2003) əsərləri filoloqların stolüstü kitabı‐
na çevrilmişdir. Bu kitablar ədəbiyyatşünaslıq elmimi‐
zin iftixarı Yaşar Qarayevin təbirincə desək – «qalın və
qalan» kitablardır.
Ümummilli liderimiz Heydər Әliyev yazıçı və şair‐
ləri dilin qurucuları adlandırırdı.
Ağamusa müəllim bədii əsərləri təhlil edərkən öndə‐
rimizin bu qiymətli fikrini rəhbər tuturdu. Möhtəşəm
ikicildliyini «Dil və ədəbiyyat» adlandırması da bunun‐
la bağlıdır.
Bu təkrarsız alim uzun illər poeziyamızın və nəsri‐
mizin sənətkarlıq problemləri ilə ciddi məşğul olmuş‐
dur. Alimin 1981‐ci ildən Yazıçılar Birliyinin, eləcə də
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«Ulduz» və «Azərbaycan» jurnallarının redaksiya heyə‐
tinin üzvü olması çox mətləblərdən xəbər verir. Ağa‐
musa müəllim ədəbiyyatşünaslıq sahəsində nüfuzlu söz
sahibi idi. Dili səlis, fikri aydın idi.
Yazılarını oxuduqca oxuyur, doymursan:
«... Bütün bunlar indi tarixə çevrilib, keçmişdə qalıb.
Gənclik illərinin ilıq nəfəsi soyumağa, keçid dövrünün
tufanları səngiməyə, müstəqilliyimizin uğurları bəhrələ‐
rini verməyə başlayıb. Ömrümün səkkizinci, bəlkə də,
sonuncu onilliyi yarıdan ötüb, qaçılmaz, mənim üçün
məchul bir zaman hüduduna yaxınlaşır...
Ömür kitabını vərəqləyirəm, olub keçənlər bir daha
gözlərim önündə canlanır: atamı, anamı, qardaşlarımı,
bacımı, unudulmaz əziz dostlarımın çoxunu artıq ölüm,
bir qismini isə həyatın özü əlimdən alıb. Zaman verdi‐
yini verib, aldığını alıb. Әziz dostum, Xalq şairi Nəri‐
man Həsənzadənin misraları yadıma düşür:
Şöhrətin sevinci, yaşın kədəri,
Tərs kimi ikisi bir vaxta düşür.
Akademik Ağamusa Axundovu fərqləndirən cəhət‐
lər, məziyyətlər qədərincədir. O, bacarıqlı elm təşkilat‐
çısı idi. Elmi kadrların yetişməsində, dilçilik elmimizin
inkişafında misilsiz xidmətləri olan, məktəb yaradan,
çoxşaxəli zəngin yaradıcılıq yolu keçən, iddiasız yaşa‐
mağı bacaran, mənalı və şərəfli ömür sürən, ziyalılığı,
yüksək mədəniyyəti, nəcibliyi ilə nümunə olan, dilçi‐
lik elmimizi beynəlxalq aləmə çıxaran, hər məqamda
adını iftixarla çəkdiyimiz bu böyük insan elmi və pe‐
daqoji fəaliyyəti ilə əbədilik qazanan azsaylı alimləri‐
mizdəndir.
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KӘRKÜK FOLKLORŞÜNASLIQ
VӘ ӘDӘBİYYATŞÜNASLIQ
ELMİNİN İFTİXARI*
Әta Tərzibaşının folklorla bağlı bütün tədqiqatları
əvəzsizdir. Ona görə ki, tükənməz incilər xəzinəsi olan
folklor Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin iftixarı
prof. Dr. Yaşar Qarayevin göstərdiyi kimi, əsatir və xoy‐
ratlarda, nağıl və dastanlarda əbədiləşir, canlı yaddaşa
çevrilir, heç kəsin soyunu, əslini, zatını unutmağa qoy‐
mur, onu parçalanmaqdan xilas edir, şüurda, düşüncə‐
də, mənəviyyatda xalqın bütövlüyünü təmin edir.
Ustadıma həsr etdiyim «Әta Tərzibaşının folklorşü‐
naslıq fəaliyyəti» (Bakı, «Təhsil», 2016, 264 səh.) mo‐
noqrafiyamda alimin folklor sahəsindəki tədqiqatları‐
na bu müstəvidən baxmış və dəyərləndirmişəm.
İraq‐türkman folklorunun toplanması, nəşri və qis‐
mən də tədqiqinə XX əsrin 50‐ci illərindən başlanmış‐
dır. Xalqın əsrlərlə yaradıb nəsildən‐nəslə töhfə etdiyi
bu mənəvi inciləri toplayaraq bəşəriyyətin ən böyük
kəşfi olan kitablarda yaşadanlardan danışarkən göz
önünə ilk olaraq Әta Tərzibaşı, Molla Sabir, Şakir Sabir
Zabit, Məhəmməd Xurşid, İbrahim Daquqi, İhsan Vəs‐
fi, Süphi Saatçı, Mahir Naqib, Әbdüllətif Bəndəroğlu,
Həbib Hürmüzlü və başqaları gəlir. Әta Tərzibaşı xoy‐
________________
* Bax: Ankarada Әta Tərzibanın ölümünün bir illiyinə həsr olunmuş
konfransın plenar iclasında məruzəm. 28.03.2017.
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ratlar və manilərin, xalq mahnıları və türkülərin, xoyrat
üsullarının, «Arzu‐Qəmbər» dastanının, aşıq havaları‐
nın, eləcə də atalar sözlərinin tədqiqi sahəsində böyük
uğurlar qazanmış və əsərləri nəinki təkcə İraqda, eləcə
də Türkiyə, İran və Azərbaycanda dönə‐dönə çap olun‐
muşdur. Molla Sabir xoyratları, professor Süphi Saatçı
uşaq folklorunu, professor Mahir Naqib xalq musiqisi‐
ni, İhsan Vəsfi deyimlər və qanadlı sözləri, professor İb‐
rahim Daquqi və Məhəmməd Xurşid Kərkük folkloru‐
nun ayrı‐ayrı janrlarını, Şakir Sabir Zabit mərasim folk‐
lorunu toplamış, qismən tədqiq və nəşr etmişlər. Dr. Әli
Bəndər və Dr. Mustafa Ziya xoyratlarla bayatılarımızın
müqayisəli tədqiqinə böyük bir əsər həsr etmişlər. On‐
ların min cür əzab‐əziyyətə qatlaşaraq toplayıb öz he‐
sablarına çap etdirdikləri kitabları vərəqlədikcə böyük
rus ədəbiyyatşünas alimi V.Q.Belinskinin sözləri yada
düşür: «Böyük zəhmət və fədakarlıqla xalq ədəbiyyatı‐
nın qiymətli gövhərlərini toplayan və onları unudulub
tələf olmaqdan qoruyan təvazökar və qərəzsiz adamla‐
rın zəhməti hər cür təqdir və təşəkkürə layiqdir».*
Belinskinin bu sözlərini oxuduqca göz önünə ilk gə‐
lən Әta Tərzibaşı olur. Onun xidmətlərini həmyerlisi
Әli Maarufоğlu layiqincə qiymətləndirmişdir: «XX əs‐
rin birinci yarısında ölümə məhkum olan ədəbiyyatı‐
mız XX əsrin ikinci yarısında Әta Tərzibaşının sayəsin‐
də yenidən dirçəldi».**
Әta Tərzibaşı İraq‐türkman folklorunun ən müqtə‐
dir tədqiqatçısıdır. O, öz fəaliyyəti ilə bir nümunə mək‐
təbinə çevrilmiş, həqiqətən də, məktəb yaratmışdır.
________________
* Belinski V.Q. Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Uşaqgəncnəşr», 1948.
** «Arzu‐Qəmbər» dastanı, Bakı, 1971, s. 9.
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Gənclərin elm yolunda istiqamətlənməsində və ye‐
tişməsində Әta bəyin xidmətləri əvəzsizdir.
Bircə misalla kifayətlənəcəyəm. Neçə‐neçə kitab
müəllifi Әrşad Hürmüzlü Әta Tərzibaşının 80 illik yu‐
bileyi münasibəti ilə yazdığı məqaləsində təqribən 50‐
55 il bundan əvvəl baş vermiş, ibrət götürüləcək bir
hadisədən söz açır. Yazır ki, bir kitabımın əlyazmasını
ərəbcəsi mükəmməl olan ustada təqdim etdim və xa‐
hiş etdim ki, həm ərəbcəsinə baxsın, həm də, ümumiy‐
yətlə, iradlarını bildirsin. Әta Tərzibaşı yazılı şəkildə
bir çox iradlar göstərdi. Onların arasında məxəzlərə
münasibət məsələsi də vardı. Әta bəy yazmışdı: «Ça‐
lışmanın ciddi olmasını istəyirsənsə, qaynaqları çoxalt‐
maq üçün hər önünə gələni qaynaq kimi göstərmək‐
dən çəkinməlisən. Elmi dəyəri olmayan kitabı qaynaq
göstərməyin kitabının sanbalına xələl gətirə bilər».*
Bu böyük alimin yazdığı möhtəşəm əsərlər sayəsin‐
də İraq‐türkman ellərində neçə‐neçə folklorşünas ye‐
tişmişdir. Professor Mahir Naqib təsadüfi deməmişdir:
«Әta Tərzibaşı mədəniyyətimizin gerçəkdən bir ümdə‐
si və təməl daşıdır».**
Tədqiqatçının ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq
sahəsində gördüyü möhtəşəm işləri, Әrşad Hürmüzlü
də layiqincə qiymətləndirmişdir:
«Әta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri»,
«Kərkük şairləri», «Kərkük havaları» və neçə‐neçə başqa
əsəri yeni bir cığır açmış və bu gün bir çox yazarımıza
folklor və milli dəyərlərə (mədəniyyətə) uğraşma yolunu
göstərmiş və buna yönəltmişdir. Әta Tərzibaşının lider
________________
* «Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №3, İstanbul, 2004, s. 16.
** «Qardaşlıq» dərgisi, №23, İstanbul, 2004, s. 21.
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olmaq səlahiyyəti (öndərliyi) və rəhbərliyi, tarixi bir mis‐
siyanı çox bacarıqla yerinə yetirdiyinin göstəricisidir».*
Әta bəylə ilk tanışlığım 1964‐cü il sentyabr ayının
26‐da Bağdadda İraq‐türkman nadisində (mədəniyyət
mərkəzi) olub. Hər il ali məktəblərə daxil olan türkman
gənclərinin şəninə bu mədəniyyət ocağında şənlik
düzəldir, ölkənin hər yanından ziyalılar o şənliyə gə‐
lərdilər. Kərkükdən Әta Tərzibaşı da gəlmişdi. Qırx
yaşı olmasına baxmayaraq, neçə‐neçə kitabı, elmi mə‐
qalələri çıxmışdı. Hamı ona böyük ehtiram göstərirdi.
Dostum Rza Dəmirçi bizi tanış etdi. Biləndə ki, Kərkük
dialekti ilə məşğul oluram, dedi ki, ləhcəni folklor ol‐
madan tədqiq etmək mümkün deyil. Sonralar da həm
Kərkükdə onu ziyarət edərkən, həm telefon bağlantıla‐
rında, həm də məktublaşarkən həmişə dəyərli məslə‐
hətləri ilə məni istiqamətləndirirdi. Ustadın əsərləri‐
nin folklorşünas kimi yetişməyimdə rolu az olmayıb.
Xocamın əsərlərindən bol‐bol bəhrələnmişəm. Bu əsəri
Әta bəyə həsr etməyim ona minnətdarlıq əlamətidir.
Әta Tərzibaşı həm görkəmli folklorşünas, həm də
ədəbiyyatşünasdır. Onun ədəbiyyatşünaslıq sahəsində
gördüyü gərəkli işləri, çap etdirdiyi kitablara istina‐
dən təqribən belə qruplaşdırmaq olar:
«Әta Tərzibaşı və klassik İraq‐türkman ədəbiyyatı»,
«Әta Tərzibaşı və çağdaş İraq‐türkman ədəbiyyatı»,
«Füzuli yaradıcılığı Әta Tərzibaşının tədqiqatlarında»,
«Әta Tərzibaşının «İraq‐türkman mətbuat tarixi» əsə‐
rində ədəbiyyat məsələləri», «Әta Tərzibaşı və Azər‐
baycan‐İraq‐türkman ədəbi‐elmi əlaqələri» və s.
________________
* «Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №23, İstanbul, 2004, s. 18.
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İraq‐türkman tarixində iz qoyan Әta Tərzibaşının
gördüyü işlərin, xalqına göstərdiyi xidmətlərin miqya‐
sı barədə tam təsəvvür yaransın deyə əsərlərinin bir
qisminin siyahısını burada verməyi münasib bildik:
1. Şərqi və türkülər. Bağdad, 1953.
2. Kərkük xoyrat və maniləri. III cilddə, 1‐ci cild,
Bağdad, 1955; 2‐ci cild, Kərkük, 1956; 3‐cü cild,
Kərkük, 1957; Bakı, 1968.
3. Kərkük xoyrat və maniləri (düzəliş və əlavələrlə).
Bağdad, 1970, 344 səh.; İstanbul, 1975, 592 səh.;
Bakı, 1984, 352 səh.; Әrbil, 1999, 232 səh.
4. Kərkük havaları. Bağdad, 1961; Bakı, 1973; İstan‐
bul, 1980.
5. Kərkük əskilər sözü. Bağdad, 1962; Bakı, 1978.
6. Kərkük şairləri. II cilddə. 1‐ci cild, Bağdad, 1963;
2‐ci cild, Kərkük, 1968.
7. «Arzu‐Qəmbər» dastanı. Bağdad, 1964; Tehran,
1967; Bakı, 1971, 1987, 1990, 1999, 2009; İstanbul,
1971; Әrbil, 1999.
8. Әrbil şairləri. III cilddə. Kərkük, 2004, 2005, 2007;
İstanbul, 2007.
9. Kərkük mətbuat tarixi (1879‐1985). Kərkük, 2001.
10. Kərkük şairləri. Dörd möhtəşəm kitabda.
I kitab. 1 və 2‐ci cildlər, İstanbul, Ötüken nəşr, 2013.
II kitab. 3, 4 və 5‐ci cildlər, İstanbul, 2013.
III kitab. 6, 7, 8 və 9‐cu cildlər. İstanbul, 2013.
IV kitab. 10, 11, 12 və 13‐cü cildlər. İstanbul, 2013.
Bundan başqa, onun 268 elmi məqaləsi çıxmışdır.
Bu siyahı Әta Tərzibaşı haqda Әli Maarufoğlunun
dediklərinə tam haqq qazandırır. Alimin əsərlərinin si‐
yahısından o da məlum olur ki, tədqiqatçı İraq, Türkiyə
328

və Azərbaycanda eyni dərəcədə tanınır. Әta Tərzibaşı
yuxarıda göstərilən kitablarına qədər Azərbaycanda Xalq
şairi Rəsul Rzanın onun «Kərkük xoyratları və maniləri»
əsərinə istinadən yazdığı «Uzaq ellərin yaxın töhfələri»
məqaləsi ilə tanındı. Məqaləni «Azərbaycan» jurnalında
(1960, №9) və Rəsul Rza ilə birgə hazırladığımız «Kər‐
kük bayatıları» («Azərnəşr», 1968) kitabına yazdığı önsöz
və mənim kitaba yazdığım son sözümdən tanıdılar. Әta
bəyin 1964‐cü ildə Bağdadda çap etdirdiyi «Arzu‐Qəm‐
bər» dastanını 1971‐ci ildə Bakıda «Bir ömürdən səhifə‐
lər» adlı önsözlə çap etdirəndə Azərbaycan Elmlər Aka‐
demiyasının vitse‐prezidenti akademik Məmməd Arif
məni çağırıb dedi ki, Әta Tərzibaşı haqqında çox yazın,
onun kitablarını çap etdirin. Özünə də xəbər verin ki,
onu akademiyamıza fəxri üzv seçmək niyyətindəyik.
Mən Rəsul Rzanın redaktorluğu ilə onun «Kərkük hava‐
ları» kitabından seçmələri «Kərkük mahnıları» və «Ata‐
lar sözləri» kitablarını önsözlə çap etdirdim.
Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmmədhüseyn
Təhmasib, Ayaz Vəfalı və başqaları Әta bəy haqqında
məqalələr yazdılar. Lakin Әta Tərzibaşı İraqda vəziyyə‐
tin qeyri‐sabitliyini, böyük təhlükə ilə üzləşəcəyini nə‐
zərə alaraq təklifdən imtina etdi. Bəlkə də, ehtiyatlı tər‐
pənməsə idi, Səddam Hüseyn onu da bir bəhanə ilə
məhv edərdi. Bunu professor Süphi Saatçı tam çılpaqlı‐
ğı ilə açıb göstərmişdir: «Toplumuna Әta Tərzibaşı kimi
xidmət edən insanları mənsub olduğu toplumlar əl
üstündə tutarlar. Onlar üçün yubileylər düzənləyərək
mükafatlandırarlar, təltif edərlər. İraqda uzun illər sürən
diktator rejimi üzündən, həyatına bir zərər dəyməsin
deyə, türkman toplumunun bu önəmli kültür adamına
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gərəkən qədirşünaslıq göstərilməmişdir. Tərzibaşıya hər
hansı bir xidmətdə bulunmaq təhlükəli görülmüşdür».*
Göründüyü kimi, Әta Tərzibaşının Azərbaycan Elm‐
lər Akademiyasının fəxri üzvü olmaqdan imtina etmə‐
si səbəbsiz deyilmiş.
Qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, Bakıda (2016‐cı il)
və Kərkükdə (2017‐ci il) prof.Dr. Məhərrəm Qasımlı və
Dr. Mustafa Ziyanın önsözü ilə çap olunan, 6 fəsildən
ibarət «Әta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti» mo‐
noqrafiyamızda alimin «Həyatı və ilk yaradıcılıq illərin‐
dən, xoyrat və manilərə, xalq havaları və türkülərə,
aşıqlar, aşıq havaları və dastanlara, xüsusən də «Arzu‐
Qəmbər» dastanına, atalar sözləri və məsəllərinə dair
tədqiqatlarından söz açmış, müqtədir araşdırıcının
«Azərbaycan‐İraq‐türkman ədəbi‐elmi əlaqələri» mövzu‐
sunda tədqiqatlarını gündəmə gətirmişik.
Türk dünyasının görkəmli simalarından biri Әta Tər‐
zibaşının anım gününə toplaşan elm adamları, vətən‐
pərvər insanlar tədqiqatçının yaradıcılığını hamınız də‐
rindən bilirsiniz.
Türk dünyasında yaxşı tanınan prof. Dr. Ahmet Bi‐
can Ercilasunun və prof.Dr. Mahir Naqibin məruzələri
də bir daha bunu təsdiq edir. Odur ki, vaxtınızı çox al‐
dığıma görə sizdən üzr istəyərək önəmli bir məsələ‐
dən söz açaraq məruzəmi yekunlaşdırıram.
Minnətdarlıq hissi ilə yada salmaq istəyirəm ki,
1962‐ci ildə İraqa ilk səfərim ərəfəsində Xalq şairləri Rə‐
sul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadənin
İraq‐türkman folkloru və ədəbiyyatı ilə bağlı maraqlı ya‐
zılarını oxumuş, mərhum akademik M.Şirəliyevin Kər‐
kük ləhcəsi barədə dəyərli məsləhətlərini dinləmişdim.
________________
* «Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №23, İstanbul, 2004, s. 10.
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O vaxtdan məndə Kərkük ləhcəsi və folkloruna maraq
oyanmışdı. Sonralar bu maraq məcrasını dəyişərək mə‐
həbbətə çevrildi. Bu məhəbbətin arxasında İraqda keçir‐
diyim altı ilin acılı‐şirinli anları, artıq əbədiyyətə qovu‐
şan, eləcə də yaşayıb‐yaradan tədqiqatçılar durur.
Әta Tərzibaşı, Şakir Sabir Zabit, Məhəmməd Xurşid,
İbrahim Daquqi, Әbdüllətif Bəndəroğlu, İhsan Vəsfi Al‐
lahın rəhmətinə qovuşublar. Süphi Saatçı, Mahir Naqib,
Әrşad Hürmüzlü, Mustafa Ziya, Şəmsəddin Küzəçi, Hə‐
bib Hürmüzlü və başqaları indi İraqın hüdudları xari‐
cində də tanınır və İraq‐türkman folklorunu, ədəbiyya‐
tını və mədəniyyətini layiqincə təmsil edirlər.
Onların hamısını ehtiramla anır və bəzən öz‐özümə
fikirləşirəm: «Məni İraq‐türkman folkloruna, onu yara‐
dıb‐yaşadanlara belə dərindən bağlayan nədir?» Göz
önünə ilk olaraq Azərbaycanda İraq‐türkman folkloru‐
na xalqın dərin məhəbbəti və doğmalıq hissi gəlir. Özüm
üçün bir daha «kəşf» edirəm ki, doğmasını sevməmək
mümkün olmadığı kimi, onu unutmaq, ona yad müna‐
sibət bəsləmək də mümkün deyildir. Başqa bir tərəfdən
də düşünürəm: parçalanmağa məruz qalmış xalqın el‐
likcə yaratdığı sərvət üçün bağlı qapılar, keçilməz yollar
yoxdur. Әta Tərzibaşı kimi bu əvəzsiz işə ömür həsr
edən dəyərli insanların sayəsində nə kəsilən yollar, nə
illər mənəvi ayrılığa gətirib çıxara bilmiş, qismətimizə
düşən cismani ayrılıq olmuşdur. Bu, gün kimi aydın hə‐
qiqət böyük şəxsiyyət və görkəmli alim Әta Tərzibaşıya
həsr etdiyim əsərin hər səhifəsində özünü aşkar hiss et‐
dirir və əsrlər arxasından haray çəkən bu mənəvi birli‐
yin əbədiyyət nəğməsini oxuyur.
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ӘLLİ İL ӘDӘBİYYATIMIZA
TӘMӘNNASIZ XİDMӘT*
Bilmirəm indi təmənnasız sözünü hansı məqamda
işlətmək olar. Zəmanənin keşməkeşləri onu bizə çox
gördü. «Təmənnasız iş», «təmənnasız adam» ifadələri‐
ni işlətməkdən çəkinirik. Lakin çəkinmədən deyirəm,
o, əlli il ədəbiyyatımıza təmənnasız xidmət etdi. Özü
də «Әdəbiyyat qəzeti» kimi ədəbi ictimaiyyətin daim
diqqət mərkəzində olan, hətta Ulu öndərimiz Heydər
Әliyevin müntəzəm oxuduğu bir qəzetdə.
O, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini
bitirib «Әdəbiyyat qəzeti»nə texniki işçi kimi gəlmişdi
(layiq olduğun vəzifəyə işə düzəlmək həmişə çətin
olub). Lakin baş redaktor Qasım Qasımzadə onun qa‐
biliyyətini görüb, tezliklə onu ədəbi işçi vəzifəsinə irə‐
li çəkmişdi. Sonra şöbə müdiri, məsul katib, baş redak‐
tor müavini, baş redaktor vəzifələrinə yüksəlmişdi. Sa‐
daladıqlarım, acılı‐şirinli 50 illik zaman kəsiyində başa
gəlmişdi. Әlli il bir müəssisədə, özü də söz adamları‐
nın nişangahı olan «Әdəbiyyat qəzeti»ndə işləmək qəh‐
rəmanlıq deyil, bəs nədir? Bunun üçün böyük iradə,
vicdanla işləmək, obyektiv olmaq tələb olunur. Odur
ki, Ayaz Vəfalı ədəbi ictimaiyyət arasında hörmət və
ehtiramla anılır. Bununla belə, demək olmaz ki, hamı
onun xatirini eyni dərəcədə istəyir. İlhamdan, istedad‐
________________
* Bax: «525‐ci qəzet», 01.04.2017.
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dan kasad ədəbiyyatçıların qabağına «Әdəbiyyat qəze‐
ti»ndə sipər çəkmişdi. Elələrinin hücumlarına sinə gər‐
mək onun kimi vicdanlı, obyektiv, ən başlıcası isə ədə‐
biyyatımıza təmənnasız xidmət edən adamlara nəsib
olur. O, həmişə səssiz‐küysüz vəzifə borcunu yerinə
yetirən şair‐alim və nasirdir. Vaxtın qədrini bilən qə‐
ləm sahibidir. İki nəfərin – ədəbiyyatşünaslıq elmimi‐
zin iftixarı Yaşar Qarayev və Ayaz Vəfalının vəzifə
borcunu yerinə yetirdikləri masanın üstündə iri hərf‐
lərlə «İtən qızılı tapmaq olar, itən vaxtı yox» yazılmış
stolüstü lövhəcik görərdik. Vaxtın qədrini bilmək on‐
lar üçün həyat kredosuna çevrilmişdi.
Düşünəndə dərk edirsən ki, yaradıcı adam üçün
əvəzsiz sərvət olan vaxtı itirmək özünə qəsd etmək ki‐
mi bir şeydir.
Ayaz müəllim «Әdəbiyyat qəzeti»ndə enişli‐yoxuş‐
lu yol keçmiş hörmət qazanmış, qəzetdə bir vaxtlar çi‐
yin‐çiyinə işlədiyi, görkəmli alimimiz Nizami Cəfəro‐
vun göstərdiyi kimi qəzetdə böyük bir redaktə məktə‐
bi yaratmışdı.
Bəzən mənə deyirlər: «Ayaz Vəfalının xasiyyəti ağır,
özü də adamayovuşmazdır. Onunla necə dostluq edir‐
sən?» Suala sualla cavab verirəm: Xasiyyəti ağır olan,
adamayovuşmaz birisi əlli il bir müəssisədə necə işlə‐
yə bilər? Sadəcə olaraq o, ədəbi məsələlərdə barışmaz
mövqedə durur. Belə adamlardan təbii ki, inciyənlər
olur, lakin zaman hər şeyi yerbəyer edəndən sonra,
onun haqlı olduğunu etiraf edirlər. Ayaz Vəfalı ədası
yerə‐göyə sığmayan qələm sahibləri ilə çox qarşılaşıb.
Biliyi‐savadı ilə onların yerini göstərib. Poeziyanı də‐
rindən bilən şairdir, tənqidçidir. Әlli ildən artıq bir
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dövrdə ədəbiyyatımıza vicdanla xidmət edən, onun
keşiyində sayıq dayanan ədəbiyyatşünas alimdir. Qə‐
zet işini bütün incəliklərinə qədər bilən peşəkar mət‐
buat işçisidir. Әn əsası isə odur ki, nəfsi tox, təmənna‐
sız adamdır.
Uzun illər Ayaz Vəfalı ilə bir yerdə işləyən Xalq şairi
Qabil onun kimliyini tam dəqiqliyi ilə açıb göstərib:
«Ayaz Vəfalı qələmilə külüng çalır». Həqiqətən də, Ayaz
Vəfalının yeganə dayağı qələmi olub. Tərcümələr edib,
məqalələr yazıb, monoqrafiyalar, şeir kitabları buraxıb.
«Azərnəşr», «Gənclik» və «Yazıçı» nəşriyyatlarının xa‐
hişi ilə plana düşəcək kitablara rəylər yazıb. Məvacibin‐
dən əlavə yeganə gəlir mənbəyi, Qabilin doğru olaraq
göstərdiyi kimi, qələmi ilə külüng çalmaq olub.
Ayaz Vəfalını tanıyanlar bilir ki, o, dostluqda vəfa‐
lıdır. Yaxşı yadımdadır, Әbdüllətif Bəndəroğlu ilə Nə‐
siminin İraq Divan nüsxəsi üzərində anlaşılmazlıq baş
verəndə, Ayaz Vəfalıya pul təklif eləmişdilər, hədə‐
qorxu gəlmişdilər ki, mənim haqlı olduğumu sübut
edən məqalə yazmasın. Lakin o, heç nədən çəkinmə‐
dən dostluğa sədaqətini göstərdi. Xalq şairi Nəriman
Həsənzadə onda «Әdəbiyyat qəzeti»nin redaktoru idi.
Deyilənləri təsdiq edə bilər. Ayaz Vəfalı sözünə düz,
əqidəsinə sadiq adamdır. Bunu onun «Hippokrat an‐
dı» şeirindən də görmək olur:
Söz də
bizim məsləkimiz, –
Kəlmə‐kəlmə ölçək, biçək;
Әlə qələm alanda biz, –
Hippokrat andı içək!..
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Ayaz Vəfalının poeziyası xalq yaradıcılığından qay‐
naqlanıb, folklordan, adət‐ənənələrimizdən qidalanıb.
Odur ki, maraqla oxunur. Xalq yaradıcılığı onun poe‐
tik dünyasının ana xəttini təşkil edir. Bunu şairin «İllər
və nəsillər» kitabından («Azərnəşr», 1964) başlamış,
«Ürək və od», «Turacın mahnısı», «Bəlkə, onda öyrən‐
mişdik», «Özü oda yana‐yana» şeirlər kitablarından,
poemalarından, xüsusən də «Sağ gözüm sənə qurban»
poemasından və hətta tərcümələrindən də görmək
olur. Şairin əsərləri və tərcümələri «Yarım əsrlik yol»
kitabında (Bakı, «NMB» nəşr, 2010, 554 səh.) çap olunub.
XX əsrin 70‐ci illərində, dinlə heç bir əlaqəsi olmayan
Novruz bayramının yasaq edildiyi vaxtlarda o çəkin‐
mədən Novruz bayramına şeir həsr etmişdi. Maraqlı‐
dır ki, Ayaz Vəfalı şeiri kitabına daxil edib və kitaba
həmin şeirdən götürdüyü misra ilə «Bəlkə, onda öyrən‐
mişdik» adını verib («Yazıçı», 1979). Şeir «Yaz gələndə
axşam üstü – Həyətdə od qalardıq; Burulardı qara
tüstü – Kəndə hay‐küy salardıq» misraları ilə başlayır,
sonra «Qada‐bala, azar‐bezar, – Qatılardı alova» deyir
və gözlənilmədən əsl mətləbə keçir:
Deməyin ki, əylənmişdik,
Duymamışdıq heç nəyi, –
Bəlkə, onda öyrənmişdik
Od içindən keçməyi...
Ayaz Vəfalının folklora bağlılığı, bütün yaradıcılığı
boyu ondan bəhrələnməsi təsadüfi deyildir. O, folk‐
lorşünaslıq elmimizə yenilik gətirən tədqiqatçılardan‐
dır. Görkəmli folklorşünas alim Məhəmmədhüseyn
Təhmasibin rəhbərliyi ilə «Füzuli və folklor» namizəd‐
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lik dissertasiyasını yazan Ayaz Vəfalıya qədər yalnız
Cəlal Abdullayev «Səməd Vurğun və folklor» adlı na‐
mizədlik dissertasiyası yazmışdı. Ayaz Vəfalıdan son‐
ra yazıçı və şairlərimizin yaradıcılığında folklor motiv‐
lərinə dair çoxsaylı dissertasiyalar yazıldı. Ayaz Vəfa‐
lının dissertasiya işi ona Azərbaycanda və İraqda şan‐
şöhrət gətirdi. Akademik Mirzə İbrahimov tədqiqatçı‐
nın dissertasiyasını əhatə edən «Füzuli öyrədir» mo‐
noqrafiyasını oxuyaraq ona «Düzlük və yaradıcılıq»
adlı məqalə həsr etdi. Görkəmli kərküklü folklorşünas
alim Әta Tərzibaşı Bağdadda çıxan «Qardaşlıq» dərgi‐
sində və Abbas Zamanova ünvanladığı məktubda Ayaz
Vəfalının «Az yaşlı, ağır başlı» – yəni ağıllı, zəkalı ol‐
duğunu xüsusi vurğulamışdı. Kərküklü yazıçı, tədqi‐
qatçı və tərcüməçi Cəlal Polad (o, «Kitabi‐Dədəd Qor‐
qud»u ərəb dilinə tərcümə edərək İraqda nəşr etdir‐
mişdir. Bağdad, 2007, 264 səh.) alimin «Füzuli öyrə‐
dir» və «Füzuli xəlqiliyi» əsərlərini oxuyaraq Kərkük‐
də çıxan «Yurd» dərgisində «Ayaz Vəfalıdan Füzuliyə
vəfa» adlı çox maraqlı və böyük həcmli məqalə çap et‐
dirmişdir. Cəlal Poladın gəldiyi nəticə budur: «Ayaz
Vəfalı bu kitablar üzərində işləyərkən Füzuliyə boyun
borcunu ödəmək üçün hər qapını çalmış, bağlı və
örtülü duran hər düyünü açmışdır».
Ayaz Vəfalının folklora bağlılığı, xalqın söz sərvə‐
tindən bəhrələnməsi «Sənətkar və xalq» məqalələr top‐
lusunda özünü bariz şəkildə göstərir. Onun folklora
vurğunluğu ona gətirib çıxarmışdır ki, dünya xalqları‐
nın atalar sözlərini dilimizə tərcümə edərək «Atalar
sözü – ağlın gözü» adı altında çap etdirmişdir («Azər‐
nəşr», 1976). O, «Atalar sözü – ağlın gözü» kitabı üzə‐
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rində yenidən işləmiş, çoxlu əlavələr etmiş, hər bir ata‐
lar sözünü latın, kiril və ərəb əlifbasında vermiş, kitabı
«Elm» nəşriyyatının direktoru Şirindil Alışanlının kömə‐
yi ilə çap etdirmişdir (Bakı, «Elm», 2012, 1216 səh.).
Ayaz Vəfalı tərcümə sahəsində də diqqətəlayiq işlər
görmüşdür. Әlişir Nəvaidən «Leyli və Məcnun» poe‐
masını tərcümə etmişdir. O, eyni zamanda Taras Şev‐
çenkonun «Kor qadın» poemasını, Aleksandr Çakov‐
skinin «Qələbə» romanını (I kitab), Lesya Ukrainka,
Konstantin Simonov, Həmid Әlimcan, Erkin Vahidov
və başqalarının neçə‐neçə poetik nümunələrini dilimizə
çevirmişdir. Tərcümələr o qədər peşəkarlıqla, məharət‐
lə edilmişdir ki, sanki şairin öz şeirləridir. Bizə qalırsa,
bu, ədəbi əlaqələrə ən yaxşı xidmətdir. Әdəbi əlaqələr
yolunda Ayaz Vəfalının xidmətlərindən biri də İraq
türkmanları ilə bağlıdır. İraq türkmanları ilə ədəbi‐elmi‐
mədəni əlaqələrin genişlənməsi və möhkəmlənməsində
onun da əməyi az olmamışdır. Onun «Həsrət nəğməsi»,
«Әta bəyin hüzurunda», «Nəsiminin İraq Divanını oxu‐
yarkən», «Qələm və qan qardaşlığı» və başqa məqalələri
kərküklülər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.
«Әdəbiyyat qəzeti»nin 50 illik yubileyi keçiriləndə
Ayaz Vəfalı bu mötəbər qəzetdə artıq 25 il idi işləyirdi.
Bu münasibətlə yazmışdı:
İllər necə gəldi, necə sovuşdu, –
Az qalıb ki, ola iyirmi beş il.
Bəli, yarım əsrin yarısıdır bu,
Bir igid ömrüdür – zarafat deyil!
Yarım əsrin yarısı zarafat‐zarafat yarım əsrə çevril‐
di. Ayaz Vəfalı yarım əsr «Әdəbiyyat qəzeti»ndə səmə‐
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rəli fəaliyyət göstərdi. İndi Nizami adına Әdəbiyyat
İnstitutunda «Mətbuat tarixi» şöbəsində işləyir. Bu qo‐
caman fikir adamını bu yaşda işlə təmin etdiyinə görə
onu yaxından tanıyanlar, dost münasibətində olanlar
İnstitutun direktoru akademik İsa Həbibbəyliyə min‐
nətdarlığını bildirir.
Bu gün Ayaz Vəfalının 80 yaşı tamam olur. Bilmi‐
rəm 80 il ömür üçün çoxdur, ya az? Bir onu bilirəm ki,
illəri illərə calayıb uzun illər boyu necə gəldi yaşamaq
böyük hünər deyil, həyatı həyat kimi ləyaqətlə, iddia‐
sız yaşamaq, yaradanın bəxş etdiyi istedaddan bəhrə‐
lənərək yaratmaq, iz qoyub getmək hünərdir. Ayaz
Vəfalı ikincilər sırasındadır.
Bu fərəhli günündə qələm dostuma möhkəm can‐
sağlığı, gümrahlıq, yaradıcılığında yeni‐yeni uğurlar
diləyirəm.
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O, İDDİASIZ VӘ TӘMӘNNASIZ
YAŞAMAĞI BACARIRDI*
Vaxtın amansızcasına keçib getdiyi qısa zaman kə‐
siyində neçə‐neçə dəyərli insanlar, o cümlədən də, mə‐
nə əziz olan, dostluq etdiyim akademiklər – Bəkir Nə‐
biyev, Tofiq Hacıyev, Xalq şairi Zəlimxan Yaqub, se‐
vimli tələbəm, professor Zeydulla Ağayev, kərküklü
alim Әta Tərzibaşı və qocaman ədəbiyyatşünas İmam‐
verdi Әbilovu itirdik. Xalq qarşısında danılmaz xid‐
mətləri olan bu şəxsiyyətlər haqqında vida sözü yaz‐
maq mənim payıma düşüb. Bunun necə ağrılı‐acılı ol‐
duğunu dost itirənlər yaxşı bilirlər.
Onlar adi adamlar deyil, bizə başucalığı gətirən, qürur
və iftixar mənbəyimiz olan şəxsiyyətlərdir. Elə götürək,
aprelin 9‐da ili tamam olacaq İmamverdi müəllimi. Bölgə‐
lərdə ədəbi həyatın yaranmasında müstəsna xidmətləri
olan İmamverdi müəllim bir nümunə məktəbi idi. O,
Nefçalada yaşayır, orada yazıb‐yaradırdı. Səməd Vur‐
ğun, Rəsul Rza, Süleyman Rəhimov, Mir Cəlal Paşayev,
İlyas Әfəndiyev, Bəkir Nəbiyev, Bəxtiyar Vahabzadə,
Әliağa Kürçaylı, Әlövsət Quliyev, Qabil və başqaları ilə
dostluq edirdi. Böyük yaradan ona elə qeyri‐adi xasiyyət
bəxş etmişdi ki, özündən yaşca çox kiçik olan yaradıcı
adamlarla da dostluq edə bilirdi. Onun Anar, Elçin, Zə‐
limxan Yaqub və başqaları ilə dostluğuna yaxşı mənada
________________
*Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 8 aprel 2017.
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həsəd aparmaq olardı. İmamverdi müəllimlə mən də
dostluq edirdim. Tez‐tez məktublaşardıq.
Dostluğumuz 1994‐cü ildə Füzulinin anadan olma‐
sının 500 illik yubileyinə – İraqa avtobusla birgə gedib‐
gələndə daha da möhkəmləndi.
Sonralar bu böyük şəxsiyyətin 70, 75, 80 illik yubi‐
leylərində iştirak etdim. Demək olar ki, hər il may ayı‐
nın 1‐də onu ziyarət edirdim. Söhbətlərindən və avto‐
qrafla yazılmış dahi şəxsiyyətlərin əsərləri toplanmış
kitabxanasından, tarixi şəxsiyyətlərlə çəkilmiş, səliqə
ilə sahmana salınmış albomlardan, saralmış şəkillərə
baxmaqdan doymaq olmurdu.
Deyirlər ki, insan qocalanda dəyişir, bəzən uşağa
dönür. 2015‐ci il may ayının 1‐də (alimin ölümünə bir
il qalmış) professor Şirindil Alışanovla İmamverdi
müəllimi ziyarət etdik. Onun müdrikliyi, təfəkkürü,
yaddaşı, ədəbiyyatımıza, insanlara olan məhəbbəti bi‐
zi heyran qoydu.
Dünyasını dəyişən dostlarından danışarkən kövrəl‐
di. Xeyli susdu. Xəyal onu qanadları üstünə alıb əlçat‐
maz, ünyetməz görüşlərdə, məclislərdə onlarla birgə
keçirdiyi xoşbəxt günlərə aparmışdı. Gah gülümsəyir,
gah da qəm, qüssə, kədərə qərq olurdu.
İmamverdi müəllim həddən artıq sadə və ləyaqətli
adam idi. İddiasız və təmənnasız yaşamağı bacarırdı.
Yuxarıda bu müdrik və təmənnasız insanın halal süfrə‐
sindən təam nuş edən, xalqın böyük hörmətini qazanan
bəzi şəxsiyyətlərin adını çəkdim. Vəli Axundov, Kam‐
ran Hüseynov, Mustafa bəy Topçubaşov, Yusif Məm‐
mədəliyev, Həsən Әliyev, Fərəməz Maqsudov və başqa
görkəmli şəxsiyyətlər də onun ziyarətgaha çevrilmiş bir‐
mərtəbəli, indi də olduğu kimi qalan sadə evində olub,
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bəzisi, hətta bu evdə gecələyib də. Bu qədər böyük əla‐
qəsi olan İmamverdi müəllimin bircə kəlməsi bəs edər‐
di ki, o adi evin yerində ikimərtəbəli saray ucaldılsın.
Onda İmamverdi müəllim İmamverdi müəllim olmaz‐
dı. O ikimərtəbəli ev ziyarətgaha çevrilməzdi. İmam‐
verdi müəllimin təmənnasızlığını bilməsəydilər, onun
sadə evinə gəlməz, halal süfrəsinə əl uzatmazdılar. Yax‐
şı bilirdilər ki, İmamverdi müəllim ləyaqətli adamdır.
Әn böyük var‐dövlət isə ləyaqət və vicdandır. Həyatda
hər şeyi qazanmaq və xərcləmək olar, qazanırsan xərc‐
ləmək üçün. Ləyaqət və vicdan da həyatda qazanılır. La‐
kin ömür boyu onun qədrini bilməli, xərcləməməlisən.
İmamverdi müəllim ömrü boyu qazandığı ləyaqət,
hörmət və ehtiramı xərcləmədi. Bunun onun dünyasını
dəyişdiyi gün şahidi oldum. Səhər saat 8 raddələrində
prof. Şirindil Alışanov telefon açıb İmamverdi müəlli‐
min vəfat etdiyini xəbər verdi. Saat 11‐də artıq Neftçala‐
da idik... İmamverdi müəllimi son mənzilə yola salma‐
ğa gələnlərin sayı‐hesabı yox idi. Qonşu rayonların və‐
zifəli şəxsləri, ağsaqqallar, millət vəkilləri daxil olmaqla
qəbiristanlığa getdik. Millət vəkili Arif Rəhimzadə və
başqa neçə‐neçə ağsaqqal, elm adamı çıxış edərək İmam‐
verdi müəllimin ömür yolundan, elmindən, ağsaqqallı‐
ğından, ləyaqətindən söz açdılar. Ürəyim qürurla dol‐
du. Öz‐özümə dedim ki, ləyaqətli adamı elə belə ləya‐
qətlə yola salarlar. Onu da dərk etdim ki, niyə Neftçala
deyəndə İmamverdi müəllim, İmamverdi Әbilov de‐
yəndə Neftçala göz önünə gəlirmiş. Sabah – aprelin
9‐da böyük iman və inam sahibi İmamverdi müəllimin
şəxsiyyət və sənət heyranları ilə birgə ziyarətinə gedə‐
cək, pak ruhuna dualar oxuyacağıq. Allah İmamverdi
müəllimə rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun.
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NӘSİMİNİN HӘYATINA
DAİR BӘZİ MӘQAMLAR*
İki il aramsız olaraq üzərində işlədiyim Nəsiminin «İ‐
raq Divanı»nın çapından illər keçsə də (Bakı, 1987, 334
səh.), Azərbaycan ədəbi dili və bədii fikrinin ən böyük us‐
tadlarından biri – Nəsiminin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı
bəzi məqamlar qəlbimə və beynimə rahatlıq vermir. Son
zamanlar əldə edilən yeni materiallar tərəddüd və şübhə‐
lərimə son qoyacaq tutarlı faktlar olmaq baxımından
inandırıcı görünür. S.Mümtazdan başlayaraq tədqiqatçı‐
larımız göstərirlər ki, şair Nəsimi təxəllüsünü Nəiminin
təxəllüsü ilə həmahəng səslənsin deyə qəbul etmişdir.
Lakin bu ehtimalı təsdiqləyən elə bir sübut yoxdur. Әk‐
sinə, şairin doğum yeri başqa fikir irəli sürməyə imkan
verir. S.Mümtaz, akademik H.Araslı, AMEA‐nın müxbir
üzvü Ә.Səfərli, fil.e.n. S.Şıxıyeva və əcnəbi nəsimişünas‐
lar müxtəlif mənbələrə əsaslanaraq şairin İraqda türkman‐
lar (azərbaycanlılar) yaşayan Kifri qəzasının Nəsim kən‐
dində, Diyarbəkirdə (Türkiyə), Təbrizdə, Şirazda, Şama‐
xıda və ya Bakıda doğulduğundan söz açmışlar.
Bizə qalırsa, şairin Nəsim kəndində anadan olması
və Nəsimi nisbəsini buradan götürməsi ehtimalı daha
inandırıcıdır. Çünki keçmişdə (indinin özündə də) şair‐
lərin anadan olduğu yeri nisbə kimi götürməsi dəbdə
olub. Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Arif Әrdəbili,
Füzuli Bağdadi və b.
________________
* Bax: Nəsimi – 600. Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutu. III Beynəlxalq
Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2017, s.52‐55.
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Nəsimişünas S.Şıxıyevanın doğru olaraq qeyd etdi‐
yi kimi, Lətifi Qəstəmonlunun (Təzkireyi Lətifi, hicri
1314‐cü il) əsərindən etibarən bir sıra təzkirə və araş‐
dırmalarda Nəsiminin Bağdad yaxınlığında Nəsim kən‐
dindən olması fikri qətiyyətlə irəli sürülmüşdür. Həqi‐
qətən də, görkəmli iraqlı alim Abbas Әzzavi, İraq‐
türkman alimləri İbrahim Daquqi, Ә.Bəndəroğlu, türk
alimləri K.Kürçüoğlu, H.Qınalızadə, Nəsiminin fars
divanının tədqiqatçısı Y.Pəndari və başqaları şairin
İraq türkmanlarından olduğunu göstərmişlər.
Şairin İraqda – Nəsim kəndində anadan olduğunu
söyləsək də, onun valideynlərinin İraqa Təbrizdən
köçməsini, sonralar şairin Şamaxıya gəlməsini və ora‐
da yaşamasını da istisna etmirik. Әksinə, bunu ehtimal
etməyə imkan verən faktlar da mövcuddur. Әbülqazi
Bahadır xan yazır ki, Salur Qazan xanın hakimiyyəti
dövründə (1295‐1304) paytaxtı Təbriz olan Elxanilər
dövləti güclənmişdi. Lakin Şahməliyin darmadağın
edildiyi vaxt Dinli bəyin başçılığı ilə Salur eli İraqa yol‐
landı; onlar orada çox illər yaşayandan sonra, onların
arasında Oğurcik adlı bir alicənab igid peyda oldu... O
zamanlar İraqda köçəri xalq – Bayandur eli vardı.*
Oğurcik alp Bayandur bəyin buyruğuna baxmadı.
Bayandur bəy Oğurciyə qarşı qəzəbləndi. Oğurciyin ba‐
yandurlarla döyüşməyə gücü yox idi. Min evlik eli ilə o,
İraqdan qaçdı və Şamaxıya gəldi; doqquz yüz ev salur‐
lu, yüz ev – qarqınlı idi. O, orada yerləşmək istədi.**
________________
* Şah İsmayıl oğlu Təhmasibə vəsiyyət eləyəndə qeyd etmişdi ki, sə‐
fəvilər Bayandurların və Ağqoyunluların birbaşa varisləridirlər (bax:
Yunus Oğuz. «Təhmasib şah». Bakı, 2009, s.62).
** Әbülqazi Bahadır xan. Şəcərei‐Tərakimə (Türkmənlərin soy kita‐
bı). Rus dilindən tərcümə edən İ.M.Osmanlı. Bakı, 2002, s.96‐99.
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Nəsimi zəngin irs qoyub getmişdir. Onun Azərbay‐
can və fars dillərində divanları vardır. Elm aləminə
onun ərəbcə şeirləri də məlumdur.
Həsənoğludan az sonra yazıb‐yaradan, Qazi Bürha‐
nəddinin (1344‐1398) müasiri, heyrətamiz poeziyası ilə
dövründən çox yüksəkdə duran şair Nəsimidir. Azər‐
baycan dilində fəlsəfi qəzəlin banisi, aşıq yaradıcılığı‐
nın «Әlif lam və tərs əlifba», «Deyişmə», «Bağlama»,
«Qıfılbənd» kimi janrlarının çiçəklənməsinə təkan ve‐
rən, ədəbi‐bədii kamilliyinə görə özündən sonrakı bir
çox şairlərə örnək olan Nəsimi poeziyasının belə füsun‐
kar yaranmasına qədər anadilli poeziyamız, şübhəsiz,
bir təkamül yolu keçməli idi.
Söhbət açmaq istədiyimiz əsas məqamlardan biri
də Nəsiminin edamı ilə bağlıdır.
Demək lazımdır ki, Orta əsrlərdə açıq fikirli adamları
dini ittihamlarla məhv etmək geniş yayılmışdı. Avropa‐
da inkvizisiya daha amansız idi. Məlum olduğu kimi,
XIII əsrin əvvəllərindən öz düşmənləri ilə mübarizə apar‐
maq üçün katolik kilsəsi məhkəmə‐polis təşkilatı yarat‐
mışdı. İnsanları diri‐diri tonqalda yandırmaq, dar ağa‐
cından asmaq, başlarını bədənlərindən ayırmaq adi hal
almışdı. Din xadimlərinə, dövlətin siyasətinə qarşı çı‐
xanları ölüm gözləyirdi. Bu, İslam aləmində də belə idi.
Bu baxımdan, dövrləri ilə müxalifətdə olan şairlərin, o
cümlədən də «ağalar və qullar dünyası»nın əksliklərini
bədii sözün qüdrəti ilə aşkarlayan, məslək mücahidi Nə‐
siminin aqibəti, qismət payı işgəncəli ölüm olmuşdur.
Lakin elə buradaca qeyd edək ki, Nəsiminin diri‐diri
dərisinin soyulması fikri həqiqətdən uzaqdır. Nəsimi‐
nin müasiri İbn Həcər Әsqəlani (1372‐1449) «Әnba əl‐
ğumr biənba əl‐ümr» əsərində yazmışdır: «Onun başını
344

kəsib dərisini soydular və cəsədini çarmıxa çəkdilər»
(sitat akad. Ziya Bünyadovun «Nəsiminin məhkəməsi
və qətli» məqaləsindən götürülmüşdür). İbn Həcər əl‐
Әsqəlanidən sonra yaşayan Şəmsəddin Səxavi (1427‐
1497) və İbn əl‐Həmbəli də eyni fikirdə olmuşlar.
Nəsiminin İraq Divan nüsxəsi üzərində tədqiqat
apararkən qəribə bir mənzərənin şahidi olduq. Divan
nüsxəsində yer alan şeirlərin üçdə bir hissəsindən ço‐
xu Yaradanın, İslam dininin, peyğəmbərimizin və baş‐
qa müqəddəslərin tərənnümünə həsr olunub.
Nəsiminin poetik hünərinin əsasında şairin Allaha
və onun qüdrətinə misilsiz, səmimi iman və inamı du‐
rur. Onun təfəkkürünü işıqlandıran və aydınlaşdıran
bir iman, Allaha nəhayətsiz və şəriksiz sevgidir. Alla‐
ha sevgisi Nəsimi üçün hər şeydir. Bu isə şairin ölümünə
fitva verilməsinin mahiyyətini xeyli asanlaşdırır. «Nə‐
siminin din əleyhinə şeirlərinə və dini əqidəsinə görə
təqsirli bilib edam etmişlər» – fikrini alt‐üst edir.
Suriyalı tədqiqatçı Bəkir ən‐Nasir və başqaları Nə‐
siminin edamı ilə bağlı müəyyən faktlar üzə çıxarmış‐
lar. O dövrün ərəb tarixçilərinin Nəsiminin məhkəmə‐
sinə dair diqqətəlayiq qeydləri vardır. Әrəb tarixçisi
Məhəmməd Rağıb Mahmud bin Haşim ət‐Təbbah göstə‐
rir ki, bəzi ağılsızlar Nəsimini dönük, zindiq və mülhid
adlandırırdılar. Onları kimsə yoldan çıxarmışdı.
Bu bir həqiqətdir ki, o vaxt azad fikirli adamları xal‐
qın gözündən salmaq və öz istəklərinə nail olmaq üçün
kafir, dönük damğası ilə damğalamaq ən münasib va‐
sitə olub. Hadisələrin gedişi göstərir ki, Nəsimini də
bu yolla aradan götürmək qərara alınıbmış. Şairin məh‐
kəməsi Hələbin şeyxi, naibi və qazılar qazısının və rəs‐
mi qəbul olunmuş məzhəblərin (hənəfilik, malikilik,
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şafilik, hənbəlilik) dördünün də nümayəndələrinin iş‐
tirakı ilə keçirilib. İttiham ilə hənəfilərin qazılar qazısı
İbn əş‐Şənqaşı çıxış edib. Hələbin naibi Yəşbək üzünü
Nəsimiyə tutaraq: «Deyilənləri inkar edə bilməsən, sə‐
ni öldürəcəm» – deyir.
Bu sözləri eşitcək İbn əş‐Şənqaşi Yəşbəkin məkrli
niyyətini anlayır və ittihamdan imtina edir.
Hənbəlilər şeyxi Şinabəddin ibn Hilal məhkəmənin
pozulduğunu görərək malikilərin qazısı Fətxəddindən
yuxarı başa keçir, Nəsiminin öldürülməsi barədə yazı‐
lı fitva verir və Nəsiminin tövbəsinin qəbul olunmaya‐
cağını qeyd edir. Nəsimi «kəlmeyi‐şəhadət» alıb deyi‐
lənləri rədd edir. Məclisdə əyləşən din xadimləri qazı
və alimlər fitva ilə tanış olduqdan sonra onun əsassız
olduğunu və güman ki, şairin bənzərsiz dini şeirlərini
nəzərə alaraq fitvanı qəbul etməyiblər. Qazılar qazısı
Fətxəddin Şihabəddinə deyib: «Qazı və üləmalar sə‐
ninlə razı olmadığı halda, mən sənin sözünlə durub
ona necə ölüm kəsə bilərəm?»*
Vəziyyətin başqa məcraya döndüyünü görən Hələb
canişini Yəşbək tez sözə qarışıb: «Sultan nəticəni ona
bildirməyi, Nəsimi haqqında veriləcək göstərişi gözlə‐
məyi əmr etdi».**
Suriyalı tədqiqatçı Bəkir ən‐Nasirin göstərdiyi ki‐
mi, Şeyx Kamil əl‐İzzinin Hələbin tarixindən bəhs edən
çox böyük həcmli «Nəhr əz‐zəhəb» («Qızıl çayı») əsə‐
rində də Nəsiminin həyatı və məhkəməsi barədə qiy‐
mətli məlumat vardır. Әsərin III cildində oxumaq olar:
________________
* Ziya Bünyadov. Nəsiminin məhkəməsi və qətli. Bax: «Әdəbiyyat
və incəsənət» qəzeti, 19 sentyabr 1980.
** Ә.Səfərli. X.Yusifov. Qədim və Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyya‐
tı. Bakı, 1982, s.193.
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«Әmir Yəşbək hər dörd məzhəbin qazılarından tələb
etmişdi ki, Nəsimini ölümə məhkum etsinlər. Baş qazı:
«Nəsimi Әmirin istəyinə əsasən mühakimə olunur» –
desə də, qazılar və üləmalar şairin küfrdə təqsirləndi‐
rilməsi barədə qərara gələ bilməyiblər».*
* * *
Məclis dağılıb. Misirdən – Sultan Müəyyəddən ca‐
vab gələnə qədər şairi zindanda saxlayıblar.
Çox keçmir ki, sultan Müəyyəddən əmr gəlir. Әmrə
əsasən, yuxarıda göstərdiyimiz kimi, şairin başını kə‐
sib dərisini soyaraq cəsədini çarmıxa çəkirlər. Әmrdə
xüsusi vurğulanırdı: «Carçı car çəksin. Hələbdə yeddi
gün göstərilsin. Sonra da əl‐ayağı kəsilsin, bir parçası
Zülqədər oğlu Әlibəyə, qardaşı Nəsirəddin və Osman
Qarayölükə göndərilsin; çünki Nəsimi onların inancla‐
rını (etiqadlarını) pozmuşdur (yoldan azdırmışdır –
Q.P.). Bunun üzərinə Nəsimi öldürülür».**
Guya onları Nəsimi yoldan çıxarmışdı. Həqiqət na‐
minə deməliyik ki, Nəsimi Ağqoyunlu və Qaraqoyun‐
luların yeritdiyi siyasəti dəstəkləyirdi. Sultan Müəy‐
yəd isə Nəsiminin xalq arasında böyük nüfuza malik
olmasından xəbərdar idi. Yaxşı bilirdi ki, Hələbdə hüru‐
fiyyə məzhəbinin şeyxi kimi Nəsiminin sərəncamları
yerinə yetirilir.
Әrəb tarixçisi Abbas Әzzavi «Tarix‐İraq beynə ixti‐
laleyn» (Bağdad, 1973) əsərində Nəsiminin şəxsiyyəti,
fikir tarixində yeri və s. ilə bağlı yazmışdır: «Nəsimi‐
________________
* Bəkir ən‐Nasir. İmadəddin Nəsimi. «Azərbaycan» jurnalı, №9,
1987, s.170.
** Ә.Səfərli. X.Yusifov. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyya‐
tı. Bakı, 1982, s.193.
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nin təhlükəsi artmışdı, səsi ucalmış, ona uyanlar ço‐
xalmışdı. Təriqətinin genişlənməsi qorxusu aləmi
bürümüşdü. Şairlik gücü ilə təbliğat aparması, müha‐
kimə olunmasına yol açmışdı. Aşqın və daşqın sözləri
ilə islam etiqadını cığırından çıxardığı anlaşılırdı...
Gözəl bədii üslubu ilə dinləyiciləri sarsıdırdı. O, ya‐
man cəsur bir şair idi».*
Sultan Müəyyəd, güman ki, Türkiyənin lap sərhə‐
dində olan Hələbdə Nəsiminin türkmanları (o vaxt Şam‐
la Hələb arasında Qara Türkman xanlığı vardı – Q.P.)
ona qarşı qaldıracağından çəkinib. Onun Nəsimini ara‐
dan götürməyə rəvac verməsi, bəlkə də, bu xofla bağlı
ol muş dur. La kin Sul tan Müəy yə din əm rin dən
göründüyü kimi, Nəsimi dinə qarşı təqsirli bilinərək
öldürülməyib. Sultan Müəyyəd Hələb şeyxi, qazılar və
din xadimlərinin rəyini qulaqardına vura bilməzdi.
Onlar Nəsimini dinə qarşı çıxmaqda təqsirli bilməmiş‐
dilər. Belə olan halda, Sultan Müəyyəd əsl həqiqəti aç‐
malı olmuşdu. Onu Әlibəyi, qardaşı Nəsirəddini, Os‐
man Qarayölükü yoldan çıxarmaqda, osmanlılarla on‐
ların arasında düşmənçilik toxumu səpməkdə təqsirli
bilərək edamına göstəriş vermişdi.
Nəsimi dini əqidəsinə görə edam edilsəydi, İslamın
ilk illərindən üzərində bərqərar olduğu dayaqlarından
birində – Suriyada məsciddə dəfn olunmazdı. Burada
Nəsimiyə məqbərə tikilməzdi. Türbəsi hələ orta əsrlər‐
dən ziyarətgaha çevrilməzdi. Bəkir ən‐Nasirin göstər‐
diyi kimi, divarlarda Nəsimi sənətini əks etdirən Azər‐
baycan və ərəb dillərində kitabələr və şeirlər yazılmış
________________
* Әlyar Səfərli. Xəlil Yusifov. Әdəbiyyat. IX sinif üçün dərslik. Bakı,
1979, s.159.
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lövhələr asılmazdı. Həmin lövhələrin birinin üzərində
aşağıdakıları yazmağa cürət etməzdilər:
Әgər qəlbində sıxıntı hiss etsən,
Onu Nəsiminin nəfəsi ilə müalicə et.
Və orda, içərisində Nəsiminin sirləri olan
Şərəfli (yerin) mənzərəsini müşahidə et.*
Yada salsaq ki, XIX əsrin ikinci yarısında böyük mü‐
təfəkkir M.F.Axundov ərəb əlifbasından latın qrafikası‐
na keçilməsinə cəhd göstərdiyinə görə dünyasını dəyiş‐
dikdən sonra qəbrinə dəfələrlə təcvüz edilmişdi, nəşinin
müsəlman qəbiristanlığından çıxarılmasına çalışmışdı‐
lar, məsələyə tam aydınlıq gələr.
Nəsiminin Hələbdə adına küçə qoyulması, hələ XVII
əsrdə Hələbi ziyarət edən türk səyyah‐alimi Övliya
Çələbinin onu Şeyx Nəsimi adlandırması, Hələbdə Nə‐
simi təkyəsinin olmasından söz açması, təkyənin bu
günə qədər mövcud olması, Xalq şairi Rəsul Rzanın
Hələbdə onun Divan nüsxəsini üzə çıxarması, Nəsimi‐
nin soykökünün – şəcərəsinin Hələbdə zəmanəmizə
qədər davam etməsi çox mətləblərdən söz açır, şairin
mühiti, həyat və yaradıcılığına yeni dəyərlər prizma‐
sından baxmaq zərurətini ortaya qoyur.
Burada kimin nə qədər iş görəcəyi fərq etməz. Nəsi‐
mi elə bir zirvə, elə bir möhtəşəm abidədir ki, Rəsul Rza
demiş, onun daha gözəl, daha dəqiq, uzunömürlü ya‐
ranmasında bir kərpic qoyanın da, yüz kərpic qoyanın
da zəhməti hörmət və təqdirlə yad edilməlidir.
________________
* Bəkir ən‐Nasir. İmadəddin Nəsimi. «Azərbaycan» jurnalı, №9,
1987, s.169‐170.
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DÖZMӘK OLMUR AYRILIĞA*
Şair Rasim Kərimlinin ölümündən xeyli keçsə də
unudulmur. Sözlərinə yazılmış «Səndən savayı», «Bi‐
ləydim kaş», «Bir qız bir oğlanındır», «Sənsiz», «Min
yaşasın», «Axtarıram səni», «Qurban olum», «Deyiş‐
mə» kimi bir çox mahnıları el şənliklərində, toylarda,
hətta muğam müsabiqələrində oxunur. Həmin nəğ‐
mələri oxuyanlar arasında Xalq artistləri Әlibala Məm‐
mədov və Asif Babayev, Teymur Mustafayev, Nazpəri
Dostəliyeva, Zümrüd Məmmədova, Təhmiraz, dünya‐
sını dəyişmiş Mayis Salmanov, Mayis Məmmədov və
bir çox başqaları vardır.
Cəmi beş yaş fərqlə bir kənddə – Tovuz rayonunun
Düzqırıxlı kəndində boya‐başa çatdığımız şairin yox‐
luğunu ürək ağrısı ilə xatırlayıram. Rasim yaradıcılığı‐
nın çiçəkləndiyi bir dövrdə dünyasını dəyişdi.
Şairin «Dostluq ilk sözümdür» (1969), «Şəfqət bula‐
ğım» (1975), «Dünya mərdlər dünyasıdı» (1979), «Bi‐
ləydin kaş» (1983), «İntizarda qoyma məni» (1991)
və s. kitablarını vərəqlədikcə ayrılığın nə olduğunu
dərindən dərk etmədiyimiz illər göz önünə gəlir.
Rasim Kərimli xalq ruhunda yazan, xalqın qəlbinə
yol tapan, sevilən şairlərdən idi. Hələ orta məktəbdə
oxuyarkən şeir yazırdı. Bakı Dövlət Universitetinin fi‐
lologiya fakültəsində oxuyarkən artıq respublika mət‐
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 29.04.2017.
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buatında çap olunurdu. Ulu öndərimiz Heydər Әliye‐
vin üç dəfə Respublika Üzümçülərinin zona müşavirə‐
sini keçirdiyi Düzqırıxlı kəndindən görkəmli alimlər,
Sosialist Әməyi Qəhrəmanları, ictimai xadimlər, millət
vəkili çıxıb. Lakin o, bu kənddən çıxan və xalq tərəfin‐
dən etiraf edilən, Yazıçılar Birliyinə üzv seçilən yeganə
şairdir. Yeri gəlmişkən, Birliyə hər ikimiz 1989‐cu ildə
seçilmişdik. Neçə‐neçə kitabı çıxan, xalq arasında sevi‐
lən şairin Birliyə vaxtında üzv olmasını mümkünsüz
edən, onun sovet quruluşunu, sovet həyat tərzini sati‐
rik şeirlərində açıq‐aşkar tənqid etməsi olmuşdu.
Rasimin yaradıcılığı Vaqif, Səməd Vurğun, Osman
Sarıvəlli, Hüseyn Arif ruhu, folklor və aşıq yaradıcılığı
ilə qaynayıb‐qarışırdı. Bu, təsadüfi deyildir.
Uşaqlıqdan qonşuları Aşıq Nağının yanında (Azər‐
baycan radiosunda qızıl fondda saxlanılan «Yarın bağça‐
sında üç gül açıbdır» mahnısı onun ifasında lentə alınıb)
aşıq havalarını və el şairlərinin şeirlərini əzbər öyrənməsi
onun gələcək yaradıcılığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
etmişdi. Bu təsir o qədər güclü olmuşdur ki, həyatı boyu
saz‐söz adamlarının cazibəsindən kənara çıxa bilməmiş‐
dir. Keçən əsrin ortalarında aşıqlar şəhərə müəyyən müna‐
sibətlə gəlirdilər. Və mütləq səhər‐səhər qatardan düşən‐
də Rasim Kərimlinin evinə gələrdilər. Təkcə ona görə
yox ki, şair dəmiryol vağzalının lap yaxınlığında, indiki
Süleyman Rəhimov küçəsində yaşayırdı. Bir də ona görə
ki, Rasimlə dostluq edirdilər. Ona baş çəkənlər arasında
ürək və yaradıcılıq dostları Hüseyn Saraçlı, Әmrah, Ka‐
mandar, Mikayıl Azaflı, Әkbər, İmran, Xanlar, Әlixan,
Әli kimi xalq arasında şöhrət tapmış aşıqlar vardı.
Şairin həyat yoldaşı Zəminə xanımın obrazlı şəkil‐
də dediyi kimi, evləri hələ o vaxtlar mövcud olmayan
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Aşıqlar Birliyinin filialı idi (Aşıqlar Birliyi sonralar
1982‐ci ildə yaranmışdı).
Tənqidçi Bəsti Әlibəyli təsadüfi yazmır: «Ötən əsrin
50‐ci illərində poeziyamıza üç tovuzlu şair gəldi: Ra‐
sim Kərimli, Məstan Günər və Məmməd İsmayıl...
Zəngin ənənələri olan Tovuz aşıq məktəbinin təsi‐
rindən çıxa bilməyən Rasim Kərimli xanəndələrin, aşıq‐
ların oxuduğu bir çox mahnıların şeirlərinin müəllifi
kimi populyarlaşdı. Eldən gəldi – elə qarışdı».
Şairin yaradıcılıq diapazonu geniş idi. Bunu onun
ölümündən sonra şair Bağman Babanın tərtib etdiyi,
mənim redaktorluğum və geniş önsözümlə, millət və‐
kili Qənirə Paşayevanın maddi dəstəyi ilə çap olunan
«Dözmək olmur ayrılığa» («Nurlan», 2009, 448 səh.)
kitabından da görmək olur. Şairin poetik irsini aşağı‐
dakı kimi qruplaşdırmaq olar: «Gəraylılar», «Qoşma‐
lar», «Satirik şeirlər», «Təmsillər», «İthaflar», «Dördlüklər»,
«Nəzirələr», «Bayatılar». Bundan başqa, şairin Aşıq
Әdalətə həsr etdiyi «Elə çaldın» və görkəmli kaman
ustası Habil Әliyevə ithaf etdiyi «Kaman dindi» lirik
poemaları vardır. Şair, eləcə də İ.Nəsimi, M.Füzuli,
M.Ә.Sabir, Səməd Vurğun, Rübabə Muradova, Zey‐
nəb Xanlarova, tarzən Ramiz Quliyev, professorlardan
Qoşqar Әhmədov, Həbib Şirinov, Bəşir Әhmədov, Ca‐
mal Mustafayev və başqalarına şeirlər həsr etmişdir.
Şairin poeziyası istər lirik olsun, istər satirik, istərsə
də ictimai‐siyasi, fəlsəfi olsun, aydın və qəlbəyatandır.
Rasim Kərimli poeziyasına məqalələr həsr etdiyim‐
dən, yaradıcılığını təhlil süzgəcindən keçirdiyimdən,
burada əsasən satirik şeirlərinə daha çox yer verməklə
bəzi şeirlərini oxuculara təqdim etməklə kifayətlənirəm.
Qoy poeziyasevərlər onları özləri qiymətləndirsinlər.
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QAR YAĞIR
Sevinclə gözlərmiş qarı babalar,
Demişlər: «Әkinin yorğanıdır qar».
Hər nemət gözəldir, öz ölçüsü var,
Balı da çox yesən yandırıb‐yaxır,
Arana qar yağır, dağa qar yağır.
Bildirir aləmə qış öz dadını,
Sulara buzlarla yazır adını.
Kürklülər dördnala çapır atını,
Kürksüzlər qəlbində ildırım çaxır,
Arana qar yağır, dağa qar yağır.
Piylənmək gör necə haraya çatır,
Ayılar dünyadan bixəbər yatır.
Alçacıq yuvalar qar altda batır,
Dərd varmı yuvasız qalmaqdan ağır?
Arana qar yağır, dağa qar yağır.
Vermir heç bir ara elə ələyir,
Kövrək budaqları yamanca əyir.
Tikan da ağ geyir, gül də ağ geyir,
Hər yerə, hər şeyə bir gözlə baxır,
Arana qar yağır, dağa qar yağır.

EVİN ÇIRAĞI
Bu şeir qadınlara həsr olunub
Evə qayıdanda hər axşam çağı,
Elə ki görürəm işığım yanır.
Bilirəm evdədir evin çırağı,
Gözüm də, könlüm də nura boyanır.
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İşıq gəlməyəndə pəncərələrdən,
Qəlbimdə parlayan işıq da sönür.
Evə yaxınlaşmaq istəmirəm mən,
Hər yan gözlərimdə zülmətə dönür.
Heç əskik olmasın evin çırağı,
O, qəlbə dayaqdır, o, ömrə keşik.
Çəkmişəm qəhrini çıraqsızlığın,
Çıraqsız olmasın bir ev, bir eşik.

SӘNDӘN SAVAYI
Məftunu olmayıb könlüm heç kəsin,
Ay xumar baxışlım, səndən savayı.
Sığındım eşqinə bir pay görmədim,
Dumandan savayı, çəndən savayı.
Qaytar eşq havası çalan günləri,
Ağlımı başımdan alan günləri.
Ömürdən saymıram qalan günləri,
Oduna yandığım gündən savayı.
Hanı sədasına uçduğum o səs,
Dərdə düşməyənlər dərdimi bilməz.
Tərk etdin Rasimi, demədinmi bəs,
Yoxdur bir kimsəsi məndən savayı?

354

NӘ FAYDA
Elinə, gününə yanmayan bir kəs
Tutaq ki, sultandı, xandı, nə fayda?
Gənclikdə özünü xar eyləyənlər
Çallaşan vaxtında qandı, nə fayda?
Yeri ayrıcadır dünya üzündə,
Qəlbi xainin də, könlü düzün də.
Hamının əksi var elin gözündə,
Alçaqlar adını dandı, nə fayda?
Rasiməm dar gündə insana dayaq,
İnamın yoxdursa, imtahan et, bax.
Zülmət gecələrdə yanmayan çıraq
Günəşli günlərdə yandı, nə fayda?

OLMUR
Çağlamaq eşqiylə coşur ürəyim,
Hər yanı bənd alıb çağlamaq olmur.
Qeyrətsiz deyirlər ağlayan kəsə,
Dərd deşir sinəmi ağlamaq olmur.
Alçaqlar ucalıb, ucalar enib,
Məhəbbət məhv olub, sədaqət sönüb.
Hamı ac aslana, ac qurda dönüb,
Heç kimə etibar bağlamaq olmur.
Qanqaldan qiymətsiz olub qızılgül,
Sərçənin əlinə su tökür bülbül.
Bu dərddən od tutub alışır könül,
Haqsızı haqq ilə dağlamaq olmur.
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Köpəklər qurdlarla aşnalıq qatıb,
Sürünü dəyərə‐dəyməzə satıb.
Tülkülər, çaqqallar o qədər artıb,
Bir toyuq, bir cücə saxlamaq olmur.
Rasim, öz piltəsi əridər şamı,
Saxlasa qabığı saxlar badamı.
Qanmazlar bir kökə salır adamı,
Әllicə yaşı da haqlamaq olmur.

VERİLMӘDİ
Yetirin ərzimi naşı təbibə,
Deyin ki, dərmanım düz verilmədi.
Sərraflar əlindən düşməyən zərə
Misgər bazarında üz verilmədi.
İstəsən qəlbinə nur ələsin dağ,
Zirvəyə qartalın gözləriylə bax.
Günəşin nurunu sevməz yapalaq,
Bayquşa əzəldən göz verilmədi.
Rasim, tək olanda hünər də laldı,
Yalqızın taleyi gümana qaldı.
Qarğa qarıldadı, mükafat aldı,
Biçarə bülbülə söz verilmədi...
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Rəsul Rzanın doğum gününə
TALEYİMDӘ MÜSTӘSNA ROL OYNAYAN
İKİ ŞӘXSİYYӘTDӘN BİRİ*
Dillər İnstitutunun İngilis‐Azərbaycan dilləri fakül‐
təsində oxuyurdum.
Rus və ingilis dillərini yaxşı bilən tələbələri seçib bir il
sonra xaricdə tərcüməçi işləməyə göndərəcəkdilər. Biz üç
tələbə dost İndoneziyanı seçmişdik. Bir gün M.F.Axun‐
dov adına Milli kitabxanamızda oturub İndoneziyanın
tarixi, mədəniyyəti və adət‐ənənələrinə dair materiallar‐
la tanış olurdum. Kitabxanada hamı Rəsul Rza, Bəxtiyar
Vahabzadə və Qasım Qasımzadənin İraqa səfərindən və
Rəsul Rzanın «Azərbaycan jurnalı»nda çıxan «Uzaq ellə‐
rin yaxın töhfələri» məqaləsindən danışırdı. Məqaləni
oxudum və ilk dəfə İraqda dili dilimizdən olan «türkman»
adlandırılan azərbaycanlıların yaşadığını, xoyratlarının
bayatılarımızdan fərqlənmədiyini öyrəndim. Füzuli möhnə‐
tini duydum. Nazirliyə qaçaraq israrla xahiş etdim ki,
məni İraq Respublikasına göndərsinlər. Bəxt üzümə
güldü, məni İraqa göndərdilər.
Әgər Rəsul Rzanın «Uzaq ellərin yaxın töhfələri»
məqaləsini oxumasaydım, tələbə dostlarım Qəzənfər
Məmmədov və mərhum Zöhrab Әliyev kimi İndone‐
ziyaya gedəcəkdim. Altı aydan sonra orada çevriliş
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti» və «525‐ci qəzet», 13.05.2017.
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baş verəndə onlar kimi kor‐peşman vətənə qayıdacaq‐
dım. Mən isə vətənə altı ildən sonra kərküklülərin zən‐
gin ləhcə və folklor xəzinəsilə döndüm.
Şairi ilk dəfə gördüyümü xoş məramla xatırlayı‐
ram. Elmə, biliyə, ədəbiyyata böyük maraq göstərilən
XX əsrin ikinci yarısının 60‐cı ili idi. İnstitutumuzda
görkəmli ədibimiz Süleyman Rəhimovun 60 illik yubi‐
leyi təntənə ilə keçirilirdi. Tələbələr adından çıxış et‐
mək mənə həvalə olunmuşdu. «Saçlı» romanının ilk
çap tarixi üstündə Nəbi Xəzri ilə mübahisəm düşdü.
Mən romanın ilk çapının 1944‐cü ildə, Nəbi Xəzri isə
1948‐ci ildə işıq üzü gördüyünü deyirdi. İndiki kimi
yadımdadır, Süleyman müəllim dedi ki, «Nəbi, sənin
Moskvada, Leninqradda başın oxumağa qarışmışdı. O
balam düz deyir». Qalib kimi qürrələndim. Rəsul Rza
«Bu oğlandan nəsə çıxacaq» deyəndə zalda xeyrimə‐
mi, ziyanımamı olduğunu anlamadığım gülüş səsləri
ucaldı. Qismətə bax ki, taleyimdə müstəsna rol oyna‐
yan, XX əsr poeziyamızın zirvələrindən biri Rəsul Rza‐
nın, bəlkə də, şair fəhmi ilə dediyi «Bu oğlandan nəsə
çıxacaq» sözlərindən cəmisi səkkiz il sonra – 1968‐ci il‐
də həyatımda 2‐ci əlamətdar hadisə baş verdi. O da
Rəsul Rza ilə bağlı idi. Xalq şairi ilə birgə hazırladığı‐
mız, Azərbaycanda və İraqda hadisəyə çevrilən «Kərkük
bayatıları» kitabını «Azərnəşr» şairin önsözü ilə və bö‐
yük tirajla çap etdi.
Dünya şöhrətli şairin ədəbiyyat aləmində heç bir xid‐
məti olmayan, tanınmayan bir gəncin adının kitabda öz
adı ilə qoşa getməsinə razılıq verməsi, böyük şair ürəyi‐
nin sayəsində gənclərə göstərilən qayğının, inamın,
onları ruhlandırmaq arzusunun nəticəsi imiş.
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Buna görə şairə ömrüm boyu borclu olduğumu bir
an belə unutmuram.
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin Rə‐
sul Rza haqqında müdrik kəlamını yaşa dolduqca daha
yaxşı başa düşmək olur: «Gənclərlə qaynayıb‐qarışan,
onların poetik nailiyyətlərini öz nailiyyəti hesab edən
sənətkarlar heç vaxt qocalmırlar. Bunun üçün böyük
şair ürəyi lazımdır. Rəsul Rza belə bir insan idi».
Rəsul Rza ilə məni yaxınlaşdıran «əfsanə və bayatı‐
da, əsatir və dastanda əbədiləşən, canlı yaddaşa çevri‐
lən, heç kəsin soyunu, əslini, zatını unutmağa qoyma‐
yan, onu parçalanmaqdan xilas edən, şüurda, düşüncə‐
də, mənəviyyatda xalqın bütövlüyünü təmin edən folk‐
lor» olmuşdur.
Maraqlıdır ki, Kərkük xoyratları şairə o qədər güclü
təsir etmişdi ki, Azərbaycanda «Sərbəst şeir məktəbi»‐
nin banisi Rəsul Rza ömrünün sonuna qədər onların
cazibəsindən çıxa bilməmiş, 1961‐1964‐cü illərdə «Aşıq
Yanıqlı bayatıları»nı, ölümünə bir il qalmış, 1980‐ci il‐
də «Yaralı Kərkükün bugünlü xoyrat və maniləri» sil‐
siləsini yazmışdır. Yaradıcılığının daha da parladığı,
məşhur «Rənglər» silsiləsini yazdığı bir dövrdə, şairin
bayatı formasına müraciəti bir daha təsdiq edir ki, ənə‐
nə Rəsul Rza kimi sənətkarlar üçün təməldir. Büdrə‐
məmək, yıxılmamaq üçün söykənəcəkdir, arxadır.
Bunu nəzərə alaraq, 2007‐ci ildə şairin xoyrat və ma‐
nilərini, eləcə də kərküklü qıza həsr etdiyi «Ağlama,
gözəl, ağlama» şeirindən götürdüyümüz «Ağlayan çox,
gülən hanı?» adı altında şeirlərini mərhum Әbdüllətif
Bəndəroğlu ilə geniş önsözlə Kərkükdə çap etdirdik.
Kitab türkman ellərində əl‐əl gəzdi.
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Şairin «Ağlama, gözəl, ağlama!» şeiri İraq‐türkman
ellərinin başına gələn bəladan, faciədən söz açır. Şeiri
ixtisarla oxuculara təqdim edirik:
Hicran dərdi yaman olur,
Yollar çiskin, duman olur.
Hər dərdə bir güman olur;
Ağlama, gözəl, ağlama!
Kərkük üstü duman oldu,
Abad evlər viran oldu.
Aydın hava boran oldu,
Ağlama, gözəl, ağlama!
Göy üzündə şimşək çaxdı,
Әrbildən od‐alov qalxdı.
Kimlər yazdı belə baxtı –
Ağlama, gözəl, ağlama!
Yandı Dədə Gur‐gur, Mosul.
Oda girdi bütün sağ‐sol.
Qurban getdi neçə oğul,
Ağlama, gözəl, ağlama!
Ağlayan çox, gülən hanı?
Göz yaşını silən hanı?
Matəm tutub bu dünyanı
Ağlama, gözəl, ağlama!
Rəsul Rzanın şair fəhmi ilə yazdığı xoyratlar və ma‐
nilər sanki İraqın bu günündən bəhs edir:
Kərkükün baş qalası,
Divarı daş qalası.
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Ölü ana yanında
Tökür qan‐yaş balası.
***
Bağdaddan karvan gəlir,
Dərdli, pərişan gəlir.
Kimlər qurban kəsilib
Sularım al‐qan gəlir.
Bağdad qızıl, gümüşdü,
Bağdada yanğın düşdü.
Belə qara günləri
Bağdad haçan görmüşdü?!
Atlarım,
İlxı‐ilxı atlarım.
Bir çətin günə düşdüm,
Ağladı xoyratlarım.
Әrbilə;
Yanğın düşdü Әrbilə;
Höcəti kəsmək olmaz
Dava‐dalaş, hərb ilə.
Ustadın bu xoyratlarından da göründüyü kimi, ba‐
yatını vaxtı keçmiş janr hesab edənlər yanılırlar. Xalq
yaradıcılığının ən qədim və ən geniş yayılan, lirik
növün bədii cəhətdən ən kamil janrı xoyrat və bayatı‐
larda yeni dövrün fikrini ifadə etmək münasib forma
olur. Ölməz sənət əsərləri səviyyəsinə yüksələn, xalqın
dünənini, bu gününü, həyat tərzini, adət‐ənənəsini əks
etdirən əvəzsiz xəzinəyə çevrilən Kərkük xoyrat və
maniləri Rəsul Rzada sözlə ifadə edilməz sonsuz mə‐
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həbbət oyatmışdı. Bunu vaxtilə SSRİ‐də türkdilli xalq‐
ların oyanışına böyük təkan verən görkəmli türk şairi
Nazim Hikmətin sözlərindən də bilmək olur:
«Ötən il Rəsul Rza İraqa getmişdi (1959‐cu il). Qayı‐
danda əlində bir kitab gördüm. Elə bil şair əlində öz
ürəyini aparırdı. Azərbaycancaya çox, lap çox yaxın
olan bu şeirlər İraqda yaşayan türklərin xoyratları idi».
Burada söhbət kərküklü folklorşünas Әta Tərziba‐
şının «Kərkük xoyratları və maniləri» kitabından ge‐
dir. O kitab ki, İraqda, Türkiyədə və Azərbaycanda
dönə‐dönə çap olunub və çoxları bu nadir incini əlinə
alanda Nazim Hikmətin təbirincə desək, sanki əlində
ürəyini aparır.
Yaşlı nəsil yaxşı bilir ki, 1968‐ci ildə «Kərkük bayatı‐
ları» Bakıda çap olunanda elə belə də olmuşdu, eləcə
də şairin «Uzaq ellərin yaxın töhfələri» məqaləsi. Poe‐
tik sözün əsl nümunəsi olan bu sanballı elmi‐publisis‐
tik məqalə həm İraqda, həm də Azərbaycanda böyük
hadisə kimi qarşılandı və dönə‐dönə çap olundu.
Rəsul Rzanın xalq qarşısında xidmətləri ölçüyəgəl‐
məzdir. Onun ən böyük xidmətlərindən biri də Suriya‐
nın Hələb şəhərində, 1968‐ci ildə Nəsiminin qəbrini üzə
çıxarması olmuşdur. Taleyə bax ki, düz qırx il sonra –
2008‐ci ildə Nəsiminin 600 illik yubileyində akademik
Bəkir Nəbiyev, professor Teymur Kərimli və nəsimişü‐
nas Səadət Şıxıyeva Hələb şəhərində məruzələrlə çıxış
etdik. Mən məruzəmdə Nəsimi ilə bağlı Rəsul Rzanın
fəaliyyətindən bəhs etdim. Nəsiminin qəbrini ziyarət
edəndə hər iki ölməz şairin ruhuna dualar oxuduq.
Sevinirəm ki, hər iki şair haqqında az‐çox xidmət
göstərmişəm. «Nəsimi. İraq divanı» («Yazıçı», 1987,
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336 s.) və «Nəsimi haqqında araşdırmalar» («Qara‐
bağ», 2010, 168 s.) kitablarım çıxıb. Rəsul Rzanın yara‐
dıcılığına məqalələr həsr etmişəm. Şairin Kərkükdə
Ә.Bəndəroğlu ilə birgə «Ağlayan çox, gülən hanı?» ad‐
lı 180 səhifəlik kitabını buraxmışam.
Rəsul müəllimlə bağlı bir məsələni də oxucuların nə‐
zərinə çatdırmaq istərdim. Ötən əsrin 80‐ci illərində Ba‐
kı şəhər Partiya Komitəsinin qərarı ilə Bakı Şəhər Sove‐
tində küçələrə adqoyma komissiyası yaradılmışdı. Bakı
Şəhər Partiya Komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsinin
müdiri Etibar Babayev komissiyanın tərkibinə nüfuzlu
şəxsləri salmışdı. Komissiyanın tərkibində mən də var‐
dım. İki təkliflə çıxış etdim. Yaşadığım Suren Osepyan
küçəsini Süleyman Rüstəmin adına, Rəsul Rzanın yaşa‐
mış olduğu küçəni onun adına qoymağı təklif etdim.
Xalq yazıçısı Anar 1‐ci təklifimi zarafatla «tapıntı»
adlandırdı. Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov, Xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadə və Sabir Rüstəmxanlı hər iki təkli‐
fimi dəstəklədilər və müsbət qərar qəbul olundu...
İndi hər dəfə Rəsul Rza küçəsindən keçəndə qürur
duyuram. Qürur duyuram ki, belə bir dahi şəxsiyyətin
müasiri olmuşam.
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MEMUAR ӘDӘBİYYATIMIZI
ZӘNGİNLӘŞDİRӘN DӘYӘRLİ ӘSӘR*
Onunla Respublika Ağsaqqallar Şurasında tanış ol‐
dum. Hər ikimiz eyni vaxtda Şuranın İdarə Heyətinə se‐
çildik. Səmimiyyətlə deyirəm, çox az təşkilatların yığın‐
caqlarına belə həvəslə gedirəm. Təkcə ona görə yox ki,
burada şuranın sədri, hörmətli Fəttah Heydərov başda
olmaqla Dövlət və xalq qarşısında böyük xidmətləri olan
Allahşükür Paşazadə, Arif Paşayev, Teymur Bünyadov,
Südeyif İmamverdiyev, Bayram Yusifov, Әhliman Әmi‐
raslanov, Yaqub Mahmudov, Adilə Namazova, Xoşbət
Yusifzadə, Cəfər Qiyasi, Vasim Məmmədəliyev, Kərim
Kərimov, Məhərrəm Məmmədyarov, Rəhim Rəhimov,
Vəli Әliyev, Akif Rəfiyev, Musa Rüstəmov, Maqsud Qa‐
sımov, Musa Mirzəyev kimi sayılıb‐seçilən keçmiş tə‐
sərrüfat rəhbərləri, alimlər cəm olublar. Bir də ona görə
ki, buradakı şəxsiyyətlərin hər biri 70‐80 illik tariximizi
səhifə‐səhifə qəlbində yaşadır, danışdıqca qürur mənbə‐
yinə çevrilirlər. İbrət götürüləcək söhbətlərindən doy‐
maq olmur. Onlardan biri də 80‐i arxada qoymuş İmran
Әbilovdur (ona 70 yaş da vermək olmaz. Doğrudur ki,
ürək genişliyi, xeyirxahlıq insanı cavan saxlayır).
Kənd təsərrüfatı üzrə tanınmış mütəxəssis İmran
müəllim ədəbiyyatımızı, xüsusən də poeziyamızı də‐
rindən sevən, təbliğ edən, sevdirən bir insandır. Bir
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 27.05.2017.
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çox şairlərimizin yaradıcılığını əzbər bilir. Bizi yaxın
edən, hər şeydən əvvəl, onun bu xüsusiyyətləri oldu.
Kitablarımın bəzisini ona hədiyyə etdim. Bugünlərdə
telefon açdı. Görüşmək istədiyini bildirdi. Məramı mə‐
nə təzəcə çapdan çıxmış kitabını bağışlamaq imiş.
«Vətənə vurğun ömürdən səhifələr» («Araz» nəş‐
riyyatı, 2017, 280 səh.) İmran Әbilovun memuar əsəri‐
dir. Doğrudur, onun ixtisası üzrə yazdığı 15‐dən artıq
monoqrafiya və əsərləri arasında professor Ağaxan
Ağabəylinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr etdiyi,
şərikli yazdığı 288 səhifəlik kitabı, Ş.Ağayevlə birgə
yazdığı «Bir ömrün salnaməsi» adlı 256 səhifəlik əsəri
və «Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri» kita‐
bı da memuar əsərlər səviyyəsindədir.
Nə gizlədim, son vaxtlar ən çox oxuduğum kitablar
memuar ədəbiyyatdır. Sanki bir an kimi keçən ömrü
vərəqləyirsən, həyatın anlarını yaşayırsan.
İmran müəllimin bu maraqlı kitabına qədər qocaman
ədəbiyyatşünas İmamverdi Әbilovun «Ömrün və elmin
romantikası» və professor Yavuz Axundlunun «Xatirə‐
lər işığında ömür keçdi, gün keçdi» əsərlərini oxumuş‐
dum. İbrət götürüləcək faktlarla zəngin olan hər iki əsər
barədə fikirlərimi mətbuatda oxucularla bölüşmüşəm.
İmran Әbilovun kitabı bədiilik cəhətdən bir az kəm‐
kəsirli görünsə də oxunaqlıdır. Bu kitabda da ibrət
götürüləcək məsələlər çoxdur. Kitabdan göründüyü ki‐
mi, Yaradan müdrikliyi ondan əsirgəməmişdir. Həyatda
rast gəldiyi elə bir önəmli hadisə yoxdur ki, kitabda ona
öz səmimi münasibətini bildirməsin.
Müəllifin avtoqrafla mənə ünvanladığı «Professor
Qəzənfər Paşayevə xoş və səmimi arzularla kiçik bir
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xatirə» cümləsini oxuyuram. Xəttinə heyran qalıram.
Hərflər muncuq kimi bir‐birini tamamlayır. İllərcə öncə
gözəl xətti ona öyrədən sinif müəllimi Ağarəhim Rəhi‐
movu yada salır, ona rəhmət diləməyi belə unutmur.
Kitab müəllifin «Unutsaq unudularıq» adlı yığcam
önsözü ilə başlayır.
Kitabın redaktoru, pedaqogika üzrə fəlsəfə dokto‐
ru, dosent Şahrza Ağayevin «Müdrik insan» başlığı ilə
İmran Әbilovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edən ge‐
niş məqaləsi əsərin sanbalını daha da artırır. O, yazır:
«Alovlu vətənpərvər İmran Әbilovda xalq sevgisi, tor‐
paq eşqi, vətən istəyi çox böyükdür».
Bu, əsərin hər səhifəsində özünü bariz şəkildə göstə‐
rir. Kitabdan hasil olan qənaətlər çoxdur. Ömrü boyu
hər cür yeyintinin, əyintinin, dağıntının baş verə bilə‐
cəyi sahələrdə yüksək vəzifələrdə çalışsa da, nəfsini
boğmağı, iddiasız yaşamağı həyat kredosuna çevirən
İmran müəllim rahat həyat yaşamışdır. Gözəl şairimiz
Tofiq Bayramın Qaysın Quliyevdən tərcümə etdiyi
misralar sanki onun boyuna biçilmişdir:
Qoy şirin yuxuna girsin gecələr,
Ürəyincə olan gözəl bir həyat.
Ləkəli deyilsə vicdanın əgər,
Sən rahat yat!
Kitabda Səməd Vurğun, Mehdi Hüseyn, Rəsul Rza,
İlyas Әfəndiyev, Nəbi Xəzri ilə bağlı ədəbiyyatşünas‐
lar üçün maraqlı ola biləcək məlumatlar vardır. 1952‐ci
ildə Lənkəran Pedaqoji texnikomunda oxuyarkən müəl‐
limi Qüdrət Xəlilovun məsləhəti ilə Səməd Vurğuna
məktub yazmağından, cavab almağından, şairin mək‐
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tubunun yerli qəzetdə çapından, 1955‐ci ildə Gəncədə
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda oxuyarkən Səməd Vur‐
ğun və Nazim Hikmətin Gəncəyə gəlməsindən, Na‐
zim Hikmətlə tələbələrin görüşündən, şairin yaradıcı‐
lığı haqda çıxış etməyindən, şairin «Oğlum Mehmedə»
şeirini əzbər deməyindən, şairin onu öpməyindən, çox
mütəəssir olmağından, kövrəlməyindən söz açır.
İmran Әbilov Mehdi Hüseyn və Rəsul Rzayla 1963‐cü
ilin noyabr ayında baş tutan görüşünə üç səhifə həsr
edib. Müəllif yazarlarımızın Qızılağac qoruğuna ova
gəlmələrindən, Mehdi Hüseynin balıq tutmaqla məşğul
olmağından, Rəsul Rzanın qoşalülə tüfəngindən, lakin
bir dəfə də onun tətiyini çəkmədiyindən, quşu, xüsusən
də turacı vurmağa əlim gəlmir deməyindən, qeyd dəf‐
tərində fikirli‐fikirli qeydlər aparmağından söz açır.
Xüsusi vurğulayır ki, Rəsul müəllim Bakıya qayı‐
darkən mənə tərəf dönüb dedi:
«Oğlum, sənin böyük gələcəyin var, unutma, bunu
mən deyirəm».
Həqiqətən də, Rəsul Rzanın şair fəhmilə dediyi sözlər
yerini aldı. O vaxt Masallıda rayon istehsalat idarəsinin
rəisi işləyən İmran Әbilovun sədası nazirliklər və Mər‐
kəzi Komitədən gəldi. Onun həddən artıq tələbkar olan,
səhvi bağışlamayan Ulu öndərimizin hakimiyyəti
dövründə uzun müddət Kənd Təsərrüfatı nazirinin
müavini işləməsi çox mətləblərdən xəbər verir.
Kitabda etnoqrafiyamıza, adət‐ənənələrimizə dair
zəngin materiallar vardır.
Maraqlıdır ki, müəllif əsərdə Azərbaycanın bütün
bölgələrinin yeməklərini sadalayır, bu və ya digər xörə‐
yin hansı bölgəyə aid olduğu haqqında ətraflı məlumat
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verir. Təkcə yeməklərin adı iki səhifəni əhatə edir. Bu isə
Azərbaycan mətbəxinin zənginliyindən xəbər verir.
Әsərdə müəllifin ürəkağrısı ilə söhbət açdığı ibrəta‐
miz bir məsələdən yan keçmək olmur:
«Arxa cəbhədə müharibədən də çox dəhşətlər yaşa‐
nırdı. Hər tərəfdə aclıq tüğyan edirdi. Ac insanlar dilə‐
nir, nələri vardısa hamısını satır və ya çörəyə dəyişir‐
dilər. Təkcə namuslarını qoruyurdular.
Tamahkar, xəbis adamlar ehtiyacı olanların qızıl əş‐
yalarını bir çörəyə dəyişir, varlanırdılar. Çörəyə möhtac
adamların əmlakını, var‐yoxunu, dəyər‐dəyməzinə əlin‐
dən alan həmin adamlar müharibədən sonra tamamilə
məhv oldular. Bu, Allahın möcüzəsi idi».
İnstituta girərkən əla qiymətlər alan İmran Әbilov
2‐ci kursda Stalin təqaüdünə layiq görülüb. Buna görə
müəllimlərinə minnətdar olduğunu xüsusi vurğulayır
və yazır: «Tələbələr müəllim‐professor heyətinə ən
müqəddəs adamlar kimi baxır, nə dərdi olsaydı, onla‐
ra müraciət edirdilər».
Bizim dövrümüzdə də belə idi. Akademik Ağamu‐
sa Axundovun yazdığı kimi müəllimlər məhəbbət və
hörmət obyekti, ümid istinadgahı idilər. Təəssüf ki,
sonralar bütün bunlar gözlərimizin önündə itməyə,
yox olmağa başladı.
Bu maraqlı kitabın böyük bir hissəsi Ulu öndərimiz
Heydər Әliyevə həsr olunub. Burada bu böyük şəxsiy‐
yətin möhtəşəm işlərindən söz açılır. Onun elmi səviy‐
yəsi imkan verib ki, dahi şəxsiyyət Heydər Әliyev haq‐
qında mötəbər söz deyə bilsin. Azərbaycan tarixində
epoxa olan öndərimizin fəaliyyətinin elə məqamlarına
toxunur ki, böyük marağa səbəb olur.
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Ulu öndərimizin müasiri olduğumdan onun sahil‐
siz ümmana bənzər fəaliyyətini izləmək mənə də qis‐
mət olub. Milli‐mənəvi dəyərlərimizin hamisinin fəa‐
liyyətindən bircə anı oxucuların nəzərinə çatdırmaq is‐
tərdim. Büdcədə pul, dəyirmanda un, tabaqda çörək
olmayan ağır vaxtlarda (1994‐cü il) 128 nəfərdən ibarət
nümayəndə heyətini dövlət hesabına İraqa – Füzulinin
500 illik yubileyinə göndərdi. Həmin ilin noyabr ayın‐
da isə Ankarada böyük şairimizin yubileyinə həsr olun‐
muş şənliklərə nümayəndə heyətini öz təyyarəsində
apardı. Bu, ədəbiyyatımıza, ümumən mədəniyyətimi‐
zə dərin məhəbbətin göstəricisi idi.
Müəllif kitabda İlyas Әfəndiyev, Bəxtiyar Vahabza‐
də, Nəbi Xəzri, Calal Bərgüşad, Habil Әliyev, İsmayıl
Dağıstanlı ilə gözəl münasibətlərindən söz açır. Dost
münasibətində olduğu 50‐dən artıq şəxsiyyət haqqın‐
da yazıb. Onların arasında Xalq şairi Nəbi Xəzri və
ədəbiyyatşünas alim İmamverdi Әbilovun adına rast
gəlmək xoş oldu.
Kitabda müəllifin ziyarətdə və ya elmi konfranslarda
olduğu İsveçrə, Misir, Hindistan, Bolqarıstan, Səudiyyə
Әrəbistanı, İran və keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələri haq‐
qında maraqlı yazıları, səfər təəssüratları da yer alır.
Yazıçı Məmməd Әfşar «Mən görən kişilər» kitabın‐
da bu müdrik adamın sanki portretini yaratmışdır:
«Halallıq, paklıq, insanpərvərlik onun qanına‐canına
hopmuşdur».
Bütün bunlar, özünün və ailəsinin iman sahibi ol‐
ması bu ailənin respublikanın tanınmış ziyalıları ilə
qohumluğuna, qız alıb, qız verməsinə gətirib çıxarmış‐
dır. Özü də, həyat yoldaşı Gülsara xanım da, oğlanları
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Azər və Vüsal da, qızı Ülkər və kürəkəni Samir Vəli‐
yev də müqəddəs yerlərdə, Həcc ziyarətində olublar.
Maraqlı odur ki, ailənin başçısı İmran Әbilov lap gənc‐
liyindən iman sahibi olmuşdur. İkinci kursda ona Sta‐
lin təqaüdü verəndə Şah Abbas məscidinə gedib 10 ma‐
nat nəzir verib və bu ənənə institutu bitirənə qədər da‐
vam edib.
Әsər boyu ədəbiyyat adamı olmayan İmran Әbilo‐
vun yazıçı və şairlərə belə şirin münasibətinin haradan
qaynaqlandığı məni düşündürürdü. Әsərin sonuncu –
«Bədii düşüncələr» bölməsinə çatanda hər şey aydın
oldu. Məlum oldu ki, şair təbiətli İmran müəllim özü
də şeir yazırmış. 1978‐ci ildə Hindistanda beynəlxalq
konfrans zamanı Aqra şəhərində dünyanın yeddi
möcüzəsindən biri Tac Mahalı ziyarət etmiş və diqqəti
cəlb edən şeir yazmışdır. 2011‐ci ildə Nizaminin 870 il‐
lik yubileyində Dövlət nümayəndə heyəti tərkibində
Hindistanda olmaq, ingiliscə «Azərbaycan‐Hindistan
ədəbi‐mədəni əlaqələri» mövzusunda məruzə etmək
və illərcə arzusunda olduğum Tac Mahalı ziyarət et‐
mək mənə də qismət oldu. O təəssürat o qədər güclü
idi ki, indi də unudulmur. Ola bilsin ki, İmran Әbilo‐
vun şeiri bu səbəbdən mənə əsl poeziya nümunəsi ki‐
mi təsir edib, bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, əslən türk
olan Cahanşahın tikdirdiyi bu möhtəşəm və bənzərsiz
abidəni İmran müəllim çox gözəl tərənnüm edib:
Baxdıqca heyrətdən donub qalıram,
İnsan zəkasının qüdrətinə bax.
Dərin xəyallara, fikrə dalıram,
Keçmiş əsrlərdən verir o soraq.
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Tac Mahal Aqranın başının tacı,
Gözəl abidələr dayanmış qoşa.
Sanki iki əkiz, iki cüt bacı,
Ey türk möcüzəsi, min illər yaşa.
«Ayrılıq» şeirindən götürdüyümüz misralardan
göründüyü kimi, İmran Әbilov dərindən duyduqları‐
nı qələmə alır:
Ağladıb insanı, Habil sayağı,
Çalır ürəklərdə kaman ayrılıq.
Deyirlər, müdriklik, ləyaqət və istedad Allah vergi‐
sidir. Bu baxımdan İmran müəllimin «Ləyaqət» şeiri
məni düşündürdü. Bu şeir keşməkeşli zəmanəmizdə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mənə qalırsa, həyatda ən
böyük var‐dövlət ləyaqətdir. Hər şeyi xərcləmək olar,
qazanırsan xərcləmək üçün. Ləyaqət və vicdandan sa‐
vayı. Onu xərcləmək olmaz. O insana ehtiram və başu‐
calığı gətirir. Şeirdən verdiyimiz misralar deyilənlərə
dayaq olur:
Ləyaqət deyilən bir qismət vardır,
Kimə pay düşərsə, daim ucalar.
Ləyaqət sahibi nə bəxtiyardır!
Tanrı mükafatı başa tac olar.
Deyirəm, nə yaxşı ki xalqımızın İmran Әbilov kimi
ləyaqətli oğulları, nümunə ola biləcək şəxsiyyətləri var‐
dır. Nə yaxşı ki belələrini Yaradan xalqa bəxş edir.
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YAZIÇI QӘRİB MEHDİYӘ
MӘKTUB*
Hörmətli Qərib müəllim!
Sizi – çağdaş nəsrimizin görkəmli nümayəndəsini
ad gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizin ilk hekayəniz «İşığın qəzəbi» 1958‐ci ildə «Әdə‐
biyyat və incəsənət» qəzetində çap olunanda mən hələ
ikinci kursda oxuyurdum. O vaxtlar bədii ədəbiyyatı
hərisliklə oxuyurduq. Keçən əsrin 60‐cı illərindən çap
olunan kitablarınızı, hekayə və povestlərinizi kitabxa‐
nadan alıb məhəbbət və ehtiramla oxuyurduq.
Bu yaşda – gözümün nuru azalan bir vaxtda «Skrip‐
ka üçün mi simi» povestinizi maraqla oxudum. Qəti
qənaətim budur ki, vətənimizin müxtəlif guşələrində
yazıb‐yaradan qələm sahiblərimiz təbiətlə, sadə insan‐
larla gündəlik təmasda olur və ədəbiyyatımızın zən‐
ginləşməsinə töhfələr verirlər. Bölgələrdə ədəbi mühi‐
tin təməlini Neftçalanı qaynar ədəbi mühitə çevirən
qocaman ədəbiyyatşünas alimimiz İmamverdi Әbilov
qoymuşdur. İndi bölgələrdə Məmməd Arazın təbirin‐
cə desək, Asim Yadigar (Naxçıvan), dünyasını yaxınlar‐
da dəyişən Bahadır Fərman (Gəncə), Xəzangül (Gəncə),
Ofelya Babayeva (Sumqayıt), Qəni Bəxtəvər (Masallı),
Ağasəfa (Xızı), Barat Vüsal (Qazax), Ramiz Qusarçaylı
(Quba), Vaqif Aslan (Şəki), Xanəli Kərimli (Naxçıvan)
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti», 24.06.2017.
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kimi istedadlı bölgə deyil, ölkə şairləri yetişmişdir. On‐
lara bölgə şairi deməyə adamın dili gəlmir.
Qərib müəllim, mən filologiya elmləri doktoru Va‐
qif Yusiflinin «Bölgələrdə ədəbi həyat» (Bakı, «Elm və
təhsil», 2017, 268 səh.) kitabına yazdığım önsözdə adı
keçən qələm sahiblərindən məhəbbətlə söz açmışam.
Eyni zamanda mən bütün ölkədə yaxşı tanınan, sevi‐
lən, ədəbi aləmdə məxsusi yeri olan Məstan Günər
(Tovuz), Musa Yaqub (İsmayıllı) və Sizi qüdrətli qələm
sahibi kimi dəyərləndirmişəm. Mən bunu ürəyimin sə‐
si ilə etmişəm.
Siz buna layiqsiniz. 50 ildən artıq zaman kəsiyində
paytaxtın qaynar ədəbi mühitindən kənarda xalq tərə‐
findən sevilən dəyərli əsərlər yaradırsınız.
Siz, eyni zamanda 1979‐cu ildən Gəncədə Alimlər
evi nəzdində fəaliyyət göstərən «İlham» ədəbi birliyi‐
nə rəhbərlik edirsiniz. İki yetişdirməniz – Sərvaz Hü‐
seynoğlu və Qəşəm Nəcəfzadə ədəbi ictimaiyyət ara‐
sında yaxşı tanınırlar. Bir yandan bədii yaradıcılıqla
məşğul olmaq, gözəl əsərlər yazmaq, digər tərəfdən də
istedadlı gəncləri istiqamətləndirmək, ədəbi aləmə çı‐
xarmaq xoşbəxtlikdir.
İndi bədii ədəbiyyata həvəs göstərən az adam tapı‐
lar ki, Qərib Mehdi imzasını tanımasın. Bu, böyük xoş‐
bəxtlikdir.
Qərib müəllim, Sizə bundan sonra da əvvəlki il‐
hamla yazıb‐yaratmaq, qədrini itirəndən sonra bildiyi‐
miz möhkəm cansağlığı, gümrahlıq arzulayıram.
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MİRӘLİNİN SİĞӘ KӘBİNİ*
(novella)
Mirəli illərlə öncə beş il bir qrupda oxuduğu tələbə
yoldaşı Hilalla Bakıda təsadüfən rastlaşdı. Hilalın Al‐
maniyada yaşadığını biləndə həm təəccübləndi, həm
də sevindi. Təəccübləndi ki, Hilal doğma vətəni qərib
ölkəyə necə dəyişib. Sevindi ki, bəlkə, Hilalla Almani‐
yaya getsin, özünü həkimlərə göstərsin. Son vaxtlar
onu həkimlərin baş çıxarmadığı bir xəstəlik tutmuşdu.
Çox sıxıntı keçirir, həyatda kiməsə gərəksiz olduğunu
düşünür, tənhalıq həyatı keçirirdi. Ola bilsin ki, bu ix‐
tisası ilə bağlı idi. Mirəli baytar həkim idi. Sovet siste‐
mi dağılanda qurduğu kolxoz da, mal‐qarası da bir
göz qırpımında dağıdılmışdı. İndi hərə öz fermer tə‐
sərrüfatını yaratmışdı, mal‐qaranın, davarların müali‐
cəsinə də özləri öz bildikləri kimi əncam çəkirdilər. Bir
vaxtlar rayonda sayılıb‐seçilən Mirəli get‐gedə unudu‐
lur, adi yığıncaqlara belə dəvət olunmurdu. Bəzən ona
qulağı eşidə‐eşidə mal həkimidir, deyənlər də olurdu.
Mirəliyə ən çox ağır gələn o idi ki, onların arasında hə‐
kimlər də vardı.
________________
* Bax: «Әdəbiyyat qəzeti» və «525‐ci qəzet», 19.09.2014.
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Mirəli hər şeyi özünə dərd edirdi. O, get‐gedə ümid‐
sizləşir, özünə yer tapmırdı. Elə Bakıya da özünü hə‐
kimlərə göstərməyə gəlmişdi. Onun əlli yaşı hələ ta‐
mam olmamışdı. Uşaqlarını yerbəyer etməmişdi. Mi‐
rəli tələbə dostunu güllü‐çiçəkli dağ kəndinə – evləri‐
nə dəvət etdi. Hilal dəvəti böyük məmnunluqla qəbul
etdi. Yaşıllıqlar içində itib‐batan bir şəhərdə yaşasa da,
Hilal burda başqa bir aləm gördü. Mirəlinin evi dağın
döşündəydi. Aşağıda – dərədə dağ çayı gurultu ilə
axıb gedirdi. Hər yan gül‐çiçək idi. Hardansa Hilalın
yadına kəlbəcərli şair Әnvər Rzanın iki misrası düşdü:
Mərcanı çiyələk, gül dərə‐dərə,
Endim bir dərəyə, dərə nə dərə.
Doğma yurd didərgini olan bu talesiz şair indi har‐
dadır, yaşayırmı? Səbəbini özü də dərk etmirdi. Alma‐
niyaya köçəndən bəri onda Azərbaycan poeziya və mu‐
siqisinə inanılmaz məhəbbət yaranmışdı. Hər gəlişində
Azərbayandan xeyli sayda şeir kitabları, diskə köçürülmüş
Azərbaycan mahnıları aparırdı. Hilalın yadına tələbəlik
illəri, Әli Kərimin bütün tələbələrin əzbər bildiyi «Qay‐
tar ana borcunu» və Məmməd Arazın «Bacım Gülsümə
məktub» şeiri düşdü. Bu şeirlər ona haqq dünyada olan
ata‐anasını, doğma kəndlərini xatırladırdı. Fikir onu
ağuşuna alıb uzaqlara aparmışdı. Onu fikrindən Mirəli‐
nin həyat yoldaşı Sənəm müəllimə ayırdı:
– Hilal qardaş, deyirlər o tərəflərdə yaxşı həkimlər
var. Allah səndən razı olsun. Mirəlini apar onlara
göstər, qoy rahatlansın, həm də dünyanı görsün.
Sənəm sanki Mirəlinin ürəyini oxuyub bu sözləri
deyirdi. Mirəli arvad sarıdan xoşbəxt idi. Sənəm bir
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dəfə də olsun Mirəlinin xatirinə dəyən söz deməmiş,
ərini başının tacı hesab etmişdi. Sənəm halal, xeyirxah
adam idi. Adət‐ənənəyə sadiq olan Sənəm övladlarını
yaxşı tərbiyə etmişdi. Mirəli bir yana, kənddə Sənəmə
görə çox analar onların qızlarını gözaltı etmişdi. Çox‐
ları qızlarının bu ailəyə düşməsini arzu edirdi...
– Hilal qardaş, bilirsən ki, Mirəli zəhmətkeş adam‐
dı. Mal‐qaramız, qoyun‐quzumuz, toyuq‐cücə, əkin sa‐
həmiz vardır. Mən də məktəb müəllimi kimi az‐çox
maaş alıram. Uşaqlar da böyüyür, hər şey tədarük et‐
mişik. Qara gün üçün də tədarükümüz var. İmkansız
deyilik. Təki Mirəlini həkimlər müayinə etsin. Görək
bunun dərdi nədir...
İki həftədən sonra Hilal Mirəlini də götürüb təyya‐
rə ilə Almaniyaya yola düşdü. Mirəli keçmiş Sovet İtti‐
faqının bəzi ölkələrindən başqa, dünyanın heç bir ye‐
rində olmamışdı.
Hilaldan xahiş etdi ki, kapitalist ölkələri adlandır‐
dığımız ölkələrdən danışsın. Hilal məmnuniyyətlə sözə
başladı. O, Hilalın söhbətinə maraqla qulaq asırdı. Eşit‐
diklərinin bəzisi ona yuxu kimi gəlir, bəzisi ağlasığma‐
yan, əcaib‐qəraib işlər təsiri bağışlayırdı. Düzlük, ha‐
lallıq, işi təmənnasız görmək, işi işbilənə həvalə etmək,
qayda‐qanuna boyun əymək ona nağıl kimi görünürdü.
Bu yerdə Hilal Şəhriyardan iki misranı bədii qiraət us‐
talarına məxsus tərzdə əzbərdən dedi:
Bizdən irəlidi avropalılar,
İşi iş bilənə tapşırır onlar.
Mirəli dağ rayonunun ucqar kəndində yaşayırdı. Bir
baytar həkim kimi ən çox onu heyvanlar maraqlandırır‐
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dı. Dünyanın gedişi, başqa xalqların həyat tərzi barədə
məlumatı çox az idi. Odur ki, Hilal ağıl kəsməyən məsə‐
lələrdən söz açanda Mirəli qulaqlarına inanmırdı. Hilal
deyəndə ki, Amsterdamda «Qırmızı fanarlar» adlanan
küçədə rəsmi olaraq, dövlətin icazəsi ilə qadınlar öz bə‐
dənlərini satmaqla, bizim anlamda əxlaqsızlıqla məşğul
olur, pul qazanırlar, Almaniyada və bir çox başqa ölkə‐
lərdə xüsusi yerlərdə qadınlar bu işlə məşğul olurlar,
qazanclarından dövlətə vergi verirlər, Mirəli eşidəndə
ki, bu qadınlar arasında ərli qadınlar da olur: «Onların
ərlərinin papağı boş qalsın» – dedi.
Hilal sözünə davam edərək xüsusi vurğuladı ki, əv‐
vəllər xəlvəti, indi isə aşkar eyni cinsdən olan adamlar
evlənirlər. Bəzi ölkələrin parlamentləri bu barədə qə‐
rar da çıxarıb.
Mirəlinin yadına tələbə vaxtı mühazirədə professor
Mərcanlıdan eşitdiyi sözlər düşdü. Professor deyirdi
ki, Marksa görə mədəniyyətin axırı vəhşilikdir. «Marks
köpəkoğlu doğru deyirmiş» – deyə düşündü. Hardan‐
sa yadına tarixdən dərs deyən Әsəd Kələntərlinin sözlə‐
ri düşdü: «Həddən artıq demokratiya və azadlıq anar‐
xiyaya gətirib çıxarır».
Düşünürdük ki, başımızın altına yastıq qoyur. Odur
ki, onu KQB‐nin agenti hesab edirdik. Әslində, o da
düz deyirmiş. Hələ böyük ziyalı, Qori seminariyasının
məzunu, professor Әhməd Seyidovun çəkinmədən de‐
diyi sözlər: «A bala, a bala, o kommunizm deyirlər ha,
o olsa‐olsa Çində olacaq».
– İlahi, nə böyük müəllimlərimiz varmış – deyərək
Mirəli dərindən ah çəkdi. Ürəyinə gəldi ki, bəlkə, elə
hava limanından geri dönsün.
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– Ahın dağlara‐daşlara – deyərək Hilal onu fikrin‐
dən ayırdı. Dostunun əhvalının pozulduğunu aydınca
hiss etdi və mövzunu dəyişdi:
– Mirəli, «nemetski şot» ifadəsi var, eşidibsən? Bir
dəfə qrupumuzun tələbələri bayram vaxtı yeyib‐içən‐
də ondan istifadə etmişdi, yadındadırmı?
Mirəlinin doğma kəndində dini ehkamlar möhkəm
olduğundan və kasıblıq ucbatından yeyib‐içməkdən
kənar idi. Elə indinin özündə də dilinə içki dəysə‐dəy‐
sə toylarda dəyərdi. Son vaxtlar dini kitablara hədsiz
maraq göstərirdi. İlahiyyətçi alim Mirəziz Seyidzadə‐
nin «İslami söhbətlər» və «Allahımı necə tanıdım» əsər‐
ləri stolüstü kitablarına çevrilmişdi.
Tələbə yoldaşından cavab almayan Hilal dedi ki,
«nemetski şot»un nə olduğunu sənə əyani şəkildə göstə‐
rərəm.
Üç gün ərzində Hilal dostunu həkimlərə göstərdi.
Bütün analizlər verildi. Mirəli hesabladı ki, xeyir‐şər
qarışıq təkcə analizləri ailə büdcəsinin üç aylığını apar‐
dı. «Axırı xeyir olsun!» – dedi. Xeyir də oldu. Həkim‐
lər onda heç bir xəstəlik tapmadılar. Bu sağlamlıqla 80‐
100 il yaşayacaqsan dedilər. Hilal almanca gözəl bilir‐
di. Həkimlərə anlatdı ki, Mirəligilin bölgəsində 100‐
120 il yaşayanlar çoxdur və uzunömürlülük burada
adi haldır. Həkimlər Mirəliylə hərtərəfli söhbətdən
sonra anladılar ki, ixtisası ilə bağlı xiffət çəkir, depres‐
siya keçirir. Məsləhət gördülər ki, ferma yaratsın. Fer‐
mer təsərrüfatı onun dərdinin dərmanı olacaq. İşini
çox sevdiyinə görə və övladları çox olduğuna görə
öhdəsindən gələcək, adlı‐sanlı fermerə çevriləcək. Məş‐
vərət keçirən həkimlərin haqqı ailənin ikiaylıq büdcəsi
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qədər oldu. Lakin Mirəli sevinirdi. Alman həkimləri
onu sanki yuxudan ayıltmışdılar. Fermer məsələsi onu
çoxdan düşündürürdü. Lakin həkim olduğundan bu‐
nu özünə sığışdırmırdı. Görək mən adlı‐sanlı, imkanlı
fermer olandan sonra indi mənə mal həkimi deyənlər
nə deyəcəklər?! Әvvəlki ad‐sanı qaytarmasam, mən
Mirəli deyiləm. Gün gələcək ki, yenidən mənə doktor
deyə müraciət edəcəklər.
Yadına Sənəm düşdü. Sənəm ayaqlarından əziyyət
çəkir, Allah qoysa gələcəkdə gərək onu da bu həkimlə‐
rə göstərim. Həm də dünyanı görər. Həyatında vətən‐
dən kənara çıxmayıb – deyə düşündü. O, qeyri‐adi
yüngüllük hiss edirdi.
Hilal nəsə deyirdi. Onu şirin xəyallardan ayırdı.
Hər iki dostun kefi kök idi. İlk növbədə, Vətənə
dönmək üçün Mirəliyə bilet aldılar. Sonra Hilal dostu‐
nu şəhərlə yaxından tanış etməyə başladı. Gözəl bir
cəhrayı binanın yanından keçəndə Hilal dedi ki, bura
təyyarədə söhbət açdığım məşhur yerdir. Buranı hamı
tanıyır. Kimdən soruşsan, barmaqla göstərər. Pəncərə‐
lərin qabağından keçəndə müxtəlif yaşlı, müxtəlif mil‐
lətlərdən olan qadınları gördülər. Hər otaqda bir nəfər
özünə sığal verirdi.
– Ölmüşlər necə də gözəldirlər. Bunları kim desən
alar. Pozğunluqla məşğul olmaq əvəzinə niyə ərə get‐
mirlər, – dedi.
Hilal kəndli təfəkkürü ilə yaşayan dostunun sualı‐
na təbəssümlə cavab verdi.
Yaşıllıqlar içində itib‐batan şəhər Mirəlinin çox xo‐
şuna gəldi. Belə gözəl şəhərdə «əxlaqsızlıq yuvası»nın
olması ona bir dərd oldu.
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Axşam restoranda oturub yaxşıca yeyib‐içdilər. Mi‐
rəli, demək olar ki, hallanmışdı. Birdən Hilal qonşu
stolun arxasında əyləşən bir cütlüyü göstərərək dedi
ki, onlar ər‐arvaddır. Mirəli gördü ki, kişi ayrı, qadın
ayrıca hesab verdi.
– Bax, Mirəli, «nemetski şot» budur. Burada dostlar
da hesabı belə verirlər.
Mirəli hallansa da başı yaxşı işləyirdi:
– Әvvəlan o kişinin ki, yanında arvadı hesab verir,
o kişinin başı yerə girsin. İkinci isə sənin sözündən be‐
lə çıxır ki, biz də ayrı‐ayrı hesab verməliyik. Bəri bax,
bəs bizim azərbaycanlılığımız harda qaldı?
Hilal gülməkdən özünü saxlaya bilmirdi. Almani‐
yaya gəldiyi ilk vaxtlar o da Mirəli kimi düşünürdü.
Hilal Mirəlini qaldığı Üçulduz mehmanxanaya gə‐
tirəndə artıq gec idi. Səhər tezdən onu hava limanına
aparacaqdı.
Bərk‐bərk tapşırdı ki, yatsın, özünə gəlsin. Hava li‐
manında içkili olduğu bilinsə, problem ola bilər.
Mirəli yerinə uzananda susuzluq ona üstün gəldi.
Bardan bir şüşə Bavariya pivəsi götürüb başına çəkdi.
Gözünün qabağına çəhrayı binadakı gözəl qadınlar gəl‐
di. Sonra nə baş verdiyini bilmədi. Bir də gördü ki, hə‐
min binanın qabağındadır. Onu dünyanın ən əziz qona‐
ğı kimi görünməmiş mehribanlıqla qarşıladılar. Nə qə‐
dər adamın qoyun‐quzusunu, mal‐qarasını məhv ol‐
maqdan qurtarmışdı, kimsədən belə mehribançılıq görmə‐
mişdi. Ondan sağlamlığını yoxlamaq üçün analiz
götürdülər. Cavab gələn kimi ona əvvəlcə albomlarda,
sonra isə pəncərədən qadınları göstərdilər. Mirəli ob‐
yektiv adam idi.
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Necə də gözəldilər. «Hamısı good» – dedi. Dinimiz
yol verir. Әgər bu qadınlardan birini siğə etsəm, Allah
və Sənəm məni bağışlar.
– Ay vont a vif («wayf» sözünü düz tələffüz etmədi.
İnstitutda ingilis dilini az tədris etmişdilər).
– Hamısı good wifdir. Qiymətinə görə hansını istə‐
yirsən seç. Lap gənc və gözəl qadınlar daha bahadır –
dedilər.
– Mən siğə ilə arvad almaq istəyirəm.
Onu anlamadılar.
Bir anda tərcüməçi çağırdılar.
– Mən siğə kəbini ilə bir dəfəliyə arvad almaq istə‐
yirəm.
Tərcüməçi siğə sözünü anlamadı. Odur ki, Mirəli‐
nin sözlərini belə tərcümə etdi:
– Bu cənab rəsmi kəbinlə birdəfəlik arvad almaq is‐
təyir.
Baxdılar ki, geyimindən‐kecimindən ziyalıya oxşa‐
yır. Tezliklə binaya yayıldı ki, bir kişi rəsmi arvad al‐
maq istəyir. Çoxları onun başının xarab olduğunu zənn
etdilər. Nəhayət, vətənindən didərgin düşmüş, «Ro‐
binson Kruzo» filmindəki zənci qıza bənzər qadın:
– O qara, mən qara, bizimki tutar – deyib razılıq
verdi. Kəbin kəsildi.
Tərcüməçinin, nikah kəsənin, «gözəl çəhrayı bina»‐
nın işçilərinin zəhmət haqqını ödəyəndən sonra Mirəli
baxdı ki, cibində az miqdar pulu qalıb. O, istədi ki,
zənci qadınla otaqlardan birinə keçsin, qoymadılar.
Bayaqkı mehribançılıqdan əsər‐əlamət qalmamışdı.
Sanki onlar bayaq əldən‐ayaqdan gedən adamlar de‐
yildi:
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– Bu sənin kəbinli arvadındır, vətəninə aparacaq‐
san, – dedilər.
Mirəli nə baş verdiyini anlamırdı. «İlahi, mən ca‐
maatın üzünə necə baxacağam, Sənəm və uşaqların
yanında başımı necə qaldıracağam. Qızlarımı kim ala‐
caq, oğlanlarıma kim qız verəcək» – deyərək baş‐gözünə
döyməyə başladı. İntihar etmək qərarına gəldi. Qoy
camaat elə bilsin ki, xəstəlikdən ölmüşəm. Sənəmin və
uşaqların başı aşağı olmasın. Başıma gələn biabırçılığı
qara torpaq örtsün. Lakin vətəndən uzaqlarda, qərib
ölkədə ölmək, yad torpağa basdırılmaq ona ağır gəlirdi.
Hardansa yadına Azərbaycanın ilk Xalq şairi Səməd
Vurğunun Çində xəstələnərkən yazdığı misralar düşdü:
Vaxtsız əcəl, məndən uzaq dolan, dur,
Qürbət eldə can vermərəm ölümə.
Qılıncını məndən uzaq dolandır.
Onu bil ki, qələm aldım əlimə,
Qürbət eldə can vermərəm ölümə!..
Şeirin və düşdüyü ağır vəziyyətin təsirindən ömründə
ağlamayan Mirəlinin gözündən yaş sel kimi axırdı. Ayaq‐
larım sınaydı, buralara gəlib çıxmayaydım – dedi. Әn
əcaib‐qəraib, ən ağlasığmaz adət biz müsəlmanların siğə
ilə evlənməsi imiş – deyərək özünü lənətlədi. Birdən
bərk taqqıltı və səs‐küy eşitdi. Gördü ki, qan‐tər içində‐
dir. Nə baş verdiyini anlamadı. Hilalın uca səsi eşidildi:
– Aç qapını, hava limanına gecikirik. Qapını açmağı
ilə Hilalı qucaqlayaraq hönkürtü ilə ağlamağı bir oldu.
Haçandan haçana özünə gələrək
– Allah sənə şükür, yuxuymuş, – dedi.
Hilal heç nə başa düşmədi.
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AY CAMAAT,
BU TOY KİMİN TOYUDUR?*
İllərlə öncə rayonumuza, beş il bir yerdə ali təhsil
aldığım, qonşu kənddən olan dostumun toyuna get‐
mişdim. Toyda qəribə bir hadisənin şahidi oldum. Toy
başlayan kimi kəndin ağsaqqallarından biri ayağa qal‐
xaraq dedi:
– Ağsaqqalsız, böyüksüz nə ev, nə də kənd olsun.
Gəlin ilk badələrimizi kəndimizin yolgöstərəni, xeyir‐
xahı sovxoz direktorumuzun sağlığına qaldıraq. Qoy
bundan sonra bu, bir ənənəyə çevrilsin.
Tamadamız çaşbaş qalmışdı.
Adətən, toyda birinci sağlıq bəylə‐gəlinin şəninə
deyilir. Uzun illər onun kənddə kolxoz sədri, sovxoz
direktoru işlədiyindən, həqiqətən də, böyük hörmətə,
etirama layiq olduğundan, nəinki rayonumuzda, elə‐
cə də Respublikada yaxşı tanındığından, adlı‐sanlı tə‐
sərrüfat rəhbəri olduğundan etiraz edən olmadı. Belə
bir adam haqqında məqamında xoş söz demək, yada
salmaq insafdandır. Әn azından ona görə ki, özü toy‐
lara getməsə də, xeyirdə, şərdə imkansız ailələrə yağ,
düyü, bir erkək göndərirdi. Bununla belə, dostumun
toyunda müşahidə etdiyim mənzərə tamadamız kimi
məni də çaşbaş salmışdı. Bu toyda yaltaqlığın son həd‐
dini gördüm.
________________
* Bax: «525‐ci qəzet» və «Әdalət» qəzeti, 07.11.2014.

383

Bilmirəm, bəlkə də, içdikləri cecə arağı da öz işini
görürdü. Kənd üzümçülük sovxozu olduğundan cecə
arağı çəkib ucuz qiymətə toylara verən araqçəkənlər
peyda olmuşdu. Demək olar ki, əksər toylarda cecə ara‐
ğı verilirdi. Kənddə deyirdilər ki, cecə arağı adamı tez
hallandırır, ağlını başından alır. Yarızarafat onu da de‐
yirdilər ki, dağ havasının, bulaq suyunun, bal kimi
üzümün, başqa meyvələrin, kərə yağının, yağlı pendi‐
rin, qaymağın, balın və sairlərin qabağında əzrail bizə
yaxın düşə bilməz. Bizim axırımıza çıxsa, cecə arağı çıxa‐
caq. Bunu özləri etiraf etsələr də, cecə arağını su kimi
içirdilər. Çoxu harada olduğunu belə unutmuşdu. Sov‐
xoz direktorunun onların tərifinə heç bir ehtiyacı olma‐
dığı halda, yerindən duran, hətta iki cümləni dalbadal
düzməyi bacarmayan savadsız adamlar belə onun sağlı‐
ğına badə qaldırırdı. Sanki yarışa girmişdilər. Sən demə
ilk sağlıq, necə deyərlər jurnal imiş, film qabaqdaymış.
Fikrə getmişdim. Elə bil yenidən kəşf etdim ki,
dünya bina olandan bəşər övladına xas olan təriflə yal‐
taqlıq əkiz doğulub.
Elə bu vaxt içkidən turp kimi qızarmış orta yaşlı şiş‐
man bir kişi ayağa qalxdı və kağız salfetlə üz‐gözünün
tərini silərək ucadan:
– Ay camaat, siz çörəyi dizi üstündə olan qədirbil‐
məzsiniz. Sizə çörək verəni unudursunuz. O boyda ki‐
şi haqqında boğazdan yuxarı danışırsınız. Haqqında
sağlıq deyəndə yerinizdə oturub içirsiniz. Adam kişi
olar. Elə bir kişinin sağlığına gərək ayaqüstə içək. Qoy
eşitsin və agah olsun ki, onu dünyada canından artıq
istəyən kişilər var – dedi.
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Bəylə tamadadan başqa hamı ayağa qalxdı. Şişman
kişi içkini axıra kimi başına çəkib özündən razı halda
badəni ağzı üstə masanın üstünə qoydu. Bu, kənd yer‐
lərində sağlığına badə qaldırılana hörmət, ehtiram və
məhəbbət əlaməti kimi qiymətləndirilirmiş. Mənə belə
gəldi ki, böyük yaradan onu yeyib‐içmək və yaltaqlıq
üçün yaradıb.
Məclis yerbəyer olandan sonra bəy ayağa qalxdı və
üzünü məclisdəkilərə tutaraq təmkinlə dedi:
– Ay camaat, bu toy kimin toyudur?
Bilmirəm məclisdəkilər onu başa düşdü, yoxsa yox.
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ATAMA TOYMU EDİRӘM?*
(Hekayəvarı olaylar)
Tanınmış şair Rasim Kərimlinin (təəssüf ki, qlobal‐
laşma dağıdıcı fəsadları ilə həyatımıza daxil olduğu zə‐
manəmizdə bir çox gözəl şairlər kimi, o da unudulmağa
üz tutmuşdur) atası Әdil kişi dünyasını dəyişmişdi
(1980). Yay tətili vaxtına düşdüyündən «həm ticarət,
həm ziyarət» – deyərək iki‐üç nəfər Bakıdan kəndimizə
– Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kəndinə getdik. Rasim
müəllimgilin həyətində tut ağacının kölgəsində oturub
çay içirdik. Şair bağayarpağından dəmlənmiş çay içirdi.
Sən demə bağayarpağı qəbzin dərmanı imiş. Bu əsnada
iki nəfər əlində siyahı yanımıza gəldi. Üzlərini Rasim
müəllimə tutaraq dedilər ki, iki gündən sonra Әdil qa‐
ğanın yeddisidir. Son borcumuzu urvatla yerinə yetir‐
məliyik. Ona görə də indidən tədarük görməliyik.
– Allah atanıza rəhmət eləsin, düz deyirsiniz – deyə
Rasim müəllim razılığını bildirdi. Nə etməliyik?
– Bir sisterni bulaq suyu gətirilməlidir. Filan qədər
edir. Sistern suyu buz kimi saxlayır, həm əldə‐ayaqda
işlənər, həm də camaat içib Әdil qağaya rəhmət oxuyar.
– Aydındır. Qiymətini yox, nə lazımdır onu deyin –
Rasim müəllim sözə qarışdı.
– Adam çox gələcək. Odur ki, bazardan yağlı qoyun
pendiri, göy‐göyərti, pomidor, xiyar, mer‐meyvə alın‐
malıdır.
________________
*Bax: «525‐ci qəzet» və «Әdalət» qəzeti, 07.11.2014.
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– Pendir və göy‐göyərti üçün yuxa alınmalıdır.
Rasim müəllim təəccüblə dilləndi:
– Pendir və göy‐göyərtini zavod çörəyilə yemək ol‐
mazmı?
– Adət belədir. Yeri gəlmişkən, xeyli zavod çörəyi
də almalıyıq. Bozartma, yarpaq və kələm dolması, plov
(aş) verəcəyik. Plov üçün yağ və düyü almalıyıq. Bo‐
zartma, dolma və aşqaraya bir cöngə, 5‐6 erkək bəs
edər. Dolma üçün tənək yarpağı və kələm almalıyıq.
Adətən, dovğa veririk. Dovğa üçün bazardan ispanaq
alınmalıdır. Dovğa və yarpaq dolması üçün üç‐dörd
bidon qatıq almalıyıq. Yas yerində gərək şərbət olsun,
halva olsun. Halva və şərbət üçün un, yağ və pesok
(şəkər tozu) olmalıdır. Yay vaxtıdır, çay çox işlənəcək.
Bazardan üstündə fil şəkli olan hind çayı, limon, qənd
və Moskva konfeti almalıyıq.
Mənə belə gəldi ki, onlar Rasim Kərimlinin yaxın‐
larda kitabı çıxdığını və pulu olduğunu güman edirdi‐
lər. Doğrudan da, Sovet dönəmində onun kitabları çap
olunur və az‐çox qonorar alırdı. Ailəsi də böyük deyil‐
di. Oğlanları İlqarla Eldar hələ məktəbdə oxuyurdular.
BDU‐nun filologiya fakültəsində beş il bir yerdə oxu‐
duğu həyat yoldaşı Zəminə Cavanşir adlı‐sanlı «Gənc‐
lik» nəşriyyatında redaktor işləyirdi. Kənddə çoxları
Rasim müəllimi varlı hesab edirdi. Həm Elmlər Aka‐
demiyasında işləyir, həm Dillər İnstitutunda dərs de‐
yir, həm də kitabları çap olunanda qonorar alır. Demə‐
li, imkanlıdır. Fikirləşmirdilər ki, bir ayağı şikəst olan
şairin imkanı olsaydı, niyə iki yerdə işləyirdi.
Әslində, şəkər və başqa xəstəliklərdən əziyyət çə‐
kən Rasim müəllimin pulu dava‐dərmana, xeyrə‐şərə,
pal‐paltara və dolanışığa ancaq çatırdı.
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Onlar siyahını oxuduqca Rasim müəllim bir yana,
biz də narahatlıq keçirirdik. Rasim müəllim sanki fikrə
getmişdi. Birdən özünə gələrək narazılıqla dedi:
– Azərbaycan çayı olmazmı? Biz Bakıda Azərbay‐
can çayı içirik.
– Məclisdə Azərbaycan çayını yaxşı tutmurlar. Bir
də ki, axı biz dedik. Gərək Әdil qağanın yeddisini ur‐
vatla verək.
– Ay qurban olum, qağam ömründə belə şeylər
görməyib. Üstündə fil şəkli olan hind çayının və Mosk‐
va konfetinin nə olduğunu bilməyib. Әlinin zəhməti
ilə dolanışığını torpaqdan, əkin‐biçindən zorla çıxarıb.
Xeyir ola, indi kişi belə böyük urvata mindi.
– Rasim müəllim, biz kəndimizin adəti ilə hərəkət
edirik.
Şair özünü zorla saxlayırdı:
– Oxuyun görək kəndimizdə daha nə adətimiz var?
– Dediyimiz kimi yay vaxtıdır, suya tələbat böyük
olacaq. Әgər filan qədər mineral su da alsaq, məclisi
yaxşı yola verə biləcəyik.
– Araq da, xanəndələr də olacaqmı? Aşıqların ha‐
mısı dostlarımdır, onları da dəvət edəkmi? – deyə Ra‐
sim müəllim qışqırdı. Səsi həyəti başına götürmüşdü.
Onu çətinliklə sakitləşdirdik. Özünə gələndən sonra əl
dəsmalı ilə üz‐gözünün tərini silərək dedi:
– Zalım uşağı, mən atama toymu edirəm?
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PROFESSOR QӘZӘNFӘR
PAŞAYEV HAQQINDA
Paşayev Qəzənfər Məhəmməd
oğlu – folklorşünas, ədəbiyyat‐
şünas, publisist, dilçi və tər‐
cüməçi, filologiya elmləri doktoru
(1993), professor (1995) 27 avqust
1937‐ci ildə Tovuz rayonunun
Düzqırıqlı kəndində anadan ol‐
muşdur. Orta təhsili Düzqırıqlı
kəndində alıb (1946–1956). Azər‐
baycan Dillər İnstitutunun İngilis‐
Azərbaycan dilləri fakültəsini
bitirmişdir (1962). İxtisası ingilis və Azərbaycan dilləri
müəllimidir. Fəaliyyətə Әli Bayramlı (indiki Şirvan) rayo‐
nunun Vladimirovka kəndində ingilis dili müəllimi kimi
başlamış (sentyabr‐noyabr, 1962‐ci il), sonra isə İraqda in‐
gilis və rus dilləri üzrə tərcüməçi işləmişdir.
1964–1989‐cu illərdə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnsti‐
tutunda (1973‐cü ildən M.F.Axundov adına APİ) fəaliyyət
göstərmiş, İnstitutun İngilis dili fakültəsində dosent,
dekan müavini (1970–1971), Xarici dillər kafedrasının mü‐
diri (1972– 1989) olmuşdur. 1989–1999‐cu illərdə ADU‐nun
Qərbi Avropa dilləri kafedrasında çalışmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına
Azərbaycan Әdəbiyyatı Muzeyində Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdiri olmuş (2001–2005), eyni zamanda
2003‐cü ildən Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda baş
elmi işçidir.
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Rəsmi nümayəndə heyəti tərkibində Füzulinin anadan
olmasının 500 illik yubileyi münasibətilə İraqda (sentyabr,
1994) və Türkiyədə (noyabr, 1994), Azərbaycan mədəniy‐
yəti günlərində Səudiyyə Әrəbistanında (noyabr, 2007),
İ.Nəsimi ilə bağlı Beynəlxalq konfransda Suriyada (no‐
yabr, 2008) olub.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Hindis‐
tanda olub (noyabr, 2011). «Azərbaycan və Hindistan ədə‐
bi‐mədəni əlaqələri» mövzusunda məruzə edib. Məruzə
Dehlidə ingiliscə çap edilib.
İctimai işlərdə fəal iştirak etmişdir: Ali Təhsil Nazir‐
liyinin nəzdində Qərbi Avropa dilləri üzrə Elmi‐Metodik
Şuranın Elmi katibi (1976–1982), 1984‐cü ildən Aşıqlar Bir‐
liyinin və Birliyin İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan–İraq
Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini olmuş (1990–2003),
uzun illər həmsədri olduğu Nizami adına Әdəbiyyat İnsti‐
tutunun Müdafiə Şurasında, eləcə də Elmi Şurada fəaliy‐
yətini davam etdirir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin
nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi‐Dini Şuranın yarandığı
1997‐ci ildən bu günə kimi onun üzvüdür. 1989‐cu ildən
üzvü olduğu Yazıçılar Birliyinin 2004‐cü ildən Təftiş Ko‐
missiyasının sədridir. 2013‐cü ilin fevralından Respublika
Ağsaqqallar şurasının idarə heyətinin üzvüdür. 2013‐cü il
5 may tarixindən 2015‐ci ilə qədər Folklor üzrə Respublika
Problem (Әlaqələndirmə) Şurasının sədri olub.
Xarici ölkələrdə: ABŞ (iyun‐avqust, 1983) və İngiltərədə
(iyun‐iyul, 1988) ixtisasartırma kurslarında olub. İraq Res‐
publikasında tərcüməçi işləyib (1962–1966, 1972–1975).
Türkiyə, İraq, Səudiyyə Әrəbistanı, Suriya, Hindistan
və keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrindən Rusiya Federasi‐
yasında, Özbəkistan və Qazaxıstanda elmi konfranslarda
məruzə edib. Turist kimi Yunanıstan, İordaniya, Sloveniya,
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Çexiya, Avstriya, Almaniya, İtaliya, Misir, Birləşmiş Әrəb
Әmirlikləri, Macarıstan və İranda olub.
İraq Respublikasının «Әməkdə fərqlənməyə görə»
medalı ilə təltif edilib (1976).
SSRİ Nazirlər Sovetinin, SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin,
Azərbaycan Ali Təhsil Nazirliyinin, AMEA‐nın Rəyasət
Heyətinin və Respublika Həmkarlar İttifaqı Konfederasi‐
yasının Fəxri fərmanları ilə təltif olunub. Eləcə də Kərkük
Vəqfinin, İraq‐türkman Cəbhəsinin və Yazıçılar Birliyinin
yüksək diplom və ödüllərinə layiq görülüb.
2014‐cü ildə Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda
«İlin alimi» seçilib.
Bir çox doktorluq və namizədlik dissertasiyaları üzrə
opponent, eləcə də kitabların redaktoru olub. Aspirant‐
lara rəhbərlik edib. ABŞ, Türkiyə və İraqda ingilis, türk
və ərəb dillərində, məqalələri dərc edilib. «Әdəbiyyat»
qəzetinin, «Folklor və etnoqrafiya», «Filologiya məsə‐
lələri», «Yada düşdü» və «Kəlam» dərgilərinin redaksiya
heyətinin üzvüdür.
Yaradıcılığına xaricdə və Azərbaycanda bir çox gör‐
kəmli alimlər, yazıçı, şair və publisistlər məqalələr həsr
ediblər. Müəllifin özü görkəmli Azərbaycan, türk, İraq,
fransız, ingilis və amerikan yazıçı və şairlərinə, elm adam‐
larına çoxsaylı məqalələr həsr etmişdir. Maraq doğuran
cəhət bir də ondan ibarətdir ki, bu məqalələr Azərbaycan,
türk, ingilis, ərəb, rus dillərində Azərbaycan, Türkiyə,
İraq, İran və ABŞ‐da çap olunmuşdur.
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