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 «Əhəd yaşayır» kitabı görkəmli ədəbiyyatşünas, yazıçı-tən-
qidçi və pedaqoq Əhəd Hüseynovun unudulmaz xatirəsinə 
həsr olunmuşdur. Kitabda qələm dostlarının, tələbələrinin 
xatirələri, yaradıcılığı haqqında mətbuatda dərc olunmuş re-
senziyalar, məqalələr və şeirlər, məktublar və fotoşəkillər 
yer almışdır. Kitab dünyadan vaxtsız getmiş alimin zəngin 
biblioqrafiyasının göstəricisi ilə tamamlanır.  
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ÖN SÖZ 

 
 Əziz oxucu! 
 Əgər mənə bu kitaba ön sözü yazmaq üçün heç 

olmasa, 30 il bundan əvvəl müraciət olunsaydı, bu 
yazı, heç şübhəsiz ki, tamam başqa səpgidə alınardı. 
Zaman keçir, vaxt ötür,bu qoca dünyada hər şey dəyi-
şir. Dünən gördüklərin bu gün xatirəyə çevrilir. Tarixin 
bu xoş və amansız axarında nəyi unutmaq, nəyi yad-
daşlara yazmaq da çox asan bir iş deyil, çünki yaddaş 
səhifələrində o xatirat yaşaya bilir ki, onun yaşamaq 
haqqı olsun. Bəzən ən çox sevdiyin insan haqqında 
söz deməyə çətinlik çəkirsən. Bu son dərəcə təbiidir. 
Görünür, bunda da bir ilahi hikmət var. Yoxsa danış-
mağa, söz deməyə nə var ki! Qarşımdakı bu «Ön söz» 
neçə vaxtdır ki, əmələ gəlmir, ürəyim istədiyi kimi alın-
mır? Niyə xətrini çox istədiyin insan haqqında nəyi isə 
qələmə almaq belə çətin olur? 

 İllər keçir, hisslər, duyğular köhnəlir. Lakin o işıqlı 
təbəssüm – Əhəd Hüseynov təbəssümü elə havadan 
asılı qalır: nə solur, nə də ki yoxa çıxır və məni 35 il ge-
riyə qaytarır, xatirələr gözlərim önündə canlanır, hiss 
edirəm ki, məni qəhər boğur… Əhəd müəllim haqqında 
yazılan istər elmi, istərsə də xatirə səpgili yazıları, qə-
ləm dostlarının və tələbələrinin yaddaşını nəzərdən ke-
çirərkən mənə bir daha aydın oldu ki, bütün kitab boyu 
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deyilənlərdə qırmızı xətt kimi bənzərsiz bir təbəssüm 
keçir. Əhəd təbəssümü!  

 Hamı onu yeddi qız atası kimi tanıyırdı. Bu da bir 
ilahi yazı idi. Tale onu sınayırdı, o da bu qismətə sevi-
nərək qızlarına bir-birindən gözəl adlar qoyaraq Tanrı 
payına öz şükrünü bildirirdi, bu da səbəbsiz deyildi. 
Çünki Əhəd müəllim çox böyük nüfuza malik ruhani ai-
lədə tərbiyə almışdı. Atası Şeyx Məhəmmədəli Hü-
seynzadə və böyük qardaşı Cavad Borçalı mahalında 
və Azərbaycanda tanınmış söz sahibləri olduğu üçün 
30-cu illərin repressiya qurbanlarından idilər. Ailənin 
yaşadığı sıxıntı və faciələr Əhəd Hüseynovun sonrakı 
həyatına böyük təsir göstərmişdi. Sanki bütün bunların 
acığına o, həyata və zamana meydan oxumağa başla-
mışdı. Narahat gənclik illəri, yoxsulluq, «Şura hökumə-
tinin düşməni» elan edilmiş bir kişinin oğlu kimi yaşaya-
raq ayaqda qalmaq, rejimin və saxta ideologiyanın gə-
tirdiyi məhrumiyyətlərə sinə gərmək!  

 Bütün bu deyilən və deyilməyənləri bir ömürdə 
yaşamaq heç də asan deyil, çünki zaman insanları sın-
dırmaqdan həzz alır. Lakin həmişə zamandan güclülər 
yaşamaq haqqı qazanıblar və tarix onların tarixi olub. 
Əhəd müəllim də məhz belələrindən idi. Üzü rüzgara 
gedən bir insan kimi!  

 II Dünya müharibəsindən sonra, xüsusən də 50-
60-cı illərdə Azərbaycan ədəbi fikir dünyasında xüsusi 
bir oyanış başlanmışdı. Ziyalılarımızın bir çoxu ümüm-
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milli dərdlərimizdən danışmağa başlamışdılar. Əhəd 
müəllim bunu böyük bir oyanışın başlanğıcı kimi dəyər-
ləndirirdi. S.Rüstəmin, B.Vahabzadənin, N.Həsənzadə-
nin bölünmüş Azərbaycanımızla bağlı şeirlərini bir za-
man böyük bir nəsli ayağa qaldıracağını deyirdi.  

 Əhəd müəllimlə söhbətlərimiz həmişə qayınata-
kürəkən deyil, ata-oğul dialoqunu xatırladırdı. Nədən 
danışsaydıq, söhbətimizin sonu öyüd-nəsihətlə bitirdi. 
Mən bunu son dərəcə təbii qəbul edirdim, çünki onun 
oğlu, mənim isə lap körpəlikdən atam yox idi. Biz onun-
la axşamlar dəniz kənarına çıxar, ədəbiyyat və ədəbi 
proseslər haqqında danışardıq. O, tənqidçi idi və ədə-
biyyatımızı bayağı, şablon yazılardan, boş mədhiyyəçi-
lik meyllərindən qorumağa çalışırdı. Hərdən ünvanına 
yazılmış şeirlərdən, hətta hədə-qorxulardan söhbət açır 
və yana-yana deyirdi: «Bu adamlar qələmin qədrini bil-
mirlər. Anlamırlar ki, söz Allah əmanətidir, ona xəyanət 
etmək olmaz. Hər kəs dediyinə inansa, heç tənqidə bir 
əsas qalmaz. Tənqiddə təhqirə də, tərifə də yer yox-
dur». 

 Bəli, hər kəs dediyinə inansaydı! 
 Əhəd müəllim dediyinə və yazdığına inanırdı. Özü 

dediyi kimi, ədəbi tənqidə böyük mədəniyyət lazımdır 
və Əhəd müəllim bu mədəniyyətin qaynağı kimi böyük 
ustad və müəllimi Mir Cəlal Paşayevi istinad yeri sayır-
dı. Deyirdi ki, Mir Cəlal müəllim bizə təkcə düşünməyi 
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deyil, həm də həqiqəti göründüyü kimi yox, olduğu kimi 
söyləməyi öyrədirdi.  

 Bu böyük ehtiramın və sevginin nəticəsiydi ki, 
Əhəd Hüseynov namizədlik dissertasiyasını öz müəl-
limi Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına həsr etmişdi. 

 Yarımçıq qalan ömrünün son on ilini isə böyük 
mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına 
həsr edərək doktorluq dissertasiyasını yazmışdı: Mü-
dafiənin günü də elan olunmuşdu, lakin əcəl aman ver-
mədi… və bir anda hər şey alt-üst oldu. Hər şey. Təkcə 
bir şey dəyişmədi: Əhəd təbəssümü! Hər kəsi bir şey 
yaşadır, deyirlər. Yaddaşlara həkk olunan Əhəd Hü-
seynov həqiqətini də yaşadan elə həmin məsum, saf 
və müdrik təbəssümdür. Əhədi Cənnətə aparacaq tə-
bəssüm! 
  

 Hacı Sabir  
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ŞEYX MƏHƏMMƏDƏLİ 
AXUND AĞA HÜSEYN OĞLU 

 
 Şeyx Məhəm-

mədəli Axund Ağa 
Hüseyn oğlu 1889-cu 
ildə Borçalının Sar-
van kəndində Axund 
Ağa Hüseynin ailə-
sində dünyaya göz 
açmışdır. Balaca Mə-
həmmədəlinin ata ba-
bası Borçalı mahalın-
da dövrünün ən sa-
yımlı, ən sözü keçən və hörmətli adamlarından biri ol-
muşdur. 

 Şeyx Məhəmmədəli Şərqin ən qədim elmi ocaqla-
rından olan Xorasan, Məşhəd, Bağdad və s. şəhərlərin-
də ali ruhani təhsili alan ziyalı olmuşdur. Xorasan şəhə-
rində təhsil aldığı vaxt hörmətli şairimiz Abdulla Şaiqlə 
birgə oxumuş və gənclik dövrünü bir yerdə keçirmişdir.  

 Tam təhsil aldıqdan sonra Şeyx Məhəmmədəli 
1935-ci ilə qədər Tiflis şəhərində yerləşən Zaqafqaziya 
müsəlmanları ruhani idarəsinə (məclisi xeyriyyə) rəh-
bərlik etmişdir. 

 Şeyx Məhəmmədəli həyatda qazandığı yüksək 
elmi təfəkkürünə və işgüzarlığına görə Böyük Oktyabr 
inqilabına qədər dövlət təminatlı olmuş, böyük impera-
tor məvacibi almışdır. Yüksək bilik və dünyagörüşünə 
malik olan Şeyx Məhəmmədəli almış olduğu təhsili ilə 
kifayətlənməmiş, tibb elmi və xalq təbabəti ilə də geniş 
məşğul olmuşdur. O, bir sıra xəstəlikləri (əsasən yolu-
xucu) dava-dərmansız (kimyasız), yalnız Borçalı meşə-

Solda atası  
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lərindən, çayətrafı sahələrdə bitən bitkilərdən və yay-
laqlardan topladığı gül-çiçək ləçəklərindən hazırladığı 
dərmanlarla müalicə etmişdir. 

 Onun zəngin kitabxanası olmuşdur. Təəssüflə 
qeyd etməliyik ki, XX əsrin 30-cu illərində şurəvilər 
(Şura hökuməti) bütün bu qiymətli bilik mənbəyini talan 
etmiş, dağıtmış, Şeyx Məhəmmədəlinin özünü isə bir-
dəfəlik gedər-gəlməzə göndərmişdir. Şeyxin hörmətini 
hər şeydən uca tutan Həsən Səbri dəfələrlə çalışmışdır 
ki, Şeyxə köməklik etsin. Lakin əyilməz və mətin Bor-
çalı oğlu Məhəmmədəli bu köməkliyi qəbul etməmişdir. 
Daha doğrusu, rus qayda-qanununa tabe olmağı özünə 
rəva bilməmişdir. 
 
 
  
 
  

«Borçalı alimləri» 
kitabından 
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S E Ç M Ə L Ə R 
 

Əhəd Hüseynov ədəbiyyatımızı ürəkdən sevən, 
onun müvəffəqiyyətlərini alqışlayan, nöqsanlarını güzəştə 
getmədən, bütün kəskinliyi ilə tənqid etməyi bacaran, hər 
məqalədən məqaləyə inkişaf edib təkmilləşən bir münəqqid 
kimi özünü göstərmişdir. 

       Mehdi Hüseyn  
 

 
Mən cəbhədən qayıdıb ADU-da mühazirə oxudu-

ğum ilk gündən gözaltı elədim ki, Əhədlə işləmək, ondan 
yaxşı filoloq yetişdirmək olar. Klassik irsimizə böyük ehti-
rası, rus və dünya ədəbiyyatına yaxından bələdliyi onun gə-
ləcəyinə bel bağlamağa güman verirdi. 

 Prof. Cəfər Xəndan 
 

 
 

Dissertasiyanı vərəqlədikcə elm aləminə qədəm 
qoyan gənc və istedadlı ədəbiyyatçının orijinal fikir və mü-
hakimələri ilə tanış olur və sevinirik. Xüsusən «Hekayələrin 
dil və üslub xüsusiyyətləri» və «Satira və yumor» fəsillərin-
də tədqiqatın orijinallığı daha aydın nəzərə çarpır. 

 Prof. Cəfər Xəndan 
 

Mən öz hazırlığı və mühakiməsi ilə yoldaşlarından 
fərqlənən bu istedadlı gənci qədim Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi mütəxəssisi hazırlamağı düşünürdüm. «Füzulinin alle-
qorik poemaları» mövzusunda yazdığı, sonralar çap olunan 
diplom işi də onun gələcəkdə yaxşı bir ədəbiyyatşünas ola-
cağını göstərirdi. 

  
 Prof. Həmid Araslı 
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Bizim tənqidçilər arasında Əhəddən də yaşlı yol-
daşlarımız vardı. Lakin onlardan fərqli olaraq Ə.Hüseynov 
bildiklərini gənc həmkarları ilə məmnuniyyətlə bölüşməyə 
hazır olan səxavətli, səmimi, istiqanlı bir yaradıcı ziyalı idi. 

  Akademik Bəkir Nəbiyev 
 

 
Təqdir etdiyin, bəyəndiyin sənətkarı gərək oxucuya da 

sevdirə biləsən. Əhəd Hüseynov buna çalışır və məqsədinə 
nail olur.  

Prof. Akif Hüseynov 
 

 
Əhəd Hüseynov həmkarlarında qibtə hissi doğuran 

məzmunlu, orijinal axarlı, təkrarsız mühazirələr oxuyurdu. Ona 
görə təkrarsız ki, onun mükəmməl elmi-nəzəri səviyyəsi, qeyri-
adi yaddaşı, dərk etmək, duymaq və mənalandırmaq qabiliy-
yəti, şairanə təbiəti, bədii zövqü, təbii natiqlik istedadı var idi.  

 Prof. Abbas Hacıyev  
 

 
Onun bədii materialı tələbələrə və ümumiyyətlə dinləyi-

cilərə qəribə şəkildə çatdırmaq məharəti vardı. O, əsərin süje-
tini bir neçə cümlədə ustalıqla ümumiləşdirər, təhlili elə epizod 
və detallar üzərində qurardı, əsərin və obrazın bütün mahiyyəti 
asanlıqla zehinlərə çatardı.  

Prof. Xeyrulla Məmmədov 
 

 
Doğrudur, Əhəd Hüseynovun məqalələri bəzən ciddi eti-

raz doğurub kəskin müzakirəyə səbəb olurdu. Şübhəsiz, bu cür eti-
razlarda əsaslandırılmış arqumentlər yox deyildi. Lakin bunlar Əhə-
din əsər müəlliflərinə mənfi emosiyalarından təzahür etmirdi. Bu, 
yazıçının ədəbi metodu, daha dəqiq desək, həyatı görmək və təsvir 
etmək üsulu ilə tənqidçinin nəzəri-estetik baxışları arasında fərq-
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dən irəli gəlirdi. Odur ki, belə fikir ixtilafları təbii və obyektiv səciyyə 
daşıyırdı. 

Prof. Xeyrulla Məmmə-
dov 

 
Tanrısı Əhəd Hüseynova səxavətli olub. Ona dərin 

zəka, tükənməz enerji, həm də, ən başlıcası, nurani Sima bəxş 
edib. O, zahirən çox yaraşıqlı və ecazkar bir görkəmə malik idi. 
Romantik çöhrəsi daxilindəki ruhaniliklə həmahəng olub nəca-
bətli olduğundan xəbər verirdi.  

Prof. Himalay Ənvəroğlu 
 
 
Gözəlliyin vurğunu idi. Həm maddi gözəlliyin, həm də 

mənəvi gözəlliyin. Həyatda, bədii ədəbiyyatda eybəcərliyin düş-
məni idi. Gözəlliyin yaşamasını istərdi. 

 Prof. Qəzənfər Kazımov 

 
Monoqrafiyanı çapa hazırlarkən bir daha hiss etdim ki, 

Əhəd Hüseynovun vaxtilə Mirzə Cəlil haqqında, onun ədəbi ir-
sinə şəxsi münasibəti barədə dediyi sözlər ürəkdən imiş: bu sə-
tirlər böyük ədibin yaradıcılığını illərlə öyrənən, təmkinlə, səbrlə 
araşdıran, Molla Nəsrəddin gülüşü ilə gülməyi, kədəri ilə yaşa-
mağı bacaran bir tədqiqatçının qələmindən çıxmışdır. 

 Dos. İsrail Mustafayev 
 

 
Əzizimiz Əhəd elmə gələn hər bir gəncin mənəvi atası, 

qayğıkeşi idi. Hətta namizədlik dissertasiyamın «Aşıq Hüseyn 
Cavanın həyat və yaradıcılığı» mövzusunda işimin avtorefera-
tını heç bir təmənna güdmədən rus dilinə tərcümə etdi.  

 Prof. Mürsəl Həkimov 
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S.Rəhimov, O.Sarıvəlli, R.Rza kimi o vaxtın məşhur 
yazıçıları haqqında tənqidi məqalə yazmaq cəsarəti də məhz 
Əhəd Hüseynova məxsusdu.  

İndi Əhəd Hüseynov kimi tənqidçilərin unudulmuş 
məktəbini yaşatmaq lazımdır… 

 f.e.n. Allahverdi Eminov 
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MƏQALƏLƏRİNDƏN SEÇMƏLƏRDƏ 
 

XX əsrin lap səhərçağı yaradıcılığa başlayan böyük 
xalq şairi M.Ə.Sabirin şöhrəti az bir zamanda vətəninin sər-
hədlərindən uzaqlara yayıldı; onun orijinal, təravətli, realist 
şeirləri dillər əzbəri oldu. Sabirin xalq həyatına, xalq mənə-
viyyatına daxil olmasının əsil sirri şeirlərinin realizmində idi. 
Satirik gülüşün, yumorun əlvan şəkilləri, doğma xalqın canlı 
danışıq dilindən gələn sadəlik, axıcılıq, aydınlıq, təravət 
onun poeziyasının milyonların ürəyinə yol tapmasına kömək 
edirdi. 

Sabirin əsil idealı, qayəsi insan idi, onun azadlığı, 
xoşbəxtliyi idi. Məhz buna görə də:  

 
Kim ki, insanı sevər-aşiqi hürriyyət olur; 
Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur- 
 

misraları əsrin tələblərinə cavab verən döyüşkən şeirin ma-
nifesti kimi səslənirdi. 

 
 
 
Əgər Səməd Vurğun «Bəsti», «Muğan», «Köhnə 

dostlar», «Aygün» poemalarında Bəsti, Sarvan, Usta 
Murad, Aygün və b. qəhrəmanların həyatını müxtəlif cəhət-
lərdən işıqlandırmaq imkanına malikdirsə, başqa sözlə, iş 
zamanı, ictimai yerlərdə, ailədə, dostlar əhatəsində onları 
göstərmək üçün istifadə etdiyi bədii vasitələr çox və zəngin-
dirsə, lirik şeir öz təbiətinə görə daha çox yığcamlıq, konk-
retlik, sərrastlıq tələb etdiyindən ümumi mülahizələr, ritorika, 
soyuq mühakimə, zərurət hiss olunmadan kənar mətləblərə 
əl atmağa qətiyyən imkan vermir, necə deyərlər: şeir sözə 
az, mənaya geniş yer və imkan verməyi tələb edir. Bu mə-
nada S.Vurğun lirikasında konkretlik, təsəvvür yarada bilən 
aydın lövhə çəkmək xüsusiyyəti ən diqqətəlayiq cəhətdir. 
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Mehdi Hüseyn həm mündəricə, həm də şəkilcə vaxtı 

keçmiş, şablon, qəlib şəklini almış, lakin hələ də bəzi şairlə-
rin poeziyasında qalan ifadə və ibarələrə qarşı atəş açmağı 
müasir tənqidin başlıca vəzifələrindən sayırdı. Bir halda ki, 
insanı kövrəldən, riqqətə gətirən zərif duyğuları və müdrik 
fəlsəfi anlayışları ifadə etmək qüdrəti olan zəngin dilimiz 
vardır, onda bu mənəvi gözəlliyi qorumaq lazımdır, istedad-
sız adamların şeir aləminə baş vurması - «bu müqəddəs 
məbədgahın qapısından ayağı palçıqlı girməyə cəsarət et-
məsi» dözülməz haldır. Biz, sadəliyi «xalqımızın əsrlər boyu 
yaratdığı zəngin ədəbiyyatdan, şeir və eposdan öyrənməli-
yik», deyərkən M.Hüseyn öz dövrünü keçirmiş qəzəl, qəsidə 
və mərsiyəni deyil, şübhəsiz, konkret olaraq Nəsimi, Füzuli, 
Vaqif, Zakir və b. sənətkarların yaradıcılıq ənənəsini, «Dədə 
Qorqud» kimi xalq dastanını nəzərdə tuturdu. 

 
 
Mir Cəlalın orijinal hekayəçi kimi seçilməsində və 

şöhrət qazanmasında onun bədii dilinin spesifik xüsusiyyət-
ləri mühüm rol oynamışdır. Ədibin üslubunda diqqəti ən çox 
cəlb edən cəhət sadəlikdir. O, bədii dildəki sadəliyə iki yolla 
nail olur: birincisi, ümumxalq dilindən, xüsusən xalq yaradı-
cılığından yerində müvafiq və geniş ölçüdə faydalanır; ikin-
cisi, əsərlərinin dilinə tələbkarlıqla yanaşır, ədəbi dilimizin 
qayda-qanunlarına riayət edir.  

Ədibin dilində atalar sözləri, zərbi-məsəllər, haki-
manə sözlər zahirən o qədər də nəzəri cəlb etmir. Sanki ya-
zıçı bu qəbildən olan ifadə vasitələrinə bir növ etinasız ya-
naşır. Əslində isə sadəlik, təbiilik, canlılıq ifadələrin tərkibin-
də, təsvirin, təhkiyənin ruhunda, ətində-qanındadır. 

 
 
Cəlil Məmmədquluzadənin publisistikasında bədii 

detalın əlvan, orijinal keyfiyyətləri vardır. Belə ki, adi, konk-

ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr_____________________________________ 

 18

ret anlayışı nisbətən ümumi və mücərrəd məvhumlarla mü-
qayisə etməklə yazıçı bədii detalın özünə siyasi məna verir.  

Realizmdə tutarlı və zəruri detalların xüsusi əhə-
miyyəti vardır. Əgər sənətkar zərurət duymadan detallardan 
bol-bol istifadə edirsə, bu yazıçının diqqətini ən vacib həyati 
məsələlərdən yayındırar, onu lüzumsuz təfsilata uymağa və 
nəticədə naturalizm mövqeyinə istiqamətləndirər. Söhbət 
əsl tipikləşdirmədən və bədii ümumiləşdirmədən gedirsə, 
detalların mənalılığı və mümkün qədər az işlənməsi sənət-
karlıq qabiliyyəti hesab olunmalıdır. Detallar ətraf mühit və 
insanın rəngarəng daxili aləmi haqqında aydın, dərin təsəv-
vür oyatmalıdır. Obraz yaratmaqda detaldan müvəffəqiyyət-
lə istifadə etmək üçün felyetonnəvisin incə müşahidəçilik 
bacarığı, onu əhatə edən mühitin və insanların gülməli cə-
hətlərini görmək qabiliyyəti, psixoloji aləmi dəqiq bilməsi zə-
ruridir. 

 
  

Cəlil Məmmədquluzadə felyetonlarında bədii detalın 
mətnarası təkrarı maraqlı bir leytmotiv kimi görünür. Oxu-
cuya son dərəcə emosional təsir bağışlamaq, hadisə və əh-
valatları daha qabarıq göstərmək məqsədilə bədii detallara 
müəllif xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Cəlil Məmmədquluzadə 
siyasətin və xalq həyatının diqqətəlayiq sahəsini ətraflı təs-
vir etməyə, M.Qorki demişkən «məişətdə siyasəti göstər-
məyə» belə bədii detallarla nail olmuşdur. 

 Realizmin tələbinə görə hər hansı detal mütləq insani-
ləşdirilməli, həyat təcrübəsi ilə əlaqələndirilməli və bədii 
ümumiləşdirmə vasitəsi kimi görünməlidir. Əks təqdirdə 
özünün təsir gücünü itirər və heç bir bədii, satirik vəzifə da-
şıya bilməz. 
 
 

 Cəlil Məmmədquluzadə məişət detallarını çox zaman 
kəndli üçün anlaşılan əhvalatlardan götürür, onlara yumoris-
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tik ahəng verir, oxucu sadə süjetin səmimi təsvirindən daha 
ciddi nəticələr çıxarmağa imkan tapır. Müəllif çox zaman 
«məşrutə» anlayışını ciddi planda işlərkən onun ilkin məna-
sını da saxlayır. İranda xalqın azadlıq hərəkatından ciddi 
söz açan ədib, şüurlu surətdə yumoru və əyləncəni ikinci 
plana keçirir. Nə yumoristik vəziyyət yaratmağa, nə də kina-
yəyə bədii zərurət hiss edir. 
 
 

Bədii əsərlərdə müvəffəqiyyətlə təcəssüm olunan əş-
yalar insanın düşüncə və təfəkkür tərzi, onun tərcümeyi-halı 
və xəyalları ilə üzvi surətdə bağlanmalı, həyatının real ma-
hiyyətini təşkil etməlidirlər. Əgər bu əşyalar aləmi insan mü-
nasibətlərini, ürəyinin döyüntülərini dərindən açıb göstərə 
bilmirsə, özünün zəruriliyini itirir, estetik zövq və təsirdən 
məhrum olur. A.P.Çexovun «Albalı bağı» pyesindəki Qaye-
vin köhnə şkafı təbrik etməsi səhnəsi çox səciyyəvidir. Bu-
rada şkaf Qayevin nitqindəki sentimental cümləpərdazlığı, 
onun mənəvi boşluğunu və bayağılığını aşkara çıxarmaq 
üçün müvəffəqiyyətli əşya detalı rolunu oynayır. Məhz bu-
rada ev əşyası psixoloji aləmi açmaq vəzifəsinə xidmət edir. 

 
 

Rus və dünya ədəbiyyatının təcrübəsi göstərir ki, 
bədii detal yazıçının əlində kəsərli bir məfkurə silahıdır, ib-
rətli, tükürpərdən həyati faktları ümumiləşdirmək, daha par-
laq və inandırıcı şəkildə təcəssüm etdirmək vasitəsidir.  

 
 

Əgər xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov inqilabdan 
əvvəl Azərbaycan kəndlərində körpə uşaqların qızdırma 
xəstəliyi ucundan məhv olduğunu göstərən ibrətli bir səhnə-
nin təsvirində «beşiklər boş qaldı» cümləsini işlədirsə, bu 
anlayış faciənin böyüklüyünü daha qabarıq şəkildə təsəv-
vürə gətirir.  
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Böyükağa Qasımzadənin Vətən müharibəsi illərin-
də yazdığı şeirlərdə faşistlərdən intiqam almaq əhvali-ruhiy-
yəsi mühüm yer tutur. Bu da təbiidir. Çünki şair 1942-43-cü 
illərdə Şimali Qafqaz və Cənub cəbhələrində bilavasitə işti-
rak etmiş, bir az sonra Tbilisidə nəşr olunan «Boeü RKKA» 
qəzetinin Azərbaycan şöbəsində tərcüməçi və məsul katib 
işləmişdir. Bu şairə öz müşahidələrini genişləndirmək, ordu 
həyatını daha yaxından öyrənmək imkanı vermişdir. 

Böyükağa təkcə Vətən müharibəsinə həsr etdiyi li-
rik şeirlərində deyil, bir sıra diqqətəlayiq tərcümələrində də 
Vətən məhəbbətini əsas götürmüş, öz vaxtında oxucunun 
ağlına, hisslərinə təsir edən şeirləri seçib tərcümə etmişdir. 
Məqsədimiz gözəl bir tərcüməçi olan Böyükağanın tərcümə 
sahəsindəki fəaliyyətindən söhbət açmaq deyildir. Bu, tədqi-
qat üçün kifayət qədər material verən xüsusi mövzudur. La-
kin şairin müharibə dövründə yazdığı orijinal şeirlərlə seç-
diyi tərcümələr arasında üzvi bir bağlılıq, ahəngdarlıq hiss 
olunur. 

 
 

Nədənsə son zamanlar müstəqil həyat görüşü, fər-
di keyfiyyətləri, ayrı-ayrı zövqü və üslubu olan şairləri qarşı-
laşdırmaq bir adət halını almışdır. Təəccüblü orasıdır ki, 
belə söhbətlər yavaş-yavaş divarlar arasından mətbuat sə-
hifələrinə də çıxır. 

Məfkurə cəbhəsinin ön atəş xəttində dayanmış sə-
nətkarlarımızdan birinə bu və ya başqa bir janrda, vəzndə, 
üslubda yazmağı qadağan etmək və ya məhz filan janrda 
yazmağa təhrik etmək, həmçinin şairləri bir-birinə qarşı qoy-
maq eyni dərəcədə zərərli deyilmi? Böyük Belinski belə yer-
də adamın dadına yaxşı çatır: «… Bundan da ədalətsiz bir 
iş ola bilməz ki, bir şəxsi başqa bir şəxsin arşını ilə ölçəsən, 
özü də elə şəxslər ki, onlar ya həmişə bir-birinin əksi olan 
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adamlardır, ya da müəyyən bir xüsusiyyətlə bir-birindən 
fərqlənirlər». 

Məncə, forma axtarışlarına sərbəstlik vermək la-
zımdır. Məgər bir şairin sərbəst vəzndə daha çox müvəffə-
qiyyət qazanması başqasının axtarış aparmaq, müvəffəqiy-
yətin açarını tapmaq hüququnu əlindən almalıdırmı? Deyən-
lər var ki, siz sərbəst vəzndə yazdıqlarınızı axtarış adlandı-
rırsınız. Mən bilmirəm, Osman müəllim, Siz nə vaxt bu 
vəzndə yazmağı öz yaradıcılığınızda «axtarış» hesab et-
mişsiniz. Məncə, bu axtarışdan daha çox daxili bir inamın 
təzahürüdür. 

Bu məsələlərə Sizin, eləcə də başqa sənətkarları-
mızın münasibətlərini bilmək, təsəvvür edirsinizmi, indi nə 
qədər vacib və maraqlıdır! 

 
 
 
Cahandar ağa obrazı ailə və məişətlə bağlı şəkildə 

işlənmişdir. Yazıçı onun xarakterinin müxtəlif cəhətlərini 
göstərmək üçün öz tabeliyindəki kəndlilərlə necə rəftar et-
məsi məsələsinə toxunmalı idi. Bu yolla romanın bir sıra fə-
sillərini sırf məişət planından çıxarmaq və bu fəsillərə daha 
dərin ictimai, siyasi məna vermək olardı. 

Heç ağıl kəsmir ki, iyirmi para kəndin, göz işlədikcə 
uzanan zəmilərin, tarlaların sahibi olan bir ağa, torpaq haq-
qında, məhsul, vergi və ümumən kəndin dolanacağı barədə 
kəndlilərlə söhbət etməsin, onların nəyə rəğbətlə, nəyə nif-
rət və ehtiyatla yanaşdıqlarını götür-qoy edib, nəticə çıxar-
masın. Kəndlilər aşkar, ya gizli vəziyyətdə ağanın haqsızlı-
ğına öz etirazını bildirməsin, mənafeyi müxtəlif olan siniflə-
rin nümayəndələri arasındakı narazılıq kəndlilərin ilk stixiyalı 
protesti şəklində özünü göstərməsin. Bu cəhətləri açıb-
ağartmaq lazım idi. Bu yolla həm inqilablar astanasına gəlib 
çıxan Azərbaycan kəndlisinin necə oyandığını, ayağa qalx-
dığını və siyasi mübarizə meydanına atıldığını, həm də ha-
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kim siniflərin narahatlığını, sarsıntı və müqavimətini daha 
canlı şəkildə təsəvvürə gətirmək olardı. 

Ümumiyyətlə, ağalıq-tabelik münasibətlərindəki zid-
diyyətli cəhətləri romanda daha geniş ölçüdə görməyə bədii 
bir zərurət hiss edilir. Bununla bağlı, əsərin ikinci kitabında 
hər bir məişət lövhəsinin təsvirində, bədii həllində ictimai 
motivlərin, nəticələrin aydınlığına, qabarıqlığına diqqət yeti-
rilməsi arzu olunur. 

 
 

Rahat maşında gedən və ehtimal ki, küsülü olan ər-
arvadın görkəmi şairi düşündürür. Belə məlum olur ki, onla-
rın arzusu minik maşını almaq imiş. Bu istəyə çatandan 
sonra ər-arvadın məhəbbəti soyuyur, həyatları mənasız 
keçir, sonra necə yaşayacaqlarını müəyyənləşdirə bilmirlər. 
Ailənin başqa bir idealı haqqında şeirdə ötəri də olsa işarə, 
eyham yoxdur. Əgər hər maşın alan adam ailəsinə qarşı bi-
ganəlik göstərsəydi, onda bu işin həvəskarlarının sayı ol-
duqca azalardı. Qarlı, soyuq gündə qol-qola şirin söhbət 
edərək piyada yol gedən gənclərin vəziyyətini maşındakılar-
la müqayisə edən şair, birincilərə rəğbət doğurmağa çalışır. 
Halbuki şaxtalı gündə piyada yol getməyin özündə də hə-
səd aparılası elə bir cəhət yoxdur. Şeirdəki qeyri-müəyyənli-
yin əsl səbəbi emosiyanın azlığı deyil, bəlkə şairin nəzərdə 
tutduğu vəziyyətləri lazımi qədər mənalandıra bilməməsin-
dədir. Ona görə də piyada yol gedən mehriban kollektivin 
hansı mənəvi üstünlüyə malik olduğu görünmür (Qabil).  

 
 
Təmiz məhəbbət-M.Rahimin böyük ehtirasla tərən-

nüm etdiyi mövzulardandır. M.Rahimin nəğmələri səmimidir, 
lirikdir. Azərbaycan dilinin sadəliyi və könülaçan ahəngdar-
lığı nəğmələrə xüsusi aydınlıq və təravət vermişdir. Şair, 
məhəbbəti insanın həm xarici gözəlliyi, həm də mənəvi saf-
lığı ilə üzvi şəkildə bağlayır. O, açıq etiraf edir ki: 
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Mən gözəlin yazmıram zahiri surətini, 
Şeirimin ruhunda gör insan məhəbbətini. 

 
Məhəbbət insanı mənəvi cəhətdən yüksəldir, onu 

təmiz, xeyirxah, nəcib əməllərə sövq edir. Məhəbbət insan 
ürəyinin ən dadlı meyvəsidir, təbiətdəki bütün gözəlliklərdən 
yüksəkdir. «Qışda gül açılmayır-deyən sənin gülüşlərini gör-
səydi, öz səhvini boynuna alardı» («Ən incə güllər açır gü-
lüşlər dodağından»), (Qoy bizi hicran ancaq yuxuda tapsın. 
Sənin üzünün gülmədiyini qoy ancaq mən yuxuda görüm»). 

 
 

 
 
Gözəl niyyətlə yazılmış «Sevginin yaşı» şeiri bu mis-

ralarla başlayır: 
Dünən xəbər aldı məndən bir naşı: 
- De görüm neçədir sevginin yaşı? 
Uşaqdır, qocadır, gənc çağındadır? 
Ona söylədim ki: - Qabağındadır. 

 
Bu şeirdə şair məhəbbətin nəcib, yüksək hiss kimi 

bütün təbiət gözəlliklərində yaşadığını, əbədiliyini göstər-
məyə çalışmışdır. Lakin kifayət qədər aydın məlumatı olma-
yan «bir naşı»ya sevgi haqqında izahat verərək, «qabağın-
dadır» sözünü işlətmək qeyri-müəyyən və bəlkə də ikrah 
doğura bilən ifadədir. 

Doğrudur, belə ifadələr azdır, lakin M.Rahim kimi 
təcrübəli, sözün qədrini bilən şair üçün nöqsandır. 
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XASİYYƏTNAMƏ 
 

1954-cü ildən Azərbaycan Sovet Yazıçılar İttifaqının 
üzvü Əhəd Hüseynov yoldaş, «Azərbaycan» jurnalının tən-
qid şöbəsində müdir olduğu müddətdə (1953-59) öz sənə-
tinə böyük məsuliyyətlə yanaşan, ədəbiyyatımızı ürəkdən 
sevən, onun müvəffəqiyyətlərini alqışlayan, nöqsanlarını gü-
zəştə getmədən, bütün kəskinliyi ilə tənqid etməyi bacaran, 
hər məqalədən məqaləyə inkişaf edib təkmilləşən bir mü-
nəqqid kimi özünü göstərmişdir. 

Əhəd Hüseynov yoldaşın Səməd Vurğunun, Əhməd 
Cəmilin, M.Rahimin lirikasına və Cənubi Azərbaycan şairlə-
rinin yaradıcılığına həsr etdiyi məqalələr xüsusən diqqəti 
cəlb etmiş, ədəbi ictimaiyyətimiz tərəfindən bəyənilmişdir. 
«Hekayələrimizdə sənətkarlıq məsələləri», «Sadəlik və sə-
mimilik» kimi müasir nəsrimizə həsr olunmuş məqalələrində 
Əhəd Hüseynov yoldaş yalnız bir qrup mütəxəssis ziyalılar 
üçün deyil, geniş oxucu kütlələrinin başa düşəcəyi bir tərzdə 
populyar yazmağı bacaran, aydın və dəqiq təfəkkürlü tən-
qidçi kimi özünü tanıtmışdır. 

Əhəd Hüseynov əsasən müasir mövzuda işləyir. Azər-
baycan Sovet ədəbiyyatının inkişafını izləyir. Bu isə, məlum-
dur ki, tənqidçi üçün yaxşı keyfiyyətdir. Əhəd Hüseynov yol-
daşın mövzu dairəsi məhdud deyildir. Onun böyük rus ədə-
biyyatının klassikləri A.Radişşevə, A.S.Puşkinə, N.Qoqola, 
V.Jukovskiyə, A.Qriboyedova, N.Nekrasova, A.Çexova və 
Qorkiyə həsr olunmuş məqalələri də vardır. Əhəd Hüseynov 
ümumən altmışdan çox məqalə və resenziya müəllifidir. Bu 
da fərəhlidir ki, Əhəd Hüseynov yoldaş görkəmli ədibimiz 
«Mir Cəlalın hekayələri» mövzusunda elmi əsər yazmışdır. 
Bu məsuliyyətli və ciddi işdən çap olunmuş parçalar tənqid-
çinin Azərbaycan sovet ədəbiyyatı sahəsində ixtisaslaşdı-
ğını göstərir. 

 Azərbaycan sovet yazıçıları ittifaqının  
 birinci katibi Mehdi Hüseyn 
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Əhəd Hüseynovun «Mir Cə-
lalın hekayələri» adlı disser-
tasiya işi haqqında 

 
R Ə Y 

 
1948-ci ildən bəri respublika qəzet və jurnallarında 

müasir ədəbiyyatın bir sıra problematik məsələləri, habelə 
görkəmli yazıçılarımız haqqında çoxlu məqalələrinə rast 
gəldiyimiz tənqidçi Əhəd Hüseynov bir neçə il dissertant si-
fətilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında çalışdıqdan 
sonra «Mir Cəlalın hekayələri» adlı dissertasiyasını müvəf-
fəqiyyətlə qurtarıb müdafiyəyə təqdim etmişdir. 

Dissertasiya mövzusu olduqca aktualdır. Son 30 illik 
nəsrimizdə roman, povest və hekayələri ilə nəzəri cəlb edən 
Mir Cəlal yaradıcılığında hekayə janrı olduqca mühüm yer 
tutur. Ədib bu janr sahəsində ardıcıl fəaliyyət göstərərək bu 
gün də digər qələm yoldaşlarına nisbətən fəal surətdə yazıb 
yaratmaqdadır. 

Əhəd Hüseynovun tədqiq etdiyi mövzu çox geniş 
olsa da o bu mövzunu konkretləşdirmiş, təsnifat aparmış və 
aşağıdakı fəsillərə bölmüşdür: 

 A. «Mir Cəlal hekayələrinin ideya istiqaməti və möv-
zu cəhətdən təhlili» adlı birinci fəsildə ədibin 30 ildən artıq 
müddətdə yazdığı hekayələr mövzu, ideya istiqaməti cəhət-
dən geniş şərh olunmuşdur.  

B. «Hekayələrin dil və üslub xüsusiyyətləri» adlı fəsil-
də ədibin obrazları hansı üsullarla fərdiləşdirmək və tipikləş-
dirmək bacarığı, yazıçı dilinin sadəliyi, zənginliyi və s. mə-
sələlər əsərlərdən gətirilən misallar əsasında şərh olunmuş-
dur. 

V. «Satira və yumor» adlı üçüncü fəsildə Mir Cəlalın 
yazıçılıq manerası, onun gülüşünün mahiyyəti şərh olun-
muşdur. Dissertant Mir Cəlal hekayələrinin tədqiqatı ilə öz 
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işini məhdudlaşdırmamış, ədibin yazıb-yaratdığı dövrdəki 
ədəbi hadisələr fonunda onun yaradıcılığının təhlilini ver-
mişdir. Bu cəhət dissertasiyaya əlavə olunan 327 adlı kita-
biyyatdan da aydın görünməkdədir. 

Dissertant Mir Cəlalın yaradıcılığına həsr olunmuş 
elmi–tənqidi materiallarla da yaxından tanış olmuş və bir 
sıra müəlliflərlə ədəbi münaqişəyə girmişdir. Bu cəhəti dis-
sertasiyanın «Giriş»ində aydın görmək mümkündür. 

Əhəd Hüseynov bir oxucu və dissertant kimi ədibin 
yaradıcılığına valeh olsa da, onun tənqidçilik peşəsi bu va-
lehliyin qarşısını almışdır. Məhz buna görə də dissertasi-
yada yeri gəldikcə ədibin yaradıcılığındakı nöqsan cəhətlər 
də göstərilmişdir. 

Dissertasiyanı vərəqlədikcə elm aləminə qədəm qo-
yan gənc və istedadlı ədəbiyyatçının orijinal fikir və mühaki-
mələri ilə tanış olur və sevinirik. Xüsusən dissertasiyanın 
«Hekayələrin dil və üslub xüsusiyyətləri» və «Satira və 
yumor» fəsillərində tədqiqatın orijinallığı daha aydın nəzərə 
çarpır. 

Dissertasiya üzərində iş apararkən Ə.Hüseynov öz 
tədqiqatını hissə-hissə mətbuat səhifələrində çap etdirmiş, 
xüsusən «Azərbaycan» jurnalında və Azərbaycan Dövlət 
Qiyabi Pedaqoji İnstitutunun «Əsərləri»ndə çap olunan «Mir 
Cəlalın hekayələri», «Sadəlik və səmimiyyət», «Mir Cəlalın 
hekayələrində satira və yumor», «Dil və üslub» məqalələri 
ədəbi, elmi ictimaiyyətimizin nəzərini cəlb etmişdir. 

Bütün yuxarıda göstərilənlərə bunu da əlavə etmək 
lazımdır ki, müdafiəyə təqdim olunan əsərin müəllifi Əhəd 
Hüseynov 23 ilə yaxın pedaqoji işlə məşğul olmuş, 10 ildən 
artıq müddətdə əvvəl Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji 
institutunda müəllim, hazırda V.İ.Lenin adına Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim vəzifəsində işlə-
miş və işləyir. Yuxarıda göstərilənləri və «Mir Cəlalın heka-
yələri» adlı dissertasiyanın elmi qiymətini nəzərə alaraq 
mən onun müdafiyəyə buraxılmasını və müəllifi Əhəd Hü-
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seynova filoloji elmləri namizədi adı verilməsini tamamilə la-
yiq hesab edirəm. 

 
Elmi rəhbər:     Hacıyev Cəfər Xəndan 

filoloji elmlər doktoru, professor  

 20.05.1960-cı il 
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Əhəd Hüseynovun filoloji 
elmlər namizədi alimlik dərə-
cəsi almaq üçün təqdim et-
diyi dissertasiya haqqında 

 
R Ə Y 

 
Əhəd Hüseynov hələ Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin filoloji fakültəsində oxuduğu illərdə müəllimlə-
rinin nəzərini xüsusi cəlb edirdi. Mən öz hazırlığı və mühaki-
məsi ilə yoldaşlarından fərqlənən bu istedadlı gənci qədim 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi mütəxəssisi hazırlamağı düşü-
nürdüm. «Füzulinin alleqorik poemaları» mövzusunda yaz-
dığı, sonralar çap olunan diplom işi də onun gələcəkdə yax-
şı bir ədəbiyyatşünas olacağını göstərirdi. 

Əhəd Hüseynov universiteti bitirdikdən sonra sovet 
ədəbiyyatı sahəsində çalışdı. Bütün istedadlı tələbələrimin 
təhsildən sonrakı fəaliyyətlərini izlədiyim kimi, Əhəd Hüsey-
novun da ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki fəaliyyəti məni ma-
raqlandırır, onun çap olunan əsərlərini oxuyuram. Əhəd Hü-
seynovun qəzetə və məcmuələrdə çap olunan, sovet ədə-
biyyatının mühüm məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri 
müəllifin ildən ilə yetginləşdiyini və dərinləşdiyini aydın gös-
tərir. 

Əhəd Hüseynovun son elmi məqalələri əsasən Mir 
Cəlalın yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Mir Cəlal Azərbay-
can sovet nəsrinin görkəmli nümayəndələrindəndir. Onun 
romanları və hekayələri bir çox dillərə tərcümə edilmişdir, 
sovet oxucularının məhəbbətini qazanmışdır. Xüsusən «Bir 
gəncin manifesti» əsəri vətənimizdən xaricdə də dəfələrlə 
nəşr olunmuşdur. Son dərəcə məhsuldar olan ədibin zəngin 
yaradıcılığında hekayə xüsusi yer tutur. Məhz buna görə də 
Əhəd Hüseynov Mir Cəlalın hekayələrini dissertasiya möv-
zusu seçmişdir. Dissertant Mir Cəlal yaradıcılıgı haqqında 
yazılmış məqalələrdən girişdə bəhs edir, onun hekayələrini 
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ideya istiqaməti və mövzu cəhətdən təhlil edərək bu heka-
yələrin dil, üslub, satira və yumor xüsusiyyətlərini aydınlaş-
dırır. 

 Müəllif bu vaxta qədər müdafiə edilən dissertasiya-
lardan və yazılan monoqrafiyalardan fərqli olaraq ədibin sə-
nətkarlıq xüsusiyyətləri üzərində ətraflı dayanır və gəldiyi 
nəticədə əsərin sonunda ümumiləşdirir.  

Dissertant Mir Cəlalın hekayələrini təcrid olunmuş şə-
kildə deyil, klassik nəsrimizin davam və inkişafı kimi, Azər-
baycan sovet nəsrinin inkişafı ilə bağlı bir şəkildə mühakimə 
edir. 

Son dərəcə səlis, aydın və elmi bir dildə yazılmış bu 
dissetasiyanın müəllifi filoloji elmlər namizədi adına layiqdir. 
 

 Həmid Araslı  
Azərbaycan SSR Elmlər Aka-
demiyasının müxbir üzvü, filo-
loji elmlər doktoru, professor 
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«MIR CƏLAL» KİTABI HAQQINDA 
 

 
O vaxt onların ikisi də sağ idi. Görkəmli yazıçı Mir Cə-

lalın 60 yaşı tamam olurdu. Bu münasibətlə tanınmış tən-
qidçi Əhəd Hüseynov kitab yazırdı. Həmin kitab oxuculara 
indi təqdim olunur. 

Mir Cəlalın ədəbi və ictimai fəaliyyəti geniş, çoxcəhətli-
dir: o, Azərbaycan sovet ədəbiyyatının banilərindən biridir, 
mahir ədəbiyyatşünasdır, qocaman pedaqoqdur. Elə yazıçı 
kimi də o, hansısa bir ədəbi janra müraciətlə məhdudlaşmır-
dı; lirik miniatürlərdən tutmuş irihəcmli romanlaracan müxtə-
lif formalarda yazıb-yaradırdı. Odur ki, onun haqqında ədib, 
alim və müəllim kimi hərarətlə danışmaq mümkün idi. Lakin 
tənqidçi Əhəd Hüseynovu nasir Mir Cəlal daha çox özünə 
cəlb edirdi. 

Adətən monoqrafiyalarda yazıçıların iri əsərləri ön 
plana çəkilir. Əhəd Hüseynov isə Mir Cəlalın daha çox he-
kayələrindən söhbət açmışdır. Görünür, bu, təsadüfi deyil. 
Romançı Mir Cəlalın xidmətlərini azaltmadan, deyə bilərik 
ki, hekayəçi Mir Cəlal oxucuların hafizəsində daha dərin iz 
buraxmışdır.  

Təqdir etdiyin, bəyəndiyin sənətkarı gərək oxucuya da 
sevdirə biləsən, Əhəd Hüseynov buna çalışır və məqsədinə 
nail olur. O, əsərləri geniş ictimai fonda – cəmiyyətdəki də-
rin dəyişikliklərlə vəhdətdə nəzərdən keçirir. Həmin əsərlər 
həqiqətən həyatın özündə yeni ictimai meylləri əks etdirirdi 
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və bunların bədii təcəssümü, bədii təsdiqi kimi maraq doğu-
rurdu. Lakin tədqiqatçı sənətkarlıq məsələlərini də diqqət-
dən yayındırmır, yazıçının özünəməxsus üslubunu da səciy-
yələndirir. 

Bir cəhəti də qeyd etmək istəyirəm. Mir Cəlal haqqında 
çox yazılıb. Əhəd Hüseynovdan sonra da yazıblar. Ola bil-
sin ki, bu kitabdakı bəzi fikirlər oxucuya artıq yeni görünmə-
sin. Yaxud, hazırkı aşkarlıq dövrünün təsəvvürləri müqabi-
lində, bu da mümkündür ki, o, buradakı müəyyən mülahizə-
lərlə razılaşmasın. Yəqin elə belə də olacaq. 

Amma bir məsələni də gərək unutmayaq: kitab çoxdan 
yazılıb, buradakı fikirlər 1967-ci ildə qələmə alınıb. Monoq-
rafiya, müəllifdən başqa, yarandığı dövrün ədəbi tənqidini 
də qismən səciyyələndirir. Buna görə də kitab yaxın vaxt-
lara qədər düşüncələrimizin, qənaətlərimizin müəyyən təza-
hürü kimi də əhəmiyyətlidir. 

Artıq onların ikisi də həyatda yoxdur. Ədəbiyyatımızın 
iki xadiminin – xalq yazıçısı Mir Cəlalla ədəbiyyatşünas 
Əhəd Hüseynovun yaradıcılıq yolları bu kitabda qovuşmuş-
dur. Onların ikisindən də bir xatirədir bu kitab… 

 
 Akif Hüseynov 

 filologiya elmləri doktoru, professor 
 

1991-ci il 
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Əhəd Hüseynovun «Mir 
Cəlalın hekayələri» adlı 
dissertasiya əsəri haqqın-
da 
 

R Ə Y 
 

Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan sovet ədəbiyyatının 
görkəmli nasirlərindən biri kimi tanınmaqdadır. O, otuzuncu 
illərdən istedadlı bir nasir kimi geniş oxucu kütləsinin mə-
həbbətini qazanmış və ədəbiyyatşünaslığımızın diqqətini 
cəlb etmişdir. Mir Cəlalın yaradıcılığında təqdirəlayiq əla-
mətlərdən müasirlikdir. Onun bütün əsərlərində, istər iri 
həcmli, istərsə kiçik həcmli ədəbi məhsulunda, yaşadığı 
dövrə, şəraitə açıq gözlə baxan və sovet həyatını böyük bir 
səmimiyyətlə təsvir və tərənnüm edən, beləliklə də müasir 
adamlarımızda siyasi-tərbiyəvi keyfiyyəti yüksəltməklə kom-
munizm yolunun hər cür maneələrini yox etməyə çalışan 
əsil mənada partiyalı sənətkardır. 

Məhz buna görə də Əhəd Hüseynovun «Mir Cəlalın 
hekayələri» adlı elmi-tədqiqi əsəri Azərbaycan sovet ədə-
biyyatşünaslığı üçün lazımlı və faydalıdır. Müəllif bu əsərin-
də yazıçının 30 illik yaradıcılığına ümumi bir nəzər salmış, 
sənətkarın əsərlərini mövzu və əhatə dairəsinə görə düzgün 
qruplaşdırmış, bunları düzgün, elmi bir şəkildə mənalandıra-
raq, qiymətləndirmişdir. 

Dissertasiya əsəri bir giriş, iki fəsil və kitabiyyatdan 
ibarətdir… səhifəlik «Giriş» kiçik olsa da, xülasəli bir şəkildə 
olan fəsil xarakteri daşımaqdadır. Çünki burada yazıçının 
ümumi yaradıcılığından danışılmış, Azərbaycan və başqa 
dillərdə yazılmış ədəbi-tənqidi, elmi-tədqiqi və publisistik 
məqalələr sadalanmış, saf-çürük edilmiş və əsasən düzgün 
qiymətləndirilmişdir. 
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Dissertasiyada «Hekayələrinin ideya-tematik təhlili» 
adlı fəsli 123 səhifədən ibarətdir. Göründüyü kimi bu ən bö-
yük fəsildir. Burada yazıçının 30 ildə yazdığı hekayələr da-
ğınıq və pərakəndə halda deyil, mövzu, dövr və ideya-tema-
tik cəhətdən qruplaşdırılaraq təhlil edilmişdir. Dissertasiya-
nın bu fəsli M.Cəlalın yaradıcılığını tədqiq edərkən müəllifin 
marksist-leninçi ədəbiyyatşünaslığımızın müddəalarına mü-
kəmməl bələd olduğunu, eləcə də partiyamızın ədəbiyyat və 
sənət haqqındakı qərar və göstərişləri nöqteyi-nəzərindən 
yanaşdığını xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. 

Əsərin III fəsli «Dil və üslub xüsusiyyətləri» adlanır. 
Qətiyyətlə demək lazımdır ki, 70 səhifəlik bu fəsil indiyə qə-
dər müdafiə edilmiş bir çox dissertasiya əsərlərindən öz üs-
tünlüyü ilə fərqlənməkdədir. Bu üstünlük nəinki həcm etibarı 
ilə, həm də yaxşı keyfiyyəti ilə nəzərimizi cəlb etməkdədir. 
Müəllif burada M.Cəlalın konkret mövzular üçün forma seç-
məkdəki ustalığını, yumor, tərif, mükalimə, təsvir, canlı dil, 
portret, konflikt, lakonik ifadələr, milli kolorit, adət və ənənə-
lərdəki yenilik və köhnəlik və s. bu kimi məsələlərə necə ya-
naşdığını və necə müvəffəq ola bildiyini düzgün müəyyən-
ləşdirmiş və qiymətləndirmişdir. Bu fəsil nəinki ədəbiyyatşü-
naslıq, filoloji fakültənin tələbələri üçün, həm də yeni yazan 
və gənc yazıçılar üçün çox əhəmiyyətlidir. 

«Kitabiyyat» elmi bir prinsiplə, bölmələrlə, əlifba sı-
rası və xronoloji qaydada qurulmuşdur. Belə hesab edirik ki, 
M.Cəlalın yaradıcılığını öyrənmək üçün kitabiyyat kifayət-
ləndirici səviyyədədir. 

Əhəd Hüseynov istedadlı gənc ədəbi tənqidçi və elmi 
işçidir. O, mətbuatda onlarca ədəbi-tənqidi və publisistik 
məqalələri ilə geniş oxucu kütləsinə tanışdır; uzun zaman 
Azərbaycan sovet yazıçıları ittifaqının orqanı olan «Azər-
baycan» məcmuəsinin tənqid bölməsinə rəhbərlik etmişdir; 
10 ilə yaxındır ki, ali məktəbdə rus ədəbiyyatından müstəqil 
kurs aparır. 
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Əhəd Hüseynovun «Mir Cəlalın hekayələri» adlı dis-
sertasiya əsəri onun formalaşması-filoloji elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi alması üçün müdafiyəyə layiq əsərdir. 

 
   Sədi Əfəndiyev  

V.İ.Lenin ad. APİ-nin Azərbay-
can ədəbiyyatı kafedrasının 
üzvü, filoloji elmlər namizədi, 
dosent 

 
 03.06.1960 
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DOST HAQQINDA SÖZ 
 

gər ədəbiyyat səmamızın həzin cəfakeş dur-
nası öz qatarından vaxtsız ayrılmasaydı bu il 
görkəmli alim və ədəbiyyat tənqidçisi, peşəkar 

müəllim Əhəd Hüseynovun 86 yaşı tamam olacaqdı. 
O, qələm yoldaşları arasında öz həyat təcrübəsi, bilik 

dairəsi, müdrikliyi ilə seçilərdi. Sinəsi bədii ədəbiyyatın 
ecazkar nümunələri, el deyimləri ilə dolu idi. Bunun bir sə-
bəbi də o idi ki, Əhəd müəllim Azərbaycan-türk mentaliteti-
nin mötəbər daşıyıcısı olan Borçalıda döğulub boya-başa 
çatmış, saza-sözə, obrazlı təfəkkürə münasibəti yeniyetmə-
lik, ilk gənclik çağlarından məhz bu zəmində təşəkkül tap-
mağa başlamışdı. Pedaqoji məktəbi bitirdikdən sonra altı 
tədris ili ərzində Gürcüstanda azərbaycanlıların elliklə yaşa-
dıqları kəndlərdə müəllim, tədris hissəsi müdiri, məktəb di-
rektoru vəzifələrində çalışması da bu işdə az rol oynama-
mışdı. El-oba ilə qaynayıb qarışan, xalqın arzu və istəklə-
rinə, dərdinə-oduna yaxından bələd olan, onun folklorunu 
gözəl bilən gənc müəllim təbiidir ki, müntəzəm olaraq öz 
dərslərinə hazırlaşır, əlavə bədii, elmi ədəbiyyat oxuyur, pe-
daqoji əsərlərə, metodiki məqalələrə baxır, biliklərini zəngin-
ləşdirirdi. Universitetdə təhsil alarkən bu keyfiyyətlərini daha 
da təkmilləşdirən Ə.Hüseynovun ali məktəbi bitirərkən Döv-
lət Qiyabi Pedaqoji İnstitutunda işə dəvət olunması və az 
sonra burada rus ədəbiyyatı fənnindən mühazirələr oxu-
ması da əsla təsadüfi deyildi. Lenin adına Azərbaycan Döv-
lət Pedaqoji İnstitutunun (Tusi ad. Pedaqoji Universitetin) 
dosenti vəzifəsində işlədiyi illərdə də Əhəd müəllim bu çox 

Ə 

ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr_____________________________________ 

 38

qiymətli keyfiyyətlərini təbii olaraq daha da zənginləşdirmiş-
di. 

Elə bu səbəbdən də Ə.Hüseynov o zamanın gənc tən-
qidçi və ədəbiyyatşünaslarının ağsaqqalı idi. O, 1920-ci ildə 
doğulmuşdu və Qulu Xəlilov, Əlfi Qasımov, Ağasəf Axun-
dov, Əlifağa Bağırov, Bəkir Nəbiyev kimi məsləkdaşlarından 
təqribən on yaş böyük idi. Bizim tənqidçilər arasında Əhəd-
dən də yaşlı yoldaşlarımız vardı. Lakin onlardan fərqli ola-
raq Ə.Hüseynov bildiklərini gənc həmkarları ilə məmnuniy-
yətlə bölüşməyə hazır olan səxavətli, səmimi, istiqanlı bir 
yaradıcı ziyalı idi. Onun «Azərbaycan» jurnalı redaksiyasın-
da müvəffəqiyyətlə icra etdiyi ədəbi tənqid şöbəsinin müdiri 
vəzifəsi də burada az rol oynamırdı. Lakin Ə.Hüseynov bu 
nüfuzu ilk növbədə həm də fəal ədəbiyyat tənqidçisi kimi 
qazanmışdı. Yeni nəşr edilən ədəbi əsərlər haqqında dövrü 
mətbuatda ilk söz demək onun şakəri idi. Yaxşı xatırlayıram 
ki, keçən əsrin ortalarında xalq yazıçısı Süleyman Rəhimo-
vun «Ata və oğul» povesti, İmran Qasımovla Həsən Seyid-
bəylinin «Uzaq sahillərdə» və «İllər keçir» romanları, Salam 
Qədirzadənin «Qış gecəsi» povesti, Qabilin «Mənim mavi 
Xəzərim» kitabı haqqında dərc olunan ilk resenziyaların 
müəlliflərindən biri də Ə.Hüseynov idi. Sosioloji təhlillərin 
geniş yer aldığı o zamankı tənqidimizdə ədəbi əsərin mahiy-
yətinə varmaq, sənətkarlıq məsələlərini araşdırmaq baxı-
mından Ə.Hüseynovun məqalələri fərqlənərdi. Hekayələri-
mizdə sənətkarlıq, lirikamızda həyatilik, poemalarımızın 
bədii keyfiyyətləri haqqında nəşr etdirdiyi icmal məqalələrin-
də Ə.Hüseynov əsil bədii əsərin «Vizit kartoçkası» olan sə-
nətkarlığın sirlərini açır, yazıçı axtarışlarının incəliklərini təh-
lil edirdi. Elmi erudisiyası və yaradıcılıq diapozonu geniş 
olan Əhəd müəllimin rus ədəbiyyatı tarixinə, xüsusən Saltı-
kov-Şedrin, Qonçarov və Çexovun yaradıcılığına həsr edil-
miş məqalələri üçün də bu keyfiyyətlər səciyyəvi idi. 

Bu gün, üzərindən təqribən 50 il keçdikdən sonra 
məmnun-məmnun xatırlayıram ki, mənim də Mədinə Gül-
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gün, Əliağa Kürçaylı, Qabil, Həbibə və Salam Qədirzadənin 
ayrı-ayrı kitabları haqqında resenziyalarımın, «Rus şairləri 
Azərbaycan haqqında», «Dostoyevskinin əsərləri Azərbay-
can dilində» və digər məqalələrimin ilk oxucusu və redak-
toru Ə.Hüseynov olmuş və bu yazıların bir çoxu məhz onun 
təqdimatı ilə respublikamızın müntəzəm nəşr edilən bir 
nömrəli ədəbi orqanı olan «Azərbaycan» jurnalında buraxıl-
mışdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında öz orijinal təhkiyə üslubu ilə 
böyük nüfuz qazanmış məhsuldar yazıçımız, məşhur ədə-
biyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayev yaradıcılığı Ə. Hüsey-
novun diqqətini daha çox cəlb etmiş və o, öz gündəlik tən-
qidçilik fəaliyyəti ilə yanaşı bu sahədə müfəssəl araşdırma-
lar apararaq ayrıca bir monoqrafiya yazmış, onu namizədlik 
dissertasiyası kimi böyük müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdi. 
Bu uğurlu əsər alim dünyasını dəyişəndən sonra «Mir 
Cəlal» adı altında ayrıca monoqrafiya kimi «Yazıçı» nəşriy-
yatı tərəfindən buraxılmışdır. 

Xudavəndi aləm Əhəd müəllimə şax qamət, mehriban 
xasiyyət vermiş, çöhrəsinə də xəfif bir təbəssüm həkk elə-
mişdi. Əlbəttə, hərdən onun da pərtləşdiyi, hansısa bir əda-
lətsiz münasibətdən peşimançılıq keçirdiyi məqamlar olur-
du. Lakin bu məqamlar tez keçib gedir, dodaqlarındakı tə-
bəssüm, gözlərindəki sirayətedici nur tez bərpa olunurdu. O 
məqamda danışmasa da sanki öz cazibədar çöhrəsi, çox 
mehriban baxışları ilə tərəf-müqabilinə deyirdi: «nə ehtiya-
cın varsa de, əlimdən gələn köməyi etməyə hazıram». 
Məhz bu keyfiyyətlərinə görə Ə.Hüseynov mənim mənsub 
olduğum tənqidçilər nəslinin sevimli ağsaqqalı, mötəbər 
dostu idi. 

Möhtərəm oxucular yaxşı bilir ki, namizədlik və doktor-
luq dissertasiyalarının avtoreferatları adətən məhdud tirajla 
nəşr olunur və məcburi nüsxələr kimi xüsusi reyestrlə əlaqə-
dar elmi idarələrə, fundamental kitabxanalara göndərilir, 
müəlliflərin əlində isə barmaqla sayılan qədər az nüsxə qa-
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lırdı. Mən 1970-ci ildə öz doktorluq avtoreferatımın həmin 
«barmaqla sayılan» az nüsxələrindən birini Əhəd müəllimə 
yadigar vermiş və üzərində ilıq münasibətlərimizin yol ver-
diyi zarafat ahəngi ilə bu sözləri yazmışdım: 

Əzizim Əhəd müəllimə. 
Gürcüstan elli, 
Azərbaycan dilli, 
Elmdə adı bəlli, 
Tənqiddə tufanlı, yelli, 
Ömrünün çiçək çağı-əlli; 
İstərəm olsun yüz əlli! 

        1 aprel 1970-ci il 
Unudulmaz dostumun qızı, möhtərəm Nigar xanımın 

verdiyi məlumata görə bu nüsxə hazırda Əhəd müəllimin 
şəxsi arxivindəki digər materiallarla bir yerdə qorunub saxla-
nır. 

Əhəd Hüseynovun böyük yaradıcılıq planları var idi. O, 
Azərbaycan poeziyasının sənətkarlıq problemləri ətrafında 
material toplayır, araşdırmalar aparırdı. Mənimlə söhbətlə-
rində ali məktəblər üçün iki müxtəsər cilddən ibarət «Rus 
ədəbiyyatı tarixi» yazmaq niyyətində olduğunu da söyləmiş-
di. Lakin saflıq, xeyirxahlıq, nəciblik təcəssümü olan bu gö-
zəl insan 1973-cü ilin sentyabrında yaradıcılıq fəaliyyətinin 
barlı-bəhrəli çağında, heç kəsin gözləmədiyi bir halda dün-
yasını dəyişdi. Dərin təəssüflər olsun ki, görkəmli ədəbiyyat-
şünas alim və yorulmaz tənqidçi, mənim möhtərəm dostum 
Əhəd Hüseynova əcəl macal vermədi ki, indicə qeyd etdi-
yim yaradıcılıq planlarını həyata keçirsin. 

Allah Əhəd müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin, möhtə-
rəm Ülkər xanıma səbr və təmkin versin, onların övladlarını, 
nəvələrini xoşbəxt eləsin! 

 
Akademik Bəkir Nəbiyev 

 5 aprel, 2006-cı il 
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QƏLBLƏRDƏ YAŞAYAN SURƏT 
 

 
əlbimizə, ruhumuza həmişəlik nəqş edilən 
işıqlı surətləri ehtiramla xatırlamaq-vicdan 
borcundan doğur. Belə xatirələrdə hər surə-
tin xüsusi keyfiyyətləri, məziyyətləri yenidən 

göz önünə gətirilir-canlanır. Yaddaşın canlandırdığı şəxsi 
nümunələr nəsillər üçün mənəviyyat rəmzi kimi cazibə qüv-
vətinə malikdirlər. 

 Bu sırada unudulmaz alimimiz, ziyalımız, gözəl müəl-
lim Əhəd Hüseynovun özünəməxsus yeri var. Onun parlaq 
şəxsiyyəti haqqında xoş təəssüratlarımı, xatirəsinə ehtiram 
hissilə, oxucu diqqətinə yetirirəm.  

 Əhəd müəllimlə tanış olduğum zamandan bəri 60 ilə 
yaxın dövr gəlib keçib. 1948-ci ilin təxminən oktyabr ayın-
dan başlanmışdı bizim tanışlığımız. O vaxt Əhəd müəllim 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsinin so-
nuncu kursunda oxuyurdu. İntellektual, mənəvi səviyyəsi ilə 
fərqlənib, geniş mənada hörmət qazanmışdı. Bundan 
başqa, istedadlı ədəbi tənqidçi kimi yaxşı tanınırdı. Mənsə 
Universitetə yenicə daxil olmuşdum – fəlsəfə şöbəsində 
oxuyurdum. Məqamı gəldi, yaxşı ad qazanmış bu eloğluyla 
görüşdüm. Məni səmimi bir mehribanlıqla, doğma bir qar-
daşı kimi qarşıladı. Universitetə daxil olmağım münasibətilə 
təbrik etdi, uğurlar dilədi. Fəlsəfəni yaxşı seçmisən dedi,-çə-
tindir, dərindir, ancaq fikrin açarı kimi çox lazımdır. Məni 
ruhlandırmaq üçün fəlsəfə haqqında tərifli sözlər söylədi. 
Mənalı söhbətinin saf axarı, üzündə parlayan mənəvi işıq 
bir-birini cazibəli edirdi. Söhbət əsnasında qayğıkeşliklə və-
ziyyətimlə, Bakıda necə yerləşməyimlə maraqlandı. Hər 
hansı çətinlik olsa, ona, ya Əliyar Qarabağlıya mühəqqəq 
bildirməyi xahiş etdi. Həqiqətən, bu mötəbər ziyalılar Bakıda 

Q 
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təhsil alan borçalılara həmişə böyük qayğı göstərmişlər. Əli-
yar Qarabağlının, Əhəd Hüseynovun belə nəcib comərdliyi 
çox ibrətamiz bir mahiyyət daşıyırdı. Borçalı mahalı başqa 
respublikada olduğundan, ordan oxumağa gələnlərə diqqət-
milli hissin ifadəsidir. Eyni zamanda Borçalı əsilli ziyalılar 
üçün ata ocağına məhəbbətdən doğan bir xeyirxahlıqdır. 
Əlbəttə, bu xeyirxahlıq məhdud bir bölgəçilik meyli deyil. 
Əliyar Qarabağlını, Əhəd Hüseynovu nəinki təkcə borçalılar 
sevirdilər. Müxtəlif bölgələri təmsil edən alimlər, müəllimlər, 
tələbələr arasında onlara dostcasına münasibət bəslənirdi. 
Onlar fəaliyyətində eynilə Azərbaycanın mədəni tərəqqisinə 
xidmət edirdilər. 

 Əhəd müəllimlə Universitet mühitində davam edən 
mənəvi ünsiyyətimiz bizi səmimi dost etdi. Şəxsiyyətini sə-
ciyyələndirən nəcib insani keyfiyyətlərini müşahidə edə bil-
dim. Hər cəhətdən səviyyəcə üstünlüklərilə birgə, sadə 
təbiətli idi. Onun həmişə şən əhval-ruhu, lətif zarafatı, ürək-
dən gülüşü nikbin ovqat yaradırdı. Bəzən dostlarından 
kimsə: Əhəd müəllim, kefiniz necədir, soruşanda zarafatla 
üzünə baxıb deyərdi: «Sağ olun, kefim yaxşıdır, ancaq sizin 
kefinizə çatammaz». Cavab hər iki tərəfi məmnun edir, 
ürəkdən güldürürdü. (Hərdən Əhəd müəllimin bu zarafatını 
xatırladıram; eşidənlərdə təbəssüm oyadır; müəllifinə rəh-
mət oxuyurlar). 

 Əhəd müəllimin söhbətlərində əsas mövzu ədəbiyyat, 
xüsusən müasir milli ədəbi gedişat idi. Bu sahədə geniş mü-
taliəsi ilə diqqəti özünə çəkirdi. Bədii əsərləri Azərbaycan, 
rus dillərində oxuyur, orijinal anladırdı. Onun ədəbi-tənqidi 
üsulu məndə həmişə maraq doğururdu. 

 1949-cu ilin avqustunda məni Moskva Dövlət Univer-
sitetinə keçirdilər. Bir neçə il müddətində Əhəd müəllimi 
görə bilmədim, ancaq heç vaxt unutmadım. Sonralar mən 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasında elmi işçi olanda APİ-də 
onu ziyarət edirdim. Əhəd müəllim rus ədəbiyyatı tarixindən 
dərs deyirdi; tələbələrin sevimlisi kimi tanınıb, şöhrətlənmiş-
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di. O, pedaqoji fəaliyyətini elmi, ədəbi-tənqidi yaradıcılığı ilə 
üzvi bir vəhdətdə birləşdirirdi. «Mir Cəlalın hekayələri» adlı 
namizədlik dissertasiyasını parlaq müdafiə etdi; onu qəlbən 
alqışladım. Mir Cəlal müəllim Əhəd Hüseynovu alim, ədəbi-
tənqidçi kimi çox yüksək qiymətləndirirdi. Onun dediyi hələ 
yadımdadır: «Əhəd Hüseynov sözü dəqiq deyir, havayı yerə 
işlətmir». Şübhəsiz, bu dəyərli xüsusiyyət mövzunu dərin-
dən təhlil etməklə, həqiqət meyarı ilə şərtlənir. 

 Əhəd müəllim elmdə, ya sənətdə yaxından tanıdığı in-
sanların uğurlarına sevinər, sevincini bölüşərdi. Mən doktor-
luq işimi müdafiə edəndə səmimi sevinc hissilə təbrik etdi, 
sonra dedi: «Sənin ikinci ziyafətini mən xudmani məclisdə 
təşkil edəcəm». Müdafiənin ertəsi günü Əhəd müəllim dost-
larilə bərabər bir restoranda bu ziyafəti qurdular. Əslində 
Əhəd müəllim məndən əvvəl yüksək elmi adlara layiq olan 
alim idi. Mən bu həqiqəti həmin məclisdə bildirəndə, dərhal 
dedi: «Darıxma, sağlıq olsun, bu yaxın vaxtlarda doktorluq 
dissertasiyasını tamamlayıb, müzakirəyə təqdim etməli-
yəm». O, bu niyyətlə yazdığı Cəlil Məmmədquluzadə publi-
sistikasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» əsərini doğrudan ta-
mamladı. Ancaq tale onu heç müzakirə etməyə aman vermədi. 
Əhəd müəllim qəflətən, müdrikliyin mükəmməllik yaşında-əlli-
sində vəfat etdi; həqiqətən ürəkləri sızlatdı. Ölümündən sonra 
həmin əsəri «Sənət yanğısı» adıyla nəşr edildi, geniş maraq 
oyatdı. Giriş məqaləsinin müəllifi gözəl alim İsrail Mustafayev 
əsərin zənginliyini dolğun ifadə etmişdi. Cəlil Məmmədquluzadə 
irsinin öyrənilməsində mühüm mərhələ kimi dəyərləndirmişdi. 
Onu maraqla oxuyan təcrübəli oxucular hər ikisinin unudulmaz 
parlaq xatirəsinə ehtiram duyurlar. 

 Əhəd Hüseynovun «Sənət yanğısı» əsl mənada mə-
nəvi abidədir. Müəllifinin yaradan ruhunu təcəssüm edib, 
nəsillər üçün yaşadır.  

   Camal Mustafayev  
   Fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

   «Xəzər xəbər»toplusu, 01yanvar 2008 
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KÖVRƏK BIR XATİRƏ 
 
 

arşımda göy rəngli, qalın cildli bir kitab var. 
Əhəd Hüseynov, «Sənət yanğısı». Bu dörd 
söz mənim fikrimi 42 il əvvələ, Borçalı maha-

lına, mənim doğulduğum Bolnis-Kəpənəkçi kəndinə aparır. 
Gürcüstan Respublikasının Əməkdar müəllimi, Borça-

lıda çox məşhur olan Rəşid Acalov mənim ədəbiyyat müəlli-
mim, həm də anamın dayısı idi. O illərdə Kəpənəkçi kənd orta 
məktəbinin direktoru işləyirdi. Bacarıqlı ədəbiyyat müəllimi, us-
tad bir ziyalı kimi bütün Borçalıda məşhur idi. Mən də gənc şair 
kimi təzə-təzə dilə-ağıza düşürdüm. Rəşid müəllim mənim şeir-
lərimi oxuduqca uçmağa qanadı olmurdu, nəsə hiss eləmişdi, 
sevinirdi.  

1966-cı il idi. Rəşid müəllim arxamca bir uşaq göndər-
mişdi: «Zəlimxana de, bizə gəlsin!». Bu dəvətdən quş kimi uç-
maq istəyirdim. Çünki hər dəfə Rəşid müəllimin evinə gedəndə 
elə bilirdim Kəbəyə, Məkkəyə gedirəm. Onun evi, zəngin kitab-
xanası, qonaq-qarası o evi bizim üçün ziyarətgaha, ziyalı evinə 
çevirmişdi. 

Mən evə girəndə gördüm burada xeyli tanıdmadığım 
adam var. Rəşid müəllim məni görən kimi «Əhəd müəllim, mə-
nim bacıoğlum, axşamdan sənə təriflədiyim uşaq budur gəldi, 
Zəlimxan Yaqubov dediyimiz bax bu uşaqdır, mənim ən sevim-
li şagirdlərimdən biridir» dedi.  

Orta boylu, tökmə bədənli, qara qıvrım saçlı, şirin sulu 
bir kişi «Ayə, eloğlu, bir yaxın gəl, səni öpüm» deyib məni bir 
ata məhəbbətilə bağrına basdı. Söhbətin gedişindən məlum 
oldu ki, Əhəd Hüseynov Borçalı ədəbi ictimaiyyətinin Azərbay-
can elminə bəxş elədiyi çox istedadlı bir müəllim, pedaqoq, zi-
yalıdır. Bakıda Rəşid müəllimlə V.İ.Lenin adına Pedaqoji İnsti-
tutda tanış olmuş, elə o illərdən eloğluluq dostluğa, səmimi qar-
daşlığa çevrilmişdi. 

Bizim kəndə gəlişinin səbəbi isə o zaman çox dəbdə 
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olan «Ulduz» jurnalına abunə yazdırmaq və bu abunə vasitə-
silə Azərbaycanda gedən ədəbi prosesin Borçalıda tam geniş-
liyi ilə təbliğ olunması ilə bağlı idi. 

1966-cı ilin may gecələrinin birində Rəşid müəllimin 
evində Əhəd müəllimin şərəfinə keçirilən məclis həyatım boyu 
xatirimdən silinən deyil. O gecə Əhəd müəllimin baldan şirin 
danışığında nəsr, poeziya, dramaturgiya, şifahi xalq ədəbiyyatı, 
klassik və müasir şairlərimizin yaradıcılığı, M.Cəlil yanğısı, 
M.Hüseyn vətəndaşlığı, S.Vurğun böyüklüyü, O.Sarıvəlli şirin-
liyi, Ə.Qarabağlı müdrikliyi, dağdan şəlalə tökülən kimi o böyük 
kişinin sinəsindən ürəyimizə axıb tökülürdü. Onun şirin, yapı-
şıqlı, cingiltili, cazibədar səsi, rus poeziyasını rus dilində əzbər-
dən bilməsi məni çaş-baş salmışdı. Həddən artıq şirin və cazi-
bədar danışığı məni heyran qoymuşdu. Ədəbiyyat vurğunu 
olan, saza-sözə könül bağlayan, gələcəkdə şair olmaq arzu-
suyla yaşayan, sözün sehrinə, ovsununa düşən orta məktəb 
şagirdi üçün belə bir məclisin olmağı bəlkə də mənim bəxtimə, 
taleyimə işıq saçan ilk mübarək gecəydi, Tanrının mənim üçün 
göndərdiyi könül sovqatı idi. 

Özləri doyunca söhbət edib, bir az nəfəs dərmək mə-
qamına gələndə Rəşid müəllim üzünü Əhəd müəllimə tutub, 
«Əhəd müəllim, icazə ver indi də gənc şairimizin şeirlərinə qu-
laq asaq»- dedi. Əhəd müəllim «çox gözəl olar»-dedi. Sözü 
mənə verdilər. 8-ci sinif şagirdi olan bir uşaq ilk dəfə idi ki, belə 
qaynar bir mühitə düşmüşdü. Utandığımdan rəng alıb, rəng ve-
rirdim. Dizlərim əsirdi. Qorxurdum ki, dilim topuq çalar, biabır 
olaram. Rəşid müəllim vəziyyətimi duyub özünəməxsus mər-
danəliklə «utanma, cəsarətli ol, axı sən şairsən!»-sözü məni 
vəziyyətdən çıxartdı. Utana- utana əzbərdən şeirlərimi oxu-
mağa başladım. Şeiri oxuya-oxuya gözlərimi Əhəd müəllimin 
üzündən, gözündən, baxışlarından çəkmirdim. Əhəd müəllimin 
gülümsəyən baxışları, təbəssümlü dodaqları, gül kimi açılan 
rəngi mənə deyirdi ki, deyəsən şeirlər alınıb. Arada özünü sax-
laya bilməyib uca səslə «Əla!» sözünü elə bir şövqlə deyirdi ki, 
elə bil orta məktəb şagirdinə yox, məşhur bir şairin əsərlərinə 
qiymət verirdi. Gözləmədiyim bir sevinc hissi məni bu gecənin 
qəhrəmanına çevirdi. Mən şeirlərimi oxuyub qurtardım. Müza-
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kirələr başladı, nə başladı. Çox dəqiq yadımdadı. Müzakirələr 
ətrafında gedən söhbətlərdə Əhəd müəllim ən çox S.Vurğu-
nun, S.Rüstəmin, O.Sarıvəllinin adlarını hallandırır. Mənim get-
mək istədiyim yolun kökünün hardan gəldiyini, hara qədər 
gedə billəcəyini proqnozlaşdırır, çox maraqlı mübahisələr edir, 
müqayisələr aparırdılar. Bəli, mənim Əhəd müəllimlə ilk tanışlı-
ğım öz doğma kəndimdə, Rəşid müəllimin evi ilə bağlı oldu. 
Elə orada ev telefonunu, ev ünvanını və tapşırığını verdi. «Nə 
vaxt Bakıya gəlsən bizim ev sənin öz evindir, qapılarımız 
üzünə həmişə açıq olacaq». Əhəd müəllim haqqa qovuşana 
qədər onun 28 aprel küçəsindəki evi mənim ocağım oldu. Şeir-
sənət, elm-təhsil ocağım. 

Əhəd müəllim Borçalı ədəbi mühitinin yetirməsi kimi 
sazın-sözün vurğunu idi. Böyük ağsaqqalımız Əliyar Qarabağlı 
və Əhəd Hüseynov olan məclislər aşıqsız, şairsiz, poeziyasız 
keçinməzdi. Borçalı aşıq məktəbinin böyük ustadları Aşıq Əm-
rahın, Aşıq Kamandarın, Aşıq Hüseyn Saraclının Bakıda məc-
lisləri olanda Əhəd müəllimin bayramı idi. Aşıqpərəst ziyalıları 
başına yığar, özü də incə zarafatları, ürəkdən gələn şirin söz-
söhbəti ilə bir toy-tamaşa yaradardı. Əhəd müəllim el içində el 
olan, məclis içində məclis olan, həmişə diqqəti çəkən bir təbii 
istedada sahib idi. Mən onu belə gördüm, belə duydum, belə 
sevdim. 

Əhəd müəllim mənim üçün kim idi? Birinci növbədə 
saçından dırnağına, kökündən budağına böyük ədəbiyyatın 
böyük adamı! Vətənimin qeyrətli vətəndaşı! Torpağımın iste-
dadlı oğlu! Od parçası, həyat eşqi ilə dolu bir aləm! Rus poezi-
yasını, Puşkini, Lermontovu rus dilində əzbərdən bilən, bildiklə-
rini ən mahir aktyordan da gözəl çatdırmağa qadir olan şeir 
Məcnunu, Mirzə Cəlili az qala başdan-başa əzbər bilən feno-
men yaddaş sahibi, klassik və müasir Azərbaycan poeziyası-
nın seçmə nümunələrini sinəsində gəzdirən ulu bir sinədəftər! 
Nəsrimizin və poeziyamızın ciddi problemlərini bir kişi cəsarəti 
ilə obyektiv şəkildə işıqlandıran işıqlı tənqidçi! Vəfalı dost, gö-
zəl ailə başçısı! Olümü doktorluq müdafiəsindən gəmisi bircə 
ay qabaq gələn, yarı yolda, yarı mənzildə oxu daşa dəyən elm-
sənət yolçusu! Yeddi qızın, istəkli dostların qəlbini vaxtsız itkisi 
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ilə sızıldadan bir eşq adamı! Yuxarıda göstərdiyim insani key-
fiyyətlərin heç birini gəlişigözəl söz kimi, kiməsə xoş gəlmək 
üçün yazmıram. Nə yazıramsa gözümnən gördüyümü, qula-
ğımnan eşitdiyimi, qəlbimlə duyduğumu yazıram. Halalın 
olsun, Əhəd müəllim, Allah Sizə rəhmət eləsin. Amin! 
    

Zəlimxan Yaqub, xalq şairi 
    4.02.2008 
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HAMININ ƏHƏDI 
 
 

üdrətli elmi və ədəbi şəxsiyyət – Əhəd Hü-
seynov çox tez qayğılanan, tez düşünə, kə-
dərlənə və təsirlənə bilən zərif, həssas və nu-
rani bir insan idi. Milli spesifik varlığa, vətənə, 

xalqa, doğma torpağa, adət-ənənəyə dərin sevgi ona dün-
yaya göz açdığı ruhani, imanlı və etiqadlı bir ailədən keç-
miş, hisslər, duyğular, düşüncələr aləmini bürümüşdür. 
Münbit və bərəkətli Borçalı torpağı da hamının Əhədinin – 
bir alim, yazıçı-tənqidçinin mənəvi psixoloji dünyasının zən-
ginləşməsində, kamilləşməsində, onun qayğıkeşlik və nura-
niliyinin şaxələnməsində, «Yaxşı adam», «Gözəl insan», 
«paklar pakı» kimi formalaşmasında, ümumi istək səviyyə-
sində vüqarla dayana bilməsində az rol oynamamışdır. 

Əhəd Hüseynovun yaradıcı mündəricəsini elmi, 
ədəbi-tənqidi və pedaqoji axtarışlarının rəngbərəngliyi və 
çoxcəhətliliyi şərtləndirirdi. Bu alim Avropa, şərq və slavyan 
xalqları bədii mədəniyyətini, klassik və müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatını hərtərəfli öyrənmiş, yaradıcı mənimsəmişdi. 
Bunun nəticəsidir ki, Əhəd Hüseynov ehtiyac duyulanda 
həm Azərbaycan, həm də rus ədəbiyyatından dərs demiş, 
həmkarlarında qibtə hissi doğuran məzmunlu, orijinal axarlı, 
təkrarsız mühazirələr oxumuşdur. Ona görə təkrarsız ki, 
Əhəd Hüseynovun mükəmməl elmi-nəzəri səviyyəsi, qeyri-
adi yaddaşı, dərk etmək, duymaq və mənalandırmaq qabi-
liyyəti, şairanə təbiəti, bədii zövqü, təbii natiqlik istedadı var 
idi. O, mühazirələr aparanda təbii görkəm alırdı, ancaq 

Q
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özünə – Əhəd Hüseynova bənzəyirdi, təkcə danışığı, ifadəli 
nitqi ilə yox, oturuşu-duruşu, hərəkəti və münasibəti, üzü-
nün cizgiləri, baxışlarının qaynarlığı da təsir oyadırdı. 

Nüfuzlu və şöhrətli bir alimi – Əhəd Hüseynovu yal-
nız tənqidçi kimi səciyyələndirmək onun tutumlu və əhatəli 
yaradıcılığını hərtərəfli duya, dərk edə, obyektiv qiymətlən-
dirə bilməməkdir. Doğrudur, bu şəxsiyyət 1948-ci ildə 
«Gənclərimizin şerləri haqqında» və Z.Xəlilin «Fədai» poe-
ması adlı məqalələrini yazmış və «Ədəbiyyat qəzeti»ndə 
çap etdirmişdir. Alimin «Sabahı yaradanlar», «Ata və oğul 
haqqında», «Mingəçevir mahnısı», «Pyeslər», «Savalan», 
«Cənub nəğmələri» haqqında, «Azadlıq mahnıları», «Üç 
hekayə», «Hekayələr», «Tələbkarlığı artırmalı», «Qiymətli 
əsər», «Mənim ailəm» romanı», «Mir Cəlalın hekayələri», 
«Əzəmətli illərin romantikası», «Səni səsləyirəm», «Şairin 
məhəbbəti» və onlarla bu səpgili məqalələri tənqidi-təbliği 
yöndə olmuş, ayrı-ayrı əsərlər mükəmməl tədqiq edilmiş, 
məqamında sənətkarların özləri, ədəbi mövqeləri və dövrün 
ədəbi prosesi barədə tutarlı, indi də elmi dəyərini saxlayan 
fikirlər söyləmişdir. 

Ədəbi tənqid Əhəd Hüseynov yaradıcılığının dina-
mik, həmişə inkişaf tapan şaxəsi olmuşdur. O, gur isteda-
dını dövrün ədəbi prosesinin milli, xəlqi və novator inkişa-
fına qatmış, müasirlərinin çox böyük əksəriyyəti haqqında 
məzmunlu və düşündürücü fikirlər söyləmişdir. Bütün bun-
larla yanaşı, Əhəd Hüseynov yalnız tənqidçi deyildir, orijinal 
üslublu tədqiqatçıdır, ədəbiyyatşünas-tənqidçidir. Cəlil 
Məmmədquluzadənin bədii yaradıcılıq aləminə həsr olunan 
«Sənət yanğısı» ədəbi-elmi hadisədir, tamam yeni, tamam 
orijinal tədqiqatdır. 

Görkəmli söz ustası Mir Cəlalın elmi və bədii yaradı-
cılığı haqqında az yazılmamışdır, mənalı fikirlər söylənmiş-
dir. Əhəd Hüseynov bunları nəzərə almış, Mir Cəlalın bədii 
nəsrindən yazanda, ancaq müdrikanə ədəbiyyatşünas tən-
qidçi sözü demişdir. Buna görə də «Mir Cəlalın bədii nəsri», 

ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr_____________________________________ 

 50

«İstedadlı yazıçı və görkəmli alim», «Mir Cəlalın Böyük Və-
tən müharibəsi illərində yazdığı hekayələri», «Mir Cəlalın 
hekayələrində satira və yumor», «Mir Cəlalın hekayələrində 
gülüşün mahiyyət və vasitələrinə dair» əsərləri əsərlər için-
də asan seçilir, müəllifini fərdi bədii üslubunun oynaqlığı, 
ifadəlilik və şirinliyi ilə dərhal nişan verir. 

Geniş dünyagörüşlü bu alim nə klassik Azərbaycan, 
nə də rus bədii mədəniyyətinə etinasız qalmamışdır. Buna 
görə də onun adı Füzuli, Vaqif, Lomonosov, Puşkin, Belins-
ki, Radişşev, Çexov, Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə və 
Səməd Vurğun tədqiqatçılarının sırasında çəkilir. Tez-tez 
ədəbiyyat və incəsənətin nəzəri, ideya-estetik problemlərin-
dən, müəyyən əsərlərin bədii-poetik xüsusiyyətlərindən ge-
niş fikir tutumlu məqalələr yazan, ədəbiyyatşünaslıq elmin-
də həmişə yer və mövqeyini saxlayan böyük bir insanın – 
Əhəd Hüseynovun yaradıcılığı birdən-birə, gözlənilmədən, 
vaxtından əvvəl qırıldı. 

 İnanın, reallıqdır, hamının bildiyi reallıq – Əhəd Hü-
seynov ölməmişdir, dünyasını dəyişmişdir, cənnətə, müqəd-
dəsliyə qovuşmuşdur. Bilirəm, iman və etiqadla deyirəm, o, 
varlığını, dodaqlarından heç zaman silinməyən yumşaq tə-
bəssümünü elm və sənətsevərlərin-dostlarının, yüksək mə-
dəni-əxlaqi keyfiyyətli övladlarının, nəvə və nəticələrinin is-
təklərində, həyat, gözəllik və ailə səadətlərində, bitib-tükən-
məyən Əhədli diləklərində saxlayır. 

 
   Abbas Hacıyev 

   filologiya elmləri doktoru, professor 
     

2006-cı il 
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SEVİMLİ MÜƏLLİMİM ƏHƏD HÜSEYNOVUN 
XATİRƏSİ YADDAŞDA NECƏ VARSA! 

 
 
 

uhun şad olsun, Əhəd müəllim! Xati-
rin əziz tutulur. Sən yalnız xatirələrdə 
deyil, həm də könüllərdə yaşayırsan. 
Doğmaların, əzizlərin, tələbələrin və 
tanıyanların səni heç vaxt unutmur və 

nə qədər könülləri döyünürsə, unutmayacaq. Əhəd Hüsey-
nov görkəmli tənqidçi-ədəbiyyatşünas alim, dəyərli insan və 
sözün həqiqi mənasında ustad pedaqoq idi. Azərbaycan 
ədəbi tənqidi sərt ideoloji dalğaların ağuşunda yelkənsiz qa-
yıq kimi sahildən sahilə çırpıldığı, dünyanın rənginin və 
ahənginin tez-tez dəyişdiyi bir çağda o sənətin həqiqətinə 
və özünün daxili inam və etiqadına sadiq qalmışdır. O za-
man öz prinsiplərinə sadiqliyin nə qədər ağrılı olsa da, Əhəd 
Hüseynov əyilmirdi, sınmırdı, tutduğu haqq yolunu işində və 
əməlində dönmədən davam etdirirdi. Əhəd Hüseynovun 
yüksək insani və elmi-idraki özəlliyi haqqında bilgiləri biz fa-
kültənin yuxarı kurs tələbələrindən almışdıq. 

Bizim çoxumuz təsəvvürümüzdə canlandırdığımız 
Əhəd Hüseynovun alim-müəllim obrazını gerçək auditoriya 
şəraitində müşahidə etmək həsrətini çəkirdik. Nəhayət bizə 
də onu auditoriyamızda görmək, mühazirələrini dinləmək 
səadəti nəsib oldu. Əhəd müəllim «Rus ədəbiyyatı tarixi» 
kursundan mühazirə dərslərini aparırdı. Biz onun yüksək 
elmi erudisiyasından, fenomenal yaddaşından, natiqlik mə-
harətindən vəcdə gələrdik, özümüzdən asılı olmayaraq bə-

R
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zən dilə də gətirərdik. Lakin həmişə bizi barəsində xoş söz-
lərdən yayındırardı və belə məqamlarda professor Mir Cəlal 
Paşayevdən, professor Əli Sultanlıdan, onların yüksək in-
sani və pedaqoji ustalıqlarından söhbət salar və onları nü-
munə göstərərdi. 

Əhəd müəllimin qlobal düşüncə çevrəsi rus yazıçıla-
rının fundamental əsərlərini mahiyyət müstəvisində incələ-
mək imkanı verirdi. Biz bəzən heyranlığımızı gizlədə bilmir-
dik ki, rus ədəbiyyatı kimi zəngin tarixi və ənənəsi olan möh-
təşəm bir ədəbiyyatı bütün incəliklərinə qədər bu insan han-
sı yaşda, nə zaman, necə öyrənib və yadında saxlayıb. 
Adama elə gəlirdi ki, Əhəd müəllim rus ədəbiyyatını hər gün 
əvvəldən axıra qədər oxuyur. Əks halda, incə mətləbləri 
belə canlı və təravətli çözələmək, tələbə auditoriyasında 
səsləndirmək mümkün olmazdı. Lakin görünür Tanrısı Əhəd 
Hüseynova səxavətli olub. Ona dərin zəka, tükənməz enerji, 
həm də ən başlıcası, nurani Sima bəxş edib. Əhəd müəllim 
zahirən çox yaraşıqlı və ecazkar bir görkəmə malik idi. Ro-
mantik çöhrəsi daxilindəki ruhaniliklə həmahəng olub nəca-
bətli olduğundan xəbər verirdi. Biz onun nəinki Puşkin, 
Qoqol, Nekrasov, Çexov, L.Tolstoy, Dostoyevski barədə 
söylədiyi mühazirələrindən, eyni zamanda Belinski və Dob-
rolyubov haqqında söhbətlərindən də şövqə gələrdik. Əhəd 
müəllim Belinskinin tənqidi görüşlərini biz tələbələrə 60-cı il-
lərin əvvəllərində ədəbi-bədii tənqid prinsipləri kontekstində 
öyrədirdi. Halbuki, rəsmi sənədlərdə «ədəbi-bədii tənqid» 
haqqında mülahizələr 70-ci illərin əvvəllərində yer almağa 
başladı. Bu mənada Əhəd müəllimin ədəbi tənqidi görüşləri 
bir çox hallarda zamanın axarını önləyirdi. Tənqid, belə de-
mək mümkünsə, öz missiyasını Əhəd Hüseynovun təəssüb-
keş tənqidçiliyində vicdanla və ləyaqətlə yerinə yetirmiş 
olurdu. 

Əhəd müəllim dərs vaxtı da, fasilə zamanı da şən, 
gülərüz və gümrah görünərdi. Hətta daxildə dünya kədərini 
yaşasa belə, zahirdən heç kəsə hiss etdirməzdi, kimsəni 
dərdə salmazdı. Bu təbiət biz tələbələri onunla doğmalaş-
dırmışdı. Bizə mühazirənin ən canlı və qızğın məqamında 
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sualla müraciət etmək imkanı verərdi. Cavabları təmkinli və 
əsaslandırılmış olardı. Biz hətta fasilə zamanı da onu söylə-
nilən mühazirə ilə bağlı suallara tutar və belə məqamlarda 
onun hətta siqaret çəkməyə də macalı qalmırdı. Söhbətləri 
çox şirin olduğundan diqqət yalnız onun nitqinə cəmlənərdi. 
Canlı auditoriyanın sükunətində yalnız Əhəd müəllimin qəlbi 
və idrakı qanadlandıran xoş səsi eşidilərdi. 

Mir Cəlal sənətinin və şəxsiyyətinin vurğunu idi və 
bu, onun mircəlalşünaslığa layiqli töhfə hesab edilən «Mir 
Cəlal» monoqrafiyasından da aydın görünür. Əhəd Hüsey-
novun tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda söz sahibi olması 
«Cəlil Məmmədquluzadə publisistikasının sənətkarlıq xüsu-
siyyətləri» mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası bir 
daha təsdiq etmiş oldu. Yeni baxış bucağı və özəl təfəkkürü 
əsasında yazılan bu fundamental tədqiqat əsəri sözün hə-
qiqi mənasında Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına baş uca-
lığı gətirən araşdırmadır. 

Əhəd müəllim çox həssas və səmimi bir insan idi, 
heç kəsin qəlbinə dəyməz və dərdliyə biganə qalmazdı. 
Qayğıkeşliyi obyektiv tələbkarlığı ilə vəhdət təşkil edirdi. Sö-
zün müstəqim mənasında son dərəcə təbii və kamil şəxsiy-
yət idi. Biganəlik, naqislik və cılızlıq görəndə pərişan olardı. 
Mən bunu onunla «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» kafedra-
sında birlikdə əməkdaşlıq etdiyim dövrdə daha dərindən 
duydum. Kafedrada namizədlik dissertasiyamın geniş mü-
zakirəsi zamanı qayğısını, xeyirxahlığını, arqumentli və 
əsaslandırılmış mülahizələrinin şahidi oldum. Hamıya könül 
qızdırar, taleyönlü məqamlarda mövqe ortaya qoyardı.  

Günlərin birində kafedrada nəsə yazırdım, birdən 
Əhəd müəllimin şən və qədərincə səmimi səsini eşitdim: 
«Ay Himalay, sənin heç insafın var, belə bir gözəl qız daya-
nıb qarşında heç başını qaldırıb baxmırsan». Mən səsə ba-
şımı qaldırdım, qarşımda bir neçə il öncə Əhəd müəllimin 
tələbəsi olmuş ömür-gün yoldaşımın dayandığını gördüm. 
Əhəd müəllimin zarafatlarında da bir öyüd, saflaşdırmaq xü-
susiyyəti var idi. Daxili paklığı, qəlbinin genişliyi, təmənna-
sızlığı şəxsiyyətinin bütövlüyündən soraq verirdi. Lakin nə 
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edəsən ki, amansız ölüm görkəmli alimi, gözəl insanı dost-
larından, doğmalarından çox tez qopardı. Lakin ölüm sevinə 
bilməz, bu ayrılıq yalnız cismani mənadadır, ruhi-mənəvi 
mənada vəhdət yenə öz məqamındadır. 
 

 Himalay Ənvəroğlu 
  ADPU-nun Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı  
  tarixi kafedrasının müdiri, professor 
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ƏBƏDİYAŞAR MAHİR PEDAQOQ, 
 FİTRİ İSTEDADLI ALIM,  

GÖZƏL INSAN 
 
 
 

ətənpərvər, humanist, qayğıkeş, tə-
ləbkar, xeyirxah, parlaq zəkalı, mahir 
pedaqoq, görkəmli alim, zəngin mə-
nəviyyatlı şəxsiyyət, qədim və zəngin 
tarixə malik olan Borçalı mahalının 

müdrik oğlu Əhəd Hüseynov haqqında yaddaş, xatirə yaz-
maq çox məsuliyyətli və çətin məsələdir. Ancaq vaxtın az 
olmasına baxmayaraq mən bu xatirəni imkanım daxilində 
yazıb əzizim Əhəd müəllimin ziyarətgah məzarına, cənnət-
məkan ruhuna hədiyyə etdim. 

Xalq şairi Səməd Vurğun yazmışdır: 

Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada,  
El qədrini canından daha əziz bilənlər. 
Əbədi xatirə tək yaşayacaq dünyada,  
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər! 

Əhəd Hüseynov sevərək yaşayan, sevilərək dünyasını 
dəyişən elm və mədəniyyət xadimi olmuş, çoxlarının qəlbin-
də əbədiyaşamaq hüququ qazanmışdır. 

Əhəd Hüseynov müqəddəs insan, gözəl qəlb sirdaşı, 
əqidə, məslək, ürək qardaşı idi. Mən onu qəlbən sevirdim. 
O, müqəddəs ailəsinin üzərində duran parlaq saray idi. Ül-
kər xanım, dərin düşüncəli, dözümlü, fədakar, nəzakətli 
anadır, övladlarını yüksək səviyyədə tərbiyə etmiş, onların 
qayğısına qalmış, ali təhsil almalarına nail olmuş, müqəd-
dəs ana məhəbbəti qazanmışdır. Əhəd müəllim də sədaqət 
eşqi ilə yaşayan, mənalı və şərəfli ömrünü ömür-gün yolda-
şına həsr edirdi. 

V 
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Əhəd müəllim ulular ulusu, ağ sürülü, əlvan çeşməli, 
gözəl otlaqlı, ağır elli, şirin dilli, qonaqlı, xonçalı, aranlı-yay-
laqlı, xeyirxah, müdrik insanlı, şirin nəğməli, sinəsi saz həm-
dəmli, Allahın kəlamı ilə yaşayan, məşhur ozanların ana və-
təni, duz-çörəkli, düz ürəkli, uca dağlı, geniş düzlü, igidləri 
şir biləkli, sazlı-sözlü diyar Borçalının oğludur. Onun əsli və 
nəsli Borçalı mahalının hörmət və məhəbbətini qazanmış 
ruhani ailəsidir. O, bu müqəddəs ailənin şərəfini həmişə qo-
ruyurdu. 

Əhəd müəllim özünü rəsmi aparmazdı, həmişə tələbə-
lərlə, aspirantlarla, müəllim yoldaşları ilə xoş rəftar edər, 
maraqlı müsahibələr aparar, bizim qayğımıza qalar, kömə-
yini əsirgəməzdi. O, gözütox, könlütox, oturuşu, duruşu, bü-
tün hərəkətləri nümunəvi və gözəl təsir bağışlayan insan idi. 
Azərbaycan xalq yaradıcılığının nümunələrini toplamaqda, 
nəşr etdirməkdə, orta və ali məktəblərdə tədris olunmasını 
nizama salmaqda istedadlı alim, mahir pedaqoq, müdrik tər-
biyəçi Əliyar Qarabağlı Əhəd Hüseynova doğma oğlu kimi 
hörmət bəsləyirdi. Əhəd Hüseynov Əliyar müəllimin həyat 
yoldaşı, həkim İzzət xanımın yeganə qardaşı idi. Əliyar 
müəllimin əziz övladları Nəfisə, Zenfira, Gültəkin dayılarını 
dərin məhəbbətlə sevirdilər. Əhəd müəllim də bacısının öv-
ladlarını öz balaları Mahnurə, Zərnurə, Zərifə, Rəna, Nigar, 
Səhər, Aygündən qətiyyən seçmir, onların xətrini çox istəyir 
və onlara hörmət bəsləyirdi. 

Əliyar müəllim iftixarla deyirdi: «Əhəd, sözün həqiqi 
mənasında, geniş dünyagörüşlü insandır. Əhədi mən iste-
dadlı tədqiqatçı, gözəl tərbiyəçi, qeyrətli ailə başçısı oldu-
ğuna görə çox sevirəm və öz övladlarımdan qətiyyən seçmi-
rəm. Əhədin Mir Cəlal müəllimə dərin məhəbbəti və elmi-
nəzəri tədqiqatı məni sevindirir, ona sonsuz hörmətimi artı-
rır. 

Əhəd müəllimin qəlbi çox təmiz və səmimi idi. Təbiəti 
çox sevir, təbii gözəlliklərdən ilham alırdı. Aşıqlar məclisində 
olmaq ona xüsusi zövq verirdi. O, özü də dərin mənalı elmi-
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nəzəri və tarixi mahiyyətli söhbətləri ilə gözəl təsir bağışla-
yırdı.. Həmişə deyirdi ki, təbiəti seyr etmək, aşıqlar məclisin-
də olmaq ömrü uzadır. 

Əhəd müəllim ömrünü gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə, 
müəllimlik sənətinə həsr etmiş, Azərbaycan məktəb və pe-
daqoji fikir tarixini, qədim və zəngin Azərbaycan və rus ədə-
biyyatını öyrətməyi özünə vətəndaşlıq borcu sayırdı. Onun 
görkəmli nasir və ictimai xadim, xalq yazıçısı Mir Cəlal Pa-
şayevin, Cəlil Məmmədquluzadənin və başqa sənətkarların 
haqqında apardığı araşdırmalar, yazdığı tədqiqat əsərləri 
ədəbiyyatşünaslığın nadir inciləridir. Bu baxımdan «Mir 
Cəlal» və «Sənət yanğısı» adlı monoqrafiyaları çox əhəmiy-
yətlidir. Mir Cəlalla bağlı xatirələrin mənalı həyat və şərəfli 
ömür salnaməsi abidəsinə çevrilməsində istedadlı publisist 
Əhəd Hüseynovun şərəfli əməyi vardır. O, sevimli müəllimi 
Mir Cəlal Paşayevin zəngin irsinin araşdırıcısı və tədqiqatçı-
sıdır. 

«Cəlil Məmmədquluzadə publisistikasının sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri» adlı tədqiqat əsərini yazmışdır. Hər iki əsəri 
ədəbi tənqid yüksək qiymətləndirmişdir. 

Azərbaycanın ləyaqətli ziyalısı Əhəd Hüseynovun adı 
həmişə iftixarla çəkilir, ona dərin hörmət və məhəbbət bəs-
lənilir. Bu hörməti sağlığında qazanan Əhəd müəllim qədir-
bilən insanların qəlbində əbədi yaşayır və yaşayacaqdır. 
«Məzarın nurla dolsun! Allah sənə rəhmət eləsin!» deyirik.  

 
 Səmədov Abbas Abbas oğlu 

   filologiya və pedaqoji elmləri doktoru,  
  Gəncə Dövlət Universitetinin professoru. 

  
17.10.2006-cı il 
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ƏR KIŞI, MƏRD KIŞI, ƏZIZ DOSTUM,  
QARDAŞIM, XEYİRXAH İNSAN  
ƏHƏD MÜƏLLİMİ DÜŞÜNƏRKƏN 

 
 
 

imdir Əhəd Hüseynov? 
Sözün əsil mənasında Vətən, torpaq, ai-

ləcanlı türk oğlu idi bizim əzizimiz Əhəd müəl-
lim! 

- XX əsrn 50-60-cı illərində çağdaş ədəbiyyatımızda 
ruhən sağlam, sərt qranit məntiqli əvəzsiz tənqidçi idi bizim 
əzizimiz Əhəd müəllim! 

- Dostlarına həlim-həzin, düşmənlərinə barışmaz qə-
nim idi bizim əzizimiz Əhəd müəllim! 

- Müəllim, aspirant tələbələrinin dostu, qardaşı, atası, 
xeyirxahı idi bizim əzizimiz Əhəd müəllim! 

Auditoriyada dərs deyərkən tələbələrini əfsunlayan, 
ecazkar danışıq məntiqinə sahib idi bizim əzizimiz Əhəd 
müəllim! 

- Müdafiə ərəfəsində olan aspirantların, dissertantların 
dayağı, qayğıkeşi, pənahdarı idi bizim əzizimiz Əhəd müəl-
lim! 

- Anası yalnız onu müəllimlik üçün dünyaya gətirmişdi. 
Bu cəhətdən qiyasi-miqyası olmayan müəllimlər müəllimi idi 
bizim əzizimiz Əhəd müəllim! 

- Bəli, beləcə xeyirxah ər kişi, zor kişi idi bizim Əhəd 
müəllim! 

K
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- Ataların əsrlər boyu nəsillər yaddaşına həkk etdikləri 
müdrik ata sözlərində çox sərrast deyilmiş, qulaqlarda sırğa 
olacaq kəlamlarda deyilir: 

- Oğul ata kövşənini əkər; 
- Ot kökü üstündə bitər; 
- Əslində olan, dırnağında göstərər; 
- Oğul ataya oxşayar və s. və i. 
Bütün bu müdrik kəlamlar bizim əzizimiz Əhədin Şey-

xülislam, piran-nuran Məhəmmədəli kişinin oğlunun ünva-
nına, boy-buxununa biçilmiş insanlıq xasiyyətnaməsidir – 
desək, vallah, yanılmarıq. 

Əzizimiz Əhəd elmə gələn hər bir gəncin mənəvi atası, 
qayğıkeşi idi. 

O, mənim elmi rəhbərim olmasa da, elm yolunda əlim-
dən tutan, yol göstərən xeyirxahım olmuşdur gözəl insan 
Əhəd müəllim! 

Dissertasiyamı dəfələrlə oxuyub yol göstərmişdi. Hətta 
namizədlik dissertasiyamın – «Aşıq Hüseyn Cavanın həyat 
və yaradıcılığı» mövzusunda işimin avtoreferatını heç bir tə-
mənna güdmədən rus dilinə tərcümə etdi. (Onu da qeyd 
edim ki, Əhəd müəllim rus dilini, fars dilini, gürcü dilini incə-
liklərinə qədər bilirdi). 

Müdafiə günü namizədlik disertasiyama olduqca də-
yərli rəylə çıxış etdi. 

Qoy birdi bir olan Tanrı-təala onun ruhunu şad eləsin, 
yeri behişt olsun bizim əzizimiz Əhəd müəllimin. Amin! 

 
    

Professor Mürsəl Həkimov 
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SƏNƏT EŞQI ILƏ YANAN ÜRƏK 
(Əhəd Məhəmmədəli oğlu Hüseynovu 

xatırlarkən) 
 

 
ən, 1961-ci ilin yanvar ayında V.İ.Le-
nin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
İnstitutunun əyani üzrə aspirantura-
sına daxil oldum. Bu zaman «Azər-

baycan ədəbiyyatı və onun tədrisi metodikası» kafedrasının 
müdiri, mərhum akademik F.Qasımzadə idi. Kafedrada 20 
nəfərə qədər üzv var idi. Bunlardan da biri Əhəd Hüseynov 
idi. O, bəstəboy, qarayanız, 40-43 yaşında mehriban bir in-
san idi. Onunla tanışlıqdan sonra bildim ki, o, filologiya fa-
kültəsinin əyani, həm də qiyabi şöbələrində rus ədəbiyyatın-
dan mühazirələr aparır, fakültənin ən savadlı, hərtərəfli bi-
liyə malik, əvəzolunmaz müəllimlərindən biridir. Doğrudan 
da o, həm Azərbaycan, həm də rus ədəbiyyatının gözəl bili-
cisi idi. Bu məziyyətinə görə mən kafedranın başqa üzvlə-
rindən daha çox ona bağlandım, necə deyərlər, «Quşum 
ona qondu». Axı mən də Azərbaycanın böyük satirik şairi 
haqqında «Q.Zakir şerinin sənətkarlığı» mövzusunda nami-
zədlik dissertasiyası üzərində işləyirdim. Əhəd müəllim həm 
ədəbiyyat tənqidçisi idi, ədəbiyyatşünaslıq məsələlərini gö-
zəl bilirdi. 

Mən dissertasiya işimlə əlaqədar dəfələrlə ona mü-
raciət edirdim. O, öz xeyirxahlığını heç vaxt əsirgəmirdi. 
Rus dilində mənim üçün çətin olan nəzəri məsələlərin açıl-
masında, izahında mənə köməklik göstərirdi. D.Blaqoyun 
«Masterstvo Puşkina», A.Lunaçarskinin «O smexe», İ.Eles-
berqin «Voprosı teorii satirı» və s. kitabları göstərmək olar. 

M
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Əhəd müəllim müdafiəm zamanı opponentə verəcəyim 
cavaba da bəzi düzəlişlər etmişdir. Mən Əhəd müəllimlə bir 
neçə dəfə birləşmiş qəbul imtahanlarında olmuşam. Onun 
təmkinli, səbrli, yoldaşlıqda səmimi və mehriban olduğunu 
dəfələrlə müşahidə etmişəm. Aramızda yaxınlıq və səmi-
miyyət hasil olandan sonra o, mənə Borçalıdakı evləri, ya-
xın keçmişləri, atası haqqında bəzi söhbətlər də edirdi. 
Əhəd müəllimin atası Şeyx Məhəmmədəli bir müddət Qaf-
qaz müsəlmanları Ruhani idarəsinin Şeyxülislamı olmuşdur. 
Onun zəngin kitabxanası var idi. Ərəb, fars və rus dillərini 
mükəmməl bilirmiş. O, kitabxanasında XIX-XX əsr mərsiyə 
şairlərinin, qədim dini kitabların əlyazmalarını qoruyub sax-
lamış, qədim və orta əsr Azərbaycan, fars və ərəb klassiklə-
rinin əsərlərini mühafizə etmişdir. Mərhum Əhəd müəllim 
deyərdi ki, Kommunist bolşevik hakimiyyəti qələbə çaldıq-
dan sonra başqaları kimi atası və böyük qardaşı repressi-
yaya məruz qalmış, zəngin kitabxanaları darmadağın edil-
mişdir. 

Əhəd müəllim gözəl alim-insan idi. O, nümunəvi ailə 
başçısı, qayğıkeş ata, səmimi ər idi. Çox heyflər olsun ki, 
Əhəd müəllim pedaqoji fəaliyyətinin və ədəbi yaradıcılığının 
çağlayan bir dövründə bizi tərk etdi. Belə bir gözəl insan, ta-
nınmış ədəbiyyatşünas alim onu tanıyanların qəlbində daim 
yaşayacaqdır. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbri nurla 
dolsun. 

 
Mustafa Mustafayev 

 Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixi  
 kafedrasının professoru 
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BIR MƏQALƏNİN TARİXÇƏSİ 
 
 

zərbaycan ədəbiyyatşünaslığının gör-
kəmli nümayəndəsi Əhəd Hüseynov 
həm də gəncliyə qayğı göstərən bö-
yük bir şəxsiyyət idi. 1969-1970-ci təd-

ris ilində bizim Pedaqoji İnstitutda cəmi bir ədəbiyyat kafed-
rası var idi. Kafedraya Feyzulla Qasımzadə rəhbərlik edirdi. 
Kafedranın ən gənc üzvlərindən biri mən idim. Rəhmətlik 
Dursun Məmmədovla Lermontov küçəsində bir evdə kira-
yədə qalırdıq. Hər axşam söhbətimiz elmdən, ədəbiyyatdan 
düşürdü. Bizim hər ikimizin yekdil fikrimiz bu idi ki, gəncliyin 
ən böyük qayğıkeşi Əhəd Hüseynovdur. 

Biz Əhəd müəllimlə demək olar ki, hər gün görüşür-
dük. Əhəd müəllim bizə o dövrün ədəbi prosesində baş ve-
rən bir sıra məqamları anladırdı. Əhəd müəllim həm də bizə 
məqalə yazmağı, bədii əsəri təhlil etməyi, söz sənətinin sir-
lərinin baş çıxartmağın yollarını göstərirdi. O zaman ümu-
miyyətlə gəncliyə böyük inam var idi. Bir dəfə professor Də-
mirçizadənin yubileyi münasibətilə institutun «Elmi əsərləri-
nin» VI nömrəsi ona həsr olunmuşdu. Mən hələ o zaman, 
demək olar ki, heç bir elmi əsər yazmamışdım. Əhəd müəl-
lim mənə dedi: 

- Çap olmaq üçün əla fürsət var. Dəmirçizadə haq-
qında bir şey yaz. Mən tərəddüd etdim. 

- Mən hara, Dəmirçizadə hara? 
Əhəd müəllim özünəməxsus bir qətiyyətlə üzünü Xa-

nım müəlliməyə tutub dedi: 

A
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- Bayaq sizə verdiyim jurnalları, zəhmət olmasa, bura 
gətirin.  

O zaman kafedranın cəmi bir laborantı var idi. Xanım 
müəllimə. Amma Xanım müəllimə o qədər səliqəli və işgü-
zar adam idi ki, kafedrada hər kəsin kağız-kuğuzunun yerini 
bilirdi. Allah ona rəhmət eləsin. 

Xanım müəllimə bir dəfə köhnə, latın əlifbası ilə çap 
olunmuş jurnalları ortalığa qoydu. «Allahsız» jurnallarının 
səhifələrində Dəmirçizadənin bədii yaradıcılığı haqqında bir 
şey yazmaq fikrində idi. İndi o, topladıqları hazır materialları 
mənə verirdi. Bunu yalnız böyük ürəkli insanlar edə bilərdi. 

Məqaləni yazıb gətirdim. Adını da belə qoymuşdum: 
«Dəmirçizadənin bədii əsərləri». 

Əhəd müəllim məqaləni oxuyub bəyəndi və dedi: 
- Adı xoşuma gəlmir. Məqalənin sonunda onun adını 

özün tapmısan, amma yazmağı unutmusan. Mən məqalənin 
sonunda belə bir cümlə yazmışdım: «Bədiilikdən söz düşən-
də Dəmirçizadə həmişə xatırlanacaq». Əhəd müəllim məqa-
lənin başlığının üstündən cızıq çəkib belə yazdı: Bədiilikdən 
söz düşəndə».  

Əhəd müəllimin parlaq xatirəsini yaşadan bu yeganə 
epizod deyil. Daim şux zarafatları ilə kafedranı gülüşlə dol-
duran Əhəd Hüseynov əlimizdən tutub təkcə bizə məqalə 
yazmağı öyrətmədi. Onun ürəyi işıqla dolu idi. Bu gün ki-
məsə dayaq dururuqsa, kiminsə qəlbində işıq yandırırıqsa, 
həmin işıqda Əhəd Hüseynov qəlbinin zərrələri var. O zər-
rələr hələ çox-çox ürəklərdə yeni işıq yandıracaqdır. 

 Zahid Xəlil 
 filologiya elmləri doktoru, professor 
 ADPU-nun ədəbiyyat və onun tədrisi  
 metodikası kafedrasının müdiri  
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VAXTSIZ İTKİSİ QƏLBİMİ  
GÖYNƏDİR 

 
əaliyyətə 1945-ci ildən  başlayan Bakı Döv-
lət Universitetinin jurnalistika şöbəsində oxu-
yurdum. Şöbə sonralar genişlənərək fakül-

təyə çevrildi. Bu ali təhsil ocağının Kolodeznaya küçəsində 
yerləşən 21 nömrəli binasından yataqxana kimi istifadə olu-
nurdu. Beşmərtəbəli binanın yuxarı mərtəbələrində qızlar ya-
şayırdı. Şəxsən yaxınlığımız olmasa da hamı bir-birini üzdən 
tanıyırdı. Universitetə Azərbaycanın bütün guşələrindən, Er-
mənistandan, Gürcüstandan da tələbələr qəbul edilmişdi. Bu 
sözləri vurğulamaq istəyirəm ki, o vaxt ali təhsil həvəsində 
olanlar dərin mənəviyyatlı gənclərdi. Onlar hər hansı şan-
şöhrət naminə oxumağa gəlməmişdilər. Vətənə xidmət hamı-
nın böyük amalıydı. 

 Yaxşı yadımdadır, 1945-ci ilin qəbulunda hüquq fakül-
təsinə tələbə çatmırdı. Başqa fakültələrə müraciət olundu ki, 
bəlkə fakültəsini dəyişmək fikrində olanlar vardır. Ancaq heç 
bir tələbə bu təklifi qəbul etmədi. Sonralar bu fakültəyə qəbul 
edilmək müşkül işə çevrildi. Ardını açıqlamaq istəmirəm. 

Tarix fakültəsinin nəzdində fəlsəfə şöbəsi, filologiya fa-
kültəsində isə kitabxanaçılıq, jurnalistika, incəsənət şöbələri 
yaradılmışdı. İxtisas fənləri ayrılıqda keçirilirdi. Azərbaycan 
ədəbiyyatı, Qərb ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixi və digər fənlər 
birləşdirilirdi. Jurnalistika şöbəsində 17 nəfərin adı vardı. On-
lardan 3 nəfər təhsilini yarımçıq qoydu. Ən çox tələbə filoloq-
lardan ibarətdi. Çox sevdiyim, ehtiram bəslədiyim Əhəd Hü-
seynov da filologiya ixtisası üzrə təmsil olunurdu. Hamıda 
oxumağa maraq vardı. Tələbələrin əksəriyyəti kasıb yaşayır-
dı. Yataqxana mətbəxində qaynayan qazanlarda kartofdan 
və vermişeldən başqa ərzaq olmazdı. Oğlanlar da, qızlar da 

F
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eyni mətbəxdən istifadə edirdi. Tez-tez rastlaşsaq da Əhədlə 
bir-birimizin hələ yaxınlığı yox idi. Əhədin bahalı parçadan 
paltosu və kepkası vardı. Ona qibtəylə baxırdım. Çünki ali 
təhsili başa vurana qədər əynim palto görməyib. Kepka və 
palto Əhədə çox yaraşırdı. Yalan olmasın, mən 10-15 il 
Əhədi həmin paltoda gördüm. 

Universitetdə ədəbiyyat dərnəyi vardı. Bu dərnək filologiya 
fakültəsində fəaliyyət göstərirdi. Dərnəyə müəllimlərimizdən 
Cəfər Xəndanın, Mir Cəlal Paşayevin rəhbərlik etdiyini yaxşı 
xatırlayıram. Dərnək üzvlərindən aşağıda adlarını çəkdiklərim 
yaxşı yadımda qalıb. Bəxtiyar Vahabzadə, Hüseyn Hüseyn-
zadə (Hüseyn Arif), Aslan Aslanov, Əlfi Qasımov, Qasım Qa-
sımzadə, Kərim Rəfizadə, İslam Səfərli, Aydın Hüseynzadə, Əli 
Soltan Ağayev, Ağasəf Axundov, Marks Vəliyev (Məsud Əlioğ-
lu) və başqalarını yaxşı xatırlayıram. Əhəd Hüseynov da dərnə-
yin fəal üzvlərindəndi. Dərnəkdə əsasən şeir, hekayə yazanla-
rın əsərləri müzakirə olunur, hər kəs öz fikrini deyir, dərnəyin 
rəhbəri fikirləri yekunlaşdırır, öz mülahizələrini söyləyirdi. Sonra-
lar ədəbi məqalələr də müzakirəyə çıxarıldı. Dərnəkdə müasir-
liyə, sənətkarlıq məsələlərinə daha çox fikir verilirdi. Dərnəyin 
elə bir yığıncağı olmazdı ki, Əhəd Hüseynov çıxış edib, fikir 
söyləməsin. Yaxşı xatırlayıram, tələbə dostum Əhəd danışanda 
da, tərifli sözlər deyəndə də, məntiqi mülahizələr irəli sürəndə 
də üzündən təbəssüm əskik olmazdı. Çox istiqanlıydı, çıxışla-
rında etika gözlər, qəlbə dəyməz, səmimi rəftarı ilə diqqət mər-
kəzinə çevrilərdi. Bir dəfə dərnək üzvlərinin şəkilləri Əhəd Hü-
seynovun məqaləsi ilə birlikdə «Azərbaycan gəncləri» qəzetin-
də çap edildi və sensasiyaya səbəb oldu. O vaxt jurnalistika şö-
bəsində oxuyan tələbələrin təşəbbüsü və yardımı ilə «Lenin tər-
biyəsi uğrunda» adlı Universitetin mətbu qəzeti yaranmışdı. Bu 
qəzetdə dərnək üzvlərinin yaradıcılığına geniş yer verilirdi. Qə-
zetin fəal müəlliflərindən biri də Əhəd Hüseynov idi. Onun ilk 
qələm təcrübələri, dərnəkdəki çıxışları yaxşı yadımdadır. «Gö-
zəldir» adlı bir şeirim tənqidə məruz qaldı. Əhəd dedi ki, yox. 

«Bir-birindən ayrılmağı gözəldir» misrasından xoşum 
gəldi, burada yeni fikir vardır. Onun sözlərindən sonra şeir ba-
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rədə olan mənfi fikir ayaq tuta bilmədi. Əhəd Hüseynovun dər-
nəkdəki xoşməramlı, prinsipial çıxışları barədə çox şey yada 
salıb danışa bilərəm. 

Həmin illərdə aramızda bir səmimiyyət, dostluq da ya-
ranmışdı. O, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində, 
mən isə «Kommunist» qəzeti redaksiyasında fəaliyyətə baş-
ladım. Əlaqələrimiz kəsilməmişdi. 

Olduqca maraqlı bir söhbətimizi xatırlatmaq istəyirəm. 
1937-ci ildə atam siyasi repressiyanın qurbanı olmuş, Arxan-
gelsk vilayətinin Belomorkanal həbs düşərgəsinə göndəril-
miş, 1938-ci il oktyabr ayının 17-də atam zindanda həlak ol-
muşdur. Ailəmiz isə Qazaxıstan çöllərinə, Sibirin ucqarlarına 
sürgün edilmişdir. Mən 12-14 yaşlarımda iki dəfə sürgündən 
qaçmış, bir müddət tərcümeyi-halımı gizlədə-gizlədə, gizlin 
yaşaya-yaşaya ali məktəbə qəbul olunmuşam. O vaxt tərcü-
meyi-halımı gizlətməsəydim, ali məktəbdə rahat buraxılmaz-
dım. 1952-ci ildə təzə-təzə çap edilirdim. Bir dəfə Əhəd 
mənə nə desə yaxşıdır: 

- Cavad, sənin kənd mövzusunda yazdığın şeirlərdən 
belə başa düşürəm ki, sanki səni doğma kəndinizə qoymaq 
istəmirlər. 

Doğrusu, məni heyrət bürüdü, özümü itirdim, axı, Stalin 
sağ idi, o qara ləkə üzərimizdən silinməmişdi. Təkcə iki tə-
ləbə yoldaşım Hamid Rasizadəyə (Hüseyn Cavidin qardaşı 
oğlu), bir də Kərim Rəfizadəyə (Gəncəli İlyas bəyin oğlu) sür-
gündə olduğumu demişdim. Bir qrupda oxuyurduq, taleləri-
miz oxşardı. Kərim sürgündə olduğunu deyəndən sonra ürə-
yim qızmış, ona sirrimi açmışdım. Universitetdəki tərcümeyi-
halımda həqiqəti yaza bilməzdim. Əhədin verdiyi o sualdan 
sonra sirrimi qorxudan ona aça bilməzdim. Zaman belə za-
mandı. Əhəd Hüseynovun hansı şeirlərimə əsaslanıb çıxar-
dığı nəticə barədə sual vermədim. Yarım əsrdən çox vaxt 
keçsə də Əhədin verdiyi sualı heç vaxt unuda bilmirəm. Məni 
ən çox düşündürən Əhəd Hüseynovun ağıla gəlməyən həs-
saslığıdır. Axı, sovet dövründə hər misra süzgəcdən keçirilib-
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dir. Necə olub ki, həqiqətən kənddən uzaq düşməyimi Əhəd 
seçə bilib. Təkcə bu dəlilə görə Əhəd mənim gözlərimdə çox-
çox böyüdü, onda qeyri-adi bir istedadın olduğunu sonralar 
daha dərindən hiss edib, başa düşdüm. 

Əhəd Hüseynov artıq tələbə yoldaşım olsa da o, müəl-
lim adlanırdı. Bundan sonra ona müəllim deyə müraciət edə-
cəyəm.  

Əllinci illərdə o diqqəti cəlb edən tənqidçi kimi tanınırdı. 
Yazıçılar birliyində də onunla hesablaşır, qələm sahiblərinin 
bir çoxu ondan çəkinirdi. Əhəd müəllim vəzifəsindən, çinin-
dən asılı olmayaraq qüsurlu əsərlər barədə söz deməkdən 
qorxmurdu. Bu da onun xarakterinin bütövlüyü ilə bağlıdır. 
Axı böyük yazıçılara yaltaqlanan, ortabab əsəri göylərə qaldı-
ran tənqidçiləri az görməmişik. İndinin özündə də belədir. 

Bir dəfə «26-lar bağı» adlanan yerdə rastlaşdıq. Bir az 
pəjmürdəydi, səbəbini soruşdum. Kölgəliyə çəkilib dərdləş-
dik. Görkəmli yazıçıdan gileyləndi, indi adını çəksəm böyük 
bir «skandal» yaranar, ona görə də adını çəkməyi məsləhət 
bilmirəm. Əhəd müəllim dedi: 

- Bu gün yazıçı «N» ilə görüşmüşəm. Ona görə də qa-
nım yaradır. 

- Nə olub ki? 
- Mənə dedi ki, eşitmişəm 6-7 qızın var. Əgər onların 

atasız böyüməsini istəmirsənsə, əsərlərim haqqında danış-
masan, söz deməsən, yaxşıdır. 

Bu mövzuda xeyli söhbətimiz oldu. Əhəd müəllimin tən-
qidi mülahizələri o qədər güclü və obyektiv idi ki, görkəmli ya-
zıçılar belə onun həqiqəti deyən qələmindən qorxurdular. Tə-
ləbə dostumun ədəbi ictimaiyyət arasında şöhrəti ildən-ilə 
artır, çox böyük gələcəyi olan ədəbiyyatşünas alimlərdən biri 
idi. Çox təəssüf ki, ömrü gödək oldu. Vaxtsız itkisi qəlbimi 
göynədir. Kaş indi sağ olaydı. 

Əhəd Hüseynov müəllim kimi də çox sevilirdi. Tələbələ-
rin dərin hörmətini, məhəbbətini qazanmışdı. Onun tələbələ-
rindən biri, indi görkəmli şair, alim kimi tanınan Rafiq Yusifoğ-
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lu Əhəd müəllimin ölümünə həsr etdiyi şeirini mənə təqdim 
etdi. 

Yazı «Azərbaycan müəllimi» qəzetinin növbəti nömrə-
sində çap olundu. Uzun illər yadımda qalan iki misra ilə fikir-
lərimi yekunlaşdırıram. Qoru mühazirə dəftərlərini.  

Onun hər sətrində Əhəd yaşayır. 
Bu, tələbənin müəlliminə verdiyi ən böyük, doğru qiy-

mətdir. Allah rəhmət eləsin! 
  Cavad Cavadlı 

 şair-publisist 
 27.07.2006-cı il 
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53 BAHAR YAŞAMIŞ INSAN 
 

 «Üç şey: atılmış ox, deyilmiş söz 
və keçmiş günlər heç vaxt qayıt-
mır». 

G.İ.Daimer 
 

nsan var ki, dünyasını dəyişdikdən sonra tez 
unudulur. İnsan da var, dünyasını dəyişdik-
dən sonra uzun müddət unudulmur, yaddan 

çıxmır, həmişə xatırlanır, yad edilir. Belə insanlardan biri 
ədəbiyyatçı, tənqidçi və gözəl müəllim Əhəd Hüseynovdur. 

1957-ci ildə Bakının Montin qəsəbəsində mərhum qar-
daşım Qulu Xəlilovgildə qaldığım vaxtdan görmüşdüm və 
tanıyırdım. Onda balaca idim, yadımda qalanları qeyd edi-
rəm. Mərhum Əhəd müəllim Qulunun yaxın dostu və qon-
şusu idi. Onlar (Qulu Xəlilov, Əhəd Hüseynov, Mirəli Seyi-
dov o vaxt yaxın qonşular idi) demək olardı ki, hər gün ax-
şamlar adəti üzrə özlərinin dediyi kimi hava «qəbul» etməyə 
çıxardılar. Onların üçü də ədəbiyyatçı olduqları üçün söh-
bətləri mübahisəli və maraqlı keçərdi. Bu söhbətlərin hamı-
sını yadda saxlaya bilməsəm də bəziləri indi də yadımdadır 
və mənim üçün maraqlı və əzizdir… Əhəd müəllim yaşca 
Quludan bir az böyük olsa da bir-birilərinə çox böyük hör-
mət edirdilər. Mən onların hər ikisindən yaşca çox kiçik ol-
duğumdan, onlar elə bil qəsdən mənim yaşımı nəzərə alıb 
yaxşı söhbətlər edərdilər (İndi bunu biz böyüklər gözləyirmi? 
Çox təəssüflər olsun ki, yox!) Əhəd müəllim mənimlə necə 
deyərlər «xüsusi» görüşüb, hal-əhval tutardı. Bu hərəkətdən 
uşaq qəlbim sevinərdi, şadlanardı… Həddən artıq qayğılı 
görünərdi. O vaxt bəlkə də bunu yaxşı dərk etmirdim, ancaq 
valideyn olduqdan sonra bu qayğılığı daha dərindən başa 
düşdüm… 

Əhəd müəllim bizi tez-tez evlərinə dəvət edərdi. Həyat 
yoldaşı Ülkər xanım çox hörmətçil- qayğıkeş, dilli-dilavər xa-

I 

ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr_____________________________________ 

 70

nım idi. Tez çay gətirərdi, yeməyə dəvət edərdi. Çox vaxtlar 
biz onlarda kinofilmlərə, televiziya verilişlərinə ailəlikcə birgə 
baxardıq. Uşaqları diz üstə yerdə oturub böyük maraqla 
belə verilişlərə birlikdə tamaşa edərdilər. Çox təəssüflər ol-
sun ki, indi ailəliklə bəzi yox, əksər verilişlərə ailəlikcə bax-
maq qeyri mümkündür… 

Mən də APİ-ni qurtarmışam, Əhəd müəllim mənə dərs 
deməyibdir. Ancaq ailəmizdə, mətbuatda, institutda müəl-
limlər və tələbələr arasında istedadlı alim, yaxşı müəllim 
kimi adı çəkilərdi. 

1962-ci ildə APİ-nin II kursundan hərbi xidmətə çağırıl-
dım (öz arzumla getdim). Dörd il Baltik Hərbi Dəniz Donan-
masında xidmət edəndən sonra (1966) təhsilimi yenidən da-
vam etdirdm. Dörd ildən sonra Bakıya qayıdanda artıq qar-
daşım ünvanını dəyişmişdi. Bu müddət ərzində illər, aylar 
günlər, ünvanlar, sanki dünya dəyişmişdir.  

Sevimli şairimiz Səməd Vurğun necə də obrazlı demiş-
dir: 

Bir də görürsən ki, açılan solur, 
Düşünən bir beyin bir torpaq olur, 
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur. 
Sirrini verməyir, sirdaşa dünya. 
Əzəldən belədir çünki kainat,  
Cahan daimidir, ömür amanat, 
Əldən-ələ keçir vəfasız həyat. 
Biz gəldi-gedərik, sən yaşa dünya! 

Bəli, gəldilər, getdilər… 
Təsadüfə bax ki, uzun illər keçməsinə baxmayaraq 

Əhəd müəllimin qızı Aygün xanımla eyni binada, eyni blok-
da qonşuyam, o biri qızı Nigar xanımla bir universitetdə 
müəllim işləyirik. «Dağ-dağa rast gəlməz, insan insana rast 
gələr» deyənlər çox haqlıdırlar. 

Son olaraq demək istəyirəm ki, mərhum Əhəd müəl-
limlə, mərhum qardaşım Qulu Xəlilovun dostluğu və qonşu-
luğu çox mehriban və möhkəm olmuşdur. Buna misal olaraq 
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onların arasında mərhum yazıçı Mehdi Hüseynlə bağlı olan 
bir epizodu olduğu kimi hörmətli oxucuların nəzərinə çatdır-
mağı özümə borc bildim. 

Əhəd müəllim Quluya deyib: Sən bir xahişimi ona (Hü-
seyn Mehdiyə) çatdırarsanmı? 

- Niyə çatdırmıram? 
- Balaca bir məktub yazmışam. Bu məktubu Mehdi 

müəllimə ver, gör nə deyir. O məktubun məzmunu ilə məni 
tanış etdi. Burada deyilirdi: 

«Əzizim Mehdi müəllim, mən hər axşam evə gedəndə 
16 göz mənə zillənir. Bunların yeməyini, paltarını, dava-dər-
manını çatdırmaq çox çətindir. Xahiş edirəm, maddi kömək 
məqsədilə mənim bir kitabımın «Azərnəşr»-in planına düş-
məsinə kömək edəsiniz». Əhədin yeddi qızı var idi. Doğru-
dan da, o bəzən ailəni dolandırmaqda çətinlik çəkirdi. Mən 
(Qulu Xəlilov) razı olub məktubu səhərisi Mehdi Hüseynin 
yanına apardım. O, məktubu oxudu, bir az fikrə getdi, sonra 
dedi: 

- Bizim kitab çıxarmağımız çox çətindir. İmkan olarsa, 
mən çalışaram onun da bir kitabı plana düşsün. Ancaq de-
nən ki, Əhəd Hüseynov, indiki şəraitdə qızların çoxluğunu 
özünə dərd eləmə. Onların hamısı oxuyub qurtaracaq, gö-
zəl ailə quracaq. Sən çalış canına qulaq as, yaxşı məqalələr 
yaz…(Qulu Xəlilov, «Tənqidçilik çətin peşədir», «Yazıçı», 
Bakı, 1986, səh.308). 

Bəli, ürəkdən inanıram ki, neçə-neçə 53 bahar keçə-
cək, Əhəd müəllimin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində 
beləcə hörmətlə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin! 

 
dos. İnqilab Xəlilov 
 ADU 
8 aprel 2006-cı il 
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SƏHƏR DÜŞÜNCƏLƏRİ 
 

zərbaycan sovet poeziyasının orta 
nəslinə mənsub olan istedadlı şair Qabil 
İmamverdiyev onlarca lirik şerin, poema-
nın, bir neçə kitabın müəllifidir. 

Onun «Nəsimi» poemasından söz açmaq – Qabil 
poeziyasının bir neçə nümunəsinə toxunmaq, bu 
poeziyanın ən səciyyəvi cəhətlərini aydınlaşdırmaq 
deməkdir. Böyük sənətkarımızın tarixdə oynadığı mütərəqqi 
rolu aydınlaşdırmaq baxımından xalq şairi Səməd Vurğunun 
«Vaqif» mənzum dramının, xalq şairi Rəsul Rzanın 
«Füzuli», «Qızılgül olmayaydı», xalq şairi Məmməd Rahimin 
«Natəvan», şair Mirvarid Dilbazinin «Məhsəti», şair Nəriman 
Həsənzadənin «Nəriman» poemalarının böyük tarixi, ədəbi 
– estetik əhəmiyyəti vardır. Xoşbəxtlikdən bu mövzuya 
vaxtaşırı qayıtmaq poeziyamızda nəcib bir ənənəyə çevril-
mişdir. 

Şair Qabilin Nəsimi mövzusuna müraciət etməsinin 
məncə, bir neçə səbəbi vardır. Zira, Nəsimi Azərbaycan 
dilində şerin ən gözəl nümunələrini yaratmış, bu dilin ifadə 
imkanlarını, şairanə boyalarını daha da zənginləşdirmişdir. 
Nəsimi insanın zahiri və mənəvi gözəlliyini yüksək bir 
ehtirasla tərənnüm etmiş, orta əsr şairlərinin bir çoxundan 
fərqli olaraq insan anlayışını yüksəltmiş, onu islam 
ehkamlarının məhdud buxovlarından azad etmişdir. O, 
insan anlayışını ilahiləşdirmiş, köhnə mürtəce zehniyyətə 
qarşı qoymuşdur. Nəsimi bir çox dini məfhumların üzündən 
müqəddəslik pərdəsini qaldırmış, hər şeyin ölçüsünü insan 
gözəlliyi ilə müəyyənləşdirmişdir. Dini təriqət pərdəsi olan 

A

Yazıçının arxivindən 
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hürufilik ağlı, insan zəkasını, mənəvi nəcibliyi, daxili saflığı, 
fikir və etiqad sərbəstliyini orta əsrlərin toxunulmaz, 
müqəddəs sayılan daşa dönmüş ehkamlarına qarşı çe-
virmişdir. Onun öz məsləki uğrunda mərdanə, fədakarlıqla 
ölümə sinə gərməsi də, onun faciə şəkildə həlak olması da 
romantik poema üçün kifayət qədər material verir. Bir sözlə: 
bu şairanə bir mövzudur! 

Böyük şairin əzəmətli surətini yaradarkən Qabilin qar-
şısına çıxan maneələri, əngəlləri təsəvvür etmək çətin deyildir. 
Orta əsrlərin mürəkkəb tarixi şəraitini öyrənmək, ədəbi mühitə 
bələd olmaq, sənətkarın tərcümeyi-halı ilə bağlı hadisələri, 
əhvalatları dəqiqləşdirmək, saf-çürük etmək, hürufilik təriqətinin 
köklərini araşdırmaq isə o qədər də asan deyildir. Bu tarixi 
həqiqətləri, elmi məlumatları poeziyanın öz materialına çevir-
mək, bədii həqiqət şəklinə salmaq, nə tarixi yaxşılaşdırmaq, nə 
də onun əsrlərin qaranlığında qalmış ibrətli, maraqlı həqiqətlə-
rini unutmaq eyni dərəcədə birtərəfli, bəlkə yanlış bir təsəvvür 
oyada bilərdi. Üstəlik, belə yaradıcılıq «əməliyyatlarından» 
sonra 10.000 misradan artıq böyük bir poema yazmaq ancaq 
alqışlanmalı olan ədəbi bir hadisədir. Bu mövzu üçün Qabil 
özünün dediyi kimi, məsulliyyət daşıyır, bizə uzaq görünən 
həyatı əsrimizə gətirir, tərənnüm edir.  

Yaxın var, dolaşar 
əl-ayağa, 

  Gözü yaralayır  
qaratikən tək, 

  Uzaq var, can verir  
ana torpağa 

  Nə deyək? Günəşə 
uzaqmı deyək?! 

Şair Qabilin nəzərində bir vətən var – Şimalı da, Cə-
nubu da, sevinci də, kədəri də, tarixi də, gələcəyi də, 
xoşbəxtliyi də bir olan vətən! Çiçəklərinin rahiyəsi, 
dağlarının havası, çeşmələrinin suyu bir olan, gənclərinin 
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məhəbbəti, toylarının şənliyi, igidlərinin vüqarı, analarının 
xeyir-duası bir olan vətən! 

«Mən həqiqətəm» sözləri ilə çıxış edən Nəsimi təbiətə 
insan həyatını gözəlləşdirməyin, insanı yüksəltməyin bir 
vasitəsi kimi baxır. Əgər təbiət onu yüksəltmirsə, həyatına 
səadət gətirmirsə, belə təbiət, belə mənzərə ancaq seyr 
etmək üçün lazımdır: 

Hündür hasarların 
Üstündə bəzən, 
Gömgöy ot göyərir  
Qarışbaqarış 
Mən xəbər alıram, söylə 
Görüm sən 
Bir mələr quzuya 
Bu ot yaramış?! 

Bu misralar eynilə xalq sənətinin gözəlliyinə, əbədiliyinə də 
aiddir. Misilsiz şer inciləri əlçatmaz, ünyetməz bir yüksəklikdə 
deyil, torpaqla, insanla bağlanmalı, bu insanın hərarətli nəfəsin-
dən, həyat bəxş edən təbəssümündən, zəkasından, əməyin-
dən güc və qüdrət almalıdır. 

Nəsimi öz doğma yurdu Şamaxıda qul alverini müşahidə 
edir, onun ürəyi qana dönür. Əgər insan başqa bir insana qiy-
mət qoymursa, yaltaq şairlərin sözlərini, təriflərini bir həqiqət 
kimi qəbul edənlər hələ yaşayırsa, «Mən həqiqətəm» demək 
çətindir. 

«Mən həqiqətəm» – deyə düşünən şairin nəzərində hər 
şey ilk baxışda mənasız görünür. 

Əgər insan övladı gözləri qarşısında baş verən cinayətlərə 
soyuqqanlıdırsa, deməli, o bu fənalıqlara boyun əyir, dözür, 
itaət göstərir. Əgər insan itaət göstərirsə, deməli onun ürəyi 
boşdur. Əgər onun ürəyi boşdursa, «Mən həqiqətəm» söylə-
məyə haqlı deyildir. 

Nəsimini bir şair kimi yüksəldən bu insan dərdidir. İnsana 
olan bu böyük humanizmdir. On illərlə davam edən feodal mü-
haribələrinə, xalqı vardan-yoxdan çıxaran bu qanlı çəkişmələrə 
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humanist şair ürəkdən düşməndir. İnsan öz təbiəti etibarlılə saf-
dır, təmizdir. Onun ləkəsiz vicdanı ləkə götürməz. İnsan bir-biri-
ni məhv etmək, həyat nemətlərindən məhrum etmək üçün 
deyil, bəlkə yaxşılıq etmək, dinc əməklə məşğul olmaq, qurub 
yaratmaq üçün dünyaya gəlmişdir. Bu, Nəsiminin insan qüdrəti-
nə arxalanması etiqadından, insana inam fəlsəfəsindən 
doğmuşdur. Lakin allaha arxalanmaq, allah adından sui-istifadə 
edən hökmdarların bir çoxu əsl insan anlayışıni məhv etməyə, 
onun hüsnünü ləkələməyə, onun varlığını inkar etməyə 
çalışırlar. İslam dinini bayraq edən bu cahangirlərin hərəkatı 
həqiqətə, nəcibliyə və ədalətə qarşı çevrilmişdir. Məhz bu yerdə 
Qabil böyük Nəsiminin qəzəbini, daxili narahatlığını, daxili 
varlığını, gərgin əzablarını şairanə bir dillə təsvir edir. Əslində 
fəlsəfi qənaətin harada qurtaracağı və lirik duyğuların harada 
başlandığını, bu müxtəlif əhval-ruhiyyələrin sərhədlərini 
müəyyənləşdirmək də çətindir. Qabilin Nəsimisi sanki uca bir 
yerdə dayanaraq üzünü əsrin fəallarına tutaraq deyir: 

 Mizraqlar, qılınclar 
 yanında par-par. 

 Fərman veriləndə 
 qarət naminə, 

 Məğribdən- məşriqə 
 hökmü-rəvanlar 

 Sığınır allahın 
 ehtişaminə. 

Nəsimi humanizminin qüdrəti məhz adi adamları, əməyin 
şeriyyətini bütün mənsəb sahiblərinin qayğısız firavan həyatına 
qarşı qoyduğu zaman, yoxsulların hüquqlarına qahmar çıxan 
zaman, öz gözəllik və ədalətini büruzə verir.  

İnsan qüdrətinə inam Qabilin «Nəsimi» poemasından 
qırmızı bir xətt kimi keçir. Bu inam insanı müstəqilliyə, 
fəaliyyətə, qurub-yaratmağa, böyüyüb yaşatmağa çağırır. 
Bu çağırış nikbindir – çünki ehkamlara, qapalılığa, 
passivliyə, durğunluğa, ətalətə və miskinliyə düşməndir. 
Qabil böyük şairin obrazını təkmilləşdirərkən məsələnin bu 
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cəhətinə diqqət yetirmiş, Nəsimini inzivayə, xəlvətə çəkilmiş 
bir guşənişin ruzusunu allahdan gözləyən bir səhranişin 
kimi deyil, səbr və təvəkkülə təbiətən düşmən olan fəal bir 
insan kimi tərənnüm etmişdir: 

 Qönçə açılmasa, gülü 
 gözləmə! 

 Bulud boşalmasa, seli  
 gözləmə! 

 Mizrab toxunmasa, teli 
 gözləmə! 

 El oyanar, -deyə, eli 
 gözləmə! 

 Hədər söz yağdıran dili  
gözləmə! 

 Fələkdən havadar əli 
 gözləmə! 

 Gözləmə, gözləmə, bəli, 
 gözləmə! 

Qabil ilk şeirini necə ehtirasla, necə özünəməxsus 
daxili bir eşqlə yazmışdırsa, «Nəsimi» poemasının son 
fəsillərini də eyni həvəs və ürək çırpıntısı ilə işləyir. 

Bu poema hələ tamamlanmamışdır. Bu qönçə hələ 
açılmamış, ləçəklərin qol-qanadı genişlənməmişdir. Lakin 
onun ətri ürəkləri ehtirasa gətirir, sevinc və təravətlə 
doldurur. Hələ Nəsimi ömrünün son anları – fədakarlıq 
timsalı olan bu dəqiqələr şer dilində deyilməmişdir. Lakin 
əsərdə etiqad yolunda ölümün gözünə belə diqqətlə baxan 
qəhrəmanların taleyi göstərir ki, bu son fəsil də sevindirici 
bir nailiyyət olacaqdır. Çətin, lakin şərəfli olan bu yolda şair 
dostumuz Qabilə ürək möhkəmliyi, ilham genişliyi arzu 
edirik. 

 
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 

 avqust 1980-ci il  
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QİYMƏTLİ DİSSERTASİYA 

 
 Salondakıların baxışı kürsüyə yenicə qalxmış profes-
sora zillənmişdi. Hamı səbirsizliklə elmi rəhbərin disserta-
siya əsəri haqqında nə deyəcəyini gözləyirdi… Ani sükut-
dan sonra professor Cəfər Xəndan sözə başladı: 

- Mən cəbhədən qayıdıb ADU-da mühazirə oxuduğum 
ilk gündən gözaltı elədim ki, Əhədlə işləmək, ondan yaxşı fi-
loloq yetişdirmək olar. Klassik irsimizə böyük ehtirası, rus və 
dünya ədəbiyyatına yaxından bələdliyi onun gələcəyinə bel 
bağlamağa güman verirdi. Əhəd Hüseynov bu gun o ümidi 
həqiqətə çevirir. O, Mir Cəlalın hekayə yaradıcılığı üzərində 
dərin tədqiqat apararaq hekayə janrının ədəbiyyatımızdakı 
mövqeyini, onun əhəmiyyət və aktuallığını, Mir Cəlalın bu 
sahədəki böyük xidmətlərini həyati faktlarla sübut etməyə 
müvəffəq olmuşdur. 

Dissertantın rəsmi opponentləri-Moskva Dövlət Univer-
siteti SSRİ xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri professor 
Əziz Şərif, filoloji elmlər namizədi Pənah Xəlilov, elmi şura-
nın üzvlərindən Muxtar Hüseynov və başqaları çıxış edərək 
göstərdilər ki, Əhəd Hüseynovun «Mir Cəlalın hekayələri» 
mövzusunda müdafiə etdiyi bu əsər Mir Cəlal yaradıcılığını 
hərtərəfli əks etdirməklə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 
hekayə janrının başlanması və inkişafı barəsində də qiymət-
li bir tədqiqat əsəridir. 

ADU-nun filoloji fakültəsinin elmi şurası Əhəd Hüsey-
novun filoloji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi alması üçün 
yekdilliklə səs verdi və onun əsərini çap etməyi qərara aldı. 

Əhəd Hüseynov ədəbi tənqid sahəsində ciddi fəaliyyət 
göstərir. O, indiyə qədər 70-dən çox jurnal və qəzet məqalə-
ləri yazmışdır. Onun məqalələri Azərbaycan sovet ədəbiy-
yatının bir sıra mühüm məsələlərinə həsr edilmişdir. 

Əhəd Hüseynov öz yaradıcılıq işini müəllimliklə yanaşı 
aparmışdır. On ildən artıqdır ki, o, ali məktəbdə dərs deyir. 
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Bu illərdə o, bacarıqlı bir rus ədəbiyyatı müəllimi kimi də ixti-
saslaşmışdır. 

 İnstitutumuzun ədəbiyyat kafedrasının baş müəllimi 
Əhəd Hüseynova bundan sonra da məhsuldar yaradıcılıq 
nailiyyətləri arzulayırıq.  

 
 dos.Kamal Qəhrəmanov 

«Gənc müəllim» qəzeti, 1960-cı il 
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PEDAQOQ, ƏDƏBİYYATŞÜNAS 
 

 
həd Hüseynov erudisiyalı, elmi-nəzəri cəhətdən 
hazırlıqlı alim-pedaqoq, tənqidçi və ədəbiyyat-
şünas idi. O, ictimai fəaliyyət meydanına xalq 

müəllimi kimi gəlmişdi. Bir müddət Gürcüstan respublikası-
nın Govur-Arx, Daştəpə və Aşağı Sapal, bir müddət də (təx-
minən iyirmi üç il) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda 
işləmişdi. İstər orta, istərsə də ali məktəblərdə o, həmişə 
ədəbiyyat fənnini tədris etmişdi. Bu isə adi, yaxud digər fən-
lərin tədrisinə bərabər tutulan iş deyildi. Çünki ədəbiyyat 
müəlliminə fənnini bilməklə yanaşı, yazıçıya məxsus bədii 
istedad, ədəbi fakt və hadisənin mahiyyətində gizlənən mə-
nanı aşkarlamaq üçün alim intuisiyası, artist kimi sənətkarın 
«cild»inə girib onun obrazlarını təcəssüm etdirmək məha-
rəti, dinləyiciyə təsir göstərməkdən ötrü aydın, səlis və rə-
van nitq, coşğun, çağlayan şairanə hissiyyat da lazımdır. 
Bütün bu keyfiyyətlər Ə.Hüseynovun şəxsiyyətində cəmlən-
mişdi. 

Bir vətəndaş kimi, Əhəd Hüseynov ağır, məhrumiyyət 
və məşəqqətlərlə dolu həyat yolu keçmişdi. Təkcə bunu de-
mək kifayətdir ki, o, Stalin repressiyasına məruz qalan bü-
tün ailələrin payına düşən iztirabları yaşamışdı. «Xalq düş-
məni»nin oğlu olduğuna görə uzun illər «sosializm cəmiy-
yəti»nin arxa cərgələrində oturmağa, xəlvət və qaranlıq da-
lanlarında dolaşmağa məcbur olmuşdu. Lakin bütün bunla-
rın əksinə olaraq, Əhədi ədəbiyyat dünyasına gətirən yol 
işıqlı bir ocaqdan, münbit bir ədəbi mühitdən başlamışdı. O, 
1920-ci ildə keçmiş Borçalı qəzasının (indi Gürcüstan res-
publikasının Marneuli rayonu) Sarvan kəndində ali ruhani 

Ə 
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ailəsində anadan olmuşdu. Atası Axund Molla Məhəmmə-
dəli keçən əsrin 90-cı illərində görkəmli ədibimiz Abdulla 
Şaiq və onun böyük qardaşı Axund Yusif Talıbzadə ilə bəra-
bər, İranın Məşhəd şəhərində mədrəsə təhsili almışdı. İslam 
tarixi, Şərq fəlsəfəsi, məntiq, fihq və poetika elmlərini dərin-
dən mənimsəyən Axund Molla Məhəmmədəli vətənə qayıt-
dıqdan sonra Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsində işlə-
miş, ən nəhayət, Şeyxülislam olub, dövrünün məşhur islam-
şünas alimi kimi böyük şöhrət qazanmışdı. 

Əhəd göz açıb rəflərdə «Molla Nəsrəddin» və «Füyu-
zat» jurnallarının, «Həyat» «İrşad» və s. qəzetlərin komp-
lektlərini, «Quran» və «Quran»a ərəb və azərbaycanlı alim-
lərin yazdıqları qalın təfsirləri, qara meşin cildə tutulmuş ki-
tablar görmüşdü. Ailə mühiti Əhəd üçün ədəbiyyat və sənət 
məktəbi olmuşdu. O, pedaqoji məktəbdə və universitetdə 
təhsil alarkən evdə eşitdiklərini və öyrəndiklərini nəzəri su-
rətdə dərk etməyə, mənimsəməyə başlamışdı. Əhəd Hü-
seynovun ədəbiyyatşünas pedaqoq və tənqidçi kimi hərtə-
rəfli yetişməsi və kamilləşməsi ali təhsilini başa çatdırdıqdan 
sonra başlanmışdı. 

1949-cu ildə universitetinin filologiya fakültəsini bitirən 
Əhəd Hüseynov Qiyabi Pedaqoji İnstitutunun kitabxanasına 
müdir təyin olunur. O, burada bütün boş vaxtını mütaliəyə 
sərf edir. 1950- ci ildə institutun rus ədəbiyyatı kafedrasına 
müəllim təyin olunur. 

Ə.Hüseynov zəngin ədəbiyyatşünaslıq cəbbəxanasına 
malik idi. O, auditoriyada tarixi, filoloji faktları və nəzəri müd-
dəaları şərh edərkən Fonvizindən Şoloxova, Lomonosov-
dan İsakovski və Tvardovskiyə qədər bütün ədib və şairlərin 
əsərlərindən münasib əzbər parçalar deyər, nəzəri mülahi-
zələrini bədii faktlarla əsaslandırardı. Bununla da hər sənət-
karı fərdi yaradıcılıq dünyası ilə təcəssüm etdirməyə, bədii 
dünyalarını tələbələrin gözü qarşısında canlandırmağa nail 
olardı. Onun bədii materialı tələbələrə və ümumiyyətlə din-
ləyicilərə qəribə şəkildə çatdırmaq məharəti vardı. O, əsərin 
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süjetini bir neçə cümlədə ustalıqla ümumiləşdirər, təhlili elə 
epizod və detallar üzərində qurardı, əsərin və obrazın bütün 
mahiyyəti asanlıqla zehinlərə çatardı. Ədəbiyyatşünas pe-
daqoqun Lev Tolstoyun insan ruhunun bəşər dilində ifadəsi-
nin mümkün olmayan həyəcanlarını təsvir etmək bacarığı, 
Şoloxovun əsərlərindən gətirdiyi detal və bədii təfərrüata 
dair misallarda ədibin bədii qüdrətini göstərə bilmək istedadı 
gərək ki, onu dinləyən tələbə və həmkarlarının yadından 
çıxmamış ola. Bütün bunlarda onun şifahi hekayəçilik baca-
rığı da az rol oynamırdı. 

Tənqidçilik Ə.Hüseynovun pedaqoji işlə bərabər, xüsusi 
əhəmiyyət verib, ardıcıl məşğul olduğu sahə idi. İllərlə davam 
edən mütaliə onda oxuduqları haqqında söz demək ehtiyacı, 
yaradıcılıq şövqü oyatmışdı. Əhədin tənqidçilik istedadı özünü 
tələbəlik illərində büruzə vermişdi. «Gənc şairlərin şeirləri haq-
qında» adlanan ilk məqaləsi tələbə ikən «Ədəbiyyat qəzeti»ndə 
(1948) çap olunmuşdu. Cavan tənqidçinin «Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatınında əməkçi sürətləri» mövzusunda əsəri tələbə 
elmi işlərinin müsabiqəsində birinci dərəcəli mükafata layiq gö-
rülmüşdü. Beləliklə, təhsil illərindən başlayaraq, ömrünün so-
nuna qədər tənqid onun fəaliyyətinin əsas istiqamətini təşkil et-
mişdi. 1953-cü ildə o, əsas iş yerini saxlamaqla, Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqının aylıq ədəbi orqanı olan «Azərbaycan» jurna-
lının tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə müdir təyin olunur. 
Şübhəsiz, bu Əhəd Hüseynov üçün təsadüfi «nomenklatura» 
deyildi. 40-cı illərin sonu, 50-ci illərin əvvəlində dövri mətbuatda 
cari ədəbi prosesin – S.Rəhimov, Ə.Cəmil, S. Rəhman, Ə. Sa-
dıq kimi görkəmli nümayəndələrinin yeni çap olunmuş əsərlə-
rinə həsr edilmiş məqalələri artıq onu ədəbi ictimaiyyətə ciddi 
bir tənqidçi kimi tanıtmışdı. Nüfuzlu jurnalın böyük məsuliyyət 
tələb edən şöbəsinə rəhbərlik onun qayğılarını artırır, daha gər-
gin işləməyə vadar edirdi. Əhəd birinci növbədə tənqidin nüfu-
zunu qaldırmağa, onun vasitəsilə müasir ədəbi prosesə sağlam 
məfkurəvi istiqamət verməyə çalışırdı. Yaxşı bildiyi XIX-XX əsr-
lər Rusiyasındakı ədəbi mübarizələr, xüsusilə Belinski, Çernı-
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şevski, Dobrolyubov, Pisarev, Nekrasov, Qorki və başqalarının 
jurnal polemikaları onun köməyinə gəlir. 

Əhəd Hüseynov yaradıcılığı üçün səciyyəvi janr əsasən 
resenziya və portret – oçerkdir. Tənqidçinin fəaliyyətində ilk 
növbədə nəzərə çarpan əsas cəhət operativlik və ədəbi pro-
sesə fəal müdaxilədir. O, ədəbi yenilikləri diqqətlə izləyir, onla-
rın uğur və müvəffəqiyyətsizliklərini ümumiləşdirir, haqqında 
prinsipial, obyektiv söz deməyə çalışırdı. 

Tənqiddə prinsipiallıq və obyektivlik, fikirlərini nəzəri surət-
də əsaslandırmaq Ə. Hüseynov resenziyaları və portret-oçerk-
ləri üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir. O, resenziya üçün müraciət 
etdiyi hər bir əsəri düzgün qiymətləndirməyə, qüvvətli və zəif 
cəhətlərini dəqiq surətdə göstərməyə, aydın şəkildə səciyyələn-
dirməyə xüsusi diqqət yetirirdi. Bu baxımdan tənqidçinin Ə.Ab-
basovun «Zəngəzur», Ə.Kərimin «Üçüncü atlı», İ.Şıxlının «Dəli 
Kür», Əli Vəliyevin «Gülşən» , Qabilin «Mənim mavi Xəzərim» 
və s. kitabları haqqında resenziyaları qeyd olunmağa layiqdir. 
Bunlar sözün əsl mənasında yazıçıya kömək edən tənqid nü-
munələridir. Doğrudur, Ə.Hüseynovun məqalələri bəzən ciddi 
etiraz doğurub kəskin müzakirəyə səbəb olurdu. Şübhəsiz, bu 
cür etirazlarda əsaslandırılmış arqumentlər yox deyildi. Lakin 
bunlar Əhədin əsər müəlliflərinə mənfi emosiyalarından təzahür 
etmirdi. Bu, yazıçının ədəbi metodu, daha dəqiq desək, həyatı 
görmək və təsvir etmək üsulu ilə tənqidçinin nəzəri-estetik ba-
xışları arasında fərqdən irəli gəlirdi. Odur ki, belə fikir ixtilafları 
təbii və obyektiv səciyyə daşıyırdı. 

Sözün dar mənasında ədəbiyyatşünaslıq Ə.Hüseynov 
fəaliyyətinin son mərhələsinə aiddir. Onun bu sahədə fəaliyyəti 
əsasən Azərbaycan sovet ədəbiyyatı klassikləri Qantəmir 
(«Görkəmli satirik), Məmməd Rahim («Məhəbbət yolunda»), 
Mir Cəlal («Mir Cəlalın hekayələrində satira və yumor») yaradı-
cılığının tədqiqindən başlanmışdı. 60-cı illərin əvvəlində onda 
1905-1917-ci illər ədəbiyyatına meyl qüvvətləndi. Əhədin xalq 
şairi M.Ə. Sabir haqqında «Həmişə təravətli, həmişə canlı» mə-
qaləsi nəşr olundu. M.Ə. Sabirdən başlanan axtarışlar onu Mir-
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zə Cəlil dünyasına gətirib çıxardı. Bu isə «Cəlil Məmmədqulu-
zadə publisistikasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» adlı funda-
mental əsərin yaranması ilə nəticələndi. Monoqrafiyanın elmi 
dəyəri ilk növbədə müəllifin C.Məmmədquluzadə felyetonlarını 
orijinal istiqamətdə təhlili ilə səciyyələnir. Adətən klassiklərimizə 
həsr olunmuş araşdırmalarda alimlər bir qayda olaraq «yazıçı 
nə demişdir» sualına cavab axtarmışlar. Başqa sözlə desək, 
sənətkarın ideyalar aləmində dolaşmağa üstünlük vermişlər. 
Ə.Hüseynov tədqiqatçılıq fəaliyyətində bu yolu təqib etmədi. O, 
«yazıçı mətləbi necə demişdir» sualına cavab tapmaq işinə üs-
tünlük verdi. Nəticədə böyük demokratın felyetonlarının sənət-
karlıq sirlərini, onları dadlı, duzlu, oxunaqlı və düşündürücü 
edən mexanizmi açıb aşkarlayan fundamental bir əsər yarandı. 

Əhəd Hüseynov hərtərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyət idi. 
Onun zövqü incə, maraq dairəsi geniş, bildiyi humanitar elm sa-
hələri çox idi. Lakin onun daha yaxşı bildiyi bir sahə vardı, o da 
insanlarla insani rəftar və həmcinsinə qayğı idi. Adama mərhə-
mət və məhəbbət onun qanına ana südündən hopmuşdu. Bir 
Şərq hikmətində deyildiyi kimi, dostla mehribanlıq, düşmənlə 
müdarə onun həyat və yaşamaq prinsipi idi. Əhəd Hüseynov 
vəfat edəndə əlli üç yaşı vardı. Onun sağ yana daranmış gü-
müşü saçları, girdə, qara-buğdayı sifəti, orta boyu, enli kürək-
ləri, bir sözlə, boy-buxunu çıraq kimi gözlərimin önündədir. Otu-
rub düşünürəm, o, əgər indi sağ olsaydı, görəsən, görkəmi 
necə olardı? Nə qədər fikirləşirəmsə, 70 yaşlı Əhədin görkəmini 
təsəvvür edə bilmirəm. O, elə əlli üç yaşında mərkəzi qəbiris-
tanlıqda mərmər plitə üzərində göründüyü kimi heykələ çevrilib 
gözlərimin önündə durur.  
 

 prof. Xeyrulla Məmmədov 
«Ədəbiyyat» qəzeti, 14 iyun 1991-ci il  
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XATİRƏLƏR İŞIĞINDA 
 

 vaxtlar, «durğunluq» dediyimiz o illərdə 
dərdlərimiz başqa idi, indiki narahatlıqlar 
yox idi. Nə Qarabağ dərdi vardı, nə də er-
məni qorxusu, nə də ölkə daxilində bu qə-

dər çaxnaşmalar, parçalanmalar. Qanunlarla qanunsuzluq-
ların sərhəddi bu qədər pozulmamışdı. Hələ onda qanun 
adına anarxiya indiki qədər baş aparmırdı. Bəd əməllər, itti-
faq miqyaslı riyakarlıq qara pərdəyə bürünmüşdü, ehtiyatla, 
gizli-gizli addımlayırdı. 

Əhəd müəllim – unudulmaz müəllim yoldaşımız və 
dostumuz, neçə-neçə nəsillərin müəllimi Əhəd Hüseynov o 
illərdə yaşadı, bu günləri görmədi. Yaşasa idi bu 70 yaşında 
öz gur səsini ellərin səsinə daha möhkəm qoşardı. 

 Müxtəlif nəsillər 50-60-cı illərin qəzet və jurnallarını 
vərəqlədikcə «Əhəd Hüseynov» imzasına tez-tez rast gələ-
cəklər. 

Biz onu kəskin polemik çıxışları, gözəl məruzə və mü-
hazirələri, dəyərli, həcmli məqalələri, təbəssüm dolu işıqlı 
sifəti ilə xatırlayırıq. Küçədə, koridorda sakit, fikirli yerişi də 
yadımdadır, bəzən bir qədər tutqun, ciddi sifəti də. Bəlkə 
yeni ədəbi döyüşə hazırlaşır, bəlkə evlə, ailə ilə, məişətlə 
bağlı dərdini bir yana çıxarmaq istəyir! İnsan fikirləşməyə də 
vaxt ayırmalıdır və bu cür hallarda onu qəsdən saxlamadı-
ğım hallar da yadıma gəlir. Əhəd müəllim həqiqi müəllim idi. 
Gen sinəsi xitabət kürsüsünə çox yaraşırdı. Sənətini sevirdi. 
Zəhmət və istedadı ilə özünü də sevdirirdi, dərs dediyi fənni 
də. Ürək damarlarını, ürəyinin tellərini ehtizaza gətirmədən 

O
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dərs deməzdi. Buna görə də mühazirə prosesində həm özü 
riqqətə gələrdi, həm də tələbələri riqqətə gətirərdi. 

Elmi məruzələr prosesində, yaxud adi vaxtlarda kori-
dorun bir küncünə çəkilib etdiyimiz mübahisələrdən yaxşı 
tanıyırdım. Lakin lap 70-ci illərin əvvəllərində pambıq topla-
nışında olduğumuz, bir aya qədər gecələr nəfəs-nəfəsə 
yatıb, gündüzlər tələbələr arasında birgə addımladığımız 
dövrdə mən onun istək və arzularına, istedad və marağının 
hüdudlarına daha yaxşı bələd oldum. Tez-tez söhbətlərimiz 
böyük sənətkarların ustalığına səmtlənərdi. Arabir Qoqol-
dan söylədimiz maraqlı epizodlar üzünə bir aydınlıq, işıq gə-
tirərdi. Sanki fərəhlə demək istərdi ki, gör mən kimlərdən 
dərs deyirəm, sən hələ bizim Mirzə Cəlili gör! 

Əhəd müəllim ədəbiyyat aləmində seçilən, xüsusi möv-
qeyi olan bir alim idi. Ədəbiyyat aləmində öz qənaəti vardı 
və yalnız öz qənaətindən çıxış edərdi. 

Cəsarətli tənqidçi idi. Gördüyü nöqsanları bağışlamaq-
dan xoşlanmazdı. Ən görkəmli şəxsiyyətlərlə polemikadan 
çəkinməzdi. 

Əhəd Hüseynov qələminin mühüm bir keyfiyyəti bu idi 
ki, bu qələmin sahibi orta hədd tanımazdı. Orta səviyyəli, 
miyanə əsərləri tərifləməzdi. Tənqid obyektini ya qaldırmalı, 
ya da endirməli idi. Buna bədii materialın özü imkan yaradır-
dı.  

Gözəlliyin vurğunu idi. Həm maddi gözəlliyin, həm də 
mənəvi gözəlliyin. Həyatda, bədii ədəbiyyatda eybəcərliyin 
düşməni idi. Gözəlliyin yaşamasını istərdi. 

Əhəd müəllimin iş dairəsi geniş idi. Mir Cəlal yaradıcılı-
ğından namizədlik dissertasiyası yazmışdı. Rus ədəbiyya-
tından dərs deyirdi. Ardıcıl olaraq ədəbi tənqidlə məşğul 
olurdu. Mirzə Cəlil sənətkarlığından bəhs edən böyük mo-
noqrafiya hazırlayırdı. 

Məlumdur ki, Mirzə Cəlil sənətini duymaq və mənalan-
dırmaq xüsusi qabiliyyət tələb edir. Buna Əhəd müəllimin 
mənəvi haqqı vardı. Çünki Əhəd müəllim bədii materialı 
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yüksək dərəcədə duymaq və mənalandırmaq qabiliyyətinə 
malik idi. Bundan əlavə, unudulmaz yoldaşımız İsrayıl Mus-
tafayevin qeyd etdiyi kimi, uşaqlıqdan bu dünyaya atasının 
zəngin kitabxanasında, bu kitabxanadakı «Molla Nəsrəd-
din» nüsxələri arasında göz açmış, Molla əminin şirin yumo-
runu, qəzəbli, dəhşətli kinayəsini duya-duya böyümüşdü. 
Buna görə də Cəlil Məmmədquluzadə sənətini heç bir ədəbi 
konsepsiyaya uymadan, öz bildiyi kimi mənalandırdı, «Sə-
nət yanğısı» adı ilə Mirzə Cəlilə özü görmədiyi yanğılı bir ki-
tab bağışladı. 

Görünür, Vətən övladlarını ürəkdən sevən, öz ürəyini, 
duyğu və düşüncələrini əsirgəməyənlər az yaşasalar da, və-
tən övladlarının qəlbində əbədi yaşayırlar. 

Dünən məzarına gül qoyduq. Bu gün şirin xatirələrinin 
işığında yaşayırıq. 

Əhəd Hüseynov kimi müəllimlərə, Əhəd Hüseynov 
kimi alimlərə bu gün daha çox ehtiyacımız vardır. 
 

 prof. Qəzənfər Kazımov  
 «Gənc müəllim» qəzeti,  
 31 dekabr 1990-cı il 
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ÜRƏYƏ IŞIQ SALAN TƏBƏSSÜM 
 

O, sakit, yumşaq ad-
dımlarla içəri girdi. Sürtül-
məkdən zağarı çıxmış me-
şin portfeli stolun üstünə 
qoydu. Sonra əllərini belin-
də qoşalayıb qamətini dü-
zəltdi,«oxay» deyə sinəsi 
dolu dərindən nəfəs aldı. 
Bircə kəlmə söz elə bil ca-
nının ağrı-acısını silib 
apardı. Dönüb zorla do-
daq-dodağa çatılmış köh-
nə portfelə nəzər saldı. Bayaqkı yorğun, əzgin görkəmi bir-
dən-birə dəyişdi. Ən xırda, zərif cizgilərindən belə xəfif, ilıq 
təbəssüm yağan, işıq səpələnən həmin tanış çöhrə peyda 
oldu. Nazik dəhlizi xatırladan otağa göz gəzdirdi. Stolun ət-
rafında cərgəylə əyləşib, dinməz-söyləməz onun hərəkətlə-
rini izləyən iş yoldaşlarını elə bil ki, indicə gördü: 

- Ə, heç salam da vermədim, ay pir olmuşlar. Salam 
əleyküm! 

Kafedra üzvlərindən kimsə şişman portfelə işarə ilə dil-
ləndi.  

- Axır ki… 
- Hə, qardaş, axır ki… 
Bircə gün sonra eşitdiyimiz acı xəbər hamımızın iliyinə 

işlədi: Tənqidçi Əhəd Hüseynov qəflətən vəfat etmişdir. 
İllər keçir… İndi həmin meşin portfel barədə düşünər-

kən heç vaxt özümə bağışlamadığım şıltaq, yarıhikkəli bir 
dialoqu da unuda bilmirəm. Yarımçıq qalmış dialoqu… 

ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr_____________________________________ 

 90

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti redaksiyasında işlə-
yirdim. Bir gün redaktor məni yanına çağırdı: 

- «Nə üzərində işləyirsiniz?» rubrikası üçün növbəti 
material hazırlamaq lazımdır. Kimi nəzərdə tutursan? 

Dedim ki, fikirləşməmişəm, bir az vaxt verin, düşünüb 
deyərəm. 

- Mən fikirləşmişəm, gör ağlına batırmı? Tənqidçi Əhəd 
Hüseynovla müsahibə apar. Eşitmişəm ki, yaxşı bir monoq-
rafiya üzərində çalışır. Mirzə Cəlildən yazır. 

 Etiraz elədim, ağına-bozuna baxmadan, tam hissə qa-
pılaraq: 

- İnanmıram ki, oxuculara maraqlı bir söz deyə bilək.  
O tutuldu: 
- Niyə? 
- Bilirsinizmi, aparacağım müsahibənin səviyyəsinə 

özümün gümanım azdır. Gərək söhbət üçün mövzu seçən-
də… 

- Bədgümanlığın nəyə görədir? 
- Deyim, özünüz də görəcəksiniz ki, haqlıyam. Əhəd 

müəllim institutda rus ədəbiyyatı tarixindən mühazirə oxu-
yur. Mir Cəlalın hekayələrindən namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edib, tənqidçi kimi müasir ədəbiyyatımızın məsələ-
ləri ilə məşğul olur, indi də Mirzə Cəlilin sənətkarlıq xüsusiy-
yətlərindən əsər yazır… Nə bilim, vallah, belə birtəhər 
çıxır… 

Redaktor əlavə izahını eşitmək istəmədi. Sərt bir ifadə 
ilə söhbəti qırdı: 

- Görüşüb-danışmamış peygəmbərlik eləmə, bu gün-
dən işə başla, sonrası məlum olar. 

Gələcək müsahibimin işlədiyi instituta getdim. Kafed-
rada dedilər ki, üçüncü saat dərsi var, gözlə, gələr. Bu hə-
min gün idi ki, Əhəd müəllim mənim gözüm qarşısında me-
şin portfelini stolun üstünə qoymuşdu. Gəldi, necə gəldi-yu-
xarıda demişəm. 
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Məqsədimi bildirəndə dedi ki, darıxma qardaş, indicə 
zəng çalınar, müəllimlər dərsə gedər, biz də bir xoruzquy-
ruğu çay dəmlərik, sonra da bala-bala söhbət edərik. Bizim 
dil tapmağımıza nə var, - sən qəzetçi, mən də köhnə mət-
buat işçisi. Necə deyərlər: «Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də 
üstəlik». 

O, ürəyimdə özümlə gətirdiyim hikkədən xəbərsiz idi. 
Çay tədarükü eləməyə başladı. Gümüşü çaydanı elektrik 
xəttinə caladı. Armudu stəkanı dümağ dəftər vərəqi ilə 
dönə-dönə silib işığa tutdu və şəffaflığından daha da nəşə-
ləndi. 

Ətri otağı başına götürən pürrəng çayın hərarəti canı-
mızı qızdırsa da, söhbətimiz buz kimi soyuq idi. Səbəbkar 
da mən idim. Hansı bir dəli qənaətsə inadımdan dönməyə 
aman vermirdi. İstəmirdim ki, müsahibə alınsın. Bu eqoizm 
hardan peyda olmuşdu-özüm də məəttəl qalmışdım. Hal-
buki, əslində, bir tənqidçi kimi onun istedad və zövqünə pə-
rəstiş edənlərdən idim. Müsahibim isə, halını pozmadan 
mənim şıltaq, hikkəli suallarıma təmkinlə, aramla, öz işinin 
ağası kimi cavablar verir, ilişdiyimi, dolaşıb qaldığımı duy-
muş kimi izaha, şərhə keçir, hər vəchlə pərtliyi aradan gö-
türməyə çalışır, gənclik və təcrübəsizlikdən doğan bu yersiz 
inadkarlığıma bəlkə də daxilində gülürdü. Nəhayət, mən sö-
zümün canını deməli oldum: 

-Əhəd müəllim, düzdür, əsərinizi hələ oxumamışam. 
Amma bir həqiqət hamımıza məlumdur. Mirzə Cəlil elə sə-
nətkarlardandır ki, gərək bütün ömrünü sərf edəsən, orta-
lığa bir şey çıxa. Siz isə əllinin içindəsiniz. Bir də ki, oxucu-
lar sizi əsasən müasir ədəbiyyatımızla məşğul olan tənqidçi 
kimi daha çox tanıyırlar… Demək istəyirəm ki… 

Bu sərtliyin acısını duydumu, sözlərim qəlbinə toxun-
dumu – müəyyənləşdirə bilmədim. Çənəsini ovucları içəri-
sinə alıb heyrətlə üzümə baxdı. Baxışları dupduru və arxa-
yın idi. Qəfildən də çoxdan mənə tanış olan xoş bir parıltı 
üz-gözünü nura qərq etdi. Ürəyə işıq salan bu təbəssüm 
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gördüyü işin, çəkdiyi zəhmətin barını dərən, ən başlıcası, 
əməyinin zaya getmədiyinə ürəkdən inanan bir adamın xoş-
bəxtlik və məmnuniyyət duyğusunu ifadə edirdi: 

-Sən nədən bilirsən ki, Mirzə Cəlil mənim ömürlük ürək 
dostum, sənət idealım olmayıb? Yəqin deyəcəksən ki, hanı 
indiyə qədərki tədqiqatların, məqalələrin, qoy ortalığa, 
baxaq, görək xurcununa nə yığıbsan ki, indi birdən-birə or-
talığa çuval çıxarırsan. Eləmi? 

Mövqeyimdən geri çəkilmədim: 
 -Hə, təxminən elə. 
O ciddiləşdi: 
-Mirzə Cəlilin «Xatıratım»ındakı bir cümlə yadındadır-

mı? «Gözümü dünyaya açandan …» Hə, hə, onu deyirəm. 
Mübaliğə olmasın, mən də dünyaya göz açandan Borçalı-
dakı təkotaqlı evimizin döşəməsini bəzəyən əlvan Qazax 
xalısının bir küncündə üst-üstə qalanmış «Molla Nəsrəd-
din»in şəkilli nömrələrini görmüşəm. Uzun qış gecələrində 
atam məcmuənin «məzəli əhvalatlar»ından oxuyar, biz də 
gözlərimiz yaşaranadək gülərdik. Dəsgahlı günlər idi. O qə-
dər qonum-qonşu yığılardı ki, evimiz toyxananı xatırladardı. 
Yadımdadır, arvad-uşaq şəkillərə baxıb uğunanda hərdən 
atamın qaşları çatılar, pilə kimi yumşaq əlilə saçlarımı sığal-
laya-sığallaya qulağıma deyərdi: «Bala, güldürdüyünə 
baxma, bu çox ağladan yazıçıdır». Atamın ikicə sözü öm-
rüm boyu qulağımda səslənib: «ağladan yazıçı». Pismi 
deyib? 

- Gərək ki, atanız şer həvəskarı olub? 
- Bəli, zəngin kitabxanası vardı. Ərəb, fars dillərini gö-

zəl bilirdi, o, xalqların ədəbiyyatını oxuyardı. XIX-XX əsr 
mərsiyə şairlərinin, qədim dini kitabların əlyazmalarını qoru-
yub saxlayardı. Sonralar çoxusu itib-batdı. Hə, mətləbdən 
uzaq düşdüm. Atam «Molla Nəsrəddin»in əldə olan nömrə-
lərini bir yerə yığıb cildlətdirmişdi. Ən əziz, qiymətli saxlancı 
idi. Mən məktəb yaşından o üzü müşəmbəli cildin səhifələri 
arasında yatıb-durmuşam. Böyüdükcə «Qoca Molla Nəs-
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rəddin»in «ağlatmaq üsulu», «güldürmək qabiliyyəti» məni 
düşündürüb-daşındırıb, illərlə içimdə götür-qoy eləmişəm, 
arayıb-axtarmışam; nəhayət, sənin dediyin kimi əllinin için-
də qəlbimdə dolandırdıqlarımı üzə çıxarmağa cəsarətim 
çatıb. Əlbəttə, əsl iş hələ qabaqdadır, görək oxuyanlar nə 
deyəcəklər, sağlıq olsun. Bilirsənmi qardaş, bir sözünə tam 
şərikəm: Mirzə Cəlil nəhəngdir, ötəri tanışlıqla, bəsit təsəv-
vürlə onun haqqında söz demək, fikir söyləmək olmaz. 

Qəribədir, bizdə heç bir yazıçı Mirzə Cəlil qədər asan 
oxunmur. Dərinliyi isə göz qarşısındadır. Bəs bu «asanlıq» 
necə əldə edilib- oğulsan bunun sirrini tap, fəlsəfəsini açıb 
göstər. «Molla Nəsrəddin» gülüşünldəki istehza və rişxənd 
zülm və əsarətdən, ətalət və köhnəlikdən qurtarmaq istəyən 
bir xalqın gülüşüdür. Bununla oynamaq olarmı? Yorulmaq 
bilmədən, bir cərrah kimi yaraların üstünü açmaq, üfunət 
dolu «yuvaların», «köhnə tövlələrin zibillərini» kənara 
atmaq, senzura hədələrinə, üzüntülü, darıxdırıcı bir nəzarət 
təhlükəsinə dözməklə yanaşı ürəyə işıq salan təbəssümü 
də qorumaq, yaşatmaq, müvazinəti itirmədən aydın bir 
məqsədə doğru irəliləmək Mirzə Cəlili öz xalqının «müqəd-
dəs əzabkeşi» kimi nəzərimizdə möhtəşəmləşdirir. O, küll-
aləmi güldürürdü, amma mən inanıram ki, özü bir dəfə də 
olsun ürəkdən gülməmişdi. Çünki… 

Zəng çalındı… Çünki nə?.. Fikri yarımçıq qaldı. Saa-
tına ötəri nəzər salıb yerindən qalxdı. Sonra dördüncü mər-
təbədəki kafedranın təkcə pəncərəsinədək ağzıyuxarı uza-
nıb qalxan tənha çinarın bozarmış, payızın nəfəsindən bət-
bənzi qaçmış görkəminə baxa-baxa son sözü bir də təkrar-
ladı: «Çünki…» Deyəsən, bir az üşürgələndi. Avazımış çi-
nardan gözlərini çəkib, olduqca dalğın, pərişan halda dedi: - 
Hə…Mirzə Cəlil dəryadır, dərya! Nəysə, qardaş, bu günkü 
söhbətimiz ürəyimizcə alınmadı… Yaxşı, qalsın sabaha, 
saat ikiyə, gözləyəcəm… 

Sabahı günü, vədə yerinə gələndə o dəhşətli xəbər 
qəlbimi göynətdi… 
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Tale elə gətirdi ki, həmin «meşin portfelin» ağzını aç-
maq mənə qismət oldu. Onunla son görüşümüzdən yadigar 
qalan kövrək duyğular yenidən canlandı. 

Əsərlə ilk tanışlıqdan sonra o zamankı sadəlövhlüyüm-
dən doğan xəcalət duyğusu məni təntitdi. Hər sətirdən, sə-
hifədən hiss olunurdu ki, Cəlil Məmmədquluzadə publisisti-
kasının sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə həsr olunan bu əsər, 
doğrudan da, uzunmüddətli, həqiqi yaradıcılıq axtarışlarının, 
ağır tədqiqatçı əməyinin məhsuludur. Əsərdə diqqəti cəlb 
edən hər şeydən əvvəl onun müəllifinin incə bədii zövqü, 
ədəbi materialı duyub-başa düşmək, qiymətləndirmək iste-
dadı, sənətkarlığın əsl mahiyyətini üzə çıxarmaq üçün bütün 
qüvvə və bacarığını əsirgəməməsidir. 

Monoqrafiyanı çapa hazırlarkən bir daha hiss etdim ki, 
Əhəd Hüseynovun vaxtilə Mirzə Cəlil haqqında, onun ədəbi 
irsinə şəxsi münasibəti barədə dediyi sözlər ürəkdən imiş; 
bu sətirlər, böyük ədibin yaradıcılığını illərlə öyrənən, təm-
kinlə, səbrlə araşdıran, Molla Nəsrəddin gülüşü ilə gülməyi, 
kədəri ilə yaşamağı bacaran bir tədqiqatçının qələmindən 
çıxmışdır. 

Ə.Hüseynovun XX əsr ədəbi mühitinin ümumi mənzə-
rəsi, milli publisistikanın inkişaf istiqamətləri, «Molla Nəsrəd-
din» məcmuəsinin ideya-estetik mövqeyi barədə söylədiyi 
mülahizələr, gəldiyi elmi nəticələr orijinallığı və inandırıcılığı 
ilə seçilir. Sənətkarın publisistikasındakı fərdi yaradıcılıq 
keyfiyyətləri, dəsti-xətti məcmuənin məfkurə istiqamətilə 
əlaqəli şəkildə müstəqil təhlil predmetinə çevrilmişdir. 

Ədibin gülüş ehtiyatında olan «silahların» çeşidi, hə-
dəfə təsir gücü, ifadə vasitələrinin rəngarəngliyi, üslubi və-
ziyyətlə bağlı dəyişkənliyi, dinamikliyi, sənətkar müşahidələ-
rinin çevikliyi monoqrafiya müəllifini daha çox məşğul etmiş-
dir. 

«Ürək parçalayan həqiqətlərdən» söz açmaq C.Məm-
mədquluzadə publisistikasının leytmotivi olmuşdur. Ümu-
mən XX əsr Azərbaycan realist publisistikasının ruhuna uy-
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ğun olaraq ədibin felyeton yaradıcılığı da xalq həyatı, mənə-
viyyatı və dili əsasında müstəqil ədəbi hadisə kimi tədricən 
təkmilləşməyə, sabitləşməyə başlayır. Tənqid hədəfləri ge-
niş miqyasda götürüldüyü üçün bu janrın satirik–yumoristik 
imkanları təbiətən məhdudluğa, qapalılığa, özünü təkrara 
yabançıdır. C. Məmmədquluzadə felyetonları acı kinayə, 
dərin qüssə, ritorik sual və mənalı müraciətlərlə qaranlıq-
dan, ətalətdən qurtarmağa can atan oxucunun ürəyinə 
asanlıqla yol tapır, ağlı işıqlandırır, qəlblərdə mübarizə hə-
vəsi, mövcud vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq ehtirası oyadır. 
Monoqrafiyada bu janrın felyeton-məktub, felyeton-nağıl, 
felyeton-nekroloq, felyeton-pamflet kimi çalarları araşdırılır, 
onları «xalis» felyetonla bağlayan bədii-satirik funksiyanın 
təhlilinə geniş meydan verilir. 

«Molla Nəsrəddin» jurnalının mənalı, düşündürücü gü-
lüşü məcmuənin dostlarına böyük ictimai əhəmiyyəti olan 
misilsiz mədəni hadisə kimi görünmüşdür. Bu yumorun baş-
lıca məna keyfiyyətlərindən biri odur ki, öz ehtiyatından heç 
vaxt ancaq güldürmək, yüngül əyləncə üçün istifadə edilmir. 
Mirzə Cəlil yaxşı bilirdi ki, əgər yumorda ağıldan, dərin mə-
nəvi təsirdən daha çox əyləncəli zarafat ahəngi hakim olar-
sa, publisistik janr özünün idraki əhəmiyyətini itirər, təsir dai-
rəsi məhdudlaşar. V.Q.Belinski bu məsələ ilə əlaqədar ya-
zırdı ki, əsl yumor həyata düzgün baxışdan ibarətdir. O, ba-
yağılığa rəhm etmir, eybəcərliyi gizlətmir, bəzəmir, bu eybə-
cərliyin təbii və əslinə uyğun təsviri ilə oxucunu əsir edərək 
onda nifrət hissi doğurur. Mirzə Cəlil də xəyali səadətin mü-
qəddəsliyi keşiyində durub «behişt açarı» gəzdirən «behişt 
kandidatlarını», dini fitvalar, lənətlər, cinayətlər «istehsal 
edən», «fitva zavodu», «şəriət mədəni» «fəhlələrini», Sovet 
hakimiyyətinin ilk illərində möhtəkirlik edib xalqı soyan «sər-
mayədar hörümçəkləri» həmin mövqedən öldürücü satira 
zərbəsinin hədəfinə çevirirdi. Zərbə hədəfə düzgün və sər-
rast dəysin deyə ədib hansı üsullardan, ədəbi fəndlərdən is-
tifadə edirdi? Monoqrafiyada bu sualların cavabı kimi səslə-
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nən orijinal məntiqi nəticələrə, elmi-nəzəri mülahizələrə tez-
tez rast gəlirik. Ə.Hüseynov gülgü jurnalının ideya-estetik 
şöhrətinin miqyasını müəyyənləşdirərkən, həmin yumor 
üsullarını bir ölçü, mizan kimi götürməkdə tamamilə haqlı-
dır. Doğrudan da məcmuədəki gülüşün ictimai əhəmiyyətini 
nəinki onun silahdaşları, hətta, açıq məfkurə düşmənləri – 
burjua mətbuatının nümayəndələri də etiraf etməyə məcbur 
olurdular. Burjua mühərriri Ə.B.Hüseynzadə «Molla Nəsrəd-
din» gülüşünü Qoqol, Svift və Dikkensin yumorundan fərqli 
özünəməxsus «Molla Nəsrəddin xəndəsi» adlandırırdı. Jur-
nalın siyasi kəsərinə xüsusi əhəmiyyət verərək onu «qoz 
kötüklərini, qaya daşlarını yonan baltaya» bənzədirdi. Bu-
nunla birlikdə jurnalın açıq məfkurə döyüşü, «sözü üzə qır-
mızı deməsi» burjua qələm sahiblərini təmin etmir, açıq eti-
raz və yersiz hücumlara hədəf olurdu. Bir gülgü məcmuəsi 
kimi «Molla Nəsrəddin» xalq qəzəbinin tufanını özündə əks 
etdirir, bu tufanın daha şiddətli tüğyan etməsi üçün fürsət 
düşəndə «xalqın qulağına bir neçə söz pıçıldayır», onu «bir 
para mətləblərdən» agah edirdi. Bəlkə burjua mətbuatı nü-
mayəndələrini təmin etməyən, narazı salan jurnalın bu cə-
həti idi? Müəllif yeri gəldikcə belə açıq polemika və məfkurə 
döyüşlərinə də toxunmuş, həmin ideya mübahisələrini sə-
nətkarlıq məsələləri ilə əlaqəli şəkildə təhlil etməyə çalış-
mışdır. 

Böyük ədib köhnəliyə və fanatizmə tükənməz nifrət 
bəsləyirdi, onların qəddar düşməni idi. Fanatizm toruna dü-
şüb əlacsız halda çırpınan avamın görkəmi, feodal məişət 
tərzi, xalqın dərd və ehtiyacı sənətkarın qəlbini göynədirdi. 
Lakin təkcə faciələri görmək, duymaq, xalqın halına yanmaq 
vətəndaş yazıçı üçün kifayət etməzdi. O, «Molla Nəsrəd-
din»i həyatın güzgüsünə çevirib despotizmin, ictimai və milli 
zülmün, yalanın, riyakarlığın bütün forma və təzahürlərinə, 
bu bəlaları törədənlərə, yayanlara qarşı açıq və amansız 
mübarizə aparmış, zəhmətkeşlərin və əzilən xalqların mü-
dafiəsinə qalxmışdır. Mirzə Cəlil kimlərin «atasını yandırıb», 
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kimlər onun satira tilovuna düşüblər? İnsan kimi nəcib ideal-
dan, incə zövq və yüksək əxlaqi keyfiyyətlərdən məhrum 
olanlar, qarnı dolu yeməyi, şəhvani ünsiyyəti həyatın ye-
ganə məşğələsi, mənası hesab edənlər, yüksək vətəndaşlıq 
ləyaqətini «böcək hissinə» qurban verən, «allahü-əkbəri» az 
qala millətin himninə çevirməyə çalışan «ağ əmmaməli əj-
dahalar», «göy əmmaməli zəlilər»… İkrah doğuran bu mən-
zərənin miqyası, coğrafiyası təkcə o zamankı Azərbaycan-
lamı məhdudlaşırdı? Belə düşünmək sadəlövhlük olardı. 
Məhz həmin məntiq böyük satiriki dünyanın dərdini çəkən 
bir sənət fədaisi kimi xəyalımızda yüksəldir. Monoqrafiyanın 
səhifələrində bu qəti inam və möhkəm sənət əqidəsinin ay-
dın izləri görünür. Doğrudan da, zəmanənin kədərini, xalq 
faciəsinin həqiqi mənzərəsini açıb göstərmək, onun səbəb-
lərini kütləyə sadə yolla, öz dilində, başa düşəcəyi tərzdə 
çatdırmaq üçün ədib müxtəlif satira üsullarından böyük mə-
harətlə istifadə etmiş, öz mühitinin mahiyyətinə çevrilmiş de-
tallar işlətmişdir. Çünki bədii detalın zəruri məqamlarda işlə-
dilməsi emosional təsiri qat-qat artırır, təsvir olunan aləmin, 
ictimai münasibətlərin mənzərəsini daha qabarıq şəkildə tə-
səvvürə gətirir. «Məişətdə siyasəti göstərmək» (M.Qorki) 
bədii detal seçərkən yazıçının əsas məqsədinə çevrilmişdir. 
Məsələn, Novruz bayramında yumurta döyüşdürərkən 
uşaqların bir-birinin yumurtasını sınaqdan keçirməsi (məişət 
detalı) ilə Şamaxı realni məktəbinin rəisi Leontyevin müsəl-
manları «dişinə vurması», sünni-şiə təəssübünü qızışdır-
ması faktı arasında daxili yaxınlıq görmək, bunu bədii mü-
qayisə səviyyəsinə qaldırıb dövrünün «hərarəti soyumamış» 
məsələlərinə toxunmaq əsl sənətkarlıq idi. Yazıçının felye-
tonlarında detalların əlvan, orijinal bədii funksiyası vardır. 
Çar Rusiyasına qazanc dalınca gələn İran Azərbaycanı fəh-
lələrinin dolanacağı, yoxsulluq və səfalətinin acı mənzərəsi 
bu «kiçik» məişət detalında, sadalamasında adamın qəlbini 
göynədir: Sərhəd rayonunda yoxlamadan keçən fəhlələrin 
«ciblərindən və dəsmallarından çıxan çox vəqt bu cür şeylər 

ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr_____________________________________ 

 98

olardı: iki dənə qurumuş lavaş, qara saplı bıçaq, çaxmaq və 
çaxmaq daşı, çubuq, tənbəki və kisə; iynə, sap və pul ki-
səsi, içində üç şahı, iki dənə üç qəpik və iki dənə iki qəpik 
qara pul, iki abbası, iki dənə üç şahı və bir dənə manat gü-
müş pul, cəmi eləsin bir manat 95 qəpik…». 

Adətən milli libasda görünən belə məişət detalları bədii 
ümumiləşdirmə məqamında bir ailə, kənd, şəhər, xalq məf-
humundan kənara çıxıb bəşəri məna daşıyır. «Məşrutə 
məşqinə düşən», kökündən laxlamış ictimai quruluşun eyib-
lərini zorla ört-basdır etməyə çalışan istibdad başçılarının fı-
rıldağını «Cəfərin köhnə şalvarına» bənzətmək də həmin 
yaradıcılıq məqsədindən doğmuşdur: «Mən bunu görəndə 
(məşrutə söhbətini –İ.M.) Cəfərin şalvarının gündə bir dəfə 
cırılmağı yadıma düşdü: biçarə uşağın anası oğlunun şalva-
rını bu gün yamardı, sabah şalvarın bir özgə yeri cırılardı. 
Çünki parça dəxi çürümüş idi…» 

Ə.Hüseynov yazıçının publisistikasında bədii detalın 
mövqeyindən bəhs edərkən predmetləşdirmə üsulu, ümumi-
ləşdirici əşya detalı, məişət, fizioloji və peyzaj detallarının 
bədii funksiyasını, sənətkarlıq xüsusiyyətlərini açıb göstə-
rərkən belə bir qənaətində tamamilə haqlıdır ki, Mirzə Cəlilin 
felyetonlarında detal əsərin bədii məntiqinə tabe tutulan kö-
məkçi vasitə olmayıb, bəlkə, daha çox məna tələbindən, 
ideya-estetik istiqamətindən və ruhundan doğaraq sənətkar-
lığın başqa şərtləri ilə üzvi surətdə bağlanmışdır. Sənətkarlı-
ğın tələbinə görə peyzaj insan taleyi ilə vəhdətdə götürülən 
zaman daha təsirli olur, ictimai faciənin mahiyyətinin qaba-
rıq şəkildə ortaya çıxmasına yaxından kömək göstərir. Təd-
qiqatçının da nəzərində mənzərə, təbiət, «tamaşagah» sa-
dəcə gözü oxşamır, ruha təsir edir, yatmış duyğuları oyadır, 
bədii situasiya, psixoloji vəziyyət, qəhrəmanın mənəvi 
aləmi, xalq həyatının koloriti, yazıçı məqsədinin açılması 
barədə təsəvvürləri tamamlayır. «Zəlzələ» hekayəsində Ba-
damlının çılpaq, sərt qayaları, torpaq təpələr, adamı darıxdı-
ran «qupquru» çöllər təsvir olunur. Bunun ardınca zəlzələ-
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nin törətdiyi faciə, kənd arasında vurnuxan, daş-torpaq al-
tında əzilmiş, şikəst olmuş adamlar, «ölmüş anasının döşlə-
rini əmən» uşağın günahsız, məsum görkəmi qələmə alınır. 
Yaxud, həyatdakı geriliyi, əsarət və hüquqsuzluğu, üzüntülü 
günləri müşayiət edən peyzajın özündə bir ağırlıq, cansıxı-
cılıq görünür: «Zülmət çox dərindir. Qaranlıq nəhayətsiz də-
rəcədə qalındır». Qüssəli, kədərli təbiət təsvirlərinə, adətən, 
dini mərasimi, cəhalət və geriliyi göstərən felyetonlarda sıx-
sıx təsadüf olunur. Ümumiyyətlə müqəddəsliyi mənzərə təs-
viri ilə gözdən salmaq ədibin tez-tez müraciət etdiyi bədii 
vasitələrdəndir. «Qurbanəlibəy» hekayəsinin şən, yumoris-
tik ruhuna uyğun təbiət təsviri isə tamam başqadır: «Baha-
rın ikinci ayı idi. Çiçəklərin və otların ətri qarışmışdı quşların 
səsinə…» və s. Müəllif ədibin peyzaj bədii detalından bu cür 
–məqamında, əsərin ruhuna uyğun istifadə etməsini o dövr 
bədii nəsrimizin sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən biri kimi 
ümumiləşdirir. 

Cəlil Məmmədquluzadənin satira yaradıcılığında tən-
qid hədəfini estetik gözəllikdən salmaq ən işlək sənətkarlıq 
priyomlarındandır. Bu üsuldan islamın çürük ehkamlarına 
nifrət oyatmaq məqsədilə daha çox istifadə edilib. Ə.Hüsey-
nov XX əsrin əvvəllərində dinə qarşı mübarizənin daha da 
kəskinləşməsinin səbəbini belə izah edir ki, inqilabi mübari-
zənin yüksəlməsi və bununla yanaşı islam təbliğatçılarının 
narahatlıq hissi keçirməsi, dini təəssübkeşliyin kor bir ehti-
rasa çevrilməsi mollanəsrəddinçilərin tənqid projektorunu 
təbii olaraq həmin səmtə yönəltdi. Tamamilə doğru qənaət-
dir. Çünki «Molla Nəsrəddin» dünyaya gələndən, «qocalıb 
əldən düşənədək» «əmmaməli əjdahalarla ayrıca haqq-
hesab» çəkmişdir. Onun səhifələrində «müqəddəslik», təm-
təraqla bəzədilmiş «paklıq» sözlərinin fonunda təsvir edilən 
islam dünyası dəhşətli və eybəcər bir aləmi xatırladır. Belə 
bədii lövhələrdə şərəf və ehtiramı yüksəltmək məqsədindən 
əsər-əlamət yoxdur.  
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Uydurma müqəddəsliyi soldurmaq, fənalığı, şəri, qəba-
həti rüsvayçılıq dirəyinə sarımaq, tamam tərk-silah etmək 
üçün travestlər də yazıçı üçün saysız-hesabsız imkanlar aç-
mışdır. Satirik epitetlərdə adətən gülüş iknci plana keçirilir, 
epitet tənqid hədəfinin eybəcərliyini daha canlı şəkildə gör-
məyə imkan yaradır. Monoqrafiyada bu fikri sübuta yetirmək 
məqsədilə felyetonlardan kifayət qədər misallar gətirilir və 
müasir ədəbiyyatşünaslığın tələbləri səviyyəsində, təmkinlə 
araşdırılır. 

Cəlil Məmmədquluzadənin istifadə etdiyi kinayələr sil-
siləsi ayrıca bəhsin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Situa-
siya yumoru, yumoristik intonasiya, sokratsayağı kinayə, bu 
üsulları bir-birindən ayıran sərhədlər və oxşar, qohum cə-
hətlər, məna çalarları üzərində tədqiqatçının yaradıcılıq işi 
ədibin sənətkarlıq xüsusiyyətləri barədə təsəvvürlərimizi 
xeyli zənginləşdirir. 

Ə.Hüseynov doğru göstərir ki, Cəlil Məmmədquluzadə 
üslubunun rəngarəngliyi barədə düşünərkən ilk növbədə ya-
zıçının xalq dilinin zəngin ənənələrilə möhkəm bağlılığı xə-
yala gəlir. Felyetonların dilindəki bu sadəlik hələ az savadlı, 
yaxud savadsız xalqla möhkəm əlaqənin ən əlverişli vasitə-
lərindən biri idi. Dilimizin sadəliyi, təbiiliyi və xəlqiliyi məha-
rətlə qorunan satirik lüğətlər həmin əlaqəyə canlı misal ola 
bilər. Lüğətlərdəki sadələşdirmə prinsipi adətən mərhələlər-
lə aparılır. Yazıçı məqsədi yarpaq-yarpaq açılır, mətnin yu-
moristik ahəngi, «hətta, bəzən oxşarlığın zorantəbib uydu-
rulduğu» hiss olunan müəllif şərhinə, izahına təbii bir gör-
kəm verir. Məsələn, kimin ağlına gələr ki, «Stolıpin irticası» 
ifadəsinin birinci tərəfi «stol» və «ip» sözlərndən yaranmış-
dır. Ədibin öz danışığına qulaq asaq: «…Əvvəl günahkarı 
çıxarırlar stolun üstünə və boğazına kəndiri keçirəndən son-
ra ayağının altındakı stolun ipini çəkirlər, stol yıxılır və gü-
nahkar başlayır havada seyr eləməyə. Bu səbəbdən də baş 
vəzirin adı Stolıpindir. Yəni «Stolun ipin…» Üslubi keyfiyyə-
tin gücü orasındadır ki, belə sadə şərh prinsipi satirik lüğətin 
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siyasi istiqamətini, təsir gücünü nəinki bəsitləşdirir, əksinə, 
mahiyyətə doğru gedən dolanbac yola aydın bir işıq salır, 
oxucu üçün həqiqi bələdçiyə çevrilir. İctimai –siyasi hadisə-
lərə yazıçı münasibətini bu cür sadələşdirmə yolu, mülayim, 
fəqət düşündürücü bir təbəssümlə ifadə etmək ədibin baş-
lıca sənətkarlıq keyfiyyəti kimi monoqrafiyanın həmin böl-
məsində ümumiləşdirilmişdir. 

«Parodiyanın satirik imkanları» bəhsi əsərin ən sanbal-
lı, elmi səviyyəsinə görə daha səmimi görünən səhifələrini 
təşkil edir. Müxtəlif məsələlərlə bağlı müəllifin tez-tez mü-
raciət etdiyi nəzəri ekskursiyalar, elmi – terminoloji izahlar, 
sovet və xarici ölkə alimlərinə istinadlar qoyulan problemin 
ruhuna tamamilə uyğundur. Məlumdur ki, parodiyada «ikinci 
planın» olması əsas şərtdir. Parodik felyetonlarda rişxəndli-
kinayəli münasibət qabarıq görünür. Orijinalın estetik mahiy-
yətini gözdən salmaq, heçə endirmək, şablon, trafaret fikir-
lərin, yeniliyə, müasirliyə əngəl olan anlayışların müqabilin-
də mütərəqqi ideya irəli sürmək parodiyanın «şərəfli vəzifə-
lərinə» daxildir. Bu mənada Mirzə Cəlilin parodik üslubda 
yazdığı şer və felyetonlar hər cür köhnəliyə, əprimiş ideya-
lara, həyat tərzinə amansız zərbələr idi. Tədqiqatçı ədibin 
yaradıcılıq üslubundakı bu cəhətləri qabarıq göstərmək 
məqsədilə onun köhnə, vaxtı ötmüş poeziya nümunələrinə, 
epiqon şerə, mürtəce burjua mətbuatına, satqın cızma-
qaraçıların yazı manerinə parodik münasibəti üzərinə salı-
nan tədqiqat işığını daha çox artırmışdır. Xüsusilə Sədi poe-
ziyasının nəsihətçilik ruhunu, əsrin yüksəliş və tərəqqisilə 
ayaqlaşa bilməyən tövsiyələrini əldə bayraq etməyə çalı-
şanlar bu tənqidin əsas zərbə hədəfləridir. Həmin ehtiyacı 
yaradan bir də bu idi ki, «XX əsr burjua mətbuatında Sədi 
poeziyasındakı… allahpərəstlik, dindarlıq, hökmdarları şöh-
rətləndirən misralar şişirdilmiş halda təriflənir, nümunə kimi 
göstərilir, epiqraflara çevrilirdi». Onlar Sədini «xalqa hüsn-
əxlaq dərsi verən», «hikməti-məişəti camaata öyrədən», 
«xoşbəxtlərə nəsihət, məzlumlara təsəlli verən» şair kimi 
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təbliğ etməklə xalqı yeni həyat, mədəniyyət uğrunda müba-
rizədən uzaqlaşdırmağa, axirət, qənaət, qismət xülyasına 
bağlamağa çalışırdılar. Burjua mətbuatında olduğu kimi dini 
– epiqon poeziyada da Sədi tövsiyəçiliyini tərifləmək dəb 
şəklinə düşmüşdü. Həmin poeziyanı yaradanlar bu yolla 
dinə rəvac verir, onun qüruba meyllənən nüfuzunu saxla-
mağa çalışırdılar. İnqilabi mübarizə illərində bu cür vasitə-
lərlə insanları «ümumi məhəbbətə çağırmaq» cəhdi xalqın 
taleyi ilə yaşayan mollanəsrəddinçilərin zərbə hədəfinə çev-
rilməyə bilməzdi. Hələ vaxtilə M.F.Axundov janrların aktual-
lığı ilə əlaqədar yazırdı ki, «Gülüstan» və «Zinətül məcalüs 
dövrü keçmişdir». Əlbəttə bu qiymət Sədinin bütün yaradıcı-
lığına deyil, daha çox şairin nəsihətçilik üsuluna aiddir. Çün-
ki artıq elə bir dövr yetişmişdi ki, yaraları müalicə etməkdə 
«Gülüstan» müəllifinin dərmanları gücsüz və gərəksiz idi» 
(H.Məmmədzadə). 

Mirzə Cəlil xalqın ehtiyaclarına çarə axtaran bir sənət-
kar kimi sələfinin həmin fikrini yeni həyatın tələblərinə uyğun 
şəkildə daha da inkişaf etdirmişdir. «Molla Nəsrəddin»i və-
rəqlərkən bir daha hiss edirsən ki, ədibi ən çox öz təbiətin-
dən çıxaran – padşahları tərifdir. O acı bir kinayə ilə yazırdı: 
«Xüsusən o qədər təməllüq ki, Sədi tərəfindən padşahlara 
olunur, bu özgə bir nemətdir». 

Mirzə Cəlilin, eləcə də mollanəsrəddinçilərin Sədiyə 
münasibətindən geniş söhbət açan müəllif belə nəticəyə gə-
lir ki, «Sədiyə həm ondan bir çıxış nöqtəsi, həyati dəlilləri 
təsdiq və təkzib etmək, həm də köhnəliyə qarşı kəskin mü-
barizə aparmaq məqsədilə müraciət olunmuşdur». 

Həyati məzmundan məhrum olan poeziyaya parodik, 
kinayəli münasibət Cəlil Məmmədquluzadənin şeirlərində ol-
duğu kimi hekayələrində də ən işlək priyomdur. Ədib anla-
şılmaz, qəliz, dəbdəbəli dildə yazılan, ictimai idealdan məh-
rum şeiri «ədəbiyyat zavodunda verilən dərslər» adlandırır. 
Buna ürəkdən təəssüflənir ki, həmin dərslərdə zərrəcə və-
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tən təəssübü, xalq və millət qayğısı, humanizm nişanəsi 
yoxdur. 

Cəlil Məmmədquluzadə müəyyən söz və ya fikrin müs-
təqim mənası arxasında əsl siyasi niyyəti gizlətmək məqsə-
dilə «Ezop manerindən», «lənətə gəlmiş kölə dili»nin imkan-
larından bol-bol istifadə etmişdir. Çünki siyasət barədə açıq 
yazmağın çətinliyini «Xatiratım»da ədib özü gözəlcə ifadə 
etmişdir: «O ki, qaldı siyasi məsələlər, bu barədə dilim lal 
olsun: haman əsrin sansorunun tələbatı o qədər səxt idi ki, 
siyasət nədir ki, siyasətin qorxusundan heç «s» hərfini yaz-
mağa cürət etməzdik». Ə.Hüseynov felyetonlarda «Ezop 
manerinə» bol-bol müraciətin səbəbini yazıçının həmin eti-
rafı ilə əlaqələndirməkdə tamamilə haqlıdır. Bu üsul tənqid 
hədəfi barədə yazıçının əl –qol açmağına daha geniş imkan 
yaratmışdır. Çünki «Ezopun şərti»nə görə sənətkar bəyən-
mədiyi şeyi məcburən tərifləməli, tərifə layiq hərəkətləri pis-
ləməli, yaxud ona etinasızlıq göstərməlidir. Əgər «Teleqraf 
xəbərləri»ndən belə bir informasiya alırıqsa: «sakitlikdir, 
qurd quzu ilə otlayır», bu ona işarədir ki, 1905-ci il inqilabı-
nın təsirilə hər yerdə böyük xalq ixtişaşı başlanmışdır. Ya-
xud «Yenə bir para ata-analarına lənət olmuşlar başlayıblar 
millətimizi çaşdırmağa, azdırmağa, yenə bir para yeddi ar-
xadan dönənləri tünbətün düşmüşlər qələmi murdar əllərinə 
alıb müsəlman aləmini mədəniyyət aləminə dəvət edirlər, 
maarif yoluna çağırırlar, oxumaq, yazmaq dünyasına itələ-
yirlər…» və s. Əgər yaxşını pisləmək rəsmi senzordan qo-
runmaq üçün bir vasitə idisə, pisi yaxşı kimi qələmə vermək 
də eyni ehtiyatlılıq, «konspirasiya» məharətindən doğurdu. 
Həmin felyetonda Ezop ifadə tərzinin aldadıcı fəndi sayəsin-
də aydın olur ki, qarğış hədəfi xalqı «oxumaq, yazmaq dün-
yasına itələyənlər» deyil, «müqəddəs kitabın səhifələrində 
fahişəxanalarda danışılan sözləri yazıb çapa verənlərdir», 
«əqəllül-üləma Mir Məhəmməd Kərim ağadır». Sənətkarın 
bu üsula müraciətinin sirlərini açmaq məqsədilə «Teleqraf 
xəbərləri», «Bilməli xəbərlər», «Tapmacalar» başlığı altında 
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verilən materiallar geniş təhlilə cəlb olunmuşdur. Dini anla-
yış və ehkamların tənqidindən siyasət məsələlərinin araşdı-
rılıb sadə dillə xalqa başa salınmasına doğru uzanan bu 
yolda Cəlil Məmmədquluzadənin böyük sənətkarlıqla işlət-
diyi bütün ədəbi üsullar, priyomlar, fəndlər bir nöqtədə – ədi-
bin aydın, möhkəm məfkurə mövqeyində, yazıçı platforma-
sının dayaq nöqtəsində birləşir. 

Mirzə Cəlilin publisistikasındakı böyük ümid hissi hə-
mişə işıqlı bir nikbinlik, ürəyəyatan yumor duyğusu oyatmış-
dır. Bu şirin, duzlu yumor ədibin mübariz, döyüşkən yaradı-
cılığında həyata, dünyaya açılan geniş pəncərə idi. Həmin 
pəncərədən yazıçının yaşadığı dövrün mənəvi xəritəsi, ic-
timai münasibətlərin mürəkkəb mənzərəsi aydın görünürdü. 
Orda «ürək bulandıran, könül küsdürən», qanı qaraldan, in-
sanı öz təbiətindən çıxaran həyat səhnələri, insan taleyini, 
ən əziz, ən müqəddəs arzuları özünün xırda ehtiraslarına, 
eybəcər şöhrət duyğusuna qurban verməyə çalışan «behişt 
kandidatları», «sərmayələr hörümçəklər» daha çox idilər. 
Bəlkə monoqrafiya müəllifi sağlığında «…böyük ədib insan 
kimi bir dəfə də olsun ürəkdən gülməmişdir» qənaətini buna 
görə söyləmişdi? Əgər elədirsə, ürəyi istəməyə-istəməyə 
«qah-qah çəkib» gülmək qəhrəmanlığı hardan peyda olub? 
Bəs mənim müsahibim yarımçıq qalmış o «Çünki…» sözün-
dən sonra daha hansı mətləblərdən söhbət açmaq istəyirdi? 
Məncə, bu sualların cavabını ancaq monoqrafiyanın səhifə-
lərində axtarmaq gərəkdir. 
 Əziz oxucu, bir qədər kövrək duyğularla qələmə alınan 
sətirlər belə fikir oyatmasın ki, bu əsər kəmkəsirdən xali, 
mübahisəyə, polemik fikir söyləməyə imkan yeri qoymayan 
qələm məhsuludur. Ola bilsin ki, müəllifin bu və ya digər sə-
nətkarlıq probleminə dair mülahizələri, elmi-tənqidi nəticələri 
ilə Sizin qənaətiniz arasında müəyyən fərq çalarları olsun. 
Etiraf edirik ki, böyük səylə, ədəbi irsimizin taleyinə qayğı və 
həssaslıq hissilə yazılan bu əsəri çapa hazırlarkən polemi-
kaya çağıran bəzi məqamlar bizim də nəzərimizdən yayın-
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madı. Əgər belə mübahisə baş tutsaydı, qənaətlər üz-üzə 
gəlsəydi, kim haqlı çıxardı? Təəssüf ki, həmin xəyali dialo-
qun bir tərəfi boşdur. Bunu nəzərə alıb müəllifin üslubunu, 
dəsti-xəttini, fikirlərini əsasən saxlamağa daha çox mənəvi 
ehtiyac hiss etdik. 

 
   İsrail Mustafayev 

 «Sənət yanğısı» kitabından  
 1979-cu il 
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 prof. SADIQ ŞÜKÜROV 
 

«TARİXDƏ YAŞAYAN XATİRƏLƏR» 
KİTABINDAN 

 
1961-ci ildə namizədlik dissertasiyama rəhbər təyin 

olunması ilə əlaqədar kafedraya gələndə mərhum akademik 
Mirzə Feyzulla «Mir Cəlal müəllim sənə rəhbərlik etməyə ra-
zılıq verdi, özü zəng etmişdi. Sənin yuxarılarda tanışın 
var?» 

«Yuxarılarda» sözünü başa düşmədiyimi görən Mirzə 
Feyzulla «Sekada adamın var? – deyə soruşdu, «Yox» ca-
vabını verdim. 

- Bəs bu necə oldu?! 
 Rəhmətlik Əhəd Hüseynov: 
A Mirzə, dünya xali deyil, yaxşı insanlar çoxdur, Mir 

Cəlal müəllim də bu yaxşıların-yaxşısıdır. 
- Yox, Əhəd, mən elə demirəm. 
- Mirzə, başa düşürəm, Şükür Ermənistandan oldu-

ğuna görə. Bir də, Mirzə bilirsənmi 1827-ci ildən indiyə kimi 
oradan, Ermənistandan Azərbaycana bir milyon beş yüz 
iyirmi doqquz min nəfər köçürülübdür. Mən bunları «Azər-
baycan» jurnalının tənqid şöbəsinin müdiri işlədiyimə görə 
bilirəm. Bizim şöbəyə belə tarixi rəqəmlərə-mənbələrə əsas-
lanan çoxlu məqalələr gəlir, lakin senzor onların nəşrinə 
icazə vermir. Axı onları öz dədə-baba yurdlarından erməni-
lər qovublar. Elə bu yaxınlarda bir tədqiqatçı fransız alimi 
Baron de Bayedən tərcümə gətirmişdir, orada deyilir ki, «Er-
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mənistan adlanan yerdə müsəlmanlar daha qədim, daha 
köklü xalqdır…» 

Əhəd Hüseynov uzun müddət «Azərbaycan» jurnalının 
tənqid şöbəsinə rəhbərlik etmiş, yüksək insani keyfiyyətlərə 
malik, XX əsrin 60-cı illərinin ədəbi prosesində imzası tez-
tez görünən işıqlı ziyalı idi «Mir Cəlalın hekayələri» mövzu-
sunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, APİ-də 
«Rus ədəbiyyatı» ndan mühazirə oxuyur, seminar aparırdı. 
O, gözəl insan, yazıçı, birinci məhəbbətində yarımayan Sa-
lam Qədirzadə (deyilənə görə İçəri şəhərli bir rəssam qızı 
istəmiş, onu qardaşları Salama verməmişdir…) ilə bir otaq-
da otururdu. Bunların ikisi də canlara deyən insanlar idi. 
Əhəd müəllim auditoriyada mühazirə deyərkən keçinmişdi. 
Bacısı həkim İzzət xanım Əliyar Qarabağlının halalı idi. 
Rəhmətlik Əliyar müəllimin oğlu yox idi. Əhəd müəllim də 
yeddi qız atası idi. Bəzən zarafatla deyərdi: «Bəşəriyyətin 
həmişə yaşıl ağacları, dünyanın yeddi möcüzəsi bizim ev-
dədir.  

Mən, «Komsomol poeması» adlı namizədlik dissertasi-
yamı tamamlayıb kafedraya vermişdim. 

Dissertasiya əlavə rəy üçün Nizami adına ədəbiyyat 
institutuna göndərildi. Əhəd müəllimin rəyi müzakirə zamanı 
həlledici oldu. Ə.Hüseynov nurani ziyali, kimsəsiz gənclərin 
üstünə işığı düşən, imkan daxilində hamıya kömək edən 
şəxsiyyət idi. İstər ədəbi tənqidi məqalələri, istərsə də elmi 
fikirləri nəcib bir ideala, insanlığa xidmət məsələsində « 
Molla Nəsrəddin» jurnalının böyük oxucusu və təbliğatcısı 
atasına oxşayırdı. O, vicdanı pak, alim, publisist, tədqiqatçı 
və müəllim idi. Onun mühazirə və seminar məşğələlərindən 
çıxıb kafedraya gəlib, Nuh Əyyamından qalan portfelini sto-
lun üstünə qoyub, «Oxay» demək adəti vardı. Baxışları şəf-
faf, dinləmək mədəniyyəti güclü idi. Mənalı yumoru sevirdi, 
bir dəfə belə bir əhvalat danışdı: «Azərbaycan» jurnalında 
Əli Vəliyev redaktor idi. Yanvar ayının ikinci ongünlüyü ye-
nicə başlamışdı. Süleyman Rəhimov əlində yekə bir portfel, 
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başında çalpapaq ağır addımlarla redaksiyaya gəlib, Əli 
müəllimin yanına keçdi. Az sonra portfeli qoyub getdi. Əli 
müəllimi çağırıb, dedi: Əhəd, bu portfeli Süleyman gətirdi. 
Bilmirəm hansı romanının ikinci hissəsidir. Özü də elə bil 
babasının jurnalıdır. «Tez çap eləyin, may ayında qonara-
rını alıb, kurorta gedəcəyəm» - deyə tapşırıq verdi. Götür 
oxu, bax, gör nədir… 

- Mən, baş üstə deyib, əsəri portfeldən çıxarıb, qoltu-
ğuma vurub yerimə qayıtdım. (İkinci mərtəbədə redaktor ilə 
ədəbi işçilərin otaqları iç-içə idi) və əlyazısını oturduğum 
stolun aşağı dolabına atdım. Başladım balalarıma çörək 
pulu qazanmağa, məqalə yazmağa, Süleyman Rəhimovun 
romanı yaddan çıxdı. Aprel ayının ortaları idi. Otaqda Salam 
Qədirzadə ilə oturub, on qəpiyə aldığımız kişmişli bulku ye-
yirdik. Təxminən saat 10 olardı. Redaktorun otağındakı tele-
fon zınqıldadı. Əli müəllim «bəli, bəli» hazırdır deyib, telefo-
nun dəstəyini yerinə qoydu və «Əhəd Süleymanı oxuyub ix-
tisar edibsənmi?», - deyə soruşdu. 

- Bəli! Hər şey qaydasındadır. Halbuki S.Rəhimovun 
zəngindən və Əli müəllimin Əhəd deməsindən sonra əsər 
yada düşdü. Onu sürmədən çıxartdım, tozunu təmizlədim 
və Əli müəllim eşitməsin deyə pıçıltı ilə dedim: Salam, gəl 
yaxına gözünü yum, bu əlyazmasının ortasından bir sam-
ballı çəngə götür. Salam dediyim kimi elədi. «Şamo»nun 
jurnal variantını beləcə «İxtisar» edib Əli müəllimə verdik… 
Əsərin ixtisarından S.Rəhimovun xəbəri olmadı. Ancaq bir 
ildən sonra bu əhvalatı Əli müəllimə danışdıq. Uğundu, la-
kin bundan sonra kim jurnala iri həcmli əsər gətirirdisə Əli 
müəllim deyirdi: Əhəd, bu əsəri Süleymansayağı ixtisar 
edin, ya da etməyin. 
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COŞĞUN QƏLBİN TƏLATÜMÜ 
 
 

XX əsr Azərbaycan ictimai və ədəbi fikrinin inkişafına 
güclü təkan vermiş və öz parlaq sənəti ilə ağıllarda inqilab 
yaratmış qüdrətli söz ustadı Cəlil Məmmədquluzadənin 
ədəbi-bədii irsinə müraciət etməyə alimlərimiz daim mənəvi 
bir ehtiyac duymurlar. Böyük sənətkarın yaradıcılığının 
müxtəlif sahələrinə saysız-hesabsız məqalalər həsr edilsə 
də, onun çoxcəhətli fəaliyyətinin mühüm sahəsini təşkil 
edən publisistikasının sənətkarlıq xüsusiyyətlərini sistem 
halında tədqiq edən xüsusi monoqrafiya yaranmamışdır. 

Bu baxımdan görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas, 
həmyerlimiz, mərhum Əhəd Hüseynovun bu yaxınlarda 
«Yazıçı» Nəşriyyatı tərəfindən çapdan çıxmış «Sənət 
yanğısı» adlı kitabındakı «Cəlil Məmmədquluzadə 
publisistikasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» adlı tədqiqat 
əsəri elmi maraq doğurur. 

Əhəd Hüseynovun monoqrafiyası, hər şeydən əvvəl 
elmi siqləti, yüksək nəzəri səviyyəsi və tədqiqatçının 
mövzuya orijinal münasibəti ilə seçilir. Monoqrafiya müəllifi 
böyük ehtiram bəslədiyi böyük sənətkarın publisistikasının 
incəliklərini səbr, təmkin və ehtirasla tədqiq etmişdir. 
Monoqrafiya ilə tanış olduqda alimin dərin təfəkkürünə, 
geniş erudisiyasına və ən başlıcası isə güclü bədii təhlil 
məharətinə heyran qalırsan. 

Monoqrafiya müəllifi Mirzə Cəlil publisistikasını 
yazıçının başqa janrlarda yazdığı əsərləri ilə mütəqabil 
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şəkildə tədqiq etmiş, sənətkarı mühitindən təcrid etməyərək 
«Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin ideya istiqaməti ilə 
vəhdətdə izləmişdir. Tədqiqatda müəllif böyük satirikin milli 
publisistikadan necə bəhrələndiyini, bu publisistikaya 
gətirdiyi novatorluğu, rəngarəng fərdi yaradıcılıq manerasını 
daha dərindən araşdırmaq üçün ənənəvi dövrləşdirmə 
prinsipini qəbul etməmiş, satirik janrları küll halında tədqiqat 
obyektinə çevirərək, onun üslubunu, həyati idrak konsepsi-
yasını və nəzəri estetik baxışlarını müasir 
ədəbiyyatşünaslığın tələbləri səviyyəsindən işıqlandırmışdır. 
Bizə elə gəlir ki, tədqiqatçı bu yolla məqsədinə daha çox 
nail olmuşdur. 

Monoqrafiyada diqqəti cəlb edən, onun elmi dəyərini 
artıran ən əsas keyfiyyət və məziyyətlərdən biri də 
tədqiqatçının mövzular aləminə deyil, yazıçının obrazlar 
aləminə, bədii təxəyyül və təfəkkür dünyasına məharətlə 
enməsidir. 

Əhəd Hüseynov qələmə aldığı mövzunu tədqiq 
edərkən əsas etibarı ilə Mirzə Cəlil publisistikasının 
cövhərini təşkil edən felyetonlarına istinad etmiş və bu 
janrın böyük demokrat mühərririn qabaqcıl, işıqlı idealları 
təbliğ etməsində, inqilabi fikir və şüurun yüksəlməsində, 
milli və sinfi oyanışı geniş xalq kütlələrinə aydınlaş-
dırmasında çevik, fəal, «həssas janr» olduğunu elmi əsas-
larla sübuta yetirmişdir. Təsadüfi deyildir ki, monoqrafiyanın 
«Felyeton orijinal janrdır» adlı bəhsində müəllif bu janrın 
poetikasını araşdırmış, dəyərli fikir və mülahizələrini irəli 
sürmüşdür. 

Məlumdur ki, C.Məmmədquluzadə mühərrirlik 
fəaliyyətində güclü maneələrə rast gəlmişdir. Öz ideya 
düşmənlərinə qarşı mübarizədə demokrat yazıçının hansı 
üsullardan istifadə etməsini müəllif «Polemika üsullarının 
əlvanlığı» adlı bölmədə sənətkarlıq məsələləri ilə üzvi 
şəkildə təhlil etmiş və belə bir qənaətə gəlmişdir ki, Mirzə 
Cəlil satirası dünyanın ən böyük satiriklərində olduğu kimi 
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işıqlı bir ideala xidmət etdiyi üçün daha güclü bir qüvvəyə 
malik olmuşdur. Tədqiqatçı belə bir fikri qətiyyətlə müdafiə 
edir ki, Cəlil Məmmədquluzadə yumorunun qüdrəti onun 
insana olan dərin məhəbbətindədir. Ədibin insana olan 
məhəbbəti nə qədər dərinləşirsə, satirası da bir o qədər 
kəsərli olur. 

Cəlil Məmmədquluzadə fəaliyyətə başladığı ilk gündən 
fanatizmə, ətalətə, süstlüyə, geriliyə amansız düşmən 
kəsilmiş, bunlara səbəb olan ortodoksal islam zehniyyətinin 
çürük ehkamlarını kökündən baltalamışdır. Monoqrafiyada 
bu fikirlər «Parodiyanın satirik imkanları» adlı bölmədə 
felyetonlardan gətirilən misallarla əsaslandırılmışdır. Təhlili 
daim nəzəri aspektdə aparan tədqiqatçı fikir və 
mülahizələrini sübuta yetirərkən marksizm-leninizm 
təliminə, rus və mütərəqqi dünya estetik fikrinə istinad edir. 

Ağır, gərgin və səmərəli axtarışların bəhrəsi kimi 
meydana çıxan «Cəlil Məmmədquluzadə publisistikasının 
sənətkarlıq xüsusiyyətləri» monoqrafiyası müəllifin Cəlil 
Məmmədquluzadəşünaslığa dəyərli hədiyyəsidir. 

«Sənət yanğısı» kitabına Əhəd Hüseynovun müxtəlif 
illərdə yazdığı ədəbi-tənqidi məqalələri də toplanmışdır. 
Təəssüf ki, bunlar azlıq təşkil etdiyindən alimin tənqidçilik 
fəaliyyəti haqqında oxuculara tam və dolğun təsəvvür 
vermir. 

 
       Rafiq Hacıyev  
     «Sovet Gürcüstanı» qəzeti 
       18 mart 1980-cı i 
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BİZİM ƏHƏD MÜƏLLİM 

 
İyirmi iki il bundan əvvəl mən onunla tanış olanda otuz 

səkkiz yaşım vardı. Mənim indiki yaşımdan iki il cavan idi. 
Şerlərimi çəkinə-çəkinə ona oxudum. Üz-gözündən 
təbəssüm yağırdı. Birdən sözümü kəsdi: 

- Ə, çörək yeməmisənmi, səsin elə bil quyunun 
dibindən gəlir. Şair ki, qorxdu, heç! Ürəklə oxu və yadında 
saxla: Cəsarət şairin ömürlük yol yoldaşı olmalıdır. 

 Şerlərimdən bəyəndiyi də oldu, bəyənmədiyi də. 
- Çap üçün tələsmə, - dedi. 
İllər keçdi. Mən yaşlaşdıqca o, elə bil cavanlaşırdı. Tə-

bəssümü üz – gözündən əskik olmurdu. Hərdənbir bu 
təbəssümdə anlaşılmayan bir nisgil, bir qəriblik görürdüm. 
Səbəbini soruşanda «heç, elə bir şey yoxdu» – deyirdi. 

Şer-sənət haqqında mübahisələrimiz də olurdu. 
Mübahisə zamanı ədəbi nüfuzuna, yaradıcılıq təcrübəsinə 
güvənməzdi. Qürrələnməzdi. Hərdən düşünürdüm ki. 
«yaşımdan qabaq» danışdığıma görə məndən inciyəcək. 
Əksinə, gələn dəfə daha mehriban görüşər, «hələ fikrindən 
dönməmisənmi?» – deyərdi. Tez –tez əməkdaşı olduğum 
«Ulduz» jurnalı redaksiyasına gələrdi. Mirzə Cəlilin 
sənətkarlığına həsr olunmuş məqalələri jurnalda çap 
olunanda elə sevindi ki, elə bil ilk məqalələri çap edilir. 
Heyrətləndim. Axı, o günə kimi tənqidçi Əhəd Hüseynovun 
onlarca məqaləsi çap olunmuşdu. «Mir Cəlalın bədii nəsri» 
adlı monumental tədqiqat işi vardı. Heyrətləndiyimi görüb, 
«bu Mirzə Cəlildi, qardaş! Beləsini tarix nə yetirib, nə 
yetirəcək! Ondan yazmaq və yazdığını çap etdirib, 
bəyəndirmək elə bilirsən asan işdir». 

Bir gün də eşitdim ki, Əhəd müəllim «Cəlil Məmməd-
quluzadə publisistikasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» adlı 
doktorluq dissertasiyasını tamamlayıb müdafiəyə təqdim 
edib. Əcəl aman vermədi. 
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Uzun müddət V.İ.Lenin adına APİ-də rus ədəbiy-
yatından dərs dedi, müasir ədəbiyyatımızı müntəzəm izlə-
yən, uğurlara sevinən, nöqsanları çəkinmədən deyən bir 
tənqidçi idi, nəhayət, klassik irsimizin nəhəng bir nü-
mayəndəsindən – Mirzə Cəlildən doktorluq işi yazdı. Həmin 
doktorluq işi Ə.Hüseynovun ölümündən sonra çap olunan 
«Sənət yanğısı» (Yazıçı nəşriyyatı, 1979) kitabına daxil 
edilib. Bu kitabı görəndə həm sevindim, həm də 
qəhərləndim. Sağlığında belə bir kitabı çıxsaydı, necə 
sevinərdi! Əhəd Hüseynov haqda düşünəndə bir məsələ də 
adamı rahatsız eləyir. Ali məktəblərimizdə elə 
müəllimlərimiz olub ki, onların nüfuzu, adı-sanı gənclərin 
tərbiyəsində əvəzsiz rol oynayıb. Mikayıl Rəfili, Əli Sultanlı, 
Cəfər Xəndan, Feyzulla Qasımzadə, Mehbalı Qasımov, 
Hadı Mirzəzadə, nəhayət Əhəd Hüseynov və onlarca 
başqaları. Qonşu respublikalarda belə ədəbiyyatşünas - 
alimlərin adlarına dərs dedikləri ali məktəblərdə fənn 
kabinetləri, eyni zamanda məktəblər, küçələr var. Belə bir 
ənənə bizdə də yaransa, hamının ürəyindən olar. 

Bu il avqustun beşində Əhəd müəllimin 60 yaşı tamam 
olur,- dedilər, - inanmadım. Ədəbi tənqidimizin 
həmişəcavan, tükənməz enerjili biz qayğıkeşinin ölümünə 
də heç vaxt inana bilmirəm. Bu sərt həqiqətə inanmaya-
inanmaya qızı Zərnurənin iş yerinə zəng çaldım, əgər varsa 
atasinin çap olunmamış bir məqaləsini redaksiyaya 
göndərməsini xahiş etdim. O: 

- Atamın çap olunmamış yazıları çoxdur, - dedi.- «Mir 
Cəlalın bədii nəsri» adlı monoqrafiyası da işıq üzü 
görməyib. Qabilin «Nəsimi» poeması haqda bir məqaləsi 
var, onu oxuculara təqdim etmək yerinə düşər. 

 Abbas Abdulla 
«Ədəbiyyat» qəzeti, 

5 avqust 1980-cı il 
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Bizdən ayrı düşənlərə 
Borcumuzdur bu ehtiram. 
 

O GÜNLƏRİN XİFFƏTİ 
 

aşanan illərin hərdənbir arxasınca dönüb 
boylananda hər şeydən çox müəllim xiffəti 
çəkirdim. İdeal müəllim, başımızdan uca 

bildiyimiz, indi zirvələrin arxasında qalan o dupduru müəl-
lim. O yaşanan illərdə güman eləyərdim ki, o günlərdən gə-
ləcəkdə xatırlanacaq heç nəyimiz yoxdur. Sən demə, keçən 
yurdun qədrini təzə yurdda bilərmişlər. 

O müəllimlər bir nur silsiləsiydi. Hələ bir dönün sizi ər-
səyə gətirən-istər ibtidai sinifdə, istər orta məktəbdə, istər ali 
məktəbdə uğrunuzda şam-çıraq olan müəllimləri xəyalən bir 
sıraya düzün… 

Nə böyük insanlardı onlar. Allahdan, valideyndən son-
ra ruhumuzu yerdən göyə qaldıran, varlıq köçünə qoşan fə-
dakar insanlar. Bunları düşündükcə istər-istəməz o nurlu 
çöhrələrin ön cərgəsində Əhəd müəllimi xatırlayıram. Audi-
toriyaya bir nur kələfi kimi gələrdi. Onun gəlişi ilə mühazirə-
nin qurtaracağı ana kimi hər kəs qeyri-adi bir ovqata köklə-
nərdi. Əhəd Hüseynovun qeyri-adi dünyasına. Oxuduğu o 
dadlı mühazirələrin ən böyük qəhrəmanı elə onun özü idi. 
Bizə elə gələrdi ki, haqqında təbəssümlə, bəzən göy gurul-
tusu ilə, bəzən həzindən –həzin söhbət acdığı o müəlliflərin 
də məğzi elə onun uca təbiətidir.  

Necə qaynayıb qarışmışdı bizə. İlk gündəncə həm 
müəllimimiz idi, həm valideynimiz. Bir bütöv idik Əhəd müəl-
limlə. Rus ədəbiyyatından mühazirə söyləyirdi. Özünün qəl-
bən sevdiyi rus ədəbiyyatı klassiklərini bizə yaxşıca aşılaya 
bilirdi. Hər mühazirəsi doğrudan başqa bir aləmdi.  

Y
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Bir dəfə Mayakovskidən əsirdi rüzgar. Əhəd müəllim 
elə bil çox yaxını, oturub-durduğu, bütün dünənini –bu gü-
nünü bildiyi bir adamın söhbətini gətirmişdi ortaya. Birdən 
onun şerlərini böyük vəcdlə rusca söyləyib, fikirlərinə söy-
kək qoymağa başladı. 

Nəsə bu məqamda özümü saxlaya bilmədim: 
- Əhəd müəllim, deyin ki, böyükdən böyük şairdir, nə 

bilim dağdır, dağdan artıq zirvədir. Nə cür tərifləyirsiniz, siz 
bilərsiniz; amma şerlərindən misal gətirməyin, nə olar?! 

Qəflətən Əhəd müəllimin bayaqdan bəri seyr etdiyimiz 
aydın göylərini qapqara buludlar qapadı, şimşəklər çaxdı, 
göy guruldadı. Bir an kirimişcə salona və mənim oturduğum 
nöqtəyə baxa-baxa qaldı. Məni elə yaxalamışdı ki! «Kaş, 
beləcə susaydı, heç ağzını açmayaydı...! –deyə xəyalımdan 
keçirirdim. 

Amma o göylərin gurultusu ilə Əhəd müəllim başladı, 
nə başladı: Bura bax, Məhəmməd, yəni sən başın bərabəri 
bildiyin, qiblən saydığın Səməd Vurğundan artıq olacaq-
san?! O deyir ki: 

 Şairlər ordusu 
  səf-səf düzülsün, 

 Yoldaş Mayakovski 
 komandan olsun! 

Allah bu vəziyyətdən çıxış üçün deyəsən fürsət verdi: 
Orta məktəbdə Əhməd Fətəliyev adlı bir şagird yoldaşım 
vardı. Onun Səməd Vurğunun bu misralarını qəribə yoz-
ması elə bu yerdə karıma gəldi. Və öz fikrimin məhsulu kimi 
Əhəd müəllimin sualını cavablandırdım: 

- Səməd Vurğun düz deyir də, deyir ki, harda dayanır-
dayansın, sıramızda dayanmasın. Komandir, adətən, sıra-
dan kənarda olur; yoxsa, onu şair kimi tərifləmir ki, Səməd 
Vurğun. 

Əhəd müəllimin təbəssümlənərkən, adətən, alt dodağı 
qəribə şəkildə çəkilib səyriyərdi. Yenə beləcə. Amma bu o 
qədər ani oldu ki, bəlkə də auditoriyada onu təkcə mən hiss 
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elədim. Ya Allah hey!... İldırım bununla ötsəydi… Ötüşmədi 
amma. Bir aləm deyintili sözlə məni möhkəmcə yuyub, yax-
şıca da asdı. Elə içimdə inləyə-inləyə qaldım. Zəng vurulan-
da bəlkə bu sıxıntıdan qurtarım deyə, özümü dəhlizə atdım. 
Qəribədir ki, can-can deyən tələbə dostlarımın heç birisi 
böyür-başımda yox idi. Nə əcaib xilqətimiz var ey. Gözləyi-
rik ki, yıxılana balta çalanın biri də biz olaq. Dəhliz boyu ge-
dirdim. Heç kəsə baxmadan, hətta daha heç nə düşünmə-
dən, eləcə gedirdim. 

Birdən arxadan çiynimə bir əl qondu. Könülsüz-könül-
süz geri döndüm. Əhəd müəllim idi. Amma üzünə çöksəmiş 
o gərginlik buludları dağılıb getmişdi. Sanki üzü dadlı bir gü-
lüşün doğurduğu ovqatdan başqa bir şey deyildi. 

-Məmməd, qoymazsan dərsimizi deyək?! Mənim də 
içim sənin qənaətinə köklənib. Amma bu dərsdi, proqramdı. 
Mən bunu yerinə yetirmək məcburiyyətindəyəm. 

Sonra da qolumdan yapışaraq məni birinci mərtəbə-
dəki bufetə apardı, bərabərcə çay içdik. Əhəd müəllimlə 
uzun zaman sürəcək bir dostluğun ilk təməl daşı bu nara-
hatlıq üzərində quruldu.  

O zamanlar Lenin adına Pedaqoji İnstitutunda ədəbi 
görüş toplantıları bir ənənə şəklini almışdı. 

Bəxtiyar Vahabzadənin «Şəbi hicran» poemasının ki-
tab şəklində nəşr olunduğu zamanlar idi. 

Bu əsərlə bağlı görüş keçirilirdi. Kənar bir partada yer 
tapıb çox heyranlıqla görüşün axarına dalmışdım. Gecəni 
Əhəd Hüseynov idarə edirdi. Baxışının bütün salonu axtar-
dığını hiss elədim. Demə, məni axtarırmış. Qəflətən mənə 
söz verdi. Deyim ki, Bəxtiyar Vahabzadəni canlı şəkildə ilk 
dəfəydi görürdüm. 

Əsərlə bağlı qənaətim, mülahizələrim, deyəsən, diqqət 
çəkmişdi. Bəxtiyar Vahabzadə sol əlini çənəsinə söykək ve-
rib düz –əməllicə mənə baxırdı. Əsərin bir yerində Füzulinin 
sevgilisi şairə deyir ki: «Sən təmiz ana dilində yaz əsərlə-
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rini». Bəxtiyar Vahabzadə bu yerdə ricətə çıxıb zirvədən de-
yir ki: 

 - Ey Vətən gözəli, gəl öpüm sənin 
   Vətən, Vətən deyən dodaqlarından! 
Mən səsimin ahəngini dəyişərək üzümü Bəxtiyar Va-

habzadəyə tutub: -Şairim, gəl, mən də sənin dodaqlarından 
öpüm!... Amma, Allahı sevərsən, sən Füzulinin sevgilisinin 
dodaqlarından öpmə! Bizdə adətdir, ata səfərə çıxanda, sə-
fərdən dönəndə hətta qızının dodağından deyil, alnından 
öpər… 

Qəfil bir sükut çökdü araya. Bəxtiyar müəllim də əlini 
çənəsindən götürdü. Salona bolluca su səpilmişdi elə bil. 
Oho! Nə xəta idi elədim. Elə bu an fikirlərim yarımçıq qaldı; 
Əhəd müəllimin nəşəli səsi salonu bu xoşagəlməz sükutdan 
ayıltdı sanki: 

-Məmməd, alından öpmək Bəxtiyara sərfəli deyil. Doğ-
rudan, salon bir təbəssüm selinə qərq oldu. Bəxtiyar müəl-
lim də mənim sözümün köntoylüyünü unutmuşdu. Yenidən 
əlini çənəsinə qoymuşdu və sözümün gerisinə qulaq asırdı. 

İnstitutun ədəbi yaradıcılıq dərnəyinə Əhəd müəllim 
rəhbərlik eləyirdi. Bir dəfə dərnək üzvlərindən biri təzəcə 
yazdığı əcaib-qəraib bir şerini oxudu. 

Əhəd müəllim hərlənib müəllifin yanına gəldi. Gözəl bir 
əhval ruhiyyədə cavan şairin saçını oxşadı. Əlini çiyninə 
qoydu: 

-Mənim əzizim, o axmaq fikir sənin bu gözəl başına 
hardan yol tapıb? 

 Bəlkə də bu, o illərdə bir şer üçün ən əhatəli, ən tə-
minedici bir araşdırma mahiyyətində idi.  

Bizi səfərbər eləyib Jdanov rayonuna pambıq yığımına 
aparmışdılar. Üstümüzdə rəhbər olaraq Əhəd Hüseynov 
getmişdi. Bir səhər tarlaya getmək ərəfəsində poçtalyon so-
raqlaya-soraqlaya bir teleqram gətirdi. Müəllimlə yanaşı da-
yandığımızdan teleqramda nə yazıldığını mən də görürdüm. 
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Əhəd müəllimin növbəti qızı dünyaya gəlmişdi. Altıncıydı, 
yeddinciydi, unutmuşam neçənci qızı…  

Öz yanımda ona toxtaqlıq vermək istədim. Yenə özü-
nəməxsus şəkildə gülümsündü, əlini çiynimə qoydu: 

-Ayıb olmasın, dedi. – Bu nə toxtaqlıqdı belə verirsən? 
Yəni məni Allahın verdiyinə peşman olacaq qədər cahilmi 
saydın? Mən ilk cavanlığımdan bu ahıl vaxtımacan qızları 
çox sevmişəm. 

Bəlkə də ona görə allah qızlarımı başımdan töküb. Hə-
rəsi bir gül dəstəsi. Qurban olum onlara! 

1962-ci ildə APİ-ni bitirib Kəlbəcərə təyinat alandan 
sonra da Bakıya hər gəlişimdə xətrini dağlar qədər istədiyim 
bu böyük müəllim, böyük tədqiqatçı və gözəl insanla bol-bol 
görüşmə fürsəti tapırdım.  

Bir dəfə gəlişimdə Əhəd müəllimin yaddan çıxmayacaq 
bir halı ilə yenə qarşılaşdım. Qəbul imtahanları zamanıydı. 
Gərək ki, Zərifə adlı qızı sonuncu imtahandan «5» alıb Bakı 
Dövlət Universitetinin fars fakültəsinə qəbul olunmuşdu. Qız 
əlini atasının boynuna salıb qəribə bir arzusunu dilə gətirdi: 

-Ata, mən universiteti qurtarandan sonra ilk maaşıma 
sənə nə hədiyyə alacağımı istərdin? Əhəd müəllim elə dadlı 
qaqqıldadı ki: 

-Həmin gün sən Nizamini gözəl-gözəl oxuyub mənə öz 
dilinlə tərcümə eləyəcəksən. Oldumu?... 

Unutmayacağım bir nisgili vardı Əhəd müəllimin. 
Oğlu yox idi. Bir dəfə böyük üzüntü ilə dedi ki, qarda-

şım oğlunu özüm böyütmüşəm. Mükəmməl uşaqdı. Böyük 
qızım Zərnurəni ona vermək istəyirdim. Zərnurə fikrimi bilin-
cə boynuma sarıldı ki:  

-Ata, o biz bacıların dost doğma qardaşıdır. Məni ona 
versən, hamımız qardaşsız qalarıq. Bizi qardaşdan məhrum 
etmə! 

Gözləri yaşla silələnmişdi… 
Kəlbəcərin Abdulla uşağı kəndinə getmişdim. Günorta 

yeməyində masanın üzərinə adını unutduğum bir qəzet sər-
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mişdilər. Səhifənin küncündən Əhəd Hüseynov qara bir çər-
çivədən qəribə şəkildə mənə tamaşa eləyirdi… 

Onun ömrü, fəaliyyəti dadından doyulmaz bir roman 
idi. Mənim bu yazımda xatırladığım və xatırlatdığım o ro-
mandan bir səhifə kimi qarşılanarsa, özümü xoşbəxt hesab 
eləyərəm.  

Ölüləri dirilər yaşadır, diriləri də ölülər… 
 

  Şair Məmməd Aslan 
    «Ekran-efir» qəzeti 
    18 oktyabr 2003-cü il  
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DAHA BIR PAYIZ DA KEÇDI 
 

itabların arasından istedadlı ədəbiyyatşü-
nas – pedaqoq, tələbə yoldaşım, vaxtsız 
mərhum İsrail Mustafayevin son (hələlik) ki-

tabı əlimə keçdi. Son dərəcə kövrək publisist qələmlə yazı-
lan bu monoqrafiyanı vərəqləyirdim. Baharın səhər vaxtıydı, 
havalar hələ bürküyə təslim olmamışdı. Yaşadığım mənzilin 
önündə zeytun bağları sallanıb uzanır. İlin bütün fəsilləri 
yamyaşıl olur, meyvə də gətirir, amma «açıb-ağartmır», yol-
dan keçənlər gəlib yığar, ancaq ürəklərində ölənə rəhmət 
oxuduqlarını deyə bilmərəm. Biz insanlarda bu xislət əzəl-
dir, ağaclar da bunu sevgi duyub, əbədi yamyaşıl qalırlar. 
Yenə uduzan insanlardı, ömrü yarımçıq qoyub yamyaşıl hə-
yatı, bir də görürsən eləcə də qalır. Necə ki, İsrail Mustafa-
yevin ömrü yamyaşıl ildə -50 baharda qaldı. Bilmirəm, niyə 
söhbətimin yönü dəyişdi, axı, məqsədim bambaşqaydı. Yox, 
yanılmamışdım. İsrail məhz unudulmaqda olan (o vaxtlar) 
müqtədir bir tənqidçidən, unudulmaz izlər qoyan Əhəd Hü-
seynovdan «Ürəyə işıq saçan təbəssüm» adından oxunaqlı 
bir məqalə yazmışdı və üstəlik Əhəd müəllimin yarımçıq 
qalmış (çap olunmamış mənasında), əslində nəşriyyata 
belə təqdim etməmiş Mirzə Cəlil haqqında əsərinin çapına 
nail olmuşdur. Nə qədər xeyirxah iş görmüşdü: «Ölənlərə 
borcumuzdu ehtiram – deyən unudulmaz şairimiz kimi. 

Bəzən qəribəliklə təsadüf üst-üstə düşür, mahiyyəti bir 
şey olmasa da. Yazı masasının arxasına keçəndə, hansı ki, 
kövrəlmişdim, özümə də bəlli deyildi bu hiss. Bir qalaq qə-
zetləri əlimə aldım, ilk vərəqlədiyim «Sabah» oldu, səhifələri 
çevirdim, gözlərimə inanmadım. Məşhur folklorşünas alim, 
mərhum professor Əliyar Qarabağlı ilə Əhəd Hüseynovun 
birgə şəkli verilmişdi. Şəksiz şübhəsiz 60-cı illərin idi, bizə 
dərs deyən vaxtlardı. Orta boylu, dağınıq qapqara saçlı, 
gözlərində təbəssümlə bahəm iti baxışlı, danışanda səsinin 
ahəngini hadisələrin özüylə uyğunlaşdıran və hər şeydən 

K
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öncə, diqqətini qabaqda oturan tələbələrdən yayındırmayan 
Əhəd Hüseynov güldürür də, ağladır da. Onun üçün bu bir-
biri ilə zidd əhvalın fərqi yoxdur. Görünür, həyat ona görə 
özünə əbədi eşq qazandırıb ki, onun üçün göynəyək, əlimiz-
dən aldığı illərimizin acısını çəkək. Mən həyat barədə fəlsə-
fəçilik iddiasına düşməmişəm, buna ehtiyac yoxdur. Bircə o 
həqiqətdir ki, ikinci kursdan bizə dərs deyirdi və bir illik kurs 
fasiləsindən sonra yenə görüşdük. Asta yerişli, artıq «kəşf» 
elədiyimiz Əhəd müəllimdi və yenə xırda vərdişlərində qal-
mışdı indi bunları daha yaxşı duyurduq. Biz də 20-21 yaşlı 
cavanlardıq, auditoriyaya girən müəllimlərimizi yaddaşımız-
da qoruyurduq, haçansa lazımımız olar. Dediyim odur, bu 
şəkil eynən həmin hansısa günün Əhəd müəllimiydi və otuz 
ildən sonra bütün tələbələrinin, dostlarının yaddaş qonağı 
oldu… 

Hələ instituta girməzdən qabaq ədəbiyyatla maraqla-
nırdım, qəzetlərin bütün nömrələrini oxuyurdum. Bədii əsər-
lər barədə mübahisələri izləyirdim. Xüsusilə, «Ədəbiyyat və 
incəsənət» qəzetində Əhəd Hüseynovun imzasına tez-tez 
rast gəlirdim. Və bir gün ilk kurs yoldaşlarımdan birisi dedi 
ki, institutda ədəbiyyat dərnəyi varmış. Əhəd Hüseynovdur 
rəhbəri. Adı mənə tanışdı, ürəyimdən oldu. Növbəti məşğə-
lədə dərnəyə getdim. Bu gün az çox tanınmış şair – yazar-
lardan, alimlərdən Sabir Süleymanov və Əhəd Muxtar, 
Məmməd Aslan, Nəriman Abasiyev, Mürsəl Həşimov, Əjdər 
Ağayev, Vaqif Hümbətoğlu, Qızlarxanım Əbdülrəhimova, 
Vaqif Yusifov və qeyriləri müntəzəm iştirak eləyirdilər. Əsl 
ədəbi mübahisə və küsüşmə yeriydi. Mən şer yazmırdım, 
ədəbiyyata maraq yolumu bura salmışdı. Sakitcə oturur-
dum, oxunan şerləri dinləyirdim, axırda Əhəd müəllimin qəti 
fikrini eşidirdim. Ən fəal üzv gözəl lirik şairimiz, dostum 
Məmməd Aslandı. O, o vaxt mətbuatda tez-tez çıxış eləyir-
di, «Kirpi» də satirik şerlərini oxuyurduq. Elə Məmmədlə ilk 
ünsiyyətimiz də dərnəkdən başladı. O, bir dəfə dedi ki, neçə 
aydı gəlirsən, ancaq bir şer də oxumursan. Bəlkə utanır-
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san? Cavab verdim ki, xeyr, qulaq asıram sizlərə, mənə xoş 
gəlir. Söhbətlərin birində o, gülümsündü: 

–Sizə gələn kursda rus ədəbiyyatından dərs deyəcək. 
Tələbkardır, ancaq yorulmayacaqsız. 

Düzü, nə gizlədim, ürəyim çırpındı. Bu cür böyük tən-
qidçi – ədəbiyyatşünası qane etmək asan deyildi. 

Elan oxuduq ki, B.Vahabzadənin «Şəbü-hicran» poe-
masının müzakirəsi keçir dərnəyin xətti ilə; dekan müavini-
miz, professor, mərhum Şükür Sadıqov nədənsə mənə 
məsləhət gördü ki, poema haqqında danışım, qoy birinci 
kurs tələbələrinin də səsi eşidilsin. 

Əhəd Hüseynov Bəxtiyar Vahabzadəni auditoriyaya 
təqdim elədi, yaradıcılığından qısa söz söylədi və məruzə 
üçün sözü indi məşhur alim, professor Maarifə Hacıyevaya 
(üçüncü kursda oxuyurdu) verdi. Maarifənin səsi hələ də qu-
laqlarımda səslənir. O, aydın tələffüzlə poemanı təhlil elədi, 
bəzi iradlarını bildirdi. Əhəd müəllim bu dəqiqələrdə tələbə-
sinə elə heyranlıqla, qürurla baxırdı ki! Bu, mənə sirayət 
eləyirdi, deməli, o, tələbəsiylə qürurlanır. O vaxt Bəxtiyar 
Vahabzadə susmuşdu, gənc qıza baxırdı. Mənə də söz ver-
dilər konspektsiz fikrimi çatdırdım, poemanın bəzi yerlərini 
tənqid elədim. Yadımdadır, şair mənə tərəf çevrildi, bir–iki 
dəqiqə diqqəti cəmləşdirdi, Əhəd Hüseynovun qulağına 
nəsə pıçıldadı, çiyinlərini çəkdi…Bir iki aydan sonra daha 
bir görüşün şahidi olduq. Mərhum yazıçı Həsən Seyidbəyliy-
lə o vaxt kiçik formatda çıxan «Bakı qəzetində H.Seyidbəyli-
nin «Cəbhədən-cəbhəyə» macəra-romanı çap olunub qur-
tarmışdı, oxucular arasında böyük maraq doğurmuşdu. 
Sualların çoxu da bu roman haqqında idi. Əhəd Hüseynov 
söz aldı, romanı beş-on dəqiqəlik vaxtda elə təhlil elədi, ki-
çik zalda sanki müzakirə getmirdi. Mübahisəli suallar cava-
bını tapmışdı. Axırda yazıçı (o vaxt Həsən Seyidbəylinin 
yaşı ancaq qırx olardı, səliqəli geyinmişdi, saçlarını yana 
daramışdı) Əhəd müəllimi öpdü, təşəkkür elədi və sonra ye-
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nicə rejissorluq fəaliyyətinə başlaması haqqında məlumat 
verdi… 

Əhəd Hüseynov barədə xatirə yazmaq niyyətinə düş-
məmişəm. Onu deyə bilərəm ki, o istedadlı və güzəştsiz 
tənqidçiydi. Altmışıncı illərin ən məhsuldar ədəbiyyatçısı idi, 
iti qələmiylə, dərin mühakiməsi və məntiqiylə sözünü deyər-
di. S.Rəhimov, O.Sarıvəlli, R.Rza kimi o vaxtın məşhur ya-
zıçıları haqqında tənqidi məqalə yazmaq cəsarəti də məhz 
Əhəd Hüseynova məxsusdu. Gizlətməyə ehtiyac qalmır, xü-
susilə 60-cı illərdə nüfuzlu sənətkarları tənqidin dilinə gətir-
mək asan məsələ deyildi, ədəbi mübahisələr şaxələnirdi. 
Hətta yazıçı –tənqidçi paralelində biri-birilərinə cavab ver-
mək dəbdə idi. Heyif ki, bu gün ədəbiyyatın taleyində ancaq 
«əla» və «pis» qiymətləri mövcuddur. Çünki hər «əla» ya-
zıçı-şairin qəlib tənqidçisi var, «pis»in isə bəxtinə qalıb. Bəli, 
indi Əhəd Hüseynov kimi tənqidçilərin unudulmuş məktəbini 
yaşatmaq lazımdır… 

Ə.Hüseynovun pedaqoq məharəti mən deyərdim, tək-
rarsızdı, mən bu müqayisəni İsmayıl Şıxlı ilə eləyərdim. Saf 
və aydın yaddaşına arxayındı, dilinin estetik çalarlarına, şi-
rin ləhcəsinə. Bədii əsərlərdə ən təsirli detalların, obrazların 
canlı təhlilinə diqqəti yönəldərdi və auditoriyanı «əldən» bu-
raxmazdı. Əhəd müəllim ən korifey rus yazıçılarından daha 
böyük ürəklə danışırdı, özü də zamanın kontekstində. Heç 
yadımdan çıxmır. Lev Tolstoydan danışanda bir məqamda 
susdu, sirayətedici baxışlarında təbəssüm göründü, sağ 
əliylə saçlarını sol tərəfə yığdı, enli sifəti açıldı: - Tolstoy atla 
Yasnaya Polyananı gəzəndə, - dedi, tələbələrin üzünə 
baxdı. Bir-iki addım irəli yeridi, aramızda məsafə qalmamış-
dı, boz kostyumunun güclə sezilən xətləri aydınca görünür-
dü. Balaca oğlan uşaqları onun qabağına qaçardılar. Bu 
uşaqların xırda burunları vardı, Tolstoy da onlara baxıb kefi 
açılardı: bu vaxtlarda Ə.Hüseynov Mir Cəlalın hekayələri 
üzərində tədqiqatını başa çatdırmışdı və təzəcə dissertasiya 
müdafiə eləmişdi. O da həqiqətdi, o illər ən müqtədir ədə-
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biyyatşünas-tənqidçilərdən M.C.Cəfərov, Ə.Ağayev, Ə.Hü-
seynov və başqaları heç namizədlik dissertasiyaları belə 
yazmaq fikrinə düşməmişdilər. Yaxşı yadımdadır, istedadlı 
və iti qələmli, o zaman çox cavan olan, mərhum Qulu Xəlilo-
vun «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində bu haqda geniş 
məqaləsi çıxdı, məzəmmətlənirdi ki, nə üçün onlar elmi ad 
almasınlar? Məqalə sayalı oldu… 

Əhəd Hüseynov kimi böyük tənqidçi o illərdə namizəd 
adı aldı… Bu günlərdə Ə.Hüseynovun Mir Cəlal haqqında 
monoqrafiyası işıq üzü gördü. 

Artıq XXI əsrə də əlimiz çatdı. Arxaya boylananda kim-
lərin ömür yolu işığa və qaranlığa bələndi? Birincilərin layiq 
oldu-olmadı, bəxti onda gətirdi ki, doğmaları, yaxşılıqlarını 
itirməyənləri mütəmadi andılar. Əsərlərini nəşr elədilər, ad-
ları əbədiləşdirildi, ikincilər ədəbi haqlarını özləriylə məzara 
apardılar. 

Necə ki, müqtədir tənqidçi-ədəbiyyatşünas Əhəd Hü-
seynov taleyində. Xatırlamıram ki, onun şərəfinə hansısa la-
yiqli tədbir keçirilsin, irsi araşdırılsın və kəmiyyət göstəricisi 
yox, üslub-keyfiyyət orijinallığı günümüzdə hallansın. Bu in-
təhasız işi tale biz azəri türklərinə yasaq edibdir… Amma 
onun imkansız tələbələri, bir kafedrada çalışanlar Əhəd 
müəllimi həsrətlə yad eləyirlər. Məşhur folklorşünas-alim, 
professor Paşa Əfəndiyevlə görüşdüm. Özü bir tədqiqat 
mövzusu olan fədakar araşdırıcı və pedaqoq onu dedi ki, 
Əhəd Hüseynov 50-60-cı illərdə çox məşhurdu, dünya ədə-
biyyatının mahir bilicisiydi, təkrarsız müəllimdi. Onu mən 
yalnız Mikayıl Rəfili, Əli Sultanlı və İsmayıl Şıxlıyla müqa-
yisə edərdim. Tənqiddə çox sərtdi, güzəştsizdi, həyatda 
qayğısız və həyatsevərdi. Kafedraya qəribə ovqatla girərdi, 
hamını bir an süzərdi, kiməsə göz vurardı, danışmazdı. 
Yəni Mirzə Feyzulla (akademik F.Qasımzadə nəzərdə tutu-
lur) buradadır, sonra, heyif ki, erkən dünyasını dəyişdi, ürək 
infarktından. Xilas etmək də mümkün olmadı. 
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Yox, insanın qüdrəti bircə əzraili sındırmaqda acizdi. 
Əhəd Hüseynov xislətli qeyri-adi insanı ölüm daha tez alda-
dır. Halbuki, o, heç vədə zəif əsərin «arxasına» əl qoymaz-
dı, sözünü mərdanə deyərdi. Axı o, dahi Mirzə Cəlilə sirdaş 
olmuşdu, yaradıcılığının çalarlarını araşdırıb oxucularına 
çatdırırdı. 

Köhnə yazılarımı vərəqləyirdim. Əllərim özümdən asılı 
olmadan titrədi. Yarımçıq qalmış bir məqaləmi tanıdım ki, 
bu Əhəd Hüseynov barədədi, yarımçıq qalıb. Səbəbi? Xatır-
lamıram. Hər halda fikrimi yüksək əhvalla yekunlaşdıra bil-
məmişəm ki… 

Axı belə bir görkəmli tənqidçi-alim, xüsusilə müəllimim 
haqda onun ruhuna layiq nəsə deməliydim. Əlbəttə, əhatəli-
yilə bu, qeyri-mümkündü. Amma payızın son yarpaq tökü-
mündə, səhərin yuxulu vaxtında bu yazıya nöqtə qoydum. 
Elə bil bu nöqtənin rəngi qara deyildi, sapsarıydı, payızın 
ümidsiz yarpağı kimi. Axı Əhəd Hüseynovun ölümündən 
sonrakı taleyi də beləcə keçməkdədir. Hər payız gəlir və 
keçir, Əhəd müəllimin unudulmuş məzarına, hansı ki, kiçik 
qızıyla yanaşı uyuyur. Bu sapsarı yarpaq qəfil parçalanır, 
ikiyə bölünür, atanın və övladın başdaşlarına qonur. Gələn 
yaza qədər tərk eləmirlər. Vəfalıdırlar, bəlkə də bu, ruhun 
sahibi payızı xoşlayırmış, bəlkə də? 

Bəlkə bizim–bu dünyada yaşayanların yarpaq qədər 
vəfası yoxdur. Nə olsun? Hələ ki, onun yetirmələri var və 
olacaq da. O həqiqətdi ki, daha bir payız da keçdi…  

 
Allahverdi Eminov 

    filologiya elmləri namizədi  
  
«Ədəbiyyat qəzeti», 23 yanvar 2004-
cü il  

 
 
 

ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr_____________________________________ 

 126

 
... VƏ BAŞQALARINDAN ƏVVƏL 

 
İstedad allah vergisidir, münbit torpağı olmasa daş 

üstə göyərər, çətin göyərər hər halda göyərər. Əhəd 
Hüseynov elə istedadlardan idi. Mən Əhəd müəllimi 
tanımamışam. Heç bir «salam-əleyküm» olmayıb. 

Belinski, Dobrolyubov, Çernışevski və başqaları – bu 
mənim XIX əsr rus ədəbi tənqidi haqqında siyahımdır. Mənim 
«və başqaları»ma kiminsə böyük ədəbiyyatçı saydığı bir şəxs 
də düşə bilər. 

Nəsimi, Vaqif, Sabir və başqaları... Yenə də hansı 
şairinsə adı «və başqalar»ında ilişib qala bilər. 

Mehdi Hüseyn, Əhəd Hüseynov və başqaları. Yox axı, 
deyəsən mən Əhəd Hüseynovu tanıyıram. Onun elminnən, 
alimliyinnən, dünyagörüşünnən tanışlığım, qiyabi «salam-
əleyküm» var. 

Əli Sultanlı, Əhəd Hüseynov, İsmayıl Şıxlı və baş-
qaları. Müəllim kimi də tanıyıram Əhəd Hüseynovu. Tə-
ləbələrinin xoş xatirələri Əhəd Hüseynovun müəllim 
portretini cızıb mənə... 

Evlərində kitabxana olub, özü kitabxanada işləyib, 
səviyyəsinə görə də «və başqalar»ından əvvələ düşüb 
mənim nəzərimdə. 

Cəfər Cabbarlı da, Səməd Vurğun da, Şıxəli Qurbanov 
da, Əli Kərim də, Heydər Hüseynov da «və başqalar»ından 
əvvəldir. Əhəd Hüseynov da. 

... və başqalarından əvvəl olan Əhəd Hüseynov 
müəllim kimi, alim kimi, tənqidçi kimi, insan kimi bizimlə 
yaşayacaq. 

Mən tanıdığım Əhəd Hüseynovu deyirəm ha!   

Akif Səməd 
       «Gənc müəllim» qəzeti, 
      31 dekabr 1990-cı il 
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ƏHƏD TƏBƏSSÜMÜ YAŞAR  
DÜNYADA... 

 
ir neçə günün söhbətidir. Hamı – institu-
tumuzun professor-müəllim heyəti və 
tələbə kollektivi yenə böyük akt zalına 

doğru tələsirdi. Salonda böyük bir canlanma var idi. Burada 
filologiya fakültəsinin təşkil etdiyi növbəti tədbir – 
institumuzun sabiq əməkdaşı, gözəl alim –pedaqoq, 
mərhum Əhəd Hüseynovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş 
xatirə gecəsi keçirilirdi. Gözlərimizi gah önünə təzə-tər gül-
çiçək dəstələri qoyulmuş böyük bir portretə, gah da ölməz 
alim pedaqoqun həyat və yaradıcılığını əks etdirən foto- 
stendə zilləyirik. Şəkillərdən gülümsər, həsrətli bir cüt qara 
göz, sanki onu xatırlayıb, hörmətlə yad edənlərə öz minnət-
darlığını bildirir... 

Gecəni giriş sözü ilə filologiya fakültəsinin dekanı, pro-
fessor Qəzənfər Kazımov açaraq, müəllimlər müəllimi, 
cürətli tənqidçi, gözəlliyin vurğunu, eybəcərliyin düşməni, 
«Sənət yanğısı» kimi dəyərli bir kitabın müəllifi olan Əhəd 
Hüseynovun xatirə gecəsinə toplaşmış qonaqları və bütün 
iştirakçıları səmimi salamladı. 

Filologiya elmləri doktoru, professor Xeyrulla 
Məmmədov «həssas alim, yorulmaz pedaqoq» sərlövhəli 
məruzə etdi. Ə.Hüseynovun həyat və yaradıcılığından 
danışdı. O, qeyd etdi ki, Əhəd müəllim hələ tələbəlik 
illərindən Azərbaycan, rus və eləcə də dünya ədəbiyyatının 
gözəl bilicisi kimi tanınmışdır. Allah onu sanki 
ədəbiyyatşünas və ədəbiyyat müəllimi yaratmışdır. Xeyirxah 
dost, bəşər övladı idi. Doğrudur, ədəbiyyatşünaslarımızın 

  B
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əsərlərində həmişə kim? və nə? suallarına cavab tapırıq. 
Lakin demək olar ki, Ə.Hüseynov yeganə 
ədəbiyyatşünasdır ki, onun əsəri kim? nə? və necə? 
Yazmışdır suallarına cavab verir. Onun «Sənət yanğısı» 
gec gəldi, güc gəldi... 

Yubilyarın sabiq tələbə yoldaşı, yazıçı Vidadi Babanlı 
bildirdi ki, mənim sözüm çoxdur. Amma təkcə onu qeyd 
etmək istəyirəm ki, Əhəd müəllim qeyrətli və bütöv insan idi. 
O, indi «durğunluq» adlandırdığımız illərdə heç birimizin 
yaymadığımız «qadağan mövzulara» müraciət edir, 
Çernişevski və Belinski ilə bağlayaraq hər şeyi çəkinmədən 
açıq yazırdı. 

Şair Məmməd Aslan tənqidçi haqqında şair sözü dedi, 
yaddaşında qalan parlaq xatirələrdən bir neçəsini söylədi və 
bu xatirələrini yaxın vaxtlarda mətbuatda çap etdirəcəyini 
vəd etdi. 

Ölməz tənqidçinin tələbə dostu, dilçi alim Əbdülhəmid 
Bağırov: - Əhəd Hüseynov öz millətini, xalqını böyük ürəklə 
sevirdi. Səmimiyyət, yoldaşa mehribanlıq, onun ən gözəl 
xüsusiyyətlərindən idi. Əhədlə son görüşümdə son sözləri 
bu oldu: «Sənə deməli o qədər sözüm var». Amma vaxtsız 
əcəl aman vermədi... 

Birinci kurs tələbəsi Zülfiyyə Səfərova şair Sabir 
Əliyevin «Gülüstan» şerini xüsusi məharətlə ifa etdi. 

Şair, publisist, tərcüməçi Vilayət Rüstəmzadə öz 
müəllimi haqqında danışarkən: - Gözəl ata, görkəmli 
tənqidçi alim idi. Onu ədəbiyyatşünaslıqda çox prinsipial, 
barışmaz sərkərdə adlandırsam səhv etmərəm – dedi, 
Əhəd müəllimin xatirəsinə həsr etdiyi «Əhəd təbəssümü 
yaşar dünyada!» şerini oxudu. 

Filosof-tənqidçi Camal Mustafayev Əhəd Hüseynovu 
müdrik və təbii, sadəliyi ilə seçilən şeriyyət heykəli 
adlandırdı. Onun «Sənət yanğısı» kitabını rus dilinə 
tərcümə edəcəyini bildirdi. 
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Şair Zəlimxan Yaqub tənqidçi – alimin 1968-ci ildə 
Borçalı mahalının Bolus - Kəpənəkçi kəndinə etdiyi 
səfərindən danışdı. 

Şair Rafiq Yusifoğlu müəlliminə həsr etdiyi şerini 
oxudu. Pedaqoji elmlər namizədi, dosent Soltan Əliyev 
müəllimi ilə bağlı xatirələrini söylədi. 

Gecədə professor Pənah Xəlilov dedi: - Məsəl var, 
deyirlər, kim kimə nə diləyirsə özü üçün diləyir. Bəli, Əhəd 
Hüseynov bu institutun şərəfini həmişə uca tuturdu. İnstitut 
da indi onun adını uca tutur, hörmətlə yad edir. 

Xatirə gecəsini professor Qəzənfər Kazımov yekunlaş-
dıraraq Əhəd Hüseynov kimi alimlərə, müəllimlərə bu gün 
daha böyük ehtiyacımız olduğunu qeyd etdi. 

Gecənin sonunda yubilyarın qızı, institumuzun 
əməkdaşı Zərnurə xanım ailələri və eləcə də çoxsaylı 
Əhədsevərlər adından tədbirin təşkilatçılarına 
minnətdarlığını bildirdi. 

Yubilyarın ömür – gün yoldaşı Ülkər xanımın, 
qızlarının, nəvələrinin, institutun prorektoru Eldar 
Abbaszadənin və başqalarının iştirak etdiyi bu gecə 
hamının yaddaşına unudulmaz, şirin bir xatirə kimi həkk 
olundu. 

 
 Müşviq Mədədoğlu 
«Gənc müəllim» qəzeti,  
 31 dekabr 1990-cı il. 
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ƏHƏD HÜSEYNOV–MƏNİM  
MÜƏLLİMLİK ETALONUM 

 
Əhəd Hüseynovun adını ilk dəfə orta məktəbin doqqu-

zuncu sinfində oxuyanda ədəbiyyat müəllimim İmamqulu 
Şahmuradovdan eşitmişdim. İlk şeirlərimi oxuyub mənə 
məsləhət verən İmamqulu müəllim demişdi ki, radioya qulaq 
as, tənqidçi Əhəd Hüseynov yeni yazanlara çox gözəl məs-
ləhətlər verir… 

O vaxt nə qədər izləsəm də, bir dəfə də olsa, Əhəd 
müəllimin çıxışını radioda dinləyə bilmədim… Ancaq tale 
elə gətirdi ki, onunla tanış oldum, dostlaşdım… 

Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültə-
sinin birinci kursunda oxuyurdum. O vaxt şeirlərim mətbuat-
da çap olunmağa başlamışdı. Yuxarı kurs tələbələri yataq-
xanada həmişə Əhəd müəllim haqqında danışardılar. Uni-
versitetdə onu mənə göstərmişdilər də… Ancaq ona yaxın-
laşmağa cəsarət etmirdim. Danışanda titrəyən gur çal saç-
lar, tunc sifət, həbəşi dodaqlar, əsəbi, zəhmli görkəm Əhəd 
müəllimin canlı portretinin mənim yaddaşıma həkk olunan 
ilk cizgiləri idi… 

Bir dəfə yuxarı kursda oxuyan, bizimlə bir yataqxanada 
qalan soyadını unutduğum Hacıbala adlı bir nəfər mənə 
dedi ki, Əhəd Hüseynov «Gənc müəllim» qəzetində sənin 
«Qağayılar» şeirini oxuyub çox bəyəndi, patokda onu tərif-
lədi. Sevincək Əhəd müəllimə dedi ki, o oğlan bizim yataq-
xanada qalır, istəyirsiniz gətirib Sizinlə tanış eləyim. Əhəd 
müəllim etiraz elədi. Dedi ki, lazım deyil, ikinci kursda özü-
müz tanış olarıq… 

İkinci kurs… Rus ədəbiyyatı dərsi… Əhəd müəllim au-
ditoriyaya girdi. İlk mühazirəsində rus folkloru haqqında elə 
cazibədar bir dillə söhbət açdı ki, heyran qaldım. O, rus folk-
lor nümunələrini, çastuşkaları elə məharətlə ifa eləyirdi ki, 
bilmədiyim üçün sevmədiyim rus dilinə məndə məhəbbət 
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yarandı… Əhəd müəllimin saçları və səsi titrəyir, poetik par-
çalar bir-birini əvəz eləyirdi… 

 Ne kukuy, kukuşeçka, 
 Ne kukuy, qorbataə. 

     Teperğ ə udarniüa,  
 Teperğ ə boqataə… 

Atalar sözləri və onun qəribə şərhi… «V çujoy storo-
nuşke, rad svoey voronuşke»… Sonra tərcümə: «Qürbətdə 
vətənin qarğası da gözəldi»… Sonra «İqor polku haqqında 
dastan»ın şərhi. Sonra Pyotrun sözü: «Rusiya öz vəziyyə-
tinə görə xəstə adamı xatırladır, ona dəniz havası lazım-
dır»… Əhəd müəllim bu fikrin mahiyyətini elə gözəl şərh 
elədi ki, bədii sözün qüdrətinə heyran qaldıq… 

Sonra… Əhəd müəllim rus ədəbiyyatında sentimenta-
lizmdən söhbət açırdı. Karamzinin «Bədbəxt Liza» əsərinin 
həm məzmununu danışır, həm də onu özünəməxsus bir şi-
rinliklə təhlil edirdi… Əsərin məzmununu danışanda o, akt-
yora çevrilirdi. Əhəd müəllimin səsi qulağımda indi də səslə-
nir: 

«Qız ilə oğlan görüşə gəliblər. Qızın (Lizanın) qəlbi se-
vincdən əsir… Oğlan isə ona nə desə yaxşıdı? – Bax, gör 
mənim nə qəşəng ayaqqabılarım var…» 

Bu yerdə özümü saxlaya bilməyib bərkdən dedim: 
Heç hənanın yeridi… 
Əhəd müəllimin saçları titrədi, dodaqları səyridi, tunc 

sifətinə güclə seziləcək bir təbəssüm qondu. Yanıma gəlib 
mənə əl uzatdı və dedi: 

- Bu gündən dost oldum səninlə… 
Bax o gündən Əhəd müəllimlə mən dostlaşdıq… Onun 

mühazirələrini heyrətlə dinləyirdim, tənəffüslərdə arabir qısa 
söhbətlərə də macal tapırdıq… Səyahət silsiləsindən yazdı-
ğım «İki çay» şeirim çox xoşuna gəlmişdi. Şeirin ilk bəndin-
də Don çayının don vurmasından, Kürün dəlisovluğundan 
söhbət açılırdı. Son misraları isə belə idi: «İki roman düşür 
bu dəm yadıma. Birisi «Sakit Don», biri «Dəli Kür»… 



________________________________________  ƏƏhhəədd  yyaaşşaayyıırr 

 133

 İsmayıl Şıxlının «Dəli Kür» romanının müzakirəsi idi. 
Əhəd müəllim çox maraqlı bir məruzə ilə çıxış etdi. Sonra 
mən İsmayıl müəllimə həsr elədiyim şeiri oxudum. Zal məni 
alqışlayırdı. Əhəd müəllim rəyasət heyətində əlimi əlinə sı-
xıb məni təbrik eləyir, «öpürəm, öpürəm» deyirdi… Özümü 
möcüzəli bir diyarda hiss eləyirdim… 

Leninə həsr olunmuş şeir müsabiqəsi idi. Mən də öz 
yazımı oxudum. Müsabiqədən sonra tutqun sifətli Əhəd 
müəllim mənə dedi ki, dostum, bu gün yaxşı formada deyil-
din… 

Əhəd müəllim Radişşevdən, Puşkindən, Lermontov-
dan, Qoqoldan, Lev və Aleksey Tolstoylardan, Turgenev-
dən, Dostoyevskidən, Nekrasovdan, Qonçarovdan, Kuprin-
dən, Yesenindən, Mayakovskidən, Şoloxovdan…elə mə-
həbbətlə söhbət açır, onların əsərlərini elə məharətlə təhlil 
edirdi ki, sənətin gücü bizi ovsunlayırdı… Çox vaxt zəngin 
bayıra vurulmasından da xəbərimiz olmurdu… 

Əhəd müəllim bizdən qabaq oxuyan tələbələrin əsərlə-
rindən ibarət bir almanaxı tərtib və nəşr etdirmişdi. İkinci bir 
almanax çap etdirmək fikrinə düşmüşdü. Biz əsərlərimizi 
oxuyur, o isə dinləyir və seçirdi… 

Od var torpağımın hər zərrəsində, 
Çaşmaram, sərt daşı yandırsa belə, 
Yanmayan olmazdı yer kürəsində, 
Hər quru bir yaşı yandıra bilsə. 

Bu misralarla bitən şeirimə məşhur bir şairdən bir bənd 
epiqraf gətirmişdim. Əhəd müəllim dedi ki, epiqraf artıqdır, 
onu çıxart. Qələm dostlarım epiqrafın lazımlığını deyəndə, 
Əhəd müəllim əsəbiləşdi və dedi ki, nəyə deyirsiniz and 
içim, Rafiqin şeiri epiqraf gətirdiyi şairin şeirindən güclüdü… 

«Nə var nə yoxdu» şeirimi oxuyanda isə o, əməlli-başlı 
kövrəldi. Handan-hana özünə gəlib dedi ki, məni kövrəldən 
odur ki, gör bizim gəncliyimizi nələr narahat edir.  
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Əhəd müəllimin bizə inamı artmışdı. Deyirdi ki, Rafiqin 
bir neçə şeirini rektora – Şövqi Ağayevə oxuyub onu kövrəl-
dəcək, sonra almanaxın çapına qol çəkdirəcəyəm… 

Lakin təəssüf ki, Əhəd müəllim o almanaxı çap etdirə 
bilmədi. 

Həmişə mühazirə deməkdən, tələbələrlə ünsiyyətdən 
zövq alan Əhəd müəllim deyirdi ki, müəllimlik çox yaxşı işdi. 
Mühazirə deyən alim xoşbəxtdi, həmişə cavanların arasın-
dadı, arxivdə işləyən alimdən isə kif iyi gəlir… 

Xəlil Rza həmişə rus dilində olan sözlərin bizim dilimiz-
də qarşılığını axtarırdı. Yadımdadı ki, «Plyaj» sözünü ilk 
dəfə olaraq o, «çimərlik», «fortoçka» sözünü «nəfəslik» kimi 
işlətmişdi. Bir dəfə Əhəd müəllim ona dedi ki, Xəlil, boruları 
bir-birinə bağlayan «rezba-qayka» sözünü bizim dilimizdə 
necə işlətmək olar. Xəlil Rza nə qədər söz desə də, Əhəd 
müəllim onları bəyənmədi. Sonra gülümsünüb dedi: kürə-
bənd… 

Mənə tez-tez deyirdi ki, səni Yazıçılar İttifaqına üzv qə-
bul etdirəcəyəm…Bir zəmanəti İsmayıl Şıxlı verər, birini 
mən, birini də Antonyan (o vaxt o erməni ədəbiyyatı kafed-
rasının müdiri idi)… Lakin təəssüf ki, Əhəd müəllim mənim 
Yazıçılar İttifaqına qəbul olunduğum günü görə bilmədi. La-
kin qəribədi ki, onunla son görüşümüz Yazıçılar İttifaqının 
qabağında oldu. Bizim buraxılışdan doqquz nəfəri, o cümlə-
dən də məni institutu bitirəndən sonra ali məktəbdə saxla-
maq qərara alınmışdı. Lakin rektor dəyişdiyi üçün bizim ço-
xumuzu, o cümlədən də məni ali məktəbdə saxlamaqdan 
imtina eləmişdilər. Mən Sumqayıta gedib orta məktəbdə 
müəllim işləyirdim… Əhəd müəllim mənimlə xeyli söhbət 
elədi. Son sözü isə bu oldu: «APİ-nin rektoru sənin haqqın-
da çox ədalətsiz qərar qəbul elədi. Heç belə də hazırlıqlı 
kadrı əldən verərdilər?» 

Sonra təəssüf ki, Əhəd müəllimlə görüşə bilmədim. 
Vaxtsız əcəl onu bizdən ayırdı. Dostum Nizami Xudiyevlə 
qolumuza qara bağlayıb onun fəxri qarovulunda dayandıq, 
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son borcumuzu yerinə yetirdik. Evə qayıdanda Əhəd müəlli-
min ölümünə həsr olunmuş bir şeir yazıb 1973-cü ildə 
«Azərbaycan müəllimi» qəzetində çap etdirdim. 

Şair Cavad Cavadlı həmişə məni görəndə bu şeirin so-
nuncu beytini deyər. Əhəd müəllimi xatırlayardı… 

Yeri gəlmişkən onu da xatırladım ki, Əhəd müəllimin, 
İsmayıl Şıxlının, M.Təhmasibin mühazirə dəftərlərini indi də 
saxlayıram. Hər dəfə o dəftərləri vərəqləyəndə ömrümün 
ötən günləri gözlərimin qarşısında kino lenti kimi canlanır. 

Əhəd müəllimin ölümü münasibətilə çap olunan elegi-
yamdan sonra çoxlu məktub aldım. O məktubların müəllifləri 
təkcə mənim şeirimi tərifləməklə kifayətlənmir. Əhəd müəl-
lim haqqında ürək sözlərini yazırdı… O məktublardan bəzi 
xarakterik nümunələri oxucuların nəzərinə çatdırmaq istəyi-
rəm: 

«Hörmətli Rafiq müəllim! 
Əvvəla, salam! Şeirinizi oxudum. Bir az kövrəldim. Çox 

sağ olun, Rafiq müəllim. Bəlkə bu işi başqaları da görə bi-
lərdi. Sizin xidmətinizin üstünlüyü ondadır ki, hamını üstələ-
misiniz. Bununla da çox gözəl və nəcib bir iş görmüsünüz. 
Bəzi başabəla şairlərin «quru» misralarını oxuyub qan qa-
raltmaqdansa, bu cür şeirləri oxuyub, həyat kitabını vərəqlə-
mək daha xoşdur. Əhəd müəllim hamımızın dostu idi  

Hörmətlə: Heybət Məftun, Quba rayonu, dil-ədəbiyyat 
müəllimi, 12.12.1973-cü il. 

Əhəd müəllimə məhəbbətlə dolu olan başqa bir məktu-
bun isə məzmunu belə idi: 

«İnsan həyatında əlamətdar səhifələr çox olur. Ancaq 
1973-cü ilin yayı qrupumuzun tələbələri kimi mənim də hə-
yatımda bir səhifə deyil, ata qayğıkeşliyinə, səmimiyyət, ül-
vilik aləminə açılmış bir pəncərədir. Bəli, o əsl insanlıq mü-
cəssiməsi idi. Mən buna həyatın bir səhifəsi dedim? Xeyir, 
bu həyatın özü, əbədi bir ömürdür. 
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18 iyul… Son imtahan günü…Bizimlə xudahafizləşdi, 
vidalaşmadı. Simasında təbəssüm, gözlərində həmişəki nə-
hayətsizlik, «qismət olsa görüşənədək» kəlməsiylə… 

Qış sessiyasını səbirsizliklə gözləyirdim. O böyük alə-
min həsrəti, ümidiylə. Hətta onun qara haşiyəyə alınmış 
şəkli, sizin sevimli insan haqqında hüznlü nəğməniz də mə-
nim ümidimi qıra bilmədi… 

Rus ədəbiyyatı dərsidir. Mənə elə gəlir ki, o indi audito-
riyaya daxil olacaq, özü ilə öz dünyasını buraya köçürəcək. 
Ancaq başqa müəllimin «Mərhumun xatirəsinə bir dəqiqəlik 
sükut» sözləri mənim onun böyüklüyü qədər nəhayətsiz 
ümidimi iti bıçaq kimi kəsdi… 

O tez-tez qrupa müraciətlə deyərdi: «Əgər sizinlə ikinci 
dəfə görüşmək xoşbəxtliyi mənə nəsib olsa»… 

Əgər məndən soruşsaydılar ki, necə adam xoşbəxtdir? 
Onda Əhəd müəllimi nişan verərdim. Çünki onun idealı, 
onun dünyası əsl xoşbəxt adamın malik olduğu sərvətdir. 
Əsl xoşbəxtlik isə bu sərvətin sahibi olan qəlbə sahib ol-
maqdır. 

Bir də məncə elə adamlar xoşbəxtdirlər ki, onların 
özgə, hamının malik olmadığı dili olur. Bu cəhətdən rəssam 
qəlbinin ifadəçisi fırçaya, şair ilhamının şeiryyətinə qibtə edi-
rəm. 

Siz də xoşbəxtsiniz… Çünki ideal insana öz saf və ülvi 
duyğularınızdan əklil qoymağı bacarmısınız. Bu əklildə öl-
məz qəlbin, tələbələrinin qəlbində sönməz məşələ çevrilmiş 
qəlbin musiqisini, şeiriyyətini əbədiləşdirmisiniz… 

Dərin hörmətlə: Z.Şükürova. 07.03.1974 
…Mən həyatda Əhəd müəllim kimi cazibədar mühazirə 

oxuyan ikinci bir müəllim görməmişəm. Həmişə mühazirəyə 
hazırlaşanda Əhəd müəllimi xatırlayıram. Bu, mənim məsu-
liyyətimi və sənət eşqimi qat-qat artırır… 

Elə bir il olmur ki, tələbələrimə mühazirə deyəndə 
Əhəd müəllim haqqında onlara söhbət açmayım. Hərdən 
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onlara bu sevimli müəllim haqqında xatirələr də danışı-
ram… 

Bakının 111 saylı məktəbində ilk sınaq dərsimi yaxşı 
xatırlayıram. Dərsin mövzusu «Puşkinə qədərki rus ədəbiy-
yatı» idi… Uşaqlar da, dərsimdə olan müəllimlər də heyran-
lıqlarını gizlətmədilər. Məni çox təriflədilər… Tələbə yoldaş-
larım dedilər ki, elə bil Əhəd müəllim dərs keçirdi… Bu, mə-
nim müəllimliyimin ilk mükafatı idi… 

Hər il tələbələr arasında aparılan gizli sorğu zamanı 
«Ən yaxşı mühazirə oxuyan müəllim kimdir?» sualına ca-
vablarda mənə birincilik verilməsi sevincimi qat-qat artırır və 
heç kəs bilməsə də, öz-özümə həmişə düşünürəm ki, bu 
sevinci, bu qələbəni mənə bəxş eləyən müəllimlik etalonu 
kimi tanıdığım Əhəd Hüseynovdur…Allah ona qəni-qəni 
rəhmət eləsin! 
 
Rafiq Yusifoğlu, 

 şair, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Respublikası-
nın Əməkdar Mədəniyyət işçisi, «Qızıl qələm», 
«Vətən», «Araz», «İlin ən yaxşı kitabı» və s. müka-
fatların laureatı, «Göyərçin» jurnalının baş redak-
toru. 
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ƏHƏD HÜSEYNOV IŞIĞI 
 

İnsan yaşa dolduqca keçmiş günlərinə tez-tez qayıdır. 
Mənalı anları, əzizləri ilə keçirdiyi dəqiqələri, unudulmazla-
rını xatırlayır, təəssüf hissilə köks ötürür, heyfslənir, sonra 
da bəzi məqamları yada salmaqla təsəlli tapıb xəyallar ekra-
nını qapayır. Qapayır deyəndə ki, əslində bu qapamaq mü-
vəqqəti, şərtidir. Yeri gəldikcə hər şey yenidən təkrarlanır, 
yenidən canlanır… 

Xatirələrdə canlananlar çoxdur. Lap çox … Lakin bun-
ların içərisində insanın uşaqlıq aləmi və bir də təhsil illəri ilə 
bağlı olanları heç bir vaxt-vədə, sərhəd tanımır. İnsanla 
sanki yol yoldaşı olur. Son zamanlar mənim daha çox xatır-
ladığım nədənsə müəllimlərim olur. Nədənsə deməyim də 
heç yerinə düşmür. Nədənsəsi – zadı yoxdur. Səbəbi aydın-
dır: Bugünkü təhsil, dərs, müəllim-tələbə münasibəti mənim 
təhsil aldığım illəri, mənə dərs deyən müəllimləri bir örnək 
kimi xatırlamağa və xatırlatmağa kəskin ehtiyac hiss etdi-
rir… 

Xatıratı nümunə olan belə müəllimlərimdən İsmayıl 
Şıxlının, Əbdül Əzəl Dəmirçizadənin, Əhəd Hüseynovun, 
Kamal Qəhrəmanovun …portretləri ilk növbədə göz önünə 
gəlir. Bu pleyadanın sayını davam etdirmək də olar… Lakin 
mən bu gün Əhəd Hüseynovun – auditoriyada rus ədəbiy-
yatını tədris edən, əksər vaxtlarda «Gorun çatlasın, ay Mir-
zə Cəlil» deyib Molla Nəsrəddindən söhbət açan, ömrünün 
son dəqiqələrinə qədər tələbə sevgisi ilə nəfəs alan müəlli-
mimin unudulmaz xatirəsindən söz açacağam. 

Əhəd müəllimlə bağlı xatirələrimi iki mərhələyə ayır-
maq olar. Bunlardan birincisi filologiya fakültəsində təhsil al-
dığım illərin (1965-69) müəllim-tələbə münasibətlərini çözə-
ləyir, ikincisi isə Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının təşəbbüsü ilə 
yaranan «Rus və Xarici ölkələr ədəbiyyatı tarixi» kafedra-
sında birlikdə çalışdığımız anları əhatə edir: o, kafedranın 
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nüfuzlu dosenti, mən isə dissertant-laborant kimi… Əvvəlcə 
tələbəlik illərindən başlayım. 

1965-66-cı tədris ili idi, birinci kursda oxuyurdum. Birin-
ci kursda rus ədəbiyyatı tədris edilmədiyindən Əhəd müəl-
limlə tanışlığımın başlanğıcı qiyabi formada oldu. Yataqxa-
nada üçüncü kurs tələbələri ilə bir otaqda qalırdım. Onlar 
hər gün Əhəd müəllimdən ağız dolusu danışır, onun müha-
zirədə dediklərini təhlil edir, hətta mübahisələr də baş verir-
di. Məndə bu müəllimi dinləmək marağı getdikcə güclənirdi. 
Nəhayət ikinci kursda o, bizə dərs deməyə başladı. Mən 
onu zahiri görünüşünə görə çox ciddi, sərt təbiətli sanırdım. 
Əhəd müəllim qarabuğdayı, tunc rəngli ortaboy idi. Alnına 
tökülən bir qədər çallaşmış qıvırcıq saçları, işıqlı gözləri, iri 
həbəşi dodaqları… mənə möhtəşəm Otellonu xatırladırdı. 
Lakin o danışmağa başlayanda bu təsəvvürüm alt-üst oldu. 
Bircə anın içərisində sərt görkəmi duruldu, çox incə müla-
yim bir səslə oxunan mühazirə məni özünə cəlb etdi…uydu-
ğum xəyallar səltənətindən ayrılıb Əhəd Hüseynovun yarat-
dığı «səltənətə düşdüm»… 

Yuxarıda xatırlatdığım müəllimlərimin hər birinin özü-
nəməxsus dəsti-xətti, üslubu vardı. Ziyalı-müəllim şəxsiyyə-
tindən ünvan verən üslubu! Əhəd müəllimin özünəməxsus 
üslubu həmkarlarından fərqlənməklə yanaşı, zəngin çaları 
ilə də seçilirdi. Əhəd müəllim dediyi dərsin, oxuduğu müha-
zirənin məzmununa və ideyasına uyğun üslubda ahəngdar 
danışırdı. O, Lev Tolstoyun həyatından danışarkən sanki tə-
ləbənin əlindən tutub Yasnaya Polyananı gəzdirirdi, gah Pe-
terburq salonlarını dolaşırdıq, Nataşa Rostovanın, Anna Ka-
reninanın həyəcanları ilə yaşayırdıq, gah da Borodino dö-
yüşlərində yerə yıxılmış Andrey Bolkonskinin ucaltdığı bay-
rağı Napoleonla birgə seyr edirdik… 

Bir də görürdün, Qafqazı dolaşırdıq, araba təkərləri al-
tında əzilsə də, təslim olmayıb öz təravətini qoruyan ayıpən-
cəsi ilə Hacı Muradın xarakterindəki mənalı bənzəyiş haq-
qında düşüncələrə dalırdıq… Çatskinin, Oneginin, Peçori-
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nin, Rudinin «artıq adamlara» çevrilməsi bizi də təəssüf his-
si keçirməyə məcbur edirdi… 

Dərsdə son dərəcə sadə, səmimi və tələbəyə həssas 
idi. O bizə dərs dediyi illərdə təhsildə hələ humanistləşdirmə 
prinsipindən söhbət getmirdi. Buna baxmayaraq, onun dərs-
ləri interaktiv səpgidə, səmimi tələbə-müəllim münasibəti 
şəraitində keçirdi. Yadımdadır, bir dəfə seminarda A.P.Çe-
xovun «6 nömrəli palata»sını izah edirdi. Diqqətlə qulaq 
asırdıq. Elə danışırdı ki, bizi vahiməli soyuq bir hiss bürü-
müşdü. Nə sezdisə, qəflətən kimsəyə baxmadan amiranə: 
«Mənə diqqətlə zillənən bir cüt ağıllı, düşüncəli gözlərin sa-
hibi gəlsin dərsi danışmağa!»- dedi. Hamı bir-birinin üzünə 
baxdı. Bir anlıq otağa sükut çökdü. Qəfil mənə baxıb: «Sə-
ninləyəm, Ramin! Gəl dərsimizi danış?!» Özümü toplayıb 
irəli çıxdım, boğazımı arıtlayıb bir qədər də şəstlə danış-
mağa başladım… 

Hərəni bir cür dilləndirirdi, hər tələbənin qəlbində bir 
«Əhəd Hüseynov işığı» yandırırdı. Tənəffüs zamanı müəl-
limlər otağına getməzdi. Oğlanların qoluna girib koridorda 
gəzişərdi. Tələbələrin, xüsusən də qızların salamlarını incə 
bir təbəssümlə alıb ürəyə yatan bir kompliment-zarafatla 
qəlblərə işıq paylayardı. 

İnandığı tələbə ilə yaxın ünsiyyət saxlayırdı. Bir gün 
koridorda fikirli-fikirli addımladığını görüb yanaşdım, salam 
verib: «Əhəd müəllim, necəsiniz? – deyə soruşdum. Yarı 
əsəbi, yarı istehzalı: «Necə olacağam, ay Ramin, sən bu 
Kamal müəllimi görürsən, dünən qızıma imtahanda bir üç 
yazıb, axşam da zəng vurub məni təbrik edir. Belə də yol-
daşlıq olar?!» -deyib məzəmmətlə qımışdı. 

O da yadımdadır ki, 1967-ci ildə fars dili müəllimlərimiz 
Rza Tofiqi və Əsəd Yəqubinin rəhbərliyi ilə «Ölülər» əsərini 
fars dilində tamaşaya hazırlayırdıq. Məşqlərdə Əhəd müəl-
lim də iştirak edərək öz məsləhətlərini verir, bizi daha da hə-
vəsləndirirdi. Uğurlu təcəssüm tapan tamaşada ən çox sevi-
nən və bizi təbrik edən də Əhəd müəllim oldu. Axı, Əhəd 
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Hüseynovun doktorluq dissertasiyasının tədqiqat obyekti 
Cəlil Məmmədquluzadə idi. O, rus ədəbiyyatından dərs 
aparmasına baxmayaraq C.Məmmədquluzadənin vurğunu 
idi, «Ezop manerası», «Molla Nəsrəddin»in felyeton üslubu 
ilə danışmağı xoşlardı. 

Əhəd müəllimlə yaxınlığımın ikinci mərhələsi zaman 
etibarı ilə qısa (cəmi bircə il), lakin mənalı, ağrılı və unudul-
maz oldu. Mənim kafedraya işə götürülməyimdə Əhəd Hü-
seynovun da rolu unudulmazdır. Heç yadımdan çıxmaz. İs-
mayıl müəllimə xahişlər çox olurdu. Əksəriyyəti də nüfuzlu 
ünvanlardan… O, isə təkidlə bildirirdi ki, tanıdığım, bəyəndi-
yim tələbəmi işə götürəcəyəm. Bir dəfə Əhəd müəllim məni 
göstərib dedi: «Ay İsmayıl müəllim, elə bizim bu Ramini 
götür. Tələbəmiz olub, adlı təqaüdlə oxuyub. Həm kafedra-
nın işini görər, həm də birimizin işi olanda dərsimizi əvəz 
edər». Bu sözlərin deyildiyi zaman mən sanki göyün yeddin-
ci qatına yüksəlmişdim… Bəli işə başladım, Əhəd müəllimin 
rus ədəbiyyatından, İsmayıl Şıxlının xarici ədəbiyyatdan se-
minarlarını apardım, imtahanlarında assistentlik etdim, açıq 
dərslərini dinlədim, rəsmi və qeyri-rəsmi məclislərdə iştirak 
etdim… Lakin az müddətdən sonra … 

…Bəli, cəmi bir il sonra isə mən qəhərli-qəhərli onun 
dərslərini aparmalı oldum. Dərsləri boş keçirdi. Dekanlıqdan 
göstəriş verdilər ki, dərslər deyilməlidir. Mənə həvalə elədi-
lər. Əvvəlcə qəti etiraz etdim. Kafedra müdiri İsmayıl Şıxlı 
səbəbini bildiyi üçün yanına çağırıb bildirdi ki, Ramin, səni 
başa düşürük. Əhəd müəllimin itgisi bizi də göynədir. O, ha-
mımızın əzizidir… Onun dərsləri… Mən ağlaya-ağlaya onun 
sözünü kəsib: 

- Ay İsmayıl müəllim, axı, mən onun dərslərini işi olan-
da müvəqqəti aparmağa söz vermişdim, onu əvəz etməyə 
yox. Əhəd müəllimdən sonra onun auditoriyasına girmək, 
onu əvəz etmək, bu inanılası şeydirmi, bu dözüləsidir-
mi?!..». 
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Bu dəfə İsmayıl müəllim qəhərlənərək dilləndi: 
«Ramin, Əhəd müəllimin ruhu şad olmaq üçün onun dərs-
ləri boş keçməməlidir, get, bala, hələlik dərsi yola ver, görək 
başımıza nə çarə qılırıq». Mən İsmayıl müəllimi ilk dəfə ağ-
layan gördüm və özümü ələ alıb ciddiləşdim… 

…İnsan itgisi, ölüm xəbəri ağır olur. Əhəd müəllimin 
ölümü çox sarsıdıcı idi. O anları xatırlayanda indi də müəm-
malar içində qovruluram… Bir gün dekan məni çağırıb bil-
dirdi ki, İsmayıl müəllim ezamiyyətdə olduğu üçün sən get 
gör rektor nə deyir. Həyəcanlı rektorun qəbuluna yollandım. 
Həşim müəllim qısaca dedi: Əhəd müəllim xəstələnib, get 
onların evinə, gör nə kömək lazımdır». 

Mən təşviş içərisində cəld evlərinə üz tutdum. Nə gör-
səm yaxşıdır? Mənzillərinin qapısı açıq, qızlar xısın-xısın 
gizlicə ağlayır, özü isə içəri otaqda çarpayıda uzanıb. Məni 
görən kimi, dikəlmək istədi. Yanındakı adam tərpənməyə 
qoymadı. Gülə-gülə başladı zarafata: « Görürsən, ay 
Ramin, məni, adə, mənim kimi nəri, pələngi salıblar qəfəsə. 
Qoymurlar tərpənməyə. Deyirlər ki, olmaz, xəstəsən! Deyi-
rəm, xəstəyəm, qoyun məni leçkomissiyanın xəstəxana-
sına. Axı, mənə palata xalatı çox yaraşır…» Nəfəsi təngidi. 
Kimsə mənə işarə elədi ki, danışdırmaq olmaz. Mən rekto-
run salamlarını və təklifini çatdırmağa imkan tapdım və çıx-
dım. Dəhlizdə qızı Zərnurə xanımı için-için ağlayan görüb 
ürək-dirək vermək istədim. O, isə qovrula-qovrula: «Özünün 
heç xəbəri yoxdur. «Geniş infarktdır». Ürəyi bütünlüklə qan 
içərisindədir»- deyib hönkürdü. Mən özümü itirdim, ağır ad-
dımlarla instituta gəldim, rektor otağında yox idi, vəziyyəti 
köməkçisinə danışıb kafedraya yollandım. Səhər də ağrısı 
indi də göynədən bu ağır xəbər gəldi… 

Bütün varlığı ilə insanlara, sənətə, ədəbiyyata bağlı 
olan bir insan getdi. 

Yüksək estetik zövqü, ədəbi-nəzəri biliyi, zəngin mü-
taliəsi və geniş erudisiyası ilə həmkarlarını heyrətdə qoyan, 
sənətdə ənənə və novatorluğu, klassika ilə müasirliyi vəh-
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dətdə duyub qiymətləndirən obyektiv və prinsipial bir tənqid-
çini qəflətən itirdik. Fəqət Əhəd müəllimin həmişə yanar zə-
kası, odlu bir eşqlə vuran qəlbi neçə-neçə tələbəsinin varlı-
ğında şölələndi, əbədi mayaka çevrilərək sənət yollarına nur 
çilədi. Bu işıq – Əhəd Hüseynov işığı indi də yanır, və hə-
mişə yanacaq da!  
 
İmza:  

Bu işığa tapınanlardan:  Ramin Muxtaroğlu 
 

23 mart 2006-cı il 
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ZƏR QƏDRİNİ ZƏRGƏR BILƏR 
 

Çoxdanın söhbətidir. Unudulmaz müəllimim Əhəd Hü-
seynova həsr edilən anma məclisində çıxış üçün mənə söz 
verildi. Kürsünün arxasına keçəndə nitqim tutuldu. Belə və-
ziyyətə düşdüyüm həyatımda ilk dəfə idi. Beynimdə qayna-
şan fikirləri özümdən başqa heç kəs başa düşə bilməzdi; 
sanki bəstəboy NƏHƏNG Əhəd Hüseynov qarşımda da-
yanmışdı, nüfuzlu gözlərini mənə dikərək: «Hə, danış, gö-
rüm nə deyəcəksən…» söyləyirdi. 

Onun qarşısında onun haqqında danışmaqmı olardı? 
Bunun öhdəsindən o vaxt gələ bilmədim. Deyə bilmə-

dim ki, Əhəd Hüseynov zərif, incə hissləri, yüksək bədii zöv-
qü ilə biz gənclərin qəlbinə hakim kəsilmişdi. Deyə bilmədim 
ki, onun zahirən sakit, təmkinli danışığı qəlbimizdə ən lətif 
duyğuların baş qaldırmasına səbəb olmuşdur. Onu da deyə 
bilmədim ki, Əhəd Hüseynovun sirli, sehirli nitqi bizi hər mü-
hazirədə söz sənətinin gözəllik aləminə aparırdı. Elə bir 
aləmə ki, insan orada zənginləşirdi, kamilləşirdi, xırda hiss-
lərdən qaçaq düşürdü.  

Çıxışımda dinləyicilərə onu da çatdıra bilmədim ki, 
Əhəd Hüseynovun müəllimliyi bizim üçün yeni, görünməmiş 
bir hadisə idi. Auditoriyalarda eşitməyə adət etdiyimiz quru 
rəqəmlərin çoxluğu, gərəksiz faktların bolluğu onun mühazi-
rələrində özünə yer tapa bilməzdi. 

Hər dərsi bədii-estetik kamilliyə, bütövlüyə malik olan 
sənət əsəri idi. Puşkinin, Lermontovun, Tolstoyun, Şoloxo-
vun və b. bədii düşüncələrindəki ən incə məqamları belə 
görən, duyan həssas müəllimimiz bizi öz hisslərinə ortaq 
çıxmağa şövq edə bilirdi. Biz onunla birlikdə sevinir, həyə-
canlanır, kədərlənirdik… 

Doğma ədəbiyyatımızı tədris etmədiyinə təəssüflənir-
dik. İlahi, yad millətin sənət dünyasına bizi necə də qovuş-
durmuşdu! 
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Peçorin, Qriqori Melexov, Davıdov və onlarla digər 
ədəbi qəhrəmanlar bizə doğma adamlar qədər yaxın olmuş-
dular. 

 Bu, müəllimlərimizin uğuru, qələbəsi, sənətinin kamil-
liyi demək idi.  

Onun yaşamaq, yaratmaq ehtirası ilə çırpındığını açıq-
aşkar hiss edirdik. Lakin onu da hiss edirdik ki, gözlərində 
heç vaxt itməyən, qeyb olmayan nisgil də var. Göz qapaqla-
rının kənarındakı nazik qırışlar bu nisgilə kədər də qatırdı… 

Deyirlər ki, əhvallar keçici olur. Amma Əhəd Hüseyno-
vun bəzən tutqunluğu, kədərli ovqatı bizə tamamilə fərqli tə-
sir bağışlayırdı; biz daha diqqətli olur, onun tutqunluğunun, 
kədərinin arxasında böyük mənalar dayandığını güman 
edirdik.  

Tələbələr onu sevirdilər. Mütaliəyə ciddi meyli olmayan 
tələbə yoldaşlarım da ona böyük rəğbət bəsləyir, hörmətini 
gətirirdilər və bu məqamda müdriklərin «Zər qədrini zərgər 
bilər» kəlmələri mənə bir az solğun görünür. Axı mənim 
müəllimimi təkcə zərgər timsalında olanlar yox, hamı sevir 
və qiymətləndirirdi. 

Bir də onu deməyə bilmirəm ki, keçən əsrin 60-cı illə-
rindən bu günə kimi minnətdarlıq və hörmətlə xatırladığım 
müəllimlərimdən birincisi elə Əhəd Hüseynov olmuşdur.  
 

       Soltan Hüseynoğlu  
Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası 
             kafedrasının dosenti 
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MÜƏLLİM, ƏDƏBİYYATŞÜNAS–TƏNQİDÇİ 
 

XX əsr Azərbaycan əbədi tənqidinin inkişafında, tərəq-
qisində, təbliğində ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi Əhəd Hü-
seynovun xidmətləri böyük təşəkkürlük və minnətdarlıq duy-
ğusu ilə daim xatırlanır. Onun Mir Cəlalın hekayələrinə, Cəlil 
Məmmədquluzadə publisistikasının sənətkarlarlıq xüsusiy-
yətlərinə həsr edilmiş silsilə tədqiqat əsərləri, ayrı-ayrı sə-
nətkarlar barədə qələmə aldığı portret – oçerk və məqalələr 
bu gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. 

İstedadlı və cəsarətli tənqidçi kimi ədəbi-elmi ictimaiy-
yətdə böyük nüfuz qazanmış Əhəd Hüseynov eyni zaman-
da böyük hərflərlə yazılan İNSAN, MÜƏLLİM idi… və Əhəd 
müəllim yüzlərcə dərs dediyi tələbələrinin qəlbində özünün 
əbədi heykəlini qurub… Məna dolu baxışları, çevik təfək-
kürü, hazırcavablığı, sadəliyi, mənəvi paklığı, xeyirxahlığı ilə 
fərqlənən Əhəd müəllim çoxsaylı tələbələrinin qəlbində 
əbədi məskən salıb… 

Bir yazımda göstərdiyim kimi («Həmişəyaşar poe-
ziya»-A.Ə.) Əhəd müəllim bizə rus ədəbiyyatından mühazi-
rələr oxuyardı. O, rus ədəbiyyatından oxuduğu mühazirələr-
də göstərdiyi poetik nümunələrin bir çoxuna M. Füzuli, 
M.P.Vaqif, S.Vurğun, Ə.Kərim və b. şerlərinə də xüsusi yer 
verərdi. Fevral ayı idi. Qış tətilindən təzəcə qayıtmışdıq. 
«Yevgeni Onegin»i (A.S.Puşkin) keçirdik. Bizimlə Sevda 
adlı bir qız oxuyurdu. Onu bir kolxoz sədrinin qızına nişanla-
mışdılar. Amma Sevdanı imkansız, nimdaş geyim-keçimli 
«H» adlı bir tələbə yoldaşımız istəyirdi. Və bunu hamımızla 
yanaşı Əhəd müəllim də bilirdi. 

Əhəd müəllim mühazirənin şirin yerində birdən Əli Kə-
rimin bu misralarını özünəməxsus tərzdə: 

Mənsə səni sevirəm (Əlini «H»-ya uzadaraq –A.Ə.) 
Susuzluğun od vurub, köz kimi yandırdığı dodaq su 

sevən kimi. O, isə səni sevir (Əlini qapıdan o tərəfi göstərir 
–A.Ə.): 
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Rahatca bardaş qurub,  
Kabab üstdən sərin su 
Pis olmaz deyən kimi 

Elə bunu demişdi ki, Sevda hönkürdü. Barmağındakı 
üzüyü çıxarıb yerə atdı. Və Əhəd müəllimin o parlaq müha-
zirəsi bir ailə xoşbəxtliyinin təməlini qoydu. 

Ruhun şad olsun, Əhəd müəllim! 
 

 Dos. Akif Əliyev 
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ƏBƏDİYAŞAR ALIM 
 

Bu alim Əhəd Hüseynovdur. ADPU-nun Azərbaycan 
ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Əhəd Hüseynov həmişəya-
şarlıq zirvəsini özü fəth etmişdi. Əhəd müəllim istedadlı, 
yüksək bədii təfəkkürə malik ədəbiyyatşünas, tənqidçi - 
publisist, mədəni, xeyirxah, alicənab alim idi. O, böyük bir 
ailənin başçısı, qayğıkeş həyat yoldaşı, övladlarının hər bi-
rinə ali təhsil verən, yüksək elmi səviyyəli alim idi. Əhəd 
müəllim böyük nüfuz sahibi idi, bu keyfiyyəti o özü qazan-
mışdı. Onun həyatından bir neçə xatirə söyləmək istərdim. 

ADU-nun bir nəfər aliminin bizim kafedrada doktorluq 
dissertasiyası müzakirə olunurdu. Akademik F.Qasımzadə-
nin rəhbəri olduğu həmin kafedranın bir nəfər üzvü ağzın-
dan od püskürən, ilan zəhərli nitqi ilə ətrafa alov saçırdı. 
Elmi işin sahibi rəng verib, rəng alırdı. Bu məqamda Əhəd 
müəllim kafedraya daxil oldu, onun gəlişi ilə kafedrada qala-
nan odlu ocağın üstünə elə bil ki, su səpələndi, qonaq - ali-
min rəngi özünə gəldi, elmi iş qəbul olundu. 

İkinci bir xatirə: Bir gün Əhəd müəllim akad. Feyzulla 
Qasımzadəyə müraciətlə: « Ay Mirzə, Siz nə üçün kafedra-
mızın iki qadınını gözümçıxdıya salmısınız? Onların hər ikisi 
öz biliklərini tələbələrə çox gözəl çatdıra bilirlər». Bir lətifə 
söyləyim: fil gur axan çayın o biri sahilinə keçmək istərkən 
bir əqrəb filə deyir: - Məni də o sahilə keçir. Filin belində 
oturan əqrəb suyun gur yerində fili bərk sancır. Fil əqrəbi bu 
sahildə yerə qoyub soruşur: - Sən nə üçün belə elədin, 
məni sancdın, mən ki, səni sahilə keçirdim? Əqrəb belə 
deyir:-«Bu mənim vərdişimdir». Bu sözləri dedikdən sonra 
gülümsədi, durdu getdi. Mən gördüm ki, o Əhəd müəllimdən 
zərrə qədər incimədi. 

Daha bir xatirə. Dedilər ki, Əhəd müəllim ağır xəstələ-
nib. Hamımız göz yaşları içərisində qapılarına getdik, bizi 
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içəri buraxmadılar. Həkim dedi ki, bu gecədən sağ çıxsa, 
Əhəd müəllim yaşayacaq. O gecəni səbirsizliklə gözlədik, 
lakin əzrayıl öz işini görmüşdü. 

Akad. F.Qasımzadə bu alimin ölümündən çox sarsıldı 
və dedi: «Əhəd qalsaydı, kafedra müdiri olacaqdı. Deməli, 
prof.F.Qasımzadə öz yerində Əhəd müəllimi görmək arzu-
sundaymış». 

Hörmətli Oxucu! Əhəd müəllim Mirzə Cəlil haqqında 
doktorluq işini tamamlamışdı, lakin bəhrəsini görə bilmədi. 
Bir təsəllimiz var: onun qədirbilən ziyalı övladları bu əsəri 
nəşr etdirdilər. 

Hörmətli alim! Sizin haqqınızda çox yazmaq lazımdır. 
Mən isə Sizin ruhunuzu şad etmək üçün hər gün qazana 
duz salıram. Əlimdən gələn budur. Allah Sizə qəni-qəni rəh-
mət eləsin. 

 
 Sizinlə bir kafedrada çalışan  
 p.e.n. Ş.Ömərova  
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ƏZİZİM, CANIM-CİYƏRİM ANA! 
 

Artıq bir il olar ki, sənin üzünü görmürəm, səsini eşitmi-
rəm, Mehriban baxışını, isti nəfəsini duymuram. Bu barədə 
günahkarı axtarmaq lazım deyil, əsl günahkar mənəm. Sar-
vana gəlib – gedənlər hərəsi bir xəbər gətirir. Biri deyir ki, 
Xanım xala, vallah, lap dəf kimidir. (Allaha çox şükür, qoy 
biz əziz anamızın sağlamlığı, gümrahlığı ilə həmişə fəxr 
edək). Birisi deyir ki, balkonun məhəccərinə söykənmişdi. 
Kefini soruşmaq istədim. Amma qorxdum ki, onu vaxtaşırı 
axtarmadığıma görə məni məzəmmət etsin. Məmləkət bala 
da belə bir xəbər gətirdi ki, Xanım xala dedi ki, a bala, deyir-
lər Bakıda Əhəd adlı bir müəllim var, məni onunla tanış 
edərsənmi? 

Bu sözlər mənə çox ağır təsir elədi. Gözlərim yaşardı. 
Uzun illər boyu, xüsusən binəva, günahsız atamızın bizi tərk 
edib getdiyi zamandan sən kirpiklərinlə od götürüb bizi bö-
yütdün, əlimiz çörəyə çatdı. Bu zəhmətlərin əvəzində bizdən 
demək olar ki, elə bir xeyir, zəhmət görmədin. Analara ömür 
qurban, onlar xeyir gözləsələr də dillərinə gətirmirlər. 

Yadındadırmı, əziz ana, ağam rəhmətlik həmişə deyər-
di ki, mən heç, amma qiyamətə kimi ananızı çiyinlərinizdə 
gəzdirsəniz, yenə onun zəhmətindən çıxa bilməzsiniz. Ata-
mın doğma, əziz xatirələri bizdən uzaqlaşdıqca bu sözlər, 
onun sözləri daha təsirli görünür, ürəyə od salır. 

Anacan, bilirsən indi, bayramqabağı, bu əziz günlərdə 
səni nə qədər görmək istəyirik. Nigar bala (Mənim nakam 
bacımın adını daşıyan qız) səni yuxuda görür, ağlayır, bizi 
də ağladır. Nə olar ki, bir neçə vaxta (heç olmasa bir aylığa) 
nəvələrinin yanına gəl. Aygün nənəni şəkilli kitablarda axta-
randa, bilirsən mənə nə qədər ağır gəlir. 

Aydın bala gəlmişdi. Bu günlərdə Nəfisə bala ilə Mosk-
vaya yola düşür. Balaca Yusif Əliyar babasının yanında 
qalır. Bu aralıq qriplə xəstələnmişdim. Məni bərk silkələdi. 
İndi yaxşıyam. 
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Qardaşın qızı Ülkər də yaxşıdır, uşaqlar da. Sənin öm-
rünə dua edirlər. Bizim Vahid balanın yolunu gözləyirik. 
Görək, səndən nə xəbər gətirəcək? Amma sənin yolunu ha-
mıdan çox gözləyirik. Lalə bacıya, Nura bacıya, Həmayıl 
bacıya, Zəhra bacıya, Dursuna, Yaşara, Telmana, vəfasız 
Ənvər əmi oğluna, Əli dayı oğluna, Məmmədhəsən, İsmayıl 
əmioğluna, Əmirxana və s. səmimi salamlar. 

Hamının salamları var. Səni bağrıma basıb bərk-bərk 
öpürəm. Ana ürəyi, xüsusən mənim anamın ürəyi çox ge-
nişdir. – Günahlarımızı bağışlayar. 

 
 Hörmətlə oğlun. 
Bakı 09.02.1962-ci il 
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ƏZIZ ÜLKƏR XALA, MAHNURƏ, ZƏRNURƏ, 
ZƏRİFƏ, RƏNA, NIGAR, SƏHƏR VƏ AYGÜN! 

 
Əziz, hörmətli, qayğıkeş, nurani, ümumiyyətlə, bütün 

insanlıq keyfiyyətlərini özündə cəmləmiş bir insanın vaxtsız 
vəfatının məni necə sarsıtdığını, orada iştirak edə bilmədi-
yim üçün nə qədər əzab çəkdiyimi, sizin ağır dərdinizin mə-
nim üçün də eyni dərəcədə ağır olduğunu və nisbətən ürə-
yimi boşaltmaq, əsəblərimi gərginlikdən xilas etmək məqsə-
dilə bu məktubu göz yaşları içərisində yazmağı qərara 
aldım. Axı, insan nə qədər möhkəm iradəyə malik olsa da, 
dərdini heç olmasa bir nəfərin bilməsini istəyir. 

Çalışdım ki, hisslərimi cilovlayıb təsəlli xarakterli bir 
məktub yazam. Ancaq, deyəsən, həmişə qəlbimin tələbilə 
hərəkət etdiyim üçün və ürəkdən gəlməyən sözü danışmağı 
bacarmadığım kimi hisslərimi də büruzə verməməyi bacar-
mayacağam. 

Doğrudan, o nurani insandan bizə ancaq kədərli xati-
rələrdən başqa heç nə qalmamışdır? Heç cür inama bilmi-
rəm. Ağlayıram… O insan haqqında xatirələr danışıram və 
bunların kimə aid olduğunu bilə-bilə yenə də inanmıram. 

Doğrudanmı bir daha o gözəl insanı görməyəcək, 
onun qayğıkeşliyinin şahidi olmayacağıq, onun səsini eşit-
məyəcəyik–sualları ilə özümə yanaşarkən, hər dəfə bu kə-
dərli hadisə öz acgözlüyü ilə adama mənəvi işgəncələr verir 
və dünyada özün üçün ən hörmətli, çox əziz bir insanı itirdi-
yini təkrar hiss edirsən. 

Deməli, biz ancaq o dəqiqələrin bir də heç vaxt qayıt-
mayacaq xatirələri ilə qalacağıq. Ətrafdakı şeylərin hamı-
sına biganə olmuşam, sanıram ki, institut dağılıb, Bakı boş-
dur və bir daha bundan sonra institutun fəaliyyət göstər-
məyə haqqı yoxdur, çünki o gözəl bir insan itirib.  

Deyəsən hisslərimin qəliz, anlaşılmaz gərginliyinə, 
əsarətinə, köləliyinə qapılıram? Yox! Əksinə, sözlər hisslə-
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rimi ifadə etməkdə azlıq edir. Yəqin ki, özünüz məni duyur, 
nə demək istədiklərimi hiss edirsiniz. 

Kədər doğuran bu hadisənin səbəbkarının adını yaz-
mağa əlim gəlmədiyi üçün və inanmadığım üçün yaza bilmi-
rəm. Axı, ölüm ona yaraşmırdı. Görəsən o gözəl insanmı 
vəfasız olub hamımızı kədərlərimizlə, qüssələrimizlə, xatirə-
lərimizlə tək qoyub getdi, yoxsa həyat vəfasız olduğu üçün-
mü onu tərk etdi? 

Kaş həyat inkişafda olmayaydı, durğunluq hökm sü-
rəydi və biz o gözəl insanın avqustun 5-də ad gününü qeyd 
edərkən keçirdiyimiz hisslərlə sadəcə olaraq yaşayaydıq, in-
kişaf etməyəydik. Eh! Bunlar ancaq xoş xəyallardır. 

Adam hər an Əhəd dayı ilə danışmağa, onun qayğı-
larını hiss etməyə və eyni zamanda ona qayğı göstərməyə 
böyük ehtiyac hiss edir. Çox təəssüf ki, bu ehtiyacımız ödə-
nilə bilmir. 

O nurani insanın hətta gülüşündə, zarafatlarında da 
şərvaxt bir ağılın hökm sürdüyü duyulurdu… 

İlahi, görəsən xəbərləri nə üçün indiki zamanda deyil, 
keçmiş zamanda işlədirəm? 

«Sevda bala, bir çay dəmləsən içək», «Ənvər müəl-
lim güləndə başını yuxarı qaldırır və gözləri xırda olduğu 
üçün yumulur» və s. səsləri qulağımda, nurani sifəti, özünə-
məxsus yerişi gözlərimdədir. Heç olmasa adam öz hisslərini 
qələmlə dəqiqliyi ilə ifadə edə biləydi. 

Rəna, yadındadırmı mən yayda axırıncı dəfə diplo-
mumu almaq üçün Bakıya gəlmişdim? Bura yola düşən 
günü sizinlə görüşməyə gəlmişdim. Əhəd dayı evdə yox idi. 
Xeyli gözlədim, gəlmədi. Sən məni küçə qapısından ötürən-
də ayaq saxlayıb bir-iki kəlmə söhbət edirdik ki, Əhəd dayı 
gəldi. Görüşdük…xoş zarafatlarından da qalmadı. Yaxşı ki, 
gəldi. Yoxsa axırıncı dəfə görüşməməyim də mənə bir dərd 
olardı. 

Deyirlər: «Dünyada elə həyat sür ki, sən həyatdan 
köçəndə, hamı ağlasın, sən gül». Doğrudur. Əhəd dayı hə-
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yatdan köçməli deyildi, bu ona yaraşmırdı. Ancaq o bu cür 
gülməyə layiq gözəl bir insan idi, ona görə ki, bütün insanla-
rın hörmətini qazanmaq bacarığına malik idi və hamı onun 
üçün ağlayır. Məhz o deyilən həmin mənada həyat sürmüş-
dür. 

Adam var stola yaraşıqdır, adam var – stol ona yara-
şıqdır. O gözəl insan stola yaraşıq bir adam idi. 

Ölüm – qarşısıalınmaz, labüd bir gerçəklik olduğu 
üçün ondan kənar qaçmaq, özündən qaçıb gizlənmək qədər 
çətindir. Elə bil ki, təbiət bizə ən böyük kədərə düçar olduq-
da belə əbədi borcumuzun yaşamaq olduğu haqqındakı qa-
nunu yerinə yetirmək hökmünü verir. Bir də bu dünyada hər 
kəsin yaşamağa, həyatdan daha çox şey götürməyə haqlı 
olması tamamilə qanunidir. 

Əzizlərim, sizə mümkün qədər toxdaqlıqla deyirəm 
ki, həyat vəfasız olduğu üçün ona qarşı hücumçu olun. 

Sizinlə kədərinizi bölmək üçün bu yaxınlarda sizi gör-
mək arzusu ilə yaşayıram. 

O gözəl insan tək sizdən yox, hamıdan getdi, çünki o 
buna layiq insan idi. Allah o gözəl, nurani, ipək təbiətli in-
sana rəhmət eləsin. Sağ olun. Son qəminiz olsun. 

Öpürəm sizi bərk-bərk.  
 

 Hörmətlə: sizin Sevda 
 Marneuli şəhəri  
 11.09.1973  
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ƏHƏD! 
 

 Mühazirəniz rəsmi, plan doldurmaq üçün qoyulan adi 
mühazirələrdən deyil, o bütün sənətlərdə olan şedevrlər 
kimi elmi, bədii söhbətlər şedevri oldu. O Sizin nəcabət, in-
saniyyət, həssaslıq, incə duyğular, böyük istedad, qabiliy-
yət… xəzinəsi olan başınızın adi şüalarından biridir. 
 Əhəd! Get-gedə mən Sizin bir sıra ülvi, təkraredilməz, 
nadir xüsusiyyətlərinizə görə Sizə pərəstiş etmək dərəcə-
sinə gəlirəm. 
  Əhəd! Siz nə qədər yaxşı, dərin məzmunlu, böyük bir 
vicdana, nadir xeyrxahlığa malik şəxsiyyətsiniz. Söhbətiniz-
dən aldığım təəssürata görə həyəcanlıyam, ürəyimdən ke-
çənləri istədiyim kimi ifadə edə bilmədim. Arzum budur ki, 
zavallı xalqımızın səmasından əskik olmayasınız. Onun na-
minə istiqamət verənlərdən olasan. «Otuz beş mln.» nəfəri-
mizin xalqımıza verə biləcəyi səadəti, mənfəəti Siz verə bi-
ləcək zirvəyə çatın.  
Yüksəlin, daim yüksəlin. Siz xalqımızın ən ləyaqətli üzvüsü-
nüz! 
 

dos. Kövsər Tarverdiyeva 
  1965-ci il 
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HÖRMƏTLİ ƏHƏD MÜƏLLİM! 
 

Bu gün qanımı qaraltdıqları üçün çox narahat idim. An-
caq Sizin bu günkü məruzəniz məni sanki rahatlandırdı, 
mənə və məni qədər duya bilən hər adama çox şey dedi. 
Mən Sizin talantınız və kommunist prinsipiallığınızla tanı-
şam. Bu gün məruzəniz bir daha mənə sübut etdi ki, yaxşı 
ki, bizim kafedramızda Əhəd Hüseynov kimi alim var. Belə 
bir yerdə dərd çəkməyə dəyməz. Əksinə, daha ilhamla ça-
lışmaq, daha mübariz olmaq vacibdir. Arzu edirik ki, ömrü-
nüz uzun olsun, Sizdən alınan şüalar daha uzaqlara düş-
sün, işıqduyanlar Sizdən nur alsın. 
  

Münəvvər Cavadova 
 15.03.1965-ci il. 
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TƏLƏBƏLƏRƏ BIR ATA KIMI QAYĞI GÖSTƏRƏN,  
ÇOX MEHRİBAN VƏ HÖRMƏTLİ 

ƏHƏD MÜƏLLİMƏ! 
 

 Əvvəla salamlar daim təbiidir. Salamdan sonra Sizin 
keyfinizi soruşmağı özümə borc bilir və arzu edirəm ki, işlə-
riniz əla qurtarmaqla tezliklə Bakıya, məktəb qoynuna qayı-
dasınız yüksək ruh yüksəkliyi ilə. Biz də Sizin mühazirələri-
nizi yorulmadan dinləyək. Mehriban Əhəd müəllim! Biz Ba-
kıya sağ-salamat gəlib çatdıq. Düzdür, bir qədər Mustafa 
narahat olsa da, səhər özünü çox yaxşı hiss edirdi və mən 
onu bacısına təhvil verdim. Orada olan söhbətlərin hamısını 
bacısına danışmaqla, operasiya olunmasını (həkim məslə-
hətini) söylədim. Lakin, nədənsə, Bakıda xəstəxanaya get-
məyə razılıq verdilər. Bununla da Sizi intizardan qurtarmaq 
istərdim. 
Ümüdvaram ki, hər şey yaxşı olacaq.  
 Məndən ötrü isə narahat olmağa gəlməz, həkimə mü-
raciət etdim. Rıvanolla müalicə edirlər. Sizin qayğınız heç 
vaxt biz tələbələrin yadından çıxmaz. Həmişə Sizə minnət-
darıq. Məndən salam sizə, Qəzənfər müəllimə, Əgər Qə-
zənfər müəllimin dili ilə demiş olsaq tələbə Orucların hamı-
sına arzu edərdim ki, bizim xahişimizi nəzərə alaraq və bir 
anlıq bizi xatırlayaraq «Tello» rəqsini oynayasınız. Bunlar 
yaddan çıxarmı? Əlbəttə yox. 
 
  Hörmətlə: tələbəniz Firdovsi. 
   02.10.1972-ci il. 
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BIR QRUP TƏLƏBƏDƏN 
 
 Hörmətli Əhəd müəllim! Çoxdandır ki, biz bir şeyi Siz-
dən soruşmaq istəyirdik. Ancaq çəkinirdik… Sonra gördük 
ki, bunu ancaq Sizdən öyrənə bilərik. 

Biz ekranda «Dəli Kür»ə baxdıq. Kino ayrılıqda çox yax-
şıdır. Ancaq əsərlə müqayisədə?... (Bəlkə bizə elə gəlir?) 

Niyə belə olub? Buna yad təsirlər olubmu? 
Əsərdəki əsas hadisələri kölgədə qoyub, niyə məktəb-

dən daha çox çəkiblər? Nə əcəb iki seriya ilə çəkməyiblər? 
Bəlkə suallarımız düz qoyulmayıb? Ancaq hiss edirik 

ki, fikrimiz sizə çatdı. Siz tələbələri daha tez başa düşürsü-
nüz… Əgər mümkünsə, bizə qısa cavab verməyinizi aci-
zanə xahiş edirik. 

Əsgər məktubu 
Salam! 
Hörmətli Əhəd müəllim, səmimi əsgər salamından son-

ra xüsusi və ümumi əhvalınızı soruşur, sonra isə Sizə can-
sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. 

Əhəd müəllim! 
 Məlumunuz olsun ki, biz mayın 4-də Tbilisidən yola 

düşdük (Soçi yolu ilə, Bakı yolu ilə getmədik) və 14-də 
Amur vilayətinin Blaqoveşensk şəhərinə gəldik. Bu şəhər 
Amur çayının kənarında yerləşir. Amurun o biri tərəfində, 
bizdən təqribən 250 metr aralı Çinin Xeyse şəhəri yerləşir. 

Hələlik karantindəyik, işlərimiz yaxşıdır. 
Hörmətli Əhəd müəllim, Siz yazın görək işləriniz necə-

dir, müdafiə işiniz nə vaxt olacaq. Uzaqdan-uzağa da olsa 
Sizə səmimi qəlbdən böyük müvəffəqiyyət arzulayıram və 
bu haqda sevindirici bir cavab gözləyirəm.  

Məndən bütün ailə üzvlərinə, xüsusilə Ülkər bibiyə sa-
lam yetirməyinizi xahiş edirəm. 

Hələlik bu qədər, xudahafiz! 
 Hörmətlə, Sizə xoşbəxtlik arzulayan Nemət. 

    23.05.1973-cü il. 
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 Nigar Əhəd qızı 
 

ƏZIZ VƏ MEHRİBAN ATA! 
 

Hər birimiz yaşa dolduqca sənin nəsihətlərinə, gülərüz 
və gözəl çöhrənə daha çox ehtiyac duyuruq. Ölümündən 34 
il keçməsinə baxmayaraq, sən hələ də qələm dostlarının, 
şirin mühazirələrin üçün çox darıxan sabiq tələbələrinin, 
qohumlarının, böyük bir elin, nişanlın adlandırdığın anamız 
Ülkərin və, nəhayət, balalarının yaddaşında çox mehriban 
qardaş, sevimli həyat yoldaşı, səmimi dost və həssas qəlbli 
ata olaraq qalmısan və qalacaqsan. Sənin yoxluğuna 
inanmaq çox çətindir, hələ də inanmırıq. Amansız ölüm səni 
vaxtsız əlimizdən aldı, Ata! 

Yaşadığın qısa, lakin mənalı ömrün enişli, yoxuşlu, 
gərgin olmuş və keçirtdiyin yuxusuz gecələr, sözsüz ki, 
çətin anların bahasına yaşanmışdır. Başladığın hər bir yeni 
işə böyük məsuliyyətlə yanaşan bir insan idin, Ata! 

Bu dünyaya göz açdığımız ilk gündən səni öz sevimli 
yazı masası arxasında mütaliə edən görmüşük. İş otağına 
daxil olub sənə salam verəndə, həmişə öz aləmində 
olmusan, yazmısan, yaratmısan. 

Çox gözəl yaddaşın, güclü hafizən var idi. Kitablara, 
ədəbiyyata və ümumiyyətlə elmə olan marağı bizdə sən 
oyatmısan. Bizə Nizamini, Füzulini, Şekspiri, Balzakı, 
Tolstoyu sən sevdirmisən. Dünya ədəbiyyatından 
nümunələr sənin dilində necə gözəl səslənirdi, onları 
dinləməkdən doymurduq. 

«Allah atanıza rəhmət eləsin» kəlməsini sənin öz 
dilindən eşidəndə səndən küsmüşdük, incimişdik. Dediyin 
sözlərin mənasını anlamamışdıq. 

Səni tanıyanların xatirələrində sən çox hörmət və 
ehtiramla yad edilirsən. Həmin anlarda hamımız qürur hissi 
keçiririk. 
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Adətən insanlar məktəb və ya tələbəlik illərini 
həyatlarının ən şirin, qayğısız və unudulmaz illəri hesab 
edirlər. Biz isə səninlə yaşadığımız illəri həyatımızın ən 
duzlu və uğurlu, ən unudulmaz və ən dəyərli illəri hesab 
edirik. Ürəyimizdə sənə deyiləsi o qədər sözümüz qalıb. 

Səninlə bağlı xatirələrimiz o qədərdi ki, danışmaqla 
bitməz. Qızlarının yeddisini də böyük məhəbbətlə sevirdin 
və həmişə deyirdin ki, həftənin bütün günlərini qızlarıma 
həsr edəcəyəm, bir gün birinin evində o biri gün o birisinin 
və s. Duzlu zarafatların var idi, Ata! 

Gözəllik aşiqi idin. Hər dəfə əllərimizi saçlarımıza 
uzadıb onları kəsmək fikrinə düşəndə bizi dindirməzdin, 
uşaq kimi inciyib başqa səmtə baxardın. Dəfələrlə deyirdin 
ki, qızım, qadının gözəlliyi onun saçlarındadır. Heç vaxt bizi 
bir – birimizdən üstün tutmazdın. 

Kaş bu gün biz səninlə Sverdlov küçəsindəki altı 
kvadrat metrlik evimizdə yaşayaydıq. Kaş bu gün sən 
nəvələrini, nəticələrini görəydin, onlarla mütləq fəxr edərdin. 

Bacımız Səhəri bərk – bərk qucaqla, Ata! 
Uyuduğunuz o qara torpağınız nurla dolsun! 
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ƏZİZİM ATA! BU 34 ILDƏ BIR AN BELƏ UNUTMADIĞIM 
BÖYÜK INSAN! 

 
Son zamanlar səni lap tez-tez yada salıram. Bilmirəm bu 

kitabla bağlıdır, yoxsa ki.... Yox, bu belə deyil. Sadəcə belə 
uzun zaman kəsiyi çox tez ötüb keçdi. Deyirəm, görəsən 87 
yaşlı atam indi necə görünərdi ? O aydın baxış, xoş, ilıq 
təbəssüm, mehribanlıq, qayğıkeşlik, nəvazişlik onun 
çöhrəsində necə görünərdi? Sən dünyanı dəyişəndə mənim 28 
yaşım olmamışdı. Mən elə bilirdim ki, ancaq ata itirmişəm. 
Lakin ədəbiyyat kafedrasına gəldikdən sonra gördüm ki, 
burada sənin öz yerin, öz dəst xəttin var. Səninlə işləyənlər 
indinin özündə də həyəcansız danışa bilmirlər. Sanki dünən 
olub bu hadisə. Daha sonra anladım ki, sözün əsl mənasında 
yüksək ziyalı, peşəkar müəllim, sənət üçün yanan alim-ata 
itirmişəm. Sənin simanda mən təkcə Ata yox, dost, sirdaş 
itirmişəm. 

Hərdən mənə elə gəlir ki, indiki ağlım o vaxt olsaydı, mən 
səni ölməyə qoymazdım, fikir etməkdən çəkindirərdim, yad 
təsirlərdən qoruyardım. 

Tələbəlik illərində «xalq düşməni»nin oğlu olduğuna görə 
layiq olduğun adlı təqaüddən də səni məhrum etdilər. Nə yaxşı 
ki, elə Nizami təqaüdünü alırdın. 

Gözümü dünyaya açandan bəri səni yazı masasının 
arxasında görmüşəm. Kirayənişin qaldığımız bir otaqlı evdə 
masanın üstündə ailənin iki övladı yatırdı.. Adətən, gecələr 
işləyirdin, o vaxtlar avtomat qələmlər yox idi. Mürəkkəb 
qabından istifadə etdiyindən hərdən bizim günahımızdan 
yazıları ərsəyə gətirməkdə çətinlik çəkirdin. Ancaq buna 
baxmayaraq, bir dəfə də olsun bizi tənbeh etmədin. Və biz o 
vaxtlar dərk etmirdik ki, bu böyük ailəni təkcə dolandırmaq üçün 
yox, ürəyinin hökmü ilə yazırdın məqalələri. Cəsarətli 
məqalələrinin əksəriyyəti o zamanlarda yazılır və dərhal çap 
olunurdu. Sən sifarişlə yazmırdın, tənqiddən çəkinmirdin, yaxşı 
əsər haqqında müsbət fikir söyləyirdin, zəif əsər haqqında 
cəsarətlə sözünü deyirdin. Təsadüfi deyildir ki, 1954-59-cu 
illərdə «Azərbaycan» jurnalının tənqid şöbəsinə rəhbərlik etmək 
sənə həvalə olunmuşdu. 

Yaxşı yadımdadır ki, evimizə hədələrlə dolu zənglər 
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olurdu. Belə zəngin birini də eşitmək mənim payıma düşdü. Na-
məlum bir adam şeir oxudu, son bəndlərini isə iki dəfə təkrar-
ladı: 

 Qıraram Pənahını, 
 Kəsərəm Əhədini. 
Belə misralardan birinə də sonralar mən rast gəldim: 
 Deyirəm: elə burda, 
 Qarşıma çıxa bir Fitnəqulu, 
 Ya bir böhtançılar Pənahı, 
 Şeytani-əkbər deyib, 
 Bir yumruqla kəsəm 
 Əhədini. 
Yadındadırmı, mən sənə bu barədə dedim, əvəzində isə 

əhəmiyyət verməməyi məsləhət görərək geri çəkilmədin.  
 Bunun nəticəsidir ki, namizədlik dissertasiyasını nisbətən 

gec müdafiə etmişdin. Təkcə Cəlil Məmmədquluzadə haqqında 
yazdığın doktorluq dissertasiyasına həyatının 13 ilini həsr 
etmişdin (bunların içində gündə 8 saat mühazirə və seminar 
dərsləri, özü də necə...). Neçə dəfə xahiş etmişdim ki, mənə 
heç olmasa bir mühazirəni dinləməyə icazə verəsən. Əvəzində 
isə: 

- Biz dərs demirik. Dərs deyirdi prof. Əli Sultanlı, prof. 
M.Rəfili, prof.M.Cəlal – deyirdin. 

 Yeddi qızınla fəxr edirdin. Deyilənə görə müharibə başlananda 
səni də orduya çağırdılar. Nənəm əllərini göyə qaldıraraq: «Ay 
allah, balama yeddi qız övladı ver, təki sağ-salamat qayıtsın- 
dedi». Elə də oldu. Dəmiryol stansiyasında ayağını qatara 
qoyan kimi Stalinin əmri elan olundu ki, müəllimlər vaqonları 
tərk etsinlər. Beləliklə, biz nənəmin «qarğışı» ilə dünyaya gəldik 
və hər birimizə qurban da kəsildi. 
 Yaxşı yadımdadır dediklərin: 

- Həftədə 7 gün var. Hər gün birinizin evinə qonaq 
gələcəyəm. Yenə də deyəcəksiniz: 

-  Ay Ata, bir həftədir ki, bizə gəlmirsən. 
 Heç macal vermirsiniz ki, öz nişanlımı doyunca görüm.... 
  

    Səni dünyalar qədər sevən 
     qızın Zərnurə 
    5 may 2007-ci il 
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ƏHƏD TƏBƏSSÜMÜ  
YAŞAR DÜNYADA 

 
………………………………. 
……………… nə istəyirsən? 
Bağrına basmısan qızın Səhəri, 
Qranit baxışla gülümsəyirsən. 
 
Göy göl təbiətlim, Kəpəz küləklim. 
Özündən xəbərsiz yaşlaşdın, Əhəd 
Vulkan püskürtülüm, yanar ürəklim, 
Elə yana-yana daşlaşdın, Əhəd. 
 
Qeyrət yadigarın hər bir qız balan 
Yurdunda yenilməz bayraqdır sənin. 
Eşqini ucaldan, özü ucalan 
Ülkərin başına qar yağdı sənsiz. 
 
Zaman quduzlaşıb sitəm edəndə 
Çarpışdın, gəlmədin düzə, eloğlum. 
Sevdiyin həyatdan köçüb gedəndə 
Təbəssüm bəxş etdin bizə, eloğlum. 
 
Mənim də deməyə vardır öz sözüm 
Bu xeyir dünyada, bu şər dünyada. 
Nə qədər ömrüm var gördükcə gözüm 
Əhəd təbəssümü yaşar dünyada. 
  

 Vilayət Rüstəmzadə 
 

P.S. Şeirin mətni alimin 70 illiyinə həsr olunmuş yubi-
ley gecəsinin video yazısından götürülüb. 
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ƏHƏD YAŞAYIR 
Müəllimim Əhəd Hüseynovun əziz xatirəsinə 

 
Yarımçıq qoymazdın gördüyün işi, 
Həyatdan dərs idi həyatın bizə. 
Ölümdən söz düşsə, deyərdin: əşi, 
Soyuqluq salmayın ürəyimizə. 
 
«Qız yükü, duz yükü» deyərdin hərdən. 
Qızların güləndə qışın yaz oldu. 
Qayğılı ürəyin dayandı birdən, 
Sənin yeddi qızın yeddi saz oldu. 
 
Həmişə həvəslə danışardın sən, 
Heç vaxt hiss etməzdik yorğunluğunu. 
Elə şirindi ki, hər mühazirən,  
Bilməzdik zəngin də vurulduğunu. 

 
Təzə don geyərdi sözün köhnəsi, 
Hər şey canlanırdı titrək əlinlə. 
Bədbəxt Mıtsirinin ölüm səhnəsi, 
Necə təsirliydi sənin dilində.  

 
Könlün gözəlliyin dustağı idi,  
Gözəllik önündə qəlbin əsərdi. 
Tənqidin bir bağban bıçağı idi, 
Quru misraları qırar, kəsərdi. 

 
Sənə zalım əcəl bəs necə qıydı? 
Ürəyin tərtəmiz, işin tərtəmiz. 
Sözlərin bir inam qığılcımıydı, 
Bir ocaq çatmışdıq ondan hərəmiz. 
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İncə mətləbləri açardın bir-bir,  
Canlı kitab idin, hər sözün baldı. 
Ölüm bir insafsız «kitab sahibi»,  
Səni əlimizdən yarımçıq aldı. 
 
Bizi sarsıtsa da o matəm günü, 
Qaldı ürəklərdə müqəddəs adın. 
Sən qürub etmədin, günəş ömrünü 
Bölüb şəfəqlərə bizə payladın. 

 
 Kim verə biləcək onun yerini, 
Könlümdə bir dərin həsrət yaşayır: 
Qoru mühazirə dəftərlərini,  
Onun hər sətrində Əhəd yaşayır. 

 
 
    Rafiq Yusifoğlu 
     Sumqayıt şəhərindəki  
   23 №-li məktəbin müəllimi 
      1973-cü il. 
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 Müzəffər Şükür 
 

ÜRƏK NECƏ QIYDI 
(Tənqidçi Əhəd Hüseynovun xatirəsinə ) 

 
Qartal qıylarına erkən oyanan 
Sirli bir dağ idin dağlar içində.  
Sən elə çağladın – sakit, mehriban, 
Necə ki, bir bulaq çağlar içində. 

 
Əzmək istəmədin qışda qarı da, 
Üzməyə qıymadın yaz bənöv-
şəni. 
Layiqli bir ömür qaldı yarıda, 
Soldu bir həyatın gülü, gülşəni. 

  
Ürək necə qıydı sənə bilmirəm, 
Ürək dar ayaqda ürəksiz olur. 
Unudur insafı, eyləmir kərəm,  
Gərəkli anlarda gərəksiz olur. 

Çəkir qayğısını bülbül bağların, 
Ölümü bir quru ləçəkdən olur. 
«Görünür ürəklə yaşayanların 
Elə ölümü də ürəkdən olur». 
 

 Son iki misranın müəllifi  
 Məmməd Arazdır. 
 1973-cü il. 
 

GÜLÜSTAN 
Əhəd Hüseynovun xatirəsinə 

 
Mənim «Gül» qızlarım çiçək kimidir, 
Hamısı çiçəkdən qəşəng kimidir. 
Onların ətriylə dolub evimiz, 
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Elə bil gülüstan olub evimiz. 
Hamısı adını güldən alıbdır, 
Rəngini, dadını güldən alıbdır. 
Nə yer belləmişəm, nə lək əkmişəm, 
Evimdə bir düjün çiçək əkmişəm. 
Biri Qərənfildir, biri Yasəmən, 
Biri Bənövşədir, biri də Süsən; 
Birisi Qönçədir, birisi Nərgiz, 
Biri Gülyanaqdır, biri Gülbəniz; 
Birisi Lalədir, birisi Zanbaq, 
Biri qıpqırmızı, biri ağappaq;  
Biri Qızılgüldür, biri Reyhandır, 
Evimiz büsbütün bir gülüstandır. 

 
 Sabir Əliyev 

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti 
10 avqust 1979 –cu il 

 
 

XATİRƏ 
(Hörmətli müəllimlərim Əhəd Hüseynov və  

İsmayıl Şıxlıya həsr edirəm. ) 
 

Sizin gecənizdir… «bilmirəm nədən» 
Ürək hayandadır, göz hayandadır. 
Başımın üstündə o dil –dil ötən 
İlham hayandadır, söz hayandadır. 

 
...Dünən bir otaqda itdi ilhamım, 
Düşdü «Cek Londonun» varaqlarına.  
Sizin nitqinizlə ay müəllimim,  
Yıxıldım Puşkinin ayaqlarına. 

 
Sükut ələyəndə dərs otağına 
Sizə müəllim deyim, bəstəkar deyim. 
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Sevinc çilənəndə təbəssümlərə 
Sizə hünər deyim, iftixar deyim. 

 
Sizdə bu şücaət; sadəlik ki, var 
Lalı da, karı da dindirərsiniz. 
Əyər ulduzlara dərs desəydiniz 
Onları torpağa endirərsiniz… 
  
Hərdən sürüşəndə dərsdən, şeirdən 
Maqnit cazibəniz saxlayır məni. 
Deyərdim bəlkə elə vətənə 
Sizin hissləriniz bağlayır məni. 

 
Hörmətlə tələbəniz Qərib Aşkari 
09. 04. 1970-ci il. 

 
Əziz müəllimim Əhəd müəllimin əziz xatirəsinə 

tələbəsi Aliyə Məmmədovadan 
Gözlərim islanıb, kipriyim nəmdir, 
Qəlbimi yandıran kədərdir, qəmdir. 
Ağlamaq yüngüllük, susmaq çətindir,  
Həyat amansızdır, ölüm yamandır. 
Bu qərarı verən hansı zamandır? 
Bu zaman nə haqsız, necə yamandır . 
Dünyadan köç edən, o, vaxtsız gedən, 
Mənim müəllimim, əziz İnsandır… 
Susmuş ürəyinin eşqi, nəğməsi, 
Susmuş pıçıltısı, mehriban səsi,  
Susmuş addım səsi, qəfil dayanmış, 
 Qəlbimi nə kövrək duyğular almış… 
«İnstitut, yenə də auditoriyalar,  
Gözləyən qapılar açıqda qalmış... 
İntizar içində bir tələbə qız, 
Dayanıb hamıdan kənarda, yalqız. 
Ürəyi doludur neçə söz ilə, 
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 Axtarır gözü ilə, gəzir gözü ilə . 
Gəlir müəllimlər otağına o,  
Nə həsrət qısalır, nə də gəlir o… 
Əziz müəllimlər yorğun, ahəstə,  
Dağılıb gedirlər, dəstəbədəstə… 
«Nə olub, gəlməmiş?» -«Gələcək, xeyir», 
Gözləyir…, inanır, «gələcək» - deyir 
Qalaraq önündə bu qızın heyran,  
Müəllim qüdrətinə baş əyir zaman! 
Sarsıdır ölümü, ölməz bir həyat, 
Yaşayır müəllim, var olsun bu ad!!!  

   10.09.1973-cü il. 
 
 
 

MÜƏLLİM 
Ə.Hüseynova ithaf edirəm 

Başlanıbdır yenə sorğu suallar, 
Çəkir məni imtahana müəllim. 
Çox deyirəm, oxumuşam hər nə var, 
İnanmayır and-amana, müəllim. 

 
Billəm kimdir Nexlyudovun hakimi,  
Nələr yazdı Polyananın sakini. 
Anton Çexov dəli etdi Ragini  
Yaxşı baxın bu «Tufana», müəllim. 

  
Dalğalandı mərd ananın gur səsi,  
Baş qaldırdı «Ölü canlar» ölkəsi. 
Kutuzovun Borodino zərbəsi  
Baha gəldi Napoleona, müəllim. 

 
Mən «Albalı bağı»nda çox gəzmişəm, 
Oblomovun yatmağından bezmişəm, 
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«Şinel»imdən əllərimi üzmüşəm, 
Atım düşüb «Sakit Don»a, müəllim. 

 
Qorki qoymaz dilim-ağzım qurusun, 
Məni Qoqol, Lev Tolstoy qorusun, 
Biliyimi Şoloxovdan soruşun, 
Düşməyin heç bəd gümana, müəllim. 
 
«Peterburqdan Moskvaya səyahət» 
Eyləmişəm, yoxdur dərdim, nəhayət. 
Dediklərim olmurmu bəs, kifayət? 
Səbrim getdi, gəldim cana, müəllim. 

 
Doğru sözü danışmaram əyri mən,  
İş bilmirəm oxumaqdan qeyri mən,  
Mayakovski yazan bircə şeri mən  
Dəyişmərəm min romana, müəllim. 

 
Qaldırın siz qarşımdakı əngəli,  
Hazırlayıb anam qaşıq- çəngəli, 
Yada düşdü yenə kəndin xəngəli,  
Səfərim var Gürcüstana müəllim. 
 
Nənəm qorxur qürbət eldə gənc ölüm, 
Oxumaqdan sapa dönüb incəlim. 
Bir qiymət yaz «zaçotnikə» dincəlim, 
Görüşümüz yetsin sona, müəllim. 
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Anası  
Xanım Halay qızı 

Баъысы 
Иззят ханым 

Həyat yoldaşı 
Ülkər xanım 

Qızı Səhər (1954-1980) 
Nigar xanımın həyat yoldaşı 

Natiq (1952-1991) 
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Ailəsi ilə birlikdə 

Tələbəlik illəri: soldan yuxarıda: Əlisoltan, Əlfi Qasımov, 
…., Qasım Qasımzadə, Aslan Aslanov, İslam Səfərli 

Oturanlar: Əhəd Hüseynov, Ağasəf Axundov,  
Vidadi Babanlı 
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Solda qardaşı Cavad Hüseynzadə, 
Əliyar Qarabağlı 
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Dərnək üzvləri ilə 
Ayaq üstə duranlar: soldan: Əlisoltan, Qasım Qasımzadə, …, Əhəd Hüseynov. 

Oturanlar: İslam Səfərli, …, prof. Cəfər Xəndan, Aslan Aslanov, … . 

Dos.C.Xəndanın oxuduğu «Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatı» kursundan imtahana hazırlaşarkən 

15 yanvar 1949-cu il 
Sağda: Əhəd Hüseynov 
Ortada Əbdülhəmid Bağırov  
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1950-ci il 
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1959-cu il 
  

İməclikdə: dos. Həsən Mirzəyev, dos.Əhəd Hüseynov 
1972-ci il 
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Yazıçılar İttifaqında, 1957-ci il 
Soldan: Əhəd Hüseynov, Salam Qədirzadə, Nəbi Xəzri,  
 Vidadi Babanlı, …, Əli Kərim, İsa Hüseynov 
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I cərgədə soldan: dos. A.Alməmmədov,  
akademik F.Qasımzadə, prof.Ə.Qarabağlı 

II cərgədə: soldan: R.Əliyev, «Gənc müəllim» qəzetinin 
redaktoru, dos. A.Hacıyev, dos.Ə.Hüseynov, 

dos.K.Tarverdiyeva, 
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Bu şəkil V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji 
İnstitutunda ədəbiyyat dərnəyinin növbəti 

məşğələsində çəkilmişdir. Dərnəyin rəhbəri filoloji 
elmlər namizədi Əhəd Hüseynovdur. 

qəzet səhifəsindən 

Solda Əhəd Hüseynov, Bilal İbrahimov 
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qəddimə, 1955. 
29. Hekayələrimizdə sənətkarlıq məsələləri. «Azərbaycan» 
jurnalı, 1955, №4. 
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30. «Mənim ailəm» romanı. «Azərbaycan» jurnalı, 1955, 
№7. 
31. Lirikamızın həyatiliyi uğrunda. «Azərbaycan»» jurnalı, 
1955, №9. 
32. Bolğşe trebovatelğnosti k svoemu tvorçestvu «Bakinskiy 
raboçiy», 1955, 20 oktəbrə. 
33.Vətənpərvər şair (D.Quramişvilinin anadan olmasının 
250 illiyi) «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1955, 2 oktyabr. 
34. Aleksandr Blok. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1955, 
20 noyabr. 
35. Xalq şairi (A.Mitskeviçin yaradıcılığı haqqında). «Azər-
baycan» jurnalı, 1955, №11. 
36. «Çitaə rasskazı» «Literaturnıy Azerbaydjan», 1955, 
№12. 
 

1956-cı il 
37.Mir Cəlalın hekayələri «Azərbaycan» jurnalı, 1956, №2. 
38. «Zəngəzur», «Ədəbiyyat və incəsənət», 1956, 5 fevral. 
39. Şairin məhəbbəti (S.Vurğunun anadan olmasının 50 illiyi 
qarşısında) «Kommunist» qəzeti, 1956, 10 may. 
40. Cavabsız qalan suallar. «Ədəbiyyat və incəsənət» , 
1956, 28 oktyabr. 
41. «İllər keçir» romanı. «Azərbaycan» jurnalı, 1956, №10. 
42. Ehramvari kirpiklər» nədir? «Ədəbiyyat və incəsənət», 
1956, 23 dekabr. 

1957-ci il 
43. «Qış gecəsi» romanı haqqında qeydlər». «Azərbaycan» 
jurnalı, 1957, №3. 
44. Mir Cəlalın hekayələrində satira və yumor. ADQPİ-nin 
əsərləri, 1957, cild IV, II buraxılış, səh.197-213. 
 

1958-ci il 
45. Mir Cəlal (ədəbi portret «Azərbaycan sovet yazıçıları», 
«Azərnəşr», 1958, səh. Səh.172-178. 
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46. Şairin gördükləri «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 
1958, 25 Yanvar. 
47. Pogt i jiznğ «Molodejğ Azerbaydjana.  
48.Şairin şirin sözləri «Azərbaycan» jurnalı, 1958, №1. 
49. Ot vseqo serdüa. «Literaturnıy Azerbaydjan, 1958, №1. 
50. İstedadlı sənətkar. (Mir Cəlalın bədii nəsrində sənətkar-
lıq məsələləri). «Qrakan Adrbejan» (erməni dilində, 1958, 
№2. 
51. Abdulla Şaiq. «Azərbaycan qadını», 1958, №3. 
52. Gözəllik həyatdır. «Azərbaycan» jurnalı, 1958, №3. 
53. Sadəlik və səmimilik (Mir Cəlalın bədii nəşri haqqında) 
«Azərbaycan» jurnalı, 1958, №4. 
54. Vətənpərvər şair (D.Bednı haqqında) «Bakı» qəzeti, 
1958, 2 aprel. 
55. Mir Cəlalın «Dirilən adam və «Bir gəncin manifesti» ro-
manlarında inqilabın tərənnümü. ADQPİ-nin əsərləri, 1958, 
cild V, səh.109-125. 
56. Füzulinin təmsilləri «Azərbaycan» jurnalı, 1958, №6. 
57 Mübarizə və sülh mahnıları «Azərbaycan» jurnalı, 1958, 
№11. 

1959-cu il 
58. «Səni səsləyirəm» (İ.Kəbirlinin həmin adlı kitabı haqqın-
da), «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1959.  
59. Maraqlı hekayələr «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 
1959, 21 fevral. 
60. Üçüncü atlı» (Ə.Kərimin eyni adlı poeması haqqında) 
«Ədəbiyyat və incəsənət» 1959, 4 aprel. 
61. Şairin məhəbbəti (M.Rahimin lirikası haqqında) «Azər-
baycan» jurnalı, 1959, №4. 
62. Dil və üslub «Azərbaycan» jurnalı, 1959,№7. 
63. Rus poeziyasının günəşi (A.S.Puşkinin yaradıcılığı haq-
qında) «Kommunist» qəzeti, 1959. 
64. Xalqın iftixarı (A.N.Radişşevin anadan olmasının 210 il-
liyi) «Bakı» qəzeti, 1959,31 avqust. 
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65. Görkəmli satirik (A.D.Kantemirin yaradıcılığı haqqında) 
«Azərbaycan» jurnalı, 1959, №9. 
 

1960-cı il 
 

66. Mir Cəlalın Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı he-
kayələr. ADPİ-nin əsərləri, cild XIII, 1960. 
67. Təmiz duyğular (Qabilin lirikası haqqında) «Azərbay-
can» jurnalı, 1960, №6. 
 

1961-1962 -ci illər 
68. Böyük mütəfəkkir (M.V.Lomonosovun yaradıcılığı haq-
qında) «Azərbaycan», 1961, № 11. 
69. Puşkin ölməzdir. «Bakı» qəzeti, 1962, 9 fevral. 
70. Böyük sənətkar. (K.A.Fedin haqqında), «Kommunist» 
qəzeti, 1962, 24 fevral. 
71. Poemalarımızın ideya – bədii keyfiyyətləri. «Azərbay-
can» jurnalı, 1962, №4. 
72. Böyük humanist (M.Ə.Sabirin anadan olmasının 100 il-
liyi qarşısında) «Kommunist» qəzeti, 1962, 13 may. 
73. Həmişə təravətli, həmişə canlı, «Bakı» qəzeti, 1962, 29 
may. 
74. Mir Cəlalın hekayələrində gülüşün mahiyyəti və vasitələ-
rinə dair (bəzi qeydlər). APİ-nin əsərləri, Tarix və filologiya, 
1962, cild XXI. 
75. Mirzə İbrahimovun hekayələrində sənətkarlıq məsələ-
ləri. APİ-nin XVIII elmi-hesabat konfransının tezisləri, Bakı, 
1962. 
76. Həqiqət duyğusu ( Qonçarovun realizmi haqqında). 
«Azərbaycan» jurnalı, 1962, №6. 
77. «Dəli Kür», «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1962, 17 
noyabr. 

1963-cü il 
78. Şərəfli həyat yolu (A.S.Serafimoviçin yaradıcılığı). 
«Kommunist» qəzeti, 1963, 19 yanvar. 
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79. Şairə açıq məktub (O.Sarıvəlliyə). «Ədəbiyyat və incə-
sənət» qəzeti, 1963, 23 fevral. 
80. İnsan-bu söz qürurla səslənir! «Kommunist» qəzeti, 
1963, 28 mart. 
81. Şeir, yoxsa tapmaca? «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 
1963, 6 aprel. 
82. Dostluq nəğməkarı. «Bakı» qəzeti, 1963, 9 oktyabr. 
83. Poeziyanın bahar təravəti (Ə.Cəmilin poeziyası haqqın-
da). «Bakı» qəzeti, 1963, 21 oktyabr. 
 

1964-cü il 
84. Böyük vətənpərvər. (N.Ostrovski) «Məhsul» qəzeti, 
1964, 29 sentyabr. 
85. Böyük vətənpərvər «Lenin yolu» qəzeti, 1964, 30 sent-
yabr. 
86. Böyük vətənpərvər. «Kommunizm yolu» qəzeti, 1964, 
30 sentyabr. 
 

1965-ci il 
87. Şairin böyük məhəbbəti. (S.Yesenin), «Ədəbiyyat və in-
cəsənət» qəzeti, 1965, 2 oktyabr. 
88. Sənətkarın xoşbəxtliyi (M.Şoloxov). «Bakı» qəzeti, 
1965, 22 may. 
89. Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında sənətkarlıq 
məsələləri. «Azərbaycan» jurnalı, 1965, №10. 
90. Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında sənətkarlıq 
məsələləri. «Azərbaycan» jurnalı, 1965, №11. 

 
1966-cı il 

91. Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri. APİ-nin XXI elmi hesabat konfransının ma-
terialları, 1966, səh.82. 
92. Həqiqətdən söz düşəndə (K.Fedin) «Ədəbiyyat və incə-
sənət» qəzeti, 1967, 4 mart. 
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93. Əzəmətli illərin romantikası («Şimal küləyi» romanı). 
«Kommunist» qəzeti, 1967, 20 aprel. 
94. Mərmilər hədəfə dəyir. «Ulduz» jurnalı, 1967, №4. 
95. Ot ömora k pamfletu. «Literaturnıy Azerbaydjan, 1967, 
№5. 
96. Cəlil Məmmədquluzadə hekayələrində realizmin bəzi 
xüsusiyyətləri. APİ-nin elmi əsərləri, 1967, XI seriya, №2. 
 

1968-ci il 
97. Qorki və Azərbaycan. «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 
1968, 27 mart. 
98. Həyatın romantikası (A.Tvardovskinin «Üfüqlərdən üfüq-
lərə» poeması haqqında). Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 
1968, aprel. 
99. İstedadlı yazıçı, görkəmli alim (Mir Cəlal) «Sovet kəndi» 
qəzeti, 1968, 18 may. 
 

1969-cu il 
100. Hikmət kitabı (İ.A.Krılov). «Azərbaycan müəllimi» qə-
zeti, 1969, 12 fevral. 
101. Məhəbbətdən söz düşəndə (H.Mehdinin publisistikası 
haqqında). «Ulduz» jurnalı, 1969, №4. 
102.Düzgün qənaət və yüksək bədii zövq (Ə.Dəmirçizadə-
nin bədii yaradıcılığı haqqında) .APİ-nin elmi əsərləri, 1969, 
XI seriya, №6. 
 

1970-1972-ci illər 
103. Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında realist üslu-
bun bəzi xüsusiyyətlərinə dair. APİ-nin sessiyasının ma-
terialları, 1970, səh.179. 
104. Cəlil Məmmədquluzadə və Sədi Şirazi, APİ-nin elmi 
əsərləri, 1971, №2. 
105. Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında bədii detalın 
mövqeyi məsələsinə dair S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi 
əsərləri, Dil və Ədəbiyyat seriyası, 1971, №2. 
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106. Cəlil Məmmədquluzadə felyetonlarının kompozisiya 
xüsusiyyətlərinə dair. S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi əsər-
ləri, 1971, №3. 
107. Qrotesk realist tipikləşdirmənin səciyyəvi xüsusiyyətlə-
rindən biri kimi. S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri, 
1971, №4. 
108. Cəlul Məmmədquluzadənin publisistikasında peyzajın 
bədii funksiyasına dair. ADU, Elmi əsərlər, 1971, №5. 
109. Dahi sənətkar (F.M.Dostoyevski) «Kommunist» qəzeti, 
1971,12 noyabr. 
110. Gülüş əyləndirir, gülüş düşündürür (birinci məqalə) 
«Ulduz» jurnalı, 1971, №9. 
111. Polemika ustası, «Jurnalistika», 1972, №2. 
112. Gülüş əyləndirir, gülüş düşündürür (ikinci məqalə), 
«Ulduz» jurnalı, 1972, №2. 
113. Böyük sənətin sirləri, «Azərbaycan» jurnalı, 1972, №2.  
114. Böyük sənətin sirləri. «Azərbaycan» jurnalı, 1972, №3. 
115. Səhər düşüncələri. (Qabilin «Nəsimi» poeması haqqın-
da) (Yazıçının arxivindən), «Ədəbiyyat və incəsənət» qə-
zeti, 1980, 1 avqust. 
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