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iştirakıyla edilmişdir. Kitabın «Qarabağ faciəsi» bölümündə Anarın ölkəmizə erməni
təcavüzüylə bağlı yorulmaz fəaliyyəti, «Vicdan borcu» bölümündə yazıçının həbs
olunmuş adamların taleləriylə bağlı qayğıları və hərəkətləri sənədlər vasitəsiylə əks
edilmişdir. «Qurama» bölümü Anar şəxsiyyətini ən müxtəlif bucaqlardan işıqlandırır.
Zənnimizcə bu kitab Xalq yazıçısının vətənpərvər və humanist şəxsiyyətini ən geniş
şəkildə əks etdirən zəngin bir məxəz kimi qəbul edilə bilər.
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YAZIÇI ANAR HAQQINDA PAYIZ DÜŞÜNCƏLƏRİ
Anar haqqında bu yazını mən çoxdan yazmaq istəyirdim. Lakin hər dəfə yazıya
başlamaq istəyəndə nədənsə bu böyük yazıçı və təkrarsız ziyalı haqqında söz deməyə
özümü hazır hesab etmirdim. Daha döğrusu, deyəcəyim sözlərin milli taleyimizdə və
ədəbi tariximizdə müstəsna rol oynayan bu nəhəng fikir adamına layiq olmayacağından
ehtiyatlanırdım. Son vaxtlar özümün-özümlə xeyli müzakirələrimdən sonra ürəyimdə,
fikrimdə və düşüncəmdə Azərbaycan ədəbiyyatının bir mərhələsini təşkil edən, milli
diriliyimizin etibarlı dirəyi olan yazıçı Anar, ziyalı Anar və vətəndaş Anar haqqında bu
mülahizələrimi oxucularla bölüşməyə qərar verdim.
Yeri gəlmişkən, bu nə yubiley yazısıdır, nə də ədəbi-tənqidi dəyərləndirmə, bu
kiçik risalə olsa-olsa gənclik illərindən yaradıcılığının, «Uzun ömrün akkordları»ndan
və «Qəm pəncərəsi»ndən keçən əməllərinin, siyasi sarsıntıların gedişində kamilləşən
şəxsiyyətinin cazibəsinə düşdüyüm yazıçı, sənətkar, ziyalı Anar haqqında zaman-zaman
içimdə zərrə-zərrə toplanan düşüncələrin qısa təqdimatıdır. Bəri başdan deyim ki, Anar
adından sonra nə «müəllim» nə «bəy», nə də başqa bir tamamlayıcı ifadəni mən qəsdən
işlətmirəm. Bu ad millətimizi «Anlamaq dərdi»ndən keçərək ədəbiyyatımıza, ictimai
fikrimizə, mədəniyyət tariximizə elə bitkin şəkildə daxil olub ki, indi ondan sonra hər
hansı bir tamamlayıcı ifadənin işlədilməsi dörd hərfdən ibarət olan bu adın mənəvi
tutumunu kiçildir və qəribə də olsa, natamamlıq təsiri bağışlayır.
ANAR - MİLLƏTİ DİRİ SAXLAYAN, ƏMƏL ADAMI
Son iki onillikdə Anar haqqında mətbuatda çox yazılar gedib. Onun yaradıcılığını
yüksək qiymətləndirənlər, əlbəttə, az olmayıb, amma haqsız tənqid edənlər də olub, heç
bir etik çərçivəyə sığmayan təhqir edənlər də. Bu yazılarda ona «mənəviyyat dərsi»
vermək istəyənlər də, Azərbaycan ziyalısının «əxlaq kodeksi»nin konturlarını cızanlar
da bir həqiqəti görmək istəmirlər ki, Anar millətimizin mənəvi yükünü öz çiyinlərində
aparan, öz tarixi missiyasına görə milləti diri saxlayan, heç kəsin cızdığı çərçivəyə
sığmayan söz, fikir və əməl adamıdır. Anarın yaradıcılığını, onun keçdiyi həyat yolunu

izləyənlər yaxşı bilirlər ki, indi «gənclər» tərəfindən, yumşaq desək tənqidlərə məruz
qalan bu böyük yazıçı, bir vaxtlar gənclik illərində də «yaşlıların» amiranə tənqidlərinin
əsas hədəfi idi. Fəqət, zaman təkzibedilməz şəkildə bir həqiqəti ortaya qoydu ki, milli
taleyimizdəki roluna görə elə həmin vaxtlar Anar onu tənqid edən «yaşlılardan» daha
yaşlı olduğu kimi, bu gün də onu inkar edən «gənclərdən» daha gəncdir. İctimai fikirdə,
ədəbiyyatda kimisə inkar etməyin yolu, kimisə ədəbi mühitdən sıxışdırıb çıxarmağın
yolu yaxşı əsərlər ortaya qoymaqdan keçir. Əgər belə bir hadisə baş versəydi bunu
şəksiz ədəbiyyatımızın böyük uğuru hesab etmək olardı. Lakin hələ ki, bu uğur son dövr
ədəbiyyatımız üçün böyük hadisə sayılan «Ağ qoç, qara qoç»la müəyyən olunur.
Bu yazının qayəsi son illərdə Anar haqqında yazılan və sözün tam mənasında
ürək ağrıdıcı təsir bağışlayan yazılara cavab olmadığı üçün heç kəs bunu özünə qarşı
hesab etməsin. Tam əminliklə demək istəyirəm ki, bizim bu məsələ ilə bağlı
mülahizələrimiz fərdi xarakter daşımayıb ictimai məzmun kəsb edir. O səbəbə ki, Anar
kimi fikir adamlarımızın, ziyalılarımızın sayı say məvhumunun özündən belə azdır, o
səbəbə ki, millətimizin mənəvi siması və milli diriliyi Anar kimi ziyalılarımızın adı ilə
bağlıdır.

MİLLƏTİ TƏMSİL EDƏN YAZAR
Mənim üçün Anar kimdir? Milli ədəbiyyatımızın 200 illik tarixində və ümmətdən
millətə keçidlə başlayan ictimai fikrimizin bundan bir qədər az olan zaman fasiləsində
Anar bir mərhələdir. Qələmin müqəddəs vəzifəsini millətə xidmətdə görən iki böyük
Mirzədən - Mirzə Fətəlidən və Mirzə Cəlildən sonra Anar 200 illik milli
ədəbiyyatımızın müasir mərhələsidir. Millətin diriliyinə dəlalət edən bu ədəbi proses
Mirzə Fətəli Axundovla başladı, Cəlil Məmmədquluzadədən keçdi və bu gün Anarın
simasında davam edir. İctimai fikrimizin təkamülü baxımından Mirzə Fətəli tənhalığı ilə
özünü, Mirzə Cəlil sanbalı sayından böyük olan ziyalıları, Anar isə sözün tam
mənasında milləti təmsil edir. Biz bu yolun başlanğıcında Həsən bəy Zərdabinin «hər
kəsi çağırıram, gəlməyir, göstərirəm görməyir, deyirəm qanmayır» yanğısına diqqət
yetirsək, 200 ildə keçdiyimiz yolun əzəməti öz-özlüyündə aydın olar. Böyük bir tarixi
mərhələni əhatə edən həmin ədəbi-ictimai prosesin nə qədər davam edəcəyi, onun
Anardan sonra yeni mərhələsinin olub-olmayacağı, şübhəsiz ki, millətimizin intellektual
potensialından asılı olacaqdır. Lakin bir həqiqət şəksizdir ki, taleyinə ayrılıq yazılmış,
iki əsrin asılılığını yaşamış və iki onillikdən də az müstəqilliyinə sığınmış bir xalq
olaraq bizim üçün ədəbiyyat yalnız bədii təfəkkür məsələsi deyildir. İstər 1918-ci ilin
elani-istiqlalı, istərsə də 1991-ci ilin müstəqillik aktı özündən əvvəlki ədəbi prosesdən
keçdi. Bu mənada hər iki mərhələdə ədəbiyyatımız milli hədəflərimizi düzgün müəyyən
etdiyindən zamanın imtahanından şərəflə çıxdı. Milli inkişafın qarşıdakı mərhələsində
gedəcəyimiz yolun ədəbi təminatı varmı? Bu yaxınlarda nəşr edilmiş «Nəfəs» kitabı ilə
poetik təfəkkürümüzə sözün tam mənasında yeni bir nəfəs gətirmiş Ramiz Rövşən
Anarın 70 illik yubileyinə son dərəcə təsirli və səmimi bir təbrik yazmışdı. Ramiz
yazırdı: «Pəncərəmdən baxanda hündür binalarda yanan tək-tük işıqların get-gedə
dumana qarışıb necə gözdən itdiyini görürəm. Mənə elə gəlir ki, bu gün təkcə Bakı yox,
bütün Azərbaycan qəribə bir mənəvi-əxlaqi duman içindədi. Bu millətin ruhunda,
şüurunda, hissiyatındakı bütün işıqlı nöqtələr yavaş-yavaş bu dumanda əriyib yox
olmaqdadı. Və sən bu dumanlı məmləkətdə hələ də sönməyən, dumanda əriyib itməyən
tək-tük işıqlardan birisən». Bu həzin cümlələri oxuyanda bir tərəfdən Ramiz Rövşənin

ruhunun həssaslığından, müşahidə imkanlarının dərinliyindən, onun müşahidəsində
Anarın böyüklüyündən iftixar hissi keçirirsən, digər tərəfdən isə sabahımıza olan
ümidsizlikdən adamın içini qüssə hissi bürüyür.
Əlbəttə, ədəbiyyat yalnız məhkum xalqlar üçün deyil, hakim xalqlar üçün də
bəzən dirilik mənbəyinə çevrilmişdir. Bunun nadir nümunəsini Rusiyanın timsalında
görmək olar. Rus xalqı sözün tam mənasında böyük ədəbiyyat yarada bildi. Amma
insanı heyrətləndirən odur ki, bu böyük ədəbiyyatdan Rusiyanın siyasətində əsər-əlamət
yoxdur. Belə vicdanlı ədəbiyyat yaratmış bir xalqın və bir ölkənin istər öz xalqına və
istərsə də digər xalqlara münasibətdə bu qədər «vicdansız» siyasət yürütməsi tarixin
zamana sığmayan böyük istehzasıdır.
PULUN TƏKAMÜL PROSESİNİ İZLƏMƏK İSTƏYƏNLƏR
ANARI OXUSUN
Mənim üçün Anarın «Qobustan»dan başlayan mənəvi, ədəbi, əxlaqi və siyasi
kimliyi

Üzeyir bəyin

həyat hekayətini özündə əks etdirən

«Uzun ömrün

akkordları»ndan, Mirzə Cəlilin acı taleyinin göründüyü «Qəm pəncərəsi»ndən və 37
istibdadını yaşamış «Cavid ömrü»ndən keçir. Halbuki, mədəniyyətimizin böyük
hadisəsi olan «Qobustan»a qədər Anar tanınmış bir yazıçı və bizim sevə-sevə
oxuduğumuz tanınmış nasir idi. Hələ 60-cı illərdə «Molla Nəsrəddin-66»nın necə əl-ələ
gəzdiyinin, xüsusilə gənclər arasında necə geniş yayıldığının mən şahidi olmuşam. O
illərdə qısa sücetləri, hədəfə dəyən güclü satirik deyimləri, sözün oynamaq qüdrətini
özündə əks etdirən «Molla Nəsrəddin-66»nın gənc nəslin fikrinə və qəlbinə hakim
kəsilməsi bir həqiqət idi. Əslində janrı belə bəlli olmayan bu əsər sözün tam mənasında
bir sıra qadağaları aşmış və yeni bir gəncliyin formalaşmasında müstəsna rol oynamışdı.
M.Ə.Rəsulzadə «Milli dirilik» silsiləsində yazır: «həqiqi ədəbiyyat ancaq o ədəbiyyatdır
ki, mühitin ehtiyaclarına cavab versin və millətin həyatını və həyati yaralarını, necə ki,
lazımdır təsvir etsin». Bax «Molla Nəsrəddin - 66»sözün tam mənasında bu ideyanı
özündə ehtiva edirdi. Sanki ötən əsrin 50-ci illərinin ikinci, 60-cı illərinin isə birinci
yarısında gedən tarixi proses oxucu auditoriyasını bu əsər üçün hazırlamışdı. Bu

baxımdan «Molla Nəsrəddin - 66» vaxtında yarandı və milli diriliyimizin təkzibedilməz
bir nümunəsinə çevrildi. «Ağ liman» da, «Dantenin yubileyi»də, «Beşmərtəbəli evin
altıncı mərtəbəsi» də təxminən belə bir ədəbi tale yaşadı, belə bir ictimai qayə kəsb etdi.
Cəmiyyəti hərəkətə gətirmək baxımından «Molla Nəsrəddin -66»dan sonra Azərbaycan
ədəbiyyatında zaman fərqi nəzərə alınmaqla buna bənzər ikinci uğurlu taleyi Sabir
Rüstəmxanlının «Ömür kitabı» yaşadı. İctimai proseslərə təsir imkanlarına görə birinci
başlanğıc, ikinci isə yekun idi.
Anarın keçdiyi həyat yolu, onun ədəbi-ictimai fəaliyyəti xalqımızın bədbinlikdən
yaratdığı «el üçün ağlayan göz kor olar» deyimini alt-üst etdi. O öz fəaliyyətində belə
bir həqiqəti ortaya qoydu ki, el üçün ağlamayan göz ümumiyyətlə bünövrədən görmür
və hələ dünyaya baxmaq onu görmək deyildir. Bu mənada bütün ədəbi və ictimai
fəaliyyətində Anar millətimizin ən ağrılı problemlərini ictimai müzakirəyə təqdim edib,
ictimai fikrin düzgün məcraya yönəlməsində müstəsna rol oynayıb. Eyni zamanda, o
özünü heç vaxt bu problemlərin məsuliyyətindən kənarda hiss etməyib. Hələ sovetlərin
çöküşü zamanı dediyi bu sözlər onun fəal vətəndaş mövqeyinin aydın ifadəsi idi. Anar
yazırdı: «Altı və üstü talan edilmiş torpağımız, azdırılmış tariximiz, unutdurulmuş
adımız, dəyişdirilmiş əlifbamız, illər boyu kürül-kürül axan yalanlar, boş vədlər, təbiətin
kor qoyulması, şəhərlərimizin zəhərlənməsi, mənəviyyatın pozulması, riyakarlıq,
saxtakarlıq, rüşvətxorluq, qohumbazlıq, yerlibazlıq -cəmiyyətimizdə yer almış bütün bu
bəlalara görə heç birimiz məsuliyyət , cavabdehlik və təqsir yükünü boynumuzdan ata
bilmərik». Bu bəlaların məsuliyyətinə şərik olmaq hissi heç şübhəsiz ki, Anarın yüksək
mədəniyyətindən irəli gəlirdi. Halbuki, o çox az qələm sahiblərindən idi ki, milləti
uçuruma aparan bu bəlalara qarşı öz əsərləri ilə ardıcıl mübarizə aparmışdı. «Adamın
adamı»nda harınlıqdan pul cıranlarla «Dantenin yubileyi»ndə bir tikə çörək pulu
qazanmaq üçün min bir əziyyətə qatlaşan Feyzulla Kəbirlinskinin namuslu həyatı
arasında uçurumu ilk görənlərdən biri məhz Anar oldu. Anarın əsərlərini oxuduqca bu
uçurumun dərinləşməsinin, pulun tədricən cəmiyyətdə mənəvi dəyərləri arxa plana
keçirməsinin, Kəbirlinski kimi zəhmətlə dolanmağa alışmış adamların faciəsinin daha
da dərinləşməsinin şahidi olursan. Pul bu gün cəmiyyətimizdə elə açar olub ki, bütün

qapılara düşür. Əgər kimsə son əlli ildə bunun təkamül prosesini izləmək istəyirsə,
Anarın əsərlərini oxusun.
ANAR VƏ DƏDƏ QORQUD
Anar ənənə adamıdır. Fərdi mənada bu ənənə xarakteri daşıyırsa, ictimai mənada
Anarın ənənəyə bağlılığı gələnəksəl xarakter daşıyır. O, XX əsr Azərbaycan ictimai
fikrində böyük rol oynamış bir nəslin davamçısıdır. Azərbaycanda milli ideya uğrunda
mibarizənin milli dil uğrunda mübarizədən keçdiyi artıq təsdiq edilmiş həqiqətdir. Bu
mənada biz Anarın ana babası Ələkbər bəy Rəfibəylinin XX əsrin əvvəllərində çar
idarəsinə ərizə ilə müraciət edib ana dilində məktəb açmaq arzusunun, əsrin ortalarında
Rəsul Rzanın Azərbaycan dilinin dövlət dili olması və onun cəmiyyətdə işlək bir dilə
çevrilməsi uğrunda fədakarcasına apardığı mübarizənin, əsrin sonunda isə «Qobustan»
toplusunda dilimizin əslinə qayıdışının, onun «türkləşməsinin» ideya istiqamətinə
çevrildiyinin şahidi oluruq. Əslində, bu üç hadisə XX əsrdə Azərbaycanda türk dilinin
təkamül prosesinin aydın mənzərəsini yaratmağa imkan verir.
Gələnəksəl mənada Anarın ənənəyə bağlılığının tarixi kökləri isə daha qədimdir
və bu qədimlik Dədə Qorquda gedib çıxır. Daha çox bu günümüzün mənəvi-psixoloji,
siyasi-sosioloji məqamlarının bədii səlnaməsini yaratmağa üstünlük verən Anarın
«Kitabi Dədə Qorqud»a müraciət etməsi, bu əbədi və ədəbi abidəmizi dərindən
incələməsi milli kimliyimizin kütləvi düşüncəyə «yeridilməsində» əvəzsiz rol oynadı.
«Dədə Qorqud» kinodastanı tarixilik baxımdan hər nə qədər qədimdirsə, milli
kimliyimizə tapınmaq baxımından bir o qədər müasirdir. Bu dastan üzərində Anarın
araşdırmaları dərin tarixi-filoloji araşdırmalar səviyyəsinə qalxdı və qorqudşünaslıqda
bir sıra həlledici məqamların aydınlaşmasında əhəmiyyətli rol oynadı. Anarın «Dədə
Qorqud»a müraciəti xalqımızın etnogenezi ilə bağlı mübahisələrin qaynar vaxtına
təsadüf etmişdi. O, bu dastanın ekran taleyini həll etməklə, əslində etnogenezimizin,
milli kimliyimizin taleyini həll etmiş oldu. «Dədə Qorqud» filmi bu torpağın, bu vətənin
türk yurdu, oğuz oylağı olduğunun, əslində Anarın «Qobustan»da başladığı böyük
ideyanın ictimai-kütləvi düşüncəyə təqdimatı idi. M.Ə.Rəsulzadə yazır: «Böyük

əməllərə malik olmayan yazıçıdan, əmin olunuz ki, fövqəladə və müasir bir əsər
gözləmək xətadır». Bu mənada «Dədə Qorqud» böyük əməl sahibi olan, böyük
ideyaların daşıyıcısı olan bir yazıçının milli kimliyi şübhə altına alınan bir millətin milli
kimliyinə tapınmaq, türk kimliyinə sığınmaq məqamı idi. «Dədə Qorqud» kinodastanı
və onun əsasında çəkilmiş eyni adlı filmə Anar «Kitabi Dədə Qorqud» eposunun
mənəvi yaddaşımızda rolu baxımından bu günümüz, milli hədəflərimizə qovuşmaq
baxımından sabahımız qarşısında öz vicdan borcunu yerinə yetirdi. Bu film «Kitabi
Dədə Qorqud» kimi nəhəng bir abidəni yaradan oğuz elinin min ilin ölüsü deyil, diri bir
cəmiyyət olduğunun və öz diriliyi ilə «diriliklərin ən qiymətlisi olan milli diriliyimizin»
aydın təzahürüdür.
BÖYÜK ZİYALI
Vətən və millət təəssübkeşliyi, dünənimiz, bu günümüz və sabahımızla bağlı
Anarın «Azərbaycançılıq haqqında düşüncələr»i də eyni dərəcədə maraqlıdır. Bu
düşüncələrdə dünyada yaranan yeni dəyərlərə köhnə meyarlarla yanaşılması ucbatından
süni münaqişələrə cəlb olunmuş vətənimizin sabahına, xalqımızın taleyinə olan
narahatçılıq müdrik bir ziyalı qələmində ifadə edilmişdir. Azərbaycan müstəqillik
qazandıqdan sonra onun gedəcəyi yol, söykənəcəyi mənəvi-əxlaqi prinsiplər, müasir
dünya düzənində tutacağımız yer Anarın azərbaycançılıq düşüncələrinin mayasını təşkil
edir. Fikrimizcə, ideya axtarışları sorağında vətənimizin sabahını təmin edəcək gənclik
bu düşüncələrdən çox şey ala bilər.
Anarın yaradıcılığının əhatə dairəsi geniş olduğu kimi, onun əsərlərinin yayılma
coğrafiyası da çox genişdir. Onun mövzularının hüdudları milli-mənəvi sərhədlərimiz
daxilində olsa da, yaradıcılıq uğurları çoxdan bu sərhədləri aşıb. Bir vaxtlar azərbaycan
gəncliyinin şirin bir röya kimi oxuduğu «Mən, sən, o və telefon» hekayəsi dünyanın
hansı ölkələrində yayılmadı? Amerika, Kanada, Yaponiya, Finlandiya, Ərəb dünyası,
keçmiş SSRİ-nin bütün respublikaları və onlarla digər ölkələrin oxucuları bu həzin
hekayənin cazibəsinə düşdülər. Əslində bu kiçik hekayə Azərbaycan ədəbiyyatının,
Anarın yazıçı qüdrətinin, onun intellektual potensialının dünya tərəfindən böyük etirafı

idi. «Ağ liman», «Dantenin yubileyi», «Əlaqə», «Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi»,
«Otel otağ»ı da Azərbaycan ədəbiyyatının yayılma coğrafiyası baxımından belə uğurlu
taleyi yaşadı. Əgər bu əsərlər haqqında yazılan dəyərləndirmələrə diqqət yetirsək, tam
əsasla deyə bilərik ki, Anarın yaradıcılığı beynəlxalq tənqidin süzgəcindən uğurla keçdi
və sovet dövrünün tələblərinə görə hər hansı bədii əsərin qəhrəmanları olmağa layiq
olmayan, öz gündəlik həyatlarını yaşayan, güzəranlarını keçirən Nemət, Feyzulla
Kəbirlinski, Təhminə, Zaur və digər sadə azərbaycanlıların təhkiyyəsində dünya
vətəndaşlığı qazandılar. Dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunan bu əsərlər bir
böyük həqiqəti ortaya qoydu ki, BİZ VARIQ!
Anar heç şübhəsiz ki, böyük ziyalıdır. Millətimizin tarixində və taleyində,
mənəvi-mədəni həyatında müstəsna rolu olan bir fikir adamı kimi o, Axundovdan
başlanan milli dirilik missiyasının daşıyıcısıdır. Mirzə Cəlilin «Anlamaq dərdi», Üzeyir
bəyin millətləşmə davası, Cavid əfəndinin acı taleyi Anarın içindən keçdi və milləti diri
saxlayan bu böyük kişilərin şirinli-acılı həyat hekayətlərini öyrəndikcə, o özü də milli
diriliyin bir nümunəsinə çevrildi. Anar haqqında gözəl rejissorumuz Ramiz
Həsənoğlunun bu yaxınlarda çəkdiyi son dərəcə səmimi təsir bağışlayan gözəl filmə
baxdıqca bir daha buna əmin olursan. Tam əminliklə demək olar ki, son yarım əsrdə
millətimizin diriliyi Qara Qarayevin və Fikrət Əmirovun notlarından, Tahir Salahovun
və Səttar Bəhlulzadənin fırçasından, Rüstəm İbrahimbəyovun və Anarın qələmindən
keçir.
«Azadlıq» qəzetində dərc edilib
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ƏHMƏD İSGƏNDƏROV
Rusiya Elmlər akademiyasının akademiki,
«Voprosı istorii» jurnalının baş redaktoru
Moskvada Anarın 70 illiyinə həsr olunmuş
yubiley tədbirində çıxışından.
Əziz Anar! Deyə bilmərəm ki,Azərbaycan ədəbiyyatının dərin bilicisiyəm. Amma
yubileyinizlə bağlı oxuduqlarım məni sövq edir ki, Sizin haqqınızda bir yazı yazım. Özü
də məhz bizim jurnal üçün və beləliklə rus oxucusunu, tarixlə maraqlanan hər kəsi Sizin
tarixi hadisələrə baxışlarınızla tanış edim. Bu fikir məni məşğul edir. Bu barədə çox
düşünürəm və bunu hökman edəcəm. Mən çox istərdim ki, Anarı tarixçilər də tanısın,
çünki yazıçıların heç də hamısı mütəfəkkir deyil. Vacibdir ki, yazıçı özünün
ədəbiyyatda mövqeyi haqqında düşünməkdənsə iştirakçısı olduğu tarixi proseslər
haqqında fikirləşsin. Anar məhz bu cür hərəkət edir. Oxuduqlarım kifayət edir ki, bu
adamın ürəyinin necə ağrıdığını hiss edim, bu dünyada ədalətsizlikləri necə ürəyinə
saldığını, həyatda rastlaşdığı səfehliklər və murdarlıqlardan necə əzab çəkdiyini bilim.
Bu da hər yazıçının işi deyil. Anarın «Azərbaycançılıq haqqında düşüncələri» çox
xoşuma gəldi. Bu düşüncələrində Anar Azərbaycanın humanizmin hansı dəyərlərinə
malik olduğunu dərk etmək istəyir, dünya dəyərləri içində özününküləri necə tapmağın
və qoruyub saxlamağın fikrini çəkir. Yazıçı başqalarından ona görə üstündür ki, o
nəhəng daxili gücə malikdir. Bu güc ona imkan verir ki, belə gücü olmayan adi
adamların duyduqlarını, amma deyə bilmədiklərini ya demək istədiklərini deyə bilsin.
Mən sizi bu günlə ürəkdən təbrik edirəm və demək istəyirəm ki, sizi çox sevirəm. Sizi
də, sizin yaradıcılığınızı da. Ymid edirəm ki, bunu daha geniş şəkildə ifadə edə biləcəm.

NAMİQ KAMAL ZEYBƏK
Türkiyənin sabiq Mədəniyyəit naziri,
sabiq Millət vəkili,
Ankarada Anarın yubiley tədbirində çıxışından.
Anara baxanda mən hər zaman onun üzündə bir hüzn görürəm. Çox illər əvvəl ilk
tanışlığımızda onun içinin hüznlə dolu olduğunu sezdim, sonra kitablarını oxuduqda da
bu hüznü gördüm. Amma bu hüznün içindən dərin ehtiras və etiraz çıxır və sonucda
böyük zövq verir. Dünyanın qəribə işləri var. Birisinin kitabları çıxır, hətta Nobel də
qazanır, amma bəhs olunan şəxsin kitablarını aldım, oxumağa başladım, iki-üç səhifə
oxuyub ardını oxuya bilmədim. Amma Anarın əsərləri insanı elə cəlb edir ki,
başladınmı, bitirmədən yerə qoya bilmirsən. Anar sadəcə Azərbaycanın deyil, bütün
türk dünyasının böyük yazarıdır. Anar bir şeirində yazır:
Mən əsrimin əsəriyəm,
Mən əsrimin əsiriyəm.
Şairlər hər sözü doğru söyləməzlər. Söz ox kimi kamandan çıxdımı onun hədəfi
artıq biz, oxucularıq və onu istədiyimiz anlamda anlaya bilərik. Anar heç haman əsrin
əsiri olmamışdır. Sovet dönəmində yazdığı bütün əsərlərini bu gün olduğu kimi basa
bilir, çünki onlarda nə sovet propoqandası, nə sovet havası var. Bu isə yalnız böyük
sənətçilərə xas olan özəllikdir. Belə yazarlardan biri də 70 yaşını bayram etdiyimiz
Anardır.

MÖVQE
(məqalələr, müsahibələr, müraciətlər)

AZƏRBAYCANÇILIQ HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR
(1999-cu ilin noyabr ayında Bakıda
Amerika Universitetində oxunan mühazirə)
Bir ay və bir neçə gün keçəcək - təqvimlərimiz dəyişəcək. Yanvarın 1-də ilk dəfə
olaraq təqvimlərimizdə 2000 rəqəmini görəcəyik, yəni son əsrdə ilk dəfə dörd rəqəmlik
tarixin ikinci ədədi 9 yox, 0, son min ildə ilk dəfə birinci rəqəm 1 deyil, 2 yazılacaq.
Gözümüzün hələ alışmadığı bu 2000 tarixi çoxlarını çaşdırır, yeni yüz illiyin, yeni min
illiyin gəldiyini zənn edirlər. Belə deyil. 1999-cu ildə də, 2000-ci ildə də hələ XX
əsrdəyik. XXI əsr - Üçüncü Minillik 2001-ci il yanvarın 1-də başlayacaq. Doğrudur,
bütün planeti nəzərə alsaq, bu tarix də şərtidir. Bir çox müsəlman ölkələri hicri tarixiylə
yaşayır, çinlilərin və neçə-neçə başqa xalqın öz təqvimi var. Amma hər halda
bütünlükdə dünya miladi təqvimiylə hesablaşır və gələn il əsrin də, minilliyin də
dəyişməsini qəbul edir.
Tarixin başqa bir şərtiliyi də var. Təqvim öz yerində, hər əsrin mənası, siması,
ruhu müəyyən təqvim günlərinə, illərinə bağlı deyil. XX əsr saydığımız zaman kəsiyinin
tarixi tutumu 1905-06-cı illərdə yüz ilin sifətini müəyyənləşdirən inqilablar dövründə,
ya da 14-cü ildə - ilk cahan hərbinin top səsləriylə başladı, 1991-ci ilin dekabrında SSRİ
adlanan bir məmləkətin, sosialist düşərgəsi deyilən bir dünyanın süqutuyla bitdi. Bəlkə
buna görə mənə elə gəlir ki, XX əsr artıq on ildir bitib-tükənib, amma XXI əsr hələ
başlanmayıb, tarixdə yeri baxımından 2001-ci il yanvarın birində başlanıbbaşlanmayacağı da hələ məlum deyil.
Tarix özü müəyyən mənada şərti anlayış deyilmi? Müxtəlif ictimai-siyasi
hadisələr baş verir, liderlər ortaya çıxır, ucalır, parlayır və sönüb gedirlər. Müharibələr,
çaxnaşmalar, üsyanlar, qiyamlar, inqilablar, çevrilişlər, elmi ixtiralar, sənət kəşfləri bütün bu pərakəndə, dağınıq, çox vaxt insan şüuruyla və məntiqlə anlaşılmayan
ardıcıllığı tarixçilər bir sistem üzrə düzməyə, bu, ya digər ideolojiyə əsaslanaraq dərk və
izah etməyə çalışırlar. Bu anlamda Tarix elə bir növ tarixçilərin əsəridir.

Bəlkə də heç Tarix yoxdur, müəyyən hadisələr haqqında tarixçilərin kitabları var.
Fəqət hadisələrin müəyyən zaman ardıcıllığına tarix deyilirsə, onda Tarix, doğrudan da
Allahın səbridir. Yaşadığımız zaman bizə məntiqsiz, ədalətsiz, haqsız görünən bir çox
olayların cavabları illər, bəzən əsrlər keçəndən sonra verilir, Allah tarixdə hər şeyi
yerbəyer edir. Allahın yalnız tək bir özünə məlum olan hökmünün, səbrinin
gerçəkləşmiş bəlirləri insanları Tarixə, onun məntiqinə və insafına inandırır. İnsan
Tarixin mövcudluğunu qəbul edir. Və tarixçilər bu yolda bizim bələdçimiz olur.
Hər insanda, tarixçi olsa da, olmasa da qanrılıb geriyə baxmaq ehtiyacı var - həm
özünün yaşadığı həyatı, həm içində ömür sürdüyü zaman kəsiyini, həm də mənsub
olduğu xalqın, millətin keçmişini yada salmaq, bilmək, anlamaq istəyir.
Mən də özümdən qabaqkı və sonrakı neçə-neçə nəsillər kimi XX əsrin övladıyam.
Azərbaycan türküyəm. Yüz illiyin sonunda, ömrümün son aşırımında, xalqımın bir
minillikdən başqa minilliyə keçid məqamında istər-istəməz xatirələr və düşüncələr
aləminə dalıram: mənim sinnimdə xatirələr elə düşüncələrdir və düşüncələr də yalnız
xatirələrə, olub keçənlərə dayanır. Eyni zamanda ömrümün bu axır çağı - ağır çağı
əsrlərin, minilliklərin yol ayrıcına düşdüyündən fikirlərim öz həyatımın xatiratından
daha artıq xalqımın taleyi və tarixi haqqında düşüncələrə çevrilir.
Azərbaycan xalqının taleyi və tarixi haqqında düşünərkən, çeşidli illərin çeşidli
olaylarını xatırlayarkən gözlərim önündə ayların Qara təqvimi canlanır.
Yanvar, 1990-cı il - 19-dan 20-sinə keçən qanlı gecə.
Fevral, 1988-ci il - Əskəranda iki gəncin - Əlinin və Bəxtiyarın öldürülməsi Qarabağ faciəsinin ilk qurbanları. Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmağa
başlanması, Sumqayıt hadisələri və 1992-ci ilin Xocalı müsibəti.
Mart, 1918. Daşnakların Bakıda xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımı.
Aprel, 1920-ci il. Ayın 28-i. XI ordunun müstəqil Azərbaycan cümhuriyyətini
yerlə yeksan etdiyi gün.
May, 1992. Şuşanın ermənilərə xaincəsinə verilməsi.
İyun, 1992. Laçının işğalı.
İyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr (1990-1993). Baqanis-Ayrım qətliamı.
Kəlbəcərin, Qubadlının, Ağdamın, Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın işğalı, Gəncə

qiyamı, vətəndaş müharibəsi həddi, Talış-Muğan respublikası yaratmaq, Azərbaycanı
parçalamaq cəhdi.
Noyabr, 1991. Qarabağ səmasında dikuçarın (helikopterin) vurulması, Tofiq
İsmayılovun başçılıq etdiyi bütün dəstənin həlak olması.
Dekabr, 1988. Ermənistanın Qukark rayonunda azərbaycanlıların vəhşicəsinə
qətlə yetirilməsi.
Bu hələ mənim yaddaşımda yaşayanlardır. Tarixi araşdırmalara, sənədli əsərlərə,
qəzetlərə, məlumat, soraq kitablarına bir də baxsam, bu Qara təqvimi xeyli genişləndirə
bilərdim.
Tarixi varlığının müxtəlif dövrlərində başı bəlalar çəkməmiş xalq yoxdur və mən
də azərbaycanlıların bu cəhətdən müstəsna fəlakətzədə olduğunu iddia etmək niyyətində
deyiləm. Özlərini ən çox iztirab çəkmiş xalq kimi qələmə vermək ermənilərin milli
xüsusiyyətidir. Əlbəttə, ermənilər də, bütün başqa xalqlar kimi tarix boyu az əziyyət
çəkməyiblər. Amma məsələn, min illər boyu təqiblərə, mənəvi işgəncələrə, həqiqi
soyqırımına qat-qat artıq dərəcədə məruz qalmış yəhudilər heç də yeri gəldi-gəlmədi
bəlalarından, müsibətlərindən gileylənmirlər. Biz də tarix boyu başımıza gələn bəlaları
heç vəchlə unutmadan, onlara ağlamaqla, yas tutmaqla, müxtəlif janrlarda ağı deməklə
yetinməməliyik, bu bəlaların səbəbləri haqqında düşünməliyik, onların qarşısını almaq
üçün yollar aramalıyıq.
Azərbaycanın başına gələn bəlaların səbəbləri bir deyil, beş deyil, çoxdan da
çoxdur. Təbiətin bizə bəxş etdiyi nemət - torpağımızın cənnət gözəlliyi - meşələr,
dağlar, dərələr, vadilər, çaylar, çəmənliklər, bağ-bağat, dəniz - doqquz iqlimin səfası və
şəfası. Torpağımızın, dənizimizin üstündəki və altındakı sərvətlər və ilk növbədə
əlbəttə, neft… Bütün bunlardır uzaq və yaxın tamahkarların iştahlarını qıcıqlandıran.
Başqa bir cəhət Azərbaycanın Asiyayla Avropa arasında geostrateji mövqeyi, yollar
ayrıcında yerləşməsidir. Quzeydən Güneyə, Doğudan Batıya açılan qapıların bir açarı
da Azərbaycandır. Hər bir qolu zorlu bu açarı öz cibində saxlamağa hərisdir. İskəndər
Kəbirin dövründən,İran-yunan müharibələrindən, İran-Turan savaş-larından,

ərəb,

monqol istilalarından ta XVIII əsrə, - I Pyotrun cənuba, isti dənizlərə, Qafqaza tamah
salmasına qədər Azərbaycan adlanan ərazi daima yad basqınlarına məruz qalmış və

milli varlığını, özlüyünü, mənliyini qat-qat güclü qəsbkarlardan qorumalı olmuşdur. Son
iki əsrdə Azərbaycanın taleyi və tarixi varlığı əsasən Rusiya faktoru ilə bağlıdır. Əgər
XIX əsrin birinci çərəyində Azərbaycan xanlıqları Rus-İran rəqabətinin diplomatik
mərhələdən qanlı müharibələrə keçmiş, sonunda yenə diplomatik mühadilələrlə
nəticələnmiş rəqabətin mərkəzində dururdusa, XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində neft məsələsinin ortaya çıxmasıyla ölkəmiz Qərbin də maraq dairəsinə düşdü. XX əsrdə
siyasi təcavüz qədər önəmli olan iqtisadi ekspansiya 1920-ci ilə kimi, Azərbaycanın
sovetləşməsinə kimi davam etdi. Siyasi recim və ekonomik sistemdən başqa üçüncü
(əslində birinci) amil isə milli münasibətlər məsələsidir ki, Azərbaycan xalqının taleyi
XIX əsrdən başlayaraq və demək olar ki, bütün XX əsr boyu rus-erməni faktorunun
cazibə dairəsi ilə bağlıdır. Bunu erməni-rus faktoru adlandırmaq daha düzgün olardı,
çünki Rusiya əhalisinin sayca da, güc etibarilə də daha üstün olmasına baxmayaraq,
Azərbaycana qarşı rus siyasətini əsasən erməni təsiri müəyyənləşdirirdi və indinin
özündə də müəyyənləşdirir.
1905 və 1918-ci illərin erməni-müsəlman davalarını xatırlayaq. Xalq bu olaylara
məhz belə ad verib, yəni bu hadisələri adicə toqquşma kimi deyil, əsl dava, müharibə
kimi qavrayıb. “Müsəlman” kəlməsi bu təbirdə dini mənsubiyyət deyil, millət kimi
anlaşılır. Və müsəlman-erməni deyil, məhz erməni-müsəlman davası deməklə, yəni
erməninin adını birinci çəkməklə bu davanın kimin tərəfindən başlanması, bu qanlı
qırğına kimin ilkin səbəbkar olduğu da vurğulanır. Bu davada çar rus hökumətinin
təhrikedici, ya ən azı seyrçi mövqeyini Cəfər Cabbarlı “1905-ci ildə” əsərində böyük
ustalıqla modelləşdirib. Dövrün normativ tələblərinə uyğun olaraq səhnəyə gətirilən
sxematik Əsriyan və Volodin surətlərini ciddiyə almasaq, Qubernator, Salamov və
Ağamyan obrazlarında dramaturq bu situasiyanın aparıcı personajlarını, “atan
kazaklardır” sözlərində isə hadisələrin mahiyyətini açıb.
Sovet dövrünə qədər ermənilərin azərbaycanlılara düşmənçiliyi ağlasığmaz
qəddarlıq və zülmkarlıqla törədilən qanlı toqquşmalarda meydana çıxırdı. Görünməmiş
qəddarlığa qarşı intiqam və qisasçılıq hissinin azərbaycanlıları da bəzi hallarda
zorakılığa sövq etdiyini inkar etmirəm, amma bu həmişə yalnız cavab aksiyası olub,
“gəl dalaşaq” təşəbbüsü həmişə erməni tərəfindən edilib. Və ən amansız zülmkarlığa

qarşı Azərbaycan mentalitetinə xas olan kinsizlik, yaraları unutqanlıq, mərhəmət,
rəhmdillik Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin “Kamança” pyesində dahiyanə bir təsir
gücüylə qələmə alınıb.
Sovet dövründə azərbaycanlılara qarşı erməni ədavəti açıq davam edə bilməzdi,
odur ki, gizli şəkildə, pərdə arxasında həyata keçirilməyə başladı. Yenə də rusların
vasitəsilə. Vacib deyil ki, indi bunlar ancaq sırf ruslar deyildi. Sovet Rusiyasını, az
sonra Sovet İttifaqını ruslarla yanaşı (və bəzən ruslardan daha artıq) idarə edən
yəhudilər, polyaklar, gürcülər və əlbəttə, böyük miqdarda elə ermənilərin özü idi.
Ümumittifaq partiya, sovet, NKVD orqanlarının Azərbaycana (və əhəmiyyətli dərəcədə
Türkiyəyə) aid siyasəti erməni təsiriylə yönəldilirdi. Məqamında gizli, üstüörtülü,
məqamında (özəlliklə bizim indiki günlərdə) açıq şəkildə rus qafasına ermənilərin və
ermənipərəstlərin təlqin etdikləri fikir ondan ibarətdir ki, Türkiyə Rusiyanın əbədi və
əzəli düşmənidir. Azərbaycanlılar da adlarını dəyişdirsək belə, ürəklərində türk olaraq
qalır və Rusiyaya deyil, Türkiyəyə sadiqdirlər, yəni məqam düşən kimi onun tərəfinə
keçəcəklər. Azərbaycanla Türkiyənin birləşməsi Rusiyanın bütün Qafqazı və
Türküstanı, Volqa boyunda türk-tatar qövmlərinin yaşadıqları torpaqları, az qala
Yaqutiya-Saxanı belə itirmək, nəticədə məmləkətin parçalanması və dağılması
deməkdir. Bunun qarşısını isə yalnız Rusiyanın Qafqazda yeganə etibarlı dostu
ermənilərin vasitəsilə almaq mümkündür. Vəssalam. Budur loru dillə ifadə etdiyimiz
erməni siyasətinin əsas konsepsiyası və budur rus siyasi təfəkkürünün erməni fitvasına
uyub qəbul etdiyi siyasi mövqe.
Çar dövründə ermənilər mayalarını neftə, ticarətə qoyur, Çar hökumətinin naziri
və hətta baş naziri vəzifəsinə qədər yüksələ bilirdisə, bolşevik recimi zəfər çalarkən
daşnak xislətli kommunistlər meydana çıxdı. Və yazıq Nərimanov da məhz buna görə
bu iki, guya ki, zidd anlayışı defislə bir yerdə yazırdı - “Kommunist-daşnaklar”.
Azərbaycan ərazisində ilk bolşevik rejim Stepan Şaumyanın başçılıq etdiyi və
əsasən ermənilərdən ibarət olan Bakı Kommunası idi. Şimalda Azərbaycan Kommunist
partiyasının yaradıcısı Anastas Mikoyan oldu, cənubi Azərbaycanda Kommunist
firqəsini erməni Sultanzadə (Mikailyan) təşkil etmişdi. Sovet Azərbaycanının və
Bakının partiya rəhbərləri Levon Mirzoyan, Sarkis və başqaları idi. 37-ci ildə

Azərbaycan xalqına, ilk növbədə ziyalılara divan tutan cəza orqanlarının başında Ruben
Markaryanlar, Xoren Qriqoryanlar dururdu.
37-ci il faciəsinin özülləri hələ 20-ci illərin birinci yarısında Nəriman
Nərimanovun formal şəkildə olsa da, Azərbaycan hökumətinin başçısı sayıldığı illərdə
qoyulmuşdu və bunun həm o vaxtkı durumunu, həm də gələcək nəticələrini görən
Nərimanov Moskvaya, Leninə, Stalinə, Trotskiyə fəryad dolu məktublar göndərirdi.
Nərimanovun fəaliyyətinə indi bəziləri sırf mənfi qiymət verir. Halbuki, idealist
mövqedən deyil, tarixi və siyasi gerçəklik şərtləri içində baxılarsa, Nərimanov
Azərbaycanın milli varlığını saxlamaq üçün əlindən gələni edirdi. Ermənilərin Rusiya
və Sovet İttifaqı iqtidarının beyninə yeritdiyi fikirləri (yuxarıda qeyd etdiyim fikirləri)
aradan qaldırmaq və Azərbaycanı qorumaq üçün yeganə vasitə Şərqin də kommunist
inqilabçılığı yoluyla addımlayacağını və Azərbaycanın bu yürüşün öncülü olduğunu
isbat etmək idi. Nərimanov eyni zamanda onun özünü millətçilikdə ittiham edən milli
satqınların, “kraldan artıq kralçıların”, “papadan artıq katoliklərin” hücumlarına sinə
gərməliydi.
Nərimanovdan sonra Azərbaycanın ilk azərbaycanlı rəhbəri M.C.Bağırovun
qarşısında bu vəzifə daha artıq kəskinliklə və daha mürəkkəb tarixi dövrdə dururdu.
M.C.Bağırovun patoloji əzazilliyini, Azərbaycan xalqının ən yaxşı övladlarını
amansızcasına tələf etdiyini bir an belə unutmadan, bu cinayətləri heç vəchlə ona
bağışlamadan, yenə də tarixi baxımdan onun hərəkətlərinin müəyyən gerçəkliklərlə
şərtləndiyini də bilməliyik. Nərimanovun taleyi M.C.Bağırovun yaxşı yadındaydı, onun
aqibətini görmüşdü və təcrübəsindən nəticələr çıxarmışdı. Erməni məkrlərinə də yaxşı
bələd idi, ətrafındakı “özününkülərin” onu və milləti hər an satmağa hazır olduqlarından
da yaxşı xəbərdar idi. Elə buna görə də həm ermənilərin, həm milli manqurtların,
mənəvi dürəklərin əsas kozırlarını heçə endirməliydi. Kozır Azərbaycanda millətçilik,
türkçülük təmayülləri haqqında Moskvaya verilən danoslar idi.
Həmin problem bu ya digər şəkildə, zamanın şərtləri dəyişdikcə çeşidli
formalarda sovet vaxtında Azərbaycana rəhbərlik edənlərin hamısının qarşısında
dayanıb. Hər biri dövrün verdiyi imkanlar daxilində bu məsələləri həll etməyə çalışıb,
müəyyən uğurlar qazanıb və uğursuzluqlara da düçar olublar.

Qəribə görünsə də, bu gün belə Azərbaycan, bəli, müstəqil, suveren, dünya
dövlətləri tərəfindən tanınmış, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuş Azərbaycan yenə eyni
problemlərlə qarşılaşır. Rusiya duması Belovej sazişlərinin ləğv olunmasına səs verir,
yəni SSRİ-nin dağılmasını tanımır, dolayı yolla bu dövlətin yenidən bərpa olunmasını
rəsmən sənədləşdirir. Yadımdadır, Bakıya gələn duma deputatlarının bəziləri, o
cümlədən spiker G.Seleznyov yaxasına deputat nişanı kimi Rusiya Federasiyasının
indiki bayrağını yox, SSRİ bayrağını sancmışdı.
Çeçenistana qarşı antiterrorizm adı altında aparılan müharibənin Azərbaycan
üçün də nə qədər təhlükəli olduğunu dərk edirikmi? Basayevlə Xəttab üzərində qələbə
çalmalarıyla az qala Napoleona qalib gəlmişlər kimi qürrələnən, hər xırda aulun
alınmasını Berlinin süqutu kimi təmtəraqla qeyd edən və çoxdan bəri hərbi zəfərlərdən
yadırğamış rus generallarının bu eyforiyası yenidən SSRİ-ni silah gücünə bərpa etmək
cəhdinə çevrilə bilər. Axı 45-ci ildə faşist Almaniyasını məğlub edən sovet marşalları da
Parisə qədər (Napoleon vaxtı çar I Aleksandr sayağı) yürüş etmək xülyalarına
qapılmışdılar. Bu mümkün təcavüzün KİV-də ideoloci zəmini və təbliğat hazırlığı artıq
başlamışdır. “Azərbaycan çeçenlərə arxadır, Azərbaycanda çeçenlərin hərbi düşərgələri,
bazaları var, silahlar tranzit olaraq Azərbaycandan keçir, Azərbaycanda islam fanatizmi
güclənir, təməl dinçilik (fundamentalizm) təmayülləri artır, radikal dinçi mərkəzlər
fəaliyyət göstərir və s.” kimi iftiralar Moskvanın televiziya kanallarından axın-axın axır.
Azərbaycanın Çeçenistanla sərhəddi yoxdur. Sual olunur, əgər Azərbaycandan
Çeçenistana silah keçirilirsə, deməli, Dağıstandan, yəni Rusiya ərazisindən keçirilir və
əgər Rusiya öz ərazisinə nəzarət edə bilmirsə, Azərbaycanı nədə günahlandıra bilər?
Başqa bir “günahımız” öz iqtisadi mənfəətimizi bilməyərək neftimizi Rusiya
ərazisindən deyil Bakı-Gürcüstan-Ceyhan boru xəttiylə nəql etməyimizdir. Bu isə
burada ABŞ nüfuzunun artması və Rusiya nüfuzunun azalması deməkmiş. Aman,
qoymayın, Qafqaz əldən getdi. Və yenə də bu böyük fəlakətin qabağını yalnız və yalnız
rusların yeganə dostları - ermənilər ala bilər. Ona görə də Ermənistanı silahlandırmaq
lazımdır. Çeçenistan Rusiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi sayılsa da, Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi deyil, qeyri-müəyyən, dünyada analoqu olmayan
özəl statusa malik dövlət vahidi kimi dəstəklənməlidir. Hər şey yenə də əski erməni

ssenarisi üzrə planlaşdırılır və rus siyasəti bu erməni niyyətlərinin yalnız ifaçısı
rolundadır. Yazıq Rusiya... cırtdanın oyuncağına çevrilmiş div.
Bəs Azərbaycan? Ona da yazıq deyəkmi? Ya bu tarixi çıxmazdan bir çıxış yolu
var. 1987-88-ci illərdən içinə girməyə məcbur olduğumuz tunelin sonunda bir işıq ucu
görünür?
Ermənistandakı erməniləri və həqarətlə “şurtva” (dönmə) adlandırdıqları Qarabağ
ermənilərini, kaliforniyalı erməni milyoneri və Rostovdakı erməni cibgiri, Moskvadakı
erməni akademiki və Tiflisdəki erməni çəkməçini, Parisdə Şarl Aznavuru və Beyrutdakı
“Asala” terrorçusunu nə birləşdirir? - Dil? Yox, müxtəlif ölkələrə səpələnmiş
ermənilərin əksəriyyəti erməni dilini bilmir. Din? Qismən, çünki erməni-Qreqoryan
kilsəsində də haçalanma var, heç bir dinə tapınmayan ermənilər də mövcuddur.
Ərazi? Əlbəttə yox, dünyanın beş qitəsində yaşayan insanları hansı torpaq hissləri
birləşdirə bilər? Bəs onda nə? Nədir birləşdirən erməniləri?
Yalnız bir hiss - ta körpəlikdən, beşikdən hər bir erməni uşağına təlqin edilən
intiqam, qisas hissi, tarix boyu ədalətsizliyə, zülmə məruz qalmaları haqqında miflər,
əfsanələr və mütləq bunun əvəzini başqa xalqlardan,ilk növbədə türklərdən çıxmaq
ehtirası. Belə bir ehtirasın, belə bir kinin körpəlikdən beyinlərə pərçim edilməsinin
sonucda öz xalqına belə yalnız ziyan gətirəcəyi bir yana dursun, hər halda bu bir
gerçəklikdir, real bir faktordur.
Bəs bizi - azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir, bizim milli ideyamız nədən ibarət
olmalıdı?.. Bizi birləşdirən və ayıran tarixi amilləri, torpaqlarımızın bütövlüyünü və
Cənuba-Şimala parçalanmasını, dinimizin təriqətlərə ayrılmasını və başqa amilləri
nəzərə almaqla bizi vahid bir ideologiya çətiri ya çadırı altında toplamaq olarmı?
Milli ideologiyamızın yaranması haqqında ara-sıra söhbətlər qalxır və doğrusu,
mən bunun tərəfdarı deyiləm. Tək ona görə yox ki, bir yazıçı kimi ideologiya sözünə
müəyyən allergiyam var.Ötən dövrlərin kommunist ideologiyası və onun qarşımıza
qoyduğu tələblər hələ yaddaşlarımızdan silinməyib. Bir də ki, hər hansı vahid
ideologiya zənnimcə, insanın düşüncə azadlığını buxovlayır, onun dünyagörüşünü,
həyata baxışlarını müəyyən çərçivələrə salmağa, qəliblərə uyğunlaşdırmağa çalışır.
Amma bu da bir həqiqətdir ki, hər kəs özü özüyçün müəyyən siyasi-ictimai, fəlsəfi,

ideoloji mövqe seçir və əqidəsində sabit, inancında dəyişməzdirsə, bu seçdiyi və
bəyəndiyi prinsiplərlə yaşayır. Bu cəhətdən təbii ki, mənim də öz həyat, əxlaq, davranış
prinsiplərim var və ömrüm boyu onlara sadiq qalmağa çalışıram. Amma indi söhbət
mənim dünyagörüşümdən yox, azərbaycançılıq haqqında düşüncələrimdən gedir.
Mənim Azərbaycan vətəndaşı, ziyalı və yazıçı kimi bu barədə də müəyyən fikirlərim və
görüşlərim var. Təbii ki, baxışlarımı heç kəsə təlqin etmək niyyətində deyiləm. Yalnız
azərbaycançılıq ideallarını necə gördüyüm və duyduğum barədə bir neçə söz demək
istəyirəm. Azərbaycançılıq amalını beş sözlə ifadə etmək və sonra bu beş sözün
mənimçün hansı anlam daşıdığını açmaq istərdim. Beş söz bunlardır:
AZADLIQ, MÜSTƏQİLLİK, BƏRABƏRLİK, QARDAŞLIQ, DOSTLUQ.
Bilənlər dərhal görəcək ki, bu beş kəlmənin üçü Fransa inqilabının təməl
şüarlarındandır: Azadlıq, Bərabərlik və Qardaşlıq sözləri. Amma mən bu sözləri də bir
qədər başqa mənada alıram.
AZADLIQ sözünü mən ilk növbədə insan azadlığı kimi dərk edirəm. Bu mənada
insan azadlığı indi çox dəbdə olan insan haqları anlayışına uyğun gəlir. Amma insan
haqları deyəndə bu ifadədə bir hüquqi çalar var. Azadlıq isə - insanın yalnız yuridik
haqları deyil, həm də düşüncə hürriyyətidir. Yəni, mənim fikrimcə, azad insan yalnız öz
hüquqlarını dərk etmiş insan deyil, o həm də fikir, fantaziya sərbəstliyinə yetmiş
insandır. Düşüncənin, təxəyyülün, fantaziyanın hüdudsuz azadlığı olmadan nə elmdə, nə
sənətdə, nə siyasətdə, nə istehsalatda, ümumən həyatın heç bir sahəsində heç bir önəmli
uğur qazanmaq olmaz. Hər hansı bir xalqı da, ümumən bəşəriyyəti də irəli aparan işlər
görməyə yalnız azad insan qadirdir. Stereotiplərin, standartların, qəliblərin əsiri
olmayan sərsbəst insan.
İNSAN AZADLIĞI - düşüncə, söz, KİV azadlığı, toplantılar, piketlər, mitinqlər
keçirmək, müxtəlif təşkilatlar, qurumlar, o sıradan siyasi partiyalar yaratmaq azadlığıdemokratik cəmiyyətin təməl prinsipidir. Ona görə də yuxarıda saydığım beş anlayışın
birincisidir. İnsan azadlığı olmayan ölkələr də müstəqil ola bilər. Məsələn, Ənvər Xoca
dövründə Albaniya,ya Şimali Koreya, bəzi müsəlman, Afrika, Latın Amerikası ölkələri.
Amma insan azadlığı olan ölkə qeyri-müstəqil ola bilməz. Çünki Azad insan öz
ölkəsinin də azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə etmək və qələbə çalmaq

imkanını bulur. İngiltərədə və Fransada demokratik quruluşların, yəni insan
azadlıqlarının olması bu ölkələrin müstəmləkələrində də azad fikirli insanların milli
müstəqillik uğrunda mübarizə aparmasına imkan verdi. Sonucda Hindistan da, Pakistan
da, Əlcəzair də, neçə-neçə ərəb və Afrika ölkəsi də müstəmləkə zəncirlərindən qurtula
bildi.
MİLLİ MÜSTƏQİLLİK. İkinci və çox vacib şərtdir. Dünya cameəsi tərəfindən
qəbul olunmuş sərhədləri içində, ərazi bütövlüyü və toxunulmazlığı şəraitində öz
müstəqil, suveren dövlətini qurmaq, yaşatmaq hər xalqın təbii arzusu və qanuni
haqqıdır. Bəzən sovet təbliğatı, hətta postsovet dövrünün bir para politoloqları belə
absurd bir müddəa irəli sürürdülər ki, keçmiş sovet respublikaları müstəqil yaşaya
bilməz, guya kiçik xalqların belə imkanları yoxdur və ona görə də SSRİ-nin dağılması
ilk növbədə bu biçarə balaca xalqların fəlakətidir. Əvvəla keçmiş sovet respublikaları
sırasında bir milyon əhalisi olan Estoniyayla bir sırada 40 milyonluq Ukrayna da var.
Belorusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan bir yana dursun, yeddi milyondan artıq əhalisi olan
Azərbaycan da kiçik ölkə deyil. Və nəyə görə Lüksemburq, Andorra, Küveyt, Nepal,
yaxud Seyşel adaları müstəqil dövlət kimi yaşaya bilər, amma, tutalım Gürcüstan, ya
Litva yox? Keçmiş sovet respublikalarının müstəqilliyinə qarşı çıxanlar belə deyirlər ki,
guya dünyada tam müstəqil ölkə yoxdur. Hətta ən böyük ölkələr də, tam müstəqil deyil.
Bu iddialar ancaq və ancaq ucuz demoqogiyadır.
Əlbəttə, hər bir xalq Yer kürəsi adlandırdığımız planetdə yaşayır, hər ölkə
dünyanın qəbul etdiyi birgəyaşama qanunlarına və şərtlərinə, imza atdığı əhdnamələrə,
müqavilələrə, üzvü olduğu xalqlararası təşkilatların nizamnamələrinə əməl etməlidir.
Xalqların birgə yaşaması ayrı-ayrı insanların, ailələrin yazılmamış, amma nəzərdə
tutulan məişət öhdəlikləri kimidir. Sən öz mənzilinin sahibisən, ailənin işinə kənardan
heç kəsin qarışmasını istəmirsən... Amma sən “kefim belə istəyir” deyə evində nəfəsli
orkestr çaldıra, ya partlayış edə bilməzsən. Yanğın da törədə bilməzsən. Su kranlarını
açıq qoyub aşağı qonşuların başına sellər də axıda bilməzsən. Hələ etik anlayışlar,
nəzakət normaları da var. Qonşuların matəmlidirsə, onların yas günlərində öz
mənzilində toy-büsat qurmamalısan. Bu mənada ailələrin də, dövlətlərin də
müstəqilliyinin müəyyən hüdudları əlbəttə, var. Mədəni davranış qaydalarına əməl edən

ailə də, ölkə də qonşularını incitməz. Yaxud ancaq öz milli maraqlarını düşünərək
özgələrin milli maraqlarına etinasız yanaşmaz. Çay bir ölkədən başqa ölkəyə axıb gedir,
amma sən onun qabağını kəsib qonşu məmləkəti susuz qoya bilməzsən. Milli
müstəqillik də, insan azadlığı kimi ən ciddi şəkildə məsuliyyət deməkdir. O cümlədən
öz xalqının taleyi qarşısında məsuliyyət.
Bütün bunlar məlum həqiqətlərdir və bu anlamda əlbəttə, ən böyük müstəqil
dövlətlər belə başqaları qarşısında məsuliyyətdən azad deyillər. Amma məhz bu adla
keçmiş sovet respublikalarının müstəqillik niyyətlərini əsassız saymaq cığallıqdır,
bilərəkdən kartları tay-dəyişik salmaqdır. Deyirsiniz, Hollandiya, İsveç, yaxud Avstriya
da tam müstəqil deyil? Olsun. Elə bizə də bu dərəcədə müstəqillik yetər, artığını
istəmirik.
BƏRABƏRLİK. Sözdə deyil, işdə, həqiqətən, gerçəkdən əhalinin sinfi, milli, irqi,
dini, cinsi bərabərliyi demokratik cəmiyyətin başqa bir təməl prinsipidir. Sovet
cəmiyyətində hamının bərabər olmasından danışılırdı və eyni zamanda bir sinif proletariat - hegemon elan edilirdi. Kəndli sinfi hegemonun böyründə yer alırdı, ziyalı
zümrəsi isə bu ikisinin xidmətçisi sayılırdı. (Bu naqis düşüncə tərzi bir çox beyinlərdən
indiyəcən çıxmayıb, ziyalıların rolunu yenə də kiməsə - iqtidara, müxalifətə, lap elə
xalqa xidmətdə görürlər. «Ziyalı xalqına xidmət eləməlidir»- deyirlər. Belə çıxır ki,
ziyalı xalqın bir hissəsi deyil, xalqın qapıda xidmətçi kimi saxladığı əcaib-qəraib bir
məxluqdur.)
Bərabərliyi bəyan etmiş sovet cəmiyyətinin bu sinfi mövqeyinin - hansı nəticələrə
gətirdiyini tarix göstərdi. Əslinə qalsa, proletariatın hegemonluğu da yalnız bir
zümrənin - sovet bürokratiyasının-hegemonluğunu təmin edən riyakar formul idi. O
dövrün bir çox başqa mətləbləri kimi bu mövzu da anekdotlarla dəqiq ifadə olunurdu.
Sovet adamı xarici ölkədə avtomobil zavodunun qarşısında bu zavodun fəhləsindən
xəbər alır: -Bu zavod kimindir? -Sahibkarın,- cavabını alır.-Bəs o avtomobil kimindir?
Fəhlə:- Mənim- deyir.
Eyni mükalimə sovet şəhərində təkrar olur. Əcnəbi turist sovet fəhləsindən: -Bu
zavod kimindir? -deyə xəbər alır. Fəhlə qürurla:-Mənim-deyir. -Bəs zavodun
qarşısındakı o avtomobil kimindir? Fəhlə məyus-məyus:- Müdirindir- deyir.

Qara fəhləlikdən başlayıb milyoner olmuş Tağıyevlərin, Nağıyevlərin ömür
pillələri sovet quruluşunda imkansızdı. Bacarıqları, qabiliyyətləri sahibkarlıq,
təşəbbüskarlıq, kommersiya, ticarət, biznes sahəsində meydana çıxanlar ya təqib və tələf
edilir, ya da gördükləri işi, məşğul olduqları peşəni gizlətməli, ayrı adla təqdim etməli
olurdular. İşini bilən, varını-malını zəhmətiylə, bacarığıyla qazanan kəndli də qolçomaq
adlandırılır, müflis və məhv edilirdi. Cəmiyyət isə yalnız hərənin öz peşəsiylə, bacardığı
və uğur qazana biləcəyi işlə məşğul olması şəraitində normal inkişaf edə bilər. Heç kəsi
çıxdaş etmədən, heç kəsə qarşı ayrı-seçkilik yapmadan ilkin bərabərlik şərtləriylə
hərənin öz şansından istifadə etməsinə, öz bacarığına, imkanlarına, ya ən azı bəxtinə
güvənməsinə imkan yaradılmalıdır.
Sinfi bərabərliklə bir sırada milli, irqi, dini bərabərlik də demokratik quruluşun
əsas şərtlərindəndir. Hər hansı millətin ölkədə yaşayan başqa millətlərə, irqlərə nisbətən
hakim mövqedən çıxış etməsi, sayca çoxluğundan istifadə edərək onların milli
heysiyyətini alçaltması, milli dəyərlərinə etinasızlığı, hər hansı təqib, təzyiq formaları
dözülməzdir və belə davranışın acı nəticələri hakim millətin öz başında partlayır. Faşist
Almaniyasının aqibəti bəşər tarixinin faciəvi və ibrətamiz dərslərindəndir. İlk
addımlarını atan, hələ də körpəlik çağlarını yaşayan Azərbaycan demokratiyasının əsas
prinsiplərindən biri bərabərlik prinsipi siniflərə şamil edildiyi təkin, milli azlıqlara da
aid olmalıdır. Xalqımızın milli mentalitetinə xas olan dözümlülük, tolerantlıq
ölkəmizdəki bütün milli və dini azlıqlara münasibətdə açıq-aydın həyata keçirilməlidir.
Əlbəttə, bu dözümlülük istər Azərbaycan türklərinin, istər milli azlıqların, istərsə də
müsəlman və qeyri müsəlman dindarların ana yasamıza zidd ola biləcək radikalekstremist təmayüllərinə yol açmaq kimi qavranmamalıdır. Bəzən ən demokratik
ölkələrdə belə radikal dinçilər, ifrat sol, yaxud ifrat sağ qüvvələr demokratik
konstitusiyalardan yararlanaraq iqtidara gəlir və sonra bu qanunların özlərini ayaqlar
altına atırlar. Odur ki, bərabərlik prinsipi bərabərliyin düşmənlərinə aid edilə bilməz.
Cinsi bərabərlik ilk növbədə qadının cəmiyyətdə kişilərlə bərabər mövqe
tutmasını, o cümlədən siyasət sahəsində də mühüm mövqelər qazanmasını təmin
etməlidir. Keçmiş SSRİ-də olduğu kimi, yalnız formal statistika baxımından qadınları
irəli çəkmək bu bərabərlik prinsipinin bayağılaşdırılması deməkdir. Amma qadınlar Ana

kimi, övladlarının ilk tərbiyəçisi kimi, ailənin məişət qayğılarını əsasən öz çiynində
daşıyan varlıq kimi kişilərə nisbətən ictimai həyatda əlavə imtiyazlara və güzəştlərə
malik olmalıdır. Bu bərabərlik prinsipinin sözdə yox, əməldə ədalətli tənasübünü
müəyyənləşdirər.
Hər hansı idarədə, istehsalatda, təşkilatda çalışan qadınların kişilərlə bərabər tam
maaşını saxlamaqla iş gününün müəyyən saatlarını ailəsinə, balalarına ayırması da
təmin olunmalıdır.
QARDAŞLIQ deyəndə türk qardaşlığı nəzərdə tutulur. Tarixi kökləri, dil
qaynaqları, düşüncə və davranış tərzi, adət-ənənələri, sənət, gözəllik, əxlaq anlayışları
bir olan türk xalqlarının, ilk növbədə Oğuz mənşəli Azərbaycan və Anadolu türklərinin
münasibətləri dostluqdan daha artıq qardaşlıq sözüylə səciyyələnə bilər.
Türk qardaşlığının mühüm amillərindən biri və ən çox mübahisə doğuranı dil
məsələsidir. Bu barədə mən mövqeyimi dəfələrlə açıqlamışam, bir daha açıqlamağa
hazıram. Tarixi kökləri bir olsa da, bu gün nəinki bütün türk xalqlarının, hətta Oğuz
qrupuna daxil olan Anadolu və Azərbaycan türklərinin, türkmənlərin və qaqauzların
dilləri bir-birindən müəyyən dərəcədə fərqlənən müstəqil dillərdir. Ləhcələr yox, məhz
dillər. Bu dillərin yerinə vahid türk dili yaratmaq gələcəyin vahid kommunizm dilinin
rus dili olacağı haqqında xülyalar qədər qeyri-realdır. Heç bir millət əsrlər boyu
formalaşmış doğma dilindən əl çəkmək istəməz. Amma türk xalqlarının bir-biriylə daha
da yaxınlaşması üçün türk dövlətləri və muxtar cümhuriyyətləri vahid dil siyasətlərini
müəyyənləşdirə bilərlər. Bu siyasət bir-birilərinin dillərini öyrənmək, ali və orta
məktəblərdə tədris etmək, bir-birinin mətbuatını, televiziya kanallarını və radiolarını
daha yaxından izləmək, şagird, tələbə mübadiləsi, bədii və elmi ədəbiyyatın tərcümə
işini fəallaşdırmaq, ümumi nəşrlər, ensiklopedik kitablar, lüğətlər, ümumi tarix və
ədəbiyyatşünaslıq araşdırmaları, ortaq terminlərin qəbul edilməsi və s. aspektlərdə ola
bilər. Hər bir türk xalqının öz dilini qoruyub saxlamaqla yanaşı, bu xalqlar arasında
anlaşma dili kimi Türkiyə türkcəsi qəbul edilə bilər. Türk dünyasının ümumi mədənimənəvi məkanı, informasiya, elm, sənət məkanı yaranmalıdır, amma heç bir türk xalqı,
sayca ən kiçiyi belə ümumi və mücərrəd Turan anlayışı içində əriyib getməməlidir. Bu
real da deyil. Mən yenə də əvvəllərdə olduğu kimi, dilimizin Azərbaycan türkcəsi,

yaxud Azəri türkcəsi adlanmasının tərəfdarıyam. “Azərbaycan türk dili” və “Azəri türk
dili” söz birləşmələrini də məqbul hesab edirəm. Bu söz birləşmələrində “türk” kəlməsi
dilimizin əsrlərdən gələn ənənəvi adıyla bağlıdırsa, “Azərbaycan”, yaxud “Azəri”
kəlmələri dilimizi Türkiyə türkcəsindən fərqləndirmək üçündür. “Azəri” kəlməsinin
haçansa İran qrupuna aid olan bir dil olması bizi qulaqlarımızda artıq çoxdan
doğmalaşmış sözdən çəkindirməməlidir. Slavyan bolqarlar, Qafqazdilli avarlar
xalqlarının vaxtilə türk qövmünə aid olan adından imtina etmirlər. “Azəri türkcəsi”
müəyyən dərəcədə “Azərbaycan türkcəsi”ndən də uğurludur, çünki yalnız ərazi
prinsipinə

əsaslanmır.

“Gürcüstanlı

azərbaycanlılar,

dağıstanlı

azərbaycanlılar,

ermənistanlı azərbaycanlılar” kimi məntiqsiz ifadələrin yerinə, Gürcüstanda, yaxud
Ermənistanda yaşayan Azəri türkləri desək, daha düzgün olmazmı? Dərbənddən
Həmədana, İqdirdən Zəncana, Borçalıdan Kərkükə qədər danışılan dilimizi də Azəri
türkcəsi adlandırmağımız hər cəhətdən daha uğurludur.
DOSTLUQ deyəndə bu ibarə sovet təbliğatı tərəfindən ispatdan çıxarılsa da,
xalqlar dostluğu nəzərdə tutulur. Çünki bu yıpranmış ifadənin mahiyyəti, məğzi
xalqımızın taleyi üçün son dərəcə vacib və önəmlidir. Xalqlar dostluğu - həm ərazi,
tarixi tale, adət-ənənə baxımından bizə yaxın olan qonşu xalqlarla mehriban
münasibətlərinə, həm də Azərbaycanın öz içində yaşayan müxtəlif millətlərin doğmalıq
əlaqələrinə aid edilməlidir. Türk xalqlarıyla qardaşlıq telləri barədə yuxarıda
dedim.İslam ölkələriylə dostluq münasibətlərinə gəldikdə, əlbəttə, Nigeriya və
İndoneziya kimi uzaq müsəlman xalqlarıyla da yaxşı münasibətlərimiz olmalıdır, amma
ən mehriban, ən məhrəm əlaqələri qonşu müsəlman ölkələriylə - İranla, Pakistanla,
Əfqanıstanla, Tacikistanla, Ərəb dövlətləriylə qurmalıyıq. İran istisna olmaqla bu
ölkələrin heç biriylə aramızda problem yoxdur. Hər iki ölkəni - İranı və Azərbaycanı
narahat edən problem Cənubi Azərbaycan məsələsidir. Bu problemin çözülməsi üçün
xəyalpərəstlikdən əl çəkib Güney Azərbaycanın bu gün İran dövlətinin tərkib hissəsi
olduğunu fakt kimi qəbul etməliyik. Əgər bütün başqa dövlətlər kimi, biz də ərazi
bütövlüyümüzə belə həssaslıqla yanaşırıqsa, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi olduğunu bütün dünya tərəfindən birdəfəlik təsdiq edilməsinə çalışırıqsa, İran
dövlətinin də bu haqqını tanımalıyıq. Amma, əlbəttə, heç kəs bizdən Güneydəki 25, ya

30 milyon soydaşımızın taleyinə biganə qalmağımızı tələb edə bilməz. Azərbaycan
türkləri İranda milli azlıq deyil, İran dövlətinin sayca farslarla tən gələn əsas ünsürüdür.
Belə olan surətdə bu ünsürün dili də rəsmi siyasət qurumlarında, mətbuatda, radio və
televiziyada, tədris, elm və mədəniyyət sistemində layiq olduğu yeri tutmalıdır. Quzey
və Güney Azərbaycanın mədəni ilişgilərinin genişlənməsi üçün şərait yaranmalıdır.
Əlifba fərqlərimiz bu əlaqələri müəyyən dərəcədə əngəlləyirsə, televiziya efiri və radio
dalğaları musiqimizi, şeirimizi, sənətimizi doğma dilimizdə Arazın bu tayından o
tayına, o tayından bu tayına çatdıra bilər. Bu İran dövlətçiliyinin də xeyrinə olar: açıq,
ya üstüörtülü qadağalar problemləri tıxacla qapayırsa, bir gün bu tıxacın partlayışla
sıçrayıb kənara atılması daha real təhlükədir. İranın dövlət bütünlüyünə xələl
gətirməyən haqlar - Ana dilində danışmaq, yazmaq, oxumaq, yaşamaq azadlığı böyük
bir xalqa sədəqə kimi deyil, qanuni və təbii vicdan borcu kimi verilməlidir. Bu sorun
aradan qalxarsa, İran və Azərbaycanın tarixi, ənənəvi yaxınlığı, mədəniyyət, sənət,
ədəbiyyat, musiqi, məişət doğmalığı tam mənasında hər iki müstəqil dövlətin yeni
müstəvidə qarşılıqlı zənginləşməsini təmin edər. Əlbəttə, İrandakı bəzi qafaların da,
Rusiyadakı bəzi qafalar kimi keçmiş imperiya havasından azad olması şərtdir. Heç kəs
və heç yerdə bugünkü müstəqil Azərbaycana keçmiş İran şahlarının, o cümlədən türk
mənşəli İran şahlarının vassalı olmuş xanlıqların cəmi kimi, yaxud keçmiş Sovet
Sosialist Respublikası kimi yanaşmamalıdır. Nə açıqda, nə gizli xülyalarda. “Örtülü
bazar dostluğu pozar”.
Bu cəhətdən Rusiya ilə münasibətlərimiz də son dərəcə önəmli və taleyüklü
məsələdir. Heç bir vaxt Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətini və SSRİ
rəhbərliyinin şovinist ağalığını rus xalqına, rus mədəniyyətinə, elminə, ədəbiyyat və
sənətinə, təhsilinə və səhiyyəsinə münasibətimizlə eyniləşdirməməliyik. Mədəni
tərəqqi, Şərq ətalətindən qurtulub Qərb dinamizminə yaxınlaşmamız baxımından
Rusiyayla iki əsrlik ünsiyyətimizin xeyli müsbət cəhətləri də var və bunu kimsə dana
bilməz. Bəzi başqa qonşu müsəlman ölkələriylə müqayisə bunu əyani sübut edir. Rusiya
öz daxilindəki ziddiyyətlərdən yaxa qurtara bilsə, bəyan etdiyi amma hələ ki, tam
mənada gedə bilmədiyi demokratiya yoluyla irəliləsə, xülyalara qapılıb hər hansı
formada tarixin arxivinə verilmiş İmperiyanı yenidən ayrı adla bərpa etməyə çalışmasa,

Türkiyəylə qardaşlığımızın köklərini və mahiyyətini, heç də Rusiyaya qarşı
yönəlmədiyini dərk edə bilsə, Amerikayla münasibətlərimizə qısqanclıqla yanaşmasa və
nəyahət, ermənilərlə qarşıdurmamızda daha obyektiv mövqe tutsa, bu böyük
qonşumuzla ən sıx və ən mehriban əlaqələrimiz ola bilər. Azərbaycan hələ uzun zaman
dünyanın mənəvi dəyərlərinə qovuşmaq üçün rus dilinin vasitəçiliyindən istifadə edəcək
və hələ çox illər rus mədəniyyətinin cazibə dairəsində qalacaqdır. Öz-özlüyündə bu
təhlükəli və mənfi bir şey deyil. Amma burda bir məsələnin də üstündə durmaq
istəyirəm.
Müəyyən tarixi şərtlər nəticəsində bəzi Azərbaycan ziyalılarının doğma dillərini
yetərincə bilməmələrini onlara irad tuturlar. Əlbəttə, ideal halda hər bir ziyalı ilk
növbədə öz Ana dilini mükəmməl bilməlidir. Amma insaf naminə onu da deyək ki, öz
dilində təəssüf ki, istənilən səviyyədə və istənilən sərbəstliklə danışa bilməyən bir çox
bəstəkarlarımız, rəssamlarımız, hətta yazıçılarımız Azərbaycan

mədəniyyətinin

ucalması, onu dünya sənətinin çağdaş örnəklərinə boy verəcək bir səviyyəyə yüksəlməsi
uğrunda dili bilib, əfsus ki, ayrı heç nə bilməyən bəzilərindən qat-qat artıq xeyirli işlər
görüblər. Azərbaycan türkü olub Azəri türkcəsini yetərincə bilməyənlərə yazıq. Amma
Azəri türkcəsini bilib bu dildə Azərbaycan türklərinə küfr edənlərə, türk dilində
türklüyün əleyhinə yazanlara, danışanlara nə deyəsən?
Gürcüstan həm yaxın qonşumuz, həm də bu gün strateji müttəfiqimizdir. Coğrafi
mövqelərimiz elədir ki, bu müttəfiqliyin məhz strateci məqsəd daşıması, yəni müvəqqəti
deyil, uzun müddətli olması faktdır. Gürcü mədəniyyətinin özəlliyi, üzünün Qərbə
baxması vaxtilə Tiflisin internasional Qafqaz şəhəri olmasıyla da bağlıdır və
Azərbaycanın bir neçə önəmli simasının, bir neçə mühüm hadisəsinin bu şəhərdə
meydana çıxması da təbiidir. Gürcüstanla dostluq münasibətlərimiz bu ölkədə yaşayan
yarım milyon soydaşımızın taleyinə də təminat verməlidir. Tarixin inkişaf yollarında
büdrəmələri də olur və sabah, allah göstərməsin, hər hansı bir yeni Qamsaxurdiyanın
Gürcüstandakı Azəri türklərinə qarşı zorakılıq siyasətini büs-bütün istisna etmək olmaz.
Buna hər halda biz də və daha artıq gürcüstanlı soydaşlarımız da bərai-ehtiyat hazır
olmalıyıq ki, Ermənistandakı Azəri türklərinin aqibətini nə onlar özləri, nə də
Azərbaycan bir daha yaşamalı olmasın.

Bu qədər qan töküləndən, bu qədər qəddarlıqdan, sağalmaz yaralardan,
milyonlarla insanın faciəsindən, söndürülmüş ocaqlardan, talan olmuş evlərdən,
tapdanmış məzarlardan sonra Ermənistanla, ermənilərlə münasibətimiz necə olmalıdır?
Paradoksal bir fikir söyləyəcəm: ermənilərin, hətta 99 faizinin barışmaz düşmənimiz
olduğunu qəbul etsək belə, erməni xalqını bir xalq kimi düşmən saymamalıyıq. Çünki
dünyada heç bir xalq başqa bir xalqa düşmən deyil. Xalqların bir-birinə düşmən
olmaması prinsip məsələsidir, bəlkə də idillik bir aldanışın simvolik ifadəsidir.
Hökumətlər, siyasi quruluşlar, ordular, var-dövlət sahibləri, mətbuat işçiləri, adını ziyalı
qoymuş əhli-qələmlər başqa xalqa nifrət hisslərini, düşmənçiliyi, ədavəti, kini təbliğ və
təlqin edə bilər. Amma xalq öz-özlüyündə düşmən ola bilməz. Faşist Almaniyasıyla
müharibə aparmış fransızlar, ingilislər almanları yağı saymadıqları kimi, Amerikanın
Pirl Harbor hərbi bazasını darmadağın etmiş yaponlar və Xirosimaya atom bombası
atmış amerikalılar bu gün bir-birinə düşmən olmadıqları kimi, yunanlarla Türkiyə
türkləri, fələstinlilərlə israillilər dil tapmağa çalışdığı kimi, bir gün - Dağlıq Qarabağ
məsələsi ədalətlə həll edildikdən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunandan,
qaçqınlar doğma yurd-yuvalarına dönəndən sonra, hələ qövr eləyən yaralar bir az
ovunandan sonra Azərbaycanla Ermənistanın da normal qonşuluq münasibətləri qura
biləcəklərinə inanmaq istərdim. Çünki ermənilər də axı yaşadıqları yerlərdən köçüb aya
getməyəcək, deməli, tarixən qonşuluğa məhkumuq və “Qonşun pisdir, köç qurtar”
məsəli ailələrə aid olsa da, xalqlara aid edilə bilməz. Erməniləri rəqib sayırıqsa, bu
düşməni daha yaxından öyrənməliyik. Erməni tarixi, dili, siyasi partiyaları, bugünkü
mətbuatı və ictimai durumu haqqında mükəmməl bilgilərə malik olan mütəxəssislər
yetişdirməliyik. Türk dilçiliyinin ən görkəmli simaları sırasında ermənilər yer alıbErmənistanda Açaryan, Türkiyədə Akop Dilaçar, Rusiyada Lazarevlər, Budaqovlar,
Sevortyanlar. İnanmıram ki, türk dilini türklərə xüsusi məhəbbətləri olduqlarına görə
belə dərindən öyrəniblər. Soyuq müharibənin şıdırğı vaxtlarında Amerikada, Avropada
sovetologiya, kremlologiya üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsi və fəaliyyəti də Sovet
İttifaqına və Kreml rəhbərlərinə sevginin ifadəsi deyildi, düşməni, rəqibi daha yaxşı
tanımaq, onun zəif-güclü yerlərini bilmək və mübarizədə istifadə etmək məqsədi
güdürdü.

Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpa olunmasına inanırıqsa və
burada ermənilərin yaşayacaqları bir gerçəkdirsə, həmin elə Qarabağ erməniləri
arasındanAzərbaycanın suveren haqlarına, dövlətçiliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə loyal
münasibət bəsləyən və Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibində bir qurum kimi idarə
edə biləcək kadrların hazırlanması işini sabaha qoymadan, bu gündən başlamaq
dazımdır. Demirəm ki, ermənilərdən Qarabağda bizə işləyən casuslar hazırlayaq. Yox.
Dağlıq Qarabağın inzibati işlərini Azərbaycan ana yasasına görə yönəldən, bu ərazinin
Azərbaycana bağlı olduğunu fakt kimi qəbul edə biləcək yerli kadrlar haqqında
düşünməli, onları axtarıb tapmalı və indidən hazırlamalıyıq. Belələri yəqin ki, var,
qorxub üzə çıxmırlar. Bu cür düşünən adamların fəaliyyətlərinin yalnız Azərbaycan
üçün deyil, Qarabağ erməniləri üçün də faydalı və gərəkli olacağına onları inandırmaq
lazımdır.
Qarabağ problemini layiqli şəkildə həll etmək üçün biz bir xalq kimi məğlubluq
kompleksindən də azad olmalıyıq. Qarabağda hərbi zəfər çala bilməməyimizin acısını
duymamaq üçün gözlərimiz önündə cərəyan edən hadisələri yada salmaq kifayətdir.
Dünyada ən böyük orduya malik olan, ən yeni və dəhşətli silahlarla təchiz olunmuş,
çoxəsrlik savaş ənənələrindən bəhrələnən və mükəmməl hərbi təhsil almış səriştəli
sərkərdələrə, generallara, zabitlərə malik nəhəng Rusiya balaca Çeçenistanın
öhdəsindən neçə ildir gələ bilmirsə, Gürcüstan kiçik Abxaziyanı ram edə bilmirsə,
yüksək hazırlıqlı, döyüşkən və cəsur Türk ordusu PKK-çıların kökünü kəsə bilmirsə,
milli silahlı qüvvələri yeni-yeni yaranan Azərbaycanın Qarabağdakı uğursuzluğunu
faciə kimi qəbul etmək və xalqa məhz ümidsizlik örnəyi kimi təqdim etmək düz deyil.
XIX əsrdə Prusiyayla müharibədə məğlub olmuş Fransa Elzas və Lotaringiya
əyalətlərini itirmişdi. Parisdə Barışıq meydanında bütün fransız əyalətlərini təmsil edən
rəmzi heykəllər var. Bu əyalətlər itiriləndən sonra Elzas və Lotaringiya heykəllərinin
üstünə örtük çəkiblərmiş. Ta Birinci Dünya hərbində Fransa Almaniyanı məğlub edib
və əyalətləri yenidən qaytarana qədər bu örtüklər açılmayıb. Almaniya məğlubiyyət
aktına qol çəkdiyi vaqon tarixi bir yer kimi qorunub saxlanırmış və hikkəli Hitler İkinci
Dünya müharibəsi illərində Fransanı işğal edərkən təslimçi Peten hökuməti məğlubiyyət
aktını həmin o vaqonda imzalayıb, alman qoşunları Parisin Yelisey çöllərində zəfər

marşıyla addımlayıblar. Beş il sonra isə Almaniya darmadağın olub və Hitler
bunkerində intihar edib. Paris də, Elzas da, Lotaringiya da, bütün Fransa da yenidən
azad olub. Tarix - Allahın səbridir. Hər xalqın taleyində qara günlər olur. Rusiya
biabırçı Brest müqaviləsini imzalamağa, Türkiyə alçaldıcı Mudros anlaşmasına qol
çəkməyə məcbur olublar, amma vaxt keçib, ədalət qalib gəlib və bu imzalanmış
sənədlər tarixin zibil qutusuna atılıb.
Azərbaycanın gələcək taleyində mühüm rol oynayacaq amillərdən biri də
Amerikayla, Avropayla münasibətlərdir. Əli bəy Hüseynzadənin ilk dəfə ortaya atdığı,
sonralar Ziya Göyalpın da qəbul etdiyi məşhur üçlüyü yada salaq: türkləşmək,
islamlaşmaq, müasirləşmək. Bu son anlayışı qərbləşmək, avropalaşmaq kimi də ifadə
edirlər. Hər halda müasirləşmək əsas etibarilə Qərb dəyərlərinin mənimsənilməsi
anlamındadır. Amma müstəqil Azərbaycanda türkləşmək ön plana çəkilirsə, islami
dəyərlərə qayıtmamağımızın vacibliyi vurğulanırsa, üçüncü ünsürə-çağdaşlaşmağa,
müasir dünyanın inkişaf səviyyəsinə qalxmağa çox da əhəmiyyət verilmir. Nədənsə
çağdaşlaşmağı, Qərb, Avropa dəyərlərini mənimsəməyi milliliyimizə ziyan vura biləcək
təhlükə kimi qavrayırıq. Əlbəttə, bu gün qəzet, jurnallarımızın, özəl televiziya
kanallarımızın və radio studiyalarımızın adları yabançı sözlərdirsə, Bakının küçələrində
əcnəbi dillərdə yazılar, reklamlar doğma dilimizdəkilərdən çoxdursa, gənclərimiz hətta
Azərbaycan dilində rus ya ingilis aksentiylə, intonasiyalarıyla, ibarələriylə danışırsa,
belə qərbləşməyi, belə müasirləşməni heç cür qəbul etmək olmaz.
Cəlil Məmmədquluzadə “Anamın kitabı”nda bu üçlüyün ifrat şəkillərinə acı-acı
istehza edirdi. İslamlaşmağı, türkləşməyi (osmanlılaşmağı), ruslaşmağı anamızın
kitabından yadırğamaq kimi, milli dəyərlərin itirilməsi kimi suçlayırdı. Amma axı
dünyanın, o cümlədən Qərb dünyasının həqiqi və bizə bu gün çox gərəkli mənəvi,
fəlsəfi, mədəni, estetik, bədii dəyərləri, nəhayət, demokratik siyasi dəyərləri var. Biz
məhz bu dəyərlərdən yararlanmalıyıq. «Əcnəbi seyrə balonlarla» deyil, kosmik
raketlərlə çıxdığı bir dövrdə ən son “Mersedes” avtomobillərinə minməyimizlə
qürurlanıb qala bilmərik.
Xalqlar dostluğundan danışanda əlbəttə, bu anlayışın ən vacib tərəfi
Azərbaycanın öz içində yaşayan müxtəlif xalqların doğmalığıdır. Azərbaycanda

yaşayan xalqların özlərini azərbaycanlı sayması ədalətli və düzgündür. Amma
azərbaycanlı olmaqla yanaşı, ləzgi ləzgiliyini, talış talışlığını, avar avarlığını, tat
tatlığını, kürd kürdlüyünü danmamalıdır və danmır. Eyni cür Azərbaycan türkü də
azərbaycanlı olmaqla bərabər, türklüyünü danmamalıdır. Bir şərtlə. Vaxtilə müəyyən
kontekstdə deyilmiş “Türkün türkdən başqa dostu yoxdur” sözlərini birdəfəlik unutmaq
şərtilə. Sovet vaxtında yasaq olunmuş, açıq ya gizli daşıyıcıları təqiblərə, cəzalara,
ölümə, sürgünə məhkum edilmiş türkçülük ideyalarının bu gün dirçəlməsini təbii hal
kimi qəbul etmək lazımdır. Amma bu işdə də ifrata varmaq olmaz. Türkçülüyü sırf
filoloci qavramda qəbul edərək real tarixi gerçəklərə göz yummaq mənasızdır. Yəni
dilimizin tarixi kökləri baxımından qazax, ya başqırd mənə nə qədər yaxın olsa da, ayrı
dil sistemində danışan talışdan, ləzgidən, ya kürddən yaxın deyil. Əsrlər boyu adətənənələri, məişət özəllikləri, əxlaq anlayışları, nəhayət, mətbəxləri bir olmuş tat, avar,
mənə eyni dil sisteminə malik olduğum xakasdan, ya yakutdan doğmadır. Ailə bağları
da Azəri türklərini çuvaşlarla, ya tuvalılarla deyil, talışlarla, kürdlərlə, ləzgilərlə və
özünə qürurla “Azərbaycanlıyam” deyən bütün başqa millətlərlə bağlayır. Tarixi
araşdırmalar, dil, ədəbiyyat tədqiqatları baxımından son dərəcə önəmli olan bir sahə türkçülük məkanı bizi azərbaycançılıq məkanından ayıra bilməz. Azərbaycan türk
dünyasının bir parçasıdır, amma Azərbaycanın içində ayrıca bir Azərbaycan dünyası da
var və bu dünyada türk olmayan azərbaycanlılar da layiqli, şərəfli yerə malikdir.
Və inanıram ki, bu vətənin övladları əl-ələ verib çiyin-çiyinə, ürək-ürəyə, beyinbeyinə gələcəyin - XXI əsrin - Üçüncü Minilliyin Azad, Müstəqil ölkəsini, Bərabərliyin,
Qardaşlığın və Dostluğun hökm sürəcəyi xoşbəxt Azərbaycanı quracaqlar.
Xəyallarımda

yaşatdığım,

bəlkə

də

görə

bilməyəcəyim

bu

gələcək

Azərbaycanımın isə yuxarıda anlatmağa, izah etməyə çalışdığım beş təməl üzərində İnsan Azadlığı, Milli Müstəqillik, sinfi, milli, irqi, dini, cinsi Bərabərlik, Türk
qardaşlığı, Xalqlar dostluğu - bünövrəsində duracağını arzulayır, uca Tanrıdan
diləyirəm.

DANIŞA BİLMİRƏM
Kükrəyən vicdanı bütün varlığını sarsıdanda dahi Tolstoy «Susa bilmirəm» deyə
fəryad qoparmışdı.Bu gün bir sıra başqa Azərbaycan yaşıçıları kimi mən də bircə onu
deyirəm ki,danışa bilmirəm. Başımıza gələn müsibət qarşısında söz acizdir,nitqimiz
tutulub,dilimiiz

lal

olub.Gərək

belə

olmasın,bilirəm.Yazıçı

xalqının

dərdini

hayqırmalıdır. Amma faciəmiz o qədər böyük,matəmimiz o qədər müdhiş,ağrımız o
qədər dözülməzdir ki,onları bəlkə də yalnız sükutla ifadə etmək olar. Ən təsirli,ən
parlaq sözlər qiymətdən düşüb,mənasızlaşıb. Nə təsəlli sözləri tapıram,nə ürək-dirək
vermək istəyirəm. Bütün sözlər deyilib qurtarıb,deməyə söz qalmayıb,elə bil sözlərin içi
boşalıb. Dünya sanki sössüzlük səhrasıdır.
Niyə qismətimiz belə gətirdi.nəydi gunahımız,bu ağır bəlaya neçin düçar olduq?
Qanlara bulaşmış tanklar,güllələrdən çopur olmuş divarlar,qətl yerinə çevrilmiş küçələr,
iki gündə qəbristana dönmüş yaşıl yamac,göz yaşları, boğuq hıçqırıqlar, nalələr, yas…
Analara oğullarını, uşaqlara atalarını,qadınlara ərlərini kim qaytaracaq, kim? Kim
verəcək bu acı sualların cavabını? Bilmirəm.Danışa bilmirəm. Düşünə bilmirəm. Söz
tapmıram deməyə…
Dərdimi suya dedim
Alışdı su da yandı.
Xalqa təsəllini yenə də yalnız xalqın özü verə bilir.Xalqın əsrlərdən bəri cilalayıb
dediklərinə bərabər söz tapmaq mümkün deyil.
Aşıq naçar ağlama,
Gündür keçər,ağlama.
Qapını bağlayan fələk
Bir gün açar,ağlama.
Şəhidlərmiizə mir rəhmət.Məzarları nurla dolsun. Əzizlərinin,yaxınlarını başı sağ
olsun.Xalqımızın başı sağ olsun.
22 yanvar 1990

ANARIN ŞƏRHİ. Qara yanvar gecəsinin səhəri indiki Prezident sarayının
qarşısında mitinqdə çıxış etdim,elə həmin gün Elmlər Akademiyasının böyük salonunda
ziyalıların yığıncağına sədrlik etdim,axşam isə Azərbaycan Ali Sovetinin fövqəladə
vəziyyət şəraitində bütün gecə davam edən iclasında dəfələrlə danışdım,beynəlxalq
təşkilatlara müraciətlər hazırladım. O günlərdə rus dilində yazdığım «BEDA»
(«Müsibət» adlı yazım bütün respublikaların Yazıçılar İttifaqlarına,bir sıra SSRİ Xalq
deputatlarına

göndərildi,rus

dilində

ilk

dəfə

Bakıda

«Çernıy

yanvar»

kitabında,Azərbaycan dilində «Şəhidlər dağı» kitabımda dərc edildi,İranda və Fransada
nəşr olundu.Qış məzuniyyətindən sonra işə başlayan SSRİ Ali Sovetinin fevral ayında
ilk iclasından başlayaraq

sesiyalarında bu mətnin tezislərini müxtəlif çıxışlarımda

dəfələrlə səsləndirdim.Qara yanvar günlərində isə «Pravda» nın müxbirlərini qəbul
etdim və söhbətimiz qəzetdə çap edildi. Sözəlrimi dediyim kimi vermişdilər, onda
doğrudan da belə hiss edirdim ki,həyatım bitib.
«Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Birinci katibi, Xalq deputatı,SSRİ Ali Sovetinin
üzvü Anar deyir:
-Hesab edirəm ki, faciənin qarşısını almaq olardı.Axı güc hakimiyyətin əlində idi.
Talanlara imkan verilməyə bilərdi.. Mən silahsız adamları tankların qabağına
göndərənləri də ittiham edirəm.Amma Xalq cəbhəsinin sağlam qüvvələri ilə əlaqə
yaratmaq lazım idi..Mən bu barədə Vəzirova dəfələrlə demişdim,amma o məhəl
qoymurdu,hamısı quldurlardır,SRU agentləridir - deyirdi.
Ənənənəyə uyğun çay içirik,pəncərədən gün işığı düşür,yaxında dəniz sayrışır, sanki heç bir şey baş vermiş faciəni xatırlatmır. Amma yox,görürəm ki, evin 52 yaşlı
sahibinin ürəyində ağrılar tuğyan edir.
Anar davam edir: Mənim yeniyetməlik dövrüm 1956-cı ildə bizim qoşunlar
Macarstana daxil olanda qurtardı. Gəncliyim 1968-cə ildə Çexoslavakiya hadisələri
zamanı sona yetdi. İndi isə məndə belə bir hiss var ki, Bakı yanvarında bütün ömrüm
bitdi.

Yazıçının sözlərindəki faciəvi şiddəti peşəkar emosianallığın hesabına yazmaq
olardı. Amma mübaliğəsiz,dünyaya birinci dərəcəli ulduzlar bəxş etmiş Azərbaycan
ziyalılığının məşhur nümayəndəsinin hadisəyə verdiyi qiyməti nəzərə almamaq olmaz.
-Yanğını başlamamışdan söndürmək lazım idi-deyir Anar - Mərkəzdə də,yerlərdə
də qərarların nüfuzunu qırmaq,xüsusilə də özlərinin Qarabağa aid

qəraralarını yerinə

yetirməmək olmazdı».
A.Qoroxov,V.Okulov
«Pravda»nın xüsusi müxbirləri.
«Gecədən sonra şəfəq»
Azərbaycan paytaxtında indiki vəziyyəti
belə səciyyələndirmək olar.
(«Pravda» qəzeti 2 fevral 1990)

P.P.S. Yanvarın 20-də Akademiyada keçirilən iclas zamanı mən də da bir çox
başqa yazıçılar kimi Kommunist patiyasından çıxacağımı demişdim.Aşağıdakı
müsahibədə bu məsələyə aydınlıq gətirilir:
Müxbir Mehriban Əbülfət qızının sualı:
- O vaxt partbileti atıb, sonra geri götürməniz çoxları tərəfindən pis qarşılandı…
Mən inanıram ki, o bileti atanda da, geri götürəndə də Anar xalqı düşünmüşdü…
Cavab:-Neçə dəfə demişəm, mən partbileti atmamışdım, yəni partbilet deyilən o
şeyi heç kimə təhvil verməmişdim. Yanvar hadisələrindən sonra Akademiyada iclasda
dedim ki, mən də partiyalan çıxıram,Sonra Qurultay oldu və mən də partityanın üzvü
olmuş,onun günahlarına cavabdeh adam kimi bu qurultayda iştirak emək qərarına
gəldim.Sonra bu partiya öz-özünə ləğv oldundu.Mənsə daha heç bir partiyaya qoşulmaq
istəmirəm,çünki nə vaxtsa bir partiyada olmuşam (düz hərəkət eləmişəm, eləməmişəm,
bu başqa məsəşələdi) Bu gün bu partiyada, sabah başqasında olmaq mənim siyasi
əxlaqıma sığışmır.
(«7 gün» qəzeti, 6 fevral 1993).

MÜSİBƏT
Azərbaycan torpağına müsibət üz verdi. 19-dan 20-sinə açılan yanvar gecəsində
rəsmən fövqəladə vəziyyət elan olunmasından altı saat əvvəl Sovet qoşunları
Azərbaycana və onun paytaxtı Bakıya qarşı əməlli-başlı hərbi əməliyyata başladılar.
Tanklarla, zirehli maşınlarla, başqa müasir silahlarla. Rəsmi məlumata görə qadınlar,
uşaqlar, yeniyetmələr, qocalar daxil olmaqla 170 insan - əksərən azərbaycanlılar, amma
həm də ruslar, yəhudilər, tatarlar, ləzgilər tank tırtılları altında qalmış, zirehli maşınlarla
əzilmiş, üzdən və arxadan gülləylə vurulmuş - həlak olmuşdur. Neçə yüz adam isə ağır
yaralar almış, itkin düşmüşdür. Sonrakı günlərdə yaralananlardan ölənlər də çoxdur.
Qoşunlar yaşayış binalarının mərtəbələrini, xəstəxanaları atəşə tutub, eyvana çıxan, öz
mənzilində olan, avtobusda gedən, küçədə avtomat-telefonla danışan adamlara güllə
atıblar. Elə hallar olub ki, yaralananlardan da əl çəkməyib, onların da axırına çıxıblar.
Təcili yardım maşını atəşə tutulub: - yaralıların imdadına tələsən həkimlər, tibbi
personal məhv edilib. Qətlə yetirilənlərin bədənindən mütəhərrik güllələr çıxarılıb. Öz
ölkəsinin vətəndaşlarını qorumalı olan bir ordunun həmin vətəndaşlara qarşı belə
görünməmiş qəddarlığını, kor hiddətini anlamaq çətindir.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Bakı nefti Sovet dövlətinin faşist işğalçıları
üzərində qələbə çalmasında mühüm amillərdən biri idi. Hitler Bakı neftinə can atırdı.
Onun qoşunları Bakıya çata bilmədi. Bakını faşist qəsbkarları üzərində qələbədən 45 il
sonra «Qəhrəman Sovet Ordusu» aldı. Yeniyetmələrin və uşaqların müqavimətini
qıraraq şəhəri «fəth etdi».
Öz ölkəsinin əhalisinə qarşı belə görünməmiş qaniçənliyə bəraət qazandırmaq
üçün gətirilən dəlillər əsassızdır; təsadüfi deyil ki, ölkənin ən yüksək rəhbərliyi belə bu
hərəkətin səbəbini müxtəlif şəkildə izah və şərh edirdi. Rəhbərlərdən biri deyir ki, biz
Sovet hakimiyyətini qorumaq məqsədi güdürdük, başqası deyir ki, millətlərarası
çəkişmələrə son qoymaq istəyirdik, üçüncüsü isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin
strukturlarını dağıtmaq cəhdindən dəm

vurur. Nə olursa olsun, belə bir aksiya

hadisələrə uyğun olmayan, həm də keçikmiş bir hərəkət idi. Axı söhbət Sovet
hakimiyyətindən gedirsə, Dağlıq Qarabağda belə bir hakimiyyət iki ildir yoxdur və bu

cəhət Bakının üstünə qoşun yeridənləri görünür, o qədər də narahat etmirmiş. Bu bir.
İkinci; məgər rəsmi təsdiq olunmuş bir təşkilatla - Azərbaycan Xalq Cəbhəsiylə siyasi
dialoq mümkün deyildi? Məgər tarixin acı dərsləri sahibi-ixtiyarlara heç bir şey
öyrətməyib? Dərk edə bilməyiblər ki, ayrı siyasi baxışlara malik olan adamlarla
tankların və dəyənəklərin diliylə danışmaq heç bir vaxt xeyirli nəticə vermir.
Yanğını alışıb ətrafı bürüyənə qədər söndürmək lazımdır. Yanvarın 13-14-də
Bakıda kimlər tərəfindən törədildiyi bəlli olmayan erməni talanları baş verdi. Əsgəran
və Sumqayıt, Ermənistanın Qukark rayonu, Fərqanə, Yeni Uzen, Tbilisi faciələrindən
sonra iki il ərzində hakimiyyət orqanları belə qəddarlığın, təhdid və talanların qarşısını
ala biləcək bir mexanizm, təcili fəaliyyət göstərməyə qadir olan bir qüvvə yarada
bilməzdilərmi? Nəyə görə talanların ərəfəsində respublikanın daxili qoşunlarının
silahları alınmışdı? Bakı ermənilərinin ünvanları talançılara məlum idisə, bu ünvanlar
asayişi qorumalı olan respublika və mərkəz dairələrinə niyə məlum deyildi və günahsız
adamları müdafiə etməyə onlara nə, ya kim mane oldu? Nazir Bakatinin dediyinə görə
bu zaman Bakıda beş min talançı, on iki min nəfərlik daxili qoşun vardı, bəs onda iki
yarım milis işçisi bir talançının öhdəsindən gələ bilməzdimi? Suallar, suallar, suallar...
Bu sualların cavabı isə yoxdur. Hər halda bu suallara cavab vermək istəmirlər. Bu
talanlar kimə lazım idi, kimə xeyir idi? Bir çox azərbaycanlı ailələri, Xalq Cəbhəsinin
nümayəndələri erməniləri gizlədib qoruyurdular.
Bizim bütün ziyalılarımız, ictimaiyyətimiz kimi Azərbaycan yazıçıları da, qəti
şəkildə və qeydsiz-şərtsiz bu talanları pislədi, onların təşkilatçılarının və icraçılarının
ciddi məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb etdi. Həlak olanların hamısına acıyırıq.
Hakimiyyət orqanları, o cümlədən mərkəzi hakimiyyət orqanlara bu talanların qarşısını
almaqda acizlik göstərdilərsə, heç olmasa 13-14 yanvarda Bakıda cinayət törədənləri
tapmalı və cəzalandırmalıydılar. Bunun əvəzində isə mərkəzi hakimiyyət bütöv bir
xalqdan «qisas almaq» fikrinə düşdü, bu xalqın öz ləyaqət və namusunu qorumaq,
torpağını və ərazi bütövlüyünü təcavüzdən mühafizə etmək əzmini qan içində boğmaq
istədi. Qatillər və canilər deyil, yüzlərcə günahsız azərbaycanlını - on üç yaşlı qızcığazı,
on dörd yaşlı oğlanları, yetmiş yaşlı qoca qarını, kor rus fəhləsini, təcili yardımın yəhudi
həkimini cəzalandırdılar.

Cinayəti törədənlər başqaları idi, cəza alanlar başqaları. Əgər bir şəhərdə hər
hansı cinayət baş verirsə, bu səbəbdən həmin şəhəri gülləbaran etmək, evləri, küçələri,
adamları yelpicvari atəşə tutmaq məqbuldurmu? Qocaya da, körpəyə də qan uddurmaq
olarmı - nə var, nə var, onlar bu şəhərin sakinidir? Hələ onu demirəm ki, vicdansızlığın
son həddi - belə kütləvi qırğının kecikdiyindən gileylənməkdir. Yəni ki, günahsız
insanlar bir az daha qabaq, uşaqlar daha körpə yaşında qanına qəltan edilməliymiş bunu yüksək kürsülərdən söyləyənləri insan saymaq olarmı? Həm də bunu həmin o
dildə deyirlər ki, o dildə Dostoyevski körpənin göz yaşları haqqında məşhur kəlamını
bəyan edib. Belələrini qan seliylə də sarsıtmaq olmaz, onda ki, bir körpənin göz yaşı
olsun.
Bir ovuc qatili və canini tapmaq və zərərsizləşdirməkdən ötrü tanklara və zirehli
maşınlara, sərkərdələrin hərbi məharətinə və superdövlətin silahlı qüdrətinə ehtiyac
vardımı? Məgər Moskva ətrafındakı Lübertsi qəsəbəsində, yaxud Kazan şəhərindəki
mütəşəkkil cinayətə qarşı bu vasitələrlə mübarizə aparılır?
Bəzən iddia edirlər ki, söhbət SSRİ-nin dövlət sərhədlərinin qorunmasından
gedirdi. Məgər bu sərhədlər Bakıdan keçir? Sərhədləri vaxtlı-vaxtında həm də onlardan
500 km uzaqda olan şəhərdə yox, sərhədlərin keçdiyi yerlərdə qorumaq olardı. Bir də
iddia edirlər ki, söhbət Bakıda Sovet hakimiyyətinin devrilməsindən gedirdi. Məgər
«Sovet hakimiyyəti» və Bakıda, rayonlarda iflasa uğramış, istefası tələb olunan ayrıayrı partiya rəhbərləri eyni anlayışdır? Nəyə görə başqa yerlərdə iqtidarsız rəhbərliyin
istefaya çıxması haqqında tələblər - demokratiyanın təntənəsi, Azərbaycanda isə eyni
şey dövlət çevrilişi sayılır? Şübhəli bir fikir də ortaya atılır: guya kimsə burda İslam
respublikası yaratmaq niyyətindəymiş. Nə Xalq Cəbhəsi, nə başqa mötəbər bir hərəkat
ya təşkilat heç vaxt və heç yerdə belə bir məsələ qaldırmayıb. Əgər hardasa kiçicik
dəstələr belə şüarlar irəli sürüblərsə, onda da bu ikimilyonluq şəhər və yeddi milyonluq
respublikaya qarşı cəza tədbirlərinə səbəb ola bilməz. Tez-tez Mərkəzi televiziyayla
Rusiyada monarxiya sistemini bərpa etmək arzusunda olan adamlar çıxış edirlər. Məgər
onların bu arzusuna avtomat atəşiylə, topların yaylımıyla, sərnişinli «Jiquli»ni xurdxəşil edən tankların yürüşüylə cavab verirlər?

Matah yenidənqurma bu imiş? Bu cür yenidənqurmanı intizarla gözləyir,
sadəlövhlüklə buna inanırmışıq? Heyf, səd heyf. Bu imiş demə demokratikləşma,
cəmiyyətin təzələnməsi, yeni düşüncə tərzi. Hələ onu demirəm ki, SSRİ Konstitusiyası
(229-cu maddə, 14-cü bənd) kobudcasına pozulmuşdur. Azərbaycan SSR-in
Konstitusiyası da həmçinin. Respublikanın suverenliyi tamamilə alt-üst edilmişdir.
Respublikanın ali hakimiyyət orqanları ilə formal cəhətdən belə razılaşdırılmadan bu
cür zalım bir aksiya hazırlanırmış. Həm də ölkənin ali mənsəbləri Azərbaycan
ziyalılarını, deputat korpusunu yalançı vədlə aldatdığı bir vaxtda belə bir qırğına şıdırğı
hazırlıq gedirmiş. Bu oyunu bizim başımıza açdılar ki, başqalarına da görk olsun, öz
suverenliyini, müstəqilliyini çox da ciddi qəbul eləməsinlər.
Yeniyetməlik çağım 1956-cı ildə, Sovet qoşunları Macarıstana girəndə qurtardı,
gəncliyim 1968-ci ilin avqustunda Sovet ordusu «Praqa baharı»nı boğanda bitdi. 1990cı ilin Bakı yanvarında mənə elə gəlir ki, həyatımın axırıdır...
Uzun müddət ərzində SSRİ Ali Soveti və Xalq deputatları Qurultayında xüsusi
tədqiqat aparılırdı - Əfqanıstana qoşunların girməsinə kim əmr verib, Molotov Ribbentrop müqaviləsi, bütöv xalqların yerindən dəbərdilib sürgün edilməsi üçün kim
məsuliyyət daşıyır? İndi, Stalin zamanında yox, Brejnev zamanında yox, bizim
günlərdə, aşkarlıq dövründə suveren respublikanın ərazisinə qoşun yeridirlər, həm də
əvvəlcədən qurbanları da nəzərə alırlar (təcavüzdən bir neçə saat qabaq xəstəxanalarda
yerlər tədarük edir, tibbi personalı səfərbər edirlərmiş), amma ölkənin Ali Sovetinin
nəinki razılığı alınır, heç onu xəbərdar etməyi də lazım bilmirlər. Tbilisi faciəsi də dərs
olmadı bunlara. 13-14 yanvar talanlarıyla Bakıya qoşun yeridilməsi arasında beş gün
var. Bu beş günə Azərbaycana on min əsgər gətirməyə vaxt tapdılar, amma Moskvada
Ali Sovetin üzvü olan 540 deputatı toplamağa imkan tapmadılar. Belə fövqəladə bir
məsələdə onların rəyini bilməyə macal olmadı. Ümumiyyətlə, səhv etmirəmsə, ölkənin
tarixində fövqəladə vəziyyət ilk dəfə tətbiq olunur və onun mexanizmi haqqında da
dəqiq anlayış yoxdur. Görünür, Azərbaycan belə-belə işlərin tətbiq olunması üçün
münasib sınaq meydanıdır. Bundan sonra hələ Qanuni Dövlət yaradılmasından dəm
vururlar.

Nə gizlədim: Bizim üçün - Azərbaycan nümayəndələri üçün bu hadisələr
yenidənqurma, demokratikləşmə prosesləri, sosializmin təkmilləşməsi, respublikaların
müstəqilliyinin və suverenliyinin artması, insan hüquqlarının mühafizəsi haqqında
bütün xoş və xam xəyalların puça çıxması deməkdir. Əgər bu gün zülmə və yalana,
zorakılığa və riyakarlığa qarşı gur səslə etiraz etməsək.
1988-ci ilin fevralında Əsgəranda öldürülən iki azərbaycanlı gənc, bundan sonra
baş vermiş Sumqayıt faciəsi, Ermənistanın Qukark və başqa rayonlarındakı zorakılıq,
hər iki tərəfdən yüz minlərlə qaçqın, yüz minlərlə qırılmış tale, söndürülmüş ocaq,
alçaldılmış, təhqir olunmuş, didərgin salınmış insanlar və nəhayət, Bakının qanlı
yanvarı - Qarabağ konfliktinin acı yekunları bunlardır. Özlərinin çıxardıqları qərarlara,
qətnamələrə, fərmanlara Ali Dövlət orqanlarının vecsiz münasibəti, bu qərar, fərman və
qətnamələrin həyata keçirilməyib elə kağız üzərində qalması regionda gərginliyə və
zorakılığa rəvac verdi. Konstitusiya qanunlarına, ölkənin Ali Sovetinin rəyinə
saymamazlıq göstərmək ümumən qanunları saymamazlıqla nəticələndi.
Daha dəhşətli bir bəla bu inzibati-bürokratik gücsüzlüyün milli qarşıdurmayla
nəticələnməsi olardı. Kimlərsə milli qarşıdurmayla da kifayətlənməyib dini ədavətin
ocağını qalamağa cəhd edir. Milli düşmənçilik bizim yolumuz deyil. Dini dözümsüzlük
ruhumuza yaddır. Azərbaycanda rusların əleyhinə, ruslar arasında azərbaycanlıların
əleyhinə hissləri qıcıqlandırmaq - tarix qarşısında cinayət olardı. Azərbaycanlı analar
da, rus, erməni analar da eyni dildə - dərd dilində ağlayırlar.
Bakı həmişə elə şəhər olub ki, burda müxtəlif millətlərin övladları birlikdə
yaşayıb, işləyib, sevinib, kədərləniblər. Uzun illər boyu onların münasibətinə heç bir şey
kölgə salmayıb. Bəs niyə şəhərimizin füsunkar Dağ parkı iki gün ərzində yüz məzarlı
Şəhidlər qəbiristanına çevrildi? Niyə? Nədən? Bu ağrılı suallara kim cavab verəcək?
Analara oğullarını, uşaqlara atalarını, qadınlara ərlərini, bacılara qardaşlarını, qardaşlara
bacılarını kim qaytaracaq?
Ölkə yazıçılarına, ziyalılarına, jurnalistlərinə deputatlarına müraciət edirik. Gürcü
xalqının ağır günündə Tbilisiyə tələsdiyiniz kimi, bu gün də Bakıya gəlin, müxtəlif
millətlərin nümayəndələrini ağuşuna almış Şəhidlər qəbiristanlığını ziyarət edin. Təsəlli
və kədər, etiraz və qəzəb sözlərini tapıb deyin. Bakılılar məğrur insanlardır, onlar

sızlamağı, ona-buna dərdlərini açmağı sevmirlər, ağlayıb heç kəsin ürəyini yumşaltmaq
istəmirlər. Ancaq hər halda bu ağır günlərdə onlar özlərini yalqız, unudulmuş, matəmi
şəriksiz çəkən dərdlilər kimi hiss etməməlidirlər. Yoxsa ümumi ailə, ümumi tale,
ümumi gələcək haqqında təmtəraqlı sözlərin nə qiyməti varmış?
Heç kəs məsuliyyətdən yaxasını qurtara bilməyəcək - nə Bakının Qara yanvarının
baiskarları, nə də kütləvi informasiya vasitələrində bu qanlı faciə üçün zəmin
hazırlayanlar, faktları təhrif edənlər, bəzi məlumatları gizlədib, bəzilərini şişirdənlər,
ictimaiyyəti aldadıb müəyyən yanlış təsəvvürlər yaradanlar, bir xalqı o birinə qarşı
qaldıranlar və indinin özündə üçüncü bir xalqı da düşmən etmək üçün canfəşanlıq
edənlər... Moskva jurnalisti Georgi Rojkovun fəryadı məni çox mütəəssir etdi. Bizim
tərəflərə gəlibmiş. Hər şeyi öz gözüylə görüb, bir müddət sonra isə gördüklərini yazıb,
«Vışka» qəzetinə göndərib. İri məqaləsinə belə bir qeyd də verib: «İki aydan artıq
müddət keçməsinə baxmayaraq Azərbaycana və Ermənistana səfərim barəsində bircə
sətir də çap etdirə bilməmişəm. Moskvanın bircə qəzeti, bircə jurnalı da mənə
səhifələrində yer vermir. Niyə? Səbəbi çox sadədir: mənim yazdığım həqiqət aydan-aya
oxucuların və dinləyicilərin beyinlərinə yeridilən fikrə uyğun deyil. Bu fikir isə belədir:
«Azərbaycan qan hərisidir, təcavüzkardır, Azərbaycanın qonşuları isə günahsız
qurbanlardır».
Mərkəzi nəşrlərdə plüralizmin bariz örnəyidir, deyilmi? Georgi Rojkovun
buradakı vəziyyət haqqında ədalətli fikrinə görə minnətdaram ona. Qoy süngüylə
yaralanmışları qələmləriylə öldürən curnalnistlər vicdanları qarşısında xəcalət çəksinlər.
Xalqımız haqqında istər, «sağ», istərsə «sol» mətbuatda, televiziya ekranlarında
çox böhtanlar, iftiralar yazılıb, deyilib. Xalqımız kinli və qisasçı xalq deyil. Və biz - bu
xalqın nümayəndələri - ölkənin bütün namuslu adamlarına müraciət edirik: bizim
faciəmizi anlayın. Başa düşün ki, bu həm də sizin faciənizdir. Bu bizim ümumi
faciəmizdir. Dəmir yolu qəzaları baş verəndə milli matəm elan edən ölkə Bakının qara
yanvar günlərində televiziya ekranlarında, radio efirdə çalıb oynamamalıydı. Çünki bu
matəm, yalnız minlər və milyonlarla azərbaycanlının və erməninin matəmi deyildi, bu
yalnız həlak olanlara tutulan yas deyildi. Bu ölkədə demokratik dəyişmələrə tutulan yas
idi, həyatımızın düzələcəyinə, yaxşılaşacağına olan inam və ümidlərimizin matəmi idi.

Bu ümidlər o qədər kövrək, o qədər köməksiz imişlər ki, onları tanklar və sapoqlarla
asanca tapdalayıb əzmək oldu...
Müxtəlif xalqlara ayrı gözlə baxmaq olmaz: birinin hüquqlarının doğrudan, ya
yalandan pozulmasına vasvasılıqla diqqət yetirmək, o birinin əzilib məhv olunmasını
sakitcə seyr etmək. Bəzən hətta bu qanlı qırğına haqq da qazandırırlar. Bakı hadisələrinə
bəzilərinin münasibətini belə ifadə etmək olar: canilərın törətdikləri talanlara cavab
olaraq hökumətin də talan törətməyə haqqı var. Belələri, bu zorakılığa bəraət axtaranlar,
yəni əslində dövlət terrorizmini məcburi tədbir kimi qiymətləndirənlər, gec-tez bu sayaq
«obyektivliklə» öz talelərində rastlaşacaqlar. O zaman gecikmiş, sonrakı peşmançılığın
faydası olmayaçaq. Belə bir fikir də gəzir ki, min adamı xilas etmək üçün yüz
günahsızın qanını tökmək olar, Bu gün belə deyənlər sabah milyonları «xilas» üçün
minləri, biri gün yüz mnlyonların «xilası» üçün milyonları qurban verə bilər. Çox
şübhəli hesablamalardır.
Tarixin bu dərsini də çoxdan keçmişik. Dəfələrlə. Eyni dərsi neçə kərə təkrar
etmək olar?
Bu qaranlıq tunelin axırında bir işıq ucu sezilirmi? Ölüləri qaytarmaq olmaz.
Ölənlə ölmək olmaz. Amma ölənlərin xatirəsi naminə əlimizdən gələni etməliyik ki, bu
müsibət bir də təkrar olunmasın. Bununçün isə hadisəyə aydın və qəti qiymət vermək
lazımdır. Siyasi oyunların, vəzifə «qeyrəti»nin ucundan həqiqətin və ədalətin ağzı
yumulmamalıdır. Cinayətin bütün baiskarları cəzalarına çatmalıdırlar.
«Günahsızların qanı yerdə qalmasın deyə başqa günahsızların qanı axıdılmalıdır»
- belə məntiqi heç bir zaman, heç bir dəlillə qəbul edə bilmərəm. Hələ məktəb
yaşlarından bizə təlqin edirdilər ki, Lev Tolstoy dahi yazıçı olsa da fəlsəfi və əxlaqi
baxışları naqis idi, nəyisə heç cür başa düşə bilmirdi.
Bəlkə, indi vaxtı gəlib deyək ki, yanılan Tolstoy yox, biz olmuşuq. Əsrin və
ikinci minilliyin axırında bu ucu-bucağı görünməyən ölkədə uçurum qarşısında xilas
olmağın yeganə yolu Tolstoy təlimi- zora zorla cavab verməmək fəlsəfəsidir.
23 yanvar, 1990.

ŞƏHİDLƏR DAĞI
Bu bir il nə tez keçdi, ilahi. Bu bir il nə uzun çəkdi.
Göz qırpımı kimi, an kimi qısa, ömür kimi uzun.
Elə bil dünən idi o müdhiş gecə. Elə bil yüz il bundan qabaq idi. Yüz il bundan
qabaq tanklar, pulemyotlar, avtomatlar yox idi. Qəddarlıq, zülm, zorakılıq ki, var idi,
"həqq-qəvinindir" inancı ki, var idi... Yüz il də, iki yüz il də, neçə əsrlər, min illər əvvəl
də... Dünyada heç nə dəyişmirmiş, ilahi. Qoluzorlu elə qoluzorludur, "zülmün topu var,
gülləsi var"...
Necə igidimiz şəhid oldu o dəhşətli yanvar gecəsində. O gecədən əvvəlki
gecələrdə və gündüzlərdə. O gecədən sonrakı səhərlərdə-axşamlarda. Bu ilin - 91-ci ilin
yanvar qurbanları da ötən illərin, ayların matəm siyahısına əlavə olundu.
Sallana-sallana gələn salatın
Gəl belə sallanma, göz dəyər sənə.
Bu günümüzü görəydin, qoca aşıq. Bu gün qızlarımıza, gəlinlərimizə göz dəymir,
güllə dəyir. Düşmən gülləsi, namərd gülləsi1...
1990-cı il yanvarın 19-dan

20-sinə

açılan gecə Bakımızın neçə min illik

yaşında ən uzun, ən müdhiş, ən faciəli gecə idi.
Rəsmi müharibə elan etmədən, hətta rəsmi bəyanat verilməsindən, fövqəladə
vəziyyət elan edilməsindən yeddi saat qabaq Sovet qoşunları Azərbaycan paytaxtına
qarşı əsl hərbi əməliyyata başladılar - tanklarla zirehli maşınlarla, ən müasir silahlarla.
Yüzlərlə öldürülənlər, neçə yüzlərlə yaralananlar - o sıradan qocalar, uşaqlar,
qadınlar, əlillər… Çoxu azərilər, amma həm də ruslar, tatarlar, yəhudilər. Tank tırtılları
altında əzilmişlər, sinədən və arxadan vurulmuşlar, itkin düşmüşlər, həmişəlik şikəst
qalanlar, sonrakı günlərdə, aylarda ağır yaralardan keçinənlər. Yaşayış evlərinin,
xəstəxanaların, hətta təcili yardım maşınının gülləbaran edilməsi. Avtobusda yol gedən,
öz mənzilində oturan, eyvana, ya küçəyə çıxmış, küçədə avtomat-telefonla danışan
neçə-neçə insanın qəfil qətli. Ölənlərin, yaralananların bədənlərindən çıxarılan
1

1).Erməni gülləsinlən həlak olmuş jurnalist Salatın Əsgərova nəzərdə tutulur.

mütəhərrik (yuvarlanan) güllələr. Ordunun öz ölkəsinin vətəndaşlarına qarşı belə
amansız davranması insan beyninə sığışmır.
İkinci dünya müharibəsi illərində Bakı nefti Sovet İttifaqının faşist Almaniyası
üzərində zəfər çalmasının mühüm amillərindən biri idi. Elə buna görə də Hitler Bakı
neftini ələ keçirməyə can atırdı. Faşistlər istəklərinə çata bilmədilər. Almaniyanın
darmadağın edilməsindən qırx beş il sonra şəhərimizi Sovet qoşunları zəbt etdi.
Uşaqların, yeniyetmələrin müqavimətini qırıb şəhərə daxil oldular.
Bir il keçib, amma elə gün olmur ki, bu səhnə yaddaşımda canlanmasın: yanvarın
19-u, axşam saat 11 radələri - Tbilisi prospekti səmtində sürətlə gedən avtobus.
Avtobusun açıq qapısından lap sütül bir gəncin, yeniyetmənin sifəti, parlayan gözləri
görünür. Yalın əllərlə tankın, zirehin, atəşin qabağına gedir. Tarixin bu axşamında, bu
saatında onu saxlaya biləcək heç bir qüvvə, heç bir söz, heç bir dəlil yoxdur. Tankların,
atəşin, ölümün qabağını saxlamağa qadir olmadığımız kimi... Dəhşətli fəlakətin qarşısı
alınmazdır. Bundan qabaq başqa yerlərdə, şəhərlərdə,bundan sonra kim bilir harda və nə
şəkildə olacaq bəlalar kimi... Əlin, səsin, sözün hara çatacaq?
Sonra, olan olandan, keçən keçəndən sonra - bu müsibətin, dinc vaxtı dinc əhaliyə
divan tutulmasının səbəblərini izah etmək üçün müxtəlif dəlillər gətirirdilər - bu
dəlillərdə nə həqiqət vardı, nə məntiq. Dəlillərin özləri bir-biriylə uyuşmurdu. Ölkənin
ən yüksək rəhbərləri bu məsələdə heç dilbir də deyildilər. Biri deyirdi ki, Sovet
hakimiyyətini qorumağa gəlmişik, ikincisi deyirdi ki, məqsədimiz milli qırğına son
qoymaqdı, üçüncüsü Xalq Çəbhəsi strukturlarını dağıtmaq niyyətini əsas sayırdı. Bu
"əsas"ların hamısı əsassız idi, daha düzü, heç biri xalqı qanına qəltan etmək üçün əsas
ola bilməzdi.
Yanğını ilk qor düşən kimi, köz alova çevrilməmiş söndürmək lazımdı. 13-14
yanvarda Bakıda törənmiş cinayətlərin qarşısını almaq olardı. Yeri gəlmişkən bu
cinayətlərin kimlər tərəfindən törədilməsi bu günə qədər dürüst aydınlaşdırılmayıb.
Bəlkə bu hadisələr bir bəhanəymiş, belə bir bəhanə lazım imiş və ona görə də məharətlə
təşkil olunubmuş. Kim bilir? Kim bilir hardan gəlirdi bu sifariş, kim idi fitva verən, kim
idi bu fitvaya əməl edən. Əgər talan olunanların dəqiq ünvanları talançılara yaxşı
məlum idisə, milisə, mühafizə orqanlarına niyə məlum deyildi? Hardaydılar bu ictimai

asayişin qoruyucuları, daxili işlər nazirliyinin, müdafiə nazirliyinin qoşunları? Kim idi
bu qurğunu quran?
Azərbaycan ictimaiyyəti 13-14 yanvar cinayətlərini kəskin şəkildə pisləmişdi,
müqəssirləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırmışdı. Amma bunun yerinə bütün bir xalqın
"dərsini verməyə" cəhd göstərildi, ağına-bozuna baxmadan cinayətkarları yox, tamam
başqa adamları, günahsızları cəzalandırdılar. Əgər bir şəhərdə cinayət olubsa, o şəhəri
ucdantutma güllə yağmuruna qərq etmək hansı əxlaqa, hansı insan anlayışlarına tuş
gəlir? Yenidənqurma bu imiş demək? Suverenlik bu imiş?
O dəhşətli gecənin səhəri "Pravda"nın müxbirləri yanıma gəlmişdilər.
Dediklərimi, o vaxt keçirdiyim hisslərin ifadəsini olduğu kimi qəzetlərinin səhifələrində
verdilər: "Yeniyetməlik çağım 1956-cı ildə qoşunlarımız Macarıstana girəndə bitdi.
Gəncliyimlə 1966-cı ildə, Çexoslovakiya hadisələri zamanı vidalaşdım. İndi duyuram
ki, bu Bakı yanvarında ömrüm sona yetir..."
Bu sözlər - bir il bundan qabaq keçirdiyim sarsıntının həqiqi və səmimi əksi idi...
Doğrudan da, o vaxt mənə elə gəlirdi ki, həyat bitib-tükənib, daha heç bir şey
olmayacaq, heç bir söz deyilməyəcək. Dünya sanki sözsüzlük səhrası idi. Bütün
mənəviyyat müc olub qalmışdı, nə düşünməyə, nə danışmağa hey yox idi. Amma elə bu
ilk günlərin, ilk saatların sarsıntısındaca dərk etdim ki, susub durmaq da olmaz, nə isə
bir iş görmək, müsibətimizi aləmə bildirmək gərəkdir. 20-dən 21-nə keçən gecə
müxtəlif respublikalardan olan SSRİ Xalq deputatlarına və Yazıçılar İttifaqlarına
doqquz səhifəlik müraciət yazdım ("Çernı yanvar" kitabında dərc olunmuş
"Beda"(«Müsibət») adlı yazım da həmin bu müraciətin mətni əsasındadır). Yanvarın 21də səhər Akademiyada toplaşdıq və bu müraciətin yüzdən artıq kserosurətini ölkənin
müxtəlif şəhərlərinə - deputatların, yazıçıların ünvanlarına göndərdik. 21-də axşam
başlanan və bütün gecəni səhərə qədər davam edən sessiyada - Azərbaycan Ali
Sovetinin sessiyasında - bütün ölkələrin parlamentlərinə və BMT-yə müraciətin mətnini
tərtib və təklif etdim.
Elə o gecə, Ali Sovetin binasından xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Oljas
Süleymenova zəng elədi, müsibətimizi ona çatdırdı. Bir, ya iki gün sonra Oljas özünü
Bakıya yetirdi. Bu əsl qardaşlıq hərəkəti idi. SSRİ Xalq deputatları Qurultaylarında da,

Ali Sovetin sessiyalarında da Oljasın bizə dost və arxa olduğunu dönə-dönə görmüşük.
Ermənistan zəlzələsində ora yardıma gedənlərin təyyarə qəzasında həlak olması və bu
barədə "Komsomolskaya Pravda" qəzetində çıxan məlumatı Oljasa verdim və o,
çıxışında bu barədə təsirli sözlər dedi... Sonralar bizə irad tutanlar da tapıldı: Niyə bu
faktı Azərbaycan deputatları yox, Oljas dedi? Məgər bunun özümüzün deyil, başqa
respublikanın nümayəndəsinin dilindən

səslənməsi daha əhəmiyyətli, daha tutarlı

deyilmi?
Yanvar faciəsində Oljas bir neçə gün Bakıda oldu, bədbinləşənlərə ürək-dirək
verdi. Bir növ həyan oldu bizə. "Bölüşülmüş sevinc ikiqat sevinc, bölüşülmüş dərd
yarım dərddir", - deyirlər.
Oljas Bakıda xəstələnmişdi, "Azərbaycan" mehmanxanasında yatırdı. Ona
dəyməyə getmişdim. Yanında Xalq Cəbhəsindən cavanlar vardı. Azadlıq meydanı
bomboş idi. Bir azdan həngamə başladı. Tanklar hay-küylə meydana daxil olub Dəniz
vağzalına tərəf getdilər, gəmilərə atəş açdılar. Mehmanxanaya tərəf də güllə atırdılar.
Cavanlar pəncərədən dəhlizə düşmüş güllələri Oljasın nömrəsinə gətirdilər, bizə
göstərdilər. Gənc operator mehmanxananın eyvanından bu "dəniz döyüşü" səhnələrini
cəsarətlə çəkirdi.
Gecələr atəş səsi eşidilirdi - daraq-daraq, qatar-qatar avtomat atəşi.Gecələr
gəmilər ulayırdı. Nə məşum səs idi bu - qışın zülmət gecəsində dalğa-dalğa şəhərin
üzərinə yayılırdı. Gecələr yuxum ərşə çəkilirdi.
Hər gün Yanvar müsibətinin yeni-yeni təfərrüatı, faktları üzə çıxırdı.

***
Elə qara Yanvar günlərindəcə faciəmizi dünyaya, ölkəyə çatdırmaq üçün, ona ən
kəskin qiymət vermək üçün müəyyən işlər görüldü. Bu baxımdan ən mötəbər və
əhəmiyyatli kürsülərdən biri, bəlkə də birincisi SSRİ Ali Sovetinin sessiyası idi.
Sessiyada xalqımızın faciəsini bütün ölkəyə, dünyaya çatdırmalıydıq. Asan məsələ
deyildi bu. Yaxşı bilirdik ki, biz 19 yanvar hadisələrinə qiymət vermək tələbini irəli
sürən kimi 13-14 yanvar hadisələrini üzümüzə çırpacaqlar. Həm də ki, 19-20 yanvar

hadisələrinin üstündən az qala tam sükutla keçən mərkəzi informasiya vasitələri 13-14
yanvar hadisələrini yerli-yataqlı və hətta şişirdərək ölkəyə, dünyaya yaymış, bizə qarşı
əsaslı mənfi rəy yarada bilmişdilər. 1989-cu il aprelin 9-da Tbilisidə baş vermiş
faciədən bizim fəlakətimizin fərqli cəhəti bunda idi və bu vəziyyətdən ləyaqətlə çıxmaq
gərəkdi. Ləyaqətlə və həqiqətə sədaqətlə...
Fevralın

13-də

"Moskva"

mehmanxanasında

E.Qafarovanın

nömrəsində

toplaşdıq. Səhərisi, sessiya açılırdı. Qərara gəldik ki, hamımızın adından akademik
Midhət Abbasov danışsın. O, 19-20 yanvar hadisələrini araşdıran komissiyanın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin yaratdığı komissiyanın sədri idi. Komissiya artıq
müəyyən işlər görmüşdü, xeyli fakt, məlumat toplamışdı və nəyin bahasına olursa
olsun, bütün bunları ölkə deputatlarına çatdırmaq lazım idi.
Amma mən başqa sarıdan da nigaran idim. Əmin idim ki, iclas başlayan kimi
erməni deputatlar qabağa düşüb 13-14 yanvar hadisələrindən söz açacaq, o günlər həlak
olanların xatirəsini yad etməyi təklif edəcəklər. Bundan sonra bizim də durub ikinci bir
təkliflə çıxış etməyimiz - 19-20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad etmək təklifimiz təkrar və təqlid kimi, bəhsəbəhs kimi görünərdi, yerinə düşməzdi. Eyni zamanda 19-20
yanvar şəhidlərini yad edib 13-14 yanvarın üstündən sükutla keçmək də olmazdı. Bu,
xalqımıza xas olan insani keyfiyyətlərlə, alicənablıqla, ürək genişliyilə uyuşmayan,
əxlaqa zidd bir şey olardı və hamıya çox pis təsir bağışlardı, əleyhdarlarımızın
dəyirmanına su tökərdi. Yeganə məqbul yol - qanlı yanvarda həlak olanların hamısının
xatirəsini yad etməkdi və bu təklifi məhz biz etməliydik. Bu mülahizələrimi
deputatlarımızla bölüşdüm, mənimlə razılaşdılar.
Fevralın 14-də sessiyanın səhər iclası başlananda Tofiq İsmayılov inadla və əzmlə
(iclasın sədri ona mane olmağa çalışsa da) bu təklifi irəli sürdü və deputatlar, o sıradan
hərbi libasda olanlar da, ayağa qalxıb Bakıda qırılanların xatirələrini sükutla yad etdilər.
Elə həmin səhər iclasındaca Azərbaycan deputatları 19-20 yanvar Bakı qırğınını
müzakirə etmək və bu hadisələrə qiymət verilməsi haqqında fikir yürütdülər. Lakin həm
sədrlik edən A.İ.Lukyanov, həm də erməni deputatları bu məsələni - yenə də uydurma
bir problemin - Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəsinə çevirməyə çalışdılar. Dağlıq
Qarabağ deputatı Vaqif Cəfərov Lukyanova müraciətlə: Anatoli İvanoviç, bildirin fevral

ayından başlayaraq bu məsələ 20 dəfədən artıq müzakirə olunub, - dedi. - Qərarlar qəbul
olunub, amma biri də yerinə yetirilmir. Odur ki, biz qəti surətdə bu məsələnin yenidən
müzakirə olunmasının əleyhinəyik. (Gətirdiyim bütün sitatlar sessiyanın çap olunmuş
stenoqramlarındandır). Başqa bir regionun deputatı qaçqınlar məsələsini müzakirə
etməyi təklif etdi. Yeni mübahisələr başlandı. Mikrofona yanaşıb: "Bakıda dəhşətli faciə
baş verib, - dedim. - On min hərbçini Bakıya göndərmək üçün beş gün kifayət imiş.
Amma 540 deputatı - Ali Sovet üzvlərini Moskvada toplayıb onların rəyini soruşmaq
üçün bu beş gün azlıq edib. İndi biz burda oturub sakitliklə müxtəlif şeyləri müzakirə
edirik, elə bu zaman Bakıda göz yaşları tökülür, qan axır. Bu məsələ müzakirə
olunacaqmı?

Seçicilərimizin qəti rəyi

belədir: əgər bu

məsələyə biganəlik

göstəriləcəksə, Ali Sovetin işində iştirak etməyək (salonda səs-küy).
Fasilədən sonra, saat 12-də ikinci iclas başlanan kimi sədr Midhət Abbasova söz
verdi və Midhət müəllim Bakı faciəsinin bütün acı həqiqətlərini əks etdirən, ordu
hissələrinin qəddarlıq faktlarını göstərən, konkret günahkarları ittiham edən ətraflı və
inandırıcı məruzəylə çıxış etdi. Bu məruzə mətbuatda dərc olunmadısa da Ali Sovetin
bülletenində çap edildi və ölkə ictimaiyyətini Parlament səviyyəsində hadisələrin əsl
mahiyyətilə tanış edən çox mühüm bir sənəd mövqeyini qazandı. Ordunun şəhərə
soxulması, dinc əhalinin qırğını məruzədə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş təcavüz
və cinayət kimi qiymətləndirilir və 5 maddədən ibarət konkret təkliflər irəli sürülürdü.
Lakin sədrlik edən yenə də müxtəlif fəndlərlə bu məsələni müzakirəyə
qoymamağa çalışdı. Elə həmin gün saat 16-da davam edən iclasda Rüstəm
İbrahimbəyov Azərbaycan nümayəndələri adından bəyanat verdi:
"Bakıda qan tökülməsi davam etdiyinə görə biz təklif etmişdik ki, palata
vətənimizdəki vəziyyəti müzakirə etsin və bu hadisələrə siyasi qiymət versin. Ali
Sovetin bu biganəliyi nəticəsində respublikada vəziyyət daha da mürəkkəbləşə və
problemlər çıxa bilər. Biz təkid edirik ki, bu məsələ ən təcili surətdə müzakirəyə
qoyulsun və hadisəyə hərtərəfli siyasi qiymət verilsin».
M.S.Qorbaçovun replikası: Mənim mövqeyimi bilməniz üçün deməliyəm ki, o,
sizin mövqeyinizə uyğun gəlir: məsələni müzakirə etməliyik. Amma o biri tərəfdən

məlumat almışıq ki, hələlik bu məsələni təxirə salmaq istəyirlər. Biz də bu xahişi nəzərə
alırıq.
R.İbrahimbəyov: - Nə məlumatdır bu belə? Hardandır bu xahiş? Burada
Azərbaycan xalqının nümayəndələri əyləşib, Azərbaycan Ali Sovetinin qərarı var...
Sədr: Yaxşı, gəlin bu məsələyə gündəliyi səsə qoyan zaman baxaq.
Bundan sonra bir neçə başqa deputat tamam ayrı məsələləri ortaya atdılar və
Azərbaycan deputatları yenə də israrla Yanvar hadisələrinin müzakirəsini gündəliyin ilk
bəndi kimi səsə qoymağı təklif etdilər.
Sədr (M.S.Qorbaçov): Yaxşı, beləliklə, məsələ qaldırılır ki, 19-20 yanvarda
Bakıda baş vermiş hadisələrə siyasi qiymət verilsin.
Yerdən səs: Bəs 13 yanvar hadisələrinə?
Sədr: - 13 yanvar haqqında məsələ qaldırılmır (salonda səs-küy). Təkrar edirəm,
onlar (yəni Azərbaycan deputatları - A.) bu məsələnin üstündən keçirlər, amma bu o
demək deyil ki, mən bu məsələni qaldırmıram.
Anar Rzayev: Yoldaşlar, burda deyirlər ki, Sumqayıta qiymət vermək lazımdır.
Amma axı Sumqayıtdan başqa Ermənistanın Qukark rayonunun faciəsi də var. İndi
söhbət Bakı yanvarından gedir. Biz məsələni belə qoyuruq:
Azərbaycan deputatları, Azərbaycan ictimaiyyəti Bakıdakı 13-14 yanvar
talanlarını qeydsiz-şərtsiz pisləyir. Əgər lazımdırsa, bunu da müzakirə etməyə və
günahkarları üzə çıxarmağa hazırıq. Amma indi bizim istədiyimiz odur ki, Bakıdakı 1920 yanvar hadisələrini müzakirə və məhkum edək, çünki bunlar talanlara cavab deyildi,
günahkarları yox, günahsızları cəzalandırdılar. Gəlin bax, bu məsələni aydınlaşdıraq.
Yəni, doğrudanmı heç kəs bu işlər üçün məsuliyyət daşımayacaq, cavabdeh olmayacaq?
İclasdan sonra R.İbrahimbəyov, H.Turabov və mən Qorbaçova yanaşdıq, Bakı
hadisələrinin bütün acı təfərrüatlarını olduğu kimi ona çatdırmağa çalışdıq. "Hər şeyi
ordunun boynuna yıxmayın", - dedi ("Ne nado delat iz armii kozla otpuşeniya").
"Yüzlərlə günahsız insan həlak oldu", - dedim. "Ordu qarışmasaydı, yüzlərlə yox,
minlərlə, on minlərlə adam qırıla bilərdi" - dedi. "Min adamı xilas etmək üçün yüz
adamı qırmaq söhbəti şübhəli haqq-hesabdır" - dedim. - "Sabah min adam xətrinə yüz
min, yuz min adam xətrinə milyon, milyonlarla insanı da qırmaq olar. Amma tarixin bu

dərsini biz bir dəfə keçmişik". Cavab vermədi. Yanında dayanmış Primakov bizə baxıb
məzəmmətlə başını buladı.
Bakı faciəsindən iki gün qabaq yanvarın 17-də Azərbaycan KP MK-nın binasında
bizimlə - ictimaiyyətin bir neçə nümayəndəsiylə görüşdə Primakov da, Sov. İKP MK
katibi Girenko da and-aman eləmişdilər ki, Bakıda heç bir fövqəladə vəziyyətin elan
olunması nəzərdə tutulmur, şəhərə heç bir qoşun hissələri girməyəcək. Bizi beləcə
arxayınlaşdırmışdılar. "Sən öz saydığını say, gör fələk nə sayır".

***
Məsələ Ali Sovetin qapalı iclasında müzakirə edildi. E.Qafarova, T.İsmayılov,
A.Məlikov, R.İbrahimbəyov və mən çıxış etdik. Hadisələrin həqiqi mahiyyəti haqqında,
mərkəzi informasiya vasitələrinin birtərəfli mövqeyi haqqında səhih məlumat verildi.
A.Məlikov rişxəndlə Yazova Bakı şücaəti üçün marşal adı verilməsini təklif etdi. (Az
sonra Arifin bu kinayəli sözləri həyata keçdi). DTK-nin sədri Kryuçkov və o vaxtkı
Daxili İşlər Naziri Bakatinin çıxışlarında müəyyən ölçü hissi vardısa, Müdafiə naziri
Yazovun çıxışı başdan-başa hadisələrin təhrifi idi. Yerimizdə otura bilmirdik. Nazir
Şəhidlər Xiyabanı haqqında istehzayla danışanda ("Evdə ürək xəstəliyindən ölən
qocaları da aparıb orda basdırıblar, heç bir uşaq-filan ölməyib", və s. bu qəbildən
sözlər) daha dözə bilmədik, salonu tərk etdik.
Qabağlar da bir sıra mübahisəli məsələlər ortaya atılanda "gərək çıxıb
gedəydiniz" deyə bizə məsləhət verənlər olurdu. Hər dəfə və tez-tez salonu tərk etsəydik
- bu hərəkətin özü qiymətdən düşər, ucuzlaşar və heç bir təsir qüvvəsinə malik olmazdı.
Amma o gün nazir danışarkən qəzəbli etiraz nidalarıyla salonu tərk etməyimiz,
Xuraman Abbasovanın, Sara Vəzirovanın və başqa qadın deputatlarımızın kəskin
replikaları nəticəsiz qalmadı. Doğrudur, bir sıra deputatlar bizim ardımızca ünvanımıza
tikanlı sözlər deyir, ittihamlar da yağdırırdılar. Bəzi deputatlar, o cümlədən Oljas da
(səmimi qəlbdən bizə rəğbət bəslədiyinə görə) dalımızca foyeyə çıxıb bizi geri
çağırırdılar. Yanvar günlərində Bakıya gəlmiş, hadisələri öz gözüylə görmüş (görə
bilməmiş və ya görmək istəməmişsə də) polkovnik Petruşenko foyedə qolumdan
yapışır: Xahiş edirəm, qayıdın, - deyir.

-Necə qayıda bilərik ki, nazir ağ yalan danışır, - deyirəm, - siz ki, hər

halda

Bakıdaydınız, - hər halda kimlərin şəhid olduğunu bilirsiniz və onların arasında
uşaqların da öldürüldüyündən xəbərdarsınız.
Qabaqlar da salondan çıxan deputat qrupları olub, amma onlar çıxıb elə Ali
Sovetin binasındaca gözləyir və tənəffüs zamanı rəhbərliklə danışığa girirdilər. Biz isə
dərhal paltolarımızı geyinib mehmanxanaya yollandıq.
Axşam xəbər tutduq ki, biz çıxandan sonra və nazir nitqini qurtaran kimi tələsik
fasilə (vaxtı çatmasa da) elan olunub, Primakov bizi axtarıb və tamam çıxıb getdiyimizi
biləndə çox təəccüblənib. Yalnız Qorbaçovla görüşüb danışandan sonra sessiyaya
qayıdacağımızı bildirdik. O zamanlar hələ ümidimiz

vardı ki, məsələləri bütün

təfsilatıyla izah edə bilsək, bunun müəyyən nəticəsi olar.
Bir neçə gün sonra dedilər ki, səhər iclasından əvvəl Qorbaçov təxminən 35-40
dəqiqə ərzində bütün Azərbaycan nümayəndələriylə görüşəcək, danışacaq. Bu son
dərəcə qısa vaxtda, dar macalda, iki daş arasında ona hansı mətləbləri aça, izah edə
bilərdik, ondan nə cavab ala bilərdik? Ağlıma bir fikir gəldi, dostum, deputat həmkarım,
Ali Sovetdə birgə çalışdığmız müddətdə fəal, bacarıqlı, prinsipial adam kimi tanıdığım
Tofiq İsmayılovla məsləhətləşdim. O da bu fikrimi bəyəndi. Fikir isə ondan ibarət idi ki,
Qorbaçovla görüş ərəfəsində onun çox yaxın silahdaşlarından və məsləhətçilərindən
olan Aleksandr Nikolayeviç Yakovlevlə görüşək, onunla daha müfəssəl və ətraflı söhbət
edək ki, o da bizim mövqeyimizi münasib şəkildə Mixail Sergeyeviçə çatdırsın. Səhər
Yakovlevə zəng etdik və elə həmin gün saat 6-da bizi görüşə dəvət etdi. Deputatlardan
beşimiz - Tofiq İsmayılov, Eldar Salayev, Vəli Məmmədov, Süleyman Məmmədov və
mən "Staraya ploşad"da Mərkəzi Komitənin binasına gəldik, iki saatdan artıq bir
müddətdə Yakovlevlə ətraflı söhbət etdik. Azərbaycan haqqında, hətta onun uzaq və
yaxın tarixi haqqında, xalqımızın demokratik ənənələri, Şərqdə ilk demokratik
respublikanın 18-ci ilin mayında məhz Azərbaycanda yaranması, bu respublikanın
Parlamanında müxtəlif partiyaların və müxtəlif millətlərin təmsil olunması haqqında və
təbii ki, Dağlıq Qarabağ probleminin bütün tarixi, siyasi, iqtisadi və qanuni aspektləri
haqqında danışdıq. Əlbəttə, qanlı yanvar hadisələri söhbətlərimizin diqqət mərkəzində
idi. Yakovlev bizi diqqətlə dinlədikdən sonra öz fikrini bildirdi. Bizim kiçik nümayəndə

heyətimizin mövqeyindən, səviyyəsindən, siyasi arqumentasiya mədəniyyətindən çox
məmnun qaldığını bildirdi: Doğrusu, sizin görüşmək istəyinizi eşidəndə bir az
çəkinirdim, münasibətlərin bu qədər kəskinləşdiyini nəzərə alaraq dözümsüz bir
mövqedən çıxış edəcəyinizi və odur ki, söhbətimizin alınmayacağından ehtiyat edirdim.
Yaxşı ki, bir-birimizi tam anlaya bilirik. Qarabağ məsələsində dediklərinizə tam
şərikəm. Hələ iki il bundan qabaq Silva Kaputikyanı və Zori Balayanı qəbul etmişdim.
Silva Kaputikyanı bir şairə kimi tanıyırdım. Kanadada səfir işlədiyim zaman yolu ora
düşmüşdü, şəxsən tanış olmuşduq. Bir gün eynilə sizin kimi o da zəng elədi, mənimlə
görüşmək istədiyini dedi. Görüşə razılıq verdim, dedi ki, Zori Balayan adlı bir jurnalist
də onunla gələcək. O zaman mən bu adamı tanımırdım. Gəldilər. İki saata yaxın söhbət
etdik. Qarabağa aid öz versiyalarını söylədilər. O vaxt onlara söylədiyim fikrin əsas
məğzini bu gün də təkrar edə bilərəm: Qarabağ əhalisinin iqtisadi və mədəni-mənəvi
ehtiyacları ödənilməlidir, amma Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan alınıb Ermənistana
verilməsi barədə söz ola bilməz. Bu məsələnin qaldırılmasının özü çox böyük bəlalara
səbəb ola bilər. Qorbaçovla görüşmək istədiklərini bildirdilər. Qorbaçov onları qəbul
etdi, fikrimi ona da dedim. Bu günlərdə Mixail Sergeyeviç yadıma saldı. Haqlı
olduğumu söylədi, doğrudan da, Qarabağın statusunun dəyişdirilməsi haqqında məsələ
qaldırılmasının nə kimi bəlalara səbəb olduğu indi tamamilə aydındır - dedi.
Bakıdakı qanlı yanvar hadisələri də Yakovlevin dediyi kimi həm onu, həm də
Qorbaçovu çox mütəəssir edib. Qorbaçov belə bir hərbi əməliyyata yol vermək
istəmirdi, məcbur oldu, özü də çox böyük tərəddüdlərdən sonra qərar verdi. Odur ki,
sizin xalq onu zalımlıqda, qəddarlıqda ittiham edəndə bu onu çox ağrıdır, incidir.
Rezervistlərin

(ehtiyatda

olanların)

Bakıya

göndərildiyini

biləndə

əsəbiləşdi,

qəzəbləndi, dərhal onların Bakıdan çıxarılması haqqında göstəriş verdi.
- Onlar artıq elədiklərini eləmişdilər, - dedim.
Gəlişimizin əsas məqsədi - dediklərimizin prezidentə dəqiq və müfəssəl şəkildə
çatdırılması,

Yanvar

hadisələrinə

siyasi

qiymət

verilməsi

və

müqəssirlərin

cəzalandırılması məsələləri idi. Yakovlev bütün bu mətləblər haqqında Qorbaçovla
ətraflı danışacağını vəd etdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsiylə maraqlandı. Mən: Xalq
Cəbhəsinin nüfuzlu xadimlərindən biri yazıçı Yusif Səmədoğlu indi Moskvadadır, -

dedim. - Onunla görüşsəniz, yaxşı olar. Yakovlev məmnuniyyətlə razılaşdı, onun
telefonlarını Yusifə verdim və bir neçə gün sonra görüşüb söhbət etdilər.
Ayrılıb mehmanxanaya qayıtdıq. Tofiq İsmayılov mehmanxanadakı telefon
nömrəsini Yakovlevin katibinə vermişdi və heç bir saat keçməmiş Yakovlev ona zəng
elədi, Qorbaçova görüşümüz haqqında ətraflı məlumat çatdırdığını söylədi.
Səhərisi gün saat 10 iclasından yarım saat qabaq Qorbaçov Azərbaycan
deputatlarını qəbul etdi. Əvvəl özü danışdı, sonra bizim deputatların adından əvvəlcədən sözləşdiyimiz kimi - Tofiq İsmayılov danışdı, lazım olanları dedi, amma
hələ deməyə sözümüz çox idi. Qorbaçov özü də hiss edirdi ki, söhbətimiz bununla
bitmir və böyük tənəffüs zamanı (saat 2 ilə 4 arasında) iki-üç nümayəndəmizlə
görüşəcəyinə boyun oldu.
Saat 2-də M. Abbasov, Adilə xanım Namazova və mən Qorbaçovun Ali Sovetin
binasındakı kabinetinə getdik. Qəbul otağında gözlədiyimiz zaman Yakovlev gəldi,
görüşdük, "Sizin dediklərinizin hamısını Mixail Sergeyeviçə çatdırdım, - dedi, - hər
halda, məndən asılı nə vardısa, elədim".
Az sonra Qorbaçovun otağından üç Baltik respublikasının nümayəndələri
çıxdılar. Litva, Latviya və Eston deputatlarının ölkə rəhbərinin yanına
getmələrinə,

məsələlərini

birgə

qoymalarına

birgə

həsəd aparırdıq. Kaş Qafqaz

respublikaları da ümumi məsələlərinin həlli üçün belə yekdil, vahid olaydılar. Heyhat və
əfsus! Yenidənqurma başlanandan bəri torpaqlarımızı qəsbkar qonşudan qorumağa
məcburuq.
Kabinetə dəvət olunduq. Mixail Sergeyeviçdən başqa Lukyanov, Nişanov və
Qorbaçovun köməkçisi Şahnəzərov da otaqda idilər. Adilə xanım şəhid məktəbli Larisa
Məmmədovanın anasının məktubunu Qorbaçova verdi, o biçarə qızcığazın ki, Yazovun
bəyanatına görə, ümumiyyətlə, yerli-dibli olmayıb da, ölməyib də. Axı, "ölənlərin
içində uşaq-filan yoxdur" - demişdi.
Midhət müəllim rəhbərlik etdiyi komissiyaya DTK və Daxili İşlər Nazirliyi, SSRİ
Prokurorluğu tərəfindən lazımi sənədlərin verilməsi haqqında məsələ qaldırdı və
Qorbaçovdan müsbət cavab aldı. Komissiyanın işinə hər cür yardım etmək və şərait
yaratmaq üçün Nişanova tapşırıq verdi.

Qorbaçov da dünən Yakovlevin dediklərini təkrar etdi: "Mən hələ o vaxt
Kaputikyana və Balayana demişdim ki, Qarabağın Ermənistana verilməsindən,
ümumiyyətlə, sərhədlərin dəyişdirilməsindən söhbət ola bilməz. Və Şahnəzərov yoldaş
da dəfələrlə Ermənistan nümayəndələri ilə görüşüb, onlara eyni fikri başa salmağa
çalışıb. Amma görürsünüz ki, belə iddialarını yenə də davam etdirirlər. Bizim
mövqeyimiz birdəfəlik aydındır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanındır, elə də qalmalıdır,
amma elə etmək lazımdır ki, orada yaşayan hər iki xalqın hüquqları mühafizə olunsun,
heç kim özünü pisikdirilmiş hiss eləməsin".
- Mənə sual verirlər, - dedim. - Nəyə görə Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin
Plenumunda Qorbaçov yoldaş respublikalar arasında sərhədlərin dəyişdirilməyəcəyi
haqqında fikrini bildirəndən sonra Ermənistanın Partiya katibi Suren Arutyunyan yenə
durub Qarabağ məsələsini qaldırır və Qorbaçov onun sözünü kəsmir, halbuki, ondan
əvvəl Litvanın katibi Brazauskasın sözünü kəsə bilirdi. Bu sualı mənə verəndə, mən sizə
Qorbaçovun əvəzinə cavab verə bilmərəm, - deyirəm, amma yeri düşsə, imkanım olsa,
bu sualı Mixail Sergeyeviçin özünə verərəm. Qorbaçov: "Mən bir daha təkrar eda
bilərəm, - dedi. - Respublikalar arasında heç bir sərhəd dəyişkənliyinə yol
verməyəcəyəm".
Azərbaycan deputatlarının Qorbaçovla bundan qabaqkı görüşlərində dəfələrlə
Qarabağ mövzusu qaldırıldığına görə bugünkü görüşdə diqqət mərkəzinə qanlı Yanvar
hadisələrini çəkmək istəyirdik. Dünən Yakovlevin də dediyi kimi zalımlıqda ittiham
edilməsi Qorbaçovun ürəyinə toxunur, onu çox incidirmiş.
Bizə də:
- Bəli, bilirəm, - dedi - Orda məni cəllad, qəddar, Çauşesku adlandırırlar.
-Bunu balalarını, qardaşlarını, atalarını itirən adamlar deyir, - dedim.
Yenə o gün dediyi fikri təkrar etdi ki, ordunu heç kimin ayağına verməyəcək.
Əsgərlərə əmr olunub, ona görə atıblar.
-Kim əmr edir etsin, mən heç vaxt qadına, uşağa, qocaya güllə ata bilmərəm, dedim. - Siz də elə...
Dinmədi. Söhbəti 13-14 yanvar hadisələrinə, talanlara gətirdi.

-Nazir Bakatin çıxış etdi, - dedim. - Göstərdi ki, o günlər talançıların sayı beş
mindən artıq olmayıb. Eyni zamanda bunu da Bakatin dedi - həmin günlər Bakıdakı
daxili qoşunların sayı 12 min nəfər imiş. Deməli, bir talançıya iki yarım milisioner
düşür. Bəs niyə talanların qarşısını ala bilmədilər?
M. S. Qorbaçov düz gözümün içinə baxaraq:
- Doğrudan da, niyə talanların qabağını ala bilmədilər? - deyə soruşur. Məndən
soruşur.
Yazımın bu yerində bir sual (?) və üç nida (!!!) işarəsi qoymaqdan savayı əlacım
qalmır.
Nəhayət, görüşümüzün bir məqsədindən də söz açırıq: söhbət Ali Sovetin qəbul
edəcəyi qərara yanvar hadisələrinin, qanlı divanın müqəssirlərini ittiham edən abzasın
salınmasından gedir. Mən bu abzası əvvəlcədən yazıb hazır etmişəm, oxuyur və
Qorbaçova təqdim edirəm. Bu abzasın qərara salınmağına heç cür razılıq vermir.
Bəllidir ki, heç vəchlə ordunu narazı salmaq istəmir. Təkidlərimizdən sonra bir az
yumşalır. Müəyyən redaktəylə abzasın qərara salınmasına razılıq verir. Tənəffüsdən
sonrakı iclasda mən yenə çıxış elədim və dediyim abzası gecə yazdığım kimi oxudum.
Qorbaçov son sözündə: "Mən deputat Rzayevin hisslərini başa düşürəm", - dedi, amma
son məqamda (artıq iclasdan sonra, bizsiz, Rəyasət heyəti aparatında mətbu mətn
hazırlanarkən) yenə də bu abzas çıxarıldı. Belə qalmaqallı vaxtda hakimiyyətə dayaq
olan Ordunun təəssübünü çəkmək - bütün qeyri-mülahizələrə, faktlara, həqiqət və ədalət
hissinə üstün gəlmişdi.
Bu məsələdə ölkə parlamentində qələbə çala bilmədiksə, məğlub da olmadıq. Hər
halda hadisələrin məğzini, mahiyyətini əsl mətləbdən bixəbər deputatlara çatdıra,
səsimizi, etirazımızı, fəryadımızı eşitdirə bilmişdik. Bir növ qəribə tənasüb yaranmışdı
Ali Sovetdə. Qarabağ məsələsində bizim mövqeyimizdə durmayan "sol - radikal"
deputatlar Ordunun Bakıya divan tutmasından qəti narazılıqlarını bildirirdilər, ordunun
hərəkətini dəstəkləyən "mühafizəkar" və hərbçi deputatlar isə Qarabağ məsələsində
bizimlə tam həmrəy idilər. Ümumiyyətlə, bu tənasüb həm qurultaylarda, həm də Ali
Sovetin

sessiyalarında

bizim

siyasi

xətt-harəkətimizi,

taktik

gedişlərimizi

müəyyənləşdirmək üçün nəzərə alınası vacib faktordur. Bu cəhətdən bəzi deputatlarla

qısa söhbətlərim çox səciyyəvidir. Marşal Axromeyevə yanaşdım, Bakıda olanları
danışdım, ordunun amansız davranışı haqqında mənim rəyimlə qəti surətdə razı
olmadığını bildirdi, amma dərhal əlavə etdi ki, Qarabağ məsələsində yüz faiz
Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir. Sobçaka Yanvar divanı münasibətilə müraciət
etdiyim zaman, "əlbəttə, ordunun hərəkətləri bağışlanmazdır, - dedi, - amma sizin,
Azərbaycan ziyalılarının da günahı var, niyə Bakıdakı erməni talanlarının qarşısını ala
bilmədiz? - Bakı iki milyonluq şəhərdir, - dedim. -Bəs nədən Moskva ziyalıları
Ədəbiyyat evində yəhudi talanının qarşısını ala bilmədi? - dedim. Sobçak: mən
moskvalı deyiləm, leninqradlıyam, - dedi və söhbətimiz bununla bitdi.
B.N.Yeltsinin Yaponiyada çıxışlarının birində Bakıdakı qanlı Yanvar faciəsindən
danışdığını, ordunun hərəkətlərini pislədiyini eşitmişdim. Dəh-lizdə ona yanaşdım, belə
mövqeyi üçün təşəkkür etdim - Mən Rəyasət heyətinin iclasında da sizi müdafiə etdim,
- dedi. Sonra bizim cəbhəçilər sayağı yumruğunu "Rot-Front" cestiylə qaldırdı: - Mən
sizinləyəm, - dedi, amma iclasda Yanvar qırğınının müzakirəsi zamanı bir kəlmə də
dinib-danışmadı. Litva nümayəndələri İttifaqlar Sovetində bizim qarşımızdakı sırada
otururdular. "Çernı yanvar" kitabını Kazimira Prunskeneyə verdim. Arif Məlikov ona
dəhşətli Yanvar fotolarını təqdim etdi. Prunskene: - "Sizə bu divanı tutublar ki, bizi də
qorxutsunlar", - dedi. "Bizim başımıza gələn, sizin də başınıza gələ bilər" - dedim. Bəli. Amma Prunskene də, başqa Baltik deputatları da, Orta Asiya nümayəndələri də
müzakirə zamanı susmağı, məsələyə qarışmamağı üstün tutdular.
Bütün bunları yazmaqda məqsədim - şahidi olduqlarımı, duyub-düşündüklərimi,
olub-keçənləri artırıb-əskiltmədən qələmə almaqdır, həm olanları tarixin gələcək çəkçeviri üçün hifz etmək istəyirəm, həm də bugünkü qüvvələr nisbətinə ayıq real
mövqedən yanaşmağa çağırıram. Deputat korpusumuzun işini nöqsansız saymıram.
Bəlkə də başqa deputatlar bizdən daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilərdi. Nə deyim...
Amma xalqımızın mənafeyi, şərəfi və ləyaqəti yolunda əlimizdən gələni, bacardığımızı
etdik və bu cəhətdən tarix qarşısında da, millətimiz qarşısında da alnımız açıq, üzümüz
ağdır. Şübhə etmirəm ki, tarix özü yaxşını-yamanı ayırd edəcək, həqiqi əməllə havayı
sözləri fərqləndirəcək, çətin parlaman döyüşləriylə asan çayxana tənqidlərinin hərəsini
öz yerinə qoyacaq. Üzücü siyasi deyişmələrlə gurultulu şeir gecələrinin başqa-başqa

canrlar olduğu, yəqin bir gün hər kəsə aydın olacaq. Halva-halva deməklə ağız şirin
olmadığı kimi "qeyrət, qeyrət" deməklə də insan qeyrətlənmir. Əlbəttə, adama bir az yer
eləyir ki, deputatlarımız Moskvada rəqiblərimizlə çarpışan zaman burda da bəziləri
deputatlarımızın kölgələrini qılınclayır, onlara həcv yazırdılar. Elə bil düşmənlərimizin
cızdığı çox dəqiq bir layihəni həyata keçirirdilər - xalqı ziyalılara, deputatlara qarşı
qoymaq, parçalamaq və hökm etmək. Xalqın tarixi zəkası dövrün hər hansı keçəri, ötəri
oyunlarına, fəndlərinə üstün gələsidir. Ziyalıları hörmətdən, nüfuzdan salmaq, onların
ünvanına hər çeşidli föhş və böhtanlar yağdırmaq faşist və totalitar recimlərin ən dürüst
göstəricisi, ən dəqiq əlamətidir. Faşist Almaniyası da, Çinin maoçu mədəni inqilabı da,
dini fanatiklərin hökm sürdüyu quruluşlar da, hər hansı qaraguruh hərəkatı da, bütün
fərqli cəhətlərinə baxmadan bir ümumi nöqtədə birləşir - ziyalılara nifrətdə. Qəribəsi də
odur ki, bəzən bu nifrəti ziyalıların özləri oyadır, yayırlar! Daha doğrusu, ziyalıların bir
qismi başqa qismini gözdən salmağa, damğalamağa, sıradan çıxarmağa çalışır ki, öz
yerləri gen-bol olsun. Amma bu xam xəyaldır. Ziyalıları, ümumiyyətlə ziyalılıq
anlayışını ləkələməyə çalışanlar üstünə qonduqları budağın özünü baltalayırlar. Məşhur
xalq məsəli var - hörmətli yazıçımız İsmayıl Şıxlı həmin məsəli yerində yadımıza saldı:
"Sapı özündən olan baltalar" ifadəsi həm də özləriözlərini baltalayan ziyalılara aiddir.
Çingiz Aytmatovun manqurtluq anlayışı da bir tərəfdən milli köklərini dananlara
aiddirsə, o biri tərəfdən öz ziyalılıq borcundan vaz keçənlərə, mədəniyyət və
mənəviyyat irsindən imtina edənlərə şamil edilə bilər. Hər şey ötüb keçəcək, xalqın
həqiqi dəyərləri qalacaq. Zamanın bütün tozanaqlarını və haray-qışqırıqlarını yarıb
keçən əbədi meyarlar qalacaq.

***
Təbiət elə bil bu dağı Bakıya keşik çəkmək üçün yaradıb. Buradan Bakının hər
səmti, hər tərəfi görünür, soyub, sorub taladığımız gözəllər gözəli Xəzərin genişliyi
açılır. Duman təbiətin insanlardan incikliyidir. Duman çəkilir, hava açılır və biz yaxınuzaq Xəzər adalarını da görürük. Böyük Zirəni - Nargini görürük. Bu adalarda 20-ci
illərdən bəri nə qədər günahsızlar güllələnib. Lüt soyundurur, güllələyir, ayaqlarına daş
bağlayıb dənizə atırmışlar.
Toğrul Nərimanbəyovun keçən il tamamladığı dəhşətli bir tablosu var - dənizin
içi və dənizin dibinə doğru gedən ayağına daş bağlanmış, sinəsi güllələrlə deşilmiş
meyitlər. Güllələnmişlər, qurbanlar, şəhidlər... Şəhidlərin şahidləri - Xəzər adaları.
Xəzər adalarından, dənizin mavi səthindən yüngül bir meh qalxır, xəfif bir nəsim əsir Şəhidlər dağına çatır, təzə qurbanların qəbirlərini ussufluca sığallayır. Dəniz yelinin
yanıqlı ahı anaların göynəkli oxşamalarına, ağılarına qarışır.

***
Şəhidlər dağı... Bu gün bu dağdan yalnız Bakı və Xəzər deyil, bütün Azərbaycan
görünür - o taylı, bu taylı. Bu gün bura Azərbaycanın ən yüksək dağı, ən uca zirvəsidir.
Bu dağın zirvəsindən keçmişimizi də görürük, gələcəyimizi də. Tariximizin rəmzidir
Şəhidlər dağı - min bir əzab-əziyyətli, məşəqqətli, kəşməkəşli tariximizin. İgidliyin,
qeyrətin, qürurun rəmzidir Şəhidlər dağı. İtkilərimizin, müsibətimizin rəmzidir - yalnız
bir ayın, bir neçə günün deyil, illərin, əsrlərin dərd-qəmi, ağrısı, matəmi çöküb bu dağa duman, çis çökən kimi, çən düşən kimi.
Şəhid qəbirlərinin üstü götürülüb. Məzarlar səliqə-sahmana salınıb. Bu nəcib işdə
əməyi olanların hamısı sağ olsun. Amma Şəhidlər dağının tariximizin, azadlıq
mübarizəmizin möhtəşəm abidəsi kimi əbədiləşməsi üçün hələ çox işlər görmək
gərəkdir.
Götürülmüş heykəlin yerində, onun özül daşının yanında üç şümal sütunun da
ucaldığını xəyalən təsəvvür edirəm. Bu üç sütunun üstündə üç od - üç məşəl yanır - həm
Bakımızın məşhur gerbi kimi, həm Odlar yurdunun rəmzi kimi, həm də Şəhidlər
qəbiristanlığının əbədi alovu kimi.

Üç məşəlin, üç dilim alovun altında yerləşən muzey də tamam başqa cür qurulur.
Bura Şəhidlər muzeyidir. Burda qara Yanvar günlərinin tükürpədici əşyayi-dəlilləri də
nümayiş etdirilir - tank tırtılları altında xıncım-xıncım əzilmiş maşın - bədbəxt alimlərin
avtomaşını, gülləbaran olunmuş təcili yardım karetası da, güllələrdən dəlik-deşik
pəncərə şüşələri, çopur-çopur divarların maketi, məktəbli qızın çantası, qanlı palpaltar da, acıdan-acı fotolar, adların qəmli siyahısı, sənədlər də.
Amma bu muzey yalnız Qanlı Yanvar abidəsi deyil. 18-ci ilin mart qurbanlarına
həsr olunmuş guşə də var burda, 20-ci ildə boğulmuş cümhuriyyətin faciəvi tarixi də əks
olunub. Vətəndən uzaqlarda "Azərbaycan, Azərbaycan" sözləriylə can verən Məmməd
Əmin Rəsulzadə, daşnak güllələrinə hədəf olmuş Fətəli xan Xoylu, Həsən bəy Ağayev,
Behbud xan Cavanşir, namərdcəsinə öldürülən Nəsib bəy Yusifbəyli, Azərbaycanın ilk
səhiyyə naziri, Xəzər adasında güllələnmiş ana babam Xudadat bəy Rəfibəyli - uzun
illərin ayrılığından, həsrətindən sonra bu muzeydə görüşüb qovuşurlar.
Xiyabani də burdadır, Pişəvəri də...
Hüseyn Cavid də, Əhməd Cavad da, Mikayıl Müşfiq də, 37-ci ilin və başqa illərin
neçə-neçə qurbanları, gedər-gəlməzdən qayıtmayanları da.
Qətl günü üzünü tərtəmiz təraş edib, ağ köynək geyinən, səliqəylə qalstuk
bağlayıb edam yerinə qalxan Firudin İbrahimi də, Savakın sularda boğduğu Səməd
Behrəngi də... şəhid qadınlarımız Mədinə xanım Qiyasbəyli də, Gülarə Göylü qızı da,
Mərziyə Üsküyü də... Kürd qəhrəmanı Məhəmməd Qazi də... Bu muzeydə xalqların
formal, rəsmi, boğazdan yuxarı dostluğu yox, halal qardaşlığı, həqiqi həmrəyliyi, tale
birliyi əks olunmalıdır. 90-cı ilin Yanvar faciəsi haqqında mərkəzi mətbuatda ilk
həqiqətləri söyləyən rus recissoru Stanislav Qovoruxinin yazısı da bu muzeydə yer
tapmalıdır, qazax dostumuz Oljasın təyyarə bileti - Bakının ağır günündə onu bura
yetirən təyyarənin bileti... Tiflisin 89-cu il 9 Aprel faciəsi də əks olunmalıdır bu
muzeydə, Ermənistan zəlzələsindən sonra yardıma tələsən, hava qəzasında həlak olan
və qəzaya uğradıqları yerdə nankorluqla unudulanların xatirəsi də... Ayrıca bir lövhədə,
- Qobustan daşları kimi əbədi bir daşın üstündə -

kənd, çay, dağ, meşə, bulaq adları

yazılmalıdır - Ermənistandan qovulmuş Azərilərin - yurd yerləri, qədim dədə-baba
məskənlərinin adları. Axı bu adlar da repressiyaya məruz qalmış adlardır.

Muzeydə hər saatdan bir həzin musiqi səslənir - Üzeyir bəyin ölməz "Şəbihicran" xoru, Böyük Füzulinin sözləri elə bil məxsusi Şəhidlər dağı üçün yazılıb:
Şəbi-hicran yanar canım,
Tökər qan çeşmi-giryanım.
Oyadar xəlqi əfğanım,
Qara bəxtim oyanmazmı?
Bu muzeydə bir guşə də var. Dairəvi salondur. Ortada, döşəmədə mis bir dairə qalxan kimi. Ətrafında dairəvi divarlar. Divarların üzərində böyük sənətkarlarımızın
sözləri. Nəsimidən, Xətaidən, Vaqifdən, Vidadidən, Hadinin:
Dağa dersən eşidər, sonra verər əks-səda,
Daşa dönmüşlərə əks eyləmədi fəryadım beytinəcən, Sabirin:
Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan cocuq,
Ey ehtişami-milləti talan olan cocuq misralarına qədər.
Bu gün Kərbəla meydanı Azərbaycandakı vətənpərvərlik meydanıdır. Yekə bir
millətin dili, namusu, hüququ, vətəni təhlükədədir. Axıtmalı qanımız, ehsan etməli
pulumuz varsa - gözümüzün qabağında ürəklər parçalayan Azərbaycan matəmgahı
durur" (Mirzə Cəlil).
Bu sarsıdıcı sözlərdən çağdaş şairlərimizin, yazıçılarımızın təsirli kəlamlarınacan
- bütün mətnləri dairəvi divarlarda həkk etmək olar, mərkəzdə, mis dairənin üstündə isə
məncə ikicə sətir yazılmalıdır. Bu sətirlərin müəllifi - gənc şəhid şair dahilərin, uluların,
böyüklərin məclisində mərkəz yeri öz halal qanıyla, taleyilə, qismətiylə qazanıb! Onun
sətirlərinin saf həqiqəti qarşısında baş əyməliyik:
Həyat üçün doğulmuşduq,
Vətən üçün ölməliyik.

***
Şəhidlər dağı, ürəklərə dağdan ağır dağ çəkən Şəhidlər dağı... Xalqın matəmi,
hüznü, dərdi. Xalqın mütilik, köləlik, əsarət üzərində qələbəsi...

Şəhərin aşağı məhəllələrindən, dəniz sahilindən başımızı qaldırıb yuxarı
baxacayıq - çətin anlarımızda ucalardan uca tanrıya üz tutacayıq. Bir də Şəhidlər dağına,
onun əbədi məşəllərinə tapınacayıq...
…Və bu saflaşma, təmizləşmə, müqəddəsləşmə anlarında qəlblərimizə kədərlə
bərabər ümid, işıq, həyat duyğuları da dolacaq...
Yanvar, 1991

YENƏ SÖZ, SÖZ...(FFRİ?)
Bəla burasındadır ki, daha sözlərə inanmırıq. İttifaq müqaviləsinin müzakirəsi
gedir, tərəflərin mövqeləri dəqiqləşdirilir, müddəalar və maddələrə əl gəzdirilir. Buna
görə də adama elə gəlir ki, hamı müəyyən mətnlə razıdır. Bəs kim təminat verə bilər ki,
həmin mətn məhz gələcək İttifaqın əsasıdır, daha gözdən asılan növbəti pərdə, söz
oyunu deyildir; elə pərdə, elə oyun ki, onların arxasında, Oruelin romanında olduğu
kimi, bir-birilə daban-dabana zidd anlayışlar, tamam başqa niyyət və məqsədlər durur.
Axı əvvəlki sovet konstitusiyalarında da respublikaların hətta İttifaqdan çıxmaq,
ayrılmaq hüququ da daxil olmaqla gözəl sözlər və nəcib, ədalətli, xeyirxah müddəalar
az deyildi. Amma nəinki Stalin, hətta Brejnev və Xruşşov dövründə də kimin ağzı nə idi
ki, ayrılmağa can atsın, bu bir yana, bunu sadəcə olaraq dilinə gətirsin? Adamın dilini
dibindən çıxarardılar. Yoxsa, indi biz məhz bu məsələdə keçmiş davranış tərzindən
uzağa getmişik?! Bilirəm, o dəqiqə etiraz edib deyəcəklər: «Axı dövlət əsrlər boyu
qurulmuşdur», «...minillik tarixi olan dövlətimiz var”. Bağışlayacaqsınız, hansı dövləti
deyirsiniz? Axı lap son iki əsrədək Rusiya dövlətinin bir tarixi, Qafqazın öz tarixi,
Türküstanın da öz tarixi olmuşdur. Bir halda ki, bugünkü dövlətimizi çar imperiyasınıi
varisi kimi başa düşürlər, onda qoy zəhmət çəkib nala-mıxa vurmadan açıq-saçıq
bildirsinlər... Odur ki, mətləb nədirsə gəlin mərd-mərdana ondan danışaq, bol-bol
vədlər verməyək, xam xəyallara qapılmayaq, yalanlara uymayaq. Etimad ruhu razılaşmaların sözlərindən də, mətnindən də qat-qat vacibdir. Yaxşı, bəs siyasi
mənəviyyatımızı qanunlarda, müqavilələrdə, sazişlərdə təsbit edilmiş hüquq və
vəzifələrə uyğunlaşdırmaq mümkün olacaqmı? Yetmiş ilin acı təcrübəsi kütlələrin
şüuruna uyğunsuzluq fenomeni - söz ilə əməlin uyğunsuzluğu, dəm vurulan niyyətlə
həyata keçirilən niyyətin uyğunsuzluğu, yaxud sadəcə desək, yalan və riyakarlıq
fenomeni yeritmişdir. Elə nəsillər tərbiyə edib yetişdirmişdir ki, indi onlar, demək olar,
heç nəyə inanmır və demək olar, kimsəyə bel bağlayıb etibar etmirlər. Bu və ya digər
xadimin saxta şan-şöhrəti olsa-olsa alayarımçıq bir şeydir, bu məşhurluq sözlərə
əsaslanır və tez bir zamanda da yox olub gedə bilər -- quruca sözlərdən yapılıb axı.
Deyirlər ki, üslub insanın özüdür, onun aynasıdır. Amma üslub həm də cəmiyyətin

göstəricisidir. Bürokratik tərzdə düşünmək və ya yaşamaqla yanaşı, boşboğazlıq və
bəlağət də cəmiyyətimizin üslubuna çevrilmişdir.
Cəmiyyət sözçülüyə, cümləpərdazlığa, ibarəbazlığa mübtəla olmuşdur. Biz
sözlərin içində az qala boğuluruq və Yer kürəsinin altıda bir hissəsini gurultulu,
təmtəraqlı nitqlərdə,boş-boş sözlərdə batırmağa hazırıq.
Nə şirin sözdür «Azadlıq» sözü. Nə qəşəng kəlmədir «Suverenlik» kəlməsi.
Gəlin, ölkənin adını yenidən fikir süzgəcindən keçirək: Suveren Azad Respublikalar
İttifaqı. Nəyi pisdir? Bəs əslində nə dəyişəcək?
İndi özünüz deyin, «SSRİ» abreviaturasındakı «S»lərdən biri («Sosialist») istər
elmi, real, yetkin sosyalizm olsun, istər xoşsifətli,istərsə qaşqabaqlı sosyalizm olsun,
fərqi yoxdur, hər hansı bir sosializm üçün özlüyündə təminat verirdimi? Qaraqabaq
olmağına qaraqabaq idi - amma sosyalizmin bura nə dəxli var? Əgər başqa bir vaxtda
kiminsə ağlına yaltaq bir ideya -- ölkənin adına daha bir «S» hərfi əlavə edib, onu Sovet
Sosialist Stalin Respublikaları İttifaqı adlandırmaq ideyası gəlsəydi, cınqırını çıxarıb
buna etiraz bildirməyə cürət edə bilərdilərmi? Əsla yox! Belə isə necə inanasan ki,
Stalin sosializmi kökündən qazılıb atılmışdır, bir halda ki, yenə də sözlər
ruhlandırıcıdır,amma elə bu sözlər bəyan olunan zaman qan tökülür, öz raketlərimizlə
öz şəhərlərimizə od-alov yağdırılır, haqq-ədalət uğrunda «çarpışan mübarizlər» kimi
qələmə verilənlər yadfikirlilərə divan tuturlar, müxtəlif xalqlara müxtəlif münasibət
bəslənməsi kimi sərsəm faşist ideyası dirçəldilir - sən demə, cəllad xalqlar və qurbanlıq
xalqlar varmış və belə olan surətdə “mənfur» xalqı ömürlük qara siyahıya salmaq, onun
müsibətləri, iztirabları, məhrumiyyətləri barədə əsla düşünmədən, müxtəlif demokratik
nəşrlərin səhifələrində onu mənəvi terrora məruz qoymaq, öz dəlil-sübutlarını,öz
həqiqətlərini yaymaq üçün ona hər cür əngəl törətmək olar.
Bizim nəslin uşaqlıq, yeniyetmə və kənclik çağları- - ömrümüzün ən yaxşı illəri üçüncü dünya müharibəsinin - üstəlik nüvə müharibəsi təhlükəsinin mənhus kabusu
altında keçdi. Demə,qarşımıza illər boyu bizi qorxutduqları uydurma xarici təhlükə və
imperialist təcavüzü yox, vətəndaş müharibəsinin kabusu çıxacaqmış.Özü də
Azərbaycan torpqlarına, sovet təbliğatın beynimizə yeritdiyi kimi, Türkiyə və ya İran
deyil, qulağımızın dibindəki qonşumuz -- SSRİ üzrə müttəfiqimiz göz dikibmiş..

Muxtar qurumlar tərkibində olduqları müttəfiq respublikalara inanmırlar. Belə
olduqda respublikaların da haqqı vardır ki, guya yenidən, yeni əsaslarla qurulacaq
İttifaqa etibar etməsinlər. Gör necə etibarsız suverenlikdir, gör necə də sısqa İttifaqdır
ki, respublikalardan biri o birisinin ərazisinin bir hissəsini ağına-bozuna baxmadan
birtərəfli qaydada öz torpağına qatır, sonra da onun boynuna minnət qoyub, guya
güzəştə getdiyini bildirir, öz iddialarından, hikkələrindən əl çəkmək istədiyinə işarə
vurur. İşə bax ki, qondarma iddialarını

qədim-qədim xəritələrə istinad edərək

əsaslandırırlar. Halbuki, bu xəritələr tərtib edilən dövrlərdə kartoqraflar əmin idi ki, Yer
kürə şəklində deyil, göz işlədikcə uzanıb gedən düzəngah formasındadır. Xəritə
demişkən, görünür, kiçik xalqların uğursuz qədəri elədir ki, onların taleyini böyükböyük dövlətlərin böyük-böyük rəhbərləri o biçarələrdən xəbərsiz həll edirlər. Deyək ki,
1918-ci ildə Versalda, yaxud çox-çox sonralar Podstamda, Yaltada və ya Maltada
olduğu kimi, bir otağa toplaşıb danışıqlar stolu arxasında əyləşir və həll edirlər: hansı
kiçik və ya azsaylı xalqın sərhədləri haradan keçməlidir. Lakin bu məsələdə də hər
halda müəyyən «tərəqqi» gözə dəyir. «Literaturnaya qazeta»(15.05.91) bizi agah etdiyi
kimi, demə, lap bu yaxınlarda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhədə qayçı salıb
onun ülgü-biçimini dəyişdirirlərmişlər... Özü də harada? Moskva mənzillərindən birinin
mətbəxində…Özü də kimlər? Bu problemə heç bir dəxli olmayan iki cüt bir tək adam.
Azərbaycanlılarla

ermənilərin adət-ənənələrində də, mədəniyyətlərində də oxşar

cəhətlər çoxdur. İndi bu barədə danışmağı nədənsə çoxları özünə ar bilir, amma di gəl
ki, acı və təhqiramiz sözlər dillərdən düşmür. Bütün bunlara baxmayaraq, qonşularımıza
- ermənilərə üz tutub demək istəyirəm: doğrudanmı sizin heysiyyətinizə toxunmur ki,
sizli-bizli hamımızın problemlərini tamam yad və kənar adamlar Moskva mətbəxində
həll edirlər? Qoy lap bu mətbəx çox hörmətli və görkəmli bir adamın mənzilində olsun.
Məgər bunu hər hansı digər xalq barəsində etməyi - böyük və ya kiçik xalq olsun- rəva
görə bilərdilərmi? Mətbəxdə oturub xəritədə özgəsinin ərazisinə əl gəzdirirlər, bütöv
rayonları kağız üzərində aldəyiş edirlər, yəni, minlərlə, yüz minlərlə adamın - taleyi ilə
oynayırlar. Gör nə günə qalmışıq. 200 min azərbaycanlıdan Ermənistanda bu gün bir
nəfər də qalmayıb, hazırda Azərbaycanda 200 min erməni yaşayır. Halbuki faciəli
hadisələr başlanmazdan əvvəl burada onların sayı iki dəfə çox idi. Bəs sabah nə olacaq?

Tutaq ki, İttifaq müqaviləsini Azərbaycan imzaladı,onda Ermənistan imzalamayacaq və
beləliklə xarici dövlətə çevriləcəkdir. Bu halda Dağlıq Qarabağla bağlı iddialar təkcə
Azərbaycana deyil, həm də SSRİ-yə yönəldiləcəkdir. Elə deyilmi? Yox, mən bu
varianta inanmıram. Onsuz da, təsadüfi amillərlə qurulumuş ölkə olsa da, böyük bir
məmləkətdə yaşayırıq, ixtiyarımız öz əlimizdə deyildir.
Odur ki, təcrübəli parlament üzvlərindən biri bəzi respublikalar haqqında dəqiq
demişdir: «İmzalasalar da, imzalamasalar da İttifaqda qalacaqlar, ağızları nədir?». Bir
halda ki, tale bizə ümumi bir evdə yaşamağı məsləhət bilib, onda heç olmasa gəlin, nə
Qırmızı sovet evində, nə də Sarı evdə -- dəlixanada yaşayaq. Yaxşısı budur, gəlin, ələlə verib İttifaq, Avro-Asiya, Qafqaz evi adlansa da, hələ ki yaşadığımız ümumi evimizi
yanğınlardan qoruyaq, qoymayaq ki, o dağılıb xarabalığa çevrilsin. Belə olsa, sağ qalan
tapılmaz. Bundan sonra yüz dəfə fikirləş ki, xarabazarı hansı rənglə boyayaq. İttifaq
müqaviləsini imzalamaqda tələsmək nəyə gərəkdir? Yaxşı olmazmı ki, hamı -hakimiyyət

orqanları

və müxalifət, Mərkəz və respublikalar, kommunistlər,

demokratlar, bitərəflər, sağlar, sollar, bir sözlə, hamı birlikdə etimadı -- bir-birimizə
etimadı, sözlərə

inamı qaytarmağa çalışaq. Belə bir inamı qaytarmağa çalışaq ki,

Razılaşdırılmış və İmzalanmış müqaviləyə hökman və dəqiq əməl ediləcəkdir. Yoxsa
hər şey quruca protokoldan, sırf rəsmi və heç kəsin üzərinə heç bir vəzifə qoymayan
mərasimdən ibarət olacaqdır.
Doğrudanmı, biz məhz FFRİ - Fiktiv Formal Respublikalar İttifaqı yaratmaq
istəyirik?!
May, 1991.
«Literaturnaya qazeta» da dərc olunmuşdur.

FİKRİMİZCƏ
Azərbaycan xalqı əsaslı demokratik ənənələrə malik bir xalqdır.
Təsadüfi deyil ki, Şərqdə ilk demokratik respublika quruluşu 1918-ci il mayın 28də Azərbaycanda yaranmışdır.
Yetmiş ildən artıq sürən totalitar recim şəraitində Azərbaycan xalqının
demokratik ənənələrinin müəyyən rüşeymlərini qoruyub saxlamaqla, real gerçəklik
haqqında acı həqiqətləri söyləməklə, mühitin eybəcərliklərini tənqid etməklə vicdanlı
Azərbaycan yazıçıları mövcud imkanlar daxilində bacardıqlarını deyə və yaza bilmişlər.
Buna görə də yazıçılarımız ölkədə demokratik ünsürlərin güclənməsinə, son
günlərdəki antidemokratik çevrilişin məğlubiyyətinə, qanuni hakimiyyətin qələbəsinə
sevinməyə bilməz və bu qələbəni alqışlayırlar. Hələ qiyamçılar iş başında olarkən
avqustun 21-də günün birinci yarısında mən bu hadisələri faciə adlandırdım, həmin
faciənin 1988-ci ilin fevralında Əsgəranda qətlə yetirilən iki azərbaycanlı gəncin
ölümüylə başladığını, sonra 1990-cı ilin qara Yanvarında Bakıda davam etdiyini qeyd
etdim, qiyamçıların sözüylə əməlinin uyğun olduğuna inanmadığımı bildirdim, ölkədə
demokratiyanın taleyi, respublikaların suverenliyinin, müstəqilliyinin taleyi üçün
nigarançılığımı dilə gətirdim («Azadlıq» qəzeti, 23 avqust, 1991).
Eyni zamanda biz ölkədəki demokratik qüvvələrin son üç-dörd ildə Azərbaycan
xalqının başına gələn müsibətlərə, onun verdiyi qurbanlara bir çox hallarda biganə,
laqeyd, seyrçi münasibət bəsləməsini, bəzənsə açıq-aşkar qeyri-obyektiv, birtərəfli,
qərəzli münasibətini unuda bilmərik. Ancaq indi ölkə demokratlarıyla haqq-hesab
çəkmək vaxtı deyil. İndi öz-özlüyündə ölkə miqyasında mütərəqqi ideyaları təmsil edən
qüvvələrin Azərbaycan problemlərini də düzgün və obyektiv qiymətləndirməsi üçün
qarşımızda duran vəzifələr haqqında düşünməliyik.
Respublikamızın taleyini yalnız və yalnız Mərkəzin inzibati strukturlarıyla
bağlamaq səhv idi və yazıçılarımız bunu dəfələrlə demişlər. Kökündən dəyişən siyasi
tənasüb mərkəzin demokratik qüvvələriylə daha fəal rabitə yaratmamağımızın acı
nəticələrini bir daha təsdiq etdi. İndi bəzi həqiqi demokratlar da, özlərini demokrat kimi
qələmə vermək istəyən bir çoxları da Azərbaycanı qara boyalarla təqdim etməyə

başlayıblar. Bunda bizim öz günahımız da var. Televiziya, başqa kütləvi informasiya
vasitələriylə respublikamızdakı real vəziyyəti, real ictimai ovqatı doğru-dürüst
işıqlandıra bilməmişik. Nəticədə isə üstümüzə böhtan dalınca böhtan, yalan dalınca
yalan yağdırılır. Bu da xalqımızın ağır mənəvi iztirablarına səbəb olur. Ölkə
demokratiyasının ağ günü Azərbaycanın qara gününə çevrilməməlidir.
Azərbaycan prezidentinin (A.Mütəllimovun-red.) Bakı televiziyasıyla avqustun
21-də səsləndirilən tələsik bəyanatında düzgün, haqlı müddəalarla yanaşı emosional
səbrsizlikdən doğan yanlış qiymətlər də vardı. Ölkədə, respublikamızda, xüsusilə də
Qarabağda qanunçuluğun, əmin-amanlığın bərpa olunması haqqında doğru mülahizələr
və eyni zamanda bu məsələlərin həllini DFVK-lə(QKÇP-lə) bağlamaq ümidi bir yerə
sığmır.
Axı «DFVK»çilərin əksəriyyəti -- vitse-prezident, baş nazir, Müdafiə və Daxiln
işlər naziri, DTK sədri - illər boyu bu məsələləri həll etməli olan dövlət orqanlarına
rəhbərlik etmiş və məsələni həll edə bilməmiş, ya həll etmək istəməmişlər. Onlara nə
ümid bağlamaq olardı! Qara yanvarın təşkilatçıları, Bakının cəlladı Yazov və başqaları
halımıza yanacaqdılar?!
Bizə elə gəlir ki,Azərbaycan Prezidenti bəyanatındakı bu yanlış məqamı açıq
etiraf etməklə bərabər irəli sürdüyü doğru-düzgün müddəaların da üstündə möhkəm
dayanmalıdır. Bu bəyanatdan bir bəhanə kimi istifadə edib Azərbaycana qara yaxan
düşmənlərimizə isə bir faktı xatırlatmaq lazımdır: Qiyam günlərində Ermənistan rəhbəri
Ter-Petrosyan özü etiraf etdiyi kimi (bax: «Pravda» qazeti 21 avqust 1991) ölkə
rəhbərliyilə (DFVK-ylə) daimi rabitə yaradıbmış və Yeltsinin 20 avqust tarixli
bəyanatında deyildiyi kimi (bax, «Arqumentı i faktı» № 33) xunta Erməinistana
güzəştlər vəd edirmiş. Amma indi, iş-işdən keçəndən sonra erməni millətçiləri və
onların züy tutanları, Mərkəzdəki havadarları bu məsələni açıb-ağartmırlar, «qara məni
basınca mən qaranı basım» prinsipiylə Azərbaycanın mövqeyini pis qələmə verməyə,
respublikada

hərc-mərclik,

qeyri-sabitlik

yaratmağa

cəhd

edirlər.

Bu

gün

respublikamızda hərc-mərclik ölüm təhlükəsi qədər qorxunc bir işdir. Fitnəkarların
məqsədi Bakıda və Azərbaycanda yeni bir qara Yanvar yaratmaq, bu səfər yalnız
ordunun əliylə deyil, xalqımızın özünün əliylə qırğın törətmək, bizi bir-birimizə

qırdırmaqdır. Bu baxımdan avqustun 23-də Xalq Cəbhəsinin liderlərinə, Azərbaycanın
xalq deputatlarına, «Azadlıq» qəzetinin əməkdaşlarına qarşı törədilmiş zorakılıq
hərəkətını tam qətiyyətlə pisləyərək, bu zorakılığın səbəbkarlarının ciddi məsuliyyətə
cəlb olunmasını tələb edirik.
Ağır sınaq günlərini yaşayırıq, çox ciddi və təcili tədbirlər həyata keçirilməsə
daha da ağır sınaqlar qarşısında durmalı olacağıq.
Fikrimizcə ilk növbədə aşağıdakı tədbirlər təcili həyata keçirilməlidir:
1.Respublikada prezident seçkiləri təxirə salınmalıdır.
2.Demək olar ki, bütün ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da Kommunist
Partiyasının rəhbər orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmalı, partiyanın fövqəladə
Qurultayı partiyanın qalıb-qalmamasını, qalarsa nə şəkildə və nə adla qalmasını
müəyyənləşdirməlidir.
3.Bakıda fövqəladə vəziyyət aradan qaldırılmalıdır. Eyni zamanda biz Xalq
Cəbhəsinə, Bakı və Abşeiron əhalisnnin birlik və cəmiyyətlərinə, din xadimlərinə,
ziyalılara, müxtəlif siyasi qüvvələrə və inzibati orqanlara müraciət edərək hər hansı
təhrikçi və fitnəkar hərəkətlərin, çıxışların qarşısını almağa çağırırıq. Bir an da
unutmayaq ki, xalqı ziyalılara qarşı, fəhlələri kəndlilərə, bakılıları rayonlulara, ayrı-ayrı
regionları bir-birinə qarşı qoymağa cəhd göstərən təhrikçilərin fitnəkarlığında düşmən
əli, şeytan barmağı var. Düşmənlərimizi Azərbaycanda demokratiyanın taleyi yox, öz
çirkin təcavüzkar məqsədləri maraqlandırır. Azərbaycan demokratik hərəkatı özlərini
demokrat elan etmiş Ermənistan siyasi qüvvələriylə yalnız bir şərtlə - - onların
Azərbaycana ərazi iddiasından imtina etməsi və Qarabağla, başqa məsələlərlə bağlı
daxili işlərimizə qarışmamaq şərtiylə münasibət yarada bilər. Qarabağda yaşayan və
Azərbaycan qanunlarına riayət edən erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə, əminamanlığına biz özümüz təminat verməliyik.
4.Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyətinə geniş imkan yaradılmalıdır.
Kommunist Partiyası

özünün içindən demokratik ideallara inanan adamlar sol

təmayüllü yeni bir partiya qura bilər. Və yalnız belə sivilizasiyalı siyasi plüralizm,
siyasi əqidə toqquşmaları şəraitində Prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün lazımi
zəmin yarana bilər.

5.Bu işdə kütləvi iiformasiya vasitələri, xüsusilə Azərbaycan televiziyası çox iş
körə bilər. Efirdə müxalifət nümayəndələrinə, alternativ siyasi platformaların ifadəsinə
daha çox yer verilməli, bir-birindən fərqli fikirlər mübadiləsi, mübahisəsi, disputlar
keçirilməlidir. Siyasi mübarizə meydan və mitinqlərdən ekrana, efirə, mətbuat
səhifələrinə-keçirilməlidir.

Bu

hər

hansı

əlbəyaxa

toqquşmaların,

«dəyənək

dəlillərinin», qanın, qırğının qarşısını alar və eyni zamanda fikir, əqidə və pəy azadlığını
təmin edər. Azadlıqı zor gücünə təsdiq etməmək üçün onu xoşluqla, halallıqla, qanuni
yolla möhkəmləndirmək lazımdır.
6.Bu zəmin bir günün içində yaranmayacaq. Amma hadisələrin belə sürətlə
inkişaf etdiyini və ən gözlənilməz, ən təhlükəli dönümlərini nəzərə alaraq - təcili surətdə
Milli Saziş hökuməti yaratmaq - bu hökumətə mövcud inzibati kadrlarla,
mütəxəssislərlə bərabər, müxalifət nümayəndələrini və müstəqil nümayəndələri daxil
etmək lazımdır.
7.Əmin-amanlığın qorunması üçün Milli hərbi qvardiyanın yaradılması da
zəruridir. Bu qvardiya DİN tərkibində, koalisiya hökumətinin tabeliyində və ciddi
nəzarəti altında olmalıdır.
8.Həm Azərbaycan Ali Sovetinin, həm Azərbaycandan olan SSRİ Xalq
deputatlarının, həm də muxalifətin rəhbər orqanlarının iştirakıyla geniş Milli Forum
keçirilməli və bu forum Mərkəz rəhbərliyindən Azərbaycan ərazisinin silahlı
quldurlardan tez bir zamanda təmizlənməsini, öz sərhədlərimizin möhkəmləndirilməsini
qətiyyətlə tələb etməlidir. Dövlət orqanlarının, müxalifətin, geniş ictimaiyyətin birgə
tələbi daha gur səslənir.
9.Son məqsədimiz Azərbaycan respublikasının qeydsiz-şərtsiz müstəqil Dövlət
elan olunması və başqa dövlətlər tərəfindən

tanınmasıdır. Keçmiş sovet

respublikalarıyla ayrı-ayrılıqda ikitərəfli siyasi iqtisadi, mədəni müqavilələr bağlamaq
olar.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
«Ədəbiyyat qəzeti»
30 avqust 1991

MÜSTƏQİLLİYİN ŞİRİN XÜLYASI, YAXUD CƏNAB JİRİNOVSKİ
BORİS NİKOLAYEVİÇİN SAĞLIĞINA BADƏ QALDIRACAQMI
Avqustun 30-da Azərbaycan parlamenti respublikanın müstəqilliyinin elan etdi.
Bir zaman tarixi adlana biləcək həmin sessiyanın iştirakçısı idim və hamı ilə birlpkdə
mən də bəyannaməni ayaq üstə alqışladım. Xalqın ürəyində yaşayan ən müqəddəs
diləyin - öz evinin sahibi olmaq, bütün dönümləri ilə birlikdə öz taleyini özü həll etmək
arzusu həqiqətə çevrilmişdi.
Yadımdadır, 60-cı illərin əvvəllərində Moskvada Ali ssenari kurslarında birgə
oxuduğumuz gözəl rejissor və yüksək intellektə malik bir insan olan İlya Averbax necə
oldusa, məndən soruşdu:
-Sən istərdinmi ki, Azərbaycan müstəqil olsun?
- Mən öz xalqımın oğluyam və hansı xalq arzu etməz ki, müstəqil olsun, - deyə
gənclik illərinə xas bir az da ifrat təmtəraqla ilə cavab verdim.
Lakin bu arzunun ömrümün axırına qədər (hərçənd ki, dediyim kimi, o, zaman
lap cavan idim) həyata keçəcəyinə azacıq da olsa, inamım yox idi.
Otuz il keçib, indi budur, sanki ağlagəlməz və mümkünsüz bir şey həyata keçir.
Bəs ürəyimdəki bu təlaş nədəndir? Nəyə görədir ki, mən (həm də yəqin ki, təkçə mən
yox) bu cür tarixi hadisələrdə təbii görünən ümumi şadlığın o ruh yüksəkliyini, o
məstedici təsirini duymuram. Yəni doğrudanmı fərəhsiz, ümidsiz keçən uzun vaxtsızlıq
illərində ürəkdə hər şey yanıb kül olub. Ya bəlkə səbəb odur ki, müstəqilliyin qələbə
sədaları od tutub yanan və qanına qəltan olunan Qarabağ torpağından eşidilən güllə
vıyıltıları, partlayış gurultuları içərisində itib-batır? Yoxsa iş başqa şeydədir - bu
hərəkətin əsəbi tələsgənliyi arxasında populist konyuktura olduqca açıq-aydın görünür.
Elə bilirəm, hər halda ürəyimdən tikan çıxmasının başlıça səbəbi, təəssüf ki, kağız
üzərindəki müstəqilliyin əsasının əvvəllər elan olunmuş kağız üzərindəki suverenlik
kimi şərti olmasıdır. Adamı şübhələr bürüyür - azadlıq haqqında, müstəqillik barədə
bütün bu bəyannamələr şirin xülya deyil ki? Və «azad respublikaların sarsılmaz ittifaqı»
kabusu qarşısında bir qorxu baş qaldırır. Ağlıma acı bir fikir də gəlir; axı bütün bunlar
bir dəfə olub.

1917-ci ildə qalib gəlmiş bolşevik hakimiyyətinin ilk sənədlərindən biri keçmiş
Rusiya imperiyasındakı xalqların öz müqəddəratını təyin etmək barədə Lenin tərəfindən
imzalanmış bəyannaməsi olmuşdur. Bu bəyannamədən ilhamlanan Zaqafqaziyanın üç
respublikası - Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan öz müstəqilliklərini elan etdi.
Şərqin «böyük biliciləri»nin bəzən belə «dərin» bir mülahizəsini eşitmək mümkündür:
guya totalitarlığa meyl, antidemokratik əhval-ruhiyyə Şərq xalqlarına, o cümlədən də
azərbaycanlılara xas cəhətdir. Mətbuat səhifələri və televiziya ilə belə səthi mülahizələr
söyləməzdən qabaq, heç olmasa, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qısamüddətli
tarixi ilə (28 may 1918-ci ildən 28 aprel 1920-ci ilə qədər) tanış olmaq lazım idi.
Bütün müsəlman Şərqində ilk parlament respublikası sayılan Azərbaycan hələ
həmin uzaq illərdə Avropa demokratik respublikalarında mövcud olan bütün siyasi
strukturlara malik idi. Çoxpartiyalılıq, azad mətbuat şəraitində, dini dövlətdən dəqiq
ayırmaqla milli, dünyəvi, hüquqi dövlət

yaradırdı.. Parlamentdə Azərbaycan milli

partiyası ilə yanaşı, yalnız kommunistlər, sol eserlər deyil, hətta rus monarxistləri və
erməni daşnaklarının nümayəndələri də var idi.
Düz 23 ay yaşayan Azərbaycan Demokratik Respublikası (bir az sonra müstəqil
Ermənistan və Gürcüstan respublikaları kimi) Kirov, Orconikidze və Mikoyanın
başçılıq elədiyi XI Qızıl Ordunun həmləsi altında yıxıldı. Bu ordunu Azərbaycana,
əlbəttə, elə Azərbaycanın öz inqilabi komitəsi «çağırmışdı».
Belə bir model sovet tarixində ilk dəfə təsdiq edildi: qanuni hakimiyyət xalqın
özünün heç kəs tərəfindən vəkil edilməmiş nümayəndələrindən ibarət bir dəstəninmüəyyən vaxta qədər, hətta ərazi baxımından belə işğal olunan yerdən kənarda yerləşən
bir dəstənin çağırdığı yad ordunun köməyi ilə devrilir. Bu model sonralar digər ölkələrə
də tətbiq edildi: elə həmin 20-ci ilin payızında Ermənistana, 21-ci ilin fevralında
Gürcüstana,

40-cı

ildə

Baltikyanı

dövlətlərə,

56-da

Macarıstana,

68-də

Çexoslovakiyaya, 79-da Əfqanıstana. Bu modelin birinci sınaq meydanı isə Azərbaycan
oldu. Lakin bir az əvvəl bütün dünyaya elan olunmuş istiqlaliyyət prinsiplərini dərhal
inkar etmək yaxşı düşməzdi, odur ki, Lenin Bakıya təqribən eyni vaxtda iki teleqram
göndərdi. Birini Azərbaycan İnqilab komitəsinin sədri N. Nərimanova - «Yaşasın

müstəqil Sovet Azərbaycanı!», o birini

mərkəzin səlahiyyətli nümayəndəsi

Orconikidzeyə - «Hakimiyyəti bütünlüklə öz əlinizə alın».
Nərimanovun özündə də - əslində təmiz insan və əqidəli kommunist olan, inqilabi
və beynəlmiləl səxavətin xumarıyla Azərbaycanın təkcə yeraltı sərvətlərini deyil, bütöv
rejionlarını belə bağışlamağa hazır olan Nərimanovun özündə də - acı bir ayılma hissi
çox tez başladı. O, sözlərin və vədlərin nəyə dəydiyini başa düşdü, elan olunmuş yüksək
ideyalarla həyata keçirilən real məqsədlər arasındakı fərqi dərk etdi. Çox tezliklə
millətçi təmayüldə ittiham olunan Nərimanov Leninə, Stalinə, Trotskiyə fəryad
məktubları göndərirdi. «Azərbaycanın müstəqilliyi barədə danışan Siz deyildinizmi?» deyə Vladimir İliçdən soruşurdu. Sual cavabsız qaldı. Cavab uzaqdan gəldi. Parisdə
Leninin qatı siyasi düşməni olan Milyukov dağılmış Vahid, Bölünməz Rusiyanı bərpa
etmiş dövlət xadimi kimi Vladimir İliçin sağlığına badə qaldırdı.
Bizim günlərdə - respublikalar Moskva, Leninqrad demokratlarının xeyir-duaları
ilə öz suverenliklərini elan etdikləri və müstəqillik barədə sənədlər qəbul etdikləri bir
vaxtda, eyni zamanda Yeltsinin ətrafında olanlardan respublika sərhədlərinin yenidən
nəzərdən keçirilə biləcəyi barədə sözlər eşidəndə, dəhşət içərisində düşünürəm: bunda
da tarix təkrar olunmurmu? Yəni doğrudanmı bir gün gələcək, cənab Jirinovski Boris
Nikolayeviçin sağlığına badə qaldıracaq?
Rusiya ilə Ukrayna, Rusiya ilə Qazaxıstan arasında anlaşılmazlıq qığılcımını,
xoşbəxtlikdən, düz bir gün ərzində söndürdülər. Çox yaxşı, - böyük respublikalar gərək
savaşmasınlar. Bəs nəyə görə orta və kiçik respublikalar gərək savaşsınlar? Nəyə görə
Azərbayçana qarşı sürülən mücərrəd yox, tamamilə konkret ərazi iddialarını eləcə
operativ yatırmadılar və millətlərarası qarşıdurma tonqalı artıq dördüncü ildir ki,
yüzlərlə insanı həyatdan aparmaqla, bütöv xalqları faciə yanğınına atmaqla hələ də
közərə-közərə qalır.
Bütün bu dörd ildə mənim üçün bundan daha əzablı, ürək parçalayan bir fikir
yoxdur: əgər, şairin dediyi kimi, dünyada səadət yox, yalnız rahatlıq və azadlıq varsa,
min əzab çəkmiş Zaqafqaziya torpağına bunlar bəs nə vaxt gələcək? Bu iki məfhumu rahatlıq və azadlığı mən elə məhz birlikdə, qırılmaz əlaqədə təsəvvür edirəm.

Üç Zaqafqaziya respublikası kağız üzərində deyil, həqiqi müstəqillik, boş deyil,
möhkəm suverenlik qazanmaq istəyirlərsə, 18-20-ci illərin faciəli təcrübəsindən dərs
almalıdırlar. Onların müstəqil mövcudluğu hər şeydən qabaq özlərinin aralarında sülh
və razılıq olmasından asılıdır. Hər hansı barışmaz, əsaslı antoqonist qarşıdurma bizi
məhvə aparır. Bu xalqların taleyn, siam əkizləri kimi, bütün mövcud fərqli cəhətləri ilə xasiyyət, ruh, mənəviyyat ayrılığı ilə bərabər bir-birinə möhkəm bağlıdır. Allahın
səxavətlə bol-bol nemətlər verdiyi Zaqafqaziya torpağına dinclik və azadlıq o zaman
gələcək ki, Baltikyanı respublikaların artıq çoxdan başa düşdüklərini, nəhayət, bizim
xalqlarımız da başa düşəcəklər; Zaqafqaziya xalqları eyni zəncirlə bağlanmışlar və
onlardan hər hansı biri azad deyilsə, üç respublikadan heç biri həqiqi mənada müstəqil
ola bilməz. Birinin əsarəti başqalarının azadlığının boğulması üçün meydandır.
Tariximizin bu mühüm və çoxdan keçilmiş dərsini yəni doğrudanmı dərk etməyəcəyik?
Ədavətin, düşmənçilik və nifrətin, qarşılıqlı ittihamların bir-birindən betər qızışdırılması
azadlığa gedən yolda ən böyük əngəl, ən əsas maneədir.
Kimlərinsə fitnə-fəsadına, mərkəzin ikimənalı mövqeyinə, yalan vədlərinə, DTKnın məkrinə nə qədər istinad etmək olar. İidi DTK da, deyəsən, əvvəlki mahiyyətində
son günlərini yaşayır. Mərkəz də qıc vəziyyətindədir və Köhnə meydandakı böyük
binanın sakit otaqlarında verilmiş ikibaşlı vədlər keçmişdə qalıb. Elə bir vaxt gəlib
çatmayıbmı ki, hər şeyi özümüz dərk edək, öz ağlımızla hərəkət edək və kimlərinsə
fitnə-fəsadının əbədilik girovu olmayaq. Mən əminəm ki, Zaqafqaziya respublikaları
üçün istər Qərbə, istərsə də Şərqə üz tutub müstəqilliyə nail olma gümanı xalis xülyadır.
Onlar yalnız bir-birlərinə üz tutmaqla müstəqillik qazana bilərlər.
Lakin problemin heç də az əhəmiyyətli olmayan cəhəti bizim demokratik Rusiya
ilə münasibətlərimizdir. Təbii ki, Qafqazın digər xalqlarının adından danışmağa heç bir
haqqım olmadığından, mən yalnız azərbaycanlıların keçirdikləri ağrı-acıdan söz aça
bilərəm. Mənim xalqım bütün bu son illəri təkcə hüquqi yox, eyni zamanda mənəvi,
psixoloci cəhətdən fövqəladə vəziyyətdə, od ilə qan arasında yaşayır - hər gün
partlayışlar, ölümlər, girov tutulması... Bu dəhşətlər mənəvi terrorla, alçaldılma və
söyüşlərlə, böhtan və yalanlarla, yanlış informasiyalarla, bir faktın gizlədilməsi,
digərinin qabardılması ilə yüz qat tündləşir. Bir sözlə, xalqımız hər gün açıq-aydın

bədxah münasibətə məruz qalır, günahımız da budur ki, kiçik, lakin yeganə vətənimizin
ərazi bütövlüyünü saxlamaq istəyirik. Güllə və süngü ilə yaralananları qələmlə
öldürürlər, sol və keçmiş sağ (indi hamısı tamam soldur), mətbuat səhifələrində sataşır,
təhqir edirlər. Bizim üçün daha çoxdan fərqi yoxdur ki, üstümüzə çirkab atan kimlərdir demokratlar, yoxsa vətənpərvərlər. Sağmühafizəkar «Naş sovremennik» (№ 7, 1991-ci
il) jurnalının səhifələrində irticaçı müsəlmanlara qarşı xristian Ermənistanın tərəfində
durmaqa çağırırlar; sol-demokrat «Literaturnaya qazeta» isə 16-cı səhifədə verdiyi
zarafatyana təklifini, görünür, çox məzəli hesab edir: «Azərbaycan Sovet Respublikaları
İttifaqı» yaradılmasın ki?».
Səviyyəsiz, ucuz,səfeh zarafata ciddi, yumorsuz cavab verirəm: Yox, Azərbaycan
Respublikaları İttifaqı yaratmaq lazım deyil. Bizə bu da bəsdir ki, öz respublikamızın
taleyini Moskva mətbəxlərində həll etməsinlər; avqust qiyamına qədərki tanınmış bir
jurnalistin dediyi kimi və bu gün yeni ideoloji kişili-qadınlı komissarların dediyi kimi,
xalqları «bizimkilərə» və «özgələrə» ayırmasınlar, həddən ziyadə mütərəqqi, yaxud ifrat
irticaçı publisistlər xalqları qurbanlıqlara və cəlladlara, ağlara və qaralara (dərilərinin
rəngi mənasında yox, ümumiyyətlə, yaxşılara, pislərə) bölməsinlər.
Bir zaman Moskva dalanlarında bütün cənublulara «qaradallılar» deyirdilər. İndi
sanballı qəzetlərdə cənub respublikaları qarınaltı elan olunur. Yaxşıdır ki, yenə arxadan
qabağa keçiriliblər.
Durğunluq dövründə bir çox görünməmiş cinayətlər baş verib, ancaq hər halda nə
o vaxt, nə də sovet sisteminin

daha amansız illərində xalqları bəyənilməyən

müsəlmanlar» və «çox xoşa gələn bütün başqaları» - deyə ayırmamışdılar. Mən bunu
elə-belə demirəm, bax, indicə - məqaləmi bitirdiyim bu dəqiqələrdə televiziya
«Xəbərlər»inin («Vesti») aparıcısı müsəlman respublikalarını (onları dini prinsipə görə
məhz elə beləcə də müəyyənləşdirir) bütün ağır günahlarına görə - mühafizəkarlığa,
patriarxallığa, kommunizm totalitarizminə sədaqətə, rəhbərlərə pərəstişə, diktaturaya
meylli olmağa görə və s. və i. a. açıq mətnlə biçib tökür. (Görünür, Stalin, Hitler,
Mussolini, Mao, Brejnev - hamısı sırf müsəlman rəhbərləridir). Həm də ki,
«Xəbərlər»in fikrincə, müsəlman respublikalarının müstəqillik cəhdi, heç də Baltikyanı
respublikalarda, Moldova, Gürcüstan və Ermənistanda olan cəhdin eyni deyil. Orda bu

cəhd səadətdir, burda bəla. Niyə? Belə ikili ölçünün səbəbi nədir? Bədbəxt müsəlmanlar
bu zirək aparıcıya nəyə görə xoş gəlmir?
Həm də, bir halda ki, müsəlmanlar bu dərəcədə pisdirlər, nəyə görə onlardan bərk
yapışıblar, heç cür ayrılmaq istəmirlər - qoy çıxıb getsinlər öz totalitar recimlərini
qursunlar, keçmiş İttifaqın belə səfalı demokratik mənzərəsini də korlamasınlar?!.
Avqust günlərində Moskvada üç gözəl cavanın faciəli ölümünə - bu əvəzsiz itkiyə
Azərbaycanda bütün varlığımızla acıdıq. Ancaq 90-cı ilin dəhşətli Yanvar günlərində,
ordu generalı Yazov (bundan sonra marşal rütbəsi aldı) Bakıda qanlı qırğın törədəndə
ölkənin yazıçılarından, humanist sənətin nümayəndələrindən kim bizim dərdimizə şərik
oldu? Tanklar minik avtomobillərini sərnişinləri ilə bərabər əzib tökəndə, təcili yardım
maşınları atəşə tutulanda... Ordu gülləsindən həlak olmuş 126 şəhid, o cümlədən,
uşaqlar, qadınlar, qocalar Bakıda Şəhidlər xiyabanında uyuyurlar. Sağ olsun Stanislav
Qovöruxin ki, qara Bakı yanvarı barədə «Moskovskiye novosti»də yazdı. Sağ olsun
Oljas Süleymenov ki, həmin faciəln günlərdə Bakıya uçdu: lakin bu layiqli misallar
böyük bir dövlətin ictimaiyyəti üçün az deyilmi? Bəs yerdə qalanları hardaydılar ölkənin qaymağı, şərəfi? Birinin dərdlərinə çox həssas, o birininkinə tamamilə
soyuqqanlı olan mətbuat hardaydı? Bir neçə kəndin boşaldılmasını aləmə car çəkib, iki
yüz minin amansızcasına qovulmasına göz yumanlar hardaydı? Bir qatilliyi haqlı olaraq
pisləyib, o birini özünün susub durmağı ilə sanki yeni cinayətlərə təhrik edənlər
hardaydı?
Qara Yanvar günlərində ölkənin yazıçı təşkilatlarına etdiyimiz müraciətlərə cavab
çıxmadı. SSRİ Yazıçılar İttifaqı duzsuz bir teleqram göndərdi, başqaları isə
ümumiyyətlə susdular. İndi Azərbaycan yazıçılarını kim inandıra bilər ki, biz məhz elə
bu lallar-karlar İttifaqının tərkibində qalmalıyıq.
Amma Azərbaycanda demokratik ənənənin kifayət qədər inkişaf etmədiyi barədə
nə qədər desən, ağız dolusu, ağayana təkəbbürlə danışsınlar. Azərbaycan həmişə belə
məhsuldar, bərəkətli, belə amansızcasına istismar edilən və buna körə də ölkənin bu
dərəcədə ayıq-sayıq qorunan regionu olduğu halda, 1920-ci ilin aprelində rəhmsizcəsinə
dağıdılmış demokratik təşəbbüslər nə yolla inkişaf etməliydi? Məgər, demokratik
təmayüllərin inkişafına imkan vermək olardımı ki, nəticədə də strateci cəhətdən belə

mühüm bir yeri, hələ üstəlik havayı nefti, pambığı, qul əməyinə bərabər işçi qüvvəsi
olan bir ərazini itirəsən?
Əgər kimsə bu barədə cıqqırını çıxarsa, o, əlbəttə ki, mənfur xalq düşmənidir, qatı
millətçi, dünyadakı bütün xarici dövlətlərin akentidir. Əgər ev kitabxanasında hətta rus
türkoloqlarının da kitabını saxlamış olsa, - pantürkistdir, Şərq dillərinin birini bilirsə, panislamist, Avropa dilini bilirsə, - vətənsiz kosmopolitdir.
Məhz buna görə də bir nəslin həyatı ərzində bu xalqın əlifbasını iki dəfə
dəyişmək olar, onun tarixini saxtalaşdırmaq, epik dastanlarını və milli bayramlarını
qadağan etmək, neftini vəhşicəsinə sormaq, kimyəvi preparatlarla pambıq tarlalarını
zəhərləmək olar. Xəzəri məhv etmək, uşaq ölümünə görə ölkədə ən yüksək rəqəmə
dözmək olar.
Azərbaycan yazıçıları bütün bunlar barədə susublarmı? Gəlin Bakıya, Sizə
Yazıçılar Birliyinin binasındakı xatirə barelyefini (Stalin repressiyası qurbanlarına həsr
olunmuş bəlkə də ölkədə birinci xatirə lövhəsini) göstərək. Həmin lövhədə təkcə elə bir
37-ci ildə güllələnmiş, məhv edilmiş, Xəzər dənizində batırılmış, Sibir düşərgələrində
əzab verilmiş 27 Azərbaycan yazıçısının adı həkk olunmuşdur; bu bizim o zamankı
yazıçılar təşkilatımızın üzvlərinin sayının təqribən yarısıdır. Amma axı sonrakı illərin də
təqibləri olub, - mənəvi təqib, şıdırğı qəzet kampaniyaları, yazılı və şifahi çuğulluq,
İttifaqdan xaric etmək, intihar. Altmışıncı illər nəsli həyatımıza qara yaxmağa görə,
gözəl sosialist kerçəkliyinə şər atmaq üstə, mövzu xırdaçılığına görə gözümçıxdıya
salınırdı.
Yeni bir dövr başladı - Yenidənqurma elan olundu, Aşkarlıq başlandı. Və yenə də
bizim ziyalılar oyundankənar vəziyyətdə qaldılar. Azərbaycan yazıçılarının mərkəzi
kütləvi informasiya vasitələrinə yolu məharətlə kəsilir ki, sonra onların özlərini
passivlikdə, ətalətdə, geri qalmaqda təqsirləndirsinlər.
Əgər Azərbaycanın mütərəqqi yazıçıları, ümumən respublikada demokratik
hərəkat müəyyən çətinlik çəkirsə, bunun səbəblərindən biri mərkəz demokratlarının
bizim problemlərimizə qərəzli, bədxahlıqla yanaşmalarıdır. Belə münasibət təkcə özünə
qapılıb qalmış, təkləimiş, qaraqabaq millətçiliyi (mövcudluğunu inkar etməyə ehtiyac

yoxdur) deyil, həm də bu gün hələ olmayan, lakin sabah baş qaldıra biləcək və möhkəm
yer tuta biləcək, uzun müddətə bərqərar ola biləcək dini fundamentalizmi yetişdirir.
Bir halda ki, respublikaların müstəqillik əldə etmək prosesi, göründüyü kimi,
tarixən qaçılmazdır və mümkün çətinliklərə, geriyə çəkilmələrə baxmayaraq, axır
nəticədə tarixi perspektivdə qarşısıalınmazdır, onda yaxşı olmazmı ki, qonşuluqda
demokratik, sülhsevər, açıq və dost dövlətlər görəsən?
Öz vətənində azad, müxtəlif əqidələrə, fikirlərə dözümlü cəmiyyətə, demokratik,
sivilizasiyalı quruluşa, «insani simada suverenliyə» malik olmaq arzusu mənim üçün
yalnız mücərrəd-altruist istək deyil, həm də xalis şəxsi, eqoist mülahizələrlə bağlıdır.
Yalnız belə bir ölkədə cəmiyyətimizin əksər hissəsi də, ziyalılarımız da yaşaya bilər, o
cümlədən də mən özüm həmfikirlərim, dost və yaxınlarımla birlikdə.
İnsan azadlığına malik olmayan milli müstəqillik birincinin və ikincinin
olmamasından az bəla deyil. Və bu vahidləşən məqsədlərin - milli müstəqillik və hər bir
adamın şəxsi azadlığının, şəxsi fikrə sahib olmaq və onu ifadə etmək azadlığının əldə
edilməsində, daxili amillərlə yanaşı, çox mühüm bir xarici amil də var - ilk növbədə
Rusiya demokratiyasının mövqeyi. Tarixin dərsi belədir ki, keçmiş İttifaqın
respublikalarının müstəqilliyi, rus xalqının və onun qanuni seçilmiş hökumətinin
nəcibliyi və fədakarlığı ilə əldə ednlə və təmin oluna bilər.
Müxtəlif əsrlərdə Tarix bu həqiqətən çox əzablar görmüş, səbrli və böyük xalqı Rus xalqını - Qərbin və Şərqin bir çox digər xalqlarının da taleyini müəyyənləşdirən
sınaqlara çəkmişdir. Bizim əsrdə - əsrin birinci yarısının axırıncı onilliyində Rus xalqı
faşizmin darmadağın edilməsində müstəsna rol oynayıb. Əsrin axırıncı onilliyində bu
xalq onu və başqa xalqları bu qədər uzun müddət ərzində qorxu və yalan, saxta
özündənrazılıq və yerinə yetməyən vədlər girdabında saxlayan quruluşun tarmar
olmasında həlledici rol oynadı. Rus xalqı 41-ci ildə Moskvanı qoruduğu kimi 91-ci ilin
avqustunda azadlığı qorudu. Elə bir məqam gəlib ki, impernyanın həm sayca, həm də
siyasi-iqtisadi, hərbi çəki və mənəvi potensial etibarilə ən qüdrətli xalqı - Rus xalqıhamının, o cümlədən də özünün xilası naminə bir yol seçməlidir! Demokratiya, yaxud
imperiya! Ya o - ya bu. Uyuşması mümkün olmayanı uyuşdurmaq kimi xam xəyallarsız
ikisindən birini seçmək gərəkdir.

Əgər qəti çıxış yolu demokratiyanın xeyrinə seçilsə, bu heç də keçmiş İttifaqın
xalqları arasında əlaqələrin kəsilməsi demək deyil. Azadlıq birləşdirir, ayırmır.
Bəzilərinin sevmədiyi Şərqin şairi deyib: «Qoy bizi bağlayan ip qırılsın. Ona təzədən
düyün salanda biz bir-birimizə daha yaxın olacağıq». Ayrılmaq aralanmaq demək deyil.
Həmişəlik vidalaşmaq lazım deyil. Müvəqqəti ayrılmaq lazımdır ki, öz şəxsi evini
öz istədiyin kimi qurasan və ancaq bundan sonra yenidən bərabər hüquqlu xeyirxah
qonşular kimi görüşəsən - qarşılıqlı iqtisadi faydalı əlaqələr, dərin mədəni-mənəvi
münasibətlər, rəngarənk, maraqlı idman, turist mübadiləsi-bütün bu tellər ilə bir-birinə
bağlı
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kimi…
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günlər,illər
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-
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xatirələrimizdir.Yaddaşımız imkan verməz ki, bir-birimizə yadlaşaq. Rusiya müstəqillik
yoluna çıxmış xalqlara münasibətdə öz yüksək və nəcib borcunu yerinə yetirməklə
özünün də həqiqi, əsl müstəqilliyini əldə etmiş olur; ədalətə və tərəqqiyə, yüksək rifaha
və bütün həmhüdud xalqların ona cavab olaraq göstərdikləri nəcib dostluq münasibətinə
əsaslanan həqiqi qüdrət əldə etmiş olur. Əsl qüdrət «qüvvət var - ağıl gərək deyil» atalar
sözündəki kinayəli «müdrikliyi» təkzib edir.
Rusiya əzab-əziyyətlə marksizm üçün yox, azadlıq, demokratiya, ləyaqət üçün
yetişmişdir. Totalitar qandallardan azad olmuş digər xalqlar kimi.
Və inanıram ki, cənab Jirinovski heç vaxt Boris Nikolayeviçin sağlığına badə
qaldırmalı olmayacaq.
Sentyabr, 1991-ci il.
«Literaturnaya qəzeta» da dərc olunmuşdur.

İPƏK YOLU
Vaxt tarixi məvhum kimi müəxtlif sürətlə ölçülür. Elə dövrlər olur ki,onların
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sənətşünaslıq terminlərnini dilimizə gətirmək,oxucuları müasir və klassik Türkiyə və
Cənubu Azərbaycan mədəniyyəti ilə ətraflı tanış etmək cəhdlərimə görə o vaxtkı
hakimiyyətin ən yüksək dairələrində məni pantürkizmdə günahlandırırdıldar. Mən o
vaxt

təsəvvür

edə
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ki,gün

gələcək

xalqların

qarşılıqlı

mənəvi

yaxınlığında,biri digərinin tarixini,soykökünü daha dərndən öyrənmək arzusunda
pantürkizm xofu maneə kimi aradan qalxacaq. Bu gün səddlər, maneələr, divarlar (Çin
səddi kimi,Berlin divarı kimi) uçurulduğu vaxt şüurlu və qarşılıqlı surətdə bütün
sahələrdə- - mədəniyyət,elm,ədəbiyyvat, incəsənət sahəsinin inkişafında türk xalqlarının
təcrübə və ideya mübadiləsi labüddür.
Pantürkizm

müəyyən

ideoloji

,fəlsəfi

konsepsiya

kimi

öyrənilməyə,

aparşırılmağa, təhlil edilməyə layiqdir. Bu gün pantürkizmi yalnız bütün türk
xalqlarının vahid dövlət daxilində birləşdirmək məqsədi kimi düşünmək gülüncdür,bu daha geniş,məhsuldar, tarixən əsaslandırılmış, başlıcası isə real olan arzuları - türk
xalqlarının mənəvi birliyini,türklərin vahid mənəvi aləmini yaratmaq arzularını
cılızlaşdırmaq, bəlkə də qəsdən təhrif etmək deməkdir.
Məgər iyirmidən artıq ərəb ölkəsi,vaxud ispandilli Latın Amerikası respublikaları
bir dövlətdə birləşirlər? Yox. Lakin siyasi recim və dövlət quruluşlarındakı fərqə
baxmayaraq (Respublika,dini ya konstitusiyalı monarixiya, demokratiya, totalitarizm).
Ərəb ölkələri ümimi mənəvi-mədəni məkana malikdirlər:bu ölkələrin vətənldaşlarının
həyatını əks etdirərn mətbuat, ədəbi sahələri istiqamətləndirən ədəbi proses,
film,auidioviziya

məmulatlarının

geniş

mübadiləsi,
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ictimai-siyasi

ab-

hava,ümumi mədəni,tarixi irs,ümumi əxlaqi və etik dəyərlər -ümumi dünyagörüşünün
əsasını təmin edir.Bir sözlə, bütün bunlar Vahid Ərəb dünyası haqqında danışmağa əsas
verən meyyarlardır.
İngilisdilli ölkələrin - ABŞ və Kanadanın(fransızdilli Kvebek əyalətini nəzərə
almaqla).- mənəvi-mədəni inteqrasiyası məncə ideal qarşılıqlı münasibətlərin örnəyidir.
Hələ bu ölkələrin soy əcdadları İngiltərəyə ilə güclü intellektual əlaqələrini demirik.
Tarixi,dini və ideololji fərqlərlə aralanmış,müxtəlif əlifbalara malik olan türk
xalqları hələ qeyri-müəyyən vəziyyətdə olan türk aləmini - Vahid Türk dünyasına
çevirməyə qadir olan intellektual, mədəni inteqrasiya və koordinasiya mexanizmləri,institutları yaradılmalıdır.
Bu tarixən labüd prosesdir(Hərçənd ki,mən daxili və xarici amillərin təsiri ilə türk
xalqlarının ictimai-siyasmi taleyində müəyyən dolnanbacları da istisna etmiram, onlar
bu prosesləri yubada bilər, lakin qarşısını almaq, dayandırmaq iqtidarında deyil)
Bu tarixən təbii prosesdə Azərbaycan vacib rol oynamalıdır. Qismən Avropa
meylli türk sahələri (Türkiyənin özü, Kiprin türk hissəsi, Balkan türk anklavları) və
Uyğur çöllərindən Qazaxıstan və Orta Asiyaya qədər uzanan türk əraziləri arasında
körpü rolunu Azərbaycan oynamalıdır. O, həmin fəzanın mərkəzindədir. Həm coğrafisiyasi mövqeyinə, həm də tarixən bir çox məsələlərdə birinciliyinə görə.
Şərqin ilk dramaturqu, dram və opera teatrı sənətinin ilk qaranquşları, Rusiya
imperiyasında ilk müsəlman qəzeti, ilk respublika dövlət quruluşu (bu sahədə bütün
müsəlman Şərqində birinciliyimiz vardır) 1921-ci ildə Şərq xalqlarının Bakıda Birinci
qurultayı, Birinci türkoloji qurultay (1926-cı il) - bütün bunlar həm Azərbaycan, həm də
türk mənəviyyat tarixinin şərəfli səhifələridir.
Təəssüf ki, türk xalqlarının həyatındakı rolumuzu Stalin irticası dövründə, lap elə
sonralar da itirdik. Təşəbbüsçüsü olduğumuz və ilk tətbiq etdiyimiz latın əlifbasını da
qoruya bilmədik.
Latın qrafikalı əlifbanın bərpası mənəvi birliyimiz üçün mühüm addımdır. Bu iş
türk dilləri ailəsinə daxil olan hər bir dilin xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla həyata
keçirilməlidir. Yeni sözlərin (neologizmlərin) və terminlərin yaranması sahəsində işlər
də bu cür istiqamətləndirilməlidir. Bu məsələlər ikinci türkoloci qurultayın çağrılması

zərurətini göstərir. Qurultayın Bakıda - Türk dünyasının qəlbində keçirilməsi ədalətli
olardı. Türkoloji qurultay nəinki yuxarıda qeyd olunmuş məsələlərin həllinə, həm də
müəyyən daimi orqanın yaradılmasına təkan verə bilərdi.
Bu orqanı türk xalqlarının humanitar problemləri ilə, onların tarixi, ədəbiyyatı,
incəsənəti, memarlıq və mədəniyyət abidələri ilə məşğul olacaq «Türk YUNESKOsu»
kimi bir təşkilat şəklində təsəvvür edirəm. Bu təşkilat bütün müstəqil türk dövlətləri
tərəfindən müəyyənləşdirilə və maliyyələşdirilə bilərdi.2
Azərbaycanın yaradıcı ittifaqları tərəfindən təsis edilmiş, eyni adlı qəzetin bir
neçə nömrəsi nəşr edilmiş «Oğuz eli» assosiasiyası mahiyyət etibarilə bu tip ümumtürk
humanitar mədəni təşkilat, qurum kimi nəzərdə tutulmuşdur. Məhdud maddi imkanlar,
binanın olmaması (hərçənd şəhər hakimiyyəti bina boyun olub), texniki

bazanın

yoxluğu, (Assosiasiyanın nəinki öz mətbəəsi, hətta kompüter, kseroks, müasir rabitə
vasitələri, teleksi, faksı da yoxdur), perspektivli bir
təşkilatın fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Bu cür humanitar-mədəni Türk Mərkəzi böyük
bir fəzanın mənəvi simasını dəyişə bilərdi3. Humanist dəyərlərə, sivilizasiyalı, toleranslı
(dözümlü), dünyəvi və demokratik əqidələrə əsaslanan qurum hər cür totalitarizmə istər kommunist, istər millətçi-faşist, istər təməl dinçi - totalitarizmə sədd ola bilər.
Artıq bu əsrin sonu, gələcək minilliyin əvvəlində türk ölkələri dünyanın coğrafisiyasi strukturunda mühüm amillərdən olacaqlar. Avrasiyanın qarşılaşacağı problemlər
bu böyük regionun mentalitetindən, - ruhundan, mənəviyyatından, düşüncə yükündən
asılıdır. İlk növbədə türk xalqları bir-birini yaxşı tanımalıdırlar.
«Türk YUNESKO»su təhsil prosesini də nizama sala bilər. Belə ki, ali türkoloci
təlimin olmasına baxmayaraq heç bir türk ölkəsində, o cümlədən Türkiyədə,
azərbaycanşünaslıq, qazaxşünaslıq, özbəkşünaslıq və s. fənlər yoxdur.

2

1Sonralar bu fikir və Türk Mədəniyyət Nazirləriylə görüşdə çıxış etdiyim zaman

verdiyim təklif TÜRKSOY adlı təşkilatın yaranmasıyla nəticələndi.
3

Sonralar bu niyyət və bu məqsədlərlə Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaradıldı.

Ayrı-ayrı türk ölkələrinin tarixi, dili, ədəbiyyatı, incəsənəti, coğrafiyası və
iqtisadiyyatını peşəkarcasına bilən adamları - yalnız elmi işçiləri yox, geniş profilli
mütəxəssisləri- ölkəşünasları hazırlamaq lazımdır. Türkiyədə olarkən, həm mətbuat
səhifələrində, həm də söhbətlər zamanı İstanbul, Ankara, İzmir və başqa şəhərlərin
universitetlərinin türkoloci fakültələrində Bakıdan müəllim kadrlarını cəlb etməklə
Azərbaycan

şöbəsinin

təşkil

edilməsi

məsələsini

qaldırmışam.

Azərbaycanın

öyrənilməsinə həsr edilmiş xüsusi fənlərlə yanaşı, Kirill əlifbasının öyrənilməsinə də
diqqət yetirilməlidir. Bu əlifbanın xoşumuza gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq, onu
bilmədən son əlli ildə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatını öyrənmək mümkün deyil.
Azərbaycanın Türkiyədə mədəni mərkəzi olmalıdır. Cari ilin yanvarında Türkiyə
və Azərbaycan prezidentlərinin imzaladıqları sazişdə də belə bir mərkəz
haqqında bənd vardı. Əgər rəsmi Azərbaycan səfirliyinin Ankarada yerləşməsi
təbiidirsə, mədəni mərkəzin İstanbulda açılması məqsədəuyğundur. Çünki əsas ziyalı
potensialı, sanballı qəzet redaksiyaları, nəşriyyatların çoxu, bir çox teatrlar, muzeylər
burada yerləşir. Mədəni mərkəz, həm də informasiya mərkəzi olmalıdır. Axı, mövcud
məlumat blokadası şəraitində Azərbaycan, o cümlədən Qarabağ münaqişəsi haqqında
həqiqəti dünya ictimaiyyətinə məhz Türkiyə kanalı vasitəsilə çatdırmaq imkanı var.
«Türk YUNESKO»su formalı təşkilatın yaradılması məsələsinə qayıdarkən qeyd
etmək istərdim ki, o yalnız təhsil, tələbə və müəllim mübadiləsi ilə deyil, həm də tibbi,
idman, turist əlaqələri, teatrların, musiqi kollektivlərinin qastrol səfərləri, bədii
sərgilərin açılması, filmlərin birgə çəkilişi məsələləri ilə də birbaşa məşğul ola bilər.
Həm efirdə, həm teleekranda, həm də canlı, mədəni maarif proqramları tərtib
etmək olar: poeziya günləri, klassiklərə həsr edilmiş qiraət, mövzu üzrə konsert və
sərgilər, elmi simpoziumlar, konqreslər, birgə ekskursiyalar, məsələn: Monqolustana
Orxon abidələri kimi türk xalqlarının ümumi sərvəti olan yerlərə birgə səfərlər, folklor,
klassik və çağdaş ədəbiyyata aid kitablar, tematik seriallar: «Türk ədəbiyyatı xəzinəsi»,
«Türk ədəbi irsi», «Türklərin tarixi romanı», «Çağdaş türk hekayəsi», «Gənc
müəlliflərin əsərləri», «Türk publisistikasından seçilmiş mətnlər», «Türk poeziyası 1500
il ərzində»,1) «Türk xalqlarının nağılları, atalar sözləri» və s. və i. a.

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi beşcildlik Azərbaycan
ədəbiyyatı antologiyasını (folklor, poeziya, nəsr, dramaturgiya, tənqid,

publisistika) Türkiyədə, eləcə də beşcildlik Türkiyə ədəbiyyatı antologiyasını
azərbaycanca nəşr etdirmək təşəbbüsünü irəli sürüb.
(Belə bir kitabı - iki cildlik «1500 ilin oğuz şeiri» adlı antologiyanı,habelə «Min
ilin yüz şairi» adlı Azərbaycan poeziya toplusunu tək başıma tərtib etdim,Bakıda və
Ankarada nəşr olundular).
Respublika Dövlət Mətbuat Komitəsinin, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Bədii
Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin və Türkiyə mətbəələrinin birgə səyi nəticəsində
həmin nəşri qısa müddətdə yüksək poliqrafik səviyyədə həyata keçirmək olardı.
(Məsələnin poliqrafik cəhətinə gəldikdə, Türkiyənin iştirakı vacibdir, çünki bizdə bu cür
zəngin və rəngarəng illüstrasiyalı çoxcildliyin nəşri üçün müvafiq istehsalat bazası və
texniki səviyyə yoxdur).
Mətbəə çətinlikləri iki böyük arzumuzun da həyata keçməsinə maneçilik törədir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəzdində «Dədə Qorqud ensiklopediyası» redaksiyası
yaradılıb. Ensiklopediya bu sahədə yalnız epos haqqında ilk və yeganə bilgi toplusu
olmayacaq, o, həm də tariximizin, mədəniyyətimizin, coğrafiyamızın, məişətimizin
böyük bir dövrünü araşdırmaq məqsədi güdür. Türkiyənin texniki, poliqrafik köməyi
olmadan bu işi həyata keçirmək mümkün deyil 1). Belə bir kömək olmasa, ikinci böyük
arzumuz - «YUNESKO KURYERİ» tipli jurnalı da Bakıda nəşr etdirə bilmərik 2).

_____________________________________________
1)Heydər Əliyevin dəstəyiylə «Dədə Qorqud ensiklopediyası»nı Bakıda, öz
gümüzlə nəşr edə bildik.
2)Hazırda Azərbaycan Yazıçılar Birliyi bu səpgidə «Ulu çinar» dərgisini çap edir.

Jurnalımız üçün gözəl ad da seçmişik: «İpək yolu». Çindən Avropaya qədər
uzanan Böyük «İpək yolu» əsasən türk torpaqlarından keçib. Bu ticarət yolu Asiya və
Avropanın qarşılıqlı münasibətində misilsiz rol oynamaqla, ətrafdakı digər xalqları da
birləşdirmişdir. Tarixən qonşu olduqları Çin və Monqolustan, Rusiya və Qafqaz,
Hindistan və İran, Ərəb və Balkan ölkələri ilə münasibətdə türk xalqları digər ölkələrin
mədəni nailiyyətlərindən faydalandıqları kimi, bu ölkələri də öz mənəvi sərvətləri ilə
zənginləşdirirdilər.
İpək yolu özünün geniş tarixi-mədəni anlayışına görə yalnız Şərqi və Qərbi
birləşdirən yol deyil, eyni zamanda Şimal və Cənub arasında da körpüdür.
Əsasən İslam dininə etiqad edən türklərin başqa dinlərə hörmətlə yanaşması
onlara xaçpərəstlər, yəhudilər, buddaçılarla sıx əlaqə saxlamaqa imkan verirdi. Qeyd
etmək yerinə düşərdi ki, bəzi türk xalqları keçmişdə, elə indinin özündə də müxtəlif
dinlərə etiqad edirlər, məsələn, qaqauzlar - xaçpərəst, qaraimlər - iudey, qədim uyğurlar
- buddaçı, manixey dininə tapınırdı, bəzi türk xalqları isə qədim etiqadlarını - şamanlıq
və tenqriçiliyi qoruyublar.
«İpək yolu» özünəqapılma meylindən uzaq bir curnal olmalıdır. Türk mənəvi
varlığını, türk qəlbinin zənginliyini bütün bəşəriyyətə açıb göstərməli, başqa xalqların
yüksək mədəni, fəlsəfi, estetik və əxlaqi nailiyyətləri ilə türkləri tanış etməlidir. «İpək
yolu» adının özündə belə tarixilikdən başqa, yumşaqlıq, parlaqlıq, əlvanlıq da əks
olunur.
Beynəlxalq məişətdə «Qərənfil inqilabı», «Məxməri inqilab» kimi ifadələr var.
Türk xalqlarının mənəvi təkamül yolunu, mədəni dirçəliş və qarşılıqlı yaxınlaşma
yolunu «İpək yolu» kimi təsəvvür edirəm.
Bu sülh və xeyirxahlıq, insansevərlik və demokratiya, azadlıq və ləyaqət yoludur.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ KATİBLİYİNİN
MÜRACİƏTİ

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibilyi hörmətli siyasi xadimlərmizə,rəsmi
dövlət,hökumət

dairələrinə,

müxalifət

rəhbərlərinə,millət

vəkillərinə,

müxtəlif

partiyaların liderlərinə müraciət edir. Səsimizi eşidin.
Qarabağ hadisələri başlanandan bəri beş il ərzində Yazıçılar təşkilatı tariximizin
ən mühüm,ən faciəli günlərində öz sözünü demiş, istər öz xalqımızın,istərsə də başqa
xalqların,ölkələrin yazıçılarına, mətbuat orqanlarına, ictimaiyyətinə müraciətlər qəbul
etmişdir.
Dəfələrlə dediyimizi bir daha təkrar etmək istəyirik:
Bir-birimizlə haqq-hesab çəkmək,bir-birimizi hörmətdən salmaq,bir-birimizi
bacardıqca ağır vurmaq vaxtı deyil. Bir-birimizi mənəvi,bəzən də hətta fiziki şəkildə
qırsaq,şikəst etsək, daha bizə düşmən nə lazım? Böyük Sabir demişkən: «Öz
qövmümüzün başına əngəl-kələfiz biz». Və yenə də Sabir demişkən: «Qırdıqca
yorulduq və yorulduqca qırılıdıq». Romantik siyasətin,ancaq haya-küyə arxalanan,
ancaq çılğın hisslərin,qaynar emosiyaların əsasında müəyyənləşən siyasətin vaxtı deyil.
Ayıq və oyaq siyasət,imkanlarımızı və real gerçəkliyi nəzərə alan siyasət aparmalıyıq.
Bəlkə, heç kəsin yaşıçılar qədər senzuradan başı bəla çəkməyib.Bəlkə yazıçılardan artıq
demokratiya arzusunda olan az adam tapılar. Amma demokratiyaya nə qədər sadiq
olsaq da, hər hansı siyasi gedişin,hərəkətin kütləvi müzakirə olunmasının, qiymətləndirilməsinin,başı çıxanın da,çıxmayanın da qəti siyasi hökmlər verməsinin,olan-qalan
niyyətlərimizi,bəzən hətta sirrlərimizi elliklə araşdırılmasının, təhlil olunmasının
əleyhinəyik. Ən demokratik quruluşlarlda belə müharibə dövrünun, müharibə şəraitinin
öz xüsusiyyətləri və müəyyən məhdudiyyətləri var. Düşmənlə ölüm-dirim mübarizəsi
gedərkən tənqidin, təzyiqin sərhədləri olmalıdır. Xalqımızın bu bəladan qurtulub azad,
müstəqil, demokartik şəraitdə yaşayacağına inanırıqsa siyasi toqquşmaların da o vaxt
təbii və yerli-yerində olacağına əminik.Normal siyasi həyat üçün normal şərait lazımdır.
İndi biz qeyri-normal bir şəraitdə, ağır iqtisadi, hərbi, siyasi böhran içində yaşayırıq. Bu
dövrü ağılla,tədbirlə, mübarizəni udaraq,çətinlikləri dəf edərək keçməliyik.
Bizcə, indi Ali Sovetin,Milli şuranın qanunverici orqan olaraq iş sisteminri
saxlamaq, Nazirlər Şurasının icra orqanı kimi fəaliyyəitini davam etdirməklə bərabər,
təcili surətdə müharibə dövrünün muvəqqəti ali orqanını, tam səlahiyyətli fövqəladə bir

orqanı - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BEŞ NƏFƏRDƏN İBARƏT MİLLİ
XİLAS KOMİTƏSİNİ YARATMAQ LAZIMDIR. Biz bu bəradə sürülən təkliflərə
tərəfdar çıxırıq. Vətənimizi bu böhrandan çıxarmaq üçün bütün məsuliyyəti həmin
Komitənin öhdəsinə vermək lazımdır. BİZCƏ BU BEŞ NƏFƏRLİK KOMİTƏYƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİNİN SƏDRİ, RESPUBLİKANIN
BAŞ NAZİRİ, NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ALİ MƏCLİSİNİN
SƏDRİ (Heydər Əliyev nəzərldə tutulur-tərtibçilər) VƏ İKİ NƏFƏR XALQ
CƏBHƏSİNİN, DİGƏR MÜXALİFƏT NÜMAYƏNDƏSİ DAXİL OLMALIDIR4
Gərək bu orqanın fikri-zikri daxili müunaqişələrə yayınmasın,ancaq Qarabağ
problemini həll etmək, vətənmimizin ərazi bütövlüyü,sərhədlərimizin toxunulmazlığı,
əhalimizin müdafiəsi yolunla bütün səylərini,imkanlarını cəmləşdirməlidir. Bu orqana
Ali Sovet ya Milli şura muəyyən bir möhlət, - həm də qısa bir möhlət verməli,bu
möhlətdə həmin orqanın sakit işləməsinə şərait yaratmalı və bu möhlətdən sonra ondan
hesabat tələb etməlidir. Yəni böhran aradan qaldırılarsa bu elə xalqa ən yaxşı hesabat
olar.Bütün siyasi qüvvələri,habelə elmi və yaradıcılıq təşkilatlarını çağrışımıza
qoşulmağı təklif edirik
Təbii ki, bizim təkliflərimizlə razılaşmayanlar da tapılacaq, amma xahiş edirik ki,
fikrimizi təhrif etməsinlər, ora-bura yozmasınlar, açıq-aydın ifadə etdiyimiz
mövqeyimizin arxasında nə durduğu barədə cürbəcür gumanlara düşməsinlər.
Sözümüzü düşündüyümüz kimi və səmimi şəkildə deyirik, Bəlkə yanılırıq. Bəlkə, kimsə
başqa,daha doğru-dürüst yol göstərəcək. Bəlkə bizim fikrimizə əlavələr, təshihlər
veriləcək. Amma nə ediriksə gəlin tez edək. Vaxt aman vermir. Uzun-uzadı
mübahisələr,diskussiyalar

vaxtı

keçib.İş,əməl

vaxtıdır.

Bir-birindən

gürültülü

sözlər,alovlu şüarlar bizi bircə addım da qabağa aparmır. Real siyasi proqqram və bu
proqramı həyata keçirəcək əzmi, iradəsi, gücü olan hakimiyyət lazımdır. Bu hakimiyyət
orqanı iqtidarı, bacarığı,nüfuzu olan bütün qüvvələri birləşdirməlidir.

1)

4

Bu müraciət Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək yolunda mətbuat səhifələrində

ilk təşəbbüslərdən idi.

Ayrı-seçkiliyi başqa zamanlara saxlayaq. Yeganə amalımız Azərbaycanımızın
birliyidir, - siyasi birliyi,mənəvi birliyi, məqsəd birliyi. Bu məqsədə çatandan sonra
siyasi fikir ayrılığı və düşüncə müxtəliliyi,geniş pluralizm və sairə gözəl-gözəl
anlaıyışların da öz məqamı gələcək. Bu gün isə - bir məqsəd, bir hədəf, bir yol.
Səsimizi eşidin.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibliyi
12 mart 1992
«Ədəbiyyat qəzeti», 20 mart 1992

MƏDƏNİYYƏTİMİZİN TALEYİ
TƏHLÜKƏ ALTINDADIR
Xalqımız tarixinin ən məsuliyyətli, ən mühüm və ən çətin dövrünü yaşayır.
Azadlıq, milli müstəqillik, demokratiya yolunda ilk addımlarımız, böyük və kiçik
uğurlarımız, cəbhədən gələn hər xoş xəbər qəlbimizi qürur hissiylə doldurur. Eyni
zamanda siyasi qarşıdurma, iqtisadi böhran, gün-gündən azalmayıb artan çeşid-çeşid
problemlər bizdə nigarançılıq, həyəcan və təlaşlı hisslər oyadır. Qarşımıza çıxan ən
böyük sınaq torpaqlarımıza tamah salmış azğın düşmənlə Vətənimizin ərazi bütövlüyü,
şərəfi və qeyrəti naminə aparılan qanlı müharibənin ağrıları-acıları, ölüm-itimidir.
Xalqımızın haqq və ədalət yolunda, milli heysiyyəti və mənliyi uğrunda apardığı bu
davada ziyalı sözünün, ziyalı çağrışının öz yeri var və bu səs, bu haray şübhəsiz daha da
gur eşidilməlidir.
«Toplar danışanda ilham pəriləri susur» -- deyirlər. Başqa bir ifadə də var: «dava
günündə belə ilham pəriləri susmur».
Amma indi söhbət ilham pərilərinin susub-susmamasımdan deyil, ilham
pərilərinin yaşayıb-yaşamamasından, qalmasından, ya məhv olmasından gedir. Bu gün
mədəniyyətimizin,

elmimizin,

ədəbiyyatımızın,

incəsənətimizin

və

deməli

mənəviyyatımızın, bir milləti tarixlərdə tanıdan və tarixlərdə yaşadan dəyərlərin taleyi
təhlükə altındadır. Mədəniyyətimizə, mənəviyyatımıza qarşı təcavüz torpaqlarımıza
təcavüz qədər qorxunc və təhlükəlidir.
Çoxəsrlik Azəri mədəniyyəti bu gün bazar meyyarlarıyla və bazarı anlayışlarla,
bazarı zövqlərlə və bazarı səviyyəylə üz-üzə durub, bazarı əxlaqa sinə gərir.
Xalqın bütün mədəni keçmişi bu gün təftiş olunur. Azadlığı azğınlıq kimi
qavrayan bəzi başabəla əhli-qələmlər əlimizə girəvə düşüb deyə xalqın əsrlər boyu
iftixar etdiyi şəxsiyyətlərə çaxır atırlar: Kimlərə hücum edilmir, kimlərin şəxsiyyəti,
fəaliyyəti, tarixdə yeri çək-çevir edilmir? Babək, Nizami, Xətai, Koroğlu, Axundov,
Sabir, Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə, Nərimanov - dərsə pis hazırlaşmış şagirdlər kimi
özləri özlərinə tələbkar müəllim səlahiyyəti vermiş müfəttişlər tərəfindən imtahan edilir,
müttəhimlər kimi istintaqa çəkilirlər. Özlərini müdafiə etmək imkanından məhrum olan

bu «günahsız müqəssirlərə» qarşı onların xalq, millət, mədəniyyət yolunda etdiklərinin
mində birini etməmiş «rüsxətli igidlər» dünən vəsf etdiklərini bu gün rüsvay etmək
üçün yarışırlar. Deyə bilərlər ki, bunu ayrı-ayrı müəlliflər, hətta bir-birinə zidd
mövqelərdə dayanan qələm sahibləri yazır. Babəki islam dininə qarşı mübarizə etdiyi
üçün qınayanın Şah İsmayıl Xətai ilə işi yoxdur. Şah İsmayılı Osmanlı sultanıyla
müharibəyə görə tənqid edən Koroğluya dəyib toxunmur, Koroğlunun bəylərə, xanlara
qarşı çıxdığını bəyənməyən Mirzə Fətəlidən söz açmır, Mirzə Fətəlini çar məmuru kimi
ifşa edən Sabirə, Mirzə Cəlilə sataşmır, Mirzə Cəlilin, Sabirin mövhumata qarşı
yazılarından narazı qalanların Nərimanov yadlarına düşmür, Nərimanovu yalnız mənfi
səciyyələndirənlər Üzeyir Hacıbəyovu hələ ki, sakit buraxıblar («Əsli» obrazına görə
onu da qara siyahıya salanlar tapılar). Bəli, bu belədir, hər bir tarixi şəxsiyyətə qarşı
ayrı-ayrı müəlliflər hücum edir, amma küll halında bu tək-tək atmacalar cəmləşib çox
müdhiş bir mənzərə yaradır. Yəni bütün keçmiş irsimiz şübhə altına alınır, yeni yetişən
nəsillərin ürəklərinə, beyinlərinə inkarçılıq, bəyənməzlik, bütün keçmiş irsə inamsızlıq
toxumları səpilir. Hələ onu demirik ki, 20-ci il 28 Apreldən sonra yaranan bütün
ədəbiyyatımız şərəfsiz, riyakar və sairə təhqiramiz sözlərlə damğalanır. Bu növ ifrat
inqilabi çıxışlar sütül cavanlar tərəfindən ediləndə bunu hələ qızılça, göyöskürək kimi
uşaqlıq xəstəliyi saymaq və bağışlamaq olar. Amma yaşı yetkinlik çağına çatmış
nüfuzlu müəllifin 37-ci ildən salamat çıxan bütün ziyalıların gölgəsini (daha doğrusu
ruhunu) qılınclaması miskin qisasçılıqdan, naxələf nankorluqdan başqa bir şey deyildir.
70 ilin totalitar rejiminə qarşı bəziləri eyni totalitar münasibətlə çıxış edirlər. Yəni
bu illərin ucdantutma bütün mədəni dəyərləri, sənət uğurları, ədəbi nailiyyətləri, elmi
qazancları və təbii ki, ilk -növbədə onların yaradıcıları kobud və bəhərsiz inkarçılıq
mövqeyindən ləkələnir. Halbuki XX əsrdə və o sıradan son 70 ildə Şimali
Azərbaycanda yaranmış İncəsənət, Ədəbiyyat, Elm sahəsindəki ən uğurlu əsərlər Şərqin
və Qərbin bir çox ölkələri üçün örnək ola bilər. Hər halda bizim son onilliklərdə
yaranmış şeirimiz, nəsrimiz, musiqimiz, təsviri sənətimiz, kinomuz, teatrımız,
memarlığımız, elmimiz üçün xəcalət çəkməyə, utanmağa heç bir əsasımız yoxdur,
əksinə fəxr etməyə, öyünməyə, qürurlanmağa tam haqqımız var. Bəsdir yarımçıqların
meydan sulaması, yetər hər növ kəmfürsətlərin müqəddəs saydıqlarımızı tapdalaması,

yetər xalqın tarixi yaddaşını, güvəndiyi ədəbiyyat, sənət, elm nümunələrini və
numayəndələrini hərrac bazarına qoyduğunuz! Tanınmışları tapdamaq özünü tanıda
bilməyənlərin yeganə özünütəsdiq vasitəsidir. Bu günün az-çox tanınmış ziyalılarına
qarşı həyasız hücumlar, böhtanlar, iftiralar, yalanlar da eyni cəhdin davamıdır. Ən çətin
illərdə susanlar, ya səslərini qısanlar indi o illərdə səslərini qısmayanların və
susmayanların ittihamçısına çevriliblər. Bəla ondadır ki, bu bayağı qeybətlərin, bu iftira
və böhtanların da öz müştərisi, öz alıcısı var və üfunətli, çürük malını baha satmaqla
tirajlarını, deməli maaşlarını, qonorarlarını artıran qəzetlər də fürsəti fotə vermirlər.
Amma bu ucuz oyunlar xalqımızın mənəviyyatı üçün baha başa gələ bilər.
Mədəniyyətimizin yalnız keçmişini deyil, gələcəyini də itirə bilərik. Bu real bir
təhlükədir.
XX əsrin əvvəli Azərbaycan mədəniyyətinin yüksəlişiylə başlamışdısa və keçən
dövr ərzində bütün çətinliklərə, təzyiqlərə, təqiblərə, ölümlərə, itimlərə, sürgünlərə
baxmayaraq bu irəliləyiş pillə-pillə, addım-addım davam edirdisə - XX əsrin sonu
mədəniyyətimizin süqutuyla tamamlana bilər.
İnqilab və mədəniyyət -- bu iki sözü nə qədər uzlaşdırmağa çalışmışlarsa da,
onlar çətin uyuşur. İnqilab hər şeyin kökündən dəyişməsi, sarsılması, yıxılıb dağılması
və yenidən tamam başqa cür tikiləcəyinə ümidlərlə, - bəzən elə ümid və xəyal olaraq
qalan ümidlərlə - bağlıdır. Mədəniyyətin isə əsas prinsipi ardıcıllıqdır, davamiyyətdir,
vərəsəlikdir, bünövrələrin üzərində ucalmaqdır.
«Ot kökü üstündə bitər» deyimi inqilaba yox, mədəniyyətə aiddir. Hər bir inqilab
bütün olan-qalanı darmadağın etməkdən başlanır və ilk tarmar edilən - mədəniyyətdir.
Talanlar ziyalılardan başlanır. Hər vəzifə başına gələn elə hesab edir ki, o şeiri şairdən,
musiqini bəstəkardan daha yaxşı başa düşür, aktyora aktyorluğu, rəssama rəssamlığı,
alimə alimliyi öyrətmək onun alnına yazılıb.
Əlbəttə, ədəbiyyatın, sənətin öz daxili inqilabları, estetik sıçrayışları, forma,
üslub, ifadə cəhətdən yeniləşmə qanunları var. Amma bu estetik dəyişmə siyasi
meyllərin dəyişməsiylə bağlananda, sənətin iflası başlanır.
Əgər bu gün mədəniyyətimiz, elmimiz, ədəbiyyat və sənətimiz böhran içində
çapalayırsa, sabah onların halvasını çalmaq məqamı gələcək (o vaxta un və şəkər qalsa).

Ədəbiyyatın yaşaması üçün kitab nəşri, ədəbi jurnallar, ədəbiyyata maraq
göstərən qəzetlər lazımdır. Nəşriyyatlarımız özünü iqtisadi cəhətdən saxlamaq
məcburiyyəti qarşısında əyləncə və bulvar ədəbiyyatına meydan verəcəksə hansı həqiqi
və ciddi ədəbi ölçülərdən danışmaq olar? Qalın və nazik ədəbi jurnallarımız,
almanaxlarımız, maddi çətinliklər ucbatından qapanacaqsa - kim əsər - illah da iri
həcmli əsər - roman, povest, poema,ətraflı tədqiqat yaratmağa, sanballı tərcümələrə
girişər? Tək-tük fədakarlar tapılsa belə onların yaradacaqları «sandıq ədəbiyyatının»
oxucusu olmayacaq və həqiqi ədəbiyyatsız yetişən, ana südü əvəzinə əmziyə, qida
yerinə saqqıza alışmış yeni oxucu nəsilləri gələcəkdə «sandıq» ədəbiyyatına da maraq
göstərməyəcək.XX əsrin son onilliyində Azərbaycanda yazılı ədəbiyyatın öz yerini
yazısız, yəni şifahi ədəbiyyata vermək qorxusu realdır. Nasirlər nağıl danışmağa, şairlər
sazla şeirlərini oxumağa alışmalıdırlar. (O vaxtacan saz istehsalı da bitib-tükənməsə).
Ədəbiyyatsız yetişən nəsillər həm də milli kinosuz, teatrsız yetişəcəklər, çünki
sənətin bu sahələri, bu qolları bir-biriylə sıx bağlıdır.
Kinomuzun yalnız gələcəyini deyil, keçmişini də itirə bilərik.
Kinomuzun tarixi yerli-dibli silinib yox ola bilər. Sözün hərfi mənasında. Yaxşıyaman kinomuzda nə yaranmışsa -- bütün filmlərimizin oricinalları, əksər hallarda isə
yeganə nüsxələri Moskvada, kino və televiziya saxlanclarındadır. Onların qorunub hifz
olunacaqlarına kim zəmanət verə bilər?
Neçə ildir ki, Azərbaycanda opera, balet, iri simfonik əsərlər yaranmır.
Heykəltəraşlıq sahəsində müəyyən canlanma var -- xeyli heykəl uçurmuşuq, - çox
yaxşı, amma sənətkarlıq və vəsait ayırma baxımından o uçurulan əsərlər miqyasında
abidələr ucalda biləcəyikmi?
Milli dövlət teatrımız keçmişin səyyar truppaları səpkisində sərgərdan həyat
sürür.
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perspektivsizliyini görüb xaricə gedirlər.
Amma xaricə mühacirətdən daha ağır mühacirət - daxili mühacirətdir. Yəni elə
yaşadığın yerdəcə qalırsan, amma öz peşəndən mühacirət edirsən, vətəndən ayrılmırsan,
ömrünü həsr etdiyin sənətdən ayrılırsan, yazmağa, yaratmağa, oxuyub-çalmağa, film, ya
rəsm çəkməyə - bir sözlə, sənətə, ədəbiyyata biganələşirsən, həvəsini, səriştəni,

bacarığını itirirsən və bütün yarada bilib yaratmadıqların tək sənin deyil, milli
mədəniyyətin kisəsindən gedir.
Xalqımızın fəxr etdiyi nadir Xalça muzeyi sözün hərfi mənasında küçəyə atılıb,
yaradıldığı müddətdən, yəni 60 il ərzində bir dəfə abırlı binası olmayan Teatr muzeyinin
bu gün qısa bir müddətdə bina almağı mücdəsindən umsuq olduğundan sonra - yenə də
binası yoxdur.
Dövlət nəinki mədəniyyətə lazımi qayğı göstərmir, hətta indiyəcən malik
olduğunu da mədəniyyət ocaqlarının əlindən alır. Dövlətin mədəniyyətə qayğı
göstərməsi, onu maddi iflasdan qorumalı olması, bəzi darmacal müəlliflər tərəfindən
yanlış yozulur. Dövlətin ədəbiyyata, sənətə qayğısını - saray ədəbiyyatı, saray sənəti
yaratmaq cəhdi kimi mənalandırırlar. Bu kökündən yanlışdır. Əvvəla onu deyək ki,
Şərqdə də, Qərbdə də memarlığın, rəssamlığın, xalçaçılığın, poeziyanın, musiqinin bir
çox şah əsərləri sarayların himayəsində yaranıb. İkincisi, indi belə bir saray da yoxdur
axı; plan və maliyyə idarələrinin qəpiyinəcən sənədləşdirilmiş vəsaitinin zəngin saray
ənamlarıyla bənzəyişi, bəzi indiki bəylərin keçmiş bəylərə bənzəyişi qədərdir.
Üçüncüsü, məgər dövlətin, məsələn, səhiyyəni, maarifi, idmanı dəstəkləməsi saray
həkimlərini, saray müəllimlərini, saray idmançılarını şirnikdirmək üçündür?
Mədəniyyətimiz təhlükəylə üz-üzədir. Xalqa bağlı olmayan ədəbiyyat, sənət
qeyri-mümkündür - bu doğrudur. Amma ədəbiyyatsız, sənətsiz, elmsiz bir xalqı da
təsəvvür etmək mümkün deyil.
Ötən çətin illərdə yaranan Azəri ədəbiyyatı, sənəti mövcud quruluşun, cəmiyyətin, mühitin eybəcərliyinə qarşı müqavimət və etiraz simlərində köklənmişdi (təbii ki,
söhbət həqiqi ədəbiyyatdan, sənətdən gedir, konyüktürçülər isə o dövrdə də vardı, indi
də var).
Bügünkü azadlıq, müstəqillik, demokratiya ideyaları göydən düşməyib, bu
zəminin dərin qatlarında cücərib boy atıb - namuslu yazıçılarımızın, şairlərimizin,
dramaturqlarımızın, sənətçilərimi-zin, alimlərimizin səpdiyi toxumlardan.
İndi qarşımızda duran vacib məsələ Azərbaycanımızı dünyaya layiqincə tanıtmaq,
bütün planetdə xalqımızın həqiqi və canlı obrazını təsdiq etməkdir.

Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün, yəni mədəniyyətimizi qorumaq və
yaşatmaq üçün,
Ədəbiyyatımızın, sənətimizin, elmimizin, tariximizin həqiqi dəyərlərinə, ayrı-ayrı
böyük şəxsiyyətlərinin adlarına, xatirələrinə qahmar durmaq üçün,
Şeirimizi, nəsrimizi, tənqidimizi, teatrımızı, kinomuzu, musiqimizi, ifaçılığımızı,
təsviri sənətimizi, elmimizi bazar meyarlarından müdafiə etmək üçün,
Muzeylərimizi, tarixi abidələrimizi xilas etmək üçün, sənətkarlarımızın, elm
adamlarımızın qayğısına qalmaq, onlara maddi və mənəvi yardım göstərmək, onlara
olan haqsız hücumlara vaxtlı-vaxtında cavab vermək üçün,
Babalarımızdan qalan və nəvələrimizə ötürməli olduğumuz mədəniyyət çırağını
sönməyə qoymamaq üçün,
Yaradıcı, Elmi və Texniki Ziyalılar Müstəqil hərəkat - AYDINLAR OCAĞI
yaratmalıdır.
Bu Ocaq siyasi təşkilat deyil, siyasi məsələlərə qarışmır və heç bir siyasi iddiası,
üzvlərinin vəzifə iddiası yoxdur. Lakin yeri gələrsə, mənəviyyatımızın qorunması və
mədəniyyətimizin inkişafı naminə respublikanın siyasi həyatında iştirak etməkdən
imtina etmirik.
Hərəkatın əsasını qoyanlar sırasında müxtəlif partiyalara mənsub ziyalılar ola
bilər, amma onlar bu hərəkata partiyalarının adından deyil, yalnız müstəqil fərdlər kimi,
- mədəni dəyərlərimizi qorumaq məqsədini güdən bir Ocağın fəalları kimi
qoşulmalıdırlar.
Hərəkatımıza bundan sonra da indiki, ya keçmişdəki partiya mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq məqsədlərimizi bölüşən hər hansı şəxs qoşula bilər.
İlk bəyanatla çıxış edəndən sonra hərəkatın geniş Toplantısını (təsis konfransını)
çağırmaq, orada yığcam inzibati qrup yaratmaq, nizamnaməmizi tərtib və təsdiq etmək,
Konstitusiyamıza uyğun olaraq rəsmiyyətdən keçmək fikrindəyik.
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vətəndaşımızdan, ədəbiyyat, elm, sənət təəssübkeşlərindən həmrəylik, arxadaşlıq
gözləyirik. Gələcəkdə imkanlarımız artdıqca - öz qəzetimizi, jurnallarımızı buraxmaq,
nəşriyyatımızı yaratmaq, xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrimizi qurmaq istəyirik.

Televiziya ekranında və radio efirdə hərəkatı-mızın çalışmalarını işıqlandıran, onun
hazırladığı müstəqil proqramlara saat ayrılması məsələsini qaldıracayıq.
Bu bəyanatı imzalayanların çoxu keçmiş quruluşun təsis etdiyi fəxri adları
daşıyır. Bizcə bu adların mövcud olması ziyalıları bir növ məhdudlaşdırmaq, əl-qolunu
bağlamaq, onların arasında xəstə rəqabət yaratmaqdan başqa heç bir əhəmiyyətə malik
deyil. Sənətkar özü öz adını təsdiq edibsə - bu onun ən böyük xoşbəxtliyidir. Əsl
sənətkarın əlavə rəsmi təsdiqə ehtiyacı yoxdur. Hərəkatımızın ilk addımı kimi hamımız
daşıdığımız fəxri adlardan imtina edirik və Ali Məclisimizə müraciət edirik ki, ümumən
fəxri adlar ləğv edilsin.
Qayğılarımız, təlaşlarımız çoxdur, amma ümidlərimiz, arzularımız, xoş
niyyətlərimiz daha çoxdur.
Geniş ictimaiyyətin narahatçılığımızı başa düşəcəyinə, Tarixin isə həyəcan
təbilimizn doğru qiymətləndirəcəyinə əminik.
Anarın şərhi: Mənim yazdığım bu mətn «Azərbaycan elm, ədəbiyyat və
mədəniyyət xadimlərinin Bəyanatı» adıyla və 26 ziyalımızın imzasıyla «Ədəbiyyat
qəzeti»nin 1992-ci il 23 oktyabr tarixli nömrəsində dərc edildi.İmza atanların
əksəriyyətinin xahişiylə fəxri adlardan imtina edilməsinə həsr olunmuş absaz ixtisar
edildi)

YARADICI TƏŞKİLATLARIN MÜRACİƏTİ
Son vaxtlar respublika mətbuatı səhifələrində Azərbaycan ziyvalılarına qarşı
yönəldilən böhtan, şayiə, dedi-qodu,təhqir xarakterli yazılar dərc edilir. Bəzi qəzetlərin
yazılarını nəzərdən keçirsək,belə bir qənaətə gəlmək olar ki, başa çatmaqda olan əsr
ərzində ölkəmmizdə heç bir yaxşı şey baş verməyib. Tariximiz saxtalaşdırılır, faktlar
olduğu kimi təqdim edilmir, Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinə ləkə vurulur.
Təəssüf doğuran odur ki, bütün bunlarla heç bir mənəvi haqları çatmayan şəxslər
məşğul olur.
Təəssüf doğuran daha bir fakt da odur ki,belə təhqir xarakterli yazılar yalnız
Azərbaycanın fəaliyyətidə olan sənətkarlarına deyil, çoxdan bəri dünyasını dəyişmiş
mədəniyyət xadimlərinə də şamil edilir.İftiraçılar üçün müqəddəs heç bir şey qalmamış,
onlar Cəlil Məmmədquluzadə,Yzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Mirzə
İbrahimov, Qara Qarayev kimi şəxsiyyətlərə də qara yaxırlar. Növbəti uydurmalar və
böhtanlar yağışı,deyəsən, bütün Azərbaycan ziyalı nəslini əhatə etməkdədir.
Mədəniyyətimizin fəxri olan sələflərimiz təhqir olunursa,bizim susmağa heç bir
haqqıms yoxdur.
Xalqımız tarixinin çətin anlarını yaşayır. Torpaqlarımızın 20 faizi zəbt edilmiş,bir
milyon qaçqın,sosial bərabərsizdik, iqtisadi çətinliklər, Qarabağın və ona yaxın
torpaqların itgisi… Belə bir şəraitdə xalqı parçalamaq,Azərbaycan ziyalılarını xalqa
qarşı qoymaq cəhdi çox təhlükəlidir. Öz tarixi dəyərlərini mədəniyyətinin ən parlaq
səhifələrini qaralamış xalq artıq mənəvi orientirini itirmiş kütləyə çevrilir.
Biz qəzet və jurnal redaksiyalarını,mədəniyyət xadimlərimizi ləkələyən
yazalardan imtina etməyə çağırırıq.
Sensasiya

xətrinə,bizlərdən

alının

müsahibələrdə

faktların

saxtalaşdıran,sözlərimizin,fikirlərimizin təhrif edən, adlarısmızdın öz nəşrlərinin böyük
tirajlarla çıxması naminə istifadə edən bədxah jurnalistlərdən uzaq olmağa çağırırıq.
Eyni zamanda biz jurnalistlərə qarşı hər hansı zorakılığı qəti şəkilə pisləyir,
jurnalistləri döyənlərin qanunla cəzalandırılmasını tələb edirik.
Əziz həmkarlar! Öz yaradıcılığınızı faydalı işlərə yönəldin və yadda saxlayın ki,
biz əhli qələmlər başqalarına nümunə olmalıyıq.

Bütün dost və həmkarlarımızı,əsassız şayiə və dedi-qodu xarakterli,təhqiramiz
materialların çapına davam edən,mədəniyyət xadimlərinə qarşı nifrət və düşmənçmilik
toxumları səpən nəşrləri boykot etməyə çağırırıq.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi adından
Anar, Fikrət Qoca, Çingiz Abdullyev, Arif Əmrahoğlu
Bəstəkarlar İttifaqı adından
Tofiq Quliyev, Vasif Adıgözəlov, Ramiz Zöhrabov
Rəssamlar İttifaqı adından
Fərhad Xəlilov
Teatr Xadimləri adından
Həsən Turabov, Azərpaşa Nemətov, Kamal Aslanov
Kinematoqrafçılar İttifaqı adından
Rüstəm İbrahimbəyov, Rasim Balayev, Cəmil Fərəcov
Musiqi Xadimləri İttifaqı adından
Fərhad Bədəlbəyli
BU GÜN HƏLƏ GEC DEYİL
Azərbaycan Respublikasının Prezdenti Əbülfəz Elçibəyə, Ali Sovetin sədri Heydər
Əliyevə, Azərbaycanın Milli qəhrəmanı Surət Hüseynova, AMİP-in sədri Etibar
Məmmədova, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinə!
Əziz qardaşlarım,əziz qandaşlarım!
Bu müraciəti Yazıçılar Birliyi adından deyil,ancaq öz adımdan edirəm,çünki
müxtəlif və bəzən fərqli fikirləri birləşdirib vahid bir rəy kimi qələmə vermək də

keçmişdən qalmış qəlp miraslardandır. Amma güman edirəm ki, bu müraciətə çoxları da
qoşulacaq.
Dörd ay Türkiyədə məzuniyyətdə olub Vətənimizin bu ən çətin anında Bakıya
dönərkən xalqımızın başının üstünü almış ölümcül təhlükəni bütün dəhşətiylə daha
aydın görürəm. Yer üzündə tək və yeganə Vətənimiz Azərbaycan öz tarixinin ən
amansız

sınağı

qarşısındadır,parçalanmaq,qardaş

qanına

qəltan

olmaq,

daxili

çəkişmələrdən,vətəndaş müharibəsindən zəif düşüb düşmən qarşısında gücsüz qalmaq
qorxusuyla üz-üzə durub. Azərbaycanın bölgə-bölgə parçalanması, ölkəmizin
Livana,Bakımızın

Beyruta

çevrilməsi

haqqında

qəddar

düşmən

niyyətlərinin

gerçəkləşməsinə bir addım, bircə addım qalır.
Bu son beş-altı ildə - Qarabağ məsələsi ortalığa atıldığı 87-ci ilin noyabrından bu
günəcən mən öz adımdan, Yazıçılar Birliyi adından,ya həmfikir olduğum ziyalılarla
birgə müəyyən təkliflər,mülahizələr irəli sürürdüksə də eşidən olmurdu. Nə əvvəlki, nə
indiki iqtidar bu fikirləri heç olmasa müzakirə belə etmək istəmədi. Təbii ki,özümü
hamıdan ağıllı saymıram,böyük siyasət bilicisi kimi də qələmə vermək istəmirəm.
Ancaq

Azərbaycanın

uzaq,

yaxın

tarixini

az-çox

bilən,bundan

nəticələr

çıxaran,qonşumuz olan ölkələrin ictimai-siyasi fikrini, ab-havasını mütəmadiən izləyən
adam kimi bizi gözləyə biləcək təhlükələri nəzərə almağa çağırırdım. Müxtəlif
çıxışlarım, qəzetərdə yazılarım yəqin ki, yaddaşı olanların yadındadır. Nə yazıq ki, hər
bir iqtidar yalnız eşitmək istəbiyini, yəni ona xoşgələni eşitmək istəyir. Amma indi
giley-güzar vaxtı deyil. Düşdüyümüz bu ağır sınaq məqamında bizə birlik və barışıq
gərəkdir. Nüfuzu və real gücü olan bütün siyasi xadimləri əqilə, görüş fərqlərindən,
şəxsi münasibətlərindən, incikliklərindən, umu-küsülərindən yüksək durmağa çağırıram.
Bu gün meydana elə böyük şeylər qoyulub ki,məsuliyyətsiz bir addım belə atmağa
haqqımız yoxdur. Hər şeyi itirə bilərik və heç kəs, heç nə qazanmaz.Qoy hamı bilsin ki,
biz tayfa deyil, xalqıq. Vətənimizin bütövlüyü, toxunulmazlığı,dövlət sərhədlərimizin
bərpası təmin olunandan sonra və vəziyyətin sabitləşməsindən sonra bütün siyasi və
şəxsi münasibətlər tənzimlənə bilər. Bu gün silahları bir-birimizə qarşı deyil, təcavüzkar
düşmənə qarşı çevirməliyik.

Mən Sizə müraciət edirəm,hörmətli Əbülfəz bəy!Biz də,bütün dünya da Sizi
Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş Prezidenti kimi tanıyırıq. Bu yüksək vəzifəninin
bütün məsuliyyəti haqqında düşünün və vicdanınızın səsiylə ürəkdən sevdiyiniz və
yolunda cəfalar çəkdiyiniz xalqın taleyini tam ciddiyyətlə nəzərə alaraq qəti qərarınızı
verin!
Hörmətli Heydər bəy! Tale Sizin çiyinlərinizə Azərbaycan tarixinin həlledici
məqamında çox ağır və məsüliyyət dolu bir yük qoyub. Zəngin siyasi təcrübənizi, dünya
siyasətinə miqyaslı baxışınızı,əzminizi, iradənizi xalqımızı bu ağır vəziyyətdən
çıxarmaq üçün əsirgəməyin.
Xalq Cəbhəsinin hörmətli rəhbərləri! Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda
mübarizələrdə Cəbhənin döyük xidmətlərini heç kəs tarixdən silə bilməz. Amma xalqın
nəbzini duya bilənlər onun narazılıqlarını da doğru-dürüst qiymətləndirməyi
bacarmalıdır. Zorakılıq xalqın qəbul edəcəyi yol deyil... Bu qisaslar, «hayıf çıxmalar»,
bu gün iş başına gələnlərin dünən iş başında olanlara düşmən gözüylə baxması - xalqı
çaşdırır, bədbinləşdirir, onda özünə inam hissini zəiflədir. Düşmənlərimizə də elə bu
lazımdır. Bir də «külək əkən-tufan biçər» deyiblər, «keçmişə güllə atanı gələcək topa
tutar» deyiblər, «nə tökərsən aşına,o çıxar qaşığına» deyiblər.
Bu çıxmazdan qurtulmalıyıq, bu ğaranlıq tunelin sonunda bir işıq ucu
görünməlidir axır… Bu zəncirvarı reaksiyaya hardasa son qoyulmalıdır… Şuşamız
əldən gedib, Xocalımız, Laçınımız, Kəlbəcərimiz əldən gedib, niyə düşmənlərimizdən
çox bir-birimizə bu qədər amansızıq?
Qardaşlarım, qandaşlarım! Allah var,tarix var, balalarımız var, gündə bir vədə
inanan, gündə bir şüara aldanan bu biçarə xalq var.Bilmir çörək dərdi çəksin, Vətən
dərdi çəksin, ya özünü,ailəsini özümüzünkülərin hədələrindən qorusun. Heç olmasa bu
səfər eşidin sözlərimizi, harayımızı, fəryadımızı. Bəlkə bu gün hələ gec deyil,amma
sabah artıq gec ola bilər.
24 iyun 1993
«Azərbaycan» qəzeti.
Bu müraciət həmin günlərdə ixtisarla
Azəbaycan Televiziyasıyla da səsləndirilmişdi.

İKİ DİLİN BİR ADI OLA BİLMƏZ
-Vaxtilə Azərbaycan dilinin türk dili ilə zənginləşdirdiyinə görə başı ağrayan
Anar bu gün dövlət dilimizin türk dili adlanmasının əleyhinədir. Niyə?
-Anar müəllim, Milli Məclisin Azərbaycanın dövlət dili haqqında çıxardığı qərar
əhali arasında birmənalı qarşılanmayıb. Bu məsələdə Sizin mövqeyinizi bilmək maraqlı
olardı.
-Milli Məclisdə dillə bağlı bu mühüm qərar qəbul olunmazdan bir gün əvvəl Ali
Sovetin mədəniyyət məsələlərinə baxan komissiyasının

- adını dəqiq bilmirəm,

(deyəsən, mən də o komissiyanın üzvüyəm, çünki hərdən iclaslara çağırırlar, hərdən
yox), iclasına çağırmışdılar və həmin iclasda bu məsələ qalxmışdı. Orada birinci Əkrəm
Əylisli çıxış eləyib dedi ki, mən onun tərəfdarıyam ki, bizim dilimiz Azərbaycan
türkcəsi olsun. Sonra bir neçə başqa adam çıxış elədi. Bu müzakirələr zamanı iki fikir
yarandı: Azərbaycan dili və Azərbaycan türkcəsi.
İclasa sədrlik edən millət vəkili Rauf İsmayılov mənə müraciət etdi ki, Sizin də
fikrinizi, yazıçıların fikrini bilmək istəyirik. Dedim ki, bu gün mən ancaq öz adımdan
danışa bilərəm, çünki bu mövzuda yazıçılarla fikir mübadiləmiz olmayıb. Həmin iclasda
da demişəm, indi sizə də deyirəm və xahiş edirəm ki, fikrimi olduğu kimi çatdırasınız.
Mən dilimizin Azərbaycan türkcəsi adlandırılması fikrinin qəti tərəfdarıyam və
dilimizin yalnız türk dili adlandırılmasının qəti əleyhdarıyam.
Niyə Azərbaycan türkcəsi? Əvvəla, hamıya aydındır ki, bizim dilimiz türk
dillərindən biridir. İkincisi, o da məlumdur ki, bizim dil 18-ci ildən - Demokratik
Respublika dövründən 30-cu illərin ortalarına qədər türk dili adlanıb. Ədəbiyyatımız
türk ədəbiyyatı, teatrımız türk teatrı adlanıb, pasportlarda türk milləti yazılıb. Bu
mənada uzun illər yasaq olunmuş türk sözünün bərpa edilməsi ədalətli və qanunauyğun
bir işdir. Bəs niyə mən türk dilinin yox, Azərbaycan türkcəsinin tərəfdarıyam? Çünki bu
saat bizim danışdığımız dil, sizin qəzetin dili məhz Azərbaycan türkcəsidir, Türkiyə
türkcəsi deyil. Bunu birdəfəlik anlamaq lazımdır. Son vaxtlar Azərbaycan dili haqqında
deyirlər ki, güya bu, ləhcədir. Mən bu fikrin qəti əleyhinəyəm. Türkiyədə olarkən dil
üzrə mübahisələrdə mənə deyirdilər ki, ləhcə sizin anlamda deyil, ləhcə ayrı şeydir.

Mən dedim, yaxşı, siz Ukrayna dilinə ləhcə deyirsinizmi? Yox. Belorus dilinə ləhcə
deyirsinizmi? Yox. Bəs Azərbaycan dili niyə ləhcə olmalıdır? Ləhcə - küçədə, bazarda,
evdə danışılan dildir. Bir də bədii əsərlərdə personacların dilində ləhcə ola bilər Bakı
ləhcəsi, Qazax ləhcəsi, Şəki ləhcəsi, Göyçay ləhcəsi və s. Ədəbi dil ləhcə ola bilməz.
Mətbuata, televiziyaya, radioya ləhcəni çıxarmaq olmaz. Deməli, radioda, televiziyada
səslənən, mətbuatda işlədilən Azərbaycan dili - Azərbaycan ədəbi dili var.
Türkiyədə Şərqi Anadolu azərbaycanca, azərbaycanlılar kimi danışır. Danışıqda
heç bir fərq yoxdur. Amma Türkiyənin mətbuatı, radiosu, televiziyasının dili,
Türkiyənin türk ədəbi dili Azərbaycan ədəbi dili ilə eynidir, ya yox? Bax, mən bu suala
cavab axtarıram. Bu sualdan hamı qaçır, hərə bir cür cavab verir. Bəziləri deyir ki,
dilimiz birdir. Yox, dilimiz bir deyil, yaxındır.
Azərbaycan dili müstəqil bir dildir. Necə ki, qırğız dili, tatar dili müstəqildir. Heç
bir vaxt tatar dönüb başqa dildə danışmayacaq, qazax da, qırğız da danışmayacaq,
Azərbaycanlı da danışmamalıdır. Çünki Azərbaycan dilinin özünün özəllikləri,
özünəməxsus xüsusiyyətləri var.
-Anar müəllim, dilimizin türk dili adlandırılması tərəfdarları demir ki, biz dilimizi
dəyişib Türkiyə türkləri kimi danışaq. Axı söhbət dilin adından gedir, hələlik...
-Yaxşı, mən razı. Dünən bir kitab almışam: Azərbaycanca-türkcə lüğət. Sabah o
kitab necə adlanacaq? Türkcə-türkcə lüğət? Kitab çıxıb - «Azərbaycan dili tarixi».
Sabah o adlanacaq «Türk dili tarixi». Onda mağazada oxucu deyəcək:
-Mənə «Türk dili tarixi» kitabı verin. Satıcı soruşacaq: hansı «Türk dili tarixi»ni?
Alıcı cavab verəcək ki, Azərbaycan türkcəsi. Bu söz yenə də meydana çıxacaq.
Universitetdə tələbə mühazirəyə gedir. Hansı mühazirəyə gedirsən? Türk dilinə, hansı
türk dilinə? Azərbaycan türk dilinə, yoxsa türk türk dilinə?
Deməli, hər dəfə biz izahat verməli olacağıq ki, söhbət hansı dildən gedir? Ona
görə də gəlin dilin adını bünövrədən düz qoyaq ki, sonra camaat əziyyət çəkməsin. İndi
qəribə bir arqument gətirirlər ki, ermənilər də bizə türk deyir. Ermənilər deyir, lap yaxşı,
amma fransızlar azəri türkləri deyirlər, ingilislər azəri türkləri deyirlər, türklər azəri
türkləri deyirlər. Niyə bizim ermənilərə belə məhəbbətimiz olmalıdır ki, onların sözünü
əsas götürək, ancaq fransızın, ingilisin, türkün dediyini yox? Bu məsələ ilə əlaqədar

əlimin altında bir neçə kitab var. Bax bu, Məhərrəm Erkinin kitabıdır. «Dədə Qorqud»
üzrə Türkiyənin ən böyük mütəxəssislərindən biri, dilçi alim, Azərbaycanşünasdır.
İstanbulda kitabı çıxıb - adı «Azəri türkcəsi»dir.
İndi başına and içib sitat gətirdiyimiz böyük liderimiz Məmməd Əmin Rəsulzadə.
Ankarada 1950-ci ildə çıxan kitabı belə adlanır: «Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı».
Məhz Azərbaycan ədəbiyyatı!
Əhməd Cəfəroğlu. Böyük dilçimiz olub, gəncəlidir, Türkiyədə yaşayıb, orada
vəfat edib. 1953-cü ildə Ankarada çıxan kitabının adı «Azərbaycan dil və ədəbiyyatının
dönüm nöqtələri».
Nəhayət, belə bir arqument də gətirirlər ki, güya bizə həmişə yalnız türk
deyiblər,azərbaycanlı

yox. Bu fikir də düz deyil. 1902-ci ildə Axund Yusif

Talıbzadənin tərtib etdiyi dərslik də budur əlimin altındadır.«Polnaya tatarskayaazerbaydcanskaya qrammatika». Azərbaycan sözü burada da var.
Soltan Məcid Qəniyevin 1904-cü ildə Bakıda çıxan kitabı isə belə adlanır:
«Polneyşiy samouçitel tatarskoqo yazıka Kafkazsko-azerbaydcanskoqo nareçiya». Yəni
sözüm odur ki, ruslar «tatar» deyiblər, «Azerbaycan» deyiblər, amma bizim bütün
alimlərin də, dilçilərin də istər Bakıda, istərsə də xaricdə çıxan yazılarında Azərbaycan
sözü olub.
Deyirlər ki, Azərbaycan sözünü Stalin gətirib. Ola bilər. Mən onunla razıyam ki,
Stalin bizi Türkiyə türklərindən ayırmaq üçün bu termini ortaya atıb. Amma axı
Məmməd Əmin Rəsulzadə «Azərbaycan ədəbiyyatı» deyəndə ona da Stalin təsir
eləmirdi ki? Yaxud Məhərrəm Erkin «Azərbaycan türkcəsi» adlı kitab yazanda Stalinin
qorxusundan yazmırdı ki? Burada bir təbii hal var. Azərbaycan türkcəsi ilə Türkiyə
türkcəsi iki qardaş dildir. Amma mən həmişə misal çəkirəm ki, Əhməd və Məmməd adlı
iki qardaş nə qədər mehriban olsa da, onların hər ikisi nə Əhməd adlana bilməz, nə də
Məmməd.
-Anar müəllim, bütün bunlarçox yaxşı. Amma Siz bu sözləri gərək dil haqqında
qanun qəbul edilməzdən qabaq deyəydiniz...
-Mən elə sözümü ona gətirirəm. Yuxarıda haqqında danışdığım komissiyanın
iclasında təxminən indi sizə danışdığım adi həqiqətləri təkrarladım. Başqa danışanlar da

oldu. Axırda 5 nəfər Azərbaycan türkcəsini müdafiə etdi, qalanları (təxminən 15 nəfər)
Azəkbaycan dilinin saxlanması fikrini mudafiə etdi. Səsverməyə gələndə mən təklif
etdim ki, səsvermə olmasın, çünki başqa auditoriyada mənzərə başqa cur ola bilər. Və
belə səsvermənin qanuni əsası yoxdur. Ona görə də Rauf İsmayılovdan(o vaxt Milli
Məclisin Mədəniyyət komissiyasının sədri-red.) xahiş etdim Milli Məclisə məlumat
versin ki, komissiyada məsələ müzakirə edilərkən iki fikir olub: Azərbaycan dili və
Azərbaycan türkcəsi. Qəribədir ki, həmin iclasda təkcə türk dili deyən bir adam da
olmadı. Amma səhəri gün Milli Məclis dövlət dili kimi türk dilini qəbul etdi. Belə çıxır
ki, mütəxəssisləri komissiyaya toplayıb fikirlərlini dinləyir və tamam başqa qərar qəbul
edirlər. Dil hamının, bütün xalqındır. Amma birinci növbədə dil yazıçıların,
ədəbiyyatşünasların, ədəbiyyat müəllimlərinin, curnalistlərin alətidir.
Millət vəkillərinə çox böyük hörmətim var, amma dil mütəxəssislərinin fikrini
dinləyib tərsinə hərəkət etməyi başa düşə bilmirəm. Bir dəfə mənə sual vermişdilər ki,
indiki dövrü necə səciyyələndirərsiniz? Mən cavab verdim ki, ağız deyəni qulaq eşitmir.
Bu məsələdə məhz belə vəziyyət yaranıb.Çox xahiş edirəm ki, mənim bu fikirlərimi
olduğu kimi oxuculara çatdırasınız. Çünki mən yazıçı kimi, ziyalı kimi Azərbaycan dili
qarşısında öz məsuliyyətimi hiss edirəm. Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi isə bu
məsuliyyət ikiqat artır. İstəmirəm ki, gələcək nəsillər məni kənara çəkilməkdə,
susmaqda qınasın.
Nə cür qanun, nə cür qərar qəbul edilməsindən asılı olmayaraq xalqımı əmin
etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dili var və yaşayacaq. Azərbaycan yazıçıları da
ömürlərinin axırınadək bu dildə yazacaqlar. Çünki bu dilə xəyanət Cəlil
Məmmədquluzadəyə xəyanət olardı. Axı o, bu problemi 80 il əvvəl «Anamın kitabında»
qələmə almışdı.Lakin bütün bunlarla demək istəmirəm ki, biz türk dili ilə yaxın
olmamalıyıq. Bilirsiniz ki, mən vaxtilə «Qobustan» jurnalında işlədiyim dövrdən ta bu
günə qədər türk dilindən yaxşı sözlərin qəbul olunmasının tərəfdarı olmuşam. Əminəm
ki, bundan sonra da belə zənginləşmə davam edəcək. Və mən onu da arzu edərdim ki,
bizim televiziya Türkiyəyə verilişlər versin və bizim işlətdiyimiz gözəl sözlər də türk
dilini zənginləşdirsin.

Lakin bu proses dilin assimlyasiyası naminə ola bilməz. Əgər biz son 70 ildə
dilimizin assimlyasiyaya uğramasının qarşısını ala bilmişiksə, bundan sonra da bu
prosesə yol verə bilmərik.
-Anar müəllim, türk dili variantının tərəfdarları dilin assimlyasiyaya uğramasını,
dilin dəyişməsini yaxına qoymurlar. Onlar sadəcə olaraq dilin adının bərpa olunduğunu
söyləyirlər.
-Qardaş, iki dilin bir adı ola bilməz. Əgər Türkiyə türk dili ilə Azərbaycan dili bir
dildirsə, başqa məsələ. Amma hər biri ayrı dildirsə, onda iki dilin bir adı olmaz. Axı
Azərbaycan dili ləhcə deyil! Bu, ədəbi dildir! Bugünkü türk ədəbi dili və bugünkü
Azərbaycan ədəbi dili eyni şeydir? Bunu mənə sübut etsinlər və mən də başlayım sizinlə
«şu konuşmayı başqa tür kuralım».
Azərbaycanda Türkiyəyə məhəbbətin qədim tarixi var. Bunun da səbəbləri
hamıya bəllidir. Folklorumuz olduqca yaxındır. Qaracaoğlanla Aşıq Ələsgəri, Yunis
İmrə ilə Aşıq Qurbanini ayırmaq çətindir. Amma indi söhbət bugünkü ədəbi dildən
gedir. Söhbət 200 ildən bəri fərqlənən Türkiyə türkcəsi ilə Azərbaycan türkcəsindən
gedir. Və bu iki dil bu gün eyni deyil.
Bu gün də türklər bizi dəstəkləyir, «dəstəkləmək» - yaxşı sözdür, türkcədən
kötürək. Lakin Türkiyəyə ifrat aludəçilik yaxşı nəticə verməz.
Ruslarla ukraynalılar çox yaxındilli millətdirlər, lakin Ukraynada aparılan ifrat
ruslaşdırma siyasəti ona gətirib çıxarıb ki, ukraynalılar ruslara «masqal» deyir, həqarətlə
baxırlar. Eyni vəziyyət Belorusda da var.Əgər biz istəyiriksə ki, Türkiyə ilə
münasibətlərimiz həmişə mehriban olsun, onda ifrat aludəçiliyə yol verməməliyik.
-Biz yaxın keçmişimizi - kommunist rejimi dövrünü tez-tez tənqid edirik. Özü də
həmin rejimin belə bir iş üslubunu haqlı olaraq pisləyirik ki, qərarı qəbul edən
kommunistlər özləri öz qərarlarını kütləvi informasiya vasitələri ilə müdafiə edir,
camaatın beyninə yeridirdilər ki, məhz onlar düzgün qərar qəbul ediblər. Çox təəssüf ki,
Milli Məclis türk dili variantını qəbul edən kimi televiziyada məhz bu variantın
tərəfdarları çıxış etməyə başladılar və öz fikirlərini əsaslandırmağa çalışdılar. Bir
halda ki, siz bu varianta etiraz edirsiniz, bəs niyə televiziya ilə çıxış edib fikrinizi
bildirmirsiniz?

-O vaxt çıxış edərəm ki, məni dəvət eləsinlər. Əgər dəvət etsələr çıxış edib fikrimi
deyə bilərəm. Amma bu da faktdır ki, mən Ali Sovetin komissiyasında indi dediyim
fikirləri bildirmişəm. Görünür, bu fikirlərim bəyənilmədiyi üçün nə Milli Məclisin
iclasına, nə də televiziyaya dəvət ediblər. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm ki,
qəzetinizdə fikrimi çatdırmaq üçün imkan yaradıbsınız.
-Anar müəllim, hər halda adamlar arasında belə söz-söhbət gəzir ki, yenə də
ziyalılar kənara çəkiliblər.
-Bu söhbət tez-tez təkrar olunur. Bax, ziyalılar neyləyə bilərlər? Əgər ziyalılar
durub piket keçirsələr, tutub basacaqlar ki, piket keçirmək olmaz. Ziyalılar Milli
Məclisə dəvət olunmurlar, yaxud o ziyalılar dəvət olunur ki, onlar Milli Məclis deyəni
deyir. İndi Siz deyin, ziyalılar neyləsin?Bir də son 5 ildə ən çox eşitdiyim söz - bunu
xüsusən mənə deyirlər «uman yerdən küsərlər» olub. Mən də buna cavab olaraq
deyirəm ki, «tək əldən səs çıxmaz».
-Axı Siz tək deyilsiniz. Yazıçılar Birliyinə rəhbərlik edirsiniz, nüfuzunuz var...
-Bağışlayın məni, o da keçmişdən qalan fikirdir ki, mən Yazıçılar Birliyinə
rəhbərlik edirəmsə, yazıçılar mənim arxamca getməlidir. Bu, belə deyil. Hər yazıçının
öz fikri var. Mən öz fikrimi ifadə edə bilərəm. Özü də bu məsələ o qədər tələsik həll
olundu ki, heç yığışıb məsləhətləşə də bilmədik.
-Hər halda dillə-bağlı referendum keçirmək söhbəti də gedir.
-Mən şəxsən bunun əleyhinəyəm. Çünki mən əminəm ki, referendum keçirilsə, ya
Azərbaycan dili qalacaq, ya da Azərbaycan türkcəsi. Buna mənim şübhəm yoxdur.
Amma mən bütün dünya qarşısında biabırçılıq sayıram ki, təzədən referendum keçirib
öyrənək görək bizim adımız nədir, dilimiz nədir?Mən başqa bir «referendum» təklif
edirəm. Bu gün bizim konstitusiyamızda dövlət dilimiz «Azərbaycan dili» adlanır. Yeni
Konstitusiya qəbul edilənə qədər heç bir fərmanla dilə yeni ad verməmək, amma
mətbuat səhifələrində yazanların, radio və televiziyada çıxış edənlərin «Azərbaycan»,
«Azəri», «Türk», «Azərbaycan türkcəsi», «Azəri türkçəsi» istilahlarını işlətməsinə
imkan verilsin. Bunların hansı xalq tərəfindən daha geniş rəğbət, daha çox rəğbət
qazanarsa, qulağa və üriyə yatarsa, daha sıx-sıx işlənərsə, onu da gələcək
Konstitusiyada rəsmiləşdirə bilərik.

-Bununla əlaqədar referendum keçirilməsi məsələsindən söhbət açan bəzi
siyasətçilər deyir ki, xalq referendumda qaraya ağ deyə bilər. Bu fikrə Sizin
münasibətimizi bilmək maraqlı olardı. Axı tək-tək adamlar yox, bütöv xalq qaraya necə
ağ deyə bilər?
-Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan türkcəsini tək türk dili adlandırmaq elə
özü qaraya ağ deməkdir.
-Anar müəllim, əgər bu gün Sizin yerinizdə rəhmətlik Rəsul Rza əyləşsəydi, özünü
necə aparardı?
-Onu deyə bilərəm ki, mən bir az səbrli adamam, onun bağrı çoxdan çatlayardı.
-Söhbət üçün təşəkkür edirəm.
Müsahibəni apardı Müsəllim Həsənov
(«Müstəqil qəzet». 8 yanvar 1993)

DİLİMİZİN ADI
Azərbaycaıı Respublikası Milli Məclisinə
Son vaxtlar dilimizin adıyla bağlı gedən söhbətlər və irəli sürülən təkliflər məni
də bu məsələyə münasibətimi bildirməyə vadar edir. Əvvəla, onu deyim ki, bizcə, indi
bu məsələnin qaldırılmasınm vaxtı deyil, həllini tələb edən başqa, daha aktual və ağrılı
problemlərimiz var. Amma madam ki, bu məsələ müzakirə obyektinə çevrilib, mənim
də mülahi- zələrimi nəzərə almağınızı xahiş edirəm.
Şübhəsiz, söhbət ölkəmizin, dövlətimizin admdan getmir. Ölkəmiz - Azərbaycan,
müstəqil

dövlətimiz

Azərbaycan

dövlətidir.

Söhbət

dövlət

dilimizin

necə

adlandırılmasmdan gedir. Bəzi hallarda ölkənin və dilin adı bir-birinə uyğun gəlir,
məsələn, Fransa fransız dili, Almaniya alman dili, İtaliya - italyan dili, Rusiya - rus dili
və s. Bəzi halda uyğun gəlmir, məsələn, ABŞ-m, Avstraliyanm dili ingilis dili,
Meksikanm, Argentinanm dili - ispan dili, Braziliyanm dili - portəgiz dili, Avstriyanm
dili - alman dili, Misirin, İraqm, Sudanm dili - ərəb dili və s. və b. k.
Bəs Azərbaycanm dövlət dili necə adlanmalıdır? Bu barədə müxtəlif fıkirlər,
rəylər var. Bəziləri dilimizi əsrlər boyu adlandırıldığı kimi türk dili, bəziləri 1936-cı
ildən bəri adlandırıldığı kimi Azərbaycan dili adlandırmağı təklif edir. Hər iki təklifin
tərəfdarları bir-birlərinə qarşı kəskin çıxışlar edir, siyasi ittihamlardan belə çəkinmirlər.
Bizcə, bu məsə- lənin həllində emosiyalara qapılmaq, bir-birini damğala- maq, birbirinin niyyətini şübhə altına almaq düzgün yol deyil. Ən düzgün yol elmi, tarixi
dəqiqlik və tam obyek- tivliyə riayət etmək yoludur. Elmi, tarixi dəlillərə əsaslansaq və
bugünkü realhğı nəzərə alsaq, ən dəqiq ad, məncə, belədir: Azərbaycan türk dili. İki
sözdən ibarət olan bu tərkibdə, zənnimcə, hər iki kəlmə son dərəcə vacibdir.
Əvvəlcə, bu tərkibin "TÜRK" hissəsi haqqmda bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Ana dilimizin uzun əsrlər boyunca "TÜRK DİLİ" adlandırıldığınm xüsusi sübuta
ehtiyacı yoxdur. Bu, o qədər aydm məsələdir və o qədər tarixi sənədə, mətnə əsaslanır
ki, burada yalnız bir neçə faktı xatırlatmaq kifayətdir: Nizamidən, Xaqanidən,
Nəsimidən üzübəri bütün klassiklərimiz dilimizi məhz "TÜRK DİLİ" kimi anlamışlar
və "AZƏRBAYCAN DİLİ" kimi süni bir adı ağıllarma belə gətirməmişlər. Müasirləri

Şah İsmayıl Xətainin şeirlərinin "TÜRK DİLİ"ndə yazıldığmı qeyd edir- dilər. Füzuli
"TÜRK DİLİ"ndə şeir yazmağm çətinliyindən söz açırdı, bu işi öz yaradıcılığıyla
asanlaşdıracağmı boy- nuna götürüb uğurla həll edirdi. Demokratik Azərbaycan
Cümhuriyyətinin Parlamanı dövlət dilimizi "TÜRK DİLİ" kimi qəbul etmişdı. Bu
məsələ sovet rejiminin ilk dövründə də dəyişməmişdi. Sovet Azərbaycanmın ilk
hökumət başçısı, yazıçı və publisist Nəriman Nərimanov yazırdı: "Türk dili Azərbaycan
dövlət dili elan oluııub və o bu dilin hüquq və üstünlüklərindən bütünlüklə
yararlanmalıdır. Azərbaycan... doğma dilindən keçə bilməz. Və o, heç kimin bu dili
gözdən salmasma yol verməz. Qoy Azərbaycanda çeşidli bəhanələrlə türk dilinə qarşı
çıxanlarm hamısı bunu yaxşı bilsin".
Ta otuzuncu illərin sonuna qədər - Stalinin bir sözüylə "AZƏRBAYCAN DİLİ"
"TÜRK DİLİ" məfhumunu əvəz edənəcən - ana dilimiz TÜRK DİLİ adlanıb, teatrımız
TÜRK TEATROSU adlanıb. TÜRK ƏDƏBİYYATI, TÜRK MƏTBUATI, TÜRK
MƏKTƏBİ deyilib və yazılıb, TÜRKCƏ-RUSCA və RUSCA-TÜRKCƏ lüğətlər nəşr
olunub.
1936-cı ildən sonra isə hər bir tarixi mətndə, sənəddə "TÜRK" sözü işlənən yerdə
mötərizə açıb "Azərbaycan" deyə izah etməli olmuşuq. İndi, Stalinin sümükləri də
çürüyəndən sonra, müstəqilliyimizi qazanıb öz taleyimizi öz əlimizə aldığımız bir
dövrdə, uydurma deyil, həqiqi tariximizə sahib çıxdığımız illərdə yenidən hər dəfə
TÜRK sözü gələrkən mötərizə açıb "AZƏRBAYCAN" deyə izah etməliyikmi?
Dilimizin TÜRK DİLİ olduğunu inkar ediriksə, onda Füzulinin, M. P. Vaqifin, Mirzə
Fətəlinin, Həsən bəy Zərdabinin, Sabirin, Mirzə Cəlilin bizim dildə yazmadıqlarmı
qəbul etməliyik. Yaxud deməliyik ki, bu dahilər öz dillərinin admı düz bilməyiblər,
səhvən yazdıqları dili TÜRK DİLİ sayıblar. Absurddurmu? Əlbəttə.
Beləliklə, dilimizin adında "TÜRK" sözünün qalması elmi, tarixi baxımdan
düzgündür, vacibdir və lazımdır. Amma bu, məsələnin yalnız bir tərəfidir. İkinci tərəfi
də var və bu ikinci tərəfı nəzərə almasaq, çıxaracağımız nəticə yenə də yarımçıq və
tələsik olacaq. İş ondadır ki, dilimizin adı məsələsi üç il bundan qabaq da qaldırılmışdı.
O zaman dilimizin yalnız "TÜRK DİLİ" adlandırılması haqqmda tələsik qərar
çıxarıldıqda etirazımızı bildirmişdik.

Qəzet müxbirinin sualına mən belə cavab vermişdim: "30-cu illərə qədər bizim
dilə TÜRK DİLİ, ədəbiyyatımıza TÜRK ƏDƏBİYYATI, millətimizə TÜRK deyiblər.
Odur ki, bu sözün bərpa olunması tarixən ədalətli bir işdir. Amma bu, məsələnin bir
tərəfidir. İkinci tərəfi odur ki, bu gün TÜRK ƏDƏBİYYATI deyəndə, biz bütün
dünyada qəbul olunmuş Türkiyə türkcəsini nəzərdə tuturuq. Ona görə də bizim dili
AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİ, yaxud AZƏRİ TÜRKCƏSİ adlandırmaq daha doğru
olardı... Konstitu- siyada belə yazılsın: Azərbaycanın dövlət dili AZƏR- BAYCAN
TÜRK DİLİDİR, yaxud AZƏRİ TÜRK DİLİDİR" ("Ədəbiyyat qəzeti", 8 yanvar 1993).
İndi, üç il sonra bu məsələ yenidən qaldırıldığına görə, fikirlərimizi yenidən
təkrar etməyə və bir qədər də geniş şərh etməyə məcburuq. Danılmaz həqiqətdir ki,
TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİ və AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİ eyni qay- naqlardan
yaranmış, əsrlər boyu ancaq cüzi fərqlərlə bir- birindən ayrılmış, bu gün də bir-birinə
çox yaxm olan dillərdir. Yaxmdırlar, amma eyni deyillər. Və dillərimiz arasmdakı fərq bəzən hətta komik anlaşılmazlıqlara gətirib çıxaran fərq - sənətimizin "Anamın kitabı",
"O olmasın, bu olsun", "Sevil" kimi ölməz əsərlərində parlaq, obrazlı şəkildə əks edilib.
Azərbaycandakı türk dilindən fərqli olaraq Türkiyədəki ədəbi dil osmanlıca kimi
tanınırdı.
1918-ci ildə, Azərbaycanm dövlət dili "TÜRK DİLİ" elan ediləndən beş il sonra
Türkiyənin də dövlət dili TÜRK DİLİ adlandırıldı, "OSMANLI" kəlməsi tarixin malı
oldu. Daha sonra, Stalin siyasətiylə biz və Türküstan respublikaları TÜRK sözündən
imtina etməli olduq və bütün dünyada müasir TÜRK DİLİ, məhz Türkiyə türkcəsi
anlammda qavranılmağa başladı. Türkiyə türklərinin özləri də dil fərqlərimizi nəzərə
alaraq "AZƏRİ TÜRKCƏSİ" təbirini işlətməyə başladılar. Hətta bizim dilimiz ləhcə
adlandırıldı.
Mən buna qəti etiraz etdim, burda da, Türkiyənin özündə də. Ləhcə nə deməkdir?
Ləhcəylə müəyyən bölgələrdə, yaxud evdə, küçədə, bazarda danışmaq olar. Ədəbi dil
ləhcə sayıla bilməz. Bizim ana dilimiz hansı ədəbi dilin - ləhcəsidir? Belədə sual olunur:
Türkiyə türkcəsi də ləhcədirmi? Əlbəttə, yox. O zaman nəyə görə AZƏRİ TÜRKCƏSİ,
yaxud ÖZBƏK, TATAR, UYĞUR, QAZAX
DİLLƏRİ ləhcə sayılmalıdır?

Ümumi slavyan dil qrupu var, amma bunun içində POLYAK DİLİ ləhcə deyil,
müstəqil dildir, rusca, çexcə, bolqarca, ukraynaca da elə. Ona görə Azərbaycan türkcəsi
də heç bir vəchlə ləhcə adlana bilməz. Bu, müstəqil dildir. Doğrudur, türk dilləri içində
bir-birinə ən yaxm olanları Azərbaycan və Türkiyə türkcələridir. Orta əsrlərdə dil
fərqlərimiz cüzi olub. Yunis İmrənin və Xətainin, Pir Sultan Abdalın və Qurbaniniıı,
Vaqifin və Qaracaoğlanm dilləri arasmda əsaslı bir fərq yoxdur. Bu gün də Doğu
Anadolunun kəndlərində danışılan dil Azəri türkcəsindən çox az seçilir. Söhbət son iki
əsrdə və xüsusilə də XX əsrin otuzuncu illərindən sonra dillərimizin bir-birindən xeyli
aralanmasından gedir. (Bunun səbəblərini araşdırmaq ayrı bir yazının mövzusudur).
Söhbət ondadır ki, bugünkü ədəbi dillərimiz - rəsmi sənədlərin dili, terminlər,
mətbuatm, kitablarm dili, televiziya və radioda səslənən dillər - Azərbaycan türkcəsi və
Türkiyə türkcəsi nə qədər yaxın olsa da, eyni dil deyil. Belə olan surətdə isə iki dilin bir
adı ola bilməz. Məhz bu məntiqə arxalanaraq biz günün reallığmı nəzərə almadan dövlət
dilimizin yalnız "TÜRK DİLİ" adlandırılmasına etiraz etmişdik. O vaxt "Ədəbiyyat
qəzeti"ndə yazmışdım: "Lazımdır ki, dolaşıqlıq yaranmasın. Məsələn, biz indi məclisin
qəbul elədiyi şəkildə yalnız "türk" sözünü işlətsək, sabah türk dili adlı kitab çıxanda sual
doğacaq: "Bu hansı türk dilidir? Türkiyə türk dili, yaxud Azərbaycan türk dili?". Sabah
universitet tələbələri türk dili dərsinə gedəndə dəqiqləşdirməli olacaqlar, hansı türk
dilini tədris edirlər, Türkiyə türkcəsini, yaxud Azərbaycan türkcəsini? Hələ onu demirik
ki, Azərbaycanca-türkcə lüğət türkcə-türkcə kimi absurd bir ad daşımalıdır".
("Ədəbiyyat qəzeti", 8 yanvar 1993).
Təəssüf ki, o vaxt sözümüzü eşitmədilər. Bu gün isə bu- nun tam tərsini görürük
və qorxuruq ki, bu gün də səsimiz eşidilməyəcək. O vaxt "Azərbaycan türk dili"
tərkibində "AZƏRBAYCAN" kəlməsinin atılmasma etiraz etdiyim kimi, bu gün də
həmin tərkibdən "TÜRK" sözünün atılmasma etiraz edirəm. Sovet sistemində yaşayan
türk xalqları "TÜRK" sözündən imtina etməyə məcbur olarkən Türkiyənin "TÜRK
DİLİ" istilahına monopoliyası vardı. İndi Türkiyənin dövlət dilini başqa türk dillərindən
fərqləndirmək üçün bu ölkədə "TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİ" istilahı daha sıx-sıx işlədilir.
Türkiyə türkcəsi ola bilirsə, Azərbaycan türkcəsi (yaxud Azəri türkcəsi) nədən olmasm?
Bəzən belə bir mülahizə irəli sürürlər ki, iki sözdən ibarət dil adı ola bilməz, bunun

düııyada analoqu yoxdur. Əvvəla, onu deyək ki, analogiya hələ sübut deyil. İkincisi,
analoq da var. Elə BELORUS DİLİ iki hissədən birləşmiş bir ad deyilmi? RETOROMAN DİLİ var, QARACAY-BAL KAR DİLİ var. Ən bariz oxşar nümunə isə KRIM- TATAR dilidir. Məlumdur ki, ikisi də türk sistemli dil olsa da, biçarə Krım
tatarlarınm dili Qazan tatarlarmm dilindən fərqlidir. Odur ki, Tatarıstan Respublikasmm
dili yalnız "TATAR DİLİ" adlandırıldığı halda, Krım tatarlarmm dilinə vətənlərinin adı
da əlavə olunur.
Bütün bunları nəzərə alaraq, yəni həm tarixilik prinsipini, elmi dəqiqliyi, həm də
günün reallığmı əsas götürərək dilimizin adınm iki tərkib hissədən ibarət
müəyyənləşməsini vacib bilirik. Dilimizin admda həm Azərbaycan, həm türk sözünün
saxlanmasmı israrla təkid edirik. Yəni: DÖYLƏT DİLİMİZ - AZƏRBAYCAN TÜRK
DİLİDİR.
Dərslərimiz

və

dərslıklərimız

-

AZƏRBAYCAN

TÜRK

DİLİ

dərsi,

AZƏRBAYCAN TÜRK DİLİ dərsliyidir.
Əlbəttə, rəsmi sənədlərdən başqa gündəlik mətbuatda, televiziya və radioda
"AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİ", "AZƏRİ TÜRKCƏSİ", "AZƏRİ TÜRK DİLİ"
istilahları da işlənə bilər. Bəlkə hələlik bu adı rəsmiləşdirənə, qanun mövqeyinə
gətirənəcən (yuxarıda yazdığımız kimi tələsmək lazım deyil, bəlkə heç vaxtı da deyil bu
məsələnin) bu tərkiblərin işlənməsinə yol vermək lazımdır. Hansı daha artıq dilə və
qulağa yatarsa, daha çox vətəndaşlıq hüququ qazanarsa, gələcəkdə onu da
qərarlaşdırmaq olar. Hər halda, son qərarı verməyə tələsməyək ki, bir neçə ildən sonra
yenə fikrimizi dəyişməli olmayaq.
Hörmətli millət vəkilləri, Məclis üzvləri, Sizm diqqətinizi bu mülahizələrə
çəkmək istəyirəm. Rəyimi nəzərə almasanız belə.
("'Günay" qəzeti, 10 iyun 1995-ci il)

FƏRƏH, ÜMİD, FACİƏ
(Birinci Türkoloji Qurultay haqqında düşüncələr)
80 il bundan qabaq Bakıda mühüm hadisə baş verdi.İndi Milli
Akademiyası yerləşən

Elmlər

«İsmailiyyə» binasında fevralın 26-dan martın 5-nə qədər

birinci(və nə yazıq ki bu günə qədər sonuncu) türkoloji Qurultay keçirildi.
Qurultayın elə o vaxt rus dilində nəşr olunmuş stenoqrammasıyla tanış olanda və
bütün sonrakı hadisələri göz önünə gətirəndə ən çox bu üç söz xəyalımda canlandı:
Fərəh.Ümid.Faciə
Hətta quru stenorqam hesabatından aydın görünür ki,

iştirakçılar Qurultayı

böyük FƏRƏH hissiylə keçiriblər. Mübahisə də ediblər,bir-birləriylə razılaşmayıblar
da,amma bütün çıxışlarda türk xalqlarının misilsiz mənəvi və mədəni intibahına böyük
ÜMİD səslənir.Və qurultaydan sonra keçən müsibətli illəri,həm ayrı-ayrı

qürültay

iştirakçılarının,həm də bütün türk xalqlarının başına gələn bəlaları yada salanda FAÇİƏ
sözü meydana çıxır.
Sonrakı acı nəticələrindən asılı olmayaraq bu günkü təbirlə Türk dünyası
adlandırdığımız

çeşidli

idi.Doğrudur,hələ çar

xalqların

həyatında

bu

görünməmiş

unikal

hadisə

dövründə Rusiyanın əsasən türk xalqlarından ibarət olan

müsəlmanlarının bir neçə qurultayı keçirilmişdi.Bu qurultaylara Krım tatarlarının və
Azərbaycanın görkəmli ictimai və siyasi xadimləri - İsmayıl bəy Qasparalı
Əlimərdan bəy Topçubaşı

və

rəhbərlik etmişdilər. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti

qurulandan sonra 21-ci ildə Bakıda şərq xalqlarının qurultayı çağrılmışdı.Amma 26-cı
ilin ilk Türkoloci qurultayı bu toplantılardan xeyli fərqlənirdi. Əgər Çar Rusiyasında
müsəlmanların qurultayı qeyri leqal
keçirilmişdisə,
olunmuşdu,onu

Türkoloji

Qurultay

Azərbaycan

şəraitdə,bir dəfə hətta gəmi göyərtəsində
hökümətin

Parlamentinin

dəstəyi
sədri

və

himayəsiylə

Səmədağa

təşkil

Ağamalıoğlu

açmış,Zakfederasiya MİK sədrlərindən biri - Qəzənfər Musabəyov təbrik nitqi
söyləmişdi,orda yüksək rütbəli partiya va dövlət məmurları iştirak edirdi.Qurultayın

işində bütün türk xalqlarının nümayəndələri - alimlər, müəllimlər, yazıçılar, mətbuat
işçiləriylə bərabər İrandan, Rusiyadan, Avropadan,Gürcüstan və Ermənstandan
görkəmli türkoloqlar, şərqşunaslar,o cümlədən Bartold, Oldenburq, Krımski, Malov,
Millər, Şeirba, Samoyloviç, Tomaşevski, Yakovlev, Carikov, alman Mentsel, macar
Meseroş və başqaları məruzələr, çıxışlar ediblər. Qurultayda Türkiyəyə mühacirətindən
sonra ilk dəfə Azərbaycana gələn böyük alim, naşir, yazar Əlibəy Hüseynzadə də
iştirak edirdi.
Şərq xalqlarının birinci qurultayında əsasən inqilabi ritorika hakimdisə ən
mötəbər alimlərin iştirak etdiyi və məruzələrlə çıxış etdiyi Türkoloji qurultay elmi,
nəzəri səviyyəsiylə, qaldırılan problemlərin konkretliyi və qarşıya qoyulan məqsədlərin
reallığı ilə seçilirdi.Nəhayət adlarını çəkdiyimiz toplantılardan Türkoloji qurultayın əsas
fərqi ondan ibarətdi ki,bu yığıncaq uzün əsrlərdən bəri ilk dəfə məhz Türk xalqlarının
taleləriylə bağlıydı,onların tarix, dil, ədəbiyyat, iqtisadiyyət məsələlərini müzakirə
edirdi. Beləliklə bu qurultayı yalnız ilk Türkoloji qurultay deyil, İLK TÜRK
QURULTAYI da adlandırmaq olardı.
Məşhur Türkiyə alimi

M.F.Köprülü «Türk xalqlarının

ədəbi dilininin

inkişafı»,görkəmli dilçi -alim B.Çobanzadə «Türk ləhcələrinin yaxın qohumluğu»
mövzusudha məruzələr etdilər.Bundan başqa

tarix, ədəbiyyat, dilçilik, etnoqrafiya,

türklojinin keçmişi və hazırki vəziyyəti,orfoqrafiyanın-əsas prinsipləri və sairə
məsələlər barədə məruzələr səsləndi.
Çap olunmuş stenoqramla tanış olanda aydın görünür ki,

çox-problemlər

müzakirə edilib,amma diskussiyaların mərkəzində dayanan və həll olunan ən əsas
məsələ əlifba məsələsidir.Latın ya ərəb əlifbası? Daha doğrusu islah olunmuş ərəb
əlifbasındanmı istifadə etmək yaxud yeni latın əlifbasına keçmək?
Qaldırılan məsələlər,söylənilən fikirlər,qarşılaşan,toqquşan müddəa və əks
müddəalar yalnız o gün üçün deyil,bu günümsüz üçün də o qədər önəmlidir ki, bü
məsələlər haqqında daha ətraflı düşünmək və danışmaq ehtiyacı duyursan.
Ərəb əlifbasının çətinliklərini bilənlər bilir.Bu əlifba ərəb dilinə uyğun olaraq
yaradılıb və mütəxəssis ərəbşünasların rəyincə məhz bu dilin özəlliklərini çox kamil

şəkildə və gözəl əks etdirir.Ərəb dilinin təlabatını bu gün,çağdaş şəraitdə belə gərəkincə
ödəyir.
Bu əlifbanın ərəb dünyası üçün böyük xidməti ondan ibarətdir ki,müxtəlif ərəb
ölkələrinin-şifahi danışıqları bir-birindən çox fərqlənən ləhcələrini vahid yazı
məkanında-müqəddəs Quran ədəbi dili fəzasında birləşdirir.
Türk dillərinə tətbiq edilərkən ərəb əlifbasınıün bir çox uyğunsuzluqları meydana
çıxır və Füzulinin XU1 əsrdə «gözü» «kor» edən bədtəhrirdən etdiyi giley də,X1X
əsrdə Mirzə Fətəlinin «pəncşənbə» kəlməsinin nöqtələrini qoymaq barədə kinayəli
zarafatı da bu əlifbanın dilimiz üçün müəyyən yarıtmazlığına işarə idi. (Görəsən Mirzə
Fətəli bu günkü Azərbaycan əlifbasında,məsələn «ölümcül» sözündə altı nöqtə
qoyulmasına nə deyərdi) Mirzə Fətəli bu narazılığını əməli işdə tətbiq etməyə çalışırdı,
çünki yazı çətinliklərindən başqa bir sıra Şərq maarifçilərinin(Azərbaycanda
M.F..Axundzadə, İranda Mirzə Mekum xan,Tatarstanda Saqid Rameyev) fikrincə ərəb
əlifbası həm də müsəlman millətlərinin tərəqqisi yolunda ciddi əngəl imiş.
Diqqətdəyərdir ki,bu mövqedə Azərbaycanın, Türkiyənin,başqa türk xalqlarının əksər
ziyalıları yekdildirlər - millətçilər də, Avropameylli maarifçilər də, XX əsrdə
musavatçılar da, hümmətçilər də,pantürksitlər də,kommunistlər də «ərəbi atıb latına
keçməliyik» -deyirdilər. Türkiyəyə mühacirət etmiş ardıcıl türkçü Əhməd Ağaoğlu bu
fikri Mustafa Kamal paşaya təlqin edir, kommunist Ağamalığolu bunu Leninə izah
etmək istəyir. Lenin bunu Şərqdə inqilab adlandırır,Atatürk də bü fikrin tərəfdarıdır,
Nəriman Nərimanov da,Məmməd Əmin Rəsulzadə də…
Söyləyirlər ki, İsmət İnönü əvvəllər latınlaşmanın əleyhinə olub, amma Atatürkün
inadını gördükdə: - Paşam --deyib-bu barədə qanun qəbul olunarsa mən haman latın
həfrləri ilə yazmağa başlaram,ammva sən ömrünün sonuna qədər ərəb əlifbasıyla
yazacaqsan.
Deyilənə görə belə də olub. Dəqiq bilmirəm, doğrudan da belədirmi…
Latınlaşma fikrinin tərəfdarları sırasında Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə də var və
mənə görə elə bu fakt həmin fikri dəstəkləyənlərin tam səmimiyyətinə inanmaq üçün
yetərlidir. Mirzə Cəlil hətta yeni əlifbanı təbliğ etmək üçün Ağamalıoğlunun rəhbərlik
etdiyi heyətin tərkibində SSRİ-nin başqa respublikları-na da səfərə çıxıb.Onu da

eşitmişəm ki,Əfqanıstanın o vaxtkı kralı Əmənulla xan Bakıda olarkən Ağamalıoğlu
onu təhrik edirmiş ki,əfqanlar bu əlifbaya keçsinlər.Görünür saqqızını oğurlayıbmış,
çünki

Əmənulla

xanı

vağzalda

yola

salarkən

Ağamalıoğlu

perrondan:-

Əmənulla,Əmənulla,əlifba məsələsini unutma -deyə çığırırmış.
Qurultayda ən çox müzakirə edilən,ən çox mövqe,fikir toqquşmasına səbəb olan əlifba məsələsidir. Qurultayın 17 iclasından yeddisi bütünlüklə bu məsələyə həsr
olunub.
Mübahisələr əsasən iki mövqedən edilir,iki əsas fikir və təklifin tərəfdarları
arasında gedirdi.Onları şərti olaraq

«latınçılar» və «islahatçılar» adlandırırdılar.Bu

başdan deyim ki, Qurultay Dağıstandan «latınçı» C.Korkmazovun (Qorxmazovun)
təklifinə 101 səs, «islahatçı» Tatarstan nümayəndəsi Qəlimcan Şərəfin təklifinə 7 səs
verdi və beləlikdlə Qətnamə aşağıdakı şəkildə qəbul olundu:
«1.Yeni türk latın əlifbasının ərəb və islah olunmuş ərəb əlifbasından
üstünlüklərini və texniki məziyyətlərini nəzərə alaraq, eləcə də yeni əlifbanın ərəb
əlifbasına nisbətən böyük tarixi, mədəni və mütərəqqi əhəmiyyətini təsdiq edərək
qurultay yeni əlifbanı və onun ayrı-ayrı türk-tatap cümhuriyyətlərində və millətlərində
tətbiq olunmasını hər respublikanın və vilayətin öz işi olduğunu hesab edir.
2.Bununla belə Azərbaycanda və SSRİ-nin bəzi başqa respublika və
vilayətlərində yeni əlifbanın tətbiq olunmasının böyük müsbət əhəmiyyətini qeyd
edərək və salamlayaraq qurultay bütün türk-tatar və başqa (?!-A.) xalqlara
Azərbaycanın təcrübəsini və metodlarını öyrənməyi tövsiyyə edir ki, onlar da özlərində
bu reformaları keçirsinlər».
Göründüyü kimi bir az məntiqsiz olsa da ( bir yandan «öz işidir», bir yandan
«tövsiyyə edir ki,reformalar keçirsinlər»), hər halda çox yumşaq bir qətnamədir,yəni
qəti inzibati hökm yoxdur. Əslində buna Qurultayın səlahiyyəti də yox idi.
On üç il keçəcək və Azərbaycanıın ,başqa türk xalqlarının latından kirilə keçməsi
artıq

qurultaysız,uzun-uzadı

diskussiyalarsız,

müzakirəsiz-flansız

-

Stalin

hökmüylə,inzibati yolla həyata keçiriləcəkdir.
Kiçik bir haşiyə. Üç il bundan qabaq Qırğızstanda Bişkekdə Avrasiya platforması
deyilən qurumun işində iştirak edirdim. Tatarstan nümayəndələri ürək ağrısıyla

şikayətlənirdilər ki, Parlamentlərinin qərarına rəğmən Rusiyanın Dövlət Duması onların
kirildən laıtn əlifbasına keçməsini yasaqlayıb.Toplantıda iştirak edən Moskva alimləri
Dumanın düzgün qərar verdiyini iddia edir,tatar nümayəndələrinin mövqelərinə qəti
surətdə etiraz edirdilər.Mən də çıxış etdim və üzümü Rusiya nümayəndələrinə tutaraq
dedim: Sizcə hansı yaxşıdır,tatarlar öz istəklərinə uyğun olaraq latın əlifbasını qəbul
edib ruslara xoş münasiblət bəsləsələr,.yaxud kirili saxlayıb ruslardan rəncidə olsalar?
Tatarstan nümayəndələri dəstək üçün mənə təşəkkür etdilər,amma qəribədir ki, ruslar
da mənimlə razılaşdı. (Razılaşmağa razılaşdılar,amma bu məsələni onlar ki həll
etmirdi)Ukraynalı türkoloq Xolimonenko hətta ruslara sataşdı ki,gec-tez siz özünüz də
latın əlifbasına keçəcəksiniz.
Bizim yenidən latın əlifbasına qayıtmağımızın ərəfəsində İrandakı ziyalılar da
bunun qəti əleyhinə idilir.Bircə bu yaxınlarda rəhmətə getmiş Fərzanə açıq şəkildə bu
təşəbbüsümüzü dəstəkləyirdi.Görüşdüyümüz adamların çoxusu isə «latına keçməkdənsə
elə rus əlifbasını saxlasanız yaxşıdır» -deyirdilər.-Axı niyə? -deyirdim - siz kirili
bilmirsiniz,latını isə hamınız bilirsiniz,deməli bizi də daha asan oxuya biləcəksiniz.
Əslində mən onların səmimi ya qeyri səmimi şəkildə niyə belə dediklərinin
səbəbini yaxşı başa düşürdüm.Amma bu ayrı söhbətdir.Nə isə, mətləbdən uzaq
düşdüm…
26-cı ilin türkroloji Qurultayında «islahatçılar» ərəb əlifbasını saxlamaqla onu
islah etmək, ayrı-ayrı türk ləhcələrinə uyğunlaşdımaq istəyirdilər. Ərəb əlifbasının
islahanın tərəfdarları əsasən Qazan tatarlarından Qəlimcan Şərəf, İbad Alparov və
qazaxlardan Əhməd Baytursun,Bilal Suleyev.idi.(Hamısı Stalin repressiyalarının
qurbanı oldular). Arqumetlərinin inandırıcılığı, mövqelərinin sərtliyi, dəlillərinin
məntiqi baxımından ali məktəb müəllimi Q.Şərəfin və elmi işçi Ə.Baytursunun dönədönə etdikləri çıxışlar daha çox yadda qalır. Məşhur tatar yazıçısı, «Aclıq» romanının
müəllifi, alim,siyasi xadim, kommunist Qəlimcan İbrahimovun (o da repressiya qurbanı
oldu) mövqei ikibaşlı idi.Qurultayda deyildiyi kimi vaxtilə N.Nərimanovun təsiri
altında o,latın əlifbası ideyasını müdafiə etmişdi. Qurultayda isə mövqeyi o qədər də
dəqiq deyildi.Bir tərəfdən latın əlifbasının üstünlüklərindən danışır, digər tərəfdən

latınlaşmanın .gələcək təhlükəsini dürüst hiss edərək: «bunun nəticəsində türk xalqları
çox kiçik qruplara parçalana bilər» - deyirdi.
İkinci qrupa - «latınçılara» Azərbaycanın çıxış edən bütün nümayəndələri, eləcə
də Şimali Qafqazın,Dağıstanın türk xalqlarının, Krım tatarlarının nümayənləri daxil idi.
Məsələ onda idi ki, hər iki qrupun təmsil etdiyi yerlərdə artıq bu proses -iki istiqamətdə
başlamışdı. 22-ci ildən etibarən Azərbaycanın, bir qədər sonra Şimali Qafqazın, Krımın
bəzi qəzetləri artıq latın əlifbasıyla nəşr edilirdi. (Məsələn, Azərbaycanda «Yeni yol»
qəzeti). Qazan tatarları və qazaxlar isə ərəb əlifbasınıda müəyyən islahatlar apararaq bu
yeniləşdirilmiş hürufatdan istifadə edirdilər. Maraqlıdır ki,hər iki tərəf qarşı tərəfi
mühafizəkarlıqda ittiham edirdi.Tatarları,qazaxları ona görə ki, ərəb əlifbasından əl
çəkmək istəmirlər,Azərbaycan ,Şimali Qafqaz,Krım türklərini ona görə ki, ərəb
əlifbasında hər hansı islahatdan, yeniləşmədən imtina edirlər.
Əhməd Baytursun deyirdi: Azərbayanlıları və osmanlıları götürək -- indiyə qədər
yazılarında ənənəvilik,tarixilik prinsipinə riayət edirlər,nəyisə dəyişməyi küfr
sayırlar.Belə münasibət düz deyil.Bununla bərabər başqalarını mühafizəkarlıqda ittiham
edirlər.Bunu burda deməliyəm,çünki çoxları elə hesab edir ki,əgər biz ərəb əlifbasından
yapışmışıqsa deməli mühafizəkar elementlərik.
Azərbaycan nümayəndələrinə eyni ittihamı daha kəsgin şəkildə Qəlimcan Şərəf
də verir: «Azərbaycanlılar SSRİ-nin türk xalqları arasında ərəb əlifbası əsasında
orfoqrafiya islahatı sahəsində demək olar ki, hərəkətsiz qalan,yəni ayrı sözlə desək
mühafizəkar mövqedə dayanan yeganə xalqdır, amma bu o demək deyil ki, günahkar
ərəb şriftidir, əgər onlar əlifbada islahat aparmaq istəmirlərsə bu əlifbanın təqsiri deyil.
«Latınçıların» əks-müddəaları isə ondan ibarət idi ki, ərəb əlifbası xalqlarımızın
mədəni inkişafına, elmi tərəqqisinə əngəldir, təhsili, savadlanmanı yubadır,həm də türk
dillərinin xüsusiyyətlərinə uyğun gəlmir. Qaraçay alimi Umar Əliyev də bu mövqedən
çıxış edirdi. (Yeri gəlmişkən, qeyd etmək istəyirəm ki, repressiya qurbanı olmuş Umar
Əliyev Azərbaycan nəsri haqqında dəyərli kitab yazmış Moskva ədəbiyyatşünası
Svetlana Əliyevaının atasıdır.Svetlana da ailəsi ilə bərabər sürgün həyatı yaşamışdır.
Onun Stalin dövründə dədə -baba yurdlarından didərgin salınmış xalqların müsibəti
haqqında sənədlərə,faktlaraəsaslanan üç cildlik qiymətli kitabı var)

Umar Əliyev deyir ki,ərəbcə Qəzənfər(şir) sözünü yazın, - beş samitdən ibarətdir
Q Z N F R.Ərəb olmayan bu sözü necə düzgün oxuya bilər?
Elmi mülahizələr bəzən məzəli dəlillərlə də əsaslandırılırdı. «İslahatçılar»
deyirdilər ki solaxaylardan başqa hamı sağ əlini işlədir,sağ əllə yazır,ona görə də sağdan
sola yazılan ərəb əlifbası əlin fiziki hərəkətinə daha münasibdir. «Latınçılar» cavab
verirdiləfr ki,ərəb əlifbasıyla sağdan sola yazanda yenə də nöqtələri düzmək üçün
soldan sağa qayıtmalı olursan.
«Latınçılar» iddia edirdilər ki,not sistemi soldan sağadır,buna görə də,opera
ariyalarının,mahnıların mətnlərinin notların altında yazılması qeyri-mümkündür.
«İslahatçılar»

rişqəndlə

sual

edirdilər:indi

türk

xalqlarının

arasında

notla

ariyalar,romanslar oxuyanar əhalinin neçə faizini təşkil edir?
«Latınçılar» bu kinayəni belə cavablandırırdılar:Bəs on il sonra?Gələcəyi də
düşünmək lazımdır.
«İslahatçılar»: latın əlifbasıyla mütaliə edərkən göz daha tez yorulur -deyirdilər,
«latınçılar» sual verirdilər:əgər siz məsələn 16474 rəqəmini yazmalı olsanız ərəb
əlifbasına görə sağdan sola bunu necə yazacaqsınız?
Ə.Baytursun iddia edirdi: Heç kəs sübut eləməyib ki,latın əlifbasının

hansı

üstünlüyü var.Biz,qazaxlar,indi ən ideal yazıya malikik(salonda gülüş). «latınçıların»
danışdıqları «nağılları» biz 13 il əvvəl eşitmişik.On üç il əvvəl bizim heç nəyimiz yox
idi,indi öz əlifbamız var.Ayrı heç nə deməyəcəm.Sizə görə öz yazımızı dəyişməyəcəyik
(alqışlar və gülüş)
Dağıstan nümayəndəsi qumık Cəlaləddin Korkmazov (repressiya qurbanı) deyir:
Tatarstan və Qazaxstanlı yoldaşlardan xırda burjua qoxusu gəlir. Tatarlar latın əlifbasına
etiraz eləyərək öz 500 illik mədəniyyətlərinə isnad edirlər.Amma unudurlar ki,bu
mədəniyyət dini-feodal -burjua xarakterli idi.Yoldaş Baytursun isə sadəlöhflüklə cəmisi
on üç ilin sınağından çıxmış öz ideal əlifbasıyla fəxr edir. Bu məsələdə belə mövqe
tutmaq - tarixə qarşı getmək deməkdir.
«İslahatçılar» haqlı olaraq deyirdilər ki,yaponlar kimi texniki tərəqqiyə meylli
xalq özlərinin mürəkkəb heroqliflərindən imtina etmir.Belə cavab alırdılar ki,elə buna

görə də yaponlar gözlərini xarab edirlər,dünyada faiz hesabı ən çox eynək taxan xalq
yaponlardır.
Tatarlar deyirdilər ki,bizim azı 600 illik yazı tariximiz var,ədəbiyyatımız ərəb
əlifbasıyla yaradılıb,biz bu sərvətdən imtina edə bilmərik.Azərbaycanlılar cavab
verirdlilər ki,bizim ədəbiyyatımız da beləcə qədimdir,amma Sultan Məcid Əfəndiyevin
göstərdiyi kimi Yaxın Şərqdə -- İranda,Əfqanıstanda və başqa ölkələrdə indiyəcən
yazılmış kitabların hamısını yeni əlifbay1a nəşr etmək üçün bir zirehli gəminin
düzəldilməsinə çəkilən xərc qədər vəsait tələb olunur.S.M.Əfəndiyev onu da
vurğulayırdı ki,latın əlifbasının işlədilməsi ərəb əlifbasının qadağan etmək deyil.Ərəb
əlifbasından da gərəkli məqsədlər üçün istifadə etmək olar.
Yazıq Sultan Məcid 26-cı ildə nə bileydi ki,10-11 ildən sonra evində ərəb
əlifbasıyla nəşr olunan hər hansı kitab(istər lap Marksın əsərləri olsun)tapılan adamı
cəsus və xalq düşməni elan edəcəklər və NKVD zirzəmilərində lap elə onun özünü qocaman bolşevik S.M.Əfəndiyevi «prezident» deyə lağa qoyaraq rezin dəyənəklərlə
döyəcəklər.
Gətirdiyim sitatlardan da göründüyü kimi 26-cı ilin elmi, ictimai mübahisələri
hələ sırf siyasi xarakter almamışdı,nadir istisnalarla heç kəs heç kəsə siyasi
damğa,yarlıq vurmurdu.Əgər damğa,yarlık ehtimalı yardısa,bundan ən çox rus alimləri
qorxub çəkinirdi.Qorxurdular ki,onları şovinist və rusifikator sayarlar,bu da o dövrün
ab-havasını duymaq üçün çox önəmlidir.Qurultaydan bir epizodu,bir mükaliməni
gətirmək istəyirəm,çünki bu həm

dediyim ab-havanı hiss etmək cəhətdən,həm də

hadisələrin sonrakı inkişafı,istiqaməti baxımından maraqlıdır.
Sonadək inadla öz mövqeyində dayanan Qəlimcan Şərəf:Burda professorlar
Jarikov və Yakovlev latın əlifbasının qəbül olunmasını müdafiə edirlər -deyir və əlavə
edir- Bu yoldaşların «Novıy Vostok» və ya «V borğbe za Novıy Törkskiy alfavit»
məcmuəsində çap olunmuş məqalələrinə müraciət edək.Orda oxuyuruq:

«rus

əlifbasının elə üstünlükləri var ki,bu latın əlifbasında yoxdur».Belə çıxır ki,bu adamlar
bir şey düşünür,bizə isə müvəqqəti olaraq başqa fikir soxuşdururlar ki,ərəb əlifbasını
dağıtsınlar.İzn verin

professor Jarikovun bəyanətlərinin səmimiyyətinə şübhə

edim.Burda professsor Yakovlev,professor Jarikovun və bu mövedə dayanan

başqalarının əsl sifəti açılır.Burda əsgi ərəb əlifbası üzərində ictimai məhkəmə
qurulub.Biz bilirik ki,ictimai məhkəmələrin çıxardığı hökmlər hakimlərin kimlərdən
ibarət olmasından asılıdır».
Professor Jarikov dərhal söz alıb and-aman eləyir ki,belə fikri,yəni türk xalqlarına
əvvəlcə latın, sonra rus əlifbasını qəbul etdirmək fikri yoxdur. «Mənə qarşı tətbiq
olunun son üsul (Şərəfin ittihamı) çox dəhşətlidlir- deyir- Belə çıxır ki,bir şəxs kürsüdən
bir şey deyir,mətbuatda.kitabda başqa şey yazır.Gəlin burda Şərəf yoldaş etdiyi kimi
nəticə çıxaraq. Hansı nəticəni? Gəlin türk yoldaşlardan soruşaq:Siz rus əlifbasını qəbul
etməyə razısınızmı? Cavab ya sükut olacaq ya da yox.Heç kəs razı olmaycaq. Belədirsə
siz niyə elə sitatlardan istifadə edirsiniz ki,onlar ancaq polemika üçün yararlıdır.Mən
buna yaxşı üsul deməzdim,Əgər yoldaş Şərəf məqaləmin başqa yerindən sitat
gətirsəydi, görərdi ki, mən orda latın əflifbasının rus əlifbasından üstünlüyündən
danışıram.İki dilemmadan real olanının üstündə dayanmaq lazımdır. Mən realistəm və
miflə reallııq arasında reallığı seçirəm».
Göründüyü kimi 26-cı ildə türk xalqlarının rus əlifbasına keçməsini moskvalı
professor qeyri -real mif hesab edir.O məqamda onun səmiimiyyətinə şübhələnməyə
əsas yoxdur.Amma 12-13 ildən sonra bu «mif» amansız həqiqətə çevrildi.
Professor Yakovlev də özünü «təmizə çıxarır»: «Yoldaş Şərəf elə sübut-dəlil
üsuluna əl atdı ki,bu üsulu ancaq dəlil-sübut olmayanda tətbiq edirlər(gülüş). O,
məruzəçilərin şəxsiyyətindən yapışdı,baxın nə pis məruzəçilərdir. O dedi ki,professor
Yakovlev və Jarikov gizli rusifikatorlardır. Əgər mənim çap olumuş əsərlərimə
baxsalar,o cümlədəfn yoldaş Şərəf də baxsa,aydın olar ki.Şimali Qafqazda fəaliyyətə
başladığımız vaxtdan bəri biz rus əlifbasından vaz keçdik.O səbəbədən ki,bu xalqdlar
üçün uyğun deyil və onların milli hissiyyatlarına görə qəbuledilməzdir. Çünki bir
vaxtlar zorla tətbiq olunurdu» (Bu günkü Çeçenistan olaylarını xatırlasaq o illərdə milli
hissiyyata bu qədər həssas münasibətə təəccüb qalmaya bilmirsən). Professor sözünü
belə tamamlayır: «O vaxtdan biz latın əlifblası mövqeyində dayanır və ardıcıl sürətdə
bu işi həyata keçiririk»

Bax belə… Professor Jarikovun və professor Yakovlevin taleləri haqqında
məlumatım

yoxdur.

Çox

güman

ki,milliyətindən

asılı

olmayaraq

Qurultay

iştirakçılarının əksəriyyəti kimi onlar da repressiya qurbanları olublar.
İlk Türkoloji Qurultayın faciəvi nəticələrindən danışmaqdan öncə bir məsələyə
şəxsi münasibətimi bildirmək istərdim.
Məlumdur ki,26-cı il qurultayının qərarıyla türk xalqları latın əlifbasına
keçdilər.O cümlədən Azərbaycandan da bir il əvvəl Türkiyə buna qərar verdi.Bəlkə elə
buna görə, Stalinin şeytan beynində SSRİ-dəki türk xalqlarını Türkiyə türklərindən
birdəfəlik ayırmaq üçün yenidən əlifba dəyişdirilməsi - indi də kiril-rus əlifbasınıa
keçmək fikri oyandı və qısa müddətdə həyata keçirildi.
İndi bu iki hadlisəyə -- latına və kirilə keçməyə tarixi perspektivdən baxarkən
mənə elə gəlir ki,39-cu ildə rus əlifbasına keçmək Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı
zorən, məcbürən törədilən cinayət idisə, 26-cı ildə latın əlifbasına keçmək haqqında
könüllü və səmimi qərar da səhv qərar idi.Belə bir ifadə var:bu cinayət deyil,bu
cinayətdən betərdir-səhvdir. Doğrudan da elə səhvlər,yanlış hərəkətlər var ki,sonrakı
nəticələrinə görə cinayətdən pisdir.Bir də altını cızıram ki,bü qərarı türk aydınlarının
böyük əksəriyyəti özləri,kənardan təhrik,təzyiq və təsir olmadan vermişdilər.28-ci ildə
Türkiyənin ərəbdən latın əlifbasınva keçməsi buna ən yaxşı dəlildir - Atatürkə ki
Moskva təsir göstərə bilməzdi.
Yekəxanalıq kimi görünsə belə deməyə bilmərəm -Mirzə Fətəlidən Mustafa
Kamala qədər türk dünyasının ən böyük şəxsiyyətlərinin irəli sürdüyü və həyata
keçidikləri bu əməli -- yəni latın əfbasına keçməni mən strateci nəticələri baxımından
tarixi səhv hesab edirəm.
Məsələ ondadır ki,yaşca mən onların hamısından böyüyəm, yəni təbii ki,ömür
möhlətim çox sonrakı illərə düşdüyü üçün bu əlifba dəyişməsinin nəticəsini,nələrə
gətirib çıxardığını onlardan yaxşı bilirəm.Bir anlıq fərz etsək ki,mən 26-ci il
qurultayının iştirakçısıyam, şübhəsiz o zaman «latınçıların» tərəfində olardım,yəni o
dövrün təsəvvürlərinə görə mütərəqqi qüvvələri dəstəkləyib

onların təklifinə səs

verərdim.Amma başqa bir möcuzəni xəyalımızda oyada bilsək , mən, tariximizin bu

günkü təcrübəsiylə o vaxtkı Qurultayda iştirak etsəydim şübhəsiz «islahatçılara» haqq
qazandırardım.
Fantastik fərziyyələrə nə hacət? Olan olub.Tarixdə «belə olsaydı» yox, «belə
olub» anlayışı var.Amma insanın tarixi sonrakı dövrlərin baxışıyla təhlil və təftiş etmək
hüququ da danışlmazdır.
Məsələ heç də hansı əlifbanın -ərəbinmi, latınınmı,kirilinmi daha üstün olmasında
deyil.Məsələ hətta dilimizin xüsusiyyətlərinə hansının daha uyüğun olmasında da
deyil.Ona qalsa mötəbər mütəxəsisslərin rəyincə türk dillərinə ən uyğun əlifba OrxonYenisey yazılarıdır.
Beləliklə, söhbət ərəb əlifbasının üstünlüyündən yaxud dilimizə

uyğun olub

olmamasından getmir.Söhbət ondan gedir ki,Tarixin hökmüylə bu əlifba bizim
də,başqa türk xalqlarının da min ildən artıq istifadə etdiyi hurufatdır.Bütün yazılı irsimiz
bu əlifbadadır və ondan imtina etmək keçmişlə indimiz arasında dərin uçurum yaratmaq
deməkdi.Bu uçurumun üstündən yalnız tək-tək mütəxəssislər

körpü salıb geriyə

keçə,arxada qalmışları araşdıra bilər.Mədəniyyət,ədəbiyyat yalnız mütəxəssislər üçün
yaranmır axı…
Deməli, əhalinin əsas hissəsi öz keçmiş yazılı irsindən keçilməz uçurumla
aralanırdı. Doğrudur bu irsin müəyyən hissəsi sonrakı əlifbalarla nəşr olundu,amma
«müəyyən hissə» - böyük dəryada damladır.Hələ ərəb əlifbasının xüsusiyyətlərindən
doğan bir çox obrazların,təşbehlərin itməsini, xəttatlığın sənət növü kimi sıradan
çıxmasını,hurifilik və başqa fəlsəfi təlimlərim məğzinin və mənasının anlaşılmaz
müəmmaya

çevrilməsini

demirəm..90-cı

illərdə

latına

keçməyin

qızğğın

tərəfdarlarından olan dəyərli ziyalimız mərhum Tofiq Bağırov «Ədəbiyyat qəzeti»ndə
(7dekabr 1990) çap etdirdiyi «İtirmirik,qazanırıq» adlı məqaləsində qeyd edirdi
ki,ərəbdən latına keçməkdə əsas məqsəd bizi Qurandan,əqidəmizdən,dinimizdən
ayırmaq,assimilyatsiyaya uğratmaqdan ibarət olub.Bu düz sözlərə bircə o əlavə
edilməlidir ki,o vaxt bu öz xoşumuzla olub.
Əski əlifbanı atmağın başqa,məncə daha böyük bəlası türk xalqlarının yazılı
mədəniyyətinin bir-birindən ayrı düşməsidir. Bu barədə 1 türkoloji qurultayda Alimcan
İbrahimovun təlaşlı ehtimalı tamamilə özünü doğrultdu.İsmayıl bəy Qaspiralının

Krımda nəşr etdiyi «Tərcüman» qəzetini bütün türk dünyası oxuyurdu və naşirin «İşdə,
fikirdə, dildə birlik» çağrışı mümkünsüz xülya kimi səslənmirdi. Mirzə Cəlil «Molla
Nəsrəddin» jurnalında «Ey mənim müsəlman qardaşlarım» deyə xitab edəndə onun
səsini bütün

türk aləminin oxumuşları,özü demişkən «işıqlıları» eşidirdi. Əlibəy

Hüseynzadə «Fyüzat»ı demək olar ki,tamamilə osmanlı tükcəsində nəşr edirdi,amma
onun dilini anlamaq Azərbaycan ziyalıları üçün problem deyildi.
Paradoks ondan ibarətdir ki,özgə bir millətin - ərəblərin yaratdıqları əlifba türk
xalqlarını bir-birinə yaxınlaşdırırdı,çünki tutalım Azərbaycan türkünün ərəb əlifbasında
«mən» deyə oxuduğunu,başqa türk xalqlarının nümayəndələri «min» yaxud «minq»
kimi oxuya bilərdilər.Ərəb əlifbası tələffüz, qrammer formaları, lüğət tərkibiylə
müəyyən dərəcədə fərqlənən türk dillərini vahid əfliba müstəvisində birləşdirirdi. Latına
keçmək bu prosesin qarşısını aldı,kirilə keçmək isə düşünülmüş və ardıcıl şəkildə bu işi
kökündən dağıtdı, yəni hətta bir əlifba zəminində belə müxtəlif türk xalqlarının
fərqlərini aradan götürmək deyil,daha da qabartmaq,şişirtmək işinə yönəldildi.Azəri
türkü Nəvaini əvəllərdə olduğu kimi orijinalda yox,tərcümədə oxumağa, özbək Füzulini
özbəkcəyə çevirməyə məcbür oldu. Halbuki hətta Firudin bəy Köçərli məşhur
ikicildliyində Nəvaidən Azərbaycan şairləri sırasında bəhs edir,onun çağataycasını
türkcənin bir ləhcəsi kimi qavrayır (məlumdur ki,cağatay ləhcəsində yazan xalis
Azərbaycan şairləri də olub).Özbək şairəsi Zülfiyyə xanım anama danışarmış
ki,əri,məşhur şair Həmid Əlimcan vəfat edəndən sonra yeganə təsəllisini Füzulinin
Təbrizdə ərəb əlifbasıyla basılmış kitabından alırmış. Qazax şairi Abay Füzulini, tatar
şairi Qabdulla Tukay Sabiri orijinalda, Azəri türkcəsində oxuyurlarmış.Latın əlifbasına
keçməklə bütün bunlara son qoyuldu, kiril əlifbası isə yalnız bu işin davamı və yeni,
daha amansız mərhələsi idi.Latın əlifbasının qəbuluyla Türk dünyası yazıb-oxumaq
cəhətdən artıq pərən-pərən düşmüşdü. İndi SSRİ-də yaşayan türk xalqlarını, ilk növbədə
Azəri və Türkiyə türklərini aralamaq, bir-birindən yadırğatmaq lazımdı ki,bu işi də kiril
əlifbası gördü.
Şükür ki,tarixin öz xətt -hərəkəti var və bu xətt-hərəkət diktatorların iradəsinə
tabe deyil.Zamanın gərdişi elə gətirdi ki,biz yenidən latın qrafikasına keçdik,mən də

bunun qəti tərəfdarlarındanam və ümid edirəm ki,bu başı bəlalı yazımızın nəhayət
ki,son dayanacağıdır.
Yuxarıda söylədiyim mülahizələri kimsə yenidən ərəb əlifbasına qayıtmaq niyyəti
kimi absurd bir arzu sayacaqsa, çox böyük səhv edəcək.Qatar artıq çoxdan gedib,
yenidən ərəb əlifbasına dönmək lazım da deyil,mümkün də. Söhbət yalnız iyirminci
illərdə edilmiş və zənnimcə yanlış hərəkətin tarixi prespektiv baxımıdan dəqiq
dəyərləndirilməsindən gedir.Tarixdə elə səhvlər var ki, onları düzəltmək qeyrimümkündür, odur ki,istər-istəməz onlarla barışmalı olursan.
Təqribən iyirmi il bundan qabaq görkəmli dilçi-alim rəhmətlik Aydın
Məmmədovla «Ulduz» jurnalı səhifələrində dərc olunmuş söhbətimizdə

mən bu

məsələyə elə yuxarılarda dediyim mövqelərdən toxunmuşdum.
Yenidən Birinci Türkoloji qurultaya qayıdaraq sonda onu demək istərdim ki,bu
tarixi hadisənin 80 illik yubileyini həm mədəniyyət, elm, ədəbiyyat, mənəviyyat
tariximizin şərəfli bir səhifəsi kimi,həm də neçə-neçə mümtaz insanın,görkəmli alimin
müsibəti kimi,nəticə etibarilə ümumən bütün türk xalqarının böyük faciəsi kimi qeyd
etməliyik.Yalnız onu demək kifayətdir ki, qurultayda nümayəndəlri iştirak edən
qaraçaylılar,

balkarlar,

Krım

tatarları

Stalin

dövründə

bütöv

xalq

olaraq

vətənlərindən,dədə-baba yurdlarından sürgün edildilər,didərgin düşdülər.Konkret
şəxsiyyətlərə gələndə isə qurultay iştirakçılarının böyük əksəriyyəti(vaxtında öz əcəliylə
ölüb canlarını qurtaranlardan başqa) repressiya qurbanı oldu.Elə Azərbaycan
nümayəndələrini xatırlayaq:stenoqarmda 17 Azərbaycan nümayəndəsinin adı var.
Vaxtında (! - A) dünyasını dəyişmiş Səmədağa Ağamalıoğlundan başqa Azərbaycan
nümayən-dələrinin hamısı(! A.) təkrar edirəm, istisnasız HAMISI 37-ci ilin Stalin
repressiyalarının qurbanı olublar. Güllələnən güllələnib,sürgün edilən sürgün edilib,hər
halda heç biri qayıtmayıb. Stenoqramdan adları bura köçürürəm: Ağazadə Fərhad,
Axundov Ruhulla, Qubaydulun Qaziz (Bakıda işləyən tatar alimi), Cəbiyev Həbib,
Zeynallı Hənəfi, Zifelt Simumyagi (Bakıda işləylən eston ədəbiyyatçı), Qasımov Pənah,
Quliyev Mustafa, Məmmədzadə Cabbar, Məmmədzadə Cəmil, Musabəyov Qəzənfər,
Pepinov Əhməd Cövdət, Sultanova Ayna, Sultanov Həmid, Xocayev Xalid Səyid,
Çobanzadə Bəkir, Əfəndyev Sultan Məcid. Allah hamısına rəhmət eləsin.

Stalin 39-cu ildə əvvəlcə azəbaycanlıların,sonra da SSRİ nin bütün başqa
müsəlman xalqlarının latın əlifbasından rus əlifbasına keçməsini qərara alanda hər hansı
müzakirədən,mübahisədən, diskussiyadan çəkinməyə bilərdi.
Müzakilər 1926-cı ildə Bakıda «İsmailiyyə» binasında başlamış 1937-ci ildə
NKVD zirzəmilərində tamamlanmışdı. «İslahatçıların» da, «latınçıların» da aqibəti eyni
olmuşdu.
Fevral-mart, 2006

DİN - MƏDƏNİYYƏTDİR
Dini məsələləri işıqlandıracaq bir qəzetin nəşrə başlamasını ürəkdən alqışlayır və
ona uğurlar diləyirəm. Din - cəmiyyətin çox mühüm bir mənəviyyat
Mənim üçün din hər şeydən əvvəl əxlaq və mədəniyyətdir. Əgər müxtəlif dini
konfessiyalar bir-birindən fərqlənirsə onların təsiriylə yaranmış sənət örnəkləri bütün
bəşəriyyətə məxsus olan sərvətdir. Paris Notr Dam kilsəsini seyr edərkən,Rafaelen
Sikstin Madonnasına, Mikalencelonun «Pyeta»sına(«Kədər»inə) heyranlıqla baxarkən,
İ.S.Baxın xorallarını dinləyərkən mən bu sənət möcüzələrinin dini qaynaqlardan
qidalandığını unudaraq onlardan ilk növbədə ilahi estetik zövq alıram. Eləcə də İslam
mədəniyyətinin yaratdığı incilər - Şeyx Nizaminin, Mövlana Cəlaləddin Ruminin,
Füzulinin poeziyası, muğamlar, Tac Mahal, Səmərqənd, Buxara, İsfəhan, Şiraz,
Naxçıvan memarlıq abidələri, İstanbul cameləri -bütün dünyaya məxsus olan
gözəlliklərdir.
Səmavi dinlər arasında İslam sonuncusu və ən tolerantlısıdır. Digər iki səmavi
dindən fərqli olaraq İslam o dinlərin peyğəmbərlərini də qəbul edir və onlara, o dinlərin
qudsal kitablarına hörmətlə yanaşır.Xristian dünyasında Məhəmməd, Əli,Həsən,Hüseyn
adlarına rast gəlməzsiniz,amma İslam dünyasında Həzrət Məhəmməddən öncəki
peyğəmbərlərin adları İbrahim,Süleyman,Musa,İsa və s. ən yayqın adlardır.
Dinin dövlətdən ayrılması - laiklik, sekulyarlıq, dünyəvilik - hər bir demokratik
quruluşun təməl prinsiplərindəndir. Allahsız, ateist quruluşlar diktaturaya yol açır və
Allahı inkar edən diktatorlar öz kultlarını insanların inanclarında, şüurlarında təsdiq
etməyə çalışırlar. Eyni zamanda teokratik quruluşlar da gec-tez totalitar bir sistemə
çevrilir, düşüncə azadlığının, fərqli fikir özgürlüyünün qəniminə çevrilirlər.
Bu gün cəmiyyətdə - istər mediada,istər ədəbiyyat və sənətdə,istərsə də insan
münasibətlərində,davranışında,həyat tərzində müəyyən aşınma,bayağılaşma müşahidə
olunduğu bir vaxtda dinimizin mənəvi dəyərləri -- sağlam ailə əlaqələri,qarşılıqlı böyükkiçik hörməti, əlitəmizlik, gözütoxluq,ehtiyacı olanlara yardım əlini uzatmaq kimi
dəyərlər,zənnimcə dinin bütün rituallarından daha vacibdir.

Dinə ən böyük zərbə onun fanatizm şəklinə salınmasıdır. Böyük sələflərimiz
Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə,Mirzə Ələkbər Sabir mənsub olduqları İslam dininə
yox,dini fanatizmə və fanatizmin törəməsi olan mövhumata,xurafata qarşı mübarizə
aparırdılar.
Uşaqlıqdan Allaha inanmışam və ömrümün sonuna qədər inanacam.Yaşa
dolduqca bu münasibətimi belə ümimiləşdirdim:
Allaha inanıram.
Dinə hörmət bəsləyirəm.
Fanatizmə,mövhumata,xurafata nifrət edirəm.
11 aprel 2009.
«Din və cəmiyyət» qəzetinin ilk nömrəsində dərc edilib

KAMANÇANIN SAFLAŞDIRAN NALƏSİ
«Gələcəyin qorunması, Qafqaz barış axtarışında» adlı kitab ATƏT-in
təşəbbüsüylə və İsveçrə,Almaniya,Avstriya,Norveç

və Lixtenştyen hökumətlərinin

sponsorluğu ilə rus,ingilis və alman dillərində nəşr edilmişdir. Kitabın təşəbbüskarları
və redaktorları ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə müvəkkili, 1980-1988-ci illərdə
Almaniya Bundestaqının deputatı olmuş Fraymut Duve və ATƏT-in Qafqaz üzrə şəxsi
təmsilçisi İsveçrə diplomatı Xaydi Talyavinidir. Nəşrin koordinatoru və tərtibçisi isə
mosvkalı tənqidçi Natalya İvanovadır.
Kitaba Qafqaz problemlərinə aid iyirmi altı yazı daxil edilmişdir. İstər Qafqaz
ölkələrində yaşayan qafqazlı müəlliflər, istərsə də başqaları bu bölgənin çətin taleyi
haqqında, indiki ağır vəziyyəti və gələcək perspektivləri barəsində mülahizələrini irəli
sürüb,bu gün gərginlik və konfliktlər içində yaşayan xalqların barış yollarını arayırlar.
Müəlliflər sırasında bir sıra tanınmış qələm sahibləri, o cümlədən Gürcüstandan Zazva
Abzianidze, Georgi Nicaradze, Ermənistandan Qrant Matevosyan, Ağası Ayvazyan,
Moskvadan Anatoli Pristavkin, Fazil İsgəndər, Nəfi Cusoytı, Çingiz Hüseynov vardır.
Kitabda Azərbaycandan Anarın «Kamançanın saflalaşdıran naləsi» və Məmməd
İsmayılın «Qafqaz necə olmalıdır» yazıları verilmişdir.
Tərtibçilər
Əvvəlcə bu yazının başlığına çıxarılmış və güman ki,çoxlarının adını
eşitmədikləri «kamança» sözü haqqında. Kamança Azərbaycanın milli simli-yaylı
musiqi alətidir,kamançada əsrlər boyu xalq musiqimiz azərbaycanlı və eləcə də erməni
çalğıçıları tərəfindən ifa olunub. Bu gün,nə yazıq ki, aralarında ədavət hökm sürən bu
iki xalqın ümumiyyətlə mədəniyyəti,musiqisi,məişəti və mətbəxində ortaq cəhətlər
çoxdur. Əslinə qalsa,bir-biri ilə ədavət edən xalqların özü deyil,bu qarşıdurma
kənardakı maraqlı qüvvələrin fəal,amma gözə görünməyən təhrikedici hərəkətlərinin
nəticəsidir.Bu

barədə,eləcə

də

kamança

barədə

danışmazdan

öncə,doğulub

yaşadığımız,çalışdığımız,qəmlənib sevindiyimiz, ümid bəslədiyimiz ötən əsrimizə
qıraqdan,qərəzsiz bir nəzərlə baxmaq istəyirəm.

Belə hesab edirəm ki, XX əsr miladi təqvimə görə 1901-ci ilin 1 yanvarında
deyil,1905-ci ildə Rusiyadakı,Uzaq və Yaxın Şərqdəki inqilabi hadisələrdən başlandı və
1991-ci ilin dekabrında Belovec meşəsində SSRİ-nin dağılması,

bütün dünyaya

meydan oxuyan sosialist düşərgəsinin tarixə qovuşması ilə sona yetdi. Məndə belə bir
təəssürat yaranıb ki,XX əsr sona çatsa da,XX1 əsr
hələ başlanmayıb. Yüzilliyin simasını formal tarixlər deyil, epoxial, cahanşümul
hadisələr müəyyən edir.
XX əsrin simasını inqilablar,çevrilişlər və müharibələr müəyyən etdi.Əlbəttə,daha
öncəki əsrlərdə də qanlı savaşlar,nəhəng inqilablar az olmayıb,lakin yola saldığımız
əsrin kataklizmləri qədər bütün

bəşəriyyətin taleyinə total təsir edən yüzillik

olmayıb.Fikrimcə,XX əsrdə iki deyil,üç dünya müharibəsi baş verib. 1914-1918-ci və
1939-1945-ci illərdə baş vermiş Birinci və İkinci cahan müharibələri misilsiz insan
itkiləri, maddi dağıntılar,bir neçə nəslin puç olmuş ümidləri ilə nəticələndi.
Hal-hazırda isə

artıq

yarım əsrdən

Koreya,Vyetnam,Laos,Kambodcadan

tutmuş

uzun
Kəşmir,

sürən

bir

müddət

Əfqanıstan,Yaxın

ərzində
Şərqdən

keçərək Afrika və Mərkəzi Amerika,son illərdə Qafqaz və Balkanlarda qanlı Üçüncü
dünya müharibəsi gedir. Fikrimcə ,bu da əvvəlki iki müharibə kimi tam haqda dünya
müharibəsi adlandırıla bilər.Yüz minlərlə insanın həlak olduğu,xalqların tarix boyu
formalaşmış dəyərlərinin, qarşılıqlı münasibətlərinin məhv edildiyi,fiziki və mənəvi
cəhətdən şikəst edilmiş nəsillərin arzu və istəklərinin yanlış siyasi prioritetlərə, düzgün
dərk edilməmiş milli və dövlət mənafelərinə qurban verilən qanlı qarşıdurmaları bəzi
siyasətçilər qeyri-sabitlik kimi qiymətləndirirlər. Bu isə real vəziyyətə həddən artıq
yumşaq ad verməkdir.
Həqiqi və uydurulmuş milli mənafelər -budur elan edilməmiş Üçüncü Dünya
müharibəsinin səbəbləri və motivləri.
Əgər XX əsrin iki dünya müharibəsində ölkələr və ya ölkə qrupları öz aralarında
savaşırdırlarsa,Üçüncü dünya davasında ölkələrin daxilindəki etnoslar bir-birinə qarşı
durur.Bu,ilk baxışda göründüyü kimi vətəndaş müharibəsi deyil,hər biri lokal xarakter
daşıyan,müəyyən bir ölkənin sərhədləri ilə hüdudlanan,lakin bütövlükdə dünya miqyaslı
bir yanğının məşum mənzərəsini təşkil edən sırf etnik toqquşmalardır.

Hər biri ayrıca,mustəqil

fəlakət olsa

da,müəyyən bir dövlətin sərhədləri

daxilində baş verən bu faciəli hadisələrin səbəbləri çox vaxt eyni olur. Əlbəttə ki,hər bir
ölkənin və hər bir konfliktin spesifik xüsusiyyətlərini və şəraitini nəzərə almaqla.
Bir çox hallarda əsl hərbə çevrilən bu qanlı toqquşmaların konseptual əsası ondan
ibarətdir ki,beynəlxalq qanunun iki əsas prinsipi -- bir tərəfdən ölkənin ərazi bütövlüyü
və sərhədlərinin toxunulmazlığı,digər tərəfdən bu ölkələrdə yaşayan milli azlıqların öz
müqəddəratını təyin etmək prinsiplərini - bir-birilə uyğunlaşdırmaq çətindir. Bu iki
prinsip,şübzəsiz, istər münaqişə baş verən bölgələrdə,istərsə də

ümumən dünyada

sabitliyin bərqərar olması üçün çox vacibdir. Hər hansı sərhəddə yenidən baxılması və
ya dəyişdirilməsi bir örnək kimi təkcə həmin ölkə üçün deyil,başqa dövlətlər üçün də
böyük təhlükə mənbəyidir.Belə təşəbbüslərin zəncirvari reaksiyası bütün dünyanı
partlada bilər.
Digər tərəfdən hər hansı böyük və ya kiçik xalqın öz mədəniy-yətini,dilini,iqtisadi
sistemini,mentalitetini qoruyub saxlamağa çalışması düzgün anlanılmalıdır.
Bu, həddən artıq mürəkkəb və ağrılı problemin mədəni, lakin, təəsüf ki,
reallıqdan hələ çox uzaq həlli hər iki prinsipmin uyğunlaşdırılmasındadır. Ölkənin ərazi
bütövlüyü qeydsiz-şərtsiz toxunulmaz qalmalıdır. Lakin bu vahid ölkədə milli azlıqların
tam mənasında mənəvi və maddi mövcudluğu, geniş özünüidarəetmə şəraitində öz
iqtisadiyyatinı,mədəniyyətini və dilini inkişaf etdirməsi üçün imkanlar yaradılmalıdır.
İnkişaf etmiş Avropa ölkələrinin, məsələn, elə tutalım İsveçrənin artıq çoxdan nail
olduqları bir ideal. Amma o da var ki, firavanlıq içində yaşayan Avropada da - Olster və
ya Basklar ölkəsində vaxtaşırı partlayış səsləri dünyanı sarsıdır.
Milli azlıqların kompakt yaşadıqları ölkələrdə ən geniş hüquqlara malik olmaq və
ən yüksək statuslu muxtariyyət qanunauyğun sayılır. Dağlıq Qarabağ üçün məhz bunu
təklif edən Azərbaycan hər dəfə rədd cavabı alır. Bu rədd cavabı artıq baş tutmuş faktın
«məntiqinə» və kənar qüvvələrin açıq ya gizli dəstəyinə arxalanır. Buraya onu da əlavə
edək ki, bütövlüklə qovulduqlarına qədər Ermənistan ərazisində yaşayan 200 min
azərbaycanlı hər hansı muxtariyyət formasını dilə belə gətirə bilmirdi..
O zamanki sovet rəhbərliyinin cinayətkarcasına laqeyd yanaşdığı Qarabağ
münaqişəsinin davamı kimi,sonralar Çeçenistan hadisələri başlandı.

Həm Rusiyanın,həm də Qərbin müəyyən dairələrinin üstünlük verdiyi

ikili

standartlar siyasəti problemi daha da dərinləşdirdi və istər Azərbaycanın, istərsə də
Ermənistanın ictimai şüurunda daha bir əlavə yeni problem yaratdı. Azərbaycan və
yəqin ki, Ermənistan cəmiyyətində heç nəyə baxmayaraq Rusiyaya xeyirxah münasibət
bəsləyən,onun tarixinə hörmətlə yanaşan, mədəniyyətinə heyranlığını gizlətməyən
adamlarla

Şimal

qonşusunun

mövqeyini

ikili

standartlar

siyasəti

kimi

qiymətlənldirənlər,bu dövlətdən mümkün qədər uzaqlaşmağı təklif edənlər arasında
qarşıdurma meydana çıxmaqdadır.
Əlimdə kifayət qədər dəlil və sübutların olmasına baxmayaraq,burada Qarabağ
münaqişəsinin qaynaq və səbəblərinə dair baxışlarımı daha artıq şərh etmək
istəmədim.Amma bu gün Azərbaycanın və düşünürəm ki,həm də Ermnistanın ən kəskin
və qanlı reallığı olan problemə toxunmaya da bilmərəm. Bir anlığa təsəvvürümə
gətirirəm ki, bu münaqişə, eləcə də Abxaziya, Osetiya və Çeçenistandakı münaqişələr
olmayaydı,qoca Qafqazımız necə bəxtəvər bir diyara, turizm, qonaqpərvərlik, firavanlıq
cənnətinə çevrilərdi. Buruda yaşayan bütün böyük və kiçik xalqların səmimi
mehribanlıq şəraitində, qonşu, yaxın ölkələrlə xeyirxah dostluq münasibətləri mühitində
çiçəklənən Qafqaz….Əvvəl-axır belə bir zaman gəlib çıxacaq. Arzum budur ki, bu
xoşbəxt gələcək çox da gecikməsin. Mənim sinnimdə olanlar - yaşı altmışı keçənlər öz
gözləri ilə bu xoş gələcəyi görüb ixtiyarlıq çağlarımızı belə bir dünyada yaşamaq
istəymi daha yaxşı başa düşər.
Mənim gələcək barədə ümmidlərim hər halda tarixi gerçəkliklərə

əsaslanır.

Böyük olsun ya kiçik -- heç bir müharidə qalib olmur.Əvvəla ona görə ki,qələbə olay
deyil, sürəcdir,yəni hadisə deyil prosesdir.1945-ci ilin mayında Sovet İttifaqı faşist
Almaniyasına, sentyabrında Yaponiyaya qalib gəldi.Bü zəfər - hadisə idi,proses,sürəc
isə ondan ibarətdir ki, otuz-qürx il sonra Almaniya və Yaponiya dünyanın ən inkişaf
etmiş ,əhalisi rifah içinlə yaşayan qabaqcıl ölkələridir,Sovet İttifqının varisi olan
müstəqil dövlətlər,o cümlədən ilk növbədə Rusiyanın özü isə ağır iqtisadi dürümda
çabalayır və Almaniyadan,Yaponiyadan yardım istəyir..Zəfəri kim çaldı - Sovet
İttifaqımı, Almaniyamı, Yaponiyamı?

İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, məğlub tərəf həmişə intiqam hissi ilə yaşayır və
bu da nəticəsi tam tərsinə ola biləcək yeni savaşın başlanmasına səbəb olur. Bununla
bərabər,demək

lazımdır

ki,məğlubiyyət

mütləq

qisasa

gətirib

çıxarmaya

da

bilər,qarşılıqlı anlaşma,qarşı tərəfi başa düşmək cəhdi daha vacibdir.
Avropa xalqları son iki böyük dünya müharibəsinin faciəli təcrübəsindən keçərək
belə bir qarşılıqlı anlaşma,sülh və əmin-amanlıq,müəyyən sahələrdə sağlam rəqabəti
istisna etməyən faydalı iqtisadi əməkdaşlıq şəraitində yaşamağı bacardılar. Ayrı-ayrı
istisnalar isə(yenə da Balkanları xatirlayaq) mövcud
Ümid edirəm ki,XX1 əsrdə --yeni minillikdə Asiya və Afrika qitələrinin bir çox
ölkələri bu nəhəng ərazinin müxtəlif bölgələrində hələ də davam edən Üçüncü Dünya
müharibəsinin acı təcrübəsindən keçərək Avropadakı tolerantlı,dözümlü birgəyaşama
formalarını mənimsəyəcəklər. Və nəyahət,dövlətlərin,irq və

millətlərin minillik

ənənələrinə - müharibə ənənələrinə son qoyulacaq.
XX əsrdə ilk dəfə kosmosa çıxan insan gələcək onilliklərdə kainatın dərinliklərinə
daha çox nüfuz edəcək,bu isə Yer kürrəsi sakinlərinin qaçılmaz olaraq Qalaktikanın
sirrləri və təhlükələri qarşısında birlik ,həmrəylik duyğularına,planetmizin çeşidli
ölkələr koleydoskopu kimi deyil,vahid ana torpaq kimi dərk olunmasına rəvac
verəcəkdir. Şüurlu varlığın hər hansı bir başqa formaları ilə rastlaşacağımız zaman,biz
milli və irqi mənsubiyyətimmizdən asılı olmayaraq başqa bir sivilizasiya qarşısında
həmcinsliyimizi dərk edəcəyik,bu da yad qüvvə ilə qarşıdurma zamanı hər bir xalqı
birləşdirdiyi kimi,bütün bəşəriyyəti birləşdirəcəkdir.Bütün kainatda tənhalığımız sübut
olunarsa,bu da bizi sonsuzluq qarşısında unikal dünyamız və onun kövrək,qısa ömrü
naminə aramızdakı bütün ziddiyyətləri unutmağa məcbur etməlidir.
Bu cümlələri yazarkən düşündüm ki,oxucu kosmosa dair mülahizələrimi
Qafqazdakı millətlərarası problemlərin həlli yollarını axtarışdan qaçmaq cəhdi kimi,
real bəlalarımızı Allahın olmasa da, « kosmik gəlmələrin» ixtiyarına buraxmaq istəyi
kimi başa düşə bilər. Əslində bu belə deyil. Sadəcə olaraq əminəm ki, elmin
tərəqqisi(bu isə dövrümüzdə xeyli dərəcədə kosmik kəşflərlə bağlıdır) dünyamızın
sakinlərini başqa ölçülərlə yaşamağa, düşüncə tərzini dəyişməyə vadar edəcəkdir.

Lakin ağrılı məsələlərin həllində elmdən də artıq mədəniyyətə böyük ümidlər
bəsləyirəm. Fantaziyam kimi qiymətləndirilsə də,mədəniyyətdən uzaq görünən bir çox
məsələlərin həllində ədəbiyyatın, incəsənətin, bütövlükdə mənəviyyatın fəal rolunu
görürəm.

Tamamilə

əminəm

ki,

bu

istiqamətdə

ədəbiyyat,müsiqi

siyasətin,

diplomatiyanın, hər növ silahların gördüyündən qat-qat artıq iş görə bilər. Xalqlar birbiri ilə top atəşlərinin dilində

danışmamalı, bir-birinin evinə tanklarla «qonaq»

getməməli, daima partlayışlar və terror aktları qorxusu altında yaşamamalı, uşaqlıqdan
qəddarlığa

və

zorakılığa

alışmış,nifrət

hissləri

ilə

zəhərlənmiş

nəsillər

yetişdirilməməlidir.
Qəddarlıq, nifrət və qisasçılıq emosional hallardısa,axı insana xas olan başqa
duyğular da var -dinc,xoş keçmişə nostalji hissləri,keçmişdəki dostluq ünsiyyətiylə
bağlı işıqlı xatirələr, nəhayət birgə yaşanmış repressiya illəri, iqtisadi çətinliklər,
azadlıqdan məhrumluq və azadlıq həsrəti,itgilərimiz barədə ümimi yaddaşımız var
axı…
Sözümün sonunda kamançaya qayıdaraq nə üçün bu sözü yazımın başlığına
çıxardığımı izah etmək istəyirəm.
Ədəbiyyatımızın klassiki Cəlil Məmmədquluzadənin «Kamança» adlı birpərdəli
pyesi var. Əsərdə XX əsrin əvvəllərində indiki qlobal miqyasda olmasa da,baş vermiş
erməni-azərbaycan toqquşmalarından bəhs edilir.
Dağlarda silahlı azərbaycanlılar dəstəsi…Birdən kimsə bir dağ kəndindən
başqasına gedən qoca kişini görür. Sən demə, bu, ətrafda hamının tanıdığı gözəl
kamança ifaçısı olan bir erməni imiş. Onu tutub gətirirlər və kimsə o saat öldürməyi
təklif edir. Azərbaycanlıları qəddarlıqda ittiham etməyə tələsməyin. Mətndən məlum
olur ki,dəstədəkilərin hamısının yaxınlarını, ailə üzvlərini,qohumlarını, dostlarını qarşı
tərəf qətlə yetirib. Doğrudur, qoca kamançaçalanın bir günahı yoxdur,amma axı o məhv
edilən azərbaycanlıların da heç bir təqsiri olmayıb.
Dəstənin başçsı,bütün ailəsi məhv edilmiş sərt təbiətli adam qətl hökmünün
yerinə yetirilməsində xüsusiylə israr edir.
Öldürmək qərarı qəbul edilən zaman kiminsə yadına düşür ki,həmin qoca çox
gözəl kamança çalandır. Qoca toydan gəldiyinə görə kamançası yanında imiş və ona

ölümündən qabaq sonuncu dəfə kamança çalmaq imkanı verilir. Ölümdən yaxa qurtara
bilməyəcəyini başa düşən qoca xahiş edir ki,ondan sonra kamançasını oğluna versinlər.
…Və çalmağa başlayır…Kamançanın insan naləsini xatırladan kədərli səsi boş,
kimsəsiz dağlara yayılıb amansızlaşmış insanların ürəklərini lərzəyə salır.Dəstənin
başçısı qocaya əmr edir ki, kamançasını da götürüb rədd olub getsin. Kamança
çalındıqca ötən günlər bir-bir yadına düşürmüş.
Zəhmli-zabitəli dəstə başçısı savaşın olmadığı dinc zamanları,insanların birbiriylə sevinc və kədərlərini bölüşdükləri, toylarda görüşdükləri zamanları xatırlayır,o
zamanlar araya nifrətdən hasar çəkilməmişdi, qan tökülməmişdi, qəlblərdə intiqam
hissi kükrəmirdi. Dərdin, həsrətin qarışığı içində qovrulan dəstə başçısı təbiətinə xas
olmayan bir tərzdə- çıxıb getməsən səni də öldürəcəm, özümü də-deyir.
Qarabağ bəlasının qanlı təfərrüatı barədə yeni-yeni məlumatlar aldığım zamanlar
heç vaxt ümidimi itirməmişəm ki, bir gün ermənilər də, azərbaycanlılar da kamançanın
səsinə, onun kədərli musiqisinə,fəryadına qulaq asacaq və bir-birinin ağrı və
iztirablarını başa düşməyə qadir olacaqlar.
Kamançanın kövrək naləsi bir gün mütləq topların,silahların gurultusunu
batıracaq.
Axı hər xalqın elə bir musiqi aləti var ki,daşa dönmüş qəlbələri belə riqqətə gətirə
bilir. Bu alət kamança da ola bilər, Çexovun «Rotşild skripkası» da…
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ÖMRÜMÜN «QOBUSTAN» İLLƏRİ
«Qobustan» - mənim gəncliyimdir, bizim nəslin gəncliyidir. Düz otuz il bundan
əvvəl - 1968-ci ilin payızında bu toplunun baş redaktoru təyin olunanda otuz
yaşındaydım və yeddi nəfərdən ibarət olan redaksiyamızın əməkdaşları (məsul katib, iki
şöbə müdiri, rəssam, texniki redaktor, makinaçı) - hamısı məndən cavan idilər.
Müəlliflərimizin də böyük qismi gənclər idi.
«Qobustan» ədəbiyyatımızda, sənətimizdə «60-cılar» adlanan və mədəniyyət
tariximizdə silinməz izlər salan bir nəslin səsi idi, onun ruhunun, dünyagörüşünün və
dünyaduyumunun, düşüncələrinin, estetik zövq və meyarlarının ifadəsi idi. O nəslin, o
dövrün ümidlərini və fərəhlərini, aldanışlarını və xəyal qırıqlığını yaşayır və öz
səhifələrində əks etdirirdi.
Toplu ilk nömrəsindən

oxucuların marağını və sevgisini, bədxahların

qısqanclığını və kinini qazandı. (Təbii ki, bu sonuncular da oxucular idi, oxuyurdular
«Qobustan»ı, amma pis gözlə, qurdalayıb bir şey tapmaq məqsədiylə oxuyurdular). Hər
halda topluya biganə qalanlar yoxdu. Məlumat alırdıq ki, bəzən toplunu köşklərdə
piştaxtanın altından artıq qiymətə satırlar.
Bu oxucu marağının səbəbi nəydi? Materialların oxunaqlı şəkildə, o vaxtlar
yalnız «Qobustan»a məxsus bir dillə və üslubla, çeşidli formalar, biçimlər, rubrikalar
şəklində təqdim olunması, rəngli şəkillərin və kağızın yüksək keyfiyyətli olması diqqəti
çəkirdisə, bu işin yanız zahiri cəhəti idi. Daha vacib, daha önəmli məsələ topluda gedən
yazıların məzmunu və daha geniş anlamda «Qobustan»ın ümumi ruhu, məramı,
mövqeyi idi.
«Qobustan» incəsənət toplusu dərc etdiyi müxtəlif səpgili yazılarla göstərmək
istəyirdi ki, ən yeni, mütərəqqi, irəlici sənət yönlərinin, təmayüllərinin təbliği,
dəstəklənməsi heç də keçmiş irsimizdən qopmaq, köklərimizi danmaq, onlara etinasız
yanaşmaq deyil. «Qobustan» öz yazılarıyla sübut edirdi ki, xalqımızın neçə min illik
mədəni sərvətinə ehtiram, milli yaradıcılıq ənənələrinə diqqət və sayğı heç də
inkişafımızın qarşısını almamalıdır, yeni axtarışlara, eksperimentçiliyə, çağdaş dünyayla

ayaqlaşmağa əngəl törətməməlidir. «Qobustan» həm Keçmişimizə sadiq idi, həm də
Gələcəyimizə.
Toplu Azərbaycan incəsənətinin bütün sahələrini işıqlandırırdı, amma eyni
zamanda onun qapıları bütün dünyanın- Qərbin də, Şərqin də, Şimalın da, Cənubun da
sənət xəzinəsinə açıq idi. İlk nömrəmizin üz qabığında Qobustan qaya rəsmlərinin şəkli
verilmişdi, sonrakı saylarımızı Orta əsr Azərbaycan miniatürləri, xalçalarımız, «Molla
Nəsrəddin» karikatürləri, Səttar Bəhlulzadənin, Cavad Mircavadovun, Mikayıl
Abdullayevin, Tahir Salahovun, Toğrul Nərimanbəyovun, Rasim Babayevin tablolarıyla
bərabər, Orta əsr İtaliya İntibah rəssamlarının, fransız impressionistlərinin, Behzadın və
Matissin şəkilləri, yapon qravürləri və Pikassonun qrafik «Göyərçini» bəzəyirdi.
«Qobustan» dünyaya açılan Azərbaycan pəncərəsiydi. Əbubəkr Əcəmi Naxçıvani
və Sultan Məhəmməd, Üzeyir Hacıbəyov və Bülbül, Abbas Mirzə Şərifzadə və Fatma
Muxtarova, Rəşid Behbudov və Niyazi «Qobustan» səhifələrində Çarli Çaplin və
Rabindranat Taqorla, Şostakoviç və Karbüzye ilə, Fellini və Meyerholdla, Brext və
Kurasavayla, Mey Lan Fan və Salvador Daliylə, Qarsia Lorka və Dieqo Rivyeroyla,
Çurlenis və Pirosmaniylə görüşürdülər. «Qobustan»ının birləşmiş (iki nömrə bir sayda)
özəl nömrələri XX əsr dünya sənətinə, Asiya və Afrika ölkələrinin mədəni irsinə,
keçmiş SSRİ xalqlarının bədii yaradıcılığına həsr olunurdu.
O dövrün məhdud ideoloji çərçivələri içində «Qobustan» Azərbaycanda, bəlkə də
bütün Sovet İttifaqında Türkiyənin keçmiş və müasir sənəti haqqında ən çox materiallar
verən bir nəşr idi. Türkiyədən başqa ümumən Türk dünyasının sənət sərvətləri haqqında
yazılar, şəkillər dərc edilirdi. Əlbəttə, o vaxtlar «Türk dünyası» ifadəsi işlənə bilməzdi,
amma Qazax rəssamı, Özbəkistanın memarlıq abidələri, Qırğız kinosu, Türkmənistan
xalçaları, Tatar musiqisi, Tuva heykəlləri, haqqında türlü materiallar bütün Türk
dünyasının keçmiş və çağdaş sənətini ehtiva edirdi. «Qobustan»a verilən pantürkizm,
türkçülük «ittihamlarının» bir səbəbi də məhz bu idi.
Toplumuz heç vaxt Güney Azərbaycan mövzusunu da unutmurdu. Cənubi
Azərbaycanın memarlıq abidələri, xalq yaradıcılığı, xalça örnəkləri, müğənniləri,
ifaçıları, rəssamları haqqında materiallar toplunun demək olar ki, bütün saylarında yer
alıb. Bir nömrəmiz isə Güney və Qüzey Azərbaycan sənətinin paralel şəkildə təqdiminə

həsr edilib. Yəni hər səhifənin yuxarı hissəsində Şimali, aşağı hissəsində Cənubi
Azərbaycan sənətinə aid yazılar, şəkillər verilib və bu səhifələrin iki hissəsini ayıran
nazik xətt Araz çayı kimi keçilməz sərhəd deyil - mətnlər, şeirlər, rəsmlər bir-birini
tamamlayır, bir-birinə əlavələr edir, küll halında bütöv və bölünməz milli
mədəniyyətimizi nümayiş etdirir.
«Qobustan» daha bir cəhətiylə də oxucuların diqqətini çəkirdi. Səhifələrində
sənətin sıravi adamlarına, ya adları tamamilə unudulmuş, yaxud da müəyyən xidmətləri
olan, amma yada düşməyən adi sənət işçiləriylə söhbətlər, onların barəsində yazılar
verirdi.
Unudulmuş, yaxud adları o dövrdə yasaq edilmiş şəxslər sırasında Azərbaycan
Demokratik Respublikası zamanı fəaliyyət göstərmiş adamlar da vardı. Onlar siyasət
adamları, deməli Sovet Quruluşunun düşmənləri sayılırdısa da, biz həmin adamların
incəsənətlə bağlı fəaliyyətinə əsaslanaraq məlumat xarakterli yazılar verirdik. Bu
rubrikanın yaranmasında həmin yazıların daimi müəllifi, memar və araşdırıcı Mövsüm
Əliyevin xidmətini qeyd etməyə bilmərəm. «Qobustan»da yazıları dərc edilmiş
müəlliflər sırasında mədəniyyət tariximizin tanınmış simaları var: Qara Qarayev və
Fikrət Əmirov, xalçaçı Lətif Kərimov, teatrşünas Cəfər Cəfərov, memarlıq tarixçisi
Əbdülvahab Salamzadə, sənətşünas Kərim Kərimov, alim-geoloq Xudu Məmmədov,
filosof Cahangir Əfəndiyev…
Rəssam Elçin, sənətşünas Rasim Əfəndi, memarlıq tarixçiləri Cəfər Qiyasi, Şamil
Fətullayev, yazıçı-publisistlər Rafael Hüseynov, Vaqif Əlixanlı, filosof Rəhman
Bədəlov toplunun fəal müəlliflərindən idilər.
«Qobustan»da ilk gündən və bir qədər sonradan fəaliyyət göstərən əməkdaşları mərhum Vidadi Paşayevi, itkin düşmüş Yusif Əliyevi bu gün İstanbulda olan, türk
mətbuatında «Qobustan» ruhunu yaşadan Tofiq Abdin Məhərrəmoğlunu, indi «Oğuz
eli» qəzetini redaktə edən Azər Abdullanı, məsul katib Sərvər Məmmədzadəni,
toplunun rəssamları Ramiz Yanbulatovu və Qəyyuru, fotoqraf Tofiq Xanməmmədovu,
Esmira xanımı, makinaçı Mayanı minnətdarlıqla anır, birlikdə çalışdığımız günləri xoş
hisslərlə xatırlayır, ölənlərə rəhmət deyir, qalanlara uzun ömür diləyirəm.

Bu gün «Qobustan»ın indiki baş redaktoru, gözəl şairimiz və mənim etibarlı
dostum Fikrət Qocanın təklifiylə «Qobustan»ın bu özəl yubiley nömrəsinə Son söz
yazarkən o vaxtkı dövr üçün - bütün çətinlikləri, sıxıntıları, haqsızlıqları, dözülməz
mənəvi təzyiqlərinə baxmayaraq - qəribsəyirəm, gəncliyimin «Qobustan» günləri üçün
nostalji hissləri duyuram. Bu da təbiidir, çünki gənclik hansı şəraitdə və mühitdə
keçməsindən asılı olmayaraq ömrün ən işıqlı, ən ümidli çağıdır - axı hər şey hələ
irəlidədir. Qəlbinə, zehninə

hakim olan duyğu-fikir də Gələcəyə ümiddir - Azad,

Ədalətli, Firavan, hürr düşüncəli, sərbəst davranışlı Gələcəyə ümid. İndi - XX əsrin
qurtara-qurtarında, bizim nəsil üçün hər şey irəlidə yox, geridədir. Odur ki, tez-tez
keçmişə boylanır, yaşanılmış ömrün mənasını da, mayasını da, tarixdə yerimizi də
keçmişdə axtarırıq.
1964-cü ildə Moskvada Ali ssenari kurslarını bitirdikdən sonra üç il Bakıda,
radioda əvvəl Uşaq şöbəsinin, sonra İncəsənət şöbəsinin müdiri kimi çalışdım. 67-ci ildə
ilk ssenarim üzrə lentə alınan «Torpaq, Dəniz, Od, Səma» filminin çəkilişində iştirak
etdiyimçün Radiodan çıxdım, film bitdikdən sonra isə bir il işləmədim. 1968-ci ilin
yayında Buzovna bağında götür-qoy edirdim ki, payızda hara işə düzəlməyə təşəbbüs
göstərim. Belə günlərin birində şəhərdən bağa qayıdan Ənvər Məmmədxanlı mənə dedi
ki, Cəfər səni ministr eləmək istəyir. Atamın və Ənvərin yaxın dostu, universitetdə
mənim müəllimim və diplom işimin rəhbəri olmuş Cəfər Cəfərov o vaxt Mərkəzi
Komitənin ideoloji katibi vəzifəsinə təzəcə seçilmişdi. Bu sözləri də Ənvərlə görüşü
zamanı deyib və məni yanına dəvət edib.
Səhərisi Bakıya gəldim, Cəfər müəllimə telefon etdim, görüşdük və məlum oldu
ki, məni nazir yox, Kinematoqrafiya Komitəsi sədrinin müavini təyin etmək istəyir.
Tamamilə səmimi etiraf edirəm ki, bu təklifə çox da sevinmədim. Mənimçün ən kiçik
işdə belə sərbəst işləmək, hər hansı böyük vəzifəli müavin olmaqdan üstündür. Nə yaxşı
ki, Cəfər müəllimin bu fikri nə ondan, nə də məndən asılı olmayan səbəblərə görə baş
tutmadı.
Ancaq elə həmin görüşdə Cəfər Cəfərov mənə başqa bir niyyətini də söylədi.
Dedi ki, vaxtilə Mehdi Məmmədovun redaktorluğu ilə «Azərbaycan incəsənəti» adlı
almanax çıxıb. Cəmisi üç nömrəsi çıxıb, sonra qapanıb. Həmin almanaxı bərpa eləmək

istəyir və Mehdi müəllimin teatrda çox məşğul olduğunu nəzərə alaraq baş redaktorluğu
mənə təklif edir. Bu təklifi böyük həvəslə və sevinclə qəbul etdim və 19 il - 1968-ci ilin
sentyabrından 1987-ci ilin iyununa qədər - incəsənət almanaxının baş redaktoru işlədim.
Dəqiqləşdirirəm: incəsənət almanaxının yox, incəsənət toplusunun. Həm də bu toplu
Mərkəzi Komitə bürosunun qərarında «Azərbaycan incəsənəti» nəşrinin bərpası kimi
qeydə alınmışdısa da, mən onu «Qobustan» adlandırmağı təklif etdim. Cəfər müəllimə
fikrimi izah etdim: «Azərbaycan incəsənəti» çox yıpranmış, rəsmi, protokol xarakterli
addır, jurnal adı kimi cəlbedici deyil. Tarixi Qobustan sənətin bir sıra növlərini - təsviri
sənət (qaya rəsmləri), musiqi (qaval-daş), rəqs (Yallını xatırladan şəkillər) əks etdirən
yerdir. Müxtəlif sənət sahələrini işıqlandıracaq bir toplunun «Qobustan» adlanması həm
bu baxımdan, həm Qobustanın özünün daha geniş tanıdılması baxımından, həm də
orijinal jurnal adı kimi daha münasibdir. Cəfər müəllim də o vaxt Mərkəzi Komitənin
şöbə müdiri işləyən Teymur Əliyev də bu mülahizələri qəbul etdilər və partiya qaydaqanunlarında görünməmiş bir iş baş verdi: Büronun əvvəlki qərarı dəyişdirildi,
«Azərbaycan incəsənəti» almanaxı əvəzinə «Qobustan»ın nəşri haqqında sənəd qəbul
olundu. Almanaxın toplu adlandırılmasını isə özümüz - qərarsız-filansız etdik.
Dərhal bu ada etirazlar meydana çıxdı. Elə Mərkəzi Komitənin məsul işçilərindən
biri: «Qobustan» niyə? - deyə təəccübləndi - Qobustan deyəndə dəvələr yada düşür. Dəvələr niyə? - deyə indi də mən təəccübləndim. Demə məsul yoldaşın
Qobustan qaya rəsmlərindən xəbəri yoxmuş. Haradasa Qobustan ərazisində
dəvəçilik sovxozu olduğunu bilirmiş.
Beləliklə, «Qobustan»la bağlı mübahisələr hələ toplu çıxmamışdan, elə onun
adından başlamışdı. Görkəmli sənətkarımız, xalçaçılıq sahəsində mötəbər mütəxəssis,
sonralar «Qobustan»-ın redaksiya üzvü və fəal müəlliflərindən biri mərhum Lətif
Kərimov da bu ada etiraz edir, «o yerin adı Qobustan yox, Qəbristandır» - deyirdi. - Hər
halda oranı hamı Qobustan kimi tanıyır - dedim. Toplunun adını da «Qobustan» qoyaq,
amma elə ilk nömrədə, Lətif müəllim, Sizin «Qobustan, yaxud Qəbiristan» haqqında
mülahizələrinizi də dərc edək. Razılaşdı. Birinci nömrəyə çatdırmadı, amma sonrakı
saylardan birində Lətif müəllimin «Qobustan, yaxud Qəbiristan» adlı məqaləsini çap
etdik. Beləliklə «Qobustan»ın elə ilk nömrələrindən əsas prinsiplərinin birini də

nümayiş etdirdik - sərbəst fikir söyləmək üçün, hətta redaksiyanın mövqeyinə uyğun
olmayan, zidd olan mülahizələr irəli sürmək üçün toplu öz səhifələrində yer ayıracaq.
Dediyim kimi başı bəlalı «Qobustan»la bağlı söz-söhbətlər toplunun hələ ilk sayı
işıq üzü görməmişdən başlamışdı. «Qobustan» adından başqa «toplu» sözü də
mübahisələr doğururdu. Əcnəbi «almanax» yaxud «Məcmuə» kəlmələri heç kəsi
narahat etmirdisə, «toplu»nu türk dilindən (?!) alınma söz kimi qəbul edirdilər və bunun
yaman nigarançılığını çəkirdilər. Türk sözü! Bu irad, xüsusilə Azərbaycanda o dövrün
və o sistemin anlayışlarına görə ən ağır siyasi ittihama bərabərdi. Azərbaycan
lüğətlərinə istinadən «toplu» sözünün Azərbaycan (guya ki. Azərbaycan türk deyil!)
kəlməsi olduğu barədə izahat verməli olurduq.
İş ondaydı ki, Azərbaycan dili lüğətlərinə daxil olan, amma çox istifadə
edilməyən, az qala unudulmuş sözləri məhz «Qobustan» səhifələrində görəndə bunları
«türk dilinin» (oxu:Türkiyə türkcəsinin) təsiri kimi qələmə verirdilər. Məsələn
müvəffəqiyyət əvəzinə daha çox uğur, nümunə əvəzinə örnək, müqəddimə əvəzinə ön
söz, əsr əvəzinə yüz il, əlaqədar əvəzinə bağlı yozum işlədəndə bunu «pantürkizm»
əlamətləri kimi qiymətləndirirdilər. «Qobustan» haqqında şeytançılıq edən «qeyrətli
donosbazlarımızın» xəbərdarlıqları əsasında Mərkəzi Komitənin ikinci katibi Kozlov
Cəfər Cəfərovdan soruşurdu: Doğrudurmu ki, «Qobustan» türk dilində çıxır? (Bu günün
gənc oxucularına bir daha izah edirəm ki, o dövrdə «türkcə» anlayışı yalnız «Türkiyə
türkcəsinə» şamil edilirdi və Azərbaycanda «türkcə» jurnal çıxarmaq azı Türkiyəyə və
dünya imperializminə xidmət kimi ciddi siyasi suç sayılırdı.)
Yenə də izahat verməli olurduq ki, məsələn «təfsir etmək» əvəzinə «yozmaq»
kəlməsini (rejissor yozması, rejissor yozumu) işlətməyin Türkiyə türkcəsinə,
pantürkizmə və dünya imperializminə heç bir dəxli yoxdur. İzah etməli olurduq ki,
«Qobustan» incəsənətə aid nəşrdir, incəsənətin bəzi növləri (məsələn kino, balet, dəzgah
rəsmi) sənətimizə yeni gəlib, odur ki min illik xalçaçılıq, muğam, şeir sahələrinə aid
yüzlərcə istilahımız olduğu halda simfonik musiqi, yağlı boya, heykəltəraşlığa aid
terminlərimiz yox dərəcəsindədir. Onları yaratmalıyıq. Tutalım yağlı boya sənətində
«mazok» mənasında «yaxmaq» felindən «yaxı» sözünü işlədə bilərik. Heykəltəraşlıqda
taxta heykəli yonmaq, kipsi isə yapmaq olar. Və bu «yapmaq» kəlməsindən Türkiyə

türkcəsindəki «yapmağa» görə ürkmək lazım deyil. Bizdə də çörəyi təndirə «yapırlar».
Biz də «nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım» deyirik. Gizlətmirəm ki, bəzən
Türkiyə türkcəsindən də uğurlu sözləri alırdıq - məsələn indi hamının işlətdiyi
«çağdaş», «önəmli», «öncə» kəlmələri ilk dəfə «Qobustan» səhifələrində yer aldı.
Ancaq Türkiyə türkcəsindən yalnız Azərbaycan dilinə tam uyğun olan sözləri
götürürdük.
«ÇAĞ» da (Axşam çağı, bahar çağı), «daş» da «yolDAŞ, vətənDAŞ, sirDAŞ)
hər bir Azəriyə aydındır. Onların məntiqi birləşməsindən əmələ gələn doğma «Çağdaş»
sözü nədən ərəb kəlməsini - «müasiri» əvəz etməsin?Amma ayrı fikirdə olanlar da
vardı.Xalq şairi Nəbi Xəzri «Kommunist» qəzetində «Qobustan»ın dilinə irad tutan
məqaləsində yazırdı ki, doğma (!-A.) «müasir» sözümüz ola-ola niyə yabançı(!-A.)
«çağdaş» sözünü işlətməliyik?
İşlətdiyimiz yeni sözlərin əksəriyyətini isə Azəri türkcəsinin öz daxili ehtiyatları,
qanunları və məntiqi əsasında yaradırdıq. «Dünyagörüşü», «dünyabaxışı» işlədilirsə
nəyə görə «dünyaduyumu» işlənə bilməz? Mən

başa düşürəm ki,ağır ərəb sözü

«fövqəladənin» məna tutumunu «görünməmiş», «inanılmaz» kəlmələri tamamilə ehtiva
etmir. Amma fövqəladənin yerinə «inanılmaz», «görünməmiş» işlənərsə get-gedə bu
sözlərin məna tutumu da genişlənər.İndi bu qəbildən olan neçə-neçə söz ən geniş
şəkildə dilimizə daxil olmuş və tamamilə təbii səslənir. Yəqin çoxları heç fərqinə varmır
ki, hazırda hər kəs tərəfindən çox adi bir söz kimi qavranılan «danılmaz» kəlməsini ilk
dəfə «Qobustan»da - «inkar edilməz» tərkibinin yerinə işlətməyə başladıq. «Danılmaz»
kəlməsində olduğu kimi başqa yeni sözləri də yaradarkən dilimizin qanunlarına riayət
edirdik,Məsələn,mən ağır tələffüz edilən «nailiyyət» sözünün yerinə «çatım» (çatmaq
felindən) işlədirdim.Bu da dilimizin özəlliklərinə tamamilə uyüğun idi - xalçanı
yatımına görə sığallayarlar. «Bir atım barıtı varmış»- deyirlər.Atmaqdan atım,yatmaqdan -yatım varsa,nədən çatmaqdan çatım ola bilməz?Bir dəfə balaca qızım
Cünellə bulvarda gəzərkən uşaqların dalaşdığını gördük.Günel: -Onlar nə edir?-deyə
soruşdu - Bir-birinə sataşırlar dedim. -Onlar sataşqandırlar? Dörd-beş yaşlı qız özü də
bilmədən dilimizin qanunlarına tam uyuğun olan yeni bir söz işlətmişdi. Dalaşmaq dalaşqan, çalışmaq -çalışqan, sataşmaq - sataşqan…

Dil problemlərimiz üzərində belə ətraflı dayanmağımızın səbəbi odur ki,
«Qobustan»a hücumların böyük qismi məhz dil özəlliklərimizlə (özəllik sözünün özü də
«Qobustan»dan gəlir) bağlı idi. Hələ 1969-cu ildə «Qobustan»ın birinci nömrəsi
çıxmamışdan toplunun ilk məsul katibi, birinci və ikinci saylarımızın yaranmasında
qeydədəyər xidmətləri olmuş mərhum Vidadi Paşayevin (az sonra o gənclik
nəşriyyatına baş redaktor vəzifəsinə getdi) «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində bir
yazısı çıxmışdı. Çapda olan ilk nömrəmiz haqqında məlumat verən Vidadi
toplumuzdakı qulaq vərdiş etməmiş sözlərdən bəzilərini də işlətmişdi. Bu yazı böyük
qalmaqala səbəb oldu.
Əlbəttə, «Qobustan»a hücumlar yalnız onun dili ilə deyil (dili ən tez gözə çarpan
cəhət olsa da) daha çox məzmunuyla bağlı idi. O vaxt Nəriman Nərimanov haqqında
film çəkilirdi və filmin ssenari müəllifi, görkəmli nasirimiz İsa Hüseynov «Qobustan»a
verdiyi müsahibəsində gənclərimizi «nərimanlaşmağa» çağırırdı.
Buna görə nə mərəkə qopdu, İlahi? «Necə yəni «nərimanlaşmaq»? Bəs Lenin,
partiya? Məsələ yoğunuyub Sov. İKP MK katibi Kapitonova qədər çıxmışdı. İş ondadır
ki, o vaxt SSRİ ərazisində nəşr olunan hər bir dövri mətbuat orqanı, istisnasız, Sov. İKP
MK-da təsdiq olunmalıidi.»Qobustan» isə bu reestrdə yoxdu, rəsmi təsdiq olunmamışdı,
almanax kimi (yəni kitab statusunda) nəşr olunurdu. Halbuki kitabın (ya almanaxın)
daimi ştatlı işçiləri ola bilməz. Odur ki, «Qobustan» haqqında verilən siyasi danoslar
Moskvaya ümumən bu nəşr haqqında Bakı qarşısında məsələ qaldırmağa imkan verirdi.
Gizli danoslara mətbuat səhifələrindəki böhtan və bədxahlıqla dopdolu yazılar da əlavə
olunurdu. Həm də bu yazıların məhz Azərbaycan KP MK orqanları «Kommunist»
qəzeti,

«Azərbaycan

kommunisti»

jurnalı,

«Kirpi»

jurnalında

dərc

edilməsi

«Qobustan»a qarşı Partiyanın mövqeyi kimi qavranılırdı. Odur ki, ayıq-sayıq Qlavlit
«Qobustan»ın hər nömrəsinə zərrəbinlə baxırdı, ən aşağı vəzifəli senzorda «ilişən»
material daha yuxarı vəzifəli məmurlara, oradan Mərkəzi Komitəyə ötürülürdü və son
nəticədə ideoloji katibə çatdırılırdı. İdeoloji katib isə artıq Cəfər Cəfərov deyildi və
onun yerini tutmuş adam əvvəlcədən «Qobustan»a şübhəylə yanaşmağa başladı və
sonacan (işdən çıxarılanacan) şübhəli qaldı. Hələ onu demirəm ki, Qlavlitin çıxardığı
hər material DTK-ya da göndərilirmiş. (Bu yalnız indiki zamanlarda, keçmiş DTK-nın

sabiq əməkdaşlarının mətbu yazılarından bilindi). DTK «Qobustan» işçilərini ayrıayrılıqda çağırır, əməkdaşlıq etməyi təklif edir, redaksiyada nələr olduğu, nə söhbətlər
aparıldığı, kimlərin gəlib getdiyi, Anarın kimlərlə oturub durduğu haqqında məlumat
almaq istəyirmişlər. Bu da mənə qarşı namərdlik etməyən iş yoldaşlarımın indiki
etiraflarından məlum oldu. Əlbəttə, mən o zamanlar da «Qobustan»a hücumların
pərdəarxası qaynaqları olduğunu güman edirdim, ancaq bunların faktik təsdiqi Sovet
İttifaqının da, onun nəzarət və cəza orqanlarının da dağıldığından sonra bütün aşkarlığı
ilə meydana çıxdı. Və bir sıra çıxışlarında, o cümlədən Azərbaycan yazıçılarının X
qurultayındakı parlaq nitqində hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyev bu məsələyə tam
aydınlıq

gətirdi. Prezident həm «Qobustan»ın

milli şüurumuzun oyanışında

xidmətlərindən, həm də o illərdə toplu haqqında necə pis, mənfi fikirlər təlqin etmək
təşəbbüsləri barəsində tam səmimiyyətlə söz açdı. Mən o vaxtlar da güman edirdim,
indi isə dəqiq bilirəm ki, «Qobustan»ın bağlanması üçün Azərbaycanın rəhbərliyinə
həm Moskvadan, həm də öz içimizdən nə qədər təzyiqlər edilib. «Qobustan»ın bir
nömrəsində Qubad Qasımovun Üzeyir Hacıbəyli haqqında xatirələrini vermək
istəyirdik. Yazının bir yerində Üzeyir bəyin də iştirak etdiyi qonaqlığın iştirakçıları
sırasında Əlibəy Hüseynzadənin də adı çəkilmişdi və yalnız buna görə materialın dərc
olunmasına icazə verilmədi. Mənə: «Qobustan»da yenə pantürkstlərin təbliğiylə məşğul
olursunuz» - ittihamı verildi. Belə ittihamlarla toplunu bağlamaq da, redaktorunu
cəzalandırmaq da çox asan məsələ idi.
Ancaq «Qobustan»ı da, onun redaktorunu da çox bəlalardan, o cümlədən öz əli
altında işləyən partiya məmurlarından qoruyan MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev idi.
Millətçilikdə, türkçülükdə, pantürkizmdə ittiham edilmək ciddi və təhlükəli
məsələ idisə bu sayaq ittiham olunanların partiya lideri tərəfindən cəzalandırılmaması
onun özü üçün daha artıq təhlükə və risq idi. O vaxtkı çıxışlarının birində Heydər
Əliyev «Qobustan»ı tənqid etmişdi, amma mənim üçün o vaxt da aydın idi, indi açılmış
yeni faktların işığında daha da aydındır ki, bu qoruyucu tənqid idi. «Qobustan»ı nəinki
saxlamağa, hətta möhkəmləndirməyə yönəlmiş tənqid idi. Doğrudan da bu çıxışdan
dərhal sonra «Qobustan» Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı kimi təsdiq olundu,
redaksiyaya Aktyor evində yer və əlavə ştatlar verildi, toplunun vaxtı-vaxtında çıxması

təmin olundu. Xoşbəxtlikdən o zamanlar Heydər Əliyev «Qobustan» haqqında verilən
danoslara deyil, toplunun özünə diqqət edirmiş. Bu barədə də yazıçılarımızın sonuncu
qurultayında ətraflı danışdı.
Sovet rejimi illərində «Qobustan»ı mənəvi repressiyalardan qoruyan partiya lideri
Heydər Əliyev idisə, bazar iqtisadiyyatı dövründə toplumuzun maddi çətinliklərinin həll
edilməsi üçün onu dövlət büdcəsinə daxil edən də müstəqil Azərbaycanımızın
prezidenti Heydər Əliyev oldu.
Bir rejimin siyasi təzyiqlərinə, başqa dövrün iqtisadi problemlərinə üstün gələrək
yaşayan, xalqımızın mədəniyyətinə,mənəviyyatına əvvəlki kimi xidmət göstərən otuz
yaşlı «Qobustan»ı XXI yüz ildə də beləcə maraqlı, mətin, əlvan, həmişə gənc görmək
istəyirəm.

XAQANİ, 25
Yetmiş ildir ki,Azərbaycan Yazıçılar təşkilatı Xaqani küçəsində,25 nömrəli evdə
yerləşir.
Xaqani küçəsi Bakının mühüm özəlliklərə malik küçəsidir.Məhz bu küçədə bir
neçə Yaradıcılıq İttifaqı,bir neçə mədəniyyət ocağı fəaliyyət göstərir.
Xaqani küçəsinin o başında - Rəsul Rza və Nigar Rəfibəyli küçələri kəsişdiyi
yerdə məşhur Kitab passajı yerləşir.Mən bu kitab pasajının üstündəki evin üçüncü
mərtəbəsində, atamın mənzilində böyümüşəm və ilk kitabları da aşağıdakı dükandan
almışam.
Xaqani küçəsinin bu başından o başına gedən yol - müyyən mənada elə mənim
ömür yolumdur.Kitab passajından bir tin o yana Xaqani küçəsində Səməd Vurğun adına
Rus Dram Teatrı yerləşir. Bu teatrda mənim iki pyesim tamaşaya qoyulub.Teatrla bitişik
binada,indi İraq səfirliyi olan binada,vaxtilə Memarlar İttifaqı yerləşirdi. 1967-ci ildə
«Qobustan» toplusu yaradıldı və mən onun baş redaktoru təyin olundum. Memarlar
İttifaqı redaksiyamızı qonaqpərvərliklə qəbul etdi,işləməyimiz üçün iki otaq ayırdı.
Bu binayla üzbəüz Teatr Xadimləri İttifaqı və Aktyor evi yerləşir.Sonralar
«Qobustan» redaksiyası Aktyor evinə köçdu,bir müddət sonra isə mən Teatr cəmiyyəti(
o vaxt belə adlanırdı) sədrinin birinci müavini seçildim.
Xaqani küçəsiylə bir tin də getsək Rəssamlar İttifaqının qarşısına gələcə-yik.
Yazıçılarla rəssamlar

arasında sıx dostluq əlaqələri var,tez-tez bir-birimizin

tədbirlərində iştirak edirik. Eynilə Xaqani küçəsi 27 nömrəli binada yerləşən,qapı
qonşumuz Bəstəkarlar İttifaqıyla da mehriban münasibətlərimiz var. Azərbaycan
bəstəkarlarının bir çox mahnıları,opera və operettaları şairlərimizin, yazıçılarımızın
iştirakıyla yaranıb. Bəstəkarlar İttifaqına bitişik bina M.F.Axundzadə adına Dövlət
kitabxanasıdır.Buradakı

zəngin

kitablıqda

bizim

əsərlərimiz

da

qorunub

saxlanılır,oxuculara çatdırılır. Burada oxucularla görüşlərdə,ayrı-ayrı tədbirlərdə
yazıçılar fəal iştirak edir.
Sözümün canı isə əlbəttə Xaqani küçəsində 25 nömrəli evdə yerləşən Yazıçılar
Birliyidir.Bu il təşkilatımız yaranmasının 75 ilini qeyd edir.Bu yetmiş beş ilə nəzər

salanda Yazıçılar İttifaqının tarixində şərəfli,qürur doğuracaq səhifələrlə yanaşı,
uğursuz illərin acıları da yada düşür.Şükür ki, 37-ci ilin o amansız,qəddar toplantıları bu
binada keçirilməyib.Doğrudur,sonrakı illərdə də burada qalmaqallı iclaslar az
olmayıb.Yadımladır,hələ Yazıçılar İttifaqında işləmədiyim vaxtlarda buradaki bir
toplantıda çıxış edərək demişdim ki, mənim dünyada qorxduğum bir yer varsa,o da
Yazıçılar İttifaqının bu Natəvan klubudur.Çünki yeniyetməlik dövründən
keçirilən iclaslara gələrdim vü burada KİMLƏRİN

burada

KİMLƏR haqqında NƏLƏR

dediyini yada salanda,doğrudan da vahimələnirsən.
Amma nə olur olsun,əsəb gərginliyi də,yersiz didişmələr də, bir-birinə atılan
daşlar da zaman keçdikcə unudulub gedir, yalnız həqiqi ədəbi meyyarlar və ədəbi
dəyərlər qalır. 1991-ci ildən etibarən Birlik adlanın Yazıçılar İttifaqının fəaliyyətində
hər halda işıqlı cəhətlər qaranlıq məqamlardan qat-qar çoxdur.Sover dövründə ən
nüfuzlu

ictimai

təşkilat

kimi

Yazıçılar

İttifaqı

hər

zaman

dilimizin,mənəviyyatımızın,milli varlığımızın keşiyində durub, xalqımızın

mühüm

taleyüklü məsələləri meydana çıxanda ən gur səslənən yazıçı sözü olub.1990-1991-ci
illərdə Azadlıq meydanına gedən yollar bir çox hallarda Yazıçılar ocağından başlanır.O
illər Xalq hərəkatının önündə ilk növbədə Azərbaycan yazıçıları gedirdilər.Amma
ondan qabaqki illərdə də xalqın milli şüurunun yetkinləşməsində, həqiqi mənəvi
dəyərləri mənimsəməsində şeirimizin, nəsrimizin, dramaturgiyamızın, tənqidimizin
müstəsna rolu var. Unudulmaz Öndərimiz Heydər Əliyev çıxışlarında bu cəhəti dönədönə qeyd edib.
Çox çətin vaxtlarda Yazıçılar təşkilatına rəhbərlik edən insanların xidmətlərini
unutmaq olmaz.Mən onların adlarını hörmət və ehtiramla çəkirəm: Məmmədkazım
Ələkbərli,Seyfulla

Şamilov,Səməd

Vurğun,Rəsul

Rza,Süleyman

Rəhimov,Mirzə

İbrahimov,Mehdi Hüseyn, İmran Qasımov, İsmayıl Şıxlı…
1987-ci il iyunun 18-də Yazıçılar İttifaqının plenumunda mən təşkilatın rəhbəri
seçiləndən sonra iş kabinetimdə İttifaqa müxtəlif illərdə rəhbərlik etmiş bu doqquz
yazıçının portretləırini asdım.Onların yanında bir portret də asılıb - 1993-cü ildən
Birliyin Birinci katibi vəzifəsini icra edən,vaxtsız itirdiyimiz əziz dostumuz,gözəl
yazıçımız Yüsif Səmədoğlunun portreti.

Bu gün yazıçılar Birliyinin Birinci katibi vəzifəsini başqa bir istedadlı
sənətkarımız,Xalq şairi Fikrət Qoca icra edir, Onunla və Yazıçılar Birliyinin digər üç
katibi - Arif Əmrahoğlu,Çingiz Abullayev,Rəşad Məcidlə,sədrin müavini Nazim
İbrahimovla - bəziləriylə uzun illər,bəziləriylə son illər tam anlaşıqlıq və səmimi
əməkdaşlıq şəraitində işləyirik.
Yazıçılar Birliyinə rəhbərlik etdiyim 22 il həm mənim tərcümeyi halımda, həm də
Yazıçılar Birliyinin tarixində yəqin ki,ən çətin illər idi.Bu illər ərzində biz bir-biriylə
daban-dabana zidd olan, iki çox fərqli ictimai quruluşda yaşadıq və fəaliyyət göstərdik Sovet sistemində və Azərbaycanımızın müstəqilliyi dövründə. Kökündən dəyişən
ictimai-siyasi anlayışlar,iqtisadi durum,mənəvi iqlim şəraitində Yazıçılar Birliyinin
yaradıcı təşkilat kimi sifətini və bütövlüyünü qoruyub saxlamağa çalışdıq və buna nail
olduq. Qarabağ məsələsi ortaya atılan kimi buna qarşı ilk etiraz səsini qaldıran ictimai
təşkilat Yazıçılar Birliyi oldu.O vaxtki mərkəzə- Moskvayaölkə rəhbərliyinə
göndərdiyimiz məktublar,

müraciətlər, Azərbaycan, Moskva, Türkiyə televiziya

kanallarıyla çıxışlarımız, Respubilka, Rusiya,Türkyiə, bəzi Avropa ölkələri mətbuatında
çap etdirməyə nail olduğumuz yazılarla Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmağa
çalışırdıq və xalqımızı ayıq-sayıq olmağa çağırırdıq.Xalq o vaxtki iqtidardan əlini
üzəndə yolunu Yazıçılar Birliyinə salırldı. Gündə neçə-neçə qaçqını,köçgünü qəbul
edir,onların problemlərini imkanlarımız daxilində həll etməyə cəhd göstərirdik, bir
qismini Şüvəlandakı Yaradıcılıq evində yerləşdirirdik.
Kommunist partiyasından başqa heç bir siyasi partiya fəaliyyət göstərmədiyi
illərdə Yazıçılar Birliyi siyasi məsələlərə
götürmüşdü.1990-cı ilin Qanlı yanvar

fəal müdaxilə etməyi də öz boynuna

müsibəti haqqında, Xocalı faciəsi haqqında

Moskva mətbuatı vasitəsiylə dünyaya car çəkən də Azərbaycan Yazıçılar Birliyi oldu.
Hazırki dövrdə siyasi partiyaların fəaliyyt göstərdiyi,müxtəlif ictimai qurumların
bolluğu,mətbuat və söz azadlığı dövründə Yazıçılar Birliyi xalqımızın taleyüklü
problemlərindən yayınmadan əsas diqqətini yaradıcılıq məsələlərinə yönəldir.Yazıçılar
Birliyi öz üzvlərinə də onların partiya mənsubiyyəti və siyasi əqidələri baxımından
deyil,yaradıcılıq nöqteyi-nəzərindən yanaşır.Yəqin elə buna görə də Moskvanın,
Rusiyanın, əksər keçmiş sovet respublikalarının Yazıçılar təşkilatlarından fərqli olaraq

bizim Birliyimiz dağılmadı, parçalanmadı, bölünmədi, əmlakını hərraca çıxarmadı.
Əgər sovet dövründə dörd filialımız( o cumlədən erməni yazıçılarının Dağlıq Qarabağ
filalı) vardısa indi Azərbaycanın bütün bölgələrini,o cümlədən Qarabağı əhatə edən on
bir filialımız var, Naxçıvan filialı Yazıçılar Birliyi stutusu alıb. Moskvada, Borçalıda,
İstanbulda şöbələrimiz fəaliyyət göstərir.
Mədəniyyət nazirliyiylə şərikli orqan olan «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti indi
yalnız Yazıçılar Birliyinin orqanı - «Ədəbiyyat qəzeti»dir.Son zamanlar «Ədəbiyyat
qəzeti»nin bazasında rus dilində aylıq «Mir literaturı» qəzeti də nəşr olunur.Əvvəllər
yalnız Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı olan «Qobustan» toplusu indi ancaq Yazıçılar
Birliyinin nəşridir.Ənənəvi

«Azərbaycan», «Literuturnı Azərbaycan», «Ulduz»

jurnallarına «Qobustan»dan başqa «Dünya ədəbiyyatı», «Körpu», «Mütərcim» topluları
da əlavə olunub.Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin israrlı və inadlı səyləriylə Yazıçılar
Birliyi nəzdində Tərcümə və ədəbi əlaqələr Mərkəzi yaradıldı. Mərkəzin ilk sədri
görkəmli alim və tənqidçi, rəhmətlik Aydın Məmmədov Mərkəzin işini Yazıçılar Birliyi
rəhbərliyiylə qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq şəraitində qurmuşdu. Mərkəz dünya
ədəbiyyatının bir çox örnəklərini orijinalın dilindən çevirir,ayrıca kitablar şəklində və ya
«Xəzər» toplusunda nəşr edir.
Birliyimiz
Rumıniyanın

Rusiyanın,

yazıçı

Tükiyənin,

təşkilatlarıyla

Ukraynanın,

əlaqələr

saxlayır,

Gürcüstanın,
qarşılıqlı

Polşanın,

nəşrləri

təşkil

edir.Moskvanın «Drujba narodov» jurnalı, heç sovet dövründə də baş tutmamış
təşəbbüsdə bulundu-

bir nömrəsini bütünlüklə Azərbaycan ədəbiyyatına həsr

etdi.Azərbaycan Yazıçılarının əsərləri Türkiyənin müxtəlif jurnallarında dərc olunur,
kitablarımız qardaş ölkədə nəşr edilir. Azərbaycanda da bir çox Türk yaşıçılarının
kitabları

Yazıçılar Birliyinin təşəbbüsüylə və maliyyə yardımıyla çap olunub.Son

illərdə Yazıçılar Birliyi Nazım Hikmətə,Çingiz Aytmatova həsr olunmuş kitabları,rus
dilində üç cildlik Azərbaycan şeiri antologiyasını və başqa samballı nəşrləri meydana
çıxarmışdır.Azərbaycan yazıçıları müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirak edir və bir
sıra xarici yazıçıları Azərbaycana dəvət edirik. Nizamnaməmizə son qurultaylarda
edilən əlavəyə görə dünyanın bir sıra ölkələrinin görkəmli yazıçıları o cumlədən Çingiz
Aytmatov, Oljas Suleymenov, Cavad Heyət Birliyimizin fəxri üzvü seçilmişlər.

Birliyimizin ilk fəxri üzvu isə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev oldu.Sovet
dönəmindən sonra və 1993-cü ilə qədər təşkilatımız maddi baxımdan çox çətin dövrlər
yaşadı. Binamızın Birinci mərtəbəsini icarəyə verərək jurnallarımızı, qəzetmizi saxlaya
bildik.
Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra Yazıçılar Birliyinin özü
də,onun ədəbi orqanları da dövlət büdcəsinə qəbul edildi və beləliklə ədəbi
mətbuatımız,deməli ədəbiyyatımız və dolayısıyla ədəbi dilimiz xilas olundu. Əvvəlki
qurultaylarda iştirak edən

Heydər Əliyevi vəzifə başında olmayanda da 1X

Qurultayımıza dəvət etdik və o, qurultayda iştirak etdi.1997-ci ildə X qurultayımızda
Azərbaycanın Prezidenti kimi çıxış edən Heydər Əliyev bu faktı minnətdarlıq hissiylə
xatırlayırdı.Heydər Əliyevin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü seçilməsində
onun

illər

boyu

ədəbiyyat

məsələləri

haqqında,ayrı-ayrı

klassik və müasir

yazıçılarımızın yubileylərində etdiyi dəyərli çıxışları və məruzələri də nəzərə alınırdı.
Ulu öndərimizin yolunu layiqli şəkildə davam etdirən hörmətli prezidentimiz
İlham Əliyev də yazıçıların və Yazıçılar Birliyinin problemlərinə daima böyük diqqətlə
və qayğıyla yanaşır.Təklifimizlə Tərcümə Mərkəzinin büdcəyə salınması, binamızın
əsaslı şəkildə təmir olunması, 70 nəfər yazıçıya,o cümlədən 20 gəncə təqaüdlər
verilməsi bu diqqətin və qayğının bariz örnəyidir.
Gənclərlə işi Yazıçılar Birliyi fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən biri sayır. X
və X1 qurultaylarda Birliyin gənclər üzrə katibləri seçildilər,Yazıçılar Birliyində Elçin
Hüseynbəylinin rəhbərliyi ilə Gənclər şurası yaradıldı, «Ulduz» jurnalı bütünlüklə
gənclərin ixtiyarına verildi.
Aydın dərk edirik ki,gənclər ədəbiyyatımızın gələcəyidir. Bu gələcəyin necə,nə
qədər sağlam və xalq üçün gərəkli olması isə əhəmiyyətli dərəcədə bizlərdən -yaşlı
nəslin nümayəndələrindən asılıdır.Biz bu missiyanı layiqincə yerinə yetirməyə çalışırıq.
Xaqani 25…Əvvəllər İttifaqın sıravi üzvü kimi gəlib getdiyim bu binaya son 22 il
ərzində məsul vəzifə sahibi kimi gəlirəm.Neçə nəsil böyük yazıçılarımızın ruhu yaşayan
bu binanın pilləkanlarıyla qalxarkən düşünürəm ki, divarlar,daşlar insan ömründən
etibarlıdır.Bizdən əvvəlkilər getdiyi kimi,bir gün biz də gedəcəyik və bizdən sonra
gələnlər də gedəcək.

Bina isə qalacaq.Yalnız memarlıq abidəsi kimi yox,mənəviyyat ocağı kimi
nəsillərlən nəsillərə keçəcək.Nəsil- nəsil insanların görüşdüyü,bəzən sevindiyi, bəzən
incidiyi,bəzən küsdüyü,bəzən barışdığı bir məkan kimi ömür sürəcək. Xaqani 25
nömrəli ev də şəhərimizin tarixi yerlərindəndir və bu ünvan daima ədəbiyyatımızın
müqəddəs məbədi kimi yaşıçların adıyla bağlı yaşayacaq.
29 noyabr 2009

AZƏRBAYCAN

YAZIÇILAR

TƏŞKİLATININ

75

İLLİYİNƏ

HƏSR

OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ TOPLANTIDA MƏRUZƏ
(16 dekabr 2009)
Hörmətli tədbir iştirakçıları!Əziz qonaqlar!Xanımlar və cənablar!
Ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin böyük bayramını Yazıçılar Təşkilatının 75
illiyini Sizinlə birlikdə qeyd etməyimizdən şərəf və qürur duyuruq.Bir saat bundan
qabaq iki gün davam edən Beynəlxalq « Sərhədsiz söz» forumunun işini
tamamladıq.Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin dəstəyi və yardımıyla keçirilən hər
iki tədbir - həm forum, həm bu yubiley təntənəsi bir çox cəhətdən əlamətdar
hadisədir.Əvvəla ona görə ki,Azərbaycan və onun paytaxtı- bu il islam mədəniyyətinin
paytaxtı olan Bakı - regionun nüfuzlu mədəni mərkəzlərindən biri kimi,bir çox mühüm
xalqlarası tədbirləri yüksək səviyyədə keçirməyə qadirdir,ikinci cəhət isə hər iki tədbirin
yazıçıların ünsiyyət ehtiyacından,

qarşılıqlı əlaqələr yaratmaq istəyindən,bir-biriylə

görüşmək, söhbətləşmək,müəyyən lahiyələri müzakirə etmək arzusundan doğulur.
Bəzi başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da əhli-qələmlərin bir araya
gəlmək, məclislər qurmaq istəyi ən azı X1X əsrdən bəri təşkilatı cəhətdən də
formalaşmışdır.Qarabağda,Gəncədə,Bakıda,Şamaxıda,Naxçıvanda,Şəkidə,Lənkəranda,
Qubada şeir məclisləri hələ X1X əsrdə və XX əsrini əvvəllərində fəaliyyət
göstəriblər.Bunlardan ikisini xüsusi qeyd etməyə dəyər.Sonuncu müstəqil Qarabağ xanı
İbrahim xanın nəvəsi, şairə və rəssam Xurşid Banu Natavanın yaratdığı «Məclisül üns»

və şair,musiqiçi,rəssam,alim Mir Möhsun Nəvvabın yaratdığı «Məclisül

Fəramuşan»

Azərbaycan ədəbiyyatı və müsiqisinin beşiyi Şuşanın qaynar mədəni

həyatının bariz örnəkləridir.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ədəbi həyatı əsasən iki curnalın - eyni ildə 1906-cı ildə nəşrə başlayan «Molla Nəsrəddin» və «Fyüzat» curnallarının ətrafında
formalaşır.Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin Ömər Faiqin fəal əməkdaşlığıyla çıxardığı
«Molla Nəsrəddin» curnalı böyük Mirzə Ələkbər Sabir, Ə.Haqverdiyev, Ordubadi,
Qəmkusar, Əli Nəzmi, Üzeyir Hacıbəyli kimi şairlər, nasir və publisitlər yetişdirdi.
Əlibəy Hüseynzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan «Fyuzat» jurnalının səhifələrində

Məhəmməd Hadinin, Abbas Səhhətin ,Hüseyn Cavidin,Abdulla Şapiqin istedadları
parladı.
İstər «Molla Nəsrəddin», istərsə də «Fyüzatın» müxtəlif üslublarla, müxtəlif
yollarla ifadə etdiyi amallar -azadlıq,müstəqillik,demokratiya amalları 1918-ci il
mayısın 28- də Şərqdə və Türk dünyasında ilk cumhuriyyətin - Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasıyla yeni vüsət tapdı.Bu dövrdə milli ruhda,İstiqlalı
tərənnüm edən şeirlər,dram əsərləri,publisist yazılar meydana çıxdı, yazıçıların «Yaşıl
qələmlər» adlı təşkilatı yarandı.Həmin təşkilat sovet dönəmində də bir neçə il
fəaliyyətini davam edərək köhnə dövrün qocaman yazıçılarını birləşdirirdi.Eyni
zamanda yeni dövrün öz yaradıcılıq təşkilatı «Qızıl qələmlər» yarandı, Elə həmin illərdə
AZAP Azərbaycan proleter yazıçıları assotsiatsıyası fəaliyyətə başlamışdı.Bu proses
bütün

sovetlər

ölkəsində

gedirdi.Moskvada

Prolektult,RAPP,

konstuktivistlər,imacinistlər və başqa ədəbi cərəyanlar müxtəlif

LEF,

qruplar şəklində

fəaliyyət göstərirdilər.
Nəhayət, 1934-cü ildə ölkə miqyasında və hər bir respbikada bütün bu təşkilatlar
birləşdirilərək vahid Yazıçılar İttifaqı yarandı. Bu ideyanın Maksim Qorkidənmi,
Stalindənmi gəldiyi barədə mübahisə etmək olar.Hər halda belə bir təşkilatın
yaranmasında Maksim Qorkinin öz niyyəti, Stalinin öz niyyəti olub. Böyük yaşıçı
Maksim Qorki həqiqətən də ədəbi həyatı bir mərkəzə bağlamaq istəyirdi, bu mərkəzin
yazıçıların yaradıcılıq problemləri, nəşryyat, qəzet, jurnal problemlərindən məişət
problemlərinə qədər bir çox məsələlərdə onlara qayğı göstərəcək,onlar üçün geniş
imkanlar açacaq təşkilat

kimi düşü-nürdü. Stalinin niyyəti isə bir növ Ədəbiyyat

Nazirliyi yaratmaqla ədəbiyyatı partyiaının nəzarəti altında saxlamaq idi.Təsadüfi deyil
ki, məsələn elə bizim Azərbaycan Yazıçılar İttifaqından fərqli olaraq SSRİ Yazıçılar
İttitfaqına müəyyən vaxtlarda ədəbiyyata heç bir dəxli olmayan Şeirbakov və
Polikarpov kimi partiya funksionerləri də rəhbərlik etmişlər.,Ümumillitiffaq Yazıçılar
Qurultaylarında Partiya rəhbərləri Buxarin, Jdanov məruzələr ediblər.
Doğrudur, Azərbaycani Yazıçılarının Birinci qurultayında da şeir üzrə Partiya
işçisi, özü də Azərbaycan dilini bilməyən erməni Çubar məruzə etmişdir, amma hər
halda İtttifaqımızın rəhbərlərinin hamısi şairlər, nasirlər, tənqidçilər olub. Çox çətin

vaxtlarda Yazıçılar İttifaqına rəhbərlik edən insanların xidmətlərini unutmaq olmaz.
Mən böyük hörmət və ehtiramla onların adlarını çəkmək istəyirəm: Məmmədkazım
Ələkbərli, Seyfulla Şamilov, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rəhimov, Mirzə
İbrahimov, Mehdi Hüseyn, İmran Qasımov, İsmayıl Şıxlı.
Təşkilatımızın 75 illik tarixinə nəzər salarkən Azərbaycan Yazıçılar İttiifaqının
keçmişində şərəfli,qürur doğuracaq səhifələrlə yanaşı,uğursuz illərin acıları da yada
düşür.30-a qədər Azərbaycan yaşıçısı 37-ci ilin repressiya qurbanları olmuş,güllələnmiş,
sürgün edilmişlər. Bu, İttifaqşımızın o vaxtki üzvlərinin üçdə biridir. 1988-ci ildə
keçmiş Sovet İttifaqında ilk olaraq biz Yazıçılar Birliyində respressiya qurbanları
yazıçıların -xatirə lövhəsini asdıq.Bu lövhədə -27 yazıçımızın adları həkk olunub.
Amma o dövrün mətbuatını vərəqlədikdə görürük ki, repressiya olunanlar arasında həm
millətçilikdə, pantürkizmdə, antisovetçilikdə ittiham olunan şəxslərin adları var,həm də
onlara bu ittihamları verən bəzi tənqidçilərin. Elə həmin ildə başqalarına ittiham
verənlərin bir çoxu həmin ittihamlarla tutuldular, sürgün edildilər, güllələndilər.Çünki
repressiyaları heç bir məntiqlə izah etmək mümkün deyil. Cavidi, Cavadi
millətçilikdə,pantukrçülükdə ittiham edirdilər, amma bu iltihamçıların özləlri də
repressiya qurbanı oldular, «oxu tar, səni kim unudar» şeirini yazan istedadlı şair
Mikayıl Müşfiqi də güllələdilər, tarı qadağan edən Xalq komissarını da…
Taleyin qismətiylə ədəbiyyatımıza vurulan bu ağır zərbələrə rəğmən, istedadlı
şairlərimizin, yazıçılarımızın böyük bir qismi ədəbiyyatımızı sönməyə, məhv olmağa
qoymadılar, bütün çətinliklərə sinə gərərək dilimizi, mənəviyyatımızı, milli varlığımzı
yaşada, ədəbiyyatımızı poemalarla, romanlarla, dram əsərləriylə, şeir və hekayələrlə,
tənqidi məqalələrlə, publisist yazılarla zənginləşdirdilər.
Kəsərli yazıçı sözü İkinci Dünya müharibəsi illərində bütün xalqlara qənim
kəsilmiş faşizm təhlukəsiylə mübarizədə mühüm rol oynadı. Yazıçılarımızın bir çoxu
əlində silah müharibə cəbhələrində vuruşdu,bir qismi hərbi müxbir kimi cəbhə
qəzetlərində çalışdı,bəziləri də əsgərlərlə görüşlərdə onları döyüşə ruhlandırdı.
1945-1946-cə illərdə Azərbaycan yaşıçıları Gənubu Azərbaycanda milli şüurun
oyanmasında böyük xidmətlər göstərdilər.Qısa bir müddətdə elə bir şərait yaranmışdı
ki, Sovet

Azərbaycanının şairləri,yazıçıları Gənub mövzularına müraciət edərkən ən dərunu
milli duyğularını,vətənpərvərlik hisslərini parlaq və səmimi şəkildə ifadə edə
bilirdidilər.
Müharibədən sonra ədəbiyyatımıza bir sıra istedadlı yazıçılar nəsli gəldi.
Sovet dövründə əhəmiyyətli dönüş illəri 60-cı illərdən sonra başlandı.Bu zaman
bütün sovet cəmiyyətindəki ilıq əsintilər, buzların əriməsi ədəbiyyata,sənətə təsir
etməyə bilməzdi. Əlbəttə ədəbiyyatın yeni mövzulara, yeni qəhrəmanlara, yeni ifadə
vasitələrinə müraciət etməsini yalnız 60-cı illərdə ədəbiyyata gələn nəsillərin
yaradıcılıqlarıyla bağlamaq düz olmaz. Daha yaşlı nəsldən olan yazıçılar da bu
yeniləşmə prosesisndə fəal iştirak edirdilər. Sanki onların da ikinci nəfəsi açılmışdı.
Amma təbii ki,bu yeniləşmə prosesinin əsas yükünü altımışıncılar nəsli daşıyırdı.
Nə yazıq ki, az sonra bu siyasi-ictimai ab-hava yeni «buz dövrüylə», sonralar
durğunluq adlandırılan dövrlə əvəz olundu. Nə forma,nə məzmun baxımından ötən
dövrlərə qayıtmaq istəməyən yazıçılar - yeni çətinliklərlə qarşılaşdılar.
Bu proses Moskvada müəyyən dərəcədə dissident hərəkatına təkan verdi.
Azərbaycanda bu dövrdə

Moskvadakı kimi ənənəvi anlamda dissident ədəbiyyatı

adlana biləcək prosesin nəzərə çarpmamasının bir səbəbi o idi ki,paytaxtda bu
yazıçıların hər addımı,hər hərəkəti dünya mətbuatının diqqət mərkəzində idi.
Azərbaycanda belə hərəkətlər xəbər-ətərsiz ötüşə bilərdi.
Amma ikinci,daha vacib səbəb o idi, bu dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycanda bütün danoslara və
deyicilərə baxmayaraq heç kəs dissident elan olunmadı.Artıq müstəqillik dövründə bu
barədə açıq danışan Heydər Əliyev xatırlayırdı ki,ona vaxtilə nə qədər

xəbərçilik

edirlərmiş, «flan şair - millətçidir,filan yaşıçı pantür-kistdir,flankəsin özü də
antisovetdir,babası da sovet hakimiyyətinin düşməni olub və s. H.Əliyev isə bu
şeytançılıq edənlərə,çuğulçulara deyil,haqqında danos verilən mətnlərlə, - əsərlərlə,
jurnallarla, tamaşalarla tanış olurdu və özü dediyi kimi, görürdü ki, burada deyilənlər
deyil, xalqa, onun milli şüurunun yetişməsinə yönəlmiş gərəkli fikirlər və meyllər var.

Doğrudan da, Sovet dövründə ən nüfuzlu ictimai təşkilat olan Yazıçılar İttifaqı
hər zaman dilimizin, mənəviyyatımızın, milli varlığımızın keşiyində durub, xalqımızın
mühüm taleyüklü məsələləri meydana çıxanda ən gur səslənən yazıçı sözü olub.
1990-91-ci illərdə Azadlıq meydanına gedən yollar, Milli müstəqillik, Azadlıq
uğrunda mübarizənin ilk addımları Yazıçılar təşkilatından başlanırdı.
Hazırki dövrdə siyasi partiyaların fəaliyyət göstərdiyi,müxtəlif ictimai qurumların
bolluğu,mətbuat və söz azadlığı dövründə Yazıçılar Birliyi xalqımızın taleyüklü
problemlərindən yayınmadan əsas diqqətini yaradıcılıq məsələlərinə yönəldir. Yazıçılar
Birliyi öz üzvlərinə də onların partiya mənsubiyyəti və siyasi əqidələri baxımından
deyil, yaradıcılıq nöqteyi-nəzərindən yanaşır. Elə buna görə də Mosvanın, Rusiyanın,
əksər keçmiş sovet respbilkalarının Yazıçılar təşkilşatlarından fərqli olaraq bizim
Birliyimiz dağılmadı, parçalanmadı, əmlakı hərraca çıxarılmadı.
Ara-sıra Yazıçılar Birliyinə yersiz iradlar tutmağı əsas məqsədlərinə çevirmiş
bəzi qəzetlərdə «Yazıçılar Birliyi lazımdırmı»yaxud «Yazıçılar Birliyi kimə lazımdır»
kimi mənasız suallar gündəmə çıxarılır. Özü də ən qəribəsi odur ki, bu sualları ortaya
atanlar ya Yazıçılar Birliyindən çıxdıqlarını bəyan edən-lərdir ya heç vaxt bu təşkilatın
üzvü olmayanlar.Əgər bu təşkilata heç bir dəxliniz olmadığınizi iddia edirsinizsə onun
hər işi niyə sizi bu qədər maraqlandırır,narahat edir?
Hələ 1997-ci ildə X Qurultayımız ərəfəsində belə söz-söhbətlər qızışdırılarkən
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin gənc Yazıçılarla görüşdə dediyi sözlər bütün bu
iddialara ən tutarlı cavab oldu. Heydər Əliyev deyirdi:
«Yazıçılar İttifaqı xalqımıza nə qədər böyük fayda verib.İndi durub deyək ki,bu
Yazıçılar Birliyi lazımdır,ya lazım deyil? Şübhəsiz ki,indi sərbəstlikdir, hərə öz fikrini
deməlidir,bu da tam təbiidir.Amma mən öz fikrimi deyirəm, əlbəttə ki,Yazıçılar Birliyi
lazımdır….Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi keçən qurultaydan indiyə
qədər

çox

iş

görübdür.Yazıçılar

Birliyini

qoruyub

saxlayıb,onun

parçalan-

masına,dağılmasına yol verməyibdir. Axı Yazıçılar Birliyi də böyük sınaqlardan keçib.
Görürsünüz bu altı ildə Azərbaycanın başına nə işlər gəlibdir, Yazıçılar Birliyi də bütün
bu sınaqlardan,imtahanlardan keçibdir.Ona görə də şəxsən mən belə hesab edirəm ki,

bünü yüksək qiymətləndirməliyik. Yazıçılar Birliyinə rəhbərlik edən şəxslərin
fəaliyyətini yüksək qiymətlənldirmək lazımdır»
Yeri gəlmişkən, bu il «Ədəbiyyat qəzeti»nin nəşrə başlamasının da 75 yaşı tamam
olur.
İnsan ömrü kimi qəzetin də 75 yaşı bir ahıllıq,müdriklik dövrüdür.Hər bir insan
kimi qəzetin də səhvləri,büdrəmələri ola bilər.Amma «Ədəbiyyat qəzeti» də eyni çətin
illərin sınaqlarından keçmiş,öz təmkinini, mötədilliyini, mötəbərliyini saxlaya bilmiş
qəzetdir.Bəziləri

bu qəzetdən

sensasiyalı, qalmağallı yazılar gözləyirsə, qəzet bu

bayağılığa getmir,öz ədəbi sifətini saxlamağa çalışır,Qəzet Ədəbiyyatın güzgüsüdür.
Əgər istedadlı,ciddi yazıçılar bu qəzetdən uzaq duracaqlarsa,onu qınamğa haqları
yoxdur,əksinə ən yaxşı yazılarını bu qəzetdə çap etdirməklə qəzetimizin səviyyəsini də
qaldıra bilərlər.
«Ədəbiyyat qəzeti»nə Ümummilli liderimizin verdiyi yüksək qiyməti də
unutmamalıyıq. Heydər Əliyev deyirdi:
«Ədəbiyyat qəzet»nin nəşr olunması çox yaxşı bir haldır və mən bunu həmişə
dəstəkləmişəm,kömək etmişəm, bündan sonra da kömək edəcəm..Onu da deyim ki,mən
Moskvada yaşayarkən işlədiyim zaman,həm də işləmədiyim zaman «Ədəbiyyat
qəzeti»ni daim alırdım.Azərbaycanın bütün qəzetlərini alırdım,amma «Ədəbiyyat
qəzeti»ni xüsusi oxuyurdum…Ona görə də mənim bu qəzetə çox böyük hörmətim
olubdur.Və qəzet də həqiqətən bizim xalqımız üçün çox xidmətlər göstəribdir. Çox
yaxşı ki, bu qəzet də indi çıxır».
Bu dəyərli sözlərə yalnız onu əlavə etmək istəyirəm ki, son zamanlar «Ədəbiyyat
qəzeti»nin bazasında rus dilində aylıq « Mir literaturı» qəzeti də nəşr olunur.Fürsətdən
istifadə edib mən «Ədəbiyyat qəzeti»nin əməkdaşlarını, müəlliflərini və oxucularını
qəzetin 75 illiyi münasibətiylə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.
Yazıçılar Təşkilatının başqa qocaman və nisbətən gənc nəşrləri də var. Ənənəvi
«Azərbaycan» , «Literaturnı Azerbaycan»,«Ulduz» jurnallarına «Dünya ədəbiyyatı»,
«Körpü», «Mütərəcim» topluları və ən son günlərdə Türk dünyası ədəbi əlaqələrini
ehtiva edən «Çinar» toplusu da əlavə olunub.Qırx il bundan qabaq Mədəniyyət
nazirliyinin orqanı kimi nəşrə başlayan «Qobustan» toplusu indi yalnız Yazıçılar

Birliyinin orqanıdır.Bizim israrlı və inadlı

səylərimizlə Yazıçılar Birliyi nəzdində

Tərcümə və ədəbi əlaqələr Mərkəzi yaradıldı. Mərkəz dünya ədəbiyyatının

bir çox

qiymətli örnəklərini orijinalların dillərindən birbaşa çevirir,kitablar şəklində

və

«Xəzər» toplusunda nəşr edir.
Əvvəllərdə qeyd olunan sınaq illərində,sovet dönəmində və müstəqilliyimizin
1993-cü ilinə qədər təşkilatımız maddi baxımdan çox çətin dövrlər yaşadı. Binamızın
birinci mərtəbəsini kirayə verərək jurnallarımızı, qəzetimizi saxlaya bildik. Heydər
Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra Yazıçılar Birliyinin özü də,onun ədəbi
orqanları da dövlət büdcəsinə qəbul edildi və beləliklə ədəbi mətbuatımız, deməli
ədəbiyyatımız və dolayısıyla ədəbi dilimiz xilas olundu.
Sonrakı illərdə bizim müraciətimizlə və Prezident İlham Əliyevin yardımıyla
Tərcümə və Ədəbi əlaqələr Mərkəzi də büdcəyə qəbul olundu.
Ədəbi orqanlarımızın, bütün bu nəşrləri himayə edən Yazıçılar Birliyinin də
maddi çətinliklərdən xilas olması ədədbiyyatımızın yeni uğurlarının rəhni oldu.
Yalnız son dövrın ədəbi məhsullarına nəzər salsaq aydın görərik ki,bu illərdə
geniş ədəbi ictimaiyyətin,oxucuların marağına səbəb olan bir çox dəyərli poemalar,
romanlar, şeilər, hekayələr,publisist yazılar,tənqidi məqalələr işıq üzü görüb. Qocaman
yazıçımız İsa Muğanna gənclik şövqüylə yeni qiymətli romanlar meydana çıxarıb. Xalq
Yazıçısı Elçinin romanları, povestləri, hekayələri yalnız Azərbaycanda deyil, Türkiyə,
Rusiya mətbuatında da maraqla izlənir,onun kitabları Moskvadan, Türkiyədən başqa,
Ruminiyada, digər ölkələrdə də çap olunur, pyesləri Türkiyə səhnələrində tamaşaya
qoyulur.
Rüstəm İbrahimbəyovun pyesləri Moskvanın və neçə-neçə xarici ölkənin
tearlarında uğurla tamaşaya qoyulur. Kamal Abdullanın romanları Türkiyədə,
Moskvada, Polşada, Fransada, Braziliyada nəşr olunub. Odur ki, bəzən Azərbaycan
ədəbiyyatı Biləcərdən (bəziləri insafa gəlib Yevlaxdan) o yana keçmir deyənlərə ABŞın, Fransanın, Brazirliyanın, bir çox Avropa ölkəsinin hər halda Biləcəridən də,
Yevlaxdan da o yana olduğunu xatırlatmaq lazım gəlir. Özü də bu sözü bəzən elə
adamlar deyir ki, ömründə Azərbaycan dilində Azərbaycan yazıçısının bircə səhifəsini
də oxumayıb. Bir söz ədəbiyyatımız Biləcəridən keçib Braziliyaya gedib çıxmışdır.

Çingiz Abdullayevin romanları dünyanın 28 dilinə çevrilib, müxtəlif ölkələrdə
milyon tirajlarla nəşr olunub. Fikrət Qocanın, Vaqif Səmədoğlunun, Ramiz Rövşənin,
Məmməd İsmayılın, Abbas Abudllanın, Zəlimxan Yaqubun gənc şair Səlim
Babullaoğlunun Türkiyədə nəşr olunmuş kitabları bu ölkənin dövrü mətbuatında da
rəğbətlə qarşılanıb. Füruzə Məmmədlinin, Akif Əhmədgilin, Qəşəm Nəcəfzadənin, gənc
şairlərdən Qulu Ağsəsin, Əkbər Qoşalının, Elxan Zalın, İlqar Fəhminin şeirləri də
Moskvada, Avropa ölkələrində, Türkiyədə, İranda nəşr olunur.
Son dövr nəsrimizin uğurları sırasında

Mövlud Süleymanlının,Sabir

Rüstəmxanlının, Natiq Rəsulzadənin, Aqil Abbasın, Elçin Hüseynbəylinin roman,
povest və hekayələri Türkiyədə, Rusiyada, Polşada, Ukraynada nəşr olunmuşlar. Qadın
yazıçılarımızdan Sara Oğuzun və Afaq Məsudun hekayələri ABŞ-da,Afaq Məsudun
yazıları habelə Avstriyada da

dərgilərdə nəşr olunub.Əgər bütün bunlar çağdaş

ədəbiyyatımızın uğurları sayılmırsa mən bilmirəm onda uğur nəyə deyərlər?
Heç sovet vaxtında da baş verməmiş əlamətdar bir hadisə -- Moskvada «Drujba
narodov» jurnalının bütün bir nömrəsinin yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına həsr
olunmasıdır. Ukraynada çıxan «Kievskaya Rus» jurnalının da bir nömrəsi bütünlüklə
Azərbaycan ədəbiyyatına həsr edilib. Türkiyədə «Qardaş qələmlər» dərgisinin hər
nömrəsində Azərbaycan yazıçılarının yazılarına geniş yer verilir. Sevindirici haldır ki
,gənc yazıçılarımız əsərlərindən ibarət olan almanaxlar da Türkiyədə, Polşada,
Ukraynada, Rusiyada, Gürcüstanda nəşr olunur, istedadlı cavanlarımız get-gedə daha
geniş miqyasda tanınırlar.
Yazıçılar Birliyinin təşəbbüsüylə yaradılmış

«Bayatı» kitab dükanında gənc

yazarların imza günlərində onların kitablarına böyük oxucu marağı hamımızı
fərəhləndirir. Bütün bu faktlar ədəbiyyatımızın Azərbaycanın özündə

maraq

doğurmaqla yanaşı, beynəlxalq aləmdə də səslənməsinə təkzib olunmaz sübutdur.
Adətən çağdaş

ədəbiyyatımızda dəyərli əsərlər yaranmayıb iradına cavab

verərkən bəzi yazıçılar ilk öncə və ancaq öz əsərlərini xatıladırlar. Gördüyünüz kimi
mən bu son illərdə geniş şöhrət tapmış ədəbi əsərərimizin mümkün qədər geniş
panoramını göstərməyə çalışdım. Amma bəzi qəzetlərin köşə yazarları, daha doğrusu
küçə yazarları mənim bütün əsərlərimi inkar edib öz səviyyələrinə endirib aşağılamağa

çalışanda, yaxud«Anar axır illər heç nə yazmır» deyəndə məcburam ki,ədalət və insaf
naminə bəzi faktları xatırladım.
Son illərdə yazdığım «Qırmızı limuzin» hekayəsi ABŞ-da, Polşada, Ruisyada
(«Drujba narodov» jurnalında və kitabımda), Türkiyədə nəşr olunub. «Otel otağı»
povestim Turkiyədə, Rusiyada çap edilib, əsasında mərhum rejissorumuz Rasim
Ocaqov film çəkib. Qeyri təvazökarlıq kimi görünsə də görkəmli alimimiz Nizami
Cəfərovun bu əsər haqqında fikrini gətirməliyəm. Nizami yazır ki, «Otel otağı»
Azərbaycan ədəbiyyatının XX əsrin sonunda yaratdığı ən möhtəşəm obrazdır və dünya
ədəiyyatının böyük nümunələriylə bir sırada durur. «Ağ qoç, qara qoç» Bakıda,
Moskvada, (kitabımda və «Drujba narodov» jurnalında), Türkiyədə (ayrıca kitab
şəklində və «Orta Doğu» qəzetində silsilə şəklində), Rumıniyada(ayrıca kitab şəklində),
eləcə də ingilis, alban və qazax dillərində çap olunandan sonra haqqında Azərbaycan,
rus, türk, rumın mətbuatında 30-dan artıq məqalə çıxıb. Əgər bütün bu faktlara gözünü
yumub, qulağını tıxayan, işi-peşəsi yalnız tanınmış yazıçıları və hər uğurlarına
qısqandığı istedadlı gənc yazıçıları sancmaq, zəhərləmək olan birisi, mən bunu əsər
saymıram -deyirsə, sual olunur, yaxşı sənin özünü, sözünü bir sayan varmı ki, sən də
kimisə ya nəyisə saymayasan.
Qəribədir ki, bəzən bir-birinə qarşı qatı müxalif mövqedə duranlar,o cümlədən
bəzi iqtidar qəzetlərinin və bəzi müxalifət qəzetlərinin yazarlarını Yazıçılar Birliyinə,
ümumyən çağdaş ədəbiyyatımıza, bəzən hətta klassiklərimizə də eyni bədxah, inkarçı
münasibət birləşdirir. Yaxşı ki, heç olmasa Yazıçılar Birliyinə qarşı qərəzli
münasibətlərində konsensusa gələ bilirlər.
Əlbəttə, belə bayram günündə bu sayaq atmacalara cavab verməyin bəlkə də yeri
deyil, amma əvvəl axır bütün bu ucuz təxribatlara bir dəfə cavab vermək lazımdır axı.
İşıqlı bir insan olan Nəcəf Nəcəfovun yaratdığı «Azadlıq» qəzetində indi yuva salmış
üç-dörd

nəfər

köşə

yazarının

işi-peşəsi

Azərbaycan

ədəbiyyatına,

tanınmış

yazıçılarımıza, Yazıçılar Birliyinə, konkret olaraq mənə böhtan atmaqdır. Əgər
«Azadlığın» bir nömrəsində mənə qarşı yazı yoxdursa, deməli o gün qəzet çıxmayıb.
Belə birisi açıq yazır ki, biz şər atdığımızı, böhtan atdığımızı bilirik, bunu bilə-bilə
edirik ki, o adamların, təzyiqi qalxsın, şəkəri artsın, biz də bir az rahat olaq. Görün nə

qədər bədbəxt məxluqdurlar ki, həyatlarının ən böyük sevinci və rahatlığı başqalarının
qanını qaraltmaqdır. Başqalarını əsəbləriylə oynamağı qarşılarına ulu məqsəd kimi
qoyanları rahatsız edən, qanlarını qaradan da Azərbaycanımızın, o cümlədən
ədəbiyyatımızın hər uğurudur. Yazıçılar Birliyinin hər uğurlu tədbiridir. Bu qədər
nüfuzlu əcnəbi qonağın iştirakıyla yüksək səviyyədə keçən tədbir də bunların yuxusunu
qaçırıb, «Azadlıq» qəzetinin adını belə çəkmək istəmədiyim həmin paparatsilər(onları
jurnalist adlandırmağa adamın dili gəlmir) dərhal qələmə sarılıb açıq təxribata əl atıblar.
Mənim, ayın 14-də Natavan klubunda 60 nəfərin iştirakıyla keçirilən Mətbuat
konfransında məhz belə küçə yazarlarına aid dediyim sözdəri başqa ünvana yönəltmək
- dələduzlduğun ən bariz örnəyidir.Özlərinin Yazıçılar Birliyinə heç bir dəxlləri
olmadıqları halda, daima bütün dərdləri- azarları Yazıçılar Birliyidir, guya
Azərbaycanın başqa heç bir problemi qalmayıb. Heç bir haqları olmadan Yazıçılar
Birliyinin daxili məsələlərinə qarışır, Qurutlayımızın haçan keçiriləcəyi,rəhbərliyə
kimin gedib kimin gələcəyi haqqında bir-birindən əcaib şayiələr uydurur, sonra da
başlayırlar öz iftiralarını müzakirə etməyə.
Onu da deyim ki, müxalifətə ən böyük ziyanı məhz belə mətbuat səhifələrində
dərc olunan yalan-palanlar vurur. O qədər yalan yazırlar ki, doğru sözlərinə də inanan
qalmır.
Mən sarıdan onları daim qıcıqlandıran odur ki, mən həmişə - o, iş başında olanda
da, olmayanda da böyük Heydər Əliyevi yüksək qiymətləndirmişəm.
Elə hey təkrar edirlər Anar Heydər Əliyev haqqında «Qalib gəldi,qalib getdi»
yazıb.Bəli, belə yazmışam,həmişə də bu fikirdə olmuşam.Onun bü dünyadan qalib kimi
getdiyini kim inkar edə bilər? Sizin fikrinizcə o Azərbaycana bəla gətirirb,mənim
fikrimcə o, Azərbaycanı bəlalardan xilas edib. 93-cü il hadisələrini - Azərbaycanın
parçalanma

təhlükəsini,vətəndaş

müharibəsini,

qardaş

qırğınını

nə

tez

unutdunuz,sizlərin özünüzün də son xilas yolu kimi Heydər Əliyevə üz tutmağınız nə
tez yadınızdan çıxdı? Bəli, o bü dünyadan heç kəsə məğlub olmadan getdi, nə
Qorbaçovun intriqaları onu yıxa bildi, nə erməni lobbisinin və onlara züy tutan bəzi
özümüzünkülərin ciddi cəhdləri, nə də sizin nökərçilik etdiyiniz sahiblərinizin gücsüz
təşəbbüsləri… Bilirəm ki, bü çıxışımdan sonra hər nömrəsində məni sancan «Azadlıq»

qəzeti bəlkə bütün nömrəsini mənə qarşı föhş və böhtanlarla doldurdu. Olsun, əllərindən
gələni beş qaba çəksinlər.
Tarix heç nəyi unutmur. Gec- tez tarix qarşısında cavab verməli olacaqlar və
ləkəli adlarını heç vaxt təmizə çıxara bilməyəcəklər. Mən ömrüm boyu ədəbiyyatımızın
sağlam qüvvələrinə inanmışam və arxalanmışam, ədəbiyyatımızın gələcəyini də məhz
istedadlı, sağlam qüvvələrlə bağlamışam. Elə dünən Filarmoniyada poeziya gecəsində
şeir oxuyan 23 yaşlı Qismət adlı şairin necə hərarətlə qarşılandığının şahidi olduq.
Qismətin dünən oxuduğu elə tək bir bu şeiri özlərini ədəbiyyata zorla sırımağa
çalışanların neçə-neçə cızma-qarasına dəyər.
Yazıçılar Birliyi gənclərin sağlam yolla inkişaf etmələri üçün əlindən gələni
əsirgəmir..
Son iki qurultaylarımızda Yazıçılar Birliyinin gənclərlə iş üzrə katibləri seçilmiş,
Gənclər Şurası yaradılmış, «Ulduz» jurnalı bütünlüklə cavanların ixtiyarına verilmişdir.
Keçən qurultayımız ərəfəsində Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyiylə görüş zamanı
Prezident İlham Əliyev bu məsələni xüsusi vurğuladı. O dedi:
«Son illər ərzində Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti çox uğurlu olmuşdur, xüsusilə
gənc yazıçılara böyük diqqət göstərilib, çoxlu işlər görülmüşdür. Bütün görülən işlərə
görə sizə öz minnətdarlığımızı bildirirəm…»
Mən də bu günkü tədbirdən istifadə edərək hörmətli Prezidentimizə
minnətdarlığımızı

bildirmək

istəyirəm.

Elə

dünənki

və

bugünkü

tədbirlərin

keçirilməsində yardımına görə, Yazıçılar Birliyinin binasının əsaslı təmirini təmin
etdiyinə görə, 70 yazıçıya, o cümlədən 20 gənc yazıçıya Prezident təqaüdləri verildiyinə
görə.
Qəribədir ki, bəziləri özləri bundan da yüksək təqaüdlər ala-ala, başqa yazıçıların
təqaüd almalarına etiraz edirlər. Nə isə…
Bütün

çətinliklərdən

keçə-keçə,bütün

sınaqlara

sinə

gərə-gərə,

dövlətçiliyimizə,mənəvi dəyərlərimizə sədaqətinə görə aramsız hücumlara məruz qalaqala, yalnız öz ədəbi vicdanımıza və xalqımızın rəğbətinə arxalana-arxalana, bütün
istedadlara -- yaşlı olsun,cavan olsun -həmişə böyük diqqət və qayğıyla yanaşa-

yanaşa,canlı bir orqanizm kimi yaşaya-yaşaya Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 75 illik
ömrünü yola salıb 76 yaşına qədəm qoyur.
Əminik ki,ədəbiyyatımız millətimizə, müstəqil dövlətimizə layiq bir şəkildə
inkişaf edəcəkdir. Birliyimiz də həmişə olduğu kimi öhdəsinə düşən bütün vəzifələri
namusla yerinə yetirəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

İCTİMAİ-SİYASİ ÇIXIŞLAR

Sosializm quruluşunun Azərbaycan xalqınm taleyində oynadığı rolu şübhə altına
almaq istəyən əcnəbi bədxahlara üz tutub deyə bilərik: Əgər faktlara vicdanla baxmaq
iqtida- rmız varsa, Sovet Azərbaycanmm bu gününü xalqımızın Arazm o taymdakı
hissəsinin aqibəti ilə müqayisə edin. Ana dılində ibtidai məktəbə belə həsrət qalan, ana
dilində ən ki- çik qəzetin, kitabın nisgilini çəkən, hətta doğma dilinin özü belə dəyişmə,
zorla qəbul edilmiş dil olduğu iddia edilən o taydakı Azərbaycanı Sovet Azərbaycanı ilə
müqayisə edin. Hər səhərini ana dilində səslənən Dövlət himni ilə qarşıla- yan, elmini,
tarixini, mətbuatmı, maarifıni, ədəbiyyatım və sənətini doğma dilində yaradan
Azərbaycan xalqı, doğru- dan da, Şərqin qapısında məşəl kimi işıq saçmaqdadır. İqtisadiyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və nıaarif sahəsindəki nailiyyətlər sırasma
ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin uğur- ları da daxildir. Epik romanlar, dəzgah rəsmi,
monumental heykəltəraşlıq əsərləri, simfonik musiqi, balet... Bu janrlar inqilabdan
əvvəlki Azərbaycan sənətiııdə yox idi və bu janr- lar nıəhz sovet quruluşu şəraitində
Azərbaycan sənətinin mənimsədiyi sahələrdir. Və sənətimiz bu yeni sahələri nəinki
mənimsəmiş, həm də qısa tarixi dövr ərzində bu janrların dünyanm hər yerindən
görünən zirvələrini fəth etmişdir
Azərbaycan xalqı halal zəhməti ilə dolanan, əlinin, beyni- nin qabarı ilə ruzisini
qazanan, quran, yaradan, işgüzar, qeyrətli, dostluqda etibarlı xalqdır. Xalq meşələri
qıranlar deyil, şaqqama gün altmda pambıq tarlalarında ağır zəhmə- tə qatlaşanlardır.
Xalq Xəzəri zibilləyənlər deyil, fırtınada, çovğunda dənizin dibindən neft çıxaranlardır.
Xalq - axta- ran, düşünən, əqidəsinə sadiq ziyalıları imzalı ya imzasız da- noslarla
ləkələməyə çahşanlar deyil, mənəviyyat çırağmı ya- şadanlar və qoruyanlardır. Alver
həvəsi ilə ölkənin ən ucqar şəhərlərinə daraşmış möhtəkiıiər əsasmda xalq haqqmda təəssürat almaq olmaz. - Ucsuz-bucaqsız ölkəmizin ən müxtə- lif guşələrində fədakar
əməyi ilə, igidliyilə başımızı ucaldan- lar təmsil edir Azərbaycan xalqmı. Tümendə
yeraltı sərvət- ləri üzə çıxaran geoloq, Baykanurda kosmik gəmiləri səfərə yollayan
general, Ayda yeni krater kəşf edib adını Ay xəri- təsihdə əbədiləşdirən alim-astronom,
Gürcüstanda öz həyatı bahasma 28 insan ömrünü xilas edən gənc əsgər... Bunlar və
bunlar kimi insanlardır xalqın sifətini müəyyənləşdirənlər.

5 oktyabr 1987-ci il
Azərbaycan KP MK-nın və
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin təntənəli yığıncağında çıxışından
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Azərbaycan və Leninqrad sənət ustalarmm uğurlu yara- dıcılıq əməkdaşlığmdan
çoxlu misallar gətirmək olar. Amma dostluğumuzun yüksək və işıqlı səhifələriylə
yanaşı, faciəvi və hətta tragikomik məqamları da olub. Mixail Zoşşenko qaba, ədalətsiz
tənqidlərə məruz qalanda təcili surətdə Azərbaycanda onun anoloqunu axtarmağa başladılar və əlüstü tapdılar: Sabit Rəhman.
Böyük

Şostakoviçə

nadan

hücumlar

başlanan

zaman

da

Azərbaycanda buna reaksıya verildı, çox axtarmaq da lazım gəlmədi Qara Qarayev və Cövdət Hacıyev onun tələbələri idilər. Qara Qarayevin
öz dilindən eşitdiyim söhbəti xatırlayıram. O damşırdı: Şostakoviçə
hücum kampaniyası başlananda Cövdət həyəcanla yanıma gəldi: Karik,
indi bizim işimiz necə olacaq- dedi. Qərara gəldik ki, kitabı açıb
bəxtimizi smayaq (o vaxt Qara müəllim kitab demişdi, indi başa
düşürəm, yəqin ki, Quram nəzərdə tuturdu - A. ). Bəli, kitabı açıb
barmağımızı bir sətrin üstünə qoyduq. Orda belə yazılmışdı: Sizi dəmir
ağaclarla döyəcəklər. Q. Qarayevin ölümüııdən çox illər sonra mən bu
əhvalatı Cövdət müəllimə damşdım. Bır qədər qaradinməz və qaraqabaq
adam olan Cövdət müəllim sərt şəkildə: - yox - dedi. Mən tutuldum, yəni
doğrudanmı yaddaşım məni aldadır, belə söhbət olmayıb. Bir az sükutdan
sonra Cövdət müəllim dedi: orda belə yazılmışdı «Sizi dəmir çubuqlarla
döyəcəklər».
İndi, aşkarlıq dövründə, cəmiyyətin demokratlaşması dövründə biz həqiqi
sənətin- Şostakoviçin və Qarayevin, Zoşşenkonun və Axmatovamn bütün keçəri
məmurlar üzərində qələbəsini də bayram edirik, istəyir bu məmurlarm əlində dəmir
ağaclar olsun, istəyir dəmir çubuqlar...
1987-ci il 4 dekabr.
Bakıda Leninqrad günlərinin təntənəli açılışında çıxışmdan
Hörmətli yoldaşlar! Biz elə gərgin günlər yaşayırıq ki, dediyimiz hər sözün,
etdiyimiz hər çıxışm məsuliyyətini duymalıyıq. Odur ki, Babayanm çıxışı məni
təəccübləndirdi (Həmin yığıncaqda Stepanakertdən Babayan familiyalı bir qadın çıxış
edərək «Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilərsə, erməni xalqı ömrii boyu Azərbaycan

xalqına minnətdar olar» -demişdi-Anarın dəqiqləşdirməsi). Babayanm burda, belə bir
toplantıda öz fikrini açıq demək qətiyyətini dəyərlən- dirsəm də, çıxışmı tam
məsuliyyətsiz, o cümlədən ermənı xalqma qarşı da məsuliyyətsiz çıxış hesab edirəm. Bu
gün- lərdə Azərbaycan yazıçıları, ziyalıları, mən də o sıradan, yuxu nədi bilmir,
yataqxanalarda, mitinqlərdə, televiziyayla çıxış edir, xalqı sakitləşdirməyə çalışırıq.
Mənə müxtəlif rayonlardan telefon edirlər, mən də hamıya deyirəm ki, partiya bu
məsələni ədalətli həll edir, heç bir təxribata uymayın. Siz isə burda çıxış edib təxribat
törədirsiniz, bu məsələyə fəal etiraz edən ağdamlıları quldur adlandırırsmız. Əgər öz
xalqmızı düşünürsünüzsə, başa düşürsünüzmü ki, bu sayaq sözlər nə kimi nəticələrə
gətirib çıxara bilər. Axı Ağdam Dağlıq Qarabağm qonşuluğundadır, əhalisi Dağlıq
Qarabağın əhalisindən artıqdır və sizin «quldur» adlan- dırdığınız adamlar bu şəhərin
sakinləridir. Burdan, bu yüksək kürsüdən bu cür sözlərinizdən sonra ağdamlılarm
reaksiyası ağlımza gəlirmi? Siz partiyanm üzvüsünüz və bundan əvvəl nə kimi fikirlərin
meydana atılmasmdan asılı olmayaraq partiyanm Dağlıq Qarabağm Azərbaycana nıənsub olması haqqmda qərarı qəti və birmənalıdır. Bundan sonra heç bir diskussiyaya
ehtiyac qalmır. Deyirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birləşsə, Azərbaycan
xalqma minnətdar olarsız. Yaxşı onda biz də məsələ qaldıraq ki, Ermənistanm
azərbaycanlılar yaşayan əraziləri Azərbay- cana qatılsm, axı Ermənistanda 200 min
azərbaycanlı yaşayır. Əgər onlar da Ermənistandan ayrılıb Azərbaycanla birləşmək
istəsələr buna necə baxarsız? Reallığı qəbul etmək lazımdır. Sovet Konstitusiyasıyla
təsbit olunmuş respublika sərhədləri toxunulmaz və dəyişilməzdir. Boş yerə ehtirasları
qızışdırmaym, baş tutmayacaq təkliflər irəli sürmək ağır nəticələrə səbəb ola bilər. .
Aııarın şərhi. Moskvarıın yiiksək rütbəli partiya funksio- nerlərinin iştirak etdiyi
bu yığıncaqda mən Qarabağ konflikti başlayanda bəri ilk dəfə olaraq Ermənistanda
yaşayan azər- baycanlıların məsələsini qaldırdım. Zənnimcə, o vaxt bu məsələni
vurğulamaq ermənilərin ərazi iddialarına ən tutarlı cavab olardı. Dağlıq Qarabağda
ermənilərin Muxtar Vilayət statuslan olduğu halda, Ermənistan ərazisində kompakt
yaşayan azərbaycanhların heç bir qurumu yox idi. Sonralar SSRI Ali Sovetinin
iclaslarında mən bu barədə dəfələrlə demişdim.

Bakıdakı fəallar yığıncağında çıxışımdan sonra isə Azər- baycan KP MK
bürosunun o vaxtkı üzvlərindəıı biri mərıə irad tutdu. -Biz indi Qarabağ problemini həll
etməyə çalışırıq, sən isə Zəngəzur məsələsirıi ortaya atırsan. -Bu, bizim erməni
iddialarına qarşı ən giiclii kontr-arqumeııtimizdir- dedim. Təəssüf ki, o vaxt məni eşidən
olmadı. Bir qədər sonra isə ermənilər bütüıı azərbaycanlıları Ermənistandan qəddarcasına qovdular və bu «kozır» əlimizdən çıxdı).

1988-ci il 24 fevral.
Azərbaycan KP MK-da
Sov. İKP MK Siyasi biirosu üzvlüyünə namizəd
P. Denıiçev və MK katibi Razumovskinin iştirak etdikləri
Partiya fəalları yığmcağmda rus dilində edilən çıxışm tərcüməsindən.

BİZ DEMƏSƏK, KİM DEYƏCƏK?
Deputat yoldaşlar!
Ömrümdə ilk dəfə yüksək deputat kürsüsündən çıxış edərkən həyəcan
keçirməyim təbiidir. Bu həyəcan həm də onunla bağlıdır ki, biz respublikamızm,
xalqımızm həyatm- da həyəcanlı günlər yaşayırıq və bir də bu həyəcan onunla bağlıdır
ki, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin bu sessiyası bəl- kə də heç bir başqa sessiyaya
bənzəmir - bu gün biz xalqımı- zm tarixi, beynəlmiləl münasibətlərimiz, ümumən bütün
öl- kəmizdə gedən son dərəcə mühüm ictimai-siyasi proseslərin taleyi üçün vacib olan
qərarı təsdiq etməliyik. Söhbət yalnız iki qonşu Qafqaz respublikasmm indiki və
gələcək münasi- bətlərindən getmir, söhbət həm də yenidənqurmanm, aşkar- lığm ciddi
smağmdan, demokratikləşmənin hansı istiqamət- də irəliləməsindən gedir.
Söhbət gedən Dağlıq Qarabağ məsələsi - əslində uydurul- ıııuş bir problem, - yəni
tarixən - hənı inqilabdan əvvəlki min illik tariximiz boyu, həm də inqilabdan sonrakı 68
il ər- zində yalnız və yalnız Azərbaycanm tərkibinə daxil olan Qa- rabağın nədənsə
birdən-birə başqa respublikaya hədiyyə ve- rilməsi problemi haqqmda Sov. İKP
Mərkəzi Komitəsi, Si- yasi Büro dəqiq, müstəqim, birmənalı qərarlar çıxarmışdır və bu
gün bizim Ali Sovetin yeganə partiyalı qərarı bu möv- qedən olmalıdır.
Sovet respublikaları arasmda inzibati sərhədlərin dəyişdi- rilməsi məqbul deyil və
xalqlar dostluğunun möhkəmlənmə- sinə xidmət etmir, əksinə, bu dostluğa yalnız xələl
gətirə bi- lər: bu Qorbaçov yoldaşm müraciətində deyildiyi kimi Azər- baycan və
erməni xalqlarmm xeyrinə deyil. .
Dağlıq Qarabağda yaşayanlarm bir çoxu tarixi abidələ- rin baxımsızlığmdan,
mədəniyyət

evlərinin,

məktəblərin,

ki-

tabxanaların

yarıtmaz

vəziyyətindən

şikayətlənəndə biz qə- ribə bir məntiqlə izahat veririk ki, Azərbaycanm bəzi başqa
regionlarmda həmin sahələrdə vəziyyət bundan da betərdir.
Doğrudan da qəribə məntiqdir və bu «məntiq»in çox haqlı cavabı var: başqa
rayonlar, regionlar belə vəziyyətlə barışır, biz isə barışmaq istəmirik. Axı haqlı olaraq
şikayətlənəndə ki, nadir tarixi və memarlıq abidəsi Qanzasor monastırmm indiki
vəziyyəti, təmiri, bərpası qənaətbəxş deyil, buna belə bəraət qazandırmaq olarmı ki,
başqa bir nadir tarixi və me- marlıq abidəsi - Naxçıvandakı Qarabağlar kompleksinin in-

diki vəziyyəti, təmiri və bərpası ondan da pis vəziyyətdədir. Yox olmaz. Neçə ildir
Bakmın və Naxçıvanm ziyalıları bu məsələni qaldırır, ancaq dünya mədəniyyət
abidələri kata- loqlarma düşmüş Qarabağlar abidəsinin bərpası əvvəlki ki- mi ləng
gedir. Mən bu günlərdə Koroğlu heykəlinin açılışıy- la əlaqədar olaraq Naxçıvana
getmişdim. Muxtar respubli- kada abadlıq və mədəniyyət sahəsində görülən bir çox
xeyir- li işləri məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim. Məşhur Mömi- nə xatunun bərpası
202da, Cavid muzeyinin və Cavid poeziya teatrmm fəaliyyəti də, İliç rayonunda Cəlil
Məmmədquluza- də muzeyinin açılması da, Naxçıvanda böyük mədəniyyət saraymm
yaranması da, bir sıra başqa işlər də adamda qürur və fərəh hissi oyadır. Yeri gəlmişkən,
mən Naxçıvan Muxtar respublikasmm rəhbərliyinin, partiya və sovet işçi- lərinin,
zəhmətkeşlərinin Ermənistanm qonşu rayonlarm- dan axm-axm gələn adamlarm
yerləşdirilməsində, Şirazlı kəndinin çadırlarda yaşayan mindən artıq sakininə, tibb, ərzaq və sairə sahələrdə yardım göstərilməsində fədakarlığma görə ürəkdən gələn
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Amma Qarabağlar kompleksi kimi sənət
incilərinin nə seh- rə, nə tilsimə düşdüyünü bilmirəm. Bilmirəm, niyə onun tə- miri,
bərpası illər boyu uzanır.
Deputat seçildiyim Yardımlıyla əlaqədar respublikanm bir çox başqa rayonlarma
aid edilə biləcək bir məsələ haq- qmda da danışmaq istərdim. Bu da hələ qaz
çəkilməmiş ra- yonlarımıza qaz kəməri çəkilməsi məsələsidir. Torpağımızm sərvəti olan
qazm nəinki Azərbaycam, həm də qonşu res- publikaları səxavətlə təmin etməsi bizdə
qürur hissi oyadır.
Amma bu hissə bir nisgil, bir inciklik də qarışır: nə üçün be- lə yeraltı sərvəti olan
torpağm bu yeraltı sərvətindən səmə- rəli istifadə edə bilmirik və torpağm yerüstü
sərvətlərinə tə- cavüz edirik. Məlumdur ki, qaza əli çatmayan rayonlarm sakinləri istəristəməz yanacaq üçün başqa vasitələrdən isti- fadə edirlər və bu da bir çox hallarda
meşələrimizin qırılma- sına, tələf olmasma səbəb olur.
Ümumiyyətlə, biz şeirlərimizdə, ədəbi əsərlərimizdə təbıə- ti, dağları, bağları,
meşələri, çayları vəsf etməyi xoşlayırıq. Amma real həqiqətdə təbiətin qorunmasma ən
çox biganə olanlar bəlkə elə bizik.

Belə olmasaydı, nə Xəzərin hələ qarşıdakı faciəsini gözlə- məzdik, nə Kürün
çirkab və zəhərli sularla bulandırılmasma dözərdik, nə Tuğay meşələrinin, Sultanbud
meşələrinin acı aqibətinə ağı deyərdik. Və bu meşə qırğmı azmış kimi lap yeni acı bir
xəbər. Srağagün Şuşadan aldığım həyəcanlı tele- qramlarda deyilir ki, Şuşa təbiətinin
füsunkar meşəsi - qə- dim Topxana meşəsinin 30 hektara qədər sahəsi buldozerlər
vasitəsilə zalımcasma qırılır. (Bu ərazı Əskəran rayonuna tabedir). Deyirlər ki, burada
yonca əkiləsidir. Mən başa düşə bilmirəm - Dağlıq Qarabağlılar - istər ermənilər, istərsə
də azərbaycanhlar bu torpağı doğma diyarları, müqəddəs yurdları sayırlar. Doğma
diyarm, miiqəddəs torpağm qədim meşələrinə qıymaq, qırmaq hansı məntiqə, hansı
insafa, hansı vicdana sığır. Deyirlər ki, bu günlər Dağlıq Qarabağ əhalisi tamam tətil
edir. İşə çıxmır. Bəs belə olan surətdə kaş o buldozer sürənlər də tətilə qoşulub
işləməyəydilər, nıeşələ- ri kor qoymayaydılar.
Deputat yoldaşlar!
Respublikamız ölkəyə verdiyi neftlə, pambıqla fəxr edir, amma Xəzərsizliyin,
meşəsizliyin, təmiz susuzluğun, təmiz havasızlığm ölkəyə vurduğu - bəli, tək
Azərbaycana deyil, bütün regiona, bütün ölkəyə vurduğu ziyan barədə düşünü- rükmü?
Torpağımızm zəhərli dərmanlarla, gübrələrlə şikəst edilməsi haqda hərdənbir tənbəltənbəl deyinirik, o halda
ki, haray çəkmək, akademik Həsən Əliyevin təbirincə desək «həyəcan təbili»
çalmaq gərəkdir.
Respublika kənd təsərrüfatmda ildə 30 min ton kimyəvi zəhərdən və 300 min ton
mineral gübrələrdən istifadə olu- nur. Bütün bunlarm nəticəsində bir hektara düşən
kimyəvi zəhər üzrə respublikamız birinci yerdədir. Şərəfli rekorddur! Zəhərli
ximikatlarm orta illik yükü pambıqçılıq və üzümçülük rayonlarmda ölkənin başqa
regionlarma nisbə- tən dəfələrlə artıqdır. Bu rəqəmlərin arxasmda nə durur? Nə görmək
istəyirsənsə o! Pambıq planları, öhdəliklər, zəfər ra- portları, təntənə, alqış, gurultu
görmək istəyirsənsə o! Hə- min rayonlarda ürək-damar xəstəliklərinin, mədə-bağırsaq
xəstəliklərinin və başqa xəstəliklərin azı iki dəfə artdığım gö- rə bilirsənsə o. Erkən uşaq
ölümləri, qadmlarm ana olmaq qabiliyyətinin məhdudlaşması, şikəst doğulmuş uşaqlar -

zə- fər raportlarmm bu tərəfı də var və bu gün aşkarlıq şəraitin- də biz bunu deməsək,
kim deyəcək və haçan deyəcək?
Pambıq,

üzüm

planları

torpağımızm,

əhalinin

real

im-

kanlarıyla

uyğunlaşdırılmaymca, bütün bunlar da olacaq, saxtakarlıq da, yalan da, rüşvət də,
pripiska da.
Deputat yoldaşlar!
Problemlərimiz çoxdur və onlarm barəsində çox danış- maq olar. Ümid etmək
istəyirəm ki, həm ölkəmizin, həm respublikamızm həyatmda yeni dövr başlanır və bu
məsələ- lər haqqmda tək bir danışıqla kifayətlənməyəcəyik, real dəyişikliklər olmalıdır
və olacaq.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasmda çıxış,
17 iyuıı 1988

TORPAQ İDİİM, DAYANDIM
Hörmətli yoldaşlar! Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixinin ən gərgin, həyəcanlı və
narahat dövrünü - çətin və ciddi smaq dövrünü yaşayır. Amma bu dövr həm də
xalqımızm milli şüurunun, siyasi mütəşəkkilliyinin, öz haqlarma, hüquqlarma,
heysiyyətinə qahmar durmaq əzminin aydan-aya, gündən- günə yetkinləşdiyi,
möhkəmləndiyi bir dövrdür. Ali Sove- timizin bu sessiyası da tarixə düşəcək bir
yığmcaqdır.
Sessiyamızm ərəfəsində Azərbaycan KP MK-ya rəhbər- liyi və Xalq Cəbhəsi
nümayəndələrinin dönə-dönə görüş- mələri, fikir mübadiləsi, razılaşdırılmış birgə
bəyanat xalq tərəfindən sevinc və məmnuniyyət hissi ilə qarşılanmışdır. Xalqm bu
yekdil rəyi mərkəzə, səlahiyyətli orqanlara da olduğu kimi çatdırılmalıdır. Bu gün bizə
ən vacib, ən zəruri olan şey - birlikdir. Azərbaycanm ərazi bütövlüyünə qarşı yürüdülən

xam xəyallarla yanaşı, bizi başqa, bəlkə daha real və daha qorxulu bir təhlükə də
narahat etməlidir. Bu da xalqm mənəvi bütövlüyü məsəiəsidir.
Stalin rejimi Sovet xalqlarmı dədə-baba torpaqlarmda ev yiyəsi kimi yox, hər an
sürgün olunmaq vahiməsi ilə ürəyi səksəkəli yaşayan kirayənişinlərə çevirmişdi.
Müstəbit qə- zəbinə düçar ol'ub pəpə deyəndən məmə yeyəııəcən sürgün olunmuş
xalqlarla bir sırada qonşu respublikadan vaxtaşırı axm-axm çıxarılan azərbaycanhlarm
da adı çəkilməlidir. Stalin dövründə deyil, artıq bizim günlərdə azı 165 min
azərbaycanlmm yerindən-yurdundan didərgin sahnmasma siyasi qiymət verilməlidir.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək istər- dim ki, bir qrup ziyalılarımızm təşəbbüsü ilə (onlarm
sıra- smda Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri də var) bilavasitə qaçqmlarm problemləri ilə
məşğul olan bir komitə yarat- maq istəyirik və bu komitənin bəyanatmı Azərinforma
təq- dim etmişik. Xahiş edirik ki, bu bəyannamə yaxm zaman- larda respublika
qəzetlərində dərc olunsun.
Komitənin bir məqsədi də istər qaçqmlar problemi, istərsə də Dağlıq Qarabağ
problemiylə əlaqədar olan bir çox məsələləri dünyanm və ölkənin geniş ictimaiyyətinə
çatdırmaqdır. Bu məsələlərlə əlaqədar bütün dünyada nə qədər uydurmalar, yalan
xəbərlər, şayiələr yayıldığı sizə yaxşı məlumdur. Təəssüf ki, birtərəfli, qərəzli
informasiya mərkəzi qəzet və jurnal səhifələrinə, mərkəzi televiziya ekramna da yol
tapa bilir. Bizım Azərbaycaıı ziyälılanmn mərkəzi orqanlarda öz mövqelərini ifadə
etmək cəhdləri boğulur. Ya heç çap etmir, efırə buraxmırlar, ya da elə şəkildə kəsib
doğrayır, təhrif edirlər ki, tamam susmağı bundan üstün tutursan. Əlbəttə, on- suz da
gərilmiş əsəbləri bir az da qıcıqlandırmaq lazım deyil, amma aşkarlıq dövründə
mübahisə edən hər iki tərəfı dinlə- mək vacibdir. Həm də obyektivlik - orta mövqe
tutmaq deyil. Köhnə hekayələrimdən birində yazdığım bənzətməni xatırlat- dığımçün
üzür istəyirəm. Əgər biri qatığa ağ, o biri qara deyirsə obyektivlik o deyil ki, üçüncü
tərəf: "hər ikiniz haq- sızsmız - desin, - qatıq nə ağ, nə də qaradır, qatıq bozdur". Qatığm
boz deyil, ağ olduğunu demək vaxtı çatmışdır. Üçüncü tərəf, yəni Mərkəzi mətbuat,
Mərkəzi televiziya Dağlıq Qarabağ probleminə obyektiv qiymət vemıəli və faktları
təhrif etmədən, olduğu kimi şərh etməlidir. Xocahda tikilən mühüm obyektin toxuculuq fabrikinin inşası olduqca ləng gedir. Bu tikintinin başa çatdırılması 600-700

nəfərin işlə təmiıı olun- ması deməkdir. Hazırda Xocalıda məktəb, uşaq bağçası,
xəstəxana çatışmır. Yüz minlərlə pul xərclənməsinə baxma- yaraq Xocahnm yolları
düzəiməyib, birinci üz asfalt çəkilib, amma ikinci üz çəkilmədiyindəıı bütün xərclənmiş
vəsait ha- vaya sovrulmuş kimidir və buna da mane olan Xüsusi Komitədir. Cəmilli,
Meşəli, Daşbulaq, Həsənabad, Kosalar və başqa kəndlərin vəziyyəti daha da
acmacaqlıdır və bu kəndlərin hamısı Xocalıya ümid yeri kimi bixır5.

Bu barədə mənə yazanlar Ali Sovet qarşısmda məsələ qaldırıb təklif edirlər:
Ermənistandan, Dağlıq Qarabağm müxtəlif yerlərindən didərgin düşənlərin bir hissəsi
Xocalıda yerləşsin və bunun əsasmda Xocalmm baş planı tərtıb olun- sun. Xocalı kəndi
qəsəbə statusu alsın. Gələcəkdə DQMV tərkibində qalmaqla müstəqıl Xocalı rayonunun
yaradıl- ması məsələsi qaldırılsm.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Sessiyasmda çıxışı
5sentyabr 1989

5

Yazıçılar İttifaqınm təşəbbüsüyb "Qarabağ" Komitəsi yaradıldı. "Qayğı" cəmiyyəti də Yazıçılar təşkilatı tərəfindən yaradılıb.

1989-cu il NOYABRIN 2§-də SSRİ ALİ SOVETİNİN SESSİYASINDA
ÇIXIŞ
İki ilə yaxmdır ki, bütün ölkəmiz, bütün dünya Dağlıq Qarabağda hadisələrin
inkişafmı böyük diqqətlə izləyir. Gərginlik azalmaq bilmir, vəziyyət kəskinləşir, qan
axır, təkcə körpülər və yollar deyil, iki xalqm birgə yaşayışmm çoxəsrlik bünövrəsi də
partladılır, ailə, istehsalat, məişət əla- qələri kəsilir və qarşılıqlı düşmənçiliyin, nifrətin
amansızlığı- nm düyünü dartılıb bərkiyir. Ərzaq daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş
vertolyotlarda silah və partlayıcı maddə tapılır. Vahimə, şübhə, səksəkə şəraiti hökm
sürür. Əks cəbhələşmə, acı sözlər və qəddar hərəkətlər hamım yorub, usandırmışdır. Bu
mənhus münaqişədə üz-üzə duran iki xalq - Azərbaycan və erməni xalqları əslində eyni
bir tələbi irəli sürürlər: "Biz Qarabağ probleminin qəti surətdə ədalətlə həll edilməsini
is- təyirik" amma bəla burasmdadır ki, ədaləti hərə öz bildiyi kimi başa düşür.
Bizcə, ədalət kimin üçünsə sərfəli ola bilməz, indiki halda da ədalət bütün
amillərin - tarixi, iqtisadi, geopolitik, demo- qrafik, konstitusiya - hüquqi amillərin
məcmusudur. Bir faktı şişirdib başqa faktlarm üstündən sükutla keçmək ol- maz, hərə
öz təkəbbürlü məqsədlərini rəhbər tutub digər tə- rəflərin dəlilləri və mənafeyi ilə
hesablaşmırsa, ədalətdən da- nışmaq əbəsdir.
Son 70 il ərzində indiki Ermənistanm ərazisində, o cümlə- dən 20-ci ildə onun
paytaxtı Yerevanda yaşamış yarım milyon azərbaycanlmm orada indi əslində biri də
qalmamış- dır. Azərbaycanlılarm Ermənistandaıı, həm də ermənilərin Azərbaycandan
təbii surətdə dincliklə köçməsi ilə yanaşı, tarix bunun da şahididir ki, 40-cı illərin ikinci
yarısmda Sta- lin yüz minlərlə azərbaycanhnı Ermənistandan zorla köçürmüş və orada
qalmış son 200 min azərbaycanh keçən il Stalin dövrü uzaq olsa da, eyni dərəcədə
amansızlıqla qo- vulmuşdur. Özü də bütün bu dəhşətli tədbir faciəli zəlzələ zamanı və
ya zəlzələdən sonra deyil, nəzərinizə çatdırıram ki, ondan əvvəl görülmüşdür.
Ermənistan KP MK-nm orqam "Kommunist" qəzetinin bu il 20 oktyabr tarixli
nömrəsindən sitat gətirirəm :"Iiər hansı sivilizasiyalı dövlət öz ərazisində yığcam halda
yaşa- yan millətlər və xalqlar üçün əlverişli şərait, o cümlədən on- lar üçün
muxtariyyatm bu və ya digər formasmı vermək yo- lu ilə şərait yaratmağa çalışmalıdır".

Gözəl sözlərdir. Azərbaycanda bu düzgün fikir DQMY- nin yaradılması ilə
həyata keçirilmişdi, bəs nə üçün arzu edə bilmərik ki, Ermənistan qovduğu azərbaycanlı
vətəndaşları- m yenidən öz qoynuna alsm və sivilizasiyalı bir dövlət kimı onlara milli
muxtariyyatm bu və ya digər formasım yarat- sm.
Akademik A. D. Saxarova dərin hörmətim var, gəncli- yimdə ona pərəstiş
etmişəm, durğunluq illərindəki davram- şma heyran idim, onu bir növ ədalətin
təminatçısı hesab edirdim. Odur ki, DQMV məsələsində Akademik Saxaro- vun necə
ədalətsiz və birtərəfli mövqe tutduğunu görmək mənim üçün ağırdır. Andrey
Dmitriyeviç azərbaycanlılar- dan xahiş edir, özünün burada dediyi kimi onlara hətta
"yal- varır" ki, ərazilərinin bir hissəsindən əl çəksinlər. Amma kim və necə yalvarırsa
yalvarsm, heç bir respublika, o cümlədən Azərbaycan heç vaxt razı olmaz ki, ərazisinin
bir hissəsini kimə isə suvenir versin, bəxşiş etsin. Axı bizim res- publikamız suvenir
respublikası yox, suveren respublikadır.

AZƏRBAYCAN SUVENİR RESPUBLİKASI DEYİL,
SUVEREN RESPUBLİKADIR
(Azərbaycan KP XXXII qurultayında çıxış. 9 iyun, 1990)
Hörmətli yoldaşlar!
Partiyanın müxtəlif qurultaylarına müxtəlif adlar verilib Qaliblər Qurultayı,
həlledici Qurultay və demək olar ki, hamısı Tarixi Qurultay. Bu adların zamanın sınağı
qarşısında doğrulub-doğrulmaması başqa məsələdir. Arzu edərdim ki, Azərbaycan
kommunistlərinin bu qurultayı tarixə sözün həqiqi mənasında Səmimi Qurultay kimi
daxil olsun, yəni bu məclisdə hərə öz düşündüyünü desin. Bu baxımdan mən də tam
səmimiyyət ruhunda ürəyimdəkiləri etiraf etmək istəyirəm. Bu ilin qanlı yanvar
hadisələrindən, xalqımıza tutulan divandan sonra mən bu divana yol vermiş partiyanın
sıralarında qalmaq istəmirdim. Və bu gün mən buradayamsa, bu kürsüdən danışıramsa
bunun səbəbini izah etməliyəm: düşünüb-daşınıb, çox ciddi tərəddüdlərdən keçib bu
qərara gəldim ki, 23 il ərzində bu partiyanın üzvü olan bir adam kimi mən də partiyanın
cəmiyyət, ölkə və xalq qarşısındakı günahlarına görə məsuliyyət daşıyıram və bu
günahların yuyulmasında iştirak etmək üçün onun öz içində, onun mexanizmləri və
tribunaları vasitəsilə fəaliyyət göstərməliyəm. İlkin sosialist ideallarını təhrif edib
totalitar bir rejim yaradan Stalin-Brejnev sisteminin amansız səhvləri və cinayətləri
üçün yalnız sabiq və indiki rəhbərlər məsuliyyət daşımır, bütün bu haqsızlıqlara dözən,
səsini qısan, razılaşmasa da susan sıravi partiyaçılar və o cümlədən mən də məsuliyyət
daşıyıram. O illərin məhdud imkanları daxilində hər halda demək istədiklərimizi az-çox
desək də.
Altı və üstü talan olunmuş torpağımız, azdırılmış tariximiz, unutdurulmuş adımız,
dəyişdirilmiş əlifbamız (yeri gəlmişkən yenidən latın əlifbasına qayıtmağın vaxtı
çatmışdır) illər boyu kürül-kürül axan yalanlar, boş vədlər, təbiətin kor qoyulması,
şəhərlərimizin

zəhərlənməsi,

mənəviyyatın

pozulması,

riyakarlıq,

saxtakarlıq,

rüşvətxorluq, qohumbazlıq, yerlibazlıq - cəmiyyətimizdə geniş yer almış bütün bu
bəlalara görə heç birimiz məsuliyyət, cavabdehlik və təqsir yükünü boynumuzdan ata
bilmərik.

Partiyanın tarix qarşısında şərəfli missiyası - həm ümumən ölkədə, həm də hər
respublikada, o cümlədən Azərbaycanda demokratik, çoxpartiyalı sistem yaratmaqdır.
Tarixin parodoksudur ki, Kommunist Partiyası özü və məhz o, hakimiy-yətə şərik çıxa
biləcək ictimai qüvvələrə yardım əlini uzatmalıdır. Bu onun kələcək nəsillər qarşısında
ən şərəfli işi ola bilər.
Tarixdə

heç

nə

itmir,

batmır.

Bu

günlərdə

Azərbaycan

Demokratik

Respublikasının 72-ci ildönumünü bayram edərkən, indiyədək tanış olmadığımız
sənədlər, faktlar üzə çıxarılarkən Azərbaycan xalqının zəngin demokratik ənənələrə
malik olduğu bir daha aydınlaşdı. Demokratiya da, siyasi və ictimai fikir müxtəlifliyi
də, milli müstəqillik də bizimçün göydəndüşmə bir şey deyil, onların torpağımızda,
tariximizdə kökləri, rişələri var. Demokratiya həqiqi milli müstəqilliyin də, insan
azadlığının da ilkin şərtidir. Dəqiq demokratik institutlar və qanunlar olmadan
müstəqillik yeni bir totalitarizmə, şəxsi, siyasi və ya dini despotizmə, istibdada gətirib
çıxarda bilər. Odur ki, bu gün xalqımızın gələcəyi haqqında məsuliyyət hissi ilə
düşünən bütün siyasi və ictimai qüvvələr məhz demokratiyanın möhkəmlənməsi
uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Tarix göstərdi ki, ayrıça, təcrid olunmuş bir ölkədə
sosializm qurmaq müşkül işdir. Eynilə ölkənin hər hansı ayrı respublikasında, təcrid
olunmuş şəkildə nə müstəqillik, nə də tam demokratiya əldə etmək olar. Hər
respublikanın,

o

cümlədən Azərbaycanın demokratikləşməsi ölkədəki demokratik

proseslərlə bağlıdır, amma bu proseslərin möhkəmlənməsi üçün biz də öz səyimizi
əsirgəməməli, qeyrət və hümmət göstərməliyik. Bu işdə Kommunist Partiyası müstəsna
rol oynaya bilər. Ancaq burda da tam səmimiyyət lazımdır. Çoxpartiyalılıq süni surətdə
yuxarıdan qurula bilməz, heç kəsi təmsil etməyən beş-on nəfərlik oyuncaq partiyaların
formal təsdiqi hələ demokratiya deyil. Siyasi plüralizm və demokratiya həqiqətən xalqın
öz içindən çıxan, onun öz iradəsiylə yaranmış, onun əhəmiyyətli hissəsinin fikir və
duyğularını ifadə edən hərəkatla səmimi və sağlam əməkdaşlıqdır. Qeyri-formal
adlandırdığımız bu hərəkat və onun nüfuzlu öncülü olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ictimai və siyasi həyatda layiq olduğu yeri bir sədəqə kimi deyil, halal qazanılmış hüquq
kimi almalıdır. Xalq Cəbhəsinin sağlam qüvvələri haqqında danışanda belə nəzərdə
tuturuq ki, orda qeyri-sağlam qüvvələr də var. Doğrudan da belədir, Xalq Cəbhəsində

karyeristlər, demaqoqlar, üzdə bir şey, dalda başqa şey deyənlər də var. Amma məgər
Kommunist Partiyasının sıralarında tək bir yalnız sağlam qüvvələr cəmləşib, əliəyrilər,
bürokratlar, doqmatiklər yoxdur?
Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətində ciddi səhvlər və nöqsanlar varmı? Var! Amma hər
halda Xalq Cəbhəsinin iki il ərzində buraxdığı səhvlər 70 il ərzində edilən səhvlərdən
bir qədər az olar.
Mən burda münasibətləri ayırd eləmək fikrində deyiləm. Yeganə istədiyim odur
ki, məhz Kommunist Partiyasının sağlam qüvvələriylə Xalq Cəbhəsinin, digər ictimai
hərəkatların, gələcək partiyaların sağlam qüvvələri arasında əməkdaşlıq yaransın.
Azərbaycan ziyalılarının təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış Məşvərət Şurası - respublika
rəhbərliyinin, Xalq Cəbhəsinin və ziyalıların arasında möhkəm körpü olmalıdır, iş
birliyinə xidmət etməlidir. Bu şuranın ilk toplantısı yüksək səviyyədə və real
əməkdaşlıq şəraitində keçdi. Təəssüf ki, sonrakı toplantılar həm səviyyə, həm səlahiyyət
baxımından çox da səmərəli olmadı. Bu orqan isə respublikamızın gələcəyi üçün,
xalqımızı hər hansı bəladan hifz etmək üçün son dərəcə mühüm görüş yeridir.

SSRİ XALQ DEPUTATLARININ NÖVBƏDƏNKƏNAR V
QURULTAYINDA ÇIXIŞ
(31 avqust 1991)
Hörmətli deputat yoldaşlar!
Azərbaycan deputat heyətimiz qurultaya əməli təkliflərlə, əməli iş görmək arzusu
ilə gəlmişdir. Yoldaşlarımızın çıxışlarından da bunu gördünüz.
Mən də burada tamam başqa təklif və mövzularla çıxış etmək istərdim. Lakin
vəziyyət elə gətirdi ki, deputat heyətimiz bəyanat qəbul etməyə məcbur oldu.
SSRİ

xalq

deputatları

qurultayında

millətlərarası

zəmində

münaqişələr

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti barəsində ermənilərin
əsassız ərazi iddialarından başlanmışdır. Millətlərarası toqquşmalarda tökülən ilk qan
Qarabağda həlak olmuş iki azərbaycanlı gəncin qanıdır. Dörd il ərzində bu münaqişə
yüzlərlə adamın ölümünə bais olmuşdur.
Bu gün, bu çox mühüm qurultayda, İttifaqın yeni quruluşunun əlamətləri
müəyyən olunduğu bir vaxtda erməni separatçıları hələ qərarlaşmamış barışığı pozmağa
hazır olan qızışdırıcı rolunu oynayırlar. SSRİ Ali Sovetinin çoxdan buraxdığı iyirminci
çağırış DQMV Vilayət Sovetinin qərarı məhz belə tədbirdir. O, Azərbaycanın xəritəsini
özbaşına dəyişdirir, mövcud olmayan Şaumyan rayonunu öz tərkibinə daxil edir və
muxtar vilayətin əhalisinin azərbaycanlı hissəsinin iradəsinə etinasızlıq göstərir.
Qarabağda qan tökülməsinin məlum ilhamçısı Zori Balayanın bu qurultaydakı
çıxışı növbəti fitnəkarlıq olmuşdur. İki xalqın - Azərbaycan və erməni xalqlarının
fəlakəti məhz onun qatı millətçi ideologiyasının mayası ilə yoğrulmuşdur. Onun çıxışı
göstərir ki, avqust qiyamı hələ qurtarmamışdır. Azərbaycan Respublikasının
prezidentinə onun atdığı böhtan da məhz bu ruhdadır. Prezidentin dediyi sözlər təhrif
olunmuş və mətndən yarımçıq götürülmüşdür. Yedək maşınlarından, silahdan və
sairdən istifadə olunması haqqında bütün iftiralar Rusiya ilə Azərbaycanın arasında
nifaq salmaq cəhdindən başqa bir şey deyildir. Belə bir suala cavab verməkdən yaxa

qurtarmaq istəyirlər: erməni yaraqlılarının Bağanıs Ayrım kəndini və Azərbaycanın
digər kəndlərini yerlə-yeksan etdikləri zəhmli, müasir silah haradan alınmışdır?
Azərbaycan Respublikasının ali dövlət hakimiyyəti orqanı istiqlaliyyət haqqında
akt qəbul etmişdir. Azərbaycan Respublikası milliyyətindən, dini etiqadından asılı
olmayaraq bütün vətəndaşların hüquqlarına və azadlıqlarına təminat verir. Ölkə
tarixinin bu məsuliyyətli məqamında biz qurultayda sədrlik edənlərdən tələb edirik ki,
millətlərarası ədavəti qızışdırmaq üçün göstərilən hər cür cəhdlərin qarşısını alsınlar,
qurultayı öz başlıca vəzifələrindən yayındıran məsələlərin müzakirəsinə yol
verməsinlər.
Nadir, bəlkə də yeganə imkandan istifadə edərək Ermənistan deputat heyətinə və
Gürcüstan deputat heyətinə müraciət etmək istəyirəm: gəlin, keçmişin dərslərini, 191820-ci illərin tarixini unutmayaq.
Hamımız müstəqillik istəyirik. Üç Zaqafqaziya respublikası yalnız o zaman
müstəqil ola bilər ki, onların arasında sülh və həmrəylik olsun. Bu respublikalardan biri
digəri ilə, yaxud ikisi üçüncüsü ilə öcəşəndə isə bizim nə müstəqilliyimiz, nə də
azadlığımız olacaqdır. Gəlin bu barədə birlikdə düşünək.
Anarın şərhi: Bu mənim SSRİ Xalq deputatı olduğum müddətdə son
çıxışımdır.Xalq deputatı və SSRİ Ali Sovetinin İttifaqlar Şurasının üzvü olduğum iki il
ərzində iyirmidən artıq dəfə Qurultaylarda, sessiyyalarda,

komissiyalarda çıxışlar

etmişəm. Təəssüf ki,onlaran yalnız bir qismi arxivmidə yaxud qəzet səhifələrində qalıb.
Çıxışlarım rus dilində olduğu üçün onların əlimdə olanlarının əksəriyyəti bu kitabın rus
dilindəki nəşrində verilir.Buradakılar isə o vaxt Azərbaycan dilinə çevrilib dövrü
mətbuatda çap olunanlardır.
1980-1991-ci il SSRİ Xalq deputatlığım - ömrümün ən çətin dövrüdür.O
gərgin,əsəbi,qarmaqarışıq zamanlarda Azərbaycan deputatları hər tərəfdən,hər səmtdən
amansız hücümlara məruz qalırdı. O vaxtki respubilka iqtidarı bizim müxalifətlə və
Moskvanın Regionlararası qrupla təmaslarımızdan narazı idi,müxəlifət iqtildara qarşı
kəskin mövşe tutmamaqda günahlandırırdı bizi,ermənilər teleqram, məktub və telefon
zəngləriylə bizi təhdid edir, hətta ölümlə hədələyirdilər. Məsələnin bütün mürəkəbliyini
,vəziyyətin bütün çətinliyini yetərincə dərk etməyən, Sovet parlamanında muhitin bizə

qarşı olduğunu nəzərə almayan minlərlə həmvətənlərimiz isə bizi hər şeydə
suçlayırdılar. Deputatlar arasında yazıçı kimi başqalarından daha çox tanındığım üçün əsas hədəf mən idim. Elə gün olurdu yüzə qədər teleqram alırdım yaxud mehmanxana
nömrəsində olduğum vaxt Bakıdan, Moskvadan, İrəvandan dəqiqə başı aramsız telefon
zənglərinə cavab verməli olurdum. Həmvətənlərimizin zəngləri, teleqramlar arasında
bizi dəstəkləyən, ürək -dirək verənlər də az deyildi, amma yerli-yersiz

iradlar,

imkanamız xaricində olan tələblər, bəzən ittihamlar və təhqirlər də böyük yer tuturdu.
Təəsüf ki, deputatlıq dövrü bitəndən sonra

Moskvadan ayrılarkən bu teleqramları

özümə yük edib Bakıya gətirməmişəm, saxlamamışam.
Burada faktların olduğu kimi şərh olunması naminə yalnız iki məsələyə aydınlıq
gətirmək istəyirəm. Bu məsələlərdən biri bədxahlarımın indiyə qədər hallandırdıqları
məsələdir - Qorbaçovun bir dəfə iclasda mənə soz verməməsi məsələsi. O gün mən
çıxışa yazılmamışdım. Növbəsiz çıxış etmək istəyəndə iclas aparacısının(Qorbaçovun)
bir imkanı var,düyməni basır, mikrofonu söndürürdü. Mən əl-qol ata bilərdim,səsim
çıxmayacaqdı.Gülünc- vəziyyətə düşməmək üçün kürsünü tərk etdim.Səhərisi gün
Qorbaçev rəhmətlik akademik Püstə xanım Əzizbəyova vasitəsiylə (O, Rəyasət
heyətində Qorbaçovuni yananda əyləşmişdi)demişdi ki,mən bilməmişəm sizin
yazıçınızdır,ondan üzr istəyirəm. Bu da qəzetlərdə dərc olundu. O vaxt Dövlətin
Prezidentinin məndən üzr istəməsini, ondan əvvəl və sonra dəfələrlə çıxışlar etməyimi
heç kəs yadına salmır, amma mənim məhz o gün, yeganə dəfə söz ala bilmədiyimi hər
dəfə başıma qaxırlar.
Sonralar Qorbaçovla şəxsən tanış oldum, bir neçə dəfə onunla görüşlərdə iştirak
etdim, ağrılı problemlərimiz haqqında mükalimələr və mubahislər etdik. Sonuncu dəfə
Qorbaçovu Moskvada Nizami yubileyində gördüm. 1991-ci ilin dekabrı idi,avqust
qiyamından iki ay keçmişdi, SSRİ-nin dağılmasına da demə ikicə ay qalırmış.
Nizaminimn Böyük teatrda keçirilən yubileyində məruzə etdim, br neçə respublikanın
nümayəndələri çıxış etdlilər. Rəsmi hissədən sonra elə teatrın binasındaca furşet oldu.
Furşetdə Azərbaycanın Prezidenti A.Mütəllimov, Respublika Nazirlər Sovetinin sədri
H.Həsənov, SSRİ-nin Mədəniyyət naziri N.Qubenko iştirak edirdilər. Qorbaçov da
gəlmişdi. Uzun masanın əks tərəflərində dayanmışdıq. Qorbaçov Mütəllimovun yanında

durmuşdu. Məni gördü, yaxınlaşdı, əl verdi: -Afərin sizə --dedi - belə bir vaxtda bu
qədər respublikaların nümayəndələrini bir araya gətirə bilmisiniz.
Özünə isə bu iş müyəssər olmadı, respbikalalrı bir yerə yığıb yeni adla İttitfaq
yarada bilmədi. Elə həmin ilin dekabrında SSRİ dağıldı, onun ilk Prezidenti
M.Qorbaçov tarixə həm də qeyb olmuş ölkənin sonuncu prezidenti kimi düşdü.
Burda gətirmək istədiyim başqa bir mətn hadisələrin bilavasitə içində olan, Ali
Sovetdə müxbir kimi iştirak edən mərhum Balaş Abbaszadənin mətbuatda dərcolunmuş yazısıdır.
«SSRİ Xalq deputatı seçilənə kimi mən Anarın çoxsaylı pərəstişkarlarından
biriydim, onu yaxından tanımırdım,onunla heç bir ünsiyyətdə olmamışdım. Qələmindən
çıxan bütün yazılırı oxumağa çalışırdım.
Təsadüf elə gəitrdi ki,mən iş yerimi dəyişməli oldum. Anar SSRİ Xalq deputatı
seçildi. Çoxları təskinlik içində nəfəslərini
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əzablarını, əziyyətini, faciəsini öz əzab-əziyyəti, öz faciəsi kimi yaşayan, millətin
adından danışmağa qadir layiqli adamlarımız vardır. Unutmamalıyıq ki, Anar siyasətçi
deyil, yazıçıdır. Lakin son iki ildə Anarın deputat kimi fəaliyyəti əvəzsizdir.
SSRİ Xalq deputatilarının Birinci qurultayndan sonra Anara münasibət müəyyən
mənada dəyişdi. Bu da hardasa təbii idi. Çünki xalqımız hər şeydən əlini üzmüşdü,
bütün respublika rəhbərliyinin görə bilmədiyini Anardan gözləyir və umurdu. Hər şeyə
qadir Anar illyuziyası qəflətən dağıldı, məlum oldu ki, Anar sehrbaz deyil, onun «simsim qapınıi aç» hökmü yoxdur. Ermənilərin iki-üç qatı düşməni varsa, onlardan biri
Ziya Bünyadov, ikincisi Anardır.
Anar deputat kimi fəaliyyətinin ilk günündən oyuna düşdü. Oyun yazıçı Anara nə
qədər mənfi təsir göstərdisə vətəndaş Anarı iradəsindən döndərmədi.
Xalq əksər hallarda deputatların fəaliyyətini televizya baxmaqla və çıxışlarını
oxumaqla qiymətləndirir. Bir çox deputatlar məhz bundan istitfadə etməklə siyasi
kapital yığırdılar. Mümkün qədər tez-tez, mümkün qədər kəskin danışmağa meyl
göstərirdilər. Deputatalaırn, xüsusən, bizim deputatların fəaliyyətini ancaq və ancaq
iclasdakı çıxışları və ya heç çıxış etməməyi ilə qiymətləndirənlər böyük səhvə yol
verirlər. Unuda bilmərik ki, Ermənistandan Azərbaycana ilk qaçqınlar gələndə ilk

pənahları Yazıçılar İttifaqı,Anar olub. Onlar Anar deyib gəlirdilər, Anar da əlindən
gələni əsirgəmirdi. Bütün bunlar məlum həqiqətlərdir və bunların üstündən xətt çəkə
bilmərik.
İşimlə əlaqədar tez-tez Moskvada deputatlarımızla ünsiyyətdə olmuşam. Onların
fəaliyyətinin də, fəaliyyətsizliyinin də şahidlərindən biriyəm. Həmin ağır günlərdə mən
Anar qədər işləyən, çalışan ikinci bir deputat yada sala bilmirəm. Anar öz çıxışlarından
başqa digər deputatlar üçün də çıxışlar yazırdı, şəxsi əlaqəsi olan deputatlarla
söhbətlər aparırdı. Bəzi deputatlarımız(dili bilmədiyindənmi, yorğunluğunumu bəhanə
gətirməklə) Moskvada zülmlə təşkil edilmiş müxtəlif görüşlərdən imtina edəndə qabağa
düşən Anar olurdu. Özü də Anar çalışmıırdı ki, gördüyü işlərin sorağı Azərbaycana
çatsın. Çalışırdı ki, erməni versiyası tədricən də olsa, damla-damla da olsa, dağılsın,
çoxüzlü «həqiqətin» əvəzinə yeganə həqiqət dünyaya yayılsın. Anar demişkən əgər
SSRİ Xalq deputatlarının Birinci qurultayında ermənilərin gündəliyə beş məsələ daxil
etmək istəyi baş tutmamışdısa, bu da deputatlarımızın səyi nəticəsində olmuşdu. Anarın
mart ayında İttifaq hökümətinin, Mərkəzin ünvanına söylədiyi tənqidi çıxışı həmin fikrə
sübutdur.
Balaş Abbaszadə,
«Anlamaq dərdi»
«Respublika» qəzeti 14 noyabr 1990

MƏDƏNİYYƏT DƏ İSTEHKAMDIR, QALADIR
Hörmətli yoldaşlar, xanımlar və bəylər!
Mən uzun illər boyu işlətdiyimiz «yoldaşlar» sözündən də, son dövrlərdə daha
çox dəbdə olan «xanımlar və bəylər» müraciətindən də təsadüfən istifadə etmirəm. Hələ
«Kitabi-Dədəm Qorqud» dastanlarında dost, həmdəm, arxadaş anlamında işlənən
«yoldaş» sözünə istehzayla yanaşmağa ixtiyarımız olmadığı kimi, bütün dövrlərdə
qadına hörmət əlaməti kimi «xanım» deməyimiz də təbiidir və kimlərə görəsə «bəy»
ifadəsini də lağa qoymağa haqqımız yoxdur. «Bəy» deyəndə biz qüdrətli Mirzə Cəlil
qələminin damğaladığı qurbanəlibəyləri düşünmürük. Həsən bəy Zərdabilərin, Əli bəy
Hüseynzadələrin, Əhməd bəy Ağayevlərin, Əlimərdan bəylərin, Nəsib bəylərin,
Əbdürrəhim bəylərin, Üzeyir bəylərin işıqlı surətlərini xəyalımızda canlandırırıq. Bu
gün bu mədəniyyət məclisində müqəddəs sələflərimizin adlarını xatırlamağım

da əbəs

deyil. Çünki xalqın ən ağır gunundə onun təsəllisi, dayağı, guvənc yerlərindən biri,
bəlkə ən önəmlisi keçmişin parlaq simaları, tariximizin şərəfli səhifələridir. Bəzən
xalqın son müdafiə qalası, son istehkamı - onun mədəniyyəti, dili, mənəviyyatı olur.
Amma bu gün xalqımızın bu sınaq illərində bizi ağrıdan, dərdimizə dərd artıran
itkilərimiz-torpaqlarımızın, şəhər və kəndlərimizin işğalı, axıdılan qanlar, çöllərdə
sərkərdan qalmış qaçqınların müsibəti və başqa bəlalarımızla birlikdə həm də
mədəniyyətimizin böhranı, ona qarşı etinasızlıq və sayğısızlıqdır. Mədəniyyətə
məsuliyyətsiz münasibət xalqın yalnız keçmişinə deyil, gələcəyinə də məsuliy-yətsiz
münasibət deməkdir. Əlbəttə, başa duşürük ki, bu gun dövlətimizin qarşısında ölümdirim səviyyəsində problemlər durur. Amma belə bir zamanda bu cür mötəbər məclisi
toplanmasının mədəniyyət problemlərinin həlli yolunda bir dönüş nöqtəsi olacağına
inanmaq istərdim.
Düşmən torpağımıza təcavüz etmədən çox-çox əvvəllər mədəni sərvətlərimizə,
tariximizə qarşı hucumlar təşkil etdi. Tariximizi ya danmaq, ya azdırmaq istədi, tarixi və
memarlıq abidələrimizə ortaq çıxdı, musiqimizi, folklorumuzu qa- rət edib öz malı kimi
qələmə verməyə cəhd göstərdi. İftixar etdiyimiz tarixi şəxsiyyətlərimizə əli çatmayanda,
onları lə- kələmək üçün dəridən-qabıqdan çıxdı. Babək, Qaçaq Nəbi, Nərimanov
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onlar haqqmda əsər yara- danları, onlarm adlarım əbədiləşdirən dövlət xadimlərini
lə- kələməyə səy göstərən erməni millətçiləri qarşılarma dəqiq məqsəd qoyurdular.
Azərbaycan xalqmı tarixsiz, mədəni və mənəvi dəyərlərsiz, böyük şəxsiyyətlərə malik
olmayan bir xalq kimi qələmə vermək istəyirdilər. Bu - illərdən bəri apa- rılan ideoloji
təxribat idi və mənhus niyyətlərin gerçəkləşmə- si üçün real şərait yarananda
Azərbaycanı layiqli təmsil edə biləcək dirilərin də növbəsi çatdı, bu qara ernıəni
siyahısma real gücə malik olan siyasi xadinılərimizin və nüfuzlu ziyalı- larımızın adları
düşdü. Yə nə yazıq ki, bu məkrli düşmən hiylələri çox vaxt, hörmətli yazıçımız İsmayıl
Şıxlınm bizə xatırlatdığı bir xalq ifadəsində deyildiyi kimi «sapı özümüzdən olan
baltalar» vasitəsilə edilirdi. Keçmiş SSRİ- nin ən yüksək siyasi mövqeyində olan
yeganə azərbaycanlı Heydər Əliyevə qarşı kampaniyalar da belə təşkil olunurdu. SSRİ
Ali Sovetində o zaman Azərbaycanm həqiqətlərini öl- kəyə və dünyaya çatdıra biləcək,
ən yüksək kürsüdən söz deyə bilən deputatlarımız - onlarm sırasmda mən ilk olaraq
mərhum dostlarım Tofiq İsmayılovun, Vəli Məmmədovun, Vaqif Cəfərovun adlarını
çəkmək istəyirəm - bu sayaq göz- dən salmırdı.
Xalqa bər-bəzəkli şüarlar və gurultulu çağırışlarla deyil, acı və sərt həqiqətlərlə
müraciət etmək istəyən ziyalılarımız da beləcə pisikdirilir, təhqir olunur, çeşid-çeşid
yazılı və şi- fahi böhtanlara məruz qalırdı. Bəzən adama elə gəlirdi ki, sanki
düşmənlərimizin - erməni millətçilərinin yazdığı ssena- rini biz özümüz epizod-epizod,
ardıcıllıqla həyata keçiririk. Bu xalqı ağsaqqalsız, ziyalısız qoymaq istəyirik. Bu həm də
bizim milli əxlaqımıza qarşı çinayət idi, çünki yazılmamış milli əxlaq kodeksində
həmişə ağsaqqal sözünə hörmət olub. Məhz bu ənənəni alt-üst edib dağıtmaq
istəyirdilər.
Ziyalılarımıza qarşı uydurma ittihamlardan biri də guya onlarm seyrçi, passiv
mövqe tutmaları haqqmda böhtan idi.
Xalq Cəbhəsi müxalifətdə olduğu zaman o vaxtkı res- publika rəhbərliyilə mənim
bütün söhbətlərimdə - bəzən be- lə söhbətlərə imkan olurdu, xüsusilə, Moskvada Ali
Sovetin iclasları zamanı daha çox imkan olurdu, mən hər zaman Xalq Cəbhəsini

müdafiə etməyə çalışırdım, real bir qüvvə kimi Xalq Cəbhəsiylə hesablaşmağa
çağırırdım, onlarla sağlam dialoq qurulmasmı təklif edirdim. Və bu gtin də mən Xalq
Cəbhəsinin iqtidara gələnə qədər Azərbaycanm milli azadlıq hərəkatında xidmətlərinin,
rolunun iistündən qələm çəkmək istəmirəm və gələcəkdə də Xalq Cəbhəsini parlament, təkrar edirəm Parlament müxalifəti kimi görmək is- təyirəm. Amma iqtidara
gələndən sonra Xalq Cəbhəsi, tə- əssüf ki, çox səhvlər etdi. Bu səhvləri bilirsiz də,
deyilib də, təkrar etmək istəmirəm. Amma ən ciddi səhvlərindən biri, mənə elə gəlir ki,
ziyalılarla düzgün münasibət qura bilmə- mələri oldu. Ziyalılara qarşı nə isə bir
qısqanclıq vardı. Guya ziyalılar kinıinsə şöhrət payma ortaq çıxacaqdı. Bu soyuqluq,
ögey münasibət tək ayrı-ayrı ziyalılara deyil, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizə olan
münasibətdə özünü gös- tərirdi. Və o zaman da yenə biz öz sözümüzü deyirdik. Si- yasi
repressiyalar, təqiblər başlananda, bu təqiblərin bunıe- ranq kimi qayıdıb təqibçilərin öz
başıııa gələcəyi barədə de- dik və belə də oldu. Dilimizin adım dəyişəndə etirazımızı
bildirdik, dilimizi ən yüksək səviyyədə ləhcə adlandıranda etirazımızı bildirdik. Bunlara
da qulaq asan olmadı. Və nə- hayət 1992-ci il oktyabrm 23-də Azərbaycan ziyalılarmm
böyük bir qrupu - «Mədəniyyətimiz təhlükə qarşısındadır» harayı ilə mətbuatda çıxış
etdi. Dövlətin mədəniyyət sahələ- rinə etinasızlığmm ədəbiyyatımıza, sənətimizə
sağalmaz ya- ra vuracağı barədə xəbərdarlıq etmək istəyirdik. Çünki mə- dəniyyət elə
şeydir ki, onun fasiləsi ola bilməz. Yəni «hələlik dayanm, iki ildən sonra
mədəniyyətimizi davam etdirərik». Mədəniyyət bitən, boy atan ağac kimidir, kəsdin,
qurtardı getdi. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə ədəbi jurnalları- mız, qəzetimiz
maliyyə çətinlikləri ucbatmdan bağlanacaq- sa, kitab nəşri yalnız kommersiya
meyarlarıyla tənzinılənə- cəksə, deməli, ədəbiyyatımız da olmayacaq. Mən Yazıçılar
Birliyini təmsil etdiyim üçün bu məsələni daha qabarıq şə- kildə çatdırmaq istəyirəm.
Bu gün nəşr, çap çətinlikləriylə əlaqədar olaraq elə vəziyyət yarana bilər ki, XX əsrin
so- nunda Azərbaycan ədəbiyyatmın yazılı dövrü bitib tükənə bilər. Yenidən şifahi
ədəbiyyat dövrünə keçə bilərik, sözümüzə bir az zarafat qatıb desək, nasirlərimiz şifahi
nağıllar danışmağa, şairlərimiz əllərinə saz alıb şifahi şeirlər söyləməyə məcbur ola
bilərlər. Yəni belə getsə, bu bir həqi- qətdir ki, yazılı ədəbiyyat -jurnallar, qəzet, kitablar
vasitə- silə yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı olmayacaq. Mən təklif- lərinıi yazılı şəkildə
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böhranlarmdan qorumalı- dır. Bu dövlətin sədəqəsi deyil, dövlət səhiyyəyə, təhsilə vəsait ayırdığı kimi, ədəbiyyatı da yaşatmaq iiçün ona maddi yardım etməyə borcludur.
Bu ilin axırmacan jurnallarımızı və qəzetimizi saxlamaq üçün Nazirlər Soveti
vəsait ayırıb, sağ olsunlar, amma gələn il Yazıçılar Birliyinin mətbuat orqanları dövlət
büdcəsinə qəbul olunmasalar, onlarm bağlanmaq təhlükəsi tamamilə realdır.
Azərbaycan bu gün doğrudan da tarixinin ən ağır günlə- rini yaşayır və çoxları
kimi mənim də bu ağır günlərdən qur- tarmaq ümidlərim Heydər Əliyevin rəhbərliyə
gəlməyi ilə bağlıdır. Tək kiçik qonşumuzun - ermənilərin yox, böyük qonşularımızm da
siyasi oyunlarını yaxşı bilən, dünya siya
səti miqyaslarmda düşünən, zəngin təcrübəyə malik olan, siyasi addımlarında yüz
ölçüb bir biçməyi bacaran Heydər Əliyev bəlkə də bu ağır günlərdə Azərbaycanımızm
son şan- sıdır. Tarixi şəxsiyyətləri müqayisə etmək düzgün deyil: am- ma ölkələrin
düşdüyü tarixi situasiyalarm müəyyən oxşarlıq- ları olur. Türkiyənin ən ağır günlərində
tarixin meydana çı- xardığı böyük bir şəxsiyyət - Atatürk Türkiyəni həm xilas etdi,
qurtardı, həm də qurdu, gələcəyini sağlam demokratik əsaslar üzərində müəyyənbşdirdi.
Əlbəttə, tək əldən səs çıx- maz. Amma müxtəlif əqidslərə sahib olan siyasi xadimlərin
birgə səyinə, ziyalılarm real yardımına əsaslanan yeni rəh- bərliyin Azərbaycanı həm
qurtaracağma, həm də quracağı- na inanmaq istəyirəm, yəni bu gün biz XXI əsr
Azərbayca- nını xoşbəxt bir ölkə kimi görmək istəyiriksə, onun bu xoş- bəxtliyi yalnız
müstəqillik, demokratiya yolunda ola bilər, demokratik mexanizmlərin və institutların
saat kimi dəqiq işlədiyi bir şəraitdə ola bilər.
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin solahiyyətlərini icra edən,
Ali Sovetin sədri HEYDƏR ƏLİYEVİN ziyalılarla görüşündə
Anaı ın çıxışı
21 sentya.br 1993

***
Hörmətli deputatlar, mən üzr istəyirəm ki, ikinci dəfə danışıram. Amma bu qanun
bizim komissiyada hazırlandığı və burada toxunulan məsələlər çox ciddi olduğu üçün bəzi
fikirləri və bəzi nöqtələri bir də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Əvvəla, mən bütün çıxış
edənlərə təşəkkür edirəm.
Bununla bərabər, mən bəzi şeyləri demək istəyirəm. Bu qanunu çox genişləndirmək,
yəni burada hər şeyi əhatə eləmək mümkün deyil. Məsələn, burada belə bir təklif səsləndi
ki, bizim göllər, gölməçələr, filan da qanuna salınsın. Doğrudur, bizim meşələr də qırılır,
ağaclarımız da qırırlar, bu da bir təhlükədir, bu da həyəcan təbili çalınmalı bir məsələdir.
Amma bunların hamısını mədəniyyət qanununda əhatə eləmək mümkün olmaz. Bu, yəqin
ki, başqa sahələrin qanunlarında əks olunmalıdır. Ona görə bunu nə genişləndirmək olar,
nə də daraltmaq olar. Çünki mədəniyyət abidələri belədir ki, bunları heç bir təsisata aid
eləmək olmaz.
Mən də hamımız kimi qəti əminəm və buna heç bir şübhəm yoxdur ki, gec-tez və
arzu edirəm ki, çox tez, bizim o işğal olunmuş torpaqlarımız qayıdacaq. Azərbaycanın
əbədi torpaqlarıdır bu və oradakı abidələri də biz yenidən həyata qaytarmalı olacağıq. İndi
o abidələrin vəziyyəti haqqında məndə məlumat azdır. Yəni mən bilirəm ki, o, düşmən
əlindədirsə, düşmən buna qayğı göstərmir. Ola bilsin, dağıdıb. Yəqin bizim əlaqədar
kəşfiyyat orqanlarında daha dəqiq məlumatlar var. Yaxşı olardı ki, onlar bu barədə bizə
məlumat versinlər və bu abidələrin işğal olunmuş torpaqlarda nə vəziyyətdə olduğunu
bilək. Onların bərpası gələcəyin məsələsi olsa da, onun təməlini bu gün qoymaq lazımdır.
Çünki gec-tez biz onlara sahib duracağıq, yiyələnəcəyik. Amma görək işğal olunmamış
ərazimizdəki abidələrin biz bu gün qeydinə qalırıqmı? Qarabağ abidələri hamımız üçün
əzizdir. O biri tərəfdən də Naxçıvandakı Qarabağlar abidəsi əzizdir, amma maliyyə
vasitələri olmadığından o abidədə bərpa işləri tamamlana bilmir və onun da uçub dağılmaq
təhlükəsi var.
195

Qanunda biz siyahını təqdim eləmirik. Qanunda prinsipi təsdiq edirik ki, gələcəkdə
belə bir siyahı olsun və bunu Milli Məclis təsdiq eləsin. İndi biz təsdiq olunmamış siyahını
bura nə cür çıxara bilərik? Gərək əvvəl qanunda təsdiq olunsun ki, belə bir siyahı
olmalıdır. Ondan sonra da bu siyahını Milli Məclisə təqdim edək.
Qanun bu şəkildə təsdiq olunarsa, onların siyahısı Milli Məclisə çıxarılaraq, xalqın
gözü qarşısında göstəriləcək ki, bax, bu 600 abidə dünya əhəmiyyəti abidədir. YUNESKOya qalsa, YUNESKO bəlkə bunu 15 ildən sonra təsdiq edəcək. Amma biz özümüz bu
abidələri dünya, ölkə əhəmiyyətli abidələr sayırıq, ona görə də bunların siyahısını Milli
Məclisdə təsdiq edirik.
Nizami muzeyindən dedilər. Mən Nizami muzeyi müdirinin məktubunu almışam.
Yazır ki, muzeyin dirəkləri çürüyür, uçmaq təhlükəsi var.Yəni deyirəm, bizim hələ
paytaxtımızda olan abidələri belə təhlükələr gözləyir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN İLK İCLASINDA
SƏDRLİK EDƏN ANARIN MƏCLİSİN AÇILIŞINDA ÇIXIŞI
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Müstəqillik dövründə seçilmiş ilk Parlameııtimizin ilk ic- lasmı aparmaq şərəfini
mənə etimad etdiyiniz üçün hammı- za dərin təşəkküriimü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Eyni zamanda fürsətdəıı istifadə edib bütün seçicilərimizə, yəni Azərbaycan xalqına dərin
təşəkkürümüzü bildirmək istəyi- rəm. Xalq bizə inanıb, çalışmahyıq ki, bu inam qırılmasm.
Bizə inanmayanlar da var, çalışaq, onları da inandıraq, inandıraq ki, yeganə məqsədimiz
Azərbaycanımızm bu günü və sabahı yolunda çalışmaqdır. Bizim fikirlərimiz müxtəlif ola
bilər, əqidələrimiz müxtəlif ola bilər, dünyagörüşümüz, fəlsəfi baxışlarımız müxtəlif ola
bilər. Amnıa bizi birləşdirən amal bizi ayıran cəhətlərdən üstündür. Bu amal isə Azərbaycam sonsuza qədər müstəqil görmək, Azərbaycan dövlətçi- liyini möhkəmləndirmək,
Azərbaycanm işğal olunmuş tor- paqlarmı qaytarmaq, ərazimizin bütövlüyünü təmin
etmək, qaçqmlarımızın yurd-yuvalarma qayıtması, iqtisadiyyatımı- zı düzgün yolla inkişaf
etdirmək, ordumuzu güclü etmək, mədəniyyətimizi, maarifımizi yüksəltməkdir.
Və bütün bunlar yalnız demokratiya şəraitində ola bilər. İn- qilab bir gün içində baş
verə bilər, çevriliş bir gecədə ola bilər.
Amma demokratiya bir gündə, bir gecədə baş verən iş deyil. Xalqların təcrübəsi
göstərir ki, cəmiyyət illərlə, bəzən əsrlərlə addım-addım, pillə-pillə, büdrəyə-büdrəyə,
yıxılıb dura-dura demokratiya yolu ilə inkişaf edir və bizim yolu- muz da bu yoldur.
Pillə-pillə, addım-addım Azərbaycanda demokratiyam bərqərar etmək yoludur.
Bu gün biz müstəqil dövlətimizi 18-20-ci illərdəki Azər- baycan Demokratik
Respublikasınm varisi qəbul ediriksə, o
dövrün, o respublikanm acı taleyindən də ibrət dərsi götür- məliyik. Yəni bizi
istəməyən xarici qüvvələr o zaman bu dövləti devirə bildilər ki, onun içində daxili
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çaxnaşmalar, parlamentində çəkişmələr oldu və xalqın bütövlüyü pozul- du. Bu bizə dərs
olmalıdır.
Mən əminəm ki, fikir müxtəlifliyi, demokratiya, plüra- lizm, çoxsəslilik şəraitdə
Azərbaycan parlamenti bütün xal- qımıza siyasi mədəniyyəti, siyasi davranışı, bir-birini
başa düşmək, dinləmək, mübahisə edərək belə düşmən olmamaq mədəniyyətini təlqin
edəcəkdir və Milli Məclisimizin bu əx- laqı, bu davranışı bütün cəmiyyətimizə sirayət
edəcəkdir, o cümlədən, mətbuatımıza da. Bu beş il ərzində xalqm gözü qarşısmda keçəcək
ictimai həyatımız hər kəs üçiin layiqli ör- nək olmalıdır.
Bu böyük və nəcib işdə Uca Tanrı bizə yar olsun.
(24 noyabr 1995)
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MƏDƏNİYYƏT QANUNU QƏBUL EDİLƏRKƏN ÇIXIŞINDAN
-Hörmətli sədr, hörmətli deputatlar, hörmətli qonaqlar, kütləvi informasiya
vasitələrinin hörmətli nümayəndələri! Axır ki, biz "Mədəniyyət haqqmda Qanun"u Milli
Məclisin müzakirəsinə çıxarırıq. Bu Qanun uzun müddətdir hazır- lanıb. Hələ keçnıiş Milli
Məclisdən qalmış və yeni seçkilər- dən, yeni Milli Məclisin üzvü olandan sonra,
mədəniyyət komissiyası yaranandan sonra ilk gündən bu komissiyada "Mədəııiyyət
haqqmda Qanun" və başqa qanunlar hazırlan- mağa başlandı.
Bu işi biz Milli Məclisin sosial mədəni qanunvericilik şöbəsi ilə bir yerdə
hazırlamışıq. Bu qanun ən azı 10-12 dəfə komissiyada müzakirə olunub. Başqa qanunlar da
hazır- lanıb, məsələn, tarix və memarhq haqqında, kino haqqında, kitabxanalar haqqmda,
bütün bu qanunlar, demək olar ki, hazırdır. Amma biz belə hesab edirik ki, birinci
«Mədəniyyət haqqında Qanun» təqdim edilməlidir, çünki bu mədəniyyət sahəsində təməl
qanundur, əsas qanundur. O Qanun təqdim ediləndən sonra, müzakirə ediləndən sonra,
sizin fikrinizi biləndəıı sonra biz o biri qanunları da yaxm zamanlarda Milli Məclisə
təqdim edəcəyik. Onu deyim ki, bu Qanunun müzakirəsində bizim Mədəniyyət Nazirliyi
çox fəal iştirak edib. Bizim hüquqşünaslar, maliyyə işçiləri və əlbəttə, yarıdıcı təşkilatlarm
- Rəssamlar İttifaqı, Yazıçılar Birliyi, Bəstəkarlar İttifaqı, Teatr işçiləri, Kinematoqrafçılar İttifaqları, Azərkinovideonun nümayəndələri, bir sözlə, çox geniş ictimaiyyətin
nümayəndələrinin iştirakıyla müzakirələr olub və indi bu qanunu sizin diqqətinizə
çatdırırıq. Bu qanunun əhəmiyyəti haqqmda danışmağa məncə ehtiyac yoxdur. Burada
toplaşan adamlar hamısı ziyalılardır. Onlara Mədəniyyətin əhəmiyyətini izah etmək lazım
gəlmir. Mən yalnız bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm, Sovet rejimində, sovet dönəmində
Azərbaycanı qoruyan amillərdən biri, yeganəsi yox, ancaq biri. Nə mənada qoruyurdu?
Mədəniyyət Azərbaycan dilini qorudu, mə- dəniyyət Azərbaycan dilini assimilyasiya
təhlükəsindən xilas etdi. Mədəniyyət Azərbaycan mənəviyyatmı qorudu, mədəniyyət milli
ruhumuzu və milli dəyərlərimizi qorudu. İndi elə bir dövr gəlib ki, Azərbaycan özü
Mədəniyyəti qorumalıdır. Mədəniyyət Azərbaycanı qorudu, indi müs- təqil Azərbaycan
dövləti, o cümlədən Azərbaycanm Ali qanunvericilik orqanı olan Milli Məclis də mədə199

niyyətimizə qahmar çıxmalıdır. Çünki mədəniyyətimizin bu saat maddi çətinlik ucbatmdan
dağılması, məhv ol- ması təhlükəsi var. Bunu hamımız bu gün dərk etməliyik. Məsələn, bir
neçə gün bundan qabaq biz «Meşələr haqqında Qanunu»u müzakirə elədik. Mədəniyyət də
müəyyən mənada meşələr kimi milli sərvətdir, qırıldı, onu təzədən bərpa eləmək çox çətin
məsələdi. Ona görə mə- dəniyyətimizi qorumaq üçün, ona müəyyən yardım gös- tərmək
üçün, biz bu Qanunu hərtərəfli müzakirə elədik. Bəzən mübahisələr etməli olduq. O
cümlədən maliyyə işçiləri ilə, hüquqşünaslarla bəzi məsələləri dəqiqləşdirdik. Bu şəkildə
sizə təqdim etməyi lazım bildik. Hər bir mətndə müəyyən nöqsanlar tapmaq olar. Nöqsan
da yox, tutalım bir fikri hərə bir cür ifadə eləyə bilər.
Yəqin ki, bu Qanunun mətnində hansı fikri isə başqa şə- kildə də ifadə eləmək olar.
O da məqbul sayıla bilər və bizim ifadə etdiyimiz şəkildə də qəbul edilə bilər. Ona görə
məniııı xahişim odur ki, Qanunun hərfinə, mətndəki üsluba yox, əsasən onun mahiyyətinə
diqqət yetirəsiniz. Bir cəhət var ki, burada ünıumi sözlər də yer alıb, bu da təbiidir.
Qanunlarda ümumi sözlər də olur. Məsələn, belə bir nıaddə var ki, hər kəs kitabxanalardan
istifadə edə bilər. Bu, Qanunda yazıl- masa da, kitabxanaya getmək istəyən gedəcək,
getmək istə- məyən getməyəcək. Kinoya da həmçinin, muzeyə də hənıçi- nin. Yaxud hər
kəsin təxəllüs qəbul eləmək haqqı var. Bu qanun olmayanda da Polad - mənim dostum
Polad Bülbül- oğlu soyadmı qəbul etmişdi.
Yusif - Yusif Səmədoğlu təxəllüsünü qəbul eləmişdi. Mən də familiyanıı atıb, ancaq
Anar yazırdım. Yəni Qanun olsa da, olmasa da bunları eləmək olar. Amma bu Qanunun elə
maddələri var ki, o bizim mədəniyyət işçilərinin sosial təmi- natını, ümumiyyətlə,
mədəniyyət obyektlərinin statusunu müəyyənləşdirmək, onları qanun vasitəsilə təsbit
eləmək iiçün çox vacibdir. Ona görə də mənim sizdən xahişim o ola- caq ki, gəlin bu
Qanunu müzakirə eləyək, amma yubatma- yaq. Prosedura məsələsi var: Birinci oxunuş,
ikinci oxunuş, üçüncü oxunuş. Amma gəlin məsələni çox uzatmayaq, məsə- lənin
uzanması xeyirə deyil. İndiyə qədər uzanmasmın səbə- bi biz deyilik, komissiya deyil,
indiyə qədər uzanmasınm sə- bəbi odur ki, biz bunu çox ciddi şəkildə müxtəlif təşkilatlar200

la, müxtəlif yaradıcılıq birlikləri ilə, nazirliklərlə, idarələrlə müzakirə eləyərək sizin
qarşınıza çıxartmaq istəyirdik. Mən xahiş edərdim ki, bu işi yubatmayaq.

***
Hörmətli deputatlar, mən üzr istəyirəm ki, ikinci dəfə danışıram. Amma bu qanun
bizim komissiyada hazırlan- dığı və burada toxunulan məsələlər çox ciddi olduğu üçün
bəzi fikirləri və bəzi nöqtələri bir də aydmlaşdırmaq istəy- irəm. Əvvəla, mən bütün çıxış
edənlərə təşəkkür edirəm.
Bununla bərabər, mən bəzi şeyləri demək istəyirəm. Bu qanunu çox genişləndirmək,
yəni burada hər şeyi əhatə eləmək mümkün deyil. Məsələn, burada belə bir təklif səs- ləndi
ki, bizim göllər, gölməçələr, filan da qanuna salm- sın. Doğrudur, bizim meşələr də qırılır,
ağaclarımızı da qırırlar, bu da bir təhlükədir, bu da həyəcan təbili çalın- malı bir məsələdir.
Amma bunlarm hamısını mədəniyyət qanununda əhatə eləmək mümkün olmaz. Bu, yəqin
ki, başqa sahələrin qanunlarmda əks olunmalıdır. Ona görə bunu nə genişləndirmək olar,
nə də daraltmaq olar. Çünki mədəniyyət abidələri belədir ki, bunları heç bir təsisata aid
eləmək olmaz.
Mən də hamımız kimi qəti əminəm və buna heç bir şübhəm yoxdur ki, gec-tez və
çox tez, bizim o işğal olun- muş torpaqlarımız qayıdacaq. Azərbaycanm əbədi torpaqlarıdır bu və oradakı abidələri də biz yenidən həyata qaytarmalı olacağıq. İndi o
abidələrin vəziyyəti haqqmda məndə məlumat azdır. Yəni mən bilirəm ki, o, düşmən
əlindədirsə, düşmən buna qayğı göstərmir. Ola bilsin, dağıdıb. Yəqin bizim əlaqədar
kəşfiyyat orqanlarmda da- ha dəqiq məlumatlar var. Yaxşı olardı ki, onlar bu barədə bizə
məlumat versinlər və bu abidələrin işğal olunmuş torpaqlarda nə vəziyyətdə olduğunu
bilək. Onlarm bərpa- sı gələcəyin məsələsi olsa da, onun təməlini bu giin qoy- nıaq
lazımdır. Çünki gec-tez biz onlara sahib duracağıq, yiyələnəcəyik. Amma görək işğal
olunmamış ərazimizdəki abidələrin biz bu gün qeydinə qalırıqmı? Qarabağ abidələ- ri
hamımız üçün əzizdir. O biri tərəfdən də Naxçıvandakı Qarabağlar abidəsi əzizdir, amma
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maliyyə vasitələri ol- madığmdan o abidədə bərpa işləri tamamlana bilmir və onun da uçub
dağılmaq təhlükəsi var.
Qanunda biz siyahmı təqdim eləmirik. Qanunda prinsipi təsdiq edirik ki, gələcəkdə
belə bir siyahı olsun və bunu Mil- li Məclis təsdiq eləsin. İndi biz təsdiq olunmamış
siyahmı bura nə cür çıxara bilərik? Gərək əvvəl qanunda təsdiq olunsun ki, belə bir siyahı
olmalıdır. Ondan sonra da bu si- yahmı Milli Məclisə təqdim edək.
Qanun bu şəkildə təsdiq olunarsa, onların siyahısı Milli Məclisə çıxarılaraq, xalqm
gözü qarşısmda göstəriləcək ki, bax, bu 600 abidə dünya əhəmiyyətli abidədir.
YUNESKO- ya qalsa, YUNESKO bəlkə bunu 15 ildən sonra təsdiq edə- cək. Amma biz
özümüz bu abidələri dünya, ölkə əhəmiyyətli abidələr sayırıq, ona görə də bunların
siyahısmı Milli Məc- lisdə təsdiq edirik.
Nizami muzeyindən dedilər. Mən Nizami nıuzeyi müdiri- nin məktubunu almışam.
Yazır ki, muzeyin dirəkləri çürüyür, uçmaq təhlükəsi var. Yəni deyirəm, bizim hələ paytaxtımızda olan abidələri belə təhlükələr gözləyir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
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MİLLİ MƏCLİSDƏ MÜXTƏLİF ÇIXIŞLARINDAN FRAQMENTLƏR
(1995-2005)
Hörmətli sədr, hörmətli deputatlar! Mən hamınıza təşəkkür edirəm ki, mənə yenə də
etimad göstərib komissiyanın sədri seçmisiniz. Murtuz müəllim dedi ki, Anar inciməsin.
Murtuz müəllim də inciməsin, mən şəxsən mənə qarşı, mənə aid olan tənqidləri həmişə
qəbul etməyə hazıram. Amma komissiyanın işinə verilən qiymətlə razı deyiləm, Murtuz
müəllim. Çünki komissiyanın işi, mən elə bilirəm ki, qəbul olunan qanunlarin sayı ilə
ölçülmür. Qanunların ciddiliyi ilə və qanunlara yanaşmağın ciddiliyi ilə ölçülür. Bu
müddətdə biz mədəniyyət haqqında və milli, mədəni abidələr haqqında son dərəcə ciddi
qanun üzərində mütəmadi işləmişik. Ekspertlərin, yaradıcılıq təşkilatlarının, alimlərin
iştirakı ilə dəfələrlə bunu müzakirə eləmişik və çalışmışıq ki, qanun Məclisə çiy yox,
bişmiş halda çıxarılsın. Keçən səfər abidələr haqqında qanun müzakirə olunandan sonra
mən stenoqrammaya baxıb gördüm ki, 17 nəfər çıxış eləyəndən 12 nəfəri bu qanunun
qəbul olunmasını təklif eləyir, 5 nəfər qəbul olunmamasını təklif eləyir və səsə
qoyulmadan qanun qaytarılır.
Ona görə mən elə hesab eləmirəm ki, bu qanun hazır deyildir. Düzdür, göstərilən
fikirləri, mülahizələri biz müzakirə də

elədik, onların üzərində düşünürük də, ikinci

oxunuş da ola bilər, onuncu oxunuş da ola bilər. Amma iş gedir. Komissiyanın iclaslarında
komissiyanın bəzi üzvləri üzrlü səbəblərdən, ya başqa səbəblərdən iştirak eləmirlərsə də,
komissiyanın işi davam eləyir, komissiyada səmərəli iş görülür və mən komissiyanın zəif
işləməsi haqqında fikirlə razı deyiləm. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Sədrlik edən: Mən qiymət vermək istəmirdim...
Anar Rzayev: Bir də, Murtuz müəllim, çox üzr istəyirəm. Mən siyasi məsələlərdən,
bilirsiniz ki, danışmıram, qarışmıram bu məsələlərə. Amma bir məsələ haqqında fikrimi
bildirmək istəyirəm. Dəmirkolun bəyanatı ilə əlaqədar olaraq. Dəmirkol, məlum olduğu
kimi, özü boynuna aldığı kimi, Azərbaycanda dövlət çevrilişinə qəsd eləyən adamlardan
biri olub. İndi onun sözü ilə Azərbaycan parlamentini şantaj eləmək, mənə elə gəlir ki, düz
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deyil. Çünki, bilirsiniz tarixdən, vaxtı ilə Hitler də Stalinə guya Stalinin əleyhinə olan
generaliarın siyahısını vermişdi. Tuxaçevski və digər marşallar... Bundan sonra Stalin
onların hamısını güllələdi. Ona görə belə təxribatçıların, şantaj məqsədli hərəkət edən
adamların sözünə, onların verdiyi "donosa" biz gərək çalışaq, daha diqqətli və daha ciddı
münasibət bəsləyək. Təşəkkür edirəm.
.......................................................................
Əvvəla, mənə söz verdiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm. 3 gündür büdcə
müzakirələrində mən söz almaq üçün bu düyməni basmışam, görünür, elektronikanın
Mədəniyyət komissiyasına münasibəti yaxşı deyil, çünki adım orada çıxmadı. 59 adam
danışdı, mən danışa bilmədim. Ona görə də indi mən geniş danışmaq istəmirəm, amma çox
qısa şəkildə bir şeyi demək istəyirəm. Dediyim rəqəm qoy həm də stenoqrama düşsün.
Yazıçılar Birliyinin jurnalları və Yazıçılar Birliyinə mətbəə xərclərinin, kağız
xərclərinin artması ilə əlaqədar 627-milyon manat lazımdır. Məbləğ qəpiyinə qədər
hesablanıb. Məhz həmin məbləğ Yazıçılar Birliyinin jurnallarını və qəzetini saxlamağa
imkan verər.
------------------------------------------------Mədəniyyət müəssisələrinə milli status verilməsi haqqında. Bizim komissiyada fikir
bu cür oldu ki, milli mədəniyyətimizin inkişafında mühüm əhəmiyyəti olan, məsələn,
Opera Teatrı, Milli Dram Teatrı, Axundov adına kitabxana, muzeylər - - bunlara milli
status verilsin.

***
Siz vacib bir məsələyə toxundunuz. Mən bunun üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm
Bu da mədəniyyət işçilərinin və mədəniyyətin sosial müdafıəsi məsələsidir. Elə bu
qanunun yubadılmasının bir səbəbi də o idi ki, biz istəyirdik bu qanun qəbul olunanda illər
boyu bu qanunu gözləyən mədəniyyət işçiləri gorsünlər ki, bu qanundan sonra
mədəniyyətin də vəziyyəti bir az yaxşılaşır, hər bir mədəniyyət xadiminin vəziyyətinə nə
isə bir kömək olur. Amma müəyyən fərmanlar verildi, biz onlara uyğun olaraq müəyyən
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güzəştləri çıxardıq və hətta burada irad tutulan axırıncı "güzəşt" sözünü "tənzimləmə" sozü
ilə əvəz eləyirik, yəni burada, demək olar, heç bir güzəşt qalmayıb. Amma nə qalıb?
Bunların qalmasını, mən xahiş edirəm, vacib hesab edəsiniz. Məsələn, bizim hörmətli
heykəltəraşımız, deputatımız Ömər Eldarov da burada iştirak edir. Rəssamın, heykəltəraşın
iş yeri onun emalatxanasıdır. Mən yazıçıyam, mənim emalatxanam mənim evimdə balaca
bir yazı masam var, oradır. Orada oturub yazıram, yəni evimdən kənara çıxmayaraq öz
yaradıcılıq işimi görürəm. Rəssamın, heykəltəraşın belə iş yeri onun emalatxanasıdır. Bu iş
yeri üçün, gördüyü işə gorə, bizim bu qanunda var ki, adi ev kirayəsi versin, yənı 5 qat
artıq verməsin. Bir az bizim rəssamlara, heykəltəraşlara yardım olar.
İkincisi, burada belə bir abzas var: "Mədəniyyətin inkişafında yüksək xidmətləri olan
pensiyaya çıxmış mədəniyyət işçilərinin sosial təminatı Azərbaycan Respublikasının
qanunverciliyi ilə müəyyən edilir". Bilirsiniz ki, bu günlərdə hörmətli Prezidentimiz bir
fərman verdi, 30 nəfər görkəmli mədəniyyət işçisinə dövlət təqaüdləri təyin olundu. Bu,
Prezidentin həmin siyasətinə qanunvericilik baxımından zəmin yaratmaqdır, yəni bu
şeyləri bərqərar, təsbit eləmək üçün qanun imkan yaradır. Mən də başa düşürəm ki, biz
keçid dövründəyik, güzəştlər siyasəti bizim əsas magistral siyasət deyil, amma yenə təkrar
edirəm, mədəniyyəti bu şəkildə qorumalıyıq, mədəniyyət işçılərini qorumalıyıq. Mən çox
populyar, həm də dəqiq bir deyimi sizə xatırlatmaq istəyirəm, deyirlər ki, sovet təbliğatı
bizə sosializm və kommunizm haqqında nə təlqin edirdisə, hamısı yalan çıxdı, amma
kapitalizm haqqında nə deyildisə, hamısı düz çıxdı. Doğrudan da, indi biz bu kapitalist
sisteminə, açıq bazar sisteminə, ya nə bilim, nə cür deyirsiniz deyin, keçəndə kapitalizmin
mədəniyyətə və konkret olaraq mədəniyyət xadimlərinə vurduğu ziyanı açıq görürük.
Şöhbət ondan gedir ki, hörmətli Prezidentimizin fərmanında xüsusi xidmətləri olan 30
nəfər qeyd olunub. Bu adamlar layiqdirlər, çünki bütün ömürlərini sənətə həsr edıblər,
böyük xidmətləri olub və onların belə yüksək təqaüdlərlə təmin olunması çox təbii və
ədalətli bir aktdır. Amma bütün Azərbaycan mədəniyyətini 30 nəfər yaratmır. Xidmətləri
nisbətən az olan, bəlkə gördükləri iş elə üzdə olmayan çoxlu adamlar var ki, onları da
qorumaq, onların da, heç olmasa, qocalığını təmin eləmək bizim hamımızın, mənə elə gəlir
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ki, vətəndaşlıq borcudur. Burada güzəştlər deyil, əlavələr şəklində yazılıb. Zərərli sahə
hansıdır? Məsələn, xalçaçılıq zərərli sahədir. Orada zəhərli şeylər var, yəqin ki, tibb işçiləri
daha dəqiq göstərə bilərlər. İncəsənətin də müəyyən sahələri var ki, zərərli iş kimi onlara
əlavə vəsait verilə bilər.
Bütün dünyada elə mədəniyyət obyektləri var ki, bunlara xüsusi dövlət qayğısı
göstərilir. Məsələn, elə Rusiyanı götürün, Böyük Teatr, keçmiş Lenin kitabxanası,
Tretyakov qalereyası və sair belə obyektlərdir. Biz də istərdik ki, Azərbaycanda Axundov
kitabxanasını, Opera Teatrımızı, Milli Dram Teatrımızı, bir neçə muzeylərimizi qorumaq
üçün onlara dövlət statusu verilsin.
Dövlət statusu veriləndə avtomatik olaraq onların işçilərinin də vəziyyəti bir az
yaxşılaşar. Bax, söhbət bundan gedir.
Mən bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm. İndi burada məsələ qalxdı.
Görkəmli mədəniyyət xadimlərinin siyahısının tərtibində Yazıçılar Birliyi heç iştirak
etməyib, çünki heç kəs müraciət eləməyib, Yazıçılar Birliyindən hec bir siyahı
istəməyiblər. İstəsəydilər, bu gün hörmətli Zeynəb xanımın da adlarını çəkdiyi adamları
mən böyük məmnuniyyətlə təqdim edərdim. Konkret olaraq Nəbi Xəzri, Sabir Əhmədov,
Əzizə Cefərzadə, Manaf Süleymanov, başqaları da buna layiqdirlər. Ancaq bu məsələdə
Yazıçılar Birliyi iştirak etməyib, çünki bizə heç kəs müraciət etməyib.

***
Hörmətli Murtuz müəllim! Sizin və hörmətli deputatların nəzərinə bir sənədi
çatdırmaq istəyirəm. Bu sənəd elə bu gün, müzakirələr zamanı meydana çıxdı. İçərişəhərin
bu saat çox faciəli vəziyyəti ilə əlaqədar hamımızın keçirdiyimiz təlaş, həyəcan hisslərinin
ifadəsidir. Mən 37 deputatın imza atdığı bu sənədi sizə oxumaq istəyirəm. Milli Məclisdə
deputatlar tərəfindən dəfələrlə belə bir fikir səslənmişdir ki, tarixi abidə hesab edilən
İçərişəhər sökülür, məhv edilir. Əgər belə davam edərsə, yaxın gələcəkdə bu tarixi abidə
tam dağılacaqdır. Xalq tərəfindən seçilən millət vəkilləri tarix qarşısında məsuliyyətimizi
dərk edərək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin daxili nizamnaməsinin 42-ci
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maddəsinə müvafiq olaraq bu abidənin real vəziyyəti haqqında tam təsəvvür yaratmaq və
onun məhv edilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Milli Məclisin müvəqqəti
komissiyasının yaradılmasını təklif edirik.
Doğrudan da, gözümüzün qabağında İçərişəhər məhv olur, abidələrimiz dağılır. Kim
necə istəyir, nə şəkildə istəyir binaların zahiri şəklini dəyişir. Ona görə bu qanunun təcili
qəbul olunmasına böyük ehtiyac var. Burada belə bir fikir səsləndi ki, dövlətin binaları,
tarixi abidələri bərpa etməyə imkanı yoxdur. Özəlləşərsə, sahibkarların, o binanın yeni
sahibkarlarının bunları bərpa etmək imkanları daha çoxdur. Əgər belə olsaydı, mən də 100
faiz buna səs verərdim. Amma gəlin, özümüzü aldatmayaq. Bu binaları özəlləşdirmək
istəyənlər mənfəət almaq üçün özəlləşdirirlər. Elə sahələrə yönəldəcəklər ki, oradan onlara
gəlir gəlsin. Əgər mən bilsəm ki, tutalım, Naxçıvanda Qarabağlar abidəsini bir adam
özəlləşdirib, bərpa edəcək, mən ona çox sağ ol deyərəm və razı olaram ki, özəlləşdirilsin.
Amma bu abidələri özəlləşdirib ondan restoran, dükan və başqa gəlir mənbələri kimi
istifadə edəcəklərsə, bu özəlləşdirmənin bizim mədəniyyət abidələrinə bir xeyri olmayacaq.

***
Əvvəla, mən fürsətdən istifadə edib Memarlıq fəaliyyəti haqqında qanun layihəsinə
səs verən deputatlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Amma məni narahat eləyən bir
məsələni burada demək istəyirəm. Çox yaxın zamanda bütün orta təhsili-miz latın
əlifbasına keçir. Məktəb dərsliklərindən kənar, latın əlifbası ilə çap olunmuş bədii
ədəbiyyat demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Əgər məktəbdə Mirzə Fətəli Axundovu,
yaxud Cəlil Məmmədquluzadəni, M.Ə.Sabiri keçirlərsə, məktəbdən kənar bu yazıçıların
əsərləri ilə tanış olmaq, yəni latın əlifbası ilə təhsil almış adamların bu əlifbada çıxan
kitablar ilə tanış olmaq imkanları, demək olar ki, yoxdur. Mən istərdim ki, dövlət
vəsaitinin içində bu kitabların nəşri üçün ayrılan vəsait xüsusi nəzərə alınsın. Yəni indi
ayrı-ayrı yazıçıların əsərlərini latın əlifbasında çıxarmaq imkanımız yoxdursa, heç olmasa,
dövlət vəsait ayırsın ki, 5 cildlik antologiya - qədimdən bu günə qədər Azərbaycan şeiri,
nəsri, dramaturgiyası, folkloru və əgər mümkün olsa, 5-ci cildində də publisistika, estetika,
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xatirələr nəşr edilsin. Heç olmasa, bu toplu vasitəsilə balalarımızın, uşaqlarımızın latın
əlifbası ilə əlavə ədəbiyyat oxumaq imkanları olsun.

***
Hörmətli sədr, hörmətli deputatlar, Prezidentin bu fərmanının və bizim bu günü -qətl gününü qeyd eləməyimizin tarixi əhəmiyyəti var. Burada çıxış edən deputatlar bu
barədə çox gözəl dedilər. Mənim bir neçə təklifim var.
O təkliflərlə mən razıyam ki, bu faktları, sənədləri başqa dillərə - ingilis, fransız, rus
dillərinə tərcümə eləyib geniş şəkildə dünyaya yaymaq lazımdır. İkinci təklifim isə bu
hadisənin, yəni bu qəmli, faciəvi hadisənin əbədiləşdirilməsi, xatirə abidəsi qoyulması ilə
əlaqədardır. Mən vaxtilə də bunu yazmışdım. Bizim keçmiş Kirov parkına Dağüstü park
deyirlər. Əvvəla, Azərbaycan dilində dağüstü, ya dağaltı olmur. Dağ olur, dağın ətəyi olur,
zirvəsi və yamacı olur və sair. Bu, ruscadan, "Naqornı park" sözündən tərcümə edilmişdir.
Mən təklif edirəm ki, buranın, bütün o kompleksin adını "Şəhidlər dağı" qoysunlar. Çünki
"dağ" sözünün Azərbaycan dilində iki mənası var. Şəhidlər dağı hər iki mənasında bu
yerin məzmununu ifadə edən bir ad olardı.
Sonra, orada, Kirovun keçmiş heykəlinin altında bizim çox lazımlı, vacib bir
institutumuz yerləşir. Bu instituta daha yaxşı, daha münasib bina verməklə, orada 1905-ci,
1918-ci, 1937-ci illərdə, 20 Yanvarda, Azərbaycan xalqının verdiyi şəhidlərin tarixini əks
etdirən Şəhidlər muzeyi yaratmaq olar. Nəhayət, simvolik abidə, şübhəsiz, Şəhidlər
dağında, öz yerində olacaq, amma bundan başqa mən mövcud bir abidədən
müəyyənləşdirilmiş məqsəd üçün istifadə edilməsini təklif edirəm. Məlum olduğu kimi,
1918-ci il hadisələrində azərbaycanlıların qanı tökülən yerlərdən biri də indiki 26-lar bağı
idi. O vaxt Birja meydanı adlanırdı. Orada da çox qırğın olmuşdu. O bağı 1918-ci il mart
şəhidləri, ya 1918-ci ilin mart qurbanları adlandırmaq, onun üstündəki məşəli 26-ların
yox, o qurbanların xatirəsinə təzədən yandırmaq olar. Qara Qarayevin çox gözəl bir
rekviyemi var, onu yenidən səsləndirmək lazımdır ki, öz ünvanına, yəni 1918-ci ilin
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şəhidlərinə aid olsun. Mən bu təklifləri Milli Məclis adından lazımi orqanlara çatdırmağı
xahiş edirəm.

***
Mən bir şeyi hörmətli həmkarlarımın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bu qanun bizim
komissiyada mütəxəssislərin, memarların, arxeoloqların, alimlərin, əlaqədar təşkilatların
nümayəndələrinin iştirakı ilə 4-5 dəfə müzakirə olunub. Cürbəcür təkliflər irəli sürülüb. Bu
müzakirələrin nəticəsində bu hala gətirilib qanun. İndi bu qanuna təbii ki, irad tutmaq olar.
Təbii ki, iki maddəni birləşdirmək olar, bir maddəni iki yerə bölmək olar, filan… Amma
mən sizin diqqətinizi bir şeyə çəkmək istəyirəm ki, biz müzakirələri apardıqca bizim tarix
və mədəniyyət abidələrinə sağalmaz yaralar vurulur, şikəst olunur. Bakının və
Azərbaycanın fəxri, iftixarı, mədəniyyətimizin böyük sərvəti olan İçərişəhəri bir vaxtlar,
sovet dönəmində sökürdülər, park salmaq istəyirlərdi, yeni, nə bilim uca evlər tikmək
istəyirdilər. O vaxt ictimaiyyət, - mən də onların içərisində - səsimizi qaldırdıq və xahiş
elədik ki, İçərişəhəri sökməyin. İndi mən istəyirəm səsimizi qaldıraq və deyək ki,
İçərişəhəri tikməyin. İçərişəhərdə indi həmin o Qız qalasının yanında, başqa yerlərdə
abadlıq işlərinin heç kəs eleyhinə deyil. İçəri, daxili təmirin heç kəs əleyhinə deyil. Amma
o şəhərin simasını dəyişməyin, onun quruluşunu dəyişməyin, o köhnə binaların, tarixi
binaların yanında təzə binalar tikməyin. İndi bu, qarşısıalınmaz bir proses olub. Ona görə
əgər bu qanunun ancaq elə bu 13-cü maddəsi varsa.. Oxuyuram bu maddəni: "Abidələrin
toxunulmazlığı, abidələrin bədii, estetik simasının dəyişdirilməsi, uçurulması və onlar üçün
təhlükə yarada biləcək inşaat, təsərrüfat və ya digər işlərin aparılması qadağandır". Ancaq
elə bu 13-cü maddə və bunun əsasındakı maddələr varsa, gəlin bu işi bürokratlaşdırıb
uzun-uzadı müzakirələr obyektinə çevirməyək. Düzəlişlərimizi, qeydlərimizi deyək və
yaxın zamanda bu qanunu qəbul eləyək ki, hələ tamamilə dağıdılmamış, itirilməmiş,
batırılmamış abidələrimizi qoruya bilək. Mənim, bax demək istədiklərim bunlardır.

***
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İcazə verin, bu mübahisələrdən bir az uzağa - Amerikaya keçək. Mən aprel ayının
23-dən mayın 2-dək Amerikada oldum və hörmətli sədrimiz Murtuz müəllimin qeyd
elədiyi kimi, bu səfər Milli Məclis xətti ilə deyildi, amma orada mənim bir çox mühüm
görüşlərim oldu və mən özümə borc bilirəm ki, bu görüşlər haqqında sizə məlumat verim.
Səfər "Vaşinqton Tayms" qəzetinin və Beynəlxalq Mədəniyyət Fondunun təşkil
elədiyi bir konfransda iştirak eləmək məqsədi daşıyırdı. Bu konfrans XXI əsr üçün yeni
dünya ədəbiyyatına yolun axtarışlarına və Asiya ədəbiyyatının perspektivləri mövzusuna
həsr olunmuşdu. 60 ölkədən təxminən 300-dən artıq nümayəndə iştirak edirdi. Açılışda bu
konqresin sədri professor Rubinşteyn, Nobel mükafatı laureatı Qrek Vilkok, bu təşkilatın
ideya rəhbəri, Amerikada yaşayan, milliyyətcə koreyalı Mun və bir də mən çıxış elədim,
qalan ölkələrdən çıxış edən olmadı. Bunu mən Azərbaycana, Azərbaycan Prezidentinin
yeritdiyi Azərbaycanın nüfuzunu dünyada qaldırmaq siyasətinə olan münasibətin nəticəsi
hesab edirəm, çünki dünyada, doğrudan da, Azərbaycana müsbət mənada münasibət
dəyişir, Azərbaycanla hesablaşırlar, azərbaycanlını saymağa başlayıblar və belə bir
konqresin açılışında da Azərbaycan nümayəndəsinin çıxış eləməsi bununla bağlı idi.
Mən Qarabağ məsələsindən ətraflı danışdım. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir az
tarixindən, bir az bu günündən, bugünkü durumundan və əsas etibarilə də Qarabağ
məsələsindən danışdım, bir az qeyri-təvazökar səslənməsin, çıxış yaxşı qarşılandı, müxtəlif
ölkələrin nümayəndələri gəlib məni təbrik elədilər, ermənilər də çox narahatlıq keçirirdilər,
çünki artıq ümumi iclasda heç kəsə söz verilmədi. Sonra seksiyalara gələndə, seksiyaların
birində bizim professor Yaşar Qarayev çox dərin məzmunlu bir çıxış elədi. Orada da
Xocalı faciəsinə toxundu və yalnız ondan sonra bir erməni nümayəndəsinə söz verdilər. O,
bir kəlmə nə Qarabağ məsələsinə, nə də başqa məsələyə toxunmağa cəsarətmi eləmədi,
istəmədimi, bacarmadımı, bilmirəm, yalnız bircə onu dedi ki, bu gün aprelin 24-dür, bu
gün erməni xalqının guya genosidi olub, genosidin tarixi günüdür və biz ermənilər bunu
heç vaxt unutmuruq. Belə bir ötəri cümlə ilə keçdi getdi.
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Bu konfrans aprelin 27-də qurtardı. Bizim Amerikadakı səfirimiz Hafiz Paşayev
məndən xahiş elədi ki, mən qalım və Amerika konqresmenləri ilə görüşüm, çünki
mətbuatdan bilirsiniz, Kalifoniyadan Şeirman adlı bir konqresmen təklif irəli sürmüşdü ki,
Dağlıq Qarabağa humanitar yardım göstərilsin, amma Azərbaycan sözü olmadan. Bu
təklifin də qəbul olunması Amerika Konqresinin uydurma Qarabağ qurumunu de-fakto
tanımağı kimi bir şey oldu. Məndən niyə xahiş elədi? Əvvəla, onu deyim ki, Hafiz Paşayev
orada çox böyük fəaliyyət aparır, çox ağıllı, təmkinli, əsl diplomata layiq davranışı var,
ingiliscə gözəl bilir. O da, onun səfarətxanasının işçiləri də çox iş görürlər.
Sonra, Şeirmanla əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən üç nəfər
nümayəndə gəlmişdi, onlar da çox böyük fəaliyyət göstərirdilər, gecə-gündüz cürbəcür
sənədlər hazırlayırdılar. Bir sözlə, çox böyük fəaliyyətləri oldu. Məndən isə Hafiz ona görə
xahiş elədi ki, dedi: "bir var, məsələn, rəsmi hökumət adamları, yəni Xarici İşlər
Nazirliyinin nümayəndələri, səfirlər, bir də var parlamentin üzvü, çünki Amerika
parlamentində və konqresdə bu məsələ müzakirə olunub, konqresmenlərin bir deputatın
fikrini eşitməsi daha əhəmiyyətlidir". Ona görə də mən qaldım və aprel ayının 29-u, 30-u
və mayın 1-i - üç gün ərzində Hafizlə bərabər 8 konqresmenlə görüşdüm. Bu
konqresmenlər sırasında Alabamadan Eroz Hillard, Tennessidən Bok Kremeld,
Kaliforniyadan Dana Rok Bekner, Texasdan Kven Beledi, Pensilvaniyadan İtaliya mənşəli
Tomas Faqlettiki, - deyirlər, onu Italiyada Amerikanın səfiri təyin eləyəcəklər, - NyuYorkdan Geri Akkerman, Maykl Forbes və Pensilvaniya ştatından Bild Qoldinq var idi. Bu
konqresmenlər təbii ki, müxtəlif adamlardır, Qarabağ məsələsini müxtəlif dərəcədə bilirlər
və Qarabağ məsələsinə müxtəlif münasibətləri var.
Onu da deyim ki, bizdən çox-çox qabaq bu işlərə başlayan erməni lobbisi öz
mətbuatında hər konqresmenin adının yanında bir indeks qoyub, məsələn, "f" hərfi, "k"
hərfi, "v" hərfi və s. Məsələn, "f" hərfi Qarabağa və Ermənistana müsbət münasibət
bəsləyən, "k" hərfi tərəddüd keçirən, "v" hərfi düşmən mövqedə olanları bildirir, yəni
bütün o konqresmenlərin cikini-bikini bilir və onlarla işləyirlər. Ona görə də biz bu
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konqresmenlərlə görüşəndə bəzilərinə hətta Qarabağ probleminin nə olduğunu, Qarabağın
harada yerləşdiyini izah eləməli olurduq.
Burada mənim yazıçılıq fəhmim də bir az köməyimə gəldi, mən duyurdum ki, hansı
konqresmenlə nə səpkidə danışmaq lazımdır. Məsələn, biri ekoloji məsələlərə çox böyük
diqqət yetirirdisə, mən ona deyirdim ki, bax, sizdə burada, Vaşinqtonda gözəl parklar var,
ümumiyyətlə, Amerikada gözəl meşələr var. Bizdə də belə gözəl meşələr var, amma
təəssüf ki, bu meşələri qırmağa məcburuq ki, çadırda yaşayan milyon qaçqın qışda qızına
bilsin. Bu dəlil ona təsir edirdi. Bir zənci konqresmenlə danışanda mən deyirdim ki, biz
cavanlığımızda Martin Lüter Kinqin ideyaları ilə həmrəy olan, onun ideallarına hörmət
edən insanlar kimi yetişmişik və biz indi təəccüblənirik ki, Amerika kimi bir ölkədə bizim
bir milyon qaçqının insan hüquqlarının pozulmasından xəbəri olan yoxdur. Yaxud başqa
bir konqresmendə hiss elədim ki, bir az yumor hissi var. Dedim ki, mən sizi dəvət edirəm
Bakıya, gəlin bizim Milli Məclisdə çıxış edin, amma bu başdan orada veriləcək suala
cavabınız hazır olsun. Dedi: "nə sual?" Dedim sual belə olacaq: "Nəyə görə Amerika
Birləşmiş Ştatları Amerika şirkətləri olan Azərbaycanı yox, rus soldatları olan Ermənistanı
müdafiə edir, yəni doğrudanmı, Amerika Birləşmiş Ştatları rus soldatlarını Amerika
şirkətlərindən daha artıq sevir?" O güldü və dedi ki, "mən tamamilə sizin tərəfinizdəyəm
və çalışacağam ki, o biri həmkarlarımı da inandırım".
Nəhayət,Kaliforniyadan başqa bir senator Geri Akkermanla, - o, Şeirmanla
yaxındır, - danışanda dedim: axı, biz nə deyirik, biz humanitar yardımın əieyhinə deyilik,
biz ancaq onu deyirik ki, "Azərbaycanın tərkibində" sözləri oraya əlavə olunsun.
Azərbaycana yardım verilsin, o cümlədən Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa. Dedi:
"Axı, Amerikanın siyasəti elə belədir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bölünməz bir
parçasıdır, Lissabon sammitində də belədir, bilirik, sizin Prezidentiniz bu sənədə qol çəkib,
sizin də siyasətiniz dəyişməzdir". Onda niyə bunu oraya əlavə eləmirsiniz? Dedi: "Siz
tamamilə haqlısınız, mən bu saat Şeirmanla gedib danışaram". Getdi, danışdı, 15
dəqiqədən sonra qayıtdı ki, "Şeirman qəti etiraz edir". Dedim: elə bizə də bunu sübut
eləmək lazımdır ki, bu, humanitar məsələ deyil, siyasi məsələdir. Siyasi məsələ deyilsə,
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əgər o, doğrudan da, kömək eləmək istəyirsə, niyə orada "Azərbaycan" sözünün olmasına
etiraz edir? Demək, burada məhz siyasi məqsəd güdülür. Dedi: "Mən də başa düşdüm ki,
bu, siyasi məsələdir".
Bir sözlə, bütün bu söhbətlərdən, danışıqlardan sonra bəzilərini tamam inandıra
bildik, bəziləri yarı inandı, onu da deyim, açıq deyənlər də vardı ki, "biz erməni
seçicilərimizdən qorxuruq". Ona da cavab olaraq dedim ki, mən elə bilirdim Amerikanın
siyasətini, Amerikanın mənafeyini amerikanlar yönəldirlər, demə ermənilərin mənafelərinə
ermənilər yönəldirlərmiş, çünki siz bu obyektiv, açıq həqiqətləri bilə-bilə deyirsinizsə: "biz
erməni seçicilərimizdən, erməni lobbisindən qorxuruq", demək, siz onlardan asılısınız.
Bununla da bəziləri razılaşırdı, bəziləri razılaşmırdı. Amma onu da deyim ki,
hüquqşünaslar yəqin bilirlər, həmin konqresmenlərin seçki kampaniyasına, - bu, əlbəttə,
rüşvət sayılmır, - açıq-açığına pul keçirirlər, para keçiririər. Erməni təşkilatları bunları
dəstəkləyirlər, bir çoxlarını pulla, başqa şeylərlə dəstəkləyirlər, kimisini hədələyirlər,
kimisini pulla alırlar və s.
Bununla belə, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, artıq mən qayıdan gün bu məsələ
müzakirə olunmalı idi. Aeroportdan zəng elədim və öyrəndim ki, Şeirmanın düzəlişi
keçməyib, yəni bizim istədiyimiz olub. Mən çox şişirtmək istəmirəm, amma kiçik də olsa,
hər halda, bizim diplomatiyamızın, bizim Prezidentimizin apardığı prinsipial siyasətin
nəticəsidir və bu işdə hamının balaca bir rolu var.
Onu da deyim ki, mən orada konqresmenlər üçün çıxış edəndə bir şeyi də
vurğulayırdım ki, Azərbaycanda iqtidar partiyaları, müxalifət partiyaları var, mənim kimi
heç bir partiyaya daxil olmayan deputatlar da var. Bu məsələdə isə bizim hamımızın
mövqeyi birdir. Bu onlara çox böyük təsir edirdi, çünki orada, xüsusilə iqtidar, müxalifət
məsələlərinə, demokratik dəyərlərə çox böyük və həssas bir münasibət var. Amerika kimi,
- türklər buna "kilid ölkə" deyirlər, ruslar "klyuçevaya strana" deyirlər,- biz də bunu "açar
ölkə" adlandırsaq deyə bilərik ki, Amerika kimi açar ölkədə bizim siyasətimiz tək dövlət
strukturları, tək hökumət xətti ilə yox, ictimaiyyət vasitəsilə, o cümlədən bizim parlament
vasitəsilə aparılmalıdır, biz - parlament nümayəndələri, alimlər, jurnalistlər, iş adamları,
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yazıçılar, artistlər oraya tez-tez getməliyik, bir sözlə, Amerika ilə işləmək lazımdır, çünki
bizim taleyimizi həll edən bir neçə ölkədən biri də Amerikadır. Ona görə mən hesab
edirəm ki, bax, bu səfərlər çox olmalıdır.
Murtuz müəllim, ikicə kəlmə ilə deyim ki, bu görüşlərdən sonra yenə də Hafiz
müəllimin təklifi ilə mən orada Baltimor şəhərində Bakıdan gedən köhnə bakılılarla
görüşdüm. Təxminən bir 100 adam toplaşmışdı, azərbaycanlılar, ruslar, ləzgilər, hətta
erməni də var idi, amma ən çox Bakı yəhudiləri idi və onlar çox böyük rəğbət, məhəbbət
hissilə bizimlə görüşürdülər, göz yaşları içində görüşürdülər. Hətta belə bir detal yadımda
qaldı ki, biri deyirdi: "Mən siqaret çəkə-çəkə televizora baxırdım, birdən Bakını
göstərdilər. Bir azdan gördüm ki, siqaretim sönüb, çünki gözümün yaşı düşüb siqaretin
közünün üstünə. Orada muğam çalınanda qulaq asıb ağlayırıq. Hər Novruz bayramında
səməni qoyuruq, şam yandırırıq, bir sözlə, ürəyimiz sizinlədir, bizimlə əlaqəni kəsməyin,
bizə kitablar göndərin, artistlər gəlib çıxış eləsinlər, ifaçılar çıxış eləsinlər, biz də hər şeyə
hazırıq, piket lazımdır piket keçirək, nümayiş lazımdır nümayiş edək, konqresmenlərə
məktub lazımdır, məktub yazaq". Əsas da odur ki, Bakıdan gedən yəhudilərdən başqa
Amerikada yerli yəhudi lobbisi var ki, erməni lobbisindən qat-qat güclüdür. Deyirlər:
"Bizim onlarla da əlaqəmiz var, ona görə bizdən istifadə edin ki, biz onların vasitəsilə də
Azərbaycanın xeyrinə işlər qörək". Onu da deyim ki bu nəsl mühacirlər hələ
Bakı,Azərbaycan haqqında nostalji xatirələrlə yaşayırlar, onların evladları artıq bu
hisslərdən uzaq olacaqlar və onlardan bir kömək gözləyə bilməyəcəyik.Diqqətinizə görə
təşəkkür edirəm.
Cox sağ olun. Bəlkə sual var? Nazim müəllim, buyurun.
N.İmanov: Anar müəllim, mən də təşəkkür edirəm Sizə, həm gördüyünüz işlər üçün,
həm də bu işlər haqqında çox gözəl məlumat verdiyiniz üçün. Vaxtilə bizim partiyanın
nümayəndə heyəti Amerikaya, Vaşinqtona gedərkən biz də səfarətxanada olmuşduq, səfirlə
görüşmüşdük. O zaman bizi bir problem qayğılandırmışdı ki, Sizin ifadənizdən istifadə
eləsək, Amerika kimi açar bir ölkədə Azərbaycan səfarətxanasının gücü təəssüf ki, arzu
olunandan çox aşağıdır. Səfarətxananın həm maddi təminatı, həm də işçilərinin sayı, o vaxt
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Etibar bəy bunu mətbuatda da söyləmişdi, - gəldiyimiz qənaətə görə, lazım olandan çox
aşağıdır. İndi səfarətxananın vəziyyəti necədir və onu gücləndirmək, böyütmək üçün hansı
işlər görmək lazımdır, Sizin fikrinizcə?
Anar Rzayev: Nazim müəllim, tamamilə haqlı sualdır, mən onu deyəcəkdim, vaxt
darlığına görə demədim. Bizim, əlbəttə, oradakı səfirliyin vəziyyəti yaxşı deyil. Mən sizə
deyim ki, Tacikistandan, Gürcüstandan başqa bütün MDB ölkələrinin ayrıca binada
səfarətxanaları var. Üç ölkənin - Tacikistanın, Gürcüstanın, bir də Azərbaycanın yoxdur.
Bir binanın 7-ci mərtəbəsində bir neçə otaqları var. Halbuki hələ Ukraynanı, Pribaltikani
demirəm, hətta türkmənlərin, qazaxların ayrı-ayrı iqamətgahları var. Ona görə birinci, bina
məsələsi həll olunmalıdır.Binanın olması nə deməkdir? Bina yalnız dəbdəbə üçün deyil.
Binanın olması o deməkdir ki, o binada qəbullar keçirilsin. Hamınız bilirsiniz, Qərb
ölkələrində məsələlər rəsmi iclaslardan çox, bax, belə kokteyllərdə, qəbullarda həll olunur.
Ona görə bu qəbulları keçirmək, oraya Amerikanın nüfuzlu adamlarını dəvət eləmək
üçün, şübhəsiz ki, səfarətxananın həm binası olmalıdır, həm də ştatı artırılmalıdır. İndiki
ştat kifayət deyildir.
Sədirlik edən: Aydındır, çox sağ olun. Yenə sual var, Eldar Abbasov.
E.Abbasov: Çox sağ olun. Anar müəllim, mən Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim ki,
Siz Amerikada o hadisələrin şahidi olmusunuz, bizim diasporun fəaliyyətini səfərbəredici
hala salmaq üçün hansı amillər çatışmır? Sizcə, nə etmək lazımdır ki, o işlər
sürətləndirilsin və təşkilatlandırılsın?
A.Rzayev: Bizcə, bax, buradan çox iş görməliyik. Bilirsiniz, nə gizlədək, bizim milli
xarakterimizdə pis cəhət var ki, üç azərbaycanlı bir yerdədirsə, ikisinin bir-birilə arası
yoxdur. İndi Amerikadakı müxtəlif təşkilatlar təəssüf ki, çox vaxt bir-birilə əməkdaşlıq
eləməkdənsə bir-birilə mübahisə edirlər, bu başqa xalqlarda da var, bizdə də var. İndi
onların, birinci növbədə, ədəbiyyata, -ədəbiyyat deyəndə, mən bədii ədəbiyyatı yox, geniş
mənada ədəbiyyatı nəzərdə tuturam, - bizim mətbuata, bizim filmlərə və s. böyük
ehtiyacları var. Ondan başqa hamısı deyirlər: bax, bu Qarabağ məsələsi haqqında siz
danışırsınız, biz danışırıq, niyə Qarabağa aid bir yığcam, yəni Qarabağ probleminin bütün
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cəhətlərini əhatə edən ingilis dilində bir kitab buraxmırsınız. Biz ayrı-ayrı kitablar
buraxmışıq başqa dillərdə. Birincisi, söyüş xarakterli kitablardır ki, ay, ermənilər belə
alçaqdırlar, filan, bunun təsiri olmur, yəni özümüz oxuyuruq, ləzzət çəkirik ki, atasını
yandırdıq erməninin. Amma dünyada bunun o qədər əhəmiyyəti olmur. Dünyada bir ayıq
başla, bir az sakit, təmkinlə Qarabağ məsələlərini izah edən ingilis, fransız, alman, yaxud
da heç olmasa, ingilis dilində, bax, belə kitabları buraxıb yaymalıyıq. Elə eləməliyik ki,
səfarətxanamıza qəzetlərimiz, jurnallarımız getsin, onlar da yaya bilsinlər. Bir sözlə, bu
işləri görmək lazımdır. Bir də yenə deyirəm, indi xaricə getmək tək səfalı bir iş deyil, işdir,
yəni əməkdir, ona görə də bilməliyik ki, məsələn, xaricə bizim adamlarımız tez-tez gedib
orada müəyyən işlər görürlər, o cümlədən Azərbaycan diasporunu birləşdirmək, bir-birinə
yaxınlaşdırmaq, tanış etmək məqsədi güdürlər. Bəlkə parlamentin ictimai əsaslarla bir
komissiyası da olmalıdır ki, məhz bu işlə məşğul olsun.

***
Mən hörmətli millət vəkillərinin diqqətini, mənim fikrimcə, son dərəcə vacib bir
məsələyə bir də cəlb eləmək istəyirəm. Parlamentin tətili zamanı mətbuatda Mingəçevir
bəndi ilə bağlı məsələlər haqqında yazılmışdı. Dünən mən Gəncəyə, xalq şairi Qabilin
yubileyinə getmişdim. Orada əhali arasında da bu barədə çox ciddi təlaş və həyacan var.
Tektonik proseslər nəticəsində, allah eləməmiş, Mingəçevir bəndində bir şey olsa,bir çat
əmələ gəlsə 4 dəqiqədən sonra Yevlax olmur və Azərbaycanın 18 rayonu əldən gedir. Mən
çaxnaşma yaratmaq istəmirəm, amma bu, Çernobıldan da böyük bir təhlükə yarada bilər.
Mən təklif eləyirəm ki, bizim hökumətin həmin işlə məşğul olan şəxsləri parlamentə dəvət
olunsunlar, bu barədə Milli Məclisə məlumat versinlər və lazımdırsa, bu məsələ ilə məşğul
olan mütəxəssislərdən ibarət parlament komissiyası yaradılsın. Mən bu işin ciddiliyini sizin
nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.

****
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Hörmətli sədr, hörmətli deputatlar. Azərbaycan xalqı tarix boyu çox müsibətlərlə üzüzə gəlib və XX əsrdə ən böyük faciələrimizdən biri Xocalı soyqırımıdır. Biz hamımız çox
dərd görmüşük və bu gün də görürük. Çox dərdli insanlarla rastlaşırıq. Elə hər gün iclasa
gələndə Milli Məclisin qabağında gördüyümüz insanların min dərdi, min qayğısı, min
problemi var. Amma şəxsən mənim həyatda rast gəldiyim bəlkə ən dərdli adam Xocalıdan
çıxmış bir qadın idi. O, Xocalı soyqırımından sonra Yazıçılar Birliyinə gəldi və onun bütün
vicudu, bütün sifəti, dərdın ifadəsı idi. Çətinliklə dedi ki, Xocalıda ərimi öldürüblər - gözü
qabağında - qardaşını öldürüblər. Sonra kiçik yaşlı körpəsi, anası ilə bir yerdə Xocalıdan
çıxıb. Sonra eşidib ki, meşədə anasını da vurublar. Düşdüm, deyir, körpəni axtarmağa və
nəhayət tapdım. Uç yaşlı körpə donmuşdu: uzun zaman sürünüb - sonra donub ölüb. Mən,
deyir, onun əllərindən tikanları bir-bir çıxartdım, sonra basdırdım.
Mənim üçün bu - Xocalı faciəsinin simvoludur; Xocalı dərdinin rəmzidir. Xocalı
hadisələrindən bir neçə gün sonra, iki gün sonra - ayın 28-də mən bir yazı yazdım və
"İzvestiya" qəzetində Yazıçılar Birliyi adından çap olundu. Bu, Xocalı soyqırımı haqqında,
üç gün sonra Moskva mətbuatında çıxan ilk yazı idi. Bu yazıda deyilirdi ki, əgər yerləyeksan olunmuş Boqanıs-Ayrım kəndini, erməni faşistlərinin məhv etdiyi Boqants-Ayrım
kəndini alman faşistlərinin məhv etdiyi Liditse və Salasplis kəndləri ilə müqayisə etmək
mümkündürsə, Xocalını ancaq Xirosima və Naqasaki ilə müqayisə etmək olar. Düzdür,
əhalinin sayı fərqlidir, amma məsələ əhalidə deyil. Məsələ ondadır ki, səksən milyonluq
yapon xalqı üçün iki yüz min əhalisi olan Xirosimanı itirmək nədirsə, səkkiz milyon
Azərbaycan xalqı üçün də Xocalını, minlərlə dinc əhalisi olan bir şəhər itirmək o
deməkdir. Qarabağ məsələsi başlayanda, 87-ci ildə Heydər Əliyev Siyasi Burodan
uzaqlaşdırılan kimi aqanbeqanlar baş qaldırdı. Və Aqanbekyan "Humantie" qəzetində çıxış
etdi. Onun Qarabağ haqqında dediyi fikir çap olundu ki, Qarabağ Ermənistanındır. Dərhal
bunu eşidən kimi biz Yazıçılar İttifaqından o vaxtkı Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
Mərkəzi Komitəsinə - Qorbaçova məktub yazdıq. Yanvar hadisələri 90-cı ildə olan kimi
mənim yazdığım "Müsibət" adlı yazını müxtəlif deputatlara, SSRİ deputatlarının, demək
olar ki, böyük bir qisminə və SSRİ respublikaların Yazıçılar İttifaqlarına göndərdik. Bəli,
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bu, bizim borcumuzdur, bu, bizim ziyalı, yazıçı, vətəndaş borcumuzdur. Mən bunu
qürrələnmək üçün demirəm. Ona görə demək istəyirəm ki, bu on beş ildə başımıza
gətirilən müsibətlər zamanı xalqın mənafeyi naminə, xalqın müdafiəsi naminə bir kəlmə
söz deməmiş, bir dəfə səsini qaldırmamış adamlar indi Yazıçılar Birliyini, yazıçıları, bütün
nəsillərdən olan yazıçıları ləkələmək istəyirlər. Bütün hiddətlərini, qəzəblərini, kinlərini
düşmənimizə qarşı yox, hansısa bir uğuru olan qələm yoldaşlarına qarşı yönəldirlər. Və
bunu da mən ona görə deyirəm ki, Xocalı faciəsinin də bir səbəbi məhz hakimiyyət
hərisliyi, vəzifə hərisliyi, kimi isə yıxıb, kimi isə onun yerində oturtmaq hərisliyi idi.
Prezidentimizin müraciətində bir neçə çox, məncə, vacib məqamlar var. Onlardan
biri, Xocalı faciəsinin dünyaya tanıdılmasıdır, dünya parlamentlərində bu məsələnin
müzakirəsidir.Bu məsələyə də hazırlıq görmək lazımdır. Təbliğatın, ədəbiyyatın,
parlamentin, kütləvi informasiya vasitələrinin, televiziyanın bütün imkanlarından istifadə
edərək,
Bu parlamentlərə məsələ çıxarana qədər ictimai rəyi formalaşdırmaq lazımdır.
Mən böyük minnətdarlıq hissi ilə dünən Azərbaycan televiziyasında jurnalist
Səlimxanovun çəkdiyi filmə baxdım. Bu səviyyədə filmlərlə, - sübutla, faktla, dəlillə
dünyaya həqiqətlərimizi çatdıran filmlərə bizim ehtiyacımız var, kitablara ehtiyacımız var.
Bunları tərcümə etmək lazımdır. Bu gün mən Millı Məclisə gələndə "Azərbaycan"
nəşriyyatından bu kilabdan (T.Çaladzenin "Həmdərd" -- red.) yüz nüsxə gətirdim və biz
burada payladıq deputatlara. Bu kitabı Pribaltikadan olan bir rus jurnalisti yazıb: Tatyana
Çaladze - Çaladze ərinin familyasıdır.
Pribaltikada Azərbaycana qarşı təbliğat gedəndə, bu adamın cəsarəti çatıb ki, gəlsin
bura, həqiqəti öyrənsin və həqiqəti öyrənəndən sonra gedib başqa şeylər yazıbdır
Pribaltikada. Azərbaycanın həqiqətlərini yazıb. Buna görə də onu orda işdən azad ediblər.
Azərbaycana gəlib, döyüşlərdə iştirak edib, yaralanıb və belə bir kitab yazıb. Bu kitab rus
dilindədir, "Sostradanie", yəni "Həmdərd". Mənə elə gəlir ki, bu kitabı da biz müxtəlif
dillərə tərcümə etməliyik, Avropa Parlamentində yaymalıyıq, dünyada tanıtmalıyıq. Və
belə kitablar çox olmalıdır: özümüzün yazdığımız da, bizə rəğbəti olan, daha doğrusu
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həqiqətə rəğbəti olan insanların yazdığı kitablar da. Və nəhayət mən son sözümü yenə də
Prezidentin müraciətindəki bir məqam ilə bitirmək istəyirəm. O, deyir ki, Xocalı bizim
yalnız faciəmiz deyil, eyni zamanda qəhrəmanlığımızın rəmzidir. Və bu gün biz o kadrlara
baxanda, hamımız kimi mən də riqqətlənəndə, hamımız kimi mən də sarsılanda onu
düşünürdüm

ki,

yalnız

ağlamaqla,

sızlamaqla,

yalnız

dərdimizdən

danışmaqla

kifayətlənməməliyik. Xalqımızın qəhrəmanlığından, qələbə əzmindən və son nəticədə
həqiqətin də, bizim xalqın ədalətli işinin də zəfərindən danışmalıyıq. Təşəkkür edirəm.

***
Mən əvvəllər senzuradan əziyyət çəkirdim. İndi isə senzuranın yoxluğundan əziyyət
çəkirəm. Mətbuat azadlığından çox danışırıq, amma mən istərdim ki, mətbuat
məsuliyyətindən də danışaq.
Dilimizə təhlükə var.Telviziya, radio, xarici şirkətlər dilimizi bərbad vəziyyətə
salıblar. Müzakirələr belə getsə qanunu heç bir il sonra da qəbul edə bilməyəcəyik. Xahiş
edirəm, bu məsuliyyəti hamımız dərk edək.

***
"Sovetlər dövründə bizdə böyük sənətçilər potensialı varıydı. İndi bu potensial məhv
olmaq təhlükəsilə üz-üzədir". Bu fikirləri parlamentin dünənki iclasında xalq yazıçısı,
Yazıçılar Birliyinin sədri, millət vəkili Anar dilə gətirib: "Filmlər çəkilmirsə, demək biz
professional aktyorlarımızı, operatorlarımızı, rejissorlarımızı, tamaşaçılarımızı itiririk.
Tamaşalar qoyulmursa, biz dramaturgiyaya və teatra, eləcə də musiqiyə, rəssamlığa zərbə
vururuq. Mən hətta onu demirəm ki, deputat seçildiyim Göyçay rayonundan seçicilər
dəfələrlə Göyçay rayonundakı Mədəniyyət Evinin təmir olunması haqqında mənə müraciət
ediblər və mən də dəfələrlə bu məsələni aidiyyatlı orqanlar qarşısında

qaldırmışam.

Ancaq Mədəniyyət Nazirliyinin imkanı yoxdur ki, onu təmir etdirsin. Yaxşı haldır ki, son
zamanlar Göyçayda çoxlu fontanlar meydana gəlib, bunlar da lazımdır, amma yəqin ki,
Mədəniyyət Evi fontanlardan da vacibdir». Latın qrafıkalı kitabların nəşri məsələsi də
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bərbad haldadır. «Mənə artıq irad tuturlar ki, yorulmadın, bir şeydən nə qədər danışmaq
olar, cavab verirəm ki, bu məsələ həll olunmayınca, onun haqqında danışacağam. 12 ildir
biz latın qrafikalı əlifbaya keçmişik, bizim orta məktəblər latın əlifbasıyla qurtaran yeni bir
nəsil yetişdirib və bu nəslin əlində demək olar ki, latın əlifbası ilə çap olunan kitablar çox
azdır, yoxdur demirəm, var, ancaq azdır. Biz deyirik ki, Şərqdə dramaturgiyanın banisi
Mirzə Fətəlidir, onunla fəxr edirik. Ancaq onun cildlikləri, hətta bir əsəri də latınla yoxdur.
«Koroğlu» dastanıyla fəxr edirik, ancaq onun latın qrafikası ilə çap olunmuş variantı
yoxdur».
Anarın sözlərinə görə, bu siyahını uzatmäq da olar: "Nəsimi ilə, Xətai ilə, Molla
Pənah Vaqiflə fəxr edirik lakin onların latın qrafikası ilə əsərləri yoxdur. Hələ onu
demirəm ki, latınla dünya ədəbiyyatı da yoxdur. Biz bununla savadsız, ədəbiyyatsız bir
nəsil yetişdiririk. Bunun qarşısını dövlət proqramı yaratmaqla və bu məsələyə xüsusi vəsait
ayırmaqla almaq olar. Mən dəfələrlə Tərcümə Mərkəzinin məsələsini də qaldırmışam.
Yenə də xatırlatmaq yerinə düşər ki, bizim hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev Yazıçılar
Birliyinin 4 jurnalını və 1 qəzetini büdcəyə götürdü və ədəbiyyatı bununla da yaşatdı.
Tərcümə Mərkəzini də yaşatmaq üçün elə böyük bir vəsait lazım deyil. Həmin Mərkəz
büdcəyə daxil edilərsə, onlar öz işlərini daha böyük imkanlar daxilində görə bilərlər. Biz
deyirik ki, bizi dünyada yetərincə tanımırlar. Necə tanısınlar ki, biz rus6, alman, ingilis,
fransız dilində şeir və nəsr antologiyaları buraxa bilmirik. Halbuki onları buraxmaq
üçün bizim yetərincə kadrlarımız var. Biz başa düşürük ki, bunların hamısını dövlətin
boynuna qoymaq olmaz. Dövlətin mədəniyyətə qayğısı sədəqə deyil, dövlət orduya,
səhiyyəyə necə vəsait ayırırsa, eləcə də mədəniyyətə vəsait ayırmalıdır, bu hər bir sivil
dövlətin borcudur. Ancaq yenə də başa düşürük ki, bütün problemləri dövlətin boynuna
qoymaq olmaz. Odur ki, biz də öz növbəmizdə sponsorlar, messenatlar tapmağa çalışırıq
1) 2009-cu ildə Yazıçılar Birliyinin təşəbbüsü və vəsaitiylə rus dilində üç cildlik
Azərbaycan şeiri antolojisi nəşr edildi.
6
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və onları tapırıq. Onlar da bizə kömək etməyə hazırdırlar. Ancaq onlar üçün də şərait
yaratmaq lazımdır.
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KİTABLARIRIN LATIN QRAFİKASI İLƏ ÇAPI
NİYƏ LƏNGİYİR?
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bir neçə gün öncə parlament
tribunasından etiraz səsini ucaltdı. Latın əlifbası ilə çap olunacaq kitablara göstərilən
laqeyid münasibətdən şikayətlənən deputat bir başa cavabdehin kim olduğunu söyləməsə
də, onu narazı salan məqamlara toxundu. Yazıçının sözlərindən bəlli oldu ki, dövlət başçısı
bu ilin yanvar ayının 12-də bir çox kitabların latın qrafikası ilə çap olunması haqda fərman
imzalasa da, keçən on ay ərzində bir kitab da latın qrafikası ilə nəşr olunmayıb.
Xatırladaq ki, ötən il bu fərmanın

imzalanmasından sonra əsas yük AYB

rəhbəliyinin üzərinə düşdü. Onlar uzun müddət ərzində nəşr olunacaq kitabların bədii
ədəbiyyata aid hissəsinin tərtib olunmasında iştirak edərək bir siyahı tərtib etmişdi.
Doğrudur, elə bu siyahıdakı adlar da çoxlarını narazı salmış, ədəbiyyat düşərgəsində
qalma-qal yaratmışdı. Amma indi nə Anarın, nə də həmin narazıların istədiyi "siyahıda"kı
kitablar nəşr olunmur.
Maraqlıdır. AYB sədrinin bu probiemi parlament tribunasından səsləndirməsi nə
məqsəd daşıyır? Anar problemin həlli üçün lazımi instansiyalara müraciət edibmi?
"'Mən bundan böyük müraciət görmürəm" - deyən Anar «Yeni Müsavat»a
açıqlamasında bildirdi ki, Milli Məclisdə səsləndirilən iradlardan hamı xəbər tutur. O
hesab edir ki, səsi lazımi instanciyalarda eşidildiyi üçün adekvat addımlar atılacaq:
"AYB sədri kimi də, deputat kimi də düşünürəm

ki, hörmətli prezidentimiz

yanvarda fərman imzalayıb. Bu gün noyabrın 11-dir, bir kitab da çıxmayıb. Kimin təqsiri
olduğunu mən deyə bilmərəm. Çünki bunu bilmirəm. Onu da deyim ki, bu, AYB-nin,
əsasən də mənim təşəbbüsüm idi. Bizə tapşırıq verilmişdi ki, bu kitabları hazırda yaşayan
yazıçılardan, eləcə də rəhmətə getmiş söz adamlarının ailələrindən yığaq. Biz də bu işi
gördük və təhvil verdik. Ancaq kitabların nəşri nədənsə bizə yox, Milli Elmlər
Akademiyasına həvalə olundu. Bunun səbəbi hələ bəlli deyil. Ümumiyyətlə, bu işə kimin
cavabdeh olduğunu deyə bilmərəm."
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Anarın dediyinə görə, bu məsələnin ləngiməsi ucbatından çox vaxt ona şikayət
edirlər. O, bəzən "maliyyə imkanları yox idi, gələn ildən olacaq" sözlərini eşitsə də, bunun
reallığa uyğun olmadığı qənaətindədir. "O kitabların hamısının çıxması üçün kifayət qədər
maliyyə ayrılıb" deyən yazıçı məsələnin müsbət həllinə nail olmaq üçün bütün yollara baş
vuracaq: «Məncə, bu məsələnin həllinə mərtəbə-mərtəbə nail olmaq lazımdır. Doğrudur,
prezidentlə təkbətək görüşürsən. Amma MM kürsüsündən səslənən iradı bütün xalq eşidir.
İndi gözləyək. Nəticə olmasa, o biri etapda prezidentlə görüşərik."
"AMAL"

Ziyalı

Hərəkatının sədri Xalid Əlimirzəyev də Anamın bu çıxışını

müdafiə edir. Deyir ki, bu məsələnin ləngimasi ali məktəblərə yeni qəbul olunan taləbələrə
də problem yaradır, onlar kiril qrafikalı ədəbiyyatı oxuya bilməməkdən şikayətlənirlər:
"Bu, bizim cəmiyyətimizin, təhsilimizin, milli intibahımızın qarşısında duran vacib
məsələdir. Latın qrafikası qəbul olunan ilk gündən bu işlə ciddi məşğul olmaq lazım idi ki,
heç olmasa çox vacib dərsliklər,

bədii ədəbiyyat, klassiklərimizin əsərləri, xüsusi

proqramlar latın qrafikası ilə dərc olunsun. Gec də olsa, fərman verilib. Doğrudur, həmin
əsərlərin siyahısında da gördük ki, orada vacib olan əsərlər yoxdur, məsələyə dostbazlıq,
qrupbazlıq prinsipləri ilə yanaşılıb. İndiyə kimi bunun çap edilməməsinin günahı cavabdeh
məmurlarda, eləcə də AYB-də-dir. Anar bunu indi niyə deyir? İkinci günahkar Təhsil
Nazirliyidir. Maraqlıdır ki, Prezident Aparatı bu fərmanın icrasına niyə indiyə kimi nəzarət
eləmir? Bu, çoxdan yetişmiş bir məsəiədir."
X.Əlimirzəyev həsab edir ki, burada hökumətin mənafeyinə toxunacaq heç bir
məsələ yoxdur. Odur ki, onun ləngidilməsi heç hökumətə də sərf etməməlidir: «Bizdə
adətən fərmanlar verilir, həyata keçmir. Qanunun qəbulu ilə onun icrası arasında bir
boşluq, sistemsizlik olur. Bu da ondan irəli gəlir ki, ölkədə məsuliyyət yoxdur."
Sevinc Telmanqızı
Parlamentin dünənki iclasında "Azərbaycan dilinin işlənməsi və qorunmasi
haqqında" (ikinci oxunuş) qanun layihəsi geniş müzakirəyə səbəb olub. Xatırladaq ki, adı
çəkilən qanun layihəsi hələ bir necə il öncə müzakirəyə çıxarılsa da bir sıra mübahisəli
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məsələlər və layihə üzərində daha da təkmilləşmək üçün indiyə qədər yubanıb. Lakin ötən
il respublika prezidentinin Azərbaycan dilinin, tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında
imzaladığı fərmandan sonra qanun layihəsindəki mübahisəli məsələlər öz həllini tapdı.
Bunu parlamentin Mədəniyyət məsələləri komissiyasının sədri Anar Rzayev layihə
haqqında məlumat verərkən bildirdi. O dedi:
Ötən çağırışda da müzakirə olunmuş qanun layihəsi üzərində alimlər, dilçilər, bir
sözlə mütəxəssislər ciddi iş aparmış, komissiyada mütəmadi müzakirələr keçirmişdir.
Layihənin birinci oxunuşanda müzakirəsindən sonra mühüm bir hadisə baş verdi. Ölkə
prezidenti cənab Heydər Əliyev dillə bağlı fərman imzaladı və xeyli məsələlərə aydınlıq
gətirildi. Layihənin hazırlanmasında professor Nizami Cəfərovun böyük xidməti olduğunu
vurğulayan komissiya sədri dedi ki, ötən iki il ərzində dilimizin qorunmasına böyük diqqət
yetirilib. Ölkəmiz 200 il rus imperiyasının, 70 il isə Sovetlər Birliyinin daxilində olmuş, bu
rejimlərin təzyiqlərinə baxmayaraq rus dilindən dilimizə keçən sözlər azlıq təşkil etmişdir.
Bununla belə, ölkəmizin on illik müstəqillik dövründə bir sıra qəzetlərin, özəl televiziya
kanallarının adlarından və şəhərin reklam örtüyünün vəziyyətindən dilimizin korlanmasını
aydın görürük. Dilə qarşı bu etinasız təcrübənin nə vaxtsa əyalətlərə də kecə biləcəyi
təhlükəsi vardır. Ana dilini təhlükələrdən qorumaq üçün belə bir qanunun yaradılması
təşəbbüsü meydana çıxmışdır.
Azərbaycanın nə rus imperiyasına, nə də Sovetlər Birliyinə daxil olduğu vaxtlarda
Azərbaycan dilinə indiki qədər əcnəbi sözlər müdaxilə etməmişdir. «İndi dilimizin nə hala
düşdüyünü bilmək üçün Bakının küçələrinə çıxıb baxın. Bir də kiosklarda satılan qəzetləri
alın. Görün bu qəzetlərin adları nədir. Ondan sonra televiziya kanallarını açın və baxın
görün ki, adları necədir. «Speys», «Lider», «ANS». Mən o kanallara qarşı heç bir şey
demək istəmirəm. Maraqlı kanallardır… Amma gedək görək Azərbaycanda «speys»
sözünü hamı bilirmi? Eləcə də qəzetlərimizin adları: «İmpuls», «Alternativ», «Aktual»,
«Politra», «Arena», «Ekspress», «Rezonans»… Belə getsə, bu Bakıdan əyalətlərə də
keçəcək. Və bir gün gələcək ki, «Gəncə taymış», «Göyçay post», «Naxçıvan Herald
Tribun» qəzetləri nəşr olunacaq. Bu, dilimizə qarşı təhlükədir. Dilimizi belə təhlükələrdən
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qorumalıyıq». «Reklamlara baxırsan, bilmirsən Hüstondasan, Dallasdasan, hansı Amerika
şəhərindəsən?» Özəl radioların «dilimizin pozulmasında «böyük» xidmətləri var. Qulaq
açırsan başdan-başa «hello», «bay-bay», «qud-bay»… Hansı dildi bu? İngilis dilidi? Yox.
Azərbaycan dilidi? Yox. Qarışmış, dəyişmiş mənasız bir dildir».
Layihə Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlar, o cümlədən ruslara qarşı yönəlməyib.
Rusiya Duması rus dilini bilməyənlərin Rusiya vətəndaşı ola bilməməsi haqqında qanun
qəbul edib.
«Gürcüstanda yaşayan bütün azərbaycanlılar gürcücə bilir. Vaxtilə Ermənistanda
yaşamış azırbaycanlıların əksəriyyəti də ermənicə bilirdi. Azərbaycanda yaşayan adamlar
azərbaycanca bilsələr, bu günahdı bəyəm?»
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ŞEYX ŞAMİLİN 200 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TOPLANTIDA ÇIXIŞ
Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti!
Əziz dağıstanlı qonaqlar,hörmətli xanımlar və cənablar!
Tarixdə

milli

müstəqillik

və

azadlıq

uğrunda

mübarizə

aparmış

böyük

şəxsiyyətlərdən birinin - Şeyx Şamilin 200 illiyini müstəqil Azərbaycanda,müstəqil
Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyevin və Dağıstan rəhbərlərinin iştirakı ilə
keçirməyimiz özü-özlüyündə fərəhli və böyük tarixi hadisədir.
00 il bundan qabaq Dağıstanın Gimrı aulunda dəmirçi Mustafanın ikinci övladı olur.
Onun birinci övladı qızdır. İkinci övldadı oğlan olanda onun adını Əli qoyurlar.Amma bir
müddətdən sonra Əli xəstələnir.Heç bir dərman,heç bir müalicə kömək etmir.Pirə gedirlər -

kömək

etmir

və

valideynləri

onun

adını

dəyişib

Şamil

qoymağı

qərara

alırlar.Beləliklə,tarixə Şamil daxil olur, -gələcəyin Şeyx Şamili,dünyanın böyük
imperiyalarından

olan

çar

Rusiyasına

qarşı

25

il

qəhrəmancasına

mubarizə

aparmış,Napoleon generallarını məğlub etmiş rus sərkərdələrinin öhdəsindən gələ
bilmdikləri Şeyx Şamil,Qafqaz xalqlarının azadlıq,müstəqillik rəmzinə çevrilmiş İmam
Şamil!
Uzun illər çar Rusiyası Qafqazda müstəmləkəçilik müharibəsi aparırdı və bu müddət
ərzində Qafqaz xalqlarının

müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizələri davam

edirdi.Şamil 7 yaşında olanda Cavad xan azğın çar generalı knyaz Sisyanova «sən mənim
şəhərimi yalnız mənim meyidimin üstündən adlayıb ala bilərsən» sözləri ilə cavab
vermişdi və sözlərinə əməl edərək Gəncə qalasının divarları üstündə igidcəsinə şəhid
olmuşdu. Həmin knyaz Sisyanovun havalı başı Bakı qalasının qabağında bədənindən əbədi
ayrı düşmüşdü.
Dağıstanın igid oğulları Qazi Məhəmmədin,Həmzət bəyin, İmam Şamilin başladığı
mübarizə əvvəl dini təriqət yolu ilə gedən mübarizə idi,müridizm fəlsəfəsinə,müridizm
təliminə əsaslanırdı.(sonrakı illərin haşiyəsi: Ənvər Məmmədxanlı qeyd edirdi ki,Şeyx
Şamil hərəkatının ideloji təməllərinə Kürdəmir şeyxlərinin böyük təsiri olub)
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Şamildən yaşca böyük olan dostu,ona böyük təsir göstərən Qazi Məhəmməd Şamilə
qazavat başlamağın yaxtı çatdığını söyləyir. Bundan sonra bir neçə il davam edən Qazavat
--Dağıstan xalqlarının, Qafqaz xalqlarının müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəsi başladı.Bu
mübarizədə Azərbaycan və Dağıstan xalqları çiyin-çiyinə döyüşürdülər. Dağıstanda
başlamış müharibələrin əks-sədası 1837-ci ildə Quba üsyanınıda, Azərbaycanın başqa
yerlərində

baş

verən

üsyanlarda

eşidildi.

Şamilin

adı

Azəbaycanın

folkloruna,nəğmələrinə,hətta rəqslərinə düşdü.
Şeyx Şamil haqqında ilk fəlsəfi-nəzəri məqaləni azərbaycanlı Mirzə Kaşımbəy
«Şamil və müridizm» adı altında yazmışdır. XX əsrdə Azərbaycan yazıçısı Mehdi Hüseyn
Şeyx Şamilə həsr olunmuş pyes yazıb səhnəyə çıxarmışdır. Amma acı da olsa,bunu da
deməliyik ki,Şamilə qarşı hücumlar,yəni onun şəxsiyyətinin təhrif edilməsi barədə
məsələni qaldıran da Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin o vaxtkı
Birinci katibi Mir Cəfər Bağırov olmuşdur.Bunu biz acı hisslə deyiriksə,iftixarla və
yenə də kədərli bir hisslə deyirik ki,XX əsrdə,sovet dövründə Şamil uğrunda
mübarizənin ilk qurbanlarından biri bizim böyuk filosof,gözəl alim Heydər Hüseynov olub.
Mən bir şəxsi xatirəmi də danışmaq istəyirəm. Orta məktəbdə oxuyurdum. O vaxtlar
bizim dərs kitablarımızda Şeyx Şamilin şəkli vardı.Şəklin altında «qəhrəman» sözü
yazılmışdı və mətndə də Şamil məhz azadlıq qəhrəmanı kimi təqdim olunurdu.Amma Mir
Cəfər Bağırovun çıxışından sonra Heydər Hüseynovu vəzifəsindən azad etdilər.O,Yazıçılar
İttifaqının üzvü idi, -oradan da çıxarıldı və həyatı faciəvi şəkildə tamamlandı. Bizim
müəllimimiz var idi o gəlib dedi ki,o dərslikdəki şəklə baxmayın,kitabda yazılanların
hamısı səhvdir, Şamil Türkiyənin casusu olub,pis adam olub və s.Sonra məndən soruşdu:
de görüm,Azərbaycanda Şamili tərifləyən kim idi? Dedim ki,bilmirəm. Halbuki Heydər
Hüseynovun adını və bu məsələni yaxşı bilirdim. Müəllim dedi ki,yox,sən bilirsən və
deyəcəksən. Dedim ki,bilmirəm və deməyəcəm. Cavab verdi ki,onda sənə iki qiymət
verəcəm . Dedim,verin. Beləliklə o mənə iki qiyməti verdi. O, bilirdi ki,mən Heydər
Hüseynovun adını bilirəm. Amma bu mənim həyatımda ilk vətəndaşlıq hərəkəti idi və
bunun müqabilində aldığım iki qiyməti də ilk cəzam idi.
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Şeyx Şamil Allaha inanırıdı. Tarix isə Allahın səbridir. Allah müəyyən hadisələr baş
verərkən hər şeyi dərhal yerbəyer etmir,hələ gözləyir,vaxt keçir,illər keçir və hər şey öz
yerini tutur,hər kəs öz qiymətini alır və kimin kim olduğu aydınlaşır. Bir il keçəndən sonra
Mir Cəfər Bağırov tarixin məhkəmə kürsüsündə oturmalı oldu. Bi müddətdən sonra da
Heydər Hüseynovun işıqlı adı bəraət qazandı. Fəxr edirm ki, Yazıçılar Birliyində işlədiyim
müddətdə onun xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq Heydər Hüseynovu yenidən təşkilatımızın
üzvlüyündə bərpa etdik.
Bakıda küçələrə adverəmə komissiyası var. O komissiya-nın iclasında mən təklif
etdim ki, Bakı küçələrinin birinə Şeyx Şamilin adı verilsin.İndi Bakıda,Azərbaycanın
başqa şəhərlərində Şeyx Şamilin adını daşıvyan küçələr var,onun abidəsi ucaldılıb.
Azərbaycan Prezitdenti Heydər Əliyev Şeyx Şamilin 200 illik yubileyinin ölkəmizdə geniş
qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb,Dağıstana təbrik göndərib və bu gün təntənəli
yubiley gecəsində iştirak edir.
Azərbaycan xalqı Şeyx Şamili öz milli qəhrəmanı kimi sevir,onunla iftixar edir.
Ölkəmizin çox yerində müxtəlif qalalar var. Ancaq yalnız ikisi şəxsiyyət adı ilə bağlıdır Koroğlu qalaları və Şeyz Şamil qalaları… Bu qalalardan başqa Şeyx Şamilin xalqın
azadlığı,müstəqilliyi uğrunda qurduğu amal qalası,ləyaqəti uğrunda ucaltdığı mənəvi qala
da var və bu qala xalqlarımızın qəlbində,hamımızın ürəyindədir.
10 fevral 1997
TÜRK DÜNYASI YAZIÇILARININ 111 QURULTAYININ
AÇILIŞINDA ÇIXIŞ
Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti cənab Heydər Əliyev!
Türk dünyası yazıçılarının 111 Qurultayının hörmətli iştirakçıları, əziz qonaqlarımız,
mətbuat işçiləri!
Türk dünyası yazıçışlarının Bakıda keçirilən 111 qurultayını açmaq şərəfi mənə
nəsib olduğu üçün həyəcan və qürur hissi duyuram.
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Türk dünyası yazıçılarının ilk Qurultayı 1992-ci ildə Ankara şəhərində oldu və bu
qurultayda Türkiyəninin o vaxtkı Cümhur Başqanı,rəhmətlik Turqut Özal iştirak və çıxış
etdi. İkinci qurultay yenə Ankarada keçirildi və orada Türkiyənin bugünkü Cümhur
Başqanı hörmətli Süleyman Dəmirəl iştirak və çıxış etdi.
Çox şadıq ki, hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları bizim dəvətimizi
qəbul edərək Türk dünyası yaşıçılarının Bakıla keçirilən 111 Qurultayında iştirak edir.
Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu qurultayın Bakıda keçirilməsinə, Qurultayla
əlaqədar başqa tədbirlərin, Böyük Füzulinin 500 illiyinin zirvə təlbirlərinin, TÜRKSOY-un
konfransının, beynəlxalq elmi simpoziumun keçirilməsinə ancaq ona görə nail ola bildik
ki, cənab Heydər Əliyev bu işlərə böyük maraq,diqqət və qayğı

ilə yanaşdı və

Azərbaycanın bütün çətinliklərinə baxmayaraq, bu tədbirlərin yüksək səviyyədə
keçirilməsi üçün lazımi göstərişlər verdi, köməyini əsirgəmədi.
Qurultayımızın başqa tədbirlərlə eyni vaxta düşməsi əlamətdardır.Bir neçə gün əvvəl
biz Naxçıvanda təkcə Azərbaycanın deyil,bütün türk dünyasının böyük sənətkarı,bütün
türk dünyasının ruhunu ifadə edən,onun,mənəvi dəyərlərini ifadə edən Hüseyn Cavidin
əzəmətli məqbərəsinin açılışında iştirak etdik.Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Stalinin və
Bağırovun bədxah niyyəti,amansız hökmü ilə Sibirə sürgün olunub orada məhv edilmiş
Hüseyn Cavid Heydər Əliyevin xeyirxah niyyyəti və cəsarəti ilə yenidən öz ana torpağına
qaytarıldı və orada əbədiyyətə qovuşdu.Bu günlərdə biz böyük Füzulinin 500 illiyini qeyd
edəcəyik.Bizim Qurultayın bu iki tədbir arasında keçirilməsi mənə elə gəlir ki,böyük
ustadlarımızın -- Füzulinin də,Cavidin də ruhunu şad edir.
90 il bundan qabaq Sabirlə,Ömər Faiqlə, Haqverdiyevlə, Qəmküsarla birlikdə
«Molla Nəsrəddin» jurnalını nəşr edən,bu jurnalın vasitəsiylə demokratik ideyaları yayan,
təbliğ

edən,

xalqın

maariflənməsi

uğrunda

mübarizə

aparan

Mirzə

Cəlil

Məmmədquluzadənin də ruhu şad olur. 90 il əvvəl «Fyüzat» jurnalında türkçülük
ideyasını, türk xalqlarının mənəvi birliyini tərənnüm edən Əlibəy Hüseynzadənin də ruhu
şad olur.
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Bu gün biz Orxon yazılarından üzü bəri ən azı 1500 illik tarixi olan yazı
mədəniyyətimizin varisləriyik. Yunus İmrənin və Nəsiminin,Nəvainin və Məhtumqulunun,
Mirzə Fətəlinin və Namiq Kamalın, Abdulla Tuqayın və Abayın, Qaşqarlı Mahmudun və
Qaspiralı İsmayılın mənəvi varisləriyik. Bu gün biz əsrlərdən keçib gələn müdrik Dədə
Qorqud,qoç Koroğlu, cəsur Manas,igid Salavat Yulayev ruhunu yaşadan və təbliğ edən
türk dünyasının yazarları, aydınlari, ziyalılarıyıq.
Təsadüfi deyil ki, ilk türkoloji Qurultay da Bakıda, «İsmailiyyə» dediyimiz və indi
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin yerləşdiyi bu binanın həmin bu
salonunda keçirilmiş və qurutayda mühüm qərarlar qəbul olunmuşdur.Onu da qeyd etmək
istərdim ki, bu qurultayda Azərbaycandan iştirak edən 16 nümayəndədən yalnız biri Səməd Ağamalıoğlu öz əcəli ilə ölmüşlür.Qalan 15 nümayəndənin hamısı sürgün
olunmuş,güllələnmiş,məhv edilmişdir.Başqa türk respublikalarından olan nümayəndələr -Tatarstandan Qalımcan İbrahimov və Q.Şərif, Qazaxstandan Əhməd Baytursun, QaraçayBalkardan Ömər Əliyev də Stalin repressiyalarının qurbanı olmuşlar.
Bu gün səhər biz Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdik.Təklif edirəm ki,bütün
xalqlarımızın

şəhidlərinin

-

ilk

türkolojıi

qurultayın

qurban

getmiş

nümayəndələrinin,sonrakı sınaqlarda şəhid verdiyimiz insanların xatirəsini bir dəqiqə
sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin.
Türk dünyası Aralıq dənizi, Egey dənizi,Mərmərə dənizi, Qara dəniz,Azov dənizi,
Xəzər dənizi,Aral dənizi, sahillərində yerləşən, Balkanlardan Çin səddinə qədər,
Yakutiyadan Kərkükə qədər uzanan böyük bir sahəni əhatə edən, milyonlarla insanın
yaşadığı bir ərazidir.Bu ərazinin ruhunu yaşadanlar arasında yazıçıların xüsusi yeri var. Ən
çətin təqib illərində belə ədəbiyyatımız dilimizin,milli ruhumuzun, mənəviyyatımızın
keşiyində durmuş və milli varlığımızın son müdafiə qalası,son istehkamı olmuşdur.
Şükür ki,bu gün biz bu bayramı müstəqil türk dövlətləri arasında keçiririk, xoşbəxtik
ki,biz bu tədbiri müstəqil Azərbaycanda milli dövlət bayrağımızla,öz Prezidentimizlə
birlikdə keçiririk. Bu böyük xoşbəxtliyi bizə tale bəxş eləyib,bu böyük xoşbəxtliyi
xalqımızın illər boyu davam edən mübarizələrində qazanmışıq.
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Türk dünyası yazıçılarının 1 və 11 qurultaylarında bir çox təkliflər irəli sürüldü və
bunların böyük bip qismi həyata keçirilməkdədir.Türk xalqlarının UNESKO tipli
təşkilatının yaradılması təklifi irəli sürülmüşdü və indi TÜRKSOY fəaliyyət göstərir,
«Dədə Qorqud» ensiklopediyasının hazırlanması haqqında təklif irəli sürülmüşdü və indi
bu iş,demək olar ki,bitmək üzrədir.Ümiid edirəm ki,111 qurultayda irəli sürüləcək təklilər
də

həyata

keçiriləcək

və

türk

xalqlarının

mənəvi-mədəni

birliyi

daha

da

möhkəmlənəcəkdir. Türk xalqlarının mənəvi-mədəni birliyi heç kəsə qarşı,heç bir qonşu və
ya başqa bir dövlətə qarşı,xalqa qarşı yönəlməyib.Qədim «İpək yolu» türk xalqlarının
yaşadıqları sahələrdən keçir və türk xalqlarının yolu da bu İpək yoludur,ünsiyyət
yoludur,xalqları barışdıran,bir-birinə tanıdan yoldur,bütün dünyaya açıq olan,dünyanın
mənəvi dəyərlərini mənimsəyən və öz mənəvi dəyərlərini bütün dünyaya tanıtmaq istəyən
insanların,aydınların,ziyalıların yoludur. Bu nəcib işdə Tanrı bizə yar olsun.
İcazənizlə Türk dünyası yazıçılarının Üçüncü qurultayını açıq elan edim.

(6 noyabr 1996)
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TÜRKİYƏDƏ VƏ KİPRDƏ ÇIXIŞLAR
İSTANBULDA AZƏRBAYCAN KECƏSİNDƏ ÇIXIŞ
Sayın Bakan! Sayın Başqan! Dəyərli qonaqlar!
Bu gecənin təşkil olunmasında böyük qeyrətlər göstərmiş Türkiyə Yazarlar
Sindikasına, gecədə iştirak etmək üçün xüsusi olaraq Ankaradan gəlmiş sayın bakana,
burda toplaşanların hamısına şükranlarımı, sevgilərimi və sayqılarımı sunarım.
Bu gecə Türkiyənin və Azərbaycanın bir-birinə qırılmaz tellərlə bağlandıqlarının
daha bir örnəyidir. Türkiyənin Azərbaycan üçün nə demək olduğunu bəlkə sonunacan
duymaq imkansızdır. Azərbaycan da, başqa türk məmləkətləri kimi öz istiqlaliyyətini qeyb
edəndən sonra Türkiyə Türk dünyasının yeganə baxımsız dövləti tək soydaşlarımız üçün
bir qürur və güvənc yeri, bir ümid çırağı, işığı çox uzaqlardan gəlsə də, bizləri isidən bir
məşəl idi.
Düz yetmiş beş il bundan öncə, 18-ci ilin elə bax bu mart günlərində Bakı
kommunası dövründə daşnakların əliylə Bakıda və başqa şəhərlərimizdə, kəndlərimizdə
minlərlə məsum, günahsız Azəri türkü vəhşətlə öldürüldü və xalqımız böyük qətlamın,
soyqırımının təhlükəsindən türk ordusunun yardımıyla qurtuldu. Sonrakı illərdə qəlbində
Türkiyəyə bu minnətdarlıq və sevgi hisslərini yaşatdığı üçün yüz minlərlə azəri qurşuna
düzüldü, güllələndi, həbsxanalara atıldı, Sibiryaya sürgün olundu, mənəvi təqiblərə və
təzyiqlərə məruz qaldı.
…Bu gün hörmətli dostumuz Oqtay Ağbalın - Ağabalanın əcdadlarının şəhəri
gözəllər gözəli Şuşamız düşmən əlindədir.
Mən bura - qan tökülən, matəm, yas içində inləyən, həqiqətlərini dünyaya duyura
bilməyən, yaxud dünya bu həqiqətlərini qəbul etmək istəmədiyi bir ölkədən, torpaqları zəbt
olunmuş, amma yenilməmiş və heç bir zaman yenilməyəcək bir məmləkətdən gəlmişəm.
Bu məmləkətin bu günü faciəlidir, amma bu məmləkətin böyuk keçmişi var və buna
inanıram, böyük gələcəyi var. Bu gələcək keçmişə də daha ədalətli və gerçəkçi qiymət
verəcəkdir, sanıram.
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Totalitar rejimin 70 ilində çox şeylər itirdik, amma çox şeylər də qazandıq. XX əsrdə
Azərbaycan mədəniyyəti bəlkə də tarixdə çox az örnəyi olan bir əməliyyata məruz qaldı 60 il ərzində əlifbamız üç dəfə dəyişdirildi və hər belə dəyişiklik keçmişlə indini
birləşdirən körpüləri yandırmaq deməkdi. Amma körpülər yandırılsa da Dünənlə Bu günü
bağlayan ip qırılmadı, bu ipin ucundan tutub ədəbiyyatımızı, sənətimizi, dilimizi
uçurumdan dartıb çıxardıq, yaşatdıq. Azəri türklüyumüzü dandılar, tariximizi tərs
yozdular, dilimiz basqılar altında qaldı, dözdük, çünki düzdük. Qaldıq və qalxdıq, çünki
xalqdıq.
Türklüyümüzü də unutmadıq, gerçək tariximizi də, dilimizi də. «Kitabi Dədəm
Qorqud» azəri xalqına yaddır, yabançıdır - dedilər, amma bunu deyənlərin adları belə
unudulmuş, Ulu Qorqud isə yeni nəşrlərdən, yeni araşdırmalardan, musiqi və rəsm
əsərlərindən, ekrandan, efirdən və səhnədən bu gün də bizimlə danışır. 37-ci ildə
Azərbaycan aydınlarının böyük qismi məhv edildi, amma onların əlindən düşən məşəli
qalanların ən layiqliləri, yeni nəsillər qaldırdı və mənəviyyat çırağımız heç zaman
sönmədi.
Yetmiş ildə Azərbaycan xalqı çox zülmlər çəkdi, amma elə bu yetmiş ilin içində bir
çox Doğu və Batı ölkələrinə örnək ola biləcək şeir və nəsr, musiqi, rəssamlıq,
heykəltəraşlıq, memarlıq əsərləri yaratdı. Zülmə qarşı dirənərək, müqavimət göstərərək
yaratdı, keçmişini yaşatmaq və gələcəyinə yol açmaq üçün yaratdı. Nə keçmişimizə
xəyanət etdik, nə gələcəyimizə. Ədəbiyyatımız, sənətimiz əski sovetlər Birliyinin ən
sayılan mədəniyyət sahələrindən biri oldu, Xalqlararası Sinema festivallarında mükafatlar
aldıq, vokal və piano ifaçılarımız Beynəlxalq yarışlarda zəfərlər qazandılar, çağdaş
musiqimiz dünyanın məşhur dirijorlarının təfsirində Avropanın, Amerikanın, Moskvanın,
Leninqradın-Peterburqun konsert salonlarında alqışlandı.
Nə yazıq ki, Türkiyədə bu qabaqcıl Azərbaycan sənətini, yumşaq desək, yetərincə
tanımırlar, bir az sərt desək az tanıyırlar və daha da sərt desək, heç tanımırlar. Hətta bəzi
çevrələr Azərbaycan kültürünə yuxarıdan-aşağı baxır, Azərbaycanı bir «Məşədilər
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məmləkəti» kimi düşünürlər. Amma Azərbaycan Məşədi İbadlar məmləkəti deyil, «Məşədi
İbad»ı yaradan dahi Üzeyir bəylər məmləkətidir.
Paradoksal hal odur ki, Türkiyəylə əlaqələrimiz böyük təzyiq altında olduğu
dövrlərdə belə, hələ indini demirəm, Azərbaycanda biz Türkiyə ədəbiyyatını, Türkiyədə
Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmasından daha çox, daha yaxşı tanıyırdıq. Əlbəttə, bu gün
çağdaş Turkiyə ədəbiyyatını, gözəl sənətlərini daha geniş tanımalı və tanıtmalıyıq. Eyni
zamanda Türkiyədə də Azərbaycan ədəbiyyatını daha dərindən bilməlidirlər, həm də bütün
çeşidlı yönləriylə, müxtəlif qolları, istiqamətləri, məktəb, üslub fərqləriylə bilməlidirlər.
Eyni kökdən olan, eyni milli qaynaqlardan qidalanan, eyni ruhdan doğulan bu iki
mədəniyyətin qaynayıb-qarışması mənəvi həyatımıza yeni rənglər, çalarlar gətirər və XXI
əsrin Böyük ortaq Türk sənətinin inkişafına yol açar.
Bilirəm ki, ortaq türk mədəniyyətindən bəhs edəndə Türkiyənin müəyyən
çevrələrində bunu irqçilik, turançılıq, macaraçılıq kimi anlar və bundan qorxarlar. Niyə
eyni və ya yaxın dillərdə danışan Latın Amerikası ölkələrinin mədəni inteqrassiyası, yaxın
təmasları, kültürlərinin iç-içə inkişafı - bu ədəbiyyatlara dünya miqyasında şöhrət
qazandırır, heç bir siyasi hegemonluğun kabusu kimi qavranılmır, yaxud ərəb
məmləkətlərinin sıx mədəni bağlantıları böyük ərəb imperiyasının təməli sayılmır, amma
türk xalqlarının, özəlliklə də bir-birinə ən sıx şəkildə yaxın olan Azərbaycan və Türkiyənin
mənəvi ünsiyyəti kimlərdəsə vahimə doğurur? Məncə bu cahillikdən doğan bir xofdur. Bir
zamanlar «Qobustan» adlı sənət toplusunda redaktor olduğum vaxt «çağdaş», «ayrıntı»,
«duyum» və bir neçə bu cür yeni sözlər işlətdiyimizə görə məni pantürkizmdə
suçlayırdılar. Elə o zamanlar əlimə keçən bəzi Türkiyə dərgilərində oxudum ki, bu tipli
yeni sözlərin Türkiyə türkcəsinə girməsini Moskvanın barmağı və kommunist təsiriylə
bağlayırlar. Onda başa düşdüm ki, çox şeyimiz ortaq olduğu kimi abdallarımız da ortaqdır.
Mən Türkiyədə Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, sənətinə maraq göstərən
bütün insanlarla, təşkilatlarla, onların ictimai baxışlarından, siyasi meyllərindən asılı
olmayaraq, təmas qurmaq, iş birliyi yapmaq istəyirəm. Çünki mən bir politikaçı deyiləm,
bir ədəbiyyat adamıyam və qısa bir sürədə millət vəkili kimi siyasətlə məşğul olduğum
234

üçün yaxşı bilirəm ki, siyasət insanları ayırır, ədəbiyyat, sənət isə birləşdirir. Mayısın
sonuna qədər burada, İstanbulda olacam. Memar Sinan Universitetində Azərbaycan
ədəbiyyatından dərs deməyimlə öyünsəm də, buradakı ən böyük görəvimi, vəzifəmi, işimi
klassik və çağdaş Azərbaycan mədəniyyətini Türkiyədə daha geniş tanıtmaqda görürəm.
Bu yolda əlimdən gələni edəcəm və Sizin hamınızın da yardımlarına, dəstəyinizə ehtiyacım
var. Bu işdə yardımlarınızı əsirgəməyəcəyinizə inanır və diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
1993 mart
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TÜRKİYƏ YAZARLAR SİNDİKASININ
VIII QURULTAYINDA ÇIXIŞ
Sayın Başqan! Əziz qardaşlarım!
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi adından Turkiyə Yazarlarının VIII Qurultayını
salamlamağın, təbrik etmənin şərəfini duyuram. Ayrıca sizləri qarşıdakı bayramlarla təbrik
edirəm. «Bayramlarla» - deyirəm, çünki bu günlər Ramazan bayramıyla bərabər
Azərbaycan xalqının əskilərdən bəri sevinclə keçirdiyi Novruz bayramını qeyd edirik.
Amma bu il Novruzu xalqımız acılar və göz yaşları içində keçirir. Yurdumuzda savaş
gedir, torpağımıza qəsd olunub, təcavüz davam edir. Biz Novruzu göz yaşları arasında
gülümsəyərək keçiririk, çünki Novruz elə bir bayramdır ki, ayrı-ayrı insanlar da, bütöv
xalq da bu gün bir azacıq dərdlərini-acılarını unutmağa çalışır, bir təsəlli, bir umid arayır.
Biz də dincliyə və barışa umidlə yaşayırıq. Biz barış istəyirik, amma bu barış ləyaqətimizi,
onurumuzu, şərəfimizi qırmayacaq bir barış olmalıdır. Torpağımızın bölünməzliyi,
sərhədlərimizin toxunulmazlığı, ölkəmizdə yaşayan bütün milli azlıqların insani
hüquqlarının təmin olunması bu barışın şərtləridir. Biz belə bir barışa inanırıq, ümid edirik.
Bu ümid bu gün ağır, soyuq qışdan sonra qan və göz yaşlarıyla çilənmiş Azərbaycan
çöllərində qarların altından baş qaldıran fidanlar kimidir - novruzgülü, nərgiz, bənövşə
kimidir. O bənövşə ki, ona XVI əsrin böyük azəri şairi Qurbani ölümsüz misralar həsr
edib:
Qurbani der: gönlum bundan sayrudur,
Nə etmişəm, yarım məndən ayrıdur,
Ayrılıqmı çəkib boynu əyridir,
Heç yerdə görmədim düz mənekşəni.
Mən bu bəndi yalnız iki hərfi dəyişərək oxudum:Siz «mənekşə» deyirsiz, biz
«bənövşə».Eyni kökdən, eyni qaynaqdan olan dillərimiz arasında XVI əsrdə də, ondan
əvvəl və sonra da çox az fərq olub. Amma son iki əsrdə bu fərq artıb və yenə başqa bir şeir
misraları yada düşür ki, «mən səndən ayrılmazdım, zulmnən ayırdılar». Uzun illər bizi birbirimizdən ayırmağa, aralamağa çalışdılar, amma bu gün dillərimiz fərqlənsə də, müstəqil
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Türkiyə türkcəsi və müstəqil Azəri türkcəsi olsa da, ruhumuz birdir, mənəviyyatımız birdir
və bu ruh birliyinin, qəlb birliyinin qorunub saxlanmasında ədəbiyyatın, sənətin yeri çox
önəmlidir. Sərhədləri, divarları, çəpərləri hökumətlər, dövlətlər, rejimlər qurur, sənətçilər
yıxıb dağıdırlar. Çağdaş Türkiyəylə bütün əlaqələrimiz yasaqlananda bu ölkəni, onun
insanını

bizlərə sizlər

tanıtdınız

- hekayələrinizlə, romanlarınızla,

şeirlərinizlə,

məqalələrinizlə Türkiyədən gələn səsləri, soraqları həsrətlə gözlədik və Bakıda böyük
Nazim Hikməti bağrımıza basanda Türkiyəni, türk xalqını qucaqlayırdıq. Burada,
Türkiyədə Sizin üçun Nazim Hikmət devrimçiliyin, inqilabçılığın rəmzi

idi, orada,

Azərbaycanda Nazim Hikmət bizimçün türklüyün, türk ədəbiyyatının, türk kültürünün
rəmzi idi. Bu gün, çox şükur, yaşayan-yaradan bir çox məşhur türk yazıçıları, onların çoxu
indi bu salondadırlar, bizə Türkiyə insanının qəlbini, iç dünyasını açdı. Xalqların bir-birini
tanımasının ən qısa yolu və ən etibarlı vasitəsi ədəbiyyatdır, sənətdir. Bütün çətinliklərə
rəğmən istər klassik, istərsə də çağdaş türk ədəbiyyatının dəyərli örnəkləri Azərbaycanda
çap edildi. Türkiyədə də bir sıra Azərbaycan yazarlarının kitabları çıxdı. Amma bu azdır,
yetər deyil. Bir-birimizi daha yaxın, daha yaxşı tanımamız üçün ədəbiyyatlarımızı daha
geniş təbliğ etməliyik.
Bir vaxtlar bizdə Türkiyəylə bağlı olan hər şeyə «pantürkizm» damğası vururdularsa,
burada, Türkiyədə də, bilirəm ki, yasaqlar vardı, Azərbaycan ədəbiyyatının burada
kommunizm ideyalarını yaymağından qorxurdular. Bu gün bu qorxu, bir qədər şəklini
dəyişsə də, yenə var: indi də bəziləri Azərbaycandan aşırı (ifrat) millətçiliyin, turançılığın,
təməl dinciliyin, bilməm daha nələrin gələcəyindən qorxur. Belə düşünənlər sakit ola
bilərlər. Azərbaycan ədəbiyyatı Türkiyəyə heç bir siyasi, ya dini təbliğatı deyil, yalnız
bircə şeyi gətirəcəkdir: Azarbaycan haqqında həqiqəti, Azərbaycanın gerçəkliyini, azəri
xalqının illərdən bəri qarşılaşdığı və bu gün də qarşılaşmaqda olduğu sorunları,
problemləri, şəhər səhnələrini, kənd mənzərələrini, adi, sıradan insanımızın iç dünyasını sevincini, kədərini, acısını, ümidini...
Çağdaş ədəbiyyatımız bu işi ən yüksək estetik səviyyədə görə bilər. Burada ara-sıra
azəri ədəbiyyatına laqeyd, maraqsız münasibətlə də qarşılaşdım. Kimlərdəsə çağdaş
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şeirimizin, nəsrimizin müasir dünya səviyyəsinə uyğun olmaması, əsrin ədəbi inkişaf
yollarından kənarda, ya geridə qalması fikri var. Bu yanlış duşüncə yalnız bilməməzlikdən
doğulur. Bəlkə bunda bizim də suçumuz var.
Doğrudan da, Türkiyədə bəzən elə kitablar çıxır ki, onlar müasir Azərbaycan
ədəbiyyatı barəsində yarımçıq təəssürat oyadır, yalnız bir qolu, bir üslubu, bir səpkisi olan
yeknəsək, haradasa bəsit bir ədəbiyyat kimi görünməsinə səbəb olur. Əslində belə deyil,bu
gün azəri ədəbiyyatında Batının və Doğunun çeşidli estetik cərəyanları, sənət məktəblərinə
uyğun gələn çox turlu yönlər var -əfsunlu, sehrli realizmdən tutmuş naturalizmədək,
surrealizmdən, avanqardizmdən tutmuş - ənənəvi Şərq biçimlərinə qədər. Amma
Azərbaycan ədəbiyyatının Ana caddəsi - Baş yolu, əsas yolu - gerçəklik magistralıdır,
həyatı bütün əlvanlığı və mürəkkəbliyiylə göstərmək, açmaq, anlamaq və izah etmək
yoludur. Milli köklərə dayanan və dünya sənətinin qazanclarını mənimsəyən inkişaf
yoludur.
Bu ədəbiyyatı daha yaxından tanıdıqca günümüzün azəri insanını daha yaxından
tanıyacaqsınız, Azərbaycanın bugünkü durumunu, vəziyyətini daha yaxşı biləcəksiniz.
Azərbaycan xalqının mübarizəsini, ağrısını, acısını, gələcəyə ümidlərini daha gözəl
duyacaqsınız.
Azərbaycan Yazıçıları adından Sizləri bir daha salamlayır və Qurultaydakı
çalışmalarınızda, ədəbi yaradıcılığınızda hamınıza böyük başarılar, uğurlar diləyirəm.
1993 mart
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ŞİMALİ KİPR TÜRK RESPUBLİKASINDA KEÇİRİ-LƏN BEYNƏLXALQ
KONFRANSDA ÇIXIŞ
Əziz dostlarım! Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Quzey Kiprısın bu cənnət
guşəsində keçirdiyimiz konfransa dəvət olunduğuma körə sizlərə təşəkkür edir və bu
toplantının başarılı olmasına görə hamınızı təbrik edirəm. Xahiş edirəm ki, siz də bizi, yəni
məni və Bakıdan gəlmiş dəyərli arxadaşım professor Vaqif Fərzəliyevi təbrik edəsiniz,
çünki bu gün mayısın 28-i bizim milli bayramımızdır.Azərbaycanın ilk dəfə 1918-ci ildə
baxımsızlığını elan etdiyi günün 75-ci ildönümüdür. Düz yetmiş beş il bundan öncə İslam
və Türk dünyasında ilk Cumhuriyyət Azərbaycanda yarandı və nə yazıq ki, bu gün baxımsızlığımızı yenidən bərpa etdiyimiz bu günlərdə bir gözümüz gülür, bir gözümüz
ağlayır. Azərbaycan torpağına azğın təcavüz davam edir və bizə acı çəkdirən bir də odur
ki, bu azğın saldırı bütün dünyanın gözləri qarşısında baş verir. Dünya da, dostlarımız da
bu olaylara seyrçi münasibət bəsləyirlər. Bizdə belə bir söz var: yağmasan da gurulda. Nə
yazıq ki, dostlarımız nə yağır, nə də heç olmasa guruldayırlar. Amma seyrçi münasibətin
seyrçilərin özlərinin başlarına nə oyunlar açdığını tarixdən yaxşı bilirik. 1938-ci ildə
Münihdə İngiltərənin Baş Bakanı Çemberlen və Fransanın Baş Bakanı Daladye
Çexoslovakiyanın təklənməsinə biganə qaldılar, kiçik bir xalqın müsibətinə nəinki seyrçi
münasibət bəslədilər, həm də müdafiəsiz ölkəni Hitlerin quduz iştahına qurban verdilər.
Amma az sonra bunun nə bahasına başa gəldiyini də gördülər. Hitlerin əsgərləri
Parisin küçələriylə addımladılar və alman təyyarələri ingilis şəhərlərinin üstünə bombalar
yağdırdılar. Mənə tarixi xatırladıb, «amma hər halda ikinci dunya hərbi Berlində,
Almaniyanın tar-mar olmasıyla bitdi» - deyə bilərsiniz. «Doğrudur, fəqət bunun yolunda
60 milyon insan öz hayatlarını qayb etdi» - qarşılığını da verə bilərəm. Biz də bu gün
torpağımıza təcavüz edən düşmənin məğlub olacağına, bizim döyüşlərdən zəfərlə
çıxacağımıza, savaşı qazanacağımıza inanırıq, amma dünyanın və dostlarımızın seyrçi
mövqeyi bu qələbənin minlərlə, on minlərlə insanın həyatı bahasına başa gəlməsinə səbəb
ola bilər.
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İstər-istəməz siyasi məsələlərə toxunsam da və konfransımızın adında siyasət sözü
olsa da, bir yazar kimi daha çox kültür məsələləri üzərində dayanmaq istərdim... Bu
mövzuların da ən vacib olanı dil məsələsidir. İllərdən bəri muxtəlif turk xalqlarının dil
çəhətdən bir-birlərinə yaxınlaşmasının konkret yolları haqqında çıxışlar edirəm. Yenə də
bu mövzuya diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Baxın burda, konfransı keçkrdiyimiz bu salonun
səhnəsi üstündə nə yazılıb: «Türk cümhuriyyətləri arasında politik, ekonomik və kültür iş
birliyi». Bu Türkiyə türkcəsidir. Biz Azəri türkləri ərəb mənşəli «Cümhuriyyət» sözü
əvəzinə latın
işlətdiyiniz

mənşəli «Respublika» sözünü işlədirik. Amma o biri tərəfdən də sizin
Avropa mənşəli «politik», «ekonomik» və «kültür» əvəzinə yenə də ərəb

mənşəli «Siyasi», «iqtisadi» və «mədəni» sözlərini işlədirik.
Hansı daha yaxşıdır, hansı daha məqsədəuyğundur, bilmirəm, bildiyim odur ki,
gəlin Avropa ya Şərq mənşəli sözləri işlədəndə müəyyən bir prinsipə əsaslanaq və bu
prinsipə Türkiyə türkcəsində də, azəri türkcəsində də, başqa türk xalqlarının dillərində də
riayət edək. Dil birliyi, daha doğrusu, dillərimizin yaxınlaşdırılması məhz bu sahədə ümumi terimlər- istilahlar qəbul etmək sahəsində daha səmərəli ola bilər; ya hamımız,
tutaq ki, respublika, politika, ekonomika, kültür deyək, ya da hamımız cümhuriyyət,
siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət. Dil sahəsində yaxınlaşmağımız bugünkü gerçəkliklərə
göz yummaqla təsbit edilə bilməz. Müstəqil ədəbi dil olan azəri türkcəsinə ləhcə deyəndə
bu bizə, hər halda şəxsən mənə toxunur. Dəfələrlə dediyim kimi, ləhcəylə evdə, küçədə,
bazarda danışmaq olar, ədəbi dil ləhcə deyil. Məsələn, heç kəs Ukrayna, bolqar, polonya,
çex, ya serb dillərinə slav dilinin ləhcələri demir, bunları müstəqil dil sayır, niyə slav dilləri
qədər bir-birindən fərqlənən Azərbaycan, qazax, qırğız, özbək, tatar və başqa dillər
müstəqil dil deyil, ləhcə sayılmalıdır? Bu dillərin bu gün eyni bir dil olması yalnız
gerçəklikdən uzaq bir xəyaldır. Niyə öz-özümüzü aldadırıq? Xatırlayıram ki, bir il qabaq
Ankarada keçirilən Turk dünyası yazarlarının toplantısında başqa Türk cümhuriyyətlərinin
nümayəndələri də iştirak edirdi. Türkiyəli natiq danışan zaman sağımda və solumda
oturmuş qazax, qırğız və tatar yazıçıları məndən rus dilində soruşurdular: -O nə deyir? 240

Deyir ki, bizim hamımızın dili birdir- deyə rusca çavab verdim. Onlar da yenə rusca:Düzdür, düz deyir, tamamilə doğrudur, - dedilər.
Gülürsünüz? Amma mənimçün bu gulməli yox, çox kədərli bir olaydır. Çünki
dillərimizi doğrudan da bir-birimizə yaxınlaşdırmaqdan ötəri, yalnız təkcə dillərimizi deyil,
həm də ədəbiyyatlarımızı, sənətlərimizi, deməli xalqlarımızı bir-birinə daha yaxın etmək
üçün konkret işlər görməkdənsə - xəyallara və duşlara qapılırıq. Məlum həqiqətdir ki,
xalqların bir-birinə məhrəm olması üçün, bir-birini daha yaxın tanıması və daha yaxşı
duyması üçün ən qısa arac, vasitə ədəbiyyatdır. Bizdə, azərilərdə, belə bir misal var:
Soruşurlar: - Qardaşın necə adamdır? Cavab verir:-Bilmirəm, yoldaş olmamışam.
Biz də qardaşıq, amma hələ yoldaş olmamışıq. Qardaşlığımız doğadandır,
təbiətdəndir, Allahdandır. Yoldaşlığımız, yəni bir-birimizə yaxından bələd olmağımız isə
özümüzdən,

öz

iradəmizdən,

səyimizdən,

qeyrətimizdən

asılıdır.Gəlin

aydınların,ziyalıların, elm və sənət adamlarının omuzuna düşən bu görəvi, vəzifəni şərəflə
yerinə yetirək.
28 may 1993
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DİALOQ AVRASYA PLATFORMU 7 -Cİ ÜMUMİ
İCLASININ AÇILIŞINDA ÇIXIŞI
Sayın Başqan, əziz dostum İlbər Ortaylı, sayın qatılımçılar, dəyərli Mediya
mənsubları!
Altı il öncə Dialoq Avrasya platformunun təməli qoyularkən demişdim ki,
İstanbulda Asiyayla Avropanı birləşdirən iki körpü var, qoy bizim bu təşkilatımız da iki
qitəni birbşdirən Üçüncü körpü olsun -mənəviyyat, mədəniyyət körpüsü. Bu aradan keçən
illərdə gördük ki, doğrudan da belə oldu. Bir dostluq, anlaşma, barış körpüsü - mənəviyyat
körpüsü qurduq.
Avrasya anlayışı mürəkkəb və çoxyönlü anlayışdır. Coğrafi anlamda Avropanın bir
ucu Pireney yarımadasında İspaniya və Portegizdə, bir ucu Uraldadır. Asiya də Ural
dağlarından Doğuda Yaponiyaya, Güneydə İndoneziyaya qədər uzanır. Amma biz bu
anlayışı bir qədər dar çərçivədə ələ aldıq - əsasən iki dili - Türkiyə türkcəsini və rus dilini
anlayan ölkələri əhatə etdik. Jurnalımız da məhz bu çoğrafiyanın anlaşdığı iki dildə - tükcə
və rusca çıxır. Bu toplantımızın Mediyanın Dialoqda roluna həsr olunması çox önəmlidir.
Mediya XX və bəlkə də yeni başlamış XXI əsrlərin ən güclü silahıdır. Bu silah xoşgörülü,
obyektiv, vicdanlı qəzetəçilərin əlində olanda Xeyrə, Barışa xidmət edir. Burda toplaşan
jurnalistlər və burda olmayan bir çoxları məhz bu məqsədlərlə çalışırlar.
Azərbaycanda basın (mətbuat) tam sərbəstdir. Rəhmətlik Prezidentimiz Heydər
Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə senzura aradan qaldırıldı. Mən də, burda iştirak edən
yazar dostum Elçin də Sovet dönəmində senzuradan az çəkməmişdik və bütün
aydınlarımız kimi biz də senzuranın ləğvini böyük sevinclə qarşıladıq.
Amma rəsmi senzuradan daha önəmli bir senzura da olmalıdır - yazı yazanın vicdanı
və sorumluluğu-məsuliyyəti. Hər zaman ABŞ-da eşitdiyim və əbədilik yadımda qalan
sözləri təkrar etməkdən yorulmuram, Amerika Televiziya-sında çıxış edənlərdən biri
deyirdi ki,bu ölkənin Doğu sahilində Nyu Yorkda Azadlıq abidəsi ucalır. Bir abidə də
Amerikanın Batı sahilində Sakit okean sahilində ucaltmalıyıq - Məsuliyyət abidəsi. Çünki
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hər bir ölkə, hər millət, hər toplum-cəmiyyət yalnız Azadlıqda Sorumluluq-Məsuliyyət
arasında yaşaya bilər, Azadlıqsız sorumluluq olmadığı kimi məsuliyyətsiz hürriyyət də
yalnız başıpozuqluq və anarşidir.
Dünyada və o cümlədən nə yazıq ki, bizim ölkələrdə - namuslu mətbuatdan başqa
sarı mətbuat da var. Və bu sarı mətbuat zəhərli qələmlərin yuvasıdır. Sovet dönəmində,
özəlliklə 20 və 30-cu illərdə «qırmızı terrordan» bəhs olunurdu. Bu gün terroru əbəs yerə
İslamla bağlamağa cəhd edirlər, «yaşıl terrordan» dəm vururlar. Amma bəlkə ən təhlükəli
terror - «sarı terrordur» - sarı mətbuatın terroru, insanları böhtanlarla, iftiralarla, yalanlarla
gündən-günə misqal-misqal zəhərləyən sarı terror.
Bu terror ayrı-ayrı şəxsləri, hədəfə alanda da son dərəcə ziyanlıdır, amma bütün bir
ölkəyə, xalqa qarşı yönəldiləndə daha böyük fəlakətlərə bais olur. Çox-çox təəssüf ki,
bizim xalqın ən ağır yarası olan Qarabağ məsələsi bir çox vaxtlarda dünya medyasında
məhz belə «sarı terror» - yəni faktların qəsdən və qərəzlə təhrif olunması vasitəsiylə
ictimaiyyətə təqdim olunur. Ən yumşaq halda hər iki tərəfı suçlayırlar. Bizim suçumuz
nədir? Biz ki, heç bir qonşu dövlətin bir qarış torpağını belə zəbt etməmişik, bizim
torpaqlarımızın iyirmi faizi işğal edilib, bir milyon qaçqınımız var,yəni hər səkkiz nəfər
Azərbaycanlıdan biri ağır qaçqın həyatı sürür. Ən yaxşı halda bizi güzəştə dəvət edirlər.
Biz nəyi güzəştə getməliyik? Hər iki tərəfin güzəştini isə təxminən belə təsəvvür edirlər birisi qonşusunun dörd otaqlı mənzilinin iki otağını zəbt edib, sonra «güzəştə» gedərək bir
otağı qaytarır, birini mənimsəyir. Belə güzəşt olar? Mən bir yazar kimi də, bir ata və baba
kimi də savaşın əleyhinəyəm, heç vaxt istəmərəm ki, insanların qanı tökülsün nə Azəri
qanı, nə erməni ya hər hansı başqa xalqm qanı, amma Qarabağ bizimçün şərəf və vətən
məsələsidir. Biz bu ağır sorunu övladlarımıza miras qoya bilmərik. Heç kəs istər iqtidar,
istər müxalifət olsun Qarabağın itirilməsiylə heç vaxt razılaşmaz və biz dədə-baba
torpaqlırımızı nə yolla olur olsun qaytaracayıq.
Mən ona da inanıram ya bəlkə inanmaq istəyirəm ki, gec-tez Ermənistanda da ayıq
başlar söz sahibi olacaq və bu əsassız torpaq iddialarının yalnız Azərbaycana və
Türkiyyəyə deyil Ermənistanın özünə də sağalmaz zərbə vurduğunü dərk edəcəklər. İşğal
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olunmuş torpaqlarımız azad olunandan sonra, Qarabağda yaşayan bütün insanların Azərilərin də, ermənilərin də hüququ və təhlükəzisliyi Azərbaycan Ana Yasası
çərçivəsində təmin olunandan sonra, Ermənistan Türkiyəyə ərazi və «soyqırım»
iddialarından əl çəkəndən sonra bu ölkə onu boğan təcrid hasarlarından çıxa bilər və bizim
bu toplantılara da qatıla bilər. Nədən də qatılmasın? Ermənistan bu çoğrafiyanın
məmləkətidir və qonşularına düşmən gözüylə baxmasa Avrasiya ailəsində yer tuta bilər.
Ermənistanda ayıq başlar varsa gec-tez qonşu torpaqlarına tamah salmağın, qonşulara
nifrət və kin bəsləməyin axırı olmadığın anlayacaqlar.
Bu il YUNESKO-nun da elan etdiyi kimi Mevlana ilidir. Böyük Cəlaləddin Rumi
insanları dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq qardaşlığa, xoşgörüyə, dözümlülüyətolerantlığa, barışa çağırırdı. Biz bu mənəvi mirasa sahib çıxmalıyıq və sözümü başqa bir
böyük şairin -Nazım Hikmətin misralarıyla bitirmək istəyirəm: Yaşamaq bir ağac kibi tək
və hürr və bir orman kibi kardeşcesine.
8 aprel, 2006, Antalya
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TÜRK DÜNYASI BİRİNCİ BEYNƏLXALQ
MƏDƏNİYYƏT QURULTAYININ AÇILIŞINDA ÇIXIŞI
Sayın vali, sayın rektor, əziz dostum Fikrət Türkmən bəy! Azərbaycan Yazıçılar
Birliyi adından bu möhtəşəm Qurultayı salamlayıram. Səksən il bundan qabaq 1926-cı ildə
Bakıda tarixdə ilk dəfə Birinci Türkoloji Qurultay keçirildi. O zaman tək bağımsız
(müstəqil) türk dövləti vardı - Türkiyə. İndi uluslararası tədbirlərdə altı müstəqil türk
dövlətinin bayraqları dalğalanır, Türk düyasının toplantılarında yeddinci bir bayrağı Qüzey Kiprıs Türk Cümhuriyyətinin bayrağını da qürurla seyr edirik. Tarixin, taleyin hər
bir xalqa qismət etdiyi ən böyük mutluluq, səadət -bağımsızlıq, müstəqillikdir. Nə yazıq ki,
biz Azərilər bu mutluluğun, bu bəxtiyarlığın dadını yetərincə çıxara bilmədik, çünki
qəblimizdə Qarabağ adlı böyük bir yara var. Kiprıs sorunu tək Quzey Kiprısın və
Türkiyənin deyil, bütün Türk dünyasının sorunu olduğu kimi Qarabağ dərdi də tək
Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının dərdidir.
Bu Qurultayımız kültür, mədəniyyət qurultayı olması çox önəmlidir. Azərbaycanın
və Türk dünyasının böyük şairi Hüseyn Cavid deyir ki, «Turana qılmcdan daha kəsgin ulu
qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət!»
Doğrudan da bu gün Türk dünyasına siyasi və iqtisadi gəlişmə qədər, bəlkə onlardan
da vacib olan mədəniyyətdir. Bəzən «türk xalqları tarix yazmayıblar, tarix yaradıblar»
deyirlər. Bəzən də «qılınc bizim əlimizdə olub, qələm düşmənlərimizin» deyə öyünür ya
heyfslənirik. Öz tariximizi özümüzün yazmağın zamanı gəldi və tarixi yaratmaq qədər
tarixi yazılı mətnlərdə əks etmək də son dərəcə önəmlidir. Bu gün biz hamımızın, bütün
türk xalqlarının bilim adamlarının, qələm sahiblərinin qeyrətiylə Ortaq türk tarixi, Ortaq
türk ədəbiyyatı tarixi, ortaq lüğətlər, terminlər yaratmalıyıq. Türk dünyasının ortaq
informasiya bankı yaranmalıdır və həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmağı bacarmalıyıq.
Hər bir türk xalqı tarixən formalaşmış öz dilini qoruyub saxlamaqla Türkiyə türkcəsi
aramızda iletişim (ünsiyyət, rabitə, əlaqə) dili olmalıdır. Keçmiş sovet Cümhiriyyətlərinin
müstəqilliklərini elan etmələrindən on beş-on altı il keçir, hələ də bir-birimizlə rus dilində
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danışırıq. Mən qətiyyən rus dilinin əlyhinə deyiləm. Mənim mənəvi aləmimdə, müəyyən
bilik və savad qazanmağında bu dilin müstəsna rolu var. Amma mən istəyirəm ki, bir
qazax bir Azərbaycanlıyla, bir özbək tatarla yalnız rus dilində deyil, həm də Türkiyə
türkcəsində danışsınlar. Esperanto sayağı süni Ortaq dil yaratmaq xulyalarına uymaq-dansa
türk xalqları içində ən zəngin dövlətçilik gələnəyinə (ənənəsinə) sahib olan bir ölkənin dili
- Türkiyə türkcəsi Türk dünyasının iletişim (ünsiyyət) dili olimaladır. (Bu təklifım
qurultaym Sonuc bildirgəsində - Yekin bəyanatında öz əksini tapdı - A.)
Türk dünyasım mənəvi və mədəni həyatınm inkişafı və zənginləşməsi yolunda bura
toplaşan bilim adamlarına başarılar dilərəm.
1994-cü il aprelin 20 də Vaşinqtonda «Vaşinqton tayms» və Beynəlxalq
mədəniyyət fondunun təşkil etdiyi «Yeni dünya ədəbiyyvatının axtarış yolları və Asiya
ədəbiyyatlarının perspektivləri» mövzusundu keçirilən konfransın. açılışında Konfransın
sədri, ABŞ professoru Riçard Rubinşteyn,1992-ci ilin Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı
lauretaı Derek Uilkot, konfransın təşkilatçısı Amerikada yaşayan koreyalı Son Myonq
Mun və Anar çıxış etmişlər.
«Konfransda bizim birinci uğurumuz onun açılışında Anarın çıxış etməsi oldu.
Sevinirdik ki, 60 ölkədən 300 nümayəndənin iştirak etdiyi forumda Azərbaycan
nümayəndəsi toplantı başlanan kimi,ikinci olaraq çıxış etdi. Özünə xas olan təmkinlə
Anar dünya yazıçılarını narahat edən məsələrdən danışdı, iştirakçılara Azərbaycandakı
vəziyyət haqqında məlumat verdi.
Flora Xəlilzadə
«Azərbaycan» qəzeti 11 may 1997
( l0 aprel 2006, Çeşmə)
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KONFRANSDA ANARIN ÇIXIŞI
Hörmətli sədr! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycan Parlamanının üzvü və Azərbaycan Yaşıçılar Birliyinin sədri olaraq mən
Parlamanımız və Azərbaycan yaşıçıları adından, ədəbi ictimaiyyətimiz adından hamınızı
salamlayıram.
Mənim vətənim Azərbaycan -- qədim mədəniyyət ölkəsidir və həm də elə bir
məmləkətdir ki, əsrlər boyu bir çox çətin sınaqlarla üzləşməli olub.Böyük şairlərimizin,
mütəfəkkirlərimizin, alim və sənətkarlarımızın adları geniş şöhrət qazanıb.Keçən il
YUNESKO-nun qərarıyla bütün dünyada Azərbaycan türk sənətkarı,məhəbbət və xoş
məram şairi dahi Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi qeyd olundu. Azərbaycan öz bölgəsində
həmişə mədəni tərəqqinin öncülü olmuşdur. X1X əsrdə paytaxtımız Bakıda Şərqin ilk
dramatik teatrı yarandı,Russiya imperiyasında ilk müsüləman qəzeti Azərbaycanda nəşr
olunmağa başladı. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, «Əkinçi» adlanan bu qəzetin heç bir
dini təmayülü yox idi,o yalnız Rusiyada müsülmanların çıxardığı ilk qəzet idi və öz
səhifələrində dünyəvi, demokrtiak idealları təbliğ edirdi.
1908-ci ildə Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov İslam Şərqində ilk operanıFüzulinin poeması əsasında «Leyli və Məcnun» operasını yaratdı.Və nəhayət, 1918-ci il
mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik Respublika - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan
olundu. Bu Cümhuriyyətin parlamanında müxtəlif siyasi partiyalar və ölkədə yaşayan milli
azlıqlar da təmsil olunmuşdu. Bu respubilka yalnız iki il yaşaya bildi, 1920-ci ilin 28
aprelində Qızıl Ordu tərəfindən işğal edildi,Daha sonra beləcə müstəqil Gürcüstan və
Ermənistan da Qızıl Ordu tərəfindər zəbt olundu.
1991-ci ildə biz keçmiş SSRİ-nin başqa respublikaları kimi dövlət müstəqilliyimizi
qazandıq. Postsovet məkanının bütün ölkələri kimi Azərbaycan da bir sıra çox ciddi
ictimai və siyasi problemlərlə üzləşdi. Faktik olaraq Sovet imperiyasının əyaləti
statusundan müstəqil dövlət statusuna keçmək - bu problemlərdən biridir. İkinci problem totalitar sovet sistemindən demokratik və plüralistik cəmiyyət qurmaq yoluna keçid
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məsələsidir. Sosialist plan təsərüfatından - bazar iqtisadiyyətinə keçmək - üçüncü
problemdir. Çox qısa bir tarixi dövrdə biz elə çətin problemlərlə qarşılaşdıq ki,başqa
xalqlar bu məsələləri on illər,bəzən yüz illər ərzində həll edirlər. Amma bizim vəziyyətin
analoci problemlərlə üzləşən başqa keçmiş sovet respubilkalarından fərqimiz ondadır ki,
Azərbaycan bu ağır problemləri müharibə şəraitində həll etməyə məcburdur. Ərazimizin 20
faizi Ermənistan tərəfindən işğal olunub -7 milyon əhalisi olan ölkəmizdə dədə-baba
yurdları Ermənistandan,Dağlıq Qarabağdan və ətraf rayonlardan qovulmuş 1 milyondan
artıq qaçqınımız və köçkünümüz var. Hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyev dəfələrlə
qeyd edib ki,biz Qarabağ probleminin dinc yolla həll olunmasının tərəfdarıyıq,biz
Azərbaycanın bütün dünya tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını,BMT
və başqa beynəlxalq təşkilatların birmənalı şəkildə işğal adtındakı torpaqların azad
edilməsinə aid qətnamələrini həyata keçirilməsini istəyirik.Biz ərazimizdə yaşayan bütün
millətlərin

hüquqlarına

hörmələ

yanaşılmasının

tərəfdarıyıq.

Dağlıq

Qarabağa

Azərbaycanın tərkibində ən yüksək statutus verməyə hazırıq.
Azərbaycanlılar və ermənilər başqa dillərdə danışırlar,amma döyüşlərdə o tərəfdən
də, bu tərəfdən də həlak olanların anaları eyni dildə ağlayırlar.Biz gələcək nəsillərə evladlarımıza, nəvələrimizə,yeni minillikdə yaşayacaq insanlara düşmənçiliyə və nifrəti
miras qoya bilmərik, onları anlamaq,ədalət və həmdərdlik ruhunda tərbiyə etməliyik.
Məhz bu duyüğular bizim klassik yaşıçıların da,çağdaş sənətkarların da əsərlərinin
ana xəttidir.
Bu forumda da məhz bu duyğularla iştirak edirik.Axı bu forum azadlıq,milli ləyaqət
və ədalət dəyərlərini həmişə

hər şeydən uca tutan bir dövlətin paytaxtında keçirilir.

Konfransa uğurlar diləyirəm.
24 aprel 1997
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STRASBURQDA AVROPA İTTİFAQI PARLAMAN ASSAMBLEYASININ
SİYASİ MƏSƏLƏR ÜZRƏ KOMİTƏSİNİN
İCLASINDA ÇIXIŞ.
Hörmətli sədr! Avropa Parlamınının hörmətli deputatları! Bakıdan Strasburqa neçə
min kilometri qət edib gələrkən ümid etmirdik ki,bizə ayrılmış bir neçə dəqiqə ərzində
Dağlıq Qarabağ mücadiləsiylə bağlı hadisələrin tarixini gedişa-tını bütün təfərrüatıyla izah
edə biləcəyik. Hörmətli deputatlardan bəzilərinin konfliktin qaynaqları və səbəbləri
haqqında,yəni Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları haqqında məlumtaları var.Onu da
bilməlisiniz ki,Azərbaycan bir qarış da Ermənistan torpağını zəbt etməyib, Ermənistanda
qaçqınların bir dənə olsun çadır şəhərciyi yoxdur. Amma məhz Ermənistan Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizini işğal edib və bunun nəticəsində hər yeddi azərbaycanlıdan biri acı
qaçqın, köçkün taleyini yaşayır. Bir çox Avropa parlamentariləri,siyasi xadimləri və
jurnalistləri öz gözləriylə çadır şəhərciklərindəki dözülməz vəziy-yəti görübdər. Hələ bu
azmış kimi kimlərsə bizi təqsirləndirməyə cəhd edir. Mənə elə gəlir ki,belə yüksək Avropa
forumu ikili stanlarlarla davran-mamalıdır,təbliğat baxımından daha güclü və imkanlı
tərəfin iftiralarını həqiqət kimi qəbul edərək nəticə çıxarmamalıdır. Belə yanlış
iddialarldan biri bu konflikti dini səbəblərlə bağlamaqdır,halbuki bir tərəfin başqa tərəfə
ərazi iddialarının heç bir dini zəmini yoxdur. Və nahaq yerə Siyasi Komitənin üzvu
hörmətli Davud Atkinson bu məsələni belə qələmə verməyə çalışır. Bunun tam əksini
sübut etmək üçün uzağa getmək lazım deyil.Uzun əsrlər boyu Qafqazda iki müxtəlif dinə
tapınan iki xalq xristian Gürcustan və müsələman Azərbaycan dinc,dava-şavasız yaşayırlar,
Dünya cameəsi tərəfindən qəbul olunmuş prinsipə - ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipinə
qarşı millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək prisipini qoyanlara xatırlatmaq istəyirəm ki,
Qərbin bir sıra sivil ölkələrində də bu iki prinsip bəzən bir-biriylə tərs düşür və bunun
səbəbi heç də dini fərqlər deyil. İspaniyada Basklar ölkəsini, Fransada Korsikanı, Böyük
Britaniyada Olsteri, Kanadada Kvebeki xatırlamaq kifayətdir.Və heç yerdə Fransanın,
İspaniyanın, Böyük Britanıyanın yaxud Kanadanın ərazi bütövlüyü məsələsi qaldırılmır.
Bunun müzakirə mövzusu olmasını xatırlamıram.Onda ki, güc tətbiqiylə işğal
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edilməsi...Əgər biz ikili standartlarla hərəkət etmək istəmiriksə Azərbaycana da bu cür
rəftar tətbiq olumaladır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
P.S. Milli Məclisin deputatlarına Strasburqa səfər haqqında məlumat verərkən spiker
Murtuz Ələsgərov dedi: Siyasi Komitənin ermənipərəst üzvü David Atkinson növbəti dəfə
Qarabağ konfliktini dini toqquşma kimi qələmə verməyə çalışdı. Anar Rzayev ona kəskin
cavab verdi, azərbaycanlıların öz dədə-baba torpaqlarından qovulmasından danışdı.
25 may 1999
«Azərbaycan» qəzeti.
1-2 iyun 1999
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Oktyabrın

28-dən

noyabrın

1-cən

İsveçrənin

Cenevrə

şəhərində

dünya

Parlamentlərarası Birliyinin 111-ci assambleyası keçirilmişdir.Assambleyanın işində
Azəprbaycan Milli Məclisinin deputatları Anar,Gülçöhrə Məmmədova, Zəlimxan
Yaqub,nümayəndə heyətinin katibi Hamlet Qocayev iştirak etmişlər. Nümayəndə heyəti
Birliyin sədri Serjo Payeslə, Baş katibi A.Consonla görüşlər keçirmiş,Azərbaycanın
tarixi,çağdaş durumu,əsasən də Dağlıq Qarabağ
problemiylə

əlaqədar

ətraflı

məlumat

münaqişəsi və qaçqınlar.köçkünlər

vermişlər.

Assasmbleyanın

Komitələrinin

iclaslarında Anar və Gülçöhrə Məmməlova çıxış etmişlər. Nümayəndə heyətinin rəhbəri
Anarın ekologiya məsələləri müzakirə olunan Kormitədə çıxışının əlliyə yaxın nüsxəsi rus
və ingilis dillərində müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinə paylanmışdır.
Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar!
Kütləvi kommnukasiya və informasiya vasitələrinin görünməmiş inkişafını nəzərə
alan Qərb mütəfəkkiri Marşal Makklyuen hələ keçən əsrin ortalarında ehtimal edirdi
ki,yaxın zamanlarda dünya bir böyük kəndə çevriləcəkdir. Onun bu ehtimalları bizim
günlərdə tam təsdiq olunur və dünyanın hər hansı uzaq yerində yaşyan insan bir an içində
planetimizin hər hansı nöqtəsində cərəyan edən hadisələrdən xəbər tutur. Eynən hər hansı
xəbərin ani olaraq bütün kənldə yayılması kimi.Amma bu bənzətmənin bir qüsuru var.
Kənd adətən - təbiət qoynunda olur - ətrafında bağlar, meşələr, çöllər… Bizim qlobal
texnoloji tərəqqi dövründə isə təbiətin özü təhlükə qarşısındadır. Və əgər ekoloji dramlar
və faciələr insanlığın texniki və məişət rahatlığı içində yaşamasının bədəlidirsə,
müharibələrin, dövlələtarası və etnik konfliktlərin təbiətə vurluğu ziyan bəşər şüurunun
inkişaf məntiqinə tamamilə ziddir.
Bu mənada dünya mədəniyyətinin beşiklərindən olan bizim Qafqaz regionuna Yaradan heç bir neməti əsirgəməmişdir-füsünkar təbiətə və qədim tarixə malik olan bu
bölgə türizm Məkkəsinə çevrilə bilərdi,amma nə yazıq ki, qanlı toqquşmalar meydanına
çevrildi.
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Mən bu toplantımızın mövzusuyla əlaqədar olaraq Qarabağın tarixindən, həm
Dağlıq, həm Aran Qarabağın- əsrlər boyu qədim Azərbaycan torpağı olmasından
danışmayacam.
Bu barəıdə çıxışımın nümayəndələrə paylanmış tam mətnində faktlar yetəririncədir.
Mən burda yalnız iki məsələni nəzərinizə çatdıracam. Ermənistan Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal edib. Ermənistandan və işğal altıında olan Azərbaycan
rayonlarından qəddlarlıqla çıxarılımş qaçqınların sayı bir milyona çatır,yəni 8 milyon
əhalisi olan ölkəmizin hər səkkizdən bir sakini qaçqın və məcburi köçkündür.
Mən toplantımızın mövzusuyla bağlı olaraq Sizə yalnız vətənimə qarşı ekoloji
aqressiyadan danışmaq istəyirəm.
Erməni təcavüzü nəticəsində 150 min hektar meşə sahəsi - «ölkənin ciyərləri» - işğal
altındadır.Bu meşələrin bir hissəsi hərbi əməliyyatlar nəticəsində məhv edilmiş,bir hissəsi
Ermənistanın mebel fabriklərinin tələbatını ödəmək üçün yaxud da xarici şirkətlərlə
bağlanmış müqavilələr əsasında qırılır. 150 unikal-relikt ağacların əksəriyyəti məhv edilib.
İşğal olunmuş Zəngilan rayonundakı qoruq 1200 -1500 yaşlı təbii çinarlarla zəngin
idi.Bu baxımdan o Avropada birinci və dünyada ikinci qoruq kimi tanınırdı.Uzun əsrlərdən
bəri hər bəladən hifz olunmuş bu min yaşlı nadir ağaclar bu gün məhv edilib.
Parisdə İnsan muzeyində «Avropanın ilk sakinləri» sərgisində təsvirləri nümayiş
etlirilmiş, YUNESKO tərəfincəq qorunan abidələrldən sayılan Azıx mağarası acınacaqlı
vəziyyətə düşüb.Yalnız İslam abidələri deyil,xristian abidələri də təhqirə məruz qalır,bir
çox qədim Alban kilsələlri silah ambarlarına çevrilib.
Fauna aləminə də sağalmaz yaralar vurulub. «Qırmızı kitaba» salınmış bir sıra nadir
heyvanlar,quşlar tamamilə qırılıb qurtarmaqdadır. İki işğal olunmuş rayonumuzdakı göllər
Medzamorda Ermənistan Atom Elektrostansiyasının nüvə tullantılarının zibilliyinə
çevrilib. Cənubi Qafqazın ən böyük çaylarından olan Araza və onun Oxçuçay qoluna da
nüvə qalıntıları axıdılmaqdadır.Bu tullantıların,qalıqların başqa bir hissəsi işğal olunmuş
Azərbaycan

rayonlarında torpağa basdırılır. Radioaktv şüalanmaya işğal olunmuş

əraziləridəki erməni əsgərləri də məruz qalır, şüalanmadan ağır xəstələnənələr və hətta
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ölənlər haqqında məlumatlar var.Belə aiələlərdə anadan şikəst doğulan uşaqları da nəzərə
alsaq çox qədim və müdrük həqiqət bir daha təsdiq olunur -- başqasının başına bəla açanlar
gec-tez özləri də bəlaya düçar olur.
Hər hansı canlı həyat əlamətinin məhv edilməsi yalnız yerdə və havada yox,yerin
altında da müşahidə olunur.Daha doğrusu bunu yer altında talan da adlandırmaq olar.İşğal
olunmuş zəngin Qarabağ torpaqlarının təkində qızıl və başqa qiymətli metallar qərat edilir.
Bütöv kəndlər xaraba qoyulur,dağılmış evlərin daşlarından inşaat məqsədləri üçün istifadə
edilir,sanki başqa bir qədim deyimi də büsbütün unudublar :- özgə evinin xərabələri
üzərində öz evini tikmək cinayətdir.
Bu «yandırılımş torpaq» taktikası yalnız iqtisadi və qisasçılıq xarakteri
daşımır(Məlum deyil nəyin qisasını almaq istəyirlər.Azərbaycan bir qarış Ermənistan
torpağını işğal etməyib). Bu taktika başqa bir məqsədə də xidmət edir.Bütün dünyaya
bəyan etmək istəyirlər ki,bu torpaqlarda nə insan olub,nə tarix,nə evlər,nə ağaclar,hətta nə
də quşlar,balıqlar… Və bir başqa məqsəd də var:yaxşi bilirlər ki,Azərbaycan mütləq öz
torpaqlarını azad edəcək, - deməli bu yerləri elə bir hala salmaq lazıimdır ki,insanlar uzun
zaman burada normal yaşaya bilməsin.
Beynəlxalq ekoloji qaydalara görə münaqişədə olan tərəflər ətraf mühitin qorunması
haqqında beynəlxalq

hüquqa hörmət etməlidir. Ermənistan bu qaydalara məhəl

qoymur.Eləcə də bu dövlət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan dünya ictimaiyyəıtinin
rəyini də saya salmır.Halbuki bu mövqe BMT-nin və Parlamentlərarası Birliyin bir çox
qətnamələrində açıq-aşkar bəyan olunub.
Azərbaycan xalıqnın heç kəsin torpağında gözü yoxdur və dediyim kimi Ermənistani
Respublikasının bir qarış ərazisini də işğal etməyib.Bununla bərabər,biz ədalətin bərpa
olunması,torpaqlarımızın azad edilməsi üçün və təcavüzkarın təbiətimizi məhv etməsinə
imkan verilməməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik. Çıxışımın sonunda,mənə
verilən bu imkandan istifadə edərək, hörmətli Sədr sizə və Komitə üzvləri,hörmətli
həmkarlarıma müraciət etmək istəyirəm ki,bu faciəvi ekolorji duruma biganə qalmayasınız.
Ermənistandan tələb edəsiniz ki, beynəlxalq öhdəliklərə əməl etsin, Azərbaycan
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ərazilərindən işğalçı silahlı qüvvələrini qeydsiz-şərtsiz çıxarması haqqında BMT-nin dörd
qətnaməsinə əməl etsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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«ÖLKƏLƏR ARASINDA SƏRHƏDLƏRİ DÖVLƏTLƏR UCALDIR,
MƏDƏNİYYƏT İSƏ BU SƏRHƏDLƏRİ YIXIB DAĞIDIR»
Hörmətli forum iştirakçıları, xanımlar və cənablar! Birgə yaşadığımız ötən illərin
sevinc və kədər yoldaşları!
Postsovet məkanından söz düşərkən mən başqa bir məkan - bizim ümimi
keçmişimizin məkanı haqqında da düşünürəm. Bu keçmişdə müsibətlər,faciəvi
hadisələr,ağrı-acılar, incik-liklər az olmayıb. Bu keçmişdə 37-ci il,Böyük Vətən
müharibəsi,90-cı l Bakının Qara yanvarı və Xocalı soyqırımı var. Amma axı bu keçmişdə
işıqlı günlər də olub və onlar ilk növbədə bizim mədəni ünsiyyətimizlə bağlıdır.
Mən dəfələrlə demişəm ki,ölkələr arasında sərhədləri dövlətlər ucaldır, mədəniyyət
isə bu sərhədələri yıxıb dağıdır. Rusiyayla Azərbaycanın iki əsrdən artıq ümumi tarixinə
nəzər salanda ağrılı-acılı hadisələrlə,qəddardıq və zülmlə yanaşı,xoş məqamlar da yada
düşür və belə məqamlar qarşılıqlı ədəbi,mədəni əlaqələrimizlə bağlıdır.
Qafqazın,o cümlədən Azərbaycanın obrazları rus ədəbiyyatını - şeirini,nəsrini,rus
musiqisini, təsviri sənətini zənginləşdirmişdir, Rusiya Azər-baycanı yalnız böyük rus
mədəniyyətinə deyil, Avropa mədəniyyətinə də qovuşdurdu. Məhz buna görə Azərbaycan
Şərqdə çağdaş sivilizasiyanın forpostuna çevrildi. Əgər qonşu məmləkət hərbi
forpostdursa, Azərbaycan rus və Qərb mədəniyyətinin Şərqdə forpostudur.
Biz uğurlarımızla fəxr edirik, amma problemlərimizi də gizlətmirik. Xalqımızın ən
böyük, ən ağrılı problemi Dağlıq Qarabağ problemidir. Bürada Rusiya ictimaiyyətinin
qaymağı toplaşıb.Sizdən bircə şey xahiş edirik - bizi anlamağı. Bizim problemlərimizi və
ilk növbədə Qarabağ problemini başa düşmənizi. Biz rəqiblərimiz kimi informasiya,daha
doğrusu dezinformasiya imkanlana malik deyilik. Biz dünyaya Həqiqəti çatdırmaq istəyirik
- Azərbaycan heç bir dövlətin bir qarış torpağını da zəbt etməyib,amma ərazimizin 20 faizi
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub.
Bizim forumun keçirildiyi bu gözəl salon Muğam Mərkəzidir. Müğam Azərbaycan
musiqi mədəniyyətinin böyük sərvətidir. Muğamın beşiyi Şuşa şəhəridir - Azərbaycan
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Qarabağ xanlığının paytaxtı Şuşa. Musiqi və poeziya şəhəri olan Şuşa bu gün işğalçıların
tapdağı altında xarəbələr və kabuslar şəhərinə çevrilib.
Qarabağ məsələsinin həlli yolunda illərdir ki, bitib-tükənməyən və nəticəsiz danışıqlar aparılır. Bizə güzəştə getmək təklif olunur. Biz daha hansı güzəştlərə
getməliyik? 1918-ci ildə əhalisinin yarıdan çoxu azerbaycanlılardan ibarət olan İrəvan
şəhərini ermənilərə güzəştə getdik. Azərbaycanlıların əzəldən bəri yaşadıqları böyük
əraziləri Ermənistana güzəştə getdik. Keçən əsrdə bu ərazilərdə yarım milyon azerbaycanlı
yaşayırdcı, indi bir nəfər də qalmayıb. Ramiz Mehdiyev cənabları burada bu barədə
danışdı. İndi biz daha hansı güzəştlərə getməliyik? Torpaqşlarımızın 10 faizindən əl
çəkməliyik ki, 10 faizini qaytaraq? Azərbaycan

heç vaxt ərazi bütövlüyünün

zədələnməsiylə barışmayacaq.
Biz istərdik ki, Siz Azərbaycandan ən xoş təəssüratlarla ayrılasınız.İstərdik
ki,yaddaşınızda xalqımızın qonaqpərvərliyi,ürək açıqlığı qalsın, mədəniyyətmiz və
mətbəximiz qalsın, amma həm də dərd-bəlalarımız, incikliklərimiz qalsın. Diqqətinizə görə
təşəkkür edirəm.
Bakıda Humanitar Əməkdaşlıq üzrə
1 Azərbaycan - Ruiya Forumunun açılışında çıxış.
22 yanvar 2010
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Bu bölümə peşəkar siyasətçilər və tarixin hökmüylə siyasətə qoşulmuş alimlər
haqqında, habelə iki böyük sənətkar Nazım Hikmət və Çingiz Aytmatov haqqında müxtəlif
illərdə yazdığım yazıları daxidr.lİki istisnayla rəhmətlmiklərin hamısını şəxsən tanıyırdım.
Müxtəlif miqyaslı insanlar idi, həm də birini çox,birini az tanıyırdım. Amma hamısı bu ya
digər dərəcədə çağdaş siyasətə möhürlərini vurmuş şəxsiyyətlərdi.
Azərbaycan tarixinin və müasir dünyanın ən böyük siyasi xadimlərindən olan
Heydər Əliyevlə dəfələrlə görüşmüş,ətraflı söhbətlər etmişdim.Bu ünsiyyət haqqında
«Unuduldmaz görüşlər» kitabımda geniş bəhs etmişəm. Bu bölümə daxil olan iki essedən
birini - «Şəxsiyyətin miqyası»nı- onun 75 illiyi münasibətiylə Moskvanın «Oqonyok»
jurnalının sifarişiylə yazmışdım. «Qalib cəldi,qalib getdi» - Heydər Əliyevin vəfatından
dərhal sonra, bu ağır itginin təsiriylə yazılıb.
Faciəvi şəkildə həlak olanlar --Tofiq İsmayılov, Vəli Məmmədov, Aydın Məmmədov
yaxın dostlarım idi.Eyni cür faciəvi şəkildə qətlə yetirilmiş Ziya Bunyadovla,eləcə də
mərhum Əbülfəz Elçibəylə qarşılıqlı hörmətimiz vardı, ünsiyyətimiz olmuşdu. Türkiyənin
məşhur siyasətçisi Bülənd Ecevidlə iki dəfə qısa görüşlərim olub. Nazım Hikmətin
söhbətlərini,öz ifasında şeirlərini Bakıda atamın evində, Moskvada şairin mənzilində,
«Moskva» mehmanxanasında bizim nömrəmizdə ailəmizlə görüşləri zamanı dinləmişəm.
Çingiz Aytmatovla çox görüşlərimiz,səmimi söhbətlərimiz olub. Vəfatından bir az qabaq
Bakıda mənim 70 illiyim münasibətiylə çəkilən televiziya filmində çıxışında demişdi: «Yaş
fərqimizə baxmayaraq mən Anarı yaşıdım kimi qavrayıram,çünki bir-birimizi bircə
kəlmədən anlayırıq».
Mən də sağlığında Çingiz Aytmatovun 75 illiyi yubileyi günlərində İstanbulda çıxış
etmişdim,böyük yazıçı haqqında

məqalə yazmışdım.Bura daxil etdiyim yazı isə onun

ölümündən sonra yazılıb. Mədəniyyət nazirimiz Əbülfəs Qarayevlə, Nazim İbrahimovla
Bişkekə gedib Aytmatovun dəfnində iştirak etdik.
İlk Cümhuriyyət hökümətimizin görkəmli xadimlərindən biri, Türkiyə mühacirət
etmiş və ömrünü orada bitirmiş uzaq qohumumuz Nağı bəy Şeyxzamanlını(N.Keykurunu)
təbii ki,şəxsən tanımırdım. Onun Bakıda, 1997-ci ildə nəşr olunmuş «Azərbaycan istiqlal
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mücadiləsi xatirələri» kitabına ön söz yazmışdım. Həmin Ön sözü bura salarkən Nağı
bəyin o kitabında yer almış, Azərbaycanın və SSRİ-nin siyasi həyatıyla bağlı maraqlı
xatirələrindən istifadə etdiyim parçaları da ona əlavə edirəm.
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ŞƏXSİYYƏTİN MİQYASI
Şəxsiyyətlərin miqyası bir tərəfdən onların öz zamanlarında gördükləri işlərin,
yaratdıqlarının, etdiklərinin, dediklərinin, həyata keçirdiklərinin əhəmiyyəti ilə, əhatəsi ilə,
təsir dairəsi ilə ölçülürsə, digər tərəfdən bu fəaliyyətin tarixdə əks-sədasıyla, uzun illər,
dövrlər müddətində hadisələrin gedişatını yönəltməsi ilə müəyyənləşir. Hər iki meyarla
Heydər Əliyev - tarixi şəxsiyyətdir. Bu danılmaz həqiqəti onu sevənlər də, sevməyənlər də,
onun tərəfdarları da, ona qarşı olanlar da təsdiq etməyə bilməz. Bu gün dünya miqyasında
tanınmış siyasi xadim olan Heydər Əliyev Azərbaycanın geniş siyasi meydanına 1969-cu
ildə çıxdı. Doğrudur, bu tarixdən neçə illər qabaq da Heydər Əliyev təhlükəsizlik
xidmətlərində məsul vəzifələrdə çalışmış və o dövrün yazılmamış qanunlarına uyğun
olmayan bir şəkildə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri də təyin
olunmuşdur. Bu, o dövr qanunlarına ona görə uyğun deyildi ki, adətən müttəfiq
respublikalarda bu vəzifəni yerli millətin nümayəndələrinə etibar etmirdilər, həmin postu
başqa yerlərdən göndərilmiş, əsasən rus kadrları tuturdu. DTK keçmiş rejimin ən qapalı
idarələrindən biri idi və onun nəinki işçilərini, rəhbərlərini belə ictimaiyyət çox vaxt üzdən
də tanımırdı. Heydər Əliyevin bu cəhətdən də məharətlə istifadə etdiyini yada salmaq
istəyirəm. Mərkəzi Komitənin katibi seçiləndən sonra ilk vaxtlar çox adamın üzdən
tanımadığı Heydər Əliyev «Şah Abbassayağı «təğyiri-libas» olaraq bazarları, dükanları
gəzir, qanunsuzluqları, əliəyrilikləri, pozuntuları özü öz gözləriylə əyani müşahidə edir və
yerindəcə müqəssirin cəzasını verirdi. Və belə faktlar da əhalidə yeni ədalətli rəhbərin iş
başına gəlməsi və hər cür ədalətsizliklərin kökünü kəsəcəyi haqqında söz-söhbətlərin geniş
yayılmasına səbəb olurdu.
Bu üsul təbii ki, ən qısa bir müddətdə davam edə bilərdi, çünki tezliklə respublikanın
yeni rəhbərini hamı üzdən də tanımağa başladı və Heydər Əliyev qanun pozuntularına
qarşı mübarizəsini başqa, daha geniş miqyasla davam etdirdi. Bu mübarizənin bütün
mərhələləri, uğurları və uğursuzluqları gözlərim qarşısında keçib.
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Amma şəxsən şahidi olduğum bu dövrə keçməzdən qabaq, Heydər Əliyevin
Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi dövrə aid mənə məlum olan faktlardan söhbət açacam.
Təkrar edirəm, o idarədəki və o dövrdəki fəaliyyəti haqqında mənim də, cəmiyyətimizin
əksəriyyəti kimi bildiklərimiz yox dərəcəsindədir. Ancaq bir nəfərin mənə danışdığı
maraqlı bir faktı ilk dəfə burada yaçmaq istəyirəm. İndi, dünya və quruluş dəyişəndən
sonra bu həqiqətin yaçılması heç kəsə ziyan gətirə bilməz. Odur ki, onun haqqında yalnız
indi danışmaq mümkün oldu. Məsələ ondadır ki, sovet dövründə Azərbaycanın bir neçə
gənc şairi, yazıçısı, jurnalisti gizli bir təşkilat yaratmaq fikrinə düşüblər, yaradıblar,
yaratmayıblar, bilmirəm, hər halda belə bir niyyətləri olub və onlar hər hansı bir addımı
atmazdan əvvəl bu barədə DTK duyuq düşüb, dərhal hamısı həbs edilib. Bu gənclərdən biri
mənimlə «Qobustan» toplusunda işləyən istedadlı jurnalist və şair Tofiq Məhərrəmoğlu idi.
O vaxt bütün Sovet İttifaqında «əcinnələr ovuna» çıxmışdılar. Hər yerdə asi, dissident
axtarırdılar. Bizim bu dəliqanlı cavanların da başına min oyun açıla bilərdi, izləri-tozları
qalmazdı. Amma Heydər Əliyevin şəxsi cəsarəti, nüfuzu və riski sayəsində onların heç biri
nəinki cəzalandırıldı, hətta çox tez zamanda hamısını azadlığa buraxdılar. Bunları mənə
vaxtilə (hələ sovet dövründə) Tofiq Məhərrəmoğlu danışmışdı. Deyirdi ki, Heydər Əliyev
bizim hamımızı kabinetinə çağırdı, sütül, cılız cüssəli cavanlar idik. - Sizsiniz bu hökuməti
yıxmaq istəyənlər? - deyə güldü - gedin ağlınızı başınıza yığın, öz işinizlə məşğul olun və
xalqınıza gördüyünüz xeyirli işlərlə xidmət edin - dedi.
Heydər Əliyevin DTK-da işiylə bağlı başqa bir əhvalatı da eşitmişdim. Sovet
dövrünün siyasi dustaqlarından birini otağına çağırır, söhbət əsnasında müsahibinin ac
olduğunu hiss edir. Borş gətizdirir, dustaq xörəyi iştahla gözünə təpir. Görüşün sonunda
Heydər Əliyev onun azadlığa buraxıldığını deyir və əlavə edir: amma onu bil ki, bu idarədə
adama borşu bircə dəfə verirlər.
Bu hadisələri xatırlatmaqda bir məqsədim var. Son yüz-yüz əlli ilin, özəlliklə də XX
əsrin 1920-ci ildən üzü bəri gələn tariximizin acı bir xüsusiyyəti var: Həmişə
Azərbaycanda millətçilik, pantürkçülük axtarılıb və çox vaxt, əlbəttə, sapı özümüzdən olan
baltaların şeytançılığı və canfəşanlığı ilə olmayan yerdə də tapıblar. İyirminci illərdə
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N.Nərimanova qarşı kampaniya da, 37-ci il repressiyaları da, əllinci illərin ikinci yarısında
respublika rəhbərlərinin dəyişdirilməsi də eyni siyasi modelin müxtəlif şəkillərdə işə
salınması idi.
Nə yazıq ki, - bunu ağır təəssüf hissi ilə qeyd etməli olursan - bu model əsasən
rəhbər kadrların arasındakı çəkişmələrdən, ziddiyyətlərdən, vəzifə hərisliyindən istifadə
olunaraq işə salınırdı və həmin rəhbərləri bir-birinin əli ilə sıradan çıxarırdılar. 60-cı illərin
sonlarında, 68-ci ildə Çexoslovakiya hadisələrindən sonra Mərkəzi narahat edən, nigaran
qoyan

artıq

yalnız

Avropanın

sosialist

ölkələrində

deyil,

SSRİ-nin

müttəfiq

respublikalarında belə baş qaldıra biləcək sərbəstlik («müstəqillik» sözünü dilə belə
gətirmək istəmirdilər) meylləri, millətçilik təzahürləri idi.
Bu cür təzahürləri həmişəki tək ilk növbədə Azərbaycanda axtarırdılar. Belə bir
zamanda, bu sayaq təhlükələrlə mübarizə aparmaq üçün ən münasib şəxsiyyət DTK
generalı ola bilərdi.
Moskvada Azərbaycana rəhbərliyi məhz ona tapşırmağı məqsədəuyğun saymışdılar.
Bircə şeyi nəzərdən qaçırmışdılar: Heydər Əliyev Mərkəzdə oturub onun təyinatı haqqında
qərar verənlərin hamısından ağıllı idi və heç vaxt öz doğma Vətənini, - Azərbaycanı, öz
xalqını onların ayağına verməzdi. Bu çətin missiyanı lazımi tədbirlərlə həyata keçirmək
üçün isə kifayət qədər təcrübəsi və bacarığı vardı.
1969-cu ilin yayında Azərbaycan KP MK-nın Birinci katibi seçiləndən sonra Heydər
Əliyev Mərkəzin ondan gözlədiyi mübarizəni - millətçilik təzahürlərinə qarşı mübarizəni tamamilə başqa və təhlükəsi daha real bir bəlaya qarşı - qanun pozuntularına,
rüşvətxorluğa, əliəyriliyə, ədalətsizliyə qarşı mübarizəyə çevirdi. Və bununla yalnız
Azərbaycanın deyil, ümumən SSRİ-nin gələcək taleyinin dəyişməsi üçün ilk addımlardan
birini atdı.
Təbii ki, Heydər Əliyev real şəraiti nəzərə almalı idi. Onun hər addımını, hər sözünü,
hər hərəkətini diqqətlə izləyən Moskva emissarları da vardı, həmişə quyruq bulayıb
Mərkəzə xidmət göstərməyə hazır olan «özümüzünkülər» də… Necə deyərlər, Papadan
artıq katoliklər, ya kraldan artıq kraliçalar... O dönəmin ideoloji katibi danışırdı ki,
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Moskvada Sov. İKP MK-da bir yığıncaqda Gürcüstan partiya təşkilatı millətçilikdə ittiham
olunub, bizi isə beynəlmiləlçiliyimizə görə tərifləyiblər. Amma Gürcüstanın ideoloji katibi
bununla razılaşmayıb. Bizim katib isə, özü fəxrlə etiraf etdiyi kimi, beynəlmiləlçiliyimizin
təqdir olunmasına baxmayaraq, «bizdə də millətçilik meylləri var» - demişdir.
Bəli, belə «köməkçilərinin» əhatəsində işləməli olurdu Heydər Əliyev. Azərbaycan
mətbuatında, ədəbiyyatında, sənətində, ensiklopediyasında, «antisovetliyi», «millətçiliyi»,
«türkçülüyü» eşələyib lazımi instansiyalara çuğulluq edənlər də məhz belələri idi - öz
dilimizdə yazıb oxumağı bacaran «özümüzünkülər».
Azərbaycan KP MK-nın rus millətindən olan ikinci katibi maraqlanırmış:
«Qobustan» jurnalı türkcəmi çıxır? Təbii ki, bu adam nə Azərbaycan dilini, nə Türkcəni
bilirdi, kim idi, kimlər idi ona belə məlumatlar ötürənlər? «Özümüzünkülər!».
Özümüzün əli ilə özümüzə vurulan zərbələrin bir ucu Mərkəzi Komitənin rəhbərinə
gəlirdi və o, bacardıqca bu zərbələrin qarşısını almağa, ya heç olmasa yumşaltmağa
çalışırdı. Məhz buna görə də yüksək kürsüdən əhli-qələmlərimizdən biri başqa birisi
haqqında «filankəs də bizim Soljenitsemizdir» (yəni, o vaxtkı anlayışa görə düşməndir,
təqib olunmalıdır) deyəndə, başqa birisi «toplu», yaxud «önəmli» sözlərini işlədənləri
«pantürkist» adlandıranda bu danoslara ustalıqla, tədbirlə reaksiya vermək lazım gəlirdi və
belə bir təmkinli siyasətin nəticəsində Azərbaycanda sənət adamları nəinki dissident kimi
təqib olunur, təzyiqlərə məruz qalırdı, əksinə, onların Moskva, Leninqrad yazıçılarının
əsərləri qədər cəsarətli, ifşaedici yazıları himayə edilirdi. Xatırlayıram ki, yalnız
Moskvanın deyil, Pribaltika kimi sərbəst, müstəqil düşüncəyə alışmış regionların ziyalıları
belə bizim bəzi kitabları oxuyanda, tamaşa və filmlərimizi görəndə, onların
yasaqlanmamasını biləndə təəccüb qalırdılar.
«Qeyrətli danosbazlarımız iş bacarırkən», «tənbəl dəli şeytanlara» ehtiyac qalmırdı.
Yazıçı İsa Hüseynovun «Qobustan» incəsənət toplusuna verdiyi bir müsahibəsində
işlətdiyi «nərimanlaşmaq» ifadəsi iki dalın arasında Sov. İKP MK-ya böyük bir siyasi
təxribat kimi çatdırılmışdı. Nərimanovun ucaldılmalı olan heykəlinin guya Kirovun
abidəsindən hündür olması haqqında da Sov. İKP MK dəfələrlə arayışlar tələb edirdi. İş o
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yerə çatmışdı ki, hər iki heykəlin boyunu ölçüb Mərkəzi bu sarıdan «sakitləşdirmişdilər».
Bütün bu illərdə öz milli «həvəskarlarımızla» yanaşı, erməni bədxahlarımızın da fəal
əməliyyatlarını unutmaq olmaz. Azərbaycanda millətçilikdən və Heydər Əliyevin buna
havadarlıq etməsindən Moskvaya Ermənistandan Allah bilir neçə ton kağız, teleqram,
ərizə, şikayət, xəbərdarlıq göndərilmişdi. Həyasızlıqları o yerə çatmışdı ki, Mirzə Cəlil
Məmmədquluzadə kimi humanist bir sənətkarı qatı millətçi, faşist adlandırmaqdan belə
çəkinmirdilər. «Usta Zeynal»da guya erməni xalqını təhqir edib, «Kamança» kimi nəcib
insani hisslərlə aşılanmış əsəriylə guya milli ədavəti qızışdırır. Bədnam Sero Xanzadyan
Sov. İKP MK-ya Rəsul Rzanın «Babək» şeiri, Ənvər Məmmədxanlının və Eldar Quliyevin
«Babək» filmi ilə bağlı böhtan və yalanla dolu məktublar yazır, Babəki ən iyrənc şəkildə
təhqir edir və «təəccüblənirdi» ki, Heydər Əliyev belə bir adamın adına Naxçıvanda rayon
qoyur, Rəsul Rzanı isə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı nişanıyla təltif edir.
Bütün bu faktlar - bu isə nəinki olan faktların, hətta mənim bildiklərimin
(bilmədiklərim, əlbəttə, daha çoxdur), yalnız cüzi bir hissəsidir. Bunları misal
gətirməyimin səbəbi bu gün o keçmiş haqqında çox bəsit, dayaz və bayağı təsəvvürlərlə
yaşayan adamlara o dövrün ab-havasını azacıq da olsa anlatmaq cəhdidir.
Əvvəllər də dediyim kimi, 1969-cu ilin iyul ayında Heydər Əliyev Azərbaycan KP
MK-nın I katibi seçildi və yanılmıramsa avqustun 5-də Plenumda böyük proqram
məruzəylə çıxış etdi. Bu çıxış bizi - bizi deyəndə mən bu cür düşünən bir çox ziyalılarımızı
nəzərdə tuturam - həm təəccübləndirdi, - həm kədərləndirdi, həm də sevindirdi.
Təəccübləndirdi ona görə ki, Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, Sovet İttifaqında ilk
dəfə yüksək vəzifəli partiya xadimi belə sərt həqiqətləri çılpaqcasına, olduğu kimi,
bəzəmədən deməkdən çəkinmirdi. Kədərləndirirdi ona görə ki, bu həqiqətlər çox acı idi,
yəni respublikamızın həyatındakı haqsızlıqlar, ədalətsizliklər, rüşvətxorluq, əliəyrilik açıq
görünürdü. Sevindirirdi, ona görə ki, bu sözlər deyilirdi, bu yaramazlıqlar nəhayət ki, örtbasdır edilmir, gur səslə etiraf olunurdu.
Biz bədii yazılarımızda gördüyümüz, hər gün rastlaşdığımız naqislikləri, əyintiləri,
eybəcərlikləri az-çox əks etdirməyə çalışırdıq.
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Mənim də o vaxt «Molla Nəsrəddin 66» adlı kəskin satirik hekayələr silsiləm
çıxmışdı. Amma bir var bütün bunları bədii yazıda, obrazlar vasitəsiylə, adsız-ünvansız
deyəsən, bir də var ki, yüksək partiya kürsüsündən, konkret adlar çəkərək, tam açıqlığıyla,
sərtliyiylə söyləyəsən. On altı il sonra «aşkarlıq» adıyla təbliğ olunmağa başlayan bir
prosesin ilk təməli Azərbaycanda Heydər Əliyevin bu tarixi çıxışıyla qoyulurdu - desək
yanılmarıq. Və bu çıxıldan sonra gerçəyi olduğu kimi - həqiqi, realist boyalarla, yaxud
islahına çalışaraq qabartma, şişirtmə üslubunda yaranan ədəbiyyat, kino və teatr əsərlərinin
damğalanmasına həvəs azaldı, bu ilin həvəskarları səslərini qısmalı oldular. «Həyatı tünd
boyalarla göstərmək», «cəmiyyətimizə ləkə yaxmaq», «kölgəli cəhətlərə aludəçilik»,
«sosialist realizminə zidd getmək» kimi ittihamlarla, ədəbi mübahisələrdən daha artıq
siyasi danoslara bənzəyən bu sayaq sözlərlə sənətkarla hədə-qorxu, xox gələnlərin sıraları
xeyli seyrəldi, onların, necə deyərlər, köpü yatdı. Respublikada elə ab-hava yarandı ki,
sənətə sənət meyarlarıyla qiymət verilməyə başlandı və bizdən yaşlı nəsil artıq müəyyən
dərəcədə özünü təsdiq edib qoruya bilirdisə, bizim nəslin, - 60-cılar nəslinin də ədəbiyyata, kinoya, teatra, sənətimizin balqa sahələrinə gəlib öz sözünü demək imkanı
yaranmışdı. Bu imkanı bizə Heydər Əliyev yaratmışdı və onun dəstəyini, yardımını başqa
nəsildaşlarım kimi mən də daima hiss etmişəm.
Möhtərəm Prezidentimizin 75 illiyi ərəfəsində yazdığım bu yazıda bütün bunları
böyük minnətdarlıq hissləriylə xatırlayır, Heydər Əlirza oğlunu yubileyi münasibətiylə
ürərkdən təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı, Azərbaycanımızın xoşbəxt gələcəyi
naminə yeni uğurlar diləyirəm.
4 may 1998
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QALİB GƏLDİ, QALİB GETDİ
Neçə aydır ürəyimiz səksəkədə idi. Vaxtaşırı səhhətinin yaxşılaşdığını, tezliklə geri
dönəcəyini eşitsək də, nigarançılığımız səngimirdi. Onun xəstə çağının görüntülərinin kino-video kadrlarının, adicə fotolarının meydana çıxmamasını başa düşürdüm, çünki
xasiyyətinə az-çox bələd idim. Xəstə, həm də ağır xəstə, həm də yaşı 80-i ötmüş bir insanın
vücudunda da, sifətində də təbii ki, bir üzgünlük, zəiflik seziləcəkdi. Heydər Əliyev
dostlarına da, düşmənlərinə də, doğma xalqına da bu şəkildə, bu halda görünməyə heç cür
razı olmazdı. O, yaddaşlarda həmişəki kimi şax yerişli, məğrur duruşlu, xoşsifətli,
gülərüzlü, bəzən də sərt, iti baxışlı bir insan kimi qalmaq istəyirdi. Və elə beləcə də qaldı.
Bugünlərdə müxtəlif telekanallarda nümayiş etdirilən kadrlarda onun yalnız rəsmi surətini
yox, çox təbii, çox səmimi, çox insani sifətlərini də gördük, şux zarafatlarını da eşitdik,
dalğınlıq

anlarının,

qəmli-qüssəli

məqamlarının,

musiqidən

təsirlənib

gözlərinin

yaşardığının da şahidi olduq. Əvvəllər gördüyümüz kadrlara da yenidən ayrı gözlə baxırıq.
Neçə ayın həyəcanları, təlaşları içində bir an da ümidimi itirmirdim. İnanırdım ki, bir gün
Bakı hava limanında uçaqdan enib üstünə cuman jurnalistlərə təbəssümlə baxaraq: mətbuat səhifələrində məni neçə dəfə dəfn etmisiniz - deyəcəkdi -görürsünüz ki, sağsalamatam - deyəcəkdi.
Dekabrın 12-dən 13-nə keçən məlum gecə ümidlərimiz puç oldu. ANS televiziyonu
qara xəbəri bütün Azərbaycana yaydı, xalqımız yetim qaldı. İlham Əliyev və Sevil xanım
atalarını, Azərbaycan böyük oğlunu, mən isə çox doğma, çox yaxın, çoz əziz adamımı
itirdim.
Bu sözləri tam səmimiyyətlə deyirəm. Heydər Əliyevə nə qohumluğum çatırdı, nə də
yaş fərqi, ictimai mövqe etibarilə dost ola bilərdik. Amma ömrüm boyu onun diqqətini və
qayğısını, isti münasibətini duymuşdum. Bilirdim ki, istər sovet dönəmində, istərsə də
müstəqillik dövründə məndən ona pis niyyətlə deyənlər az olmayıb. Yazıçıların X
qurultayında çıxıl edərkən özü bu barədə danışdı. Amma onu da bilirdim ki, bütün bu
danoslar mənə olan münasibətinə zərrə qədər də təsir etmirdi və edə də bilməzdi. Çünki
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insan sərrafı idi və kimin kim olduğunu da yaxşı bilirdi. Boğazdan yuxarı təmənnalı sözləri
də gerçək əməllərdən seçib ayırırdı. Elə adamlar var ki, özləri lakey xislətli ola-ola
özgəsinin səmimi hisslərinə heç cür inana bilmir. İnana bilmir ki, sevgi təmənnasız da ola
bilər, hörmət qarşılıqlı da ola bilər. Mənim heç bir vəzifə sahibindən heç vaxt şəxsi
umacağım olmayıb və Heydər Əliyev iş başında olanda da, olmayanda da ona eyni hörmət
və rəğbət hissləri bəsləmişəm. Amma hisslərimi sağlığında ürək dolusu deyə bilməmişəm,
təmtəraqlı, gurultulu sözlərlə ifadə etməmişəm. Düşünmüşəm ki, bunu ayrı cür yozacaqlar.
Halbuki, Heydər Əliyevin mənim haqqımda, ayrı-ayrı əsərlərim haqqında, 60 illiyimlə
bağlı dediyi xoş sözlər mənim onun haqqında dediklərimdən və yazdıqlarımdan az deyil.
Yalnız bir dəfə 75 illiyində «Oqonyok» jurnalının sifarişi ilə onun barəsində «Şəxsiyyətin
miqyası» adlı məqalə yazmışdım.
İndi bu böyük şəxsiyyətin miqyasının o vaxt mənim yazdığımdan da ulu olduğunu
etiraf edirəm. Və şübhə etmirəm ki, illər ötdükcə bu miqyasların çox-çox daha böyük
olduğunu dərk edəcəyik.
Heydər Əliyevi tanıyanda çox gəncdim. Sonrakı illərdə Azərbaycanın rayonlarına
səfərlər zamanı, müxtəlif vaxtlarda Gəncədə, Naxçıvanda, Şuşada, habelə İstanbulda və
Ankarada, Moskvada, Romada, Pekində və Şanxayda, Almatıda, Bişkekdə dövlət
başçılarıyla söhbətlərində, sənətçilərlə ünsiyyətində, tarlalarda, ya küçələrdə adi adamlarla
görüşlərində onu yaxından müşahidə etmək imkanım olub. Saysız-hesabsız toplantılarda,
yubileylərdə onu dinləmişəm. Yazıçılarla, sənət adamlarıyla görüşlərində iştirak etmişəm,
2-3 dəfə isə təkbətək çox ətraflı, məhrəm söhbətlərimiz olub. 1997-ci ilin payızında
İtaliyadan qayıdarkən təyyarədə ta Romadan Bakıyacan 3

saatdan artıq ikilikdə

danışmışıq. Bu söhbətləri gündəliyimdə bütün ayrıntıları ilə və tam dəqiqliklə isti-isti qeyd
etmişəm. İndi mənim bu böyük insanın xatirəsi qarşısında borcum- hafizəmdə və kağız
üzərində qalmış bütün təfərrüatları, uzun illər müşahidə etdiklərimi və məhrəm
söhbətlərimizin tam mətnini, eləcə də Heydər Əliyev fenomeni haqqında düşündüklərimi
iri bir yazı şəklində qələmə almaqdır və mən bunu mütləq edəcəm.
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Ağır itkimizin təsiri altında yazdığım bu kiçik qeydlərdə isə Heydər Əliyev taleyinin
yalnız bir neçə əsas cəhəti üstündə durmaq istəyirəm. Zənnimcə, Heydər Əliyev bu
dünyaya həmişə qələbə çalmaq üçün gəlmişdi.
O, heç bir vaxt qarşısına çıxan heç bir çətinliklərin qabağından qaçmazdı. Ən
qorxulu vəziyyətlərdən belə zəfər çalaraq çıxardı. Xalq cəbhəsi hakimiyyətdə olan vaxt rus
qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasını böyük tarixi uğur hesab edirlər. Razıyam.
Amma çıxarılan ordunun yerini tutacaq milli zabitlər korpusunun əsasını axı Heydər
Əliyev çox-çox qabaqlar, Sovet dönəmində Naxçıvanski adına hərbi məktəbi yaratmaqla,
neçə-neçə gənci SSRİ-nin ali hərbi məktəblərinə göndərməklə qoymuşdu.
Sirr deyil ki, Sovet dövründə Azərbaycanın hərbi çağırışçılarını orduda, ya tikinti
batalyonlarında və mətbəxdə işlədirdilər. Böyük əhəmiyyətini yalnız 15-20 il sonra,
Qarabağ davası başlananda - tam dərk etdiyimiz bu il - milli hərbi kadrların yetişdirilməsi sovet ehkamları üzərində qələbə idi. Azərbaycanı yalnız xammal ərazisi kimi görmək
istəyənlərə qarşı - ən yeni sənaye ocaqlarının qurulması - SSRİ-nin iqtisadi ətalət siyasətinə
qalib gəlməkdi. 37-ci ilin milyonlarla repressiya qurbanlarından yalnız birinin - böyük
Hüseyn Cavidin nəşinin tapılıb Vətənə gətirilməsi hələ də zehinlərdə hökm sürən Stalin
buzlaqlarının əridilməsi deməkdi. Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının yüksək
ümumittifaq mükafatlarına, təltiflərinə nail olmaq yalnız o konkret şəxslərin deyil,
ümumən ədəbiyyatımızın, sənətimizin və deməli, Azərbaycanımızın nüfuzunu ucaltmaqdı.
Bütün bunlar - Heydər Əliyev zəkasının, iradəsinin, uzaqgörənliyinin qələbəsi idi. Və
bütün bunlar bədnam qonşularımızı qıcıqlandırır, qızışdırır, qəzəbləndirir, yuxularını
qaçırırdı.
Moskvaya, mərkəzi dairələrə danos - danos dalınca gedirdi.

«Heydər Əliyev

Naxçıvanı ermənilərdən təmizlədi, indi də Qarabağı təmizləmək niyyətindədir» danosların əsas məğzi bu idi.
Heydər Əliyev bunu bilirdi və bunu bilə-bilə məhəl qoymurdu. Brejnevlə xoş
münasibətlərinin bir səbəbi də özünü və xalqını, respublikasını mikoyanlardan,
baqramyanlardan və onların tör-töküntülərindən sığorta etmək idi.
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Şuşada əzəmətli Vaqif məqbərəsini, Natəvan heykəllərini ucaltmaqla, Üzeyir
Hacıbəyli, Bülbül muzeylərini açmaqla, Şuşada təntənəli beynəlxalq sənət tədbirləri
keçirməklə

Heydər

Əliyev

bu

qədim

Azərbaycan

şəhərinin

milli

simasını

müəyyənləldirirdi.
1987-ci ildə ermənilərin və erməni dairələrinin güclü təsiri altında olan Qorbaçovun
birgə səyləri ilə Heydər Əliyev SSRİ-nin siyasi Olimpindən uzaqlaşdırıldı. Düz bir həftə
sonra isə adıbədnam akademik Aqanbekyan Parisdə Qarabağ kampaniyasına start verdi.
Cəmisi bir-iki il keçdi, Qorbaçovun özü də, ölkəsi də yerlə-yeksan oldu. İndi SSRİnin ilk və son prezidenti vaxtını öldürmək üçün radioda uşaq nağıllarını səsləndirir və
cibini doldurmaq üçün «Makdonalds»ı reklam edir. Heydər Əliyev isə XX əsrdə
müstəqilliyini ikinci dəfə qazanmış milli dövlətimizin düz on il ərzində Prezidenti oldu.
Özü də elə bir Prezident ki, ərazisi və əhalisi baxımından kiçik ölkənin dövlət başçısıyla ən
böyük məmləkətlərin rəhbərləri hesablaşırdı. Kim qalib çıxdı? Nəinki öz hakimiyyətini
qoruya bilən, başçılıq etdiyi dövləti belə bada verən Qorbaçovmu, ya parçalanmaqda olan
ölkəsini xilas edən, sonrakı çevriliş cəhdlərinin qarşısını alan, bir gecə yarısı televiziya
çıxışı ilə Prezident sarayı ətrafına minlərlə insanı toplaya bilən Heydər Əliyevmi?
H.Əliyev Azərbaycanın mənafeyinə zidd olan heç bir güzəştə getmədi. «Siyasət mümkün olanın sənətidir» fikri baxımından bu da qələbə idi.
2003-cü ili - ömrünün son ilini də Heydər Əliyev qalib kimi başa vurur. Geniş
infarkt keçirmiş, gecəsi-gündüzü olmayan, nə şənbə, nə bazar, nə məzuniyyət, nə istirahət
bilən, yaşı səksənə çatmış insan çıxış edərkən qəlb böhranı keçirir, yıxılır, yeddi qabırğası
sınır və dözülməz ağrılara tab gətirərək yenidən səhnəyə qayıdır, sözünə davam edir. Bir də
yıxılır və yenə görünməmiş, inanılmaz bir iradə ilə səhnəyə dönür, xalqı ilə vidalaşmağa
özündə güc tapır. Bu da onun yıxılması haqqında hərzə-hərzə danışan və yazan
mənəviyyatsız düşüklər üzərində qələbə idi.
Dünyaya qalib kimi gəldi, dünyadan qalib kimi getdi.
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Heç kəsin xidmətini danmadan müstəqil Azərbaycanın qorunmasında, qurulmasında
və yaşamasında Heydər Əliyevin müstəsna rolu insafı olanların hamısına açıq-aşkardır. Bir
jurnalist doğru yazıb ki, Heydər Əliyev Qulliver, ona çirkab atanlar isə liliputlardır.
Bütün keçəri, ötücü narazılıqlar, umu-küsülər, giley-güzarlar unudulub gedəcək,
Heydər Əliyevin möhkəmləndirdiyi, inkişaf etdirdiyi ölkə - sabit, istiqrarlı, söz, mətbuat
azadlığı təmin olunmuş, müxtəlif siyasi qurumların, o cümlədən müxalifət partiyalarının
fəaliyyət göstərdiyi, senzurasız, ölümhökmsüz, sivil dünya ailəsində layiqli yer tutan
demokratik Azərbaycan qalacaq. Azərbaycanın yaxın gələcəyinin təməlini bütün şər
qüvvələrlə mübarizələrdə qalib çıxan Heydər Əliyev qurdu, əl-ayağına dolaşanlara rəğmən
çətin doğulan əsər kimi yaratdı. Çağdaş Azərbaycan, doğrudan da Heydər Əliyevin
əsəridir. Bizim borcumuz bu əsəri yaşatmaq, qorumaq, cilalamaq və gələcək nəsillərə
yetirməkdir. Bütün siyasi çəkişmələr, dartışmalar, toqquşmalar - xalqın taleyi qarşısında
çox cılız görünür, böyük Tarix önündə çox kiçik həvəslər, hərisliklər, hikkələrdir.
Heydər Əliyev hər xalqa bəlkə də əsrdə bir dəfə qismət olan qənimət, nadir şəxsiyyət
idi. Həyata qalib kimi gəlmişdi. Xalqı vəfatıyla sarsıdan, sarsıdaraq birləşdirən,
kədərləndirərək bütövləşdirən Heydər Əliyev ölümüylə də zəfər çaldı. Kim nə deyir desin,
nə yazır yazsın, qalib gəldi, qalib getdi.
Dekabr 2003
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ULDUZLU ZİYA - ZİYALI ULDUZ
Əsrlərdən bəri «ulduz» sözü, «ulduz» anlayışı səma cismi anlamından əlavə bir çox
başqa mənalar da daşıyır. Neçə bucaqlı ulduzlar dövlət rəmzlərinə çevrilmiş, milli
bayraqları bəzəmişdir. İnsanlar bəxt ulduzuna inanırlar, «ulduzu parladı», «ya ulduzu
batdı» deyirlər. Bəşəriyyətin ulduz saatlarından söz açılır. Siyasət, elm, ədəbiyyat, sənət,
səhnə ulduzları var.
«Ulduz» sözünün bir çox anlayışları böyük alim, vətəndaş, döyüşkənlik və cəsarət
rəmzi olan akademik Ziya Bünyadova yaraşır. İlk öncə onu «ulduzlu Ziya» adlandırmağa
haqqımız var. Çünki ikinci Dünya müharibəsinin odunda-alovunda igidliyi, rəşadəti
sayəsində və halal qanıyla qazandığı ulduzu - Sovet İttifaqı Qəhrəmanı ulduzunu - Ziya
müəllim bütün dəyişən dövrlərdə eyni iftixar və qürur hissiylə sinəsində gəzdirirdi. Bu
ulduz hər hansı sistemin, quruluşun, ideologiyanın nişanəsi deyildi, şücaətin, qoçaqlığın,
hünərin rəmzi idi.
Müharibə illərinin ölüm-dirim sınağından qəhrəman adıyla çıxmış Ziya Bünyadov
bütün qalan ömrünü döşündəki bu ulduzun işığıyla, şöhrətiylə, adı-sanıyla yaşaya bilərdi.
Amma o, bu asan yolu seçmədi. Elmin, biliyin fədaisi oldu, ərəb dilinin mükəmməl
mütəxəssisi kimi orta əsrlərin həqiqi Azərbaycan tarixini möhkəm təməllər üzərində
ucaltdı. Və «ulduz» sözünün bu mənası da ona şamil edilə bildi: «Tarix elminin ulduzu»,
«Şərqşünaslığımızın ulduzu», «Mənbəşünaslığımızın ulduzu».
Ancaq vətəndaş qeyrəti, ziyalı təəssübkeşliyi, narahat vicdanı Ziya Bünyadovu daha
bir sahəyə çəkdi. O, Stalin repressiyalarının qurbanları haqqında yorulmaz araşdırmalar
apardı, qaranlıq qalmış faktları, itkin düşmüş adları, ağ ləkələri üzə çıxardı. Bu işi hər kəs
deyil, işığı, nüfuzu cəmiyyətdə təsdiq olunmuş bir ziyalı və hər ziyalı da deyil, «Ziyalı
ulduz» görə bilərdi. Məhz bu mənada mən yazımın adını «Ulduzlu Ziya - ziyalı ulduz»
qoydum. Ziya müəllimin 37-ci il şəhidlərindən olan Mədinə xanım Qiyasbəyli haqqında
yazısını oxuyandan sonra ona dedim ki, repressiya qurbanları arasında başqa bir ziyalı
qadın - Köylü qızı Gülarə də olub. Onun haqqında materiallara rast gəlsə, bu nakam
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qadının taleyi haqqında da yazması yaxşı olardı. Bir müddət sonra Ziya Bünyadovun «Şərq
qadını» jurnalının ilk redaktoru Gülarə Köylü qızı haqqında yazısını oxuyanda böyük
alimin həm diqqətcilliyinə, həm də araşdırıcı inadına qibtə etdim.
Ziya Bünyadovu yeniyetməlik illərimdən tanıyır və onun ömür yoluna, cəmiyyətdə
özünü tutmasına, davranışına gənclik çılğınlığıyla pərəstiş edirdim. Çox gənc yaşlarımda
«Ulduz» jurnalının bir anketində qoyulmuş suallara cavab verərkən və yaradıcılıq
niyyətlərimdən danışarkən, xalqımızın böyük oğlu Ziya Bünyadov haqqında oçerk yazmaq
istədiyimi bildirmişdim. Təəssüf ki, indiyə qədər bu arzumu həyata keçirə bilməmişəm,
amma bir gün bunu mütləq gerçəkləşdirəcəyimə inanıram. Ziya Bünyadov haqqındakı o
vaxtkı niyyətimin bu qədər - bir ömür - yubanmasına kiçik bir bəraətim ondadır ki, mənim
təklifimlə Moskva teatrşünası Lyubov Lebedina məhz Ziya Bünyadovla tanış olmaq və
onun haqqında yazmaq üçün Bakıya gəldi, alimlə ətraflı söhbətdən sonra «Teatralnaya
cizn» curnalında onun haqqında maraqlı oçerk yazdı.
Ziya müəllim haqqında ötəri bir yazı yazmaq istəmirdim, onun barəsində layiqli bir
mətn meydana çıxartmaq üçün bioqrafiyasına da, xasiyyətinə də daha yaxından bələd
olmağa çalışırdım.
Bibim oğlu tarixçi Oqtay Əfəndiyevlə dostluq edən Ziyanı Oqtaygilin məclislərində
müşahidə etdim, atamın evinə qonaq gəldiyində daha yaxından tanıdım və nəhayət,
sonralar özüm də dəfələrlə bu təkrarsız insanla ünsiyyətdə oldum. Tənqidlərə məruz
qaldığı vaxtlarda onu «Qobustan» toplusunun redaksiyasına dəvət etdik, haqqında material
verdik, iki saata qədər ən müxtəlif məsələlər barəsində çox maraqlı söhbətlərini dinlədim.
Bərabər səfərlərdə olduq - Türkiyədə, İranda, Göyçayda. Eyni seçkilərdə Milli
Məclisə deputat seçildik və həftədə iki dəfə iclaslarda görüşməyə başladıq. Ziya Bünyadov
haqqında yazmaq barədə gənclik niyyətimi unutmamışdım, mütləq bir gün bunu
edəcəyimə əmin idim. Amma deyir, sən saydığını say, gör, fələk nə sayır... Nə biləydim ki,
Ziya müəllimin dəfnində danışmalı olacam, onun haqqında ölümündən sonra yazmalı
olacam... Milli Məclisdə arxa tərəfdə bir sırada yan-yana otururduq: Əli Ansuxski, onun
yanında Ziya Bünyadov, sonra Yusif Səmədoğlu və mən... İndi bu məşum sıra haqqında
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düşünəndə hətta bir qədər xoflanıram. Ansuxski və Ziya Bünyadov müəmmalı şəkildə
qətlə yetirildilər. Yusif Səmədoğlunu çox erkən itirdik. Ziyadan və Yusifdən sonra tək biz
oturduğumuz sırada deyil, ümumiyyətlə, Məclisdə yaranmış boşluğu hər an hiss edirəm.
Ziya Bünyadovu məclisdə gördüyüm son gün - demə onun həyatının son günüymüş.
Axşam toplantısının sonuna on-on beş dəqiqə qalmış məndən o günkü qəzetləri istədi,
verdim, baxdı, qaytardı.
İki saat sonra isə evdə qara xəbəri eşitdim. Müharibənin bütün dəhşətlərindən
keçmiş, milli müstəqilliyimiz uğrunda mübarizənin ön sıralarında mətanətlə addımlamış,
heç vaxt fikrini, sözünü açıq deməkdən qorxub çəkinməmiş Ziya Bünyadov öz evinin
pilləkənlərində namərd əliylə,namərd əllərlə, namərd niyyətlərlə qətlə yetirilib.
Bir təsəllimiz odur ki, tarixçi Ziya özü də tarixin malı olmuşdur. Hər xalqın tarixində
Ziya Bünyadov kimi şəxslərin adı ən şərəfli səhifələrdə yazılır.
Deyirlər, çoxdan sönmüş ulduzların işığı hələ də bizə gəlib çatmaqdadır. Ziya
Bünyadovun ulduzu heç zaman sönməyəcək və bu işıq - bu ziyalı ulduzun işığı - ulduzlu
Ziyanın işığı hər zaman Azərbaycan xalqının inam və ümid nöqtəsi olacaqdır.
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SABİT ƏQİDƏ SAHİBİ
Əbülfəz bəyə hörmət bəsləyirəm.Ona görə hörmət bəsləyirəm ki əqidə
adamıdır.Əqidəsinə sadiqdir və əqidəsində sabitdir.
Əqidə adamı olmaq nə deməkdir? İlk növbədə doğruluğuna inandığın,uğrunda
mübarizə apardığın əqidə yolunda hər cəfaya,hər sınağa,hər əzab-əziyyətə hazır olmaq
hünəri. Əbülfəzin ömür yolu,taleyinin çətin,ağır ayları,illəri əqidəyə sədaqətin,etibarın
bariz örnəyidir.O,hər hansı təqib,təzyiq nəticəsində ya da şirnikləndirmə,şirin vədlər
əsasında dediklərindən dönən adamlardan deyil. Bu gün gurultulu sözlər deyib alqış
qoparmaq,sabah bir balaca «xox» gələn kimi dönüb dediyinin tam əksini söyləmək mənəvi
büqələmunların xislətidir.
Xalqımızın gələcək inkişaf istiqaməti haqqında Əbülfəzin baxışlarıyla razılaşmaq da
olar,bu barədə mübahisə etmək də,amma öz amalında,məsləkində bu adamın tamamilə
səmimi olmasına,heç bir təmənnalı ya keçəri məqsəd güdməməsinə şübhəm yoxdur.Milli
oyanış və

dirçəliş ideallarına inam

Əbülfəzin qəti demokratik baxışlarıyla heç bir

ziddiyyət təşkil etmir.O,Azərbaycanın suverenlik uğrunda mübarizəsini də,yürdumuzun
gələcəyini də yalnız və yalnız demokratiya təməlində görür və bu məsələdə mən onunla
tamamilə

eyni

mövqedəyəm.

Milli

müstəqillik

ideyası

yeni

bir

totalitarizmin,istibdadın,düşüncə buxovlarının hər hansı bir şəklində meydana çıxarsa - bu
xalqı daha ağır bəlalara və məşəqqətə düçar edə bilər. Əbülfəzin «Azadlıq» qəzetində (24
dekabr 1989) dərc olunmuş müsahibəsində bu fikrin ardıcıl ifadə olunması ürəyimcədir.
Həmin müsihibədə vicdanlı ziyalılarımızın,yazıçılarımızın demokartiya, xalqın mənafei
uğrunda

mübarizələrdə

oynadıqları

rolun

qiymətləndirilməsi

də

ədalətin

və

həqiqətin,insafın və obyektivliyin nümunəsidir.Çünki ziyalıları ucdan tutma qaralamq,
ləkələmək,onları xalqdan ayırmağa,araya nifaq saldmağa çalışmaq - yalnız «parçala hökm
sür»,“ayır,buyur» siyasətinə xidmət edir. Bu siyasəti qəsdlə,bilərəkdən,məkrlə həyata
keçirənlər də,ucuz şöhrət tamarzıları da,tanınmış adamlara çaxır atmaqla tanınmaq
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istəyənlər də az deyil.Əbülfəzin təmkinli,mülayim səsi çığır-bağırçıların haray-həşirindən
daha gurdur və son nəticədə daha inandırıcıdır.
Saatın,günün verdiyi qiymətlərdən başqa və onlardan daha vacib tarixin verdiyi
qiymətlər də var.Nə yazıq ki,siyasətçilərin bir parası bu böyük həqiqəti nəzərə
almır.Əbülfəz bu həqiqəti yaxşı dərk edən adamlardandır.
Mən ona çətin və uzun mübarizələr yolunda,tarixin ciddi sınaqları və çətin imtahanı
qarşısında müdrikliyini

və təmkinini qoruyub

saxlamağı diləyirəm,səbr və sağlıq-

salamatlıq arzulayıram.
13 may 1990
Sözardı.Bu kitabla bağlı arxivimi araşdırarkən on doqquz il bundan qabaq yazdığım
və tamamilə unutduğum yuxarıdakı yazı qarşıma çıxdı.Səmimi surətdə deyirəm ki, onun nə
üçün,nə münasibətlə yazıldığımı yadıma sala bilmirəm(çünki ortalıqda

bir yubiley-flan

tarixi də yoxdur və Əbülfəz bəy də o vaxt həbsdə deyildi ki,müdafiəsi üçün yazılmış olsun)
Hər nə isə belə bir yazı yazdığımı onu tapana qədər xatırlamırdım.Bəlkə o, Azərbaycanın
ya Türkiyənin hansısa mətbuat orqanının xahişiylə ya verilən suallara cavab olaraq
yazılıb,amma güman ki,sonra heç yerdə çap edilməyib.Nə Əbülfəz bəyin Prezident
olmasından əvvəl,nə prezidentliyi vaxtı,nə də Prezidenlikdən gedəndən sonra.Yəqin ki, o
dövrdə bir-birini dabanbasma izləyən hadisələr bu yazının aktuallığını boyatlaşdırdığı
üçün onu arxivimin hansı güncündəsə qoyub tamamilə unutmuşam.
Yazının altındakı tarixdən-yəni 1990-cı ilin 13 mayından sonra cərəyan edən
hadisələr qarşımıza elə məsələr çıxarldı ki,indi həmin yazını bir nöqtə-vergülünü
dəyişmədən bu kitabıma salmaqla bərabər və əqidə adamı kimi Əbülfəz Elçibəyə əvvəlki
hörmətimi saxlayaraq onun hakimiyyətdə olduğu və hakimiyyətdən getdiyi dövrünə aid
bəzi əlavə fikirlər söyləməyə də ehtiyac duyuram.
İlk öncə onu deyim ki,mənim Əbülfəz Elçibəyə rəğbət və hörmətlə yanaşmağımın
vacib bir səbəbi onun özünün ziyalılara hörmət və rəğbətlə yanaşmasıdır. Bu cəhətdən o bir
çox silahdaşlarından,məsləkdaşlarından,siyasi mübarizə yoldaşlarından çox fərqlənir.
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Meydanlarda ziyalıları yerli-yersiz ağ yuyub qara sərən qəhrəmanlar bununla ad çıxarmaq
istəyəndə Əbülfəz sakit və təmkinlə Azərbaycanın qabaqcıl ziyalılarının xalqın
müstəqilliyi yolunda fədakar və misilsiz xidmətlərini dönə-dönə qeyd edirdi. Yüxarıdakı
mətndə onun “Azadlıq” qəzetindəki bir yazısını təqdir etmişəm. İndi o qəzet əlimin altında
yoxdu və onun dəqiq məzmunu yadımda deyil,amma mənim o yazıya münasibətimdən
aydın olur ki, bu mətndə də Əbülfəz bəy ziyalıların fəaliyyətini

xeyirxahlıqla

dəyərləndirib.
Əbülfəz Elçibəyin Prezident seçilməsindən qabaq müxtəlif müsahibələrində
ziyalıların xalqımızın azadlığı yolunda göstərdikləri xidmətləri dəfələrlə qeyd edir.Bu
fikirlərin bir qismi 2000-ci ildə nəşr olunmuş «Anar» adlı foto-kitabda verilib.Əbülfəz bəy
deyir:
Respublikadakı gəncləri çox əzirdilər.Rəsul Rza birdən çıxdı,20-30 nəfəri himayə
elədi. Camaat baxırdı ki,yuxarıda Rəsul da var,Rəsulun hesabına aşağıdan da bəziləri
cəsarətlənirdilər.Rəsul

Fikrət Qocanı,Vaqif Səmədoğlunu və başqalarını himayə

edirdi.Həmin dövrdə Əylisli də,Anar da,Elçin də,Yüsif Səmədoğlu da göz qabağında
idi…Bəxtiyar

müəllim o ağır vaxtlarda tələbələrinə,millətinə vətənpərvərlik şeirləri

öyrədirdi…Bizimki o zaman yüksəliş deyildi,ölümdən qayıdış idi. O zamanın ədəbiyyatı
daha çox əzablıdır.O zamanın yazısına daha çox qiymət verilməlidir.Millətin ölüm nəfəsini
geri qaytardığı üçün.Dil uğrunda ədəbiyyat mübarizə aparırdı. Əkrəmin «Azərbaycan»
jurnalı, Yusif Səmədoğlunun «Ulduz» jurnalı böyük rol oynadı.Onlardan əvvəl Anarın
«Qobustan» jurnalı dili ilə,nəfəsi ilə təzə gəlmişdi. Sonra hamı düşdü onun
üstünə,başladılar Rəsul Rzanın əleyhinə yazmağa,Anarın əleyhinə yazmağa.Qrup ilə bir
yerldə vurmağa başladılar.
Bu yerdə Əbülfəz bəyin qiymətli sözlərinə ara verib demək istəyirəm:Hörmətli
Əbülfəz bəy, bilmədiniz, görmədiniz, oxumadınız ki,özlərini sizin ardıcıllarınız,əqidə
varisləriniz kimi qələm verən bir para qart ya sütül köşə yazarları elə həmin o “Azadlıq”
qəzetində Sizin dediklərinizin tam əksini yazırlar: yəni adlarını çəkdiyiniz aldamların
Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan dili,ümumiyyətlə Azərbaycanın istiqlaliyəti uğrunda
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mübarizələrdə heç bir rolları olmadığını israr edir,əksinə onlara sovet vaxtında verilən
ittihamların tam tərsi olsa da, daha qəddar, insafsız və vicdansız ittihamlar verir,
ölüləri,diriləri şərləyir,az qala bütün ziyalılarımıza böhtan atır,hamsısını təhqir edirlər.
Yenə də Əbülfəz bəyin bütün bu çağdaş iftiralarla daban-dabana zidd olan fikirlərini
gətirirəm:
«O dövrün ziyalıları haqqında ayrıca yazı da yazmaq lazımdır. Onların qiyməti də
verilməlidir.(İndi yaxşı verirlər bu qiyməti,Əbülfəz bəy!- - A.) Mənim yadımdadır «Molla
Nəsrəddin -66»,Anarın yazıları çıxanda hamı oxuyurdu,bütün cavanlar bir-birindən
soruşurdu ki,oxumusan? Onun müzakirəsini keçirirdilər,danışırdılar cavanlar(Hardadır
indi elə cavanlar?-A.) Bu Sabir ruhunun qayıtması idi.Bu ,XX əsrin birinci yarısında
qaynayan ziyalı təfəkkürünü təzədən qaytarıb gətirmək,təzədən ona qayıtmaq və onun
üstündə yenidən qürub getmək idi. İndi necə ki,biz Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini
bərpa etməyə çalışırıq,o zaman da bunlar həmin o məfkurəni bərpa eləyənlər idi və
elədilər də.Çox şeylər elədilər»
1991-ci ildə dediyi bu sözlərə görə Əbülfəz bəyə bir daha rəhmət oxuyuram.
Sonra Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın prezidenti seçildi. Əbülfəz bəy səmimi adam
olduğu üçün mən də bu yazımda onun Prezidentlik dövrü haqqında səmimi fikrimi deməyə
bilmərəm.Əbülfəz Elçibəyin Prezidentliyi(hakimiyyəti demirəm, Prezidentliyi deyirəm)
dövründə Azərbaycan üçün bir çox gərəkli işlər görüldü. Rus qoşunlarının ölkəmizdən
çıxarılması, manatın rublu əvəz etməsi, qəbul imtahanlarında test sisteminin həyata
keçirilməsi və sairə,şübhəsiz,müstəqilliyimiz yolunda mühüm addımlar idi.Bütün bunların
mütərəqqi hərəkətlər olduğunu heç kəs inkar edə bilməz.Amma onu da heç kəs inkar edə
bilməz ki, Əbülfəz bəyin özünün də etiraf etdiyi kimi ölkədə rüşvət,əliyərlik əvvəlki
dövrlərdən az yox,bəlkə daha da çox idi. Dünən meydanlarda vətəndən, millətdən
danışanların bir çoxu

vəzifə,hakimiyyət hərislərinə çevrilmişdilər, haçansa hansı

xidmətinisə gözə soxub iş başına səriştəsiz adamlar da gəlirdi. Qarabağda qanlı müharibə
gedərkən az-çox nüfuz sahibi olan hər siyasətçinin öz silahlı dəstələri vardı, Qarabağın
starateji cəhətldən mühüm rayonları,o cümlədən alınmaz qala sayılan Şuşa işğal
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olunmuşdu və o biri rayonların işğal olunması zaman məsələsi idi,buna şərait yaranmışdı.
Nəhayət, vaxtilə Milli qəhrəman nişanıyla təltif olunmuş Sürət Hüseynovu incitmişdilər və
o silahlı dəstələriylə yol boyu bir-bir icra hakimiyyətlərini dəyişə-dəyişə Bakının üstünə
gəlirdi,Bakıda isə bəzi başılovlular Gəncəni bombardıman etməyi təklif edirdi.Bəzi qonşu
dövlətlərin təhrikiylə Şimalda «Sadvalçılar” fəallaşmışdı, Cənubda «Talış-Muğan
respubilkası» elan olunmuşdu.Ermənistanla ağır müharibə şəraitində yaşayan ölkə eyni
zamanda vətəndaş müharibəsinin ərəfəsindəydi,qardaş qanı axıdılmışdı.
Mən bu məsələlərdə Əbülfəz Elçibəyin nə dərəcədə şəxsən məsuliyyət daşıdığını
deyə bilmərəm,amma hər halda bütün bu hadisələr onun Prezident olduğu dövrdə baş
vermişdi. Və o özü də,xalqın əksəriyyəti də bu bəlalardan xilas yolunu yalnız Heydər
Əliyevin köməyində görürdü.Heydər Əliyevin məsələlərə müdaxiləsini nə şəkildə
görürdülər, deyə bilmərəm, hansısa yüksək vəzifənimi ona etibar etmək istəyirdilər yaxud
sadəcə onun təcrübəsindən,məsləhətlərindən faydalanmağı düşünürdülər? Bilmirəm. Hər
halda Heydər Əliyev Bakıya gəldi,Ali Sovetin sədri vəzifəsinə seçildi və qısa bir müddətdə
ən təhlükəli məsələlərin qarşısını aldı. Bunu da kimsə dana bilməz. O günlərin ən qəribə
hadisəsi isə Əbülfəz bəyin qəfilcən Bakını tərk edib doğma kəndi Kələkiyə sığınması
idi.Bu gedişin səbələrini müxtəlif cür yozurlar,ən müxtəlif versiyalar irəli sürülür bu
barədə.Amma hər halda mənimçün bu hadisə indiyəcən müəamma olaraq qalır.
Yenə də şəxsi münasibətlərə qayıdaraq demək istəyirəm ki,Əbülfəz bəyin 1988-ci il
martın 14 də,60 illiyim münasibətiylə mənə göndərdiyi məktub məniçün xoş bir sürpriz
oldu.Əbülfəz Elçibəy yazırdı:
Hörmətli Anar bəy!
Sizi, -Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin görkəmli xadimini anadan olmanızın
60 illiyi münasibətilə təbrik edirəm!
Siz Azərbaycanın Rəsul Rza və Nigar xanım kimi təmiz ziyalı ailəsində,xalqımızın
keşməkeşli, mürəkkəb həyatını yaşayan bir ocaqda böyüyüb boya-başa çatmış,şəxsiyyət və
yazıçı kimi formalaşmısınız.
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Yeni milli təfəkkürün formalaşmasında 60-cı illər nəslinin öndərlərindən biri kimi
ədəbiyyat müzeyində,radioda, «Qobustan» toplusunda,Azərbaycan Yazıçılar Birliyində
çalışdığınız illərdə yaradıcılığınızın çoxşaxəli və zəngin örnəkləri Azərbaycana yeni abhava,düşüncə və təsəvvür gətiirib.
Rus-sovet reciminin yaratdığı rəzalət, totalitar rejim mənzərəsi,insan haqlarına
qarşı kəsgin sənətkar etirazı,Sizin bədii yaradıcılığınızın mayasını təşkil edir.
Azərbaycanın milli-azadlıq hərəkatı tarixində və milli dövlətçilik şüurunun
formalaşmasında Sizin bədii əsərləriniz müstəsna rol oynayıb. Eyni zamanda milli-azadlıq
hərəkatında

iştirakınız

minlərlə

insanıların

oyanmasında,ziyalıların

hərəkata

qoşulmasında böyük rol oynamışdır.
Siz millət vəkili kimi bu gün də bu mücadilələrdə iştirak edir,başçılıq etdiyiniz
mədəniyyət komissiyasında ölkənin demokratikləşməsi,mədəniyyətimizini yüksəlişi üçün
əlinizdən gələn hər şeyi edirsiniz.
Bu gün Azərbaycanın ümumilli dəyərlərinin formalaş-masında,Bütov Azərbaycan
uğrunda hərəkatın geniş-lənməsində, Türk dünyasının iç-içə bağlanmasında Sizin
gördüyünüz işlər, göstərdiiniz xidmətlər çox böyükdür.
Mən Sizin Vətən, Millət, dövlətçilik və demokratiya naminə görəcəyiniz böyük
işlərə,milli həmrəylik yolunda atacağınız addımlara ürəkdən inanıram.
Sizə və ailənizə cansağlığı, xoşbəxtlik, yaradıcılığınızda, fəaliyyətinizdə yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə
Əbülfəz Elçibəy
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri
14 mart 1988
Mənimçün çox qiymətli olan bu məktubun mətnini burda verməyim kiməsə qeyritəvazökarlıq kimi görünə bilər,olsun.Özlərinri Əbülfəz bəyin davamçıları sayan bəzi əhli
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qələmlərin uzun illər boyu haqqımda yazdıqları rəzalətlərə ən tutarlı cavab mənim özümün
yox,Əbülfəz bəyin haqq dünyasından gələn sözləridir.
Əbülfəz bəy məndən bir neçə ay kiçikdir.Elə həmin il, onun altmış yaşı tamam
olanrda mən də ona təbrik məktubu göndərdim və bu məktub «525-ci qəzet»də də,
«Azadlıq» qəzetində də dərc edildi.
«Hörmətli

Əbülfəz

bəy!

Sizi,xalqımızın

milli

şüurunun

yetkinləşməsində,azadlıq,müstəqillik uğrunda mübarizəsində danılmaz xidmətləri olan bir
şəxsi 60 illiyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Əqidəsində sabit və əqidəsinə sadiq
bir adam kimi Sizə böyuk hörmətim var. İnanclarınıza görə sovet rejimi illərində çəkdiyiniz
cəfalar,cəzalar hörmətimi ikiqat artırır. Sizi ədəbiyyatı sevən,ona yaxından bələd olan bir
alim kimi də yüksək dəyərləndirirəm.Böyük şairimiz Yunis İmrə haqqında vaxtilə
«Ədəbiyyat qəzeti»ndə dərc etdirdiyiniz məqalənizi,müxtəlif müsahibələrinizdə Rəsul
Rza,Bəxtiyar Vahabzadə,Xəlil Rza Ulutürk haqqında, «Qobustan» dərgisi haqqında,60cılar nəsli haqqınlda fikirləriniz,60 illiyimdə mənə göndərdiyiniz təbrik

məktubunuzu

minnətdarlıqla xatırldayıram. Sizə uzun ömr,can sağlığı,səadət arzulayıram.
Hörmətlə
Anar
«525-ci qəzet» 1998 23 iyul
«Azadlıq» qəzeti
Əbülfəz Elçibəyin ölüm xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi,Azərbaycan namuslu və
fədakar bir insanını itirmişdi.Yazııçılar Birliyi adından verdiyimiz başsağlığı «Ədəbiyyat
qəzeti»ndə ( 25 avqust 2000) dərc edildi.
Neçə illər sonra Türkiyənin tanınmış şairi Yavuz Bülənt Bakilər mənə İstanbulda
nəşr olunmuş

«Elçibəy» adlı bir kitab bağışladı.Kitaba Türkiyə curnalistlərinin,siyasi

icmalçılarının Əbülfəz Elçibəy haqqınla yazıları,onunla görüşləri,söhbətləri barədə
xatirələri daxil edilmişdi.Kitabın sonunda Yavuz Bülənt Elçibəyin vəsiyyətini verir.Bü
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vəsiyyəti ilk dəfə bu kitabda oxudum və o mənə dərin təsir bağışladı.Vəsiyyətdə yalnız çox
ləyaqətli insanlara xas olan etiraf var.Əbülfəz bəy deyir:
«Millətim önündə bəzi xətalarım oldu. Bunları düzəltmək mümkün olardı,amma
qismət olmadı. Xalqım məni bağışlasın. Deyəcəklər ki,bu üzrü sağlığında istəməliydin.Tale
belə rəıva gördü».
Vəsiyyətində Əbülfəz bəy yeddi ildən bəri xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu və
dostları nahaq yerə uzun zaman bunu ondan gizlətdiyini qeyd edir.
«Bu xərçəng xəstəliyinə tutulduğumda çox şey öyrəndim, Sizlər bunu məndən daha
öncə bilmənizə rəğmən üzüntü duymamağım üçün bunu məndən gizlətiniz, Ancaq mənə bu
gerçəyi söyləsəydiniz daha

yaxşı olardı. Aradakı zamanda fikir mübadiləsi edərdik.

Gələcəyin milli proqramının ana xəttlərini hazırlardıq Yeni işlər görmək mümkün
olardı.Nə isə…»
Bu sözləri yalnız ölüm astanasında ölümün gözlərinə dik baxa bilən cəsur insan deyə
bilərdi.Əbülfəz bəy ölümdən qorxmurmuş, çünki elə həmin vəsiyyətində dediyi başqa bir
həqiqətə bütün qəlbiylə inanırmış:
«Ruh - ölümsüzdür. Millətini sevənlərin ruhları da, hər zaman millətlə birlikdə
olacaqdır».
Mən də yazımı bu sözlərə inamımla tamamlayıram.
Sentyabr 2009
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TORPAĞI VƏTƏN EDƏNLƏR
90-cı il 20 yanvar müsibətindən sonra xalqımızın bəxtinə bir qara

gün də çıxdı -

91-ci ilin 20 noyabrı.
Bu nə zəmanədir, ilahi, televiziyada

səslənən klassik musiqi dərhal gərilmiş

əsəblərimizi bir az da tarıma çəkir, səksəkəli ürəklərimiz bəd xəbərin vahiməsiylə titrəyir.
20-də axşam televiziya ekranında alışdığımız xəbərlər proqramı əvəzinə simfonik musiqi
sədaları eşidəndə ürəyimə yeni bəlanın qorxusu damdı. Xəstəydim, evdə yatırdım, kimdən
xəbər ala bilərdim? Dayım oğlu milis polkovniki Akif Rəfiyevə zəng elədim. Yoldaşı
təşvişlə: Akif Qarabağdadır, - dedi, - yaman nigaranıq. Deyirlər orda yenə atışma olub.
Daha kimə zəng edə bilərdim? Yəqin hər halda Tofiq İsmayılov bir xəbər bilər.
Dəstəyi qaldırdım. Elə bil kimsə:
-Yox, zəng eləmə, - dedi. - Yəqin hələ işdədir. Evə gec gəlir. 10-a qədər bir şey
aydınlaşmasa, zəng vurmaq olar. O vaxt evə gələr.
Daha heç vaxt evə gəlməyəcəksən, Tofiq, nə onda, nə on birdə, nə bu gün, nə sabah,
heç vaxt mehriban ailəni xoş təbəssümlə sevindirməyəcəksən, həyatından artıq istədiyin
oğlun Heydəri oğrun-oğrun süzüb fərəhlənməyəcəksən.
Tofiq, əzizim, dostum, qardaşım. Səni üç il qabaq itirsəydik, yenə də yanardım,
xalqımın belə alim, ziyalı, ağıllı-kamallı oğlunun itkisinə acıyardım.
Amma səni daha yaxşı tanıdığım bu üç il ərzində mənə o qədər doğma, munis,
əvəzsiz bir dost oldun ki, ən çətin dəqiqələrdə çiyin-çiyinə dayanmağımıza elə alışdım ki,
müdrik məsləhətlərinə, dəqiq siyasi təhlillərinə, adicə insani davranışına o qədər vərdiş
etdim ki, sənin yoxluğun ən əziz, ən yaxın adamımın itkisi kimi ağrıdır məni. Sənin bu son
illərdə xalqın üçün, vətənin üçün elədiyin fədakarlığı, hünərini və cəsarətini, dönməzliyini
və tədbirini - bilənlər bilir, amma bəlkə biz - sənin deputat həmkarların bu çətin, əzablı və
təhlükəli mübarizənin gözlərdən, qulaqlardan gizlin təfərrüatını daha artıq bilirik. Ali
Sovetin, Qurultayın sessiyalarında, iclaslarında rəqiblərimizi məntiqinlə, natiqlik
məharətinlə, ehtiraslı vətəndaşlıq mövqeyinlə yerində oturdan çıxışlarından başqa, necə
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deyərlər, «səhnə arxasında», şəxsi təmasların, saysız-hesabsız yazılı

məktubların,

sorğuların, müraciətlərin, ən yüksək vəzifəli adamların kabinetlərində ləyaqətlə, səbirlə,
təmkinlə, prinsipiallıqla apardığın danışıqlar - sənin bu torpaq, bu vətən uğrunda sıravi
əsgər döyüşün, bacarıqlı sərkərdə əməliyyatın idi.
Xalqımızın başına gələ biləcək neçə bəlanın qarşısını vaxtında almaqda sənin
misilsiz xidmətin var. Butün bu illər ərzində sənin nələr çəkdiyini bilən bilir, Tofiq.
Qarabağımıza son borcunu da verdin - onun doğma torpağında şəhid düşdün. Şəhidin yeri
behiştdir, - deyərlər. Dostlarının, xalqının qəlbində həmişə yeri behiştlik bir fədai kimi
yaşayacaqsan, qardaşım.
Vəli, əzizim! Ali Sovetdə sənin gördüyün qara fəhlə əməyi - parlaman iclaslarında,
komissiyalarda fəaliyyətin, müasir, ya tarixi sənədləri, qərarları və qanunları həmişə cabəca
əlinin altında saxlamağın, tutarlı silah təkin istifadə etməyin - ədəbiyyatçı-tədqiqatçı kimi
yaşadığın gənclik illərinin vərdişi idi, Nərimanovun ürək yanğısıyla yazdığı və illər boyu
gizlədilən məktublarını arxivlərdə öz əlinlə köçürdüyün, sonra duyuq düşməsinlər deyə
köynəyinin altında bayıra çıxardığın o uzaq illərdən qalmışdı sənə. Uzun illər partiya
işlərində çalışmışdın, amma o işləri tapdalamaq yeni siyasi konükturaya çevriləndə
keçmişinə dönük çıxmadın. Çünki konüktürçü deyildin, əqidə adamı idin. Əqidə saxta olsa
belə, ona inam süni yox, həqiqi ola bilər. Yüksək partiya vəzifələrində ciblərini
doldurmamışdın,altına yığmamışdın, bir vaxt partiyanı öyməklə sərvət qazanıb, indi
partiyanı söyməklə şöhrət axtaranlardan deyildin. Çox yerdə işləmişdin, işsiz qalan
vaxtların da olmuşdu, işini dəyişdiyin vaxtlar da. Qarabağda işini yox, dunyanı dəyişdin.
Əzizim Vaqif! Xalq deputatlarının Birinci Qurultayında - sənin halal yerinə bədnam
Zori Balayanı dürtüşdürmək istədilər. Çıxış eləməliydin. Çıxışının rus dilində səlis
səslənib-səslənməyəcəyindən və bunun da seçkiyə müəyyən təsir göstərəcəyindən nigaran
idik hamımız. Bircə səndən başqa. «Arxayın olun, - deyirdin. - Necə lazımdır, elə
danışacam və seçiləcəm».
Belə də oldu. Çünki danışdıqların həqiqət idi, ədalət sənin tərəfində idi və sənin
rəqibinə qələbə çalmağın haqq işin zəfəri idi.
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Ən ağır dəqiqələrdə məhz sən bizi arxayınlaşdırırdın: «Mən ordan gəlmişəm, işin
içindəyəm, hər şey yaxşı olacaq, - deyirdin.
-Qarabağ sarıdan narahat olmayın. Bu çəkişmədə biz hökmən qalib gələcəyik!».
Məmməd, İsmət, Zülfü, Qurban - əziz həmvətənlərim - sizinlə bağlı nə qədər
xatirələrim var, Bakıda, Moskvada, Şuşada, Sumqayıtda, Ağdaşda görüşdüyümüz günlər,
saatlar... Haçansa xoş zarafatlı söhbətlər, haçansa ciddi, ağrılı fikir mübadiləsi... Ön atəş
xəttindən gələn sorağınız - Qarabağımızı qorumaq və qurmaq əzminiz... Nurlu surətləriniz
yaddaşım durduqca yaddaşımda qalacaq.
Osman, Rafiq - uzaq gənclik illərimin tay-tuşları, duz-çörək kəsdiyim, xeyirdə-şərdə
görüşdüyümüz, dərd-sərimizi bölüşdüyümüz insanlar. Bir gündə, bir neçə dəqiqəlik
televiziya xəbərində bu qədər dost, yoldaş, tanış itirmək nə dəhşətli imiş...
İqor, eşe odin tovarih moix önıx let. Ə vspominaö tot dalekiy i nezabıvaemıy
seminar tvorçeskoy molodeci, kotorıy tı s Zaurom Rustamzade. orqanizovali v
Zaqulğbe, i kak mı vse bıli molodı, i kak vsem nam toqda bılo xoroşo vmeste, i
skolğko svetlıx nadecd bılo v naşix duşax. Kak strastno sporili mı o podçeme
kulğturı naşey rodinı Azerbaydcana. Moey i tvoey rodinı, İqor. Tı zdesğ rodilsə, na
gtoy zemle cil, löbil, rabotal, gtoy rodine s sınovney vernostğö slucil i otdal za nee
samoe doroqoe-svoö ciznğ. İ pustğ pamətğ o tebe stanet simvolom edinstva vsex
qracdan Azerbaydcana, raznıx naüionalğnostey, predannıx gtoy zemle i po pravu
sçitaöşix ee svoey rodinoy.
Alı, gənc dostum. Ali Sovetin mətbuatsız keçən hər qapalı iclasından sonra tənəffüsə
çıxarkən ilk gördüyüm sənin nigaran gözlərin, ilk eşitdiyim sənin səbirsiz sualların idi:
«Nə oldu? Bizə toxunan bir məsələ qalxmadı ki?»
Sən də, Fəxrəddin də, işıqçı həmkarın Arif də son saatınıza qədər vətəndaşlıq və
peşəkarlıq borcunuzu namusla, qeyrətlə yerinə yetirdiniz. Sizin işinizə verilən ən yüksək
qiymət odur ki, vertolyotunuzu namərd gülləbaranıyla məhv edən quldurlar - cinayət
yerində iz itirməyə çalışan canilər kimi - sizin çəkdiklərinizi oğurlayıb aparıblar. Sizin əks
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etdirdiyiniz həqiqətdən necə qorxurmuşlar gör! Hamınızın müqəddəs ruhları qarşısında baş
əyirəm. Allah hamınıza rəhmət eləsin.
Qarabağa sülh məramıyla gəlib, burdan öz yer-yurdlarına tabutda qayıdan
hərbçilərin, mühafizə orqanları işçilərinin, Rusiya və Qazaxıstan nümayəndələrinin,
vertolyot sürücülərinin xatirələri qarşısında baş əyirəm.
Bu günlər tez-tez yada düşən misranın həqiqəti əbədidir:
TORPAQ ƏGƏR UĞRUNDA ÖLƏN VARSA - VƏTƏNDİR.
21 noyabr, 1991
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TOFİQ İSMAYILOVUN XATİRƏSİNƏ
Budur bax - bir il də keçdi. 1991-ci il noyabrın mənhus 20-sində Qarabağ göylərində
görünməmiş qəddarlıqla, məkrlə bir dikuçar (helikopter, vertolyot) məhv edildi. İndiyəcən
açılmamış bu cinayətin nəticəsində insanlar həlak oldu: onların çoxusuyla uzun illərin
dostluğu bağlayırdı məni və bu dostların içində ən yaxını Tofiq İsmayılov idi.
Dostlar müxtəlif türlü olur - uşaqlıq dostları, gənclik dostları, ömrün qısa, ya uzun
müddətlik dostları. Əlbəttə, ömür boyu sürən dostluq da var. Tofiq mənim sinli çağımın
dostu idi, bu yaşda dostları xüsusi tələbkarlıqla seçirsən. Biz öz ömrümüzün və xalqımızın
ömrünün ən ağır, ən çətin illərində - son illərdə dostlaşdıq. Bu çətin və ağır illəri həm də
sınaq illəri adlandırmaq olar - insan münasibətlərinin, etibarın və etibarsızlığın sınanıb üzə
çıxdığı illər, sözlə hərəkətin bir-birindən dəqiq ayrılıb seçildiyi illər. Bu yaşda adətən
dostları tapmırlar, itirirlər.
İtkilərimin qəmli siyahısı var, o cümlədən dost itkilərimin də. Biri öldü, belə erkən,
belə tez getdi aramızdan. Biri uzaqlara getdi. Üçüncüsü satdı - sakitcə, səssiz-səmirsizcə
xəyanət etdi.
Ömrün bu sərt aşırımında tale mənə Tofiqlə dostluğu bəxş etdi, bu dostluq gec gəldi
həyatıma və əfsus ki, çox qısa oldu.
Tofiq İsmayılov haqqında 1989-cu ilə qədər nə bilirdim? Bilirdim ki, görkəmli
alimdir və Akademiyamız onu öz üzvü seçmək şərəfinə layiq görməyib. Bilirdim ki, ziyalı,
mədəni, nəzakətli adamdır, görüşəndə bir-birimizə iki-üç kəlmə xoş söz deyərdik, ya eləbelə gülümsünərək salamlaşıb ötərdik.
Gərək ki, 1987-ci ilin payızında Yazıçılar İttifaqında Xəzərin problemlərinə həsr
edilmiş Dəyirmi stol ətrafında toplaşmışdıq. Moskvadan publisistlər, bizim Azərbaycan
yazıçıları, jurnalistləri, alimləri dəvət olunmuşdu. Onların sırasında «Xəzər» Kosmik
Tədqiqatlar İnstitutunun müdiri Tofiq İsmayılov da vardı. Onun çıxışına heyran qaldım.
Xəzərin ekologiyası üzrə mütəxəssis olmasa da ətraflı, səriştəli çıxışında bu problemləri
yerli-yataqlı, müfəssəl bilməsi açıq-aydın görünürdü.
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Elə bütün bunlar kifayət idi ki, mən Tofiqin dikuçarda həlak olmasını xalqımız,
cəmiyyətimiz, elmimiz üçün böyük itki kimi qəbul edim. Amma İttifaq deputatlığının
məşəqqətli illərində bizi bağlayan əlaqələr mənəvi aləmimin elə bir vacib hissəsinə
çevrilmişdi ki, Tofiqin ölümü mənimçün ağır şəxsi dərd oldu, yeri heç nəylə
doldurulmayacaq bir itki oldu. Bu keçən il ərzində elə gün olmayıb ki, Tofiqi
xatırlamayım, onun yoxluğunun acısını duymayım, ictimai-siyasi həyatımızın ciddi dönüş
məqamlarında onun olmamasını düşünməyim. Axı o olsaydı, qalsaydı çox şey ayrı cür
yönələ bilərdi. Tarixdə də, taledə olduğu kimi fərziyyələrə, gümanlara «əgər belə
olmasaydı, elə olsaydı» ehtimallarına yer yoxdur. Tariximizin ağır olayları Tofiqin qəlbini
acılarla doldururdu. O xalqının dərdlərini mərd-mərdana, kişi kimi çəkirdi, bu dərdi
çəkdiyini nümayiş etdirmək üçün yox. 90-cı ilin qanlı Yanvar gecəsinə görə Tofiqin ürəyi
param-parça olmuşdu, amma Xocalı müsibətini, Şuşa faciəsini bilmədən getdi bu
dünyadan. Bəlkə bu qəribə səslənəcək, amma bəzən mənə elə gəlir ki, ölənlər hardasa diri
qalanlardan daha bəxtiyardırlar, çünki ölümlərindən sonra baş vermiş dəhşətlərdən
bixəbərdirlər. Ölənlərin matəm hüznünü, kədərini də axı onların özləri yox, onların dalınca
ağlayanlar çəkir.
Deputatlıq illərimizdə Tofiqi yalnız etibarlı dost kimi deyil, həm də nadir bir
şəxsiyyət kimi tanıdım. Məncə bu şəxsiyyət milli xarakterimizin ən gözəl cəhətlərini
özündə toplamışdı - ağıl və ehtiras, əqidələrində sabitlik və ardıcıllıq, işinə, əməlinə
fədakarlıqla xidmət göstərmək, təmənnasızlıq və qorxmazlıq, inad və iradə möhkəmliyi bütün bünlar vardı Tofiqdə və bütün bunlar qəribə bir nazikliklə, nəcibliklə, təvazöylə
uyuşurdu. Heç vaxt özünü gözə soxmağa çalışmazdı. Hər kəsə yardım əlini uzatmağa hazır
idi. Başqasının dərdini öz dərdi kimi çəkirdi, xislətində bir mərdlik, səxavət, ürək genişliyi
vardı. Həyatsevər idi, dünyanın kefini çəkməyi də bacarırdı, amma ağır zəhmətə
qatlaşmağına, işgüzarlığına, işdə sərt nizam-intizamına da söz ola bilməzdi. Zəngin daxili
aləmi vardı, fəqət öz içinə qapanmamışdı, insanlarla asan təmas qururdu, çox ünsiyyətli idi,
yapışıqlı idi, sadə idi, özünü dartmağı sevməzdi. İnsanlara sözdə yox, əməli işdə qayğı
göstərərdi, kiməsə yardım əli uzatmaq üçün bir himə bənddi. Neçə-neçə adamı işə düzəltdi,
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talelərinin uğursuz anlarında dadlarına çatdı, xırda məişət sorunlarına qədər maraqlandı.
Neçəsinin sözün məcazi yox, hərfi mənasında həyatlarını xilas etdi. Ona müraciət edənlər
bilirdi ki, Tofiq əlindən gələni də edəcək və hətta əlindən gəlməyəni də. Saysız-hesabsız
deputat müraciətləri, sorğularıyla, məktublarla, inadlı telefon danışıqlarıyla, bilavasitə
ünsiyyətlə, rütbəli şəxslərin kabinetlərinə ayaq döyməklə Tofiq qarşısına qoyduğu
məqsədlərə hökmən çatırdı, Amma məsələ tək bu fərdi, şəxsi xeyirxahlıq addımlarında
deyil. Doğrudur, onlar da vacibdir, kimsə belə işlərə rişxənd eləsə də, insanların həyatları
çox vaxt bu sayaq xırda məsələlərdən də asılı olur. Amma dediyim kimi, məsələ yalnız
bunlarla məhdudlaşmır. Daha önəmli işi Tofiq İsmayılovun bir deputat kimi öz xalqı, öz
respublikası üçün elədikləridir. Bu elədikləri üçün quru bir «çox sağ ol» da gözləmirdi.
Çünki tamamilə haqlı olaraq belə düşünürdü ki, ancaq öz borcunu yerinə yetirir azərbaycanlı, ziyalı, vətəndaş, deputat borcunu. Nəinki «çox sağ ol» gözləmirdi, hətta
elədiklərinin doğru-düzgün, ədalətli qiymətləndiriləcəyinə də ümidi az idi. Yadımdadır, bir
dəfə - Parlamentdə çox qızğın mübahisələrdən, kəskin etirazlardan, yorucu danışıqlardan
sonra ən yüksək məqamlarda biz xalqımızın taleyi üçün faciəvi ola biləcək hadisələrin
qarşısını aldıq. Tofiq isə bu fəaliyyətin canı, qəlbi idi, bizim deputat korpusunun düşünən
beyni, vuran ürəyi idi. Bundan bir qədər sonra isə Tofiq yüngül bir zarafatla (amma bu
zarafatın içində xəfif bir kədər də vardı) mənə danışırdı ki, Bakıda qaynam-qaynam
qaynayan izdihamlı bir görüşdə ağzından süd iyi gələn yeniyetmə Tofiqə: - Axı sən bu xalq
üçün neyləmisən? - deyib.
Qızdırmalı çıxışlardan məst-xumar olmuş belə novcavanın nadan sualı adama yer
eləmir. Adama yer eləyən odur ki, Tofiqə və başqa deputatlarımıza - Vəli Məmmədova,
Vaqif Cəfərova - mən ancaq rəhmətə getmişlərin adını çəkirəm - mənfi münasibət qəsdən,
bilərəkdən yaradılırdı. Özü də deputatlarımızın son dərəcə əhəmiyyətli fəaliyyətindən yaxşı
xəbərdar olan, agah olan adamlar tərəfindən qısqırdılırdı.
Bütün bu illər ərzində mən Bakı meydanlarını çuğlayan və halal hiddətlə kükrəyən
Xalq hərəkatının əhəmiyyətini qeyd etmişəm. Məhz bu qəzəbli və güzəştsiz axın bizim
deputat korpusumuza da güc verirdi, biz sözlərimizin,

tələblərimizin, təkliflərimizin
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arxasında real qüvvə dayandığına güvənirdik... Qoy o mitinq natiqləri də ədalət naminə bir
həqiqəti etiraf etsinlər: o illərin siyasi vuruşlarının

ön cəbhə xətti Ümumittifaq

Parlamentindən keçirdi və laqeyd, biganə, bəzən bizi bəyənməyən, bəzənsə açıq düşmən
kimi baxan Ali Sovet auditoriyası qarşısında çıxış edib Azərbaycanımızın mövqeyini
müdafiə etmək, Bakıda, həmvətənlərin qarşısında odlu-alovlu çıxışlar etməkdən qat-qat
daha çətin məsələ idi. Həm də axı Bakıdakı auditoriya natiqin məhz o sözlərini alqışlayırdı
ki, onları eşitmək arzusunda idi. Bu sözlərin gerçəklikdən nə qədər uzaq olub-olmaması,
xalqın taleyi üçün nə qədər xeyirli, ya ziyanlı olması kimsənin vecinə deyildi.
Mən indi özümün də necə deyərlər yaralı yerim olan bu məsələyə toxunmaq
istəməzdim, amma diş ağrısı kimi heç zaman məni rahat buraxmayan bir qəlb sızıltısı bu
sözləri yazmağı məcbur edir: bu mübarizələrdə xidmətləri olmuş və son nəticədə öz
həyatlarını belə qurban vermiş adamları necə unutmaq olar?
Bu günlər 88-ci il noyabr mitinqlərinin ildönümü Milli Dirçəliş bayramı kimi qeyd
olunur (mitinqlər daha əvvəl, 88-ci ilin fevralında başlamışdısa da). Və haqlı olaraq
Meydanda odlu-alovlu çıxışlar edənlərin xidmətlərini xatırlarkən Azərbaycanın səsini
haçansa SSRİ adlanan ölkənin ən yüksək kürsüsündən - Ali Sovet kürsüsündən ucaldanlar
unudulur. Amma orada ucalan səslər - çox vaxt səhrada tək qalıb haray çəkənin sədası idi.
Bu sədaların içində ən gur səslənən Tofiq İsmayılovun harayı idi. Get-gedə bu səsləri
dinləməyə, eşitməyə başladılar. Tofiqə müxtəlif millətlərə və müxtəlif siyasi əqidələrə
mənsub olan adamlar da ehtiram bəsləyirdilər. Ona görə də düşmənlər ona bu qədər nifrət
edir və ondan qorxurdular. Onun iti zehnindən, iradəsindən, məntiqindən, inadından
qorxurdular. Onun bəyan etdiyi həqiqətlərdən qorxurdular.
Ali Sovetin iclaslarından birində Tofiq mikrofona növbəyə dayanmışdı. Onun
arxasında Ermənistan deputatı Lidiya Arutunyan durmuşdu. Onlar bir-birini yalnız
Parlamentdən deyil, həm də eyni deputat heyəti tərkibində Amerikaya birgə səfərlərindən
tanıyırdılar. Tofiq tam bir centlmen idi və ona görə də Arutunyan: - Tofiq Kazımoviç,
icazə verin, mən sizdən irəli keçim, deyəndə nəzakətlə qadını qabağa buraxmışdı.
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Mikrofonu ələ keçirən kimi Lidiya Arutunyan sədrdən tələb etmişdi ki, Tofiq İsmayılova
söz verilməsin.
Tofiq şaqqanaq çəkib gülmüş və söz də almışdı. Amma bu epizod çox şey deyir ümumiyyətlə, milli xarakter haqqında da, şəxsən Tofiq İsmayılovun xarakteri haqqında da.
Ciddi alim və fəal deputat, mehriban, qayğıkeş ailə başçısı və etibarlı dost -- Tofiq
İsmayılov xatirəmdə belə yaşayır. Bir də ki,mənim üçün o, müstəqil Azərbaycanın ilk Milli
qəhrəmanlarındandır.
Bunun rəsmi fərmanla təsdiq olunub-olunmamasının isə məncə bir o qədər də
əhəmiyyəti yoxdur…
12 noyabr 1992
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VƏLİ MƏMMƏDOVU DÜŞÜNÜRKƏN
Bu gün unudulmaz dostum Vəli Məmmədovu düşünürkən ilk öncə yadıma düşən
onun iki sözüdür. Qarabağ məsələləri hələ təzə başlayanda Vəli bir dəfə mənə:-İndi bundan
sonra bizim nə ömrümüz qalıbsa həyatımızın axırına qədər Qarabağ problemiylə məşğul
olacayıq,-dedi.
Görkəmli alim, qeyrətli vətəndaş Xudu Məmmədovun ürəyi Qarabağ dərdinə
dözməyib partlayanda Vəli - hələ bu yolda bizim çox qurbanlarımız olacaq,- dedi.
Hər iki sözü çin çıxdı Vəlinin. Ömrünün sonuna kimi Qarabağ mübarizəsinin ön
cəbhəsində vuruşdu və bu mübarizənin qurbanı oldu.
Vəlini çoxdan tanıyırdım. Yaş fərqimizə baxmayaraq bir-birimizlə məhrəm ünsiyyət
bağlamışdıq, sözümüz-söhbətimiz tuturdu.
Kənardan, başqa adamlardan onun haqqında eşitdiklərim də Vəliyə marağımı,
rəğbətimi artırırdı. Eşitmişdim ki, hələ o vaxtlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən
Vəli oradakı Azərbaycan mühacirləriylə görüşməyə cəsarət edib. Bu o vaxtkı siyasi
mühitdə cəzasız qalmayacaq bir addım idi. İllah da partiya işçisi üçün. Amma Vəli
cavanlıqdan komsomol və partiya işlərində çox fəal çalışsa da, hər şeydən əvvəl
Azərbaycan vətənpərvəri, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan tədqiqatçısı idi.
Tədqiqatçı kimi də Nəriman Nərimanovun şəxsiyyətinə - hələ onun adı yasaq olan
vaxtlardan - böyük maraq göstərirdi. Nərimanovun Leninə, Stalinə, Trotskiyə yazdığı
faciəli məktubların surətini Bakının, Tbilisinin arxivlərində gizlincə köçürür, köynəyinin
altında xəlvətcə binadan dişarı çıxarırdı. Bunu mənə özü danışmışdı.
Vəlinin vətənsevərliyi alovlu nitqlər, gurultulu bəyanatlar, çılğın şüarlarda deyil,
konkret əməli işlərdə meydana çıxırdı. Bakı Komitəsində ideologiya üzrə katib işlədiyi
vaxtlarda bütün sənədləri, rəsmi yazışmanı Azərbaycan dilində aparmağa nail olmuşdu.
«Bir dəfə hətta Mərkəzi Komitənin ikinci katibi Yelistratova göndərdiyim məktubu da
Azərbaycanca yazmışdım, - deyə Vəli gülə-gülə danışırdı. « Mənə, -sən daha lap ağ
elədin» dedilər».
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Belə söhbətlər indi gülməli, qəribə gəlir. Azərbaycan dilinin Konstitusiyaya görə
Dövlət dili elan olunduğu respublikada rəsmi yazışmanın bu dildə aparılması nə böyük
hünər imiş? İndi belə deməyə nə var? O dövranların ab-havasında yaşamış, mənəvi
iqlimində nəfəs almış adamlarçün hər belə bir addımın nə qədər çətin, təhlükəli, ən ağır
nəticəli olmasını izah etmək lazım deyil. Bilirlər. Görüblər. Yaşayıblar o dövrləri. Başları
çox çəkib. Bilməyənlərə,görməyənlərə, yaşamayanlara, başları çəkməyənlərə isə izah
etmək zor işdir.
Vəliylə tanışlığımız, xoş münasibətlərimiz sonralar dostluğa çevrildi. 1989-cu ildə
hər ikimiz SSRİ Xalq deputatı, SSRİ Xalq deputatlarının Birinci Qurultayında isə Ali
Sovetin üzvü seçildik. Ali Sovetin üzvləri - Azərbaycan deputatları arasında Tofiq
İsmayılov və Vəli Məmmədovla daha yaxın idim. Demək olar ki, hər iclasdan sonra
yaşadığımız «Moskva» mehmanxanasında ya mənim, ya Tofiqin ya Vəlinin nömrəsinə
toplaşar, məsləhətləşər, iş və hərəkət proqramımızı müəyyənləşdirərdik. Ümumi iclaslarda
iştirak və çıxış etsəm də, ayrı-ayrı komissiyaların, deputat qruplarının toplantılarına
getməyə həvəsim yox idi. Vəli isə bir toplantıdan, bir yığıncaqdan, müəyyən məlumatlarla
faydalana biləcəyi bir görüşdən kənar qalmırdı. «Moskva» mehmanxanasında kiçicik
otağında qalaq-qalaq qəzetlər, jurnallar, məktublar, ərizələr, cürbəcür soraq kitabçaları,
arayışlar yığılmışdı. Ən vacib, ən mühüm xəbər, yazı, məlumat, təhlil, rəylərdən bizi də
agah edirdi. Vəli əqidə adamı idi. Gənc yaşlarından komsomol və partiya sıralarında
yetişdiyi, formalaşdığı üçün bu əqidəyə ürəkdən inanırdı. Dar baxışlı, məhdud doqmatik,
ehkamçı deyildi. İnandığı əqidələrin real həyatda necə təhrif olunduğunu, tərs-məzhəb
tətbiq olunduğunu, yüksək sözlər söyləyib alçaq işlər görənlərin meydan sulamasını açıqaydın görürdü. Bu əqidələrin özündə belə yanlış, ifrat, birtərəfli cəhətlərin üstünlüyünü illah da son illərdə üzə çıxarılmış bir çox gizli sənədlərin, materialların, faktların işığında
daha dəqiq anlayırdı. Anlayırdı, amma ömrü boyu tapındığı, inandığı, təmənnasız xidmət
etdiyi ideyaları bir günün içində ürəyindən, beynindən süpürüb ata bilmirdi. Mən bunu
Vəlinin zəifliyi kimi yox, həqiqiliyi, bütövlüyü, saflığı kimi qiymətləndirirəm. Yalan
bütlərə inanmısansa da, əgər səmimi inanmısansa, bir yüngül hərəkətlə ömrün boyu bəyan
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etdiyin məsləkin üstündən qələm çəkmək asan deyil. Əgər bu məsləkin yolunda özünü
oda-közə vurmusansa, bir çox başqaları kimi bu məsləkdən yalnız öz mənafeyin, öz
xeyrin, öz təmənnan üçün istifadə etməmisənsə bu mənəvi dəyişmə səni içəridən gəmirir.
Bir çox partiya işçiləriylə müqayisədə Vəli bu cəhətdən bəlkə də nadir, müstəsna şəxsiyyət
idi. Onun üçün əqidə dəyişmək paltar dəyişmək kimi yüngül bir iş deyildi. Ən mühüm, ən
«gəlirli» partiya vəzifələrində illərlə tər tökə-tökə, dəridən-qabıqdan çıxa-çıxa işləyib
özüyçün heç nə qazanmamışdı, axır günlərinə qədər ehtiyac və borc içində yaşadı. İçində
dolandığımız cəmiyyətin eybəcər əxlaqı belə idi ki, haram pulla firavan güzəran keçirənlər
yox, halal maaşla kasıbçılıq eləyənlər daha artıq xəcalət çəkməli olur. Ciblərini doldurmağı
bacarmayanlara isə hətta gülürlər də, «acizliyinə», «əfəlliyinə», «pul qırpa bilməməyinə»
rişxənd də edirlər. Belələriyçün Vəli «qəribə adam» idi. Nazim Hikmətin «Qəribə adam»
sayağında bir məxluq idi. Vəli ayrı cür ola bilmirdi, bacarmırdı. Kommunistlər heç cür
idealistlərlə barışmaq istəmir. Amma Vəli idealist idi. Təbir caiz deyilsə də, «kommunist
idealisti» idi.
Böyük və dəyişməz əqidəsi isə Azərbaycan vətənpərvərliyi idi. Bu amalın yolunda o
hər hansı işdə - böyük, məsul vəzifələrdən tutmuş, ən adi sıravi xidmətə qədər hər hansı
yerdə real çalışmağa hazır idi. Qarabağda güllə yağışının,

ölüm hədəsinin altında bu

amalla yaşayır, döyüşürdü, həm də nə öz fədakarlığını təbliğ edir, nə qoçaqlığını reklam
edir, nə də özünü başqalarına örnək göstərirdi. «Bax, mən belə

igidəm, siz

də mənim

kimi olun» demək ağlına da gəlmirdi. Bu onun xasiyyətinə, təbiətinə uyğun deyildi.
Təmiz, saf, təmənnasız insan kimi yaşadı.
İgid, mərd, bütöv insan kimi həlak oldu.
Qəbrin nurla dolsun, Vəli.
29 mart, 1992-ci il
AYDIN SURƏTİ
Parlaq,munis,unudulmaz insanlar - Dilarə Əliyevanın və Aydın Məmmədovun
faciəvi ölüm xəbəri məni Türkiyədə,əsgi Selcuq şəhəri Bursada yaxaladı.
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Mən «yaşıl Bursa», «gözəl Bursa». «qədim Bursa» da yaza bilərdim. Niyə kağıza
qeyri-ixtiyari məhz bu sözlər - «Selcuq şəhəri» düşdü. Assosiasiyaların -anımların,yada
salmaların öz qanunları var və Səlcuqların da burda xatırlanması təsadüfi deyil. Bir neçə il
bundan qabaq Leninqrada (onda hələ Leninqrad idi) Azərbaycan günlərinin iştirakçıları
sırasında Aydınla mən də vardıq.Sözləşib məşhur alim-türkoloq L.N.Qumilyovgilə
getdik.Aydın onunla tanış idi,xahiş etdim ki,məni də tanış etsin. Kommunal mənzildə
yaşayan bu böyük alimin gənc azərbaycanlı həmkarına xüsusi hörmətlə yanaşdığını görür,
qürurlanırdım. Qumilyov türk xalqlarının tarixindən,öz keşməkeşli taleyindən, həbs
düşərgəsində Oljas Süleymenovun atasıyla bir barakda, üst-üstə taxcalarda yatmağından
danışırdı. Söhbət Azərbaycan xalqının mənşəyindən düşdü. Qumilyov: «Niyə sizin bəzi
alimlər Azərbaycan xalqının söykökünü müəyənləşdirmək üçün ora-bura boylanırlar? deyə soruşdu: Səlcuqların əsl varisisiniz.Azərbaycan tarixində üç ulu Səlcuqun Toğrulun,Alp-Arslanın,Məlikşahın həlledici yeri var - sonra diqqətlə Aydına və mənə
baxdı - Selcuq mənşəyiniz hər birinizin zahiri görkəmində belə əks oulunur,- deyə əlavə
etdi.
Əlbəttə,zahiri görkəmdən daha vacib daxili dünyanın quruluşu,mənəviyyatın yönü,
ruhun özəlliyidir.Və Aydının səlcuq ruhuna səqaqəti,türk mənəviyyatına, xalqımızın həqiqi
mənşəyi, kökləri və tarixiylə bağlı sahələrə marağı bununla əlaqədardır. Aydın əsl alim
idi.Ciddi dilçi alim kimi Azərbaycan dilinə aid araşdırmalar aparmaq, iltisaqi şumer diliylə
iltisaqi türk dilləri arasında müəyyən bağları axtarmaq,tələsik səthi nəticələr yox,inandırıcı
dəlillər tapmaq istəyirdi. Bu barədə dəfələrlə etdiyimiz söhbətlər zamanı: «ayrı-ayrı
sözlərin bənzərliyinə,oxşarlığına uymaq olmaz,-deyirdi - «Xalq etimologiyası» deyilən
məsələ təhlükəli və sürüşgən sahədir.Başı çıxanın da,çıxmayanın zahiri əlamətlərə görə
qəti hökmlər verməsi gülüncdür. Həqiqi elmi etimologiyanı «ehtimalogiya» ilə əvəz etmək
olmaz».
Şumer dilinə ciddi marağı,bu sahədə tədqiqatları onu görkəmli qazax şairi Ol]as
Süleymenovla yaxınlaşdıran, məhrəmləşdirən, doğmalaşdıran ümdə cəhətlərdən idi.
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Səksəninci illərdə bir neçə gənc dilçi alimimiz, yəqin ki,ədəbi tənqid sahəsində
müəyyən kasadlıq, xüsusən də cavan nəsil tənqidçilərin az olması səbəbindən, əzm və
həvəslə ədəbiyyatımızın bu cəbhəsində fəaliyyət göstərməyə başladılar. Aydın da onlardan
biri, həm də ən dərin mühakimələrə,ən dəqiq təhlilə qadir olanlardan idi. İstər öz ədəbi
nəsli, istərsə də daha yaşlı nəsillərin nümayəndələri haqqında yazıları,o cümlədən mənim
barəmdə yazdığı məqalə o dövrkü tənqidimizin yeni,daha müasir səviyyəsini
müəyyənləşdirirdi. 1987-ci il «Ulduz» jurnalınin 6-cı nömrəsində Aydınla mənim
dialoqumuz çıxdı. Bu dialoqda ilk dəfə olaraq latın əlifbası məsələsini qaldırmışdıq və
həmin söhbətin əks-sədası hətta Orta Asiya respublikalarında da eşidilmişdi. Mən bu
söhbətdə bir sıra vacib məsələləri «səsimiz eşidilənəcən» deyəcəyimizi boyun olmuşdum.
Sonralar Aydın məqalələr kitabını nəşr etdirdi, o kitaba həmin dialoqumuzu da saldı və
kitabı həmin sözlərimlə adlandırdı: «Səsimiz eşidilənədək».
Ay keçdi, il dolandı, o vaxt qaldırdığımız məsələlərin bir çoxu keçmişdə qaldı,bir
sıra məsələlədə isə həyat bizim ən qabbaqcıl fikirlərimizi ötüb keçdi. Yeni ictimai iqlim
yarandı, yeni mənəvi ab-hava müəyyənləşdi, yeni siyasi şərait təsdiq və bərqərar oldu. Və
bütün bu sürəclərdə(proseslərdə) Aydın yalnız alim, tənqidçi, publisist kimi deyil,nüfuzlu
siyasi xadim kimi də böyük rol oynadı. Həm də o siyasətçi kimi çox tez bir zamanda
yetişdi,püxtələşdi,sözü gözlənilən və eşidilən adam oldu. Müxalifətin bu gün geniş
tanınmış,o vaxtlar isə siyasi meydanda ilk addımlarını atan xadimləriylə Yazıçılar
İttifaqında təşkil etdiyimiz görüşlərin fəal iştirakçılarından biri də Aydın idi. Belə
görüşlərin birinin lent yaşısı məndə durur,bu kasetdə indiki məşhur müxalifət liderlərinin
səsləriylə bərabər, mənimçün çox əziz olan iki nəfərmin - faciəli aqibətə düçar olmuş Tofiq
İsmayılovun və Aydın Məmmədovun da səsləri eşidilir.
Aydın ayıq siasi təfəkkürə, nadir natiqlik bəlağətinə,geniş elmi və ədəbi erudisiyaya
malik şəxsiyyət idi.Odur ki,uzun səylərdən sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı nəzdində
Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr mərkəzini yaratmağa nail olduğumz zaman buranın
rəhbərliyini mən məhz Aydın Məmmədova təklif etdim. Aydın bu təklifi məmnuniyyətlə
qəbul etdi.O vaxtkı qaydalar üzrə «yuxarılar» da onun namizədliyini təsdiq etdilər. Aydın
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işə həvəslə,səriştəylə girişdi və qısa müddətdə peşəkar kollektiv toplayıb,görüləsi işləri
planlaşdırdı. Bu çətin və ciddi işlə bərabər
Aydın siyasi fəaliyyətindən də kənar qalmırdı.Azərbaycan Ali Sovetinə deputat
seçilmişdi.
İstər şəxsiyyətində, istər siyasi fəaliyyətində ziddiyyətli cəhətlər də vardı, siyasətin
«oyunlarından» və «fəndlərindən» də agah idi,yanıldığı məqamlar da olurdu. Amma siyasi
həyatımızda Aydının öz əvəzsiz yeri vardı və bu yeri indi də görünür. Ali Sovet
sessiyalarında onun parlaq, ağıllı, təmkinli çıxışları xalq tərəfindən böyük pəğbətlə
qarşılanırdı.

Xalq

onun

sözünə

inanır,etibar

edirdi.

Parlamentimizin

bügünku

çarpışmalarında Aydının müdrik sözünə, inandırıcı məntiqinə,konstruktiv təkliflərinə daha
artıq ehtiyac duyulur.
Azərbaycan Yazıçılarının 1X qurultayı ərəfəsində xəbər yayıldı ki.Aydın Tərcümə
Mərkəzindən getmək istəyir,bu xəbər müəyyən dərəcədə onun «Yol» qəzetinə verliyi
müsahibəsinə əsaslanırdı.Güman olunurdu ki,Aydın bütün fəaliyyətini yalnız Ali Sovetdəki
işiylə bağlamaq istəyir. Axı o yalnız deputat deyil,həm də Ali Sovet komissiyasınıni sədri
idi. «Türkologiyva» jurnalı redaktorunun da birinci müavini,faktiki olaraq bu jurnalı
çıxaran idi.
Qurultayda Aydın Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə heyətinin üzvü və o vaxi
keçiriləcəyi güman edilən SSRİ Yazıçılari Qurultayına nümayəndə seçilmişdi.
Azərbaycan Yazıçıları qurultayından sonra,təşkilat Plenumumuzdan bir gün əvvəl
axşam Aydın mənə evə zəng elədi,bir qədər həyəcanlı səslə:
-Anar müəllim-dedi - mən Tərcümə mərkəzindən getmək istəmirəm,Bütün başqa
vəzifələrimdən əl çəkərəm,hətta deputatlıqdan imtina etməyə də hazıram,amma Tərcümə
mərkəzindən ayrılmaq istəmirəm.
-Aydın,nə söhbət ola bilər- dedim,- Tərcümə mərkəzinin ilk müdiri sənsən,
kollektivi sən toplamısan və qalıb işləmək istəyirsənsə,çox gözəl.Deputatlıqdan imtinafilan da lazım deyil.
296

Aydının bu telefon söhbətindən sonra bir qədər sakitləşdiyini hiss etdim,amma
görünür,nədənsə narahat idi ya kimsə onu bu sarıdan nigaran salmışdı,çünki elə həmin gün
gecə yarısına yaxın bir də zəng elədi və yuxarıda gətirdiyim dialoq demək olar ki,bir də
təkrar olundu.
Səhər Plenumda Aydın Məmmədov Azərbaycan Yaşıçılar Birliyinin katibi və
Tərcümə mərkəhinin müdiri seçildi.1991-ci il mart ayıının son günləri idi.Kim bilərdi
ki,Aydının ömür möhlətinə cəmi-cümlətanı bir aydan da az qalıb.
Türkiyədən dönən kimi Emin Sabitoğluyla birlikdə Şəkiyə, Kiş kəndinə, Aydının
qəbri üstünə,sonra da ata evinə,valideynlərinə başsağlığı verməyə getdik. İnsanlar birbirinə bənzəmədikləri kimi, dərdi də müxtəlif cür çəkirlər. Dərdini içində, zahirən büruzə
vermədən,mətanət və dözümlə çəkənlər adamı daha artıq sarsıdır. Aydının atasının nurani
sifətinə, anasının məsum üzünə çökmüş kədər işığını heç bir vaxt unutmaram.
Dözülməz oğul dağını,təsəllisi mümkünsüz övlad dərdini elə ləyaqətlə çəkirdilər
ki,bu saatlarda Aydının hansı sağlam və əbədi köklərə bağlı olduğunu daha dəqiq duya
bildim.
Aydın yaşayarkən o,atası Mirsaleh kişi üçün iftixar etdiyi,fərəhləndiyi oğul
idi,balaca bir kənddən çıxıb Bakıya getmiş,orada peşəyə yiyələnmiş,alim olmuş,ad-san
qazanmış bir ailə üzvü idi. Ölümündən sonra Aydını - bütün xalq -Azərbaycan xalqı öz
oğlu,istəkli,ağıllı-kamallı balası saydığını dərk etdi.Mirsaleh kişinin bizə dediyi sözlər çox
adi,çox sadə,ona görə də təbii və səmimi sözlər idi:
-Heç bilməzdim ki,Aydını bu qədər sevirlərmiş. Azərbaycanın hər yerindən adamlar
axın-axın gəlir, məktublar, teleqramlar,güllər...
Aydının məzarı başında durmuşuq. Məzarın üstü bütün Azərbaycandan axıb gəlmiş
güllərə, dəmətlərə,çələnglərə qərq olub. Bir tərəfdə füsünkar gözəliyə malik olan Marxal
yaylağı - Aydın büranı çox sevərdi. Marxalın qədim türk sözü olduğunu da mən ilk dəfə
Aydının dilindən eşitmişdim. O biri tərəfdə dəli-dolu Kiş çayı, Kiş kəndi, kiçik
həyət,qəribsəmiş bir ev - itirdikləri oğulun dərdini səssiz-səmirsiz, içindən yana-yana,yanıb
qovrula-qovruda çəkən iki qoca ata-ana...
297

Hər tərəfdə - qarlı dağlar başında, sıx ormanlıqlarlda, qədim Şəkinin təkrarsız
küçələrində, Bakının, Qarabağın, Azərbaycanın hər yerində məhəbbətlə, hörmətlə,
minnətdarlıqla, yanğıyla anılan bir ad - Aydın Məmmədovun adı. Aydının bütün vətən
torpağımı dolaşan nigaran ruhu. Yaddaşlarımızda, qəlblərimizdə, talelərimizdə yaşayan
işıqlı surəti.
Aydın surəti.
28 mart 1992
DÜRÜST SİYASƏTÇİ
Qardaş Türkiyənin böyük oğlu Bülənd Ecevidin öləm xəbəri məni çox
kədərləndirdi.Onunla şəxsən tanış idim.Ecevidin Türkiyədə çeşidli ayamaları vardı:
«Qaraoğlan», «Kıprıs fatehi».Amma ona ən çox yaraşanı «dürüst siyasətçi» ifadəsi idi.Hər
peşədə olduğu kimi siyasətçilər arasında da müxtəlif xislətli insanlar olur.Dolaşıq siyasət
aləmində Ecevid sözünün sahibi olan insan idi,fikriylə əməli bir olan dürüst siyasətçi
idi.Ecevid sosialist yönümlü solçu

idi.Rəhbəri olduğu partiyanın adında da bu «sol»

kəlməsi var.Bəzən sol əqidəli siyasətçiləri daha çox sosial ədalətə,insanların bərabərliyinə
üstünlük verən,milli problemləri müəyyən qədər arxada saxlayan adamlar kimi
səciyyələndirirlər.Sosial ədalət,bərabərlik tərəfdarı olan Bülənd bəy eyni zamanda
xalqının,millətinin həyatı çıxarlarının ən ardıcıl ifadəçisi, müdafiəçisi və mücahidi idi.
Kıprıs türklərinin taleyi ölüm-dirim həddinə çatanda heç kəsə -nə daxili
müxalifətə,nə dünya icitimai rəyinənə böyük dövlətlərin mövqeyinə boylanmayaraq
Ecevid yalnız öz iradəsiylə qəti qərar verdi və türk silahlı qüvvələrini adaya çıxarıb
soydaşlarını soyqırımından xilas etdi.Türkiyədə bu hadisələri

təfərrüatıyla bilən bir

siyasətçi mənə danışırdı ki, o vaxt koalisyon hökumətin Baş Bakanı olan Ecevid başqa
partiyanı təmsil edən müavinini xaricə səfərə göndəribmiş, çünki bilirmiş,koalisiya ortağı
bu qərara qarşı olacaq. Başqa partiyaların rəhbərləri də Ecevidi belə addımın risqli olması
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barədə xəbərdarlıq edirmiş, ehtiyatlı davranmağı, yəni hadisələrə qarışmamağı məsləhət
bilirmişlər
Qara oğlan isə qərarını təkbaşına vermişdi və bu qərar onun adını çağdaş türk
tarixinə qızıl hərflərlə yazdı.Söhbət istiladan, işğaldan deyil, türk xalqının bir
parçasını,nəvazişlə «yavru vətən» adlandırdıqları Kiprisın türk əhalisinin xilasından
gedirdi.
Bu hadisələrin hansısa il dönümündə mən Kiprısda idim,böyük meydanda keçirilən
təntənələrdə Ecevidin bir qəhrəman kimi necə böyük hərarətlə,sevgiylə, çoşquyla
qarşılandığını öz gözlərimlə görmüşdüm. Mitinqdə Qüzey Kiprıs Türk Cümhuriyyətinin o
vaxtkı Prezidenti Rauf Denktaş çox təsirli çıxış etdi.Türkiyənin imdada yetişəcəyi
haqqında xəbərdarlıq almışdı, amma sübh çağı, müəyyən edilmiş saatda təyyarələrin
havada görünmüməsi, Denktaşın dediyi kimi böyük təlaşa səbəb olmuşdu.Axı söhbət bütöv
bir icmanın tamamilə məhv ola biləcəyindən gedirdi.Və yenə də Denktaşın dediyi kimi az
sonra havada Türkiyə təyyarələri görünəndə bildik ki, xilas olmuşuq.
Denktaşın və bütün Qüzey Kiprıs türklərinin keçirdiyi bu duyğuları mən bir neçə il
sonra Azərbaycan səmasında Türkiyə uçaqları - ulduzları görünən zaman bütün qəlbimlə
yaşadım. Çünki bir neçə gün qabaq bizə Xəzərdə meydan oxumaq istəyən qonşu dövlətin
təyyarələri Azərbaycana məxsus neft yataqlarının üzərindən təxribat xarakterli uçuşlar
etmişdilər. O zaman bizim hələ qüdrətli ordumuz yoxdu və hər kəs bizə öz gücünü
göstərməyi rəva bilirdi.Mən də başqa soydaşlarım kimi bu şantaj qarşısında hələ ki, aciz
qaldığımızı ürək ağrıysıyla duyurdum. Və elə bu zaman səmamızda Türk uçaqlarınıulduzlarınıı görəndə sentimental insan olmasam da gözlərim yaşardı. Deməli dünyada
təklənməmişdik,kimsəsiz,arxasız qalma-mışdıq.
O gün Kıprısda isə Ecevidin çıxışının hər cümləsini alqışlarla qarşılayırdılar.
Ecevidlə bu Kıprıs təntənələrindən bir neçə il qabaq Moskvada tanış olmuşduq.O
zaman hökumət başçısı deyildi, sadəcə bir partiya lideri idi.Moskvada bizim o vaxtki
Daimi

nümayəndəliyimizə

gəlmişdi.Mənim

mərhum

dostum,

o

vaxtkı

daimi

nümayəndəmiz Zaur Rüstəmzadə Ecevidlə görüşə Rüstəm İbrahimbəyovu və məni də
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dəvət etmişdi. Ecevidin söylədikləri maraqlı fikirlər arasınla ən çoz diqqətimi çəkən
Türkiyənin dünyada mövqeyi haqqında - mülahizələri oldu. O vaxtlar hələ təzə-təzə baş
qaldıran «təməl dinçiliyə»( bu anlayışın türkcə belə ifadə olunmasını da ilk dəfə Ecevidin
dilindən eşitdim) qarşı Türkiyənin bir müsəlman ölkəsi və eyni zamanda laiq (dünyəvi,
sekulyar), sivil, atatürkçü bir dövlət kimi sipər ola biləcəyəni Bülənd bəy tutarlı dəlillərlə
əsaslandırırdı. Söhbətimizdə yeni kəlmələrin dilimizə daxil olması məsələsinə də
toxunduq.Bülənd bəyə xatırlatdım ki,bir vaxtlar Türkiyədə «olay» kəlməsini işlədərkən
yaristehzayla «Ecevid demişkən «olay» deyilirdisə, indi bu kəlmə çağdaş dilə üvzü şəkildə
daxil olub və hər kəs tərəfindən işlədilir. Ecevid gülərək razılaşdı. Helikopter(vertolyot)
yerinə «dikuçar» işlətdiyimi Bülənd bəyə deyəndə həmin sözü çox bəyəndi, cib dəftərinə
qeyd etdi, «bu kəliməni qullanacam» dedi.
Kıprısda onu uzaqdan uzağa görməyimi saymasaq Bülənd bəylə ikinci görüşüm
Ankarada Ecevid yenidən başqa bir koalisyon hökumətin Baş Bakanı olduğu vaxt baş
verdi. Bizi, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyətini iş otağında qəbul
etdi.Danışmaq növbəsi mənə çatanda tərtib etdiyim «Min beş yüz ilin Oğuz şeiri»
antolojisini Bülənd bəyə təqdim etdim və «burada Sizin «Geoloq» şeiriniz də var» dedim.Ecevid bu məlumatı məmnunluqla qarşıladı və mənə öz şeir kitabını imzalayaraq
hədiyyə etdi.Axı siyasətçi olmaqdan başqa Ecevid həm də şair idi.
Bülənd Ecevid iradəli və cəsur adam idi.Kıprıs olayından başqa neçə min türkin və
kürdün qanına bais olmuş Ocalanın tutulub ədalət məhkəməsinə təslim edilməsi də ilk
növbədə onun xidmətidir.
Həyatın, yaşın öz qanunları var və bununla hesablaşmamaq olmur.Amma yenə də
təəssüflənirsən ki,dünyamızdan bir namuslu insan,dürüst siyasətçi, xalqına sözdə yox,
əməldə qulluq edən vətəndaş da azaldı.Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
7 noyabr 2006
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ZƏFƏRİN MÜBARƏK, NAZIM!

«Nazım» deyirəm, «sən» deyirəm,çünki artıq düz on yaş ondan böyüyəm.
Hər gün qəzeit səhifələrindən,televiziya ekranlarından, radio dalğalarından bəd
xəbərlərin uçqunu üstümüzə gəlir.
Fələstinin acıdan-acı faciəsi, İraqda müsəlmanların bir-birlərini qırması, Hindistanda
terror aktı, Əfqanıstanda döyüşldər, Rusiyanın təcavüzkar Ermənistanı yenidən səxavətlə
silahlandırması, siyasi çəkişmələr nəticəsində qışın şaxtasında qazsızlıqdan əziyyət çəkən
Avropa ölkələri, Türkiyədə hansı təxribatçılarnsa təşəbbüs göstərdikləri ləyaqətsiz və
heysiyyətsiz «Ermənilərdən üzr istəyək» kompaniyası,milləti parçalayan «Erganokon»
olayları,hər gün neçə-neçə insanın tutulması…
Partlayışlar, qan,ölüm, işgəncə, zülm, təbii fəlakətlər.. kabus kimi üstümüzü alan,bir
an belə rahatlanmağa qoymayan müdhiş yeniliklər içində birdən-birə şad bir xəbər də
gəldi:Nazım Hikmətə Türkiyə vətəndaşlığı qaytarılıb.
Bizim qəzetlərdə bu barədə oxuyanda əvvəl-əvvəl inanmağım gəlmədi,növbəti
şayiədir - deyə düşündüm.Bunun xoş gerçək olduğunu dəqiqləşdirəndə Türkiyə
Cümhuriyyətinin Baş bakanı R.T.Ərdoğana təşəkkür məktubu yazdım. Dünən Türkiyənəin
TV kanallarından bildim ki,Prezident A.Gülün və Baş nazir Ərdoğanın imzaladığbı bu
qərar

«Rəsmi qəzet»də dərc olunub,hüquqi qüvvəyə minib. İllər boyu həsrətlə

gözlədiyimiz bu əldalətli iş axır ki,baş tutdu. Canından artıq sevdiyi məmləkətinə
sağlığında dönə bilməsə də təmiz adı qayıtdı.
Vaxtilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Nazım Hikmətə Türkiyə vətəndaşlağının
qaytarılması haqqında müraciətini Türkiyənin Bakıdakı Böyük elçiliyi vasitəsiylə Ankara
hökumətinə çatdırmışdıq.Bəzi rəsmi qəbullarda imkan düşəndə Türkiyə siyasiləriylə, bir
vaxt Baş bakanın müavini olan Erdal İnönüylə, qısa ünsiyyət zamanı bu arzumuzu
bildirmişdim,müxtəlif vaxtlarda Kültur bakanları olmuş Namik Kamal Zeybəklə,Fikri
Sağlarla, İstemixan Talayla bu barədə söhbətlərimiz olmuşdu.
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Təbii ki,bu qərarın verilməsində bizim cəhdlərin hər hansı rolu olduğunu iddia
etməkdən uzağam.Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki,heç bir vaxt bu işə biganə
qalmamışıq,bu məsələni unutmamışıq. Çünki Nazım Hikmətin vətən həsrətini mən
kitablardan,qəzetlərdən,xatirə yazılarından deyil,böyük şairlə canlü görüşlərimizdə
duymuşdum.Təkrarsız ifa tərziylə,insanı bayıldan gözəl səsiylə oxuduğu misralar
indiyəcən qulaqlarımdadır:
Məmləkətimi, yıldızlarmı,gencliyimmi daha uzaq…
yaxud
Sən

şimdi

alnımın

qırışlarında,saçımın

ağında,yürəgimin

inrfarktındasın

memlekitim,memleketim,memleketim…
Bu misraları dəqiqləşdirmək üçün kitablara baş vurmuram, yaddaşımda Nazımın
dilindən eşitdiyim zaman necə qalıbsa,eləcə də yazıram.
Dünyanın əksər dillərində kitabları çıxan Nazımın ən böyük həsrəti vətənə,ailəsinin
yanına dönmək və bunun mümkünsüzlüyünü anladığı üçün heç olmasa əsərlərinin Türkiyə
oxucusuna çatdırılması idi. Sağlığında bu arzularının heç birinə yetmək ona qismət
olmadı,Ölümündən sonra əsərləri nəhayət ki,Türkiyəyə ayaq açdı.Son illərdə İstanbulun,
Ankaranın, İzmirin,başqa şəhərlərin elə bir kitab dükanı yoxdur ki,orada Nazım Hikmətin
əsərləri,yaxud ona həsr olunmuş yeni-yeni kitablar,tədqiqatlar satılmasın. İstiqlal caddəsini
bu başdan o başa keçirsən,hər kaset satan mağazadan Nazımın şeirlərinə bəstələnmiş
şərqilər

eşidilir.

Pyesləri

səhnələrdə

oynanılır,

haqqında

televiziya

filmləri

çəkilir,xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər, elmi simpoziumlar,poeziya festivalları keçirilir.
Türkiyə gec də olsa tarixinin ən böyük şairinə sahib çıxır. Doğrudur,Nazımın şeirləri yasaq
olduğu illərdə belə misraları yüz minlərlə oxucunun qəlbində, hafizəsində yaşayırdı. İndi
rəsmi şəkildə də bu böyük Milli şairin halal haqqı təsdiq olundu.Milli şair ifadəsinin altını
cızıram.
Sırf milli şeirlər yazan şairlərə eşq olsun! Xalqın milli şüurunun oyanışında belə
şeirlərin müstəsna xidməti var.Amma milli şair olmaq haqqı yalnız bu səpgili şeirlər yazan
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müəlliflərə aid deyil.Doğma dilin ən gözəl və əbədi şeirlərini yaradan şair - məzmunundan
və mövzusundan asılı olmayaraq milli şairdir.

Füzuli qəzəlləri milli məzmunlu

deyil,onların ruhu millidir. Nazım Hikmət yalnız Qurtuluş savaşı haqqında dastanını,yaxud
«İnsan mənzərələri»ni yaradanda deyil, sevdiyi qadınlara yazdığı şeirlərdə də ən böyük
milli şairdir. Eləcə də «Ceviz ağacı»nı yazanda, «Masallar masalı»nı yazanda, Baxın
əsərinin təsiriylə yazdığı şeirdə, «Kərəm kimi» şeirində, «Son avtobus» şeirində.
Onlarca,yüzlərcə əsərlərində yalnız Türkiyənin deyil,bütün Türk dünyasının dahi milli
şairidir.

Türk

dünyası

ədəbiyyatını

Dədə

Qorqudsuz,

Yünus

Əmrəsiz,

Nəvaisiz,Füzulisiz,Sabirsiz təsəvvür etmək mümkün olmadığı kimi, Nazım Hikmətsiz də
təsəvvür etmək mümkun deyil.
Türkyədə ömrünün ən gözəl illərini həbsxanalarda keçirəndə Nazım Hikmət
ölkəsində də,bütün dünyada da kommunizmin rəmzi kimi qavranılırdı. Sovet İttifaqına
gələndən sonra,Azərbaycanda və digər türk respublikalarında isə o Türkiyənin,türklüyün
rəmzi kimi qəbul olunurdu. Kommunizm reciminin ən sərt illərində Sovet İttifaqındakı türk
xalqları arasında türk qardaşlığı ideyasını Nazım Hikmət qədər heç kəs təmsil edə
bilməyib. Əqidəsi etibarilə Nazım Hikmətdən çox uzaq olan şair dostum Yəhya Akengin
danışırdı ki,o vaxt Qazanda tatar şairi Renat Xaris kitab rəfindən Nazımın kitablarını
götürüb ona göstərərək: «Bax,Türkiyəni biz bu kitablarla sevdik»-deyib
O vaxt təhsil aldığım Bakı Universitetində Nazım Hikmətlə görüş keçirilərkən
şairin; «Mən türkəm, siz də türksünüz,xalqlarımız,dillərimiz qardaşdır» - sözlərini öz
qulağımla eşitmişəm. Bu sözlər o zaman deyilirdi ki, Azərbaycanda «türk» sözü özü
yasaq idi,hər halda azərbaycanlıları «türk»» adlandırmaq dövlət cinayəti sayılırdı.
Türkiyə sollarına Nazım Hikmətin xatirəsini əziz tutduqları üçün,ən çətin
zamanlarda onu təbliğ etdikləri üçın minnətdar olmalıyıq.Amma Nazım solun və sağın
fövqündə duran sənətçidir. Və səciyyəvi haldır ki,onu tam əks əqidə sahibləri olan
Əbdülhaq Hamid,Ziya Göyalp,Xalidə Ədib,Əhməd Haşım, Yakub Qədri kimi görkəmli
sənətkarlar da yüksək qiymətləndiriblər. O da maraqlıdır ki,(bunu da mən şəxsən özüm
görmüşəm və dinləmişəm) hələ bir neçə il bundan qabaq türk millətçiliyinin lideri
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Alparslan Türkəş televiziya çıxışlarının birində Nazım Hikmətin Qurtuluş savaşı
dastanından böyük bir parçanı əzbər oxudu.Çox illər daha əvvəl İsmət İnönü bu əsər
haqqında «Nazım bu dastanıyla qurtuluş savaşını bir daha qazandı» - demişdi. Böyük
öndər Mustafa Kamal Atatürk də Nazımın bəzi şeirlərinri bəyənir,məğrur xasiyyətini təqdir
edirdi.
Dövlət başçılarının İstanbul sammitində o vaxtkı Cümhur Başqanı Süleyman
Dəmirəl açılışda Məmməd Akifin,qapanışda Nazım Hikmətin şeirini oxudu.

Vaxtilə

başqa bir şairin şeirini oxuduğu üçün həbsə atılan Ərdoğan ən son günlərdə Nazımın
«Yaşamaq bir ağac kimi tək və hürr və bir orman kimi qardaşcasına» misralarını sitat
gətirdi. Və nəhayət, ən son bir fakt. Ərdoğanın xanımı Əminə Ərdoğanın təşəbbüsüylə bəzi
ərəb və müsəlman dövlətlərinin birinci xanımları Fələstin faciəsinə etiraz olaraq Ankarada
toplaşmışdılar. Mən Əminə xanımın çıxışını Türkiyənin ATV kanalıyla izləyirdim.
Fələstində məsum çocuqların qətl olunması barədə göz yaşları içində danışırdı. Çıxışının
sonunda yenə də qəhərlənərək Nazım Hikmətin Hirosima bombardımanında yanıb külə
dönmüş yapon çocuğu haqqında şeirini oxudu. Əminə xanım həzin səslə bu şeiri oxuduqca
ara-sıra ekranda sənədli kadrlar göstərilirdi - - bombardımanlar,tank atəşləri altında həlak
olmuş, yaralanmış, şikəst qalmış Fələstin uşaqları. Sanki Nazım Hikmətin misraları məhz
onlar üçün yazılmışdı.
Böyük sənətin gücü bundadı, o nə zaman tanıyır,nə məkan… Nazımın həlak olmuş
günahsız uşaqlara həsr olunmuş şeiri Fələstin çocuqlarına da, Xocalıda qəddarcasına qətl
edilmiş tifil balalarımıza da eyni dərəcədə aiddir.
Siyasi rejimlər,iqtidarlar dəyişir,sonda isə həqiqi sənət qələbə çalır. Hörmət
bəslədiyim dəyərli Türkiyə alimlərindən Turan Yazqanla çox məsələlərdə fikirlərimiz üstüstə düşür, amma həmişə Nazım Hikmət mübahisələrimizə səbəb olur.Bir dəfə Türan bəy
dartışmamızın gərgin məqamında Nazımı «Vətən xaini» adlandıranda dözə bilmədim, «bu
ifadəni o dönəmin Baş bakanı Adnan Menderes söyləmişdi-dedim - onu da asdınız».
-Amma indi Menderesə möhtəşəm məqbərə ucaltdıq - dedi.
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-Gün gələr Nazıma ondar da möhtəşəmini ucaldarlar - dedim. Amma məsələ
ondadır ki, Nazım özü məqbərə-filan istəməzdi,bir şeirində vəsiyyət eləmişidi ki,onu
Anadoluda bir kənd məzarlığında torpağa gömsələr və başının üstündə bir çinar olsa, heç
daş-maş da gərək deyil.
İnanıram ki, haçansa şairin dalğa olub çırpıldığı Qadıköy iskələsinin ətrafında
mərmər, qranit və tunc Nazım Hikmət

heyranı olduğu və son saatınacan sitəmini,

özləmimi çəkdiyi şəhərin - çinarlı, qübbəli, mavi limanın - İstanbulun əbədi seyrinə
dalacaq. Bu da Nazımn daha bir qələbəsi olacaq. Sanki şairin bu zəfərini öncədən duymuş
kimi Rəsul Rza Nazım Hikmətə həsr etdiyi məqaləsini «Qələbəni təbrik edirəm, Nazım»
adlandırmışdı, Mən də bu yazımın başlağıcında həmin ifadədən istifadə etdim. Bilirəm ki,
Nazımə vətəndaşlığının qaytarılması xəbərinə ən çox sevinənlərdən biri atam olacaqdı. Bu
xəbəri eşidən kimi atamın qəbri üstünə getdim. Əgər ruhlara inanırıqsa, bu gün Rəsul
Rzanın ruhunun da şad olduğuna əminəm.
11 yanvar 2009
ƏLVİDA ÇİNGİZ AĞA!
Şair demişkən: «Yavaş-yavaş tərk edirik dünyanı».
Çingiz Aytmatov - çağdaş zamanın böyük yazarı,qırğız xalqının və bütün türk
aləminin əzəmətli övladı,Azərbaycanın

dostu,kitabıma yazdığı Ön sözdə özü dediyi

kimi,mənim «böyük qardaşım» - dünyasını dəyişdi.
Bundan az əvvəl gözəl rus şairəsi ,ədəbiyyatımızın dostu və tərcüməçisi Rimma
Kazakova əbədiyyətə qovuşdu.
Başqa bir ulu şair «nəslimin yarpaq tökmü»ndən yazmışdı.
İnana

bilmirəm

ki,Çingiz

ağa

ilə

bir

də

görüşməyəcəm,ünsiyyətdə

olmayacam,Moskvada və Bişkekdə, Ankarada və İstanbulda

çeşidli mövzularda

söhbətləşməyəcəm. Əlbəttə,həmçinin, Bakıda.
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Cəmi bir neçə ay əvvəl,o, şəhərimizin qonağı olmuşdu. Prezident İlham Əliyev
qırğız yazıçısına Azərbaycanın yüksək ordenini təqdim etmişdi.Yazıçılar Birliyinin binası
təmir edildiyindən onun səksən illiyini Atatürk Mərkəzində keçirdik. Çingiz ağa gümrah
idi,enerjili idi,bir çox ölkə və şəhərlərdə və əlbəttə,öz doğma torpağında keçirələcək
yubeliy törənlərinə hazırlaşırdı.Bu il Çingiz Aytmatov ili elan olunmuşdu.
O,bizi bu ilin yarıyolunda tərk etdi. İlini qalan yarısını artıq onsuz yaşayacayıq.
Eləcə də qismətimizə düşən ömür payının gələn illərini,onilliklərini.
Başqa yazıçılar, bəlkə daha önəmliləri, daha azmanları meydana çıxacaq. Lakin
nəslimizin yaddaşında heç kəs Ç.Aytmatovun yerini verə bilməyəcək.
Biz ədəbiyyata qədəm qoyanda o artıq canlı əfsanə idi.
«Əlvida,Gülsarı!», «Ağ gəmi», «Gün var əsrə bərabər» əsərlərini oxuyarkən,yalnız
bədii

təsvir

qüdrətinə

deyil,qaldırılan

həyat

problemlərinin

misli

görünməmiş

cəsarətliliyinə heyrətlənirdik. Sovet hakimiyyəti xeyli sərsəm işlərə yol versə də,hər halda
V.Şukşin, V.Astafyev, V.Rasputin, Y.Trifonov kimi rus yazıçılarını, belorus Vasili
Bıkovu, qırğız Ç.Aytmatovu dissidentə çevirməməyə ağlı çatdı, hərçənd onların
qaldırdıqları məsələlərin kəskinliyi, sovet gerçəkliyinin amansız həqiqətlərinin təsvirindəki
sarsıdıcı dəqiqlik baxımından heç də dissilent sayılan, gözümçıxdıya salınan, olkədən
qovulan yaşıçıların əsərlərindən geridə qalmırdılar. Əksinə,həmin yazıçıları,o cümlədən
Aytmatovu da ən yüksək mükafatlarla təltif edərək, geniş çap etdirərək onların sistemə
qarşı olmadıqlarını dünyaya bəyan etmək istəyirdi.
Özləri mükafat,imtiyaz tamarzısı olan paxılların düşündüklərinə rəğmən heç bir
mükafat,heç

bir

fəxri

ad,orlen-medal

həqiqi

yazıçını,vicdanlı

ziyalınıı

öz

əqidəsinə,sənətkar təibətinə,vətəndaş borcuna - sərt reallığın şahidi və salnaməçisi olmaq
vəzifəsinə xilaf çıxmağa vadar edə bilməz.
Dayaz düşüncəli, kinli uğursuzlar sovet dövləti tərəfindən alınmış mükafatlara,fəxri
adlara görə o dönəmin bütün yazarlarını hamılıqla,ucdantutma qaralamağa çalışarlar.
Amma onu unudurlar ki,heç bir rəsmi ad, heç bir imtiyaz əsl sənətçinin yaradıcı məğzinə
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zərrə qədər təsir göstərə bilməz..Çingiz Aytmatov da öz yaradıcılığında ən cəsur və
prinsipial sənətkarlardan idi.
Bəyan edilirdi ki,«Azadlıq özbaşınalıq deyil» - bu doğrudur, amma icazəli azadlıq
da tam sərbəstlik deyil axı…Eləcə də rüsxətli şücaət.. .Tamam başqa cəhətlər tələb
olunduğu illərdə Çingiz Aytmatov qururlu şəxsiyyət və azad sənətkar idi. «İcazəli cəsarət»
dövründə cəsur olmaq - hünər deyil, sözünü sərbəst,müstəqil və müstəqim demək böyük
risqlə bağlı olan vaxt düşündüyünü düşündüyün kimi demək qat-qat daha çətindir
Ulu əcdadı Manasın vətəni - Talas vadisində, Şəkər aulunda doğulan,sonralar
repressiyaya məruz qalmış valideynlərin övladı kimi çətin ömür yaşayan Çingiz Aytmatov
zootexnik kimi təhsil aldı,ama fitri istededadı və parlaq şəzsiyyəti sayəsində yer üzünün
hər tərəfində çap olunan,oxunan,sevilən dünya şöhrətli yazıçı oldu. Aytmatovun 75 illiyinə
yazdığım məqaləni «Biz də onunla fəxr edirik» adlandırmışdım.
Bu gün dünya Atmatovun itgisinə acıyır-ağrıyır. Biz də hüzn içindəyik.
Kədərlənirik,dərdlənirik,göynəm-göynəm göynə-yirik, amma bununla bərabər həm də fəxr
edirik ki,o var idi,o, həm də bizim idi.Bizim Çingiz Aytmatovumuz idi.
Əlvida,əziz Çingiz ağa.
11 iyun 2008.
«Ədəbiyyat qəzeti»
20 iyun 2008
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NAĞI BƏY ŞEYXZAMANLI XATIRLAYIR
Nağı bəy Keykurun(Şeyxzamanlı) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi
xadimlərindəndir. 1883-cü ildə Gəncədə dünyaya gəlmişdir. Cümhuriyyət hökumətinin
əks-kəşfiyyat

idarəsinə əvvəlcə Nağı bəyin

Şeyxzamanlı(1880-1920)

böyük qardaşı

Məmməd

Bağır

təyin olunmuş, 1919-cu ilin avqustunda öz xahişi ilə

vəzifəsindən azad olunandan sonra bu vəzifəni onun kiçik qardaşı Nağı bəy Şeyxzamanlı
tutmuşdur, Məmməd Bağır mənim doğmaca dayım, anamın böyük qardaşı, türkiyəyə
mühacirət etmiş Kamil bəyin qayınatasıdır. Beləliklə Nağı bəy də uzaq qohumumuz sayıla
bilər.
Demokratik Azərbaycan hökuməti devrildikdən sonra Nağı bəy də

Türkiyəyə

mühacirət edir, mətbuatda Azərbaycan istiqlaliyyətinin səhifələrini işıqlandıran yazılarla
çıxış edir.
Nağı bəyin 1963-cu ildə İstanbulda nəşr olunmuş «Dərdləşmə» adlı kitabında
Azərbaycan istiqlaliyyətinin faciəvi taleyindən təsirli bir dillə söz açılır. 1964-cü ildə
İstanbulda Nağı bəyin daha bir kitabı «Azərbaycan istiqlal mücadiləsi xatirələri» adlı
əhatəli əsəri çıxır. Kitabın ön sözündə və girişində müəllif mövzusunu açıqlayır,
Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə tarixinə qısa nəzər salır. Azadlıq
hərəkatımızda Gəncənin yerini müəyyənləşdirir. Sonrakı fəsillərdə «Difai» partiyasının
yaradılması və başqa məsələlər işıqlandırılır. «Difai» partiyasının doğum səbəblərini izah
edən müəllif 1905-ci ildə inqilabı yatırmaq məqsədiylə çar hökumətinin əsrlər boyu yanyana dost kimi yaşamış türk və erməni millətlərinin arasına nifaq salaraq onları bir-birinin
üstünə qaldırmasını xüsusi vurğulayır. Bu qarşıdurmada çar höküməti açış-aşkar
ermənilərin tərəfini tutur, onları müsəlmanlara qarşı silahlandırırdı. (göründüyü kimi iki əsr
boyunca rus siyasətində bir şey dəyişməyib).
Gəncə çayı şəhəri iki hissəyə ayırır. Çayın o və bu tərəflərində türk və erməni
məhəllələri vardı. Ermənilər gözlənilmədən türk məhəllələrinə hücum edirlər. Qadınları,
uşaqları yurdlarından-yuvalarından didərgin salır, kişilər isə vuruşduqlarına görə ermənilər
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boş qalmış evlərə doluşur, əşyaları qarət edərək evləri yandırırdılar. Türkləri igidliyiylə
tanınan tataoğlu qara öz adamlarıyla, kəndlərdən toplanmış iki min silahlı dəstə ilə Dəli Alı
adlı məşhur qaçaq və başqaları. müdafiə edirdi. Nağı bəyin yazdığına görə Gəncədə xalq
Ələkbər bəy Rəfibəyli tərəfindən idarə edilirdi. Artıq bütün xalq ayağa durmuşdu. Bundan
qorxuya düşmüş çar məmurları Ələkbər bəyə müraciət edərək hərəkatın dayandırmasını
xahiş edirlər. Çünki «Ələkbər bəydən başqa heç kim bu hərəkatı dayandıra bilməzdi»
Şəhərdə nə qədər gürcü əsilzadəsi, təqaüddə olan zabit və mülki vəzifələrdə
işləyənlər varsa hamısı yığılıb Ələkbər bəyin yanına gəlirlər, xahiş edir və deyirlər ki,
ermənilər etdiklərindən peşman olmsular. Nəhayət Ələkbər bəy hərəkatin dayandırılmasına
əmr verir, sakitlik düşür, general-qubernator 10 türk və ermənini dəvət edərək sülh
bağladır.
Amma Azərbaycanın,o cümlədən Gəncənin nüfüzlu adamları yaxşı başa düşürdülər
ki, bu sülh müvəqqətidir, çar hökumətinin təhrikiylə ermənilər yenə də fürsət düşən kimi
təxribatlarını davam etdirəcəklər. Ermənilərin silahlı dəstələrindən başqa yaxşı təşkil
olunmuş siyasi partiyaları da fəaliyyət göstərirdi, odur ki Azərbaycan türklərinin də belə
bir mütəşəkkil partiya yaratmasına ehtiyac vardı. Bnun rüşeymləi Gəncədə yaradılmış gizli
təşkilat idi.
Həmin vaxtda məşhur ictimai-xadim, publisist Əhməd bəy Ağayev(Ağaoğlu)
Gəncəyə gəlir. Nağı bəy yazır:
«O vaxt gizli təşkilatımız ilhamını bir neçə irəli gələn millətpərvərlərimizdən alırdı.
onların başında Rəfibəyli Ələkbər bəy, iki qardaş Xasməmmədli - Ələkbər və Ələsgər,
Yusifbəyli Nəsib bəy, doktor Həsən Ağaoğlu dururdu. Bu böyüklərimiz Ağaoğlu Əhməd
bəyi axşam yeməyinə dəvət edərkən xeyli söhbət aparırlar, Azərbaycan xalqının gələcəyi
qaranlıq olduğu və qarşıda ruslar ermənilərin əli ilə hər bir pisliyi edə biləcəyi üçün
yenidən xalqı birləşdirmək, rus ildarəsi ilə mücadilə etmək və ruslara anlatmaq ki,asanlıqca
məhv olmayacayıq. Bunun üçün gizli bir təhtiş komitəsi yaratmağa, gizli firqəni «Difai»
firqəsi deyə adlandırmağa qərar verirlər».
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Görünlüyü kimi xalqı hər hansı təhlükədən müdafiə etmək anlamına gələn «Difai»
partiyası bu tarixi səbəblərdən yaranmışdır.
Xatirələrinin başqa səhifələrində Nağı bəy 1917-1920-ci il hadlisələrindən söz açır.
1917-ci

il

rus

inqilabının

Qafqaziyada

əks-sədası,

ilk

müstəqil

Azərbaycan

Cümhuriyyətinin qurulması Nağı bəyin təsvirində kitablara, qəzetlərə, sənədlərə əsaslanan
tarix deyil, onun özünün iştirakçısı və şahidi olduğu hadisələrin canlı, konkret
salnaməsidir.
Azərbaycan Cümhuriyyətinə Türkiyənin yardımını təmin etmək üçün Türkiyəyə
göndərilən Nağı bəy oradakı yüksək hakimiyyət dairələrində Tələt Paşayla, Ənvər Paşayla
görüşlərindən maraqlı, bu gün üçün də ibrətamiz olan faktlar gətirir. Həmin vaxtda
Türkiyədə olan məşhur publisistimiz Ömər Faiqlə fikir ixtilafları, mübahisələri və sonda
hər ikisinin eyni bir qayə yolunda birləşərək səmimi münasibətləri haqqında səhifələri
həyəcansız oxumaq mümkün deyil.
Kitabda «Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutu səbəbləri» adlı bir fəsil də var.
Müəllif Nəsib bəy Yusifbəyli ilə görüşlərindən,o cümlədən son görüşlərin-dən də ətraflı
danışır, bu görkəmli dövlət xadiminə yüksək qiymət verir. O, yazır:
«Nəsib bəy mərhum, məşhur İsmayıl bəy Qasparalının qızı Şəfiqə xanımla
evlənərək ailə qurmuş və bir müddət Baxçasarayda qalaraq «tərcüman» qəzetini idarə
etmişdir. Nəsib bəy qəzetçilikdən başqa «Təslim» adlı mövzusu əsgi üsul məktəb
müəlliminin məğlubiyyətini hekayə edən məfkurəvi bir roman da yazmış, Azərbaycan
ədəbiyatında dəxi bir iz buraxmışdır».
Kitabın

bir

fəsli

gürcülərlə

münasibətlərimizə,

bir

fəsli

ermənilərlə

münasibətlərimizə həsr edilmişdir.
Doğrusunu deyim ki, Nağı bəy Keykurunun kitabında ulu babam Ələkbər bəy
Rəfibəyli haqqında verilən qiymətli məlumatlar, onun böyük hörmətlə yad edilməsi məni
fərəhləndirir və qürurlandırır. Nağı bəy yazır:
«Ələkbər bəy 70 yaşlarında uzun boylu, gen kürəkli, sərt baxışlı, ağıryana,
açıqsözlü, məntiqli və ölçü ilə danışan, mədəni, cəsarət sahibi və möhtərəm xalq xadimi
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idi. Bütün milli məsələlərimizin müdafiəsini o, öz

üzərinə almışdı. Eyni zamanda

Azərbaycan tarixində şah əsərlər yaradan «Difai» firqəsinin fəxri rəisi idi. Bütün xalqımız
kimi düşmənlərimiz də onunla razılaşmaq məcburiyyətində idilər».
Uzun illər həqiqi xidmətləri və işləri gizlədilmiş, ört-basdır edilmiş babalarımın
fəaliyyətləri haqqında aşkarlanan hər bir fakt, hər bir məlumat mənimçün son dərəcə
qiymətlidir. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə tanış ola bildiyim başqa bir kitablda da Ələkbər
bəy haqqında sözlərə rast gəldim. Türkyiyədəki Azərbaycan mühacirlərindən Hüseyn
Bayqaranın «Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tarixi» adlı kitabınlda (İstanbul.1975) Ələkbər
bəy haqqında bu sözlər yazılıb:
«Ələkbər bəy Rəfibəyli Gəncənin tanınmış ailəsindən olan Həsən bəyin oğludur.
Qabaqcıl görüşlü və açıqfikirli adam olan Həsən bəy o dövrdə xalqın mütəəssib və fanatik
dindar durumuna baxmayaraq, oğlunu Gəncədə rusların açmış olduğu progimnaziya adlı
məktəbdə oxutmsuşdur. Bu məktəbi bitirən Ələkbər bəy müxtəlif dövlət vəzifələrində
çalışdıqdan sonra Ağdaş qaymaqamlığından təqaüdə çıxmışdır. Bundan sonra Ələkbər bəy
bütün ömrünü və enerjisini yurdu və xalqının mədəni, ekonomik,sosial və politik
qalxınmasına həsr etmişdir. həm məmur olduğu zaman və həm də təqaüdçü olduqdan sonra
hərəkətlərində çox dürüst və mərd davranışıyla Ələkbər bəy xalqın nəzərində bir rəhbər
möbveyi qazanmış və hər zaman sayılmış, sözü eşidilmiş və keçmişdir. 1920-ci ildə rus
bolşevikləri Azərbaycanı işğal etmədən 2-3 ay öncə 80 yaşında Gəncədə ölmüşdür. Gəncə
qızıl ruslar tərəfindən işğal edildiyi zaman Ələkbər bəyin oğlu Gəncə valisi olan doktor
Xudadat bəy Rəfibəyli güllələnmişdir. Ələkbər bəyin çağdaşlarından eşitdiyim
məziyyətlərini saymaqla bitməz. Vətənpərvər

xalq lideri imiş, milli mübarizənin

yürüdülməsini öz üzərinə almış və Gəncə xalqına olduğu qədər Azərbaycan xalqına çox
xidmətlər göstərmişdir. Gəncədə «Difai» firqəsi qurulduğu zaman firqənin başçılığını
üzərinə almış və yuxarıda dediyimiz kimi Gəncədə ermənilərə qarşı üstünlük qazanan
savaşı cəsarətlə idarə etmişdir. Sovet rus idarələri belə azəri xalq qəhrəmanlarının adlarının
unudulması üçün əllərindən gələni etməkdədirlər. Bu səbəblə Azərbaycanda Ələkbər bəy
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kimi yüzlərcə kişilərin xatirələri adsız şəhidlər arasına qatılmış və qeyb

olmuşdur»

(göstərilən əsər.səh. 136)
Nağı bəyin kitabında maraqlı məqamlardan biri onun cümhuriyyət hökumətində
əks-kəşfiyyat idarəsinin rəisi vəzifəsində işlədiyi dövrlə bağlı xatirələridir. Onun lavrenti
Beriyayla münasibətləri sovet siyasətinin bəzi cəhətlərinin aydınlaşdırılması baxımından
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
«Kitabın «Beriya» adlı fəslində Şeyxzamanlı yazır:
«Beriyanı «Hümmət» partiyasının tövsiyyəsi ilə işə götürmüşdüm. O vaxt bizim
sərhədlərimizi təhdid edən çar generalı Denikin idi. Geneal rus çarının saxlanması üçün
vuruşurdu. Beriya bir sosialist kimi çar rejiminin əleydarı idi. Bizim işimizə yarayacağını
bildiyimdən qəbul etmişdim. O son dərəcə məsuliyətli bir işçi kimi görünürdü. 21 yaşı
vardı.o Onu senzura şöbəsinə götürdüm».
Nağı bəy xatırlayır ki, bir gün Beriya əsəbi halda yanıma gəldi. Əlində bir məktub
vardı.məktubu çox gənc bir rus oğlan bakıya anasına yazmışdı, Beriyanın ələ keçirdiyi
məktubda gənc oğlan yazırdı ki, çox yaxın günlərdə rus ordusu zəfərlə Bakıya daxil
olacaq. şəhərdə təmizlik aparılacaq(yəni qırğın törədiləcək). Bütün şəhərin binaları iki başlı
qartal bayrağımızla bəzəniləcək. çox keçmədən Tiflisdə də gürcü bayrağı əvəzinə rus
bayrağı dalğalanacaq. Məktubda oğlan on beş gündən sonra onu Bakıya gətirəcək gəminin
adını da yazıbmış. Beriya xahiş edir ki, bu tələbəni qarşılamaq ona tapşırılısın. Nağı bəy
razılıq verir və on beş gündən sonra Beriya tələbəni gəmidə tutub idarəyə gətirir. Saralıb
solmuş 17 yaşlarında arıq bir rus oğlan içəri girir, qorxudan az qala yerə yıxılacaqmış.
Nağı bəy oğlanı sorğu-suala tutur. Amma oğlanın cavab verəcək halı qalmayıbmış.
Qorxudan o qədər ağlayıbmış ki, yenidən ağlamağa da gücü yoxmuş. Nağı bəy çöldə
gözləyən iki rus qadınını -oğlanın anasını və bacısını içəri çağırır. İçəri girən kimi ikisi də
ayaqlarına sərilirlər. Anası:var-yox bircə oğlumu öldürməyin - deyə yalvarır, qız da
«qardaşımı bizə bağışlayın» -deyir. Nağı bəy onlara :ağlamayın və məni dinləyin -deyir madam ki,oğlun uşaqdır, biz də vəhşi deyilik. Qorxmağa

səbəb yoxdur, gedin və
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hazırlaşın, üç gündən sonra bura gələrsiz. Sizə oğlunuzu da verərəm və hamınızı gəmiylə
rusiyaya göndərərəm,
Nağı bəy belə də edir və Beriya onun bu hərəkətini qəti şəkildə bəyənmir, «Nağı
bəy-deyir-sizin ruslara qarşı düşmənçiliyiniz çox zəif imiş. Siz o ilan balasını cəzasız necə
buraxdınız?». Nağı bəy cavabında: Beriya, mən də səni bu qədər rəhmsiz və qəddar
bilməzdim- deyir- sənin haqqında aldığım məlumata görə, sən məktəbdə oxuyarkən öz
yoldaşlarına böyüyəndə Amerikaya gedib qanqster olacağını söyləmişdin. Demək, belə ruh
daşıyırsan. Beriya, axı oğlan ki uşaqdır, hissiyata uymuşdur».
Hadisələr başqa məcrada inkişaf edir, bolşeviklər Denikin ordusunu yenildəndən
sonra özləri Azərbaycana təhlükəyə çevrilir və elə bu vaxtda Beriya aradan çıxır. Onu çox
axtardıqlarına baxmayaraq tapa bilmirlər və başa düşürlər ki, artıq Azərbaycandan çıxıb
gedib. İki ay ərzində onun maaşını anasına göndərirlər.
Nağı bəy xatirələrinə davam edir: Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən işğal
olunmasından sonra mən Gürcüstana keçmişdim. O vaxt gürcü hökuməti menşevik olaraq
bolşevikləri təqib edirdi. Bir xəstəxanada Beriya ilə təsadüfən qarşılaşdım. Beriya məni
görüb yaxınlaşdı və salamlaşdı. Ancaq hiss etdim ki, mənimlə görüşməkdən razı olmamış
və bir az da qorxmuşdu,
«Beriya, niyə mənə xəbər vermədən Gürcüstana keçdin»,-deyə ondan soruşdum.
«Madam ki, kommunist yoldaşlarım sizin təşkilatınız tərəfindən təqib olunurdu, mən orada
qala bilməzdim -deyə cavab verdi- artıq sizin ilə yolumuz tamamilə ayrılmışdır. Anama
maaşımı verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Nağı bəy inanın mənə, bolşeviklər bura da
gələcəklər. Sizin buradan uzaqlaşmanızı məsləhət görürəm. Ondan soruşdum: «demək
burada qalsam və məni tutsalar,məni qurtarmazsan, eləmi?» «Xeyr, qurtarmaram» -dedi. «Berya,artıq mən nə deyim? Əliheydər deputat idi. məni əmin etmək istəyirdi ki, əgər
«Müsavat» partiyası hakimiyyəti sosialistlərə təhvil verərsə, qızıl ordu Azərbaycana
gəlməz, Azərbay-canın istiqlaliyyətini tanıyarlar. Əliheydərə cavab verərək dedim ki, bu
gələn rusdur,hansı rəngə bürünürlərsə -bürünsünlər, rusluqlarını edəcəklər. Beriya, əmin ol
ki, öldürülmək növbəsi sənə də çatacaq. Çox gec də olsa Beriya dediklərim sözlərə, hər
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halda ölmədən əvvəl, əmin olmuşdur. Çünki Azərbaycanda nə qədər bolşeviklərin
gəlməsini istəyən əliheydərlər varsa,Beriyanın cəlladları tərəfindən güllələnmişdilər.
Kremldə Beriyanı da öldürdülər».
Beriyayla bağlı bir məsələ çox-çox illər sonra da Nağı bəyin qarşısına çıxır. Artıq
uzun müddət idi ki, N.Şeyxzamanlı mühacir kimi Türkiyədə yaşayırdı, ticarətlə dolanırdı.
Stalinin olümündən az sonra onun dükanına bir rus gəlir, sonralar bilir ki, bu sovet
konsulluğunun məsul işçilərindəndir. Nağı bəyin vətən həsrətindən söz açır, vətənə
qayıtması imkanı yarandığına işarə vurur və söhbəti ora gətirir ki, bildiyimizə görə siz
vaxtilə Beriyayla bir yerdə işləmisiniz, münasibətləriniz olub. bilirsiniz ki,Stalin öldükdən
sonra Rusiyanı üç nəfər idarə edir: Beriya,Molotov və Malenkov. Beriya fikir cəhətdən
başqalarından seçilən insandır. Moskvada hamı bilir ki, Beriya liberalizmə meyillidir.
Kolxoz təşkilatının dağılmasının tərəfdarıdır. Siz ona bir məktub yazın ki, qərb dünyası ilə
anlaşsın. Bəlkə, sizin tövsiyyələrinizi dinlər və siz də dunya sülhü üçün bir rol oynamış
olarsınız. Beriyaya məktub yazın və orada ikinizin də bildiyiniz hadisələrdən bəhs edin ki,
məktubun sizdən olduğunu anlasın. Mən də məktubu kuryer ilə göndərərəm, bir həftəyə
onu alar»
Nağı bəy bu təklifə qəti şəkildə rədd cavabı verir. Aradan bir müddət keçəndən sonra
Beriyanın tutulması xəbəri gəlir. Xruşşov çıxışında Beriya haqqınlda deyir: o alçaq milli
Azərbaycan Cümhuriyyətinin kəşfiyyat xidmətində çalışmış, xaricdə yaşayan müsavatçılar
ilə əlaqə yaratmış və sözləşmişdir».
Nağı bəy qeyd edir ki, bu sözləri oxuduğum zaman Moskvanın Beriyaya nə üçün
məktub yazmağımı istədiyini anladım.

«Məktubu yazmadığım üçün sevindim,

deməli,mənim adımdan uydururulmuş şeylər yazmışdılar, Beriyanı bu məktubun əsasında
öldürmüşlər».
Nağı bəyin özünün yazmadığı ,bəlkə də onun adından yazılmış məktubun Beriyanın
taleyində nə dərəcədə rol oynadığını demək çətindir. Amma hər halda Beriyaya qarşı
müsavatçılar vasitəsiylə material toplamaq cəhdi vaxtilə Beriyanın özünün də at oynatdığı
sovet təşlükəsizlik xidmətlərinin iş metodalarından olduğu şübhə doğurmur,
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Azərbaycandakı eyni soyadı daşıyan qohum-əqrabasını təhlükələrdən qorumaq üçün
Nağı bəy Şeyxzamanlı da,bir sıra başqa azərbaycanlı mühacirlər kimi ayrı soy adı qəbul
etmişdi - Keykurun.
Nağı bəy Şeyxzamanlı(Keykurun) 1967-ci ildə İstanbulda vəfat etmişdir,
İstanbulda «Azərbaycan» məcmuəsində Nağı bəy haqqında verilən böyük
nekroloqdan bir parçanı burda gətirirəm::
«Nağı bəy, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayev, Ələkbər bəy Rəfibəyli,
Xudadat bəy Rəfibbəyli, Əhməd Cavad kimi vətən və millət fədailərinin mühitində milli
və siyasi tərbiyəsini görmüş şəxslərdən idi»
1997-2009

DOĞMA YERLƏRDƏ

315

TƏBRİZİN YOLLARI DOLANBADOLAN...
1991-ci il, fevralın onu... Ömrümüzə yazılacaq bir günün unudulmaz axşamı. Saat
on radələri - Təbrizin dolanbadolan yollarını qarış-qarış, fərsəq-fərsəq, kilometr-kilometr
udduqca ürəklərimiz atlanıb köksümüzdən çıxmaq istəyir...
Gündüz ikidə Tehrandan ayrıldıq. Şofer dostumuz Bəhruzun ustalıqla sürdüyü
«Mersedes» maşını şüşə kimi dümdüz, hamar, ən müasir, ən abad dünya yolları
səviyyəsində Tehran -Təbriz magistralıyla irəlilədikcə qarşımıza çıxan Azərbaycan
şəhərləri - elə bil yuxularımızdan, röyalarımızdan boylanır, uzun, həsrətli illərin xülyaları,
ilğımları, sirablarıdır - birdən-birə gerçəkləşir - qübbəli, abı günbəzli Qəzvin, çinarlı,
bayram çılçırağıyla süslənmiş Zəncan, uzaq işıqları sayrışan Miyana... Ancaq ən şirin
yuxumuz hələ qarşıdadır - Təbriz. Təbrizin dolanbadolan yollarıyla sanki bütün həyatımız
boyu addımlamış, amma bu şəhərə çata bilməmişik və ömrümüzün bu axşam çağında hansı
möcüzəyləsə arzumuz həqiqətə çevrilir, niyyətimiz qismət olur. Təbrizin işıqları görünür.
Elə maşının içindəcə Yaşar Qarayevlə əl verib bir-birimizi təbrik edirik.
On bir gündür İrandayıq - Tehranı küçə-küçə, meydan-meydan dolaşmışıq, Məşhədə
uçmuşuq, İmam Rzanın qəbrini ziyarət etmişik, Tusa getmişik, böyük Firdovsinin
məzarına baş əymişik. Amma 20 günlük səfərimizin ən ülvi məqsədi, ən böyük istəyi, ən
səbirsiz həsrəti - Təbriz olub. Altı gün də keçəcək - Şəbüstərə, Marağaya baş çəkəndən
sonra, Təbrizin küçələrini qarış-qarış gəzəndən sonra, Ərk qalasını, Göy məscidi, Şəhidlər
qəbiristanını

ziyarət

edəndən

sonra,

Eynal-Zeynal

dağından

dumanlı

Təbrizi

doyumsuzluqla seyr edib Tərlan bulağından su içəndən sonra bu şəhərlə vidalaşacayıq. Şah
İsmayılın

paytaxtından,

Səttarxanın,

Xiyabaninin,

Firudin

İbrahiminin

faciəli

mübarizələrinin şahidi olmuş şəhərdən, Qətranın, Saibin, Şəhriyarın yurdundan
ayrılacayıq.
Ərdəbildə Şeyx Səfi məqbərəsini, Xətainin qəbri üstündəki günbəzin başında
çatılmış beş qılıncı - şair şahın beş qələbəsinin rəmzini görəcəyik, sonra Cənubdan Şimala,
Azərbaycandan Azərbaycana, Astaradan Astaraya, Vətəndən Vətənə keçəcəyik.
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Bu iyirmi günlük səfər indi xatirəyə, nağıla, əfsanəyə çevrilib. Gördüklərimizdən
yalnız heyranlıqla danışmaq istəmirəm. Təzadlar, ziddiyyətlər, qəlbimizi ağrıdan, bizi
həyəcanlandıran, təşvişə salan şeylər də gördük. Abad yollardan keçərkən, dolu bazarları,
dükanları, uca, müasir binaları seyr edərkən, çağdaş səviyyəli Kompüter mərkəziylə tanış
olarkən - sabahla qarşılaşırdıqsa, dünənə, srağagünə, Mirzə Fətəli, Cəlil Məmmədquluzadə,
Sabir, Möcüz dövrünə qayıtdığımız məqamlar da vardı. Tehranda 4 milyon
azərbaycanlının yaşadığını, İranda azərbaycanlıların sayının gün-gündən artdığını bilməklə
bərabər şah dövründə Azərbaycan türkcəsində heç bir mətbuatın olmadığı, bu gün də bu
mətbuatın hələlik, təəssüf ki, dörd-beş qəzet və jurnalla kifayətlənməsi bizi, əlbəttə,
kədərləndirirdi.

«Varlıq»,

«Yol»

]urnallarının,

«Keyxani

həvayi»də

Azərbaycan

türkcəsiylə çıxan səhifənin, «İslami Birlik» və «Füruği Azadi» qəzetlərinin öz oxucusu
olmasıyçün onların ibtidai, orta və ali məktəblərdə yetişməsiyçün ana dilində tədris də
olmalıdır. Dil hər bir mədəniyyətin təməlidir. Keçmişin mədəni irsinə, mənəvi dəyərlərinə,
sənət, ədəbiyyat sərvətlərinə qayğı - ilk növbədə dilə hörmət, dilin qorunması, yaşadılması
və inkişaf etməsidir.İranda yaşayan xalqların bir-biriylə qaynayıb-qarışması, bir-birinə
mehriban münasibəti - hər xalqın öz dilinə sevgisiylə, hörmətiylə bağlıdır. Tehranda,
Təbrizdə, Marağada, Ərdəbildə, başqa şəhərlərdə Azərbaycan dilini yaşadan, bu dildə
yazıb-yaradan neçə-neçə dəyərli insanlarla tanış olduq. Onların arasında yazıçılar, şairlər,
alimlər, jurnalistlər, müəllimlər, siyasi xadimlər vardı.
İranın rəhbəri, azərbaycanlı Ayətulla Xomeyni Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin bibisi
oğlu, Şəhriyar poeziyasının pərəstişkarıdır. İran inqilabının ildönümü - Dəhiyi Fəcr
bayramı münasibətiylə dünyanın bir çox ölkələrindən gəlmiş qonaqlarla bərabər, biz də
ağayi Xomeyninin qəbulunda olduq. Xarici işlər naziri ağayi Vilayəti, mədəniyyət və
İslami-irşad naziri ağayi Xatəmi isə yalnız bizi - dörd nəfər Azərbaycan nümayəndəsini ədəbiyyatşünas, tənqidçi Yaşar Qarayevi, şərqşünas professor Rüstəm Əliyevi, onun həyat
yoldaşı ədəbiyyatçı Ruqiyyə Qəmbər qızını və məni qəbul etdilər, ətraflı söhbətlərimiz
oldu. Şəbüstərdə Şeyx Mahmud Şəbüstərinin, Marağada Əhvədinin məzarlarını ziyarət
etdik. Tufarqan (Azərşəhr) yaxınlığındakı qədim qəbiristanlıqda Aşıq Abbasın qəbrini
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axtardıq.

Marağada

hülakü

dövrünün

memarlıq

abidələriylə,

Nəsirəddin

Tusi

observatoriyasının qalıqlarıyla tanış olduq, şeir gecəsində çıxış etdik, Təbrizdə ustad
Şəhriyarın da dəfn olunduğu möhtəşəm Şairlər məqbərəsinin qonaqlar dəftərinə ürək
sözlərimizi yazdıq. Tehranda Şəhriyarın qardaşı Xoşkinabi Bakı Televiziyonunda «Heydər
babaya salam» tamaşasını seyr etdiyini (rejissor Vaqif Həsənovun qoyduğu tamaşanı)
söylədi. Təbrizdə ustadın evinə getdik, oğlu Hadi bizi mehribanlıqla qarşıladı, gəlini böyük
şairin son günlərində ona şəfqət bacısı kimi xidmət etdiyindən və Şəhriyarın vəsiyyətindən
söz açdı. Son nəfəsində, ölüm ayağında ustad Azərbaycan türkcəsini qorumağı, sevməyi,
yaşatmağı vəsiyyət edib. Hadinin, gəlinin səslərini, bu son dərəcə qiymətli şəhadəti lentə
yazdıq. Ümumiyyətlə, Tehranda, Təbrizdə, başqa şəhərlərdə görüşdüyümüz onlarla adamın
səslərini lentə yazdıq, qələm sahiblərinin şeirlərini, məqalələrini, kitablarını, şəkillərini
aldıq. Dost kimi görüşdük, yoldaş kimi mübahisələr etdik, qardaş kimi ayrıldıq.
Mübahisələrimiz ən çox əlifba məsələsi üstündə idi. Demək olar ki, bütün
görüşdüklərimiz latın əlifbasına deyil, ərəb əlifbasına (onlar islami əlifba deyirlər)
keçməyimizi arzulayırdılar. Bunun qeyri-real olduğunu izah etməyə çalışırdıq, onu da qeyd
etdik ki, məktəblərimizdə əski əlifba da öyrədilir, latın əlifbası isə (İranda bütun ziyalılar
latın əlifbasını sərbəst oxuyur) bizi bütün cənublu qardaşlarımızla da daha artıq
yaxınlaşdıracaq. Hərə öz fikrində qalırdı, amma o taylı qardaşlarımıza boyun olduq ki, hər
halda onların rəyini ictimaiyyətimizə çatdıracayıq. «Ədəbiyyat qəzeti»nin bu nömrəsində
dərc edilən iki yazı - körkəmli alim, qeyrətli ziyalı Cavad Heyyətin məqaləsi və şair
Sönməzin şeiri - verdiyimiz sözə əməl etdiyimizin sübutudur. Əlbəttə, bu yazıların çap
olunması ordakı fikirlərlə razılaşmağımız demək deyil. Keçmişimizdən üz çevirməməliyik,
amma bu günümüzü və xüsusən gələcəyimizi də düşünməliyik. «Cümhuri İslami»
qəzetində dərc olunmuş müsahibəmdə dediyim sözləri, burda da təkrar edirəm: «Biz
keçmişimizə də sədaqətli olmalıyıq, gələcəyimizə də...».
«Latın əlifbası sizi bizdən ayıracaq» fikrinə gəlincə isə, deyirdik ki, əgər 50 il
ərzində kirill əlifbası bizi bir-birimizdən ayıra bilməyibsə, latın əlifbası niyə ayırmalıdır.
Bəzən mübahisələr də qızışır: «Latına keçməkdənsə, elə kirilli saxlasanız yaxşı olar» fikri
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də səslənirdi. Bu fikrin içində isə latın əlifbasının bizi Türkiyə türkcəsiylə yaxınlaşdırıb
Cənubi Azərbaycandan uzaqlaşdıracağı ehtimalı və qorxusu vardı. «Onlar sizin əminiz
oğlu, biz qardaşınızıq» deyirdilər. «Doğrudur, - deyirdik, - amma biz həm əmioğlumuzla,
həm qardaşımızla mehriban olmaq istəyirik və istəyirik ki, əmioğlumuzla qardaşımız özləri
də bir-biriylə mehriban olsun».
İran səfərimizdən doğan müşahidələrim, mülahizə və qeydlərim çoxdur - imkan
tapıb onları səliqəyə salmaq, geniş bir yazıyla çıxış etmək istəyirəm. Hələlik isə bizə
göstərilən böyük diqqət, qayğı, qonaqsevərlik üçün dərin minnətdarlığımızı bildirmək, çox
maraqlı səfər haqqında ilk təəssüratımı, Təbrizi görməyimizin dünyaya sığmayan sevincini
oxucalarla bölüşmək istədim.
«Ədəbiyyat qəzet»nin bütünlüklə Gənubi Azərbaycana həsr olunmuş bu misilsiz
nömrəsi - Azərbaycanımızın mənəvi, mədəni, ədəbi bütövlüyünü göstərən, iki tay arasında
söz,sənət

körpülərini

möhkəmləndirən

mühüm

addım,son

dərəcə

əhəmiyyətli

təşəbbüsdür.Sərhədləri dövlətlər yaradır,mədəniyyət isə aradan götürür.Bu nömrənin
çıxması münasibətilə həm o taylı,həm bu taylı oxucuları ürəkdən təbrik edir və
salamlayıram. İnanıram ki,qəzetimizin bu nömrəsi ədəbi,ictimai fikir tariximizə,milli
vəhdət və birlik tariximizə düşəcək və orada həmişəlik qalacaqdır.
3 mart 1991
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DÖRD AY TÜRKİYƏDƏ
İstanbula bu il (1993-red.) fevral ayının 4-də gəldik. İstanbldakı Memar Sinan
Universitesinin dəvətilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən mühazirələr oxumağa başladım.
İyunun 7-də tələbələrimrimdən imtahan qəbul edib ilk təyyarəylə həmin ayın 10-da Bakıya
döndüm. Universitenin ədəbiyyat fakültəsində son kurs tələbələrinə dərs deyirdim.37
tələbəm vardı. Semestrin ortasınla - mart ayında yazılı yoxlamalar və iyunda yekun
imtahanı zamanı aldığım yazılı cavablar əsasında tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki,
tələbələrimin əksəriyyəti bu dörd ay ərzində Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında ərtaflı
məlumatlanlıb, mühazirələrimdən başqa verdiyim əlavə kitabları da mənimsəyiblər və indi
ədəbiyyatımız

haqqında

kifayət

qədər

geniş

təsəvvürə

malikdirlər.

Gizlətmək

istəmirəm,bundan qürur duyuram,çünki nəinki filoloji təhsil alan tələbələrin, ədəbiyyat
professorlarının, dosentlərinin belə Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında bilgiləri çox
azdır.Əlbəttə «Kitabi Dədəm Qorqud», «Koroğlu» kimi dastanları, Fizulini Türkiyə
ədəbiyyatı tarixinə daxil etdikləri üçün bilir, tanıyırlar, amma Nizami, Nəsimi, Sabir
haqqında

bildikləri

çox

az,

Vaqif,

Vidadi

haqqında

heç

yoxdur.

Cəlil

Məmmədquluzadlənin adını belə düzgün tələffüz edə bilmirlər, yəni eşitməyiblər.
Özlərini ədəbiyyat mütəxəssisi sayan və həm də Azərbaycana sevgilərini bəyan
edənlərə izah etməyə çalışırdım ki,Cəlil Məmmədquluzadənin(ələttə, eləcə də başqa
klassiklərimizin) yaradıcılığına bələd olmadan nə Azərbaycan milli xarakterini,nə
xalqımızın psixologiyasını,ruhunu, nə də dünənki və bügünkü problemlərimizi dərindən
bilmək, qavramaq,anlamaq mümkündür. Öz-özlüyündə yaradıcılığını öyrənməklə mənəvi
aləmini zənginləşdirmək məsələsindən başqa Azərbaycanı duymaq və tanımıaq üçün də
«Ölülər», «Anamın kitabı», «Danabaş kəndinin əhvalatları»n və «Məktəbi»ni, «Dəli
yağıncağı»nı dönə-dönə oxumaq lazımdır. Şeyx Nəsrullahların səfsəfələrinə və fırıldaq
vədlərinə inanmaq və xalqa açıq söz deyən Kefli İsgəndəri dinləməmək 80-90 il bundan
qabaq olduğu kimi bu gün də milli bəlamızdır. Bu gün Azərbaycan ictimai və siyasi fikrinə
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təsir göstərmək,onu öz cazibə dairəsinə çəkmək istəyən üç qüvvəni bilmək istəyiriksə
«Anamın kitabı»nı oxumayılıq.
Azərbaycan-erməni münasibətlərinin bütün çalarlarını, incəliklərini dərk etmək
istəyiriksə «Usta Zeynal»a və «Kamança»ya müraciət etməliyik.. Və bu gün eşitdiyimiz bir
çox

«müdrik kəlamları»,bir-birindən əcaib bəyanatları,bir-birindən qəribə fiikrləri,

müddəaları başa düşə bilmiriksə «Dəli yıcıncağı»ndakı görüb eşitdiklərindən çaş-baş
qalmış biçarə doktor Lalbuynuzun sualını təkrar etməliyik: -Kim dali? Nə isə… Mətləbdən
uzaqlaşdım.
Mənim Memar Sinan Universitesində,həmyerlimiz türkoloq Tofiq Məliklinin
İstanbul Universitesində Azərpbaycan ədəbiyyatına aid xüsusi kurslar keçməyimiz müasir
dövrdə ədəbiyyatımızı Türkiyədə Ali məktəb səviyyəsində tanıtmağın ilk təşəbbüslərindən
idi. (Başqa şəhərlərdə işləyən ədəbiyyat və dil mütəxəssislərimizi və vaxtilə rəhmətlik
Əhməd Cəfəroğlunun Azəri ədəbiyyatı haqda mühazirələr oxuduğunu nəzərdən
qaçırmıram,amma söhbət məhz bizim günlərdən və İstanbuldan gedir)
Dərs dediyim Memar Sinan Üniversitesindən başqa bir ali təhsil ocağının - Boğaziçi
Universitesinin dəvətiylə orda da görüş keçirdim və professor-müəllim heyətinə
ədəbiyyatımızdan,bugünki ictimai-siyasi problemdərimizdən danışdım.
Boğaziçi universitesində təhsil ingilis dilindədir. Böyük Tofiq Fikrətin şairanə evi və
məzarı olan məşhur Aşiyan da üniversitenin Bosfora açılan füsunkar mənzərəli parkının
içindədir.
Memar Sinan Universitesində mühazirələrimdən başqa videokassetlər vasitəsilə
Bakıdan gətirdiyim Azərbaycana aid bədii və sənədli filmləri də nümayiş etdirir,tarixi və
çoğrafi xəritələr vasitəsilə Azərbaycanın geopolitik durumunu,erməni təcavüzünün strateji
məqsədlərini,Qarabağın Azərbaycanın bağrındakı mövqeyini izah etməyə çalışırdım.
Üniversitedə keçirilən ənənəvi şeir gecələrində Türkiyə şairləriylə bərabər, bəlkə də ilk
dəfə olaraq Azərbaycan şairlərinin də şeirləri səsləndi - Sabirin,Əlibəy Hüseynzadənin
şeirlərini oxudum.
Universitedən kənarda da sənətimizi tanıtmağa və təbliğ etməyə çalışırdım.
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Martın 15-də İstanbul bələdiyyəsinmin məşhur «Qaraca» teatrında Türkiyə Yazarlar
Sindikasııyla Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə tədbiri - Azərbaycan gecəsi keçirdik.
«Çağdaş Azərbaycan külturu və sənətinə toplam baxış» adıyla keçirilən bu gecəyə
İstanbuldan ədəbi,elmi ictimaiüyətin,mətbuatın nümayəndələri, tələbələr,o sıradan
Türkiydə təhsil alan azerbaycanlı tələbələr da yığışmışdı. Gecədə iştirak etmək üçün
dəvətimizlə xüsusi olaraq Ankaradan gəlmiş Mədəniyyət naziri Fikri Sağlar giriş sözü
söylədi,Azəri ədəbiyyatının,sənətinin zəngin ənənələrindən,bir çox sahələrdə Azərbaycanın
Osmanlı dövrü mədəniyyətinə nisbətdə öncül olmasından danışdı.Türk musiqi aləminə
polifronik üslubu ilk olaraq Üzeyir Hacıbəylinin gətirdiyinri xüsusi vurğuladı.Nazirlən
sonra çıxış edən Türkiyə Yazarlar Sindikatının Başqanı(sədri) Oqtay Ağbal Qarabağ
faciəsindən həyacanla danışdı.Babalarının,dədələrinin şəhəri Şuşanın (Oqtay Ağbal
Qarabağ xanları Cavanşirlər nəslindəndir),öz gözüylə alınmaz qala kimi gördüyü Şuşanın
düşmən

ədinə

keçməsindən

ürək

ağrısıyla

söz

açdı.

Sonra

yazıçı

Temirtaş

Geyhun,professor Tofiq Məlikli və mən çıxış etdik.(Çıxışım bu kitabda verilir)Tofiq
Məlikli toplaşanlara çağdaş Azəri ədəbiyyatı haqqında ətraflı bilgilər verdi.Gecənin
konsertində Lütfiyar İmanov,Fıdan Qasımova Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini və
xalq mahnılarını ifa edərək böyük uğur qazandılar. Tofiq Məliklinin tələbələri Azərbaycan
ədəbiyyatından nümunələri öz çevirilərində səsləndirdilər.
Gecə haqqında Türkiyə televizionu məlumat verdi. «Hürriyyət»,«Cümhuriyyət» və
başqa qəzetlərdə, dərgilərdə yazılar dərc olundu.
Mədəniyyət naziri Fikri Sağlar Tofiq Məliklini,Lütfiyar İmanovu,Fidan Qasımovanı
və məni Ankaraya dəvət etdi.Martın 19-da Ankarada nazirlə iki saatlıq söhbət zamanı
ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi üçün gərəkən işləri müzakirə
etdik. Ədəbi əsərlərimizin qarşılıqlı çapı,konsertlər,rəsm sərgilər,film festivalları təşkil
etmək,Türkiyə televizionunda Azərbaycanın mədəni həyatına daha geniş yer verilməsi
haqqında konkret planlar razılaşdırıldı.Gələn il Fizulinin 500 illiyi ilə əlaqədar olaraq
Türkiyə hökumətinin də YUNESKO-ya müraciət edərək 94-cü ili Fizuli ili kimi təsdiq
etdirilməsi məsələsini qaldırdım.Dedim ki,Azərbaycanda Prezident Ə.Elçibəyin sədrliyi ilə
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Füzuli komitəsi yaradılıb. Türkiyədə də belə bir Komisyon yaransa və bu sahədə işbiriliyi
qursaq faydalı olar. Türkiydə Əhməl Cavadın 100 illiyinin qeyd olnmasını da təklif etdim
və təkliflərim müsbət qarşılandı. «Qobüstan» toplusunun bir nömrəsini bütünlüklə Türkiyə
mədəniyyətinə,Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyinin buraxdağı dərgilərdən birinin tam
nömrəsinin Azərbaycan məhdəniyyətinə həsr etmək barədə də razılaşdıq.
Nazirlə razılaşdığımız kimi mən «Min ilin yüz şairi» adlı Azəri şeir antologiyasını
tərtib etdim,latın əlifbasıyla makinada yazdım və Nazirliyə verdim.
Mart ayının 20 və 21-də İstanbulun Basın sarayında (Mətbuat sarayında) Türkiyə
Yazarlar Sindikasının 111 növbəti Qurultayı keçirildi.Yazarlar Sindikası Türkiyə
yazıçılarının ən nüfuzlu təşkilatıdır.Məşhur çağdaş yazıçıları birləşdirən Sindikanın 500dən artıq üzvü var. Sindika 1975-ci ildə qurulub. Onun ilk sədri Yaşar Kamal,sonra ,Əziz
Nesin,daha sonra Oqtay Ağbal olmuşdur.
Qurultayı Oqtay Ağbal açdı,sonra qurultay qonalarından üç nəfər çıxış elədi Mədəniyyət naziri Fikri Sağlar,Cümhuriyyət Xalq partiyasınıni sədri Dəniz Baykal və
mən( bu çıxışım da kitabda verilir)
Yazarlar Sindikası rəhbərlərinin verdiyi hesabatda görülən işlər sırasında Sindikanın
Azərbaycanla bağlı keçirdiyi üç tədbir xüsusi qeyd olunur: 1992-ci il martın 5-də
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Türkiyə təmsilçisi Tofiq Məliklinin təşəbbüsüylə Qarabağ
faciəsinə həsr olunmuş toplantı,1992-ci il mayın 4-də Anarın,Nəbi Xəzrinin və Tofiq
Məliklinin

iştirakıyla

keçirilmiş

və

Azərbaycan-Türkiyə

ədəbi

əlaqələrinin

genişləndirilməsinə həsr olunmuş toplantı, «Qaraca» teatrında keçirdiyimiz,yuxarıda
haqqında bəhs etdiyim tədbir.
İki günlük qaynar müzakirələrdən sonra Oqtay Ağbal yenidən Sindikanın sədri,
Temirtaş Ceyhun onun müavini seçildilər. Onu da qeyd edim ki,may ayına İstanbulda
Atatürk Kültür Mərkəzində Oqtay Ağbalın 70 illiyi böyük təntənəylə qeyd olundu və
hökümətin ona sağlığında heykəl ucaldılması haqqında qərarı açıqlandı.Yaşar Kamalın
heykəllərinin iki yerdə(o cümlədən İstanbulda) açılışı da may ayında oldu.
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Azərbaycanla bağlı keçirdiyimiz tədbirlərdən biri də İstanbulun Pendik deyilən
bölgəsində bələdiyyənin Mədəniyyət mərkəzində oldu. Bu Mərkəzin 600 yerlik böyük
salonü ağzınacan dolu idi.Gecəni Türkiyənin tanınmış şairi Ataol Bəhramoğlu açdı.(Əsli
Azərbaycanlı olan Ataol Azərbaycan yazıçılar Birliyinin əcnəbi üzvlərindəndir..Sonra mən
danışdım.Türkiyənin çox sevilən dram aktrisası Gülsən Tuncer Səməd Vurğunun
«Azərbaycan»

şeirini,sonra

isə

musiqi

nömrələri

arasında

Əhməd

Cavadın,Müşfiqin,Şəhriyarın, Nigar Rəfiəbəylinin və Rəsul Rzanın şeirlərini ilhamla ifa
etdi.Musiqi parçaları - Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və xalq mahnılarımız gözəl
müğənnilərimz Fidan Qasmovanın,Lütfiyar İmanovun, pianoçu Zöhrab Adıgözəlovun və
violançelçi Yuri Abdullayevin təfsirində səsləndi və gurulutlu alqışlarla qarşılandı. Foyedə
isə Türkiyədə işləyən rəssamımız Vəfa Əfəndizadənin əsərlərindən ibarət kiçik sərgi
nümayiş etdirilirdi.
Türkiydə

olduğum

müddətdə

alman

televizionuna,habelə

«Cümhuriyyət»,

«Hürriyəti» qəzetlərinə, «Varlıq» dərgisinə və adlarını unutuduğum bir neçə başqa dərgiyə
geniş musahibələr verdim.
Bu müddət ərzində iki dəfə Türkiyə sərhədələrindən çıxmalı da oldum.Asiya və
Afrika yazıçıları təşkilatının dəvətiylə fevral ayıvnda İstanbuldan Qahirəyə gəldim.
Bu toplantıya dəvət olunmuş Yusif Səmədoğlu da Bakıdan Qahirəyə gəlmişdi.Asiya
və Afrika xalqlarının Həmrəylik hərəkatının tanınmış xadimləri Murad Qaleb, Lütf əl
Xoli,Xamruş,bir sıra iş adamları, jurnalistlərlə görüşdük, çoxdan bəri Misirdə çalışan
dostlarımız İsrafil Vəkilov və xanımı Nigarın yardımıyla Qahirənin ictimai-siyasi
çevrələriylə təmasda olduq. Yusif Səmədoğlu Milli Məclisimizin Xarici İşlər
Komissiysaının sədri kimi Misir Parlamentində də söhbətlər apardı.
İkinci dəfə may ayının 27- Quzey Kipr Türk Respublikasında keçirilən xalqlararası
konfransa dəvət olunduğum üçün Kiprin Girnə şəhərinə getdim. «Türk Cümhuriyyətləri
arasında politik, ekonomik və kültür iş birliyi» adı altında keçirilən bu toplantıda çıxış
etdim(Çıxışım bu kitabda verilir)
1993
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DURNA YOLU
Böyük

sənətkarlar

yalnız

ömürləri

boyu,yaşadığı

illərdə

insanlara

yaxşılıq,xeyirxahlıq etmir. Dahilərin adı, irsi, xatirəsi, işığı ölümlərindən çox əsrlər sonra
da neçə-neçə nəsilləri isidir, qoruyur,onlara hayan olur, ən çətin vaxtlarda belə heç olmasa
bir neçə günlük,bir neçə saatlıq bəxtiyarlıq bəxş edir.
Füzuli belə sənətkarlardandır. Onun işığı uzaq ulduzların ziyası kimi illəri,yüzilləri
yarıb bizə çatır, tənhalıq, yalqızlıq səhralalarında həmdəmimiz, həmdərdimiz olur, bizi
harasa çağırır, harasa - daha ülvü, daha pak, daha rahat bir dünyaya aparır. İraq səfərinə
Füzüli işığında, Füzuli ruhunun sorağıyla çıxmışdıq. Bu tədbirin yüksək səviyyədə keçməsi
üçun İraq xalqına,İraq dövlətinə,nüfuzlu nümayəndə heyətimizin iştirakını təmin etdiyi
üçün Azərbaycan hökümətinə minnətdarıq. Amma ən böyük minnətdarlığımız Füzulinin
özünədir. İranın və İraqın çətin yorucu yollarıyla, fədakar sürücülərin idarə etdiyi nasaz
avtobuslarla çıxdığımız səfərlərdə, səhraların qızmarlarında, dağların dolamalarında,
təhlükəli keçidlərdə bizi qoruyan, qəlbliərimizi görüş intizarıyla döyündürən Füzuli ruhu,
Füzuli həsrəti idi. Bu məramla, bu arzuyla əfsanələr, nağıllar, min bir gecələr şəhəri
Bağdada gəlib çatdıq.
Füzuli ruhu bələdçimiz oldu - İslam dünyasının müqəddəs torpaqlarını Kərbalanı,Nəcəfi, Kufəni gördük,milyonlarla zəvvarın,biçarə Məmmədhəsən əmi kimi
minlərlə nakam insanların ümid,pənah,təsəlli tapınağı olan məzarları

- Həzrət

Əlinin,İmama Hüseynin,Həzrət Abbasın,şəhid imamların məzarlarını ziyarət etdik.
Qədim Babilin və Mədainin xərabələrini seyr etdik.Qayıdan baş Ərdəbildə Şeyx Səfi
məqbərəsində Şah İsmayılın qəbri üstündə böyük Xətayini,Təbrizdə Şairlər məqbərəsində
Şəhriyarı yad etdik.
Kərbalada Füzuli məzarı önündə ehtiramla baş əydik.
Uzun müddət Bakıda Füzulinin qəbri haqqında müxtəlif şayiələr gəzirdi. İndi yüzdən
artıq nümayəndənin tanıqlığı ilə, foto, kino və video kameraların təkzibolunmaz şəhadəti
ilə bu məzarın vəziyyəti haqqında tam həqiqəti bəyan edə bilərik. Füzuli İraqın qüdsal bir
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parçasında, İmam Hüseyn türbəsi kompleksinin girişində, sağ əldə,kiçik bir hücrədə dəfn
olunub. Qəbrin üstündə mərmər sinə daşı qoyulub,divardakı lövhədə şairin adı yazılıb.
Dorğrudur, məzarların üzərində möhtəşəm türbələr, sərdabələr ucaldılmış şairlər də
var.Amma mən nədənsə Füzulinin sadə qəbrini görəndə onun dahi əsrdaşı Şekspirin
London kilsəsində yerləşən sadə sinədaşını - tək bir sinədaşını - xatırladım.Dahiləri
məzarlar bəzəmir.Dahilər məzarları bəzəyir.
Sentyabrın 15-dən 25-nə qədər yüksək səviyyədə keçirilən Füzuli festivallarında
dahimizin İraq şari adlandırılması ilk öncə hamımızı bir qədər sarsıtdı. Amma onu da
düşünürük ki, bütün ömrünü İraqda yaşayıb-yaratmış, bürda dəfn olunmuş Füzuliylə İraqın
öz şairi kimi fəxr etməsi təbiidir. Əlbəttə, Füzuli xalis türkdü, ruhu, dili, təfəkkürü, sənət və
gözəllik anlayışları ilə türkdü. Ərəbcə, farsca gözəl əsərlər yaratsa da ədəbiyyat tarixinə
əsasən türk dilində yazdığı şah əsərlərlə daxild olub.Həm də bu dil Azəri türkcəsidir - Fuad
Köprülüdən üzü bəri görkəmli Türkiyə araşdırmaçıları bu həqiqəti elmə sədaqət və
nəcibliklə təsdiq edirlər.Elm bunu da təsdiq edir ki,heç bir şair Azərbaycan ədəbiyyatına
Füzuli qədər təsir göstərməyib.Odur ki, Bağdadda Füzulini «böyük İraq vətəndaşı,böyük
Azərbaycan şairi» adlandırdığımda bu ifadə hamı tərəfindən qəbul olundu.
Nümayəndə

heyətimizin

rəhbəri

yazıçı

Elçinin

açılışda,şairlərimizin

şeir

gecəsində,alimlərimizin elmi konfransda çıxışları,əlvan,rəngarəng konsert proqramımız
Füzuli bayramına toplaşanlar tərəfindən hərarətlə qarşılandı.
İraq

üç

il

bundan

qabaq

Azərbaycanın

müstəqilliyini

tanıyan

ilk

dövlətlərdəndir.Bakıda İraq səfəratxanası var və bildiyimə görə Bağdadda da yaxın
zamanlarda Azərbaycanın səfiri olacaq.Amma Azərbaycan - İraq əlaqələrinin tarixi illər
deyil,əsrlər,minilliklərlə ölçülür və beş yüz ildir ki,Məhəmməd Süleyman oğlu Füzuli
Azərbaycanın İraqda və İraqın Azərbaycanda səlahiyyətli və əbədi elçisidir.
Füzuli həm də İraqda yaşayan,özlərini türkman adlandırsalar da eynən bizim kimi
Azəri türkcəsində danışan milyondan artıq insanın fəxri,hamisi,güvənc yeridir.Kərkükə
gəldikdə dünyada küçələrini tərcümansız dolaşa bildiyimiz,adamlarıyla tərcüməsiz danışa
bildiyimiz daha bir doğma şəhərdə olmağımızın bəxtiyarlığını duyduq.Kərkükün min
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tamaşaçı tutan,ağzınacan dolu,iynə atsan yerə düşməyən salonunda artistlərimizin ifasında
Azəri musiqisi,Azəri sözü səsləndikcə bitib-tükənməyən alqışlar bu bəxtiyarlıq hissinin
qarşılıqlı olduğunu göstərirdi.
Böyük iftixar hissi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlük biletlərini İraq
türkmanlarının görkəmli alimi Ata Tərzibaşıya və Füzuli bayramını keçirmək üçün çox
işlər görmüş şair Əbdüllətif Bəndəroğluna təqdim etdik.
İraqa Füzuli səfərimiz bəzi köhnə həqiqətləri bir daha isbatladı: Sözə sərhəd yoxdur.
Sənət siyasətdən güclüdür,şeir tarixi də,zamanı da,məsafələri də yeməyə qadirdir.
Bu gün Azərbaycanımız da,İraq da çətin günlərini yaşayır. Azərbaycanın torpaqları
işğal olnub,gözəlimiz Şuşa əsirdir,qaçqınlarımız çöllərə-çadırlara səpələnib.İraq blokada,
özlərinin təbirincə «hasar» içindədir. Bakı-Bağdad birbaşa uçağı ilə qət edə biləcəyimiz iki
saatlıq yolu iki gecə-gündüz avtobuslarla getməli olduq.Təqvimlə yayın bitdiyi, payızın
girdiyi gün vətənə sarı yola çıxdıq.Payızı yollarda qarşıladıq.
Payızda durnalar Gənuba uçur. Əsrlər boyu Azərbaycan şairləri bu qədər uzaq və bu
qədər yaxın «Bağdad elinə» salamlarını, nişanələrini, ismarıcları

durna qatarlarıyla

yollayıblar. Durnalar nə blokada tanyır, nə embarqo, nə hasar, nə sərhəd. Azərbaycandan
qanadlanan durnalar yaralı Qarabağın üstündən uçur, min dəfə vəsf olunub, min dəfə
lənətlənmiş Arazın üstündən uçur, Xətayinin, Şəhriyarın məzarlarının üstündən uçur və
salamımızı,

sevgimizi,

ağrı-acımızı,

qürurumuzu,

sevincimizi,

dərdlərimizi,

şikayətlərimizi, ümidlərimizi və həsrətlərimizi Füzuliyə «əsiri-möhnəti Bağdad» olan ulu
həmdərdimizə yetirir.
Durna yolu - sənətin, sözün, şeirin də yoludur. Sərhədsiz əbədi bir yol. Füzuli yolu…
27 sentyabr 1994
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QARABAĞ FACİƏSİ
VƏ SİYASİ OLAYLAR
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Sinəsi qabarıq,
Nağıllardan gəlmiş
Qəhrəmandır
Şuşam mənim
Mərdiklə,gözəlliklə qoşam mənim
Sənin doğma torpağında
Neçələrin gözü qalıb
Vətən adlı doğma yurddan
Püşk olarmı?
Pay olarmı?
Yüz bir şəhər adı çəkim
Gözəllikdə
Biri sənə tay olarmı?
Tarix sənin torpağında,daşındadır,
Hər yan-yörən
hər dolayın, hər çığırın
Azərbaycan - Vətən dadır
Dost gözüylə sənə baxan
Hər kəs əziz qonağındır
Sənə əyri baxanları
Qəzəbinlə külə döndər
yaxıb yandır
Sən mətanət,mərd dostluğun
Səngərisən,qalasısan
Kim nə deyir,desin
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Sən beləsən,
Bu adla da qalasısan.
Rəsul Rza
«Qarabağ-baba yurdum» silsiləsindən.
Aprel 1980
ŞUŞA NİSGİLİ
Kirs dağından meh əsir,
Gəl sən vermə mehə sirr,
Təbiət əsir düşüb,
Külək - dustaq,meh - əsir.
Satıldı Şuşam,
Atıldı Şuşam.
Mən də bununla
Gərək barışam?!
Anar
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1987-ci il iyunun 18-də Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının plenumunda Anar bu
təşkilatın Birinci katibi seçilir. O, bu təşkilatın ilk pəhbəridir ki, Mərkəzi Komitənin
tövsiyyəsi ilə deyil,yazıçıların öz təşəbbüsləri və təklifləri ilə həmin vəzifəyə
seçilmişdir.Bu da şübhəsiz ölkədə yenidənqurma və aşkarlıq adyıla tanınan hərəkatla
şərtlənirdi. Anar bir ay sonra yazıçılar İttifaqının plenumunda məruzəylə çıxış edərək
təşkilatın işində,ümumiyyətlə ədəbi həyatda bir sıra yeniliklərin, dəyişikliklərin
aparılacığından danışdı,respublikanın ekoloji problemləri haqqında məsələ qaldırdı.
O dövrün rituallarına uyğun olaraq Anar Yazıçılar İttifaqının rəhbəri kimi əvvəlcə
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, 1989-cü ildə isə SSRİ Xalq deputatı ,SSRİ Ali
Sovetinin üzvü, habelə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin və Bakı
Komitəsinin üzvü seçildi.
1987-ci ilin payız aylarında Bakıya adı bədnam akademik A.Aqanbekyanın Parisdə
Qarabağın Ermənistana verilməsi haqqında çıxışı haqqında məlumat çatdı. Bununla da
uzun illər sürən və hələ də davam edən Qarabağ münaqişəsi başlandı.
O gündən etibarən Anarın bütün ictimai-siyasi fəaliyyəti əsasən Qarabağ
problemiylə bağlandı.
Azərbaycan Ali Sovetinin iclaslarında,Azərbaycan KP MK-nın toplantılarında, SSRİ
Xalq deputatlarının qurultaylarında, SSRİ Ali Sovetinin sessiyalarında, Qorbaçovla bir
neçə görüşdə Anar erməni təcavüzkarlarının niyyətləri barədə çıxışlar etmişdir.O, fərdi
şəkildə yaxud başqa deputatlarla birlikdə dəfələrlə Sovet rəhbərliyinə, şəxsən Qorbaçova
yazılı şəkildə müraciətlər etmiş,erməni iddəalarının və təcavüzünün qarşısını almağa
çağırmışdır.
Aqanbekyanın məlum çıxışına qarşı respubilkadan Qorbaçovun ünvanına ilk etiraz
məktubu- Anar tərəfinldən yazılmış və başqa yaşıçılarla birlikdə imzaladığı bu məktub
Yazıçılar Birliyindən göndərilmişdi.
1990-cı il Qara yanvar günlərində Anarın yazdığı «Musibət» adlı müraciəti SSRİ-nin
bütün Yazıçılar təşkilatlarına və SSRİ Xalq deputatlarının bir çoxuna göndərilmiş, rus
dilində «Çernıy ənvarğ» kitabında, habelə İranda və Fransada dərc edilmişdir.Moskva
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mətbuatında, «İzvestiə» qəzetində Xocalı faciəsi haqqınlda ilk yazı Azərbaycan
yazıçılarının bəyanatıdır.
Bu illər Anar xarici ölkələrdə çıxışlarında - Türkiyədə(Ankara,İzmir, İstanbul,
Kayseri və s. şəhərlərində), ABŞ-də(Vaşinqton və Baltimor şəhərlərində), Fransada
(Parisdə

və

Strasburqda),Almaniyada,

İsveçrədə

(Cenevrədə),

Kiyevdə,

Vülnüsda,Bişkekdə, İranda (Tehranda və Təbrizdə), Kiprdə, Moskvada və Leninqradda
(sonralar Peterburqda) daima Qarabağ problemini qaldırmış,bəzən tarixi, mədəni, bəzən
siyasi, coğrafi, iqsisadi, bəzənsə ekoloji aspektdə bu məsələlərdə Azərbaycanın ədalətli
mövqeyini açıqlamışdır.
Moskvanın «İzvestiə», «Literaturnaə qazeta», «Azerbaydcanskiy Konqress»
qəzetlərində, Türkiyənin bir çox mətbuat orqanlarında, İran, Avropa mətbuat səhifələrində
Bakı, Moskva, Türkiyə, İran Televiziya kanallarında dəfələrlə Qarabağ problemi haqqında
danışmışdır. Moskvanın Mərkəzi televiziyasıyla H.Borovikin «Poziüiə» verilişində çıxışı
ermənilərin sonsuz hiddətinə səbəb olmuşdur, Anarın Məmməd Əli Birandın «32-cü gün»
verilişində çıxışı Türkiyəyə Qarabağ məsələsini çatdıran ilk çıxışlardan idi.
Bir sıra Avropa ölkələri hökumətlərinin sponsorluğu ilə üç dildə -- alman,ingilis və
rus dillərində nəşr olunmuş «Qafqaz sülh axtarışlarında» adlı kitaba Anarın «Kamançanın
saflaşdırıcı fəryadı» adlı essesi də daxil edilmişdir. Essedə Qarabağın Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəi olduğundan, Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq
Qarabağa ən yüksək müxtariyyət statusu verilməsindən söz açılır. C.Məmmədquluzadənin
«Kamança» pyesini xatırladan müəllif iki xalq arasında ədavətin keçmişin işıqlı
xatirələriylə əvəz olunmasını, insani, humanist dəyərlərin kinə,nifrətə qalib gəlməsini
arzulayır.Avropa və rus ictimaiyyəti tərəfindən rəğbətlə qarşılanan,sonralar Moskvanın
«Drujba narodov» jurnalında da dərc olunan bu yazını,ermənilər həmişəki kimi mənfi
münasibətlə qarşıladılar.Moskva qəzetlərinin birində yazıya ən kobud şəkildə etirazını
bildirən erməni müəllif, hətta essedəki faktları da təhrif etməkdən çəkinmədi. Özü
uydurduğu qəddarlığı guya ki, «Kamança» pyesininə isnadən qələmə verdi. Daha əvvəl
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Perç Zeytunsyanın Azərbaycan yazıçısına qarşı təhqir və böhtanlarla dolu iri məqaləsinə
cavab yazdığı kimi Anar bu iyrənc iftiranı da ifşa etməyə məcbur oldu.
Yəqin ki,bütün bunlara görə erməni millətçiləri Anarı əsas düşmənlərindən biri
sayır, mətbuatlarında ona qarşı yazılar nəşr edir,Moskvaya,SSRİ Yazıçılar Birliyinə onun
cəzalandırılması haqqında müraciətlər edir, çox miqdarda söyüş və təhqir məktublarında
onu ölümlə hədələyirlər. Hətta mətbuatdan məlum olduğu kimi gizli terroçu təşkilatlar
bir neçə başqa ziyalımızla bir sırada Anarın da qətl olunması üçün onun adını qara
siyahılarına salırbar.
Bununla belə Anar heç bir yazısında, çıxışında erməni xalqını təhqir etməmiş,yalnız
ədalətin, Azərbaycanın qanuni haqqlarının qornuması,ərazi bütövlüyümüzün təmin
olunması yolunda,

əsassız tarixi iddiaların təkzib olunması uğrurnda fəaliyyət

göstərmişdir. Özü də bu məsələlərə ilk fəal müdaxiləsi

Qarabağ nünaqişəsindən və

Yazıçılar Birliinə rəhbər seçilməsindən hələ çox qabaqki vaxta, 1983-cü ilə təsadüf edir.
Həmin il Qaçax Nəbi haqqında Moskvaya yalan məlumatlar ünvanlamış Ayvazyan adlı
birisinə cavab olaraq Anar öz təşəbbüsüylə SovİKP MK-ya məktub göndərmişdir.
Bu kitabın həmin məktub da daxil edildiyi «Qarabağ faciəsi» bölümündə toplanmış
materiallar Anarın bu sahədəki fəaliyyətini ətraflı işıqlandırır. Amma burda bir məsəlyə də
toxunmağa ehtiyac var. Erməni millətçilərinin yalnız Anara deyil,onun bütün
nəslinə,əcdadlarını olan düşmən münasibəitinin uzun tarixi var.Anarın ana tərəfdən ulu
babası, el ağsaqqalı Ələkbər bəy Rəfibəyli erməni təxribatlarından və təcavüzündən
Azərbaycan türklərini qorumaq üçün yaradılan «Difai» partiyasının banilərindən biri və
sonralar onun fəxri sədri olub. (Nağı Şeyxzamanlının bu kitabda nəşr olunmuş
xatirələrindən müəyyən parçalar bu barədə məlumat verir). 1909 cu il yanvarın 16 da
rotmistr Astroyantsın Yelizavetpol qubernatoruna göndərdiyi məxfi məktubda deyilir:
«Difai» və «Mudafiə» adlı müsəlman partiyaları müsəlman əhalisindən qeyri-leqal şəkildə
toplanan ianələrin hesabına mövcuddur. Birinci partiyanın rəhbərləri Yelizavetpollu
Ələkbər bəy Rəfibəyov və Axund Molla Məhəmməd Pişnamazzadədir… Bu il yanvarın 4də Ələkbər bəy Rəfibəyovun evində axtarış aparılarkən rus dilində çap olunmuş
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nizamnamənin bir neçə nüsxəsi əldə edilib. Nişamnaməni raporta əlavə edirəm.
Müsəlmanların İran inqilabçılarına kömək etmələri barədə aşağıdakı məlumat var: Silah
gizli yolla Rusiyadan alınır və İrana, Səttərxanın dəstələrinə gönlərilir.Rotmistr
Astroryants.
Nigar xanımın atası, Cümhuriyyət hökumətinin ilk Səhiyyə naziri,sonralar isə
Gəncənin general-qubernatoru Xudadat bəy Rəfibəyli bolşeviklər hakimiyyətə gələndən
sonra Gəncə üsyanının təşkilatçısı kimi günahlandırılaraq erməni şahidlərin iştirakıyla,
erməni hakimlərin apardığı «məhkəmədə» ölümə məhkum edilir və güllələnir,yalnız 70
ildən sonra bəraət qazanır.
Sovet rejiminin mövcud olduğu illərin böyük

qismində Rəsul Rza da,Nigar

Rəfibəyli də daima təhlukəsizlik orqanlarının nəzarəti altında olublar,bu çox sonralar işıq
üzü görmüş sənədlərlə təsdiq olunur.Hətta Daxili İşlər Nazirinin müavini Xoren Qriqoryan
Mir Cəfər Bağırova ünvanladığı məktubda Nigar Rəfibəylinin və anası Cəvahir xanımın
sürgün olunmasını təklif etmişdi. Yalnız M.C. Bağırovun «Saxlansınlar» dərkənarı ilə bu
ağır cəzadan xilas ola biliblər.
Sual oluna bilər,bəs bununla bərabər dövlət Rəsul Rzaya bir çox məsul vəzifələr
etibar edirdi, o, ölkənin nüfuzlu fəxri adları və və mükafataları ilə təltif olunmuşdu.
Doğrudur, amma məgər həbs olunanlar, sürdün edilənlər, güllələnənlər arasında Dövlətin
ən yüksək mənsəblərində olan adamlar azmı idi yaxud hətta bir çox Siyasi Büro üzvlərinin
belə arvadları həbs olunmamışdımı?
Bu bir lotoreya idi, bu gün dövlət kimisə təltif edə, qabağa çəkə, qaldıra bilər,başqa
bir gün yerlə-yeksan edə bilərdi. Rəsul Rzaya qarşı kampaniyalarda isə yerli manqurtlarla
bərabər erməni yazıçıları çox fəal iştirak edirdilər. Onları ilk olaraq ən çox qəzəbləndirən
Rəsul Rzanın

1958-ci ildə Naxçıvanda Yazıçılar

İttifaqının Plenumunda məruzəsi

olmuşdu.O illər ermənilər növbəti dəfə Naxçıvanın Ermənistana qatılması məsələsini
qaldırırdılar və məhz buna görə də Rəsul Rzanın təşəbbüsü ilə Yazıçıların Plenumu məhz
Naxçıvanda keçirildi. Həmin Plenumda məruzəsində Rəsul Rza deyirdi: Naxçıvan Muxtar
Respublikası

Sovet Azərbaycanın sərhədləri qızıl xətlə cızılmış, azad torpaqlarında
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yerləşən qədim Azərbaycan yeridir. Biz fitnəkarlara azad xalqımızın gur səsi ilə deyirik:
Ağalar, sizin bu xain xəyallarınız heç bir zaman baş tutmayacaqdır. Doğma yurdumuzun
qədim bir parçası olan, xalqnımızın şanlı səhifəlrini bəzəmiş Naxçıvan Sovet
Azərbaycanının ayrılmaz bir hissəsidir.Onun hər qarış torpağı bizim üçün müqəddəsdir…
Yazıçı istər bu günlərdən yazsın, istər keçmişdən, hadisələri elə təsvir etməlidir ki,həyat
həqiqəti təhrif olunmasın. Yazıçı mənsub olduğu xalqın məziyyətlərini tərənnüm edərkən
başqa xalqlara,xüsusilə,qapıbir qonşu olduğu xalqlara etinasız yanaşa bilməz. Odur ki, əgər
bir yazıçı keçmişdən yazarkən mənsub olduğu xalqı hamıdan üstün qoyub,başqa xalqlara
«vəhşi», «qaniçən», «satqın», «qorxaq» damğası vurursa, bu xalqa ziyandan başqa bir şey
verməz.»
Naxçıvanda Yazıçılar İttifaqını Plenumunda «Yeni Yaradıcılıq qələbələrinə doğru»
məruzəsindən. Rəsul Rza. Əsərləri 5-ci cild,2002.
Rəsul Rzanın Qarabağa həsr olunmuş silsilə şeirləri, Babəki satan Sumbatı nəzərdə
tutaraq «sumbatlar bu gün də var» misraları,azərbaycanlılara qanlı divan tutan Androniki
damğalaması da şübhəsiz,ermənilərin qəzəbinə səbəb olurdu. Erməni yazıçısı Sero
Xanzadyan Babəkin şəxsiyyəti və Rəsul Rzanın «Babək» şeiri haqqında Moskvaya,Sov
İKP MK-ya məktublar göndərərək Rəsul Rzanın Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı almasına
qəti etiraz edirdi. O,Babəki «quldur», «canı», «qaniçən», «uşaq əti yeyən» adlandırır,Rəsul
Rzanın Sumbat ibn Səhl haqqında yazdıqlarına «xunveybin ifadəsi» deyirdi,Azərbaycan
şairini Lenin milli siyasətinin əleyhinə getməkdə suçlayırdı.
Beləliklə, göründüyü kimi Anara qarşı «erməni nifrətinin» dərin ailəvi kökləri də
varmış.

Tərtibçilər
Sov.İKP MK TƏBLİĞAT ŞÖBƏSİNƏ «Azərbaycanfilm» kinostudiyasının bədii
şurasının üzvü və Azərbaycan kinematoqrafçılar İttitfaqı kinodramaturgiya seksiyasının
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sədri kimi mən elmlər namizədi, SovİKP üzvü S.Ayvazyanın SovİKP MK-nın təbliğat
şöbəsinə Qaçaq Nəbiyə həsr olunmuş film haqqında məktubunun surətiylə tanış oldum.
S.Ayvazyanın məktubu o qədər ikrahedicidir ki, mənim bir kommunist, yazıçı və
kinematoqrafçı kimi borcum - Sov.İKP MK-nın eyni şöbəsinə müraciət etməkdir.Mən mat
qalımşam ki,məktuba Sov.İKP üzvü və elmlər namizədi kimi imza atmış adam qonşu
xalqın tarixi şəxsiyyətinə bu cür çirkab ata bilər. Qaçaq Nəbi bizim xalqın iftixarıdır və
uşaq yaşından,məktəb illərindən onun adı hər kəsə bir qəhrəman adı kimi bəllidir.Real
tarixi şəxsiyyət olan Qaçaq Nəbini xalqımız öz himayədarı və arxası kimi poetikləşdirmiş,
bədii obraza çevirmişdir, onun haqqında dastan və nəğmələr qoşmuşdur.
Belə

bir

qəhramanı

S.Ayvazyan

vicdansızcasına

quldur,başkəsən,

qəddar

adlandıraraq yalnız onu deyil,ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını təhqir edir,çünki
S.Ayvazyana qalsa Azəbaycan xalqı məhz quldura və başkəsənə dastan və qəhrəmanlıq
mahnıları həsr edə bilərdi.Əslinə qalsa S.Ayvazyanın Azərbaycan xalqına munasibəti də,
yumşaq desək qəribədir. Onun fikrincə belə bir xalq ümumiyyətlə yoxdur.Qafqazın bütün
xalqlarının adlarını sadalayarkən Azərbaycanlıların adını belə çəkməmək yalnız tarixa
qarşı deyil,SSRİ Konstitusiyasına qarşı da təxribatdır.
S.Ayvazyanın məktubu bir də ona görə təhlükəlidir ki, örnək ola bilər -- bir xalqın
nümayəndəsi öz subyektiv, məhdud milli maraqlarından çıxış edərək başqa bir xalqın
tarixinə, ədəbiyyatına, folkloruna əl uzada bilər.
S.Ayvazyanın Azərbaycan xalqının tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsini ləkələmək cəhdi
sovet adamlarının beynəlmiləlçi ruhda tərbiyəsinə ziyan vura, keçmişin mütərəqqi irsinə
hörmətlə yanaşmağa xələl gətirə bilər.
ANAR
Yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi,
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı
2 iyul 1983
(5 səhifəlik məktub ixtisarla verilir)
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P.S. Qarabağ konflikti başlanmasından bir neçə il qabaq Suren Ayvazyan adlı bir
nəfər SovİKP MK-ya studiyamızda haqqında film çəkilən Qaçaq Nəbinin adına hədyanlar
yazmışdı.Bunu eşidən kimi mən də S.Ayvazyanın əlində dəstəvuz etdiyi yalançı faktlar
barədə Sov.İKP MK-ya məktub yolladım.Üstündən bir az ötəndən sonra o zaman bizim
MK-da işləyən rəhmətlik Qəşəm Aslanov məni dəvət etdi və dedi ki, sənin məktubun
Sov.İKP MK-ya çatıb, ona münasibət yaxşıdır. Qaçaq Nəbi haqqında film ekranlara
buraxılıcaq. Qəşəm bu sözləri də əlavə etdi: «Ancaq unutma ki, Sov.İKP MK-nın səınin
məktubun ünvanlanan şöbəsində on altı erməni işləyir. Onlar bunu nə vaxtsa sənin yadına
salacaqlar». Qəşəmin sözü düz çıxdı.
(Anar. «Gecə düşüncələri»ndən.Əsərləri 3- cü cild)
ANARIN SEVİNC TELMANQIZIYLA
«YENİ MÜSAVAT» QƏZETİNDƏ
DƏRC OLUNMUŞ MÜSAHİBƏSİNDƏN
-Sizinlə bağlı maraqlı məqamlardan biri də bütün siyasi hakimiyyətlərin dövründə
AYB sədri kimi qəbul olunmağınızdır. Yəni, həm Ə.Vəzirov, həm A.Mütəllibov, həm
Ə.Elçibəy, həm də N.Əliyev, İ.Əliyev sizi həm yazıçı, həm də AYB sədri kimi dəstəkləyib.
Bütün prezidentlərlə ortaq məxrəcə gələ bilməyinizin sirri nədədir?
-Rəhmətlik Kamran Bağırovu unutdunuz. Mən məhz onun vaxtında Yazıçılar
İttifaqının (onda belə adlanırdı) Birinci katibi seçilmişəm. Sualınıza gəldikdə isə əvvəla
məni yalnız ölkəmizə pəhbərlik edən şəxslər deyil, Azərbaycanda və dünyanın bir sıra
ölkələrində yüz minlərlə oxucum da yazıçı kimi qəbul edir. Heç bir rəhbərlə ortaq məxrəcə
gəlmək niyyətim olmayıb. Mənə hörmətlə yanaşanlara mən də hörmət etmişəm. Vəzifə
başında olanda razılaşmadığım məsələləri üzlərinə demişəm, vəzifədən gedəndən sonra isə
heç birinin dalınca danışmamışam. Mənə həvalə olunan bütün işlərdə - istər Yazıçılar
Birliyi olsun, istər Milli Məclisin Mədəniyyət komissiyası - vicdanla işləməyə və əlimdən
gələni etməyə çalışmışam. «Sirr» -budur.
“Yeni Müsavat” qəzeti
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SÖZARDI. SİYASƏT SƏHNƏSİNƏ TAMAŞAÇI BAXIŞI
Yüxarıda verilən müsahibə kitaba daxil edilərkən onu yenidən gözdən keçirdim.
Xatirimdə qalan bəzi əlavələr etməyə ehtiyac duydum.
Əlbəttə, jurnalistiin verdiyi tikanlı sual onun təmsil etdiyi qəzetin mənə
münasibətindən irəli gəlir. Amma hər halda mən bu jurnalist xanıma minnətdaram ki, bu
sualı bədxahlarımın tez-tez möhtəkirlik etdiyi bir məsələyə aydınlıq gətirməyim üçün
mənə fürsət verir.
İlk öncə onu demək istəyirəm ki,hakimiyyət və ziyalılar problemi bəzilərinin
düşündüüü kimi o qədər də bəsit məsələ deyil. Çox vaxt hakimiyyətin ziyalılara daha artıq
ehtiyacı olur, nəinki ziyalıların hakimiyyətə. Bir mitinqdə “ziyalılar belə etməldidir,elə
etməlidir» çağrışlarına cavab olaraq dedim ki, mən indiyə qədər heç vaxt «yuxarıların»
göstərişiylə hərəkət etmədiyim kimi,indi də «aşağıların» tələbləriylə hərəkət etmək fikrində
deyiləm. Məni müxtəlif iqtidarlar dövründə tutduğum vəzifədə qaldığıma görə qınayanlara
anlatmaq istəyirəm ki(əgər doğrudan da anlamaq istəyirlərsə) əgər hər hansı hakimyyətin
dövrundə mən məhz onun siyasəi xəttiylə hərəkət etsəydim, sonra onun yerinə gələn, tək
əks siyasi mövqedə duran iqtidarın vaxtında qalıb işləyə bilməzdim. Və yenə də növbəti
hakimiyyət dəyişikliyi vaxtında da öz müstəqilliyimi qoruyub saxlaya bilməsəydim
növbəti hökümətin asisinə çevrilərdim. Yəqin ki,həmişə öz sabit mövqeyimdə dayandığım
üçün, özümün düşündüyüm,inandığım kimi,doğru bildiyim kimi hərəkət etdiyim üçün
bütün iqtidarlar mənimlə hesablaşıblar.
Artıq yetmiş yaşı keçmiş ömrüm boyu nə qədər müxtəlif recimlərin,hakimiyyətlərin,
rəhbərlərin şahidi olmuşam.
İndi bu barədə fikirləşəndə və yada salanda görürəm ki, İmam Mustafayev, Vəli
Axundovdan uzü bəri Azərbaycana rəhbərlik etmiş Birinci şəxslərin hamısı ilə şəxsən tanış
idim, bəziləriylə az, bəziləriylə çox ünsiyyətdə olmuşam. Hörmətli İmam Mustafayevin,
hörmətli Vəli Axundovun rəhbərliyi dövründə mən hələ çox gənc idim, ədəbiyyat aləminə
yeni-yeni qədəm basırdım. Odur ki, ictimai anlamda onlarla təmaslarım olmayıb. Buna
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görə də onların mənim ədəbi və ictimai taleyimdə rolları olduğunu deyə bilmərəm.
(Vurğulayıram ki, bu sözlər yalnız mənə aiddir, onların respubilkanın həyatında
oynadıqları əhəmiyyətli rol - danılmazdır). Sonralar şəxsi planda hər ikisiylə görüşlərim,
xoş söhbətlərim olub.
Şəxsən mənim ədəbi-ictimai taleyimdə - ən böyük və əvəzsiz rolu olan rəhbər,
şübhəsiz Heydər Əliyevdir. Onun məni və redaktoru olduğum «Qobustan»ı qorumasından
bu kitaba daxil olan başqa mətnlərdə, eləcə də «Unudulmaz görüşlər» adlı iri kitabımda
ətraflı yazmışam,burada təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Bircə onu demək istəyirəm ki, bu
məsələlər əsasən 70-ci illərə, yəni H.Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın Birinci katibi
olduğu dövrə aiddir. Sonralar müstəqillik dövründə H.Əliyev bir neçə çıxışında sovet
illərində ona məndən, «Qobustan»dan nə qədər şeytançılıq edildiyindən, danoslar
verildiyindən danışdı.Müstəqillik dövründə isə artıq mən ona Yazıçılar Birliyinin sədri
kimi müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlər edirdim və bu müraciətlərin hamısı müsbət
qarşılanır, operativ həll olunurdu. (Yazıçılar Birliyinin

və onun ədəbi orqanlarının

büdcəyə götürülməsi, Türk dünyası Yazıçılarının Üçüncü qurultayının Bakıda keçirilməsi,
Dədə Qorqud yubileyinin dünya miqyasında bayram edilməsi və s.) Bütün bunlara görə
elementar nəcabət və nəzakət qanunlarına görə mən Yazıçılar Birliyi adından, şəxsən öz
adımdan Prezidentə minnətdarlığımı bildirəndə bəzi ağzıgöyçəklər bunu hansısa təmənna
naminə etdiyimi

yazırdılar. Cılız təfəkkürlı xırda adam olduqlarına görə bü yaxşı

münasibətlərimizi guya mənim dövlətdən nə isə ummağımla bağlayırdılar. Süddən yanıq
olanlar kimi,fəxri adlardan, mükafatlardan yanıq olanlar da var. Mükafat, fəxri ad tamarzısı
olmasaydılar bu məsələni hər yazılarında hallandırmazdılar. Başqalarının malik olduqları
imtiyazları umduqları və ala bilmədiklərinə görə hamının,hər kəsin bu ölçülərlə, bu
meyyarlarla davrandıqlarını düşünürlər. Doğrudan da hərə öz arşınıyla ölçür. Hərçənd ki
mən, Heydər Əliyevin özünün də iştirak etdiyi toplantılarda bir neçə dəfə fəxri adların
(Xalq yazıçısı, Xalq şairi,Xalq artisti) ləğv olunmasını təklif etmişdim. Məgər mənim
günahımdır ki,ədəbiyyat,sənət sahəsində gördüyüm az-çox işlər dövlət tərəfindən, daha
konkret desəm şəxsən Heydər Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Məhz onun MK341

nın Birinci Katibi olduğu vaxt mən Əməkdar incəsənət xadimi adına və Respubikanın
Dövlət mükafatına layiq görülmüşəm. Müstəqillik dövründə məhz Prezident Heydər
Əliyev mənə Xalq yazıçısı adını və nasirlərdən birinci olaraq ölkəmizin ən yüksək ordeni
olan İstiqlal ordenini təqdim edib. Məhz onun təşəbbüsü və təklifiylə mənə Millət vəkili
kimi müstəqil Azərbaycanın ilk Milli Məclisini açmaq və aparmaq şəfəri nəsib olub.
Bu yaxınlarda bir müsahibim: - bu qədər Fəxri adınız, mükafatlarınız var,daha nə
istəyirsiniz?- deyə soruşdu.
-Heç nə istəmirəm-dedim - bütün bu adları, mükafatları mənə Heydər ƏIiiyev
verib.Təki onun verdiklərini almasınlar,ayrı bir şey istəmirəm -dedim.
«Yeni Müsavat» qəzetinin müxbiriylə söhbətimdə mənə hörmət edən rəhbər işçilərə
mən də hörmətlə yanaşmışam sözlərini də əbəs demirəm. Əlbəttə, mənim Heydər Əliyevə
munasibətim yalnız onun mənə xoş münasibətyilə bağlı deyil, bü böyük insanın
Azərbaycan tarixinin həlledici məqamlarında oynadığı rolla, özəlliklə 1993-cü ilin həyatölüm sınaqlarında ölkəmizi xilas etməsiylə əlaqədardır. Amma «Yeni Müsavat»dakı
söhbətimdə razılaşmadığım məqamlar barədə dediyim sözlərim də başqa rəhbərlərin
olduğu kimi H.Əliyevin hakimiyyəti dövrünə də aiddir. Konstitutsiyada dilimizin adının
dəyişdirilməsi məsələsinə etiraz etmişəm, bu barədə yalnız toplantılarda deyil,mətbuatda
da çıxış etmişəm.Fəxri adların verilməsinin əleyhinə olmuşam və bu da mətbuatda əks
olunub.Ali məktəblərdən böyük xadimlərimizin,xüsusiylə də Konservatoriyadan Üzeyir
bəyin adının götürülməsinə mənfi münasibətimi bildirmişəm.
Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik edən adamlarla da ünsiyyətdə
olmuşam və təkrar edirəm, mənə hörmətlə yanaşanlara hörmətlə yanaşmışam. Amma
şəxsiyyətlərinin miqyasına görə, siyasi dünyagörüşlərinin üfüq genişliyinə görə, tarixilik
duyğusu və iradə baxımından onların heç birini Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə müqayisə
etmək olmaz.
Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik edən Kamran Bağırova - çox abırlı
və təmiz adam kimi hörmət bəsləyirdim, onun da mənə münasibəti yaxşı idi.1987-ci il
iyunun

18-i

Yazıçılar

İttifaqının

rəhbəri

seçildiyim

gün

heç

yadımdan
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çıxmaz.Yenidənqurma və aşkarlığın elə bir dövrü idi ki,partiya artıq Yaradıcılıq
təşkilatlarının işinə nə açıq,nə gizli şəkildə qarışa bilirdi.Mən də Partya göstərişi ilə deyil,
yazıçıların öz təşəbbüsüylə yekdilliklə İttifaqın Birinci katibi seçildim.Bu təklifi ilk olaraq
Əkrəm Əylisli irəli sürdü,İsi Məlikzadə, Tofiq Bayram, İsa İsmayılzaldə, İsmayıl Şıxlı
müdafiə etdi. (Mərhumların hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm) Seçiləndən sonra məni
Mərkəzi Komitəyə Kamran Bağırovun yanına çağırdılar. Onun dediyi sözləri də heç vaxt
unutmaram: -Biz çox istəyirdik ki,sən seçiləsən - dedi - amma bilirsən də qarışa bilməzdik.
Bütün gecəni yatmamışam ki,görəsən Plenum necə keçəcək,istədiyimiz alındığı üçün çox
şadam.
Kamran Bağırov çox çətin bir dövrdə Azərbaycana rəhbərlik etməli oldu.Qarabağ
məsələsi təzə-təzə körüklənməyə başlamışdı,Sumqayıt hadisələri baş vermişdi.Daha əvvəl
Moskva

altdan-altdan Heydər Əliyevə qarşı təxribatlara başlamışdı və Azərbaycanda

İkinci katib işləyən şəxs də buradan Moskvaya onlara lazım olan məlumatları çatdırırdı.
Mənə elə gəlir ki,şəxsən Kamran Bağırov Heydər Əliyevə etibarlı

insan

idi,yadımdadır Heydər Əliyevin Moskvaya, yüksək vəzifəyə getməsindən əvvəl keçirilən
Plenumda (onun Birinci katib vəzifəsindən azad edilməsi məsələsi müzakirə olunurdu)
Kamran Bağırov çıxış edən zaman ağladı.Amma o çətin dövrdə Azərbaycanda Heydər
Əliyev yolunu,Heydər Əliyev siyasətini davam etdirməyə təəssüf ki, K.Bağırovun gücü
çatmadı ya imkanı olmadı. O vaxt K.Bağırorvun verdiyi bir bəyanat da zənnimcə düz
deyildi. O dedi ki,mən Azərbaycan Respublikasının Partiya pəhbəriyəm, bütün
Azərbaycanlıların rəhbəri deyiləm.Ermənilər var gücləriylə xaricdəki diasporalarına
arxalandığı

bir

məqamda

Azərbaycan

rəhbərinin

ölkə

dışındakı

soydaşlarının

problemlərindən faktiki olaraq imtina etməsi yaxşı qarşılanmadı. Rusyada, Qərbdə o
vaxtlar mütəşəkkil olmayan Azərbaycan diasporası bir yana dursun, Gürcüstandakı, ən
vacibi isə Ermənimstandakı soydaşlarımıza Azərbaycanın sahib çıxmaması onların acı
taleyində müəyyən rol oynadı.
Kamran Bağırovdan sonra Moskva Respublika Partiya təşkilatına Əbdürrəhman
Vəzirov

rəhbər göndərdi. Onu əvvəlcədən tanıyırdım,normal münasibətlərimiz vardı,
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Moskvada ya xarici ölkələrdə işlədiyi zaman hər bayramda mənə təbriklər göndərərdi,
Mərkəzi mətbuatda çıxan yazılarım haqqında fikrini ifadə edən məktublar yollayardı,mən
də onlara cavab verərdim. Hindistanda Kəlküttada Sovet konsulu işlədiyi zaman yolum o
ölkəyə düşdü. Bir neçə gün bərabər olduq. Bir yerdə Şantineketona, Taqorun malikanəsi və
Universiteti olan şəhərə getdik. Yol boyu söhbətlərimizdə Moskva siyasi elitasının bəzi
məqamlarından məni agah edirdi, məsələn ilk dəfə ondan Brejnevin kürəkəni Çurbanovun
adını eşitdim və onun, arvadı Qalinayla bərabər sürdükləri eyş-işrətli həyat haqqında çox
şeyi bildim.Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxt Vəzirov Heydər Əliyev haqqınla çox
böyük ehtiramla danışırdı və onun diplomatik işə keçməsində H.Əliyevin xeyirxahlığını
minnətdarlıqla xatırlayırdı.
Bakıda MK- nın Birinci katibi seçiləndən üç-dörd gün sonra mənə evə zəng elədi.
Xoş-beşdən sonra: -Necə bilirsən Qarabağ məsələsini həll elə biləcəyik? - deyə soruşdu,
mən cavab verməyə macal tapmamış özü: -Mütləq həll edəcəyik --dedi. Sonra birdən: sizə qonaq gəlmək istəyirəm-dedi. Ev şəraitim belə yüksək vəzifəli qonağı qəbul etmək
üçün uyğun olmadığı üçün çaşıb qaldım, amma məlum oldu ki, Yazıçılar İttifaqına qonaq
gəlmək istəyirmiş,-buyurun gəlin-dedim.- Amma bir xahişim var, o biri yaradıcılıq
təşkilatlarının rəhbərlərini də dəvət elə - hamıyla bir yerdə görüşək.
Elə də etdim,təyin olunduğu vaxt Vəzirov gəldi,bir-bir hamıyla görüşdü və mənim iş
masamın yanında, otağın bu başında əyləşdi. Bunu ona görə qeyd edirəm ki,otağın o biri
başında Bəstəkarlar İttifaqının sədri rəhmətlik Tofiq Quliyev əyləşmişdi. Vəzirovun ilk
suallarındant biri: Siz, yaradıcılıq təşkilatlarının başçıları, hansınız son vaxtlar
Komsomolda(yəni komsomolun Mərkəzi komitəsində) olmusunuz?
Hamı mat-mat bir-birinə baxırdı.Tofiq Quliyev: -Mən keçən həftə ora getmişdim dedi.Vəzirov otağın bu başından durub az qala qaça-qaça Tofiq Quliyevə tərəf atıldı və
onun üzündən öpdü.
Bu görüş çoxlarının yadında qaldı və yeni rəhbərin bir qədər ekssentrik davranışı
haqqında cürbəcür rəylərin yaranmasına səbəb oldu. Bəzən lətifəyə oxşayan bu davranışlar,
ifadələr və sözlər haqqında danışmaq istəmirəm. Hərçənd ki,özüm də belə hərəkətlərin
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şahidi olmuşam.Bunları görənlər, eşidənlər az deyil,ən azı Televiziya ekranlarında Ali
Sovetin iclasını göstərən kadrlar -unudulmazdır. Rəhmətlik Nəcəf Nəcəfovu tribunadan
uzaqlaşdırmaq istəyən Birinci katibin nəticəsiz səyləri, köməyə Etibar Məmmədovu
çağırması və Etibarın da gəlib: İstefa e…- deməsini mən sonralar televiziya ekranında
görməkdən öncə,canlı ifada Ali Sovetin binasında müşahidə etmişdim.
Vəzirov Azərbaycana özünün nisbətən yaşlı vaxtında rəhbər təyin olunmuşdu,amma
elə bil o komsomol

dövrünün davranışlarından hələ də uzaqlaşmamışdı.İnsaf naminə

deməliyəm ki, demokrat təbiətli adam idi. Hər bir rəyi dinləməyə hazır idi,amma özü
bildiyi kimi, daha doğrusu, Moskvanın dediyi kimi hərəkət edirdi.Qorbaçova sidq ürəklə
inanırdı. Komsomol katibi olduğu dövrlərdən Qorbaçovla da, Şevarnadzeylə də
münaisbətləri vardı,amma

xoş

həmin adamların(o vaxt Şeverdnadze SSRİ-nin Xarici İşlər

Naziri idi) Qarabağ məsələsində Azərbaycanın haqq işinə tərəfdar durmasına heç bir təsir
göstərmirdi.
Haçan zəng eləsəm məni dərhal qəbul edirdi, -«ancaq on dəqiqə vaxtım var» deyib,
azı qırx dəqiqə özü danışırdı. Odur ki,bir dəfə gələndə- xahiş edirəm mənə on dəqiqə təmiz
vaxt ayırasınız - dedim - Necə yəni təmiz vaxt? - Yəni on dəqiqə yalnız mən danışacam,
çünki bir çox vacib problemlərimiz var.
Bir dəfə Vəzirovun dəvətiylə hətta Büronun iclasında da iştirak etmişdim.
Yadımdadır Büroda Sumqayıt məsələsindən söz düşmüşdü,təklif etdim ki, bu şəhərdə ən
çox qətl törədən,(yəni erməniləri öldürən) Qriqoryanın adı mətbuata verilsin.Ona qədər bu
adı rəsmən çəkmirdilər.Vəzirov razılaşdı və ilk dəfə bu caninin adı mətbuatda səsləndi.
(Haşiyə. O vaxt biz Qriqoryanın bu hadisələrin iştirakçısı olduğunu eşitmişdik.İndi,
Sumqayıtdakı hadisələrlə bağlı məhkəmə prosesində İttihamçı kimi çıxış edən Aslan
İsmayılovun bu yaxınlarda çıxmış «Sumqayıt» kitabında təkzib olunmaz faktlar, sənədlər
və şahidliklərlə Eduard Qriqoryanın hadisələrin sadəcə iştirakçısı yox, cinayətkar dəstənin
başçısı, təşkilatçısı və erməni ünvanlarına yönəldici olması təsdiq olunur).
Son onilliklər ərzində Vəzirov Azərbaycandan çox uzaqlarda, Moskvada,konsul
kimi Hindistanda, səfir kimi Nepalda, Pakistanda yüksək diplomatik vəzifələrdə işləmişdı,
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odur ki,Azərbaycan cəmiyyətinin əhval-ruhiyyəsindən,özəlliklə o dövrldə xalqın
hisslərindən, ovqatından az xəbəri vardı, bu da bəzən elə hərəkətlər etməsinə,elə
sözlər,ifadələr işlətməsinə səbəb olurdu ki, bunlar anekdotlara çevrilirdi.
Vəzirovun ciddi problemlərindən biri Azərbaycan dilində çətin danışması idi.Gərgin
məqamların birində: - Mütləq televiziyayla xalqa müraciət etməlisiniz-dedik.
-Azərbaycanca danışmaq mənə çətindir-dedi.-Mətni biz yazarıq, siz ancaq məşq edib
kağızdan oxuyun - dedik.
Yan otağa keçib Cəmil Əlibəyovla birlikdə bir mətn yazdıq,Vəzirov bunu bir neçə
dəfə oxuyub məşq edəndən sonra birlikdə Televiziyaya getlik. Dedim ki, Vəzirov bəzi
məqamlarda sanki uşaq kimi davranırdı. Televiziyada sədrin otağından anasına zəng edib:
-Mama, televizora bax - dedi- indi mən çıxış edəcəm.
Studiyaya keçdi. Biz çöldən çıxışını dinləyirdik. Azərbaycan dilində təxminən bəzi
indiki nazirlərimiz danışan kimi danışırdı.
Çıxışdan sonra xüsusi telefonla Meydana zəng elədi. Çıxışı meydana transliyasiya
edilirmiş. Telefonun dəstəyini qoyub məmnunluqla: - Çıxışımı meydana toplaşanlar
alqışlarla qarşılayıblar - dedi.
Evimiz Meydanın düz arxasında idi. Evə gələndə yoldaşım dedi ki, Vəzirovun səsi
meydana yayıldıqca adamlar onu fitə basırdı.
Deməli, Vəzirovun bir bədbəxtçiliyi də ətrafındakı adamların ona yalan söyləmələri
idi, xoşuna gələcək yalanları deyib, əsl həqiqəti gizlədirdilər.
Gəlişlərimdən birində «İzvestiya» qəzetinə yazdığı məqalənin

verstkasını mənə

göstərdi - oxu -dedi.
Məqalə o vaxtkı siyasətin ümumi sözlərlə ifadəsindən ibarət idi, amma bir yerində
neqativ şəkildə Heydər Əliyevin və Kamran Bağırovun adlarını çəkmişdi. Buna etiraz
etdim: - hər ikisi indi vazifədə deyil - dedim - Moskva mətbuatında onları təzədən tənqid
etməyin nə mənası var? Razılaşdı, - Yaxşı, o cümləni poz -dedi - Yox, özünüz pozsanız
yaxşıdır- dedim və doğrudan da mənim yanımda o cümləni pozdu, sonra qəzetdə də
məqalə o cümləsiz çıxdı.
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Azərbaycanda vəzifə tutandan sonra belə hesab edirdi ki, H.Əliyev ozü olmasa da,
bəzi tərəfdarları onu, yəni Vəzitrovu işləməyə qoymurlar. O biri tərəfdən də Xalq
cəbhəsiylə dil tapmaq istəmirdi, - Hamsı SRU-nun adamlarıdır-deyirdi, - onları yaxşı
tanıyıram,
Axır ki,onu inandırmağı bacardım ki, Xalq hərəkatının rəhbərləriylə görüşsün. Onu
da deyim ki, belə bir görüşü (əlbəttə, Vəzirovsuz) daha əvvəl Yazıçılar İttifaqında təşkil
etmişdik, Mən, rəhmətlik Tofiq İsmayılov, rəhmətlik Aydın Məmmədov, akademik Midhət
Abbasov, İsa Qəmbərov (o vaxt familyası belə idi), Hikmət Hacızadə, Tofiq Qasımov iş
otağımda toplaşdıq. Respublikanın vəziyyəti haqqında fikir mübadiləsi ediridik. Həm Xalq
cəbhəsinin nümayəndələri, həm də mən o vaxt təzə-təzə dəb düşən bir üsula əl atmışdıq:
söhbəti maqnitofon lentinə yazırdıq. Məndə o lent durur və bu yaxınlarda ona qulaq
asarkən özümü
məqsədlərinin

gülməkdən saxlaya

yalnız

SSRİ-nin

bilmirdim. Xalq cəbhəsinin nümayəndələri

demokratikləşməsi,

sosializmin

təkmilləşdirilməsi

olduğunu deyir,yəni sonrakı radikal çıxışlarıyla heç cür bir araya gəlməyən sözlər,fikirlər
söyləyirdilər.Nə isə… Vəzirovla görüşlərini təşkil edə bildim,görüşə Əbülfəz bəy və Yusif
Səmədoğlu gəlməmişdilər, Nəcəf Nəcəfov, İsa, Etibar, Tofiq Qasımov iştirak edirdi.
Vəzirov mənə deyirdi ki, onları yaxşı tanıyır, indi isə onları bəlkə də ilk dəfə gördüyü
üçün məndən soruşurdu: - o kimdir, bəs bu kimdir?
Nə isə bu görüşün də iqtidar-müxalifat dialoqunun yaranmasında rolu olmadı.
Məndən də narazıydı ki, onun qarşısında həmişə Xalq cəbhəsinin mənafeini müdafiə
edirdim.
-Onların arxasında

kim durur? -deyə soruşurdu.- Xalq deyə cavab verirdim.

Moskvada deputatlıq müddətimizdə də Vəzirovla ən çox mübahisələrimiz məhz muxalifətə
münasibətilə bağlı idi,- İngiltərədə muxalifəti necə adlandırırlar? -deyə xəbər alırdım. Nədi, mənə politprosvet dərsi keçirsən? -Yox, xəbər alıram,yaxşı mən deyim: Ülyahəzrət
kraliçanın müxalifatı.Yəni hər kralın ya kraliçanın, Prezident ya Baş nazirin, bizim
quruluşda isə hər Birinci katibin öz muxalifəti olmalıdır, onunla işləməli,dil tapmalıdır.
Görürsünüz,Suren Arutyunyan (Ermənistanın Vəzirovla eyni vaxtda təyin olunmuş Birinci
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katibi) necə deyir… - -Sən bu…senzurasız bir ifadə işlətdi, -mənə niyə misal çəkirsən? Çünki o hər zaman deyir:- mən tamamilə partiya xəttini keçirmək istəyirəm,amma
müxalifətım bunları tələb edir,onların isə xalq arasında böyük nufüzu var.Biz də
muxalifətın xalq arasında doğrudan da böyük nufuzundan istifadə edib Moskva qarşısında
bir çox problemlərimizi daha kəskin,daha artıq qətiyyətlə qaldıra bilərik.
Elə bil mənimlə razılaşırdı,amma yenə əvvəlki kimi hərəkət edirdi.Çünki yalnız
Moskvayla,həm də Mosvanın üzdə də olsa mütürəqqi görünən və bizim Xalq cəbhəsiylə
əlaqələri olan dairələrylə deyil,ən konservativ çevrələriylə, bütün demokrtik hərəkata
düşmən kəsilmiş çevrələrlə məsləhətləşirdi,ən çox da hansı çevrəyə,hansı dairəyə mənsub
olduğu bilinməyən,ikili oyun oynayan Qorbaçovun yalan vədlərinə inanırdı.
Obyektivlik naminə onu da deməliyəm ki,deputatlığımız zamanı ondan Yazıçılar
üçün əlavə on mənzil ala bildim.Özü də söhbət edə-edə Kremldən Köhnə Meydana(Starı
Ploşada) SovİKP MK binasına piyada gedərkən həmin kağıza elə küçədəcə qol çəkdirdim.
Təkrar edirəm,şəxsən mənə münasibəti çox yaxşı idi və mən indi ,o vəzifədən
uzaqlaşandan sonra o vaxt,vəzifədə olanda üzünə dediyim şeyləri burda yenidən
yazıramsa bu «yıxılana balta çalmaq»- kimi qavranılmamalıdır. Sadəcə olaraq məqsəd
yalnız gördüklərimi, bildiklərimi, yadımda qalanları bütün təfərrüatıyla əks etdirməkdir.
Qəribə cəhətləri vardı Əbdürrəhman Xəliloviçin. Moskvada deputatlığımızın ilk
aylarında tənəffüs zamanı foyedə mənə bir nəfəri göstərib:
-Bilirsən bu kimdir?-deyə soruşdu. - -Yox-dedim -Şahnəzərov,Qorbaçovun köməkçisi, əsl kommunist, interna-sionalist bir şəxsdir.
Mən dinmədim,O vaxt Şahnəzərov haqqında bir şey bilmirdim.Beş altı aydan sonra
yenə də foyedə Şahnəzərovu mənə göstərib: -Bilirsən kimdir-deyə xəbər aldı. --Bilirəm -dedim - Şahnəzərov,Qorbaçovun köməkçisi.
Vəzirov:-bəli-dedi -ən qəddar millətçi,daşnak,qatı düşmənimiz.
Fasilə zamanı onunla bir yerdə nahar etmək üçün yuxarı mərtəbəyə, aşxanaya
qalxmaq,daha doğrusu gedib çatmaq mümkün deyildi,addım başı kiminləsə görüşür,
öpüşür, söhbətləşirdi- salam Vasya, salam Petya, salam Vanya - sonra izah eirdi - bu filan
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nazirdir,bu filan obkomun katibidir, bu filan komitənin sədridir.Və beləliklə tənəffüs vaxtı
qurtarırdı, iclas salonuna qayıdırdıq. Düşünürdüm ki, başqa, daha sakit bir vaxtda Vəzirov
bəlkə də müəyyən bir iniziabati işdə belə geniş şəxsi əlaqələrindən istifadə edərək
Respublika üçün faydalı işlər görə bilərdi,Amma tale(daha doğrusu Qorbaçov) onu elə bir
vaxtda Azərbaycana rəhbər göndərmişdi ki,o çətin tarixi vəzifənin öhdəsinrlən gəlmək
üçün tamam başqa keyfiyyətlər tələb olunurdu.Əlbəttə,Azərbaycana düşmən deyildi,amma
Azərbaycanın ağrılı problemlərinə sırf Qorbaçovun gözləriylə baxırdı,kor-koranə
Qorbaçova inanırdı. Özü danışırdı ki,Raisa Maksimovna : -Rəhman, Siz həmişə Mixail
Sergeyeviçlə olmalısınız-demişdi.Vəzirov isə: -Əlbəttə, axıracan- cavabını vermişdi..İnsan
kimi Vəzirov Qorbaçovdan daha sadədil,inanan adam idi. Qorbaçovun məkrli siyasətini isə
bəlkə də çox gec başa düşdü.Bəlkə də heç indiyə qədər də tam dərk etməyib.Amma yüksək
rütbəli Moskva partiya və dövlət məmurlarına kifayət qədər tənqidi baxışları da vardı.
Son dəfə onunla telefonla danışdım.Artıq Qara yanvar hadisələri baş vermişdi,o,
dediyi kimi huşunu itirmiş bir vəziyyətdə Moskvaya qaçırılmışdı.Məzuniyyətdən sonra Ali
Sovetin Sessiyası başlanmışdı,biz, Azərbaycan deputatları Qara Yanvar faciəsinin bütün
təfərrüatlarını auditoriya çatlırmağa çalışırldıq,günahkarların cəzalanldırılmasını tələb
edirdik.Bir axşam «Moskva» mehmanxanasındakı otağıma zəng olundu. Əvvəd səsi
tanımadım,-Tanımazsan da - dedi və bu an tanıdım. - -Xoş gördük, Rəhman Xəliloviçdedim- necəsiniz?
Xoş-beşdən sonra o sessiyanın işiylə maraqlandı,yanvar günlərində Bakıdan demək
olar ki,huşsuz halda çıxarıldığını danışdı. Mən bir başa sual verdim: -Siz qoşunların Bakıya
girməsi haqqında muraciət etmisiniz,ya ən azı buna razılıq vermisiniz? - deyə xəbər
aldım.Qəti şəkildə: -yox-dedi. Onda sabah Ali Sovetə gəlin,çıxış edin və bunu deyin. Görürsünüz neçə ildən sonra belə Patiaşvilini Gürüstana qoşun dəvət etməsinə görə
suçlayırlar,əgər

bunu

etməmisinizsə,açıq

deməlisiniz.

--

Yox-dedi-

-

bunu

etməmişəm,amma indi bunu deməyin vaxtı deyil,həm də hələ düzəlməmişəm,səhhətim
imkan vermir.
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Beləliklə gəlmədi və bununla da tarixilik duyumunun güclü olmadığı bir daha sübut
edildi...
Eyni çətin vəziyyətdə Ayaz Mütəllibov da işləməli oldu və yenə də müdrikliyininmi
deyim,siyasi

iradəsininmi deyim,mustəqil düşüncəsininmi deyim

- yetərsizliyi qəti

hərəkət etməsinə əngəl oldu.Bəzən deyirlər ki, Mütəllibov xalqa qarşı zorakılıq tətbiq
etməklə vəzifədə qala bilərdi.Mən buna inanmıram,həm mülayim xasiyyətli şəxs olan
Mütəllibovun zor tətbiq etməsinə,həm - əgər bunu etsəydi belə- bu vasitəylə hakimiyyətdə
qalmasına…Olsa-olsa bəlkə bir - iki ay,ya hətta bir-iki həftə aqoniyanı uzada bilərdi,amma
tarixdə qanlı bir imiclə qalardı.Mütəllibov zahirən yaraşıqlı kişi idi və yaxşı geyinibkeçinməyi həm sevir,həm də bununla qürurlanırdı.Amma kef-damaq vaxtı deyildi və belə
amansız məqamlarda şarmla, impozantlıqla vəziyyətdən çıxmaq, «mən Respublika liderləri
arasında iki bortlu kostyumu ilk dəfə geyinənəm» - deməklə problemləri həll etmək
mümkün deyildi.Mütəllibov siyasi xadim olmaqdan artıq istehsalatçı idi,odur ki,sovet
inzibati rəhbərlik sisteminin yetişdirmiş olduğu və bu sistemə alışmış adam kimi ölkədəki
demokrtik reformaları da sidq-ürəklə qəbul edə bilimirdi. Özü avtoritar rejim yarada
bilməsə də,belə bir recimin tərəfdarı idi,bu baxımdan Qorbaçova müəyyən antipatiya
bəsləyirdi və bunu bir-iki söhbətimiz zamanı hiss etmişdim.Odur ki,heç də təsadüfi deyil,
QKÇP hakimiyyəti bir günlük ələ keçirdiyi zaman İranda olan Mütəllibov onlara təbrik
teleqrammı vurmuşdu.Bir gündə hər şey dəyişdi və bir neçə nəfər ziyalıyla Bakıda
Mütəllibovun qəbuluna getdiyimiz zaman onu xeyli pərişan gördük Mən təklif elədim ki,
Moskvaya

başsağlığı teleqramı göndərsin,qiyam zamanı həlak olmuş üç gəncin

ölümündən üzüldüyünü yazsın və xatırlatsın ki,daha böyük miqyasda belə bir dərdlə biz də
1990-cı ilin yanvarında üzləşmişik.Mütəllibov deyəsən belə məzmunlu bir teleqram
göndərməklə razılaşldı, katibi çağırdı.Ona belə bir teleqram göndərməyi tapşıranda o: artıq teleqram göndərmişik-dedi. --Nə teleqram? - Moskvada demokratiyanın zəfər
çalmasını alqışlayan teleqram.
Quruyub qaldıq.İki gün əvvəl demokratiyanın yıxılmasını təbrik edən adamın
adından indi Demokratiyanın zəfərini alqışlayan teleqram göndərilirdi.Çox- vaxt rəhbərləri
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pis vəziyyətə qoyan elə ətraflarında olan adamlardır. O iki bir-birinə zidd teleqramdan
sonra Azərbayan Prezidentinə və dolayısıyla Azərbaycanın özünə münasibət necə ola
bilərdi? Ermənilər bundan dərhal istifadə etdilər. Zori Balayan növbəti dəfə Azərbaycana
qarşı fitnəkarlıq törədərək Mütəllibovun ünvanına nalayiq sözlər deyəndə, SSRİ Xalq
deputatlarının İkinci Qurultayında kürsüdən ona cavab verməli,Azərbaycan Prezidentini
müdafiə etməli oldum..
Mütəllibovun hələ MK-nın Birinci katibi olduğu zaman aramızda kiçik münaqişə
olmuşdu.Mən Azərbaycan Kommunist partiyasının qurultayında çıxış elərkən Xalq
cəbhəsiylə dialoq qurmağa çağırmışdım.(Bu çıxışım da kitabda var) Bu Mətllibovun
xoşuna

gəlməmişdi

və

adımı

çəkmədən

ziyalıların

ikili

oyun

oynamasını

qınamışdı.Azərbaycan Kommunist Partiyasının tarixinlə bəlkə də ilk dəfə olaraq Birinci
katibin sözünün üstündən söz deyilirdi -söz alıb: -ziyalılarla bu tonda danışmaq olmaz dedim- ziyalıların öz mövqeyi var və bu mövqe heç də mütləq iqtidarın ya müxalifatın
mövqeyiylə üst -üstə düşməməlidir.
Amma insaf naminə onu da deməliyəm ki,Mütəllimov bu çıxışımdan sonra dolayı
yolla olsa da məndən heç vaxt hayıf çıxmaq təşəbbüsündə bulunmadı.
Bu prinsipə ömrüm boyu sadiq olmuşam və ömrüm boyu da hər iki tərəfdən çox
vaxt anlışılmazlıqla qarşılaşmışam.
Mütəllibovla bağlı söhbəti son bir epizodla tamamlamaq istəyirəm.H.Əliyev
insafsızcasına bütün vəzifələrindən uzaqlaşdırılandan sonra Moskvada ona telefon etdim.Bakıya gəlmək istəyirəm-dedi və bu məsələdə ona kömək etməyimi xahiş etdi.
Bakıya gələn kimi Rüstəm İbrahimbəvoyla danışdıq, Mütəllibovun qəbuluna getdik Heydər Əliyevə qarşı ciddi hücumlar təşkil olunur-dedik-hətta bəziləri onun məsuliyyətə
cəlb olunmasına cəhd edirlər. Azərbaycan onu qorumalıdır.Heydər Əliyevi deputat
seçmək,ömrünün ixtiyar çağını rahat yaşaması üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Mütəllibov bizimlə razılaşdı,amma birdən ona xas olmayan bir tərzdə yumruğunu
masaya vurub:-ancaq respubilkanın bir sahibi olmalıdır-dedi-əgər bura qayıdandan sonra
siyasətə qarışmaq istəsə ,buna imkan verilməyəcək.
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-Onun xeyli yaşı var,özü də ağır xəstəlik keçirib,siyasət haqqında heç düşünmür də -dedik.
O vaxt mən doğrudan da elə fikirləşirdim ki,Heydər Əliyev bir daha siyasət aləminə
qayıtmayacaq.
Nə isə, Mütəllibov

razılıq verəndən sonra onun yanından rahat ayrıldıq.Sonra

kimsə,necəsə onun fikrini dəyişdirdi, H.Əliyevin nəinki deputat seçilməsinə,hətta
Azərbaycana qayıtmasına belə mane olmağa çalışdı.
Və bununla da Ayaz Mütəllibov Heydər Əliyevin deyil,öz gələcək taleyini həll etmiş
oldu.
Sürətlə cərəyan edən hadisələr nəticəsində Mütəllibov vəzifəsimi tərk etməli
oldu.Xalq Cəbhəsi-Müsavat tandemi iqtidara gəldi,o vaxt zarafatla deyirdik ki, pleyboylar
hakimiyyətini plebeylər hakimiyyəti əvəz etdi.
Yeni Prezident seçkilərinə qədər Azərbaycana qısa mülddət ərzində Ali Sovetin
sədri İsa Qəmbər rəhbərlik etdi. Elə o zaman onu Yazıçılar Birliyinə dəvət etdim.
Məqsədim bağlanmaq təhlükəsi qarşısında olan ədəbi jurnallırımıza və «Ədəbiyyat
qəzeti»nə maddi dəstək almaq idi..İsaya dedim: - «ədəbi jurnallar,qəzet çıxmasa ədəbiyyat
da olmayacaq,ədəbiyyat olmasa dilimiz

təhlükə qarşısında qalacaq,dil isə müstəqil

dövlətini əsas şərtlərindəndir,odur ki Dövlət nəşrlərimizə maddi dəstək verməlidir»
İsa Qəmbər bu dəlillərimə çox qəribə cavab verdi:
-Anar müəllim, bəyəm Füzulinin vaxtında jurnallar nəşr olunurdu.
Bu arqument o qədər gözlənilməz və əcaib idi ki,əvvəl-əvvəl nə deyəcəyimi
bilmədim,lakin sonra: -Amma Füzulinin vaxtında sultanlar Mersedesdə gəzmirdilər-dedimsən bura mersedesdə gəlmisən..
Nə isə, jurnallarımızı və qəzetimizi o illərdə böyük çətinliklər bahasına saxlaya
bildik və onlar yalnız

Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə gələndən sonra büdcəyə

salındı.Sonra da deyirlər ki,yazıçılar niyə H.Əliyevi dəstəkləyir?
Mədəniyyət,ədəbiyyat sahəsində Heydər Əliyev yolunu davam etdirən İlham Əliyev
də bütün təkliflərimizə

diqqətlə

yanaşır. Hələ 2003-cü ildə

Prezident seçgiləri
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ərəfəsində ziyalılarla görüşündə mən çıxış etdim və latın qrafikasıyla kitabların nəşr
olunması məsələsini qalırdım.İ.Əliyev çıxışında Prezident seçilərsə mütləq bu məsələni
həll edəcəyini vəd etdi və doğrudan da Prezident seçiləndən az sonra bu barədə sərəncam
imzaladı.
Prezidentliyi dövründə bir neçə məsələ - o cümlədən Yazıçılar Birliyi binasının
əsaslı təmiri,yaşlı və gənc yazıçılara təqaüdlər ayrılması,Yazıçıların yaradıcılıq evinin
bərpa olunmasıyla bağlı ona müraciət etdim.Hər üç məsələ müsbət həll olundu.Binamız
gözəl şəkildə təmir olunub tamamilə yeniləşdi.Təmirdən sonra İlham Əliyev Birliyə gəlib
bizi təbrik etdi. 50 yaşlı yazıçıya və 20 gəncə hər il təqaüdlər verilir,Yaradıcılıq evinin
tikilməsi üçün Dəvəçidə yer ayrılııb.
2009-cu ildə Yazıçılar Birliyinin 75 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunmasıyla
bağlı da Prezidentə müraciət etdim və o bu barədə sərəncam imzaladı,yubileyin layiqincə
keçirilməsi üçün lazımı tədbirlər nəzərdə tutuldu.
P.S.Azərbaycanın ikinci Prezidenti Əbülfəz Elçibəy haqqında burda yazmıram,çünki
ona həsr etdiyim ayrıca yazı elə bi kitabda dərc olunur.
Sonda bir də onu demək istəyirəm ki, ziyalılarla hesablaşan, ziyalıları eşidən siyasi
xadim - istər iqtidarda olsun, istər müxalifətdə, uduzmur, udur.
Siyasət o qədər ciddi işdir ki,onu tək bir siyasətçilərin öhdəsinə buraxmaq olmaz
Anar, müsahibəsindən
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MEYDAN
«XX1 İYİRMİ BİRİNCİ».
Gənclik dərgisinin suallarına Anarın cavabları
Sual: Sizə görə meydanın ən unudulmaz günü?
Cavab: Mən 1988-ci ilin fevralında indiki Azadlıq meydanında başlanan,sonra da
eyni gündə indiki Prezident Aparatı binası qarşısında davam edən mitinqlərin hər ikisində
çıxış etmişəm. Dəqiq tarixi yadımda olmasa da bu günü unudulmaz sayıram,çünki Sovet
rejimi illərində ilk dəfə məhz bu gün xalq

yuxarılardan təşkil edilmiş bir toplantıda

deyil,öz iradəsiylə,öz təşəbbüsüylə, Qarabağa erməni iddialarına və Topxana meşəsindəki
erməni özbaşınalığına etiraz səsini ucaltmaq üçün bir araya gəlmişdi. Bu bəlkə də
Meydanın ən təmiz,saf günüydü,çünki xalqın təbii özünüifadəsini,səmimi axınını öz
maraqları üçün və öz istədikləri məcrasına yönəldən qüvvələr hələ arada yoxdu,hələ
məsələyə girişməmişdilər. Sonralar daha izdahamlı,daha gərgin,daha çoşqun mitinqlər də
oldu,yeddi-səkkiz dəfə mən də bu mitinqlərdə iştirak və çıxış etdim,amma mənim üçün ən
önəmlisi məhz bu ilk mitinq günüdür.O gün - xalqın siyasi,ictimai,milli şüurunun tamamilə
yeni müstəviyə qalxmasının başlanğıcı idi.
Sual: Meydanın ən kədərli günü
Cavab: Meydanın ən kədərli günü 90-cı ilin yanvarında şəhidlərirn dəfn günü idi.
Sual: Meydanda ən parlaq çıxış:Sizin və ya başqa bir liderin...
Cavab:Meydanda parlaq,ağıllı,məntiqli çıxışlar da olurdu,boş haray-qışqırıqdan
ibarət faydasız,bəzən hətta fitnəkar və zərərli çıxışlar da.Konkret çıxışları müqayisə edə
bilmərəm.Çünki əvvəla mitinqlərin çoxunda iştirak etməmişəm -- bu zaman SSRİ Xalq
deputatı kimi daha çox Moskvada olurdum. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək istəyirəm
ki,Meydanda bəzi düşünülməmiş(yaxud da müəyyən məqsədlər üçün çox yaxşı
düşünülümüş) çıxışlarla bizim deputat korpusunun işini gözdən salmaq,bizə əsassız iradlar
tutmaqla deputatlarımızın fəaliyyətini inkar etmək təşəbbüsləri də olurdu.O vaxt ən çətin
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şəraitdə Azərbaycan həqiqətlərini ölkə ictimaiyyətinə çatdırmaq,biganə,bəzən də düşmən
münasibət bəsləyən auditoriyada Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etmək asan məsələ
deyildi,bir çox deputatlarımız bunu ləyaqətlə edirdilər və onlardan üçü - Tofiq
İsmayılov,Vəli Məmmədov,Vaqif Cəfərov - meydan natiqlərindən fərqli olaraq şəhid
oldu.Şair demişkən «Nələr etmədik bu vətən üçün,kimisi canın fəda etdi,kimisi nitq
söylədi»
Sual: Taleyinizdə meydanın rolu?
Cavab: Bu suala əsasən cavab verdim.Onu əlavə edə bilərəm ki,Meydan hərəkatı
bütün büdrəmələrinə,sapıntılarına,təsadüfü, yaxud qərəzli,məkrli qüvvələrin təxribatına
baxmayaraq,küll halında xalqın milli şüurunun oyanmasında, yetkinləşməsində, danılmaz
müsbət əhəmiyyəti olan parlaq ictimai-siyasi hadisə idi.Və şübhəsiz bu hadisənin
hamımızın taleyinə, dünyagörüşünə, davranış və düşüncə yönünə böyük təsiri oldu.
Sual: 19-20 yanvar gecəsi Siz harada idiniz və o günü necə xatırlayırsınız?
Yanvarın 22-si, Şəhidlərirn dəfni, meydan...o gün yadınızda necə qalıb?
Cavab: 1990-cı il 15-16 yanvardan başlayan,19-20-də ən dəhşətli məqamına çatan
və 22-də şəhidlərin dəfni ilə tamamlanan günləri ömrümün ən ağır sarsıntılarından biri
kimi xatırlayıram. 19 yanvar gecəsi evimdə idim,yanvarın 20-də səhər erkən rəhmətlik
Yusif Səmədoğlu,İsa Qəmbər(İsa həmin gecəni Yusifgildə keçirmişdi) və Hikmət
Hacızadə ilə bir maşında indiki Prezident aparatının binasının qarşısına getdik və mən
mitinqdə çıxış etdim,dinc əhaliyə divan tutan sovet qoşunlarını və onlara bu əmri verən
ölkə rəhbərliyini lənətlədim. Mitinqdə etiraz əlaməti olaraq deputat mandatımdan imtina
etdiyimi də söylədim. Sonralar Yusif Səməloğlunun, Ziya Bünyadovun, Bəxtiyar
Vahabzadənin, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin, İmam Musta-fayevin, Tofiq
Bağırovun və bir neçə başqa ağsaqqalın öyüdü, tövsiyyəsi ilə deputat fəaliyyətmi davam
etdirdim və Moskvaya gedib Ali Sovetin sessiyasında bir gündə bir neçə dəfə çıxış edərək
Bakıda

törədilmiş

cinayəti

deputatlara

çatdırmağa

çalışdım.

Bir

neçə

başqa

deputatlarımızla birlikdə Qorbaçovla və SSRİ-nin o dövrdəki başqa rəhbərləriylə görüşərək
xalqımızın haqdı qəzəbini onlara bütün kəsginliyiyilə çatdırdıq.
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Qara yanvar gecəsinin ertəsi gün ziyalıların təşəbbüsüylə Akademiyaınn binasında
çağrılmış iclası mən aparırdım. Sonra elə həmin gün Bəxtiyar Vahabzadənin radio ilə
çıxışından sonra toplanan Ali Sovetin bütün gecə davam edən iclasında iştirak və çıxış
etdim,dünya ictimaiyyətinə müraciət yazıb xitabət kürsüsündən səsləndirdim. Həmin mətni
daha da genişləndirərək rus dilində «BEDA»(«Müsibət») adlı publisistik yazımda 20
yanvar gecəsinin bütün dəhşətli təfərrüatını qələmə almağa çalışdım və bu

mətn

Akademiyadakı faksla SSRİ Xalq deputatlarının bir çoxuna və respublikaların Yazıçılar
İttifaqlarına göndərildi. Bu mətn «Çernıy ənvarğ»

(«Qara yanvar») kitabanıda,habelə

Fransada və İranda dövrü mətbuatda çap olunub,mənim «Şəhidlər dağı» və «Noçnıe mısli»
kitablarıma daxil edilib. Qara yanvarın ildönümü dolayısıyla yazdığım «Şəhidlər dağı» adlı
geniş yazımda da o məşum günlərin bir çox təfsilatını,düşüncələrimi və keçirdiyim
duyğuları ifadə etməyə çalışmışam.
Sual: XX yüz illiyin sonunda Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə -meydana bir sıra nəfəri kimi axışan hərəkatın sonradan parçalanması səbəbini nədə
görürsünüz?
Cavab: Meydan hərəkatı Sovet rejimi illərində Azərbaycanda ilk kütləvi inqilabi
hərəkat idi. Bütün inqilablar ilk başlanğıclarında yekdilliyi,həmrəyliyi nümayiş
etdirirsə,sonrakı mərhələlərində bir çox səbəblərdən parçalanır.Səbəblərin sırasında
yüksək, ləyaqətli olanları var,məsələn,tutalım fikir müxtəlifliyi,düşüncə fərqləri,inkişaf
yollarının ayr-ayrı şəkillərdə dərk edilməsi və s.
Belə səbəblər,şübhəsiz,anlanılmağa da, hörmətə də layiqdirlər Ancaq daha
xırda,nalayıq səbəblər də olur- şəxsi ambisiyalar, rəhbərlik,hegemonluq iddiası,hamını öz
iradəsinə tabe etmək cəhdi,birinin sözünün digərinin boğazından keçməməsi, «mən
deyəndi, vəssəlam!»hikkəsi,dövlət,sərvət,vəzifə hərisliyi, tamah, kiminsə şöhrətinə
qısqanclıq hissi və i.a.
Bu sonunucu hiss xüsusiylə ziyalılara münasibətdə daha qabarıq sezilir.Ona qədər
heç bir faydalı fəaliyyətləri ilə seçilə bilməyən, bir-iki populist çıxışla qəfilcən
məşhurlaşan adamlar illər boyu halal yaradıcılıq zəhmətiylə,elmi çalışmalarıyla ad
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qazanmış adamların şöhrətinə qısqanmağa başladılar və nə vəchlə olur olsun onları
ləkələməyə,xalqın gözündən salmaq, xalqın ürəyindən çıxartmaq istədilər ki,boşalmış yeri
özləri tutsunlar.
Kütlə

xalq

olmadığı

kimi,qaragürühun

heç

kütlə

adlanmağa

da

haqqı

yoxdur.Ziyalılara qarşı təqib,təzyiq və təhqir kompaniyasını isə həmişə məhz qaragürüh
başlayır.Nə yazıq ki, ziyalılara qarşı qaragüruhun bu səlib müharibəsi bəzi mətbuat
səhifələrinə çıxarılan yazılarda indinin özünə qədər davam edir. Ziylılara qarşı, hücumlar
və təhqirlərlə dolu yazıları ayrı-bir qovluğa yığırdım ki,gələcəkdə bu günlərin ovqatını
təsvir etmək istəsəm əlimin altında olsun. Sonra gördüm ki,bu cür yazılar bir yox,bir neçə
qovluğa da sığmaz,bu işi boşladım. Odur ki,indi yalnız bir neçə günün qəzetlərində çap
olunmuş anti-ziyalı yazılara isnad edəcəm.Qəzetlər müxtəlif,imzalar müxtəlif,amma
yeknəsikliklə dönə-dönə,israrla təkrar olunan fikir birdir: bizdə,yəni Azərbaycanda indi
ziyalı yoxdur. Yaxşı yoxdur-yoxdur, neynək, bildik, inandıq,inandırdınız.
Yox,əl çəkmirlər ki,onuncu,yüzüncə dəfə eyni fikri tutuquşu inadıyla təkrar edirlər.
Əcəba,nə səbəbdən belə hesab edirsiniz? Sən demə ona görə ki,ziyalılar aldıqları fəxri
adlardan imtina etmirlər. Halbuki Soljenitsin ordendən imtina etdi.
Məqalə müəllifi yüz faiz əmindir ki, «Üzeyir bəy də belə edərdi,Mirzə Cəlil də,Sabir
də,Cavid də. Daha heç kimin buna gücü çatmazdı». Dayan,dayan, əzizim, bircə dəqiqə,
Sabirin, Mirzə Cəlilin,Cavidin hansı ordendən ya addan (nə yaxşı ki,onların vaxtında fəxri
adlar yox idi) imtina edib-etməyəcəyini nə siz bilirsiniz,nə mən və onların adından qərar
verməyə heç birimizin haqqı yoxdur. O ki qaldı,mənim dahi bir insan kimi

hörmət

bəslədiyim Üzeyir bəyə,məlumlur ki,Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq
artisti adlarını,iki dəfə Stalin mükafatını,Lenin ordenini və başqa təltifləri almış, heç
birindən imtina etməmiş və mətubat səhifələrində partiyaya, hökumətə, Stalinə öz
təşəkkürünü bildirmişdi. Bu,Üzeyir bəyin müqəddəs şəxsiyyətinə heç bir kölgə
salmır,o,tarixdə bu adlarıyla yox, «Koroğlu»suyla, «Leyli və Məcnun»uyla, «Arşın mal
alan»ıyla, «Məşədi İbad»ıyla, «Sənsiz»iylə yaşayır.Ancaq böyük klassiklərimiz haqqında
bu cür səthi təsəvvürə malik ola-ola bütün bugünkü ziyalılara qara yaxmaq heç bir müəllifə
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başucalığı gətirə bilməz.O yazıda( ya bəlkə ona bənzər başqa bir yazıda) deyilir ki,
jurnalistlər indiki ziyalılardan heç nə ummur,odur ki, sözlərini dünyasını dəyişmiş
ziyalılara - Mirzə Gəlilə, Zərdabiyə deyirlər. Çox əcəb. Bəs sözünü Mirzə Cəlilə deyən
qəzetçilər düşünmür ki, birdən Mirzə Cəlil dilə gəlib söylədi: «Bacıoğlu, bəs sən deyildin
qəzetində məni satqın, kollobrasionist, millətin düşməni adlandıran? İndi nə üzlə məndən
imdad istəyirsən? Yaxşı ki,bu məmləkətdə sizin bəyənmədiyiniz bir-iki ziyalı
tapıldı,mənim təmiz adımı müdafiə etdi».
Elə Sabirin də, Zərdabinin də başları öz dövrünün qaragürühundan az çəkməyib.Və
bu baxımdan bu günlərdə dərc edilmiş bir yazının adı çox səciyyəvidir: «BİZƏ DİRİ
ZİYALILARIMIZ YOX, ÖLÜ ZİYALILARIMIZ LAZIMDIR» (Bu yazının müəllif də
savadının çoxluğundan Sovet reciminin əzizləyib bəslədiyi,sistemini bütün teatrlara az qala
inzibati yolla tətbiq etdiyi Stanislavskini təqib olunanlar sırasına salır). Bu sayaq yazıları
oxuyanda düşünürsün,bəlkə müəllif elə düz deyir,dirilər kimə lazımdır,çalışaq onlar da tez
öldürək,sonra adlarından istədiyimz kimi eninə-uzununa istifadə etmək üçün lazım olarlar.
Bəlkə bu da milli ənənəmizdir.Sağlığında ziyalının başından bas,bezdirib öldürəndən sonra
başına and içib başqa ziyalıları qapazla.
O ki, qaldı Soljenitsinə, böyük yazıçı və həqiqətən igid, qorxmaz şəxsiyyət kimi ona
dərin hörmətim var. Amma cəsarətli əsərlərinə görə,sovet rejiminə qarşı inadkar və
təhlükəli mubarizəsinə görə, orden alıb-almadığına görə yox.Təbii ki,Qarabağ məsələsində
onun erməni təəssübkeşliyini də heç cür qəbul etmirəm. Ancaq indi söhbət başqa
mətləbdən gedir. Ordendən

imtina etdiyinə görə Solcenitsini Azərbaycan ziyalılarına

gözdağı edən müəllifə,bilmirsə bildirmək istəyirəm ki,hələ sovet dövründə Solcenitsini
Lenin mükafatına təqdim etmişdilər və təbii ki,öz razılığını əldə etmişdilər. 1990-cı ildə də
RSFSR-in dövlət mukafatını aldı və imtina etmədi. Nə orden, mükafat alanların, nə də
hansı məqamdasa onlardan imtina edənləri ziyalıların sırasından çıxartmaq düzgün
deyil.Bəzən hər hansı təltifdən imtina etməklə bu təltifi qəbul etməkdən daha artıq xal
qazanılır.Bunu da unutmayaq.
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Qələminə hörmət etdiyim gənc jurnalist də «dəstədən geridə qalmamaq üçün»
ziyalıların ünvanına döşüyə bildikcə döşüyür və Azərbaycanda ziyalı olduğuna o vaxt
inanacağını bildirir ki, ziyalılarımızdan biri bütün pulunu verib bir ulduz kataloqu alsın və
onu… Şternberq İnstitutunun kitabxanasına bağışlasın.Belə bir şərti yaxın gələcəkdə
həyata keçirə biləçək adamların yəqin ki, olmayacağına görə Azərbaycanda kiminsə ziyalı
sayıla biləcəyi çox müşgül məsələdir.
Sual: Azərbaycan xalqının ən ağrılı problemi heç şübhəsiz ki,Dağlıq Qarabağdır.Bu
problemin həllini necə görürsünüz?
Cavab: Bu prolminr həllində beynəlxalq təşkilatların,xarici ölkələrin(onların
sırasında dost ölkələr də var,düşmənlər də,laqeyd,biganə qalanlar da) rolunu danmasaq
da,hesab edirəm ki, Qarabağı yalnız özümüz,öz gücümüzlə qaytara bilərik. «Qonşuya ümid
olan

şamsız

qalar»

-

misalı

problemin

ən

dəqiq

düstürüdür.

Güclü olmaq heç də hökman müharibə etmək deyil. Amma güclü olmaq müharibəyə hazır
olmaq və bu savaşda mütləq zəfər çalacağına inamla bağlıdır. Ordumuz güclü olsa,xalqın
rifahı yüksəlsə,iqtisadi səviyyəmiz artsa, siyasi sabitlik pozulmasa, iqtidarla müxalifət heç
olmasa Qarabağ məsələsində dil tapsa,onda diplomatik danışıqlar masasında hamı,o
cümlədən rəqiblərimizz bizimlə hesablaşmalı olar. «Sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol»
-fikri

tamamilə

doğrudur.

Və

daha

bir

ibrətamiz

kəlam

var:

«Öz

əsgərini

saxlaya(bəsləyə,təmin edə) bilməyən dövlət düşmən əsgərini saxlamalı (bəsləməli, təmin
etməli) olacaq.
Sual: Müasir dünyada müstəqil Azərbaycanın yeri?
Cavab: Və bu da ancaq,ancaq özümüzdən asılıdır. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
yaxın və uzaq qonşularla münasibətlərində bügünkü müstəqil siyasətini davam
etdirməlidir. Daxilində isə yalanla, riyakarlıqla, ruşvətxorluqla,əliəyriliklə, yerlibazlıqla
mübarizə

aparmalıyıq.

Bu

ənənəvi

mərəzlərimizdən

bilsək,mədəniyyətimizə,elmimizə, təhsilimizə, idmanımıza daha çox

sağala

diqqət və qayğı

göstərilsə,dünyada tanınacağıq da, layiqli yerimiz də olacaq. Heç olmasa mənəvi və
mədəni qazanclarımızı,əldə etdiklərimizi qoruyub saxlaya bilək, yarımçıqların ağzıyla
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havaya sovurmayaq,maddi imkansızlıq ucbatından dağıdıb tar-mar etməyək.Bütün bunları
bacarmasaq Azərbaycanı - bizdə banan bitməsə də -banan respublikalarının sırasında
görəcəklər.
Sual: Azərbaycan neftinin respublikanın siyasi və iqtisadi dürümüna nə kimi təsiri
var?
Cavab: XX əsrdə neft Azərbaycanın həm böyük sərvəti,neməti olub,həm də başının
bəlası,bir çox fəlakətlərinin səbəbi. Böyük,güclü,harın dövlətlərin qara qızılımıza tamahları
vətənimizin taleyində məşum rol oynayıb.Bu gün dünyanın Azərbaycan neftinə marağı
ölkəmizi müəyyən mənada başqa təcavüzkar iştahlardan sığortalayırsa,sayıqlığımızı bir an
belə əldən verməməliyik. «Neft zənginliyimiz bütün problemlərimizi həll edəcək, kimi
arxayınlaşdırıcı və məhz elə buna görə də təhlükəli illyulyuziyalara qapılmamalayıq.
Sual: İqtidar-müxaliət qarşıdurmasını aradan qaldırmaq,milli həmrəyliyə nail
olmaq üçün hər iki tərəfdən hansı addımların atılmasını zərurui hesab edirsiniz?
Cavab:İlk növbədə hər iki tərəf bir-birini real qüvvə imi qəbul etməli və bir-biriylə
hesablaşmalıdır…Yazıçılar arasında belə bir lətifə var,Stalinə sovet yazıçılarının naqis
cəhətləri haqqında xəbərçilik edən partiya məmurana Stalin: nə etməli,bunlarla
işləməlisiniz,-deyib -mənim sizin üçün başqa yazıçılarım yoxdur.
İqtidar müxalifətin hərəkətlərindən,bəyanatlarından narazı qala bilər,amma nə etməli
ki,başqa müxalifətmiz yoxdur. Demokratik cəmiyyətdə isə müxalifətin labüdlüyü hər kəsə
aydın olan həqiqətdir. Eyni zamanda müxalifət,iqtidarı bu gün Azərbaycanı idarə edən real
qüvvə kimi qəbul etməyə məcburdur.Bu mətləb o qədər ciddi və vacibdir ki,burada
söz,ifadə,formula çığallığına yol vermək olmaz. Ancaq «muxalifətəm» deyə iqtidarın
bütün hərəkətlərinə ağız büzmək,bütün addımlarını mütləq inkar etmək düz deyil,çalışıb
birgə fəaliyyətin mümkün olduğu sahələrdə,məsələn Qarabağ məsələsində çiyin-çiyinə
addımlamaq lazımdır. Müxalifət iqtidarın uğurlu addımlarına göz yummamalıdır,iqtidar
müxalifətin hər təklifini qapıdan qaytarmamalıdır. Bu iş birliyi Milli Məclisin fəaliyyətində
əyani şəkildə görünməlidir. Dövlət televiziyasında müxalifət və iqrtidar nümayəndələrinin
dialoqlarının,sivil

diskussiyaların,mədəni

mübahisələrinin

təşkili

çox

mühüm
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məsələdir.Şübhəsiz

ki,

bu

ideolo]i

və

siyasi

fikir

toqquşmaları

heç

vəchlə

qeybət,şayiə,böhtan,təhqir səviyyəsinə enməməlidir.
Demokartiya binadırsa,onu yalnız bir tərəfdən tikmək, ucaltmaq olmaz.Bir daşı
iqtidar qoyursa bir daşı da muxalifət qoymalıdır. Muxalitfət: «bu daşı iqtidar qoyub» deyə
həmin daşı götürüb atsa,iqtidar «buranı müxalifət hörüb» deyə kərpicləri yerindən
dəbərtsə, demokratiya binası bir qarış belə yüksəlməyəck.
Sual: Siyasətdə hansı keyfiyyətlərə daha çox üstünlük verirsiniz?
Cavab: Ağla, iradəyə, peşəkarlığa,ən çox da tarixilik duyumuna, yəni hadisələri
yalnız bu günün gözüylə deyil, keçmişin dərslərini də nəzərə alaraq və gələcəyi düşünərək
dərk etmək, dəyərləndirmək,nəticə çıxartmaq və irəli aparmaq bacarığına.
Sual: Bir siyasətçi kimi proqnozunuz: XX1 əsrin astanasında Azərbaycanı nələr
gözləyir?
Cavab: Özümü siyasətçi saymıram,Ancaq belə hesab edirəm ki, Azərbaycanın
sabahı bu günündən asılıdır, əvvəlki suala cavab verərkən dediyim fikri buraya da şamil
etmək olar:uzaq (XX əsrin əvvəli - 18-20 illər) və yaxın (əsrin sonu-90-cı illər)
keçmişimizdən

düzgün

nəticələr

çıxara

bilsək,

vətənimizin,

azadlığımızın,

müstəqilliyimizin taleyinə məsuliyyətlə yanaşsaq və bu məsuliyyət hissi hər hansı
hakimiyyət iddialarından üstün olsa, XX1 əsr Azərbaycan tarixində doğrudan da intibah
dövrü ola bilər. Proqnozum yox,arzum odur ki, XX1 əsrdə xalqımız XX əsrdə yaşadığı
fərəhlərdən də artıq fərəhli günlər yaşasın, ancaq bu əsrin faciələrinə, müsibətlərinə bir də
heç vaxt düçar olmayaq.
«XX1. İyirmi birinci.
Gənclik dərgisi №1,2 1999
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“İNAM” TELEFONU
Son vaxtlar DQMV və Sumqayıt şəhərində baş vermiş hadisələr ətrafında cürbəcür
söz-söhbət və şayiələr meydana gəlir.Bəzi gənclər qəzet,radio və televiziya verilişləri
vasitəsilə aldıqları məlumatlara əlavə olaraq etibarlı və operativ «məlumat mexanizmi»
yaradılmasını xahiş edirlər.
Həmin məqsədlə «Azərbaycan gəncləri» və «Molodyoj Azerbaydcana» qəzetləri
redaksiyalarında «İnam» telefonu qoyulmuşdur.Martın 6-da «İnam» telefonuna ilk zənglər
vurulmuşdur. Budur,bir neçə dialoq.
-Deyirlər,Anarı çıxarıblar(Rüstəmov deyə özünü təqdim etdi)
-Özünüz buna inanırsıız?
-O,bizim iftixarımızdır,vicdanımızdır,belə şey ola bilməz. -Görürsünüz?Yeri gəlmişkən,martın 14-də onun 50 yaşı tamam olur…
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti
8 mart 1988
Qəribə də olsa o illərdə filoloji gəncliyin idealı Əbülfəz deyil,Anar idi.Biz dissident
hərəkatını o vaxt lazımınca dərk etmirdik.Dissident xəyalatı bizim üçün əlçatmaz,«o
uzaq,yaşıl ada» kimi bir şey idi.Mövqeyə qaldıqda məni vətəndaşlıq heysiyyəti və bu
heysiyyəti yazı və çıxışlarında ifadə etmək bacarığı cəlb edirdi.Anar bu işin öhdəsindən
çox yaxşı gəlirdi,onun mətbu sözü milli-mütərəqqi rəyin formalaşmasında əsaslı kömək
edirdi.Məsələn, «Cəzməyə qürbət

ölkə» adlı yazısı ilə biz əmin olduq ki,görkəmli

ziyalılarımızın mühacirət odisseyası olub .Basmaqəlib ustalarının,mədhiyyəçi

və

bahariyyəçilərin zümzümələri ilə «müqayisədə Anarın çıxışları əsl inqilab idi. Doğrudur,
90-cı illərin ab-havası üçün tamam yeni şəxsiyyətlər,başqa ünsiyyət və fikir bahadırları
tələb olundu. Mübarizə də düşüncələrdən meydanlara keçdi. Anar artıq bu ampulaya
yaramırdı. O,sovet rejimi ilə mücadilələrdə yorulmuşdu…Bəlkə də

«Bayalstanın»

dağılması,az qala hədiyyə kimi təqdim edilən müstəqillik onun üçün də gözlənilməz
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oldu.Yeni mübarizə dalğası M.Hatəmi, X.Rza,Mənsur Əliyev, Nemət Pənahov və bu kimi
liderləri ortaya çıxardı.
Nazif Ələkbərli.
«Biz həmişə zərərçəkən rolunda çıxış etmişik»
(«Müstəqil qəzet» 10 mart 1993)
ANAR:1988-ci ilin noyabrında qulaq sətəlcəmindən xəstəxanada yatdığım zaman
Meydanda gənclərin aclıq elan etdiklərini eşitdim,dərhal onlara məktubla müraciət etdim.
Sonra bildim ki, Meydanda məktubumu Sabir Rüstəmxanlı oxuyub və izdaham tərəfindən
coşquyla qarşılanıb.Bu epizod Zaur Məhərrəmovun çəkdiyi «Meydan» filmində

əks

olunub.Məktubun mətni də həmin filmdə səsləndiyi kimi kağıza köçürülüb:
Mənim əzizlərim,siz tarix qarşısında xalqımızın həm dözümünü,səbrini,həm də
iradəsini,gücünü,birliyini nümayiş etdirirsiniz. Bu birliyi göz bəbəyi kimi qorumaq
lazımdır. Araya nifaq salmaq,xalqın bir hissəsini başqasına qarşı qaldırmaq istəyənlərə,hər
cür fitnəkarlığa yol verməməliyik. Gücümüz yalnız birlikdərdir. Üzümü Azərbaycanın
mərd

övladlarına,açlıq elan etmiş gənclərə tuturam. Sizin igidliyiniz daima xalqın

yaddaşında yaşayacaq,Ancaq siz özünüz də yaşamalı,vətənimiz yolunda hələ çox faydalı
işlər görməlisiniz.Hamımıza əziz olan Azərbay-canımıza and verib sizdən aclığı
dayandırmağı xahiş edirəm.Bundan yüksək and ola bilməz. And verirəm sizə, müvəqqəti
də olsa.aclığı dayandırın.Tələblərinizin,tələblərimizin icra olunma müddəti insan bədəninin
aclığa tab gətirmək möhlətindən qat-qat uzundur.Siz də mübarizəni davam etdirmək üçün
sağ

və

salamat

olmalısınız.Bütün

salamlayıram,Xaldqımızın

gücünə,

meydanda
ağlına,

toplaşanları

qeyrətinə,

bir

birliyinə

daha

ürəkdən

inanıram.Bütün

iztirablardan başıuca,üzüağ çıxan Azərbaycan xaldqına eşq olsun.Anar.

***
Bu gün cəmiyyətdə yazıçının rolu xeyli ucuzlaşıb. Şoumen yazıçılar meydana
çıxıb,amma ağır taxtalı,ağır çəkili yazıçılar da var.Sizi,Anar müəllim mən ağır çəkili
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yazıçı sayıram və Lixaçovla muqayisə edirəm. Onun rus mədəniyyəti üçün etdiyini Siz
Azərbaycan mədəniyyəti üçün edirsiniz.Mən sizinlə dəfələrlə görüşmüşəm,amma indi bir
epizodu xatırlatmaq istərdim. 90-cı illərdə cəmiyyətin həyatında çox ağır dövr idi,mən
təşəbbüs qrupunun tərkibinə düşmüşdüm və biz gərginliyi azalda biləcək,kütləni
sakitləşdirməyi bacaracaq bir adam axtarırıq,biz Sizi axtarırdıq. Mən xəstəxanaya Sizin
yanınıza gəldim, üzünüz sarıqlı idi,deyəsən,qulağınız sətəlcəm olmuşdu.Dediniz
ki,hərarətim var, gedə bilməyəcəm,amma axşam artıq Meydanda idiniz. Öz sözünüzü
dediniz və beləliklə biz ortaya çıxacaq bir çox problemlərdən qurtardıq.Sizin kimi adamlar
az danışır,amma düz danışır.Belə adamlar yalnız millətin sifəti deyil,həm də onun qeyrəti
və vicdanıdır.
Məmməd Əliyev
Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki,
Azərbaycan Konqresinin sədri.
80-ci illərin sonlarındakı dönüş məqamında Yusiflə mən Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin qurucularından idik. Qarabağ hadisələrinin qızğın çağında, 90-cı ildə Anar
Azadlıq meydanda çıxış edirdi. Yadımdan çıxmaz, beş yüz min nəfərdən az olmayan
izdiham və mikrofon qarşısında duran Anar…Onun bir kəlamı məni heyrətə gətirldi: «Mən
heç vaxt yuxarıların təzyiqinə tabe olmamışam və sizin də təzyiqinizə tabe olmayacam!
Yəni, Ali Sovetdə lazım bildiyimi edəcəyəm, əyilməyəcəm…»
Diqqət yetirin,axı onun qarşısında yarım milyon qızışmış,çoşmuş,ilk dəfə birləşmiş
azərbaycanlı var idi.Amma onun cəsarətinə heyrətim çox çəkmədi,bir dəqiqə sonra
anladım ki,bu - Anardır.
Vaqif Səmədoğlu
L.Lavrovanın «Naməlum tanış» kitabında
Sən bəlkə də sevinərdin
Baxıb dənizə sarı
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Axı yuxuna girməzdi
Rus çarının tankları
Bilirsənmi ,artıq kəsib
Ümid keçən yolları
Tikilməmiş türmələrin
Hörülməmiş hasarı.
Bu şeiri mən 1968-ci ildə, Sovet Ordusu Çexoslovkiyaya girəndə Fizüliyə həsr
etmişəm. Səhv etmirəmsə,o vaxt Füzuli gecəsi keçirilirdi.
İşə bax, üstündən iyirmi il keçəndən sonra - 1988 ildə sovet tankları Bakıya girdi.
Göz yaşları içində Anara zəng vurdum. Dəstəyi həyat yoldaşı götürdü… «Axı yuxuna
girməzdi rus çarının tankları» - -dedim telefonda.Zemfira xanım da kövrəldi. Müdriklər
düz deyib ki,tarix təkrar olunur.
Vaqif Səmədoğlu
«Azəbaycan» jurnalı. №1-3 1996
Yadımdadı, 88-ci il noyabrın 23-də fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi.Anar, Aydın
Məmmədov, Sabir Rüstəmxanlı Vəli Məmmədovun köməkliyilə Vəzirovla görüşüb xahiş
etdilər ki,onlara bir gün vaxt verilsin,meydanı özləri boşaldacaqlar. Anargil istəyirdilər
meydandakıları elə dağıtsınlar ki, sonra lazım olanda bir yerə yığa bilsinlər.
Cümşüd Nuriyev.
«Yeni Müsavat» qəzeti
16-17 yanvar 2000
Zənnimizcə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi,məsələn, aşağıdakı siyahidə
adları çəkilən ziyalılardan təşkil edilsə,bütün siyasi qüvvələr seçgilərin taleyini həmin
kontingentə etibar edərlər: Anar,Bəxtiyar Vahabzadəı,Elçin,Vaqif Səmədoğlu,Polad
Bülbüloğlu, Ramiz Rövşən, Fikrət Qoca,Famil Mehdi,Nüsrət Kəsəmənli,Eldar Salayev,
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Azad Mirzəcanzadə,Rüstəm və Maqsud İbrahimbəyovlar, Əkrəm Əylisli, Şirməmməd
Hüseynov,Sabir Rustəmxanlı, Çingiz Abdullayev, Arif Məlikov,Cavanşir Quliyev,Kamal
Abdulla,Fərhad Bədəlbəyli, Ayaz Salayev.
Mustafa Hacıbəyli
«Bəxtiyar Vahabzadə, Anar, Polad Bülbüloğlu və başqaları»
«525-ci qəzet» 5 fevral 2000
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1988-ci İLDƏ ŞUŞA SƏFƏRİ
Çox gərgin vaxtlar idi, hər yerdə mitinqlər, yığıncaqlar keçirilirdi. Ermənilər
«miatsum,miatsum» - deyə hər yerdə bağırırdılar. Təəssüf ki,bizim o vaxtki rəhbərlərimiz
buna heç fikir də vermirdi.Biz hamımız çox gərgin vəziyyətdə işləyirdik. Bizə göstəriş
verilmişdi ki,güc göstərməyək, söhbətlər aparaq adamları sakitləşdirək.Bu isə çox çətin
məsələ idi. O vaxt Moskva tərəfindən Dağlıq Qarabağa göndərilmiş Volski ermənilərin
tərəfində idi və heç cür bizə işləməyə imkan vermirdi.Ümumiyyətlə,əgər bizə imkan
verilsəydi,biz bir-iki gün ərzində ermənilərin hamısını meydandan çıxara bilərdik.
Xulasə,Volski Ə.Vəzirova təklif etdi ki,bizi ordan köçürsünlər.Və beləliklə biz Ağdama
gəldik.Orda mənə balaca bir otaq verdilər. Bu,həm də bizim qərargahımız idi.Bizim bütün
danışıq və söhbətlərimiz o otaqda keçirdi.
Belə bir gərgin vəziyyətdə bir gün Yazıçılar Birliyinin Sədri hörmətli yazıçımız
Anar Ağdama gəldi.Elçin Əfəndiyev və Əkrəm Əylisli ilə birlikdə. Anar müəllim dedi
ki,biz Şuşaya getmək istəyirik.Düzü,mən çox təəccüb etdim.Çünki belə bir

gərgin

vəziyyətdə,ermənilərin «miatsum» deyə bağırdıqları bir vaxtda oraya getmək böyük risq
idi. Mən Anar müəllimə dedim ki,məsləhət görmürəm Şuşaya gedəsiniz,çünki çox
qorxuludur.Olmaz ora getmək.Onu da deyim ki,o vaxt az adam gedirdi ora - istər dövlət
tərəfindən,istərsə də ziyalılardan. Amma bu Anarın öz təşəbbüsü idi.Mən Anar müəllimə
nə qədər dedim ki,belə bir vəziyyətdə getmək olmaz, o dedi ,yox biz mütləq getməliyik,biz
gəlmişik Şuşaya getməyə. Getməliyik və gedəcəyik. Vəziyyəıtin ağır olmasına
baxmayaraq vertolyotla Şuşaya uçdular. Deyəsən elə həmin gün də qayıdıb gəldilər.
Anarın şərhi. Hörmətli generalımız yanılır,biz bütün gün və bir gecə Şuşada
qaldıq.Cıdır düzünün aşağıdan,Daşaltı tərəfdən atəşə tutulduğu yadımdadır)
Çox həyəcanlı idilər,hətta həyəcandan danışa bilmirdilər. Dedilər vəziyyət çox
ağırdı.Şuşada yaşayan azərbaycanlılar dərdlərini Anar müəllimə danışmışdılar. Anar
müəllim çox pərişan idi. Məndən soruşdu ki,bəs necə edək? O vaxt məsələni müharibəynən
həll etmək çətin idi. Bunu əslində respublika rəhbərləri həll etməli idilər.
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Mən o vaxt gördüm ki, Anar müəllim necə cəsarətli ziyalıdır. Onda heç bir qorxuürkü,çəkinmək hissi yox ildi.Millət üçün,torpaq üçün özünü fəda edirdi. Gedəndə dedi
ki,rəhbərliklə danışacaq.
Mən Anar müəllimi əvvəldən də tanıyırdım.Amma o hadisədən sonra mənim ona
hörmətim və rəğbətim birə beş artdı. Anar müəllim çox böyük ziyalıdır və böyük yazıçıdır.
Onun xalq üçün etdiklərini heç vaxt unutmaq olmaz.Bütün türk dünyasında ona böyük
hörmət var.
Kamil Məmmədov
İstefada olan general,
o vaxt Daxili İşlər Nazirinin müavini
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ANAR: 1988-ci ilin yayında Qorbaçov Azərbaycandan və Ermənistandan bir qrup
SSRİ deputatıyla görüşdü.O vaxt mən SSRİ deputatı deyildim.Bu görüşdə Ermənistan
Yazıçılar Birliyinin sədri Vardges Petrosyan çıxış edərək Qorbraçova müraciətlə Anarı
Qarabağ məsələsiylə əlaqədar Azərbaycanda millətçilik hisslərini qızışdırmaqda,
ermənilərə qarşı düşmənçilikdə ittiham

etmişdi.Mirzə İbrahimov onun cavabını

vermiş,məni müdafiə etmişdir.Az sonra Ermənistan Yazıçılar Birliyinin yeni sədri Raçiya
Ovanesyan Moskvaya,SSRİ Yazıçılar İttifaqına məktub göndərərək mənim ermənilərin
əleyhinə və Lenin milli siyasətinə zidd fəaliyyətimi muzakirə edib,məni ittiham etməyə
çağırırdı.Elə bu vaxt Əkrəm Əylislinin

«Drujba narodov» jurnalının Baş redaktoru

S.Baruzdinlə məktublaşması həmin curnalda dərc olundu.Məktubunda Əkrəm iddia edirdi
ki, uşaqlıqdan beynəlmiləlçi olduğuna görə öz həmkarları arasında boğulur,başqa
millətlərə öz millətindən daha artıq inanır.Bu yalnız məni arxadan vurmaq deyildi,həm də
öz xalqının ağır günlərində ona qarşı təxribatdı..Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan
ictimaiyətində Əkrəmə qarşı hiddət və qəzəb hissləri Anara da şamil edilirdi ki,ona qarşı
tədbir görmür.O vaxt Əkrəmin özü də fikrinin curnalda təhrif olunduğunu,əvvəlcədən
oxusaydı belə bir mətnin dərcinə razılaşmayacağını deyirdi. Yazıçılar İttifaqında Plenum
deyil,

müşavirə keçirilərkən Əkrəmi nəinki Yazıçılar İtttifaqının katibliyindən,hətta

İttifaqın üzvlüyündən belə çıxarmağı təklif edənlər vardı.Mən bunun qarşısını alaraq «biz
burda istedadlı yazıçı Əkrəmi deyil,onun bir yanlış yazısını,bəlkə də redaksiya tərəfindən
təhrif olunmuş mətnini müzakirə edirik»-dedim..Bu sözlər «Ədəbiyyvat qəzeti»ndə də
dərc olunub. «Drujba narodov»a
S.Baruzdin də ağır ifadələrlə

göndərdiyimiz məktubda jurnalın Baş redaktoru

qınanırdı. S.Baruzdinin baş ucalığıdır ki,o bu məktubu

readktə etdiyi jurnalda olduğu kimi çap etdi.
Əkrəm Əylisli də o vaxt bütün bu məsələləri düzgün qiymətləndirirdi və həmin
hadisədən iki il sonraya qədər Yazıçılar İttifaqının katibi vəzifəsində qalaraq mənimlə
əvvəlki normal,hətta dostluq münasibətlərini saxlayırdı. 1991-ci ildə Yazıçıların 1X
qurultayında gözlənilməz halda mənə qarşı çıxış etdikdən sonra daha bizim bir yerdə
işləməyimiz mümkün olmadı.
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Çox illər keçəndən sonra isə Əkrəm Əylisli dəxli oldu-olmadı, hər çıxışında,hər
müsahibəsində bu hadisələri tamamilə başqa cür yozmağa başladı,guya mənim onu az qala
məhv etmək istəməyim kimi sərsəm fikirlər söylədi.Yazıçılar Birliyi bu iftiraları dəfələrlə
təkzib etməli oldu.
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1990-cı İLİN QANLI YANVAR FACİƏSİNİN GUNAHKARLARI VƏTƏN
VƏ XALQ QARŞISINDA CAVAB VERMƏLİDİRLƏR
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar və
Respublika Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev ilə müsahibə
Müxbir(İsmayıl Ömərov):Hər ikinizi buraya dəvət etməkdə məqsəd 22 yanvar
tarixli fövqəladə sessiyasının işi barədə söhbət açmaqdır. Hər ikiniz o vaxt həmin
sessiyanın iştirakçısı olmusunz,çıxış etmisiniz. Təəssüflər olsun ki, həmin sessisyanın işini
əks etdirən lentlər çox azdır, ona görə də istərdik ki, o sessiya barədə məlumat verəsiniz.
Anar:Bu sessiyadan danışmazdan əvvəl o,dövrdəki hadisələri yada salmaq
lazımdır.20 Yanvar faciəsindən qabaq qabaq Elçin də,mən də,Bəxtiyar Vahabzadə
də,İsmayıl Şıxlı və başqa ziyalılarımız da hər şeyi etməyə çalışırdıq ki, o hadisə baş
verməsin.Yəni imkanımız daxilincə hökumətlə,vəzifəli adamlarla söhbət edirdik ki, Bakıya
qoşun yeridilməsinə heç bir vəchlə imkan yaratmyın.Xalq hərəkatının liderləri ilə söhbəti
edirdik ki, əgər bunun qarşısını almaq mümkün olmasa,camaatı tankların qabağına yalın
əllə çıxarmaq olmaz.Nəhayət,o vaxt burada Moskvanın çox yüksək nmayənlələri də vardı
(Primakov, Girenko) Söhbət zamanı onlara da izah edirdik ki, belə bir hadisə baş
verərsə,bu böyük faciə olar və çox ağır nəticələrə gətirirb çıxarar.
Təəsüf ki,o vaxt həmişə olduğu kimi,ziyalıların sözünü eşitmədilər. Bu hadisələr
qurtarandan sonra da ilk günahlandıralanlar ziyalılar oldu,hər şeyin günahını ziyalılarda
gördülər.O hadisələr olan kimi,həmin gecə mən rus dilində 9 səhifədən ibarət
«BEDA»(«Musibət») adlı yazı yazdım.
Yanvarın 21-də səhər biz indiki Prezident Sarayının qarşısındakı mitinqə gəldik,mən
də,Elçin də,başqaları da orda çıxış etdik. Bunlan sonra biz akademiyada toplaşdıq.İclası
mən aparırdım. Gecə yazdığım mətnin yüzdən artıq surətini çıxarıb

o vaxtkı SSRİ-

deputatlarına. Yazıçılar Birliklərinə və sair yerlərə göndərdik. Orada belə qərara
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gəlindi,belə bir ümumi fikir oldu ki,sessiya çağrılısın.Bəxtiyar müəllim gedib bunu radio
ilə elan etdi.
Fövqəladə sessiya axşam saatlarında başladı və bütün gecə öz işini davam etdirdi. O
vaxtkı komendant saatına görə bu,qanunsuz

iş idi.Yəni əsgərlər gəlib bizim hamımızı

tutub apara bilərdilər. Buna baxmayaraq sessiyadan heç kim çıxıb getmədi.İndi belə
söhbətlər danışırlar ki, sessiyadan heç kimi buraxmırdılar. Amma getmək istəyən çıxıb
gedə bilərdi. Heç kim getmədi, hamı axıradək qaldı. Orada mən iki təklif etdim,onlardan
biri deyəsən lentdə qalıb.Bu təklif şəhidlərin xatirəsini yad etmək barədə idi,ikinci təklifim
isə dünya parlamentlərinə və BMT-yə müraciət etmək idi.Biz rəhmətlik Elmira
Qafarovanın kabinetində oturduq,mən diktə etdim,televiziyanın işçisi Rafiq Savalan yazdı.
Sonra mən həmin müraciəti sessiyanın kürsüsündən oxudum.Amma çox təəssüf edirəm
ki,kimsə qəsdən,bilərəkdən,yaxud bilməyərəkdən, səliqəzislikdən, ya da cinayətkarcasına
- bütün bu lentləri pozdurub, onların az bir hissəsi qalıbdır. Halbuki bu bizim tariximizdir.
Həmin tarix hələ bu gün də yazılmır,gələcəkdə yazılacaq, bəzi şeylər var ki,gələcəkdə
açılacaq.
Məsələn, mən sizə şərti olaraq deyə bilərəm ,biz xarici bir dövlətdə yüksək vəzifə
tutan adamın adını çəkmirik ki,bu dövlətlə münasibətlərimiz pozulmasın, amma əslində o
adam bu işdə iştirak edib.Ona görə də vaxt gələcək, bunlar tamamilə açılacaq,açıq
deyiləcəkdir.Tarix üçün çox vacibdir ki,sənədlər qalsın.Bilirsiniz,indi mən görürəm ki, bəzi
adamlar öz rolunu qabartmaq istəyir, «mən belə etmişəm,elə etmişəm»- deyir.Şəxsən mən
bunu istəmirəm.Mən özümü nə milli qəhrəman elan etmək, nə təbliğ etmək istəyirəm.O
vaxt mən bir Azərbaycan deputatının, ziyalısının edə biləcəyi işi görməyə çalışırdım. Mən
o vaxt mitinqlərdə,məsələn,1988-ci ildə,fevralda keçirilən birinci mitinqdə çıxış etmişəm.
Sonra o vaxtkı Mərkəzi Komitənin,hazırki Prezident Sarayının qarşısında keçirilən
mitinqdə,elə həmin gün çıxış etdim. Ümumiyyətlə,belə mitinqlərdə 6-7 dəfə,nəyayət
yanvarın 20-də keçirilən mitinqdə çıxış etmişəm. Bunların heç birinin lenti qalmayıb,guya
heç belə olmayıb.Yaxşı,mən bunu şöhrət məqsədi ilə demirəm,olmayıb-olmayıb. Amma bu
hadisələrdə iştirak etməyən adamlar görürsən çıxırlar ki,mən belə etdim,elə etdim,
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şərəfdən,qeyrətdən danışırlar. Halbuki elə adamların şərəfə,qeyrətə dəxli yoxdur.Bir adam
ki,öz atasının qeyrətini çəkə bilmir, o şərəfdən,qeyrətdən necə danışa bilər? Amma
ki,danışır. Deyir ki,mən belə yazdım, elə yazdım, belə dedim və sairə. Ona görə də mənə
elə gəlir ki, bu sənədlər saxlansaydı,onlar səhlənkarcasına,cinayətkarcasına məhv edilməsəydi,kimin nə vaxt nə etdiyi də daha aydın görünərdi,bilinərdi.
Müxbir: Anar müəllim,mən sizinlə tamamilə razıyam,yəni o sənədlər bizim ən
yaxın tariximizin canlı salnaməsini yaratmaq üçün idi. Çoz təəsüflər olsun ki,hansı bir
qüvvənin təzyiqi iləsə onlar məhv edilib. Bəlkə də məhv edilməyib,gizlədilib.
Anar: Bəlkə də SSRİ KQB-sinin,respublika KQB-sinin arxivlərində sənədlər
haradasa qalıb. Məsələn,mən sizə bir faktı deyim. Rəhmətlik Xəlil Rza həbsxanada
yatarkən mən Moskvada Lefortova türməsinə getdim və onunla görüşdüm. O vaxt mən
SSRİ deputatı idim. Lefortovada mən müstəntiqdən soruşdum ki niyə Xəlil Rzanı burada
bu qədər saxlayırsınız? Dedi ki, o qədər çıxışlar edib,indi biz bunların hamısını tərcümə
edirik. Xəlil mənə «igid»- deyirdi. Dedi ki, igid,mən bilməzdim - nə qədər çıxış
etmişəm,hamısını çəkiblər. Dedim.bəs sən nə bilirdin. Demək ki, o çıxışların hamısını
çəkiblərmiş,indi də tərcümə edirlərmiş, ona görə də bax,o yazığı orada o qədər saxladılar.
Müxbir: Anar müllim,gəlin sessiyanın işinə qayıdaq. Xahiş edirəm, əgər
xatırlayırsınızsa,deyin,o vaxt müəyyən qüvvələr var idi,bu sessiyanın çağrılmasına mane
olmaq istəyirdilər ki, guya yetərsay yoxdur. Amma sonra məlum olub ki,zəng edib
deputatları

çağırıblar,yetərsay

olub,gecə

hamınız

orada

qalmısınız

və

sessiya

keçirilib.Bəlkə siz xatırlayasınız,orada kimlər çıxış ediblər hakim dairələrldən. Mərkəzi
Komitənin üzvlərindən, nazirlərdən, hansılar bu sessiyanın çağrılmasına mane olurdular və
yaxud kimlər bu sessiyanın çağrılmasına can atırdılar.
Anar:O sesiyada Mərkəzi komitədən kimin iştirak edib-etmədiyini deyə
bilmərəm,çünki yadımda deyil.Amma yadımdadır ki, yazıçılarısmıh orada çox fəal iştirak
edirdilər. Sessiyanı əvvəlcə Bəxtiyar müəllim,sonra İsmayıl Şıxlı aparırıdı. Elçin orada bir
neçə dəfə çıxış etdi,mən çıxış etdim. Yadımla qalan bunlardır. Hökumət adamlarından isə
yadıma gəlir, Elmira Qafarova, Həsən Həsənov orada ididər. Onlar çıxış etmədilər.
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Müxbir: Dünən biz müsahibəmizə o vaxtkı sessiya iştirakçılarından iki nəfəri dəvət
etmişdik. Onların hər ikisi belə fikir söylədilər ki,Mərkəzi Komitənin üzvlərindən və
hökumət dairələrindən olan adamlar ancaq sessiyanın işini pozmaq xatirinə gəlmişdilər.Bu
fikrə sizin münasibətiniz?
Anar: Mən bu barədə bir şey deyə bilmərəm ki,kimsə oraya sessiyanı qəsdən
pozmağa və yaxud pozmamağa gəlmişdi.Lakin sessiya oldu.Sonra biz sədrin otağına
qalxdıq,bəzi sənədləri hazırladıq,müzakirə etdik,yazdıq,tərtib etdik. O sessiyada nə
mümkündürsə,etdik.
Müxbir: Elçin müəllim,bunlar sizin xatirənizdə necə qalıb?
Elçin: Anar artıq bu barədə danışdı, Əlbəttə,indi danışdıqca o müdhiş hadisələrin
hamısı təfərrüatı ilə gözümün qabağına gəlir.Anar sonrakı mərhələdən danışdı.
Xatirimdədir,yanvarın 18-də-yəni hadisə yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş verdi amma ayın 18-də biz Girenko ilə görüşdük. Orada Anar da iştirak edirdi.Mən sual etdim
ki,Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət olacaq,yoxsa yox?Onun dediyi sözlər indi də yaxşı
yadımdadır.Dedi ki,Azərbaycanda nəinki fövqəladə vəziyyət,heç komendant saatı da
olmayacaq.O vaxt mən «Vətən» cəmiyyətində işləyirdim. Rəhmətlik professor, dostumuz
Araz Dadaşzadə ilə birlikdə oraya getdik. O zaman «Vətən» cəmiyyətinin bir teleksi var
idi. Yanvarın 20-dən 25-dək olan dövrdə bu teleks Azərbaycan və xarici ölkələr arasında -mən Moskvanı da,başqalarını da nəzərdə tuturam,-yeganə ünsiyyət vasitəsi idi.Rəhmətlik
Araz mənim otağımdan Moskvaya çoxlu zənglər etdi.Mən və işçilərimiz bu işlə
fədakarcasına məşğul olub telekslə material verirdik,Ancaq əlimizdə material çox az
idi.Biz Anarın dediyi o müraciəti -hansı ki,Akademiyada da çıxış edib onu oxumuşdu - ona
əsaslanaraq yanvarın 20-də «Vətən» cəmiyyətində tez xüsusi bir bəyanat qəbul etdik və
başladıq bunları yaymağa.
Müxbir: Üzr istəyirəm,bunların hamısına mən qulaq asmışam. «Azadlıq»
radiosunda Mirzə Xəzər onları kifayət qədər tez-tez verirdi, gəlin sessiyadan danışaq.
Elçin: Sessiyanı yazıçılardan İsmayıl Şıxlı,Bəxtiyar Vahabzadə aparırdı, orada
Anarın bir neçə dəfə çıxışı oldu, mən də bir neçə dəfə çıxış etdim. Orada bir komissiya
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yaradıldı. O komissiyada Anar da,mən də, Bəxtiyar müəllim, İsmayıl Şıxlı da var idi.
Komissiya ona görə yaradılmışdı ki,həm bəyanat qəbul edilsin,həm də sessiyanın qərarını
yazsınlar.Həmin bəyanat haqqında indicə Anar danışdı. Mən çox təəsüf, təəccüb edirəm ki,
həmin lentlər bu cür yox olub. İndi heç nə tapmaq mümkün deyil. Onlar Azərbaycan
xalqının tarixidir. Burada söhbət ayrı-ayrı adamlardan və onların çıxışlarından getmir.Bu
ümumi bir tarixdir.
Müxbir: Anar müəllim, söhbətinizin əvvəlində dediniz ki, o vaxtlar ziyalıları
eşitmək istəmirdilər. Təbii ki, xalqın ziyalılardan umacağı çoxdur. Amma o vaxtlar başqa
bir iddia da var idi ki, bəzi partiya liderləri,özlərini güya siyasi xadim adlandıran şəxslər
deyirdilər ki,ziyalılar öndə olmur,xalq hərəkatından gizlənirlər, yəni passiv mövqe tutublar.
Ziyalılara irad tuturdular ki, onlar respublikanın ictimai-siyasi həyatından kənardadırlar.
Elçin: Özümü saxlaya bilmirəm, bəri başdan deyim ki, bu qəti surətdə yanlış sözdür.
Davamını Anar desin.
Anar: Qarabağ məsələsi başlayanda, Aqanbekyanın Parisdə «Humanite» qəzetində
çıxış etməsi xəbəri bizə gəlib çatanda buna münasibəti birinci olaraq Azərbaycan Yazıçılar
Birliyi bildirdi-Qorbaçova məktub yazdıq - ölkənin rəhbəri o idi,daha kimə yazmalı idik etirazımızı bildirdik. Sonra ikinci mətktubu yazdıq. Yanvar hadisələri noyabrda ola
bilərdi.Moskvada Ali Sovetdə məsələ müzakirə olunurdu ki, dəmir yolunda blokada
terrorizmə bərabər tutulsun. Bu o demək idi ki, burada olan rus, sovet qoşunları blokada
adı ilə gedib camaatı qıracaqdılar. Biz, o vaxtkı deputatlar, həmin qərarın qəbul edilməsinə
mane olduq.Əgər qəbul edilsəydi, bu dəhşətli hadisələr 1990-cı ilin yanvarında yox, 1989cu ilin noyabrında olacaqdı. Mən həmişə demişəm ki,siyasətçi deyiləm,özümü siyasətçi
saymıram.Sual verirlər ki,bəs niyə parlamentə seçilmisən. Deyirəm ki,mədəniyyət də
siyasət qədər əhəmiyyətli-dir. Parlamentdə mən mədəniyyət məsələləriylə məşğul oluram.
Siyasətçi olsaydım,hər çıxışımdan sonra özüm üçün xal yığardım. Amma xal yığmaq
istəmirəm, mən də başqa yazıçı yoldaşlarım da borcumuzu yerinə yetiririk. Bəlkə kifayət
qədər yetirməmişik, bəlkə bundan daha artıq etmək olardı. Xalqa yenə də borcumuz
var,onun borcundan heç vaxt çıxmaq mümkün deyil.Amma ki,ay filan vaxt passiv olublar,375

bunu niyə deyirlər? Demək passiv olmamaqçun, o vaxt Xalq Cəbhəsinin bəzi liderlərinin
dediklərini deməliydik? Yaxud, Vəzirovun, Mütəllibovun dediyini deməliydik? Biz həmişə
öz fikrimizi demişik,bunu biri bəyənib,biri bəyənməyib, biri qəbul edib, biri etməyib.
Elçin: Anar sözünü kəsirəm,Azərbaycanda ziyalını xalqa qarşı qoymaq meyli
kökündən zərərlidir.
Anar: Mən bir məsələni də əlavə etmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki,ziyalılara qarşı
bu kompaniya müəyyən mərkəzlərdən,müəyyən istiqamətlərdən yönəldilmiş bir siyasətdir.
Açığını deyirəm, burada bizim bədxah qonşularımzın barmağı var. Onlar nədən başladılar?
Hələ Qarabağ hadisələrindən əvvəl Qaçaq Nəbi haqqında film çəkirdik, -yazırdılar ki,
Qaçaq Nəbi quldurdur, Babəkdən film çəkirdik, əleyhinə yazırdılar. Birincisi tariximizi
ləkələməyə

başladılar. İkincisi,hələ o vaxt girişə bilmirdilər,çünki Heydər Əliyev

Moskvada Siyasi Büronun üzvu idi. Nə yolla isə onu uzaqlaşdırandan sonra başladılar
onun əleyhinə iş görməyə. Üçüncü mərhələ kimi də SSRİ Ali Sovetindəki ziyalı
deputatlırımızı ləkələməyə başladılar - yəni, millətin sözünü deyən heç kəs qalmasın, hamı
ləkələnsin. Təəssüf ki, özümüzünkülər də bu oyuna qoşulmağa başladılar? Ziyalını ləkələ
,deputatı ləkələ, Heydər Əliyevi ləkələ, Babəki, Qaçaq Nəbini, Cəlil Məmmədquluzadəni,
Nərimanovu ləkələ,heç kəs olmasın - bu düşünülümüş bir siyasətdir.
Elçin: Anar çox düzgün dedi,bəlkə də bu xüsusi yerlərdən idarə olunur.
Müxbir: Maraqlı söhbətə görə sağ olun.
AzərTAC
Erməni tarixçiləri və müsir daşnak və digər «Dənizdən dənizə (yəni Xəzər dənizinə)
Ermənistan» ideoloqlarının yazdıqları ilə razılaşmalı olsaq,gərək azərbaycanlıların
əcdadları Xəzər dənizində yaşayan balıqlar sayılsın,çünki bu halda bizə başqa heç bir
ərazi qalmır.Bu fikri mən Moskvada SSRİ Yazıçılar İttifaqinda keçirilən müşavirədə
dedim. Daha sonralar,müstəqillik dövründə Rusiya ilə İran Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektoruna qarşı iddia irəli sürdülər.Belə çıxır ki,heç dəniz də bizə məxsus deyilmiş.Bu fikri
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isə mən 1994-cü ildə oktyabr ayında Bakıda «Azadlıq» meydanında keçirilən mitinqdə
söylədim.
Görün Ermənistan SSR EA-nın müxbir özvü Q.Avetisyan və Tarix institutunun kiçik
elmi işçisi M.Karapetyan Ermənistan KP MK-nın orqanı «Kommunist» qəzetində(3
oktyabr 1989-cu il) «Hansı məqsəd güdülür» məqaləsində nə yazırlar:
«Azərbaycan həmişə bütovlükdə ermənilərə qarşı, xüsusən Qarabağ ermənilərinə
qarşı vəhşiliklər törədil- məsində Türkiyənin əlaltısı olmuşdur….Bu indinin özündə də
davam edir.Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün qarət, soyğunçuluq, ayrı-ayrı adamları
ovlamaq gündəlik normaya çevrilmişdir.Biz əminik ki,öz böyük qardaşı Türkiyədən
nümunə götürən indiki Azərbaycan hökuməti erməniləri bir millət kimi yer üzündən
silməyə cəhd göstərir»
Özlərini alim adlandıran və bu tipli faşist hədyanlarını kommunstlərin qəzetində çap
etdirən insanların mağara, zooloji nifrətinə cavab vermək belə ikrah doğurur.Bəlkə buna
kommunist təliminin banisi Karl Marksın sözləri ilə cavab vermək daha düzgündür. Marks
V.Libknextə yazırlı: «Biz qəti şəkildə türkləri müdafiə edirik…Ona görə ki,biz artıq türk
kəndlisini öyrənmişik,biz türk kəndlisinin,deməli türk xalq kütləsinin simasında Avropanın
ən işgüzar və mənəviyyatlı nümayəndələrini görürük».
Mətndə «mənəviyyatlı» sözünün altını Marks yox,mən cızmışam. Bədbəxt Marks
haradan biləydi ki,zaman gələcək,Avetisyan və Karapetyan kimi «kommunistlər» meydana
çıxacaq və türk adı gələndə ağızları köpüklənəcək.
«Gecə düşüncələrin»ndən
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AZƏRBAYCAN.QAFQAZ - BARIT ÇƏLLƏYİ
Bakı, Xüsusi müxbirimiz Deni Leqra:
Əvvəllər Bakıda azərbaycanlılar ya ermənilər,ruslar ya gürcülər yoxdu,hamı özünü
bakılı adlandırırdı,Amma bu birlik 27 fevral hadisələrindən sonra parçalandı.
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Birinci katibi Anar Rzayev: - «Sümqayıt olmasaydı
da,ermənilər onu uydurardılar»-deyir.A.Rzayev qeyri-adi ifadələri sevir: «Ermənilərmazoxistdirlər- deyir - -onlar gərək daima kiminləsə dalaşsınlar,ölüm və bədbəxtlik
törətsinlər».
Azərbaycanlılar da,ermənilər də bir məsələdə razıdarlar ki, Sumqayıt talanları təşkil
olunmuşdu, Ermənilərin bu işdə əli olduğuna inanan Rzayev deyir ki, «Bu- ermənilərin
ciddi səhvi idi.Bu iş dini fanatizmin və fundamentalizmin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər
və Azərbaycanın ikinci İrana çevrilmək təhlükəsi yarana bilər».
«Fiqaro» qəzeti
22-23 oktyabr 1988
Anarın şərhi: Qarabağ məsələləri təzə başlananda Bakıya Fransadan «Fiqaro»
qəzetinin müxbiri gəlmişdi,mənimlə də görüşdü və mən dedim ki,Yerevandakı mitinqlərdə
bəzi çağırışlar,məsələn: «biz məcbur edəcəyik ki,sovet əsgərləri bizə atəş açsın» yaxud
«biz rus-türk-tatar xalqlarını erməni qanına bələyəcəyik» mazoxistcəsinə səslənir.Jurnalist
isə «Fiqaro»da bunu «Azərbaycan yazıçısı Anar deyir ki, bütün ermənilər mazoxistdirlər»
- şəklində vermişdi. Bütün xalqı təhqir etmək adətimə ziddir və mən qəzetə təkzib yazdım.
Amma ermənilər bundan gen-bol istifadə etdilər.Ali Sovetdə də Ambartsumyan(akademik
yox,rektor,adını unutmuşam) kinayəylə mənə söz atdı: «Axı biz ermənilər mazoxistik» dedi.
- Mən belə söz deməmişəm - dedim, amma erməni xalqının özünün bu barədə fikri
var. Ambartsumyan təəccüblə:
-Nə fikir? -deyə xəbər aldı.
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Vaxtliə erməni dili bilən bir tanışımdan eşitdiyim və dəftərçəmə yazıb əzbərlədiyim
erməni zərb-məsəlini təkrar etdim: «Vor teğ hay,in teğ vay» (yəni harda hay(erməni
var),orda vay var).Ambartsumyanın gözü kəlləsinə çıxdı. Bir kəlmə də demədən dönüb
getdi.
«Gecə düşüncələri»ndən
AFR-də olarkən Anar «Hürriyyət» qəzetinin Frankfurt müxbiri Fatih Güllapoğluna
geniş müsahibə vermişdir (22 aprel 1989).Qəzetin gələn nömrələrinin birində isə
müsahibənin qəzet tərəfindən verilən başlığına yaşıçının təkzibi dərc olunmuşdur:
Mənimlə reportaj yaparan qəzetəçi arxadaşımız xəbərində bu sorğuya verdiyim
cavablarımı

söylədiyim

şəkildə

yazmışdır.Ancaq

müsahibəyə

«Ermənilərə

tokat»(«Ermənilərə sillə») deyə bir başlıq vermişdir.Başlıqda yer alan bu cümlə mənə aid
deyildir.Qəzetin öz təşəbüsüdür..Mən xalqlara qarşı deyiləm və heç bir xalqı heç bir vaxt
təhqir etmərəm»
«Hürriyət» qəzeti 30 aprel 1989
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SSRİ YAZIÇILAR İTTİFAQI İDARƏ HEYƏTİNİN KATİBİ
Y.NVERÇENKOYA
Hörmətli Yuri Nikolaviç!
Azərbaycan

Yazıçılar

İttifaqı

idarə

heyətinin

Birinci

katibi

Anarın

antierməni,ermənilərə qarşı, milli ədavəti qızışdırdığına görə antisovet fəaliyyəti Sizə yaxşı
məlumdur. O, mütəmadi olaraq xarici müxbirlərə

Ermənistana, ermənilərə, ümimən

erməniliyə qarşı çirkin iftiralarla, dezinformatsiyayla, böhtanlarla dolu müsahibələr verir.
Qəribə odur ki, bu «konsertlərinin» fasiləsində Anar SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə
Heyətinin katibi vəzifəsinə qədər yüksəlir.Bu necə olur - deyə soruşmuruq - bu SSRİ Yİnın səlahiyyətidir.Bizi SSRİ Yİ-nın katibliyinin münasibəti təəcübləndirir: hər hansı şəxsə
və onun fəaliyyətinə himayədarlıq bu fəaliyyəti dəstəkləməkdir.
Biz tələb elirik ki, Partiya komitəsi və SSRİ Yİ-nın katibliyi təcili surətdə toplansın
və Anarın fəaliyyətinə obyevktiv qiymət versin. Erməni sovet yazıçısı və publisisti Perç
Zeytuntsyanın «Nifrət yarmarkası 2» adlı yazısını da göndəririk. Ermənistan KP MKnın,Ermənistan SSR Ali Sovetinin və Ermənistan SSR Nazilər Sovetinin orqanı olan
«Xorurdian Hayastan» («Sovet Ermənistanı», 21 may 1989) dərc olunmuş bu yazıda
məsələyə aydınlıq gətirilir və Ermənimstan SSR əhalisinin yekdil qəzəbi ifadə edilir.
Ermənistan Yazıçılar İttifaqı
Heyətinin katibliyi
25 may 1989.
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UCUZ UYDURMALAR YARMARKASI
(ixtisarla)
Son vaxtlar Ermənistanda çıxan bir sıra qəzetlər mənə xüsusi diqqət yetirməyə
başlayıblar. Epizodik və ya hərtərəfli hücumlar «Xorurdaın Hayastan», «Kommunist»,
«Qrakan tert» və hətta Yerevan Dövlət Universitetinin xəbərlər bülletenində belə özünə yer
tapıb.Bu yazılar ancaq mənim

xəbər tuta bildiklərimdir.Şübhəsiz,daha çox miqdarda

başqaları da var.
Hücumlardan məqsəd aydındır -məni ictimaiyyətə «düşmən obrazı» kimi təqdim
etmək,erməniləri gözü görməyən,antisovet fəaliyyəti ilə məşbul olan bir adam kimi qələmə
vermək…Ermənistan Yazıçılar İttifaqının SSRİ Yazıçılar İttifaqına göndərdiyi məktubda
mənim haqqımda məhz bu ifadələr işlədilib və məni məsuliyyətə cəlb etmək tələb
olunur.Bu ittihamlar həqiqətdən o qədər uzaqdır ki, onlara cavab verməyi özüm üçün
əksiklik sayırdım,Bu səbədən də mənasız polemikaya girişmək istəmirdim. Lakin mənim
ünvanıma günü-gündən artan böhtan və təhqirlərin sistem şəklini aldığını nəzərə alaraq bu
uydurmaları cavabsız qoymamağı qərara aldım.
Mənim şəxsimdə ekstremist Azerbaycan yazıçısı görmək istəyən, bununla da
özlərinin ekstremist, antiazərbaycan fəaliyyətlərinlərindən fikri yayındırmağa çalışan
erməni müəlliflər ünvanıma yağdırdıqları ittihamları nə ilə əsaslandırırlar?
Bütün bu «qorxunc» ittihamlar fransız qəzeti «Fiqaro»dan və «Hürriyət» türk
qəzetindən gətirilən üç-dörd cümlə,həm də dediyim sözləri təhrif edən cümlə üzərində
qurulur.Lakin erməni qəzetlərində mənim əleyhimə kompaniya bu yazıların dərc
edilməsindən də xeyli qabaq başlamışdı.Erməni ittihamçılar məni nədə günahlandırırdılar?
Sən demə, onda ki… mərkəzi televiziya ilə xalqlar arasında dostluqdan danışmışam
və …sonra Türkiyəyə səfər etmişəm.Bəli,bəli,şişirtmirəm. Yerevanda çıxan «Kommunist»
qəzetində «Su ayrıcı» adlı məqalədə elə beləcə də deyilir: «Hələ mart ayında Azərbaycan
yazıçısı

irişə-irişə Mərkəzi televiziya ilə xalqlar dostluğundan dəm vururdu.Bir neçə

gündən sonra isə ,o,nümayəndə heyətinin başçısı kimi Ankaraya getdi».
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Əlbəttə, xalqlar dostluğundan danışmaq, belələri üçün irişə-irişə dəm vurmaq
deməkdir və belələriylə mübahisə etmək yersizdir,amma hər halda deməliyəm ki,bunların
hamısı yalandı.Mərkəzi televiziya ilə mən mart ayında yox, fevral ayında çıxış
etmişəm,Türkiyəyə aprel ayında nümayəndə heyətinin başçısı kimi yox, İzmirlə
qardaşlaşmış

Bakının

nümayəndəsi

kimi

getmişəm,

Ankarada

ümumiyyətlə

olmamışam.Bunlar hamısı bir tərəfə dursun,görəsən xalqlar dostluğu haqqında danışandan
sonra neçə müddət xaricə getmək qadağandır və bu qadağanı kim qoyub?
Eyni mövzu «Qrakan tert» qəzetində də yer alıb. Acınacaqlı olmasaydı bütün bunlar
hətta bir az gülməli görünərdi.
Dediyim kimi, Yerevan Dövlət Universitetinin xəbərlər bülleteni də məni nəzərlən
qaçırmayıb.Burda da

iftira yazıblar ki,guya mən mitinqlərdə çıxış edərkən cavanları

ermənilərin üstünə qaldırmağa cəhd etmişəm.Əksinə, mən bütün çıxışlarımda cavanları
daha təmkinli və müdrik hərəkət etməyə səsləmişəm. Ara qızışdıranları da məhz elə belə
mövqe əsəbiləşdirir.Onlar

məni də özləri kimi qara-qışqırıqçı,hamını qan tökməyə

çağıran,nifrət və kinlə dolu adam kimi görmək istəyirlər.
(Sonra yazıda «Fiqaro» qəzetiylə bağlı məsələ işıqlandırılır.Bu barədə əvvəlki
səhifələrdə müfəssəl məlumat verilib.Mənə elə gəlirdi ki,bü məsələ aydınlaşdırıldığı üçün
ona bir dəfəlik son qoyulub.Demə bu əleyhimə yazılar yaşmaq üçün ermənilərin əlində bir
bir fürsət imiş,belə fürsəti heç cür buraxmaq istəmirlər. Xəbər tutdum ki, «Xorurdayın
Hayastan»( 28 fevral 1988-ci il) qəzetində erməni yazıçısı Perç Zeytunsyan mənim
əleyhimə «qəzəbli» bir yazı tutuzdurub. Təəssüf ki,o qəzeti əldə edə bilmədim. Ancaq
Perç Zeytunsyanın «Xorurdayin Hayastan»( «Sovet Ermənistanı») qəzetinin 21 may 1988ci il nömrəsində ünvanıma yağırdığı təhqirlər dolu «Nifrət yarmarkası 2» adlı cızmaqarasının tərcüməsiylə tanış olandan sonra «Nifrət yarmarkası 1» yazısının da nə səpgidə
və nə səviyyə də olduğu aydınlaşdı.P.Zeytunsyan yəqin özü də dərk etmir ki,yazılarına nə
qədər dəqiq ad verib.Bu yazılar,doğrudan da məhz Nifrət yarmarkasıdır, küt və kor nifrət,
real faktlarla hesablaşmayan, başdan ayağa föhş və hədyandan ibarət söyüş
yarmarkası.Amma eyni zamanda bu ucuz uydurmalar yarmarkasıdır.
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60-cı illərin əvvəllərində Perç Zeytunsyanla Moskvada Ali ssenari kurslarında təhsil
alırdıq. Qətiyyən ağlıma gəlməzdi ki, nifrət və ədavət hissi insanı - hər halda o illərdə mən
onu tərbiyə görmüş adam sayırdım - bu dərəcədə alçaqlığa sövq edə bilər.P.Zeytunsyanın
kobud, bazar söyüşlərinə söyüşlə cavab verməyi ləyaqətimə sığışdırmıram.Amma onun
cavabını verməyi,yağdırdığı «ittihamların» nədən ibarət olduğunu izah etməyi lazım
bilirəm.
Bu ittihamlar yenə də «Fiqaro» qəzetində mənim dilimdən deyilən iki-üç cümləyə
əsaslanır,Bu barədə yetərincə deyilib və məsələyə bir daha qayıtmağa ehtiyac yoxdur.
Başqa bir məsələyə toxunan P.Zeytunsyan yazır: «Türk qəzeti müxbirinin -siz qanlı
hadisələr törədən nifrətin səbəbini nədə görürsünüz?- sualına Anar

«günahsız

sadəlöhvlüklə» cavab verir: «Bu nifrət bizdən,azərbaycanlılardan törəməyib».Sumqayıt
hadisələrindən danışanda biz həmişə qeyd eləmişik ki,bu cinayəti bütün Azərbaycan
xalqının ayağına yazmaq olmaz.Bəli,bu belədir, Ancaq öz xalqının kollektiv vicdanı olan
Azərbaycan ziyalıları nəinki Sumqayıt hadisələrini qınamır, nəinki bu barədə ağzına su alıb
susur, eyni zamanda o qanlı hadisələri hər vasitə ilə unutdurmağa çalışırlar.Beləysə o
ziyalılar özləri də həmin cinayətlərin bilavasitə iştirakçılarına çevrilmirlərmi? O necə sovet
yazıçısıdır ki, Sumqayıt hadisələrindən xəbəri ola-ola bütün dünyaya

«nifrət hissi

azərbaycanlılırdan törəməyib» elan edir? Buradan belə məntiqi nəticə çıxarmaq olmurmu
ki, nifrət hissini ermənilər oyadırlar»
Durun, hər kəlməsi yalan olan bu uzun sitatdan sonra bir hovur nəfəsimizi dərək. Ən
axırıncı cümləni götürək, hansı ağlasığmaz məntiqə görə demək olar ki, əgər mən «nifrət
hissi bizdən -azərbaycanlılardan törəməyib» deyirəmsə,onda guya bundan

«nifrət

ermənilər tərəfindən yaranıb» nəticəsi çıxır. Necə olur ki, yazıçı P.Zeytunsyana «yaranmış
nifrətin səbəbini Azərbaycan,yaxud erməni xalqında axtarmaq vicdansızlıqdır» kimi adi bir
fikri dönə-dönə təkrarlamaq lazım gəlir. Söhbət ondan gedir ki, zorakılıq və cinayət
hallarını Azərbaycan xalqının ayağına yazmaq istəyənlərə cavab olaraq mən bu yalan və
udurma fikirləri qəti şəkildə rədd etmişəm. Sumqayıt hadisələrinin günahı Azərbaycan
xalqında deyil, necə ki, Ermənistandan kütləvi şəkildə qovulmuş azerbaycanlıların
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faciəsinin səbəkarı bütün erməni xalqı deyil.Bu didərginlər ən azı 130 min heç bir təqsiri
olmayan azərbaycanlılardır. Zeytunsyan və onun mövqeyində olan erməni ziyalıları bu
dəhşətli faciəyə münasibət bildiriblərmi? Əgər Sumqayıt hadisələriylə bağlı P.Zeytunsyan
Azərbaycan ziyalılarını «cinayətin iştirakçısı» sayürsə,daha artıq haqla biz erməni
yazıçılarını öz dədə baba yurdlarından qovulmuş Azərbaycanlıların müsibətlərinin baiskarı
saya bilərik.
Azərbaycan ziyalıları Sumqayıt hadisələrini təhlil edib,bunun kim üçün faydlalı
olduğunu araşdırıb, faciənin özünə dərin təəsüflərini bildirdilər və səbəbkarları ən qəti
şəkildə günahlandırdılar. Bu «Sovetskaə kulğtura» qəzetində dərc olunmuş bəyanatımızda
da öz əksini tapıb. Bəs erməni ziyalıları Azərbaycanlılara qarşı ən qəddar zorakılığı
qınayan hansı bəyanatla çıxış ediblər? Yoxsa onlar da P.Zeytunsyan kimi bu faktlardan
xəbərsizdirlər…Zeytunsyana onun öz sözləriylə müraciət edirəm: «Bu necə vicdandır ki,
qarşı tərəfin qurbanları barəsində eşitmək və bilmək istəmir. Bəlkə ona hadisələr başlanan
gündən həlak olanların ümumi sayı da məlum deyil. Eləysə bir daha xatırladaq:
«Toqquşmalarda 83 nəfər həlak olub.Onlardan 48-i azərbaycanlı, 32-si erməni,3 isə digər
millətlərin nümayəndələridir.
«Krasnaə zvezda» qəzeti 24 fevral 1989
P.Zeytunsyan Dostoyevskidən yaxşı sitat gətirib: Sən niyə filankəsə nifrət edirsən,o
sənə qarşı əclaflıq edib?
-Yox,mən özüm ona qarşı əclaflıq etmişəm».
Yaxşı sitatdır,özü də lap yerindədir.
Yenə də «Hürriyət» qəzetinə istinad elən P.Zeytunsyan yazır:
«Müxbirin «bir sıra xarici erməni təşkilatları DQMV hadisələrində iştirak etməyiblər
ki?-sualına cavab olaraq Anar deyir ki,bu hadisələrdə müəyyən maliyyə maqnatları ilə
yanaşı yenidənqurmanın bir sıra düşmənləri -rüşvətxorlar,sovet iqtisadiyyətinin talançıları
da fəal iştirak edir».
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Bu

yeri

P.Zeytunsyan

özünə

lazım

olan

şəkildə

qələmə

verir:

«Bu

hadisələri…xaricdəki erməni varlıları təşkil etmişlər».
Görünür, «yazıq erməni varlılarının»(P,Zeytunsyan orijinal söz birləşməsi
tapıb,deyilmi?) halına ürəyi yanan Zeytunsyan yerili rüşvətxorları da
yayındırmaq

zərbə altından

qərarına gəlib.Saxta sadəlöhvlüklə deyinir: «Əgər doğrudan da bizim

hərəkatımıza mafiyalar qoşulubsa və hərəkatımızı hər vasitəylə dəstəkləyirlərsə,onda niyə
indiyədək ifşa olunub həbs edilməyiblər»?
Boşlayın görək,Zeytunsyan, Məhz korrupsiya və oğurluğa görə həbs edilmiş bəzi
«Krunk» başçılarının ad- familiyaları nə tez yadınızdan çıxıb?
Mənim mətnimin üzərində P.Zeytunsyanın apardığı «əməliyyatdan» daha bir
nümunə:
Mənim mətnim:
«Stalin və durğunluq dövrü adlandırdığımız Brejnev dövründə bu vilayətə kifayət
qədər diqqət yetirilməmişdir. Xüsusən

sosiasl və mədəni

sahədə biganəlik özünü

göstərirdi.Bu vəziyyət sosial məsələləri milli məsələyə çevirmişdir»
Mənim bu fikrim P.Zeytunsyanın «əməliyyatından» sonra belə səslənir: «ermənilər
sosial məsələləri milli məsələyə çevirdilər»
Bax belə fəndgirliklə P.Zeytunsyan oxuculara düşmən obrazını təqdim edir. Sovet
yazıçısı P.Zeytunsyan sovet qəzetində bu sayaq yarmarka fokusları çıxarırsa, burjua
mətbuatında fikirlərimizin təhrif edilməsinə niyə təəccüblənirik?
Qarabağa aid dediklərim P.Zeytunsyanı lap cin atına mindirir.Hərçənd mən yalnız
partiya və dövlət orqanlarının:«yenidənqurma- sərhədlərin yenidən biçilməsi demək deyil»
fikrini təkrar etmişəm. («Perestroyka ne perekroyka qraniü»).
Amma Zeytunsyanı sovet respublikalarının indiki sərhədləri qane etmir.Bu bir yana
dursun,o, yalnız Qarabağın sərhədlərini deyil, SSRİ-nin beynəlxalq sərhədlərini də təftiş
etmək xülyasına qapılır və bütün bu xam xəyallarını konyüktur şəkildə Stalinin adıyla
bağlamağa çalışır: «Çiçerinin Van, Muş və Bitlis ərazilərinin Erməstana qaytarılması
tələbinə Stalin «provokasiya və ağılsız fikir kimi» baxır.
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Deyin görək Türkiyə ərazisində yerləşən Van,Muş,Bitlis hara,Dağlıq Qarabağ hara?
O ki, qaldı Stalinə, məhz elə onun razılığı və sanksiyasıyla Türkiyə dövlətinə ərazi iddiası
qaldırılmışdı. Məlum oldu ki, buna dişi batmaz və bu iddialar elə boş iddia kimi də qaldı.
Stalindən sonra isə Sovet höküməti bu mənasız tələblərdən imtina etdi və indi SSRİ-nin
heç bir ölkəyə ərazi iddiası yoxdur.
Sovet dövlətinin siyasəti ilə razılaşmamaq P.Zeytunsyanın öz işidir, ancaq bu
narazılığını hökumətə yox, mənə niyə ünvanlayır. Bəli, vaxtilə Türkiyəyə qarşı sürülmüş
ərazi iddiaları ilə bağlı suala cavab verərək demişəm ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra
Avropa ölkələrinin sabitləşləşmiş sərhədlərinin dəyişdirilməsi cəhdləri - yeni müharibə
təhlükəsi törədə bilər.
Aydındır ki, bu mənim kəşf etdiyim orijinal fikir deyil, bütün dünyann qəbul etdiyi
və hamıya məlum olan gerçəklikdir.Burada P.Zeytunsyanın ovqatına soğan doğrayan
nədir? Yəqin ki,yuxularında gördüyü ərazilərə heç bir vaxt sahib ola bilməyəcəyindən
doğan gücsüzlük...
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti 25 avqust 1989.
(Orijinalı rus dilində yazılmış bü mətn həmin qezetdə başqa tərcümədə
verilib,buradakı mənim öz tərcüməmdir- A.)
Rəhmətlik Vəli Məmməlov gündəliklərində yazır: «Anara ermənilər də hücum
edir,özümüzünkülər də».
Erməni deputatlarla yalnız iclaslarda toqquşmurduq,arabir tənəffüslərdə,foyedə də
üz-üzə gəlirdik.Bir neçə epizod yadıma düşür.Deputatlıqlan qabaq sənətşünas kimi
tanıdığım Henrix İgityan xüsusi canfəşanlıq edirdi.Azərbaycan xalqını təhqir etdiyi zaman
cavabını verdik,Ali Sovetin rəhbərliyinə dəfələrlə müraciət etdik,sözünü geri götürməli
oldu.İgityanla şəxsən tanış deyildimsə də,bir gün foyedə mənə yanaşdı: -Sizi ziyalı insan
kimi tanıyıram -dedi- bəlkə bir söhbət edək. -Mən də sizi tanıyıram,-dedim,- şəxsən tanış
olmasaq da,vaxtilə redaktor olduğum «Qobustan» toplusunda sizin məqalənizi də
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vermişdim.Amma siz mənim xalqımı təhqir edəndən sonra mən sizinlə bir kəlmə danışmaq
istəmirəm.
Başqa bir səfər foyedə mənə Telman Qdlyan yanaşdı. O, MK katibi Liqaçovla
«mubarizə» aparırıdı, guya ki, Qarabağ məsələsinə qarışmırdı,amma yüz faiz əminəm ki,
Liqaçov bu məsələdə az-çox obyektiv mövqe tutduğu üçün Qdlyanın qarşısına onu
yıxmaq,ya ən azı ləkələmək vəzifəsi qoyulmuşdu.Nə isə,bu Qdlyan da mənə yanaşdı və
inanmazsınız,eyni sözlərlə söhbətə başladı: - Görürəm ki,siz ziyalısınız(nədir,onlar bu
söhbətlərini öz aralarında əvvəlcədən eyni şablon üzrə razılaşdırırlar?)
Bu girişdən sonra Qdlyan mənə dedi: -Bilirsiniz ki,mənim başımın üstündə bu
Liqaçov kərpici asılıb(eynən bu sözləri dedi)Odur ki,Qarabağ məsələsiylə məşğul
olmuram.Amma bir kənar(?!-A.) adam kimi deyirəm,bəlkə müvəqqəti olaraq,ancaq
müvəqqəti - bir-iki illiyə Qarabağı Ermənistana verəsiniz,ehtiraslar sakitləşəndən sonra
yenə Azərbaycana qaytarıla bilər. Ürəyimdə:-Deməzsən aldatdım - deyə düşündüm və bu
təcrübəli demaqoqun belə ucuz fəndlərdən istifadə etməsinə güldüm,amma Qdlyana ancaq
bunu dedim:Qarabağı nəinki iki ilə, heç iki aya, iki günə, iki saata da heç kəsə verə
bilmərik.
Bir şey deməyib çıxıb getdi.
“Gecə düşüncələri”ndən
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ERMƏNİ MƏTBUATINDAN
Azərbaycan ziyalılarının təşkil etdikləri nümayiş barədə Anar nə deyə bilər?
Sumqayıtdakı qanlı günlərdə,eləcə də ondan sonra nə Anar,nə də azerbaycanlı ziyalılardan
başqa birisi özünə qalib gələrək Ermənistana heç olmasa bir teleqram göndərib başsağlığı
vermədi.
Amma Anar hadisəlrin əvvəlində əsas səbəbin Sumqayıt olduğunu nəzərə
almadan,dəhşətdən Ermənistana qaçan minlərlə ermənini xatırlamadan elan edir ki, hər gün
Ermənistandan qaçmış azərbaycanlılar Yazıçılar İttifaqına gəlir və orada başlarına
gələnlərdən danışırlar.Soruşmaq lazım gəlir ki, həqiqəti onlara yazıçı deməyəndə kim
deyəcək? Bəlkə Anar Sumqayıt faciəsindən xəbərsizdir? Başsağlığı, üzr istəmək, sükuta
dalmaq bir yana dursun,bizim ürəyimizi ağrıdan bir faktla necə barışaq? Sumqayıt
hadisəsindən sonra Anar böyük bir dəstə ilə Türkiyəyə səfərə çıxmış,bəlkə də orda
kefcillərlə,əyyaşlarla görüşmüşdür? (!-A.)Bu səfər əvvəlcədən planlaşdırılımış olsa belə
ondan imtina etmək cəsarət tələb edirdi. Özü də hara? Türkiyyəyə… O Türkiyəyə ki, onun
sakini Orxan Qarakazım son vaxtlar belə demişdir: «Allah erməni xalqının taleyini türk
xalqının əllərinə tapşırıb.Yaxşı bilin ki, sizi heç bir «Xristos», nə də digər bir xalq bizim
əlimizdən xilas edə bilməz».
Anar Türkiyədə olarkən axtarıb Orxanı, orxanları tapıb bu sözlər üçün onları
qınayıbmı? Əlbəttə yox .
(«Qrakan tert»(«Ədəbiyyat qəzeti»),
Ermənistan Yazıçılar İtttifaqının orqanı
3 may 1988)
Anarın şərhi: Belə yerdə deyiblər: ağlıva keçə yamayım!
Axşamlar yolumuzu «Moskva» mehmanxanasına salmaq biz jurnalistlərdə adət
şəklini alıb.Çünki respublikalarda çıxan, demək olar ki,bütün qəzetlər burada satılır.Yazıçı
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Anar Ermənistanda rusca çıxan «Kommunist» qəzetini alıb, «görək bu dəfə məndən nə
yazıblar»-dedi.Doğrudan

da,elə

həmin

nömrədə(5oktyabr)Anarı

və

Püstəxanım

Əzizbəyovanı yaddan çıxarmamışdılar. «Özünü insan qəlbinin mühəndisi adlandıran bu
xalq deputatı»,sən demə , «əzabkeş erməni xalqının tükənməz dərdinə büsbütün laqeyd
imiş».
Ə.Əfqan. «Həqiqətin çətin yolu» məqaləsindən.
Azərbaycanda çıxan «Kommunist» qəzeti
12 oktyabr 1989
Anarın şərhi: Arxivimdəki erməni qəzetlərindən başqa sonrakı illərdə, əlaqələr
kəsiləndən bəri oranın mətbuatında haqqımda nələr

yazılıb yazılmadığından

xəbərsizəm.Ancaq ən son vaxtlarda, 2006-cı ilin payızında Moskvada olarkən köşkdən
Moskvada rus dilində çıxan bir erməni qəzeti aldım, vərəqləyəndə «sevinclə» gördüm ki,
hələ də məni unutmayıblar:
«Drujba narodov» jurnalının mart nömrəsi bütünlüklə Azərbaycan ədəbiyyatına həsr
olunub.Bir sıra Azərbaycan yazıçıları bu fürsətdən ermənilərin əleyhinə yazmaq və rus
oxucularına dezinformatsiya vermək məqsədiylə istifadə ediblər.«Xalqlar dostluğunun»
məşhur tərəfkeşi Anar xüsusiylə fərqlənib. Onun «Ağ qoç, qara qoç» adlı yazısında
gələcəyin Bakısı ümumtürk mərkəzi kimi təsvir edilir. Müəllifin fikrincə Ermənstan və
Qarabağ ümumiyyətlə mövcud deyil,oralar Ermənistan Atom Elektrik stansiyasında terror
aktı nəticəsində yer üzündən silniib.Azərbaycanın yeni qəhrəmanları sırasında Ənvər paşa
göstərilir.
Amma məsələ bunda da deyil, -hərə öz intellektual və əxlaq anoayışlarına görə
arzulayır. Ötəri olsa da əsərdə ASALA-nın adı çəkilir və o erməni terrorist təşkilatı kimi
qələmə verilir. Təbii ki, «Xocalı», «1918-ci ilin mart qırğınları»na verilən şərhə görə
bunlar daşnak quldurların Bakıda, Qubada, Şamaxıda dinc əhaliyə qarşı törəditdikləıri
qırğının nəticələridir. Hətta Şaumyana da ilişilir.
Marina Qriqorya
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«Azərbaycanın informasiya təcavüzü şiddətlənir» məqaləsindən.
«Erkamas» Russiya ermənilərinin qəzeti»ndən.
Sentyabr 2006
Məlum

olduğu

kimi

Ermənistanın

«Prometey»

və

Azərbaycanın

ANS

telekompaniyalarının numayiş etdirdikləri «Atəş xətti» Bakı Yerevan telekörpüsü layihəsi
sona çatıb. Hər iki tərəfdən verilişlərə 52 ekspert dəvət olunub.Qeyd edək ki,bu ekspertlər
qarşı tərəflə də razılaşdırılır.Ancaq bəzən tərəflər arasında verilişə çağrılan ekspertərlə
bağlı fikir ayrılığı da olub. Misal üçün,erməni tərəfi «Atəş xətti»nə yazıçı Anarın dəvət
olunmasına imkan verməyib. Öz növbəsində Azəbaycan tərəfi

verilişdə Qarabağ

separatçılarının nümayəndələrinin iştirakı ilə razılışamayıb».
(«Yazıçı Anar «ATƏŞ xətti»ndə niyə iştirak etməyib?»
«525-ci qəzet» 13 may 2001)
İyulun 9-da səhər tezdən təyyarə ilə qərbi Berlinə yola düşdük.Nümayəndə heyətinə
yazıçı Anar,ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayev,tarixçi Süleyman Əliyarov,oftalmoloq Nazim
Əfəndiyev, aktyor Həsən Turabov, bəstəkar Vasif Adıgözəlov daxildilər.
Anar, Yaşar Qarayev, Süleyman Əliyarovla görüş-diskussiyalar çox maraqlı və
kəskin keçdi. Yadımdadır, diskussiyların birində boynunda xaç olan cavan oğlan Anara
yanaşıb sübut etməyə çalışırdı ki, azərbaycanlılar Stepanakertdə ermənilərə ermənicə
danışmağa icazə vermirlər. Anarın gətirdiyi sübut və dəlil (Stepanakert teatrı ermənicə
onun pyesini tamaşaya qoyub,muxtar vilayətin paytaxındakı pedaqoji institutun erməni
bölməsi fəaliyyət göstərir və s.) cavan oğlanı inandıra bilmədi ki,bilmədi.Oğlan inad
edir,dediyindən dönmürdü.Onun bu hərəkəti mənə o qədər yer elədi ki, əsəbiliyimi gizlədə
bilmədim.Onda Anar məni yana çəkib sakitləşdirməyə başladı: «Öyrəşmək lazımdır,bəs
elə bilirsən Ali Sovetin sessiyasında hər gün bəzi deputatların həyasızcasına dedikləri belə
yalan və böhtanları eşitmək mənim üçün asandır?»
Nə cavab verəydim.Allah sənə dözüm və səbr versin,Anar!
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Fərhad Bədəlbəyli.
«Qəribliyin yuxusunda vətən var».
«Kommunist» qəzeti
11 avqust 1989
1997-ci ilin yazında ABŞ-da olarkən səfirimiz Hafiz Paşayevin xahişi və yardımıyla
mən Vaşinqtonda bir neçə konqressmenlə görüşdüm.Erməni lobbisi və onun təsiri altında
olan bəzi konqressmenlər Azərbaycana qarşı yeni bir təxribat hazırlayırdılar. Seçiciləri
arasında ermənilərin çox olduğu Kaliforniya ştatından Konqressmen Şeirman Dağlıq
Qarabağa yardım təşəbbüsüylə çıxış etmişdi,amma Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tərkibində olması göstərilmirdi. Aprelin 29,30 və mayın 1-də səkkiz konqressmenlə
görüşüb ətraflı söhbət etdim.
Vaşinqtondan ayrıldığım gün Amerikada yaşayan soydaşımız Elşən Ələkpərov məni
hava limanında yola salarkan səfirliyimizə telefon etdi və məndən muştuluq istədi:
Şeirmanın təklifi keçməmişdi.Bu bizim dirlomatların,hörmətli prezidentimizin apardığı
düzgün siyasətin nəticəsi idi,bu işdə mənim də cüzi xidmətim oldusa,çox məmnunam.
Vaşinqtonda konqressmenlərlə görüşlərim mənə bizim,Azərbaycan deputatlarının
Moskvada SSRİ Ali Sovetində gördüyümüz işləri,apardığımız söhbətləri,etiyimiz çıxışları
xatırlatdı.Onu bilirəm ki,mübarizəmiz,istər Moskvada,istər Vaşinqtonda,istərsə də hər
hansı başqa bir nüfuzlu ölkədə olsun,hələ uzun çəkəcək.Ermənilərin yüz ildən artıq bir
müddətdə həm də ardıcıllıqla,sistemlə apardıqları təbliğat işlərini biz hələ yeni-yeni
başlayırıq.Amma hər bir ədalətli mövqe əvvəl-axır hökman təsdiq olunursa, bizim haqq
işimiz də bir gün mütləq zəfər çalacaq.
«Amerikada on gün» yol qeydlərindən
ANARIN MİLLİ MƏCLİSDƏ ÇIXIŞINDAN
(8 MAY 2001)
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«Mən çox şadam ki,bu gün mənə növbə çatdı,çünkü hər dəfə lap əvvəldən gəlib
düyməni basıram,amma mənə növbə çatmır və məndə belə təsəvvür yaranır ki,bəzi deputat
həmkarlarım bu düyməni evdə basıb gəlirlər»
Yazıçı Anarın bu ironiyalı sözləri Milli Məclisin dünənki yığıncağında deputatları
yamanca güldürdü. Artıq bir neçə iclasdır ki,çıxış etmək imkanı ala bilməyən komissiya
sədri daha sonra mətləbə keçdi və çıxışına belə başladı: «Bu gün Şuşanın satılması
günüdür».O, Şuşada erməni əhalisinin yerləşdirilməsindən narahatlıq keçirdiyini söylədi.
«Bizim hörmətli Prezidentimiz deyir ki,Azərbaycanın ziyanına olan heç bir sazişə imza
atmayacaq.Buna inanırıq.Amma mənim qorxduğum odur ki,günlərin bir günü Ermənistan
iqtisadi vəziyyətinin ucbatından, ordumuzun güclənməsinin və dünya dövlətlərinin
təzyiqləri nəticəsində bizim istədiyimiz müəyyən güzəştlərə gedə bilər,yəni Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasına razılıq verə bilər,amma Şuşa o zaman artıq
erməni şəhəri olacaq.Azərbaycan tərkibində ermənilərdən ibarət bir şəhər»
Millət vəkilinin təklifinə görə parlament bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatlara,dünya parlamentlərinə müraciətlər etməlidir.O, bildirdi ki,sülh danışıqları
getdiyi bir zamanda demoqrafik dəyişikliklərə yol verilməsi qəbul olunmazdır.
Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov komissiya sədrinin Şuşa ilə bağlı fikirlərinə
münasibət bildirmədi.
(«525-ci qəzet», 9 may 2001)

392

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEV CƏNABLARINA
Hörmətli Prezident!
Nə vaxtdır ki,Azərbaycan xalqı çox gərgin günlərini yaşayır.Ölkədəki iqtisadi
çətinliklərə,keçid dövrünün ağırlıqlarına səbrlə sinə gərir. Siz Azərbaycana qayıtdıqdan və
Prezident seçildikdən sonra bizdə gələcəyə inam və Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə
böyük ümid yarandı.Siz bütün çıxışlarınızda bəyan etmisiniz ki,əgər torpaqlarımızı
danışıqlar yolu ilə azad etmək mümkün olmasa Azərbaycan xalqı hərb yoluna müraciət
etmək məcburiyyətində qalacaq.
Son vaxtlar məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün kompromisin vacibliyini
bəyan edirsiniz.Ancaq Azərbaycan ictimaiyyəti bu güzəştin nədən ibarət olmasından
xəbərsizdir.
Azərbaycandan kənardakı bəzi mənbələrdən belə məlumatlar yayılar ki, Minsk
qrupunun yeni təkliflərində Azərbayacnın ilkin şərti hesab olunan ərazi bütövlüyü məsələsi
qoyulmayıb.Şübhəsiz ki,biz Sizin Azərbaycan üçün şərəfsiz sülh müqaviləsinə qol çəkə
biləcəyinizə inanmırıq.
Lakin olkədə gəzən bu söz-söhbətlərə son qoyulması üçün Sizin Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması barədə mümkün qədər geniş açıqlama vermənizi və xalqın
narahatlığına, həyəcanına son qoymanızı xahiş edirik.
Hörmətlə
Anar, Bəxtiyar Vahabzadə, Hüseyn Abbaszadə, Qabil, Fikrət Qoca.
5 noyabr 1999
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BƏYANAT
Anar,Bəxtiyar Vahabzadə, Balaş Azəroğlu, Nəbi Xəzri, Qabil, Hüseyn Abbaszadə,
Bəkir Nəbiyev, Məmməd Araz, Fikrət Qoca, Vaqif Səmədoğlu, Zəlimxan Yaqub, Nizami
Cəfərov Qarabağ məsələsiylə bağlı bəyanat yaymışlar. Bəyanatda Qarabağ probleminin
çözülməsi üçün aşağıdakı prinsiplər təklif olunur: Ermənilər tərəfindən işğal olunmuş
bütün Azərbaycan torpaqları azad edilməli, Azərbaycanan ərazi bütövlüyü saxlanılmaqla
Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi (Bakıyla razılaşdırıılmalı olduqdarı məsələləri
dəqiq göstərməklə), Dağlıq Qarabağın Ermənistanla mədəni və iqtisadi əlaqələri ola bilər.
İmza atanlardan Anar «Exo» qəzetinə demişdir ki,bəyanat imza atmaq istəyən hər kəs üçün
açıqdır. Yazıçı onu da demişdir ki,nə hakimiyyət, nə müxalifət siyasi mübarizədə Qarabağ
kartından istifadə etməməlidir.Xatırladaq ki, Azərbaycan ziyvalıları ilk dəfə deyil ki,
Qarabağ məsələsiylə bağlı narahatlıqlarını ifadə edirlər.Keçən səfər içində indi imza
atanlar da olan bir qrup yazıçının Prezidentə müraciətindən sonra H.Əliyev cənabları onları
qəbul etdi.İndi də belə bir görüş nəzərdə tutulurmu? Bu suala cavab verərkən Anar:
-Keçən səfər müraciət birbaşa Prezidentə edilirdi - dedi - İndi isə bu yazıçıların
ictimaiyyətə öz mövqelərini növbəti dəfə bəyan etmələridir. Əgər Prezident yazıçıları
qəbul eğməyi lazım bilsə məmnuniyyətlə onunla görüşərik.
«Exo» qəzeti, 21 may 2001
«Şuşasız Qarabağı,Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür etmək olmaz.Biz sülh
tərəfdarıyıq,müharibə başlanmasının,qan tökükləmsinin əleyhinəyik,amma sülhdən daha
vacib vətənimizin əzəli torpaqlarının qaytarılmasıdır.Lazım gələrsə bu yolda BMT
Nizamnaməsinə uyğun olaraq təcavüzkara qarşı güc tətbiq edilməsi də istisna
olunmamalıdır.» - bu sözlər Erəmənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli yolları haqqında
ziyalıların dünən yaydığı bəyanatdandır»
«Yeni Müsavat» qəzeti
31 mart 2001
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1999-cu ildə İstanbul sammiti ərəfəsində Anar, Bəxtiyar Vahabzadə, Fikrət Qoca,
Hüseyn Abbaszadə və Qabilin Qarabağ problemi ilə bağlı mövqelərini ortaya qoymaları
zənnnimcə,bu problemlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin formalaşmasında həlledici rol
oynadı.
Əhməd Oruc.
Uğur olsun ,ziyalılar
«525-ci qəzet» 4 aprel 2003
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ANARA ERMƏNİ MƏKTUBLARINDAN
Arxivimdə qalan onlarca belə məktub və teleqramlardan mətnlərin dilini və
orfoqrafiyasını saxlamaqla bəzi nümunələr vermək istəyirəm.Əvvəlcə bir neçə məktubdan
parçalar verirəm.Yalnız tək bir bunlar az -çox abırlıdır.
Многоуважаемый Анар муаллим!
Я убежден:трагедии Сумгаита не было бы если бы заранее не отравили людей
национализмом. Страшно…ох, как страшно размышлять об этом. У меня уже болит
сердце от бессонных ночей. Я помню Ваши слова: «Обычно перед камерой я не
курю,но простите,сегодня не тот случай».Помню Ваши дрожащие от волнения руки
и помню холодные от гнева и ненависти глаза некоторых писателей.Помню вопрос
моей 3-х летней дочери: «Папа, нас убьют?». И даже слезы моей бабушки,когда Вы
выступали по телевидению – это твой Анар».Твой Анар – она так сказала и в этом я
вижу путь. Мы должны и дальше жить в покое,если будем взаимно уважать друг
друга, историю, культуру, язык, обычаи, даже религию каждого народа.Простите за
ошибки
Атасян Ваграм Сергеевич
05.88г.

Писать

Вам

письмо

заставило

Ваше

выступление

по

программе

«Время».Честно говоря я тоже не согласен с «Позицией»,потому что там вся правда
не показана.Жаль конечно,что эта правда для меня и для Вас сейчас разная.Я хотел
выяснить,что конкретно Вы отвергаете,1915 год в судьбе армян,или историю
Арцаха(с 1388 г.Карабах) в 1921 и 1923 г.или историю армянского населения в
Нахчиване в результате которой из 40 процентов армян в настоящее время осталось
1,5 процента.Вы нанесли новую рану и без того раненному телу.Если Вы прочтете
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мое письмо и Вы можете что-то возразить,то жду ответа.Мой адрес: Ереван.ул
Джапаридзе 49,кв41,Пилтаяну Гайку Аршаковичу.
Salam hörmətli Anar can. Mən erməniyəm, özüm də Qa- rabağm Martuni rayonunun
Çartaz kəndində anadan olmu- şam. 53 yaşım var, 20 yaşdan Sumqayıt şəhərində yaşayıb
və işləyirəm Sumqayıtda baş verən hadisələrdən sonra çox narahatam, bir də mənim üçün
çətindir Sumqayıtı tərk et- məyi, axı ömrümün çoxunu Sumqayıtda keçib. Lap elə düzünü
deyirəm az qala xastəlikə düşək evdə oturanda yaxşı oluram, elə ki bayıra maqazinə
çıxdıim gərək qulağıva pam- bıq qoyasan, belə bir misal çəkə bilərəm. Bir gün durmuşam
süd oçeredna deyilər ki, Anar getdi Erevana gəzməyə çıxan- da erməni dostlarma rast gəlib
Andranik paşanm hekalma baxıb və sual verib yoldaşlar bəs o vaxt türklər Andranikin bir
qulağm kəsibləp nə yaxşı indi hekalda iki qulağı var. Siz belə sözlərə necə qiymət
verirsiniz, axı deyilənə görə Erevan- da Andronikin hekalı yoxdur, Bir də Anar can sizdən
bir xahişim var. Əyər mümkünsə Sumqayitda baş verən hadisə zamanı 28-29-da mənə
yardım göstərən Ulduz Quliyevanı və mənim 25 illik qonşum Sahib və Şahnigar
Babirovlarma mənim dərin mminnətdarlığımı çattırsanız sizə minnətdar olaram. Anar can
sahflarımı bağışlayasmız .
Babacanyan Asmik
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Тов.Анар!
Когда Вы выступали по телевидению 17-го мая и когда разговор наклонился к
событиям Сумгаита,Вы не обжектив не могли посмотреть И это естественно.Потому
что зашищать массовые убийства –это не такое легкое дело.И Вы как писатель
должны были более гуманное отношение иметь к судьбе человечества.
По Вашему мнению Генрих Боровик должен был
одну похвальную песню посвятить убийцам с легкой музыкой.
Телезрители поселка Ехенадзор,Арм.ССР
Саркисян Анжела
Оганесян Роза
Председателю

Союа

писателей

Азербайджана

Анару

не

напишу

уважаемый,потому что вы этого не стоите.Вы провокатор с вашего лица капает кров
сумгаитцев.Как у вас еше совест хватает выступать по телевидению с ненужными
речами с призывом поднят народ против друг друга как Вагабзаде своей
стихотворением галх Азербайджан который читает сейчас каждый школник.Вы и
ваши ученые уже 3 месяца по телевидению каких только лож и глупости
говорили.Лучще было бы вести воспитательную работу среди молодежи который
так далеко от истории.Бакинсие специалисты в других городах позорятся от своей
неграмотности вы бы лучще постеснялис бы такой народ невоспитанные убийцы,
воры, разбойники,взяточники.Вместо того,чтобы учит их уму разуму призываете к
расправе, разбою.
без подписи
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Председателю правления Союза писателей Аз.ССР Анару
Мы, нижеподписавшиеся, считаем Ваше выступление по программе «Время»
от 17 мая 1988 г.глубоко аморальным, неподобающим представителю стол гуманной
профессии и делегату Х1Х Всесоюзной партийной конференции. Даже крайная
недоброжелательность, вызванная Вашим выступлением, не мешает осознать, что
Вы человек мыслящий. И не прикидывайтесь, будьто не понимаете сути
карабахского вопроса. И просим Вас, не пачкайте святое слово «интернационализм».
Никакая маска интернациона-листа не в состоянии прикрыт чудовишный позор
Сумгаита! (Кстати, больше всех в Сумгаите свирепстоввал убивая армян армянин
Эдуард Григорян, позже осужденный судом- комментарий Анара) Даже столь
скупой и смягченный показ в передаче Генриха Боровика актов вандализма потряс
всех честных людей,попытка же отмахнуться от Сумгаита аморальна,особенно для
писателя и свидетельствует о Вашем варварском национализме! 17 подписей армян.
На конверте надпись :Еревань ул.Ленинград 14 кв 23
Dağlı Qarabağlı erməni Karlen Mamunsdan bir açıx məktub Azərbaycan yazıçılar
inqlabında(yəqin İttifaqı deməkdir -A.) birinci katibi Anar yoldaşa salam verirəm sizda,
hamını azerbaycan yazıçıları və şairlərı.
Mən bir neça vaxt sus eləmişəm, çünki elə bildik ki.sizin ağlı gəlir.Amma
gəlmədi,bilmirəm nə! Bu sözləri yazmışam,çünki siz yalansınız. Birdən soruşunur ki «nə
biz yalanık»mən dedim ki,siz çox vaxta deyirsiniz biz internasionalist xalqlardanık ama
sizi əməl deyir ki siz nastoşi neonasionalist xalqsız. Neonasionalistlərdən sən Anar,
Vahabzadə, S.Rustam və

Elçin. İnternasionalist adam heç bir vaxt demir ki,torpaq

mənimdi.Axı bir xalqın doğma hariflar da yoxdu,onun hardadı torpax, hı!…Deyirsiniz
doğma Qarabağ sizin torpaq harlandı.
Sizin o akademik Zinaida Bunyatov və Fiyada Axundova yalan-palan kitablar
yazırlar, bizim iki xalqın arasında duşman edirlar.Biz uşak döyülük ki sizin yalan
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sözlarnıza qulak asirık. Erməni xalqı əsərdən əsər 9 hökuməti var: Urartu, Böyük
Ayk,Vaspurakan, Şirak, Qarabak (Syunik, Arsax) Kilikiya, bəs sizin albanların hanı
hökməti hardandı hı! Alban xalqı həmişə başqa xalqların nökəridi.Yaxşı mən razıyam
sizlar alban xalqı hökmatı var. Bəs nəyə albanlar öz xalq adını dəyişmək və Azərbaycan
xalqı deyir. Siz parazitsiz. Başqa xalqların torpakları alırsınız. Hələ tamah edirsiniz, yalan
kitablar da yazırsınız. Siz Bakı şəhərdə erməni məktəblər də bağlayırsınız,bizim yaşıçıları
kitablar istəmirsiniz.Bakı şəhərin Avaqyan küçəsi dəyişmisiniz və təza ad vermisiniz.
Ermənistan SSRin gerbdən Böyük və balaca Masis dağının şəkil də çıxarırsınız. Və
Qarabağ sizinki döyül.Paktı var(ermənilər F hərfi yerinə P hərfini işlətdikləri üçün yəqin
ki «fakt var» demək istəyib- A.).Erməni kitab və kartışkamızda var.Qarabağ bizimdi bizi
doğma arsaxdı,siz yalansız,pax belə.
Mamuns
15.10 88
Председателу управление писателей Аз.ССР тов.Анару
Часто выступаеш по централному телевидению и всегда призываеш «дружба
народов».Мы хорощо знаем,что такое анарская дружба народов.Это лож, обман,
хитрость.Мы

знаем,что

трагедии,акдамское

вы

участвовали

кровоплолтитие.Кто

создал

организовали

сумгаитской

Кировабадское,

Шамхорское,

Мингечаурское кровополитие Анар,ты несколько раз был в Анкаре,Измире и очен
тайно беседовал со своими турецкими руководителями против армян.Мы знаем,что
ты разведчик,шпион. В Турции часто выступаеш по телевидению чтобы создат
впечатление.Если будеш продолжат ваши подлости,тогда не обижайтес. Бывший
первый

секретар

Мирджафар

Багиров,любимый

Алиев,Багиров

и

другие

руководители призывали «интернационализм», «Дружба» народов мы знаем его
цена.Вы шовинист,мусафашист и враг армян.Во время землетресение вы поздравили
нас.Вы были в Париже в редакции «Фигаро» дали интервю о нам, оскорбили
армян.Вы подлец,звер,опасное чудавише.Скоро для вас вернется 1937 год и вы как
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примтивные,до сих пор ничего не давший «народ» будете отвечат под письмом
подпись:группа экстремистов
Bir məktub da guya ki, atası Azərbaycanlı, anası erməni olan «dürək»dəndir.
Moskvaya SSRİ Ali Məhkəməsinə Sumqayıt üzrə iş aparan R.Burizinə, surətini mənə
göndərib.Bu məktub da əvvəlkilər kimi savadsız rus dilindədir.
Отвечаю Ваш допросу о Сумгаитски геноциди против армян.Да 26-27 феврал
писател Азербайджан Анар с секретар К.Багировым были в Сумгаите проводили
свои секретные разговоры с членамим Партии ислама.А Анар их председател по
республике.Анар совместно с людоедами мусульманами был в 41 микрорайоне и
воодушевлял банду против армян.Он это не может отрицат.Также он не можеть
отрицат как поджигател организовал погром против армян в Шуше,Ходжалу,создал
пожар домов армян,он сам ограбил ковры и ценные веши из домов армян и ночу
повез Баку.Меня в Сумгаите не трогали потому меня считали азербайджанцем. Мой
отес был азербайджанцем.У меня родственники живут в Кальбаджаре
Арат Садых оглы Сойнов.
Уведомление телеграфом Москва Кремль Сжезд Верховного Совета Горбачеву
Депутат Азербайджана Анар еше ноябре декабре 1988 года способствовал
геноциду армян стыдно ему замешанному крови безвинного народа требовать
политической оценки Баку 20 января. Спасибо за ввод войск Баку беженец
Кировабада Агасян.
Və nəhayət Yerevandan gələn başqa bir imzasız məktub
Erməni xalqının ən fis düşmənləri olan Vahabzadə və Anar (ermənilər«f»la «p»nı
çaşdırırlar,odur ki «ən fis», «ən pis» deməkdir -- A.)
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Düzdür məktubu yaxşı adamlara yazarlar,ancaq qərarə gəldim ki,sizin kimi əclaplara
da məktub yazmaq olar.Bu məktubun məqsədi odur ki,Sizin kimi avam,tarixdən xəbər
olmayan adamlara o tarix öyrətmək.Erməni xalqı dünyada öz biliklər,öz bəşəriyyəti ilə
bütün dünyədə yayılıb.Çar hökümət sizdən əsğər götürmürdü o qədər geri idin.Sizin xalq
bizim biliyimizə faxıllıq(paxıllıq-A.) edir.Bizim alimlər sizə aydındır. Hambarsumyan
indiki dövrün Nütonudur bilin.Akademiklər doludur.Onların adları birbir vermirəm,
oxuyun, onların adları kitablarda taparsız.Sizdə akademik olsa Moskvadan gəlib iki
istitutları bağlamaz-dılar.Sizin milləti 1927ci ildə Bakıda oxuduğum zamandan
tanıyıram.Hamsı pulun zorna akademik olmusuz.Cibində pul,başında ağıl yoxdur,
samandır. Sizin cahillər qurd çoxluğu kimi Bakının küçələrdə vəhşi kimi qışqırırlar
«Qarabağ bizimdir,ermənilər də bizim eşəkimiş».Sizin kimi akademiklərin tələbələri bunu
bilər bunnan başqa heç şeyi bilməz.Erməni düzdür eşşəkdir ki,sizin həmədən eşşəkləri
üçün çar zamanda Bakını tikib, Sovet dövrün Sumqayıt,Minqiçaur tikibdir,indi ermənilər
qovdunuz arxayın siz istifada edirsiz.Azərbaycan milləti müqəssir deyi1 bunun təqsiri
Vahabzadədə görürəm.Bu şəkili cəlladı,Şəkiyə çatan kmi qırğın törətdi,həmin gecəsi
Şəkidə bir erməni qalmadı.Vaxt gələr cavab verərsən necə sənin babalar türk sultanları.
Bizə xəbər var ki ,sən bir də Anar həmişə Türkiyəyə gedib dərs alıb gəlirsiz. Hökumətin
başı bir az qarışıqdır,sonra sizə yaxşı millət dərsi verəcək. Erməni xalqına verdiyi qırğın və
Sovet sənaye verdiyi ziyanı unutmamalıdır.Onların əvəzi verəcəksiz.Türk də 1915 ci ildə
erməniləri qırdı və ölkədən qovdu, ancaq o rəhbərləri, erməni vətənpərvər oğulların
əlləriylə öldürdülər.İndi birbir göstərim.
1.Ənvər paşa.Uzbəkistanda 1921 ildə öldürüldü Qarabağlı A.Melkumov
2.Təlyət paşa 15.03.1921 Berlində öldürdü Soğomon Teyleryan
3.Camal paşa Tbilisidə öldürdü Stepan Sağikyan
4.Şükri 1922-ci ildə Berlində öldürdü Aram Erkanyan
5.Sayid Həşim. 06.07.21.öldürdü Arşavir Şirakyan
6.Cavanşir Azərbaycanda Bakının qırğını(erməni) törətdi, bunu öldürdü 19 U11
Tiflisdə Misak Turşukyan
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Vahabzadə və Anar sizi də gözdəyir bu öldürmək
12.12 .88 il.Eçmiadzin
Yaxşı, tutalım, bunlar beyinləri zəhərlənmiş avam adamların, bisavad fanatiklərin
məktublarıdır, amma axı özlərini ziyalı sayan erməni yazıçılarının, ]urnalistlərinin
mətbuata çıxarlıqları yazılar da eyni dərəcədə iyrənc və murdar təhqirlərlə doludur.
(Anar. «Mubarizə bu gün də var» kitabından
«Nurlan» nəşriyyatı 2002)
«Leqal və qeyri leqal 19 mənbəyə istinad edən,əsaslı araşdırmalar aparan politoloq
R.Novruzoğlunun sözlərinə görə erməni terrorçuları 48 azerbaycanlı ziyalısına ölüm
«hökmü» verməsinə səbəb Azərbaycanın taleyi ilə bağlı olmalarıdır. «Olaylar» müxbirinin
«Terrorçuların sui-qəsd törədə biləcəyi 48 azərbaycanlı ziyalsının adlarını açıqlaya
bilərsinizmi? sualını cavablandıran R.Novruzoğlu bildirib ki,onların bəzilərinin adlarını
deyə bilər,məsələn,Millət vəkili, akademik Gəlal Əliyev,Bəxtiyar Vahabzadə,yazıçı
Anar…»
P.Novruzoğlunun sözlərinə görə həmin şəxslərin təhlükəsizliyi həm özləri,həm də
dövlət tərəfindən təmin olunmalıdır.
(«Olaylar» qəzeti 30-31 oktyabr 2001)
«Ermənilərin terrorist «ASALA» təşkilatı 48 Azərbaycan ziyalısını öldürməyi
qərara

alıb.

«Olaylar»

qəzetinin

yazdığına

görə,mənim

adım

bu

siyahidə

üçüncüdür.Bu,mənimçün təzə xəbər deyildi.Vaxtilə mərhum Ziya Bunyadov mənə belə bir
siyahinin olmasını və mənim adımın onun özünün adından sonra ikinci olduğunu demişdi.
«Olaylar»

qəzetində və özəl TV kanallarında bu xəbər verilən kimi Milli Məclisin

foyesində

bir neçə jurnalist mənə yanaşıb buna münasibətimi soruşdular.-Mən bu

məsələyə bir qədər komik şəkildə baxıram-dedim.
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-Niyə? -Əvvəla ona görə ki,təsəvvür edirəm,təşkilat üzvləri yığışıb ciddi şəkildə
müzakirə edilər:kimi siyahiyə salaq,kimi salmayaq,kimi birinci,kimi beşinci, yəni kimi
əvvəl öldürək,kimi sonra,,. Yəqin bu barədə mübahisə də edirlər,bu və ya digər «namizəd»
haqqında hərə bir sübut dəlil gətirir.Bu özü komik bir süjet deyilmi? İkincisi isə,təsəvvür
edirəm ki,bizim özümüzün içində bu siyhidə adları olmayanların arasında necə
inciklik,umu-küsü olacaq,bəs mən niyə yoxam,mənim filankəsdən nəyim əskikdir ki,onu
öldürmək istəyirlər,məni yox? Bu da komediyanın ikinci pərdəsi.
Sözlərim çin çıxdı.Səhərisi gün bir sıra qəzetlərdə bu siyahinin məhz belə tərtib
olunması,niyə filankəsin ora düşməsi,bəhmənkəsin düşməməsi barədə müzakirələr
başladı.Yəqin ki, «ASALA» təşkilatı hansı azərbaycanlı-ları qətlə yetirib- yetirməmək
siyahisini tərtib edəndə əvvəlcədən bizim qəzetlərin redaksiyaları ilə məsləhətləşməliymiş.
«Yeni Müsavat» qəzetindəki yazıda deyilir(31 dekabr 2001-ci il): «Siyahidə adı
çəkilən Anar müəllimlə işimiz yoxdur. Anar müəllimi ermənilərdən qabaq elə
özümüzünkülər də öldürmək istəyir»
Düz sözə nə deyəsən? Bəlkə də elə bu komediyanın,daha doğrusu traqifarsın üçüncü
pərdəsidir.
Komediya komediya yerində,amma erməni terrorizminin tarixini və ənənələrini
xatırladıqda (elə aldığım məktublarda da bu tarixin bəzi «paktları» yəni
faktları xatırlanır) əlbəttə,bü məsələyə qeyri-ciddi münasibət bəsləmək də düz deyil.Amma
nə etməli? Olacağa çarə yoxdur.Və onu da düz deyirlər ki,cənab Allahın verdiyi ömrü
yalnız o özü ala bilər.
(«Mübarizə bu gün də var» kitabından)
2002-ci il avqustun 30-da Yazıçılar Birlində amerikalı araşdırıcı - «Ermənistan terrorçu xristian ölkəsinin sirrləri» kitabının müəllifi Samuel Vimslə görüş keçirilmişdir.
Görüşü açan Anar Qarabağ problemiylə bağlı qonağa məlumat verdi. Sovet dönəmində
Qarabağda guya ermənilərin çıxışdırılmasından söz açan yazıçı Dağlıq Qarabağda o
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dövrdə erməni üniversitetinin, erməni teatrının fəaliyyət göstərdiyini,erməni dilində qəzet
çıxdığını vurğuladı. Azərbaycanın beynəlxalq dəstəyə ehtiyacı olduğunu söyləyən Anar
S.Vimsin bu məsələdə ölkəmizə yardımçı olmasını arzuladı. «Bu haqda gerçəklər dünya
ictimaiyyətinə çatdırılsa,erməni lobbisi və nə qədər güclü olsa da haqq öz yenrini
tapacaq»-dedi.Anar Samuel Vimsə Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvlük biletini təqdim
etdi.S.Vims belə bilet aldığına görə qürur hissi keçirdiyini bildirdi.Qonaq daha sonra
sözügedən münaqişədə Ermənistanın üstünlüklərindən danışdı və ermənilər öz
lobbilərinə,ictiamiyyətlə işə milyonlarla dollar sərf etdiyini vurğuladı.
«Yeni Müsavat» qəzeti
31 avqust 2002
R.S. Ermənilər

S.Vemsin kitabı çıxandan sonra ardıcıl surətdə müəllifi

hədələyirdilər və o,müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişdi. «Böyük Ermənistan» ideyasınıen
əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayan 1996-ci ildə nəşr olunan «Ruhumuzun
canlanması» adlı əsərində Xocalı soyqırımına haqq qazandırıb və bu şəhərdə
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həyat keçirildiyini fəxrlə etiraf edip:
«Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını
pəncərəyə mismarlamışdılar.Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə Xaçatur uşağın anasının
kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra bu 13 yaşındakı türkə onların atalarının
bizim uşaqlara etdiklırini etdim.Başından,sinəsindən və qarnından dərisini soydum.Saata
baxdım,türk uşağı yeddi dəqiqədən sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi.İlk sənətim
həkimlik olduğuna görə humanist idim,buna görə də türk uşağına etdiyim bu əməllərə görə
özümü xoşbəxt saymırdım.Amma ruhum xalıqımın bir faizinin belə qisasını aldığım üçün
sevinclə qürurulanırdı.Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı
və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı.
Axşam eyni şeyi daha üç türk uşağına etdik.Mən bir erməni vətənsevəri kimi öz
vəzifyəmi yerinə yetirdim»
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(«Zori Balayan azərbaycanlı uşaqları itlərə yedizdirib»
«Azadlıq» qəzeti 9 fevral 2007)
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN BƏYANATI
Xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində bir daha vurğulamağa ehtiac var ki,
Azərbaycan

dövləti,xalqımız,ölkəninn

müxtəlif

siyasi-ictimai

qüvvələri,qeyi-dövlət

təşkilatları XX əsrin ən böyük cinayət aktına - Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı apardığı
soyqıırım siyasətinə siyasi və hüquqi qiymət verilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq
qurumlara,dünya dövlətlərinə dəfələrlə müaciət ediblər.Bəzi ölkələrdə Xocalı soyqırımının
vəhşi təşəbbüskarlarından və icraçılarından biri olan Zori Balayan erməni xalqının
görkəmli püblisisti, yazıçısı kimi təqdim olunur.Qaniçənliyi,sadist cəlladlığı ilə öyünən
Zori Balayan kimi qatilin dünyaya meydan oxumasına, ağızdolusu humanizmdən,
demokratiyadan danışanlar şərait yaradır,imkan verirlər.Dünya nə vaxta qədər 1915-ci ilin
uydurma soyqırımı haqqında hay-küyləri dinləyərək Zori Balayanların

gerçəkdə

törətdikləri vəhşiliklərə göz yumacaq.
Azərbaycan Yaşıçılar Birliyi
14 fevral 2007
«Ədəbiyyat qəzeti»
23 fevral 2007
1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində Sovet ordusunun 336-cı
motoatıcı alayının köməyi ilə ermənilər analoqu olmayan bir vəhşilik törətdilər. İndi həmin
gündən 15 il vaxt keçir.Yazıçılar Birliyinin Natavan klubunda o dəhşəti faciənin anım
mərasimində sıxış edənlər bir məsələni xüsusi vurğuladılar ki, elə bil dünyanın gözü kor,
qulağı kar, dili lal oldu Xocalı faciəsinə.Tədbirdə çıxış edən Anar bədnam Zori Balayanın
yazısını oxuyarkən dəhşətə gəldiyini söylədi: «Heç faşist də bu cür hərəkət etməz,etsə belə
bunu qürurla bəyan etməz.Bu faşistlərdən də betər bir cinayətdir. Özünü həkim,yazıçı kimi
humanist bir sənət sahibi adlanlıran şəxsin belə hərəkətə yol verməsi adamı dəhşətə
gətirir.Beləsini yazıçı yox, yırtıcı adlandırmaq daha düz olardı»
«Ədəbiyyat qəzeti» 2 mart 2007
407

«Mən Anara yox, Zori Balayana hörmət edirəm»
Eynulla Fətullayev.
Sual: Siz belə hesab edirsiniz ki, xocalıları azərbaycanlılar özləri öldürüb
E.Fətullayev: Əlbəttə ,ermənilər də öldürüb, amma xocalıların bir hissəsim
bizimkilər güllələyib.
Sual: Deməli,sizcə xocalılalırn bir hissəsinim ağdamlılar öldürüb?
E.Fətullayev: Xalq Cəbhəsinin təxribatçıları.
Sual: Meyitləri kim eybəcər şəklə salıb?
E.Fətullayev: Bunu bizimkilər edib
Eynulla Fətullayevin «Azəritrikolor» internet resursunda yerləşdirilmiş
müsahibəsindən.
«Tribuna» qəzeti 23 fevral-1 mart 2007
Eynulla Fətullayevin Xocalı faciəsinin azərbaycanlıların törətməsi bərədə yazdıqları
bütün Azərbaycan xalqını dəhşətə gətirdi. Millət üçün bundan böyük xəyanət ola bilməz.
Bu «cənab» erməni daşnaklarına nökərçilik edir. «Gündəlik Azərbaycan» qəzetinin
əməkdaşları E.Fətullayev kimi bir ermənipərəst, xəyanətkar adamın rəhbərlik etdiyi
qəzetdə işləmələrinin nə dərəcədə məqsədəuyğun olması haqqında fikirləşməlidirlər.
Xəyanətkar insanın rəhbərlik etdiyi yerdə işləyəndə bəzi hallarda səni də xəyanətkar
kimi tanıyırlar.
Kamal Əvəzoğlu.
«Xəyanətkara cavab verilməlidir və ya
Eynulla Fətullayev kimlərə xidmət edir»
«Azadlıq» qəzeti 14 fevral 2007
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Qarabağ müharibəsinin veteranı, qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının
müdafiəsi Mərkəzinin sədri,məşhur jurnalist Tatyana Çaladze «Gündləlik Azərbaycan» və
«Realnıy Azerbaycan» qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətulayevi məhkəməyə verib.
Bu Eynulla Fətullayevin Xocalı soyqırımı haqqında internetdə yerləşdirdiyi
müsahibəsiylə bağlıdır.E.Fətullayev qeyd edib ki, Xocalı soyqırımıı azərbaycanlılar özləri
törədib və meyidləri eybəcər hala salıblar. Onun bu uydurmalarına əsaslanaraq erməni
mətbuatı antiazərbaycan təbliğatını gücləndirib və həqiqəti təhrif edərək dünya
ictimaiyyətini aldadır».
«Zerkalo» qəzeti 1 fevral 2007.
Anarın şərhi: İndi Eynulla Fətullayev, təəsüf ki, həbsdədir. Mənim təəsüfüm səmimidir. Əvvəla, kiminsə söylədiyi fikirlərə görə həbsə atılmasının həmişə əleyhinə
olmuşam. Və istərdim ki, həbs edilmiş başqa jurnalistlər də - peşəkarlıq səviyyəsindən və
insani keyfiyyətlərindən asılı olmayaraq tezliklə azad edilsinlər.İkincisi,qəti fikrim budur
ki,hakimiyyət bu sayaq jurnalistləri həbsdə saxlamaqla böyük səhvə yol verir.Yəni vücudu
üç qara qəpiyə dəyməyən birisini az qala qəhrəman səviyyəsinə ucaldır..Mərdi qova-qova
namərd

etmək

olduğu

kimi,namərdi

qova-qova

mərd

kimi

qələmə

vermək

mümkündür.Qəribədir ki, Xocalı vəşhətlərini Xalq Cəbhəsinin ayağına yazan bir adam
indi

həmin

partiyanın

mətbuat

orqanının(

«Azadlıq»

qəzetinin)

əziz-

xələfi,gülməşəkəridir.Xaricdəki bədxahlarımız,ilk növbədə erməni təbliğatı belə faktlardan
istifadə edib həmin adamların haki-miyyətə qarşı çıxdıqlarına görə təqib edildiklərini
aləmə car çəkir.Halbuki beləsi hakimiyyətə qarşı deyil,bütün Azərbaycana qarşıdır,onun
siyasi maraqlarına və mənəvi dəyərlərinə düşməndir,daima bu xalqın ziyanına canfəşanlıq
edir.Türmədə qalıb yalançı mifə çevrilməkdənsə azadlığa çıxıb özü-özünü yuxarıdakı
bəyanatlarında olduğu kimi ifşa etməsi daha yaxşıdır.
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MƏNİM FİKRİMCƏ
Bir qrup Azərbaycan və erməni ziyalısının bu günlərbə baş tutmuş məlum qarşılıqlı
səfərləri mediada,ictimai fikirdə ajiotaj yaratmışdır( Söhbət Polad Bülbüloğlu başda
olmaqla beş nəfər Azərbaycan və beş nəfər erməni ziyalısının Xankəndində,Yerevanda və
Bakıda

görüşmələrindən

gedir

-red.)Bu

məsələylə

bağlı

mənə

də

müraciət

edir,münasibətimi bilmək istəyirlər.Əvvəla,onu deyim ki,bu səfərə çıxmiş Azərbaycan
ziyalıları mənim yaxın dostlarımdır.Bu adamlar ədəbiyyat,elm,təhsil sahəsində uzun illər
səmərəli fəaliyyət göstərmiş,millətimizin şöhrətini ucaltmış dəyərli ziyalılarımızdır.Bir
düzgün,ya yanlış hərəkətə görə onların ömür boyu davam edən əməklərinin üstündən
qələm çəkmək,xidmətlərini unutmaq,onlar haqqında təhqiramiz ifadələr işlətmək ədalətli iş
deyil.Onların vətənpərvərliyni,Azərbaycanın maraqlarına sadiq olduqlarını sübut etməyə
də ehtiyac yoxdur.İnanıram ki,bu səfərə də,-kim tərəfindən təklif edilməsi və sanksiya
verilməsindən asılı olmayaraq -- «Azərbaycana xeyri olacaq» - fikriylə çıxıblar.
Ayıq başlı erməni ziyalılarıyla təmaslar qurmağın yəqin ki,müəyyən məntiqi əsası
var.Əgər birmənalı və qəti şəkildə Dağlıq Qarabağın mütləq
Azərbaycanın

tərkibində

qalmasına

inanırıqsa,orada

hazırda

ermənilərin

yaşadıqlarını və gələcəkdə də onların köçüb aya,Marsa getməyəcəyini bir fakt kimi qəbul
ediriksə,qarşılıqlı anlaşma yolları aramaq lazımdır.Xahiş edirəm,heç kəs bu sözlərimi
sonrakı mətnin kontekstindən çıxarıb məni və ümumiyyətlə ziyalıları növbəti dəfə əsassız
suçlamağa çalışmasın.Deyəcəyim söz isə budur və bu mənim qəti mövqeyim və
fikrimdir:Bu səfərin vaxtı və yeri düzgün seçilməyib. Mən qarşılarındakı erməni zyalılarını
tanımıram,amma əgər onlar doğrudan da bizimkilərlə xeyirxah məqsədlə görüşmək
istəyiblərsə,bu görüş neytral bi yerdə - məsələn Moskvada, Tbilisidə, Kiyevdə,hər hansı
başqa bir şəhərdə ola bilərdi.Bu bir.
İkincisi, mənə elə gəlir ki,belə təmasların vaxtı da düz seçilməyib.Ermənilərə
seçgiqabağı məhz belə bir aksiyanın daha çox divident gətirəcəyi aydındır.Onu da
bilmirəm ki,ermənilər tərəfdən olanlar arasında Qarabağ mənşəli insanlar vardı ya
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yox.Yaxşı olardı ki,qarşı tərəfdən də Qarabağ ya Bakı erməniləri,yəni Azərbaycandakı
həyatlarını müəyyən nostalji hisslərlə xatırlayan və ona görə itirdiklərini daha dəqiq dərk
edən adamlar olaydı.Yalnız belə düşüncəyə yaxın olan adamlarla konstruktiv dialoq
qurmaq olar,dirsəyəcən azərbaycanlıların qanına bulaşmışlarla yox.
Mən hələ neçə il bundan qabaq da deyirdim ki,gələcəkdə Qarabağı Azərbaycanın
tərkibində idarə edəcək yerli kadrları indidən arayıb tapmaq və onlarla işləmək lazımdır.
Yoxsa «Gələcəyik, qovacayıq, yıxacayıq» təbliğatıyla irəli getmək mümkün deyil.Həm də
bunlar yalnız boş hədələr olduğu üçün. Əgər neytral bir yerdə belə görüş baş
tutsaydı,hansısa humanitar məsələlərdə ortaq məxrəcə gəlinsəydi, bundan sonra Yerevana
ya Bakıya qarşılıqlı səfər etmək daha faydalı

görünərdi.Lakin Qarabağa,işğal altında

xarabazara çevrilmiş Şuşaya getmək heç bir qəribsəmə duyğularıyla izah edilə
bilməz.Əslim-nəslim qarabağlı olmasa da,Şuşanın həsrətini heç kəsdən az çəkmirəm və
indiyəcən Şuşanın evləri,küçələri yuxuma girir.Amma Şuşa məscidlərinin, bulaqlarının,
Bülbülün, Üzeyir bəyin muzeylərinin,heykəllərinin barbarcasına viran edilmiş,talan
olunmuş mənzərələrinin yuxuma girməsini də istəməzdim.
Əgər Şuşanın,işğal olunmuş başqa torpaqlarımızın bugünkü vəziyyətiylə tanış olmaq
istəyiriksə,bunu beynəlxalq təşkilatların yardım və qarantiyasıyla o yerlərə gedə biləcək
operatorlara həvalə etmək olar ki,peşəkarcasına kadrlar çəkib gətirsinlər.
Hər halda olan olub.Gəlin ermənilərlə dil tapmağa çalışıb özümüzünküləri «vətən
xaini», «satğın» kimi damğalarla damğalamayaq,ayıq başla bu səfərdən nəticə
çıxaraq,gələcək addımlarımızı daha tədbirli,daha ehtiyatlı ataq,yüz ölçüb bir biçək.
Anar
2 iyul 2007-ci il.
«Mənim fikrimcə» adlı yazıdan.
«525-ci qəzet» 4 iyul 2007.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN BƏYANATI
Türkiyə hökumətinin Ermənistanla sərhədləri açacağı barədə xəbərlər son zamanlar
gündəmdə geniş yer tutur.Bu xəbərlər Türkiyə və Azərbaycanın milli təəssübkeşlik
mövqeyində dayanan digər ictimai qurumlar kimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyini də ciddi
şəkildə narahat etməkdədir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi olaraq,bəyan edirik ki,öz işğalçı mövqeyindən və
qondarma «soyqırımı» iddiasından əl çəkməyən,zəbt etdiyi Azərbaycan torpaqlarını
boşaltmaqdan boyun qaçıran Ermənistanla sərhədlərin açılmasına dair ən xırda ehtimal
belə bizi dərindən qayğılandırır.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi belə bir ehtimalın
gerçəkləşməsinin türk xalqınınm milli maraqlarına və ümumən Türk dünyasının
mənafeyinə kökündən zidd bir hal kimi dəyərləndirir.
Hesab edirik ki,on minlərlə türkün qanını axıtması ilə öyünən erməni rejiminə
münasibətdə birtərəfli qaydada güzəştli davranış türk millətinin tarixi ənənələrinə və
mənəvi dəyərlərinə sayğısızlıq olar. Eyni zamanda belə bir addımın atılması «bir millət-iki
dövlət» prinsipi ilə ifadə olunan doğma münasibətlərə,ictimai təmaslara mənfi təsir göstərə
bilər.
Biz - Azərbaycan yazıçıları hesab edirik ki, indiki şəraitdə Ermənstanla sərhədllərin
açılması Türkiyə ilə ğarşılıqlı qardaşlıq münasibətlərimizə ciddi zərbə vura bilər.
Bütün bunları nəzərə alaraq,Türkiyə hökumətinin daha həssas və diqqəti
davranaqacağına, sonda Türk dünyasının ümumi mənafyinə və maraqlarına uyğun addım
atacağına ümidvar olduğumuzu bəyan edirik.
Bakı, 6 aprel 2009-cu il
«Ədəbiyyat qəzeti» 10 aprel 2009
2009-cu il oktyabrın 19-a Almaniyada bir araya gələn Türk dünyasının şair və
yazıçıları Anarın təşəbbüsüylə bəyanat veriblər.Bəyanatda Azərbaycan bayrağının Bursada
keçirilən Türkiyə-Ermənistan futbol oyununa buraxılmaması pislənir və FİFA-ya etiraz
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edilir: Biz türk dünyasının şair və yazıçıları, FİFV-nın irqçi erməni lobbisinin təzyiqi ilə
qəbul edilmiş çirkin qərarına qəti etiraz edir,
mübarizələrində

dəstəkləyir,onların

yanında

azərbaycanlı qardaşlarımızı
olmağımızı

dünya

öz haqlı

ictimaiyyətinə

bildirməkdən qürur duyuruq. Dünyada ilk dəfə FİFV belə qərəzli və irqçi qərar qəbul edib.
Bu qərarı təkrarən qınayır və ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Qarabağın azad
edilməsiniı tələb edirik.
Bəyanıtı Azərbaycan Yazıçılar Biriliyinin sədri Anar,Yavuz Bülənt Bakülər, Orxan
Aras, Avrasiya Yazarlar Birliyinin sədri Yakub Dəliöməroğlu, Kərkük vəqfinin başqanı,
professor Sübhü Saatçı və başqaları imzalayıblar.
«Hissləri ilə hərəkət edənləri bir daha düşünməyə çağırırıq»
Almaniyada səfərdə olan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri,yaşıçı Anar və
Birliyin Avropa bürosunun rəhbəri,yazar Orxan Aras son vaxtlar Türkiyə və Ermənistan
arasında baş verən yaxınlaşma ilə bağlı bəyanat yayıb.Bəyanatda deyilir: Türkiyə Ermənistan futbol matçından sonra baş verən hadisələr,iki ölkənin birgə barış protokolu
imzalaması torpaqlarını itirmiş bir xalqın nümayəndələri kimi bizi çox əndişələndirdi.
Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu, qardaşlığını qısqanan və bunu düşmənçiliyə çevirmək
istəyən bəzi çevrələr var.Və bu çevrələr baş verənləri qabardaraq iki qardaş ölkənin arasını
vurmaq, milli duyğuları zədələmək üçün var gücləri ilə çalışırlar.
Bu səbəbdən də biz xalqımızı xəbərdar edir və hissləri ilə hərəkət edənləri bir daha
düşünməyə çağırırıq. Azərbaycanın sinəsində yatan türk şəhidlərinin məzarları üzərində və
digər yerlərdə dalğalanan türk bayraqları bizə əmanətdir. Onları öz bayrağımızdan
ayırmamalıyıq. Bayraqlar əsla siyasətçilərin yanlış hərəkətlərinin qurbanı olmamalıdır, bu
səbədən də xalqımızın həssas davranacağına,milli duyğuları göz bəbəyi kimi qoruyacağına
inanırıq.Belə dönəmlərdə daha çox səbrə, daha çox diqqətə,daha çox fikirləşməyə
ehtiyacımız var.
«525-ci qəzet» 21 oktyabr 2009
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«QARABAĞ FACİƏSİ» BÖLÜMÜNƏ
EPİLOQ YERİNƏ
Mən

erməni

xalqının

əməksevərliyini,mədəniyyət

sahəsində

uğurlarını

qiymətləndirirəm. Əgər mən «kamança erməni alətidir» -demirəmsə ,bu hələ o demək
deyil ki,ermənilərin düşməniyəm.Heç vaxt gizlətməmişəm və indi də gizlətmirəm ki,
Martiros Saryanın rəsmlərini, Aram Xaçaturyanın musiqisini,Sergey Paracanovun
filmlərini,Qrant Matevosyanın nəsrini xoşlayıram. Amma mən heç

bir vaxt erməni

şüuruna ta körpəlikdən təlqin olunan hisslərlə - başqa xalqlara,ilk növbədə müsəlman
xalqlarına və xüsusiylə də türklərə,azərbaycanlılara qarşı nifrət və kin hissləriylə barışa
bilmərəm.Məhz elə buna görə də erməni təbliğatı məni bu xalqın düşməni kimi qələmə
verir.
«Gecə düşüncələri»ndən
Kimsə məni qaralamalı idi,çünki o vaxt mənim ümittifaq miqyasında çəkim və
nüfuzum vardı,Qorbaçova kəsərli söz deyə bilirdim…Beləliklə böhtanlarla məni sanki
təcrid etdilər.
Allah eləsin erməni milli şüurunda «qonşularla dalaşmadan yaşamaq» fikri üstün
gəlsin.Həddən artıq ərazi tamahı olmamılıdır. Ermənilər harda yaşayırsa oranı öz əzəli
torpağı saymaqları da düz deyil.
İşğal olunmuş torpaqlarımız azad edilsəydi,qaçqınlar doğma yurd-yuvalarına
qayıtsaydılar, Dağlıq Qarabağda, Şuşada yenidən azərbaycanlılar məskunlaşsaydı,xoşbəxt
olardım.
Ruslar almanlarla vuruşurdular,fransızlarla ingilislər yüz il müharibə aparıblar.

414

Müharibəni xalqlar aparmır. Müharibələr siyasətbazlar, generallar, ideoloqlar, hər
cür murdarlar tərəfindən törədilir. Dünyanın ən sivil qitəsi - Avropa XX əsrdə iki qanlı
dünya hərbindən keçəndən sonra yüz ilin sonunda «Umimi ev» qurmaq fikrinə gəldi.
Biz də ermənilərlə

ilk dəfə deyil ki üz-üzə gəlirik. 1905-ci ildə də ədavət

qızışmışdı,amma sonralar bir yerdə yaşaya bildik,bir-birimizə qonaq getdik,görüşdük,xeyli
qarışıq ailələr yarandı.Bu faktlardır. Gerçəklik isə belədir ki,yanaşı yaşamalıyıq.
Anarın L.Lavrovayla söhbətindən.
«Drujba narodov» jurnalı №3 199
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QƏDİM XALQ MAHNISINI
DİNLƏYƏRKƏN

Oymaq-oymaq,qarış-qarış
Gəzmişəm Azərbaycanı
Qismət olmadı bircə tək
Görəməddim Zəngilanı

Ay ana,ana
Deyirəm yana-yana
Gedəmmədim Zəngilana
Gedəmmirəm nə Ağdama,
Nə Şuşaya,nə Laçına.
Yağı gəldi yarasa tək.
Ürəyimin yarası tək,
Ürəyimin yarısı tək
Qarabağ boyanıb al qana
Ay ana,ana.
Taleyimiz demə buymuş
Düşmən yaman tələ qurmuş
Obamızı viran qoymuş.
Atlarımız yəhərsizmiş
Üzəngisiz,kəmərsizmiş
Maşınımız təkərsizmiş,
Sərhədimiz çəpərsizmiş
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Elimiz Kəlbəcərsizmiş
Ana,deyim,dilim yansın
Sənin oğlun hünərsizmiş.
Sözlərimdən küsmə ,ana,
Övladından bezmə,ana,
Ümidini üzmə,ana,
Lap az qalıb,görəcəksən,
Sevinicək,güləcəksən,
Bunu özün görəcəksən,
Öz gözünlə görəcəksən
Atlarımız yəhərlidir,
Üzəngili,kəmərlidir
Əsgərimiz təpərlidir
Ana,məndən arxayın ol,
Sənin oğlun hünərlidir.

Ay ana,ana,
Günləri sana
Mən gedəcəm Zəngilana.
Gedəcəm axı…
Gedəcəm axır…
21 may 2001
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VİCDAN BORCU
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Gedənlər gecə getdi
Gedən bilir
gedəndə necə getdi.
Rəsul Rza
Davam edir 37daha kəskin,
daha ciddi
Xəlil Rza Ulutürk
Yenə kəsib
ümid keçən yolları
tikilməmiş türmələrin
hörülməmiş hasarı
Vaqif Səmədoğlu
Arzulayıram ki, süfrələrimiz dolu, həbsxanalarımız boş olsun.
Anar
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HAFİZƏMİZDƏ YAŞATMAQ BORCUMUZDUR
(Murtuz Sadıqlının tərtib etdiyi «Cavabını sənə tarix verəcək» toplusuna
(«Mütərcim» nəşriyyatı 1995; rus dilində») yazılmış ön söz
Oxumağınızı vacib hesab etdiyimiz bu kitab öz-özlüyündə nadir bir əsərdir. Bu dərd
və kədər, hüzn və iztirablar kitabıdır. Bu bütöv bir xalqın məruz qaldığı faciəyə şəhadət
verən, güllələnmiş, əziyyət çəkmiş, incidilmiş, sürgünlərə göndərilmiş, təhqir edilmiş və
alçaldılmış, isti ocağından, ailəsindən, əzizindən, yaxın adamlarından və dostlarından
uzaqlaşdırılmış, təmiz adından, çox vaxt isə həyaitından məhrum edilmiş min-min insanın
acı rüzgarından, tarmar edilmiş taleyindən bəhs edən kitabdır. Bu tariximizi yaxşı anlamaq
üçün, milli özünüdərkimiz üçün, bir xalq kimi bütövlükdə gələcəyimizi vicdan qarşısında
düşünüb, müəyyənləşdirmək üçün son dərəcə vacib, zəruri bir kitabdır.
Bu - öldürülmüş, məhv edilmiş, yer üzündən silinmiş, "lager tozuna" çevrilmiş
insanların xatirələrini hafizəmizdə yaşatmağı bizə bir borc kimi təlqin edən kitabdır.
Bu kitabı ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri doktoru, "Vicdan" komissiyasının
sədri Murtuz Sadıqlı tərtib etmişdir. Azərbaycan Mədəniyyət Fondu yanında fəaliyyət
göstərən "Vicdan" komissiyası sənədlər, arxiv materialları toplamaqla, repressiyaya məruz
qalmış nəslin, daha doğrusu nəsillərin (çünki onlar az deyildi: həm inqilabdan əvvəl, həm
də sonrakı dövrün nəsilləri buna məuz qalmışdı)

möcüzəvi şəkildə

sağ qalmış

nümayəndələrinin ifadələrini yazıya alıb sənədləşdirməklə məşğuldur. Repressiyaya
uğradılmış bütün ailələr kimi bu kitabın müəllifi də uşaqlığının kövrək çağında öz ataanası ilə birgə heç bir təqsirləri olmadıqları halda Sibirə-"buzlu cəhənnəmə" sürgün
edilmiş, repressiyanın zəhər dolu qədəhini son damlasınadək içməli olmuşdu.
Dünya üzündə elə bir xalq tapmaq mümkün deyil ki, öz tarixinin bu və ya digər
dövründə əzab çəkməmiş olsun. Azərbaycan türkləri məğrur xalqdır, o öz acı qismətini
daim oxşayıb-ağlamır, əksinə, hüznlə tarixi barədə gələcək nəsillərə heç nə söyləmədən
dişini-dişinə sıxaraq ağrı-acıları qəlbinin dərinlik-lərində saxlamağı daha üstün tutur. Bəlkə
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elə buna görədir ki, xalqımızın XX əsrdə də davam edən (XX əsrdə xüsusi qəddarlıqla)
soyqırımı haqqında ilk növbədə bir neçə nəslin ziyalılarının, fəhlələrin, kəndlilərin,
zadəganların, hərbçilərin, qadınların, gənclərin içərisindən çıxmış insanların-millətin
qaymağının məhv edilməsi barədə dünya çox az şey bilir. Məhvə uğradılanlar təkcə
Azərbaycan türkləri deyildi, "xalq düşmənlərinin" statistik siyahısını normaya çatdırmaq
üçün buraya həmçinin ruslar, yəhudilər, ermənilər, tatarlar, ləzgilər, kürdlər, talışlar Azərbaycanın bütün əhalisi daxil edilmişdi.
Stalinin ağla sığmayan ixtirası-xalqın ən yaxşı övladlarının böyük əksəriyyətinin
mənsub olduğu xalqa guya ki düşmən kəsilmələri - xalq düşməni elan edilməsi Azərbaycanda xüsusi ciddi-cəhdlə tətbiq olunurdu. Ən yaxşı nümayəndələrini sıradan
çıxarmaqla xalqın canını üzürdülər.
Sözün həqiqi mənasında ziyalıların vicdanı adlandırılmağa layiq olan qocaman rus
yazıçısı Oleq Volkov ilk müstəqilliyini 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək
cəmi iyirmi üç ay yaşada bilmiş Azərbaycan Respublikasının müsavatçı siyasi
xadimlərinin Solovetskdə və başqa həbs düşərgələrində zülm və əziyyətlə tələf olmalarına
şəhadət verən səhifələr yazmışdır. Müəllif həbs düşərgələrində işgəncələrə mərdliklə dözən
bu məğrur insanların sınmayan iradəsini çox təsirli şəkildə qələmə almış, onların burada
necə böyük ləyaqətlə davrandıqlarını heyranlıqla təsvir etmişdir.
Sizə təqdim edilən bu kitabda təqribən bir əsri əhatə edən hadisələr öz əksini tapıb.
Burada tarixi sənədlərdən, xatirələrdən, belletriskadan, statistik məlumatlardan istifadə
olunmuşdur. Əsrimizin əvvəlində azərbaycanlı qocaların, qadınların və uşaqların
məscidlərdə daşnaklar tərəfindən diri-diri yandırılması, başında Stepan Şaumyan duran
Bakı Kommunasında yuva salmış «beynəlmiləlçi» bolşeviklərlə daşnakların mehribanlıqla
sazişə girməsi nəticəsində 1918-ci il mart ayının üç günü ərzində təkcə Bakıda on minlərcə
dinc sakinin-Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi burada öz əksini tapmışdır. Kitabda sovet
hakimiyyəti qurulduqdan sonra daşnakların kommunist qiyafəsinə girərək fövqəladə
komitənin Baş Siyasi İdarənin-Xalq Daxili İşlər Komissarlığının zirzəmilərində
Azərbaycan ziyalılarını məqsədyönlü şəkildə məhv etmələri gözlərimiz önündə
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canlandırılır. Qırxıncı illərdə yüz minlərlə Azərbaycan türkünün Ermənistandakı dədə-baba
yurdundan bu dəfə qan tökmədən qovulması, 1988-ci ildə isə yerdə qalan 200 min
soydaşımızın qanına qəltan edilərək əsrlər boyu yurd saldığı doğma torpaqlarından
çıxarılması təkzib edilməz fakt kimi qələmə alınmışdır. Kitabı vərəqlədikcə bir-birindən
dəhşətli, bir-birindən amansız mənzərələrin şahidi oluruq: "Qanlı Yanvar"ın dəhşətli
faciələri... Bütün sakinləri qətlə yetirilmiş Xocalının qan sızan yaraları... Min-min insan
həyatının sönməsinə səbəb olmuş Qarabağ faciəsi... Bu kitabda Azərbaycan xalqının bir
əsrədək davam edən və gələn XXI əsrə addımlamaq təhlükəsi olan soyqırımından danışılır.
Düşmən düşmənliyində qalmış, yeri gəldikcə o, yalnız maskasını dəyişmişdir. Əsrin
əvvəlində o, Andronikin quldur dəstəsinin başkəsəni idi. Sovet hakimiyyəti illərində dəmir
çekistin dəri kürkünü geyindi, yaxud da cəllad kimi ad çıxarmış bədnam "üçlüyün" kitelli
üzvlərindən biri oldu. Sonra o, gözə kül üfürmək üçün terrorçu cildini dəyişib geyimini
Qarabağ hərəkatnın mötəbər qiyafəsi ilə əvəz etdi. Maskası, cildi dəyişsə də, sifəti
dəyişmədi. Kinli, qisasçı, qəddar, məkrli sifətini saxladı. Cinayətlər törətdiyi yerlərdə
qoyduğu izlər isə həmişə eyni cür qanlı oldu.
Bu kitabı hamımız oxumalıyıq. Həmçinin mən istərdim ki, onu oxyjan hər birimiz
tariximiz haqqında, onun ibrət dərsi haqqında, qurbanlarımız haqqında və nəhayət milli
istiqlaliy-ətimiz haqqında fikrə dalsın. Heç bir siyasətə, heç bir mübarizəyə, heç bir
hərəkata qoşulmayan, yalnız azərbaycanlı doğulduğu üçün "müqəssir" bilinib qurban
gedənlərimiz haqqında da düşünsün.
Lakin eyni zamanda, mən istəməzdim ki, bu kitabı oxuyanların qəlbində
planetimizdə yaşayan hər hansı bir xalqa qarşı qəzəb və yaxud ədavət hissi oyansın. İstər
ərazicə bizə yaxın olsun, istərsə uzaq. Qoy, bu kitab qisasçılıq, kin hissləri yox, anlama,
dərdə-qəmə şərik olmaq kimi nəcib duyğular aşılasın. Çünki başqa xalqa olüm, dərd-bəla
gətirən hər bir kəs öz xalqına da faciə və göz yaşları gətirir. Mən istərdim ki, bu kitabı
oxuyanlar bizim ağrılarımızı öz ağrıları kimi qəbul etsinlər. Əsrimizdə bu qədər iztirab
çəkən biz Azərbaycan türkləri başqalarının da əzablarını öz ağrılarımız təki duyaq. Bizim
bu duyğularımız C.Məmmədquluzadənin ölməz "Kamança" pyesində və klassik
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yazıçılarımızın bir çox başqa əsərlərində öz əksini tapıb. Kin-küdurət bəhrəsizdir, o, xalqın
ruhunu çürüdub, hər şeyə qarşı kar və kor edə bilər. Öz şəxsi yalan ya gerçək
iztirablarından başqa heç nəyi görmək ya eşitmək qabiliyyətindən məhrum edə bilər.
Ədavət - millətin ruhən düşgünlüyünə və demoqrafiq cəhətdən tükənməsinə gətirib
çıxaran bir əlamətdir. Yalnız acı tarixi yaralarını unutmamış Yaddaş və əsrlərin
incikliklərini yaxına buraxmayan, yaşamaq arzusunu qoruyub saxlayan Ruh millətin
ömrünü yüksək mənəvi dəyərlərlə zənginldəşhdirməyə qadirdir. Mənim nəzərimcə,
haqqında danışdığımız kitabdan çıxan başlıca nəticə məhz budur, acı-ağrılardan keçib,
nikbinliyə sövq edən nəticə bax belədir.
Olan-keçən faciələrimizi yaddaşlarda hifz etmək vicdan borçumuzdur.
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YADDAŞ BORCU
Qədim el mahnısında belə sözlər var:
Əyil üzündən öpüm,
Dünya ölüm-itimdir.
Xalq təfəkküründə itki, itkinlik, itkin düşmək ölümə bərabər bir dərd sayılır. Ölüm
hər bir həyatın qaçılmaz sonluğudur, itkinlik isə daha çox müharibələr dövrünün faciəvi
əlamətidir.
İkinci Dünya Müharibəsi tarixin ən qanlı,ən çox ölümə səbəb olan fəlakəti olmaqla
bərabər, bəlkə də itkin düşmüş insanların sayına görə də əsrlərin ən böyük müsibətidir.
Bütün davalarda əsgərlərin arasında əsir düşənlər olur. Amma Sovet sistemində əsir
düşmək - həm də itkin düşmək idi. Bunun nəzəri əsasını Stalin muəyyənləşdirmişdi.
"Bizim əsirlərimiz yoxdur, Vətən xainləri var" demişdi və insaf naminə etiraf etmək
lazımdır ki, həmin düsturu ilk öncə öz doğma oğluna tətbiq etmişdi.
Müharibə vaxtı itkin düşmüşlərin evinə çox vaxt onların «qara kağız»ları gəlirdi. By
da məncə təsadüfi deyildi. Əsir-itkin düşmüş adamın sağ qalıb-qalmamasından asılı
olmayaraq o, artıq sovet sistemi üçün ölmüş sayılırdı. Əsir-itkin düşmüş insanın özünü
cəzalandırmaq mümkün olmadığı üçün ailəsini, yaxınlarını çəzalandırırdılar - ölüm
xəbəriylə cəzalandırırdılar. Dava qurtarandan sonra bu «ölülərin» böyük bir hissəsi
"dirildi", qanları-canları bahasına müdafiəsinə qalxdıqları Vətənə qayıtdılar.
Və onda da onların özlərini məhkum etdilər. Tarixin bütün dövrlərində davada əsir
düşmüş və sonra vətənə qayıtmış əsgərləri gül-çiçəklə qarşılayıblar. Sovet İttifaqında isə
əsirlikdən dönənləri QULAQ, Sibir sürgünləri və Beriyə məhbəsləri gözləyirdi.
Uşaqlığımda bu amansız rəftarın bir örnəyinə də öz ailəmizdə şahid olmuşam. Atamın
xalası oğlu neftçi-mühəndis Niyazi Məmmədxanlı (xalq yazıçısı Ənvər Məmmədxanlının
kiçik qardaşı) 1941-ci ildə, müharibənin ilk günlərində cəbhəyə getmişdi. Günlərin birində
ailəmiz onun "qara kağızını" aldı, yasını tutdu. Demə, Niyazi yaralı halda əsir düşübmüş,
faşist zindanlarının ən ağır işgəncələrindən, aclıqdan, min bir əzab-əziyyətdən keçib.
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Müharibə qurtarandan sonra Niyazinin sağ qaldığını bildik. Vətənə qayıtmasının sevincini
bayram etdik. Amma bu sevinc uzun sürmədi, az sonra başqa əsirlik yoldaşları rəssamlardan Həsən Haqverdiyev, Habil Əliyev və başqalarıyla bir yerdə on il cəzaya
məhkum edilərək Sibirə sürgün edildi. Eyni tale yazıçı Süleyman Vəliyevə, şair Məzahir
Daşqına və on minlərlə başqa günahsız insanlara da nəsib oldu.
Müharibənin sərt qanunlarına görə müxtəlif səbəblərdən əsir düşənlərin taleyi də
müxtəlif cür olub. Ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almış Mehdi
Hüseynzadə, Fransanın qəhrəmanı

Əhmədiyyə Cəbrayılov və neçə-neçə başqaları

partizanlara, müqavimət hərəkatının iştirakçılarına qoşularaq alman faşistlərinə qarşı
silahla vuruşublar. İgidliyinə görə Fransanın ən yüksək ordeni ilə təltif olunmuş, general
Şarl de Qollun şəxsən tanıdığı Əhmədiyyə Vətənə dönəndən sonra təhqirlərə, təqiblərə
məruz qalıb. Bu barədə mərhumun özü mənə acıdan-acı xatirələrini danışırdı. Yəqin ki,
əfsanəvi "Mixaylo" - Mehdi Hüseynzadə də həlak olmasaydı, Vətənə dönsəydi Stalin
dövründə onu eyni aqibət gözləyərdi.
Əsir düşənlərdən bir qismi bunu gözləri önünə alıb Vətənə qayıtmayıblar və bütün
qalan ömürlərini qürbət ölkələrdə, hətta Türkiyə kimi doğma bir məmləkətdə belə
Azərbaycan həsrətiylə qovrula-qovrula yaşayıblar. Türkiyədə Abay Dağlı təxəllüsiylə
şeirlər və dram əsərləri yazan şuşalı Cəmil Ağayev belə didərginlərdən biridir.
Əsirlərdən bir qismi - məşhur Əbdürrəhman(Abo) Düdəkinski-Fətəlibəyli və
başqaları əldə silah Sovet Ordusuna qarşı almanlar tərəfində vuruşublar. Müxtəlif taleli
əsirlərin - itkinlərin o illərdəki hərəkətlərinə, tutduğu mövqeyə, yer aldıqları səngərlərə teztələsik qiymət verməzdən öncə - istər qəti ittiham, istər tam bəraət olsun - bütün faktları,
hər bir konkret insanın tale dönüşlərini bilməliyik. Bu mühüm və nəcib tarixi işin ilk
addımı kimi əsirlərin-itkinlərin mümkün qədər tam siyahısı tərtib olunmalıydı. Yəni
itkinlər - itginlikdən çıxarılmalıydı, minlərlə insana adları, olum-ölüm illəri, yaşadıqları acı
ömrün tam mənzərəsi qaytarılmalıydı. Bu baxımdan qarşımızdakı nəşrin böyük əhəmiyyəti
var. Bündan qabaq nəşr olunmuş xüsusi buraxılışda 1920-1940-cı illərdə Sovet represiya
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sisteminin qurbanlarının siyahısı verilmişdi. İndi də müharibə dövrünün acı taleli
insanlarının siyahısıyla tanış oluruq.
Bir neça il bundan qabaq verdiyim təklifi bir daha yada salmaq istərdim: Bakıda,
Şəhidlər dağında (mən bu dağüstü parkı belə adlandırmağı da təklif etmişdim), keçmiş
"Drujba" restoranında yerləşən Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna başqa yerdə münasib
otaqlar ayırmaqla, burada Şəhidlər muzeyi təşkil etmək vacibdən vacib məsələdir. Bura
Sovet dövrünün, o cümlədən, müharibə illərinin günahsız qurbanlarının, 90-cı il Qara
Yanvar şəhidlərinin, Xocalı müsibətinin, Qarabağ faciəsinin, bir sözlə xalqımızın XX əsrin
müxtəlif dönəmlərində yaşadığı ağır günlərin xatirələrini əks etdirən eksponatlar
toplanmalıdır. Bu eksponatlar içində "Yaddaşın bərpası" nəşri də layiqli yer tutmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, xalqımızın tarixində ağır məqamları yığcam və əyani şəkildə
nümayiş etdirən belə bir muzey həm şəhərimizin qonaqlarına, həm də gələcək nəsillərimizə
acı həqiqətləri göstərən çox mühüm bir məbəd olardı. Bu muzeyin təşkilini - tariximizin
faciəvi səhifələri haqqında ən çox faktlara, məlumatlara və materiallara malik olan Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi öz üzərinə götürsə bu həm də tarixi ədalətin bərpası demək olardı.
Ölüm-itim dünyamızda günahsız qurbanları, fədakar şəhidləri unutmamaq
yaddaşımızın müqəddəs vəzifəsi, vicdani borcumuzdur.

Aşqabad. Türkmənistanın Xalq yazıçısı Berdı Kerbabayeva
Əziz Berdı!
Sənə bir qədər qeyri-adi xahişlə müraciət edirəm.Məsələ ondadır ki,bizim istedadlı
gənc kinorejissorlarımızdan birinin - Ruslan Şahmaliyevin başı bəladadır.Bu hadisə
Türkmənistanda baş verdiyi üçün sənə müraciət edir və xahiş edirəm kömək göstərəsən.
Bizim studiyamızda bir neçə maraqlı film çəkmiş R.Şahmaliyev,müvəqqəti olaraq
Moskvaya köçmüş və artıq bir neçə ildir ki,Mərkəzi Televiziyada işləyir.Sizin
respublikanızın sifarişiylə Türkmənistanda film çəkirmiş.Təfərrüatını yaxşı bilmədiyimiz
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qəza baş vermişdir.Operator Y.Vaqanovun həyatı qırılmışdır. R.Şahmaliyev istintaqa cəlb
olunmuşdur.
Azərbaycan kino işçiləri mənə müraciət edərək R.Şahmaliyevi çox abırlı adam
kimi,qəsd-qərəzlə heç bir naqis hərəkət etməyəcək şəxs kimi, gələcəyinə böyük ümidlər
bəslənilən gənc kinorejissor kimi səciyyələndirirlər.Bir gəncin həyatına son qoymuş
faciəvi hadisə nəticəsində başqa bir gəncin - - R.Şahmaliyevin də həyatı məhv
olmamalıdır.
Xahiş edirəm bu faciəvi hadisəylə maraqlan, R.Şahmaliyevin taleyində xeyirxah
iştirakını əsirgmə.Bu məsələnin həllində onun gənc olması,sənətimizə çox fayda verə
biləcəyi, istetadı nəzərə alınsın.Səmimi hörmətlə
Sənin
Mirzə İbrahimov.
7 aprel 1970
Anarın şərhi: Dostumuz Ruslan Şahmalivein başına gələn bəla haqqında mənə
başqa bir dostum, kinorejissor Oqtay Mirqasımov xəbər verdi və xahiş etdi ki,Mirzə
İbrahimovun vasitəsiylə Türkmənistanın ağsaqqal yaşıçısı,respublikasında böyük nüfuz
sahibi Berdı Kerbabayevə müraciət edilsin.,Mirzə müəllimin yanına getdim,məsələni
danışan kimi dərhal,tərəddütsüz-flansız bu xeyirxahlığı etməyə razılıq verdi,mənim yazıb
hazırladığım məktuba imza atdı,Məkubu B.Kerbabayevə göndərdik və bir müddət sonra
Ruslan Şahmaliyev azadlığa çıxdı.

427

AZƏRBAYCAN RESPBŞLİKASININ HƏRBİ KOMİSSARI
GENERAL-MAYOR M.Q.QULİEVƏ
Hörmətli yoldaş M.Q.Quliyev! 1948-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Rəhman Bəylər oğlı
«Qobustan» incəsənət toplusunun ştatdankənar müxbiri işləyirdi.Bu vaxt ərzində o özünü
intizamlı

və

qabiliyyətli

qazanmışdır.R.Nəcəfovun

Sovet

işçi
Ordusu

kimi

göstərmiş,kollektivin

sıralarında

xidmətdən

boyun

hörmətini
qaçırması

kollektivimizi sarsıtdı.Toplunun Baş redaktoru R.Nəcəfovun 26 Bakı Komissarı rayonu
Xalq məhkəməsində məhkəmə prosesində iştirak etmişdir. Məhkəmə R.Nəcəfovu 2 il həbs
cəzasına məhkum edib.Məhkəmə qərarı «Qobustan» kollektivində müzakirə edilib.Çıxış
edənlər R.Nəcəfovun hərəkətini kəsgin tənqid etdilər.Amma bununla belə bütün çıxışçılar
yekdilliklə bu fikirdə oldular ki, indiyə qədər R.Nəcəfovun heç bir naqis hərəkəti olmayıb,
onun bu hərəkətini də cinayət deyil,vecsizlik və məsuliyyətsizlik saymaq olar.
R.Nəcəfovun 13 nəfər ailə üzvündən əksəriyyəti yetkinlik yaşına çatmayıb. Bunları

və

toplu kollektivinin öz gücüylə V,Nəcəfovu tərbiyə etməyi boynuna götürməsini nəzərə
alaraq

Ali Məhkəmə qarqısında məsələ qaldırıb hökmün

dəyişdirilməsini,yəni

R.Nəcəfovun azadlıqdan mərhum olunmamasını xahiş etmişik.Bu vəsadətlə kollevtivimiz
Ali Məhkəməyə müraciət edib.
Yoldaş Komissar! Kollektivimiz adından Sizdən də xahiş edirik ki,növbəti çağırışda
vətən qarşısında borcunu ödəmək üçün R.Nəcəfovun Ordu sıralarıda xidmət etməsinə
imkan verəsiniz.Onun həbs olunmaması üçün Ali Məhkəməyə müraciət etmənizi xahiş
edirik.
«Qobustan» Toplusunun kollektivi adından
Baş redaktor Anar Rzayev
14 oktyabr 1974
Anarın şərhi. R.Nəcəfov o vaxt ilk şeirlərini çap etdirmiş,sonralar istedadlı şair
kimi tanınmış Rəhman Babaxanlıdır. Başına bu iş gələndə

mənə müraciət etdi.Onu
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həbsdən qurtarmaq üçün Ali Məhkəmənin sədri Abdulla İblrahimovun qəbuluna getdim.
Yazılarıma maraq göstərdiyinə görə və əsl ziyalı, humanist insan olduğu üçün Abdulla
müəllim məni eşitdi. Rəhman iki illiyə məhbəsə yox,ordu sıralarına getdi.
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ZAKİR FƏXRİ OLAYLARI
Birdən düşündüm ki, Anara məktub yazım, kömək istəyim, məni qurtarsın bu
xarabadan. Amma tez də fikrimdən döndüm,Anarla heç bir şəxsi tanışlığım olmamışdı, axı
məni hardan tanıyacaqdı. Bir xeyli düşünəndən sonra yazmağa girişdim. Anara uzun-uzadı
bir

məktub

yazdım,amma

nə

yazdığım

yadımda

qalmayıb.

Konvertə

güclə

yerləşdirdim.Səhərisi gün onu bir tanış vasitəsilə poçtdan yola saldırdm.O gündən
başladım cavab gözləməyə. Hər poçta gələndə Anardan cavab görməyib dilxor
olurdum.Bir müddət keçəndən sonra nə vaxtsa cavab alacağımdan ümidimi kəsib hər şeyi
unutdum…Yaz girmişdi. Baraka yollandım. İçəri girəndə nəzərlərim çarpayıya sataşdı,ikiüç məktub gəlmişdi mənə. Məktubları əlimə götürdüm,birinin üstündəkəki adı görəndə
inanmadım.Anardan idi. O məktubu açıb oxumağa hələ ki,ürək eləmirdim, çifir içə-içə
fikirləşirdim ki, görəsən nə yazıb,yəqin yazıb ki,taleyinə acıdım,amma əlimdən heç nə
gəlmir, on ilin cəzasını qurtarmaq müşkül işdi…O məktub da iki-üç saat eləcə bağlı qaldı.
Nəhayət özümü toplayıb məktubu açdım və birnəfəsə oxuyub qurtardım.Amma sonralar o
məktubdan ayrıla bilmirdim.Anarla bir neçə il məktublaşdıq.Bəlkə məni uzun illər o
türmənin məşəqqətləri içində məhv olmaqdan saxlay1an bir söykənəcək elə o məktublar
idi…

Salam Zakir!
Məktublarının hamısını və rəhm ərizəni almışam. Ərizənin sürəti mənə çatandan
sonra Ali Sovetə qəbula getdim. Orada ən yüksək səviyyədə görüşlərim, sənin barəndə
ətraflı söhbətlərim oldu,savadlı,ziyalı,qələmli bir adam,həm də gənc olduğun barədə,
cinayətin təsadüfi,sadəlövhlük nəticəsində baş verməsi barədə danınışdım. Sənin taleyinə
tam bir həssaslıqla və anlaşıqla yanaşdılar.Amma sənin ittiham olunduğun məsələyə indi o
qədər ciddi əhəmiyyət verirlər ki, heç olmasa cəza müddətinin yarısı keçməyincə heç bir
rəhmdən,əhvdən söhbət ola bilməz. Bu məsələni yalnız təxminən il yarmıdan - iki ildən
sonra qaldırmaq real olar. O zaman deputat yazıçılarımızdan biri məsələ qaldırarsa Ali
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Sovetin komissiyası cəzanı azalda və səni tamam əhv edə bilər. Sənə xoş günlər
arzulayıram, Bakıda görüşəcəyimizə möhkəm inanıram.
Anar
2 aprel 1978
Sənin məktubunu və teleqramını aldım. Atamın adına yazdığın məktubu, üstünə
atamın da məktubunu qoyaraq Alit Sovetin şöbəsinə təqdim etdim. Atamın Qurğan Xəlilov
yoldaşın (o vaxt Ali Sovetin Rəyasət Heyətini sədri idi - -red.) adına yazdığı məktubun
surətini sənə göndərirəm. Təzə bir şey bilən kimi sənə xəbər verəcəyəmAllaha
təvəkkül.Təki hər şey yaxşı olsun.
Anar
3 dekabr 1980
Əzizim Zakir! Sənin yeni ilini təbrik edirəm. Təki bu il sənin xoş müjdələr ilin
olsun. Ümidvaram ki.elə də olacaq.Ali Sovetdən öyrəndim ki,bütün sənədlərin çatıb və
bütün lazımı sənədləri də əlavə edərək Ali Məhkəməyə və Prokurorluğa göndəriblər.
Süleyman Rüstəmlə(o vaxt Ali Sovetin sədri idi) də danışmışam,sənin işini ona ətraflı nəql
etmişəm.O da söz verdi ki,komissiyada səni müdafiə etsin.Elə bilirəm ki,bu iş müsbət həll
olunar. Yeni ildə sənə və ailənə bir daha xoş sevincli görüş,birgə səadət arzulayıram
Anar
30 dekabr 1980
(Şair

Zakir

Fəxrinin

«Xəzər»

dərgisində

çap

etdiydiyi

«Dustaqxanadan

dustaqxanaya» adlı məhbəs xatirələrindən.Anarın məktubları da həmin yazıdadır.)
Rəsul Rzaya məktub yazdım.Nə yazdığımı sonralar da xatırlaya bilmirdim.
Sonralar Anar danışırdı ki,atam o məktubu oxuyub möhkəm təsirlənmişdi.Evin
içində gəzib hey deyirdi ki,Zakiri ordan çıxartmaq lazımdır.Mənim taleyimdə,azadığa
çıxmağımda Anarın böyük rolu oldu.Anar mənim son ümid yerimiydi.Düz il yarım Ali
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Sovetdə mənim məsələmlə bağlı çalışdı.Onun fəaliyyəti sayəsində mən 5 ildən sonra
azadlığa buraxıldım.Anarın sayəsində bir neçə adam azadlığa buraxılıb,ancaq nədənsə
sonralar həmin adamlar Anarın zəhmətini unutdular
Zakir Fəxri «Oğru ideyalarına vuruldum».
Esmira Cavadovayla söhbət
«Maraqlı qəzet» 3 noyabr 1999
1990-cı ilin Qara Yanvar hadisələrindən sonra Xəlil Rza həbs olunarkən dərhal
Yazıçılar İttifaqında onu müdafiə Komitəsi yaradılıb.Anar Xəlil Rzanın və eyni günlərdə
həbs olunmuş Etibar Məmmədovun istintaq işi barədə SSRİ DTK sədri V.Kryuçkova,daha
sonra isə SSRİ Baş Prokuroru Suxareva məktublar göndərib və cavab alıb.Bu məkutblaşma
kitabın rus dilindəki nəşrində verilir.
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AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR İTTİFAQINDA
Azərbaycanın sevimli şairi Xəlil Rza yeddi aya yaxındır ki,həbsdədir.Bütün həyatı
və yaradıcılığı boyu xalqlar arasında qardaşlığı və dostluğu tərənnüm edən humanist şairi
zindana

salmışlar.Qeyd

edilməlidir

ki,Xəlil

Ra

həbs

olunduğu

ilk

gündən

AzərbaycanYazıçılar İttifaqının katibliyi şairin taleyinə biganə qalmamışdı,Azərbaycan
SSR v SSRİ -nin bir çox yüksək vəzifəli şəxslərinə müraciətlər etmişdir.Lakin bu
müraciətlərə ümidverici cavablar alınmasına baxmayaraq Xəlil Rza bu günədək
həbsdədir.Xəlil Rzanı xilas etmək,o,həbsdən azad olunana qədər ardıcıl iş görmək üçün
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında yaranmış «Xəlil Rzanı müdafiə komitəsinə» ədəbiyyat və
incəsənət xadimləri, hüquqşünaslar və həkimləp daxildirlər. «Xəlil Rzanı müdafiə
komitəsi»nin avqustun 22-də keçirilən iclasında X.Rzanı azad etmək üçün səlahiyyətli
orqanlara müraciət qəbul edilmişdir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti. 24 avqust 1990
Anarın şərhi: Moskvada, ,SSRİ xalq deputatları qurultayında DTK sədri
V.Krüçkova yanaşdım, Xəlil Rza və Etibar Məmmədovla bağlı müraciət etdim. Onlarla
görüşmək istədiyimi bildirdim.göstəriş verdi və Lefortovo həbsxanasında Xəlillə,
Lubyankada Etibarın müstəntiqi Jmyaçkinlə görüşdüm. Onların azadlığa buraxılması
haqqında deputatlarımızın, respublika ictimaiyyətinin, xalqının fikrini müstəntiqlərə
bildirdim.
Ədəbi-mədəni prosesin ön cərgəsində addımlamaqla bərabər,Anar heç zaman
ictimai-siyasi hadisələrdən kənarda qalmayıb, xüsusən də milləttmiz üçün taleyüklü
zamanlarda, xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizə apardığı illərdə görkəmli yazıçı öz
sözünü deyib,mühüm əhəmiyyətə malik əməli işlər görüb. Azadlıq carçısı Xəlil Rzanın
vaxtilə imperiyanın Lefortova zindanınıda həbsdə ikən ona baş çəkməyə gedən Anar
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haqqında düşüncələrini ,o zaman da,indi də səmimi və gerçək olan,sabah da öz dəyərini
saxlayacaq fikirlərini «525-ci qəzetin» hörmətli oxucularına təqdim edirik.
Firəngiz Ulutürk

434

XƏLİL RZA ULUTÜRK: «ANARIN GƏLİŞİ MƏNİM ÜÇÜN
AZƏRBAYCANIN GƏLİŞİ VƏ AZADLIQ DEMƏKDİR»…
Konvoy qabağında mıüstəntiqim Aleksandr Qubinskinin hüzuruna gəlirəm.
Salamlaşırıq.Qarşıma bir stəkan çay,iki konfet qoyub deyir:
-İndicə Anar zəng eləmişdi,Sən çayını içincə gəlib çıxar.
Sevincimin yerini möhkəmləndirmək üçün:
-Hansı Anar?-soruşuram.Mənim qardaşım oğlunun da adı Anardır.
-Yox-deyir -Sizin Yazıçılar Birliyinin sədri, məşhur yazıçı,SSRİ Ali Sovetinin
deputatı Anardan söhbət gedir.
Sevincimin yeri möhkəmlənir və birdən-birə bu geniş salon,ağ,ipək pərdəli hündür
pəncərələri günəşə açılmış,küncündə yamyaşıl

palma dibçəyi qoyulmuş böyük

otaq,tavandan asılan büllür çılçıraq nəzərimdə bir az da şəfəqlənir.Dizlərimə taqət,
gözlərimə işıq gəlir,Az ala qışqırıram ki,Anarın gəlişi mənim üçün Azərbaycanın gəlişi və
Azadlıq deməkdir. Çox istəyirəm bu yazıçını.Əvvəla parlaq şəxsiyyətinə,insani
fəzilətlərinə,ikincisi sənətkar gücünə görə!
Mən bu düşüncələr içində ikən addım səsləri eşidilir,qapını açıb böyük salona qədəm
qoyan və sürətli addımlar ilə gələn Anarımızdır.Qalxıram.Qucaqlaşıb öpüşürük.Və üz-üzə
əyləşirik. O,pəncərə tərəfdədir.Mən də Anarla və günəşlə göz-gözə
(«524-ci qəzet» 14 mart 2003)
Etibar Məmmədov:Belə görüşlər olurdu,icazə verirdilər.Ancaq lap təzə vaxtlarda
yazıçı Anar mənimlə görüşmək istəmişdi, qoymamışdılar.
(«Yeni Müsavat» qəzeti 20 yanvar 2002)
Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərinə,Azərbaycanın xalq deputatlarına, «Azadlıq» qəzetinin
əməkdaşdlarına və mitinqə toplaşan başqa vətəndaşlara qarşı törədilən zorakılıq
hərəkətlərindən hiddətlənir,bu hərəkətləri qətiyyətlə pisləyirəm.Sözə,fikrə,əqidəyə qarşı
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dəyənklə çıxmaq - biabırçı-lıqdır.Deputat toxunulmazlığına təcavüz - qanunsuzluqdur.Zorakılıq -- kimlər tərəfindən törədilməsindən asılı olmayaraq -fitnəkarlıqdan başqa bir
şey deyil.Bu gün xalqımız tariximzin ən çətin,ən təhlukəli günlərini yaşayarkən
Azərbaycanımızın adına ləkə salan hər hərəkət yalnız düşmənlərimizin xeyrinədir.İnanıram
ki,qanunsuzluğun səbəbkarları məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Anar
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
24 avqust 1991
«Azadlıq» qəzeti 30 avqust 1991
Hörmətli redaktor!
Qəzetinizin 1992-ci il 2 dekabr nömrəsində əməkdaşınız Elçin Sabiroğlunun
mənimlə müsahibəsi dərc olunub.Müsahibim dediklərimi oxuculara əsasən düzgün çatdırsa
da,iki yerdə qeyri-dəqiq ifadələr işlədib,yəni mənim adımdan mənim demədiklərimi yazıb.
Müxbirin Ayaz Mütəllibov haqqında sualına cavab olaraq mən guya «Ayaz Mütəllibovu
tanımıram» - demişəm.Mən belə deməmişəm və deyə də bilməzdim,çünki Ayaz
Mütəllibovu tanıyıram.
Dünən tanıdığımı bu gün tanımamaq adətim deyil.İkinci qeyri-dəqiq ifadəyə görə
mənim Xəlil Rzanın və Etibar Məmmədovun həbsdən buraxdırılması haqqında xahişlərimə
cavab olaraq guya Ayaz Mütəllibov: «Axı siz bunlarda nə görmüsünüz?» deyib.Mən onun
adından belə söz deyə bil məzdim,çünki Ayaz Mütəllibov mənə belə söz deməyib.
Daldan atılan daşın topuğa dəydiyini bildiyim üçün və «yıxılana balta çalmaq» əxlaq
prinsiplərimə zidd olduğu üçün istəyirəm ki,nə dediyim və nə demədiyim oxuculara dəqiq
çatdırılsın,
Hörmətlə
Anar
10 dekabr 1992
(«Azad Azərbaycan» qəzeti 16 dekabr 1992)
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Anarın şərhi: Ayaz Mütəllibovla bağlı iki məsələ isə gerçəkdir.Onun Azərbaycan
KP MK-nın Birninci katibi olduğu vaxt «Azadlıq» qəzeti bir müddət bağlanmışdı (tarixi
dəqiq yadımda deyil).Mən bu barədə ona müraciət etdim, qəzetin yenidən açılmasını xahiş
etdim. Bir müddət sonra qəzet yenidən nəşr olunmağa başladı və elə ilk nömrəsində mənim
əleyhimə

yazı

verdi.Hansı

toplantıdasa

A.Müttəlibovla

rastlaşanda,məni

qəzetin

açılmasıyla və əleyimə yazı verməsiylə «təbrik» etdi. «Azadlıq» qəzeti bu şanlı ənənəsini
vaxtaşırı bu gün də davam etdirir.Son vaxtlar demək olar ki,hər nömrəsində mənə qarşı
böytanlar dərc edir,bu şərəfli iş üçün xüsusi müəlliflər tutub və məxsusi olaraq Anardan
yazmaq üçün iki ştatlı yazar saxlayır. Əlbəttə bu gileyim qəzetin başqa yazarlarına aid
deyil.
İkinci hadisə 1990-cı il iyun ayında Azərbaycan KP XXX11 qurultayında baş
verdi.Qürultayda mən də çıxış etdim,müxalifətlə iqtidarın dialoq qurmasını təklif
etdim.A.Mütəllibov ad çəkmədən bəzi ziyalıların ikili mövqe tutmasını qınadı. Ara-sıra
dəyişən,bir-birinə zidd iqtirdarlar ziyalıdların məhz onların mövqeyində durmalarını
istəyirlər.Mən ikinci dəfə çıxış edərək:
-Ziyalılarla bu dillə danışmaq olmaz - dedim - ziyalının öz mövqeyi var,nə
iqtidarın,nə müxalifətin mövqeyi ilə üsi-üstə düşməyə bilər, o müstəqildir(Ola bilsin ki,bu
qurultayın stenoqramlarında var).Partiya Qurultayları tarixində ilk dəfə idi ki,Birinci
katibin sözünün üstündən söz deyilirdi.Həmin qurultayda mən -yenə də qurultaylar
tarixində ilk dəfə olaraq seçiləcək MK üzvləri siyahisinə Akademiyanın Prezidenti Eldar
Salayevin və «Vətən» cəmiyyətinin sədri Elçin Əfəndiyevin adlarının əlavə olunmasını
təklif etdim.Təklifim qəbul olundu və siyahilər yenidən çap edildi.Amma insaf naminə
deməliyəm ki, A.Mütəllibov sonralar bir dəfə də olsun buna görə mənə irad tutmadı.
Daha əvvəllər,Ə.Vəzirov Birinci katib olanda Əbülfəz Əliyev (O vaxt hələ Elçibəy
soyadını qəbul etməmişdi), Nemət Pənahov və Hatəmi həbs olunmuşdu. Ə.Vəzirova zəng
etdim,görüşmək istədiyimi dedim, bazar günü məni bağına, Zuğulbadakı hökümət
iqamətgahına dəvət etdi. Həbs olunanların buraxılmasını xahiş etdim. «Sən belə mövqedə
437

dursan, siyasətdə iflasa uğrayarsan(Tı okaceşğsə politiçeskim bankrotom, esli budeşğ na
takoy poziüii)-dedi.-Mən siyasətçi deyiləm ki, iflasa da uğrayım. Kimin iflasa uğrayacağı
isə tarixin işidir (Ə ne politik, çtobı poterpetğ bankrotstvo. A kto okacetsə bankrotom, delo
istoriə) -dedim.
Bir müddət sonra üçü də azad olundu.
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«KEÇMİŞİN TƏKRAR OLUNACAĞINDAN QORXURAM»
Azərbaycanın görkəmli yazıçısı və ictimai xadimi Anarın Respublika Prezidenti
Əbülfəz Elçibəyə məktubunun ana xəttini bu sözlər təşkil edir.Yazıçının Prezidentə
müraciətində deyilir:
Hörmətli Əbülfəz bəy!
Cəmiyyətimizin,müstəqil dövlətimizin,hamımızın gələcəyi üçün çox ciddi bir məsələ
ilə əlaqədar olaraq Sizə müraciət edirəm.
Sizinlə mən yaşıdıq -hər ikimiz 1938-ci ildə anadan olmuşuq.Talelərimiz müxtəlif
olsa da eyni bir mühitdə- yəni 37-ci il repressiyalarının vahiməsi insanların canından
çıxmadığı illərdə böyümüşük.Uşaqlığımız,yeniyetməliyimiz daimi təhlükəylə, nigaranlıqla
dolu bir havada keçib.Bu vahiməni mən hələ 1968-ci ildə çap etdirdiyim «O gecənin
səhəri» hekayəsində,1958-ci ildə yazıb 1989-cu ildə çap etdirə bildiyim «İztirabın vicdanı»
hekayəsində,bir sıra başqa yazılarımda əks etdirməyə çalışmışam. Bu vahiməli mühitlə
barışmazlıq Sizi siyasi mübarizəyə sövq edib və özünüz də repressiyalara məruz
qalmısınız.
Az çox nüfuza və imkana malik olduğum vaxtlardan bəri mən həmişə tutulanlara
kömək göstərməyə çalışmışam. Sizi və Nemət Pənahovu Vəzirov vaxtında həbs etdikləri
zaman mən onun yanına getim və buraxılmanız haqqında israrla xahiş etdim.SSRİ Ali
Sovetinin deputatı olduğum zaman Etibar Məmmədovun, Rəhim Qazıyevin və Xəlil
Rzanın buraxdırılması haqqında dəfələrlə yazılı və şifahi şəkildə Mütəllibova və Krüçkova
müraciət etdim. Müraciətlərimin, məktbuların və aldığım cavabların surətləri arxivimdə
durur. Güman edirəm ki, məhbusların azad olunmasında az-çox mənim də rolum olub.
Bilirəm ki,indi Sizin siyasi görüşləriniz onlarla fərqlidir, amma o zamanlar eyni əqidənin
mücahidləri idiniz.Mən də o vaxt baxışlarımızın uyuş-mamasından asılı olmayaraq
xalqımın evladlarını azadlıqda görmək üçün əlimdən gələni edirdim.
Nemət Pənahovu bir çox çıxışlarıni,o cümlədən ziyalılarımız haqqında kobud
bəyanatlarını qətiyyətlə pisləyirəm.Sizin haqqınızdakı iftiralarını rədd edirəm. (Hələ
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Türkiyədəki çıxışlarında şəxsən mənə qarşı hücumları bir yana dursun). Amma bu gün
mən Nemətin demokatik əqidələrə sadiq olmaq istəyən bir quruluş tərəfindən tutulmasını
qətiyyən qəbul edə bilmirəm.
Eyni sözləri uzun illərdən bəri, hələ «Molodej Azerbaydcana» qəzetindən tanıdığım
Vaqif Hüseynovun tutulması barədə də deyə bilərəm. Vaqifi düşünən, ləyaqətini həmişə
saxlamağı bacaran,savadlı bir Azərbaycan ziyalısı kimi tanıyıram. Çaykəndin alınmasında
xidmətlərindən xəbərdaram. Bir müddət KQB kimi qorxunc və məkrli təşkilatda işləməsi
Vaqifin bəlkə də ən böyük faciəsidir. Onun son bəyanatlarındakı bəzi müddəaları yersiz
saysam da qanlı yanvar müsibətində günahkar olduğuna inana bilmirəm.Əvvəla ona görə
ki,Vaqifin xalqı necə sevdiyinə və onun taleyinə necə məsuliyyətlə yanaşmasına bələdəm.
İkincisi də ona görə ki,keçmişin təkrar olunacağından qorxuram.Axı 30-cu illərdə
tutulanların günahı haqqında da heç kəs heç nə bilmirdli, amma təhlukəli bir psixoloci
duyum insanlara hakim kəsilmişdi:günahı olmasaydı tutmazdılar -deyə düşünürdülər.
Yalnız otuz-qırx il keçəndən sonra tutulanların,necə deyərlər,sümükləri də çürüyən-dən
sonra aşkar oldu ki, heç bir günahları yoxmuş. Ailələri, evladları,yaxınları isə otuz-qırx il,
yəni bütöv bir insan ömrünü damğayla yaşadılar. Odur ki,müstəqil və demokratik
Azərbaycanın ilk addımlarını atdığı vaxt yenidən siyasi repressiyalara meyl - çox xatalı
meyldir.Repressiyalar bir-iki adamdan başlanır,sonra labüd bir məntiqlə yüzlərə, minlərə
keçir və tutulanların yalnız özləri yox, ailələri, yaxınları bədbəxt olur. Vahimə xofu tüstü
kimi bütün cəmiyyəti bürüyuür,bütün xalqı bir növ gözüqıpıq edir. Tarixdən bunu yaxşı
bilirik. Və onu da bilirik ki,repressiyaların məntiqi - məntiqsizlikdir. 37-ci ildə «Oxu tar»
şeirinin müəllifi Müşviq də məhv oldu,tarı qadağan edən Mustafa Quliyev də,böyük Cavid
də,ona qan udduran bolşevik tənqidçilər də,müsavatçı Cavad da,müsavatı yıxan
kommunistlər də…Siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki,demorkratiyanın ilkin şərti siyasi
rəqiblərə dözümlü münasibətdir.Yəni iqtidarda bu gün bir partiya,sabah başqası ola
bilər,amma siyasi rəqabətin məhbəslərlə nəticələnməyəcəyi bütün siyasətçilərə bu sarıdan
qarantiya,zəmanət verməlidir.Əks halda repressiyaların alovu zaman-zaman hamını
yandırıb kül etməyə,bütün cəmiyyəti mənən şikəst etməyə qadirdir.Bütün bunları nəzərə
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alaraq

Vaqif

Hüseynovun

oynayacağınıza,onsuz

da

və

Nemət

Rənahovun

min

əzaba

məruz

talelərində

qalmış

xeyirxah

xalqımızın

rol

içəridən

parçalanıb,oğullarının bir-birinə qanlı düşmən kəsiləcəyinə yol verməyəcəyinizə inanıram.
Hörmətlə
Anar
10 noyabr 1992
(«Xalq qəzeti» 19 noyabr 1992)
Bu məsələylə əlaqədar Azərbaycanın bir neçə görkəmli ziyalısı da Prezident
Ə.Elçibəyə müraciət etmişdir.Müraciətdə deyilir:
Bizə elə gəlir ki,Vaqif Hüseynovun həbs olunması təsadüfü bir epizod
deyil,cəmiyyət məqsədyönlü siyasi kampaniyayla qarşılaşır.Stalin terroru dövründə
Azərbaycan ziyalıları

ağır itgilərə məruz qaldı,sağalmaz yaralar aldı.İndi başlanan

repressiyalar kompaniyası yeni təqiblər dalğasına,insan haqqalarını tapdalayan bir recimin
bərpasına və nəticə etibariylə milli qarşıdrmaya aparan təhlükəli yolun əvvəli deyilmi?Bu
məktubda söhbət yalnız keçmiş DTK sədri V.Hüseynovdan getmir.Söhbət həm də indiki
özbaşınalığın qurbanlarından və ola bilsin ki,yaxın gələcəkdə bizim özümüzdən və Sizdən
gedir.Söhbət prinsipdən gedir.
Respublika

Prezidentinə

yazılı

muraciət

edən

Anar,Maqsud

və

Rüstəm

İbrahimbəyovlar, Yusif Səmədoğlu, Fərhad Bədəlbəyli və başqaları son vaxtlar
respublikada insan hüquqlarının pozulması faktlarından, jurnalistlərin döyülməsindən,
millət vəkil-lərinin həbsə alınmasından, mənzillərindəki axtarışlardan və s. narahat
olduqlarını bildirmişlər.Müraciətdə deyilir: «Azərbaycan ziyalıları həmişə siyasi
baxışlarından asılı olmayaraq hər bir insanın hüquqlarını müdafiə etmişlər. Demorkatik
hərəkət liderlərinin yaxın keçmişdə təqibləri zamanı da belə olmuşdu, Bu prinsiplərə biz bu
ğun də əməl etmək fikrindəyik»
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Müraciəti imzalayanları respblika Prezidenti Ə.Elçibəy qəbul etmişdir, onların
narahatlığını başa düşmüş,məsələnin ədalətli həll edilməsinə təsir göstərəcəyinə söz
vermişdir»
Elmira Axundova. «Literaturnya qazeta»
25 noyabr 1992
(tərcüməsi «Yol» qəzeti. dekabr 1992)
ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏY:
Biz keçmiş DTK sədri Vaqif Hüseynovu məhz 20 yanvar faciəsinə görə həbs
etmişdik.O,bütün sənədlərin,şifroqramların yerini bilirdi.

Mənim çox hörmət bəslədiyim

Anar bəy,bir çox bəstəkarlar yanıma gəlib dedilər ki,xahiş edirik V.Hüseynovu azad
edəsiniz.Biz onu zaminə götürürük.Mən ilk dəfə onların sözlərini yerə saldım.Daxilən
özümdə bir pərtlik də olurdu.Mən onlara başa salırdım ki,V.Hüseynov həmin sənədlərin,
şifroqramların yerini desin.Axı,mən yaxşı bilirdim ki,bu cinayəti Moskva DTK-sı
törədib.Moskva DTK-sı M.Qorbaçovu aldadaraq bu cinayəti törədib.Biz bu məsələnin
kökünü araşdırdıq.V.Hüseynov isə bizə heç bir sənədin yerini demirdi.
Ənvər Börüsoyun Əbülfəz Elçibəylə müsahibəsindən. «Müxalifət» qəzeti 12 fevral
1997
Anarın şərhi: Doğrudan da biz bir qrup ziyalı o cümlədən Tofiq Quliyev, Yusif
Səmədoğlu, Vasif Adıgözəlov, Maqsud,Rüstəm İbrahimbəyovlar, Fərpad Bədəldəyli, Çingiz
Abdullayev,mən Ə.Elçibəyin qəbuluna getdik, xahişimizi dedik. Elçibəy söz verdi ki, yaxın
zamanda Vaqif Hüseynov azad edilçək.Amma təəsüf ki sözünə əməl edə bilmədi. Yalnız
H.Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra,o hələ Ali Sovetin sədri olduğu vaxt iş otağında bir
müşavirədən sonra Ziya Bünyadov və mən ona yanaşdıq və Vaqifin azad olunmasını xahiş
etdik. Az sonra V.Hüseynov azadlığa çıxdı.
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VAQİF HÜSEYNOVUN MÜSAHİBƏSİNDƏN:
Heydər

Əliyevin

hakimiyyətə

gəlməsi

yaxşı

haldır,bəlkə

də

bu

hadisə

gecikib.Təcrübəli,bacarıqlı şəxsdir.Və məncə xalqa böyük xidmətlər göstərəcək.Milli
barışıq,vətəndaş həmrəyliyi fəlakətdən çıxmağın yeganə yoludur.
(«7 gün qəzeti» 10 iyul 1993)
Mən xalq hərəkatının və AXC-nin Azərbaycan tarixində oynadığı böyük rolu və
bunda İsa Qəmbərin də çox mühüm yerini qeyd və təqdir edirəm. Lakin iqtidara gələndən
sonra AXC-nin bir çox səhvləri olub.Və bunun üçün hərəkatın liderlərındən, sonralar isə
dövlətin rəhbərlrindən biri kimi İsa bəy də məsuliyyət daşıyır. Gəncə faciəsində İsa
Qəmbərin günahkar olub olmadığını bilmirəm.Bu məhkəmənin işidir ,amma məncə
istintaq başa çatana qədər o, həbs olunmamalıydı. İndi isə mən İsa bəyin həbsdən
buraxılmasının və evində oturub istintaqın nəticələrini gözləməsinin tərəfdarıyam. Bu
barədə biz, bir neçə ziyalı Ali Sovetin sədri H.Əliyevə məktubla müraciət etmişik.
Anar
«Yeni Musavat» qəzeti 13 avqust 1993
İsa Qəmbərin həbsi ilə bağlı ictimaiyyət arasında böyük narahatlıq və narazılıq
yaranmışdır.Bir

qrup

yaradıcı

ziyalı

(İ.Şıxlı,Anar,F.Qoca,Y.Səmədoğlu,

T.Quliyev,F.Bədəlbəyli və b.) hökümətə müraciət edərək,onun həbsdən azad olunmasını
xahiş etmişlər.
«Yeni Müsavat» qəzeti 5 avqust 1993
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətlərini icra edən, Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədli Heydər Əliyev cənablarına
Hörmətli Heydər bəy!
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin keçmiş sədri İsa Qəmbərin həbs olunması
xəbərini təşviş hissiylə qarşıladıq.Mövqeyimizin tam aydın olması üçün Sizi bir sənədlə- bizim,bir neçə ziyalının 1992-ci ilin oktyabr ayında Vaqif Hüseynovun həbsiylə əlaqəlar
olaraq Prezident Əbülfəz Elçibəyə göndərdiyimiz məktubun əsas müddəlarıyla tanış etmək
istəyirik
(Bu məktub əvvəlki səhifələrlə verilib - red.)
Təəsüf ki,bizi eşitmədilər və indi aydın göründüyü kimi hadisələrin gedişi
təşvişimizin,nigarançılığımızın əsassız olmadığını təsdiq etdi.
Amma bu gün biz «nə tökərsən aşına,o çıxap qaşığına» prinsipiylə yox, «qurunun
oduna yaşın da yanacağı» narahatçılığıyla çıxış edirik..1992-ci ilin oktyabrında olduğu
kimi 1993-cü ilin iyulunda da repressiyalar kabusunu duyuruq. İyunun 4-də baş vermiş
milli faciə - Gəncə faciəsiylə əlaqədar hadisələrdə İsa Qəmbərin nə dərəcədə günahkar
olmasını prokuror istintaqı müəyyənləşdirəcək. Amma hələ günahı sübuta yetməmiş İsa
Qəmbərin -Azəbaycanın müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizələrlində böyük rol
oynamış Xalq cəbhəsinin qurucularından və liderlərindən birinin,beynəlxalq ictimai rəyin
nəzərində legitim seçilmiş siyasi rəhbərlərdən birinin həbs olunması həm ölkənin
daxilindəki qarşıdurmanı şiddətləndirə, həm də bizi beynəlxalq aləmdə nüfuzdan sala bilər.
Xalq cəbhəsinin iqtidara gələnə qədər olan xidmətlərini də bilirik,iqtidarda olduğu
zaman buraxdığı çox ciddi səhvlərini də,bu səhvlərin buraxılmasında şəxsən İsa Qəmbərin
daşıdığı məsuliyyəti də.Amma eyni zamanda İsanın xalq hərəkatının formalaşmasında
rolundan da xəbərdarıq,onun bədnam Zori Balayanın «Ocaq» kitabını ilk dəfə olaraq tutarlı
elmi dəlillərlə alt-üst etməsi də yadımızdadır.Azəbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş təxribat
xarakterli xarici düşmən çıxışlarına məntiqi cavablarını də unutmamışıq.Ümumiyyətlə
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savadlı gənc alim və siyasətçi kimi xalqımızın mənəvi potensialına daxil olan adamlardan
biri olduğu da danılmazdır.
Doğrudur, bizə məntiqi cavab belə ola bilər ki,hər şeyi istintaq göstərəcək və
istintaqın işinə heç kəs qarışa bilməz.Formal cəhətdən belədir.Amma,hörmətli Heydər
bəy,Sizin nüfuzunuzun və sözünüzün təsirini bildiyimiz üçün xahiş edirik istintaq
müddətində İsa Qəmbəri dustaqxanadan buraxılmasına və ev həbsində saxlanılmasına
yardım edin.
Belə bir hərəkət iqtidara gələnlərin

iqtidardan gedənləri

mütləq

həbslə

cəzalandırması praktikasına da birdəfəlik son qoyar və bu cür yeni demokrtik davranış
tərzinin əsasını də Azərbaycanda məhz Siz yarada bilərsiniz. Müdrik və təcrübəli dövlət
xadimi kimi,xalqımızın tarixində möhkəm yer tutmuş şəxsiyyət kimi Sizin belə
davranmanız indikilərə və gələcəkdəkilərə ibrət dərsi vermiş olar.

Hər hansı siyasətçinin

həbsi o şəxsi xalqın gözündə bir cəfakeş kimi yüksəldir,günahı olsa da,olmasa da.Əgər
günahı varsa -faktlar,sübutlar-dəlillər aşkar olanda (gec-tez hər şey aşkar olur) onun
çıəkdiyi mənəvi əzab,bütün başqa inzibati cəzalardan daha ağırdır.Günahı yoxsa, onda təbii
ki, heç bir cəzaya da ehtiyac qalmayacaq - nə mənəvi,nə inzibati cəzaya.
Yaşadığımız illərin həyat təcrübəsi,neçə müddətdən sonra açılan sənədlərin
həqiqətləri göstərdi ki, hamımız yalnız bu günkü nəsillər deyil,gələcək nəsillər
qarşısında,tarix qarşısında da məsuliyyət daşıyırıq və bu ğün atılan hər bir addımın doğru
ya yanlış olması uzun zamanlar keçəndən sonra da araşdırılır və qiymətlənldirilir.
Bizim məramımız və məsədimizin düzgün qiymətləndiriləçəyindən də əminik. Hələ
böyük Çexov deyirdi ki, «yazıçının işi kimisə ittiham etmək,günahlandırmaq,təqib etmək
deyil,hətta günahı olanları belə müdafiə etməkdir»
Hörmətlə
Anar, Yusif Səmədoğlu, İsmayıl Şıxlı, Fikrət Qoca,
Fərhad Bədəlbəyli, Tofiq Məlikli.
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Ali Sovetin sabiq sədri İsa Qəmbər avqustun 17-də həbsdən azad edilib.Tanınmış
yazıçılardan Anar və Yusif Səmədoğlu İ.Qəmbəri zaminə götürüblər
«Azadlıq»qəzeti 19 avqust
Azərbaycan Respublikası Prezidentinirn səlahiyyətini həyata keçirən
Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə
.
Hörmətli Heydər bəy!
Son illərdə bir-birini əvəz edən müxtəlif iqtidarların dövründə həbs olunmuş siyasi
xadimlərimizin azad olunması haqqında səlahiyyətli rəhbərlərə müraciət etmişik.İsa
Qəmğbərin həbs olunmasıyla əlaqədar olaraq Sizə müraciət etdik və qətiimkan tədbirinin
dəyişdirilməsi haqqında,istintaq müddətində İsa Qəmbərin həbsdən azad olunması
haqqında xahiş etdik.İlk dəfə olaraq sözümüz eşidildi.İsa Qəmbər öz evində,ailəsinin
yanındadır.Buna görə Sizə səmimi minnətlarlığımızı bildiririk. Bunu həm də ziyalı sözünə
hörmət,ziyalı nüfuzunu qaldıran bir hərəkət kimi qiymətləndiririk.Respublikamızın ərazi
bütövlüyü,torpaqlarımızın

azad

olunması

uğrunda

mübarizələrdə

Sizə

böyük

uğurlar,möhkəm can sağlığı arzulayırıq və bu böyük amalların həyata keçməsi yolunda biz
də əlimizdən gələni etməyə haşırıq.
İsmayıl Şıxlı, Anar, Yusif Səmədoğu, Fikrət Qoca, Fərhad Bədəlbəyli
17 avqust 1993
«Ədəbiyyat qəzeti» 20 avqust 1993
Ali Soveti sədri Heydər Əliyev cənablarına
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu!
İsa Qəmbərin həbsdən azad edilməsi ilə əlaqədar olaraq Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirir və nəzərinizə çatdırmağı özümə borc bilirəm ki,bu uzaqgörən və müdrik aksiyanız
Azərbayan ziyalılarının ən mütərəqqi təbəqələrində Sizin şəxsi nüfuzunuzu xeyli
artırmış,gələcək siyasi niyyətlərinizin saflığına və sağlamlığına bizim bir çoxumuzda inam
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və ümid doğurmuşdur..Zənnimcə,siyasi bioqrafiyanızın yeni,daha yaşarı səhifəsini,Sizin
Azərbaycanın yeni həqiqətlərinə çevik reaksiyanız,obyektiv və uzaqgörən tarixi
münasibətlərinizlə yarada biləcəksiniz.Bu yolda Sizə böyük üğürlar arzulayıram.
Səmimiyyətlə
Əkrəm Əylisli
İsa Qəmbəri müdafiə Komitəsinin sədri
«Azərbaycan» qəzeti 20 avqust 1993
Cəhalət və nadanlıq əlinə odlu silah vermək ətraf üçün nə qədər qorxuludursa siyasi
mədəniyyəti,milli qeyrəti,şərəfi olmayan kəmsavadların və qələm dəllallarının əlinə söz
silahi,mətbuat orqanı vermək cəmiyyət üçün ondan yüz qat qorxulu,təhlükəlidir.
Kim əyani surətdə bu qorxunun nədən ibarət olduğunu bilmək istəyirsə «Mozalan»ı
vərəqləsin.Düzünü deyim ki,mən belə bir qəzetin çıxdığını əvvəllər də bilirdim,ancaq
oxumamışdım.Bu axır günlərdə təsadüfən «Mozalan»ın 10 sentyabr tarixli nömrəsi ilə
tanış oldum.Diqqətlə oxudum,Gördüm ki,xalqın fəxri hesab edilə biləcək Anar,Yusif
Səmədoğlu,onların valideynləri,digər ziyalılar ələ salınır,qəzet «Görəsən bunların hansı
təhlükəlidir?» sualı ilə oxucuda şübhə yaratmağa cəhd edir. Satiranı bayağı
söyüş,təhqir,söz oyunu,ədəb-ərkandan xaric ifadələr yığını kimi anlayan «Mozalan»ın
1993-cü il nömrələrini vərəqlədim.Nə görsəm yaxşıdır. 10 sentyabr nömrəsində
«Azəbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevi və nəslini ləkələyənlərə,onlara böhtan
atanlara qarşı çıxan və guya sədaqət nümunəsi göstərmək istəyən «Mozalan» özü sən
demə bu il yanvarın 1-də çıxan nömrəsində H.Əliyevə qarşı ən azğın və məkrli böhtan və
iftira ilə dolu bir redaksiya məqaləsi dərc edibmiş.Azərbaycan xalqını,onun ziylılarının
timsalında biabır etməyi qarşısına məqsəd qoymuş parazitlərə qarşı qəti və təxirəsalınmaz
əlac tapılmalıdır.
Şirməmməd Hüseynov.
Qələm dəllalları,qəzet həşaratları
«Xalq qəzeti» 28 sentyabr 1993
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ALTI İL SONRA İSƏ…
Hörmətli İsa bəy!
«Yeni Müsavat» qəzetində Mürşid Məmmədlinin imzası ilə dərc olunmuş məqalədə
dəqiq olmayan müddəalar var. Məqalədəki bir məqamı vacib sayırıq.Müəllif Yazıçılar
Birliyini və şəxsən Anarı ittiham edir ki,müxtəlif səbəblərdən həbs olunmuş siyasət
adamlarının taleyinə biganədirlər.Halbuki Anar da,Yazıçılar Birlyinin başqa rəhbərləri də
bu adamların həbsdən qurtulması üçün dəfələrlə müraciətlər ediblər və müraciətləri bir çox
hallarda müsbət nəticələr verib.Bu barədə məhz Sizə müraciət etməyimizin isə səbəbi
var.Müəllif qeyd edir ki,Sizin həbsdə olduğunuz vaxt bir çox yazıçılar,o cümlədən Anar
Sizə qarşı laqeydlik göstərib və hadisələrə biganə qalıb.Biz istəyirik ki,Sizin həbsdən azad
olunmağınız barədə zamin olanların sırasında Anar və Yusif Səmədoğlununun da olmasını
təsdiqləyəsiniz.Həqiqət hər şeydən üstündür.
Fikrət Qoca, Çingiz Abdullayev.
Sayğıdəyər ziyalılarımızın dediyi kimi,hər şeydən üstün olan həqiqətin aydınlaşması
üçün İsa bəy də aşağıdakıları söylədi:
Fəxr eləyirəm ki,mənim müdafiə Komitəmin sədri görkəmli yazıçımız Əkrəm
Əylisli olub. Fəxr eləyirəm ki,azad olunmağımı istəyənlərin,mənə zamin duranların
sırasında görkəmli ziyalılarımız Anar, rəhmətlik Yusif Səmədoğlu, Hüseyn Abbaszadə və
digər

çox

hörmətli

şəxslər

olublar.

Mən

məktubda

deyilən

həqiqətlə

tam

həmrəyəm,doğrudan da ziyalılarımız həbsdə olduğum müddətdə mənə qarşı laqeydlik
göstərməyiblər, hadisələrə aktiv münasibət bildiriblər. Eyni zamanda ondan da xəbərdaram
ki, Anar və başqa görkəmli ziyalılarımız təkcə mənimlə yox, başqa siyasi məhbuslarla
bağlı da mövqelərini bildiriblər,müraciətlər ediblər,onların azad olunmasına səy
göstəriblər.Bu səylər bəzən alınıb, bəzən də alımayıb.
«Həbsdən azad olunmağımda ziyalıların rolu danılmazdır»
«Yeni Müsavat» qəzeti 27 avqust 1999
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Anarın şərhi: O vaxtki Baş prokurorun yanında İsa Qəmbəri zaminə götürən məhz
biz ikimiz - rəhmətlik Yusif və mən olmuşuq.Çox illər sonra rəhməlik Mürşid Məmmədli
oğlu Orxan həbs olunanda mənə müraciət etdi ki,oğlunun azad olunmasına kömək
göstərim.
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru cənab Zakir Qaralova
Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri namizədi Mürşüd Məmmədov oğlu

Orxanın

həbsiylə əlaqədar olaraq bizə müraciət etmişdir. Məktubda oğlunun 16-da baş vermiş
hadisələrə heç bir aidiyyəti olmadığı, təsadüfən o vaxt «Azərbaycan» mehmanxanısını
qarşısında olduğu üçün saxdanıldığı göstərilir. Ona olan iddiaların yalnız atasının partiya
mənsubiyyətilə əlaqədar olması iddia olunur. Azərbaycanda qanunun aliliyinin təmin
olunmasını nəzərə alaraq, bu işi şəxcsi nəzaratinizə almağı və günahı yoxdursa Orxan
Məmmədov haqqında həbs qəti-imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahih edirik.
Milli Məclisir deputatları
Anar, Vaqif Səmədoğlu
Tezliklə Orxan Məmmədov azad edildi.

ANAR:
İsa Qəmbəri bacarıqlı, istedadlı, savadlı siyasətçi kimi tanıyıram. Ancaq istəməzdim
ki, onu hansısa dünya siyasətçisi ilə muqayisə edim, hələ cavandır, siyasi həyatı
qabaqdadır. Hakimiyyətdə olarkən bir çox fikirləri, hərəkətləri ilə razfılaşmırdım,qəbul
eləmirdim. İsa bəyi çoxdan tanıyıram.
Mən «Qobustan» jurnalında işləyəndə onun «Ocağa» yazdığı cavabı oxudum (hələ
onda tanış deyildik). Müəllifin ağlı,savadı, güclü məntiqi, vətənpərvər ruhu məndə xoş
təəsürat yaratdı.İsə bəylə tanışlığım isə məni qəti bir fikrə gətirdi: Onun Azərbaycan
siyasətində öz yeri var. İsa Qəmbər gələcəyi olan siyasətçidir.
«Yeni Müsavat», 30 yanvar 1995
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Azərbaycan ziyalılarının bəziləri belə etiraz forması seçiblər ki, həbs olunanların
azadlığa buraxılması, qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi, hüquqlarının qorunması və
s,məsələlərlə əlaqədar müraciətlərə imzalarını qoysunlar.Demək olar ki,həmişə belə
müraciətlərin altında Anarın imzası olur.Nə səbədən bunu edir?Yazıçı bu sualıma belə
cavab verdi:
Doğrudan da mən sovet vaxtında da, Xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə də
məhkum və həbs olunmuşların müdafiəsinə qalxmışam.Bunu indi də edirəm. Bəlkə də, «bu
adamların əksəriyyəti siyasi motivlərlə deyil,cinayət əməllərinə görə həbs ediliblər»
deyənlər haqlıdır.Amma mən xatırlayıram ki, sovet vaxtında da dissidentlər haqqında
məhz belə deyirdilər.Bir də ki,tarixilik hissi var - 37-ci ili unutmamışıq.Mən yazıçıyam və
iki böyük yazıçını xatırlayıram,Onların təcrübələri mənim üçün göstəricidir.Onlarda biri Çexov deyirdi: Qoy lap Dreyfus günahkardır,Zolya hər halda haqlıdır,çünki yazıçının işi
ittiham, təqib etmək deyil,artıq ittiham olunmuş və cəza çəkən günahlıları belə müdafiə
etməkdir. İttihamçılar, proku-rorlar,candarmlar onsuz da yetərincədir.
Elmira Axundova.
«Generalların işi:Əlievə qarşı növbəti sui-qəsd?»
«Literaturnaə qazeta» 5 fevral 1997
Respublikamızın tanınmış mədəniyyət xadimləri - Anar, Fikrət Qoca, Emin
Sabitoğlu, Rasim Ocaqov, Fikrət Sadıq, Qabil, Vaqif Səmədoğlu, və Hüseyn Abbaszadə
ölkə başçısı Heydər Əliyevə müraciət edib.Müraciətdə keçmiş Baş nazir Pənah Hüseynrov
barədə həbs qətiimkan tədbirinin dəyişdirilməsi xahiş olunur. Mədəniyyət xadimləri öz
xahişlərini onunla əsaslandırırılar ki, Pənah Hüseynov cəmiyyət üçün təhlükəsizdir, ölkədə
gedən siyasit proseslərə səmimi münasibət bəsləyir və Azərbaycanın müstəilliyi üğrunda
mübarizədə müəyyən xidmətlər göstərib.
(«Pənah Hüseynov mədəniyyət üçün təhlükəli deyil»
«7 gün» qəzeti 17 avqusit 1996)
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Milli Məclisin üzvləri Anar, Yusif Səmədoğlu, Sabir Rüstəmxanlı dövlət başçısı
H.Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə deyilir:
Sizin

son

illərdə

vətəndaşların

taleyinə

həssas

munasibətiniz

göstərir

ki,Azərbaycanda təkcə ədalətin deyil,humanizmin də təntənəsinə çalışırsınız.Elə ona görə
də ədalətinizə üz tutur,sabiq Baş nazir Pənah Hüseynov barəsində həbs qətiimkan tədbirini
dəyişdirilməsinə göməklik göstərmənizi təkrarən xahiş edirik..Biz bu xahişi edərkən Pənah
Hüseynovun ictimai təhlukəli olmadığını,Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyində
müəyyən rolunu,öhdəsində azyaşlı uşaqların olmasını əsas götürürük.
«Millət vəkilləri P.Hüseynovu zaminə götümək istəyirlər»
«Müxalifət» qəzeti 27 noyabr 1996
P.S. 2005-ci ildə Pənah Hüseynov Milli Məclisin deputatı seçilmişdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEV CƏNABLARINA
Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Balaş Abbaszadə Azərbaycan yazıçılarının X
qurultayına müraciət göndərmişdir.Balaş Abbaszadə 1996-cı ilin iyul ayında Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 88-1 maddəsi ilə ittiham olunaraq səkkiz il müddətində
azadlıqdan məhrum edilmişdir.
Balaş Abbaszadə 1993-cü ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü,habelə Jurnalistlər
İttiyaqının üzvü, pedaqoji elmlər doktorudur. Bir çox dəyərli kitabların müəllifi,tərtibçisi
və məsləhətçisidir.
İndi 47 yaşında olan Balaş 14 yaşındaykən atasını itirmiş,böyük oğul kimi səkkiz
nəfərlik ailəni saxlamalı olmuş,yeniyetməlik çağından poçtalyon,çilingər kimi fəaliyyətə
başlayaraq sonralar Bakı Politexnikumunu,Bakı Dövlət Univestitetini bitirmiş,son yeddi
ildə Ali Sovetin,Milli Məclisin aparatında işləmişdir. Beş dildə çıxan «Sirdaş» qəzetinin
təsisçisi,erməni

iddialarına

qarşı

əks-təbliğat

kompanyalarının

təşkilatçılarından

olmuşdur.Balaş Abbaszadə təcridxanadan Yazıçılar Birliyinin sədrinə ilk məktubunu
göndərən kimi Anar hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmiş, Balaş Abbaszadəni «fəal
ictimai xadim,tanınmış alim-təqiqatçı,cözəl ziyalı,xeyirxah insan» kimi səciyyələndirmişdir.Balaş Abbaszadə istər Anara,istərsə də yazıçılar qurultayına göndərdiyi
məktublarda tamamilə günahsız olduğunu iddia edir.
İstintaq və məhkəmə orqanlarının işini təftiş etməyə bizim hüququmuz yoxdur.
Ancaq Balaş Abbaszadnin dəyərli alim,yaşıçı, jurnalist olduğunu,cəmiyyət üçün faydalı
işğlər gördüyünü və gələcəkdə görə biləcəyini,ağır diabet xəstəsi olduğunu,həbsxanada sol
qolunun quruduğunu nəzərə alaraq, hörmətli Prezident, Sizə müraciət etmək qərarına
gəldik. Azərbaycan ziyalıdarına xüsusi diqqət və qayğıyla yanaşdığınızı, səhv və yanlış
hərəkət etmiş adamların belə taleyinə humaist münasibət bəslədiyinizi bildiyimizə görə
Sizdən Balaş Abbaszadənini əvf etməyi rica edirik.
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibliyi,Ağsaqallar şurası və Məclisinin adından
Birliyin Sədri
Anar
11 noyabr 1997
«Ədəbiyyat qəzeti» 28 noyabr 1997
Dünən parlament deputatlarının bir qrupu aclıq aksiyasının keçirildiyi Qarabağ
əlilləri cəmiyyətinin mənzil qərargahında olub.Yazıçılar Birlyinin sədri Anar,yazıçı Vaqif
Səmədoğlu, Vətəndaş həmrəyliyi partiyasının(VHP) sədri Sabir Rüstəmxanlı,VHP üzvləri
Fəzail İbrahimov, Rafael Hüseynov, AXCP(«islahatçılar») üzvü Qulamhüseyn Əliyev,
habelə İqbal Ağazadə aksiya iştirakçıları ilə görüşüblər. Yaşıçı Anar yaranmış vəziyyətdən
çıxış yolunu aclığın dayandırılmasında,əlillərin haqlı tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün
dövlət qurumları ilə danışıqlara başlamaqda görür. Anar bildirib ki,deputatlar Milli Məclis
sədrilə əlillərin tələblərini müzakirə etmək niyyətindədir.
«Deputatlar qazilərə baş çəkib. Anar əlilləri haqlı sayır»
«Yeni Müsavat» qəzeti 7 fevral 2001
Anar: Biz sizin yanınıza xahişə gəlmişik. Canınıza qəsd eləməyin.Siz aksiyanı
dayandırın. Əlimizdən gələni edəcəyik.
«Əlillər sözündən dönmədi.Millət vəkilləri aclıq edənləri inandıra bilmədi»
«Azadlıq» qəzeti 7 fevral 2001
Anar, Vaqif Səmədğoğlu və Rəfael Hüseynov Milli Məclisə qayıdaraq spiker
M.Ələscərovu görüş barədə məlumatlandırıblar. M.Ələsgərov söz verib ki,məsələ barədə
Rrezident H.Əliyevlə danışacaq və əlillərlə danışhıqlara başlanması üçün addımlar
atılacaq.
«525-ci qəzet» 7 fevral 2001
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Dövlət nümayəndələrinin bu problemi həll edəcəklərinə söz verməsi,Bəxtiyar
Vahabzadə,Sabir Rüstəmxanlı,Anar,Vaqif Səmədoğlu,Məmməd Araz kimi ziyalı və
ağsaqqallarımızın xahişlərimi nəzərə alaraq 8 fevral 2001-ci il tarixdən bütün respublika
ərazisinlə aclıq aksiyası dayandırıldı.
«Yeni Müsavat» qəzeti 16 fevral 2001
Ziya Bünyadov, Tofiq Quliyev, Anar, Rüstəm İbrahimbəyov, Çingiz Abdullaev,
Zemfira Verdiyeva, Xalidə Hasilova, Əzizə Cəfərzadə, Məmməd Murad

Prezident

H.Əliyevə müraciət etmişlər:
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Noyabrın 25-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
istintaq şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən sabiq xalq deputatı, Elmlər Akademiyasının işçisi
Rasim Ağayev tutulub saxlanılmışdır. Baş vemiş vermiş hadisə bizi sarsıtdı. Rasim
Ağayev geniş ictimaiyyət arasında sayılan insan,görkəmlt elmi və ictimai xadim,istedadlı
jurnalistdir. Biz, ictimaiyyət nümayəndələri Sizin adil və obyektiv olduğunuza dərindən
inanaraq. Sizin bu işə müdaxilənizi rica edir və ümid edirik ki, baş vermiş anlaşılmazlıq
aradan qalxacaq.
5 dekabr 1996
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Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
Eldar Həsənov cənablarına
Hörmətli Baş prokuror!
23 aydır ki,sabiq millət vəkili və daxili işlər naziri,Azərbaycan Milli Demokrat
partiyasının sədri İsgəndər Məcid oğlu Həmidov MTN-nin istintaq təcridxanasında
saxlanılmaqdadır,Bizdə olan məlumata görə İ.Həmidovun vəziyyəti son zamanlar daha da
ağırlaşıb.
Ölkə qarşısında Azəpbaycan dövlət müstəqillyi,ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan
mübarizədə xalq hərəkatının liderdlərindən biri olan İ.Həmdovun xidmətləri danılmvazdır,
15 seniybr 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin İ.Həmimdov
haqqında çıxardığı hökmün qanuniliyinə və ədalətinə iddia etmədən həmin hökmün icra
olunmaması haqlı olaraq. İ.Həmidovun ailəsinin və respublika ictimaiyyətinirn narazılığına
səbəb olmuşdur.

Cənab Baş Prokuror! Sizdən Azərbaycan Konstitutsiyasına ınüvafiq

surətdə qanunların icrasıına nəzarəti həyata keçirən orqanın rəhbəri kimi xahiş edirik
ki,davam edən qanunsuzluğa hüquqi qiymət verməklə Ali Məhkəmənin hökmünün icra
olunmasını təmin edəsiniz.
26 fevral 1997
Müraciətə 22 millət vəkili, o gümlədən Anar imza atmışlar.
Redaksiyadan: Son günlər Azərbaycan televiziyası və iqtidar qəzetləri bir qrup
Milli Məclis üzvünün sabiq daxili işləır naziri İ.Həmidovun barəsində çıxarılmış məhkəmə
hökmünün icra edilməməsi ilə balğı Respublika Baş prokuroruna etdikləri müraciətlə bağlı
böyük hay-küy təbliğat kampaniyası başlamışlar. Müraciətdən göründüyü kimi söhbət heç
də İ.Həmdiolvun azadlığa buraxılmasından deyil, təcridxanadan islah-əmək düşərgəsinə
köçürülməsindən gedir
«Millət» qəzeti. 22 aprel 1997
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Aprelin 11-də Milli Məclisin iclasında Mürtuz müəllim arayışla çıxış etdi. O dedi ki,
bir qrup ziyalınının, MM üzvü olan şəxslərin imzası ilə dövlət rəhbərlərinin ünvanına
müraciət olub. Müraciətdə sabiq daxili işlər naziri İsgəndər Həmidovun əfv edilməsi xahiş
olunur. Murtuz müəllim bu haqda məlumat verərkən elə güman etmək olardı ki, bəli,
İ.Həmidovu da azad edəcəklər.Doğrusu P.Hüseynov həbsdən azad edildikdən sonra belə
bir söz dolaşırdı. Ancaq, yox.Spiker müraciətə imza atmış 22 millət vəkilini
məsuliyyətsizlikdə ittiham etdi və dedi ki, belə məsuliyyətsizlik onların deputat statusunu
itirməsinə gətirib çıxarda bilər.
(«Yeni Müsavat» qəzeti. 15-17 aprel 1997)
Murtuz Ələsgərov: Bəzi millət vəkilləri öz deputat məsuliyyətini itirmişlər və
dövlətçiliyimizin yaradılmasına qarşı çıxan bu cinayətkar qüvvələrin azad etmək istəyən
adamlar Azərbaycanın indiki dövlətçiliyinin,konstitusiya qanunlarının əleyhinə çıxan
adamlardır»
İ.Həmidovun hüquqlarının pozulmasından qayğılanan 22 deputatı,o cümlədən Xalq
şairi Bəxtiyar Vahabzadəni, Xalq yazıçıları Anarı, Yusif Səmədoğlunu «indiki
dövlətçiliyimizin əleyhinə» çıxmaqda suçlandırmaq çox ciddi ittihamdır və bu ittihamı
«həzm» edib-etməmək adları hallandırılan şəxslərin öz insaflarına qalıb
Elçin Səlcuq.
«Qanun və məntiq «özfəaliyyət güzgüsündə»
«Azadlıq» qəzeti 15 aprel 1997
O günlər bir sıra qəzetlərdə seçicilərin və zəhmətkeşlərin kollektiv məktubları dərc
olundu,məktublarda 22 deputatı ciddi cəzalandırmaq, deputat mandatından məhrum etmək
tələb edilirdi.(bax«Azərbaycan» qəzeti 15 aprel 1997, «Xalq qəzeti», 15 aprel 1997,26
aprel 1997.Eyni mətnlər bəzi başqa qəzetlərdə də dərc edilib.)
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Mİlli Məclisdə hətta Məclisin özünün buraxılması təklifləri səslənirdi.Cöyçay
seçiciləri qəzetlərdə dərc olumuş məktublarında deputat seçdikləri Anar Rzayevi
deputatlıqdan geri çağırmaği tələb edirdilər.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Milli Məclisirn deputatı Anar Rzayev
cənablarına açıq sual:
Sabiq DİN-in naziri İ.Həmidovun əfv olunması üçün müraciət edən 22 deputatdan
biri də sizsiniz. Görəsən İ.Həmidovun etdiyi qanunsuz hərəkətlər,ədalətsizliklər
yaddaşlardan nə tez silinmişdir. Siz digər zi1alılırın yerinə olsaydınız məmnuniyyətlə bu
gün İ.Hamimdova əfv deyil, ən ağır cəza tələb edərdiniz. Sizə ünvanlanmış suala cavab
vermənizi xahiş edirəm
Asif Axundov.
«Həqiqət» qəzetinin Baş redaktoru
«Həqiqət» qəzeti 26 aprel 1997
22 millət vəkilinin müraciətindən sonra Milli Məclis,dövlət televiziyası və iqtilar
qəzetlərində onlara qarşı məqsədyönlü böhtan və şantac kapmaniyası aparılır.
Demkonqress belə hərəkətlərə qəti etirazını bildirərək konstitusiya və qanunlara əməl
olunmasının vacibliyini qeyd edir.22 millət vəkilinə qarşı təşkil edilmiş böhtan və şantaj
kampaniyasının dayandırılmasını və İ.Həmidov barəsində ədalətin bərpasını tələb edir.
«Azadlıq» qəzeti 6 may 1997
Mayın 3-də keçmiş daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin təcridxanasından 9-cu islah-əmək müəssisəsinə köçürülüb
«Azadlıq» qəzeti» 6 may 1997
Azərbaycan Milli Demokrat «Boz qurd» Partiyasının Siyasi şurası

22 millət

vəkmlinin müraciəti ilə bağlı sənəd qəbul edib.Sənəddə deyilir: Hörmətli millət
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vəkilləri,Sizin İsgəndər Həmimdovun qanunsuz olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
istintaq təcridxanasında saxlanılması barədə respublikanın Baş prokuroruna ünvanladığınız
müraciəti olduqca yüksək qiymətləndirir,nümayiş etdirliyiniz bu ədalətli mövqeyə görə
sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
«Boz qurdlar deputatalara təşəkkür edirlər».
«Yeni Müsavat» qəzeti 2-5 may 1997
Dünən İlham Əliyev əfv fərmanı imzalamışdır.Fərmana əsasən 160 nəfər məhbus
azadılığa buraxılacaq.Sevindiricidir ki,onların arasında sabiq daxili işlər naziri,Azərbaycan
miili azadlıq hərəkatının liderlərindən olan İsgəndər Həmidov da var.
«Yeni Müsavat» qəzeti 30 dekabr 2003
«Yeni müsavat» qəzetinin Baş redaktoru Rauf Arifoğluna
Hörmətli Rauf!
Sizin və əməkdaşlarınızın aclıq aksiyasına başlamağınız xəbərinmi təşvişlə
qarşıladıq.Sensurasızlıq şəraitində qəzetinizdə ayrı-ayrı şəxslər və təşkilatlar,o sıradan
Yazıçılar Birliyi haqqında yoxlanılmamış şayiələr əsasında təhqiramiz yazıların ara-sıra
dərc

olunmasını

qətiyyətlə

pisləyirik.Demokratik

cəmiyyətdə

təhqir

olunanların

məhkəməyə müraciət etməsi təbii haldır.
Məhkəmənin qanunlarımız əsasında ədalətli və obyektiv hökm çıxaracağına
inanmaq istəyirik. Məhkəmənin qərarına qədər aclıq aksiyasına başlamınızı düzgün hesab
etmir və aclığı dayandırmağınızı israrla təklif edirik.
Gəncsiniz, aclıq səhhətinizə pis təsir edə bilər.Amma onu da diqqətinizə çatdırmaş
istəyirik ki,sizin qəzetinizdə və bəzi başqa qəzetlərdə dərc olunmuş hər hansı təhqiramiz
yazı yüksək qan təzyiqi,şəkər xəstəliyi olan və sizlərdən çox-çox yaşlı adamların da
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ömrünü qısaldır.Nifrətdən,hiddətdən sivil mübahisə və mübarizə üsullarına keçmək vaxtı
deyilmi? Sözümzü eşidəcəyinizə və aclığı dayandıracağınıza ymid bəsləyirik
Bəxtiyar Vahabzadə, Anar.
11 noyabr 1998
SÖZ ARDI. Altındakı tarixdən də göründüyü kimi,bu müraciət siz aclıq aksiyasına
başlayarkən yazılmışdı və xeyirxah,humanist bir məqsəd güdürdü. Lakin «Yeni
Müsavat»ın sonrakı sayında ziyalılarımızı,o cümlədən bizi təhqir edən,ünvanımıza tikanlı
sözlərlə dolu müraciət edilmişdir. Bu müraciətdə həm bizdən imdad umulur,həm də bizə
hədə-qorxu gəlinir ki,gələcəkdə nəyinsə haqq-hesabını verməli olacayıq.Biz heç kimdən
və heç bir təhdiddən,şantajdan qorxmuruq,heç bir haqq-hesabdan çəkinmirik, çünki
ömrümüz boyu namuslu əməyimizlə dolanmışıq,bu xalqa bacardığımız kimi xidmət
etmiş,bəzi partiya liderlərinin malik olduqları imtiyaz və imkanlara heç bir zaman malik
olmamışıq.

Sovet

rejimi

dövründə

də,müstəqillik

illərində

də

yazılarımızla

rüşvətxorluğa,əli əyrilyə,yerliçiliyə qarşı mubarizə aparmışıq və yenə də aparmaq
fikrindəyik.Yeri gələndə müxalifəti və onun liderlərini də müdafiə etmişik.Bunun əvəzində
həm sovet dövründə,həm də indi mətbuat səhifələrində zərbələrə,böhtanlara və təhqirlərə
məruz qalmışıq. Ancaq biz ziyalı missiyasını məhz bunda görürük,yəni iqtidara,müxalifətə
baxmadan özünün inandığın,düşündüyün həqiqətləri ifadə etmək.Siz bizim ziyalı
funksiyamızı yalnız sizin mövqeyinizi qəbul etmək kimi düşünürsünüz.Bugünki recimi
sizdən fərqli şəkildə görür və qiymətləndiririksə,bu süçdurmu? Əgər belədirsə,onda hansı
fikir müxtəlifliyindən, plüralizmdən, demokratiyadan söz gedə bilər? Siz iddia edirsiniz
ki,bu gün Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Elə bu sözü açıq deyə bilməyiniz,
mətbuatda, televiziyada, nümayiş,yürüş,mitinq və piketlərdə iqtidarı nəinki tənqid,hətta
təhqir elə bilməyiniz bu fikrinizi təkzib etmirmi?Onu da xatırlatmaq istərdik ki,hər hansı
şəxsi,xüsusilə da yaşca böyük olan adamı təhqir etmək bizim xalqın mentalitetinə tamamilə
ziddir.Əlbəttə, biz eyni cür muxalifət liderlərinin iqtidar yönlu KİV-də təhqir olunmalarını
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dözülməz hesab edirik.Yerli-yersiz şit tərifləri də qəbul etmir və bunun ilk növbədə
iqtidarın özünə ziyan vurduğunu düşünürük.
Biz müəyyən siyasi xətti onun bütün zəif və naqis cəhətlərinə göz yummadan
dəstəkləyiriksə,səbəb ondadır ki,son altı ilin acı təcrübəsiylə başqa meyllərin hansı ağır
nəticələrə gətirib çıxardığını görmüş və yaşamışıq. Sizin də şahidi,iştirakçısı və son ucda
qurbanı olduğunuz hadisələr yəqin yadınızdadır. Tarixi faciələri unudanlar onları bir daha
yaşamaq məcburiyyətində qalırlar.
Bununla belə fikirlərimiz,siyasi əqidələrimiz fərqlənsə də, biz hər zaman
Azərbaycanda müxalifətin mövcud və güclü olmasını istəmişik və istəyirik. Onu da deməyi
lazım bilirik ki, indi Azərbaycanda dördüncü hakimiyyətin - KİV-in demək olar ki,
müxalifətin inhisarında olduğu bir şəratitdə iqtidarın hər hansı düzgün addımını müdafiə
etmək daha böyük cəsarət tələb edir,çünki iqtidara,məsələn,mədəniyyət məsələlərində
göstərdiyi xeyirxahlığa görə təşəkkürümüzü bildirəndə belə bunu ayrı cür yozurlar.
Ziyalılıq böyük qüvvədir və onun xeyirxah məsləhətlərini iqtidar da,müxalifət də
eşitməlidir. Onunla təhqir və hədə-qorxu diliylə danışmaqdansa,səmimi dialoqa girmək
Azərbaycanımızın bu günü və gələcəyi naminə daha yaxşı olmazmı? Məqsədimiz aranı
daha da qızışdırmaq,qarşılıqlı ittihamlar vermək deyil. Gəlin ağır ictimai bəlalarımızı xalqın çətin dolanışığını, qaçqınlarımızın faciəsini, Qarabağ dərdini, torpaqlaramızın
işğalını aradan qaldırmaq üçün iqtidarlı, müxalifətli, ziyalılı iş birliyinə başlayaq. Bizbirimizə düşmən gözüylə baxmayaq, düşmənlərmiiz onsuz da çoxdur və güclüdür. Onların
ən böyük istəkləri və məqsədləri Azərbaycanda hərc-mərclik yaratmaq, xalqımızın içinə
nifaq və nifrət toxumları səpməkdr. Gəlin onları bu arzularına çatmağa qoymayaq.
Bu müraciəti də yalnız Vətənimizin, xalqımızın gələcəyi sarıdan nigarançılığımız
baxımından dəyərləndirəcəyinizə və xoş məramımıza xoş məramla cavab verəcəyinizə
inanırıq.
Bəxtiyar Vahabzadə, Anar, Fərhad Bədəlbəyli
«Ədəbiyyat qəzeti» 20 noyabr 1998
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Rəhim Qaziyev məhkəmə prosesində tanınmış ziyalıların,Xalq yazıçısı Anarın,Xalq
şairi Bəxtiyar Vahabzadənin və digərlərinin məhkəməyə dəvət olunmasını xahiş etdi.
«525-ci qəzet» 3 iyul 2002
Milli Məclisin üzvü olan bir qrup tanınmış ziyalı Baş prokurorluğa Rauf
Arifoğlunu,İqbal Ağazadəni və Orxan Məmmədlini zaminə götürməklə bağlı müraciət
ediblər.«Yeni Müsavat» qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun zaminə götürmək üçün
indiyə qədər də cəhdər edilsə də,bu dəfəki məsələ daha böyük rezonans doğurdu. Müraciəti
imzalayanların

Anarın,Maqsud

-yazıçılar

İbrahimbəyovun,

şairlər

Vaqif

Səmədoğlunun,Bəxtiyar Vahabzadənin,xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın həm də
hakimiyyətdə böyük nüfüz sahibi olduğunu nəzərə alanlar onların təşəbbüsünün qısa bir
zamanda müsbət sonluqla nəticələnəcəyini güman edirlər.
«Yeni Müsavat» qəzeti 4 yanvar 2004
Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rauf Arifoğluna bir jurnalist kimi hörməti olduğunu
bildirib «Mən R.Arifoğlunun bu hadisəylə nə dərəcədə bağlı olduğun bilmirəm.Çox
istərdim ki,istintaq onun bu işdə əli olmadığını sübut etsin və o,tezliklə azadlığa
buraxılsın»
Yazıçı Anar: «Çox istərdim Rauf tezliklə buraxılsın»
«Yeni Müsavat» qəzetinin R.Arifoğluna həsr olunmu xüsusi buraxılışı
Rauf Arifoğlu ziyalılar Anar, Bəxtiyar Vahabzadə, Zeynəb Xanlarova, Vaqif
Səmədoğlu və Maqsud İbrahimbəyova bir neçə şəxsi,o cümlədən baş redaktoru zaminə
götürmək istəməsi ilə bağlı məlum müraciətlərinə münasibət bildirib: «Baş redlaktor
onların hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edir.Hesab edir ki,bu,onun üçün böyük etimad və
şərəfdir.

Eyni

zamanda

bu

addım

Azərbayanda

ziyalı

missiyası

daşıyanların

mövcüdluğunun sübutudur.O inanmır ki, hakimiyyət həmin hörmətli insanların xahişlərini,
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müraciətlərini təmin etməsin. Həmin müraciət əsasında hətta bir dustağın azadlığa çıxması
da böyük hadisə olardı»
«Yeni Müsavat» qəzeti 31 dekabr 2003
Spiker Murtuz Ələsgərov bu müraciətə imza atmış deputatlara irad tutub, «onlar
deputat səlahiyyətlərini aşıblar» -deyib.
Ramiz Rövşən bildirib ki,Milli Məclisdə bu müraciətə ironiya ilə yanaşılıb. O qeyd
edib ki,bu məsələ ilə bağlı ziyalıların ünvanına səsləndirilən kinayənin müəllifi Milli
Məclisin sədri olmaqla bərabər həm də alimdir. «Deyirlər ki,ziyalılar başqa vaxt heç bir işə
qarışmırlar, ancaq həbs olunanları müdafiə edirlər. Yüz illərdir ziyalının vəzifəsi həbs
edilənləri müdafiə etmək olub. Əgər bizim ziyalılarımız hətta siyasi fikirləri üst-üstə
düşməyən məhbusları müdafiə edirlərsə,həmin ziyalıları alqışlamalıyıq. Mən bizim böyük
şairimiz Bəxtiyar Vahabzadəni,böyük yazıçımız Anarı, Zeynəb xanım kimi gözəl
müğənnini, Vaqif Səmədoğlunu, Maqsud İbrahibəyovu və digərlərini nəzərdə tuturam.
Bunlar Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin ən görkəmli nümvayəndələridir».
R,Rövşən deyib ki,həm iqtilarda, həm də müxalifətdə Azərbaycanın görkəmli ziyalılarına
qarşı aqressiv münasibət var. «Düzdür, deyirlər uman yerdən küsərlər. Ancaq mənə elə
gəlir ki, biz istənilən halda öz ziyalılarımızı qorumağa çalımalıyıq. Bir şeyi bilməliyik
ki,bir çox məqamlarda görkəmli ziyalılarımızın sözü həlledici ola bilər».
«Həm iqtidarda, həm müxalifətdə
ziyalılara qapşı aqressiv münasibət var»
«525-ci qəzet» 17 yanvar 2004

«Yeni Azərbaycan» qəzetinin redaksiyasına,
Hörmətli Baş redaktor!
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Bu yazı dekabrın 10-da «Yeni Müsavat» qəzetinə göndərilmişdi, Demokratiyaya,söz
azadlığına,fikir

müxtəlifliyinə

«sədaqətini»

nümayiş

etdirərək

bu

yazını

dərc

etmədilər.Yazını Sizin qəzetlə dərc etməyinizi rica edirəm.
Hörmətlə Anar
16 dekabr 2003
Qəzetinizin(«Yeni Müsavat» qəzeti nəzərdə tutulur-red.)iki nömrəsində Elbəyi
Həsənlinin «Vicdanı yamaqlılar» və «Baxla Hötenin fərqi» adlı yazıları dərc olunmuşdur.
Hər iki yazıda hörmətli Elbəyi Həsənli ədəb və mərifətdən çox uzaq ifadələrlə Bəxtiyar
Vahabzadəyə,Əkrəm Əylisliyə və mənə çox ağır ittihamlar irəli sürür….Kimin vicdanının
yamaqlı,yaxud tamamilə yırtıq ya da heç olmamasını zamanın və insaflı insanların
öhdəsinə buraxaq.Hörmətli Elbəyi Həsənlinin vicdanıyla işim yoxdur,amma yaddaşının
çox yamaqlı olduğunu desəm məndən inciməsin.(yazının bu yerində bu kitabın əvvəlki
bölümlərindən məlum olan faktlar - həbs
cümlədən

«Yeni

Müsavat»

qəzetində

edilənlərlə bağlı ziyalıların müraciətləri,o
dərc

olunmuş

müraciətləri

xatırlanır

--

tərtibçilər)Yoxsa hörmətli Elbəyi Həsənli öz qəzetlərini də oxumur?…Sizin qəzetin Baş
redaktoru Rauf Arifoğlu həbs olunarkən onun azadlığa buraxılması üçün də səsimi
qaldırdım və bu Rauf Arifoğlunun həbsxanada yazdığı kitabında da əks olunub.Rauf
Arifoğlu həbsdən çıxandan sonra «Yeni Müsavat» qəzetində mənim barəmdə bir neçə
təhqiramiz yazılar çıxdı.Günahım o idi ki,sizin dediyinizi demirdim.Mən yenə də heç
kəsin,o cümədən Rauf Arifoğlunun da həbsdə olmasını istəmirəm.Qoy tezliklə azadlığa
çıxıb yenə mənim haqqımda əvvəlki səpgidə yazılar dərc etsin.Yəni o bilavasitə qəzetə
rəhbərlik etməyəndə də bu səpgili yazılar sarıdan korluq çəkmirsiniz.Sağ olun.Doğrudan
da qəribə bir vəziyyət əmələ gəlib.Yeri gəldi-gəlmədi haqqımızda hər cür hərzə-hədyan
yazır və dərc edirlər,amma iş çətinə düşəndə yenə ilk növbədə bizlərə - Bəxtiyar
Vahabzadəyə, Fikrət Qocaya, Vaqif Səmədoğluna, Maqsud İbrahimbəyova,mənə üz
tuturlar. Bizsə hər şeyə rəğmən gücümüz çatdıqca kömək etməyə çalışırıq.Onu da deyim
ki, həbsdə olanlara ən böyük ziyanı məhz radikal,ölçüsüz-biçisiz təhqir yazıları dərc edən
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mətbuat vurur.Əgər bu iqtidarı,deməli onun bütün səlahiyyətli vəzifə sahiblərini qeyrilegitim, qanunsuz sayırsızsa hansı məntiqlə məhz o ünvanlara müraciət edirsiniz?Və yaxud
bizləri də söyə-söyə həmin ünvanlara müraciət etməyimizi tələb edirsiniz.Nə üzlə? Bu
barədə bir nəfər çox gözəl dedi: «bu ona oxşayır ki,elçi göndərəsən,həm,qapısına getdiyini
söyüb biabır edəsən,həm də elçi göndərdikdərini yaş yuyub quru sərəsən».
Sonda hörmətli Elbəyi Həsənliyə bir məlumatı da çatdırmaq istəyirəm.Bəlkə
haçansa gərəyi oldu.Hörmətli Elbəyi Həsənli Azərbaycan ziyalılarını(konkret olaraq bizi)
xəcil edərək,bizə Bax və Höte ilə bağlı əhvalatı xatırladır.Hörmətli Elbəyi Həsənli bu
əhvalatı kimlənsə eşidib,amma söhbətin Baxdan deyil,Lüdviq van Bethovendən getdiyinin
fərqinə varmayıb.Doğrudur,hər ikisi - Bax da,Bethoven də bəstəkardırlar,doğrudur, hər
ikisi almandır, amma nə deyirsiz eyin,hər halda

Bax da,Bethoven də ayrı-ayrı

adamlardır…
Mənə elə gəlir, hörmətli Elbəyi Həsənli bu iki yazısına görə üzr istəsəydi(əbəttə
Baxdan,Bethovendən yox,təhqir etdiyi Azərbay-can ziyalılarından) daha cəsur və mərdanə
hərəkət etmiş olardı.Amma əlbəttə,bu onun tərbiyəsi və vicdanı məsələsidir.
Anar
10 dekabr 2003
«Yeni Azəbaycan» qəzeti 17 dekabr 2003
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VAQİF HACIBƏYLİ ZİÜALILARA MÜRAÇİƏT ETDİ
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvləri Bəxtiyar Vahabzadəyə,Anara və
Vaqif Səmədoğluna açıq məktub.
Hörmətli millət vəkilləri! 15 oktaybr məhbuslarının hüquqlarının müdafiə
Komitəsinin sədri olaraq Sizlərə müraciətimin qayəsi qondarma ittihamlarla ağır cəzalara
məhkum edilmiş seçki məhbuslarının taleyinə diqqətinizi cəlb etməkdir. Nə vaxtsa siyasi
repressiya qurbanları kimi onların hər biri tam bəraət alacaq və cəmiyyətin xüsusi qayğısı
ilə əhatə olunacaq. O zaman ziyalılardan,xüsusilə də sizlər kimi cəmiyyətin bütün
təbəqələrinin qəbul etdiyi ziyalılardan soruşulacaq ki, bəs repressiyalar dövründə niyə
səsinizi çıxatmadınız, etirazınızı bildirmədiniz? Onda yəqin deyəcəksiniz ki, bizim
xəbərimiz olmayıb. Əslində mənim bu müraciətimin bir səbəbi də odur ki,nə Sizlər,nə də
övladlarınız və nəvələriniz deyə bilməsinlər ki,bizim xəbərimiz olmayıb, bilməmişik.
Sizlərə qarşı olan tənqid və iradlardan bəzən narazılıq edirsiniz.Amma nahaq yerə.Uman
yerdən küsərlər.Bu gün seçgi məhbuslarının hüquqlarını müdafiə edən şəxs kimi mənim
daha çox Sizlərin köməyinə ehtiyacım var.Mən ümid etmək istəyirəm ki, Sizlər hələ də
hüququ pozulan insanların səsinə səs verməsəniz,yaşaya bilməzsiniz,yaxud belə yaşamaq
çətindir.
«Yeni Müsavat» qəzeti» 23 noyabr 2004
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ANAR VƏ VAQİF SƏMƏDOĞLU
VAQİF HACIBƏYLİYƏ CAVAB VERDİLƏR
«Yeni Müsavat» qəzetinin 23 oktyabr sayında Vaqif Hacıbəylinin bizə müraciəti
dərc olunub.Bizdən xahiş edir ki, «ədalətin bərpası üçün müvafiq səylər göstərək».Amma
bu xahişi çox qəribə şəkildə edir.Amiranə tonla bizə məhz onun mövqeyini qəbul etməyi
təklif edir və hətta hədə qorxu gəlir ki,onun istədiyi şəkildə mövqeyimizi bildirməsək
yaşaya bilməyəcəyik yaxud belə yaşamağımız çətin olacaq.Yazıının əvvəlində bizi
«cəmiyyətin bütün təbəqələrinin qəbul etdiyi vicdanlı ziyalılar» adlandırır.Əgər bu sözləri
səmimi deyirsə,onu da bilməmiş deyil ki,biz məhz ömür boyu yaşadığımız kimi
yaşadığımıza görə «cəmiyyətin bütün təbəqələri tərəfindən qəbul olunruq» və xalqımızın,
millətimizin müqəddəratı həll olunan bütün məqamlarla vicdanımızın səsiylə hərəkət
etmişik və edirik. «Mövcud reallığın dəyişməsi üçün mübarizə aparmağa»,yəni kiminsə
siyasi ambisiyaları uğrunda ölkəmizi yeni təhlükələrə atmağa da heç vaxt razı
olmarıq.Çünki hörmətli yazı müəllifindən fərqli olaraq 1992, 1993-cü ilin birinci yarısında
Azərbaycanın nə kimi fəlakətlərlə üzləşdiyini, məmləkətimizin parçalanmasını, vətəndaş
müharibəsi kabusunu və bu bəlalardan Vətənimizi KİMİN qurtardığını unutmamışıq.Yazı
müəllifi Azəbaycanı feodal dövlət adlandırır. Görəsən, hansı feodal dövlətdə Vaqif
Hacıbəyli yazdıqlarını bu şəkildə yaza və dərc etdirə bilərdi?.Yazı müəllifi demək olar
ki,hər gün müxtəlif mətbuat orqanlarında bizə qarşı yönəlmiş böhtan və təhqir
kampaniyalarına da haqq qazandırır «Uman yerdən küsərlər» .Nəyi umursunuz bizdən? Öz
ağlımızla deyil,məhz Sizin kimi düşünməyi?Bunu bizdən nahaq umursunuz, Azərbaycanın,
müstəqil dövlətimizin maraqları bizimçün bütün digər maraqlardan üstündür.Buna görə də
bizdən küsənlər küssünlər. Amma məgər kimdənsə küsmək onu addımbaşı təhqir etmək,
hədələməkdir? Nəinki bizi, övladlarımızı,nəvələrimizi

də hədələ-yirsiniz. Kimin

övladlaının, nəvələrinin ziyalılara qarşı bu səlib yürüşü üçün xəcalət çəkəcəyini tarix
göstərər.Bizi suçlamığınızın səbəbi nədir? Guya ki,biz 15-16 oktyabr hadisələriylə bağlı
həbs olunanların taleyinə biganəyik, susuruq. Mətbuatı,ya heç olması yazınızı dərc
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etdirdiyiniz «Yeni Müsavat» qəzetini izləyirsinizsə,gərək biləydiz ki,bu məsələylə və
başqa dustaqlarla bağlı mövqeyimizi dəfələrlə bəyan etmişik.Yəni biz heç kəsin,o
cümlədən oktyabr hadisələriylə bağlı tutulanların həbsdə qalmasını istəmirik.15-16 oktyabr
hadisələri haqqında bir-birinə daban-dabana zidd olan dəyərləndirmələr var və hər tərəf öz
faktlarına əsaslanır.Biz heç bir tərəfin mövqeyini qeydsiz-şərtisiz qəbul edə bilmərik və
təkrar edirik:bu hadisələrlə əlaqədar tutulan insanların ən tez zamanda azadlıqda görmak
istəyirik»
Anar, Vaqif Səmədoğlu
Yazıya sözardı da var.Onun müəllifi təkcə V.Səmədoğludur.V.Səmədoğlu yazır:
«Onu da yada salmaq istəyirəm ki,mən bizə müraciət ünvanlamış hörmətli Vaqif
Hacıbəyovun vaxtilə özünün həbsdən azad olunmasında onun müdafiə komitəsinin sədri
kimi əlimdən gələni etmişəm».
«Oktyabr hadisələri ilə bağlı tutulanların
həbsdə qalmasını istəmirik».
«Yeni Müsavat» qəzeti 27 noyabr 2004
2005-ci ilin martında Prezident İlham Əliyevin əfv fərmanıyla

bu məhbuslar

azadlığa buraxıldı.
İqbal

Ağazadə:

Yeri

düşmüşkən

mən

Vaqif

Səmədoğluna,Bəxtiyar

Vahabzadəyə,Zeynəb Xanlarovaya, Anara,bu məsələdə xüsusi səy göstərmiş Maqsud
İbrahimbəyova,o cümlədən digər açıq və gizli şəkildə dəstək verən keçmiş həmkarlarımın
hamısına minnətlarlıq edirəm.
«Bakı xəbər» qəzeti 2-3 aprel 2005
2005-ci ildə İqbal Ağazadə Milli Məclisin deputatı seçildi.
Anar Qarabağ müharibəinin veteranı Oruc Məmmədəliyevin həbsinin qarşısını
almaq üçün ANS-ə müraciət edib.Telekanalın rəhbərliyinə daxil olan şəxslər yazıçıya
bildiriblər ki, onlar sınmış kameranın pulunu aldıqdan sonra Oruc Məmmədəliyevə qarşı
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bütün iddialarına geri götürəcəklər.Bir neçə gün əvvəl «Azadlıq» qəzetinin baş redaktoru
Qənimət Zahidov bu problem aydıınlıq gətirmək üçün Anarla görüşmüşdü
«Anar Oruc Məmmədəliyvin müdafiəsi üçün təşəbbüs göstərib. Deyəsən,Qarabağ
qazisini azad etmək mümkün olacaq»
«Azadlıq» qəzeti 10 mart 2004
Azərbaycan yazıçıları NATO-nun Bakıda keçirilən tədbirində iki erməni zabitiin
iştirakına etiraz edən QAT (Qarabağ Azadlıq təşkilatı) fəallarının həbsiylə bağlı hüquqmühafizə orqanlarına müraciət etmişlər. Müraciətdə deyilir: Haqlı sual ortaya
çıxır:düşmənə etirazını bildirən insanlar bu hərəkətlərinə görə həbs olunursa, ətən
torpaqları uğrunda döyüşməyə,şəhid olmağa hazır olan əsgərləimiz,hərbçiləriimiz necə
vuruşacaq, hansı ümidlə gələcəyə baxacaqlar. Xalqımıza qarşı cinayətdə iştirakı ehtimal
olunan erməni zabitlərin gəlişinə etirazını bildirənlərin böyük əksəriyyəti Qarabağ
müharibəsində vuruşanlar, doğmalarını şəhid verənlər və yurd-yuvalarını itirənlərdir. Odur
ki, hüquq mühafizə orqanlarından aksiya iştirakçılarının həbsdən buraxılmasını xahiş edir
və inanırıq ki, ziyalılarımızın müraciəti nəzərə alınacaq.
Anar, F.Qoca, A.Əmrahoğlu, R.Məcid, Qabil, R.Rövşən,
M.Yaqub, A.Vəfalı, E.Hüseynbəyli, B.Əlibəyli.
«525-ci qəzet» 3 iyul 2004
ANARIN «BAKI-XƏBƏR» QƏZETİNDƏ DƏRC OLUNMUŞ
MÜSAHİBƏSİNDƏN
-Anar müəllim,Rəsul Quliyevin vətənə dönüşünü necə qiymətləndirirsiniz?
-Rəsul Quliyev mənim dostum idi.Və Rəsul Quliyev mənə çox yaxşılıqlar edib.Mən
heç bir vaxt dostluqdan dönən,dostluğu danan, yaxşılığı unudan adam deyiləm.Biz onunla
1991-ci ildə tanış olmuşuq.O illər bizim mövqelərimiz tam üst-üstə düşürdü.O,90-cı illərin
469

əvvəllərində Bakıda olan recimdən narazı idi.Bu recimin əleyhinə mövqe tuturdu.Mən
də.O da,mən də belə hesab edirdik ki,Azərbaycanı yalnız Heydər Əliyev xilas edə
bilər.Məlum hadisələrdən sonra Heydər Əliyev gəldi və Rəsul Quliyev Milli Məclisin sədri
oldu.Bizim münasibətlərimiz yenə də davam edirdi.Sonra o,Bakıdan gedəndə mən Bakıda
yox idim.Onun indiki mövqeyiylə mənim mövqeyim üst-üstə düşmür.
-Səbəbi nədir?
-Bunun səbəbi çoxdur.Əgər bu məsələyə toxunsam,onda gərək deyəm ki,siyasi
proseslər necə gedib.Bu uzun məsələdir.Mən bu məsələyə toxumaq istəmirəm.Çünki
seçgiqabağı

bu

siyasi

məsələdir.Yenə

də

demək

istəyirəm

ki,mən

dostluğu

unutmamışam.Mən Rəsul Qulyevi,təbii ki,həbsdə görmək istəmirəm.İndi deyirlər ki,gələn
kimi həbs olunacaq.Əgər həbs olunacaqsa,gəlməsə yaxşıdır.Çünki mən onu həbsdəndsə
xaricdə görmək istərdim.
-Sizcə ona qarşı bu doğru qərardımı?
-Mən bunları dedim,bunlardan başqa sizə heç nə deməyəcəm.Bu fikirlərimi,əgər
lazım bilmirsinizsə çap etməyin.Əgər biz siyasi diskussiyaya keçsək gərək mən çox sözlər
deyəm,çox fikirlər açılsın.
«Mən Rəsul Quliyevi həbsdə görmək istəmirəm».
Anarla müsahibə.
«Bakı xəbər» qəzeti 15 oktyabr 2005
YAZIÇILAR BİRLİYİNİN SƏDRİ ANAR «YENİ MÜSAVAT» QƏZETİNİN
ƏMƏKDAŞI SEVİNC TELMANQIZININ SUALLARINA CAVAB VERİR
Hörmətli Sevinc xanım!İlk öncə mənə yazılı surətdə iki ay bundan qabaq verdiyiniz
suallara cavablarımı bu qədər gecikdirdiyim üçün üzr diləmək və bunun səbəblərini izah
etmək istəyiryəm.Əsas səbəb odur ki,bu iki ayda mənimçün daha əhəmiyyətili bir işlə çoxcildliyimin 6-cı cildini hazırlamaq və tərtib etməklə məşğul idim.Bu cildlər EksonMobil şirkətinin maddi yardımıyla nəşr olunur.
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İkinci səbəb seçkilər və onların nəticələriylə bağlı aciotac,tamamilə əks qütblərdən
səslənən ziddiyyətli dəyərlən-dirmələr və şəxsən mənim bu dəfə Milli Məclisə
düşməməyimlə bağlı mətbuat səhifələrində yer alan çeşidli yazılar idi.Yəni mənə
rəğbətini,hörmətini bildirən müəlliflərin yazılarıyla bərabər bu işə görə şadlıq-şadyanalıq
edib,əl çalıb oynayanların cızma-qaraları da müxtəlif mətbuat səhifələrində yer almışdı.
Məni dəstəkləyənlərə səmimi təşəkkürlərimi bildirir,

qanıma susayanlara isə cavab

vermək istəmirəm,onsuz da gec-tez çirkə çıxıb gedəcəklər. Gözləyirdim ki,tozanaq bir az
yatsın, ehtiraslar səngisin. Çünki bilirsiz, yalan-doğru qalib gələnlər həmişə seçkilərin
ədalətli və obyektiv keçirildiyini,yalan-doğru məğlub olanlar isə

saxtakarlığa yol

verildiyini söyləyirlər. Bu standlartlara və şablonlara uymamaq

və çox şeyi

aydınlaşdırmaq üçün müəyyən vaxt lazımdı.İndi axır ki,əsərlərimin altıncı cildini
nəşriyyata təqdim edib Sizin suallarınıza ətraflı cavablar verməyə imkan tapdım.
Birinci sualınız belədir:
Sual:-Öncə ölkədəki ictimai siyasi mühiti necə qiymətləndirdiyinizi bilmək maraqlı
olardı.
Cavab: -Ölkədəki ictimai-siyasi mühitdə elə bir əsaslı dəyişiklik görmürəm.İki ay
bundan qabaq necəydisə,ümumən son illər necədirsə, indi də elədir.Qarşılıqlı ittihamlar,
dözümsüzlük, sivil siyasi mübarizə üsullarından daha çox qara piar…Hələ 2003-cü ildə
Prezident seçgiləri ərəfəsində də bu nifrət potensalının ağır nəticələr verəcəyindən
əndişələnərək «Ağ qoç,qara qoç»u yazdım.Artıq bir neçə dilə çevrilmiş,mətbuatda böyük
rezonans doğurmuş bu əsərin siyasilərə bir elə təsirirni görmədim(Bəlkə heç oxumayıblar
da).Yazıçının əsas silahı - qələmi ,bədii əsərləridir.Əgər bədii sözlə situasiyaya təsir etmək
mümkün

olmursa

bir

müsahibənin

bir

sualına

cavab

verməklə

mühitin

qiymətləndirilməsinin nə önəmi var?
Sual:-Keçmiş deputatlığa namizəd kimi seçgiqabağı prosesləri,habelə seçgi gününü
necə qiymətləndirirsiniz?
Cavab: -Seçgiqabağı proseslər deyəndə mən deputatlığa namizəd kimi Göyçay
rayonunun 50-ə qədər kəndinin nümayəndələrinin iştirakıyla on beş kənddə keçidiyim
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görüşlər haqqında deyə bilərəm.Hər yerdə məni hərarətlə qarşılayır və yüzlərlə adamın
iştirak etdikləri bu görüşlərdə yalnız iki nəfər mərd-mərdanə mənə səs verməyəcəklərini
dedi.Qalanlar isə «Namizədliyinizi bizim dairədən vermənizlə fəxr edirik,mütləq sizə səs
verəcəyik» -deyirdilər.Göyçay seçicilərini riyakarlıqda ittiham etməyə,bir şey deyib başqa
şey etməkdə günahlandımağa nə haqqım, nə əsasım var.Axı kim inanar ki,32 min seçicidən
mənə yalnız 170 nəfər səs verib?Mənim namizədliyimin qeydə alınması üçün 500 imza
toplanıbsa deməli bu adamlar belə mənə səs verməyib?Yəni mənim göyçaylılar qarşısında
nə qəbahətim var ya Göyçayda hansı mənfi imic qazanmışam ki, alternativimin iddiasına
görə bir faiz də səs toplaya biməmişəm?Özü də bunu o adam deyir ki,özünün nə cür, nə
vasitə və nə üsulla «seçildiyini» heç kəs bilməsə də özü çox yaxşı bilir.İddia edir ki,1995cı və 2000-ci illlərdə, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu vaxt iki dəfə seçgilərə
buraxılmadığı halda indi buraxılıb və özünün etiraf etdiyi kimi («Exo» qəzeti 7 dekabr
2005) rayonda yaxşı əlaqələri və qohumları olduğuna görə seçilib .Yaxşı və xeyirli
əlaqələri olduğuna sözüm yoxdur,amma məncə deputat yalnız tanış-bilişlərinin və
qohumlarının deyil,bütün seçicilərin səsləriylə seçilir.Mən belə atmacalara cavab verməyi
özümə rəva bilmirəm,amma guya mənim bir faizdən də az səs topladığım haqqında
iftiraları cavabsız qoya da bilmərəm.Mənim səslərimi başqalarına paylayıb, mənə yalnız
170 səs «bəxş edənlər» hər halda insaflı adamlarmış,axı istəsəydilər heç bir səs də
saxlamazdılar.
Seçki gününə ümumi qiymət verməyə gəlincə mən Ekzit pol deyiləm ki,bütün
dairələri izləyə və nəticə çıxara bilim.Dəqiq məlumatım yalnız namizədliyimi irəli
sürdüyüm 88 nömrəli dairədir.
Sual:-Bu seçgidə qələbə qazanmadığınızı nə ilə əlaqələndirirsiniz?
Cavab: -Nəyin «qələbə»,nəyin «məğlubiyyət» olduğu mübahisəli məsələdir və
yəqin ki,bu mübahisəni Zaman həll edəcək.İndi ancaq onu deyə bilərəm ki,seçgilərin
nəticələri məlum olan kimi tanıdığım və tanımadığım ən müxtəlif

adamlar telefon

zəngləri,məktub və teleqramlar vasitəsilə mənə ürək-dirək verir, xüsusi olaraq yanıma
gəlib həmrəyliklərini bildirirdilər. Hələ mətbuat səhifələrində çıxan dəstək yazılarını
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demirəm.Bu cəhətdən, doğrudan da bir az çətin vəziyyətdə qalmışdım. Düz gözlərimin
içinə baxıb, mənalı şəkildə «-Necəsən?»-sualına necə cavab verməliydim? Desəm:- Lap
əla, deyəcəkdilər: -hə, özünü sındırmır. Desəydim: -Pis,-deyəcəkdilər:-Hə, bunu da
sındırdılar. Odur ki, həqiqəti deyirdim: -Normal, seçkidən qabaq necəydimsə, indi də
eləyəm. -Əşi, fikir eləmə-deyirdilər. -Vallah fikir eləmirəm,billah fikir eləmirəm,amma bu
sözü o qədər deyəcəklər ki, axırda başlayacam fikir eləməyə. Nəhayət bu cür söhbətlərdən
təngə gəlib idarədə katibəmə tapşırdım ki, həmin məsələyçün gələnlərə de ki,ancaq cuma
axşamları gəlsinlər.
Bax bu işlərə mənim gerçək münasibətim belədir və bu məsələlərə
qayıtmaq fikrim də yox idi. Olan oldu,keçən keçdi,daldan atılan daş

bir daha

topuğa dəyər.

Seçkilərdən keçən müddətdə mən nə bir mətbuat orqanında, nə TV kanallarında bu
məsələylə əlaqədar bir kəlmə də deməmişəm. Bilirsiz ki, bu müsahibəyə də çətinliklə
razılaşdım. Amma madam ki, Sizə müsahibə verməyə söz verdim, iki ay ərzində vaxtı
ötmüş suallardan başqa bütün sorularınızı cavablandırıram. Həm də suallarınıza ətralı
cavab verməyi ona görə vacib sayıram ki, bu barədə yazılanlar içində

«xoruz səsi

eşitməmiş» uydurmalar var, təkzib etməsəm kimsə onları doğru sayar,əsasən də gələcək
nəsillər bu yalanları həqiqət kimi qəbul edə bilər.
Göyçayın 88 nöməlri kənd dairəsindən namizədliyimi verəndə istəyim o idi ki, İcra
hakimiyyəti bu seçgilərə müdaxilə etməsin. Hörmətli Prezidentin 12 may sərəncamı da bu
məsələyə təminat verirdi. Təəssüf ki,Göyçayda bunun tam əksi oldu. Birinci gündən
məclislərdə haqqımda bəlağətli tostlar-təriflər deyilə-deyilə arxadan mənim əleyhimə
işləməyə başladılar. Cürbəcür əcayib şeylər uydurdular: Guya mən haçansa,hardasa
demişəm ki, göyçaylı deyiləm. Harda, haçan demişəm mən bunu?Televizora çıxıb,-ay
camaat,eşidirsiz, mən göyçaylı deyiləm ha --söyləmişəm? Ya bəlkə əksinə televizorla: -Ay
camaat,

bilirsiz

də,mən

göyçaylıyam-deməliydim.

Gülməlidir.Dəfələrlə

demişəm

də,yazmışam da ki, atam göyçaylı,anam gəncəlidir, özüm Bakıda doğulmuşam və bütün
ömrümü Bakıda yaşamışam,özümü ilk növbədə Azərbaycanlı hesab edirəm.Həm də məgər
hər regiondan yalnız ordan olanlar seçilməlidir? Nə isə, bu yalanı bütün görüşlərdə təkzib
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edirdim. Onda ya elə onunla eyni vaxtda ikinci yalanı ortaya atdılar ki,indinin özündə də
bu yalana inananlar, ya inanmasalar da bəhanə gətirənlər var: güya mən bir dəfə də
seçicilərimlə görüşə gəlməmişəm.Bu - ağ yalandır.İki seçkidə - 1995-ci və 2000-ci il
seçgilərində mən namizədliyimi Göyçayın KƏND yox, ŞƏHƏR seçgi dairələrindən
vermişdim və bu on il ərzində şəhərdəki seçicilərimlə dəfələrlə görüşlər keçirmiş,onların
hər dərdinə,hər qayğısına maraq göstərmiş və bacardığım yardımı etmişəm.2005-ci il
seçgilərində namizədliyimi irəli sürdüyüm KƏND dairəsindən isə əvvəlki iki seçgidə ayrı
deputatlar seçilmişdi və onların seçiciləriylə görüşə gəlib gəlməmələri mənim problemim
deyil. Bu yalan da təkzib olunandan sonra (ya elə eyni vaxtda) başqa bir söz ortaya atıldı:
«Anar Göyçay üçün nə edib?».Bu elə sonrakı suallarınızdan biridir və izninizlə ona elə
buradaca cavab verim.
Göyçayın ən çətin problemlərindən olan selə qarşı bənd çəkilməsi məsələsiylə
əlaqədar dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişəm və iki dəfə bu məsələyə görə Baş
Nazirin qəbuluna getmişəm.Bu məsələ həll olundu və Göyçay böyük bir təhlükədən xilas
edildi.Əlillər və müharibə veteranlarının mənzil məsələləriylə əlaqədar dəfələrlə Əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi Nazirinə müraciət etmişəm və Göyçayda onlar üçün xüsusi ev
tikildi.Açılışında mən də iştirak etdim.Mədəniyyət evinin təmiriylə əlaqədar Mədəniyyət
Nazirliyinə,Su təchizatayla bağlı əlaqədər idarələrə müracət etmişəm və bu məsələlərin
çoxu müsbət həll olunub.Demək istəmirəm ki,tutalım, bəndin çəkilməsi ya veteranlar üçün
evin tikilməsi mənim xidmətimdir,yöx,amma bu məsələləri dəfələrlə qaldırmaq mənim
deputatlıq borcum idi və mən borcumu yetərincə yerinə yetirmişəm.Bü işin görünən
tərəfidir.Görünməyən tərəfi isə odur ki,bu illər ərzində Göyçayın(özü də tək Göyçayın
yox) yüzlərlə sakini mənə ən müxtəlif məsələlərə görə - işə düzəlmək,müalicə
olunmaq,mənzil ya torpaq sahəsi almaq,təhsillə,hüququ-mühafizə orqanları ilə bağlı
problemlərinə görə ya sadəcə maddi yardım üçün müraciət ediblər və heç bir müraciəti
cavabsız qoymamışam.
Hələ onu demirəm ki ,Göyçayın

da, başqa dairələrin də deputatları yalnız öz

rayonlarının işləriylə məşğul olmur… Mən də Göyçaydan seçilmiş Azərbaycan Milli
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Məclisinin deputatı kimi Mədəniyyət Komsissiyasının sədri olduğum 10 ildə 12-dən çox
qanun hazırlayıb qəbul etdirmişik.Azərbaycan-Türkiyə Parlament dostluq qrupunun sədri
kimi də qardaş ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha sıx olması üçün

mühüm işlər

görülüb.Nəhayət, rəhmətlik Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Müstəqil Azərbaycanın ilk
Milli Məclisinin ilk iclasını açmaq və aparmaq şərəfi mənə nəsib olub.Güman edirəm
ki,göyçaylı seçicilərim bununla fəxr edə bilər.
Bütün uydurmalar bir-bir təkzib olunandan sonra başqa bir hiyləyə əl atdılar,şayiə
buraxdılar ki,guya mən namizədliyimi geri götürmüşəm,hətta bir çox bülletenlərdə adımın
üstündən xətt çəkiblərmiş.
Son təxribat isə bülletenlərin sayılması zamanı olub.Mənə verilən səslər başqa
alternativlər arasında bölüşdürüb,çoxunu da seçdirmək istədiklərinə bağışlayıblar. Bunu
eyni dairədən namizədliklərini irəli sürmüş 11 namizəddən doqquzu (təbii ki,birindən
başqa) rəsmən təsdiq edir. Hətta mənə verilən səslərin ona yazdırılmasından xəcalət
çəkdiyini deyənlər də var. Birgə keçirdikləri mətbuat konfransında 9 namizəd
sənədlərlə,faktlarla bu saxtakarlıqları göstərmiş və Mərkəzi Seçki komissiyasına müraciət
etmişlər.Məhz bülletenlər sayılan saatlar işıqlar keçirilmiş və vaqiə, yəni bülletenlərin
dəyiş-düyüş edilməsi məhz bu «qaranqulu vaxtda» baş vermişdir.Məktubların birində
gördükləri,şahid olduqları yazılıb: «Saat 7-də seçki məntəqələri bağlandıqdan sonra seçgi
qutuları boşaldılaraq sayılmağa başlanmışdı. Seçki komissiyaları üzvləri arasında
mübahisələr gedən zaman məntəqənin telefonu kəsildi və işığı söndürüldü. Seçkiyə
gələnlərin sayı 420 nəfər olduğu halda seçgi qutusundan 510 bülleten çıxması müşahidə
olundu. Eyni zamanda namizədlərin topladığı səslər seçgi komissiyasının sədri tərəfindən
istədikləri namizədin səslərinin üstə qoyulduğu üçün çox mübahisələr getdiyinin şahidi
oldum. Belə ki,xalq yazıçısı Anar müəllimə səs verilən bülletenlərin bir neçəsi digər
namizədlərin bülletenlərinin içində çıxdı».
Təsadüfi deyil ki, dairə seçgi komissiyasının 4 üzvü saxta protokolları
imzalamaqdan imtina ediblər və hədə -qorxulardan qurtulmaq üçün bir müddət Bakıda
gizləniblər.Göyçaydan aldığım onlarca adamın imzaladığı

məktublarda da bu
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saxtakarlıqlardan söhbət açılır.Məktubların əsilləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına və
Konstutusiya məhkəməsinə, sürətləri mənə göndərilib .İmzalı məktubları saxlasam da
onları yazanların adlarını açıqlamıram ki,təqiblərə məruz qalmasınlar. Bu sözü də əbəs
yerə demirəm. ANS kanalında 88-ci dairədə seçgilərin kobud şəkildə saxtalaşdırılması
haqqında danışan Göyçay sakinlərinə qarşı şantaj halları haqqında səhih məlumatım var.
İstər bu məktublardan, istərsə də ANS də göstərilən kadrlardan aydın olur ki, rayonun
məsul funksionerləri bir-bir seçki dairələrinə gəlib «kimə səs verməyi», «kimə səs
verməməyi» tapşırıblar.Mərkəzi Seçgi Komissiyasının bütün bu müraciətlərə , məktublara,
sənədlərə və faktlara necə münasibət göstərməsinə toxunmaq istəmirəm,ancaq bu
Komissiyanın üzvü hörmətli Mənsum Bayramovun mətbuatda dərc olunmuş xüsüsi
rəyindən bir sitat gətirirəm:

«Bəzi dairələrdə məntəqə protokolları sonradan

dəyişdirilmişdir. Bütün bu tipli pozuntular nəticəsində 88 saylı Göyçay(başqa dairələr də
misal çəkilir --A.)dairəsində səsvermənin nəticələri kobud şəkildə saxtalaşdırılmışdır».
Konstitusiya məhkəməsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü,yekun protokolunu
imzalamayan Ə.A.Əliyevin çıxışından da sitat gətirmək istəyirəm:
«Hörmətli hakimlər! Məlumat üçün bildirirəm ki,88 saylı Göyçay DSK-da yekun
iclası keçirilməmiş və yekun protokola komissiya üzvlərindən dördü imza atmamışlar.
Seçki Məcəlləsinin 100,12-ci maddəsinə əsasən 9 nəfər dairə seçki komissiyasının
üzvünün üçdə birisi bu protokolu imzalamalıdır. Daha dəqiq 6 nəfəri. Burada isə protokolu
4 nəfər imzalamayıb.Yekun protokolunun hüququ əsası olmadığı aydın görünür.Ancaq
MSK buna göz yumaraq nəticələri təsdiqləmişdir,daha doğrusu, saxtakarlığa yol
verilmişdir. Özü də əqidəsi, düşüncəsi hələ də tam dəqiqləşməyən,heç kəsin
tanımadığı,yaxud da müsbət tanımadığı bir nəfərin hesabına .O da hamımıza məlumdur ki,
Anar onsuz da Anar olaraq qalmaqdadır və qalacaq da.Ancaq itirən biz olacayıq. Hər
halda o,parlamentimizə daha çox lazımdır,nəinki parlament ona»(«Vətəndaş həmrəyliyi»
qəzeti. 4-7 dekabr 2005)
Əlbəttə, aydındır ki, nə MSK-da Mənsum Bayramovun, nə Konstutisiya
Məhkəməsində Ə.A.Əliyevin bu mərd və cəsur çıxışları bu qurumların heç birinə təsir edə
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bilməzdi,amma şəxsən tanımadığım bu iki adamın( o cümlədən Göyçayda protokola imza
atmayan,yenə də şəxsən taımadığım 4 adamın )kişiliyi məndə millətimçün qürur hissi
oyadır, tarixə ləkəsiz adla düşənlərin də olduğuna inamımı artırır.
Bütün bu işlərin kimlər tərəfindən törədildiyini deyə bilmərəm. Şəxsən mən bir
çıxışımda da alternativlərimin əleyhinə bircə kəlmə də deməmişəm.Mənim haqqımda bu
şayiələrin də kimlər tərəfindən yayıldığını deyə bilmərəm.Amma İcra strukturlarının bu
işdə mənə qarşı fəvaliyyət göstərdiyi, başqasının seçilməsi üçün canfəşanlıq etmələri
faktlarla sübut olunur.Prezidentin 12 may sərəncamına zidd olaraq icra strukturlarında
işləyənlər mənim görüşlərimə az adamın toplanması haqqında tapşırıqlar verirdilər. (Buna
baxmayaraq hər kənddə balaca salonlar ağzınacan dolu olurdu)Bəzi başqa namizədlər
üçün izdahamlı mitinqlər düzəldilməsi ancaq üzdə olan faktlardandır.Pərdəarxası fəaliyyət
daha həlledici olub.
Seçkilərdən əvvəl YAP partiyasının rəhbər işçiləri bəyanət vermişdi ki,bir sıra
ziayalıları,o cümlədən məni müdafiə edirlər və biz namizədliyimizi verdiyimiz dairələrdən
öz namizədlərini verməyəcəklər. Buna görə YAP rəhbərliyinə minnətdaram. Mənim
namizədliyimi irəli sürdüyüm dairədən bir YAP üzvünün də namizədliyini verməsini
partiyadaxili demokratiya təzahürü kimi qəbul edirəm. Ancaq doğrusu, alternativimin
qərargahının Göyçayın YAP binasında yerləşməsini və bu qərargaha YAP-ın Göyçaydakı
funksionerinin rəhbərlik etməsini heç cür başa düşə bilmirəm.
Sual: - 10 ilə yaxın müddət idi ki,parlamentdə təmsil olunurdunuz.Çoxları düşünür
ki,hakimiyyət məhz 10 illik müddətdə öz sözünü dediyinizi düşünüb,sizin seçgilərdən qalib
çıxmağınıza imkan vermədi.
Cavab: Məsələnin bu cür qoyuluşu ilə razılaşmıram. Əvvəla on il müddətində
də,ondan əvvəl də həmişə öz sözümü demişəmsə və Sizin fikrinizcə secgilərin nəticələrini
hakimiyyət təyin edirsə, niyə görə iki dəfə seçilməyimə mane olmayıb.İndi yəni ayrı
hakimiyyətdir

ya

mənim

baxışlarım,mövqeyim

dəyişib?

Yox,məsələ,

bunda

deyil.Nədədir,inanının ki,mən də bilmirəm. Amma hər halda mənimçün bu oyunu kim
qurub,gec-tez məlum olacaq.Bu dünyada heç nə həmişəlik gizli də qalmır,cavabsız da…
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Sual: -Bu mənzərəyə etiraz əlaməti olaraq bəzi ziyalılar Dövlət başçısına müraciət
ünvanlamışdı.Şəxsən özünüz bu müraciətdən nə gözləyirdiniz?
Cavab: Yəqin ki, Siz Yaradıcılıq Təşkilatlarının rəhbərlərinin müraciətini nəzərdə
tutursunuz.Bu müraciətlə bağlı mətbuatda müxtəlif rəylər yer aldı.Birisi bərk
qəzəblənmişdi ki,niyə görə məni «görkəmli yazıçı» adlandırıblar.İndi hər toy
müğənnisinə,üç şeir,iki yarım hekayə yazana «dahi» deyildiyi bir zamanda mənə
«görkəmli» deyilməsi niyə bu adamı belə qəm-kədər dəryasına qərq edir,bilmirəm.Elə
buna görə də bu məktubu biabırçı adlandırır,heç vaxt belə məktuba qol çəkməyəcəyini
deyir(guya xislətinə bələd ola-ola ona bu təklifi edən vardı).Bu azmış kimi,məktubu
yazanlara hörmət bəsləmədiyini bildirir.
Özünü hüquqçu kimi təqdim edən başqa birisi də deyir ki, seçkilərin nəticələri
haqqında Prezidentə müraciət etmək hüququ cəhətdən düz deyi1.Bu hüquşunas onu dərk
etməyib ki,məktub seçgilərin nəticəsi haqqında deyil, Göyçayda Prezidentin 11 may
sərəncamıın kobüd şəkildə pozulması haqqın-dadır. Prezident sərəncamının pozulması
haqqında Prezidentə deyil kimə müraciət edilməli idi,Kofi Annana?
Belə bir fikri də beyinlərə yeritmək istəyirlər ki,məktubu yazanlar Anarın dostlarıdı.
Bəli, mən fəxr edirəm ki, məktubu yazanlar - Azərbaycanın ən görkəmli ziyalıları, dünya
şöhrətli sənətkarları, sözübütöv insanları - Rüstəm İbrahimbəyov, Vasif Adıgözəlov,
Fərhad Xəlilov, Fərhad Bədəlbəyli,Azər Paşa Neymətov, Rasim Balayev - mənim
dostlarımdır. Həyatda ən çox iftixar etdiyim şeylərdən biri

də sədaqətli dostlarımın

olmasıdır və mənim də həmişə onlara qarşı etibarlı olmağımdır. Lazım olanda kiminləsə
dost olduğunu gözə soxmaq,lazım olmayanda bu dostluğu danmaq insana,kişiyə yaraşan
hərəkət deyil və yalnız səmimi dostluğun nə olduğunu bilməyən saxtakarlar başqalarının
səmimi dostluğunu saxta hesab edir. Amma məktuba imza atanlar yalnız dostluq
hisslərindən deyil,həm də ədalət və həqiqət təəssübkeşi olduqlarına görə belə bir addım
atmışlar. Şəxsən mənim bu müraciətdən nə gözlədiyimə gəlincə,ən azı onu gözləyirdim
ki,hörmətli Prezidentimizin bu hadisələr haqqında başqa bir dəyərləndirmə,həm də çox
nüfuzlu şəxslərin dəyərləndirməsi haqqında məlumatı olsun.
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Sual: :-Cəmiyyətdə belə bir rəy var ki,hakimiyyət bu dəfə ziyalılar üçün ayırdığı
kvotanı Əkrəm Əylisliyə verdi. Bir fikirlə razılaşırsınızmı?
Cavab: -Mən ziyalılar üçün hər hansı bir kvota ayrıldığını düşünmürəm.Əkrəm
Əylisliyə gəlincə mən hər şeydən əvvəl illər boyu ələ saldığı,lağa qoyduğu, məzələndiyi
Milli Məclisin üzvü olması münasibətiylə onu ürəkdən təbrik edirəm.Necə deyərlər
«istədiyi yar idi,yetirdi pərvərdigar».
Sual::Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyində dəyişiklər olacağı, Əkrəm Əylislinin bura
sədr gətiriləcəyi,ümumiyyətlə onunla münasibətləriniz haqqında nə deyə bilərsiniz?
Cavab:Yazıçılar Birşliinin rəhbərliyində hər hansı dəyişiklik olacağı haqqında mənə
bir şey məlum deyil.2004-cü ildə Yazıçıların X1 Qurultayı keçirildi və Birliyin rəhbərliyi
seçildi.Nizamnaməmizə görə növbəti Qurultay 2009-cu ildə olacaq və hər hansı dəyişiklik
yalnız o zaman baş verə bilər.O ki,qaldı Ə.Əylislinin adının bu məsələylə bağlı mətbuatda
hallandırıl-masına və onun özünün bu işə münasibətinə, bütün bu illər ərzində o, dəfələrlə
tamam başqa - başqa,bir-birinə zidd bəyanatlar verib.Əvvəllər dediklərini bir yana qoyub
yalnız bir gün ərzində müxtəlif qəzetlərdə dediklərinə,daha doğrusu ancaq başlıqlara nəzər
salaq: Əkrəm Əylisli: «Yazıçılar Birlyinə rəhbərlik etmək niyyətində deyiləm. Bundan
sonra Yazıçılar Birliyinin heç bir işinə qarışmaycağımı qətiyyətlə bəyan edirəm»
(«Bakı xəbər» qəzeti 13 yanvar 2006).
Əkrəm Əylisli: «Yazıçılar Birliyinin sədri olmaq barədə düşünə bilərəm» («Paytaxt»
qəzeti 13 yanvar 2006)
«Tarixi Nadiri» yarıya qədər yox,axıradək oxuyanlar da bundan necə baş çıxarsın?
İstəyir,istəmir?Yəni «bülbül gülüstana gəlsin, gəşlməsin?» Başqa bir qəzetdə Yazıçılar
Birlyinin sədri olandan sonra nələr edəcəyini də bəyan edib - 1000-dən artıq üzvü olan
təşkilatda yalnız 50 nəfəri üzv saxlayacaq(görəsən hansı metodla qalanları sıradan
çıxaracaq?).Yazıçılar Birliyinin səkkiz mətbu orqanından yalnız birini ya ikisini
saxlayacaq(təbii ki,qalan işçiləri çölə atmaqla bu işıqlı məqsədə nail olunacaq).Görünür
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«Yazıçı» nəşriyyatını xaraba qoyub aradan çıxmağın zəngin təcrubəsi burda da tətbiq
olunacaq.
Əkrəmin bir bəyanatı da çox maraqlıdır. «Siyasətə girirsənsə,gərək oynayasan» deyir. («Yeni müsavat» qəzeti 8 dekabr 2005). Xalq yazıçısına yeni yiyələndiyi peşəsində
uğurlu rəqs dərsləri arzulayıram.
Mən Əkrəm haqqında bu sözləri yazmazdım.Amma axı elə bir müsahibəsi,elə bir
yazısı yoxdur ki,mənim haqqımda ən təhqiramiz sözləri deməsin. Mən yalnız bircə dəfə
onun saysız-hesabsız hücumlarına cavab vermişəm(«Azərbaycan» jurnalı №3 2003).
Düşünürdüm ki,bəsidir. Ordakı faktların birini də təkzib edə bilməyib, ancaq mənə şöyüş
və təhqir dolu həcv yazdı. Demə rəvan şairlik təbi də varmış.Bir müsahibəsində deyir
ki,mənim(yəni onun, Əkrəmin) üstünə tanklarla gəlsəydilər də o, Anarın ona(Əkrəmə)
etdiyini etməzdi. Soruşan gərək Anar sənə yaxşılıqdan başqa nə edib?Pis iş görüb ki,səni
çətin vaxtlarında

müdafiə edib. Moskva mətbuatında sənin haqqında tərif dolu ilk

məqaləni yazıb,səni Yazıçılar Birliinə katib gətirib,60 yaşında səni ordenə təqdim eləyib.
Sənsə üstünə tank,topla deyil elə bir qələmlə ya diktofonla,kamerayla gələn hər sütül
curnalisti xamlayıb Anar haqqında döşəyə bildiyini döşəmisən.Anarın haqqında yazdığın
bütün hədyanları bir yerə toplasın bədii əsərlərindən qalın kitab olar. Ümimiyyətlə,
Ə.Əylislinin son on beş ildə bütün yazılarının,televiziya çıxışlarının üç mətləbi var:
Birincisi dağların müxtəlif rəngdə olduğu barədə yeni məlumatı aləmə bəyan edir. İkincisi
özünün nəinki Azərbaycanda, hətta Turkiyədə də ən yaxşı yazıçı olduğunu(görünür
Türkiyə ədəbiyyatına mükəmməl bələddir),hamıdan məşhur,hamıdan istedadlı,hamıdan
cəsarətli, fərasətli, hərarətli və s. olduğunu deyir,üçüncü də Anar haqqında, Yazıçılar
Birliyi haqqında, Rəsul Rza,Səməd Vurğun,Fikrət Qoca,Vaqif Səmədoğlu, Çingiz
Abdullayev haqqında mənfi nə demək mümkündürsə hamısını deyir.(Öz adımı bu siyahidə
birinci çəkməyimin səbəbi odur ki,ən çox mənə ilişir).O dərəcəyə çatır ki, deyir, Anar
Yazıçılar Birliyindən gedəndən sonra «Ədəbiyyat qəzeti»ndə Rəsul Rzanın adını
çəkməyəcəklər.Doğrudan da «arzuya bax, sevgilim».
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Bu - kövrək sənətkar qəlbinin nə qədər incə,nə qədər yüksək amallarla çırpındığının
əyani göstəricisidir.
Əlbəttə,Əkrəmin imkanı olsaydı adlarımızı nəinki «Ədəbiyyat qəzeti»ndən,hətta
Yazıçıların telefon kitablarından da çıxarardı.
Onun son bəyanatında bir yeni məqam diqqətimi çəkdi. Yazır: «Bildiyim budur
ki,məni Anara qarşı aparılan kampaniyaya qoşmaqla kiminsə,kimlərinsə xəstə marağı
olmamış deyil…Anara qarşı ehtiraslar az qala sayıqlama səviyyəsində qızışdığı bir dövrdə
Yazıçılar Birlyininin fəaliyyəti haqqında söz demək,fikir söyləmək artaq əxlaq və
mənəviyyat çərçivəsindən kənara çıxır»
Bu sözləri oxuyan zaman uzaq keçmişi xatırladım,o illəri ki,qaragüruha qarşı
Əkrəmlə bir yerdə,çiyin-çiyinə mübarizə aparırdıq. Bir türk mahnısı düşdü yadıma:
«Yabançı olduq şimdi, yazıq bir-birimizə, İstərsən dönəlim bir də, əsgi günlərimizə».
Nə yazıq ki,sonrakı illərdə

Əkrəm mənə qarşı, Yazıçılar Birlyinə qarşı

münasibətində bu qaragüruhla,ədəbi irticayla eyni mövqedən çıxış etdi,onlar da Əkrəmə
xoş gəlməkçün «Bilmirik Anar sən maralla, mən maraldan nə istəyir» dedilər.Bu əfsanədə
maral şübhəsiz Əkrəmdir,ikinci personajın kimlər olduğunu özünüz tapın.
Nahaq yerə «Yeni müsavat» qəzetində Kamil Vəli Nərimanoğlu Əkrəmə qarşı
çıxır.Əkrəmin uzun illər Yazıçılar Birliyinə qarşı hücuimlarına zuy tutanlardan biri də elə
Kamil Vəli Nərimanoğlu deyilmi?Bu yazısında da Əkrəmin bəzi pəsməndə fikirlərini
təkrar edir və birdən yadına düşür ki,ayə bəs Anar yaddan çıxar ha.Yazır: «Amma istər
onun(Əkrəmin-A.).istərsə də Anarın, Maqsud İbrahimbəyovun,Vaqif Səmədoğlunun və
digərlərinin yekələnərək millətə minnət qoymaları,xalqın çox yaralı və taleyüklü
məsələlərinə bu cür subyektiv münasibət bəsləmələri onların çirkin məqsədlərindən irəli
gəlir»
(«Yeni Müsavat» qəzeti 31 dekabp 2005.)
Yenə həmin məqalədən: «Əkrəm,Anar,Maqsud - bunlar hələ Azərbaycanın başına
çox oyunlar açacaq.Bu adamlar nəyə görəsə Azərbəycan xalqından intiqam alırlar».
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Sifətini, mövqeyini min dəfə dəyişən,kəpənək kimi bu partiyadan o partiyaya qonan
bir adama vaxtilə «Dədə Qorqud bayramını dedi -qodu bayramına çevirməyin» adlı geniş
yazıyla cavab vermişdim.Düşünürdüm ki,ömür billah bəsidir.Amma yenə əl çıkmir və
mənim ona qarşı işlətmədimyim ən çirkin (öz ifadəsidir) sözlərdən də çəkinmir. Arada bir
eşitdim ki,mənim haqqımda yazdığı kobud sözlər üçün peşmançılıq çəkir,amma bu
peşmançılığın səmimiyyətinə inanmadım,çünki belələri həftənin bir günü bir şey,başqa
günü tamam başqa şey deyə bilər.
«Nədən söylə, dünən oylə,bü gün boylə,yarın şöylə yazır sənin bu qələmin?
Qorxmursanmı adın qalar buqələmun»….
Mən qeyri-təvazökar adam deyiləm,heç vaxt özümü nə dahi,nə Azərbaycanın və
Türkiyənin ən yaxşı yazıçısı kimi sırımaq fikri də ağlıma gəlməyib.Amma Kamilə demək
istədiyim odur ki,sən Kamil Vəli Nərimanoğlu, Anarın, Vaqif Səmədoğlunun, Maqsud
İbrahimbəyovun,lap elə Əkrəm Əylislinin və yamanladığın bütün başqa sağ və vəfat etmiş
yazıçıların hər birinin ayrı-ayrılıqda bu xalq üçün etdliklərinin yüzdə yox,mində birini
et,sonra belə yekə-yekə danış… Şəxsən mən «Molla Nəsrəddin 66»-nı, «Yaxşı padşahın
nağılı»nı, «Ağ liman»ı, «Şəhərin yay günləri»ni, «Səhra yuxuları»nı, «Anlamaq dərdi»ni,
«Dədə Qorqud» ssenarisini və «Dədə Qorqud dünyası» essesini(vaxtilə sənin ağız dolusu
təriflədiyin əsərləri) yazanda, «Qəm pəncərəsi»ni, «Üzeyir ömrü»nü çəkəndə sən «Ki
bağlayıcısı» haqqında millət üçün çox vacib dissertasiya

müdafiə edib namizəd

olmuşdun.«Ki» barədə də tədqiqat aparmaq olar,sözüm yox,bəlkə bu da lazımdir, amma
hər kəs gərək öz xidmətinin ölçüsünü də bilsin,millət,cəmiyyət tarixində tutduğu yeri
də.Bilmirsə bu yeri ona göstərməli olursan.Millətdən intiqam almaq istəyənlər isə onun
görkəmli

yazıçılarını, ləyaqətli sənətkarlarını hər vasitəylə, hər fürsətdə ləkələməyə,

hörmətdən salmağa cəhd edənlər,onların yaratdıqları bədii sərvətləri gözdən salmaq,
ziyalılıq anlayışını uzurpator kimi mənimsəyərək həqiqi ziyalıları aradan çıxardıb milləti
işıqsız qoymaq istəyənlərdir.
Vaxtında həddlərini bildirməsən, belələri doğrudan da Azərbaycanın başına çox
oyunlar aça bilər.
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Ümumiyyətlə sifət dəyişmək,mövqe dəyişmək, partiyadan partiyaya futbolistlər
sayağı transfer edilmək indi həm mənfəətli,həm də prestijli peşə olub.Ən dəhşətlisi də
odur ki, cəmiyyət belə hallari təbii qəbul etməyə alışır, əksinə, sifətini dəyişməyənləri bir
növ «Don Kixot» sayır. Əlbəttə insanın mövqeyində illər ötdükcə müəyyən dəyişiklik ola
bilər,amma bu dəyişikliklərdən ona heç bir ziyan dəymirsə, əksinə xeyir, qazanc gəlirsə
belə dəyişmələrin səmimiyyətinə inanmaq çətindir. Transfer olunanlara bel bağlayanlar da
unutmamılıdır ki,bir dəfə transfer olunan yenə də əks istiqamətdə transfer oluna bilər.
Bunun örnəklərini az görməmişik.
2003-cü ildə Prezident seçkiləri ərəfəsində başqalarıyla bərabər mənə də yönələn
«Mövqeyinizi bildirin» çağrışına bircə mən cavab verdim: «Mövqeyim çoxdan bəllidir»
dedim,yazdım: «Seçkilərdə gizli səsvermə üsulu ona görə tətbiq olunur ki,hərə öz
seçimində tamamilə sərbəst hərəkət etsin və heç kəsin qarşısında hesabat verməsin. Buna
baxmayaraq şəxsən mən Sizin sualınıza cavab verirəm:bütün yuxarıda söylədiklərimi
nəzərə alaraq mən Heydər Əliyevə səs verəcəm».
Bu yazım qəzetdə çıxandan üç gün sonra «Yeni Müsavat» qəzetində(12 iyul 2003)
Aynur Camal qızının «ANlayan anlayAR» başlıqlı yazısı dərc olundu.Başlıqda adımın bu
cür hallandırılması şübhəsiz gənc jurnalistin uğurlu tapıntısıydı. Yazının məğzi isə bir bu
abzasdan bəlli olur:
«Mən

Heydər

Əliyevə

səs

verəcəm».Əslində

bu,sadəcə

YAP

sədrini

dəstəkləmək,onun yanında və yolunda olduğunu sərgiləmək deyil,adına yazıçı, ziyalı
deyilən şəxsin on

ildən üzü bəri əzilən,yenilən,məhv edilən bir millətə meydan

oxumasıdır. Başqa bunu necə yozaq, qalın-qalın kitabların müəllifinə necə haqq
qazandıraq. «On-on bir il öncə bu ölkəni fəlakətdən kim qurtarıb?»
Maraqlı

sualdır

və

təəssüf

ki,bunu

ünvanlayan

cavabdan

da

xəbərdar

olmalıdır.Bəlkə izah edəsiniz, on il öncə nə fəlakət baş verirdi ki? H.Əliyev bu ölkəni hansı
fəlakətdən qurtarıb?Uşaqdan böyüyəcən hər kəsə bəllidir ki,o şüurlu həyatı boyu bu
məmləkətə fəlakət bəxş etməklə məşğul olub» («Yeni müsavat» 12 iyül 2003).
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İndi Aynur xanım Milli Məclisin üzvüdür,bu günlərdə başqa bir qəzetdə onun
«Dünən başqa cür düşünürdüm,bü gün bu cür düşünürəm» başlıqlı müsahibəsiylə tanış
olarkən qeyri-ixtiyarı «Eh həyat sən nə qəribəsən» mahnısını züm-zümə etməyə başladım.
Fikrini, mövqeyini 180 faiz dəyişənlər bunu nəzəri cəhətdən əsaslandırmağa da
çalışırlar:-balalarımız

var-deyirlər.Guya

mövqeyini

dəyişməyənlərin,

sifətdən-sifətə

düşməyənlərin balaları yoxdur.
Əgər mövqeyində,əqidəndə sabit olmaq,sifətini dəyişməmək, sənə həvalə olunan işi
bütün təqiblərə,təzyiqlərə rəğmən namusla icra etmək,heç kəsə paxıllıq etməmək, obyektiv
və ədalətli olmaq - zəiflikdirsə və güclülük -tez-tez mövqeyini dəyişmək,özündən başqa
heç kəsi bəyənməmək,hamının uğuruna qısqanclıqla yanaşmaq,tapşırılan işdə bir balaca
çətinliklə rastlaşan kimi aradan çıxmaq,dönüklükdürsə - mən zəif olmağı bü cür «güclü»
olmaqdan üstün tuturam.
Sual: -Ötən il təkrarən Yazıçılar Birlyinə sədr seçilmənizlə bu məğlubiyyətiniz
arasında nə kimi əlaqə görürsünüz? Sizcə,hakimiyyət seçkilərdə sizə qarşı etməyə
planlaşdırdığı haqsızlığı Yazıçılar Birlyinə sədr seçilmənizlə kompensasiya etməyə
çalışdımı?
Cavab:-Əvvəla «məğlubiyyət» sözünü qəbul etmirəm.Əksinə,məni ürəkdən
sevən,mənə yaxın olan adamlar seçkilərin belə nəticələrindən sonra məni təbrik edirdilər,
Milli Məslisdəki vaxtımı yaradıcılığa həsr edəcəyimə macal tapdığım üçün sevinirdilər.Bu
yanaşma mətbuat səhifələrində də yer alıb. İkincisi, Göyçay icra strukturundan başqa
hökumətin hansı dairələrinin mənim «seçilməməyimə» təlimat verdiyini bilmirəm və dəqiq
bilmədiyim şeydən
ki,Yazıçıların

danışmaq da istəmirəm. Üçüncüsü,onu qəti deyə bilərəm

X1 Qurultayında açıq səsvermədə mənim yekdilliklə yenidən sədr

seçilməyimin hökümətə heç bir dəxli yoxdur.Qurultay tam demokratik şəkildə seçilmiş
600-dən artıq nümayəndənin demokatik və açıq şəkildə səs verməsiylə məni yenidən bu
vəzifəyə layiq bildi.Maraqlıdır ki,demorkartiyadan dəm vuran bəziləri demokratik seçimi
yalnız özlərinə xeyirli olacaq halda qəbul edirlər.Başqasının qələbəsiylə nəticələnən seçki
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onların rəyincə demokratik deyil. Öz işləridir. Hamı olmasa da əksəriyyət hər şeyi düzgün
görür və düzgün qiymətləndirir.
Sual:Anar müəllim,ötən il bəzi kitabların latın qrafikasıyla çap məsələsinin
Yazıçılar Birliyinə həvalə edilməməsinə etiraz etmişdiniz.Sizcə hakimiyyətə asi çıxdığınız
üçün iqtidar sizə qarşı belə davranış sərgilədi yoxsa ortada bilmədiyimiz başqa səbəblər
var.
Cavab: Mən hakimiyyətə asi çıxmamışam.Ortada başqa səbəblər varsa,səmimi
deyirəm,bunu siz bilmədiyiniz kimi,mən də bilmirəm.O ki,qaldı kitabların latın
qrafikasıyla nəşrlərinə,bu məsələni mən illər

boyu,demək olar ki, latın qrafikasına

keçdiyimiz vaxtdan dəfələrlə qaldırmışam.İlham Əliyev cənablarının Prezident seçkiləri
ərəfəsində yaradıcı ziyalılarla görüşündə çıxış edərkən də bu barədə dedim və İlham
Əliyev, seçilərsə bu məsələni mütləq həll edəcəyini vəd etdi.Doğrudan da seçiləndən az
sonra 2004-cü il yanvarın 11-də bu barədə fərman imzaladı. Kitabların ilk siyahısını mən
tərtib etdim. Müəyyən düzəlişlər və əlavələrdən sonra siyahının son variantını yenə mənə
Yazıçılar Birliyinə göndərdilər.
Nəşr məsələsi yubananda mən Milli Məclisdə çıxış edib dedim ki, Prezident
fərmanından on ay keçib,amma hələ bir kitab da çıxmayıb. Həngamə bundan sonra
başlandı. Satın alınmaş jurnalistlər çirkab qalmadı üstümə atmasın,guya mən bu kitabları
maddi maraqlarım üçün çap elətdirmək istəyirəm.Mənim burda hansı maddi marağım ola
bilərdi - mətbəəm,nəşriyyatım vardı?Nizaminin,Füzulinin qonorarını özüm alacaqdım?Heç
öz kitabımın qonorarını da almamışam.Sonra ən şərəfsiz

üsula əl atdılar- mənə görə

atamın adını hallandırmağa başladılar.Demə,mən yüzlərlə yazıçinın kitablarını ona görə
nəşr etdirmək istəyirəm ki,onların arasında Rəsul Rzanın da kitabı çap olunsun.Bundan
bərk nigaran qalanları sevindirmək istəyirəm, hələ ki, klassik və çağdaş şairlərimizin
əksəriyyətinin kitabı çıxıb,bir Rəsul Rzanınkindən başqa…Dincəldiniz?
Əlqərəz

bundan

sonra

Yazıçılar

Birliyini

siyahıların

tərtib

edilməsindən

uzaqlaşdırdılar və mən indi nəyin çıxdığını,nəyin çıxmadığını,hətta çıxan kitabların hardan
ala biləcəyimi belə bilmirəm.Bu da mənim bu işdə təşəbbüskarlığımın nəticəsi.Yalnız
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Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə bu kitabların mənim təşəbbüsümlə nəşr olunduğunu
vurğulayıb.Sağ olsun.
Amma hər halda illər boyu israrla təkid etdiyim məsələnin mənə belə baha başa
gəlməsindən rəncidə olmuram.Belə şeylərə çoxdan adətkərdayam.Məncə əsas odur ki, kitablar çıxır və neçə ilin ədəbiyyatsızlıq boşluğu aradan qalxır. Buna sevinməmək
olmaz.Qalan umu-küsülər isə əhəmiyyətsiz şeylərdir.
Sual: -Bundan sonra Anarı siyasətdə görəcəyikmi?
Cavab: -Bilirsizmi,mən siyasətlə o vaxt məşğul olmuşam ki,buna ehtiyac
vardı.Yəni 1987-ci ildə akalemik Aqanbekyanın məlum və məşum Paris bəyanatından
sonra -Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi haqqında sözləri bizə gəlib çatan kimi
buna ilk reaksiya verən -Yazıçılar Birliyi oldu.Dəfələrlə Moskvaya Qorbaçova bu bəradə
müraciət etdik.Bakı və Moskva televiziyalarıyla,Bakıda Azadlıq meydanında ilk mitinqdə
və Bakıda olduğum zaman bir neçə başqa mitinqdə çıxışlar etdim.SSRİ Ali Sovetinin
deputatı olduğum vaxt Azərbaycanın bütün taleyüklü məsələləriylə bağlı həm SSRİ Xalq
Deputatlırının qurultaylarında,həm də Ali Sovetin iclaslarında dəfələrlə çıxış etmişəm.Bir
dəfə,bircə dəfə çıxışa yazılmadığım üçün Qorbaçov mənə növbədən kənar söz vermədi,
daha doğrusu mikrofonu qapatdı,səhərisi gün də rəsmən üzr istədi.İki illik fəaliyyətimdən
yalnız bunu ləzzətlə xatırlayıb yeri gəldi gəlmədi üzümə çırpırlarsa bu məni yox,belə
adamları xarakterizə edir. Belələrinin yaddaşları da korşalıb.Yadlarından çıxıb ki, o vaxt
bütün dünyanın kumiri olan Saxarov «Qarabağı Ermənistana hədiyyə verin» deyə xahiş
edərkən onun özünün və tərəfdarlarının iştirak etdiyi iclasda «Azərbaycan suveren
respublikadır, hədiyyə,suvenir respublikası deyil» dedim.Unudurlar ki,SSRİ Xalq
deputatlarının qurultayında, Zori Balayaının iştirak etdiyi iclasda onu öz adıyla «qanlı
Qarabağ faciəsinin ilhamvericisi və təşkilatçısı» adlandırdım.Unudurlar ki,90-cı ildə Qara
yanvardan sonra Ali Sovetin ilk iclasında bir gündə dörd dəfə çıxış edib günahkarları
cəzalandırmağı tələb etdim.Qorbaçovla görüşdə onun: «xalqınız məni cəllad adlanıdırır»
sözlərinə «bunu ərlərini, oğullarını, atalarını, qardaşlarını öldürdüyünüz insanlar deyir»
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cavabını verdim.Bəlkə də unutmurlar,unutmaq sərfəli olduğu üçün vicdanları buna yol
verir.
Mən siyasətlə məşğul olmağa məcbur olduğum zaman Azərbaycanda nə müxtəlif
siyasi partiyalar vardı, nə müxtəlif siyasiyönlü qəzetlər çıxırdı.Sonralar yazıçıların bir başa
siyasi məsələlərlə məşğul olmasına ehtiyac qalmadı və mən də Milli Məclisdə on il ərzində
əsasən mədəniyyət məsələləriylə məşğul oldum.Bir yandan baxanda elə mədəniyyət də
siyasətin mühüm bir sahəsi deyilmi?Əfsus ki,bəzən bunun fərqinə varmırlar.Sədri olduğum
Mədəniyyət komissiyası 12 mühüm qanunun, o cümlə-dən çox çətin keçən Dil haqqında və
Mədəniyyət haqqında qanunların qəbul olunmasına nail oldu.
Sual: -Hər hansı siyasi partiya yaratmağı düşünürsünüzmü?
Cavab: -Təbii ki,yox.Yəqin ki,dediklərimdən bu aydın oldu.
Sual: -YAP-dan və ya digər partityalardan dəvət gəlsə qəbul edərsinizmi?
Cavab:-Yox.
Sual: Təkrar seçkilərə qatılacaqsınızmı?
Cavab: -Yox
Sual: -Anar müəllim, artıq ikinci dəfədir ki,qəzetimizə yazılı müsahibə verməyə
razılaşırsınız.Yaradıcı bir adam kimi bunu qələm əhlinə qarşı haqsızlıq hesab
etmirsiniz?Hər halda,canlı söhbət zamanı ortaya daha maraqlı məsələlər çıxa
bilərdi.Mətbuata güvənmirsiniz,yoxsa…
Cavab: -Sualınızdan belə alınır ki,sizin qəzetinizə ikinci dəfə yazılı müsahibə
verməyim qələm əhlinə qarşı haqsızlıqdır.Müsahibə verməsəydim bu «haqlılıq» olardı? O
ki,qaldı nədən şifahi yox,yazılı sualları cavablandırıram,bunun əlbəttə səbəbləri var.Əvvəla
yazılı suallar haqqında daha sakit şəraitdə,daha ətraflı düşünməyə imkan yaranır.İkincisi
hətta maqnitofon işə salınırsa da şifahi müsahibədə bir çox fikirlər təhrif olunur.Mənim isə
yazılı ya şifahi müsahibələrdən başım az çəkməyib.Çox vaxt təhrif olunmuş ya
kontektsdən çıxarılmış fikirlərimi istədikləri kimi qələmə verib,yanlış yozublar.Çox vaxt
söylədiklərimin məzmunu və mətləbindən doğmayan sensasiyalı başlıqlar veriblər.Güman
edirəm ki,diqqət cəlb etmək naminə bu müsahibəmizə belə sensasiyalı başlıqlar
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qoymayacaqsınız. Onsuz da oxuyan yetərincə olacaq və həmişəki tək müsahibədən sonra
da üstümə qarğa-quzğun kimi tökülüşənlər tapılacaq. Olsun. Bu da bir taledir.Qorxan gözə
çöp düşər.Sizə uğurlar diləyirəm.

19 yanvar 2006
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AZƏRBAYCAN REPSBLİKASININ PREZİDENTİ
İLHAM ƏLİYEV CƏNABLARINA
Hörmətli cənab Prezident!
Noyabrın 6-da bir çox layiqli yaradıcı ziyalılarımızın Milli Məclisə seçilməsi bizi
sevindirdi.Amma görkəmli sənətkarımız,Xalq yazıçısı,Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
sədri Anarın parlamentdə təmisil olunmaya-cağına təəssüflənirik.
Anar Azərbaycanda yeganə şəxsdir ki, 18 il ərzinlə üç parlamentin - Azərbaycan
SSP Ali Sovetinin,SSRİ Ali Sovetinin və Milli Məclisin deputatı olmuşlur.Hər üç
parlamentdə onun fəaliyyəti xalqımıza,onun mədəniy-yətinə,dilinə,mənəviyyatına xidmət
göstərmək olub,SSRİ Ali Sovetinin sesiyalarında,SSRİ Xalq deputatlarının qurultaylarıda
Anar erməni işğalçılarının ölkəmizə qarşı təcavüzkarlığını tutarlı dəlillərlə ifşa etmiş, 90-cı
- ilin Qanlı Yanvar faciəsini törədənlərin cəzalandırlımasını tələb etmişdir.
Anara müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açmaq və aparmaq şərəfi
nəsib olmuşdur.
İki çağırışda Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri seçilən Anar
mədəniyyətimizin,kinomuzun ən vacib sahələrinə aid,memarlıq və tarixi abidələrimizin
qorunması,dilimizin inkişafına dair 12 mühüm qanunun hazırlanmasına rəhbərlik etmişdir.
Anar iki çağırışda seçildiyi Göyçay şəhəri üçün də bir çox əhəmiyyətli işlər
görmüş,davamlı şəkildə seçiciləriylə görüşlər keçirmişdir. Bütün bunları və ata vətəni
Göyçay seçicilərinin rəğbətini bildiyinə görə Anar bu seçgilərdə də namizədliyini həmin
rayonun

kəndlərindən

irəli

sürmüş,seçki

kompaniyası

zamanı

başqa

kəndlərin

nümayəndələri də iştirak edən 15 kənddə görüşlər keçirmişdir.Seçicilər bütün kəndlərdə
hərarətlə qarşılanan Xalq yazıçisına mütləq ona səs verəcəklərini vəd etmişlər.
Mətbuatdan bilirik ki,Anarın öz namizədliyini irəli sürdüyü 88 nömrəli Göyçay
seçki dairəsində çoxlu qanun poşuntularına yol verilmişdir.
Hörmətli Prezident! Sizin 11 may sərəncamınıza zidd olaraq Göyçayın icra
hakimiyyəti kobud şəkidə seçki kompaniyasına qarışmış, Anarın əleyhinə, başqa nami489

zədin xeyrinə davamlı təbliğat aparmışdır. Cuya ki,Anarın namizədliyini geri götürməsi
haqqında şayiələr yayılmış və hətta seçgi bülletenlərinin bəzilərində onun adının üstündən
xətt çəkilmişdir. Ən böyük saxtakarlıq isə seçgilərdən sonra baş vermişdir. Anarın aldığı
səslər minimum dərəcəsinə endirilmiş,ona verilən səslər başqa alternativlər arasında
bölüşdürülmüş və bu üsulla başqa birisinin liderlik qazanması təmin olunmuşdur. Bunu
digər alternativlərin özləri də etiraf edir.Bu barədə həmin dairədən namizədliklərini irəli
sürmüş on nəfər namizədin birgə keçirdiyi Mətbuat konfransında ətraflı məlumat
verilmiş,deyilənləri təsdiq edən sənədlər və video çəkilişlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına
təqdim edilmişdir.Dairə seçki komissiyasının 9 üzvündən dördü saxta protokollara imza
atmaqdan imtina etmişlər.
Hörmətli prezident! Hüquqlarının pozulması haqqında məsələ qaldıran

başqa

namizədləri mənsub olduqları partiyalar və onların himayəsindəki mətbuat orqanları
dəstəkləyir.Anar heç bir partiyanın üzvü deyi, amma onu da böyük bir ziyalı ordusu yaradıcı təşkilatların üzvəlrinin böyük əksəyriyyəti dəstəkləyir. Bu dövlətçiliyimizə,böyük
öndərimiz Heydər Əliyevin amallarına sadiq olan nüfuzlu ictimai qüvvədir.Anar Azərbaycanın yaradıcı təşkilatlarının rəhbərlərindən Milli Məclisdə təmsil olunmuş yeganə deputat
idi.İndiki Milli Məclisin tərkibində heç bir yaradıcılıq təşkilatının rəhbəri yoxdur.Bu isə
bizcə ən azı mədəniyyət sahəsində qanunvericilik fəaliyyətində ciddi boşluq yarada bilər.
Hörmətli

Prezident!

Bu

məsələni

şəxsən

nəzarətinizdə

saxlamanızı

və

ədalətin,hüququn bərpa olunmasına imkan yaratmanızı xahiş edirik.
Azərbaycanın Yaradıcı İttifaqlarının rəhbərləri
Rüstəm İbrahimbəyov
Xalq yazıçısı, Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri
Fərhad Xəlilov
Xalq rəssamı,Rəssamlar İttifaqının sədri
Vasif Adıgözəlov
Xalq artisti,Bəstəkarlar İttifaqının sədri
Fərhad Bədəlbəyli
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Xalq artisti,Musiqi Xadimləri İttifaqının sədri
Azər-Paşa Nemətov
Xalq artisti,Teatr Xadimləri İttifaqının sədri
Rasim Balayev
Xalq artisti,Kinematoqrafçılar İttifaqının Birinci katibi
21 noyabr 2005
«Ədəbiyyat qəzeti» 25 noyabr 2005

BƏYANƏTLƏR,
TƏKLİFLƏR,
MƏKTUBLAR
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ANARIN ARXİVİNDƏN
Yazıçının müraciətlərinin,təkliflərinin makınada yazılmış yaxud qəzetlərdə dərc
olunmuş nüsxələri onun arxivində saxlanılır.Onlardan bəzilərinin tam mətnini, ,bəzilərini
imkan daxilində qısa icmal şəklində veririk.
Tərtibçilər
AZƏRBAYCAN SSR PREZİDENTİ
A.N.MÜTƏLLİBOV YOLDAŞA
Hörmətli Ayaz Niyaz oğlu!
Sizə məlum olduğu kimi,respublikamızda yaranmış fövqəladə dərəcədə mürəkkəb
şəraitdən narahat olan Azərbaycan elm xadimlərinin və yaradıcı ziyalılarının bir dəstəsi bu
il (1990-red.) aprelin axırlarında hadisələrin növbəti gedişatından, Azərbaycanda
rəhbərliklə demokratik hərəkat arasında milli həmrəyliyin olmamasından irəli gələn
həyəcan və qayğılardan ibarət bəyanatla çıxış etmişdilər.
Bizim səsimiz eşidildi və mayın 10-da,hələ prezident deyilkən,şəxsən görüş vaxtı
Siz irəli sürdüyümüz belə bir ideyanı müdafiə etdiniz ki,Məsləhət Şurası yaradılsın və
rəhbərliyin,Xalq Cəbhəsinin,ziyalıların nümayəndələri bir yerdə və konsensus əsaslarla bu
Şurada respublikanın ən mühüm ictimai-siyasi məsələlərinin həlli üzərində işləsinlər.
Sizin prezident seçilməyinizlə respublikada dövlət hakimiyyətinin möhkəmlənməsi
üçün real əsaslar yaranacağını düşündük. Şura da qarşılıqlı razılığa əsasən,bu çox vacib
addımın atıla bilməsindən ötrü əlindən gələni etdi.
Lakin vəziyyətin sonrakı inkişafı həyəcan doğurmaya bilmir.Azərbaycanda ictimai
qüvvələr arasında təzəcə baş tutan qarşılıqlı əlaqə tərəqqi tapmadı.Respublika Ali
Sovetinin bir gündə 26 Qanun - özü də ən azı yarısı birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik olan
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26 Qanun - müzakirə etmiş sessiyası - seçkilər barədə də sənəd - ictimaiyətin ən müxtəlif
dairələrində anlaşılmazlıqla qarşılanmış Seçki Qanunu qəbul etdi.
Fövqəladə vəziyyət şəraitində seçkilər keçirmək ümumiyyətlə asan məsələ
deyil,seçki kompaniyasına ayrılan ifrat dar müddət-hətta Konstitutsiyadakı minimum
normativin - 3 ayın əvəzinə 2 ay isə,bizcə,müxtəlif ictimai qüvvələr tərəfindən
namizədlərin səhvsiz irəli sürülməsi, seçkilərin özünün keçirilməsi və deməli xalqın öz
iradəsini real ifadə edə bilmək imkanlarını şübhə altına alır.
Respublikanın başı üstünü məhz elə təhlükə alır ki,dəhşətli nəticələrini biz artıq
görmüşük: əsas aparıcı qüvvələr arasında qarşıdurma təhlükəsi,təkbaşına hərəkətlər
təhlükəsi,milli həmrəyliyin yoxluğu təhlükəsi…
Bu, kənardan gələn və tükənmək bilməyən fitnə-fəsadlara ciddi daxili çətinliklər
əlavə edilir. Tələm-tələsik seçgilərə cavab olaraq aclıqlar elan edilməsi, seçkilər haqqında
Qanunun kifayət qədər düşünülməmiş,naqis və hüquqi sınaqdan çıxmamış olmasına qarşı
Azərbaycanın demokratik qüvvələrnin forumunun bəyanatındakı qəti etiraz,həmçinin
qüvvəyə minəndən dərhal sonra həmin qanunun çoxlu pozuntulara imkan yaratması -bütün bunlar dediklərimizə sübutdur.Belə bir şəraitdə Məsləhət Şurası öz sözünü deyə
bilərdi və deməli idi,lakin bədbəxtlikdən onun fəaliyyətinin başlanması ilə qurtarması bir
oldu.Biz

AXC-nin

rəhbərliyini

əməkdaşlığa

hazır

olmamaqda

.günahlandıra

bilmərik,ziyalıların da həmrəylik əldə edilməsi işinə hər cür kömək etmək istəyi
azalmamışdır.
Lakin o da həqiqətdir ki,şuranın işi dayanmışdır və buna görə biz xüsusilə
müəmmalı vəziyyətdə qalmışıq,çünki Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri rəhbərliklə
əməkdaşlıqın mümkünlüyü barədə bizim təminatımıza inanmışdılar və indi həmin təminat
təəssüf ki,hələ də yerinə yetirilməmiş halda qaldığından bizim hərəkətlərimizin
səmimiyyəti haqlı olaraq şübhə altına alınır.
Biz hər cür siyasi təkəbbürdən uzağıq və peşəkar siyasətçi roluna namizədlik
iddiasında da deyilik. Lakin ictimai gərginliyin gündən-günə artdığı,Azərbayan xalqının
yenidən dəhşətli sarsıntılar perspektivi qarşısında qaldığı bir şəraitdə qarşılıqla anlaşma və
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milli həmrəylik əldə olunma işinə şəxsi payımızı əlavə etməyi də bizlərdən hər birimiz öz
borcu hesab edir.
Həqiqətən azad və səmərəli seçkilər keçirilməsini təmin etmək vacibdir,bünün üçün
isə seçki kompaniyasının müddəti uzadılmalıdır.
Bütün ictimai qüvvələrə seçkiqabağı mübarizə aparmaq üçün bərabər imkanlar
yaradılmalıdır.
İndiki hakim Kommunist Partiyası bu bərabərliyin təmin edilməsi üçün xüsusi
məsuliyyət daşıyır.Yaxın keçmişin kədərli dərsləri də bu gün həddindən çox şeyin sınaq
tərəzisinə qoyulduğuna dəlalət edir.
Hörmətlə
Anar
SSRİ XALQ deputatı
1990
1988-ci il noyabrın 30-da Bakıda,Filarmoniyada Türk dövlətləri Mədəniyyət
nazirlərinin toplantısı olmuşdur.Görüşü giriş sözüylə respublikamızın Mədəniyyət naziri
Polad Bülbüloğlu açmışdır.Toplantı iştirakçılarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Əbülfəz Elçibəy salamlamışdır.Yazıçılar Birliyinin sədri Anar toplantı iştirakçılarına
müraciətlə çıxış etmişdir:
Hörmətli cənablar!
Türk dövlətləri Mədəniyyət nazirlərinin Bakıdakı toplantısını Azərbvaycan Yazıçılar
Birliyi adından salamlayıram.Bu toplantının türk xalqlarının mədəni həyatında mühüm
hadisə olacağına inanıram.Sizə bildirmək istəyirəm ki,bu ilin oktyabr ayında Ankarada türk
dünyası yazıçılarının ilk qurultayı çağrılmışdı və bu qurultayda Türk dünyası Yazıçılar
Birliyinin yaraldılması haqqında qərar qəbul edildi.Qəbul olunmuş qətnamədə türk
xalqlarının mədəni,elmi və təhsil sahəsində əlaqələrini tənzim edərək bir YUNESKO tipli
təşkilatın TURESKO-nun, habelə «Kuryer YUNESKO» tipli ümumtürk dərgisinin
yaradılmasının zərurəti haqqında da maddə var. Bu məqsədlə yazıçıların öz hökumətlərinə
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müraciət etmələri tövsiyə olunur. Fürsətdən istifadə edib Sizə - türk dövlətlərinin
Mədəniyyət nazirlərinə müraciət edir və TURESKO-nun, habelə onun «İpək yolu»
jurnalının ən yaxın zamanlarda yaradıldması üçün təşəbbüs göstrəmənizi rica
edirəm.Aydındır ki,son dərəcə vacib olan belə bir təşkilat dövlətlərin iştirakı və vəsaiti
olmadan yaradıla bilməz. Bu təşkilatın intellektual potensialını təmini etmək üçün
Yazıçılar Birlikləri və başqa yaradıcılıq təşkilatlarımızın hər bir imkanı var. Dövlətlərin,
hökumətlərin

və

ilk

növbədə,

Mədəniyyət

Nazirliklərinin,

habelə

Yaradıcılıq

təşkilatlarının, Elmlər Akademiyadarı və başqa elmi idarələrin, ayrı-ayrı görkəmli
ziyalıların birgə səyiylə yarana biləcək belə bir qurumun fəaliyyəti müasir dünya
səviyyəsində türk xalqlarının mədəni və mənəvi birliyini təmin və inkişaf etdirəcək tarixi
addım olardı.Bu məsələnin diqqətinizdən yayınmayacağına ümid edir və Sizə
çalışmalarınızda böyük uğurlar diləyirəm.
(«Ədəbiyyat qəzeti» 4 dekabr 1992)
Anarın şərhi: Türk dünyası yazıçılarının ilk qurultayında da bu məsələni mən
qaldırmışdım və yekun qətnaməsinə saldırmışdım. Bundan əvvəl Bakıda Türkiyənin
prezidenti Turqut Ozalla görüşdə çıxış edərkən

də, Türkiyənin başqa səlahiyyətli

rəsmilərlə, o sıradan dönəmin bütün Kültür Bakanlarıyla(Namik Kamal Zeybək, Fikrət
Sağlar, İstemixan Talay) görüşlərdə də dəfələrlə Türk YUNESKO-sunun yaranmasının
zərurətini əsaslandırmışam…Bu məsələ haqqında,habelə

İstanbulda Azərbaycan

Mədəniyyət Mərkəzinin və Bakıda Türkiyə Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılması, Birlikdə
Bakıla Şəhidlər muzeyi qurulması haqqında Türkiyə Böyük Millət məclisinin Başqanları
Ömər İzgi və Bülənt Ardıncla, Baş Bakanın müavini Dövlət Baxçalıyla Ankarada və
Bakıda görüşlər zamanı hər dəfə müsbət qarşılanan, amma nə yazıq ki,hələ də nəticəsiz
qalan təkliflər irəli sürmüşəm. Yalnız Türk YUNESKO-su haqqında təklifim həyata
keçdi.Bu tipli TÜRKSOY adlı təşkilat yarandı, Polad Bülbüloğlu onun sədri seçildi.
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PREZİDENT HEYDƏR ƏLİYEV CƏNABLARINA
Hörmətli cənab Prezident!
Bu ilin avqust ayında «Manas» dastanın 1000 illik bayramı qırğız torpağında böyük
təntənəylə və əzəmətlə keçirildi.Siz də bu təntənələrdə iştirak və çıxış etdiniz.
Qırxızıstanda söhbət zamanı qeyd olundu ki,Azərbaycan xalqının ən möhtəşəm epik əsəri
«Kitabi Dədə Qornqud» dastanı da belə böyük bir təntənəylə yad edilməyə layiqdir. Bu
barələ müraciət hazırlamağı bizə tapşırdınız. (Sonra müraciətdə «Dədə Qorqud» dastanı
haqqında,onun tarixi əhəmiyyəti və araşdırılması haqqında ətraflı məlumat verilir - red.)
Biz yaxın illərdə - məsələn 1997-1998-ci illərdə «Kitabi Dədəm Qorqud»un ən azı
1300 illiyini qeyd edə bilərik.Bu rəqəm dastanın mətnində Dədə Qorqudun həzrət
Məhəmmədin müasiri olması haqqında məlumata əsaslanır. «Kitabi Dədə Qorqud»
təntənələrinə hazırlaşarkən «Manas» bayramının faydalı təcrubəsiendən istifadə etmək
olar. Qırğızlar bu bayrama azı üç il bundan qabaq hazırlaşmağa başlamışlar. «Manas»
Fondu» yaratmış, beynəlxalq təşkilatları (BMT,YUNESKO və b.) bu işə cəlb etmiş,
yığılan məbləği devriyəyə buraxmış,beynəlxalq lotoreyalar və s.vasitələrlə çoxaltmış və
yubileyi yüksək səviyyədə keçirmişlər. «Manas»ın müxtəlif dillərə tərcümələri,onun
haqqında tətqiqatar, «Manas ensiklopediyası», minlərlə adamın,atlının iştirak etdiyi Talas
mərasim-tamaşası,sərgilər,kino-festivallar,teatr quruluşları, konsertər, müxtəlif səpgili
suvenirlər bu qəbildəndir. Belə bir işi «Kitabi Dədəm Qorqud» üçün və deməli Azərbaycan
xalqı üçün etməyə hər cür potensial imkanımız var. Amma təntənələri hətta iki-üç il sonra
etsək belə işə indi başlamaq və təşkilat komitəsi yaratmaq məqsədə uyğun olardı.
Dərin hörmətlə
Anar
Azəbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
7 sentyabr 1995
PREZİDENT HEYDƏR ƏLİYEV CƏNABLARINA
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Möhtərəm Prezident!
Azərbaycan tarixinə,onun mənəvi və mədəni irsinə göstərdiyiniz diqqət və qayğı
xalqımız tərəfindən böyük razılıq və minnətdarlıqla qarşılanır.Son vaxtlar «Dədə Qorqud»
dastanının 1300 illiyi ilə əlaqədar verdiyiniz fərman və keçirilən tədbirlər buna parlaq
misaldır.
Müraciətimizin məqsədi Sizə Azərbaycan dövlətçilik tarixində mühüm bir hadisəni
xatırlatmaqdır.2001-ci ildə xalqımızın böyük oğlu Şah İsmayıl Xətainin qurduğu Səfəvilər
dövlətinin 500 illiyi tamam olur.
(Müracətdə sonra Səfəvi dövlətinn tarixindən və əhəmiyyətindən geniş məlumat
verilir)
Şübhəsiz ki,başqa ölkələrdə və xüsusilə,İranda da Səfəvilər dövlətinin 500 illiyi
təntənəli qeyd ediləcək.Bu əlamətdar hadisə xalqımızın tarixi ilə bilavasitə bağlı olduğu
üçün onun təntənəli şəkildə və beynəlxalq miqyasda qeyd edilməsi haqqında fərman
vermənizi Sizdən xahiş edirik.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Prezidenti
Fərəməz Maqsudov,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
Anar
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTI HEYDƏR ƏLİYEV
CƏNABLARINA
Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycana rəhbərlik etdiyiniz bütün müddət ərzində başqa tarixi və xeyirxah
işlərinizlə bərabər həmişə mədəniyyətimizin inkişayına da xüsusi diqqət göstərmisiniz.Biz
bunu dəfələrlə qeyd etmişik,sizə dərin təşəkkürlərimizi və minnətdarlığımızı bildirmişik.
Yazıçılar Birliyinin bir sıra problemləri var ki,bu barədə yenə də Sizə müraciət
etməyə qərar verdik.Bunlar Birliyimizin qarşısında duran bu ciddi məsələləri yalnız Sizin
yardımınızla həll etmək olar.
BİRİNCİ və ən ağrılı problemimiz yazıçıların mənzil məsələsidir. Biz yaxşı başa
düşürük ki, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq indi Dövlətin yazıçıları mənzillə təmin etmək
imkanları məhduddur. Bununla belə bu məsələnin müəyyən həlli mümkündür. Vaxtilə
yazıçıların öz ədəbi fondlarının hesabına tikdirdikləri binada(keçmiş Vaqif,indi
H.Seyidbəyli küçəsi 30) ordan köçmüş üç yazıçının mənzili qeyri-yaşayış obyektləri kimi
istifadə olunur.Bunun əvəzində Bakı İcraiyyə Hakimiyyəti Yazıçılar Birliyinə üç mənzil
ayırsa ən çox ehtiyacı olan üç yazıçını mənzillə təmin edə bilərdik.Bu üç üzvümüzdən
başqa Yazıçılar Birliyinin mənzil siyahisində daha on beş ailə var. Əgər şəhərin münasib
yerində Yazıçılar Birliyinə 600 kvadrat metr sahə ayrılsa, Şirkətlərdən biri tikiləcək
binanın yarısını götürmək şərtilə Yazıçılar Birliyinə onun ehtiyaclarını ödəyəcək qədər
mənzili olan bir ev tikməyi boynuna götürür.Bu məsələdə yardım etmənizi, - yəni şəhərin
müəyyən yerində Yazıçılar Birliyinə sahə ayrılması haqqında göstəriş vermənizi xahiş
edirik.
İKİNCİ varib problemimiz Şüvəlandakı Yaradıcılıq evimizlə bağlıdır. Vaxtilə bu ev
Sizin fəal yardımınızla tikilmişdi və yazıçılar burdan səmərəli istifadə edirdilər. Lakin on
ilə yaxındır ki,bu imkandan məhrumuq. Burada bizim öz təşəbbüsümüzlə 100-ə qədər
qaçqın yerləşdirmişik. Yurdlarından-yuvalarından didirgin düşmüş insanlara imkanımız
daxilində yaşayış yeri verməyə bilməzdik. Amma sovet vaxtında olduğu kimi SSRİ-nin
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müxtəlif yerlərindəki Yaradıcılıq evlərindən istifadə edə bilməyən və əksəriyyətinin bağ
evi olmayan yazıçılarımız üçün də Şüvəlan yaradıcılıq evindən məhrum olmaq ciddi
problem yaradır. Digər tərəfdən mütəxəssislərin rəyinə görə bina hazırda qəza
vəziyyətindədir. Bu yüz nəfər qaçqını başqa yerdə yerləşdirmək olsaydı,biz yenə də
şirkətlərin köməyiylə Şüvəlan Yaradıcılıq evimizi bərpa edib yazıçılarımızın istifadəsinə
verə bilərdik.
ÜÇÜNCÜ ciddi problemimiz kitab nəşri problemidir.Ədəbi jurnallarımız və
qəzetimiz Sizin köməyinizlə büdcəyə salınından sonra yazıçılarımızın çap olunmaq imkanı
xeyli artıb.Amma kitab nəşri,təəssüf ki,yenə də bazar iqtisadiyyətinin estetik dəyərlərdən
uzaq olan qanunlarına görə qurulur,yəni kimin pulu varsa --ədəbiyyata dəxli oldu-olmadı kitabını çap etdirir,həqiqi istedadı olan yazıçılarımızın isə uzun illərdir kitabları
çıxmır.Latın əlifbasına keçməyimizlə əlaqədar olaraq məktəblərdə bu əlifbayla tədris
kitablarından başqa latın hərfləriylə oxuyacaqları kitablar,o cümlədən klasiklərimizin
əsərləri yoxdur.Yazıçılar Birliyində öz daxili imkanılarımızın hesabına nəşriyyat
yaratmışıq.Bu nəşriyyat ilk növbədə vacib olan klassik və müasir ədəbiyyatı latın
qrafikasıyla çapa hazırlaya bilər.Lakin bu kitabların işıq üzü görməsi üçün öz mətbəəmiz
olmalıdır ki,belə bir mətbəənin avadanlığını almağa imkanımız yoxdur. Sizdən xahiş edirik
ki,ya müasir tipli mətbəə avadanlığı almağa vəsait ayrılmasına, ya da belə bir mətbəənin
Yazıçılar Birliyinə verilməsinə yardım göstərəsiniz. Mötəbər mütəxəssislərdən ibarət bir
komissiya yaradaraq onun rəyi əsasınla Dövlət sifarişi kimi kitabların nəşrinə də yardımçı
olmanızı xahiş edirik.
Hörmətli

Prezidentimiz!

Həmişəki

kimi

qayğınızı

ədəbiyyatımızdan

əsirgəməyəcəyinizə inanır və qabaqcadan Sizə təşəkkür edirik.
Hörmətlə
Anar
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinini sədri
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ BAKIDAKI FÖVQULADƏ VƏ
SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ CƏNAB ƏHMƏD QƏZAİYƏ
Hörmətli cənab səfir!
Mətbuatdan aldığımız məlumata görə Təbrizin məşhur tarixi və memarlıq abidəsi
olan Ərk qalasını sökmək,yerində meydan salmaq fikri var.Bu məlumat həqiqətə
uyğundursa həmin məsələ bizi son dərəcədə narahat etməyə bilməz.Bu mövzu rəhbərlik
etdiyimiz komissiyalarda müzakirə olunmuşdur və məktubumuzda hər iki komissiyanın
üzvlərinin yekdil rəyini ifadə edirik.Ərk qalası xalqımızın qədim və möhtəşəm tariximemarlıq abidəsi olmaqla bərabər Şah reciminə qarşı mübarizənin rəmzidir.Belə bir
əzəmətli qalanın dağıdılması Şərq və dünya memarlıq tarixində əvəzsiz itkiyə səbəb
olardı.Bu məsəylə əlaqədar nigarançılığımızı İran İslam Respublikasının Milli Məclisinə
və İran Hökumətinə çatdırmağınızı rica edirik və inanmaq istəyiri ki,bu bağışlanmaz tarixi
səhvə yol verilməyəcəkdir.
Hörmətlə,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Beynəlxalq münasiblətlər və
parlamentlərarası əlaqələr daimi komissiyasının sədri
Səməd Seyidov
Mədəniyyət məsələləri üzrə daimi Komissiyanın sədri
Anar Rzayev
12 dekabr 2000
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BAKI ŞƏHƏRİ XALQ DEPUTATLARI SOVETİNİN SƏDRİ RÜFƏT
AĞAYEV YOLDAŞA
BAKI ŞƏHƏRİ XALQ DEPUTATLARI SOVETİ İCRAİYYƏ
KOMİTƏSİNİN SƏDRİ SƏNAN ƏLİZADƏ YOLDAŞA
Hörmətli Rüfət müəllim!
Hörmətli Sənan müəllim!
Xalqımızın görkəmli ictimai və siyasi xadimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 191820-ci illərdə Bakıda Nizami küçəsi 59-da yaşadığı mənzili bərbad vəziyyətdədir.Bu
mənzilin təcili təmir olunması,oranın M.Ə.Rəsulzadə və onun məsləkdaşlarının,eləcə də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün əsərləri və esksponatları toplandığı elmi
mərkəzə çevrilməsi məqsədəuyğun olardı.
Eyni zamanda nəzərinzə çatdırmaq istəyirəm ki, M.Ə.Rəsulzadənin yeganə sağ
qalmış yadigarı Azər Rəsulzadə xeyli vaxtdır ki,Bakıya gəlmiş,çox təəssüf ki,maddi və
məişət çətinliklərinə düçar olmuşdur.Bu məsələyə də diqqət yetirmənizi təvəqqə edirik.
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Prezidenti
Eldar Salayev
Yazıçılar Birliyinin Birinci katibi
Anar.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
İLHAM ƏLİYEVƏ
Hörmətlt cənab Prezident!
Bu il dekabrın 12-də görkəmli Azərbaycan şairi Ramiz Rövşənin 60 yaşı tamam
olur. Ramiz Rövşən bu gün həyatda olan ən istedadlı şairlərimidəndir,cəmiyyətdə, o
cümlədən ədəbi ictimaiyyət arasında böyük hörmət sahibidir. Heç bir partityaya daxil
olmayan R.Rövşən müstəqil düşüncəli sənətkardır. Oli bilsin ki, müəyyən məsələlərdə
onun fikirləri bəzi müxalifət qüvvələrinin mövqeləri ilə üst-üstə düşür, amma daha çox
müxalifət onun adından və nüfuzundan istifadə etməyə çalışır. Ramiz Rövşənin həqiqi
mövqeyi dövlətçilik, müstəqillik, vətənpərvərlik,demokartik inkişaf mövqeyidir.Ən
mühümü isə odur ki,o, çağdaş ədəbiyyatımızın əsas yaradıcılarından biridir,yeni ədəbi
nəsillərə güclü təsir göstərən,çoxlu oxuccusu olan şairdir.Sizinlə söhbətdə Ramiz Rövşənə
Xalq şairi adı verilməsini xahiş etmişdim və sizin razılığnızı alandan sonra bu barələ
təqdimat yazmışdım.İndi şairin 60 illiyi ərəfəsində bu xahişimi bir daha təkrar edirəm.
Ramiz Rövşənə layiq olduğu bu yüksək adın verilməsi cəmiyyətdə vətəndaş
həmrəyliyinin,sənətkarlara ilk növbədə sənətdəki çəkisinə görə qiymət verilməsinin ən
bariz örnəyi olardı və bu barədə hər cür qərəzli möhtəkirliyə tutarlı cavab kimi qəbul
edilərdi.Xatırladıram ki,vaxtilə mən unudulmaz öndərimiz Heydər Əliyevdən Ramiz
Rövşənə mənzil verilməsini xahiş etmişdim və o,şairə ev vermişdi.
Hörmətlə,
ANAR
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sədri
1 dekabr 2006
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti

Mahmud Kərimova

ünvanlanmış məktubda 2006-cı ildə «Molla Nəsrəddin» və «Fyüzat» curnallarının 100
illikləriylə bağlı tədbirlər haqqında təkliflər irəli sürülür
Hörmətli Mahmud müəllim!
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Yaxşı olardı ki,Naxçıvan şəhərində heykəltəraş Mirəli Mirqasımov tərərəfindən
yaradılmış Mirzə Gəlil heykəlinin sürəti Bakıda da ucaldılsın.
Qulam Məmmədlinin M.C.Məmmədquluzadəyə həsr olunmuş «Salnamə»si latın
qrafikasıyla nəşr edilsin.
«Molla Nəsrəddin» jurnalını yaradanlardan biri,Mirzə Cəlilin silahdaşı,görkəmli
publisist Ömər Faiq Nemanzadənin məqalələr toplusu latın qrafikasıyla nəşr olunsun.
Məlumdur ki,bu il Azərbaycan mədəniyyəti, mətbuatı, ictimai fikrində mühüm
yer tutan başqa bir curnalın - «Fyüzat» jurnalının da 100 illiyi tamam olur.Burada dərc
edilmiş ən mühüm məqalələrin və «Fyüzat»ın redaktoru Əlibəy Hüseynzadənin əsərlərinin
latın qrafikasıyla nəşri müasir oxuculara gərəkli töhvə olardı.
Hörmətlə
Anar
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova ünvanlanmıqş məktubda UNESKO-nun
2008-ci ildə keçiriləcək

yubiley tədbirləri sırasına Üzeyir Hacıbəylinin

«Leyli və

Məcnun» operasının 100 illiyini salmaq təklif olunur.
ADSP (Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyası) sədri Mahmud Məmmədova
Hörmətli

Mahmud

müəllim!Son

zamanlar

qəzetlərimizi

müntəzəm

izləyə

bilmədiyimə görə Sizin mənə ünvanladığınız və «Günay» qəzetində dərc olunmuş (30
oktyabr -5 noyabr) açıq məktubunuzla yalnız iki gün bundan qağaq tanış ola
bildim.Məktubunuzda qaldırdığınız ciddi məsələləri - dilimizin bu günkü taleyiylə,
gələcəyiylə bağlı nigarançılığınızı tamamilə anlayır və bu qayğılarınızı bölüşürəm.Bəzi
özəl radioların guya ki,azərbaycanca verilişlərini dinlədikdə bu dilin hansı dil olduğunu
müəyyənləşdirmək belə çətin olur.Sözlər,kəlmələr Azəbaycan türkcəsindədir(o da hamısı
yox,bir qismi) amma cümlə,deyiliş tərzi,ifadə,intonasiya dilimizə tamamilə yabançıdır.
Başqa dillərdən hərfi və mənasız tərcümələr nəinki dilimizə,adicə məntiqə də uyğun
gəlmir. «Susuzluğuna güvən» nə deməkdir? Mən ki,başa düşmürəm,bəlkə başa düşən
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tapıla !Yaxud «misilsiz toz» olurmu? Hərfi də yox,kor-koranə tərcümənin məhsulu olan bu
sayaq ifadələrin nəinki hər gün,hətta hər saatda bir televiziya ekranlarında,radio efirdə
səslənməsi tək dilimizi deyil,təfəkkür,düşüncə tərzimizi də şikəst edə bilər. Dilimizin
bugünkü

problemləri

barədə

mən

də,başqa

yazıçılarımız

da

dəfələrlə

çıxış

etmişik,yazmışıq. İki il bundan qabaq Yazıçılar Birliyində dilimizin yabançı təsirlərdən
qorunması haqqında xüsusi toplantı keçirdik və bu toplantıda məruzə edən hörmətli dilçi
alim Tofiq Hacıyevdən həmin məsələlər barədə Azəbaycan Yazıçılarının X qurutayında da
danışmasını xahiş etdik.Tofiq müəllim bu barədə Qurultayda ətraflı çıxış etdi.Görünür
dilimizə kənardan gələn hər hansı təhlükələrin qarşısını müəyyən qanunlar vasitəsiylə də
alınmalıdır.Məhz bu məqsədlə Milli Məclisin sədrlik etdiyim Mədəniyyət komissiyasında
dilimizin qorunması haqqında Qanun layihəsi hazırlanır,2000-ci ilin yaz sessiyasında
Məclisin müzakirəsinə təqdim edəcəyimiz bu qanunun hazırlanması və müzakirəsinə keniş
ictimaiyyətin nümayəndələrini cəlb etmək fikrindəyik.

Hörmətli Mahmud müəllim! Sizi

də bu müzakirələrdə iştirak eləməyə dəvət edirik.
Hörmətlə Anar
17 noyabr 1999

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN BƏYANATI
İraqda gedən müharibə əsnasında dinc əhali arasında itkilərin olması,mədəniyyət
abidələrinin dağıdılması bütün dünya ictimaiyyəti kimi bizi də çox həyəcanlandırır.
Müharibə bitəndən sonra gələcək İraqın taleyi ilə bağlı bir məsələ də bizi narahat edir.
Məlum olduğu kimi,əsrlər boyu İraqın şimalında - Kərkuk, Ərbil,Mosul dolaylarınında dili
dilimizdən, dini dinimizdən, folkloru,xalq şeiri,xoyratları bayatılıramızla, dastanlarımızla
ekiz olan bir xalq -- özlərini türkman adlandıran İraq türkləri yaşayır. XU1 əsrin dahi
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli məhz bu mühitdə yetişmiş,yaşayıb yarat-mışdı.XX
əsrrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan və İraq türkmanları arasında mədəni və ədəbi
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əlaqələr yenidən bərpa olumuş,ardıcıl şəkildə inkişaf etmədədir.Sayı 3 milyondan artıq
olan İraq türklərinin (türkmanlarının) aqibəti,onların hər hansı təzyiqlərə, təqiblərə məruz
qalması bizi təlaşlandırmaya bilməz. Azərbaycan yazıçıları adından demokratiya,insan
hüquqları prinsiplərini bəyan edən ABŞ dövlətinə müraciət edərək ərazi bütövlüyü
saxalanacaq gələccək İraqda soydaşlarımızın - turkmanların qorunması,hüquqlarının tam
təmin olunması haqqında verdiklərm təminatları həyata keçirməyə çağırırıq. Bu bəyanat
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinə təqdim olunacaqdır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi adından
Birliyin sədri Anar
8 aprel 2003
Bu bəyanat «Azəbaycan» (10 aprel 2003), «Zaman»(12-14 aprel,2003). «Yeni
Azərbaycan» (10 aprel 2003) qəzetlərində dərc olunub və Anar tərəfindən şəxsən ABŞ-ın
Azərbaycandakı səfirinə təqdim edilib.
AZƏRBAYCAN YAŞIÇILAR BİRLİYİNİN BƏYANATI
Fransa Parlametinin bədnam erməni soyqırımı haqqında qəbul etdiyi qərarı nifrət və
qəzəb hissiylə qarşıladıq. Bu qərar demokratiyanın təməl prinspirlərinə,insanların fərqli
düşüncə haqqına,söz və fikir azadlığına kökündən zidd olan bir qərardır.Fransa və türk
xalqları arasında dostluq münasibətləri-nə ciddi zərbədir. Bu qərar fransız parlamentarizm
tarixinə qara bir ləkə kimi düşəcəkdir. Ymid edirik ki, Konstitusiya hüquq-larından
yararlanan Fransa Prezidenti bu biabırçı qərarı təsdiq etməyəcəkdir.
Azərbaycan Yaşıçılar Birliyi
2 oktyabr 2006
«Ədəbiyyat qəzeti» 20 oktyabr 2006
Azərbaycan yazıçıları son vaxtlar Çinin Sincan-Uyqur Muxtar Vilayətində baş verən
qanlı hadisələrdən narahatlıq keçirirlər.Bu ərazidə əsrlər boyu yaşayan uyqurlar da çinlilər
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kimi qədim mədəniyyətə malik xalqdır. Zaman-zaman uyqurlar və çinlilər arasında
münasibətlərin gərginləşməsini istəyən qüvvələr bu iki xalqı bir-birinə qarşı qoymağa
çalışmışlar.Bugünlərdə Sincan Uyqur Vilayətində baş verən,yüzlərlə insanın ölümünə
səbəb olan qanlı hadisələr bizi sarsıtmışdır.Əsrlər boyu bu ərazidə iç-içə yaşayan xalqların
bir-birinə qarşı faciəli hadisələrlə nəticələnəmiş münaqişəsindən təəssüfləndiyimizi
bildiririk.
Biz Çinin dövlət strukturlarının və hökumətinin bu gərgin məqamlarda məsuliyyətli
və təmkinli addımlar atacağına inanırıq.Əminik ki, Çin hökuməti münaqişənin tezliklə
normal müstəviyə qayıtması üçün sivil tədbirlər görəcək, zorakıldığa səbəb olacaq
hadisələrin daha da gərginləşməsinin qarşısını alacaq.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
10 iyul 2009
«525-ci qəzet» 11 iyul 2009
İstanbul. «Cümhuriyyət» qəzetinə
Orxan Pamukun Nobel ödülü almasına sevindik.Onun sözdə soyqırımı haqqında
söylədiklərinə üzülsək də,ilk dəfə bir türk yazarının dünyanın ən uca ədəbi ödülünü
qazanması dolayısıyla qürur duyuruq. Orxan Pamuku təbrik edirik.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
«Ədəbiyyat qəzeti» 20 oktyabr 2006

508

TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN BAŞ BAKANI
RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANA
Sayın Baş bakan!XX yüzilin böyük şairlərindən olan Nazım Hikmətə Türkiyə
vətəndaşlığının qaytarılmiası haqqın və ədalətin zəfəridir. Nazım Hikmətin «Günəşi
içənlərin türküsü» adlı ilk kitabı Azərbaycanda basıl-mışdır və ədəbiyyatımıza böyük təsir
göstərmişdir. Biz Nazımı qardaş Tükiyənin və Azərbaycnın böyük şairi sayırıq. Sovet
dönəmində Azərbaycan xalqı və başqa türk xalqları üçün Nazım Hikmət Türkiyənin.
türklüyün, qardaşlığımızın rəmzi idi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi olaraq Nazımə Türkiyə
vətəndaşlığının qaytarılması haqqında məmləkətinizin ən ali məqamlarına dəfələrlə
müraciət etmiş,bəyanatlar vermişik.
Canından artıq sevdiyi,həsrətini çəkdiyi vətənində Nazımə qanuni və təbii haqqının
verilməsi bütün dünya nazimsevərlərini sevindirəcəkdir. Bu ədalətli qərarı verdiyinizə görə
şəxsən Sizə və başçılıq etdiyiniz hökumət üzvlərinə səmimi təşəkkürlərimizi bildiririk.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi adıdan
Birliyin sədri Anar
9 yanvar 2009.
«Ədəbiyyat qəzeti» 16 yanvar 2009
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HƏYATA KEÇMİŞ VƏ KEÇMƏMİŞ TƏKLİFLƏR
Bizim bəzi rejissorlarımız yaxşı ədəbi ssenarilərin qıtlığından gileylənərkən zəngin
ədəbi irsimizi unudurlar,çünki çoxlarının bu irsdən xəbəri yoxdur.Əgər bu irsə bələd
olsaydılar, tariximizdə də,klassik ədəbiyyatımızda və folklorumuzda da kifayət qədər
maraqlı mövzular tapa bilərdilər.Şanlı keçmişimizi canlandıran filmlər,məsələn Babək
üsyanı haqqında, şəhid-şair Nəsiminin faciəsi haqqında filmlər çəkilə bilməzdimi? Məgər
xadqımızın əzəmətli «Kitabi Dədə Qorqud» dastanı ekrançün zəngin material vermirmi?
Qaçaq Nəbi haqqında,gənclərdə də maraq oyadacaq

film çəkmək olardı. Nizami

«Xəmsə»sinin kinematorqrafik Beşliyi yaradıla bilər.Cəlil Məmmədquluzadə kimi yazıçısı
olan hər hansı bir kinematoqraf onun əsəslərini,xüsusiylə də son dərəcə

görümlü

«Danabaş kəndinin əhvalatları» povestini çoxdan ekranlaşdırardı.Müasir nəsrimizdə
Fərman Kərimzadənin «Axırıncı aşırım» povesti, Salam Qədirzadənin «Xəzan yarpaqları»
hekayəlri əsasında da dəyərli fimlər çəkmək mümkündür. Yaxud Sarabskinin «Köhnə
Bakı» kitabı əsasında tarixi-etnoqrafik film yaratmaq olmazmı?
1970
Azərbaycan Kinematqrafçılar İttifaqının Plenumunda məruzəsindən.Bu məruzə
əsasında yazılmış «Okno gkrana» essesi «Molodecğ Azerbaydcana» qəzetində və Anarın
«Çutğ blice k zvezdam» kitabında nəşr olunub.
Anarın şərhi. 1970-ci ilin əvvəllərində bu məruzədə təklif etdiyim mövzuların demək
olar ki, hamısı sonralar ekran həyatı qazandı, Babək, Nəsimi, Qaçax Nəbi haqqında
filmlər çəkildi, Fərman Kərimzadənin «Axırıncı aşırım» povesti(«Qarlı aşırım»adıyla),
Salam Qədirzadənin «Xəzan yarpaqları» hekayəsi ekranlaşdırıldı. Mənim ssenarim
əsasında rejissor Tofiq Tağızadə iki seriyalı «Dədə Qorqud» filmini,mən özüm isə Cəlil
Məmmədquluzadənin «Danabaş kəndinin əhvalatları» və başqa əsərləri əsasında iki
seriyalı «Qəm pəncərəsi» filmini çəkdim.
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1972-ci ilin mart ayında Azərbaycan Komsomolunun XXU111 Qurultayındla çıxış
edən Anar Bakıda Gənc tamaşaçılar teatrından başqa daha bir

Gənclik

teatrının

yaradılmasının vacibliyini əsaslandırır və belə bir teatrın yaradılmasını təklif edir.
« Azərbaycan gəncləri» və «Molodec Azerbaydcana» qəzetləri
16 mart 1972
P.S.Bu gün Bakıda belə bir teatr fəaliyyət göstərir.
«Bir təklifimi də bildirmək istərdim.Vaxtilə Hüseyn Cavidin cavan yaşlarında
dunyadan getmiş bəstəkar övladı haqqında «Böyük sənətkarın sənətkar oğlu» adlı məqalə
yazmışdım. Ərtoğrul Naxçıvanda keçinib,burada da dəfn edilmişdir.Təklifim onlan
ibarətdir ki,Ərtoğrulun cənazə qalıqları da atasının türbəsi yanına keçirilsin,burada
basdırılsın,faciəvi həyat keşməkeşləriy1ə bir-birindən ayrı düşmüş ata və oğul ölümsüzlük
mənzilində ədəbi qovuşsunlar.
«Naxçıvan naxışları» məqləsindən
oktyabr-dekabr 1982.
«Azərbaycan» jurnalında,sonra Anarın «Dünya bir pəncərədir» kitabında dərc
olunmuşdur.
(Hüseyn Cavidin məqbərəsində indi həyat yoldaşı Mişkinaz xanım,oğlu
Ərtoğrul,qızı Turan xanım yanaşı dəfn olunmuşlar -red.)
«Dahi Nizami Gəncədə,indiki Kirovabad şəhərində doğulub.Kirov böyük dövlət
xadimidir.Onun adına bağlar,parklar,institutlar var,xatirəsi dəfələrlə əbədiləşdirilib. Məncə
Gəncənin adının qaytarılması heç bir anlaşılmazlıq doğurmamalıdır.
M.Əzizbəyovun adına da zavod, küçə, park, institut var. Akademik dram teatrı (o
vaxt M.Əzizbəyov adına idi - red.) Mirzə Fətəli Axundovun,Opera və balet teatrı Üzeyir
Hacıbəyovun adını daşısa daha məqsədəuyğun olar.Mərkəzi Komitə katibinin müşavirədə
iştirakından istifadə edib bir məsələni də nəzərə çatdırmaq istəyirəm.Cıdır düzü bizim
tarixi keçmişimizlə bağlı müqəddəs yerlərdən biridir.Onun sanatoriyaya çevrilməsinə heç
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cür imkan vermək olmaz.Şuşada sanatoriya açmağa yer yoxdur bəyəm?Gərək hökman
Cıdır

düzündə

olsun?CCıdır

düzü

təbii,həm də

tarixi

obyekt

kimi

qorunub

saxlanmalıdır.Gələcək nəsillər üçün.
Bir məsələ də bizi narahat edir:Cəlil Məmmədquluzadənin məzarı.Gəlin elə edək
ki,bü məzara səcdəyə gələndə xəcalət çəkməyək.
Azərbaycan KP MK-da teatr mövsümünün başlanması ilə əlaqədər
keçirilən müşavirədə Anarın çıxışından.
«Teatr: yenidənqurma dövrü».
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti 19 sentyabr 1986
1994-cü ildə Füzüli yubileyi ilə əlaqədar olaraq Komissiyanın iclasında Anar
Respublika sarayına Füzulinin adının verilməsini təklif etdi.
«Ədəbiyyat qəzeti» 26 avqust 1994
(Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin vəfatından sonra vaxtilə onun təşəbbüsylə tikilmiş
bu saraya onun adı verildi - red.)
Cəlil Məmmədquluzadənin 125 illiyinin qeyd olunmasıyla əlaqədar yuvbiley
Komissiyanın iclasında Anar yaşıçının Bakıda heykəlinin ucaldılmasını təklif etdi.
«Azərbaycan» qəzeti 2 mart 1994
«Kitabi Dədə Qorqud» Azərbaycan xalqına mənsub olmaqla bərabər bütün başqa
türkdilli xalqların iftixar etdiyi və ədəbi qaynaqlarını əlaqələndirdiyi ucsuz-buyaqsız bir
dünyadır.Moskva,Sankt-Peterburq,Orta

Asiya

mütəxəssislərini

cəlb

etməklə

və

respublikamızın müxtəlif elm ocaqlarında çalışan qorqudşünasları toplamaqla Bakıda
sanballı bir «Dədə Qorqul» ensklopediyasını yaratmaq böyük hünər olardı. «Kitabi Dədə
Qorqud» və əlaqədar mətnlərin əsasında yaranan kəlmələri,yer,şəxs adlarınıı, məişət, ov,
döyüş, musiqi, sənət, ailə, təbiət terminlərini,tədqiqatçıları və nəşrləri,tarixi sənədləri və
bədii əsərləri,folklor örnəklərini və mifik təsəvvürləri əhatə və izah edə biləcək «Dədə
Qorqud» ensiklopediyası tarix, ədəbiyyat, musiqi,dil tarixi,çoğrafiya, etnoqrafiya və
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folklorun dərindən öyrənilməsi,açılması,mənimsənilməsi üçün əvəzsiz məxəz olardı.Dünya
qorqudşünaslığının bu sahədə təşəbbüsünü gözləmədən ilk addım bizim alimlərimiz
tərəfindən atılmalıdır. «Dədə Qorqud ensiklopediyası» - «Kitabi Dədə Qorqud»un
vətənində --Azərbaycanda yaranmalıdır.
mart-aprel 1985
Esse «Azərbaycan» jurnalında, sonra Anarın «Sizsiz» kitabında dərc edilmişdir.
P.S. İki cildlik «Dədə Qorqud ensiklopediyası» Bakıda nəşr olundu. Redaksiya
şurasının sədri və Ön sözün müəllifi - Anar - tərtibçilər)
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HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN YAZIÇILARININ
GƏNC NƏSLİYLƏ GÖRÜŞÜNDƏN.
(28 oktyabr 1997)
HEYDƏR ƏLİYEV: Bir neçə ildir çox adamlar tərəfindən belə bir fikir irəli
sürülür, mənim də beynimdə fırlanır ki,mənim adımla bağlı bir fond yaradaq.Bu,bir çox
ölkələrdə var.Ümumiyyətlə,belə bir fondl yaratmaq və bu fondun vasitəsilə mədəniyyətə,
ədəbiyyata,bəzi başqa sahələrə kömək,himayə et- mək fikrini,xatirimdədir,İtaliyadan geri
dönərkən təyyarədə biz Anarla danışırdıq. Mən ona dedim ki, mənim çox şeylərə vaxtım
çatır,amma bəzi şeylər var ki, mənim şəxzsi işlərimlə əlaqədardır,ona vaxtım çatmır.
ANAR: Mən Sizə dedim ki,bu,sizə yox,bizə lazımdır.
HEYDƏR ƏLİYEV: Bəli,mən də bilirəm ki,bu. mənə yox,ola bilər,bu mənim
adıma olacaqdır,amma gərək bu fond tutarlı bir fond olsun ki,kömək edə bilsin-bu sizə
lazımdır.Yenə də deyirəm ki,belə bir təklif üç ildir meydana gəlibdir.Bu mənim də
beynimdə fırlanır.Dünən,bu gün ədəbiyyat haqqında düşündükcə mən bir daha bu fikrə
gəlirəm ki,yəqin belə bir fond yaratmaq lazımdır.Mən yəqin ki,yaxın vaxtlarda bu barədə
bir qərar qəbul edəcəyəm.Ola bilər,onun vasitəsiylə də ədəbiyyvatımıza, mədəniyyətimizə
gələcəkdə təsirli yardım etmək olar.Ancaq hələ mən bu gün fikirləşəcəyəm ki,dövlətin
imkanları ilə nə etmək olar.
ANAR: Hörmətli Prezident,bünün üçün şəraitli bir sahə ayrılarsa,bəlkə orada bir şey
tikmək olar.
HEYDƏR ƏLİYEV: Axı kim tiksin? Əlbəttə pul olsa tikmək olar.O qədər tikinti
təşkilatları var ki.Amma iş burasındadıar ki,pul yoxdur. Hər halda mən bu bəradə də
fikirləşərəm ki,görək nə etmək olar.
«Xalq qəzeti» 30 oktyabp 1997
P.S. Bu gün Mehriban xanım Əliyevanın sədrliyiylə Heydər Əliyev fondu səmərəli
fəaliyyət göstərir.
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Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovun sərəncamı ilə MM-in mədəniyyət
məsələləri komissiyasının rəhbəri Anar başda olmaqla parlamentin müvəqqəti komissiyası
yaradılmışdır.Komissiya bir ay müddətində İçərişəhərdə tarixi və mədəniyyət abidələrinin
mühafizəsi sahəsində işin vəziyyətini öyrənməli və Bakı qalasının bundan sonra da öz
simasını saxlamısı üçün təkliflərini verməlidir,müvəqqəti parlament komissiyasının rəyi
baxılmaq üçün icra qurumlarına tədim olunacaqdır.
«İçərişəhəri dağılmaqdan qorumaq üçün»
«Ədəbiyyat qəzeti» 27 mart 1998
Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinirn başçısı R.Allahverdiyev cənablarına
Hörmətli Rəfael müəllim!
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri M.Ələsgərov cənablarının 23 mart
1998-ci il tarixli sərəncamı ilə «İçərişəhər» Dövlət tarixi-memarlıq qoruğunda yaranmış
vəziyyəti öyrənmək məqsədi ilə deputat komissiyası yaradılmışdır.Deputat komissiya-sının
qarşısında duran vəzifələri

yerinə

yetirməsi

üçün

İçəri-şəhərlə

əlaqədar

bütün

sərəncamlarınızın surətini bir həftə müddətində komsssiyaya təqdim etməyinizi xahiş
edirik. Komissiya işini başa çatdırana qədər İçərişəhərdə aparılan tikinti işlərinin
müvəqqəti dayandırılmasına göstəriş verməyinizi də xahiş edirik.
Hörmətlə
Komissiyanın sədri Anar Rzayev
Anarın şərhi: Analoji məzmunda məktublar digər yeddi əlaqədar təşkilata da
göndərilmişdi.Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov cənablarına və Baş prokuror Eldar
Həsənov cənablarına göndərilərn məktublarda isə son beş ildə İçərişəhərdə qanunsuz
tikililərlə

bağlı

cinayət

işi

qalırılıb

qaldırımaması

haqqında

məlumat

istənilmişdi.Komissiya alınan sənədlər əsasında və mütəxəssilərin iştirakıyla hazırdladığı
rəyi Mlli Məclisə təqdim etdi,Milli Məclis İçərişəhərdə qanunsuz tikililərə yol
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verilməməsi,buranın qorunub saxlanması üçün lazımı tədbirlər görülməsi haqqında qanun
qəbul etdi.Təsəsüf ki,bu günə qədər o qanuna lazımınca riayət olunmur.
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BAKININ KÜÇƏ, PARK, PROSPEKT VƏ S.
TOPONİMİKASINA AİD BƏZİ TƏKLİFLƏR
Bakımızda toponimika problemləriylə əlaqədar olaraq ümumi konsepsiyaya böyük
ehtiyac var.Bu konsepsiya müəyyən əsaslar üzərində qurulmalıdır.Bununla bağlı bəzi
konkret təkliflərimi nəzərinizə çatdırıram. Bakıya xas olan köhnə adların müəyyən qismi
bu ya digər şəkildə saxlanmalıdır.Məsələn,İçərişəhər,Dağlı məhəlləsi, Çəmbərəkənd,
Bayıl, Səbayıl, Bibiheybət, Patamdar, Lökbatan, Dərnəgül, Biləcəri, Sulutəpə, Binədi,
Keşlə, Yasamal, Alatava,Sallaqxana,Şıx, Əhmədli, Qara şəhər və s. «Zərgər palan» tipli
spesifik adları da saxlamaq lazımdır. «Dənizkənarı bulvar» ifadəsi rus dilindən hərfi
tərcümə,kalka olduğu üçün bu bulvarı Sahil bulvarı ya Xəzər bulvarı adlandırmaq daha
düzgün olar.Yüxarıda adlarını çəkdiyim köhnə Bakı toponimikasını əks etdirən yerlər
müasir şəhərdə müxtəlif şəkillərdə istifadə oluna bilər: rayon,metro stansiyası, prospekt,
küçə, park, bağ, dükan, kinoteatr,otel və bu kimi.Təzə bazar yaxınlığında Qarışıq mallar
dükanının adı «Gələsən -görəsən»dir.Bu tariximizin şanlı bir səhifəsini yazmış «Gələsəngörəsən» qalasına təhqirdən başqa bir şey deyil. «Gələsən görəsən», «Əlincə», «Niyal»,
«Ərk», «Gülüstan» və başqa qalaların adları dükan adları kimi deyil, daha layiqli şəkildə
məsələn metro stansiyası, park, mehmanxa, əzəmətli tikililər və xatirə kompleksləri
şəklində əbədiləşdirilə bilər.Dükanlara gəldikdə isə,məsələn «Arşın mal alan», «Məşədi
İbad» yaxud «Hacı Qara» dükan adları kimi daha münasibdir. Bakıda beş mərtəbli bina
çoxdur, amma «Beşmərtəbə» deyəndə məhz bir bina nəzərdə tutulur.Bu binanın altında
«Beşmərətbə» kafe-restoranı açmaq olardı.Rarklarımız «Dədə Qorqud», «Koroğlü»,
«Durnalar», «Novruz»,

«Aşıqlar» adları daşısa gözəl olmazmı?Geniş prospektlərimiz

Atabəylər, Səfəvilər, Şirvanşahlar, Şah İsmayıl Xətayi adını daşıya bilər.Buynakski
küçəsinə Şeyx Şamilin adı verilə bilər.Meydanlarımız Oğuz meydanı, Səlcuqlar meydanı,
Qızılbaşlar meydanı, Çaldıran meydanı və s.kimi adlana bilər.Heç bir şey ifadə etməyən
adı rəqəmlərlə bağlı mikrorayonlara məsələn Təbriz, Savalan,yaxud Borçalı, Qarayazı,
Zəngəzur, Göycə, Dərbənd, Kərkük, İqdır sahələri kimi adlar vermək bu adları dükanlara
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ya restoranlara verməkdən qat-qat mənalıdır.Məktəblərimiz məşhur müəllimlərin,maarif
xadimlərinin,xəstəxanalar

həkimlərin,

kitabxanalar

yaşıçıların,

zavod,

fabriklər

mühəndislərin, neftçilərin,sənayə işçilərini adlarını daşısa daha məntiqli olar.Dağüstü deyil
Şəhidlər dağı adlanacaq parkda Kirovun söküşlmüş heykəlinin yerində Bakının rəmzi olan
üç məşəl yandırılsa şəhərə özgə bir yaraşıq verər.
ANAR
12 aprel 1992
(Anarın şərhi:: Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərdiyim və üzvü olduğum Küçələrin
adlarını

tənzimləyən

komissiyasının

iclaslarında

səsləndirdiyim

bu

təkliflərin

bəziləri,məsələn Şeyx Şamil və Şah İsmayıl Xətayi küçələri haqqnıda təklif, həyata keçdi.
Bu səpgidən arzularımın bir çoxunu sonralar «Ağ qoç,qara qoç» utopik nağılımda da
ifadə etmişəm)
Milli

Məclisin

iclasında

Anar

Rzayev

çıxışında

maraqlı

bir

məsələyə

toxundu:Nizaminin məqbərəsi böyük İpək yolunun üstündədir,orada turist təsisatı - otellər,
restoranlar yarada bilərik və Nizamiyə,onun əsərlərinə aid detallarla zənginləşdirərik.
Digər tərəfdən Şeyx Nizami dindar olduğuna görə həmin məqbərəni pir kimi qəbul etmək
lazımdır.
«Azərbaycan» qəzeti 17 mart 1999
«Kitabi Dədə Qorqud»un 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumda
Anar türk xalqları üçün Dədə Qorqud Akademiyası qurulması və ortaq əlifba yaradılması
təklifi ilə çıxış edib.Təklif iştirakçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı və dəstəkləndi.
«Zaman» qəzeti 8-10 aprel 2000
Milli Məclisin mədəniyyət məsələləri daimi komissiyasının sədri,yazıçı Anar gələn
ilin dövlət büdcə layihəsi müzakirə olunarkən bir neçə təkliflə çıxış edib.O,ilk olaraq
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təmsil etliyi Göyçay rayonunun əsas problemlərindən birini qabardıb.Onun sözlərinə
görə,Göyçay çayının daşması rayona böyük ziyan vurur.Komissiya sədri deyib ki, çayın
məcrasının vəziyyəti hər an ətrafdakı həyatyanı sahələr üçün təhlükə törədir.Anar
məsələylə bağlı baş nazirin yanında olduğunu söyləyib.Baş nazir bildirib ki,büdcə
layihəsində bənd çəkilməsi ilə bağlı məsələ nəzərdə tutulacaq. «İndi mən bilmirəm büdcə
layihəsində buna nə qədər yer ayrılırıb.Bu çox vacib məsələdir.Qarşısı alınmasa,faciə ilə
nəticələnə bilər.Bundan başqa Komissiya sədri daha üç təkliflə çıxış edib.Onun
bildirdiyinə görə məktəblər latın qrafikasına keçsələr də yeni dərsliklər çap olunsa
da,həmin əlifba ilə klassiklərin əsərlərinin dərc olunmasına ehtiyac var.Anar qeyd edib
ki,hər il 10 klassikin əsərini çap etmək üçün elə də böyük vəsait lazım deyil.Və bunu büdcə
layihəsində nəzərdə tutmaq mümkündür.Prezidentin və Milli Məclisin qayğısı sayəsində
Yazıçılar Birliyinin mətbuat orqanları dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyini bildirən Anar
Birliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Tərcümə Mərkəzinin də eyni qayğıya möhtac
olduğunu söyləyib. Komissiya sədri Tərcümə Mərkəzinin çox vacib işlə məşğul olduğunu,
ingilis, fransız, alman, fars,ərəb, dillərindən azərbaycancaya əsərlər çevirdiyini xatırladaraq
büdcədən malliyələşmədiyi üçün mərkəşin böyük çətindliklərlə üzləşdiyini dilə
gətirib.Anar sənət işçilərindən vergi tutulmasını 13 faizə endirilməsini təklif edib.
Milli Məclisin işində iştirak edən baş nazirin müavini Abbas Abbasov Göyçay çayı
ilə bağlı məsələnin 2001-ci ilin proqramında nəzərdə tutulacağını deyib.Maliyyə naziri
Əvəz Ələkbərov isə Tərcümə Mərkəzi ilə bağlı məsələyə münasibət bildirərkən
«araşdırarıq,görərik, imkan nədir» deyib.
«524-ci qəzet» 25 oktyabr 2000
Anarın şərhi: Göyçay çayına bənd çəkilməsi və Tərcümə Mərkəzinin büdcəyə
götürülməsi məsələləri müsbət həll olundu,kitabların latın qrafikasıyla nəşri məsələsi də
daha bir neçə dəfə qaldırıldıqdan sonra nəyahət öz həllini tapdı.
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ŞƏHİDLƏR MUZEYİ YARADILACAQ
Milli Məclisin dünənki toplantısında Anar təklif etdi ki,Kirovun əvvəllər heykəli
yerləşən ərazinin aşağısındakı bir zamanlar yerləşən «Drujba» restoranı Şəhidlər muzeyinə
çevrilsin.
Spiker Murtuz Ələsgərov Anardan sitat gətirdi: «Anar müəllim deyir ki,may ayında
yazılmışam çıxış edə bilmirəm».N.Quliyevin yerindən məsələyə cavab verməsi spikeri
əsəbiləşdirdi: «Sakit ol, sən hər cür çıxış etməyi bacarırsan.Amma Anar müəllim öz
insanlığını

gözləyir. Siz isə papağınızı hara gəldi asmaq istəyirsiniz».Məsələyə

münasibətini bildirən

Murtuz Ələsgərov Şəhidlər muzeyinin yaradılması ideyasını

dəstəklədi: «Həmin yer əsl Şəhidlər muzeyi üçündür» .Spiker məsələ ilə şəxsən məşğul
olacağını dedi.
«Yeni Müsavat» qəzeti 23 iyun 2001
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN YANINDA
ÖLKƏMİZİN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN 10-cu İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR
OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ ANARIN ÇIXIŞINDAN:
Hörmətli cənab prezident,mən bir təklif demək istəyirəm.Son zamanlar bütün
dünyada terrorizmlə mübarizə məsələsi aktuallaşır…Mən bu təklifi Milli Məclisdə də
demişdim Bakıda şəhidlərmiizə həsr olunmuş muzeyin yaradılması və eyni zamanda bu
muzeyin dünyada ilk antiterrorizm muzeyi kimi təqdim olunması çox vacib və önəmli bir
iş

olardı.Mən

hətta

onun

yerini

də

təklif

etmişdim:Şəhidlər

xiyabanının

yaxınlığında,keçmiş «Dostluq» restoranı binasında həmin müzey üçün yararlı olan böyük
salonlar var.Biz orada ekspozisiyalar təşkil edib əsrlər boyu erməni terrorçularının
Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi müsibətləri göstərə bilərik. Gələn qonaqları həmin
muzeyə dəvət edib bu hadisələri əyani şəkildə onlara göstərmək yaxşı olardı.
«Azərbaycan» qəzeti 3 oktyablr 2001
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Millət vəkili,Xalq yazıçısı Anar Milli Məclisin dünənki iclasında Şəhidlər
muzeyinin yaradılmasının vacibliyini dilə gətirib.Onun sözlərinə görə bu haqda
parlamentdə dəfələrlə məsələ qaldırsa da,heç bir müsbət nəticəyə nail olmayıb.Bu müzeydə
XX əsrdə,eləcə də indi xalqımızın başına gətirilən müsibətləri,fəlakətləri əks etdlirən
materialların,sənədlərin,tarixi faktların toplanması son dərəcə vacibdir.Ermənilər bir şey
olan kimi

yalandan- gerçəkdən cürbəcür abidələr ucaldır,muzeylər yaradırlar. Ancaq

bizdə isə indiyə kimi bu yöndə heç bir iş görülməyib.
«525-ci qəzet» 17 mart 2004
Yazıçı Anar dünyanın bir çox ölkələrində Dil bayramının mövcud olduğunu deyib
təklif verdi: «Dövlət başçısının Azərbaycan dili ilə bağlı fərman verdiyi 18 iyunu Dil
bayramı kimi qəbul edək.Və hər il bu bayramı qeyd edək.
«Yeni Müsavat» qəzeti 23 iyun 2001
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TARİXİ BAĞ QARAJ OLMAMALIDIR
Üzün illər ərzində 26-lar bağı kimi tanınan bağ Bakının tarixi güşəsində yerləşir və
özü də tariximizin bir parçasıdır. Məhz bu meydanda 1918-ci ilin qanlı mart günlərində
bolşevik-daşnak qüvvələri minlərlə azərbaycanlını

qətlə yetirmişlər.Tarixin bu qara

ləkəsini yaddaşdlardan silmək üçün sovet dövründə 26 Bakı komissarı kimi mifləşdirilmiş
adamların həqiqi ya da saxta cəsədləri bu yerdə torpağa basdırılmış və bağa da müvafiq ad
verilmişdir. Eyni üsulla Çəmbərəkənd qəbistanlığında basdırılan mart qurbanlarının izinisorağını itirmək üçün orada vaxtilə Kirovun heykəli ucaldılmış və parka da onun adı
verilmişdir.26-lar bağında həm dörd komissarın sonralar sökülmüş qabartmaları
(baralyefləri),həm də onlara həsr olunmuş simvolik abidə ucaldılmışdır.Bir neçə il bundan
qabaq bir yazımda təklif etmişdim ki, bu bağ «18-ci İL MART QURBANLARI BAĞI»
adlandırılsın və simvolik heykəli saxlamaqla onun halə-dairəsi üzərində bu sözlər yazılsın.
Belə olduqda Qara Qarayevirn vaxtilə burada səslənən ölməz rekviyemi mart qurbanlarına
ağı kimi qavranılardı. Təəssuf ki,bu təkliflərin heç biri həyata keçməmişdir. Bu günlərdə
bəzi qəzetlərdə oxuduğum məlumat isə məni sarsıtdı.Əgər bu məlumata inansaq, hansısa
əcnəbi şirkət keçmiş 26-lar bağının yerində, təbii ki, ağacları kəsərək, qaraj tikmək
niyyətindədir. Əgər, xüdanəkarda, belə bir iş baş tutsa, bu, tariximizə də, mart
qurbanlarının ruhuna da vurulmuş ən ağır yara olardı. Həm ekoloji, həm də memarlıq
baxımından bu, şəhərimizin formalaşmış mərkəzinin büsbütün tarmar edilməsi və Bakıda
daha bir yaşıllıq oazisinin məhvi deməkdir. Bakının günü-gündən artan nəqliyyat
problemləri əlbəttə qarajların, avtomobil dayanacaqlarının yaranmasını tələb edir. Amma
başqa böyük şəhərlərdə olduğu kimi belə qaraj-dayanacaqların yer altında yerləşdirilməısi
münasibdir. İnanmaq istəyirəm ki, Bakı İcra hakimiyyəti bağın qaraca və ya hər hansı
inşaat obyektinə,binaya çevrilməsinin qarşısını alacaqdır
ANAR
Milli Məclisin Mədəniyyət məsələləri üzrə daimi komissiyasının sədri
«Azərbaycan» qəzeti 23 sentybr 2005
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Yazıçı Anar da fəxri adların verilməsinin əlyhinə olduğunu dedi: Bir vaxt bunun
əleyhinə çıxdım ki,indiyə kimi kim ki,alıb halal xoşu olsun.Amma bundan sonra
yığışdırmaq lazımdır. Sonra mənim özümə fəxri ad verildi.Onda susdum.Ona görə ki,
deyəcəkdilər,.özü alıb,bizə imkan vermir. Amma yenə də əleyhinə olduğumu bildirirəm.
Fəxri adın,əsəb gərginliyinən başqa heç bir xeyri yoxdur.Bu,sovet sistemindən qalmadır.
Dünyanın heç bir yerində bu prinsip mövcud deyil.Qiymətləndirmənin başqa yolları ola
bilər, məsələn,müxtəlif imtiyaz və mükafatlarla dövlət yardım edə bilər,çünki bütün
ölkələrdə bu cür mükafatlandırmalar var.Amma fəxri adlar keçmişin qalığıdır və lazımsız
bir şeydir.
«Bakı Xəbər» 27 dekabr 2006
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QURAMA
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QƏMLİ MƏZHƏKƏ
1973-cü ildə ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdim. Sonralar daha bir neçə
dəfə bu ölkədə olmuşam, amma ilk səfərimin təəssüratı unudulmazdır. Dəstəmiz kino
işçilərindən ibarət idi. Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda, Los Ancelesdə, San-Fransiskoda, San
Dieqoda olduq. Nyu-Yorkda o vaxt Amerikanın və dünyanın ən uca binası sayılan Empayr
Steyt Bildinqin damına qalxdıq. Metropoliten muzey, Art modern muzey, Huqenheym
muzeylərini gəzdik, Kaliforniyada Miur meşələrinə, Hollivuda, Disneylendə, Marinlendə,
San Dieqoda məşhur zooparka baş çəkdik. Amerika məni ilk öncə miqyaslarıyla və
ritmləriylə heyran qoydu.
Binalar, yollar, körpülər, məsafələr - hər şeydə bir ölçü ucalığı, miqyas genliyi
duyulurdu. Küçə və yollardakı hərəkət axını, televiziya proqramlarının sürəti, ekran
aparıcılarının və bütün çıxış edənlərin danışıq tempi -ümumən ölkədə həyatın iti ritmi
haqqında təəssürat oyadırdı. Elə bil ölkə harasa tələsir, qaçır, yüyürürdü. Miqyasları,
müasir texnika möcüzələrini də nəzərə alsaq Amerika elə bil hər zaman sabaha, gələcəyə
can atır, bu yürüşdə onu kiminsə qabaqlayacağından ehtiyat edərək hərəkət sürətini ilbəil,
günbəgün, saatbasaat artırır. Eyni zamanda Amerikanın həyatı daxili ziddiyətlərdən,
toqquşmalardan da xali deyil. Biz orada olduğumuz günlərdə Uotergeyt qalmaqalının
şıdırğı vaxtları idi. Vaşinqtonda bizi başqa turistlərlə bir sırada Ağ evə ekskursiyaya
apardılar. Kremlin həndəvərinə belə buraxılmayan sovet adamlarına

Ağ evin içində

ekskursiyada olmaq, hətta məhşur Oval otağın içindən keçmək necə də qəribə gəlirdi. Hələ
bu da azmış kimi həmin o Oval otaqdan keçib gedən turistlərə vərəqələr paylanırdı,
vərəqələr həmin bu Ağ evin o vaxtkı sakini, ABŞ Prezidenti Niksona qarşı yönəldilmişdi.
Amerika demokratiyası haqqında çox eşitmişdiksə də bunu belə əyani şəkildə görmək
hamımızı şok vəziyyətinə salmışdı. İnsanlar istədiklərini sərbəst danışa bilər, istədiyi
hərəkəti edə bilərmiş. Bunu sovet adamının beyni nə qədər mütərəqqi və azad düşüncəli
olursan ol-çətin qavrayırdı. O dövrün məşhur sovet anekdotunu xatırlayırdıq. Havada iki
sərçə bir-birinə rast gəlir. Biri ABŞ-dan SSRİ-yə, biri SSRİ-dən ABŞ-a uçur. Sovet sərçəsi
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Amerika sərçəsindən soruşur: Niyə ABŞ-ı tərk edirsən və belə cavab alır: ABŞ-ın SSRİ-yə
satdığı buğda taylarını elə möhkəm tikir və elə səliqəylə yükləyirlər ki, bircə dən də yerə
düşmür, bir şey dənləyə bilmirəm. Bu torbalar sizə gedir, deyirlər orda yükləri boşaldanda
dənlərin yarısı yerə səpələnir, odur ki, mən də ora uçuram ki, qarnımı doydurum. Bəs sən
hardan gəlirsən? - Mən SSRİ-dən ABŞ-a uçuram. - Niyə, məgər ordakı torbalardan bolluca
dən tökülməsi düz deyil? - Düzdür. -Bəs onda niyə ordan Amerikaya uçursan. - Cik-cik
eləmək istəyirəm.
Doğrudan da Amerikada olanda biz əhalisini ərzaqla və normal həyat üçün lazım
olan hər şeylə təmin etmiş bu ölkənin bir üstünlüyünü də gözümüzlə gördük və
qulağımızda eşitdik. Burada sərçənin təbiriylə desək ürəyincə və doyunca cik-cik eləmək
mümkün idi, yəni hər insanın düşündüyünü istədiyi kimi demək, yazmaq haqqı vardı.
Amma bununla bərabər bu ölkədə söz,mətbuat azadlığın özünün də yazılmamış
tənzimləyici qanunları var. Elə o günlərdə Amerikanın TV kanallarının birində bir din
xadiminin çox müdrik sözlərini eşitdim: Amerikanın Şərq tərəfində, Atlantik okeanı
sahilində, Nyu-York limanında nəhəng Azadlıq heykəli ucaldılıb. Amerikanın qərb
tərəfində, Sakit okean sahillərində, Los-Ancelesdə ya San-Fransiskoda da bir məsuliyyət
abidəsi ucaltmaq lazımdır ki, ölkəmiz bir şeyi dərk etsin-cəmiyyət yalnız Azadlıq və
Məsuliyyət arasında normal yaşaya bilər.
Amerikada olduğumuz günlərdə bu ölkədə bərqərar olan söz, fikir, düşüncə, mətbuat
azadlığını həsədlə müşahidə edərkən öz ölkəmizdə, o vaxtkı SSRİ-də bütün bu insan
haqlarının nə qədər miskin vəziyyətdə olduğunu bir daha ürək ağrısıyla xatırlayırdıq.
Gidimiz-bələdçimiz əslən Yuqoslaviyadan olan yaşlı bir qadın idi. Amerika
vətəndaşı idi, rusca da səlis danışırdı. Yazıçı Maqsud İbrahimbəyovla otellərdə bir otaqda
qalardıq. Həmin bu bələdçi qadın bizə Qərbdə rus dilində çap olumuş bir xeyli kitab gətirdi
və gizlincə verdi. Əlbəttə hamısı dissident ədəbiyyatı idi.
Arada imkan tapıb bu kitabları oxuyurduq.

Amerikada axırıncı gecəmiz Nyu-

Yorkda keçdi. Səhər Moskvaya uçmalıydıq. Kitabların isə yalnız cüzi bir hissəsini oxuya
bilmişdik. Maqsud: Zərər yoxdur -dedi-oxumadıqlarımızı aparıb orda oxuyarıq. - Yox526

dedim-sərhəddi keçərkən bizi yoxlaya bilərlər, çamadanlarımızdan bu kitablar tapılsa ən
azı bir də xaric üzü görməyəcəyik. Maqsud: - Sən özün bilərsən - dedi - amma mən
aparacam. - Yox - dedim - səni də qoymayacam. Yaxşısı budur ki, bu gecəni yatmayaq,
səhərə qədər nə qədər oxuya bilsək oxuyaq.
Bütün gecəni kitabları bir-birimizə ötürə-ötürə oxuduq. Nələr yoxdu bu kitablarda?
KQB-nin izləmə, təqib, işgəncə metodları. Sovet həbsxanalarının, psixuşkalarının,
sürgünlərinin dözülməz şəraiti. QULAQ həyatının bütün dəhşəti.
Səhərə yaxın Maqsud: - Sən düz deyirsən - dedi - bu kitabları SSRİ-yə gətirdiyimizi
bilsələr, bizi pis günə qoyarlar.
Danışdıq ki, o gecə oxuya bilmədiyimiz bircə kitabı özümüzlə aparaq: Oruelin
"1984"romanını. Elə zənn etmişdik ki, bu sırf fantastik əsərdir. Sonra Moskvada bu kitabı
oxuyanda başa düşdük ki, anti-sovetlik baxımından bu əsər o biri kitablardan da tünd imiş.
Nə isə... Qərara gəldik ki, kitabları aparmayaq. Bəs onları harda qoyaq? Qaldığımız
nömrədə qoymaq olmazdı. Ayıq-sayıq sovet adamları kimi dərk edirdik ki, "kəşfiyyat"
dərhal bu kitabların bizə mənsub olduğunu müəyyənləşdirəcək. Bələdçiyə qaytarmaq da
olmazdı. - Gəl bu kitabları elə bu oteldə, mərtəbələrin birində qoyaq, - dedim -amma öz
nömrəmiz olan mərtəbədə yox, başqa mərtəbədə. Maqsud: - hansı mərtəbədə? - deyə
soruşdu. -Məsələn 17-ci mərtəbədə. -17-ci niyə? - Çünki Oktyabr inqilabı 17-ci ildə olub
- dedim.
Kitabları bir yerə yığıb liftlə 17-ci mərtəbəyə qalxdıq, orda qoyub nömrəmizə
qayıtdıq.
Amma bu əhvalatın qəribə sonluğu oldu. Təyyarəmiz Moskvada Şeiremetyeva
aeroportunda yerə endi. Sərhəddi keçməyə gələndə gördük ki, bizi Polad Bülbüloğlu
qarşılayır. Polad o illərdə ölkənin ən populyar estrada ulduzlarından idi, daha çox
Moskvada yaşayırdı və tez-tez xaricə uçurdu. Odur ki, aeroport xidmətlərində də çoxlu
dostu-tanışı vardı. Bizi görüb sərhədçiyə: - Propusti Vasya - dedi - eto moi druzya.
Sərhəd xidməti də, kömrük xidməti də hər ikimzi bircə dəqiqə də saxlamadan
yoxlamasız-flansız buraxdı. Sərhəddi keçən kimi Maqsud üstümə düşdü:
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-Gördün? Heç kəs bizi yoxlamadı. Gərək sənin sözünə baxmayaydım, kitabların
hamısını gətirəydim.
-Bəs birdən Polad gəlməyəydi və bizi yoxlayaydılar, onda necə?
Bizim mübahisəmizi zaman özü həll etdi. Amerikaya ilk səfərimizdən on beş-on altı
il sonra bütün o yasaq kiatblar və onlardan da qatı antisovet əsərlər geniş yayıldı,
Rusiyanın özündə nəşr olundu, onları hər kəsin oxumaq imkanı yarandı. Qəzetlərdə də
sovet dövrünün dəhşətlərinə dair elə kəskin, ifşaedici yazılar dərc edildi ki, bizim o NyuYork gecəsində, "Kommador" otelin bilməm neçənci mərtəbəsində oxuduqlarımız onların
yanında Turgenev romanları kimi mülayim və sakit mətnlərə bənzərdi.
Sovet dövründəki müəyyən hadisələri, münasibətləri, anlayışları isə sırf realist
qələmlə təsvir etsən bu Bekketin, İoneskonun absurd teatrından səhnələr kimi görünəcək.
Məsələn, 1967-ci ildə ilk dəfə olaraq respublikamızın rəsmi mədəniyyət
nümayəndələrinin tərkibində Polşaya getmişdim. Səfərdən qabaq bizi "Dostluq"
cəmiyyətinə dəvət etdilər və mühüm vəzifə tutan bir məmur başımıza ağıl qoymağa
başladı: - dünyanın azı on-on beş kəşfiyyatının diqqət mərkəzində olacaqsınız (Polşada
ha!), sizi izləyəcəklər, ələ almağa çalışacaqlar, provakasiya edəcəklər və s. və i. a. bu
qəbildən xəbərdarlıqlar. Ən qəribəsi məmurun təklifi idi: Ola bilsin ki, orda sizə suallar
versinlər. Yaxşı olar ki, cavablarınızı əvvəlcədən hazırlayasınız, burda bizə göstərəsiniz,
təsdiq edək.
Mən cəsarətli olduğumdan deyil, sadəlövh olduğundan sadəlövhcəsinə soruşdum:
Axı bilmirik bizə orda nə sual verəcəklər, qabaqcadan cavablarımızı necə hazırlayaq?
Məmur mat-mat mənə baxdı. Deyəsən bu variant onun ağlına gəlməmişdi.
Bizim nümayəndə heyətilə isə başqa bir məmur gedirdi, Polşada görüşlər zamanı
uzun bir məruzə oxumalıydı və təbii ki, məruzəsini əvvəlcədən yazıb hazır etmişdi, bütün
instansiyalarda təsdiq etdirmişdi-əlbəttə qeydləri və təklifləri nəzərə almaqla. O məruzənin
ruhu belə idi ki, Sovet quruluşuna qədər Azərbaycanda heç nə olmayıb, hər şey məhz
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sovet dövründə yaranıb. Ən gülməli cümlə isə belə idi ki, inqilaba qədər Azərbaycan
qadınları ərə gedə bilmirdilər.
Polyaklar da bu fikrə təəccüb qalmışdılar: əgər inqilaba qədər Azərbaycanda qızlar
ərə gedə bilmirdisə bəs bu millət haradan əmələ gəlib? Yəni hamısı qeyri-qanuni
uşaqlardır?
Hər nəysə Polşaya gəlib çıxdıq və hər görüşdən əvvəl məmur bu məruzəsini - düz
yarım saat oxuyurdu. O cümlədən kosteldə-kilsədə - orqan konsertindən əvvəl, körpələr
evində, memorial qəbrstanlıqda, nigah sarayında və s. Nəhayət Zakopane adlı dağ
kurortuna gəldik. İnsanlar istirahətdə, kefdə. Burada yalnız çəmənlikdə Kamera
orkestrimizin istirahət edənlərçün konserti nəzərdə tutulmuşdu. Orkestrin o vaxtkı rəhbəri,
istedadlı dirijorumuz Nazim Rzayev məni bir qırağa çəkdi. "Biz burda qədim musiqi
əsərləri çalmaq istəyirik - dedi - Vivaldi, Teleman, Korelli. Heç məruzənin yeri deyil.
Qorxuram o natiq konsertdən qabaq çıxıb yenə məruzəsini oxumağa başlaya, musiqi
dinləməyə yığışmış adamlar da dağılışa. Səndən xahiş edirəm, onun başını qat, söhbətə tut,
biz konsertə başlayaq. - Yaxşı - dedim, natiqin qoluna girib söhbətləşə-söhbətləşə onu
konsert verilən yerdən uzaqlaşdırdım. Mənə münasibəti pis deyildi və nə isə çox insani bir
tonla insani söhbətlər edirdik. Birdən gördüm ki, qulaqlarını şəklədi, sir-sifəti tamam
dəyişdi, gərginləşdi: demə məndən də qabaq uzaqdan musiqi sədalarını eşidibmiş. Tələsik
məndən ayrıldı, az qala qaça-qaça musiqi çalınan yerə tərəf getdi və bir musiqi əsəri bitib
ikincisi başlanana qədər hövlnak qabağa çıxıb məruzəsini oxumağa başladı. İstirahət edən
polyak və əcnəbi turistlərə vacib bir məlumatı çatdırdı: "İnqilaba qədər Azərbaycan
qadınları ərə gedə bilmirdi".
O günlərdən çox illər ötüb, sovet sisteminin dağılmasından isə 7 il keçir. Amma bu
zaman məsafəsi elə böyük görünür ki, sanki söhbət tamam başqa bir əsrdən - daha doğrusu
Orta əsrlərdən gedir. Çünki bir çox xüsusiyyətləri ilə sovet sistemi məhz elə Orta əsr və
bəlkə də quldarlıq dövrü quruluşlarına bənzəyirdi. Amma o da qəribədir ki, indi o illəri
xatırlayanda o sistemin yalnız cinayətləri deyil, gülməli məqamları da yada düşür. O da
yada düşür ki, həmin dövrdə insanlar yaşadıqları cəmiyyət, quruluş, ölkənin rəhbərləri
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haqqında gerçəkdən düşündüklərini ancaq bir-birlərinin qulaqlarına pıçıldadıqları siyasi
anekdotlar vasitəsilə ifadə edə bilirdilər. Anekdot sovet dövrünün ən demokrtik və ən
populyar şifahi ədəbiyyat janrı idi. Kommunizmə, Sovet sisteminə, SSRİ-yə, sovet
rəhbərlərinə aid xeyli anekdot bilirəm, amma onların içində məna tutumu etibarilə biri
daha səciyyəvidir. Sovet bürokratik mentalitetinə uyğun olaraq maddələrə bölünmuş bu
anekdotda o sistemin bütün mahiyyəti açılır. Anekdot altı maddədən ibarətdir: 1.SSRİ-də
işsizlik yoxdur, amma heç kəs işləmir. 2.Heç kəs işləmir, amma bütün planlar dolur.
3.Bütün planlar dolur, amma dükanlar bomboşdur. 4.Dükanlar bom-boşdur, amma hamının
evində hər şey var. 5.Hamının evində hər şey var, amma hamı narazıdır. 6.Hamı narazıdır,
amma hamı yekdilliklə səs verir.
Ən çox anekdot sovet rənbərlərinə aid olurdu - Stalinə, Xruşşova, Brecnevə. Amma
məsələ ondadır ki, bu rəhbərlərin zlərinin də xətt - hərəkətləri, müəyyən sözləri, ifadələri
anekdotlara, masqaralara qida verirdi. Stalin haqqında danışırlardı ki, o, Partiya funksioneri
Polikarpovu yanına çağırır və onu Yazıçılar İttifaqına rəhbər təyin edir. Yazıçıların özlərini
pis aparmaları haqqında Polikarpovu xəbərdar edir: gedin, onların əl-ayağını yığışdırın və
bir müddət sonra mənə məlumat verin - deyir.
Bir müddət sonra Polikarpov gəlir ki, İosif Vissarionoviç, məsələ biz bildiyimizdən
də betər imiş. Fadeyev səhərdən axşamacan içir,

Erenburqun işi-peşəsi Fransanı

tərifləməkdir, Simonov gündə bir arvad alıb boşayır və s. və i. a. Polikarpov yazıçılar
haqqında nə bilirdisə hamısın döşəyib qurtarır. Stalin bir müddət qəlyanını tüstülədərək
susur, sonra: - Yoldaş Polikarpov - deyir, - bu yazıçılarla işləməli olacaqsınız, sizin üçün
mənim başqa yazıçılarım yoxdur.
Onu da danışırdılar ki, müharibə vaxtı Stalinə elə hey İncəsənət İdarəsinin rəisi
Xrapçenkodan şikayət edirlərmiş, nəhayət təngə gələn Stalin: Qoyun bir Hitlerin axırına
çıxım, ondan sonra Xrapçenko ilə məşğul olaram - deyib.
Stalinlə bağlı bir məzəli əhvalatı da mənə rəhmətlik dirijorumuz Niyazi danışmışdı.
30-cu illərdə Moskvada Azərbaycan incəsənət dekadası zamanı Üzeyir Hacıbəyovun
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"Koroğlu" operası da Bolşoy teatrda göstərilir. Tamaşadan sonra Stalin və digər Politbüro
üzvləri müəlliflə və artistlərlə görüşür.
Voroşilov Üzeyir Hacıbəyova: Yaxşı olar ki, bir cüt də belə opera yazasınız sözlərini deyəndə Stalin kəskin şəkildə - Net (Yox) - deyir. Üzeyir bəy özünü itirir. Bəlkə
Stalin əsəri bəyənməyib, onda operanın da, bəstəkarın da taleyi necə olacaq? Uzun bir
pauzadan sonra Stalin: - Bir cüt yox, iki cüt belə opera, -deyib.
Xruşşov Bakıya gələndə Neft Daşlarında onun şərəfinə ziyafət verirlər. Yerli
rəhbərlərdən biri qonağa xoş gəlsin deyə: biz burda kiçik bir sahəyə rəhbərlik edəndə
çətinlik çəkirik - deyir - görün əziz Nikita Serkeyeviç bu boyda nəhəng ölkəyə rəhbərlik
etmək sizin üçün necə çətindir.
Artıq möhkəm dəm olan Xruşşov: - Əsla - deyir - Bizim ölkəyə hər axmaq rəhbərlik
edə bilər.
Orta Asiya respublikalarının birində onu qarşılayan ağsaqqalara: Salam hörmətli
saksaullar-deyən və BMT toplantısında ayaqqabısını çıxaran Xruşşov, bu sözlərinin
həqiqətdən o qədər də uzaq olmadığını əyani sübut edirdi. Amma insaf naminə Xruşşovun
Stalin buz sisteminin sındırılmasında rolunu və gələcəkdə SSRİ-nin dağılmasına aparan
yolda ilk addımları atmasını da unutmaq olmaz və bu baxımdan ona rəhmət oxumalıyıq.
Brejnevlə bağlı qəmli məzhəkələri isə artıq mən öz gözümlə görmüşəm, Bakıda
indiki Respublika sarayında Brejnev Azərbaycana orden təqdim etməli idi və bu
təqdimatdan qabaq kürsüdən yazılı nitqini oxuyurdu. Amma oxuduqca görürdüm ki,
Prezidiumda həm Heydər Əliyev, həm də Moskvadan gələn qonaqlar həyacanla bir-birinə
baxır, him-cim edirlər. Az sonra Moskvalı qonaqlardan biri Brejnev nitq irad elədiyi
kürsüyə yaxınlaşıb onun qulağına nə isə pıçıldadı. Brejnev "hm" elədi və nitqinə davam
etdi. Prezidium masası arxasında yenə bir-birlərinə işarələr etməyə, nəsə deməyə
başladılar. Nəhayət, Heydər Əliyev yerindən qalxdı, kürsüyə yaxınlaşdı və qəti hərəkətlə
Brejnevin oxuduğu mətni alıb yerinə başqa bir mətn qoydu. Brejnev əvvəlki robot
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intonasiyasıyla yeni mətni oxumağa başladı və eyni sözlərin təkrar olduğunu görüb: -Nu,
eto ya uce kacetsya çital - dedi.
Sən demə iki mətni dəyişik salıbmış. Bir mətn bu günkü iclasda, ikincisi isə axşam
banketdə söylənəcək nitqin mətnləri imiş. Hər iki mətnlərdə ümumi yerlər olsa da, hər
halda Sarayda, iclasda söylədiyi nitqini: - İndi də gəlin bu badələri qaldıraq - sözləri ilə
bitirsəydi konfuz alınardı.
O günlər Brejnevi lap yaxından gördüm. Sanki sudan çıxarılıb quruya atılmış balıq
kimi təngnəfəs bir halda hava udurdu, elə bil hava çatmırdı ona, elə bil boğulurdu.
Baxışları isə donuq şüşə baxışlar idi. Yaxından adama elə gəlirdi ki, insan deyil, insan
paltarı geyindirilmiş, üzünə insan masqası taxılmış robotdur.
Brejnev öldü, yerinə Andropov gəldi, az sonra o da öldü, yerinə Çernenko seçildi.
Günlərin bir günündə Teatr cəmiyyəti xəttiylə Naxçıvana getmişdik. Naxçıvanda
tədbirləri keçirəndən sonra Muxtar Respublikanın başqa bir rayonuna getməliydik. Amma
səhər eşitdik ki, nümayəndə heyətimizin başçısı, Teatr Cəmiyyətinin sədri rejissor Şəmsi
Bədəlbəyli xəstələnib, ürəyi sancır. Məni yanına çağırdı. - Mən gedə bilməyəcəm - dedi - o
rayona gedən dəstəyə sən rəhbərlik et.
Yatağında uzanmışdı, rəngi qaçmışdı, oğlu, məhşur pianoçumuz Fərhad Bədəlbəyli
də yanında idi.
Şəmsi müəllimdən nigarançılıqla ayrılıb rayona getdik. Rayonun rəhbəri bizi
qarşılayıb proqramı dedi. Elə bu vaxt bir nəfər ona yanaşıb qulağına nə isə pıçıldadı.
Rayon rəhbəri bir an tutuldu, Naxçıvandan gəlmiş Partiya katibi qadınla məsləhətləşdi
sonra mənə: tədbirləri təxirə salmalıyıq - dedi - amma hər halda nahar edək, sonra
Naxçıvana qayıdın. - Nə olub ki? - kişi, rəhmətə getdi.
-Nə? - deyə sarsıldım - Mənə bir maşın verin, mən təcili Naxçıvana qayıtmalıyam. Anar müəllim nahar edin, bir balaca banketimiz var, sonra gedərsiz - dedilər.
-Nə banket, nə nahar canım - dedim. - Biz ailəlikcə yaxın adamlarıq. İndi orda
yanında təkcə oğlu qalıb, mən dərhal özümü ora yetirməliyəm.
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Gördüm ki həm yerli rəhbərlik, həm də Naxçıvandan gələn partiya katibi mənə çox
təəccüblə və hətta bir qədər ehtiyatla baxır.Bir xeyli anlaşılmazlıq dəqiqələri keçirəndən
sonra hər şey aydınlaşdı.Demə rəhmətə gedən, şükür allaha Şəmsi müəllim deyil,ölkə
başçısı Çernenko imiş. Hamı mənim Çernenkonun vəfatından belə sarsılmağıma,onunla
ailə dostu olmağıma, oğlunu belə anlarda tək buraxmamaq istəyimə mat qalıbmış. Əlbəttə
hər bir insanın ölümü itkidir və Çernenkoya da allah rəhmət eləsin. Biz onun ölümünə
sevinmirdik, Şəmsi müəllimin sağ-salamat olmasına sevinirdik. Əlbəttə nahar da elədik,
banketdə tostlar da deyildi. Naxçıvandan gəlmiş Partiya katibi - qadın isə mənə belə dedi:
Nə danışırsız Anar müəllim, iraq-iraq Şəmsi müəllim rəhmətə getsəydi biz heç banket
eləməyə razı olardıq. Müsəlman deyilik?
Bu

sözlər

mənimçün

Perestroyka-Yenidənqurma

deyilən

bir

dövrün

başlanğıcından xəbər verirdi. Düşünürdüm ki, nəinki Stalin, heç Brejnevin belə ölümünə
sovet adamları, o cümlədən partnomenklatura bu sayaq münasibət bəsləyə bilərdimi?
İnsanların psixologiyasında, ümumən cəmiyyətin ab-havasında, quruluşun mahiyyətində
nə isə dəyişməyə başlamışdı. Amma bu dəyişikliklərin başlandığını duya bilsək də, onların
qısa bir zaman ərzində nələrə gətirib çıxaracağını o vaxt heç birimiz təsəvvürümüzə belə
gətirə bilməzdik.
Çernenkonun ölümüylə əlaqədar olaraq Moskvada matəm günləri başlanırdı,
Naxçıvanda isə biz o gün deyib gülürdük. Görünür ağır, çətin keçmişimizdən gülə-gülə
ayrılmalıyıqmış. Sovet sisteminin qəmli məzhəkəsi sona yetirdi.
1 avqust 1999
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ETİRAF
Son zamanlar «Azadlıq» qəzetində bir para anarşünaslar peyda olub ki, bəzən
dilxoşluq üçün özlərini rzayevşünaslar kimi də qələmə vermək istəyirlər. Nə sözüm var,
anarşünas yox, rzayevşünas olsunlar, etirazım yoxdu. Təki könülləri xoş olsun. Bu şünaslar
mənim tərcümeyi-halıma elə əlavələr edirlər ki, vallahi-billahi, demə, mənim özümün
özümdən indiyəcən xəbərim yoxmuş. Sən demə, mənim tərcümeyi-halımı, haçan nə
dediyimi məndən yaxşı bilirrmişlər. Sağ olsunlar, nəinki haçansa dediklərimi, hətta heç bir
vaxt demədiyimi də bitdə-bitdə toplayıb şifahi yaradıcılığımı bir xeyli zənginləşdiriblər.
Buna görə ən səmimi təşəkkürlərimi qəbul etsinlər. Bir məsələ ilə əlaqədar olaraq
«Azadlıq» qəzetinin 25-27 noyabr sayında çıxan yazıların müəlliflərinə xüsusi
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki, doğrudan da, ömrümün elə məqamları var ki,
onları indiyəcən gizli saxlamışdım və elə düşünürdüm ki, bunları heç kəs bilmir. Sən demə,
«Balıq bilməyəni də Xalıq bilirmiş».
Əlqərəz, bu möhtərəm qəzetin həmin nömrəsində faş olunub ki, Anarın, yə'ni
bəndeyi-fəqirinizin «Yaxşı padşahın nağılı» hekayəsini yazmaqda məqsədi Brecnevi yıxıb
yerinə Andropovu gətirməkmiş və buna xüsusi sanksiya alıbmış. Düz sözə nə deyəsən?
Tamamilə doğrudur. İndi ki, bu sirrimi açdılar, mən də səmimi etiraf edib həmin fikrin
həqiqət olduğunu sidq-ürəklə yeni nəsillərə, indiki qəzetçilərə və gələcək tarixçilərə
çatdırmaq istəyirəm. Qoy hadisəni olduğu kimi danışım ki, ürəyimdə illər boyu daş kimi
gəzdirdiyim pünhan sirrim axır ki, açılsın.
Bir gün oturub pürrəngi çay içir və Dostoyevskiylə Tolstoyun «İdiotlar» romanını
mütaliə edirdim. Qəfildan zəng oldu, Andropov idi, xoş-beş, on beşdən sonra dedi ki, ay
Anar, axı mən heç cür bu Brecnevi yıxıb yerinə keçə bilmirəm. Ümidim bircə sənədir,
bəlkə bir hekayədən-zaddan quraşdırıb bu qoca həpəndin axırına çıxasan. Əvvəl bir az
nəm-nüm elədim, axır saqqızımı oğurlaya bildi. Oturub elə gecəynən «Yaxşı padşahın
nağılı»nı yazdım va tərcümə etdirmədən bir başa Andropova göndərdim. Sonralar bildim
ki, Andropov hekayəni alan kimi cumub Kremlə, tez-tələsik Brejnevə oxuyub, elə həmin
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gecə biçarə Brecnevin bağrı çatlayıb və Yura da kamal-ədəblə keçib oturub onun taxtında.
Dedim yaxşı, mən ki bunu elədim, day məndən əl çəkərlər. Amma deyir, sən öz saydığını
say, gör fələk nə sayır. Bir neçə ay keçdi, nəhayət ki, «İdiotlar» romanını oxuyub bitirdim
və hətta başıma belə bir fikir gəldi ki, bu əsəri dilimizə çevirsəm, lap yerinə düşər. Mən bu
təmənnada ikən bir gün pürrəngi çay içdiyim vaxt yenə Moskvadan telefon oldu. Bu səfər
zəng eləyən Çernenko idi. Dedi ki, heç o yan bu yanı yoxdur, Brecnev məsələsindən
agaham, indi də gərək mənim işimə əncam çəkəsən. Xahiş edirəm bir şey toqquşdur ki,
Andropovu aşırıb onun yerinə keçim. Xeyli çənə-boğaz olduq, axır ki, razılıq verdim,
"Dədə Qorqud" kinosunu yazdım və Andropov bədbəxt də bu kinoya baxan kimi canını
Çernenkoya tapşırdı.
Tolstoyla Dostoyevskinin «İdiotlar» romanının tərcüməsinə təzə başlamışdım ki,
pürrəngi çay içdiyim dəmdə telefonum yenə yetim quzu kimi mələdi. Bəli, düz tapmısınız,
Qorbaçov idi ki, vardı. Dedi, əşi, nə qədər bu qocaların əlində qalacayıq, ölüb getmirlər ki,
biz cavanlara da yol açılsın. Eşitməmisan, at öləndə itin bayramıdır. İndi gərəkməzmi ki,
bizim küçəmizdə də bayram olsun.
Hərifin könlündəkini göydə tutdum. Dedim, xeyir, keçəl suya getməz, macalım
yoxdur, əlimdə işim var, uzun zamandır vaxtımı "İdiotlar»a sərf edirəm. Dedi, əşi nə
tələsik işdir, «İdiotlar» qaçmır ki, bu gün var, sabah var, istədiyin vaxt bununla məşğul
olarsan, «İdiotlar» cabəca durub yerində... Sən gəl, bu günün işini sabaha qoyma, gəl bu
Çernenkonun işini bitirək. Əlqərəz, axır məni razı saldı və oturub «Evləri köndələn yar»
telepyesimi yazdım. Elə ki, dostum Ramiz Həsənoğlu bu tamaşanı Bakı televiziyasıyla
göstərdi, sabahı xəbər gəldi ki, Çernenko buna baxıb ömrünü bizə bağışlayıb. Odur ki, əziz
qardaşlar, «Azadlıq»da nə yazıblar hamısı düpbə-düzdür, intəhası bir az müxtəsər yazıblar,
görünür, yerləri olmyıb.
Amma, doğrusu, bilmirəm, bir məsələ var, ondan xəbərdardırlar, ya yox. Qoy onu da
danışım ki, ürəyim sakit olsun. Bəli, nə gizlədim, günlərin bir günündə Budyonnı da mənə
zəng eləmişdi. Dedim, ay Allah, yəni bu şeşəbığ da hakimiyyət həvəsinə düşüb? Demə
yox, başqa dərdi varmış. Məndən ayrı şey xahiş elədi. Dedi, amanın günüdür, halım
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fənadır, məni qurtar. Bilirsan ki, hələ vətəndaş müharibəsi illərindən mən dovğanın
dəlisiyəm. Di gəl, arvadım xörək bişirəndə qəzetlərdəki səfeh yazılara elə aludə olur ki,
dovğanı bulamağı unudur, dovğa çürüyür və mən də qalıram ac. Gəlsənə elə bir şey
yazasan ki, arvadağa dovğa bulayanda qəzet yox məzəli bir roman oxusun.
Fikirləşdim ki, qoca kişidir, nə ömrü qalıb, yazıqdır, könlünü sındırmayım. Dedim
xub, oturub bir gecədə «Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi»ni yazdım. Sonralar eşitdim
ki, şeşəbığ Budyonnunun arvadı romanımı oxuyub qəşş edib neçə gün əri yazığı dovğasız,
bozbaşsız qoyub, bədbəxt marşal da acından ölüb. Necə deyərlər, Qəribi də elə bax burda
ağlamaq tutur.
Ağlamaq dedim, Mirzə Cəlil rəhmətliyin bir sözü yadıma düşdü: "Ağlamağımın
səbəbi? Ağlamağımın səbəbi budur ki, belə insanların içində yaşamağa məcbur oluram, bir
çarəm də yoxdur».

28 noyabr 2000
P.S. Bu felyetonun yazılma səbəbi

«Azadlıq» qəzetində çıxan bəzi yazılarla

bağlıdır.Milli Məclisə seçgilərdə mənim rəqibim olmuş bir cavan muxalifətçi
jurnalist,seçgidə uduzandan sonra

sonra «Azadllıq» qəzetində mənim əleyhimə

«Ljedeputat və Ədədiyyat naziri» adlı iri bir yazı çap etdirdi.Yazıda elə təxminən «Etiraf»
felyetonunda olduğu şəkildə mənim «Yaxşı padşahın nağılımı» Andropovu dəstəkləmək və
Brejnevi yıxmaq üçün yazdığım iddia

olunurdu.Belə ittihama ciddi cavab vermək

olmazdı,odur ki, məzəli şəkildə yazı yazdım.
Amma məsələnin ən məzəli tərəfi odur ki,o vaxt məni iqtidar tərəfdarı olduğum üçün
«ifşa» edən müxalifətçi jurnalist, az sonra siyasi mövqeyini,əqidəsini və sifətini 180 dərəcə
dəyişdi və hazırda iqtidarın ən şaqraq televiziya bülbülüdür.
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ŞƏKƏR ZƏHƏR ARASINDA
Ədəbiyyat çabalayır
Kəndlə şəhər arasında
Yazır,yazır,hey yazırlar
Axşam - səhər arasında
Mətbuat zəhərlədikcə
Artır qanımda şəkərim
Boylə keçdi ömrüm mənim
Şəkər - zəhər arasında.
Azad sözü,sərbəst fikri buxovlayan Sovet rejiminin çökə-çök vaxtı bir az hürriyyət
havası əsməyə başlayanda buna sevinən,ciyər dolusu nəfəs alanlarla bərabər azadlığı
azğınlıq kimi dərk edən bir para cızma-qaraçılar da gündəyməzdə çiban tək pırtlayıb
çıxdılar. İllər boyu içlərində ziyalılara qarşı boğduqları nifrəti,həsədi,hikkəni kürül-kürül
mətbuat səhifələrinə ifraz etməyə başladılar Senzuranın aradan götürülməsini sovet
dönəmində başları Qlavlitdən çox bəlalar çəkənlər sevinclə qarşıladı, o dövrdə çıqqırını
belə çıxarmayanlar isə birdən birə yaman qoçaqlaşdılar, «icazəli cəsarətdən» istifadə edib
ziyalılara qarşı mənəvi (arzu və xəyallarında isə fiziki) terrora başladılar. Belə təşəbbüslər
təzə -təzə başlayanda ziyalıları

fiziki cəhətdən belə aradan götürmək,məhv

etmək,öldürmək təklifləri səslənirdi.
Hələ keçən əsrdə, 1991 -ci ilin mart ayında Azərbaycan Yazıçılarının 1X qurultayında
etdiyim məruzədən bu mövzuüla bağlı bir parçanı burda gətirmək istəyirəm:
«Azərbaycan» qəzetində bir oxucu məktubu çap olunub,qəzet,ədbəttə, bu oxucunun
mövqeyini tənqid edir,amma məktubun özü səciyyəvidir. Məktub müəllifi yazır ki,
«Şəxsən mən yanvarın 20-də baş verən hadisələrin səbəbinin doxsan faizini resbilikamızıın
ziyalılarında görürəm». Soruşasan ki, niyə, ay qardaş, nə səbəbdən,nə cür günahkardırlar
ziyalılar? Amma görünür,bu sualların heç bir mənası yoxdur,çünki məktub müəllifinin
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ziyalılar haqqında çox dəqiq planları var. O yazır: «Bizim yeganə yolumuz var.Necə ki,
Hitler hakimiyyət başına gələndə ziyalıların 70 faizini güllələdi,indi bizim də çıxış
yolumuz ziyalılarımızın 80 faizini güllələməkdir».Görürsünüz ki,hətta Hitleri də on faiz
ötüb, Hitlerin qabağına doqquz, daha doğrusu on qoyub.Belə sayaqlamalara fikir
verməmək də olardı,amma 33-cü ildə Almaniyada bu sayaq ovqatlara vecsiz münasibət
Osvensimin qaz kameralarıyla nəticələndi»
«Ədəbiyyai zamanın sınağı qarşısında» məruzəsindən.
Göründüyü kimi Azərbaycan ziyalılarına ölüm hədələri erməni terrorçularından
daha qabaq «özümüsüzünkülər» tərəfindən başlayıb.
Əsr dəyişdi, minillik dəyişdi,amma özlərini azərbaycanlı sayan bəzi adamların
ziyalılarımıza erməni-daşnak nifrəti dəyişmədi. İki il qabaq Bakıda bir xəstə canınin Neft
İnstitutuna girib qarşısına çıxanı gülləbaran etməsindən cuşa gələn birisi - hələ bu zat
utanmaz-utanmaz özünü yazıçı da sayır,- bəyan edir ki,gərək o qatil Neft Akademiyasına
yox, Yazıçılar Birliyinə gedəydi,orda hamını qırıb çataydı.Əlbəttə,bu

bir başa terror

çağırışına görə Yazıçılar Birliyi o adamı məsuliyyətə cəlb edə,məhkəməyə də verə
bilərdi.Amma o zatın

vücudu məhkəmə ərizəsinə sərf olunacaq bir vərəq kağıza da

dəyməz.
Belələrinin Azərbaycan yazıçılarına qarşı - cavanına da qocasına - terrorçu niyyətləri
hələlik əllərinə silah keçirə bilmədiklərinə görə,qəzet səhifələrində söz güləşdirməklə
həyata keçir.
Özünü şair kimi qələmə verən birisi yüksək həyat amalını və ülvü ömür məqsədini
belə açıqlayır:
«Yazıçılara qarşı qəddar olmaq lazımdır. Mən xüsusilə 60-cıları nəzərdə tuturam.Ən
yaxşısı onları şərləməkdir.
Belədə həm daha çox cırnayacaqlar, həm də daha tez gözdən düşəcəklər. Şər atanda,
qara yaxanda,olmayan şeyləri deyəndə onlar özlərindən çıxırlar, cınayırlar(görəsən
şərlə,böhtanla üzləşən hansı normal adam cırnamaz? Ya ağılları bir-birini təhqir etməkdən
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mazoxistxəsinə zövq alan özlərinə gedib?-A.). Birinin şəkəri qalxır, o birinin təzyiqi
düşür,sən də bir az rahatlanırsan ki,bunların da rahatlığını pozdum»
(Əcəb rahatlanmaq üsuludur.Xatırlayıram ki,həmin adam vaxtilə mənim Cavidin
«İblis»i əsasında ssenari üzərində işlədiyimi

eşidəndə «İblis»i Anardan xilas edin»-

yazmışdı,Onda ona yaxşı cavab vermişdilər ki,yox,Anarı İblisdən,daha doğrusu xırda-para
iblisciklərdən xilas edin- A.)
Ədəbyyata belə saf hisslərlə gələn «şairə» yalnız onu məsləhət görərdim ki,
hıqqanıb-zıqqanıb təzə böhtanlar,iftiralar uydurmasın, ermənilərin bu işdə zəngin
təcrübəsindən bəhrələnsin.Elə bu kitabda dərc olunan erməni məktublarını müştəri gözüylə
oxusun: Anarın Azərbaycanda İslam partiyasının başçısı olması, Sumqayıtda qırğın təşkil
etməsi, Şuşada, Xocalıda erməni evlərini talan etməsi,o evlərdən qarət etdiyi xalçaları
gecəynən Bakıya aparması və bu qəbildən erməni «məlumatlarını» uğurla öz şər atma
repertuarına sala bilərsə,daha niyə gücənib yenilərini uydurur.
Az qala nəşrə başladığı gündən «Azadlıq» qəzeti hər nömrəsində ziyalılar haqqında
qərəzli yazılar dərc edir.Azərbaycanın ən işıqlı adamlarını qaralamağa çalışır.
Kimlərə çirkab atmayıblar:Bəxtiyar Vahabzadəyə, Qabilə,Elçinə,Fikrət Qocaya,
Əkrəm Əylisliyə, Maqsud İbrahimbəyova, Rüstəm İbrahimbəyova, Vaqif Səmədoğluna,
Ramiz Pövşənə, Sabir Rüstəmxanlıya, Zəlimxan Yaquba, Çingiz Abdullayevə, Elçin
Hüseynbəyliyə, keçək incəsənət sahəsinə - Tahir Salahova, Toğrul Nərimanbəyova,
Zeynəb Xanlarovaya, Fərhad Bədəlbəyliyə, Oqtay Mirqasımova, Alim Qasımova. Daha
kim

qaldı?

Dəşhətlə

düşünürsən

ki,

Azərbaycanın

iftixarı

olan

adamlar

mədəniyyətimizdən, onun dünənindən,bü günündən və sabahından silinsələr,meydan kimə
qalacaq? Belə hərzə yazılardan başqa heç bir fərli mətn ortaya qoymağa qadir olmayan
cızma qaraçılara? Özləri özləri haqqında iftixarla «mən əclafam» bəyan edənlər ya özünə
çox uyğun olan murdar bnternet ünvanı seçənlərə?
Bir gün «Azadlıq» qəzeti məni doğrudan da təəccübləndirdi.Səhifələrində böyük
alimimiz, namuslu ziyalımız Gəmil Həsənlinin haqqımda həm çox xeyirxah,həm də yüksək
intellektual səviyyəli, obyektiv,insaflı yazısını çap etdi.Nə əcəb? Hələ də mənimçün sirr
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olaraq qalır. Nə isə... Elə həmin nömrə çıxan günün sabahı qəzet əvvəlki yolunu davam
etdirdi, tək mənə yox, Gəmil bəyə də hücumlar başladı. Özü də əvvəllərdən fərqli
olaraq,bir yazıyla dincəlmədilər, qəzetin eyni sayında bir neçə yazı verdilər. Doğrusu
bundan çox razı qaldım. Çünki Cəmil müəllimin yüksək elmi və mənəvi səviyyəli
məqaləsi, vətəndaşlıq duyğusuyla, tarixilik hissiylə qələmə alınmış yazısının yanında bütün
bü səviyyəsiz, gücsüz milçək dızıltıları ağlı başında olan oxucular üçün çox şeyi
aydınlaşdırır:kimin kim olduğunu da, kimin nə etdiyini və nə etmədiyini də...
Elə ancaq son aylar atmacalı yazılardan bir neçə misal:
«Vaxtilə Anar deyirdi ki,sənət qadağalarla yaşayır,azadlıq onu məhv edir.Bu fikir
Anar üçün keçərli olsa da,sənət üçün keçərli ola bilməz.Yaradıcılıq ilk növbədə
azadlıqdır,azad olmayan adam yarada bilməz,bənzədə bilər,oxşada bilər.Anar da elədir
zatən»
«Azadlıq» qəzeti
29 sentyabr 2009
Zatən bu kəmsavadı necə qandırasan ki,gətirdiyim fikir mənə deyil, məşhur fransuz
yaşıçısı Andre Jidə məxsusdur və yazı müəllifinin ara-bir adını çəkdiyi Alber Kamyu
Nobel nitqində bu sözləri razılaşaraq təkrar edib. İkisi də Nobel mükafatı laureatı olan
Andre Jid və Alber Kamyu üçün bu fikir keçərlidir,amma atmaca sahibi üçün keçərli
deyil.Mən bu fikri yazılarımdan birində sitat gətirərkən izah edirdim ki, qadağalar əsl
sənətin

müqavimət gücünü

artırır.Daxilən azad olan adam «icazəli cəsarət» dövründə

deyil,yasaqlar mühitində daha cəsur hərəkət edir. Nazım Hikmət,Musa Cəlil ,bizim Xəlil
Rza məhbəsdə də azad insanlar kimi yazıb yaradırdılar.Amma demə «Azadlıq»da da qul
olmaq olarmış.
Yenə həmin müəllifin başqa bir yazısından sitat:
«Bəli,doğrudur,dəhşətli dərəcədə istedadlı yazıçı olan Anarın da(müəllifin dəhşətli
dərəcədə güclü ironiyası varmış-A.) Sovet illərində yazmaq hüququnu heç kəs əlindən
almamışdı,amma nəsə müstəqillik illərində onun ədəbi sandığından heç nə çıxmadı»
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«Azadlıq» qəzeti
8 oktyabr 2009
Mən sovet dövründə yazdıqlarımı sandıqda gizlədib bu gün izn veriləndə çıxarıb
qürrələnənlərdən

deyiləm.Sovet

dövründə nə

yazmışamsa,

orda

sizin

bugünkü

yazılarınızdan fərqli olaraq yalan yoxdur.Siz ki,mənim yaradıcılığıma mənim özümdən də
yaxşı bələdsiniz,hər sözümü,hər cümləmi əzbər bilirsiniz, daima izləyirsiniz ki, haçan nə
demişəm ya deməmişəm,ən çox beyninizi mənim barəmdə düşüncələr qurcalayır, biz sözlə
cavan ömrünüzü mənə əta etmisiniz. İndinin özündə də marıqda durub hər sözümü
güdürsünüz, hər hərəkətimi pusursunuz. Əsərlərim «həmişə xalqın hüquqsuz vəziyyətə
salınmağına xidmət edibdir» deyə mənə çirkin böhtan atarkən,heç olmasa rəhmətlik
Əbülfəz Elçibəyin ruhundan utanaydınız.
«Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatı tarixində və milli dövlətçilik şüurunun
formalaşmasında Sizin bədii əsərləriniz müstəsna rol oynayıb.Eyni zamanda milli azadlıq
hərəkatında iştirakınız minlərlə insanların oyanmasında,ziyalıların hərəkata qoşulmasında
böyük rol oynamışdır» -Əbülfəz bəy mənə belə yazırdı və bu

məktub indi sizlərin

səhifələrini ləkələdiyiniz «Azadlıq» qəzetində dərc olunmuşdu.Müxtəlif çıxışlarında
Əbülfəz bəy deyirdi:
«Respublikada gəncləri çox əzirdilər.Rəsul Rza birdən çıxdı,20-30 nəfəri himayə
elədi.Camaat baxırdı ki,yuxarıda Rəsul da var,Rəsulun hesabına

aşağıdan bəziləri

cəsarətlənirdilər.
Sonra hamı düşdü onun üstünə,başladılar Rəsul Rzanın əleyhinə yaşmağa,Anarın
əleyhinə yazmağa. Həmin dövrdə Ə.Əylisli də, Anar da,Elçin də, Y.Səmədoğlu da göz
qabağında idilər. O zamanın yazısına daha çox qiymət verilməlidir. Millətin ölüm nəfəsini
geri qaytardıqları üçün. O dövrün ziyalıları haqqında ayrıca yazı da yaşmaq
lazımdır.Onların qiyməti də verilməlidir.
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Mənim

yadımdadır

«Molla

Nəsrəddin-66

Anarın

yazılarını

hamı

oxuyurdu,müzakirəsini keçirirdilər,danışırdılar cavanlar. Yəni bu Sabir ruhunun qayıtması
idi».
Doğrudan da namuslu şəxsiyyətlərin fikirləri həmişə aktualdır və həmişə hər dövrün
nadan hücumlarına qarşı ən kəsərli cavabdır.Əlbəttə.mədəni mühitdə gözləmək olardı ki
Cəmil müəllimin məqaləsindən sonra abrı olanlar bu çirkin kompaniyaya son qoyacaqlar.
Amma sifariş başqa idi axı…
Əvvəlki kimi, hər gün dızıldamaqdan əl çəkmədilər. Əgər «Azadlıq»da bir gün Anar
haqqında

föhş çap etməyibsə deməli o gün qəzet çıxmayıb. Bu illər boyu davam

edir.Əvvəlki illər bir yana dursun, yalnız elə bu son beş-altı ayda «Azadlığı» vərəqləsəniz
görərsiniz ki, hər nömrədə eyni bir müəllif ya onun o biri tayı(başmaq tayları kimi yazıları
bir-birinin eynidir) Anara növbəti atmaca atıb. Heç nədən əməlli başı çıxmayan amma, hər
şeydən yazan bu müəllifə yazığım gəlir. Hər gün yaşmalıdır və hər gün Anardan
yazmalıdır,nə yazsın? Daha nə uydursun,daha hansı böhtanı atsın? Axı böhtan,yalan
ehtiyatları da haçansa bitib tükənir. O biri tərəfdən də işverənləri qarşısında öhdəlik
götürüb ki,nədən yazır yazsın,mütləq Anarı sancmalıdır.İçindəki çirkab da tükənməz deyil
axı, məcburdur o biri nökər tayından əl borcu alsın ki, öhdəliyinə əməl etsin, yoxsa bir gün
də qapılarında saxlamazlar.
Xəcalət çəkmədən yazır ki,Anar «Sizsiz»i Simon de Bovurun hansısa əsərinin
təsiriylə yazıb.Əvvəla Simon de Bovur adlı yazıçı yoxdur,Simona de Bovuar var,özü də
kişi yox, qadındır. Qəzet ştatlı anarşünas tutanda heç olmasa bir az savadlısının
xidmətindən istifadə etsin. «Sizsiz» həyatımın ən ağır vaxtında, üç ay ərzində atamı və
anamı itirdiyim günlərin acı təsiriylə yazılıb və gönü qalın olmayan minlərlə oxucu bu
əsəri göz yaşlarıyla oxuyub. Nə qədər insafsız olmalısan ki,mənə səbəbsiz nifrətinə və
aldığı sifarişə görə «Sizsiz» haqqında bu sözləri yazasan, nə qədər qansız olmalısan ki,
real faktlara,hadisələrə əsaslanan yazını fransız yaşıçının (yeri gəlmişkən,mənim hələ d
oxumadığım)əsərinin təsiriylə yazıldığını dilinə ğətirə biləsən.
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Adını çəkmirəm,çəkməyəcəm də,çünki onun incə qəlbinin ən kövrək həsrəti adının
çəkilməsidir.Bircə dəfə adını çəkdim, sevincindən yerə .göyə sığmırdı,bir dəfə heç də onu
nəzərdə tutmayaraq ədəbi mığmığalardan yazmışdım, aləmə car çəkdi ki,baxın,məni deyir
e...Başqa yazılarında da adının çəkilib çəkilməməsini özünə dərd eləyir. İndi də bərk
ürəyinə salıb ki,hansısa sorğuda o biri curnalistlərin neçə yüz oxucusu olduğu halda (ən
çox oxunan müəllifin- abırlı curnalist Zabil Müqabil oğlunun -362 oxuçusu olduğunu
biləndə sevindim)bunu isə cəmi-cümlətanı 20 adam oxuyur.o biri taylarını da 26, ən çoxu
54 adam.Bundan sonra «biz yeni ədəbiyyat yaratdıq,biz ədəbiyyata yeni nəfəs gətirdik,biz
qələbə çaldıq» -deyə xoruzlandıqları zaman bişmiş toyuğun da gülməyi gəlir.Amma çox da
dərd eləməsin,ona təsəlli vermək istəyirəm,qoy bilsin ki, oxucusu 20 yox,iyirmi bir
nəfərdir.İyirmi birinci oxuçusu mənəm.Əlbəttə deyə bilmərəm ki, dəhşətli dərəcədə səfeh
və dəhşətli dərəcədə savadsız yazılarının hamısını oxuyuram,amma hərdən-bir - tibbi
məqsədlə

gözdən

keçirirəm.Psixi

cəhətdən

demirəm,bu

psixiatrların

işidir.Məni

maraqlandıran odur ki, öz taylarının səmimi etirafına görə bu «yazar» yüz qram pivə içən
kimi qatıqlamağa başlayır.Yazılarına nəzər atdıqca düşünürəm,bu qədər qatıqlamaq üçün
görəsən insan orqanizmi nə qədər pivə qəbul edə bilər?
Prezident İlham Əliyevin sərəncamıyla Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 75 illityi
təntənəylə qeyd edildi,17 ölkədən 40-dan artıq qonağın iştirakıyla «Sərhədsiz söz»
beynəlxalq forumunu keçirdik.
Nizamnaməyə görə mən forumun növbəti sədri oldum.

Məhz həmin günlərin

ərəfəsində qəzetlərdə akademik Ramiz Mehdiyevin Elmimizin vəziyyəti haqqında böyük
məqaləsi dərc olundu.Məqalənin cəmi iki abzasında ədəbiyyatımızın (Yazıçılar Birliyinin
deyil,məhz ədəbiyyatın) vəziyyəti haqqında müəyyən tənqidi qeydlər vardı.Müxalifət
qəzetlərinin bəzi küçə yazarları dərhal bundan istifadə edib məsələni şişirtdilər,Yazıçılar
Birliyinə,Anara qarşı yeni hücümlar üçün istifadə etdilər..Sonralar R.Mehdiyev heç də
Yazıçılar Birliyini nəzərdə tutmadığını desə də, «Dövlətlə Birlik arasında heç bir soyuqluq
yoxdur» deyə təkzib versə də «Azadlıq» qəzeti həmişəki təxribatlarını davam etdirdi,özləri
haqqında dediyim sözləri başqa ünvana yönəltməyə çalışdı,aravurmaq üçün

hər cür
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canfəşanlıq elədi.Bunlarçün təmiz,müqəddəs heç nə yoxdur,hətta öz dostlarının ölümündən
belə çirkin möhtəkirlikləri üçün istifadə etməklən çəkinmirlər. Nekorolqda belə dostlarının
içgi düşgünü olduğunu utanmadan aləmə car çəkirlər, məhz bu səbəbdən öldüyünü
bildirirlər, sonra da Yazıçılar Birliyinin rəhbərlərinə qarğışlar yağdırırlar, guya mərhumu
içizdirən onlar özləri yox, biz imişik. Bunları cin atına mindirən olur ki,Yazıçılar Birliyi
ölkədə ən pak,təmiz,rüşvətsiz, əliəyrisizlik,dələduzluqsuz işləyən təşkilatlardandır. Öz
xəbis xislətlərinə görə düşünürlər ki,Birliyin rəhbərliyi də onların əlinə fürçsət düşsəydi
necə hərəkət edəcəkləri şəkildə hərəkət etməliydi,yəni mümkün olanı qamarlamaq,q
opartmaq, olan qalanı satmaq… Xam xəyallarında bir gün Birliyi ələ keçirib məhz belə
talan edəcəkləri haqda sayıqlayırlar. Ya da elə bilirlər ki, Birliyin indiki rəhbərliyi gedən
kimi bunların hamısını yığıb hərəsinə əlli qram istedad paylayacaqlar,ortabab şair kimi
tanınan Xalq şairi adı alacaq, «Flankəsin qanını şərbət kimi içərdim» deyən «nasir»
Hollivuda vampir roluna dəvət ediləcək. Altmışıncıların ölümlərini səbrsizliklə gözləyənlər
anlamır ki, onların yerinə yeni-yeni sağlam nəsillər - gələcək. Ölüyuyan mürdəşirlər isə isə
bütün nəsillərin ölümünü gözləyə - gözləyə bir gün öz şərəfsiz və puç ömürlərini başa
vuracaq,çirkə çıxıb dünydan izsiz-soraqsız gedəcəklər.75-illik tədbirinə və «Sərhədsiz söz»
forumuna dələn qonaqlar Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin belə yüksək səviyyə də mövcüd
olması,yaşaması, jurnallarının nəşri haqqında,elə bu tədbirlərin belə yüksək səviyyədə
keçirioməsi,dövlətin ədəbiyyata qayğısı haqqında fərəhlə, sevinclə, iftixar-la,bəziləri isə
hətta həsədlə danışırdılar.Küçə yazarlarının fikri-zikri isə odur ki, necə edək Birlik nec
dağılsın, yıxılsın.Arzuları gözlərində qalacaq.
Birliyin fərəhli bayram günlərində,gələn hörmətli qonaqların mənim haqqımda ən
yüksək sözlər dediyi saatlarda yandığından cızdağı çıxan bir «anarşünas» «Anarın qara
günləri» adlı köşə-küçə sayaqlaması yazmışdı. Məni nədə ittiham edirdi: atamı qorumaqda.
Bəli, tək mən deyil,hər bir qeyrətli oğulun

borcu atasının xatirəsinə növ-bənöv

koreşənlərdən qorumaqdır. Həmin müəllifin başqa bir tayı mənə irad tutur ki, yalanlar
qarşısında «mıkk eləmirəm».Mən həmişə yalanlara qarşı ,o cümlədən belələrinin
544

uydurduqları yalanlara qarşı sözümü açıq demişəm,yazmışam, «mıkk eləməyi», «pıkk
eləməyi» isə belələri yaxşı bacarır.
Mən ancaq abunəçisi olduğum «Azadlıq»da haqqımda yazılanlardan söz
açdım.Almadığım, oxumadığım,amma bəzən sorağı qulağıma çatan neçə-neçə başqa
bulvar qəzeti də var və onlar da barəmdə ağızlarına gələni yaşırlar.Səciyyəvidir ki,
Yazıçılar Birliyiylə hər hansı dövlət rəsmisi arasında kiçik bir mübahisə olan kimi özünü
«müxalifət» kimi qələmə verən mətbuat dərhal qarğa-quzğun kimi Birliyimizin üstünə
düşür, necə deyərlər «xoruzun quyruğu da» onda görününr. Belələrinin hardan və necə
idarə olunduqları da aydın olur. Bir vaxtlar «Heydər Əliyevin ölüm xəbərini gətirənə nişan
üzüyümü verərəm»- yazan xanım «onda elə fikirləşirdim, indi belə fikirləşirəm» - deyə
sifətini 180 dərəcə dəyişərək deputat edildi,imtiyazlar qazandı.İndi də heç bir dəxli
olmadığı ədəbiyyat haqqında hökmlər verməyə başlayıb.Hörmətli Prezidentimiz İlham
Əliyev Yazıçılar Birliyi rəhbərliyinə gənclərə xüsusi diqqət yetirdikləri

üçün

minnətdarlığını bildirdiyi halda bu deputat xanım «Bizim yol» qəzetində,Anarın guya
ki,gənclərə kömək etməməsi haqqında uydurmaları təkrar edir.Gözləyək görək bu deputat
xanım növbəti dəfə haçan sifətini dəyişib «Onda elə düşünürlüm,indi belə düşünürəm»
deyəcək.
Belə təhqirlər, böhtanlar, qarayaxmalar həddini aşanda bir çox namuslu ziyalılar
buna dözməyib mətbuatda etirazlarını bildirirlər.Bu kitabda onlardan ancaq bir neçəsi
verilir:
Ziyali beyni bizim milli sərvətimizdir.Bununla belə milli sərvəti qorumaq, ona qayğı
göstərmək də vacibdir,Amma etiraf edək ki,qiymətli adamlarımızı qorumaq,onlara qayğı
göstərmək

bir

yana.yuxarıda

dediyim

kimi,ömrünü

millətinin

dərdlərini

dilə

gətirməyə,uzun illər içində yaşadığımız totalitar rejimin kökünü baltalamağa həsr etmiş
Anar kimi ziyalılarımızı yerli-yersiz sancmağa,özümüzdən incitməyə ehtiyac var idimi?
Axı,son 2-3 ildə bəzi qəzetlərin işi-peşəsi Anar kimi hörmətli ziyalılarımızı neştərləməkdən
ibarət olmuşdur. İstiqlalımızı qazanandan sonra sovet imperializminin kökünü baltalayan
«Adamın adamı», «Anlamaq dərdi», «Yaxşı padşahın nağılı» kimi o vaxt böyük cəsarət
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tələb ebən əsərləri yaşmış Anarın xidmətlərinin bu gün qiymətləndirmək əvəzinə,cürbəcür
atmacalarla onun yersiz «ifşası» ilə məşğul olmaq mədəni xalqa yaraşarmı?
Bəxtiyar Vahabzadə
Son vaxtlar mətbuatda Anara qarşı böhtan kompaniyası mənim yadıma çox şeyləri
saldı. «Kommunist» qəzetində(müəllifləri sadalamağa nə hacət…) «Ağ limana» amansız
hücumlar,yüksək tribunalarda «Qobustanın» məhkəməsi, dilin təmizliyi uğrunda
mübarizədə akademik çevrələrində ona vurulan zərbələr,Moskvada «Tarix» dərgisində
vurulan pantürkist damğası, «meşşan yazar» ünvanlı kommunist suçlaması…elə bu günə
qədər davam edirsə,görəsən dəyişən nədir?Deyəsən dəyişməyən qara güclər,dəyişənsə
Zamandı.
Dilimizin

adı

dəyişildi,milli

varlığı-mıza

hücum

məqamlarında

Anar

öz

simasını,ziyalı mənliyini saxladı.Bunu bilənlər bilir.
Vaxtilə Rəsul Rza ailəsinə amansız hücumların heç olmasa bir hissəsini oxumaq
istəyən Rafael Hüseynovun «Rəfibəylilər» kitabına üz tutsun.Rəsul Rza ailəsinə,Rəsul
Rza,Nigar Rəfibəyli şəxsiyyətinə, Anara haqsız hücumların bir kitabxanası mövcuddur.
İndi Anara yeni hücum yazıları çarəsizlikdən başqa bir şey adlana bilməz.Kimdir bu
«hücümçular»?
-Ailəsi,qanı qarışmış durək(durəng - iki rəngli,qanı soyu qarışmış)taleli çoxrəngli
yazarlar.
-Yaza bilməyən yazıçının fəsadı ətrafa zəhəp-irin səpələməkdirsə, qoy istədiyi qədər
səpsin.Heç bir şey dəyişməyəcək.
-Etnik iddəaları milli varlığa,müstəqilliyə qarşı dayanan etnik azlığın bəzi üzdəniraq
nümayəndələri. Əvvəlcə özlərinə hədəf

Xudu Məmmədovu,Anarı,Ziya Bünyadovu

seçirlər. Sonra imkan düşən kimi daldan gələn dəstəklərlə Ləzgi dövləti,Talış-Muğan
respublikası,Kürd imperiyası,Tat legionu iddialarında bulunan xəyalpərvər xəyanətkarlar.
-Ədəbiyyatda ala bilmədiyi haqqını iftiralarda almaq istəyən ədəbiyyvat xəstələri və
bir növ «yazarlar».Təəssüf ki,bu yazarların tərcümeyi-halları özlərinin yadından çıxıb.
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-Təmiz sima,təmiz ad,təmiz qələm saxlaya bilməyən binəsiblər …Rəsul Rzanın bir
şeirində deyi1diyi kimi indi qələm ucuz,kağız boldur.Vicdanın ucuzlaşdığı,sözün urvatdan
düşdüyü,dəyərlərin dəyişildiyi zamanlda komsomol siyasətçilər,yıpranmış naftalın qoxulu
yaşarlar,evdə xoruz,çöldə fərə əllaməçilər nə yazır yazsın.
Yazıya pozu yoxdur.Hər kəsin yazısı öz taleyidir.Allah hər kəsə öz ürəyincə
versin.Necə ki,verib. karvansa keçib gedir.Mən Anara yeni əsərlər,yeni mücadilələr
arzulayıram.Mücadilənm ön sıralarında olmaq Rəsul Rzanın özünə andı,oğluna,gəncliyə
vəsiyyətidir.
Allah Rəsul Rzaya,Nigar xanıma rəhmət eləsin!
Bağışlama gücünü Allah bizdən əksik eləməsin.
Amin!
Kamil Vəli
«…karvan keçir». «Yazıçı» qəzetinin xüsusi buraxılışı. 1998 mart.
Anar kimi ədəbi fəaliyyətə başladığı gündən öz xalqı,Vətəni üçün yorulmadan
çalışan

bir

adamın

ünvanına

mitinqlərdə

xoşagəlməz

eyhamlarp

atırıq.Bu,nankorluqdan,ziyalı əməyini yerə vurmaqdan başqa bir şey deyildir.Bu gedişlə
biz hara gedirik?
İsrail Musayev
«Suverenliyə atılan güllələr».«Azadlıq» qəzeti
22 sentyabr 1990
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SÖYÜŞCÜL İNKARÇILAR
Azərbaycan cəmiyyətində çox zərərli bir tendensiya müşahidə olunur.Məmləkətdə
milləti, ziyalıları, ictimai-siyasi xadimləri, nəhayət, ən başlıcası dövləti yeri gəldi-gəlmədi
aşağılamağa çalışanlar,təhqir edənlər peyda olub və onların sırası getdikcə böyüyür. Həmin
təbəqəyə mənsub olanlar öz şəxsi fikirlərini çoxluğun adından cəmiyyətə sırıyırlar,bütün
fəaliy-yətlərini - hər şeyi inkar üzərində qururlar. Onların əksəriyyəti müxtəlif
sahələrdə,xüsusilə mətbuatda çalışan, ədəbiyyata, başqa yaradıcılıq sahələrinə az-çox dəxli
olan gənclərdi. Belələrinin arasında bir xeyli sabiq gənc də var. İndikilər də məhz onları
özlərinin kumirləri, mayakları sayırlar.
Bunlar ədəbiyyvatda Ramiz Rövşəni,Anarı,Elçini,Bəxtiyar Vahabzadəni, Vaqif
Səmədoğlunu, Kamil Vəli Nərimanoğlunu, Rəşad Məcidi, siyasətdə Müsavatı, AXCP-ni,
ADP-ni, ALP-ni, YAR-ı, İsa Qəmbəri, Əli Kərimlini, başda «Yeni Müsavat»
olmaqla,ölkənin gündəminə təsir göstərən qəzetləri birmənalı şəkildə qəbul eləmirlər,Təbii
ki,bu onların öz işləridir.Amma məsələ ondadı ki, hamının bu cür düşünməsini,onlar kimi
hərəkət etməsini istəyirlər.Buna görə də nəinki tanınmış şəxsləri,hətta onlar kimi
düşünməyən,yazmayan insanları da təhqir hədəfinə çevirirlər.
Hərəyə bir qulp qoyurlar.Şəhərliləri qəbul eləmirlər, kəndlini bəyənmirlər,dindarı
məsxərəyə qoyurlar,milli musiqiyə,muğama ilişirlər, «biz şair xalqıq» -deyib şairlərə
ironiya edə-edə özləri şeir yazırlar.
Kimlərinsə Ramiz Rövşənin,Anarın və başqalarının yaradıcılığını, hansısa
qəzeti,siyasətçini bəyənməməsi təbiidir.Bu,hər kəsin şəxsi işidi. Amma böyük iddiada
olanlar

adını

çəkdiyim

və

çəkmədiyim

söz

adamları-nın,

curnalistlərin

yaradıcılığını,siyasətçilərin fəaliyyətini tənqid etmirlər,öz yazılarını, fəaliyyətlərini, əslində
isə mövcüdluqlarını onları alçaltmaq,açıq və qaba təhqirlər üzərində qururlar. Böyüklərə
və tiraclılara ilişib,böyümək,tiraclı olmaq iddiası göstərir bunlar. «Filankəsin infarkt
olduğu günü görsəm,özümü dünyanın ən xoşbəxt adamı sayaram» - yazmaq nə zamandan
yaradıcılıq, postmodernizm,istedad olub?
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Bəs

əvəzində

nə

təklif

edirsiniz?

Mən

bir

oxucu

kimi

Ramiz

Rövşəni,Anarı,Elçini,hədəfə aldığınız başqalarını oxumayım,kimi oxuyum? Muğama qulaq
asmayıb,nəyə qulaq asım?Niyə insanları təhqir etməklə öz «ilahi» missiyanızı bitmiş
sayırsınız?Soruşanda

ki,filankəsləri

niyə

təhqir

edirsiniz,

deyirlər,hakimiyyəti

dəstəklədiyinə görə.Bəs,Ramiz Rövşənə niyə daş atırsınız? Deyirlər ki,hakimiyyəti
dəstəkləyən Anarla dostluq edir.Əgər doğrudan da belə prinsipialsınızsa,bəs Əkrəm
Əylisliyə qarşı niyə başqa münasibət göstərirsiniz?Niyə öz yazılarınızda daha çox
müxalifətə,müstəqil söz adamlarına çamur atırsınız?Hakimiyyəti isə ümumi sözlərlə tənqid
etməklən o yana keçmirsiniz?Buradanca aydın olur ki,məsələnin mayasında heç də
ədəbiyyat davası,recimə qarşı mübarizə dayanmır.
Əgər sizlər özünüzdən əvvəlkiləri qəbul etmirsinizsə,əlinizdə kifayət qədər
imkanlarınız var,bir samballı şeir,hekayə də siz qoyun ortaya.Allaha şükür,indi ki,çap
olunmaq problemi yoxdu.
Özünüzdən,mənsub olduğun qrupdan başqa hamını inkar etmək,nümayəndəsi olduğu
millətin ünvanına hədyanlar yağdırmaq, bəzi hallarda isə hətta Allahı belə inkar etmək
istedad sayılmır.Bu tip «istedad» sahibləri ortaya yaxşı heç nə qoya bilmirlər,heç nə ilə
yadda qalmırlar və belələrinin «istedadı» beşikdəcə məhvə məhkumdur.
Və nəhayət,bu qədər adamın bir yerə yığışması, demək olar ki,hər gün xalqı təhqir
etməsi təsadüfi sayıla bilməz.
Təsadüfi heç nə olmür…
Zabil Müqabiloğlu
«Yeni Müsavat» 20 fevral 2007
Mənim üçün Anar təkcə Rəsul Rzanın oğlu olduğuna görə əzizdir.Bir yazıçı kimi isə
Anar Rəsul Rzanın şah əsəridir. Çərçivəsizlər düşmən gözü ilə baxdıqları Anarın
böyüklüyünü dərk edə bilməzlər.Onun yazdıqlarının birini belə əmələ gətirməyə qadir
olmayan boşboğazlar AYB-ni ələ keçirsələr,görəsən orada nələr baş verər?Yaradıcılıq
fərdi məsələdir.Lakin çərçivəzsizlərin paxıllıqla qarşıladığı «imtiyazlar» azmı yazıçının və
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şairin güzəranını yaxşılaşdırıb? Azərbaycan ədəbiyyvatının küll halında latın qrafikasına
keçirilməsi təşəbbüsü də bu təşkilata məxsusdur.Mən hələ ədəbi orqanların dövlət
büdcəsinə keçirilməsini demirəm. Yazıçılar Birliyinin orqanlarından başqa,hansı qəzet və
yurnal sizə yazılarınıza ğörə qonorar verir,burada pis olan nədir?Budur əlinizə firsət
düşdü,kiminsə hesabına adınıza layiq toplu dərc etdiniz və o saai iç üzünüzü
göstərdiniz,adını tənqid qoyduğunuz yazılar xüdbinliklə,paxıllıqla, təhqirlə doludur.
Pişiyin əli ətə çatmayanda «iylənib» deyər.
Faiq Hüseynbəyli
Texniki universitetin magistri.
«Öz ləyaqətini qorumağın ən yaxşı yolu başqalarının heysiyyətinə toxunmamaqdır».
«Yeni Azərbaycan» qəzeti 12 avqust 2005
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ANARIN BU MÖVZUYA SON SÖZÜ:
Ziyalılarımıza ardıcıl hücumlar edənlərin bəziləri tez-tez

Yerevana səfər

edirlər.Yəqin ki,orada Azərbaycan ziyalılarının necə axırına çıxmaq barədə təlimatlar
alırlar(təkcə təlimatlarmı?) Belələrindən biri yazır: «Anarın qanını şərbət kimi içərdim»
Məsələ

ondadır

ki,bu

«həvəskar

vampirlər»

həm

də

dəhşətli

dərəcədə

riyakardırlar.Onlara deyəndə ki,niyə belə tərbiyəsizlik,ədəbsizlik,qanacaqsızlıq edirsiniz,
deyirlər, nə olsun,bu tənqiddir də...
Sizcə bu tənqiddir?Çox əcəb , onda mən də Sizə çox yüngülvari bir tənqidlə cavab
verirəm:
Ay qara milçək
Taxmışam əlcək
Səni əzərəm
Yaxamdan əl çək.
Yaxamdan əl çəkin həzərat!
Yığıcının diqqətinə!Xahiş edirəm həZərat sözündə «Z» hərfinin yerinə «Ş» hərfini
yığmayasınız.
«Ədəbyiyat qəzeti»
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DƏDƏ QORQUD DEMİŞKƏN…
SÜLEYMAN DƏMİRƏL.Heydər Əliyevə həsr olunmuş «Tarixə məktub»
məqaləsindən:
«Dədə Qorqud demişdir: «Oğul,sənin adını Azər qoydum,qoy Azərlər çoxalsın!»
(«Hürriyət» qəzeti 24 dekabp 2003,
«Azərbaycan» qəzeti 26 dekabr 2007)
Anarın şərhi: Məlum olduğu kimi Dədə Qorqud belə söz deməyib və dastanın
mətnində də Azər adı yoxdur.Bu sözlər mənim kinrossenarimdən və filmdəndir.Eyni
ifadələri mən Respubika sarayında keçirilən təntənəli Dədə Qorqud - 1300 yubiley
tədbirinin bədii hissəsinin mətninə də salmışdım.Hörmətli S.Dəmirəl də həmin tədbirdə
vardı və bu sözləri məhz orda eşitmişdi.Tədbirdən sonra məni təbrik etdi və teatrlaşdırılmış
tamaşanı çox bəyəndiyini söylədi,bu tamaşanı Türkiyəyə dəvət edəcəyini dedi.Nədənsə
sonralar bu söhbət heç kəsin yadına düşmədi.Ancaq çox daha sonra,S.Dəmirəl artıq
Cümhur Başqanı olmayan zaman Ankarada oğlum Tural və nəvəm Rəsulla Süleyman bəyi
evində ziyarət etdik.Bu görüşdə də Dədə Qorud tamaşasını xatırladı və Türkiyədə
göstərilmədiyinə təəsüf etdi, mənə aftoqrafla kitabını bağışladı.
Sayın S.Dəmirəllə daha əvvəldən tanış idik. Bilkənd Univsitetində Füzuli haqqında
çıxışımdan sonra rəhməlik Heydər Əliyev məni Süleyman bəyə təqdim etdi,o,da: çox
duyğusal konuşdunuz --dedi.
«Azərbaycanda az qala dillər əzbəri olan bir Dədə Qorqub kəlamı haqqında.Filmdə
Dədə Qorqud deyir: «Torpağın vətən olması üçün iki şey etmək gərəkdi: əkib - becərmək,
bir də düşməndən qorumaq.Əkib-becərmirsənsə, qorumağa dəyməz, qorumadınsa,əkibbecərməyə dəyməz». Əslində bu kəlama «Kitabi Dədə Qorqud»da rast gəlmək mümkün
deyil.Bu Anarın qələminə məxsus kəlamdı. Bu,öz sözünü orta əsr qəhrəmanının diliylə
söyləyən XX əsr yazarının kəlamıdır.
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NADEJDA İSMAYILOVA
«Kitabi Dədə Qorqud»
(«Azadlıq» qəzeti 11 iyun 1999)
«Dədə Qorqud»u son zamanlara qədər İranda o qədər də tanımırdılar.İranda onun
fars dilində iki tərcüməsi vardır.Biri ingilis dilində tərcümədir,o biri isə yazıçı Anarın
«Dədə Qorqud» haqqında kitabının tərcüməsidir. İranla indi bu məsələ ilə maraqlananlar
daha çox azərbaycanlılardır. Xüsusən gənclərdə bu dastanı öyrənməyə böyük maraq
oyanmışdır.
CAVAD HEYƏT.
«Kitabi -Dədə Qorqud» dastanı xalqımızın şah əsəridir»
(«Azərbaycan» qəzeti 2 aprel 2000)
«Kitabi dədəm Qorqud» motivləri əsasında Anar «Dədə Qorqud»

adlı povest

yazmışdır…Anar böyük məharət göstərmişdir.Faktiki olaraq o,oğuzların epik tarixini
ümumləşdirmiş,onların başına gələnləri,nə sayaq və hansı ideallarala yaşadıqlarını bədii
şəkildə mənalandırmışdır.
XALIQ KOROĞLU
Filologiya elmləri doktoru
«20 iyun televiziyada «Dədət Qorqud»u -Azərbaycanda yaradılmış film kimi seyr
etdik. Hər şeydən öncə bu filmi yaradan azəri qardaşlarımıza təşəkürümüz var:Ən azı
bizim görəcəyimiz işi gördükləri üçün və bizə «Dədə Qorqud» kimi bir dastanımızın var
olduğunu xatırlatmaları üçün.
ƏHMƏD KABAKLI
«Gün işığında Dədəm Qorqud»
«Tərcüman» qəzeti 1983.
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Neçə il qabaq İstanbul sinemalarında bir film göstərilimiş,böyük marağa səbəb
olmuşdur: «Spartak» filmi. Televiziyonda Azərbaycanda çəkilmiş «Dədə Qorqud»a
baxdığımda eyni səhnə,daha böyük
Düşündüm: mən ki,

əxlaqı dəyərlər,hüdudsuz bir fədakarlıq gördüm.

«Dədə Qorqud»u neçə dəfə oxumu-şam,ondan neçə dəfə bəhs

etmişəm,mən belə min il öncə yazılmış bu kitabda oxuduğum səhnələri «Spartak» qədər
dəyərləndirə

bilməsmişəm.

Deməmişəm

ki,bunu

mənim

Dədə

Qorqudumdan

almışlar…Bəli, «Dədə Qorqud» filmi göstərdi ki,bizim nağıl dediyimiz «Dədə Qorqud»da
16 dövlət qurmuş bir millətin mənəvi zənginliklərinin hamısı var.Azərbaycanla Türkiyənin
babası eyniymiş: Dədəm Qorqudumuz…
ERKÜN GÖZƏ
«Tərcüman» qəzeti. 1983
Keçənlərdə qəzetlərin televiziya guşələrinlə
«Dədə Qorqud» adını oxuyunca qürbətdə bir dostun səsmini duymuş kimi sevindim.
«Dədə Qorqud»un Azərbaycanda lentə alınmış bir neçə hekayəsi ekrana

gəlirdi, Bu

müdhiş bir şeydi!
Sevinc Çokum
«Yeni düşüncə» qəzeti 8 iyul 1983
«Dədə Qorqud»un filmə alınıb televiziyada göstərilməsi böyük bir sənət və kültür
hadisəsidir. Bu əsərin Azərbaycanda yaradılmasının maddi tərəfdən əhəmiyyəti olduğu
kimi,mənəvi yöndən də ayrıca bir əhəmiyyəti vardır.Azərbaycan dəmir pərdə arxasındakı
bir türk yurdu olmasmına baxmayaraq,orada milli kültürə bizdən daha artıq və ciddi
ölçülərdə xidmət edildiyi gözdən qaçmamılıdır. Bu əsərin filmə alınması,ekrana gətirilməsi
azərbaycanlı qardaşlarımıız üçün İstiqlal dərəcəsində mənəvi həzz verəcək bir hadisədir…
Niyazi Yıldırım Gəncosmanoğlu
«Yeni düşüncə» qəzeti
8 iyul 1983
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Dədə Qorqudla bağlı bu günə qədər səngiməyən mübahisələrdə mənə ən yaxın
Anarın mövqeyidir. O,alimlərin ağızlarında saqqız kimi çeynədikləri məsələyə yeni baxışla
yanaşdı və Oljas Süleymenovun «AZ i YA» əsərimnə

bərabər olan «Dədə Qorqud

dünyası» essesini yaratdı.
TİMUR PULATOV
Biz «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanını 13 hissədən ibarət bir televiziya filmi olaraq
ekranlaşdırmaq istəyirik.Bu məsələdə dünyanın böyük qorqudşünas-larından biri olan
yazıçı Anarla iş birliyi qurmağı düşünürük.Sual edilə bilər ki,niyə Anarı seçmişik? Çünki
həm bu sahənin mütəxəssisi,həm də çox dəyərli bir yaşıçıdır.Həmçinin Anar kinoya yaxın
bir adamdır.
O,rejissorluq fəaliyyəti ilə məşğul olub və ssenariləri var.
TRT-nin rəhbəri ŞENOL DƏMİRÖZÜN

«Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün

əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik» başlıqlı müsahibəsindən.
«525-ci qəzet»
26 noyabr 2004
Anarın şərhi: Çox təəssüf ki,Şenol bəy TRT rəhbərliyindən uzaqlaşdırılandan sonra
bu niyyət baş tutmadı.Bunun əvəzinə çəkilən «Dədə Qorqud» serialı o qədər uğursuz
alında ki,ictimaiyyətin etirazına görə televiziyada nümayişi yarımçıq dayandırıldı.
YAZIÇI ANAR TÜRKMƏNBAŞINA İRAD TUTDU

Anar Türkmənistanda «Kitabi

Dədə Qorqud» dastanının 1500 illik yubileyinin

keçirilməsini həmin ölkənin prezidenti Saparmurad Niyazovun «səhvi» hesab etdiyini
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bildirib.

Yazıçılar

Birliyinin

sədri

qeyd

edib

ki,tədqiqatçıların

araşdırmalarına

əsasən,dastanın 1300 yaşı var.Yazıçı «Kitabi Dədə Qorqud» dastanını yaşının guya ki,onun
tərəfindən gizlədilməsi haqqında mətbuatda dərc edilən fikirləri də təkzib edib.
(«525-ci qəzet» 5 oktyabr 2000,
«Zaman» qəzeti 5-6 oktyabr 2000
Anarın şərhi: Rəhmətlik Prezident Heydər Əliyevlə Qırğızıstana «Manas»
dastanının yubiley tədbirlərində iştirak etdiyimiz zaman ona: -Biz də

Dədə Qorqudun

1300 illiyini belə geniş qeyd edə bilərdik-dedim.Dərhal:-Bakıya gələn kimi bu barədə mənə
yazın --dedi.Bakıya gələn kimi ətraflı məktub yazdım və o vaxtki Xarici İşlər Nazirimiz
Həsən Həsənovla bir yerdə imzalayıb Prezidentə göndərdik. «Kitabi Dədə Qorqud»u
ədəbiyyat tarixlərimizdə də,bütün başqa mətnlərdə də adətən X-X1 əsrlərə aid edirdilər və
bu «qorqudşünaslarımız» tərəfindən heç bir etiraza səbəb olmurdu. 1300 rəqəmini təklif
edən kimi,-niyə məhz 1300,gəlin 1500 rəqəmini qəbul edək - deyənlər oldu.Hətta birisi
mətbuatda: « Anar Dədə Qorqudun yaşını gizlədərək ona xəyanət edib» - kimi sərsəm fikir
də dərc etdirdi.
Prezidentlə

görüşümüz

zamanı

o

da

bu

rəqəmlə

maraqlandı.Dastan

kökləri,qaynaqları motivləri etibarilə şübhəsiz çox daha qədim dövlərə,hətta eramızdan
əvvəlki minilliklərə aid edilə bilər-dedim-amma bu gün əlimizdə olan mətndə Dədə Qorqud
Həzrət Məhəmmədin müasiri kimi göstərilir,yəni 7-ci əsrdə yaşadığı təsbit olunur.Biz də
bunu əsas götürməliyik .
H.Əliyev: -Amma Tükrmənbaşı Dədə Qorqudun 1500 illiyini qeyd etmək istəyir - dedi.- Hikkəsindən -dedim- Biz Dədə Qorqud haqqında film çəkəndə,Dədə Qorqud
ensiklopediyasını nəşrə hazılayanda

niyə görə dastan

Türkmənbaşının yadına

düşmürdü?İndi Sizin bu barədə fərman verəcəyinizi eşidib qabağa düşmək istəyir və heç
bir fakta əsaslanmayaraq 1500 rəqəmini otaya atır,təki bizim qəbul etdiyimiz tarixdən
daha qabaq olsun.Onda niyə 1500, məsələn 2500 yox?
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Prezident bu dəlillərlə razılaşdı və «Kitabı Dədə Qorqud» məhz 1300 illiyinin qeyd
edilməsı haqqında fərman imzaladı. Bu tarix Türkiyə qorqudşünasları tərəfindən də etiraz
doğurmadı və nəhayət YUNESKO nun təqviminə də məhz bu rəqəm düşərək beynəlxalq
miqyasda təsdiq olundu.
Axşamçağı Bakıda
Biz Heydər Əliyevin
şəxsi qonağı olduq
Rəsul Həmzətov idi,
Mən idim,Anar idi,
Elçin,bir də Polad -nazirBülbülün oğlu.
Nə az,nə çox
düs saat üçə kimi oturduq:
Şəxsiyyətdən danışdıq,
rəhbərlərə sevgidən,
Pərəstişdən danışdıq.
Mən Prezidentə dedim:
-Görünür,ölkənizdə
Sizə böyük sevgi var,
Yubiley gecəsində
Salona toplaşanlar
Sizi alqışlamaqdan
yorulmaq bilmirdilər.
Baxıb kədərlə dedi:
-Xalqımız kimləri alqışlamayıb,
Xalqımız kimlərə əl çalmayıbdır?
MUXTAR ŞAXANOV
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«XEYİRLƏ ŞƏRİN ZİDDDİYYƏTLƏRİ» poemasından parça.
Tərcümə eləyəni :Vahid Əziz.
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BİLƏÇƏRDƏN BU YANA VƏ O YANA
60-ıncıları Biləcəridən o yana tanıyan yoxdur
(bir qəzet yazısından)
Anarın şərhi: Əgər bunu deyən Amerikanı, Avropanı, Şərq və Qərb ölkələrini
Bakıyla Biləcərin arasında yerləşdiyini zənn edirsə,günah onda deyil,onun orta məktəbdə
coğrafiya müəllimindədir.
Anarın «Kontakt» («Əlaqə») povestini fransızcaya tərcümə etmişəm.Əsəri
əvvəlcə ruscadan,-azərbaycancasını tapa bilməmişdim,-ancaq əsərdən ayrıla bilmirdim,tərcümə etdim,sonra əslini -Azərbaycan türkcəsıini əldə etdim və tərcümə mətnini
müqayisə edib -hər üç dildə yoxladım.Bu ilin payızında «Anka» məcmuəsində dərc
olunacaqdır.
Şərqşünas,türk dilləri mütəxəssisi,tərcüməçi,ana babası mənşəcə bakılı olan fransız
LOR MƏLİKOFF -SAYAR ŞİRİN xanımla müsahibədən.
«Ədəbiyyat qəzeti» 4 iyun 1993
Anarın «Ağ liman» əsərini tərcümə etməyimə də səbəb bu olub.İstəmişəm müasir
türk gəncləri Azərbaycanda yaşayan qardaşlarımızın onlara oxşayan həyatı, probleməri,
insanların dolğun, zəngin daxili dünyası,həyata,qadına münasibətləri, ananın,yaradıcı ziyalı
qadının cəmiyyətdəki mövqeyi ilə yaxından tanış olsunlar.Deyim ki,kitab çox sevildi.Bu
kitab barədə Türkiyə Yazarlar Sindikatının keçmiş katibi ,tanınmış yazıçı Adnan
Özyalçınar gözəl bir məqalə də yazmışdır.Ümidvaram ki,bu kitab bir lokomativ təki türk
oxucalarının marağını dalınca çəkib aparacaqdır.
Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı, təbliğatçısı və tərcüməçisi
İLDƏNİZ QURTULANLA müsahibədən
«Ədəbiyyat qəzeti» 16 avqust 1991
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Anar Azərbaycanın içində və xaricində tanınan məşhzur yazıçıdır.Kitabları bir çox
xaricxi ölkələrdə nəşr edilib.Çox sevilən bir insandır.Bu sevgi atasından qalmış,amma özü
də şəxsiyyəti,əsərləri ilə azəri xalqının qəlbində yer tutmuşdur.Küçə ilə gedirik,hər kəs
onu tanıyır,hörmətlə salamlayır.Yazdıqları latın

əlifbasıyla nəşr olunarsa,şübhə yox

ki,ölkəmizin ən çox oxunan,sevilən yazarlarından biri olacaqdır.
OKTAY AKBAL
Önəmli və dəyərli Azərbaycan aydını Anar mənə bir kitab vermişdi: «Min beş yüz
ilin oğuz şeiri» Diqqət edin,yalnız türk və azəri şairlərinin deyil,yer üzündəki bütün türk
şairlərinin

antolocisi.Bizdə

böylə

bir

əsər

yox!Ürəyimdə

bir

həyəcan

duydum,düşündüyümü açıqca söylədim: «Siz bizdən artıq türksünüz»
ATİLLA İLHAN.
«Yaşasın Doğu ihtilalının başçısı»
«Cümhuriyyət» qəzeti 30 iyun 2004,
«Yeni Azərbaycan» qəzeti 21 iyul 2004
Dostluq münasibətləriylə bağlı olduğum Anarın və Elçin Əfəndiyevin yaradıcılığına
hörmət bəsləyirəm,Anar çox istedadlı yazıçıdır,onunla ünsiyyətdə olmaq çox xoşdur,
ORXAN PAMUK
Çağdaş türk dünyası ədəbiyyatından türk oxucularının da yaxından tanıdığı üç ad:
Aytmatov,Anar və Annaqulu Məhəmməddir
DOĞAN HIZLAN
Hal-hazırda Anar Azərbaycan və türk dünyası üçün özəldir.Onsuz türk dünyasınıni
intellektual sistemində

əksiklik olar.Türk dünyasında ona böyük bir inam vardır və

gələcəkdə də türk dünyası ziyalılarının zirvəsində mütləq Anar olacaqdır.
FİKRƏT TÜRKMƏN
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«Otel otağı»nın dərin mənası var.Bu əsəri oxuyanda bir daha əmin olursan ki,dərin
fikir yalnız uğurlu bədii həll üçün yox,umumən həyatı dərk etmək üçün vacibdir.Anar
çağdaş cəmiyyətin həyatı haqqında romans yaradıb.Bu romans Qoqolun ironiyası,Çexovun
qüssəsi,Tomas Mannın intellektual düşüncə-ləriylə səsləşir.Mən Azərbaycanın milli şairi
Rəsul Rzanın oğlu Anara:- - aramıza xoş gəldin- deyirəm.
FİRUDİN ANDAÇ
«Otel otağı» romanı mənə çox böyük təsir etdi. «Otel otağı» L.Tolstoyun «İvan
İliçin ölümü» əsəriylə müqayisə oluna biləcək bir ustalıqla yazılıb .
Azərbaycanın ən sevilən yazarı,Türkiyədə də ən çox oxunan Azəri romançısı,türk
dünyasınına qayğısı və sevgisiylə tanınan Anarıni son romanı «Ağ qoç,qara qoç»a gəlirsək
bu əsər siyasi romanın bütün özəlliklərini daşıyır.Anar bu romanıyla yalnız Azərbaycanın
deyil,bütün türk dünyasının gələcəyinə işıq tutur.
İRFAN ÜLKÜ
Anar modern Azərbaycan ədəbiyyatı içində önəmli bir mövqeyə sahibdir.Oxumağa
həvəsli olan Azərbaycan toplumunda Anarın hər əsəri öz-özünə bir ədəbi hadisədir.Anar
axıcı üslubu,canlı xarakterləri və sağlam roman qurğusu ilə Modern türk ədəbityyatının
güclü və işlək qələmlərindən biridir.Modern türk ədəbiyyatı Çingiz Aytmatov,Çingiz
Dağçı,Anar və daha neçə romançının yazdıqları və yazacaqları əsərlərlə daha da
zənginləşəcəkdir.
BİLGƏ ERCİLASUN

Türkü türkdən başqa indi kim anlar?
Yaram dərin, məlhəmim yox,vaxtım dar.
Bir dastan yazar kimi yaz məni Anar!
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Duy məni Bəxtiyar! Duy məni Şahmar.
Bu günkü çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli yazarlarından Anar mənə çox
önəmli bir soru sordu. «Biz-dedi-dünki Sovet rejimində bir sıra yanlışlıqlar yapmaq
məcburiyyətində qaldıq.Çünki bağımsız deyildik.Siz nələn dildə böyük yanlışlıqlar
yapırsınız? Sizi kim zorlayır? Nədən türkcəni həm bizimlə ortaq bir dil olmaqdan
çıxarırsınız,həm də Türkiyə ədəbiyyatını kasıblaşdırırsınız ?Dildə zərurət və məcbüriyyət
olmadan kəlmələr dəyişdirilməz. Məsələ, millət, hüriyyət, həyat, şərt,ehtiyac,şərəf,
imkan,hekayə, ağıl,şəhər, ədəbiyyat, hakimiy-yət,can kimi kəlmələrimiz həm Türkiyə
türkcəsində,həm də Azərbaycan türkcəsində tamamən ortaq kəlmələrdir.İndi siz bu
kəlmələrdən neçin vaz keçdiniz?Nədən millət yerinə ulus,hürriyyət yerinə özgürlük, həyat
yerinə yaşam,şərəf yerinə onur deyirsiniz?»
Mən bu sorunun cavabını Bakı Dövlət Universitesinin öyrətim üyələri önündə
verdim,indi istəyirəm ki,Anarın sorusuna bütün «Tərcüman» oxucuları da,millətimiz də
cavab verməyə çalışsın.Nədən tərk ediyoruz,əvət nədən min illik kəlmələrimizi tərk
eliyoruz? Nədən türk Gümhuriyyətləri ilə aramızdakı ortaq dili pozuyoruq. Bizi kim
zorlayır əcaba? Bu sorunu mən də sizə soruyorum»
Yavuz Bülənt Bakilər.
«Tərcüman» qəzeti 13 aprel 2004
Bir şeir burakdım sana hədiyyə
Bu qərib yolçunu unutma deyə
Şahidimiz olsun ulu çinarlar
Gün gələr oxuyub bizi anarlar
Çinar xışıldayar pinara söylər
Pinar da ustadım Anara söylər
Bu sayədə eldən elə duyular
Bizim də adımız şair sayılar.
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ƏLİ AKBAŞ
«GÖYGÖL» şeirindən
«Azərbaycan» qəzeti 10 avqust 1997
Təyyarəmiz səhərə yaxın Vyana şəhərinin səmasına çatır.Yolboyu Anarın mənə
verdiyi kitabları vərəqləmişəm, «Azərbaycan türkcəsinin söz varlığı» və «Min beş yuz ilin
oğuz şeiri» kitabları mənimlə yola körpü salıblar.«Azərbaycan türkcəsinin söz varlığı»
kitabını vərəqləyəndə Anar bəyin ağsaçları,tarixi günümüzə gətirən işıqlı gözlərini
görürəm.Sanki keçmişdə qalmış Azərbaycanımın ən hündür nöqtəsində duraraq deyir:
«Salam dünya!Səni tanımaq və Vətənim Azərbaycanı sənə tanıtmaq istəyirəm» .Dünyanı
salamlay

an və onu tanımaq istəyən bu görkəmli yazıçı belə deyirsə,biz nə söyləyə

bilərik?
Azərbaycan Yaşıçılar Birliyinə getməyim yadıma düşür. Otağında bizi gözləyən
Anar bəyin yanına gedirik.Anar bəy bizi ayaqüstə qarşılayır.Giddi bir ata ədası ilə bizə
baxır.Əlini sıxıram. Anar bəy gözlərini gözümə dikir və sözə başlayır.Ağzından çıxan
kəlmələr ürəyimi doldurur,məni illərlə uğrunda mücadilə etdiyim Azərbaycanıma bir az da
yaxınlaşdırır.O an öz-özümə «Orxan, bax,gördünmü, heç bir şey əvəzsiz qalmır»-deyirəm.
«Sən Vətənin üçün xaricdə bir adsız-sansız oğul kimi dolaşdın,indi sənə dəyər verirlərdeyirəm.Anar bəy Yazıçılar Birliyinin üzvlük vəsiqəsini mənə təqdim edir. Bədənimi bir
atəş sarır. «Əcəba,Hüseyn Cavid,Əhməd Cavad,Mikayıl Müşviqdəmi bu vəsiqəni
daşıyıblar»- deyə düşünürəm. Söz demək

sırası mənə gəlir. Nə deyəcəyimi

bilmirəm,burada söyləmək istədiyim o qədər söz var ki…Dilimdən sözlər tökülür, sanki
sözlərmlə ağlayıram.Bunlar sadəcə sözlər deyil dostlar, göz yaşlarımdır! Ayrılıq,vüsal və
vətənə sarılma anındakı göz yaşlarım.
ORXAN ARAS.
Almaniyada yaşayan türk-Azəri yazarı,
«Tuna(Dunay) çayı axamam deyir»
«525-ci qəzet» 17 mart 2007
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Bu gün Orta asiya və MDB ölkələrinin çoxunda Yazıçılar Birliyi fəaliyyət
göstərmir,Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəaliyyət göstərməsini və bu günə kimi də öz
ənənələrini saxlamasını görmək mənim üçün olduqca sevindiricidir. Əgər Anar olmasaydı
Azərbaycan Yazıçı-lar Birliyi dağılmışdı.Mən istərdim ki,Azərbaycandakı kimi birliklərin
hər bir ölkədə fəaliyyəti bərpa olunsun.
ÇİNGİZ AYTMATOV
Belə ağır zamanda Azərbaycandlı həmkarlarım özlərinini Yazıçılar Birliyini bir
yaradıcı təşkilat kimi qoruyub saxlaya bilmişlərsə,bu möhtəşəm binanı əldən
verməyiblərsə,

üstündə

böyük

söz

sənətkarlarının

imzası

olan

tribunanı

hifz

etmişlərsə,başda Anar olmaqla onların hamısına çox minnətdaram. Anar özünün həm
ədəbi-mədəni aləmdəki,həm cəmiyyətdəki nüfuzuyla Azərbaycan Yazıçılar Biprliyini
qoyruyub saxlamağa nail olub.
Prezident təqaüdlərinin,rəsmi adların təqdim edilməsində də Anarın böyük rolundan
danışmaqla vaxtınızı almaq istəmirəm,Anar,bütün görülən işlərə görə çox sağ ol!
OLJAS SÜLEYMENOV
Türk

xalqları

dünya

səviyysində

tanınan

şəxslər

yetişdirdi.Çingiz

Aytmatov(Qırğıstan),Muxtar Şaxanov (Qazaxstan),Anar(Azərbaycan) və s. Bu gün onlar
ön sıralarda bulunan dünya yazarları arasındadırlar.Onlar bizləri dünyaya tanıtmağa çalışdı
və çalışırlar.Belə bir tanıtma uğrunda dünya ədəbiyyatının Olimp dağına çıxırlar.
YÜNİS KANDİMOV
Krım-tatar yazıçısı
«Ağ qoç,qara qoç» əsəri

məni sarsıtdı.Düşündüm ki,müasir Azərbaycan

ədəbiyyatında bu .gün rus yazıçılarının yazdıqlarından daha güclü,daha ciddi,daha dərin
əsərlər var,qoy rus yazıçıları məndən inciməsinlər.
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RİMMA KAZAKOVA
Moskvalı şairə
Anar unikal sənətkar,unikal üstadır.
LEV ANNİNSKİ
Moskvalı tənqidçi

Anar

Azərbacan

ədəbiyyatı

və

mədəniyyətinin

akademiyasıdır

«Gecə

düşüncələrində» nə qələr müxtəlif sücetlər,fikirlər var ki,hərəsi bir kitabın əsası ola
bilərdi.Anar bütün bunları səxavətlə səpələyir.Elə yazıçılar var ki,hər mövzusunun,hər
fikrinin üzərində xəsisiliklə əsir,qorxurlar ki,birdən kimsə başqası mənimsəyər. Anara bu
hiss

yaddır.Bizim

rus

ədəbiyyatında

bəlkə

Puşkin

belə

olmuşdur,çox

mövzuları,fikirləri,sucetləri ürək enişliyiyilə paylamışdır.
LÜDMİLA LAVROVA
Moskvalı yazıçı və tənqidçi
Gülmək istəyirsinizmi? Şən adamla tanış olmaq istəyirsinimi? Bakılı yazıçı Anarın
«Molla

Nəsrəddin

66»

hekayətlərini

oxuyun.Anar

-

ağıllı,maraqlı

müsahib,

hekayətçidir.Hiss olunur ki,o,çox bilir,çox şeyləri görüb,çox şeylər barədə düşünür.Mən
çox şadam ki, zarafatcıl və istedadlı insanla tanış oldum.
NİKİTA BOQOSLOVSKİ
Moskvalı bəstəkar
80-ci ilin ortalarında mən Leninqradda Repino yaradıcılıq evində fantastik filmlər
üzrə seminarda iştirak edirdim.Orada məşhur fantast yaşıçılar A.və B.Struqatski
qardaşlarına oxumaq üçün Anarın «Əlaqə» povestini verdim.Onlar əsəri yaxşı
qarşıladılar.A.Struqatski kitabın üzərində bu sözləri yazdı: «Çto xoroşo,Anar!»
GAHANGİR ZEYNALLI.
«Bu, yaxşıdır,Anar!»
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«Kino» qəzetinin Anara həsr olunmuş xüsusi buraxılışı.
Mart 1997
Anarın hekayələri az müddətdə nəinki Sovet İttifaqında,hətta xaricdə də bir
çoxlarının diqqətini çəkmişdir... «Dantenin yubileyi» hekayəsinimn
güclüdür…Həyatı həssaslıqla,məhəbbətlə müşahidə

bədii təsiri çox

etmək,insan taleyi haqqında əsl

insanpərvər kimi ciddi və səmimi düşünmək -- bu sifətlər Anarı yaşından böyük göstərir.
Bu cəhətdən «Zəncir» hekayəsi öz ideya məzmunu və oricinal forması ilə kamil bir əsərdir.
Hekayə ictimai həyatımızda özünə yer tapan ciddi nöqsanlardan birini klassik deyilə
birləcək bədii üsulla ümumiləşdirmişdir… Anar istedadlı bir yazıçıdır,onun qüvvətli
qələmi daha qüvvətli əsərlər yazmağa qadirdir.
MƏMMƏD ARİF
Akademik
«Şəhərin yay günləri» həm düşündürən,həm də həyacanlandıran tamaşadır.Anarı
oxucularımız bir sıra gözəl nəsr əsərlərinin və ədəbi məqalələrin müəllifi kimi
tanıyırlar.İndi isə o, teatra süjeti, kompozisiyası bitgin,dili səlis, cazibədar və dramatik
konflikti həyati,həm də kəsgin olan,dolğun ictimai mündərəcəli dram əsəri təqdim
etmişdir.Bu əsər həyat hadisələrini diqqətlə müşahidə edən, onlara öz işıqlı vətəndaş
münasibəti olan,onları bədii təfəkkürün süzgəcindən keçirərək tipikləşdirməyi bacaran bir
istedadın əsəridir.
MİRZƏ İBRAHİMOV
Əzizim Anar,sən son 30-40 illik ədəbiyyatımızda öz dəst-xəttini qoyan,bu aləmdə
özünəməxsus təzə iz açan və bu izin dolaylarında xalqına namusla xidmət edən qüdrətli bir
sənətkar-san.
BƏXTİYAR VAHABZADƏ
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«Ağ qoç,qara qoç» şedevrini yaradan Anarın bədii yaradıcılığının başladığı dövrü
xatırlayıram, «Molla Nəsrəddin 66» adıyla çap eldirdiyi felyetonlar kitabından təxmin
etmək olardı ki, Anar kimdir və kim olacaq.Ömrü boyu Cəlil Məmmədquluzadəyə
vurğunluğunu sədaqətlə saxlayan ədibin kino aləmində də Mirzə Gəlillə yanaşı,daha iki
dahimizə --Üzeyir bəyə,Hüseyn Cavidə müraciəti onun ədəbiyyatda böyük amallara
xidmət etdiyini sübut edir.Böyük amal böyük şəxsiyyətlərə məxsus xüsusiyyətdir.
Hekayələrinin, povestlərinin, romanlarının cahanşümul ideyaları arasında ən müdrik
əsərləridən

birini doğma Azərbaycana həsr etməsi, geniş əhatəli ictimai fəaliyyəti,

qurultaylarda, Milli Məclisdə,ictimai-siyai tədbirlərdə nitqləri,məqalələri də Anar
şəxsiyyətinin böyüklüyünü göstərir.
İSA MUĞANNA
Zənnimcə Anarın «Uzun ömrün akkordları» filmi incəsənət tarixi salnaməsində.elə
başlanğıc kadrlarında təcəssüm edilmiş dahiyanə tapılan ideya sayəsində - səfalı təbiətin
intəhəsız

ənginlikləri,şəffaf

bulaqlar,dərin

dərələr,qədim

ağacların

yarpaq

xüşültüları,pak,bullur sehrli uzaq səsləri,- bir şah əsər kimi qalacaqdır.
GÜLRUX ƏLİBƏYLİ
Anarın, Anar yaradıcılığının həyatiliyi,realizmi,bugünlülüyü bizə əsl ədəbiyyat
haqqında danışmağa tam haqq verir. Bu gün biz ədəbiyyatdan danışanda,müasir
Azərbaycan nəsrinin son illərdə keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qalxdığını iqrar edəndə yeni fikirli,yeni

məzmunlu,yüksək realist mövqeli,geniş miqyaslı sənətdən danışmalı

oluruq. Bu sənətin ön sıralarında Anar öz səsi və öz nəfəsi ilə uğurlu addımlarla gedir.
YUSİF SƏMƏDOĞLU
Qırx il əvvəl Anarla tanış olmuşam və həmin vaxtdan bəri o,diqqətimi cəlb
etməkdədir. Anarda mənim xüsusən bəyəndiklərim nələrdir? Onda hər şey incə zövqlə
cilalanmışdır,bu mənim üçün çox vacibdir. Zahirən yumşaq,loyal kimi görünsə də, bir dəfə
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də olsun hər hansı konyuktür şirnikləndirmələrə uymamışdır,möhkəm şəxsiyyətinin özülü içində, dərinlikdə gizlədilmişdir.
Anar mənim üçün mən onunçün olduğumdan daha yaxşı dostdur,o,dostluğun qədrini
biləndir,vəfalıdır,etibarlıdır.
Onun parlament fəalyyəti də çox səmərəli olmuşdur.Mədəniyyət üzrə Komissiyanın
sədri olaraq fəal işə qatılımış,daima çox gərəkli və faydalı təkliflər irəli sürmüş,nəticəyə
nail olmaq üçün səylərini əsircgəməmişdir.İstərldim ki,bilməyənlər nəhayət anlasınlar,
deputatlıq

yazıçıya

yox,cəmiyytə

yazıçının

deputatlığı

lazımdır.

Anarın

aravuranları,intiraqabazları görməyə gözü yoxdur. Hər şey haqqında öz adından fikir
söyləyir, heç kəsə həsəd aparmır və dözümlülüyünü, tolerantlığını aləmə car cəkmədən
əsilzadə kimi yaşayır.
MAQSUD İBRAHİMBƏYOV
Anar yaradıcılığının həqiqətən Renessanas genişliyinin istedad və maraq dairəsindən
başqa,mənəvi qaynaqları da var: «özgə» əməllərilə,talelərilə, işləriylə bu qədər ürəkdən
məşğul olmaq yalnız ölümü unutmayan və həyatı sevən adama xas cəhətdir
Anarın şəxsiyyət, sənətkar, ictimai xadim kimi Azərbaycan mədəniyyətində
unikallığı aydın həqiqətdir.İstedadın,geniş erudisiyanın,xalqına, ölkəsinə gərəkli olmaq
yolunda xidmətin və zamanı son dərəcə dəqiq duymağın belə üzvü vəhdətini mən başqa
heç kəsdə görməmişəm.
RÜSTƏM İBRAHİMBƏYOV
-Yazıçı Anarın belə bir sözü var ki,ömrümün ən ağır məqamlarında dostlarımdan ilk
yada düşən Elçin oldu.Bəs Elçin ömrünün ağır vaxtlarında dostlarından öncə kimi yada
salıb
-İndi mətbuatda belə şayiələr baş alıb gedir ki,guya, Əkrəmin,Anarın,Elçinin
arasında intriqa mövcuddur,bir-biri ilə yola getmirlər.Düzü,Əkrəmin haqqında danışmaq
istəmirəm,amma Anarla aramızdakı uzun illərin isti münasibətiləri dəyişməz qalır.Mən də
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Anarın xətrini çox istəyirəm.Və belə hesab edirəm ki,Anar doğrudan da ləyaqətli
Azərbaycan ziyalısıdır,yazıçıdır,vətəndaşdır. Sadəcə olaraq yaş üstünə yaş gəldikcə
görüşlər bir qədər seyrəkləşir,istər-istəməz cavanlıq illdərindəki çılğınlığını itirirsən.Onu
deyə bilərəm ki,Anarla məni çox işıqlı,isti xatirələr birləşdirir.Və mən belə güman edirəm
ki,ömrümüzün axırına qədər elə bu cür olacaq.
ELÇİNLƏ müsahibə(«Vəzifə müvəqqəti bir şeydir»)
« Alternativ cəmiyyət» qəzeti
5-11 may 1999
BÖYÜK BİR MÜSABHİBƏYLƏ BAĞLI KİÇİK QEYDLƏR

«525-ci qəzet»in üç nömrəsində Xalq yaşıçısı Elçinin geniş müsahibəsi dərc
olunub.Müsahibədə ədəbiyyatımızın

bugünkü durumu haqqında bəzi məqamlarında

subyektiv olsa da maraqlı mülahizələr var. Bu barədə fikir mübadiləsi etmək niyyətində
deyiləm.Hərənin öz meyarı,öz baxışı,öz zövqü

olur.Amma söhbətin bir yeri - adım

çəkilməsə də mənə aid olduğu üçün məsələni aydınlaşdırmaq ehtiyacı duydum.
Dostlarım məni çox vaxt qınayırlar ki,hər yazıya cavab verirəm.Bu düz deyil,mən
haqqımda olan qərəzli yazıların yüzdə birinə də cavab vermirəm. Əvvəla ona görə ki, bu
sayaq yazıların müəllifləri cavaba layiq deyil,ikincisi də mənim tayım-tuşum deyillər
ki,onlarla ağızbağıza verim.Lakin bizim nəsldən olan nüfüzlu bir yazıçının,həm də özü
dediyi kimi qırx ilin dostunun qərəzli deyilsə də həqiqətə uyğun olmayan iradlarına
aydınlıq gətirmək istərdim.
Dediyim kimi, Elçin mənim adımı çəkmir,amma mən də,özü də yaxşı bilirik ki,bu
sözlər mənə aiddir,qoy oxucular da məsələnin mahiyyətindən agah olsun. Necə deyərlər
«örtülü bazar dostluğu pozar».
Söhbətin «525-ci qəzet»in 29 iyun nömrəsində çap olunmuş hissəsində Elçin deyir:
«Misal üçün,hərgah qırx ilin dostu üç günlük gözəl bir xarici səfəri mənim üçün çox
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əhəmiyyətli və prinsipial məqamda üstün tutursa,yəqin ki, daxili pərtlik hissini başa
düşmək çətin bir şey deyil. Bilirsən necədir? Beyin o qırx ilin dostununa bəraət
qazandırır,ancaq onu ürək bağışlamır. Beyin deyir ki,həmin dostun yorulub,üç gün də bir
fürsətdir,gedib

dincələcək,

yeyib

içəcək,amma

ürək

belə

bir

beyin

rasionallığını,praqmatizmini qəbul etmir… Ona görə də həyatda beynin işi asandı,ürəyin
işi çətin»
Elçinin nə ürəyini,nə beynini çətinə salmamaq üçün bu məsələri bütün təfərrüatıyla
izah etməliyəm.
Bir çox illər bundan qabaq Türkiyədə « Dialoq Avrasiya platforma» adlanan
təşkilatın ilk sədri seçilmişdim.Bu təşkilatın işində Elçin özü də fəal iştirak edir,onun
toplantılarına qatılır. Türkiyədə bəzi kitabları o təşkilatın xəttiylə nəşr olunub. «Dialoq
Avrasiya

platform»na

sədrllik

müddəti

iki

ildir.

Təşkilat

sədri

kimi

işimi

qiymətləndirdikləri üçün məni iki yox, dörd il, yəni iki müddət sədr seçdilər. Növbəti
toplatıda öz xahişimlə sədrlikdən gedəcəyimi bildirdim. Belə oldu,yerimə Türkiyənin
tanınmış tarixçisi və yazıçısı İlbər Ortaylı seçildi və yenə də xüsusi hörmət əlaməti olaraq
məni «Dialoq Avrasiya platformu»nun ömürlük fəxri sədri seçdilər. Bunları ona görə
deyirəm ki, mənə belə hörmətlə yanaşan təşkilata hörmətsizlik edə bilməzdim.İş elə gətrdi
ki,həmin tarix,yəni Antalyada təhvil-təslim tədbiri Bakıda unudulmaz yazıçımız İlyas
Əfəndiyevin yubileyi keçiriləcək günlə

eyni vaxta düşdü. Dəqiqləşdirirəm ki, İlyas

müəllimin anadan olduğu gün yox,onun bir qədər gecikmiş yubiley tədbirini keçiriləcək
gün nəzərdə tutulur.
Bu tarix qəti müəyənləşdirilmədiyindən düz iyirmi gün qabaq Elçinə dedim ki,
nəzərdə tutulan həmin vaxt mən mütləq Türkiyədə olmalıyam,xahiş edirəm,yubiley
tədbirini ya iki gün əvvələ,ya iki gün sonraya keçirin,mən də iştirak etmək istəyirəm.Elçin:
- Olmaz - dedi
Mən Türkiyəyə uçmalı oldum,özü də Elçin zənn etdiyi kimi dincəlməyə, yeyibiçməyə yox,işləmək,tutduğum vəzifəni təhvil vermək üçün.
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Belə başa düşürəm ki,Elçin məhz buna görə məndən inciyib,bunu ürəyinə salıb və
çox illər sonra bu epizodu mətbuata çıxarmağı lazım bilib.Onu da deyim ki,İlyas müəllimin
sağlığında da,o rəhmətə gedəndən sonra da onun haqqında səmimi yazılar yazmiışam,
onunla

bağlı

bütün

tədbirlərdə

(yubileylər,

xatirə

lövhəsinin

açılışı,elmi

konfranslar,kitabların təqdimatı,doğum və ölüm günlərində məzarını ziyarət və s.)həmişə
iştirak və çıxış etmişəm.
Atamı və anamı itirdiyim ağır günlərimdə Elçinin mənə dayaq olmasını da heç vaxt
unutmuram və bu barədə də yazmışam…
Mənim beynimlə ürəyim arasında heç vaxt bir təzad olmadığı üçün Elçini də başa
düşürəm. Taleyimin bu mürəkkəb çağında,hər yerindən kal duran adamın haqqımda ağzına
gələni yazdığı bir vaxtla rasionallıq və praqmatiklik baxımından bir bəhanəylə mənlən
uzaq durmaq, yəqin ki,daha sərfəli imiş. Əgər əsassız bir səbəbə görə qırx illik dostluq
şübhə altına alınırsa,buna yalnız təəssüf etmək olar.
Müsahibənin sonunda Elçin bəyan edir ki,tək dostu- özüdür. Tək dostu yalnız özü
olan adam xoşbəxtdirmi? Mən Elçinə xoşbəxtlik,yaradıcılıq uğurları və yeni dostlar
arzulayıram.
Köhnə dostu ANAR
«525-ci qəzet» 2 iyul 2007

«BÖYÜK BİR MÜSAHİBƏYƏLƏ BAĞLI KİÇİK QEYDLƏR» MÜƏLLİFİ,
KÖHNƏ DOSTUM ANARA LAP KİÇİCİK BİR MƏKTUB
Əzizim Anar!
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Sənin fikrincə «ədəbiyyatımızın bügünkü durumu ilə bağlı bəzi məqamlarda
subyektiv olsa da,maraqlı mülahizələr»dən ibarət mənim «böyük» müsahibəmlə bağlı kiçik
qeydlərini oxudum və bu qeydlərin nə dərəcədə obyektiv olub-olmadığı barədə bir söz
demək istəmirəm,amma,hər halda, «adım çəkilməsə də,mənə aid olduğu üçün» deyib,məsələni mətbuat vasitəsilə abdaad açıb-ağartmağın,yəqin ki, obıvatel üsün maraqsız
olmadı…
Bəyəm

mən

ad

çəkə

bilməzdim?

Sadəcə

olaraq,mənim

o

sözlərim

dostluqdan,ünsiyyətlən söhbət düşdüyü üçün,adsız və məişət xarakterli bir giley-güzar idi
və sənin onu beləcə qabartmağın,hətta bu dərəcədə dramtikləşdirməyinə ehtiyaz var idimi?
Məncə, yox. «Qoy oxucular da məsələnin mahiyyətindən agah olsun»- deyə, çox nigaran
hesab etdiyin oxucuları öz yozumunda məsələdən hali etdikdən sonra yaşırsan ki, «əgər
əsassız bir səbəbə görə qırx illik dostluq şübhə altına alınırsa,buna yalnız təəssüf etmək
olar»
Ancaq,əziz qardaşım, əsassız bir mətbəb səni niyə bu qədər əsəbiləşdiribƏsassız bir
səbəb də bu dərəcədə «açaram sandığı,tökərəm pambığı» hikkəsi yaradar? Bəlkə o fikri
də bir balaca yaxına buraxasan ki,lap kiçicik də olsa bir «əsas» var? Nə isə,mən
təzədən,mətbuat

səhifəsində,sənin

sözlərinlə

desəm,

«məsələnin

mahiyytinə»

varmağı,təfərruata getməyi,nələrisə ciddi-cəhdlə sübula yetirməyi,sənin dedikləinə çox
asanlıqda

lazımı

düzəlişlər

verməyi,doğrusu

özumə

də,bizim

onilliklər

boyu

münasibətlərimiizə də yaraşdırmıram və buna görə də «məsələnin mahiyyətnə» nöqtə
qoyuram.
«Məsələnin mahiyyətindən» kənarda isə,sənin «Böyük bir müsahibəylə bağlı kiçik
qeydlərin»də bir məqam məni təəccübləndirdi,başqa bir məqam məndə təəssüf doğurdu,iki
vacib məqam isə məni sevindirdi.Rəhmətlik atamla bağlı iştirak etdiyin tədbirləri bir-bir
sadalayırsan, sən, nədir, hər dəfə bunları bir-bir dəftərinə qeydə alırsan ki,sonra da beləcə
sadalayasan: Doğrusu bu məni təəccübləndirdi,bir az köhnə təbirlə desəm, rəncideyi-hal
etdi.Burasını da mənə xatırladırsan ki, «onun haqqında səmimi yazılar yazmışam» və
bunda da bir minnət qoymaq ab-havası olduğu üçün, düzü, mənim heç xoşuma gəlmədi.
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Bunlar belə. Keçirəm dediyim həmin təəssüfə.Yazırsan ki,Türkiyədə «Elçinin zənn
etdiyi kimi dincəlməyə, yeyib-içməyə yox, işləməyə» gedibsənmiş. Bax, buna sidqürəkdən təəssüf etdim ki, həmin Türkiyə səfərində dincəlməyə, yeyilb-içməyə imkan
olmayıb.Bəyəm bu pis şeydir? Umid edirəm ki,heç olmasa orada yaxşı işəyə bilmisən.
İndi də «Böyük bir müsahibəylə bağlı kiçik qeydləri»indəki həmin sevindirici
məqam haqqında.
Birinci məqam:yazırsan ki, sənin beyninlə ürəyin arasında heç vaxt bir təzad
olmayıb». Bax, bu, həqiqətən qibtə ediləsi və yazıçı üçün unikal olan gözəl bir
xüsusiyyətdir.Sənin bu

xüsusiyyətini doğrusu,mən bilmirdim.Köhnə dostun kimi,buna

sevindim. Beyinlə ürək arasındakı belə bir daimi harmoniyadan gözəl nə ola bilər?
İkinci məqam: mənə,nə ğizlədim,çox çətin bir sual verirsən: «Tək dostu yalnız özü
(yəni mən --E.) olan adam xoşbəxtdirmi?» Təkrar edirəm,çox çətin sualdır!.Buna asanlıqla
cavab vermək olmaz. Və belə bir sualı,təbii ki, yalnız özü xoşbəxt olan adam verə bilər.
Bax buna görə də mənim üçün çox xoşdur ki,köhnə və sevimli dostum Anar beləcə
xoşbəxt bir adamdır! O ki,qaldı «rasionallıq və praqmatiklik baxımından bir bəhanəylə
məndən(yəni Anardan -- E.) uzaq durmaq ehtimalına ,ğörə onu deməklə kifəyətlənirəm ki,
səndəki o gözəl beyinlə ürək arasındakı harmoniyaya» faciə qəhrəmanlarına xas olan
vasvası düşüncələrələ xələl gətirmə, çünki həqiqətən,heç bir əsas yoxdur. Əziz dostum!
«Böyük bir müsahibəylə bağlı kiçik

qeydləri»ndə mənə bildirdiyin xoş və

səmimiliyinə heç vəchlə şübhə etmədiyim arzularına görə

( «Mən Elçinə

xoşbəxtlik,yaradıcılıq uğurları və yeni dostlar arzulayıram») sənə dərin təşəkkürümü
bildirirəm. Təki,sənin bu gözəl arzuların çin oslun!
Ona görə də sağ ol ki,heç olmasa mənim o adsız gileyimi qərəzli hesab etmədiyini
yazmısan.Doğrudan da,bizim aramızda hansı qərəzdən söhbət gedə bilər? Mənim ürəyimdə
sənə qarşı məhəbbətdən başqa heç nrə yoxdur.Və əzizim Anar,inan ki, bu yerdə mənim də
beynimlə ürəyim arasında,səninki qədər olmasa
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da,hər halda gözəl bir harmoniyva yarandı. Mən səni təmiz vicdanlı insan,yalnız
ədəbiyyatımızın deyil, mədəniyyətimizin, ictimai fikrimizin görkəmdi nümayəndələrindən
biri hesab edirəm və bu yerdə artıq sözə də,elə bilirəm,ehtiyac yoxdur.
Və mən də arzu edirəm ki,sən bundan da artıq dərəcədə xoşbəxt olasan, «hər
yerindən kal duran alamın ağzına gələni yazmağını» «taleyimin bu mürəkkəb çağı»
dərəcəsində Şekspir faciəsinə çevirməyəsən(demirsən ki,yuxudan kal durublar? Kal
adamdan nə gözləyirsən?) mətbuatda sənin böyük yazılara kiçik qeydlərini yox,özünün
böyük yazılarını,uğurlu bədii əsərlərini oxuyub sevinək və bir də heç vaxt sənə təzədən
cavab yazmaq kimi qətiyyən xoşa gəlməyən bir məcburiyyət qarşısında qalmayaq,heç
zaman da dost itirməyəsən,həmişə köhnə və yeni dostlarınla bir yerdə olasan.Türkrlər
demiş,sayqılarımla.
ELÇİN
Gözəl bir sübh çağı
«525-c i qəzet» 4 iyul 2007
Anarın şərhi: Elçinlə bu yüngülvarı polemikanı kitaba daxil etməyi xahiş etdim ki,
bununla bağlı heç bir möhtəkirliyə imkan qalmasın.Axı bu yazılar dərc olunan kimi Elçinin
və mənim bədxahlarımız aləmə car çəkdilər ki,küsüşmüşük,bir də çətin barışaq.Əlbəttə,bu
onların xam xəyalları idi.Elçinin cavabı çıxan gün ona zəng elədim,dedim ki,yazıma görə
qəzetdən güclü qonorar almışam,gedək onu yüyaq.Görüşdük,anlaşdıq,aramızda heç bir
problem qalamdı.
Bir neçə onillik ortabab yazarlar Səməd Vurğunla Rəsul Rzanın irsini qarşı qarşıya
qoymaq istəmişlər. Məqsəd nə milli-mənəvi düşüncə sınırlarımıza bağlı olan qoşmanın
üstün özəlliklərini açmaq olub, nə də müasir dünya şeirinin incəliklərini incələmək. Orta
səviyyədən də aşağı yazarların (ədəbiyyatın bütün dedi-qodularının, qiybət və
böhtanlarının yaradıcılarının) burada əsas məqsədi iki qərqolmaz poeziya gəmisinin
ədəbiyyatda layiqli yer tutan oğullarını qarşı qarşıya gətirmək oldu. Və nə yaxşı ki,o hadisə
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baş vermədi. Anarın ən əziz dostu Yusif oldu, Yusif Səmədoğlunun kitabına ön sözü Anar
yazdı, Anarı bütün haqsız hücumlardan əvvəl Yüsif, sonra Vaqif qorudu.
NATƏVAN DƏMİRÇİOĞLU.
«Vaqif Səmədoğlu yaradıcılığının 40 illiyinə»
Əziz oxucu! Bu kitabın içindəki şeirlərin əksəriyyətitini,poemaların hamısını mən
itmiş,ölmüş hesab edirdim.Elə bilirdim ki,onlar da 70-ci illər yaradıcılığımın aqibətinə
uğrayıblar.Xoşbəxlikdən

belə

olmadı.Xoşbəxtlikdən

yer

üzündə

Dostluq,Qayğıkeşlik,Məhəbbət və Etibar varmış.Anar varmış yer üzündə.Dost şeirlərini o
arxivində saxlayıb,özünün yaradıcılığı,ictimai fəaliyyəti,ailə qayğıları vaxtından kəsib,bu
yazıları makinada köçürən,sahmana salan Anar varmış.Nə deyim? Məni mənə qaytaran,ölü
sandığım yazılarımı mənə dipdiri bəxş edən bir insana dilimizin hansı sözləri ilə
minnətdarlığımı bildirim: Allah səni mənə çox görməsin Anarım…
VAQİF SƏMƏDOĞLU.
«Uzaq yaşıl ada» kitabına Ön sözdən:. 1999
Anarın son kitabının - üstü yaşıl rus meşələri ilə işlənmiş dörd rus şairindən
çevirmələr kitabının arxa səhifəsindəki portreti mənim rəsm sənətinə münasibətimi bir
qədər də dərinləşdirdi…
Portret Anar barədə yazılanlardan və deyilənlərdən qat-qat çox və daha dəqiq şeylər
deyir…
Portretdə,bir vaxtlar bu dünyadan küsərək çevrilib harasa uzaqlara -- reallığın,
maddiliyin olmadığı dünyaya üz tutan ağrılı,tənha bir şair təsvir edilib… Bu dünyadan bir
vaxtlar imtina edərək kənara çəkilən bu şairin sonradan bura tamam ayrı bir şəkildə --sayıq
düşüncəli ictimai xadim,məsələlərdən soyuq beyinlə nəticələr çıxarmağı bacaran
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uzaqgörən bir siyasətçi kimi geriyə qayıtması,istər-istəməz bu qərib şairin əbədi itkisinə
ürəkgöynədən bir ağrı,izaholunmaz,dərin bir hüzn yaradır…
AFAQ MƏSUD.
Duyğular imperiyası. «525-ci qəzet» 14 mart 2000
Çıxıb getdim uzaqlara
Nə etmədim,nə yapmadım…
Mənə: qayıt,qayıt -dedin.
Qayıtdım,səni tapmadım.
ANAR
illərin, günlərin birində
Çox keçmədi ki, salonun o biri başında Anarla Vaqif Səmədoğlu göründü, İstanbula
- Turk yazarlarının qurultayına oradan da dəvət aldığımız Berlin Ədəbiyyat evinin
tədbirlərində iştirak etmək üçün Almaniyaya uçmalıydıq.
Anarla Vaqif yanaşı addımlayırdılar.Arada mənə elə gəldi ki,onlar ayaqlarını qəsdən
ya özlərindən asılı olmadan eyni ritmdə,eyni növbədə atırlar.Hər ikisinin əlində nəhəng
dəri çemodan var idi. Yaxınlaşıb salamlaşdılar,Anar hal-əhval tutdu,əyləşib çay sifariş
elədi.Vaqif isə dinmirdi.Anarın böyründə dinməz söyləməz elə oturmuşdu,edə bil hələ də
əlində ağır çemodan vardı…Vaqif bütün səfəri vurnuxurdu. Nə işgüzar türk yazarlarını
görürdü,nə Kölnün əzəmətli kilsəsini,nə də Reyn çayını.Bakıya dönən gecə isə :
-Bakıya getmək istəmirəm -- deyə təyyarədə lap böyürümdə pıçıldadı. Yenə ağır dəri
çemodan əlində idi. Üzü də elə idi,elə bil qorxutmuşdular onu,elə bil qolları da bağlı
idi,qollarını

burub

arxadan

möhkəm-möhkəm bağlamışdılar.Ağır

dəri

çemodanı

boğazından asıb Bakıya - edama aparırdılar.Vaqifi kim edam edəcəkdi?Onda ürəyim
sıxıla-sıxıla onun aeroportun binasından uzaqlaşmağına baxa-baxa fikirləşdim. Sonra evə
qayıdanda bütün yol boyu Vaqifi xilas yolları barədə fikirləşdim.Vaqifi kimdən və nədən
xilas eləmək lazım idi? Anardan,yoxsa işgüzar türk yazarlarından?Bəlkə Bakı şəhərinin
576

milli poeziyamızın ürəklərdən silinməyən ənənələrindən? Yazıçılar Birliyinin qorxunc
əntiq binasından? Ya bəlkə özündən?
AFAQ MƏSUD.
«Öz üzünü yazan adam.
Dünyaya və göylərə Azərbaycandan daha yaxın olan böyük Vaqif Səmədoğluna»
«Azadlıq» qəzeti 3-5 aprel 1999
Bəzən bir qədər çılpaq və kobud ədəbi üslubumda qəlbinə toxunduğum Anara
kitabımı göndərərkən titul səhifəsində belə bir bənd yazmaq fikrinə düşdüm:
Tez-tez məndən inciyib
Qəlbində gileylənən
-Afaq da dönük çıxdı..
-deyib əlin yelləyən
Anaradır bu kitab
Ədəbiyyat naminə
Afaqa gətirsin tab…
Sonradan onun bundan da inciyəcəyindən qorxub,bəndin əvəzinə: «Hörmətli Anar
müəllimə » yazdım.
AFAQ MƏSUD.
Duyğular imperiyası.
«Azadlıq» qəzeti 23 fevral 2000
Vaxtilə «Azərbaycan» jurnalında(№2 1980) faşist Franko rejimi dörvünün görkəmli
yazarı Anna Mariya Matutenin maraqlı bir yazısı dərc olumuşdu. Həmin məqaləni dilimizə
çevirib,yazar haqqında qısa məlumatı bizə təqdim elən isə Anar idi.Məqalədə təsvir olunan
mühit elə o zaman bizə yaman tanış gələcəkdi və

fikirləşəcəydik ki,yəqin Anar bu

məqaləni bizlərə əbəs yerə təqdim etməyib.Məqalədə təsvir olunun dövr süqutu labüd
kommunist rejimi dövrünün bir başqa üzü deyildimi? O zaman isə bunu ancaq beləcə,
dolayıı yolla söyləmək mümkün idi.Çünki azad düşüncə, fikir və əqidə sərbəstliyi Anarın
təmsil etdiyi ədəbi nəslin də arzu və ümidlərində yaşayırdı. O arzu və ümidləri
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gerçəkləşdirmək vəzifəsinin məhz onların üzərinə düşdüyünü qeyri-ixtiyari da olsa dərk
edirdilər. Elə ona görə də 60-cı illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında öz yerini tapan Anar
imzası sadəcə daşıdığı adın ilkinliyi ilə yox,həm də üzərinə düşən o vəzifənin zamanında
dərki ilə oxucuya yeni nəsə deyirdi.A nna Mariya Matute «Biz ona görə yazmağa başladıq
ki,narazıydıq»

-demişdi.

«Biz-

o

vaxtın

gəncliyi

ətrafımzı

sarmış

riyakarlıq,

saxtakarlıq,yalan, nadanlıq, cəhalət, anlaşılmazlıq mühitində,hər azad düşüncənin
boğulduğu bir şəraitdə yaşayırdıq, nəfəs alırdıq, daha doğrusu nəfəs almağa çalışırdıq» Anarın bu sözləri həmin o ispan yazıçısının fikirlərinin davamı kimi səslənirdi…» Ona
görə də Anar və onunla bərabər 60-cı illərdə ədəbiyyata gələnlər yazmaya bliməzdilər.
ZEMFİRA ƏSƏDULLAYEVA.
Atalar və oğullar.
«Azərbaycan» jurnalı №1 2005
Mənimçün bu sözlər,həm də dünyadan vaxtsız getmiş həssas bir qələm sahibinin
sözləri -çox dəyərlidir.Deməli heç bir təşəbbüs hədər deyilimş,heç bir iş boş yerə
görülmürmüş,heç nə əks-sədasız qalmırmış. Torpağa atılmış toxumlar cücərib baş
qaldırdığı kimi beyinlərə səpilən fikirlər də zamanında yetişəcəkmiş. 25 il bundan qabaq
dərc olunmuş bir tərcümə də kiminçünsə - qoy bu lap bir ya iki nəfər düşünən insan olsun təsirsiz qalmayıb,dolayı yolla olsa da çatdırmaq istədiyim fikirlər,hisslər,mənəvi ismarışlar
ünvanına çatıb.
ANAR.
Mətnlər.Əsərlərinin 6-cı cildində
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YAZIÇILARIN AVTOBUS SÖHBƏTLƏRİNDƏN:

ANAR:

Bayaqdan

bəri

etdiyiniz

söhbətlərə

mən

də

fikrimi

bildirmək

istəyirəm.Xüsusiylə üç məsələylə bağlı.Birinci məsələ ondan ibarətdr ki, Çingiz deyir,əgər
dedektiv oxusaydılar Qarabağ məsələsi başqa cür olardı.Sonra da özun misal gətirisən
ki,Dostoyevskinin «Besı» əsəri inqilaba qarşıdır…Rus xalqı «Besı»nı oxuyandan sonra
inqilab elədi,kommunizmi gətirdi,smosyalizmi gətirdi və Dostoyevskinin göstərdiyi bütün
o dəhşətlər ki,vardı, təsəvvur eləmək olardı,hamısı gəldi başına. Yaxud alman ədəbyyatı ki,
böyük,dahi ədəbiyyatdı, Götesi var, Şilleri var,amma faşizmin qabağını ala bilmədi.Deməli
ədəbiyyatın rolunu şişirtmək də lazım deyil ki,guya ədəbiyyat hər şeyin qabağını ala
bilər,eyni zamanda alçaltmaq da lazım deyil. İkincisi süjet məsələsi.Bax,mən sizə belə bir
sücet danışım. Gözəl və cavan qadının əri yaşlı adamdır. O, ərini sevmir.Sonra cavan bir
adama rast gəlir,ondan xoşlanır,onunla yaşamağa başlayırlar,ərindən ayrılır. Axırı da faciə
ilə qurtarır.Bu hansı əsərin süjetidir?
ÇİNGİZ ABDULLAYEV: «Anna Karenina»
ANAR: Bəli,amma eyni zamanda da «Madam Bovari» bu süjetdədir.Süjetin görünür
bir o qədər əhəmiyyəti yoxdur. «Anna Karenina» rus romanıdır,rus xarakteri,rus
insanlarıdı, «Madam Bovari» də fransız.Demək məsələ süjetdə deyil. Məsələ o süjetin
içində olan həyat materialı,milli xarakterlər,həyat tərzindədir.Əsas bax budur.
Üçüncü məsələyə keçək Azərbaycanda rus məktəblərinə. Xahiş edirəm bunu heç kəs
özünə götürməsin,sən də incimə,mən də inciməyəim,heç

kəs inciməsin.Çünki biz

doğrudan da ziyalılığı boynumuza götürmüşüksə,ziyalılıq çox şey bilməkdir,çox şey
oxumaqdır.Rus məktəbini qurtaran Azərbaycan yazıçısı rus ədəbiyyatını gözəl bilir,dünya
ədəbiyyatını

gözəl

bilir,amma

«Dədə

Qorqud»u

bilirmi,Füzulini

bilirmi,Sabiri

bilirmi,Vaqifi bilirmi,Cəlil Məmmədquluzadəni bilirmi?Bilmirsə,demək bu da tam ziyalı
deyil.Fransız ziyalısı Azəbaycan ədəbiyyatını bilməsə də ziyalı ola bilər Amma
Azərbaycan ziyalısı öz ədəbiyyatını bilmirsə,deməli bu yarımçıq ziyalıdır.İstəsək
də,istəməsək də rus dilində və Azərbaycan dilində təhsil ayrı-ayrılıqda bütöv ziyalıların
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yetişməsinə təminat vermir.O zaman çıxış yolu kimi mən təkliıf edirdim ki, çalışmaq
lazımdır rus məktəblərində Azərbaycan dili və Azərbaycan ədəbiyyatı ciddi dərs kimi
keçilsin və Azərbaycan məktəblərində də rus dili ciddi dərs kimi keçilsin. Bu məktəbləri
qurtaranlar heç fərqlənməsin, hər iki dili

eyni səviyyədə bilsinlər.Deyirsən rus

məktəblərində «Robison Kruzo»nu oxuyurlar. Düzdür. Amma «Məlik Məmməd»dən
xəbərləri yoxdur. Demək bu da kəmsavadlıqdı,tam savadlı olmaq deyil.Çingiz,özün
deyirsən ki, yazıçılar uşaqlarını rus məktəblərinə vermədilər.
ÇİNGİZ ABDULLAYEV: Amma Səməd Vurğunun nəvələri uce getdi rus
məktəbinə,Rəsul Rzanın nəvələri uje getdi rus məktəbinə.
ANAR: Rəsul Rzanın bütün nəvələri Azərbaycan məktəbinə gediblər. Bəlkə
Azərbaycan dili bir də ona görə yaşadı .ki,bir neçə yazıçı nəsli azərbaycanca oxudu.Amma
ziyalıların böyük qismi,alimlər,məmurlar evladlarını rusca oxutdular.Proses belə getli:
onlar uşaqlarını Azərbaycan məktəbələrinə vermədikcə bu məktəblərin səviyyəsi düşdü və
səviyyə düşdükcə daha çox adam uşaqlarını bu məktəblərə vermədilər. Əlbəttə,böyük bir
dili bilmək lazımlır. İngilis dilini, fransız dilini…İndi bizim taleyimiz belə gətirib ki, rus
dili vasitəsiylə biz tək rus ədəbiyyatını yox, dünya ədəbiyyatını da əxz eləyirik. Buna görə
də şübhəsiz onu da yaxşı bilməliyik. Bir neçə kəlmə də rus dilində yazan yazıçılarımız
haqqında. Burda da kerçəkliyi götürməliyik. Əlbəttə,arzu olaraq,hamımız istərdik ki,bütün
yazıçılar öz ana dilində yazsın. Amma Azərbaycanda rus məktəbləri varsa və bu məktəbləri
bitirənlər arasında ədəbi istedadı olan adamlar varsa, onlar təbii ki, rus dilində yazacaqlar.
Və onlara bunu qadağan eləmək lazım da deyil,mümkün də deyil.Ona görə də mən rus
dilində yazan yazıçılarımızı da qəbul edirəm,onların arasında mənim köhnə dostlarım da
var, Çingiz cavandı, Maqsud, Rüstəm. İlk tanışlığımızdan mən onlara demişəm ki, sizi
Azərbaycan yazıçısı kimi qəbul edirəm, amma Azərbaycan ədəbiyyatının magistral yolu
Azərbaycan dilində yaranan ədəbiyyatdır.Sabir Rüstəmxanlı doğru dedi ki,bunların heç biri
Astafyev və Rasputin kimi rus dilində yaza bilməyəcək. Heç Çingiz Aytmatov da yaza
bilməyəcək.Bir var o qaynaq dil,selnən gələn dil,bir də var distilə olunmuş dil,distilə
olunmuş rus dili.Mən elə hesab edirəm ki,Maqsudun,Rüstəmin yaratdıqları xarakterlər
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Azəbaycan xarakterləridir..Hətta mən rus mətnini oxuyuram,amma onların personajlarını
azərbaycanca eşidirəm.Çünki onlar Azərbaycanca danışırlar,müəllif bu danışıqları rusca
ifadə edir.Mən Rüstəmə dedim ki,əsərlərinizi Azərbaycan dilinə tərcümə etdirin,özü də
yaxşı keyfiyyətli tərcümə olsun,bəlkə heç tərcüməçi də göstərilməsin. Onda bu əsərlər
Azərbaycan ədəbiyyatı

faktı olacaqlar. Çünki Rustəmin tutaq ki, «Bir cənub

şəhərində»,Maqsudun «Ondan yaxşı qardaş yox idi» povestlərində Azərbaycan
xarakterləri,Bakı xarakterləri,milli kolorit var.Bu əsərlər dəqiq və yaxşı tərcümə olunsa
Azərbaycan ədəbiyyatının faktı kimi ədəbiyyatımıza təsir də edə bilər.
«Ədəbiyyat qəzeti» 21 oktyabr 1994
Anarın şərhi: 1994-cü ilin payızında böyük yazıçı dəstəsi avtobuslarla İrandan
keçərək

Bağdada,Füzuli

yubileyinə

gedirdik.Avtobusdakı

söhbətlərimizi

o

vaxt

«Ədəbiyyat qəzeti»nin Baş redaktoru Sabir Əhmədli maqnitofon lentinə yazmış və sonra
tam şəkildə qəzetdə dərc etdirmişdi.
«Mən rusca yazmağıma baxmayaraq,Vətənimə,ana dilimə bağlı insanam,ancaq bəzi
siyasi terminlər,bəzi fikirlər var ki, onları türkcəmizə çevirəndə mənasını itiriir.Anarın bir
kitabı çıxmışdı «Noçnıe mısli».Təbii ki,Anar ana dilini gözəl bilir,amma bu kitab rus
dilində yazılmışdı.Mən Anardan soruşanda ki,niyə əsəri rus dilində yazıb,cavab verdi
ki,burada elə fikirlər var ki,mən onları oxuculara daha dəqiq çatdırmaq istədim.
ÇİNGİZ ABDULLAYEV.
Yazıçıyla müsahibə «525-ci qəzet» 17 fevral 2001
Şəxsiyyət miqyasına görə Anar yazıçı anlamından daha böyük hadisədir. Birliyin
ağır günləri idi. Ünvanımıza hədələyici məktublar gəlird., Sonuncu partya qurultayından
əvvəlkini yada salıram. Artıq seçgilər mərhələsi çatmış, siyahilər hazırlanmış,çap edilmiş,
ardınca avtomatik minvalla səsvermə olacaqdı, heç kim siyahiləri çək-çevir etmirdi. Birdən
Anar yerindən qalxıb dedi: «Mən hesab edirəm ki,bu siyahilər kəmdir, Mərkəzi Komitənin
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tərkibində mütləq yaşıçı Elçin və anlaşılmaz səbəblərə görə siyahiyə salınmayan Elmlər
Akademiyasının prezidenti Eldar Salayev olmalıdırlar.Mən onların siyahiyə əlavə
edilməsini və yenidən səsverməyə qoyulmasını, mənim isə MK tərkibindən çıxarılmağımı
xahiş edirəm, çünki buna razılırıq verməmişəm».
Bu görünməmiş hərəkət idi.Azərbaycan kompartiyası tarixində ilk hadisə idi
ki,bülletenlər yenidən çap olunurdu…
Anar xasiyyətinin daha bir nəcib cəhəti: o heç vaxt kimisə alçaltmağı özünə rəva
bilməz Birgə işlədiyimiz on altı il ərzində bir dəfə də olsun amiranə tərzdə məni öz
kabinetinə çağırmayıb. Öncə mütləq xəbər alıcaq: «Vaxtın varmı? Gələ bilərsənmi?
Zəhmət olmasa işin qurtaranda, gəl». Mən isə oğlu yerindəyəm.
Təpədən dırnağacan ziyalıdır, bununla belə cürbəcür yaramazlıqlara, xəbisliyə,
yalana qarşı barışmazdır. Onun mətanəti xüsusilə Qarabağın müdafiəsi məsələsində özünü
göstərdi. Qarabağlı olmasa da, bəzi qarabağlılardan daha artıq bu yurdun təəssübkeşidir.
ÇİNGİZ ABDULLAYEV
İlk qaçqınlar axını… axı onlar hökumət idarələrinin qapısına üz tutmamışdılar…varyoXunu itirmiş,əzildmiş,xəstəhal,əli uşaqlı zavallılar…onlar yalnız birbaşa Yazıçılar
Birliyinə

üz tutur, çünki yaşadıqları ölkənin iqtidarından əllərini üzmüşdülər. Onlar

Anarın yanına gedir,Anar da saatlarla onları qəbul edirdi,hər gün, on,on beş, iyirmi
biçarəni.

Bacardıqlarını

əsirgəmirdilər,əncam

axtarırdılar,baş

sındırırdıldar,

pul

yığırdılar,ayın-oyun toplayırdılar.Onda mən başqa Anarı görürdüm «-əgər hökumət onlara
yardım göstərə bilmir ya istəmirsə,gəlin biz,yazıçılar əlimizdən gələni edək,darda
qoymayaq insanları» -yana-yana deyən Anarı. Sözdən,təsginlik ürək-dirək verməkdən
başqa o, praktiki işləri təşkil etməyə çalışır,kiməsə məskunlaşmaqda köməklik
göstərir,kimisə işə düzəltməkdə…mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, o,belə qətiyyətli
inzibatçı ola bilər.
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Anarı ön cərgələrə can atan kimi təsəvvür etmək mümkün deyil. Adətincə hardasa
kənarda,aralı oturub özünü gözə soxmağa çalışmır, amma qeyri-ixtiyarı olaraq baxışlar onu
axtarır,ona yönəlir.
FƏRHAD BƏDƏLBƏYLİ
Anarın həmişə ictimai-siyasi,ədəbi-bədii hadisələrin diqqət mərkəzində olmağı heç
də təsadüfi deyil.Anar olmayanda belə yeri görünən nadir zialılarımızdandır. Bu gün Anar
bir yazıçı kimi bizim hamımızdan daha çox yaddadır və daha çox «dildə-ağızdadır».
MÖVLUD SÜLEYMANLI
Anarın şəxsiyyəti fəaliyyəti heykələ layiqdir. Onun bir nadir istedadı da dostluq
etmək istedadıdır. Bir neçə il bundan əvvəl toplumu hazırlayırdım, gördüm ki, sən demə,
Anar hekayələrimi tərcümə edibmiş. Bunu Anarlan xahiş etməmişdim. Diqqətlə
tərcümələri nəzərdən keçirib gördüm ki, necə də sevgi ilə edib bu işi. O zaman Anar
populyarlığının zirvəsində idi. İşi -gücü başından aşırdı, məni isə əməlli-başlı tanımırdılar.
Demək, Anar gecələr yuxusuna haram qataraq bu işi görürmüş. Bax, ona bu nəcib səxavət
- özü bəyəndiklərini başqalarına da tanıtmaq, sevdirəmk həvəsi xasdır.
RAMİZ RÖVŞƏN
«525»-i izləyənlər bilməmiş deyillər ki, üç il əvvəl Elçibəy iqtidarı tərəfindən Ramiz
Rövşənə verilən evin orderi ləğv olunmuşdu və şair artıq bir neçə aydı ki, atasının
Əmircandakı mülkünün yarırütübət otaqlarından çıxıb kirayədə yaşayırdı.
Görünür, Yazıçılar Birliyinin rəhbərləri şairin mənzil probleminin real vəziyyətini
Prezidentə çatdira biliblər. «Mənə dedilər ki, R.Rövşən müxalifətə yaxın adamdır. Nə
olsun! Müxalifətdə olanlar da bu ölkənin vətəndaşlarıdır» - deyən prezident R.Rövşənin
mənzil məsələsinin həllinə göstəriş verdi.
«525-ci qəzet» 1 noyabr 1997
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Anarın şərhi: 1997-ci ildə Yazıcıların Qurultayı ərəfəsində Prezident H.Əliyev bir
gün yaşlı yazıçılarla, səhərisi gün gənclərlə görüşdü. Yaşlı yazıçılarla görüş zamanı
B.Vahabzadəyə və M.Araza mənzil verdiyini söylədi. Gənc yazıçılarla görüşdən qabaq
Prezidentin yanına getdim: «Dünən iki yaşlı şairimizə mənzil vermənizi məmnuniyyətlə
qarşıladıq, - dedim, -bu gün gənclərlə görüşdə kirayədə qalan istedadlı şairimiz Ramiz
Rövşənə də mənzil vermənizi xahiş edirəm».
Bildim ki, mütləq Ramizin müxalifətə yaxın olduğunu çatdıracaqlar, odur ki, bu
barədə özüm dedim və R.Rövşənin ədəbiyyatımızda xüsusi yeri olduğunu vurğuladım.
Prezident xahişimi yerə salmadı.(bax,əvvəlki məlumata)

***
1988-ci ildə televiziyada Anaraın 50 illiyinə həsr edilən veriliş hazırlamışdım.O
verilişdə belə bir fikir söyləmişdim ki, Anar,ola bilsin,yurdumuzda yeganə adamdır ki,
tutalım, gecə vaxtı hər hansı bir ucqar kəndimizdə elə birinci qapını döyüb Anar olduğunu
desə, ona sevinclə qapını açıb qəbul edərlər.
Sonralar çoxları mənə yanaşıb haqlı olduğumu deyirdilər.
RAFAEL HÜSEYNOV
Mənə elə gəlir ki, Anar ədəbiyyata epizodik,ikinci-üçüncü dərəcəli rollar üçün
gəlməyib. Elə bu xüsusiyyət ona həm bədii, həm də elmi-publisist yaradıcılığında
mədəniyyət tariximizin ən qaynar nöqtələrinə əl uzatmaq, ən müqəddəs səhifələrini
çevirmək haqqı kimi bir mənəvi imtiyaz verib. Əgər belə olmasaydı o, bu ğün ədəbiictimai fəaliyyəti ilə yanaşı, Azərbaycanı qarış-qarış gəzib yurudumuzun Naxçıvanı,
Qarabağ, Gəngəsi, Şəkisi, Lənkəranı, Qobustanı, İçərişəhəri haqqında bir-birindən gözəl
bədii publisistik nümunələr yarada bilməzdi. Bu kitab həm coğrafi, həm də mənəvi
anlamda Azərbaycanın xəritəsidir
SABİR RÜSTƏMXANLI
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Onun yanındaydım,bir nəfər qəbula gəldi. Söhbətə uzaqdan başladı, Anar müəllimin
xoşuna gələcəyi qətiyyəti ilə Ə.Əylislinin əleyhinə danışmağa başladı. Anar müəllim çox
sərt şəkildə sözünü ağzında qoydu: Əkrəm böyük yazıçıdı, sən hansı haqla o sənətkar
haqqında hədyan danışırsan, sən heç onun kəsilən dırnağı deyilsən. Sonra uzun müddət
özünə gələ bilmədi: gör nə günə qalmışıq, kim kimi bəyənmir. Bir dəfə yenə onun otağında
yığışmışdıq, xeyli adam vardı. Müasir ədəbi prosesdən, o cümlədəni Yazıçılar Birliyinin
üzvü olmayan qüvvələrdən söhbət edirdik. Mən də fikrimi bildirdim ki, onların arasında
istedadlı yazarlar çoxdu. Sözümü qurtamamış məclisdəkilərin bəziləri üstümə elə hücuma
keçdilər ki, özüm özümdən şübhələndim: ilahi, görəsən, mən indiyə kimi xəbərim olmayan
hansı günahın sahibiyəm. Anar müəllim gördü ki, deyəsən bunlar məni məhv etmyə
çalışırlar söhbətə qarışdı: bu yazığın üstünə niyə düşürsünüz, nə dedi axı? Sonra yenidən
yanına getdim, məni xilas etdiyi üçün təşəkkürümü bildirdim, gülərək dedi «fikir vermə,
onlar elə bildilər ki, sən adlarını çəkdiklərindən bəziləri məni tənqid etdikləri üçün sənin
üstünə düşməkləri xoşuma gələcək. Onların bəziləri vəzifədə olanda məni tənqid edirlər,
amma bunların çoxu sədrlikdən gedəndən sonra məni tənqid etməyə başlayacaqlar».
Onu insan kimi,sədr kimi belə tanıdım.
ARİF ƏMRAHOĞLU
Anar nəsrinin doğmalığı Bakı küçələrinin hər bir tinində yaddan az qala çıxmaq
istəyən,amma heç cür yaddan çıxmayan xatirələrin doğmalığıdır. Səninlə üz-üzə gələn və
əsla tanımadığın adamların gözlərinin dərinliyindəki doğmalıdıqdır.Mən bu doğmalığı hər
bir sətirldən,hər bir mükalimədən aydın şəkildə duyuruam.
KAMAL ABDULLA
Yazıçılar Birliyi hətta dövlət siyasətinə də təsir edə bilər. Deməli, güc və təsir
mənasında Yazıçılar Birliyi və ona sədrlik həm də siyasi postdur. Ona görə də həm
müxalifət dairələri, həm də hakimiyyət qurum rəhbərliyində kimlərin təmsil olunması və
kimin sədr seçilməsi məsələsinə həssaslıqla yanaşır. Bir mənalı olaraq Azərbaycan
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Yazıçılar Birliyi və onun rəhbəri Anar müəllimin tərəfində dayandıq. Hesab edirəm ki,
səhv etmədik. Əgər Anar orada olmasaydı, Yazıçılar Birliyinin indiki statusu, vəziyyəti də
olmazdı, bir qurum kimi çoxdan sıradan çıxardı. Birliyin və onun ədəbi dərgilərinin dövlət
büdcəsində qalması, parçalanıb bir neçə quruma dağılmaması - bunlar hamısı Anarın
rəhbərliyi sayəsində qorunub. Anar Yazıçılar Birliyinin sədri qalmaq istəyəcək və
qalacaqsa, biz yenə onunla bir mövqedə olacayıq. Əgər yeni sədr seçmək zərurəti
yaranarsa, onda bu məsələ mətbuatda və cəmiyyətdə geniş diskussiyaya çevrilməlidir.
Çünki sədr elə şəxs olmalıdır ki, qurumu öz sözünü deyə bilən, nüfuzlu, müstəqil bir
təşkilat kmi qoruyub saxlamağı bacara bilsin.
RƏŞAD MƏCİDİN BƏSTİ ƏLİBƏYLİ ilə söhbətindən
« 525-ci qəzet» 17 aprel 2004
«Otel otğı» kitabı bir daha göstərir ki, Anar 60-cı70-ci illərdə olduğu kimi 90-cu
illərdə də Azərbaycan ictimai-ədəbi həyatının önündə gedir, cəmiyyətdə baş verən
hadissələr, Azərbaycan insanının düşdüyü sosial-mənəvi problemlər onu həm bir yazıçıpublisist, həm də bir yazıçı-filosof olaraq get-gedə daha dərindən maraqlandırır,
yaradıcılığının miqyasını genişləndirir, metodologiyasını mükəmməlləşdirir, dünyanın ən
böyük yazıçıları sırasısına çıxarır - təfəkkürün səviyyəsi ilə, emosiyanın gücü ilə,
üslubunun böyüklüyü ilə…
NİZAMİ CƏFƏROV
Anarla bağlı mübahisələr olanda mən onun ən qatı opponentlərindən soruşuram?
Deyin görüm .Anar gəncliyindən bəyan etdiyi hansı məramına xilaf çıxıb.Otuz yaşında
təsdiqlədiklərinə qarşı harda zidd gedib? O, həmişə dövlətçiliyin tərəfdarı olmuş,həmişə
inqilabın əleyhinə olmuş,həmişə hər hansı ziddiyyətlərin mədəni yolla cözülməsini
arzulamış, heç vaxt Heydər Əliyevə siyasi rəğbət bəslədiyini gizlətməmişdir.
Altmışıncı illərdə Anarın başladığı yeniliklərin böyük siyahisini tutmaq olar.Mən
onun gördüyü işlərin siyahisini tutmağa çalışanda,çaş-baş qaldım, elə bu vaxt özü zəng
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vurdu,ona dedim: «Sizin yeganə görmədiyinihz iş, yəqin ki,bir yaxşı futbol reportajı
yazmamağınızıdır»
VAQİF İBRAHİMOĞLU
Amalya Pənahova yenə Təhminə olmaq istəyir. Aktrisa səhnədə məharətlə ifa etdiyi
Təhminəni indi ekranda canlandırmaq istəyir. Xatırladıq ki, Amaliya xanım Azərbaycan
səhnəsində Təhminəni ən gözəl ifa edən sənətçidir. Anarın «Beş mərtəbəli evin altıncı
mərtəbəsi» romanı əssında iki film çəkilsə də, filmlərin heç biri Amaliya xanımın ürəyincə
deyil. Yeni filmdə Təhminə obrazını xalq artisti özü yaratmaq istəyir. Hələ o obrazın
öhdəsindən gəlməyə imkanı və bacarığı çatdığını bildirən sənətçi layihəni tezliklə
gerçəkləşdirmək istəyir.
«Azadlıq» qəzeti 6 yanvar 2000
Məlum olduğu kimi, teatrda mən Təhminə rolunu oynamışam, Tamaşa böyük uğur
qazanmışdı. Ancaq o vaxt həmin tamaşanı televiziyaya çəkmədilər, buna görə də, həddən
artıq təəssüflənirəm. Filmi isə mən «Sevgi yarası» adlandırardım. Çünki Anarın bu
pyesindəki bütün personajlar məhəbbətdən yaralıdırlar. Bir də qadının başa düşülməmək
faciəsi məni narahat edir. Öz şəxsi münasibətlərimi heç vaxt səhnəyə gətirməmişəm. Biz
Fuad Poladovla «Təhminə və Zaur» tamaşasında oynayarkən həyatda küsülüydük, ancaq
səhnədə bir-birini sevən aşiqlər rolunu oynayırdıq. Heç kəs də bizim bir-birimizlə
danışmadığımızdan xəbər tutmamışdı. Yalnız premyrada barışdıq. Məncə, belə daha yaxşı
idi, bu bizi lüzumsuz söz-söhbətlərdən qorudu.
AMALİYA PƏNAHOVANIN söhbətindən
«Ayna» qəzeti 8 iyun 1996
Yadımdadır anam məni Milli Dram Teatrına «Beş mərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi»
tamaşasına aparmışdı,tamaşada baş rolları Fuad Poladovla Amalya Pənahova oynayırdılar.
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Tamaşaya o qədər aludə olmuşdum, diqqət kəsilmişdim ki, gərginlikdən başağrısına
tutulmuşdum. Hətta tamaşadan gələndən sonra mənim üçün həkim çağırmışdılar.
ZÜLFİYYƏ XANBABAYEVA
Oxuduğum bütün mahnılar mənim daxili aləmimdən xəbər verir
«525-ci qəzet 17 yanvar 2004
«Meydan teatrının» yaradılması çoxdanki arzum idi. Ona görə də bu teatrın açılışını
səbrsizliklə gözləyirdim. Açılışı bu yaxınlarda - mart ayında olmuşdur. O gün teatrımızın
tarixi salnaməsi Anarın «Adamın adamı» komediyası ilə başlandı. Bəli, ilk addımımız bizə
ciddi sınaq oldu. Göstərdiyimiz tamaşa uğur qazandı. Yeri gəlmişkən deyim ki, «Adamın
adamı» tamaşasını Qaravəlli xalq oyunu formasında hazırlamışdıq. Bu tamaşanın
quruluşunu mən vermişəm.
«Meydan teatrı» nın bədii rəhbəri Arif Ağayevin müsahibəsindən
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti.
21 aprel 1988
MƏTBUAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ MİLLİ MƏCLİSDƏN
«VACİB» XƏBƏRLƏR
«Kommersiyva sirri haqqında» qanununun müzakirəsi zamanı yazıçı -deputat Anar
hansısa romanın, yaxud hekayənin neçənci səhifəsini yazırdı
«Azadlıq» qəzeti 1-3 dekabr 2001
17.15.dəqiqədə zala daxil olan Sabir Rüstəmxanlı üçün müzakirə deyəsən elə də
əhəmiyyətli olmadı. Belə ki, əyləşdikdən bir neçə dəqiqə sonra yazıçı Anardan aldığı
qəzetləri vərəqləməyə başladı.
«Press Fakt» qəzeti 31 may-6 iyun 1996
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Deputatların bəzən bir-birini təkrarlayan sualları Asya Manafovanı bezdimişdi .
Yazıçı Anar «Yeni Müsavatı» oxuyub qurtardı, «Azadlığa» keçdi.
«Yeni Müsavat» qəzeti 15-17 oktyabr 1996
Anar:

Mən

Azərbaycan

yazıçısıyam,amma

qanunu

oxuyub

başa

düşmədim.Mədəniyyət haqqında qanunda da belə idi.Mən o vaxt mədəniyyət haqqında
Rusiya qanunu oxudum və öz qanunumuzu başa düşdüm.
Milli Məclisdə çıxışından.
«7 gün» qəzeti 1 iyun 1996
Daha kimi biabır etmədiniz. Cəlil Məmmədquluzadəni də. Sizin öz jurnalistinizdir
heç olmasa. Hamınız yığılsanız onun bir ayağının tozuna dəyməzsiz. Yadımdadır Anar
neçə məqalə yazdı, neçə dəfə yalvardı ki, Mirzə Gəlilə dəyməyin.
CƏLAL ƏLİYEVİN Milli Məclisdə çıxışından
«Yeni Müsavat» qəzeti 26 iyun1999.
«Azadlıq» qəzeti 26-28 iyun 1999
Cəlal Əliyevlə salamlaşmaq üçün deputatlar zalı dövrə vurur, onların bəziləri
akademiki ayağa qaldıraraq öpürlər. Bəziləri isə Eldar Salayevlə görüşdükdən sonra ətrafa
boylanırlar ki, görən oldumu? Ümumiyyətlə isə (belə davranmayan) yazıçı Anarı və Nairə
Şahtaxtinskayanı təmkinli millət vəkilləri sırasına daxil etmək olar.
«168 saat» qəzeti 18 dekabr 1998
23 may tarixli iclasda AXCP sədri Əli Kərimli ilə bağlı söylədiklərini bir az da
genişləndirərək danışan tərbiyəsizin sözünü heç kim kəsmədi. Deputatın söyüş söyməsinə
etiraz edən Vaqif Səmədoğlu,Zahid Oruc və Anar zalı tərk etdilər.
«Azadlıq» qəzeti 21-23 iyün 2003
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Tanınmış nasir, millət vəkili Anar həqiqi qələm cəngavəri kimi zəmanəmizdə çox da
geniş yayılmamış tənbəki çubuğu çəkir. Arada hərdən bir çox xoşladığı Amerika
siqaretlərinin də dadına baxır. İstedadının pərəstişkarlarından ötrü son dərəcə qiymətli
sayılan ömrünə 15-16 yaşlarından balta çalmağa başlayıb. Özü də bu zərərli vərdişini heç
bir dəbdə olan cərəyana dəyişmək fikrində deyil
«Panorama» qəzeti 28 fevral 1997
Sənət, ədəbiyyat biliciləri sevimli müəllifləri axtarırlar. Anara heç aman vermirlər.
Kimi təzə əsərərini xəbər alır, kimi gələcək planlarını soruşur, kimi də sadəcə aftoqraf
istəyir. Qəfil bir görüş xüsusi maraq doğurdu. Demə, «Beş mərtəbəli evin altıncı
mərtəbəsi»ni ADR oxucularına çatdıran alman tərcüməçisi yarmarkaya çatan kimi bir başa
Azərbaycan pavilyonuna gəlib.
Ə.İSAYEV.
Azərbaycan kitabı dünyanı gəzir.
Beşinci Moskva Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında.
«Kommunist» qəzeti. 1 sentyabr 1985
Anarın «Otel otağı» əsəri əsasında film çəkiləcəyi xəbərini eşidəndə doğrusu çox
sevindik. Bəs necə, axı daha bir yerində sayan layihə sükunət nöqtəsindən tərpənmişdi.
Üstəlik öyrəndik ki, filmdə baş rolun ifaçısı Anar özüdür. Film indiki zəmanədə ziyalıların
ağır və mürəkkəb həyatından, onların rastlaşdığı problemlərdən bəhs edir.
Aynur Mustafayeva.
«Yazıçı Anarı baş rolda görə biləcəyikmi?»
«Panorama» qəzeti 27 fevral 1997

Anarın şərhi: Doğrudan da, belə bir fikir vardı. Filmin rejissoru Rasim Ocaqov
məni hətta sınaq epizodlarında çəkmişdi və razı qalmışdı. Sonra müəyyən səbəblərə görə
bu baş tutmadı. Baş rolu istedadlı aktyor Fəxrəddin Manafov uğurla ifa etdi.
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Mən bəzi yazıçı həmkarlarımın, birinci növbədə ilk növbədə Anarın təklifinə
tərəfdaram: yazıçı və şairlərə fəxri adlar verilməsinə heç bir hacət yoxdur. Ədəbiyyatımız
bundan heç nə itirməz, əksinə, qazanar…
HÜSEYN İBRAHİMOV.
«Ədəbiyyat milli sərvətdir» məqaləsindən
«Ədəbiyyat qəzeti»14 fevral 1997
Anarın şərhi: Mən dəfələrlə, o cümlədən bir neçə dəfə rəhməlik Heydər Əliyevin
iştirak etdiyi görüşlərdə fəxri adların verilməməsi haqqında təklif irəli sürmüşəm. Bundan
təşvişə düşən həmin adların daşıyıcılarına: -kim bu adı alıb, halal xoşu olsun - deyirdim, gələcəkdə də fəxrlə onu daşısınlar, amma bu sovet sisteminin uydudruğu bir şey idi,
dünyanın heç bir ölkəsində belə adlar yoxdur. Ordenlər var. Muüxtəlif mükafatlar var,
amma Xalq şairi, Xalq yazıçısı, nə bilim Xalq artisti, Xalq rəssamı kimi adlar yoxdur,
müstəqil Azərbaycanda da olmamılıdır.
Amma bu məsələdə məni yalnız rəhmətlik Yusif Səmədoğlu və Polad Bülbüloğlundan
başqa heç kəs dəstəkləmədi. 1998-ci ildə Heydər Əliyevin fərmanıyla mənə də başqa 9
şair və yazıçıyla birlikdə Xalq yazıçısı adı veriləndən sonra daha bu barədə danışmaq etik
cəhətdən düz olmazdı: «Aha, özü alıb, indi başqalarının almasını istəmir» - deyəcəkdilər.
Nə isə… Ədəbiyyat, sənət adamları arasında xəstə rəqabətə, yersiz qısqanclığa, əsəb
gərginliynə səbəb olan bu adlar hələ də qalır və verilir.
Bu il yanvarın 13-də, Yazıçılar Birlyinin məşhur məsləhətçilər otağında əzizmiz,
möhtərəm Anar mənə bir saralmış vərəq göstərib dedi: - Bu günlərdə atamın arxivini bir də
gözdən keçirəndə «Ağla sazım!» sərlövhəli, makina yazısında 7 bənd şeirə rast gəldim.
İmza: «M.Bəbir». Sənə də, mənə də, ədəbi mühitimizin, xüsusən də yaşlı və orta nəslinə də
Bəbir, özü də M.Bəbir adlı ikinci şair, ümimiyyətlə, ikinci hər hansı müəllif imzası məlum
deyil. Sən biləni bu Bəbir Məmmədzadə olmaz ki?
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Allah xalq şairi Rəsul Rzaya bir də ona görə rəhmət eləsin ki, zəngin arxivininin bir
qovluğunda bu titrək, kövrək sarı yarpağı qoruyub saxlayıb. Anarımıza bir də ona görə
uzun ömür versin ki, xeyirxah işlərə, əməllərə vaxtı çatsın».
QABİL «Bir yarpaq nişanə…»
(«Ədəbiyyat qəzeti» 27 yanvar 2000)
YAZIÇILAR BİRLİYİNİN SƏDRİ,
MİLLƏT VƏKİLİ, CƏNAB ANAR RZAYEVƏ
Hörmətli Anar bəy!
«Yeni Müsavat» qəzeti olaraq Sizə müraciət etməyi qərara aldıq. Əlbəttə istərdik ki,
milli qəzet olaraq Azərbaycanın böyük ədibinə, ictimai-siyasi xadiminə müraciət edərkən
ədəbi, milli-mənəvi və xalqımızı düşündürən digər məsələlərdən söhbət açaq. Ancaq
təəssüf ki, Sizə bu dəfəki müraciətimiz ötən həftə redaksiyamızda baş verən arzuolunmaz
insidentlə bağlıdır. Yəqin ki, Kütləvi İnformasiya Vasitələrindən şair Nüsrət Kəsəmənlinin
redaksiyamıza hücumu haqda oxumusunuz. Məlumat üçün bildirirəm ki, qəzetimizin 10-11
aprel tarixli sayında dərc olunmuş «Nüsrət Kəsəmənlininin oğlunu tutublar» sərlövhəli
məqalədən sonra şair iki dəfə redaksiyaya gəlib və qəzetin bütün əməkdaşlarını kobud
söyüşlərlə təhqir edib. Bu zaman N.Kəsəmənli kobudluğa yol verməmək, məsələni masa
arxasında müzakirə etmək çağrışlarımıza məhəl qoymadı. Üstəlik,əlinə keçən əşyalarla
qəzetin baş redaktorunu hədələdi və iş rejimini pozan davranışlara yol verdi. Təsadüfü
deyil ki, N.Kəsəmənli kobudluq edərkən müxalifət qəzeti olduğumuz üçün hər bir halda
bizim günahkar sanılacığımızı xüsusi vurğuladı.
Hörmətli Anar bəy!
Siz görkəmli yazıçı və ziyalı kimi,dəfələrlə ictimai-siyasi proseslərə prinsipial
mövqe bildirmisiniz. Diqqətinizə çatdırdığım insidentlə bağlı isə Sizin N.Kəsəmənlini
tənqid etmənizi qətiyyən arzulamıram. Ancaq Sizdən xahişim budur ki, jurnalistlərin
bundan sonra da təhqir olunmasına yol açan bu kimi presedentlərin qarşısının alınması
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üçün nüfuzlu ziyalı və milləi vəkili olaraq məsələyə münasibət bildirəsiniz Əvvəlcədən
təşəkkür edirəm. Şəxsinizə dərin hörmətlə,
RAUF ARİFOĞLU.
«Yeni Müsavat» qəzetinin baş redaktoru.
«Yeni Müsavat» qəzeti 21 aprel 1998
ANAR N.KƏSƏMƏNLİNİN HƏRƏKƏTİNİ PİSLƏYİR …
VƏ BARIŞIĞA ÇAĞIRIR.
Şair N.Kəsəmənlinin əməlləri ilə bağlı Yazıçılar Birliyinin sədri, millət vəkili Anara
da müraciət etmişdik. Bu günlərdə ondan cavab almışıq. Anar cavab məkubunda yazır:
Hörmətli Rauf bəy!
Nüsrət Kəsəmənli ilə əlaqədar mənə göndərdiyiniz məktubu aldım. Sizi, gənc
jurnalistlər nəslinin layiqli nümayəndəsi kimi mətbuatdan tanıyıram. Qazetinizə hörmətim
var. Nüsrət Kəsəmənlini də çağdaş şeirimizin ən istedadlı nümayəndələrindən biri kimi
qiymətləndirirəm. Aranızdakı acınacaqlı konfiktə təəssüflənirəm. Məsələyə bütün
təfərrüatıyla yetərincə bələd olmadığımdan yalnız onu deyə bilərəm ki, qəzetlərdə bəzən
təsdiq olunmamış məlumatların sensasiya xatirinə verilməsini təqdir etmirəm. Bunun
müqabilində hər hansı şəxsin - kim olur olsun - jurnalistlərə qarşı kobud hərəkətini
yolverilməz hesab edir və qınayıram. Bu sayaq işlər heç kəsə başucalığı gətirmir.
İctimaiyyətin diqqət mərkəzində olan hər iki tərəfi -tanınmış qələm sahiblərini - anlaşmağa
və barışmağa çağırıram.
«Yeni Müsavat» qəzeti 25 aprel 1998
Anarın şərhi: Elə həmin günlərdə hər ikisini - Rauf Arifoğlunu və rəhmətlik Nüsrət
Kəsəmənliini Yazıçılar Birliyinə, yanıma çağırdım. Sağ olsunlar, sözümü yerə salmadılar,
barışdılar.
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FİLMFEST KURYOZSUZ ÖTÜŞMƏDİ
Kino sənətində xidmətlərinə görə xüsusi mükafat İsrailin Azərbaycandakı səfiri
cənab Milmana təqdim olunur. Bir tərəfdən möhtərəm yazıçımız Anar səhnəyə qalxır ki,
mükafatı təqdim etsin, o biri tərəfdən cənab səfir tələsik addımlarla sevincək səhnəyə çıxır
ki, mükafatı alsın. Anar müəllim də özünəməxsus ağayana bir jestlə ona verilən qəşəng
qutunu səfirə təqdim edib əlini sıxır və üzünü çevirib səhnədən aşağı enir. Biçarə səfir çaşbaş vəziyyətdə özündən də xeyli artıq çaşmış auditoriya ilə üzbəüz qalmalı olur: həm də
təkbətək… Sonra Nərgiz Cəlilovanın sualına: - «Anar müəllim, bəs oxumadınız?». Anar
müəllimin,yenə də özünəməxsus yarızarafat -yarıgerçək cavabı: «daha verdim də
özünə»(təxminən bu cür). Salonda yenə təbii bir gülüşmə. Və səfirin kor-peşman
vəziyyətdə öz-özünə ünvanlanan bir təbriki oxuması. Situasiya komediya filmlərinə
bənzəyir ya yox? Hər halda o səhnədə o səfirin yerinə olmaq arzusu yəqin heç kəsin
ürəyindən keçən deyil.
«Azadlıq» qəzeti 16-19 oktyabr 1999

SORĞULAR VƏ CAVABLAR:
XX əsrin Azərbaycanlıları
Oxucularımızın məktubları,açıqcaları,telofon zəngləri və redaksiyamıza təşrif
buyurmaları ilə keçirilən sorğuda 7 nominasiyanın (görkəmli şair, yazıçı, bəstəkar,
müğənni, rəssam, artist və məşhur idmançı) hər biri 10000 dən artıq sorğu iştirakçısı
hərəyə 5 görkəmli şəxsin adını çəkib. XX əsrin ən görkəmli beş yazıçısı «Eksprss»in
versiyasında aşağıdakı kimi müəyyənləşib:
1.Cəlil Məmmədquluzadə - 5377
2.Cəfər Cabbarlı -27 27
3.Anar -2111
4.İsmayıl Şıxlı - 1887
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5.Mirzə İbrahimov -1 880
İlyas Əfəndiyev (1875), Məmməd Səid Ordubadi (1556), Süleyman Rəhimov
(1509), Yusif Səmədoğlu, Rüstəm İbrahimbəyov və Çingiz Abdullayev (hər üçü 1498 bal
toplayıb) ilk onluğa daxil olublar.
«Ekspress» qəzeti 30 dekabr 1999
«7 gün» qəzetinin»: -sevdiyiniz yazıçı sualına politoloq Rasim Musabəyovun cavabı:
yaşıçı Anarı, İbrahimbəyov qardaşlarını, Remakı, L.Tolstoyu yüksək qiymətləndirirəm.
«7 cün» qəzeti 13 aprel 1996
«525-ci qəzetin» eyni sualına sualına hüquqşünas Çingiz Qəniyevin cavabı:Anar.
«525-ci qəzet 7 may 1997
Millət vəkili Mirmahmud Fəttayev Əkrəm Əylisli, Anar və Sabir Rüstəmxanlını
yazıçı kimi qiymətləndirir.
«7 gün» qəzeti 7 mart 1996
«Bizim gənclik» gənclər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqladı. «Ən çox
sevilən şair nominasiyasının qalibi Ramiz Rövşən, ən çox sevilən yazıçı nominasiyasının
qalibi Anar oldu.
«Yeni Müsavat» qəzeti 28 dekabr 2006
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AZƏRBAYCAN OXUCUSU DAHA ÇOX ANARI VƏ
ÇİNGİZ ABDULLAYEVİ BƏYƏNİR
«Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri» QSC-nin Dövrü nəşrlər və sosioloji
Araşdırmalar Departamentinin 15-16 sentyabr 2008-ci il tarixində keçirdiyi rəy sorğusu
zamanı Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Şəbəkəsinə daxil olan 492 indenksli ATS-in
xüsusi arlıcıllıqla 320 abonentinə «Ən çox bəyəndiyiniz yazar kimdir?» sualı ilə müraciət
edilmiş, onlardan 283 nəfəri sorğuda iştirak etmişdi. Sorğunun nəticələri:
1.Anar - 39(13,78 %)
2. Çingiz Abdullayev - 30(10,60 %)
3-4.Səməd Vurğun,İlyas Əfəndiyev - 14(4,95 %)
5.Lev Tolstoy - 13(4,59 %)
6.Bəxtiyar Vahabzadə - 9(3,18 %)
7.Aleksandr Puşkin - 8(2,83 %)
8.Teodor Drayzer -7(2,47 %)
9-10.Nizami Gəncəvi, Çingiz Aytmatov - 6(2,12 %)
11-13.Fyodor Dostoyevski, Aleksandr Düma, Elçin - 5(1,77 %)
14.-15.Hüseyn Cavid,Mirzə Ələkbər Sabir - 4(1,41 %)
«Sözün sehri» qəzeti 26 sentyabr 2008
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SORĞULARA ANARIN CAVABLARI:
1.Zodiak işarəsi
-Balıq.
2.
-Evliyəm, iki övladım var.
3.Sevimli yazıçı
-Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə.
4.Jurnalist
-Həsən bəy Zərdabi.
5.Bəstəkar
-Uzeyir Hacıbəyli.
6.Mügənni
-Bülbül.
7.Aktyor
-Mirzəağa Əliyev.
8.Tarixi şəxsiyyət
-Mustafa Kamal Atatürk.
9.Filosof
- Mişel Monten.
10.Siyasi xadim
-Cavad xan.
11.Qəzet
-«Əkinçi».
12.Televiziya verilişi
-Hava haqqında məlumat.
13.İdman növü
-Futbol.
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14.Xobbi
-Kitab oxumaq.
15.Xarakterinizdə qüsurlu hesab etdiyiniz cəhət
-Tənbəllik.
16.Xarakterinizin ən böyük məziyyəti
-Zəhmətsevərlik.
17.Həyatdə ən böyük nailiyyətiniz
-Anadan olmağım.
18.Həyatda ən böyük peşmançılığınız
-Yaşa dolmağım.
19.Sonuncu dəfə nə vaxt və hansı kitabı oxumusunuz
-Dünən.Çingiz Abdullayevin romanını.
20.Hansı spirtli iskiyəüstünlük verirsiniz
-Heç birinə və hamısına.
21.Avtomobiliniz varmı? Markası.
-Yoxdur.
«8-ci möcüzə» şou-qəzeti №2 1995
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«AZADLIQ» QƏZETİNİN SORĞULARINA ANARIN CAVABLARI:
1.Ötən yüzillikdə ziyalıların simvolu kimdir? Nə üçün?
- Mən. Çünki bu, həqiqətdir. Mən sağam və görməli olduğum işləri görürəm.
2.Ötən yüzillikdə Azərbaycan ziyalıları nələri edə bilmədilər?
- Cəmiyyətimizi bilrəşdirə bilmədik.
3.Yeni ildə Azərbaycan mədəniyyətinin hansı möcüzəyə ehiyacı var?
- Birliyə və milli barışığa.
«Azadlıq» qəzeti 31 dekabr 1999
ZİYALILARIMIZIN DİNİ BAXIŞLARINDAN
ANAR:
Dinin ritual tərəflərini qəbul etmirəm, nə namaz qılıram, nə oruc tuturam, nə
məscidə gedirəm. Allah xırdaçı olmamalıdır. Məscidə getməyəni, oruc tutmayanı, namaz
qılmayanı pis müsəlman, yaxud pis dindar kimi qəbul etsəydi, onda o da bürokrat
(əstəfürüllah-red.) olardı. Allah insanı işlərinə, əməlinə, ürəyinə görə qiymətləndirir…
Əgər özünə rəva bilmədiyini başqasına rəva bilirsənsə, Allah bunu götürməz. Allaha xoş
getməyən bir iş görürsənsə, Allah bunu da düzgün qiymətləndirəcək. Mənim fəlsəfəm
budur ki, balığı at dəryaya, balıq bilməsə də, xalıq bilər. Amma əgər sən balığı dəryaya
atanda Xalıqın-Allahın bunu biləcəyini və bunun əvəzinə sənə hansısa yaxşılığı edəcəyini
düşünürsənsə, deməli sənin kiməsə xeyirxahlığın yenə də təmənnalıdır. Əsl insan elədiyi
yaxşılığın əvəzində istər bu dünyada, istərsə də o dünyada bir şey ummadan xeyirxah
olmalıdır. Bax, bu dünya görüşü daha yüksək, daha alidir…
«Nur»qəzeti noyabr-dekabr 1992
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ƏNGƏLLƏR
Anar deyir ki, Heydər Əliyev məhz neqativ halları qamçılayan əsərləri dəstəkləyirdi.
Məhz nəyə görə mənim «Şəhərin yay günləri» pyesimi bəyənmişdi? Bu əsər Ali
məktəblərdə himayəçiliyin, tanışbazlığın, təbabətdə və hüqüq sahəsində rüşvətxorluğun
əleyhinə yazıçı mövqeyini ifadə edirdi. Mədəniyyət Nazirliyiylə müqaviləm vardı, məşhur
rejissorumuz Tofiq Kazımov məşqlər edirdi. İlk tamaşa ərəfəsində Qlavlit dirəndi ki, bu
antisovet pyesdir, çox şeyi ixtisar etmək, dəyişmək və s. lazımdır. O zaman MK-nın
Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Azad Şərifov bizə kömək etdi. Qlavlitə təsir göstərdi. Pyesə
icazə verildi. İlk tamaşadan sonra Mirzə İbrahimov «Kommunist» qəzetində, Gülrüx
Əlibəyli «Bakinskiy raboçiy» qəzetlərində əsəri yüksək qiymətləndirən məqalələr yazdılar.
Bir neçə gündən sonra mənə dedilər ki, Heydər Əliyev tamaşaya baxmaq istəyir.
Onunla bərabər bütün nazirlər, yaradıcılıq təşkilatların rəhbərləri də gəlmişdi. Mən Bədii
rəhbərin otağında oturmuşdum, ordan baxırdım, görürdüm ki, reaksiya normaldır. Tamaşa
bitdi və Heydər Əliyev tamaşanın yaradıcılarıyla

söhbət etmək üçün ilk dəfə olaraq

səhnəyə qalxdı. Sonralar o bunu dəfələrlə edirdi. Dedi ki, işimizi bəyənir, Mirzə
İbrahimovun və Gülrux xanımın məqalələrini oxuyub maraqlanıb və qərara gəlib ki, əsərə
özü baxsın, çünki «müxtəlif fikirlər» vardır. İndi özüm əmin oldum ki,əsər vaxtında
yazılıb, onu mütləq rus teatrında da qoymaq lazımdır. Film çəkilməsi barədə düşünmək
lazımdır. Yeri gəlmişkən, o axşam Azərbaycan Dram Teatrının üç gənc aktyorunu təqdir
edərək onların mənzil problemini həll etdi…
Anarla söhbətdən: Nədən Azərbaycan yaşıçıları arasında dissidentlər yox idi
məsələsinə gəlincə. O vaxt bizim hər birimizi dissident

elan edə bilərdilər. Vaqif

Səmədoğunu, Əylislini, məni. Amma Əliyev buna imkan vermədi.
Mənim ilk hekayəm «Keçən ilin son gecəsi» 1960-cı ildə çap olundu. Bir həftə sonra
«Azəbaycan gəncləri» qəzetində Qulu Xəlilov hekayəni alt-üst etdi. İlk povestim «Ağ
liman» «Kommunist» qəzetində Xalid Əlimirzəyev tərəfindən hücuma məruz qaldı. İndi o
«baş millətçi və müxalifətçidir»,o zaman isə yazıdı ki, bu əsər sosialist realizminə ziddir,
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antisovet əsərdir. Bundan az sonra partiya fəallarının iclası oldu. Vəli Axunlov böyük
məruzəylə çıxış etdi. Bəlkə də bu qeyri təvazökar səslənəcək, amma həmin yığıncaqda
böyük bəstəkar Qara Qarayevin məni müdafiə edən sözlərini gətirəcəm: «Mən çox
istedadlı Azərbaycan yazıçısı Anara qarşı əsassız tənqidi qətiyyətlə rədd edirəm».
Yaxud «Yazıçı padşahın nağılı». Mən bu hekayəni Moskvada da göstərmişdim.
«Drujba narodov» jurnalının məsul katibi Şilovtsevə mənə çox xeyirxah münasibət
bəsləyirdi. Hekaəni oxuyub dedi «Anar, bunu nəinki çap etməzlər, sən, ümumiyyətlə, onu
heç kəsə göstərmə». O, hesab edirdi ki, əsər son dərəcə kəskindir. Cavab verdim ki, hekayə
Bakıda çap olunub.Mat qaldı: «Ola bilməz!» Sonra mən hekayəni «Nedelya» ya Makarova
göndərdim, o mənə məktub yazdı: «Əziz Anar, gözəl əsərdir, amma indiki zaman üçün
deyil». Yenidənqurma başlanandan sonra, senzura bir az zəifləyəndə hekayə «Nedelya»da
dərc olundu.
Amma başqa hallar da olurdu,bəzən biz yaşılarımızı əvvəlcə Moskva qəzet və
jurnallarında çap edirdik,yalnız bundan sonra Azəbayxanda dərc etdirə bilirdik. Mənim
Cəlil Məmmədqulazadə haqqında «Anlamaq dərdi» məqaləmi «Novıy mir» çap etdi.
Yalnız bundan sonra İsmayıl Şıxlı onu «Azərbaycan» jurnalında dərc etdirə bildi. Belə də
olurdu.
Yəni biz hər zaman senzurayla,partiya orqanlarıyla qarşudurmada idik. Mən
ədəbiyyatda az- çox əhəmiyyətli nə etmişəmsə hamsı müqavimətlə qarşılanıb. Bizim xilas
edən yeganə amil Heydər Əliyev idi. O məsələni partlayışa çatlırmaq istəmirdi. Bəlkə ona
görə ki, Moskvada bizdə dissilent ədəbiyyatı olmasını

düşünmələrini istəmirdi. Bizi

qoruyaraq o özünü də qoruyurdu. Bəlkə də bizə şəxsi rəğbətinə görə, «onlar da bizimkidir»
fikriylə.
ELMİRA AXUNDOVA .
«Sizin aranızda ən böyük dissident mən özüm idim».
Heydər Əliyev haqqında xatirələrdən.
«Azerbaydjanskie İzvestya» qəzeti 15 iyun 2007.
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1976-cı ildə Anarın «Qəm pəncərəsi» əsərinin motivləri əsasında «Dindirir əsr bizi»
adlı tamaşa çəkdim. Çox təəssüf ki, cəmisi bircə dəfədən sonra televiziyanın o vaxtkı
rəhbərliyi tamaşanının mürəkkəb çalarlarından, kəskinliyindən ehtiyatlanıb onun
nümayişini həmişəlik dayandırdılar.
RAMİZ HƏSƏNOĞLU
(«Maarifçi» qəzeti)
Problem onda idi ki, televiziyaya qeyri peşəkar ,kino istehsalatından başı çıxmayan
adamlar rəhbərlik edirdi. Mən Səttar haqqında filmi tamamlayandan sonra o vaxt Radioteleviziya Komitəsinin sədr müavini işləyən Nəbi Xəzri filmə baxıb: -Bü nədir? - dedi Sən onu meymuna dönlərmisən. Mən belə filmi qəbul edə bilmərəm.
Durub getdi. Anarla məsləhətləşdik, o MK-ın idealogiya üzrə katibi Cəfər Cəfərovun
yanına getdi. Cəfərov filmə baxıb heyran oldu:
-Dahiyanədir - dedi və bununla bütün söhbətlər kəsildi.
Anarın ssenarisi əsasında çəkilmiş
«Bu - Səttar Bəhlulzadədir» filminin quruluşçu rejissoru
«RAMİZ AXUNDOVUN Mən hər şeyi demişəm»
başlıqlı söhbətindən .
«Exo» qazeti 13 yanvap 2007
70-ci illərin sonu. Tədris teatrında Anarın «Zəncirbənd» qaravəllisini səhnələmişəm,
daxili baxış gedir -sonunda rəhbərlik tamaşanın oynanılmasına izn verməlidir. Toplaşanlar
gülür, amma və lakin İncəsənət İnstitutunun o vaxtkı rektoru,hörmətli akademik Aslan
Aslanov gülmür. Fasilədə bəndənizi kabinetinə çağırır və əsərin mətnini tələb edir. Mən
hələ heç nə anlamıram. Akademik personajların siyahisini diqqətlə gözdən keçirir və əsəbi
halda rejissoru danlamağa başlayır. Yalnız bundan sonra məsələni anlayıram. İş bu
ki,qaravəlli canrına uyğun dramaturq personajların adlarını və soyadlarını eyni sözlərdən
tərtib edib: Əvəz Əvəzov, Səməd Səmədov, Əhməd Əhmədov və s. Rektorun qəzəbinə
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səbəb o oldu ki,sən demə,bir çox personajların «adaşları» Mərkəzi Komitədə,Nazirlər
Sovetində,Təhsil Nazirliyində, Elmlər Akademiyasında və başqa strukturlarda vəzifə
başındadır.Tamaşada isə hər personacın səhnəyə gəlişindən öncə iri tablolarda yazılmış
adları təqdim olunurdu…
-Məni hamıyla düşmən eləmək istəyirsən? Bütün adları dəyiş.-Baş üstə. Amma
birdən yeni adların da prototipi… Üzr istəyirəm, analoqu çıxsa?
Çox müşkül məsələylə uğraşmalı oldum.Elə ki,bir ad təklif edirdim, akademik azca
düşünüb rədd edirdi, çünki məlum olurdu ki, bu adda filan yerdə şöbə müdiri var ya filan
nazirliyin məsul işçisidir. Nəhayət, rektor təslim oldu və bundan bir az da qeyzləndi: Pyesi götürəndə gərək düşünəydin. Ağzıgöyçəklər əyri yozub hər şeyi Aslan Aslanovu
adına yazacaqlar.
Əsl qaravəlli bu idi, yazıqlar olsun ki, olayı tamaşaya sala bilmədiym, amma və
lakin teatrın direktoru İsrafil İsrafilov mənlə razı deyildi.
VAQİF İBRAHİMOĞLU.
Ötüb keçən olaylar.Məzəli mozaika.
«Yeni Müsavat» qəzeti 25 may 2000
TORPAQ, SU, OD, SƏMA - ÖMRÜN QƏRİBƏ MƏQAMLARI
Bir dəfə Türkiyədə bir jurnalist məndən müsahibə alarkən qəfil və qəribə bir sual
verdi: Ömrünüzdə təhlükəli anlar olubmu, yəni ölümlə üz-üzə durduğunuz,ölümə yaxın
olduğunuz məqamlar?
Doğrusu, heç bir vaxt bu barədə düşünməmişdim və bu qəribə suala da cavab verə
bilmədim. Sonra gecə vaxtı nədənsə bu sual yadıma düşdü və yuxusuzluq saatlarında bu
barədə düşünməyə, həyatımın müxtəlif olaylarını xatırlamağa başladım və gördüm ki,
həqiqətən bir neçə dəfə ölümün yaxın hənirini duymuşam. Elə gecəykən, unutmayıb deyə
bunları qeydə aldım. Bir neçə gün sonra bu tələsik gecə qeydlərini açmağa çalışanda
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gördüm ki, istər-istəməz bu anlar əcaib bir sistemlə dörd ünsürə bağlıdırlar - Torpağa,
Suya, Oda, Səmaya...
Qədim fəlsəfi və dini təlimlərdə dünyanın bu dörd ünsürdən ibarət olması inancı
vardı və mənim də ilk ssenarim «Torpaq, Dəniz, Od, Səma» adlanırdı.
Ölüm təhlükəsiylə üzləşdiyim ilk epizod Əfqanıstana səfərimlə bağlıdır. Burada
torpaq bir ünsür kimi bilavasitə iştirak etməsə də hər halda hadisə yerin üstündə baş verir.
Amma yeri gəlmişkən bu səfərin bəzi təfərrütlarından da danışmaq istəyirəm. Mirzə
İbrahimov SSRİ Asiya və Afrika ölkələriylə həmrəylik Komitəsinin sədri idi. Bir gün məni
yanına dəvət etdi: Azərbaycanda bu Komitənin sədri rəhmətlik Rəsul idi - dedi - Bu
vəzifəyə səni təyin etmək istəyirik.
Atamın ölümündən iki il keçmişdi. Mirzə müəllim davam etdi: yavaş-yavaş sizin
nəslin nümayəndələrini də ictimai işlərə cəlb eləmək lazımdır.
Razılaşdım.
Bir müddət sonra Mirzə müəllim yenə məni çağırdı:
- Əfqanıstana gedərsən? - deyə xəbər aldı.
Moskvada onun muavini işləyən A.S.Dzasoxovun məktubunu göstərdi. Əfqanistana
gedən nümayəndə heyətinə Azərbaycandan bir nəfərin rəhbər olmasını xahiş edirdi və
rəsmi kağıza əliylə: «qorxmayan bir adam» sözlərini yazmışdı (çelovek, kotorıy ne
boitsə).O vaxt Əfqanistada müharibənin şıdırğı vaxtı idi.Mirzə müəllimin təklifinə cavab
olaraq:- gedərəm - dedim.
Rəhmətlik İsi Məlikzadə yaşlı və o vaxt nisbətən gənc olan yazıçıların münasibətləri
haqqında cürbəcür gülməli lətifələr uydururdu. Bu görüşdən sonra mən də Mirzə müəllimlə
bağlı belə bir lətifə uydurdum. Guya Mirzə müəllim məni sakit edir: - Anar bala, sən heç
nigaran olma, işdi-şayət orda başına bir iş gəlsə, «Literaturnaya qazetanı» boyun ola
bilmərəm, amma «Ədəbiyyat qəzetində» sənin haqqında yaxşı bir nekroloq verərərik.
Bu, əlbəttə zarafat idi və Mirzə müəllim, təbii ki, mənə belə söz deməmişdi. Amma
bir anekdot da mən Əfqanstandan sağ-saalamat qayıdandan sonra yarandı. Mirzə müəllimə
səfərimiz haqqında məlumat verəndə, orda Yazıçılar İttifaqında da oldum - dedim 604

İttifaqın qabağında tank dayanıb. Bəlkə biz də burda bir tank saxlayaq ki,qrafomanların
hücumunun qabağını alsın. Mirzə müəllim ürəkdən güldü.
O vaxt nə biləydik ki,bir neçə il keçəcək, 90-cı ilin qanlı yanvar hadisələrindən sonra
Bakıda Yazıçılar İttfaqının qarşısında dorğrudan da tank dayanacaq. Nə isə… Əfqanıstana
gedən nümayəndə heyətinə məşhur politotloq Aleksey Kivi, Türkmənistandan gözəl
rəssam İzzət Qılıçev,Moskvada Asiya-Afrikayla həmrəylik komitəsinin əməkdaşı və
tərcüməçi daxil idi. Kabildə Xilton hotelində qalırdıq. Çoxmərtəbəli oteldə yalnız biz - beş
nəfər sovet nümayəndəsi yaşayırdı, qalan otaqların pəncərələrindən gecələr işıq gəlmirdi.
Hər gecə hotelin ətrafından atışma səsləri gəlirdi. Bilmirəm hotelə hücum etmək
istəyirdilər ya buranı hücumdan qoruyurdular. Ya da elə belə məşq edirdilər, amma hər
halda səhərə qədər güllə səslərindən yata bilmirdik. Aleksey Kivinin qəribə pəhriz sistemi
vardı, hesablayırdı, naharda neçə faiz zülallı qida qəbul edibsə, axşam onun balansını
tənzimlənmək üçün ancaq zülalsız yeməklər yeyirdi. Bir də nəylə nəyin uyuşduğunu daim
nəzərdə saxlayırdı. Günlərin bir günü Aleksey zəhərləndi .Bilmirəm onu qəsdən
zəhərləmişdilər (özü belə hesab edirdi) ya bu qəribə dietasının fəsadları idi. Onunla da,
rəhmətlik İzzət Qılıçovla da orda dostlaşldıq.Moskvaya qayıdanda Aleksey məni evlərinə
dəvət etdi. Arvadı şərqli idi - Zarema. Mən dedim ki, Alekseyin pəhriz sistemi əfqanları
sovet qoşunlarının müdaxiləsindən sonra ən çox sarsıdan hadisə idi. Xeyli gülüşdülər. O
təhlükəli hadisə isə Əfqan inqilabının bilmirəm neçənci ilisə qeyd edilərkən stadionda baş
verdi. Nümayəndə heyətimiz tribunada Əfqaniastan hökumənitinin üzvlərinin yanında
dayanmışdı. Əfqanıstanın o vaxtki rəhbəri Babrak Karmalı lap yaxından görürdüm.
Sifətində çox gərgin bir ifadə vardı, elə bil hər an nə isə baş verəcəyindən qorxurdu, onunla
tam kontrast - isə Baş nair Keştmənd idi. Zahirən bir az bizim bəstəkar Sultan Hacıbəyova
bənzəyən dolu bədənli, ağ-çağ bir kişi idi. Üzündə çox rahat və sakit bir ifadə vardı.
Axşam rəsmi qəbulda da Babrak belə gərgin, Keştmand isə əmin-arxayın idi. Qəbulda
ölkənin çalmalı, cübbəli dini rəhbəri də iştirak edirdi. Tacikistan rəqs ansamblının qızları
oynadıqca bu dini rəhbəri elə ləzzətlə çırtıq çalırdı ki, gəl görəsən... Demə bu rəqs
ansamblı Əfqan hökümətinin ən çox sevdikləri kollektiv imiş, tez-tez onları Kabilə dəvət
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edirlərmiş, səfərlərinin birində təyyarə qəzası nəticəsində hamısı həlak oldu.İndi bu uzaq
hadisələri yada saldıqca xatirələr bir-birini çəkib gətirir. Sovet qoşunları Əfqanıstana
girməzdən əvvəl bu sakit, dinc, yuxulu bir ölkə idi, hələ də orta əsrlərdə yaşayırdı. Zakir
şahın vaxtında Sovet İttifaqıyla normal, dost münasibətləri vardı, hətta SSRİ-yə-qarşılıqlı
hücüm etməmək haqqında müqavilə də imzalamışdı. Zakir şahın qohumu (gərək ki əmisi
oğlu) Davud onu devirdi, şah Avropaya qaçmalı oldu, Əfqanistan respublika elan edilidi,
az sonra isə Tərakinin başçılığı ilə inqilab şurası Davudu da devirdi. Sonra Tərakinin
özünü H.Əmin devirdi. O vaxtkı sovet versiyasına görə Sovet qoşunlarını Əfqanistana da
məhz elə Əmin dəvət etmişdi, amma qəribədir ki, Əminin dəvətiylə Kabilə girən sovet
OMONu onu da, bütün ailəsini də - uşaqdan böyüyə elə öz sarayındaca qırmışdı. Bu qanlı
olayın iştirakçılarından biri OMON-çu sonralar mətbuatda bu qətldən qürurla söhbət
açmışdı.
Bu yerdə ağlıma gələn bir fikri Haşiyə olaraq burada vermək istəyirəm. Məncə
Stalinin ən böyük cinayəti milyonlarla insanı məhv etmək, bütöv xalqları yerindənyurdundan didərgin salmaq, dünyanın yarısını hədələmək və qorxu içində saxlamaqla
bərabər. cəmiyyətə əxlaqsızlıq, əxlaq aşınmasını təlqin və tədbiq etmək idi. Bu
«əxlaqa»,daha doğrusu əxlaqsızlığa görə hansısa yalan-gerçək amal yolunda hər cür
alçaqlıq və əclaflıq məqbuldur - xəyanət, satqınlıq, yalan, qəddarlıq…Uzun illər çiyinçiyinə mübarizə apardığı məsləkdaşlarını gözünü qırpmadan güllələdən, öz alisəsinə belə
rəhmi gəlməyən, hətta doğma oğlunu belə ölümə məhkum edən Stalin öz şəxsi örnəyiylə
bəşəriyyətin əsrlər boyu riyaət etdiyi bütün əxlaq qanunlarını alt-üst etdi. Mən öz
qulağımla «xalqın vicdanı» sayılan rus yazıçısının imperator Nikolayın bütün ailəsinin arvadı, gənc qızları, xəstə oğluyla birlikdə məhv edilməsini tarixi zərurət saydığını
eşitmişəm. Və bu sayaq «əxlaqla» yetişən nəsillər üçün örnək öz atasını satıb ölümə
göndərən Pavlik Morozov idi.Ona görə də sovet siyasəti və sovet təbliğatı Əmin ailəsini məmə yeyəndən pəpə deyənə qədər - məhv edilməsini də labüd hesab edirdi. Yalnız indi
etiraf edirlər ki,bütün bu Əfqanıstan avantürası amansız səhv imiş, amma indinin özündə
606

də Əmin ailəsinin qətl icraçıları bu hərəkətləriylə qürur duyduqlarını mətbuat səhifələrində
bəyan edirlər.
Əmindən sonra Moskva hakimiyyətə Babrak Karmalı gətirdi. Əsrlər boyu orta əsr
yuxusuna dalmış ölkədə bir -birindən qanlı toqquşmalar başladı, sonra məlum oldu ki,
bütün bunlar əbəs imiş, amma bu əbəs siyasi addımın nəticəsinlə hər iki tərəfdən on
minlərlə cavan insan və dinc əhali qırıldı və mürgülü Əfqanıstan bu günə qədər davam
edən xaosa qərq oldu.Sovet hökuməti bu feodal dövrdən çıxmamış ölkədə öz modelini
qurmaq istəyirdi - sovet tipli Həmkarlar İttifaqı, Sovet tipli Yazıçılar İttfaqı, sovet tipli
pioner və qadın təşkilatları. Biz orda olan müddətdə bu işlərə sovet səfiri, daha əvvəl
Tatarstanın Birinci katibi vəzifəsində işləmiş Fıkrət Tabeyev rəhbərlik edirdi. Yadımdadır
bizi öz iş otağında qəbul edən Tabeyev qəribə bir yekəxanalıqla qarsındakı siyahini
göstərib: Həmkarlar İttifaqının heyətidir, -deyirdi,- gərək baxıb təsdiq edəm.
Mən bir neçə dəfə Sovet səfirlərinin müxtəlif ölkələrdə özlərini beləcə -diplomatik
etiketdən çox uzaq olan kobud yekaxanalıqla aparmalarının şahidi olmuşam. K.Simonvun
başçılığı ilə Türkiyədə olduğumuz zaman o vaxtki Sovet səfiri Rodionov bizə ziyafət verdi
(sonralar Azərbayanda səfir olmuş Şoniya da o vaxt sovet səfirliyinin əməkdaşlarından
idi). Ziyafətdə Türkiyə xarici işlər nazirliyinin məsul işçisi Günvər də iştirak edirdi. Söhbət
İstanbulda metro tikilməsindən və bu layihədə Sovet İttifaqının iştirakından düşdü, metro
tikintisi xərclərinin Türkiydən ixrac olunacaq meyvələrlə ödənməsi məsələsindən
danışırdılar. Birdən səfir nə sənə nə mənə,çox sərt bir şəkildə: - nə qədər ki, sizin
hökumətin Baş nazir müavini Nəcməddin Erbakandır, Sovet İttifaqı heç bir layihədə iştirak
etməyəcək - dedi. Bu sözlərdən hətta mən də pərt oldum, bu başqa bir dövlətin siyasi
həyatına açıqdan-açıq müdaxilə idi. Günvər bir diplomat nəzakətiylə: Erbakan barədə bir
şey deyə bilmərəm - dedi - amma layihənin xərclərini meyvəylə ödəsək Türkiyə gərək otuz
il meyvə üzü görməyə.
Sonra Simonovla söhbətdə gordüm ki, o da səfirin belə davranışından narazıdır - Nə
istəyirsiniz Anar - dedi mənə- bunlar hamısı ulduzlu məmurlardır (yəni KQB kadrlarıdır).
Sovet səfirlərinin özlərini belə harın və azqın aparmaqlarının səbəbi təmsil etdikləri
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ölkənin hərbi gücünə əsaslanırdı. Xaricdə Sovet İttifaqına hörmət etmirdilər, Sovet
hökumətindən qorxurdular.
Turist kimi gəmiylə Mərakeşə gəlmişdik. Sovet səfiri Palamarçuk gəmiyə gəldi,
turistlərlə görüşdü.-Kral mənə dedi ki, - deyə söhbətə başladı - nə məsələniz olsa Baş nazir
vasitəsiylə mənə çatdırın, amma məxfi bir sözünüz olsa Əli Yatanın vasitəsiylə mənə
bildiriin.
Əli Yata Marakeş Kommunist partiyasının rəhbəri idi.Bunu üç yüzdən artıq turistin
qarşısında söyləməkdən çəkinmirdi səfir.
Bəli, belə səfirlərmiz və belə sovet siyasəti vardı - harın, yekəxana, başqa
dövlətlərin, xalqların heysiyyəti ilə hesablaşmayan…
Mətləbdən və ölüm təhlükəsindən xeyli uzaq düşdüm. Kabildə o gün stadionda
tribunada bütün hökumət üzvləri dayanmışdı - o cümlədən, bizimlə də ayrıca görüşmüş
Baryalay və Ratebzand.Baryalay bilmirəm nə naziri və Babrak Karmalın qardaşı idi. Siyasi
büro üzvü, qadın hərəkatının rəhbəri Ratebzad, deyilənə görə Babrakın məşuqəsiydi.
Rəsmi keçid oldu, ordu hissələri keçdi, sonra sovet dəblərinə uyğun zəhmətkeşlərin
nümayişi oldu, nəhayət mərasim bitdi və rəhbərlər maşınlarına minib getdilər, biz də
maşınlarımıza tərəf gedəndə dəhşətli patlayış baş verdi, indicə dayandığımız tribuna alt-üst
oldu.
Sonra yalan gerçək bizə belə izah etdilər ki, partladanların məqsədi bizi öldürmək
deyildi, ancaq sovet numayəndələrini qorxutmaq idi. Qorxduqmu? Deyə bilmərəm. Hər
halda o anlar yalnız zədəsiz xilas olmağımızın sevincini yaşayırdıq.
Keçək başqa bir təhlükəyə - suyla bağlı hadisəyə. Zaqatalada gənclər seminarı
keçirilirdi. Bizim Akif Rəfiyev o vaxt rayonda prokuror işləyirdi. Elçinlə mən onun evində
qalmışdıq. Bir gün milis rəisi Kamandar (o da rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin) Elçini,
məni və bəstəkar Xəyyam Mirzəzadəni məşhur Zaqatala şəlaləsinə baxmağa apardı. Akifin
nə vacib işi vardısa bizimlə getməmişdi. Qaz maşınıyla getmişdik. Qaydında çayı keçərkən
qəflətən sel gəldi, özü də elə ani, elə sürətlə gəldi ki,biz ancaq çayın ortasında maşından
düşüb özümüzü bir təhər sahilə çatdıra bildik. Kamandarmı ya təcrübəli surucumu dərhal
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maşının bütün qapılarını açdı və su maşının içindən keçib axdı. Sonralar bizə izah etdilər
ki, qapılar bağlı qalsaydı və biz də tez maşından düşməsəydik, sel maşın qarışıq hamımızı
aparacaqdı. Yam-yaş sahilə çıxdıq. Şər qarışırdı. Kamandar da, bizi belə təhlükəylə üz-üzə
qoyduğuna görə peşmançılıq hissi keçirirdi, onu pərtlikdən çıxarmaq üçün zarafata
başladıq. Elçin mənə göz vurub üzünü Xəyyama tutdu: bu acağlardan bir-iki iri budaq
götürək əlimizə,-dedi- ətraf meşədi, ayıya-zada rast gələrik.
Gözləri bərəlmiş Xəyyam: - ciddi deyirsən? - deyə təlaşla xəbər aldı. Nə isə, bir
təhər gəlib Akifgilə çatdıq. İndi yenə düşünürəm, bu həqiqətən təhlukəli hadisədən
qorxmuşduqmu? Yox. Amma ona görə ki, təhlükənin, doğrudan da, böyük olduğunu yalnız
evə gələndən sonra söhbətlərdən anladıq, maşından dərhal çıxmağımızla,qapıları taybatay
açmaqla xilas olduğumuzu iş işdən keçəndən sonra başa düşdük.
Keçək od məsələsinə. Bir gecə Günel bizdə qalmışdı. O biri otaqda yatırdı. Demə bu
təsadüf bizi xilas edəcəkmiş. Gecənin bir çağında hamımız yuxudaykən Günel məni
çağırdı: Ata, tez bura gəl.
Gəldim, gördümi ki, elektrik sayqaçı alışıb yanır və alov hər an güclənir, bir neçə
saniyədən sonra pərdələr, sonra taxta mebel və kitablar alışacaqdı. Tez bir vedrəni suyla
doldurub alovun üstünə atdım. Alov söndü.
O vaxt heç nə düşünmədən ani hərəkətlər edirdim. Sonra başa düşdüm ki, əgər
kənardan, aralıdan atdığım suyla alışıb yanan elektrik sayqaç mənim vasitəmlə təmasa
girsəydi dərhal yanıb kül olacaqdım.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdəykən bir gün təklif etdilər: nümayəndə
heyətinin üvzləri Universitetdə görüşə də gedə bilərlər, helikopterlə( dikuçarla) dənizdəki
neft platformasına da uça bilərlər. O vaxt Bakıda Özüllər zavodunun direktoru Faiq
Sultanov: mən özüllərə uçmaq istəyirəm-dedi. -Mən də səninlə uçacam -dedim Dördümüz,
pilot, Faiq, mən və tərcüməçi qız dikuçara mindik. Meksika körfəzindəki platformaların
birinə amerikalılar pivə və o birinə konyak deyirlər. Niyəsini soruşanda -biri ucuz başa
gəlib, o biri baha - dedilər. Nə isə göyə təzə qalxmışdıq ki, hava birdən birə tutuldu,
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ildırım, şimşək çaxmağa başladı, şimşəklər dikuçarın hər təfərindən parlayırdı. Faiqdən: Belə havalarda siz də uçursunuz? - deyə xəbər aldım.
Bir qədər tərəddütlə: -hə -dedi. Gəlib platforma çıxdıq, yenə də şimşəkli, ildırımlı
səmayla geriyə qayıtdıq və yalnız yerə enəndə, Faiq: -Allaha dua edirdim ki, salamat
qurtaraq, biz heç belə havada uçardıq? Fikirləşirdim ki, yaxşı, mən mütəxəssisəm, mənim
peşəmdir, bu yazığın (yəni mənim) təqsiri nədir?
Səma təhlükələrindən başqa bir epizod:İtaliyadan qayıdırdıq, noyabr ayı idi.
Moskvaya çata-çatda elan etdilər ki, Moskva qəbul etmir, Leninqrada uçaçayıq. Təxminən
bir saatdan sonra yenə elan verdilər ki, Moskvaya qayıdırıq. Demə şassilər donub
açılmırmış və bu səfər də belə bir xətadan qurtardıq.
Səmayla bağlı daha bir epizod-mənimçün həm xilasedici, həm də kədərli, amma bir
çox dostum üçün faciəylə nəticələnmiş epizod…
Tofiq İsmayılov təzəcə Dövlət katibi təyin olunmuşdu. Eyni günlərdə hansısa
qohumu rəhmətə getmişdi. Yasa gəlmişdim. Çıxanda Tofiq məni qapıyacan ötürdü:- Sağah
Qarabağa uçuruq, - dedi,- biri gün qayıdan kimi görüşək, səninlə vacib söhbətim var.
İndi fikrləşirəm ki, əgər Tofiq mənə onunla getməyi təklif eləsəydi, şübhəsiz
gedəcəydim və faciənin qurbarlarından biri də mən olacaqdım. Sanki Allah özü məni nəyə
görəsə bu xətadan qurtarmışdı.
Torpaq, su, od, səma söhbətini sona yetirərkən bir hadisədən də danışmaq istəyirəm.
Əlbəttə bu hadisədə ölüm məsələsi yoxdu,amma öz-özlüyündə o da müəyyən qədər
təhlukəli əhvalat idi. İrana getmişdik, Bakıda, ad günümdə kimsə mənə video kamera
bağışlamışdı və ilk dəfə onu İranda sınaqdan keçirmək üçün özümlə götürmüşdüm.
Urmiyada bir iranlı tanışımız mehmanxanaya gəldi, Zemfirayla məni şəhəri gəzməyə
apardı. Maşını özü sürürdü. Şəhərin görməli yerlərində maşından düşürdük, kameranı işə
salırdım. Bir yerdə də beləcə çəkdiyim zaman bir əsgər bizə yanaşdı, farsca tanışımıza nəsə
dedi və o rəngi qaçmış halda kameranı məndən alıb-bağışlayın, indi gəlirəm-deyə əsgərlə
getdi. Onu xeyli gözləyəndən sonra ardınca biz də girdikləri qapıya tərəf getdik. Qapını
döydük, açdılar, bizi içəri buraxdılar. Yalnız bu vaxt məsələdən agah olduq.
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Demə bura əmniyyət idarəsi imiş və kamerayla çəkdiyim kadrlara bu binanın bir
qırağı düşübmüş. Elə buna görə də tanışımızı sorğu-suala tutmuşdular. Kameranı istəyib
binadan çıxmağa cəhd edəndə məlum oldu ki, bu mümkün deyilmiş, qapıları bağlamış və
bizi İran əmniyyatının təcridxanasında az qala dustaq kimi saxlamışdılar. Rəisləriylə
görüşməyi tələb etdim. Bizi rəisin otağına apardılar. Otaqda başqa bir məmur da vardı.
İkisi də azərbaycanlı idi. Tanışımız çox pərişan görünürdü… Ayaq üstə ölüb getmişdi, axı
bizdən fərqli olaraq o İran vətəndaşı idi.
-Bizi niyə saxlayırsınız?-deyə soruşdum.
-Əmniyyət idarəsinin (bilmirəm İdarənin adını necə dedi, amma məsələni başa
düşdük)) videoya çəkdiyinə görə .
-Biz nə bileydik ki, bu nə binadır ?
-Gərək sizi müsafir edən biləydi
İranlı tanışımız:
-Mən də bilmirdim - dedi.
Məni hirs boğurdu, özümü güclə saxlayaraq:
-Axı kadra binanın bir parçası düşübsə bunun nə əhəmiyyəti var - dedim -indi
kosmosdan haranı desən çəkirlər.
-Buranı çəkmək yasaqdır,
-Mən bu kamerayla Amerikada Pentaqonu çəkmişəm - deyirdim, düz demirdim.
Pentaqonu - zadı çəkməmişdim, acıqca belə deyirdim.
-Pentaqonu çəkib neylədin? - mənimlə «sənlə» danışırdı.
-Ruslara satdım - dedim.
Zemfira pəncəyimin ətəyini çəkir, pıçıltıyla:
-Heç zarafatın yeridir - deyirdi, - görmürsən yumor-zad qanmırlar.
Əlqərəz xeyli çənə -boğaz olduq.
Sonralar Zemfirayla müzakirə edirdik ki, mehmanxanadan çıxanda heç kəsə hara və
kiminlə getdiyimizi deməmişdik, sabah vətənə dönməliydik. Bunlar bizi cəsusluqda
ittiham etməsələr də, hər halda üç-beş gün burada saxlaya bilərdi və bizimkilərdən heç
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kəsin də bundan xəbəri olmazdı. Amma görünür, mənim ötkəm danışmağımın və deputat
nişanımın təsiri oldu. Axır ki, kameranı saxlamaqla bizi buraxdılar.
Gündüzdən danışmışdıq ki, urmiyəli dostumuz şəhər gəzintisindən sonra bizi evinə
aparacaq, amma o indi elə halda idi ki, heç üstünü vurmadı, bizi mehmanxanaya çatdırıb
tələsik xudahafihləşdi. Səhər tezdən kameranı gətirdilər, binaya aid kadrları pozmuşdular.
ANAR – AMBARYAN
İndi hamımızın tanıdığımız və sevdiyimiz istedadlı yazıçımız Anar ADU-nun
filologiya fakultəsində oxuyurdu. Mən də fakültənin müəllimi idim. Anarı çalışqan, milli
ruhlu, vətənpərvər, abırlı-həyalı bir gənc kimi tanıyırdım. Dekanlıqda ciddi bir söhbət
gedirli ki, hərbi kafedrada podpolkovnik Ambaryan Anarla tutuşub, onu imtahandan
kəsmək, qiymət vermək istəmir. Məsələ ciddidir. Ambaryan Anarı Univrsitetdən
qovdurmaq, məcburi hərbi xidmətə göndərmək qəsdindədir. Həm də Anar haqqında
həqiqətə uyğun olmayan söz-söhbətlər yayır. Mən Ambaryanı və hərbi kafedrada işləyən
azerbaycanlı zabitləri tanıyırdım. Onlarla söhbətləşdik, amma ümid az idi. Anarın
savadına, ciddiliyinə, məsuliyyət hissinə mənim şübhəm yox idi. Ancaq onu da
öyrənmişdim ki, Ambaryan məşğələlərdə tələbələrin, xüsusilə qarabağlı gənclərin
ünvanına təhqiramiz sözlər işlədir. Anarın da Ambaryandan və onun dərsindən zəhləsi
gedirdi. İş elə gətirdi ki, Ambaryan jurnalistika şöbəsinin rus bölməsində oxuyan, həm də
vecsiz oxuyan bir yaxın qohumunu məndən xahiş edəsi oldu. Özü də iki fənndən
imtahandan. Söhbətimiz qəti oldu. Ona bildirdim ki, əgər haqsız yerə incidilən Anara
qiymət verməsə, qohumu da qiymət almayacaq. Məsələ necə deyərlər həll olundu.
ŞİRMƏMMƏD HÜSEYNOV
.«Anar - Ambaryan».
«525-ci qəzet» 25 oktyabr 1997
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Vəli müəllim mənə qəfil bir sual verdi: de görüm, Anar bilir, sən onun xilaskarısan?
Qəfil sualdan tutuldum, hansı Anar, nə xilaskar? - deyə soruşdum. - Yazıçı Anarı deyirəm,
59-cu ildə sən onu xilas eləməsəydin, onu döyəcəkdilər, maşın altına atacaqdılar. Olay
yadıma düşdü və dedim ki, mən Anara heç nə deməmişəm, onunla şəxsi tanışlığım da
yoxdur. Dedim ki, Vədi müəllim, Anarı onda
Siz xilas etdiniz, axı onun xilaskarı Siz oldunuz. Dedi, hələ indi də Anarla şəxsi
tanışlığın yoxdur, ancaq onu o dövrdə müdafiə edirdin, bu nə ilə bağlı idi? Dedim bu heç
nə ilə bağlı deyildi, Anar Rəsul Rzanın oğlu olduğuna görə onu müdafiə edirdim. Vəli
müəllim öncə ciddi şəkil alıb duruxdu, xeyli güldü və dedi: O vaxt soruşdum ki, onlar
Anarı niyə döymək, maşın altına salmaq istəyirlər, dedi Rəsul Rzanın oğlu olduğuna görə.
İndi də deyir ki, Anar Rəsul Rzanın oğlu olduğuna görə mən onu qormaq istəyirdim.
BƏHMƏN SULTANLI
VHR sədrinin birinci müavini,
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi.
Xalidə Əlizadənin Vəli Məmmədova həsr olunmuş
«Xalqımın Vəlisi, millətin səsi» kitabında
Anarın şərhi: Universitetdə tələbəlik illərimdə kimlərinsə məni döymək və maşın
altına atmaq niyyəti haqqında bu fantastik əhvalatı .ilk dəfə yuxarıda adı keçən kitabda
oxudum. Rəhmətli Vəli Məmmədovla Moskvada deputatlıq illərimizdə çox yaxın idik,
amma bir dəfə də olsun bu barədə mənə bir şey deməmişdi.
ADAŞLAR
ANS teleşirkətinin sabiq redaktoru Anar Yusifoğlu hazırda «525-ci qəzet»də
parlament müxbiri kimi çalışır. Qəzet yazarı kimi fəaliyyətinin ilk günlərində «525-ci
qəzet»in səhifələrində «ANAR» imzası ilə çıxış elən reportyor, sonradan bir qayda olaraq
açıq formada - «Anar Yüsifoğlu» imzası ilə yazmağa başladı. İlk baxışda o qədər də qeyriadi bir hadisə deyil. Ancaq Anar bəyi bu addımı atmağa məcbur elən səbəb kifayət qədər
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ciddi əsaslara söykənir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda «ANAR» imzası ilə tanınan
ən məşhur şəxs Yazıçılar Birliyinin sədri Anar müəllimdir. Hər şey də bundan başlayıb.
Anar müəllim imzası qəzet səhifələrində hansısa siyasi təhlil məqaləsinin, yaxud
informativ materialın altında görərək əməlli-başlı narahat olub. Deyiənə görə, bundan
sonra Anar müəllimin yardımçılarından biri «525-ci qəzet»in baş redaktoru Rəşad Məcidə
zəng edərək şefinin müxbir adaşının yazılarına fərqli imza qoyulmasını xahiş edib. Və
bundan sonra jurnalist Anarla yazıçı Anarı ayırd etmək üçün imkan yaranıb.
Məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə görüşlərimizin birində Anar Yüsifoğlunu
sözə tutduq. Həmkarımız əlavə heç bir şey söyləməyib, vəziyyətdən xəfif təbəssümlə çıxdı.
İndi Azərbaycanda bir Anar var - yazıçı Anar. Anar Yusifoğlu da bir dənədir. Belə
yaxşıdır. Hərənin öz adı var.
Tural Abbas.
«Anar Anardan xahiş edib: Mənim adımı adına yazma»!
«Yeni Müsavat» qəzeti 24-30 yanvar 1999
Məşhur altmışıncılarrın görkəmli nümayəndəsi Anarın 70 yaşı tamam olur. Anar
ömrü bütünlüklə təkcə yazıçı yox, ümumiyyətlə ziyalı anlayışına bir örnək, nümunədir.
Yəqin elə bu səbədəndi ki, xalq həmişə haqqı tapdanan dönəmlərdə ədaləti Anardan tələb
edir. Və Anar da öz xalqı qarşısında borcundan bir yazıçının gücü daxilində olandan artıq
çıxır. Çünki görkəmli yazıçı xalq qarşısında məsuliyyəti bir an belə unutmur. Xalqın
yazıçıya dərin ehtiramının bir nümunəsi də onun adını məhəbbətlə övladlarına verməsidir.
Biz də öz növbəmizdə «525-ci qəzet» olaraq Anarın 70 illik yubileyi münasibətilə onu
təbrik etməklə yanaşı, bu adın daşıyıcıları olan müxtəlifı peşə sahiblərinə müraciət etdik.
Beləliklə,
ANAR YUSİFOĞLU.
İctimai Televiziyanın
Analitik proqramlar departamentinin direktoru
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-Məndən Anar haqqında soruşunsunuz, adımın Anar olduğuna görə. Yoxsa, Anar
haqqında danışmaq mənlik olmazdı. Amma bəlkə də olardı. Axı mən də Anaram. Ona görə
özümə sual verirəm: Səncə Anar kimdir?
Anar Azərbaycan ədəbiyyatındakı 60-cılar dalğasının böyük nümayəndəsi və
yaradıcılalırından biridir. Anarın Çingiz Aytmatov, Oljas Süleymenov, Orxan Pamuk kimi
öz romanlarını dünyaya çıxara biləcək potensialı və haqqı var. Amma gorəsən inzibati işlər
ona bu məsələdə çox da mane olmadı ki? «Qobustan»da, sonra Yazıçılar Birliyindəki
işlərini nəzərdə tuturam. Təkcə «Dədə Qorqud»un ssenarisiylə Anar «Kitabi Dədə
Qorqud»la yanaşı, bütün türk mifologiyasından çıxış edib. Əslində Anar ədəbiyyatımızda
bir Təhminə və Zaur əfsanəsit də yaratdı. Anarın böyuklüyü bir də ondadır ki, kimsə «Anar
bitib, Anar tükənib» demir. Hələ də gözləyirik. Anar -anmaq, anlamaqdan əvvəl qədim
türk tayfasının adıdır. Bu adı qaytaran da, bərpa edən də, məşhurlaşdıran da ODUR və
deməli, ölkənin BİRİNCİ ANARıdır. Və sonuncu Anar da olmayacaq. 14 martda Anar
adının yeniləşməsinidən 70 il ötür.Köhnəlməyən yeniliyə görə ONU, bu adı daşıdığıma
görə, deməli, özümü də təbrik edirəm.
ANAR İSGƏNDƏROV
tarix elmləri doktoru
-Mənə Anar adının qoyulması yalnız xalq yazıçısının adı ilə bağlıdır və bu mənim
üçün şərəfdir. Anarı ölkənin ən böyük ziyalılarından biri kimi tanıyıram. Onun əsərləri
mənim həyatımın dönüş nöqtəsi olub. O, həyatda bir insana lazım olan nə şərəfli zirvə
varsa, hamısına çatıb.
ANAR ŞABANOĞLU
Mosavada yaşyan iş adamı
-Anar haqda fiikilər, Anar sevgisi 3-4 cümləyə sığmaz. Anar bir epoxadır. Təbii ki,
Rəsul Rzanın, Nigar Rəfibəylinin və Anarın adlarını mən hələ məktəbə getməzdən əvvəl
bilirdim. Bu ailə haqda bizdə kitab vardı, səhv etmirəmsə elə Anarın kitabı idi. Onu
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oxudum və məndə bu ailəyə dərin hörmət yarandı. Ondan sonra Nigar xanım mənim üçün
Azərbaycanın qadınlıq rəmzinə çevrildi. Azərbaycan kinosunun ən dəyərli nümunəsi
«Təhminə» filmidir. «Təhminə» artıq bir klassikadır, bu filmin ifaçıları hər evdə sevilir.
Eyni sözləri «Gün keçdi» filmi haqıqnda demək olar. Anar bir fikir dahisidi, «Mən, sən, o
və telefon» hekayəsi Anarın nə qədər unikal təxəyyülə malik olmasına daha bir nümunədir.
ANAR BAYRAMOV
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin meneceri
-1980-cı ildə anadan olmuşam. Həmin dövrlər yazıçı Anarın «Beş mərtəbəli evin
altıncı mərtəbəsi» adlı əsəri dəbdə olub. Ona görə həmin dövrlədə tələbə olan əmim qızının
xahişi ilə adımı Anar qoyublar. «Təhminə» və «Otel otağı» fimləri nəinki Azərbaycanın,
hətta dünya səviyyəsində mükafatlar almağa layiqdir. Təbii ki, hörmətli rejissorumuz
Rasim Ocaqovun əməyini də qeyd etmək lazımdır.
ANAR ƏSƏDOV
hüquq fakültəsində ekoloji hüquq müəllimi
-Təbii ki, adımın qoyulması xalq yazıçısı Anarla bağlıdır. Ona münasibətim çox
yaxşıdır. Allah ona can sağlığı versin.
ANAR ATAKİŞİYEV
Türkiyə Dəyanət Vəqfi
Bakı türk liseyinin 7-ci sinif şagirdi
-Xalq yazıçısı Anarı çox sevirəm.Onun «Ötün ilin son gecəsi» əsərini oxumuşam.
«Evləri köndələn yar» tamaşasına baxmsışam
ANAR QASIMOV
Hüquqşünas
-Mən Anarı böyük yazıçı olmaqla yanaşı, həm də gözəl insan kimi tanıyıram.
616

ANAR CƏBRAYILOV
Vəkil
-Anarın əsərləri onun necə böyük ürəyə sahib olduğunu göstərir. Onun
ədəbiyyatımızda yeri əvəzolunmazdır.
ANAR RASİMOĞLU.
«Həftə içi» qəzetinin əməkdaşı
-Yazıçı Anara münasibətim olduqca müsbətdir, ən azından ona görə ki, o «Beş mərtəbəli
evin altıncı mərtəbəsi» kimi əsərlər yaradıb.
ANAR BAYRAMOĞLU
«Şərq» qəzetinin əməkdaşı
-Anar xalqımızın dəyərli yazıçısı və ziyalılarından biridir. Onun əsərlərini indiki
gənclik mütaliə edərək öz yaşam tərzlərində müəyyən nəticələr əldə edə bilərlər.
ANAR CƏFƏRSOY
«525-ci qəzetin» əməkdaşı
-Mənim həmişə tanınmış yaşıçımıza böyük hörmətim olub və belə də davam edəcək.
Ən böyük istəyim odur ki, Qarabağ işğaldan azad olunsun və Anar müəllim Azərbaycanın
dilbər güşəsində növbəti əsərini yazsın.
«ANAR» şadlıq saraynın inzibatçısı
-Müdirimiz İsrail Cəbrayılovun oğlunun adı Anar olduğundan 10 ildir fəaliyyət
göstərən şadlıq sarayına bu adı verib. Onun övladının adı isə yazıçı Anara görə qoyulub.
Anarın əsərlərini oxumuşam və xoş təsir bağışlayıb. Yaxşı xatirimdədir ki, 1990-çı ildə
hörmətli yazıçımız xalqımızıni müdafiəsi üçün Moskvada Qorbaçovla sözlə vuruşdu.
Ümumiyyətlə, Anar müəllimlə fəxr edirik.
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ANAR SALMANOV
futbol hakimi
Valideynlərim məni yazıçı Anara görə belə adlandırıblar. Yazıçının əsərlərini hər
dəfə həvəslə mutaliə etmişəm və ona böyük hörmət bəsləyirəm. Azərbaycan xalıqının belə
yazıçıya ehtiyacı var.
ANAR VƏLİYEV
saç ustası
- Mən Anarı görkəmli ziyalı kimi tanıyram, onun əsərlərini maraqla oxumuşam.
ANAR HEYBƏTOV
Tarixçi
-Anara münasibətim olduqca yaxşıdır. Onun yaradıcılığı çox mükəmməl və
əsrarəngizdir.
ANAR MÜRŞÜDOV
Psixoloq
-Anarın əsərlərini çox bəyənirəm, oxumadığım əsəri demək olar ki, yoxdur. Onun
yaradıcılığını bilməyən adam yəqin ki, tapılmaz.
ANAR GƏLİLİ
Ədəbiyyat müəllimi
- Mən Anarıni yaradıcılığı haqqında nə qədər danışsam yorulmaram. Onun
ədəbyyatımızın zənginləşməsində rolu əvəzolunmazdır.
ANAR SƏMƏDOV
avtomobil ustası
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- Anarı görkəmli Azərbaycan ziyalısı adlandırardım. Ona münasibətim çox yaxşıdır.
ANAR HACIYEV
fəlsəfə elmləri namizədi
- Anara münasibətitm çox yaxşıdır, onun yaradıcılığına heyranam.
ANAR ƏLİYEV
Leytinant
- Anar bizim xalqımızın həm böyük ziyalısı, həm də istedadlı yazıçıısıdır.
ANAR PAŞAYEV
tələbə
-Anarın yaradıcılığını çox bəyənirəm. Bütün gənclər adından onu təbrik edirəm, ona
cansağlığı və xoşbəxt ömür arzulayıram. Arzumuz onu daim bizimlə görmədir.
Sorğunu apardı Ülkər Nəbiyeva
«525-ci qəzet» 14 mart 2008
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ANARIN SİÇAN ƏHVALATI
Altmışıncı illərin sonlarında bir gecə Vaqif Səmədoğlu ilə İntiqam Qasımzadə
Anargilə gəlir.
Anar o zaman Vaqif küçəsindəki «yazıçılar evi»ndə küçə tərəfdən zirzəmi, həyət
tərəfdən isə ikinici mərtəbədə olan bir mənzildə yaşayırdı və o mənzilin qapısı gecəgündüz dostlar üçün açıq olurdu.
İntiqamla, Vaqiflə

Anar zirzəmi otaqda (buradakı pəncərədən küçədən keçən

adamların ancaq ayaqqabıları gürünürdü) oturub vura-vura söhbət edirdilər və bu zaman
döşəmədə bir bir siçan qaçır. Anar da yerindən sıçrayıb o həyasız siçanın dalınca qaçır,
amma təbii ki, siçan daha cəld olduğu üçün, qaçıb gizlənir.
Anarın vaxtsız gələn dostlarının çox cəfasını çəkmiş Zemfira xanım zarafatla deyir:
-Bir siçanı da tuta bilmədiniz!
Anar:
-Biz pişik deyilik, yazıçıyıq - deyir.

MOLLLABALA
«TƏQSİR SİZDƏ DEYİL..»
1980-ci illərin əvvəllərində respublika rəhbərliyit o zaman Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqının katibi işləyəyən Elçinə və Teatr Xadimləri İttifaqının sədr müavini işləyən
Anara belə bir xahişlə müraciət edirlər ki, mühüm bir məruzəni redaktə eləyib «adam
dilinə» salsınlar.
Bu məqsədlə Bakıdakı gözəl bir qonaq evini bir neçə günlüyə onların öhdəsinə
verirlər.
Anarla Elçin heç cürə o məruzəyə «girişə» bilmirlər və bunun əvəzinə ikisi bir
yerdə «bədii yaradıcılıqla» məşğul olurlar, yəni dostları Araz Dadaşzadənin şəninə belə bir
qəzəl yazırlar:
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BU BİR NAMEYİ-MƏRHƏMANƏDİR VƏ BƏRADƏRİMİZ
ARAZ DADAŞZADƏYƏ QƏLBİ-NİSGİLİ GUŞƏDƏN BİR TƏRANƏDİR
Ey qardaşımız, çeşmi-siyah, zülfi-pərişan!
Ey dövrümüzə, şəhrimizə, təbimizə şan!
Buyundan alıb ilhamı ahəstə dolandıq,
Buyindi saçan ruhumizə ənbəri -əfşan.

Ol gül dodağın çox gözəli atəşə yaxdı,
Busənmi sənin Leyli zənəxdanına nişan?
Saldı özünü dağlara Fərhadi-misali,
Şirin qələmindir ədəbiyyata yaraşan!
Arazı bilib Rüstəmi-Zal kükrədi Anar,
-«Bəli,- dedi Elçin- özüdür ləli-bədəxşan».
Elçin həmin gecə qonaq evindən Araza zəng eləyib, qəzəli ona oxuyur. Araz
həmişəki kimi bərkdən şaqqanaq çəkib gülür və gülə-gülə də deyir:
-Təqsir sizdə deyil, sizə rəsmi iş tapşırandadı!…
İki gün o gözəl qonaq evində qalandan sonra doğrudan da Anarla Elçini bu işdən
azad edib, «redaktə»ni akademik Firudin Köçərliyə və o zaman «Azərbaycan kommunisti»
jurnalının Baş redaktoru işləyən Əfrand Daşdəmmirova tapşırırlar.
MOLLABALA
HEYDƏR ƏLİYEVİN TAPŞIRIĞI
1996-cı ildə Qabilin 70 illiyi Opera və Balet teatrında keçirilir və Heydər Əliyev də
yubileyə gəlir.
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Rəsmi hissə bitdikdən sonrra Heydər Əliyev yubilyarı, eləcə də Bəxtiyar
Vahabzadəni, Nəbi Xəzrini, Elçini, Anarı, Polad Bülbüloğlunu yanına dəvət edir. Qabili
xüsusi təbrik edir, onun haqqınla xoş sözlər söyləyir, xudahifzləşəndə də:
-Bu yubileyi yaxşı qeyd edərsiz- deyir.
Qabil ərklə:
-Siz də mənim sağlığıma əlli qram vurarsız-deyir.
Heydər Əliyev gülərək:
-Qabil, - deyir, - bunu Anara tapşırıram. Sənin sağlığına mənim yerimə əlli yox, yüz
qram vursun!
MOLLABALA
DOĞPRUDAN DA, HANSI DAHA ÇƏTİNDİR?
Bir dəfə bir qadın oxucu Anardan soruşur:
-Anar müəllim,necə bilirsiz, yazıçı arvadı olmaq çətindir?
Anar:
-Bəli, yazıçı arvadı olmaq çox çətindir, - deyir, - Ancaq yazıçı arvadının əri olmaq
ondan da çətindir!.
MOLLABALA
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ANARIN AYAQQABISININ FACİƏLİ AQİBƏTİ
Altmışıncı illərin sonlarında Bakıda dənizkənarı bulvarın Hökümət evinə baxan
hissəsində bir çayxana var idi və o çayxananın xüsusi müştəriləri üçün əsas fəaliyyət gecə
saat 12-dən sonra başlayırdı: çayxananın örtülü hissəsi bağlanırdı, ağaclıqdakı üç-dörd miz
isə yalnız həmin xüsusi müştərilərin ixtiyarına verilirdi. Anar, Elçin, Yusif Səmədoğlu,
Emin Sabitoğlu, Toğrul Nərimanbəyov «Marokko» dedikəri o çayxananın (nə üçünsə belə
bir adı o çayxanaya Yusif Səmədoğlu qoymuşdu) ən əziz və daimi müştəriləri idi. Araz
Dadaşzadə, Tofiq Tağızadə, Əkrəm Əylisli, Maqsüd və Rüstəm İbrahimbəyovlar, Rəhman
Bədəlov, Həsənağa Turabov, Tofiq Mirzəyev, Ruslan Şahmalıyev, Xəyyvam Mirzəzadə də
tez-tez «Marokko»ya baş çəkərdi və bura bir növ klub kimi bir şey olmuşdu, onlar birbirini görməkdən ötrü gecə saai 12-dən sonra «Marokko»ya yollanardı, bir-birlərinə görüşü
«Marokko»da təyin edərdilər.
İmkan olanda burada xüdmani məclislər də qurulardı (pendir, kolbasa və təbii ki,
araq) və bir payız axşamı Elçinlə Anar ciblərinin imkanı dərəcəsmdə (yeməkdən az,
araqdan çox)gecədən xeyli keçmişə kimi «Marokko»da yeyib içirlər.
Yavaş-yavaş yağış yağmağa başlayır və onlar o gözəl məkandan çıxıb ikisinin də
Vaqif küçəsində yaşadığı (Elçin 6-mərtəbədəki bir otaqlı mənzilidə, Anar isə üç otaqlı,
amma yarızirzəmi və illah da yağış yağanda lap «ləzzətli» olan bir mənzildə) binaya tərəf
üz tuturlar. Get-gedə şıdırğı bir yağış yağır.
Ədəbiyyatdan (eləcə də ədəbiyyatçılardan!), sənətdən,dünyanın cürbəcür işlərindən,
İrandan-Turandan,əhdi-peymandan danışa-danışa, yağışın əlindən gizlənmək üçün
divarların dibi ilə gedirlər və bayaqki o gözəl məclisin təsirindən ehtizaza gəlmiş Anar
birdən deyir:
-İstəyirsən sənin eşqinə ayvaqqabımı tullayım? Elçin ağzını açmağa macal tapmamış
Anar zərblə ayağını qaldırıb ayaqqabısının birini tullayır və ayaqqabı düşür Qız qalasıın
aşağısındakı üçmərtəbəli binanın ikinci mərmtəbəsindəki eyvana.
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Təbii ki, gecənin o aləmində gedib o eyvan sahibinin qapısını döyüb ayaqqabı
istəmək müşgül iş idi…Maşın tutmağa cibdə pul yox…
Eləcə payi-piyada, biri bir ayaqqabı ilə,o birisi iki ayaqqabı ilə Vaqif küçəsinə
qalxırlar, amma yağış elə şıdırğı yağırdı,su aləmi elə basmışdı ki, o üç ayaqqabıdakı
ayaqlar da yalın ayaq kimi suyun içindəydi.
…Səhər durub eyvana çıxan o ev sahibi yəqin bir xeyli göyə baxıb ki, aya, bu tək
ayaqqabı bura hansı təyyarədən düşüb?
MOLLABALA
«Azadlıq» qəzeti» 27-29 mart 1999

Anarın şərhi. Bu məzəli əhvalatları dostlarımdan hansının yazdığını bilsəm də,
özünün imzasını açmadığı kimi mən də Mollabala imzasını açmıram. Yazdıqları da
gerçəkdən olanlardır. «Marokko» Yusif Səmədoğlunun və Tofiq Tağızadəin «Yeddi oğul
istərəm» filmində çəkilmiş və çəkiliş əsnasında tələf olmuş bir atın adı idi ki. Yusif bu
çayxanaya qoymuşdu. Ayaqqabı məsələsi də doğrudur, amma çıxarıb atdığım çəkmə
eyvana deyil, bir az kənara düşmüşdü, mən onu geydim və yolumuzu davam etdik. Eyvana
düşməsi və tək ayaqqabıyla evə getməyimiz isə uğurlu yazıçı bəzəməsi və fantaziysıdır.
Bilmirəm,nədənsə o uzaq gənclik illərində mənim bir şakərim vardı, hərdən birdən bir az
dərəcəsindən artıq içəndə ayaqabımı elə küçədəcə də çıxarıb atırdım. Bunu yaxın
dostlarım bilirdi və Dram teatrında «Şəhərin yay günləri» pyesim məşq edilərkən Emin
Sabitoğlu bunu tamaşanın quruluşçu rejssoru Tofiq Kazımova danışmışdı. Birinci pərdədə
Qiyas və Dilarə qonaqlaqdan çıxandan sonra bir qədər dəm olan Qiyas -- Həsən Turabov
rejissorun göstərişi ilə ayaqqabısını çıxarıb atırdı. Bir neçə tamaşada belə də oldu, amma
bir tamaşada çəkmə gedib düşdü salona. Daha bundan sonra Həsənağa bunu etmədi.
ANAR İŞƏ TAYKEŞ AYAQQABIDA GƏLMİŞDİ
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Bir dəfə redaksiyada idik, baş redaktor girdi içəri. Gördük, Anar bir ayağını
çəkir,yaman axsayır. Elə axsaya-axsaya də keçib getdi. Baxdıq ki, ayaqqabılarını taykeş,
dəyişik geyinmiş. Qaldıq məəttəl, bilmirdik neyləyək. Kimi dedi ki, xəbəri yoxdur, kimi
dedi ki, yəqin ayaqqabı ayağını döyüb, o da belə geyinib. Özünə deməyə də utanırdıq.
Axırda Tofiq ürəkli çıxdı. Anar bir azdan bizim otağa gələndə Tofiq irəli durub soruşdu ki,
Anar müəllim, bu nə məsələdir, xeyir ola sən Allah? Anar təəccüblə qayıtı ki, Tofiq nə
olub, nəyi deyirsən? Tofiq çəkinə-çəkinə dedi ki, axı sizin ayaqqabılarınızın biri bir cürdür,
o biri ayrı cür. Anar ayaqqabılarına baxıb başını buladı, dedi, buna bax e, mən də səhərdən
fikirləşirəm ki, görəsən niyə axsayıram.
Sən demə Anarın evində iki dəbə uyğun ayaqqabı varmış, o da fikirli olduğundan,
bir tayı ondan geyinib, bir tayı bundan.
AZƏR ABDULLAYLA müsahibədən.
«525-ci qəzet» 5 avqust 1999
Anarın şərhi: Doğrudan da belə bir hadisə olmuşdu. O gün redaksyadan sonra
Toğrul Nərimanbəyovla görüşməliydim, amma evə gedib ayaqqabımı dəyişməyə vaxt
qalmırdı. Toğrula məsələni izah etdikdə, zarafatla dedi ki, bir-iki gün belə taykeş ayaqqabı
geyinsən, bəziləri düşünəcək ki, yəqin bu təzə dəbdir və bu dəbə riayət edəcəklər.
AİLƏ ÜZVLƏRİNİN SÖZLƏRİ:
Əzizim, oğlum, qardaşım, mənim mehriban dostum, inamlı, etibarlı, ümidli arxam,
yoldaşım Anar bala!
Nə üçün bu qədər nigaranlıq keçirirsən? Məgər sən atanın həyatda ilk qədəm
qoyduğu gündən mübarizələrdən, həyatın sınaqlarından, illərin, günlərin imtahanından
keçdiyini bilmirsənmi? Nə üçün mənim gücüm, davamım, dözüm və iqtidarım haqqında
sən şübhə edirsən? Niyə nigaransan? Məgər mən inandığım, seçdiyim həyat və sənət
yolunda azmı ədəbi və qeyri-ədəbi mığmığaların sancaqlarını görmüş, dızıltısını
eşitmişəm?
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Paxıllar zümrəsinin, nadanlar dəstəsinin, talantsızlar güruhunun tənə daşları hansı
sənətkarı yolundan qaytara bilmişdir? Məgər sən mənim az-çox sənət adamları qəbilindən
olduğuma şübhə edirsən?
Anarım, mən axır günlər yumoristik şeirlər yazıram. Bu son hadisələrə mənim necə
baxdığıma sübut deyilmi?…
…Oğlum! İnsan anlamağa qadirdisə, heç bir məhrumiyyət, çətinlik, zərbə onu
sarsıda bilməz. Mən xoşbəxtəm ki, anlamağa qadirəm. Bu söz sənə özündən dəm vurmaq,
«özünü bəyənən ağam vay!» qəbilindən gəlməsin. Mən söz gəzdirən ədəbi fahişələrin nə
üçün belə etdiklərini anlamasaydım, qəzəblərinə səbəb olan nədir bilməsəydim, bügünki
yeni ədəbi cərəyanın, xüsusilə Azərbaycan şeirində hər gün daha artıq bir qüvvətlə
səslənən yeni şeirin müarizlərinin bir sıraya toplandığını anlamasaydım bəlkə də məyus
olar, ruhdan düşərdim. Bütün bunların şah səbəbini aydın-aşkar gördüyüm üçün, anladığım
üçün bu hadisələr(əgər bunları hadisə adlandırmaq olsa) məndə bir təbəssümdən, bəlkə də
təəsüfdən başqa bir şeyə səbəb olmur. Yeni yaradıcılıq səfərinə, yeni mübarizələrə özümdə
hər zaman olduğundan artıq qüvvət hiss edirəm.
…Yeni şeirlər yazıram. Gələcək yarış və mübarizələrə qüvvət toplayıram. Sən
bilirsən ki, yarışı qazana bilmək üçün biz üçqat artıq layiq olmalıyıq. O gün səninlə
danışanda mən səsində bir məyusluq çaları duydum. Nə üçün? Son zamanlar işləyə
bilmirdim. Fikrimi toplaya bilmirdim, səninlə danışandan sonra elə bil qəlbimə sakitlik,
fikrimə tam aydınlıq gəldi. Oturub yazmağa başladım. Bu sikldən olan birinci şeiri sənə
göndərirəm.
Kim nə desə inanma. Sənin atan kefi kök, damağı çağ, əlində hələ gücünü, axtarışını,
yeni boyalarını itirməmiş bir qələm olaraq «Bənzəyir bir qocaman dağə ki, dəryada durar».
…Məni Balakən rayonundan deputatlığa namizəd veriblər. Həyat belədir, oğlum,
gün çıxır, göy buludlanır, yaz olur, qış olur. İnsanın ən böyük ləyaqəti ondadır ki, bütün bu
istilər, soyuqlar, işıqlar, qaranlıqlar içində yolunu İnsan kimi keçsin. Bəlkə də ədəbi
mığmığalar bu sözləri oxuyub «yenə də mücərrəd İnsan» - deyə dızıldayacaqlar. Olsun.
Konkret heyvan olmaqdan mücərrəd İnsan olmağın nəyi pisdir?
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Mənim Anarım, səni və sənin Zemfiranı öpürəm.
RƏSUL (R.Rza)
Anarın şərhi: 1962-64-cü illərdə Moskvada Ali Ssenari kurslarında oxuduğum vaxt
atam məni bir neçə Bakı qəzetinə abunə yazdırmışdı. Hər həftə «Ədəbiyyat və incəsənət»
qəzeti gəlirdi və hər həftə bu qəzetin səhifələrində atamın «Rənglər» silisilə haqqında birbirindən rəzil və cahil yazılar çıxırdı. Atamın mənə yazdığı məktub da bu hadisələrlə
bağlıdır. Anamın məktubu da həmin illərdə Moskvaya yazılıb.
Anarım! Səni anadan olduğun gün münasibətilə təbrik edir, bağrıma basır, bərk-bərk
öpürəm. 26 il əvvəl sən yox idin, mən tək və kimsəsiz idim. Sonra sən dünyaya gəldin,
təsəvvür edə bilmiəyəcəyin qədər sevinc gətirdin, ümid və məna gətirdin, sağ ol oğlum,
dostum və yoldaşım…
…Anarım, hərənin bu dünyada bir ehtirası var, mənimki yalnız əməkdir, çox kiçik
yaşlarımdan zəhmətə öyrəşdiyim üçün işsiz dayana bilmirəm. Ömürmün bir hissəsi yazı
masası arxasında qalın-qalın kitabların tərcüməsi,ya mütaliəsi ilə keçib, zalım ürək vəfasız
çıxdıqdan sonra isə mən mətbəxə,piltə başına keçmişəm. Mən havayı çörək yeməmişəm.
Əgər paltar təknəsinin arxasında,piltə başında, yaxud yazı stolumun arxasında ölsəm,
özümü ən xoşbəxt adam hesab edərdim. Bu günə qədər heç kəsə yük olmamışam, bu
gündən sonra da olmaq istəmirəm. Bu sözlərin səmimi olduğuna inan. Bilmirəm bunları
sənə nə münasibətlə yazıram, ancaq üzündəki istehzalı təbəssümü görürəm. Əgər yersiz
söhbətdirsə bağışla. Zemfiraya çoxlu salam…Öpürəm bərk-bərk.
Anan NİGAR (N.Rəfibəyli)
10 mart 1964
«Ardı yaşanılır!». Əlbəttə, həyat davam edir. Bu kitabda adı yad olunanların bir
çoxu dünyasını dəyişsə də, öz qiymətli irsləriylə mənəviyyatımızda indi də böyük rol
oynayır- - yaşayırlar: Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli… Elm,
sənət, mədəniyyət aləmində mühüm işlər görmüş şəxsiyyətlər…
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Düzü mən əməkdar elm xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Zemfira xanım
Səfərovanı müsiqişünas kimi tanıyırdım. Amma onun hələ üstəlik nəsrdə qələm sahibi
olduğunu bilmirdim. «Sən beləsənmişsən? Afərin sənə!» deməkdən özümü saxlaya
bilmədim. Kitabda Zemfira xanımın dolaşdığı Aləm- bir ədəbiyyat, incəsənət, musiqi
aləmidir. Bu təbiidir, axı , o özü alimlikdən başqa həm də musiqidən yoğrulmuş bir
xanımdır.
Zemfira xanım şəxsi həyatını, ailəsini elə bir məhəbbətlə, sədaqət və inamla təqdim
edir ki, bunların bu gün çox tərbiyəvi əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Axı o, üç
Xalq şairi və nasirinin - Rəsul Rzanın, Nigar Rəfibəylinin, Anarın ailəsində yaşayıb və
yaşayır. Ona Rəsul müəllim kimi qayınata, Nigar xanım kimi müdrik qayınana, Anar kimi
ömür-gün yoldaşı nəsib olub. Yadımdadır, bir dəfə görüşdə bir tamaşaçı Anara
məhəbbətdən sual verdi. Anar qısa və aydın bir cavab verdi, təxminən belə dedi: Yeddi
yaşımdan bir qızla bir partada oturmuşuq, indi də həmin qız evimizdədir. Bu, böyük RəsulNigar məhəbbət dastanının davamı kimi səslənən ünsiyyət, səmimi bağlılıq hər ikisinin Anarla Zemfiranın məktublarında, müsahibələrində çağlayr. Hər qadın öz baş yoldaşına
məhəbbətini belə şükranla yad etməz. Kitab bir növ «Sizsiz»liyin davamıdır sanki.
ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ
«Ardı yaşanılır»
« 525-ci qəzet» 25 may 2000
Cavan olanda Anar hər şeyi mənə danışardı. Anarı «Kirpi»yə vuranda özümə yaman
dərd eləmişdim. Sonra belə qərara gəldi ki, yersiz tənqidləri, mətbuatda yazılanları nə
mənə desin,nə də göstərsin. Amma yenə xəbər tuturdum. Axır illərdəsə özüm deyirəm ki,
yenə mənə xəbər çatdı, özün ver, oxuyum, görüm nə yazıblar. Yenə də Anarın ünvanına
söylənilən ədalətsiz fikirlər, böhtanlar mənə elə

«Kirpi»dəki həmin yazı kimi təsir edir.

Həm də onun bu böhtanlara,çıxışlara cavab yazakən itirdiyi vaxta,enerjiyə heyfim gəlir.
Deyirəm, niyə belə şeylərə fikir verirsən? Bu cavabların əvəzinə təzə əsər yazsan daha
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yaxşıdır. Mənə deyir ki,yox, Zemfira, gərək bu böhtan cavabsız qalmaya,bizdən sonra
tarixlə maraqlananlar mənim cavabımı da oxumalıdırlar. Fikirləşirəm ki, düz deyir.
Evin işini həmişə özüm görmüşəm. Bizim evimiz də ki, daim qonaq -qaralı olur.
İndiki məşhur yazıçıların, rəssamların, bəstəkarların ən yaxşı məclisləri bizim Vaqif
küçəsindəki yarızirzəmi evimimzdə qurulardı. Son kitabımın təqldimatında Elçin çıxış
edərkən dedi ki, vaxtilə Anargilin evi gənc incəsənət adamlarının, yazıçıların klubuna
bənzəyirdi. İndi görün biz həmin məclislərimizlə Zemfiranın vaxtını nə qədər almışıq.
Şadam ki,Anar həmişə məni başa düşüb,məni təkcə mətbəxə, ailəyə bağlamayıb.
Görəndə ki, işləyirəm, yazıram, məni işimdən ayrımayıb. Rəhmətlik Nigar xala da həmişə
deyərdi ki, üç övladımdan heç biri elmin ardınca getmədisə, heç olmasa gəlinim elm
yolunu tutdu.
ZEMFİRA SƏFƏROVANIN
Gülər Cahandarlı ilə müsahibəsindən.
«Zaman» qəzeti, 1999
Ömrümün yalnız yeddi ilini, yəni məktəbə gedənə qədər Anarı tanımamışam.
Sevincli, şirinli, həm də qüssəli, acılı altmış illik ömrümüzün əlli üç ilini Anarla birgə
keçirmişik. Orta məktəbi bir yerdə oxumuşuq, sonra o, universitetə, mənsə
konservatoriyaya daxil olmuşuq. Yeddi il görüşmüşük, bu yeddi ilin son iki ilini nişanlı
olmuşuq. Sonra evlənmişik, 36 ildir ki, evliyik, iki balamız, üç nəvəmiz var. (indi nəvələri
dörddür-red.).
Nazım Hikmətin xoşbəxtlik haqqında məşhur kəlamını tez-tez yad edirlər,
xoşbəxtlik işə sevinclə, həvəslə getmək və evə sevinclə, həvəslə qayıtmaqdır. Mən də
deyərdim ki, işə gedəndə də xoşbəxt oluram, evimizə qayıdanda da.
Mən Anarı həm ailədə - iç mühitdə, həm də kənarda müşahidə edirəm. Anar
insanlara ancaq yaxşılıq eləməyə gəlmiş, bəlkə də göndərilmiş nadir insanlardandır. Bu
fikri əlli üç il çox yaxından tanıdığım insan haqqında deyirəm. Bəzən onunla
razılaşmadığım məsələlər olur, aylar, illər ötəndən sonra görürəm ki, yenə də Anar
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haqlıymış. Hərdən hirslənib deyirəm ki, bəsdir ona-buna yaxşılıq elədin, bir az da özünü
düşün, səhhətinə fikir ver. Onsuz da bunu bilən yoxdur. Anarsa belə cavab verir: «Balığı at
dəryaya, balıq bilməsə də Xalıq bilər». Evdə, qohumlar arasında, işlədiyi yerdə Anar elə
bir mühit, elə bir aura yaradır ki, onun ətrafındakı adamlar da yaxşılaşır, yaxşılaşa
biləyənlər həmin mühtdən öz-özünə uzqlaşırlar.
Səyahətlərdə olmuşuq, başqa yerlərdə daha gözəl, daha rahat yaşamaq imkanımız
olsa da, Anar Bakısız, Azərbaycansız dayana bilməyib, üzü, fikri, düşüncəsi həmişə vətən
sarı olub. Vətənimizin, xalqımızın sevinci, kədəriylə yaşayıb, mən onu həmişə oxuyan,
mütaliə edən, yazıb-yaradan, dincəlmədən çalışan görmüşəm. Məzuniyyətə çıxıb
dincəlməyə gedəndə belə gecələr yatmayıb, səhərəcən elə öz hekayələri, povestləri,
məqalələri üstündə çalışan ğörmüşəm. O, yazıb yaratmaq üçün dünyaya gəlib. Qələmindən
çıxan hər cümləsi mənim üçün dəyərli və əzizdir. O, mənim üçün canlı ensiklopediyadır.
Bəzən zarafatla gənc müğənnilərin, kino artislərinin adını soruşuram, deyirəm, bəlkə cavab
verə bilmədi, onların da adını bilir…
«Görkəmli adamların həyatı» seriyasından Üzeyir bəy Hacıbəylinin həyat və
yaradıcılığına aid ikimizin birgə kitabımız çıxmalıydı. Anarın ideyası idi, Moskvadan
sifariş də almsışdıq. Məlum hadisələrdən sonra bu məsələ yarımçıq qaldı, ancaq dahi
bəstəkarın ruhu qarşısında borcumuzut verə bildik. Anar bu dahi şəxsiyyət barəsində film
çəkdi, mənimsə onu həsr elədiyim monoqrafıyam çıxdı,elmi kütləvi kitabım yeddi dilə
tərcümə olundu.
Anar dorstluqda bütöv, sədaqəlti adamdır, hər yerdə, istənilən səviyyədə ailəsinə,
dostuna, qohumuna, tanışına və xalqına başucalığı gətirən insandır. Onu deyim ki, mənim
üçün ikinci doktorluq işini yazıb bitirmək belə Anar barəsində danışmaqdan asan olardı. O,
mənim həyat yoldaşım, sirdaşım, məsləkdaşımdır. Mən ona çətin, çox-cəhətli fəaliyyətində
yeni uğurlar arzulayıram.
ZEMFİRA SƏFƏROVA
«Yazıçı» qəzetinin Anara həsr olunmuş xüsusi buraxılışında.
Mart 1998.
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Anar məndən beş yaş böyükdür. Bacı-qardaş münasibətindən başqa biz həm də
dostuq. Mənim iyirmi, Anarın iyirmi beş yaşı olana qədər ata evində olmuşuq.
Valideynlərimdən sonra o mənim yol göstərənim olub. Ruhən çox yaxınıq. Hekayələrini
ilkin mənə oxuyub. Hər hansı bir iş görəndə o mənim məsləhətçim olub. Ondan uzaqda hər
hansı bir addımı atanda, bir iş tutanda «bu məsələyə Anar necə baxar?» düşünmüşəm.
O,mənim üçün vicdan ölçüsü, vicdan kriteriyasıdır. Ağlıma gətirə bilmərəm ki, Anar öz
xeyri, öz mənafeyi üçün kiminsə haqqını tapdalasın. Nöqsanı da ola bilər, çünki insandır.
Ancaq Anar mənim gözümdə peyğəmbərdir.
FİDAN RƏSUL QIZI (Anarın bacısı)
«Yazıçı» qəzetinin xüsusi buraxılışı. 1998 mart.
-Mənim dünya ilə işim yoxdur. Mən dünya ilə birgə yaşayıram. Hərəmiz özümüz
üçün.Məndə dünyanı dəyişmək qüdrəti yoxdur. Anar belə deyil, onda passionarlıq
güclüdür. Bu cəhətdən o atama oxşayıb, mən isə anama. Anam sahib olduqları ilə
kifayətlənən qadın idi. Anar mənə çox deyir ki, yazmalıyam. Amma mən içimdə yazmaq
üçün nəyinsə çatışmadığını hiss edirəm.
-Xoşbəxt gülüşümüz
Səslənəcək cənnətdə.
Qorxusuz, itkisiz,ölümsüz cənnətdə.
Siz yazmısınız .
-İraqda yazmışam. Anamdan sonra Bakı həyatı mənimçün dözülməz idi, elə İraqa da
bu səbəbdən getdim. Həmin şeiri onun ad günü ərəfəsində yazmışam, onda qəribə bir hiss
keçirirdim, ilham desəm, təmtəraqlı səslənər, elə bil kimsə bu şeiri mənim qulağıma-dedi.
Mən də yazdım. Qayıdandan sonra Anara oxudum. O şeiri məndən alanda tapşırdım ki, heç
kimə göstərməsin. «Sissiz» əsəri çıxan ərəfədə Anar gəldi, bir saat mənə ürək-dirək verdi
ki, özümü ələ alım. Ürəyim düşdü, dedim,görəsən nə olub? Sən demə, şeiri kitaba salıbmış.
Məndə yaratmaq üçün qığılcım var, hərdən çırtıltısı eşidilir.
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-İndi o şeir sizə necə təsir edir?
-Kövrəlirəm. O itkilərdən sonra özümü daxilən xəstə hiss edirəm. Elə bil içimdə
nəsə kəsilib atılıb. Bu indi də belədir. Bizim ailənin üzvləri bir-birlərini hamı kimi
istəməyiblər, bizim sevgimizdə nə isə artıqlıq var idi. Anam heç vaxt işləməyib, həmişə
bizimlə olub. Atam uzunmüddətli səfərlərə gedib gəldiyindən onu daha az görmüşük. Mən
anama o dərəcədə bağlı olmuşam ki, hətta ailə qurandan sonra da hər gün yanına qaçırdım.
Anam haqqında danışmaq mənim üçün ağırdı…
-Kimdir özünə hörmət edən adam?
-Ora-bura vurnuxmayan, yəni meyllərə görə dəyişməyən adam. Özünə hörmət edən
adam dünən kommunist olubsa bu gün «mənfur kommunist» ifadəsini işlətməməlidir.
-Axırıncı dəfə hansı filmə baxmısınız?
-«Təhminə» filminin baxışına getmişəm. İnliyədək Anarın filmlərindən biri də
mənim ürəyimə yatmayıb. Ssenari ilə ekran eyni şey deyil. Kitabda əsas sözdür,filmdə isə
aktyor oyunu,operator işi,intonasiya,qrim, texniki cəhəti demirəm. Hətta ploynkanın
keyfiyyəti belə. Doğrusu bu dəfə də pis gözləyirdim,gözlədiyimdən yaxşı çıxdı,buna
sevinirəm. Keçən il bu vaxt fikirləşirdim ki, indi belə bir faciələr baş verdiyi zamanda bu
intim dram kimi maraqlandıracaq?
Etiraz etməyəcəklərmi? İndi filmə baxandan sonra onu dəhşətlər içərisində bulağa,
təmiz, şəffaf bir bulağa bənzədirəm. Demə dünyada məhəbbət də varmış, qan, nifrət yox,
insanın təbiətinə daha məhrəm, doğma hisslər varmış, bu hisslərə görə əzab çəkmək də
olarmış. Bu film sakit,qansız günlərə bir xatırlatmadır, o günlərə qayıdışdır. Demə belə
şeylər də olurmuş.
FİDAN RZAYEVANIN Aynur Bəşirli ilə müsahibəsindən
«Dalğa» qəzeti 2-8 fevral 1993
Mənə elə gəlir ki, dünyada ondan yaxşı qardaş ola bilməz.
TƏRANƏ RƏSULQIZI (Anarın bacısı)
«Yazıçı» qəzetinin xüsusi buraxılışı. 1998, mart
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Mənim üçün ən gözəl atadır, onunla fəxr edirəm. O, mənim böyüyüm, ağsaqqalım,
həm də dostumdur, istər Bakıda olanda, istərsə də başqa məmləkətlərdə - Suriya, Liviya,
Türkiyədə işləyəndə şəxsi məsələlərimlə, yaxud işimlə bağlı hər hansı bir məsələ
qarşısında duruxanda - tərəddüd edəndə atamdan məsləhət almışam, düzgün yolu mənə o
göstərib. Ondan gözəl ata ağlıma gətirə bilmirəm.
TURAL ANAROĞLU
«Yazıçı» qəzetinin xüsusi buraxılışı. 1998 mart
Mən bu dünyada atam kimi səmimi, alicənab, nəcabətli bir insan tanımıram.
Atamdan başqa onu bir ziyalı kimi də duyuram,atamı düşünərək hər hansı bir addım
atıram. Allah atamı bəladan, şərdən,böhtandan qorusun.
GÜNEL ANARQIZI
«Yazıçı» qəzetinin xüsusi buraxılışı. 1998 mart
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ÖMRÜN ŞEİRDƏN KEÇƏN ANLARI
Gənclik bir də geri dönməz, ha səsləyək, ha çağıraq,
Ulduzlar da bir-bir sönür, qalıbdı ancaq son çıraq.
Qürbətin həsrəti başqa, mənimki belə gətirdi,
Öz elimdə, məmləkətdə, məmləkətdən oldum iraq.

***
Ölümdən o yana kənd yox,axırıncı kəndə çatdıq,
Bir vaxt necə umudluyduq,o kənd uzaqdı, çox uzaq.
Bu bir doğru,bir həqiqət,düz deyibdi Nazım Hikmət
Nə ölümdən qorxmaq ayıb,nə də ki ölümdən yazmaq..
Taksi gəncliyimə apararmısan,
Keçmiş ünvanları axtararmısan.
Bircə gün, bircə an geri dönsəydim,
Zamanın hökmünü sındırarmısan?

***
Taksi gəncliyimə apararmısan,
Ötən illərimi qaytararmısan.
Bu özləm, bu həsrət üzdü qəlbimi
Məni bu həsrətdən qurtararmısan?
Sayqacda rəqəmlər ötdü yaşımı,
İllər də yollar tək geridə qaldı.
Saçları ağarmış bəyaz başımı
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Arxaya baxmağa qaldırarmısan?
Taksi gəncilyimə apararmısan,
İtən sevdaları arayarmısan.
Zaman qürbətinə düşmüşəm indi,
Məni öz vaxtıma çatdırarmısan?

***
Ey dünya, gidi dünya,
Üzün ikidi dünya.
Namərdi əzizlədin,
Yıxdın igidi dünya.
Qəlbim mənə qalx deyir,
Yan-yörənə bax -deyir.
Hay-küy səni üzməsin,
Kütlə hələ xalq deyil.

***
Üstüsmə yüz çirkab atdı hər yetən cahil, avam,
Bu qədər böhtana, föhşə gəl görüm eylə davam.
Qədirbilməz bir mühitdə eylədim ömrü tamam,
Haqqa qahmar durmağa cürət, cəsarət görmədim.

***
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Şüurlara fikir əkdim,
Çox vaxt bu meydanda təkdim.
Çəkən bilər nələr çəkdim,
Keçən keçdi,olan oldu.

***
Dağların qarından ağ bəyaz döşün,
Üstünə yıxılıb öləsim gəlir.
Ünvanı unutdum, yolu itirdim,
Yenidən qapına gələsim gəlir.
Axşamlar qaralıb gecə olacaq,
Ulduzların sayı neçə olacaq,
Dünyanın axırı necə olacaq,
Bax bunu yamanca biləsim gəlir.
Özgələrçün əlləş, çalış,
Özün üçün yaşamamış,
Yaşamağa başlamamış,
Öldüyüm üçün ağlaram.
Doğma Qarabağın gen qucağında,
Şuşa qalasının bir bucağında,
Səkili bulağın lap qırağında,
Ölməyimdən öncə olasım gəlir.
Ürək də ətdəndir,dəmir deyil ki,
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Dünyanın sirri çox, sirr bir deyil ki,
Bir gün gedəsiyəm bu sirr deyil ki
Yenə də dünyada qalasım gəlir.

***
Özgələrçün əlləş, çalış,
Özün üçün yaşamamış,
Yaşamağa başlamamış
Öldüyüm üçün ağlaram.
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