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    Üçüncü yazı 
(Bu ensiklopedik xarakterli ekspromt-fantaziya tipli  

pamfletvari ədəbi-bədii-elmi-sənədli-publisistik bir kollajdır) 

 

 

                                                         “...və Atilla dedi : -Diz çök!”  
 

 

                 

Ön söz əvəzi 
               

a) Bu 3-cü yazı hökmən yazılmalı idi! Bu artıq həll olunmuş məsələ idi və sadəcə onun 

yazılmasına vaxt, icrasına imkan lazım idi. Yazı ona görə yazılmalı idi ki, bəzi məsələlər 

birdəfəlik çözülsün, rəflərdə hərəsi öz yerinə qoyulsun və mövzu barədə kimsə nə vaxtsa nəyisə 

bilmək, öyrənmək, dəqiqləşdirmək istəsə, dağa-daşa düşməsin, bir mənbəyə baxmaqla bütün 

mənbələri toplum halda qarşısında görsün və olaydan özü nəticə çıxartsın. Yəni bu yazı, nəhayət, 

kimin kim olduğunu aydınlaşdırmaq üçün yazılmalıydı. Və yazıldı.  

b) Bu bir filoloq araşdırmasıdır. Publisist yazısıdır. Fəlsəfi düşüncələrdir. İdeoloji 

traktatdır. Məqsəd – Xalqın, Vətənin ideallarına xidmət ərki ilə əsərin qəhrəmanının simasına  

taxılmış saxta niqabı qaldırıb, onun obrazını natural ölçülərdə gün işığına çıxarmaq, aldadıcı mifik 

obrazının mahiyyətini oxucuya göstərməkdir. Müəllifin amalı kökdən gələn prinsiplərə 

dayaqlanır: aldatmaq olmaz! Xüsusən Xalqı, Milləti, Vətəni və Dövləti aldatmaq olmaz. Nə 

olursan ol, özün ol! 

c) Əsərin qəhrəmanını bəri başdan arxayın edirik: onun danışıq tərzindən fərqli olaraq, bu 

yazıda kobudluq yoxdur, onun leksikonuna xas şər, böhtan, iftira və yalan yoxdur. Amma bu 

yazıda qanında və genində min illərin mənəvi dəyərlər toplusunu daşıyan yaradıcı bir insanın 

haqqa tapınaraq söylədiyi həqiqətlərin acısı ola bilər.  

d) Təhqir, şəxsiyyətin alçaldılması, özəl həyata müdaxilə, qəsd, qərəz və digər fərdi  

halların hüquq predmeti olduğunu bilən və yalnız ictimai informasiyaya üstünlük verən müəllif   

yalnız mənbəyi bəlli sitatlardan istifadə etməklə böyük zəhmət sayəsində ideya, əqidə, məslək, 

məram mübarizəsi naminə peşə etikası normalarına tam uyğun bir yazı yazmışdır. Zəhməti 

müqabilində oxuculardan təmənnası yalnız səbrdir. Səbrlə oxu. Çünki səbr edənləri Allah da  

sevər!  

 

                                                       *** 

 

...Ayazlı-şaxtalı bir qış axşamı.  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin binasında başbilənlər baş-başa vermiş. Sədrdir, katiblərdir,  

ağsaqqaldır, ortada gedib-gələnlərdir...  

Yetmiş ildə yüz belə tüstülü toplantı görmüş bu iri qapılı iri otağın iri kölgələr oynaşan  

tavanından bəlkə də son on yeddi ildə bu qədər zəqqum qoxusu asılmamışdı. Divardakı cicili-

micili, şit qırmızılı xalçaya hələ bu qədər nikotin iyi çökməmişdi. İdillik atmosferin tünd qatı 
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rənglər silsiləsində Yazıçılar Birliyinin ən önəmli fiqurlarından – kirli dəhlizlərin əvəzedilməz 

sakini qoca  metr özü, ―kralın təbəələri‖ rolunu böyük şövqlə yaşayan qocalı-cavanlı katiblər, 

metrin hər an bir addımlığında gəzən sayıq-sərrast ağsaqqal ―və digərləri‖ idi – indi, bu gün, bu 

saat, elə bu dəqiqə hamısını zora salan ağır bir yükü götürməli idilər.  

Saralmış tavanda oynaşan ―Akif... Akif... Əli... Əli...‖ – pıçıltıları əslində arifə bir işarə idi. 

Soyuq divarlar arasında keçən bu alovlu müzakirələrdən sonra sədr ―iclasın qərar layihəsini‖ 

hazırlamağı kargüzarlığa bələd arifanə oğlana tapşırdı və ovcunda köndələn tutduğu qəlyanını 

doldura-doldura fasilə elan etdi. Sonra şəxsən özü əsil metranə bir jestlə alışqanı alıb sandaliyaya  

yayxandı. Başını ağır-ağır pəncərəyə sarı döndərməyə başladı...  

Budur, indi o ―daxili nizamnamə‖yə uyğun olaraq sağ pəncərədən sola baxıb etinasızcasına 

yorğun nəzərlərini əbədiyyət üfüqünə dikməli, uzaq məchulluğa, axşamın alatoranında 

(bismillah!)  hər adamın gözünə görünməyən uzaq bir nöqtəyə dalaraq fikirə getməliydi.  

Sədr bu dahiyanəlik prosedurlarının hamısına əməl elədi. Amma təkcə xəyala dalma aktı 

nəsə alınmırdı. Gecə yuxusunda görduyu bir dialoq beynindən çıxmırdı: 

 

―- Sən kobudluq etmisən... 

- Mən... 

- Sən çirkab atmısan... 

- Mən... 

- Sən böhtan demisən... 

- Mən... 

- Sən öz ləkəni özgəsinə yaxmaq istəmisən...  

- Mən...  

- Sən... insansan, ya yox?‖  

- Mən... ‖  

                                                        

                                                                        *** 

-Noldu, əə? – AYB sədri qızarmış gözlərini qaranlıqda heç nə görünməyən pəncərədən 

çəkib kağız oxuya-oxuya içəri girən katibə dikdi.  

-Ha... zırdır! - Katib əlindəki protokolu höccələyə-höccələyə bir daha nəzərdən keçirdi. – 

Yazmışam...  amma... Burda bir söz var e... - O, oxu sürətini artırdı.  

Sədr gözucu arxasındakı Nizamiyə tərəf baxdı və dodaqaltı deyindi: ―İlahi, bu ölkədə  

hamı yazır... Əclaflar!...‖ 

 

                                                                       *** 

 

...Sıralarında olduğu on beş il ərzində AYB-nin gəncliyin üzünə bağlı qapısından bir dəfə 

də içəri girməyən, gəlib ―gözə görünmədiyi‖, ―xahiş eləmədiyi‖, ―sızlamadığı‖  üçün bu binanın 

tədbirlərinə dəvət olunmayan, başları özlərinə, öz qohum-əqrabalarına, dost-aşnalarına qarışmış 

―dahi‖ rəhbərliyin yadına düşməyən sıravi üzvün indi bu qədər həyəcanla dartışılması -  heç də 

onun yazdığı yüz istedadlı satirik əsərdən birini mükafatlandırmaq, uğurlu tərcümə əsərinin birini 

seçib sevələmək, imperiya rejiminin qanlı-qadağalı dönəmlərində və erməni quldurlarına qarşı 

savaş illərində, müstəqillik naminə mübarizələr zamanında qələmə aldığı kəskin publisistik 

yazılarının cəsarətini etiraf etmək, yaxud lap son günlərdə sorağı bütün ölkəyə yayılmış qeyri-adi 

dərəcədə orijinal bir kitabına görə həmkar kimi yaradıcılıq uğuruna sevindiklərini bildirmək, 

nəhayət, üç il öncə olub keçmiş 50 illik yubileyini yada salmadıqlarına görə üzrxahlıq etmək üçün 

deyildi... Təbii ki toplaşmaqda məqsəd bunlar deyildi! Çünki bura ―yazıçılar birliyi‖ adlansa da, 

―genştab‖ın xəritəsindən kənarda qalan ―obyektlərlə‖ maraqlanmaq buralarda dəb deyildi. Lap 

cibsiz ağ xalat barədə ―Mozalan‖ süjetində deyildiyi kimi, hələ dədə-babadan belə şey 

görünməyib...  
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Azərbaycan cəmiyyətində hər ―adamın adamı‖ olmalıdır kimi ziyanlı parçalama ideyasını 

möhkəmləndirən yazarların həyat amalına ―bizim adam‖ olmayanların kitabını oxumaq,  pisini-

yaxşısını demək, istiqamət vermək, illah da ki həvəsləndirmək, mükafatlandırmaq jesti yad idi. 

Çünki buraların ağır havasında məsələlər yalnız ―prinsip‖cə həll olunurdu, mahiyyətcə yox...  

Bu günkü ekstern iclasda da AYB-nin sıravi üzvlərindən olan iddiasız, təmənnasız, 

təvazökar yazar Akif Əli-nin yaradıcılığı (yəni məsələnin ―mahiyyəti‖) deyil, şəxsiyyəti (yəni 

―prinsipial  məqamlar‖) araşdırılırdı. Az qala bütün əzaları zərrə-zərrə ortada dartışılmaqda idi: 

kimdir, nəçidir, haralıdır, kimlərdəndir, nə yazır, niyə yazır, necə olub ki yazmağa başlayıb, kim 

gətirib, hardan gəlib, hara gedir, niyə gedir, nə yeyir, nə içir, nə... və s. (sonuncu punktlar xüsusən 

ciddi araşdırılırdı). Diqqətlə axtarırdılar görsünlər kimin adamıdır, kimin dostudur, kimin 

aşnasıdır, kimin düşmənidir, kimlə qardaşdır, kimlə bağrı-badaşdır, kim onu sevir, kim onu 

sevmir, o kimi sevir, kimi sevmir, kim onu yıxa bilər, kim balta vurar, kim ona dayaq durar... və s. 

Yəni sənət adamları kimi yox, əsil xəfiyyələr kimi işləyirdilər.   

Əslində AYB sədrinin zahirən Heminquey, Folkner sayağı əsil yazıçı görkəmini,  

ətrafındakılardan 666 baş ―üstün olduğunu‖ nəzərə çarpdırmağa xidmət edən, amma həmişə də 

vaxtlı-vaxtında sümürülmədiyindən sönmüş olan qara qəlyanının boz tüstüsündən daha çox, bu 

yarıqaranlıq atmosferə ağsaqqal tərəfdən aramsız üfürülən sarımsaq iyisi yaradıcılıq söhbəti 

aparmağa macal vermirdi. Və otaqdakıların hamısı dartışdırdıqları yazıçını çox yaxşı tanısa da, 

yaradıcılığına və ictimai  fəaliyyətinə bələd olsa da, bəziləri hətta onun vaxtilə etdiyi yaxşılıqları 

xatırlayıb əzab çəksə də, bu pis qoxulu soyuq havada etiraf həvəsi oyanmır, vicdanlar tənbəl-

tənbəl susurdu. Arada yalnız bir nəfərin vicdanı ötəri qımıldanmaq istədi, insaflı olmağa xəfif cəhd 

göstərdi, amma dərhal da ağsaqqalın gül ağzının açılha-açılda olduğunu görüb susdu, geri çəkildi, 

özü kimi sözü də soyuq otaqda donub qaldı (bu barədə o özü sonralar dartışılan yazara üstüörtülü 

eyhamla ―eksklüziv hesabat‖ verib, günahsız olduğunu qabartmaq isəyəcəkdi).  

 

                                                               *** 

 

AYB sədri öz həmyerliləri və dost-aşnaları ilə daim tavanında qara kölgələr oynaşan bu 

tüstülü otaqda çox dumanlı işlər görmüşdü. Moskvapərəst sədr və onun komandası 1934-cü ildən  

bu yana qurumda yığılan ―qırışları‖ səliqə ilə ütüləyib düzəltməyə çalışırdı. Çağdaş demokratik 

dövrə dəxli olmayan özəl ―islahatlar‖ aparır, tamarzıları şirnikləndirməklə, təcrübəlililəri  

bezdirməklə, perspektivliləri pisikdirməklə sıradan çıxarıb dahiliyin meydanını tək sulamaq üçün 

rəqibsiz, rəqabətsiz münbit şərait yaradırdı. Bu cür mənəvi terror əməllərinin davamı olaraq indi 

növbəti obyekt – çoxlu sayda ədəbi-bədii, elmi-publisistik məqalələrin, kitabların, satirik yazıların, 

kino-tele-radio ssenarilərinin, monoqrafiya və tərcümə əsərlərinin müəllifi, bütün yaradıcılığı boyu 

yalnız vətən, xalq, dövlət naminə namuslu sözlər yazmış, ən mürəkkəb məqamlarda cəmiyyətə 

mütərəqqi fikir və ideyalar verməyə çalışmış, qeyrətli milli ziyalı ömrü yaşamış filologiya elmləri 

namizədi, yazıçı-publisist Akif Əli adlı ―birisi‖ idi.  

AYB sədri əvvəlki yetmiş il boyunca AYB necə olmuşdusa, bu gün də elə saxlamağa 

çalışırdı:  ―bolşevik-proletar yazıçıları ittifaqının‖ çərçivəsinə sığınıb qalmaq istəməyən, Sabir 

kimi, Cavid kimi, Mirzə Cəlil kimi həqiqət sözünü ucadan deyən cəsarətli və müstəqil yazarlar 

dərhal AYB sıralarından xaric edilirdi. Çünki o, ümumi ahəngi pozurdu. Akif Əli də çox qürurlu 

idi və üstəlik o dərəcədə istedadsız idi ki, katiblər bir yana, hətta ―milli ziyalılıq etalonu‖ sayılan  

sədrin də ―dahiliyini‖ görə bilmirdi! Belə adamın AYB-də nə işi əşi!  

Ümumiyyətlə, son dövrlərdə bir çox məqamlar olmuşdu ki, sədr mütləq bunun əvəzini  

çıxmalı idi. Bu sıravi üzv özünü lap Dobrolyubov kimi aparırdı, həqiqətpərəstlik edib zülmətlərə 

işıq saçır, gizlinləri açır, sədrin imicinə təsir edən məlumatlar yayırdı. Gah sevimli Nazim 

Hikmətdən yazırdı, gah çəpəl AYO-çulardan, gah yeməli büdcədən... Bunların müqabilində hətta 

bir müxbirin ona: ―AYB sədri Sizi yazıçılar ittifaqının üzvlüyündən çıxaracaqları ilə hədələyir‖ – 

sorusuna qürurla: ―AYB üzvü olub-olmamağım mənim yazı yazmağıma təsir etmir!‖ – cavabını 
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vermişdi və təkəbbürü qürurundan böyük olan sədr rəqibin bu partizan cavabına bir nemes 

qarşılığı çıxarmasaydı  sakitləşməyəcəkdi.  ―3-cü yazı‖ söhbəti isə AYB sədrinin stolunun 

üstündəki kasanı lap daşırdı,  bütün yazı-pozuları, dəftər-kitabı, üst-başını batırdı. ―Sən bir buna 

bax e!‖ – o istehza qarışıq qəzəblə bulaşığı  silən müridlərinə dedi. – ―Təsir etmir‖!.. Yaxşı, 

baxarıq!..O o olsun, mən də mən!‖ 

...Və baxdı.   

 

*** 

 

Akif ƏLİ. Салнамя  
...XX ясрин сонраларыдыр. 

Ядалят азалыр. 
Ядалят азалыр, лагейдлик артыр. 
Лагейдлик артыр, инсаф азалыр. 

Инсаф азалыр, гиймятляр галхыр. 
Гиймятляр галхыр, дяйярляр енир. 
Дяйярляр енир, наданлыг галхыр. 
Наданлыг галхыр, алимляр енир. 

Алимляр енир, щейванлар йцксялир. 
Щейванлар йцксялир, инсанлар алчалыр. 

Инсанлар алчалыр, щяйат гуртарыр. 
XX ясрин сонларыдыр... 

(1989) 

 

*** 

 

―Şərq‖ qəzeti yenə mövzuya qayıtmışdı: “Anar “Yeni Müsavat”da, indi isə 

Azadlıq”da tez-tez çıxışlar edir”.   
Akif Əli:“Vaxtilə həmin qəzetlər ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında  

təhqiramiz yazılar yazanda, nədənsə, Anar müəllim bu qəzetlərlə olan sıcaq 

münasibətlərindən istifadə edib sözünü demirdi” 

 Yazıçılar Birliyinin sədri Anar son dövrlər özünə qarşı yönəlmiş ittihamları 

cavablandırarkən Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri, yazıçı-publisist Akif Əlini də 

―yaddan çıxarmayıb‖. 

 Mətbuata açıqlamasında Anar müəllim, belə davam edərsə (yəni A.Əli öz sədrinə qarşı 

çıxmağı davam etdirərsə - red.), katiblik tərəfindən A.Əlinin YB üzvlüyündən kənarlaşdırılması 

məsələsinə baxılacağını da istisna etməyib. Hətta Anar müəllim Akif Əlinin yazıçılığına da şübhə 

ilə yanaşaraq ―Elə bilirlər adlarının əvvəlinə yazıçı-publisist yazmaqla yazıçı olurlar‖ deyib.  

Akif Əli məsələyə münasibətində qeyd etdi ki, YB sədrinin sözügedən müsahibəsini 

oxuyub: ―Birincisi, yazıda aqoniya titrəşimi hiss olunur. İkincisi, mən 15 il əvvəl AYB-yə üzv 

olanda artıq kitablarım, ssenarilərim, xeyli tərcümələrim vardı. Yəni mən yazıçı kimi artıq var 

idim. Mənim yazıçı olub-olmamağım AYB üzvü olub-olmamağımla bağlı deyil. Üçüncüsü, 

görünür, həqiqətən də mənim sonuncu kitabım – türk dünyasının böyük öndərləri Atatürk və 

Heydər Əliyevə həsr olunmuş ―Böyük ömrün anları‖nın uğuru kimlərisə narahat edir və onlar bu 

uğuru qəbul edə bilmirlər. Mən Anar haqqında indiyədək iki məqalə yazmışam, hər ikisi də 

müsbət olub. Görünür, Anar haqqında üçüncü məqalənin yazılmasına ehtiyac var. Mən öz 

münasibətimi bildirmək üçün üçüncü məqaləni yazmalı olacam. O özü məni buna təhrik edir. 

Yəqin çox istəyir ki, onun haqqında məqalə yazım‖.  

A.Əli onu qeyd etdi ki, Anar müəllim bir neçə ay öncə ―Yeni Müsavat‖da, indi isə 

―Azadlıq‖da tez-tez çıxışlar edir. Vaxtilə həmin qəzetlər ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında 

təhqiramiz yazılar yazanda, nədənsə, Anar müəllim bu qəzetlərlə olan sıcaq münasibətlərindən 

istifadə edib sözünü demirdi. Anar müəllimin onun yazıçılığına şübhələrinə gəlincə, A.Əli ―Mənə 
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YB-nin vəsiqəsi Anarın imzası ilə təqdim edilib. Amma o, bir yandan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

deyir, bir yandan da ―həmin‖ şəxsin yazıçı olmadığını deyir. Bu, məntiqsizlikdir. Ümumiyyətlə, 

onun bütün müsahibəsində məntiqsizlik var‖ dedi.‖ (“Şərq”, 20.I.2005) 

  

                                                          *** 

...―37‖-ni qoruyan qafa sahibləri ənənəyə sadiq qalaraq cəza prosedurunu klassik NKVD 

nümunələri üzrə cəmi 20 dəqiqəyə yekunlaşdırmalı idilər. Bəli! 1938-ci il təvəllüdlü sədrin 

şurunda hələ uşaqlıq illərindən bir çox xof əlamətləri qalmışdı ki, bu ―20 dəqiqə‖ məsələsi də 

həmin defektə aid məsələlərdən idi. Bu nəydisə çox yuxarılardan gələn, lap Qırmızı Kremlin 

içindən çıxıb gələn mühüm bir ―ustanovka‖ idi və Kreml dəhşətləri ilə heç vaxt zarafat etməyin 

lazım olmadığını, əksinə onun ―ustanovkalarını‖ dərhal və müzakirəsiz icraya qəbul etməyin 

zəruriliyini az qala qəlyan çəkmək vərdişi qədər avtomatikcəsinə yerinə yetirən adam bütün ömrü 

boyu bu şüurla yaşamışdı, bu şüurla  yaşayırdı və bu şüurla da sonadək yaşamaqda israrlı idi. 

Xüsusən, lənətə gəlmiş müstəqilliyin 13-cü ilində daha ayıq-sayıq olmağın zərurətini o da, onun – 

―hələ dünyanın işlərini bilmək olmaz!‖ deyən sərrast baxışlı, gül qoxulu, uzağıgörən ağsaqqalı da, 

kosmopolitan kommunar da bilirdi.  

 

...Nəhayət, katib protokolu birnəfəsə sürətlə oxuyb başa çatdırdı. Əsas məsələ sədrin adının 

abbreviatura kimi böyük hərflərlə  yazılması idi ki, ona da tam əməl olunmuşdu. Çünki katiblikdə 

ən çox mübahisə doğuran məqam bu idi – admı, abbreviaturamı? Admı, abbreviaturamı?!... 

Mətni digər katiblər də marça-marçla ləzzətlə oxudular. Həmişə iri-iri, yekə-yekə, dolu-

dolu, əzəmətli-əzəmətli, hünərli-hünərli, adamları lərzəyə sala-sala danışan xalq şairi, gərək ki 

həm də dövlət mükafatı laureatı da, ən bahalı otellərdə yaşayaraq ən bahalı kompüterlərdə rusca 

detektivlər yazan ―bakinets‖ də (―on je Dronqo‖), daim gülümsər sifətli ―525‖-in sahibi də növbə 

ilə dodaqlarını tərpədə-tərpədə protokolu oxudular (vaxtilə məşhur bir yazıçının məktubunun MK-

da bu sayaq oxunması barədə ibrətamiz əhvalat yada düşür). Oxuyub qurtaran kimi də hamısı 

dərhal başını qaldırıb sədrə baxırdı: ―Yaxşıdır!‖   

Yazıçılar (!) Birliyinin dörd katibi (!) oxuyandan sonra, nəhayət, mərasimin yekunu olaraq  

protokol sədrin qarşısına gəldi. Hamı həyəcanla ölkənin ―baş yazarına‖ (yaxud ―yazarbaşına‖) – 

nasir-dramaturq-ssenarist-esseist-publisist-şair-tərcüməçi-rejissor-deputat-AYB sədrinə baxdı.  

Ömrü boyu dost baxışlarının və düşmən qarğışlarının ağırlığı altında yaşayan xalq yazıçısı 

dərindən bir ah və qullab çəkdi, tüstüsünü gərək ki burnundan buraxıb stolun üstündəki qəlyansız 

əli ilə protokolu sığallayamağa başladı: ―Gəl, qadann alım!‖ 

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Katibliyi İclasının Protokolu 

Bakı şəhəri   №1   26 yanvar, 2005-ci il  

 

İştirakçılar: Anar, Fikrət Qoca, Çingiz Abdullayev, Arif Əmrahoğlu, Rəşad Məcid. 

İclasın sədri: ANAR 

İclasın katibi: A.Əliyeva  

İclasın gündəliyi; 

1. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Akif Əlinin mətbuatda getmiş qərəzli yazıları 

barədə. 

Eşidildi: Anar – Hər birimizin mətbuatdan xəbəri var. Təşkilatımıza olan haqsız 

hücumlardan da xəbərdarsınız. Birliyin üzvü Akif Əli müntəzəm olaraq qərəzli yazılarla 

mətbuatda çıxış edir. Biz dəfələrlə bu çıxışlara cavab vermişik. Görünür cavab verməklə 

kifayətlənmək olmaz.  

Fikrət Qoca – Məncə, daha sərt tədbirlər görməliyik. Akif Əli üzvü olduğu təşkilatın şərəf 

və ləyaqətini təhqir edir. Ona görə də bu təşkilatın üzvü olmağa onun haqqı yoxdur.  
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Çingiz Abdullayev – Bu məsələnin mənəvi tərəfi olduğu kimi, hüquq tərəfi də var. Biz 

Birliyin Nizamnaməsinə uyğun hərəkət etməliyik. Nizamnamənin VI maddəsində qeyd olunur ki, 

Birlik üzvü təşkilatın adına ləkə gətirən hərəkəilə yol verdikdə, Nizamnamənin məqsədlərinə zidd 

hərəkət etdikdə üzvlükdən xaric edilə bilər. Ona görə də Akif Əlini üzvlükdən xaric etməyə 

əsasımız var.  

Rəşad Məcid – Çingiz müəllimin fikri ilə razıyam. Bu sərt qərarı qəbul etməyə Akif Əli 

özü bizi vadar edir.  

Qərara alındı: Azərbaycan Yazıçılar Birliyi əleyhinə müntəzəm olaraq böhtan xarakterli, 

qərəzli yazılarla çıxış edərək bu təşkilatın şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyi, vəzifəsindən sui-istifadə 

edərək fakt və rəqəmləri təhrif edib mətbuata verdiyi üçün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Akif Əli (Akif Məhərrəmov) Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Nizamnaməsinin VI maddəsinin VII 

bəndinin 1-ci və 3-cü hissələrinə müvafiq olaraq Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlüyündən xaric 

edilsin. 

İclasın sədri:                                ANAR     

İclasın katibi:                             Arifə Əliyeva  

 

(Sənəd olduğu kimi, nöqtəsinə-vergülünə toxunmadan, bütün stilistik və orfoqrafik xətaları 

ilə çap edilir – A.) 

AYB sədri sənədi diqqətlə oxuduqdan sonra stolun üstündəki qəlyansız əli ilə eynəyini 

alnına qaldırdı, altmış yeddi ildir makina klavişləri döyəcləməkdən buğum-buğum olmuş zavallı 

barmaqları ilə qızarmış gözlərini ovuşdurdu, başını geriyə atıb dodaqlarını təkəbbürlə bir-birinə 

sıxdı və alt çənəsini gərək ki bir az da irəli uzatdı. Bu o demək idi ki, həm mətndən, həm də  

özündən razıdır: ―Bəli, belə! Tanı bizləri! Bizi saymayanı biz həmişə cəzalandırmışıq! Tarixən!..‖- 

Əlbəttə, bu fikirləri o ucadan demədi, yalnız ürəyindən keçirdi və ümumiyyətlə, mahiyyəti əks 

etdirən hər hansı fikiri o heç vaxt ucadan deməzdi. Vərdişliydi. Bir qədər fikirləşdikdən sonra 

qəflətən hirslə qələmi götürüb protokola imza atdı. ―Di get!‖ Dərhal  sənədin surətini çoxaldıb 

ölkənin bütün rəhbər orqanlarına və mətbuata ötürülməsi barədə tapşırıq verdi. Və yenə vərdişi 

üzrə tapşırığı ortalığa atdı və tapşırıq yiyəsi dərhal özü onu götürdü. Saralmış tavandakı bütün qara 

kölgələr oynaşdı. Geri itələnən stullar uğuldadı. Sədr eynəyini alnından gözünə endirib 

müdrikcəsinə deyindi: ―DA! Prosess poşol...‖ Birdən yadına düşdü ki, bu gözəl ifadəni ilk dəfə 

onu bütün dünyanın gözü qarşısında biabır etmiş zəhləmgetmiş Qorbaçovdan eşidib. O 

―zəhləmgetmiş‖ sözünün də hardan uçub dilinə gəldiyini xatırladı, yadına düşdü ki, çox uzaq 

dövrlərdə, hələ cavanlığında, fəhlə-kəndli hökuməti zamanında ―zəhmətkeşlər‖ sözünün əvəzinə 

guya səhvən ―zəhləmgetmişlər‖ yazanda o necə də cəsarətli idi!.. ―İndikilər də deyir biz heç nədən 

qorxmuruq! Gedin öyrənin!‖ Hirsindən kreslosunu döndərib yenidən zəndlə pəncərəyə, uzaqlara, 

ağacların arasından görünməyən qaranlıq üfüqə sarı baxdı. Hava tutqunlaşmışdı... Ah, necə poetik 

lövhə! Bu poetikliyin içinə düşüb süzə-süzə, üzə-üzə, gəzə-gəzə evə getmək nə qədər xaş olardı... 

E, xoş olardı... ―Yenə xoş xaş iyi ətrafı bürüdü‖... Ah, cavanlıq, cavanlıq... Səd heyf!    

-Gedəkmi? – sədr əhli-əyana tərəf döndü. - Bəsdir ta, yorulduq...– dedi. 

-Davay, şabaş. – qoca şair artıq qapıda idi.   

Qalanlar da ayaq üstə evə getmək əhval-ruhiyyəsində müntəzir dayanıb sədrin son 

dahiyanə qərarını gözləyirdilər. Hamı xəyalən artıq evində-eşiyində, ailəsinin, uşaqlarının, yazı 

makinasının, araq şüşəsinin, dostunun-aşnasının yanında idi. 

-Qospoda, uje kotorıy çasa po moskovskomu vremeni!      

-Əşi, havalar da elə tez qaralır ki...- deyə-deyə ədiblər sanki iş gününün belə erkən başa 

çatmasından və işlərinin tökülüb qaldığından narazı-narazı otaqdan dəhlizə axışdılar.  

– Hökümət də saatları dəyişməyə vaxt tapdı da... – Bunu isə elə-belə, mətləbə dəxli olmasa 

da, cəsarət görüntüsü naminə ortada hamıdan bərk gedən ―qoçaq şair‖ dedi. – O cür işçisi olan 

hökümət belə işləyər da...  

Sədrin yanından çıxanlar dəhlizin qaranlığına qarışıb yox oldular. 
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 O tək qaldı. Stolun üstündəki qəzet qalaqlarına baxa-baxa fikrə getdi. ―Görən bu 

nədəndir? – düşündü. – Dost da vurur, düşmən də vurur...‖ Qarşısındakı qəzet qalağından bir 

neçəsini götürüb baxdı. Son illərin qəzet-jurnalları idi. AYB və onun sədri haqqında yazıçıların, 

şairlərin, tənqidçilərin fikirləri ilə dolu idi. Bu fikirlərdə AYB-nin rəhbərliyi haqqında, AYB-nin 

çağdaş durumu haqqında və AYB-nin sədri haqqında ədəbi ictimaiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinin  

rəyi öz əksini tapırdı. Müsahibələrinin birində o etiraf etmişdi ki, özü haqqında oxuduğu bütün 

tənqidi materialları səliqə ilə qəzetlərdən kəsib şəxsi arxivinə yığır və indiyəcən onun arxivində 

mindən çox belə yazı var.  

 

*** 

  

Anarın arxivindən: 
Yazıçı Seyran Səxavət: ―Bu gün YB başdan ayağa qarayaradı. Və oradakılar hələ də sovet 

təfəkkürü ilə yaşayan köhnədən qalma adamlardı... Xalq YB-dən üz döndərib.‖ 

Şair Vəli Xramçaylı (―Ədalət‖, 13 dekabr 2003): ―...Yazıçılar Birliyinin üzvü kimi mən 

ordan heç nə görməmişəm, heç nə də ummamışam... Sovet hökumətinin yaratdığı bir qurumdu, 

ondan nə gözləyəcəm ki? Sovet hökuməti nə təhər yaratmışdı, elə o stildə də qalıb... Ömrü boyu 

ora cavanların üzünə bağlı olub, bu gün də bağlıdır...Öz adamlarını yığırlar başlarına. Ona görə də 

mən vabşe Yazıçılar Birliyinə getmirəm, heç ordan da xoşum gəlmir.”  

Şair Akif Səməd: ―...Mənim yaşımdan çox-çox əvvəl Anar və Yazıçılar Birliyinin indiki 

katibləri vəzifədə olublar. 45 yaşım var, adi bir namizədliyimi irəli sürməyimi böyük qısqanclıqla, 

təzyiqlə qarşılayırlar. Prezidentliyə 16 iddialı ola bilir, Yazıçılar Birliyinə yox? Yaxud prezidenti 

tənqid etmək olar, Anarı yox? Anara demək olmur ki, bir belə işlədin bəsdir, indi get yazını yaz. 

Anar da vaxtilə öz dövrünün yazılarını yazıb, indi bu dövrü yaza bilmir. Deyirlər ki, bu gün də 

ədəbiyyatı Anar, Fikrət Qoca, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Balaş Azəroğlu, Qabil yaradır. 

Belə çıxır ki, ədəbiyyatımız ölüb. Bəs bir belə yazılanları niyə görmürlər? Hamımız illərlə 

vuruşub, söz azadlığı əldə etdik. İndi azad söz deyirsən, Yazıçılar Birliyi adamın üstünə hücuma 

keçir. Əgər Rəsul Rzanı şair hesab etmirəmsə, məni öldürmək lazımdır?.. Fikrət Qoca deyir ki, 

Akif Səməd küçədən gəlib... Biz imkanımız olan yerlərdə sözümüzü deyəcəyik. İndi də 37-ci il 

deyil ki, üzümüzə durub tutdursunlar. Nə olur-olsun ədəbiyyat yarana-yarana gedir... Yazıçılar 

Birliyi qısqanc adamların Birliyidir... Qısqanc adamlar ədəbiyyatın səlahiyyətlisi ola bilməzlər.‖ 

 Yazıçı Ələviyyə Babayeva (―Həftə içi‖- 1 aprel, ―İki sahil‖- 10 aprel 2004): ―AYB heç 

kimə lazım olmayan, axsaq yazıçılara qoltuq ağacı olan bir yerdir. Ora ―birlik‖ deyil. Yazıçılar 

arasında təşviş yaradan bir təşkilata bənzəyir. Məncə AYB-nin yaşamasına heç bir ehtiyac 

yoxdur... Mənim indiyə kimi 50 kitabım işıq üzü görüb. Axı, bunun AYB-ə nə aidiyyatı var? 

Orada işləyənlərin mədəniyyətdən xəbərləri belə yoxdur, onlara yazıçı demək olarmı?! 

Oxumadıqları əsər haqqında fikir söyləyirlər, birini yıxır, digərini qaldırırlar... Zaman ötdükcə 

göründü ki, bu, mənasız bir təşkilatdır, ona heç bir ehtiyac yoxdur... AYB-də toplaşanların çoxu 

özləri üçün çalışırlar... Mən 15 ildir Yazıçılar Birliyinə ayaq basmıram. Ancaq yazıram, 

yaradıcılığımı davam etdirirəm...”         

 Xalq şairi Nəbi Xəzri (―Ədalət‖, 21 aprel 2004): ― ...Mən Yazıçılar Birliyinə getmirəm... 

Ümumiyyətlə Yazıçılar Birliyi var? Yazıçılar Birliyi yoxdu axı. Özləri üçün bir xarabaxanadı. Üç-

dörd nəfərdi özləri üçün oturublar orda... Gedib dilənçilik eləyərəm, ancaq onlara müraciət 

etmərəm...Xəstələnmişəm, sonra arada yıxıldım da. Ayağım sınıb, belim sınıb, iki ildi də bu 

davam edir. Səhhətimdə başqa problemlər də var... İttifaq birlik deməkdi, həmrəylik deməkdi. Bu 

gün Yazıçılar İttifaqında da o yoxdur. Özləri doğub, özləri də göbəyini kəsirlər... Niyə demirsiniz 

axı, bu boyda haqsızlıq olar? Bunları demək lazımdı... Onlarla mübarizə aparmaq mümkün deyil. 

Çünki onların səviyyəsinə enmək olmaz... Bilmək lazımdır ki, o binada Səməd Vurğun oturub. 

İndi kim gəlir, rüşvətlə, nə bilim nəylə, İttifaqın da üzvü olur, hələ başqa şeylər də əldə edir...” 
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*** 

...AYB sədri kövrəldiyini, halının pərişanlığa doğru getdiyini hiss elədi. ―Mən də adamam 

axı!‖ Dərhal qəzetləri kənara qoyub ağır-ağır kreslodan qalxdı, qapıya tərəf getdi.  

-Ay adam, kim var orda?  

Cavab gəlmədi. Binada adam qalmamışdı. Nədənsə birdən-birə Kəbirlinskini xatırladı.  Və 

ona da yazığı gəldi. ―Gərək o bədbəxtə qarşı elə amansız olmayaydım. Həyatdı da... Elə də olur, 

belə də olur... Elə-belə də olur... Kiminin əvvəli, kiminin axırı... Nə bilmək olur?.. ‖ Fikirlərini 

qovurmuş kimi əlini yellədə-yellədə o da dəhlizin qaranlığına qarışıb gözdən itdi...      

 

                                                                *** 

İstedadlı yazıçı-publisist Kəbutər xanım düz deyir: ―İnsan özü-özünü gizlədə bilmir 

yazıda...‖ Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbər postlarını ələ keçirib bütün ölkə 

ədəbiyyatçılarının  ən yetkin nümayəndəsi iddiası ilə (bəlkə də əminliyi ilə) yaşayan ən azı bir 

sədrdən və dörd katibdən ibarət bu komanda Azərbaycan dilində akademik savadlarının, iclasdakı 

psixoloji-ruhi durumlarının və yazıçılıq üçün ən vacib şərt olan müşahidə qabiliyyətlərinin, 

diqqətcillik, bəlkə də həssaslıq dərəcələrinin göstəricisi olan həmin Protokolun nüsxələrini 

çoxaldıb vərdişli donos əvəzi ali hökumət idarələrinə göndərdilər. Amma onlar gümanlarında necə 

də yanılmışdılar! Ona görə yanılmışdılar ki, hər cəhətdən onlardan yüksəkdə duran dövlət 

rəsmiləri ilə öz aralarındakı  bilik, savad, səriştə, mənəvi yetginlik, əxlaq, mədəniyyət fərqini 

bilmirdilər, hələ bəlkə bunun əksini güman edirdilər. 

 ...Hökumətdəkilər isə protokolların nüsxələrini alıb oxuduqca heyrətlənirdilər. Axı 

Yazıçılar Birliyinin daxili proseduruna aid olan və heç bir ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb etməyən 

xırda bir məsələni hövlnak ali icra hakimiyyəti orqanına yetirməyin mənası nədir? Tutaq ki, bu 

aksiya xəbərçilik məqsədi daşıyırdısa (yəni Anarın özünün əsərlərində, çıxışlarında ən çox dad 

döydüyü,  tənqid etdiyi ―donos‖dursa), onda heç olmasa aidiyyatı humanitar sahə üzrə kuratora, 

vəzifəli şəxsə göndərəydilər. Bəs hamıya, o cümlədən, kənd təsərrüfatının, aqrar sektorun, fermer 

təsərrüfatlarının inkişafına nəzarət edən  məsul vəzifəli şəxsə niyə göndərmişdilər? Yazıçılar 

Birliyinin protokolu ona nə üçün lazım ola bilərdi və ondan harda, necə istifadə etməli idi? 

Olmaya AYB də özünü bir kolxoz, bir kəndli-fermer təsərrüfatı təsəvvür edir?! 

İctimai təşkilat olan AYB-nin sıravi üzvü Akif Əli haqqında qərarının məzmunu, 

mahiyyəti, etik səviyyəsi, müasir dövrün demokratiya, fikir və rəy plüralizmi, söz azadlığı kimi 

zəruri normalarla uyğunluq dərəcəsi, yaxud idarə prosedurlarına riayətdəki pozuntular bir yana,   

bu yazıçıların müasir Azərbaycan dilinin elementar yazı qaydalarını bilməmələri onu oxuyanları 

daha çox mütəəssir etmişdi. AYB protokolunun rüsvayçı vəziyyəti barədə müzakirələrin sorağı, 

müxalifət qəzetlərinin ibarəsi ilə desək, - hökumət işçilərinin otaqlarından dəhlizlərə sızırdı. 

Dövlət məmurları təəccüb  edirdilər: doğrudanmı bu məktubu xalq yazıçısı filankəs yazıb?  

Məşhur şair filankəs də qol çəkib? Filankəslər də ona imza atıblar?..   

Məsələ onda idi ki, hökumətə göndərilən AYB protokolunun  mətnində də, AYB-nin rəsmi 

blankında yazılaraq protokolun üstünə əlavə edilmiş müşaiyət məktubunda da inanılmaz dərəcədə 

savadsızlıq əlamətləri var idi.  

Məsələn, AYB-nin məktubunda: 

1 - ―Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirin müavini...‖ –  yazılmışdı. Azərbaycan dilinin 

qaydalarına görə isə: “Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavini...(filankəsov)”- 

yazılmalıdır.     

2 - ―Nazirlər kabinəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri...‖, ―Nazirlər Kabinəsi...‖ – yazmaqları 

da təəccüblü idi. Çünki ifadə “Nazirlər Kabineti”dir və müasir dilimizdə hökumətin ―kabinəsi‖ 

deyilmir (maşının kabinəsi olar, operatorun kabinəsi olar, yaxud Fikrət Qocanın özünün 2005-ci il  

deputat seçkiləri ərəfəsində Anarı müdafiə məqsədilə ―525-ci qəzet‖də yazdığı kimi, səsvermə 

kabinəsi olar və s.) Bəlkə də AYB rəhbərlərinin yaddaşında Mirzə Bala Məmmədzadənin 
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keçmişdə yazdığı ―Kamil Paşa kabinəsi‖ əsəri qalıb, ancaq bu söz artıq çoxdan keçmişdə qalıb,   

arxaikləşib və mənasını dəyişib. Bu günün rəsmi ədəbiyyatında, mətbuatında, məlumat-sorğu 

kitabçalarında, internetdə, nəhayət Konstitusiyada hökumətin adı terminoloji vahid olaraq 

birmənalı şəkildə “Nazirlər Kabineti” yazılır! Rəsmi dövlət idarəsinin adının sərbəst 

interpretasiyası müasir cəmiyyət həyatı ilə yaşamayan arxaik təfəkkürün əlaməti idi.   

3 - AYB rəhbərləri 2005-ci ildə (!) məsələsinə baxdıqları AYB üzvünü ―Akif 

Məhərrəmov‖ kimi təqdim edirdilər. Amma bu yaradıcılıq təşkilatının rəhbərlərindən fərqli olaraq 

rəsmi strukturlarda hamı bilir ki, hələ 6 il bundan qabaq, 1999-cu ildə, ata adının əbədiləşdirilməsi 

və milli soyadına keçilməsi məqsədilə Məhərrəmov Akif Əli oğlu familiyasını rəsmən 

dəyişdirərək atasının adı ilə soyadı qəbul edib: ƏLİ Akif Əli oğlu. Bu barədə pasport, şəxsiyyət 

vəsiqəsi, xidməti vəsiqə və s. sənədlər kimi, AYB-nin üzvlük vəsiqəsini də (!) təzələyib. Və bu 

təzə vəsiqəni AYB sədri Anar (yaxud ANAR) özü şəxsən imzalayaraq Akif ƏLİ-yə göndərib!  

15 ildir mövcud olan rəsmi hökumət idarəsinin adını səhvən ―Nazirlər kabinəsi‖ adlandıran 

arxaik təfəkkürlü adamların ―Akif Məhərrəmovu‖ Akif Əli kimi yazması üçün görünür 6 illik 

zaman kifayət deyilmiş.  

Özünün imzaladığı sənədin  mahiyyətinə varmayan, yaxud sənədə baxmadan imza atan, 

yaxud nə imzaladığını yadından çıxaran adamdan rəhbər olarmı?! (adam həqiqətən iş görmək  

əvəzinə, ―işin şəklini çəkirmiş‖.) Öz üzvünün adını belə düz-əməlli bilməyən adam onun 

yaradıcılığını hardan biləcək, nə qiymət verəcək... 

4 – ―Sui-istifadə‖ sözünü məktubda bir cür, protokolda isə başqa cür yazan Yazıçılar 

qurumunun rəhbərlərinə ötəri xatırladaq ki, gələcəkdə həmin sözü mütləq defislə yazsınlar, belə: 

―sui-istifadə”.  

 

Yazıçıların rəsmi müşaiyət məktubunda olduğu kimi, protokolda da yazı pintilikləri bəs 

qədər idi. Məsələn: 

1 – Ədiblər yazırlar: ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Katibliyi İclasının Protokolu‖. Əslində 

belə yazılmalı idi: “Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Katibliyinin...”.   

2 -  ―İclasın gündəliyi;‖ sözlərindən sonra nöqtəli vergül yox, iki nöqtə qoyulmalıdır.  

3 - İclasın xülasəsini yazarkən: ―Anar – Hər birimizin mətbuatdan xəbəri var.‖ - 

cümləsində iki nöqtə qoyulmaqla Anarın nitqi belə yazılmalı idi: “Anar: – Hər birimizin 

mətbuatdan xəbərimiz var.”  

4 - Fikrət Qocanın çıxışında: ―Akif Əli üzvü olduğu təşkilatın şərəf və ləyaqətini təhqir 

edir. Ona görə də bu təşkilatın üzvü olmağa onun haqqı yoxdur.‖ – cümlələri lap savadsızdır. 

Ləyaqət cansız isimdə yox, canlıda olar və təşkilatın yox, insanın, şəxsin ləyaqəti təhqir oluna 

bilər. Artıq 15 ildir AYB üzvü olan bir adam haqqında ―üzvü olmağa haqqı yoxdur‖ demək 

məntiqsizlikdir. Çünki fakt artıq baş verib və adam 1988-də AYB-nin üzvü olub. Onu indi üzvlüyə 

qəbul etmirlər ki, üzvü olmağa haqqı çatsın, ya çatmasın. Odur ki, xalq şairi ―üzvü olmağa  yox, 

“üzvlükdə qalmağa haqqı yoxdur...” və s. deməli idi. Dolayısı ilə AYB katibi, xalq şairi Fikrət 

Qocanın nitqi düzgün variantda belə yazılmalıydı: “Akif Əlinin bu təşkilatın üzvlüyündə 

qalmasını istəmirəm (yaxud “məqbul hesab etmirəm”,  yaxud “əleyhinəyəm”) və s.  

5 - Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, rusca və Rusiya üçün yazan Çingiz 

Abdullayevin Azərbaycan dilində nəyi nə qədər bildiyi hamıya məlum olduğundan onun 

mətnindəki “hərəkəilə” sözünün yazılışındakı mexaniki səhvi dostları gərək düzəldəydi. Çünki 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəsmi məktubundakı ən adi səhv belə böyük qəbahətdir.   

6 - ―Akif Əlini üzvlükdən xaric etməyə əsasımız var‖ - deyən Çingiz Abdullayevin fikri ilə 

tam ―razıyam‖ deyən ―525-ci qəzet‖in sahibi, AYB katibi Rəşad Məcid öz çıxışında AYB-nin bu 

qərarını çox ―sərt qərar‖ adlandırmaqla, xeyli dərəcədə öz təşkilatına və öz personasına boy 

vermək, yəni əhəmiyyətli görkəm vermək istəmişdir. ATƏT-sayağı bəlli imicə malik ictimai 

təşkilat olan AYB-nin qərarı ―sərt‖ olub neyləyəcək, ―mülayim‖ olsa nə dəyişəcək?   
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7 - Nəhayət, ölkə yazarlarının ―ən yaxşılarının‖ baş-başa verib yazdıqları üç səhifəlik 

mətndəki 30 səhvin (!) bir neçəsi protokolun sonuncu hissəsindədir. Belə ki,  dilimizin qrammatik 

qayda-qanunlarına görə: ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyi əleyhinə...‖ deyilməz, “Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin əleyhinə...” deyilər. Eynilə ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlüyündən xaric 

edilsin‖ sözlərinin  düzgün yazılışı ismin yiyəlik halında - “Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvlüyündən xaric edilsin” – kimi yazılmalı idi...  

Ancaq görünür inhisara aldıqları Birliyi toxunulmaz sayan AYB rəhbərləri nəinki onun 

adının ictimaiyyət arasında, hətta qrammatik qaydalar üzrə də hallanmasına dözmürlər... 

  

Əgər kimsə AYB-nin məktubundakı bu səhvlərin xırda məsələ olduğunu düşünsə, 

xatırladaq ki, söhbət dildən, ədəbiyyatdan, filologiyadan gedir. Bizim ədəbiyyat tarixində isə ta 

Dədə Qorquddan başlamış bu günədək sözə həssaslıqla yanaşmanın çox nümunəsi var. Nizami, 

Nəsimi, Füzuli nümunələri var. Mirzə Fətəli Axundov nümunəsi var ki, çəpəl milçəyin bir qara 

ləkəsindən doğa bilən səhv ehtimalına görə, adam iki yüz il bundan qabaq hətta  əlifbanın 

dəyişdirilməsini belə zəruri hesab etmişdir. Çap səhvi qəzet səhifələrində bəlkə də ―xırda şey‖ ola 

bilər, çünki hamı bu səhvlərin korrektorun diqqətsizliyi ucbatından getdiyini deyər. Ancaq 

bilavasitə əlyazmada, orijinalın özündə səhvlərin olması bilavasitə müəlliflə bağlıdır. O ki qaldı 

yazı yazmağı, dil öyrətməyi, söz söyləməyi özünə peşə seçən adamların 3 səhifəlik rəsmi sənəddə 

30 səhv buraxmasına – bu artıq peşə yararsızlığının əlamətidir. İllah da ki o rəsmi sənəd ölkənin 

ali dövlət idarəsinə, ən yüksək vəzifəli şəxslərə göndərilmək üçün hazırlanır. Bunun məsuliyyəti 

daha yüksək olmalıdı... Malesef!    

   

                                                                *** 

 

Akif ƏLİ. Ñюз фикирдир, сюз ягидядир 
Ñюз! Ä öí éàí ûí  ÿí  ãÿäèì , èëêèí  âÿ ÿçÿëè  àí ûì û!  

Ï åéüÿì áÿрëÿр, ñÿрêÿрäÿëÿр, ôèëî ñî ôëàр òà áèí àäàí  ñþçëÿ, ñþçöí  ýöæö-ãöäрÿòè èëÿ èí ñàí ëàрû 
àрõàëàрûí æà àï àрûáëàр. Ì óñà, Иñà, Ì ÿùÿì ì ÿä...  

Èñýÿí äÿр, Ñï àрòàê, Áàáÿê... ßрÿñòóí , Ãàí äè, Ататцрк... 
    Àäàì ëàр ñþçöí  ñåùрè èëÿ ì öãÿääÿñ äÿрýàùà ï ÿí àù ýÿòèрèáëÿр, ùàãã ñþçÿ èí àí ûá, ùàãã ñþçÿ 

òàï ûí ûáëàр. Иýèäëÿр ñþçöí  àëî âóí äàí  ãöäрÿò àëûá äöøì ÿí ëÿ äþø-äþøÿ ýÿëèáëÿр, àãèëëÿр ñþçöí  
ëÿéàãÿòèí ÿ èí àí ûá éàøàéûáëàр, éàрàäûáëàр. Ñþç ì öãÿääÿñëÿр ì öãÿääÿñè, óëóëàр éàäèýàрû, àòà-

áàáà ì èрàñû î ëóá. Ãÿäèì äÿí  áÿрè ñþç äåì ÿê ùöí ÿр ñàéûëûá, ñþç âåрì ÿê - àí ä áèëèí èá. Ñþçö 
äåéÿí  äÿ, ñþçö âåрÿí  äÿ, ñþçÿ èí àí àí  äà î í óí  éåрèí ÿ éåòèрèëÿæÿéèí ÿ øÿêê åляì ÿéèá. ×öí êè - 

"êèøèí èí  ñþçö áèр î ëар"-äåéèáëÿр. Аëëàùäàí  ãî рõì àéàí  øàùëàр, õàãàí ëàр, òèрàí ëàр ñþçäÿí   

÷ÿêèí èáëÿр. Ñþç ñÿррàôëàрûí à äèâàí  ãóрóáëàр, òî í ãàë ÷àòûá, áóõî â âóрóáëàр... 
Ñþç äöøöí æÿäèр, ñþç ÿãèäÿäèр; ñþç ãóрóр, ñþç äàüûäûр, ñþç éàрàäûр, éàøàäûр.  

    Ì ÿрäëÿр ùÿì èøÿ ÿãèäÿëÿрèí æÿ äöøöí öá, äöøöí æÿëÿрèí æÿ äàí ûøûá âÿ äàí ûøäûãëàрûí æà äà èø 
ýþрöáëÿр. Í àì ÿрäëÿрñÿ ùå÷ âàõò äöøöí äöêëÿрè êèì è äàí ûøì àéûá, äàí ûøäûãëàрû êèì è èøëÿì ÿéèáëÿр. 

     …Áó ÷î õ ãÿрèáÿ, áÿëêÿ äÿ àæûí àæàãëûäûр êè, сюзцн гядр-гиймяти барядя í ÿùÿí ý ñþç 
óñòàäларûí ûí  ì ÿñëÿùÿò áèëäèêëÿрèí è óí óäàí ëàрûí , éàääàí  ÷ûõàрàí ëàрûí , àëäàí àí ëàрûí  ÿêñÿрè åëÿ 
"ñþç ñÿрраôëàрû" î ëóá, éÿí è î  êÿñëÿр î ëóá êè, ñþç î í ëàрûí  ÷þрÿê àüàæûäûр, ñþç î í ëàрûí  þì öр-ýöí  
éî ëäàøûäûр, ñþçëÿ ñèрäàøäûëàр, ñþçëÿ î òóрóá-äóрóр, ñþçëÿ èø ýþрöрëÿр: àëèì ëÿр, ôèëî ñî ôëар, øàèрëÿр, 

éàçû÷ûëàр, úóрí àëèñòëÿр... Î  êÿñëÿр êè, ñþç äöøÿí äÿ, éåрè ýÿëÿí äÿ þçëÿрèí è òî í ãàëäà éàí ì ûø, äÿрèñè 
ñî éóëì óø, äàрà ÷ÿêèëì èø, çèí äàí à ñàëûí ì ûø, ñöрýöí  î ëóí ì óø, àì ì à áèр ñþçöí äÿí  äþí ì ÿì èø 
Ãàëèëåéÿ, Í ÿñèì èéÿ, Æàâèäÿ... âàрèñ ñàéûáëàр, äàâàì ÷û ùåñàá åäèáëÿр. Ä è ýÿë êè, æàì ààòûí  ýþçö 

ãàрøûñûí äà ôÿõрëÿ ñþç âåрì ÿê, ï àрëàã ñþç äåì ÿê, ñþç ÷àòäûрì àã áåëÿëÿрè ö÷öí  ÿí  àñàí , ÿí  рàùàò, 
ÿí  æàí ãóрòàрàí  ï åøÿ î ëóá. Ñþç рàùàòæà "ì èí èëèá" ÷àï ûëûá, í ÿ î ëàр-î ëàр, äåéèáëÿр...  

 Î  î ëóá êè: ...í àì ÿрäëÿр ì ÿрäëÿрè ãî âóá ï ÿрÿí -ï ÿрÿí  ñàëûá, éàçûëàр ï î çóëóá, òàрèõ øàããàëàí ûá, 
òî рï àãëàр ï àр÷àëàí ûá. Сþçëÿр, ñþçëÿр, ñþçëÿр... ßì ÿëäÿí  àéрû äöøì öø ï àрûëòûëû-ýóрóëòóëó ñþçëÿр... 

...Áöòöí  óüóрëàрûí  à÷àрû, áöòöí  ì öâÿôôÿã èøëÿрèí  ряùí è î ëàí  Sþç âÿ Əì ÿë áèрëèéèí ÿ  

÷àëûøì àëûéûã; áöòöí  í àãèñëèêëÿрèí , èòýèëÿрèí , òÿùрèôëÿрèí  âÿ áÿëàëàрûí  ñÿáÿáè î ëàí  ñþç âÿ ÿì ÿë 
àéрûëûüûí äàí  ãà÷ì àëûéûã. Ñþçëÿ ÿì ÿë àéрû äöøäöéö ýöí äÿí  éàëàí  àéàã à÷aр  öñòöì öçÿ.  

Ùàí ñû ñþçÿ ÿì ÿë î ëóí ì àéàæàãñà, î í ó äåì ÿêäÿí  ÿë ÷ÿêÿê. Ùàí ñû ñþçö äåéèрèêñÿ, î í à ÿì ÿë 
åäÿê. Ì öäрèêëèê ãàí óí ëàрû öçрÿ, ÿââÿë äöøöí öá ñî í рà ñþçö äåéÿê! 

 (май 1990) 
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                                                                        *** 

 

...Hər halda, ayazlı-şaxtalı bir qış axşamı AYB-dən göndərilən ―donos‖ timsallı üç vərəqlik  

məktubu oxuyan rəsmilərin rəyi belə idi ki, büdcədən maliyyələşən AYB-nin rəhbər heyəti bu 

qədər səhvlərlə dolu sənədi yuxarı icra orqanına göndərməklə özləri haqqında məlum olan və 

olmayan bir çox parametrləri əyani göstərmiş,  ağıllı adamların yanında öz qabiliyyətlərini  

nümayiş etdirmişdilər.  

Bəlkə elə buna görə Akif Əlini qınayanlar da oldu. Amma o həqiqətən Ədəbiyyatı sevdiyi 

üçün və xalqın mənəvi inkişafına xidmətdə olmaq üçün vaxtilə tək olan AYB-yə üz tutmuşdu. 

Sonradan onun bu qədər əhəmiyyətsiz quruma çeviriləcəyini təsəvvür etməzdi... 

 

                                                                     *** 

Akif Əlinin üzvlük məsələsi ilə bağlı AYB katibliyinin çıxardığı qərarın hüquqi əsasının 

olub-olmaması, onun nə qədər ədalətli və əsaslandırılmış olması məhkəmənin müzakirə mövzusu 

olsa da, bir məsələdə qəti hökm vermək olardı: həqiqətən də xalq yazıçısı Anar onun haqqında 

azacıq tənqidi fikir deyənləri işdən çıxartdırmaqla hikkəsini soyudub xalqın övladlarının çörəyinə 

bais olacaq qədər ibtidai hisslərlə yaşayan bir adammış. Akif Əli bunu eşitmişdi, amma indi həm 

də öz təcrübəsində gördü. Bu dəfə sadəcə o kinli adamın Akif Əlini işdən çıxartdırmağa gücü 

çatmadığından, onu yalnız ―özünün AYB-sindən‖ çıxartmaqla kifayətlənməli oldu...   

Doğrudur, Akif Əli demokratiyanın əsas prinsiplərindən birinin pozulduğunu əsas 

gətirərək, öz məsələsinin müzakirəsində iştirak etmədiyi üçün onu dinləmədən çıxarılan qərarın 

hüquqi əsası olmadığını bildirər, onu tanımaz,  məhkəməyə müraciət edər, ədalətin bərpasına 

çalışa bilərdi. Ancaq AYB rəhbərlərinin hərəkəti o dərəcədə mənasız idi ki, onlara baş qoşmağın 

özündə də bir məna qalmamışdı... 

 

                                                                     *** 

 ...Sensasiyalı xəbər öncə AYB-nin orqanı olan ―Ədəbiyyat qəzeti‖inin 28 yanvar tarixli 

sayında dərc olundu. Məlumatda deyilirdi:         

 ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibliyində      

 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibliyi Birliyin üzvü Akif Məhərrəmovun (Akif Əlinin) 

məsələsini müzakirə etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Akif Məhərrəmov (Akif Əli) mətbuat 

səhifələrində ardıcıl surətdə təşkilatımıza böhtan atır, onun şərəf və ləyaqətini təhqir edir, tutduğu 

vəzifədən sui-istifadə edərək ələ keçirdiyi rəqəmləri tamamilə təhrif olunmuş və qərəzli şəkildə 

mətbuata ötürür. Yalanları konkret faktlarla ifşa olunsa da, Akif Məhərrəmov bu təxribatçı və 

fitnəkar əməllərindən əl çəkmir. Yazıçılar Birliyinin Nizamnaməsinə əsasən belə bir adam 

təşkilatımızın üzvü ola bilməz. Yazıçılar Birliyi katibliyinin yekdil qərarıyla Akif Məhərrəmov 

(Akif Əli) Birliyin üzvlüyündən xaric edilmişdir.        

 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidməti.‖     

            

 Anoloji səhvlərlə dolu olan bu Məlumatın ―təxribatçı və fitnəkar əməllər‖ hissəsini 

oxuyandan sonra müttəhim mütləq güllələnməliydi. Ya da daş-qalaq edilməliydi. Amma və 

lakin...              

 Lakin bu qəzeti, ümumiyyətlə, az adam oxuduğundan ―sensasion‖ xəbər geniş yayılamadı. 

Odur ki, AYB rəhbərliyi yenə müstəqil kiv-lərə üz tutmalı oldu. 

...Axşamtərəfi idi. İş günü sona çatmışdı. Akif Əli kabinetində yır-yığış edib evə getməyə 

hazırlaşırdı. Bu zaman APA-nın müxbiri ona telefon açdı. Və Akif Əli bu qəfil zəngdən bildi ki, 

sən demə AYB-də iclas keçirilib və o, AYB üzvlüyündən çıxarılıb. Hətta APA-nın müxbiri Akif 

Əli-nin bu xəbəri ilk dəfə ondan eşitdiyinə inanmaq istəmədi, təəccüblə ―Bəs Siz iclasda 
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olmamısınız?‖, ―Sizə xəbər verməyiblər?‖, ―Sizin izahatınız dinlənilməyib?‖, ―Hələ bilmirdiniz?‖ 

və s. bu kimi dalbadal bir neçə sual verdi. Və məsələnin əsil mahiyyətini öyrənib sağollaşdı.  

Səhər qəzetlər ―bomba‖ xəbəri öz səhifələrində yerləşdirəcəkdi. Kimi şərhlə, kimi şərhsiz. 

Ölkənin ən çox oxunan qəzetlərindən olan ―Şərq‖ həmin məlumata belə şərh verdi: ―Akif Əli 

AYB üzvlüyündən xaric edilməsini sakit qarşılayıb.  
―Qan təzyiqim qalxmayıb, şəkərin faizi artmayıb, nəbzim normada vurur‖. 

    

Yazıçı Anarla Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, yazıçı-publisist Akif Əli 

arasındakı mübarizə sonuncunun Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlüyündən xaric edilməsi ilə 

nəticələndi. 

 Birliyin katibliyindən mətbuata ötürülən məlumatda bildirilib ki, Akif Əli AYB-yə aid 

büdcə və maliyyə rəqəmlərini şişirdilmiş formada mətbuata açıqlamaqla nizamnaməni pozub. 

Buna görə də üzvlükdən xaric edilib. AYB bununla əlaqədar Nazirlər Kabinetinə məktub da 

göndərib. 

 ―O qədər sadəlövh deyiləm ki, miskinlərdən alicənablıq gözləyəm‖ - deyən Akif Əli isə bu 

mənada üzvlükdən çıxarılmasının gözlənilməz olmadığını desə də, ittihamları da qəbul etmir. 

―Mətbuatda oxuduğuma görə, guya büdcə ilə bağlı hansısa şişirdilmiş və təhrif olunmuş 

rəqəmlərdən danışırlar. Mən bu barədə ilk dəfə ―Şərq‖ə açıqlama vermişəm. Hansı rəqəmləri 

göstərmişəmsə, onlar dövlət sənədlərinə istinadən götürülmüş faktlardır və tamamilə olduğu kimi 

göstərilən rəqəmlərdir. Orada heç bir təhrifə yol verilməyib. Bildiyimə görə, məni büdcə 

rəqəmlərini açıqlamaqda ittiham edirlər. Büdcə şəffafdır. Burada gizlin bir şey yoxdu. Sadəcə, 

onlar atdıqları səhv addıma nəsə bir don geyindirməlidirlər, ona görə də müxtəlif üsullardan 

istifadə edirlər. Hesab edirəm ki, AYB rəhbərliyinin hərəkətlərinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. 

Ancaq şəxsi ambisiyalardan çıxış ediblər. Bütün bunlar həm də AYB-də demokratik ab-havanın 

olmaması səbəbindən baş verir. AYB-nin islahatlara ciddi ehtiyacı var‖.  

 Akif Əli üzvlükdən çıxarılmasını sakit qarşıladığını da dedi: ―Bəzilərindən fərqli olaraq 

qan təzyiqim qalxmayıb, şəkərin faizi artmayıb, nəbzim normada vurur‖.  

 A.Əli AYB tərəfindən NK-ya göndərilən məktubun mətni ilə tanış olduqdan sonra daha 

geniş açıqlama verəcəyini söylədi. A.Əli hesab edir ki, bu yaxınlarda türk dünyasının iki böyük 

öndəri Heydər Əliyev və Atatürk haqqında yazdığı ―Böyük ömrün anları‖ kitabının ictimaiyyətdə 

böyük maraqla qarşılanması, böyük uğur qazanması bəzi adamları narahat edib və onlar öz 

narahatlıqlarını bu formada bildiriblər. Düşünmək olardı ki, əksinə, AYB də belə bir kitabın 

nəşrindən sevinəcək və onu qiymətləndirəcək. AYB-nin ―qiyməti‖ isə belə oldu. Akif Əli qeyd 

etdi ki, baş  verən proseslərlə bağlı vəd etdiyi məqalə hazırlanma prosesindədir.‖ 

 

Bir qədər sonra ―Şərq‖ (2005-ci il martın 1-də) yenidən mövzuya qayıtdı: “Yazıçılar 

Birliyi hələ də şantaj üsulu ilə işləyir.” 
Akif Əli: ―37-ci ildən bəri bu qurumda eyni üsullardan istifadə edilir.‖ 

 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, yazıçı-publisist Akif Əli Yazıçılar 

Birliyinin büdcəsini açıqladığına görə Yazıçılar Birliyindən xaric edildi. Lakin YB 

rəhbərliyinin Akif Əliyə qarşı hücumları hələ dayanmayıb. 

 Akif Əli Yazıçılar Birliyi rəhbərliyinin ona qarşı bu cür davranışlarının onun türk 

dünyasının iki böyük şəxsiyyəti Mustafa Kamal Atatürk və ümummilli lider Heydər Əliyev 

haqqında yazdığı ―Böyük ömrün anları‖ kitabı ilə bağlı olduğunu bildirsə də, qurum təmsilçiləri 

çəkişmələrin bu kitabla bağlı olmadığını vurğulamışdılar. Lakin Yazıçılar Birliyinin mətbuat 

xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlu yenidən bu kitab üzərinə qayıdıb. O, həmin kitabın ikinci 

müəllifinin olduğunu, lakin Akif Əlinin həmin şəxsin adının kitabda getməsinə imkan vermədiyini 

dilə gətirib. Bu isə ―Böyük ömrün anları‖nın Yazıçılar Birliyində doğrudan da narahatlıqla 
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qarşılandığını təsdiqləmiş oldu. Ədalət Əsgəroğlu kitabın ikinci müəllifinin onlara müraciət 

etdiyini və yaxın günlərdə bununla bağlı açıqlama veriləcəyini bildirdiyindən yenidən Akif Əli ilə 

əlaqə saxladıq. Onun kitabına dair açıqlamanın Yazıçılar Birliyinin hələ də şantaj üsulu ilə 

işləməsi faktını təsdiqlədiyini deyən Akif Əli artıq bu çəkişmələrə baş qoşmaq istəmədiyini 

vurğuladı. Onun sözlərinə görə, Yazıçılar Birliyinin metodları hamıya bəllidi. 37-ci ildən bəri bu 

qurumda eyni üsullardan istifadə edilir. ―Böyük ömrün anları‖ kitabının ikinci müəllifinin olması 

barədə fikirlərə toxunarkən isə Akif Əli qeyd etdi ki, əgər Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bununla 

bağlı hər hansı fikir söyləsəydi, onda o da öz tərəfindən ona münasibət bildirə bilərdi. ―Amma 

indiki halda mən bu cür səviyyəsiz söhbətlərə baş qoşmuram.‖  

  

                                                              ***  

Beləcə hadisələr kuliminasiya nöqtəsinə doğru getməkdə idi. AYB sədri son illər müxtəlif 

istiqamətlərdən ona dəyən ardıcıl zərbələrdən təntiyir, ömrü boyu ərköyün yaşayıb-yaradaraq 

alışmadığı bu tənqidi fikirlərə dözə bilmir, əsəbiləşirdi.  

Hətta məhrəm söhbətlərində özünə yaxın bildiyi adamlara gileylənirdi də: ―Axı o mənim 

haqqımda həmişə yaxşı danışıb, heç bir şəxsi konfliktimiz olmayıb. Mənim haqqımda vaxtilə 

müsbət məqalələr yazıb, tərifləyib. İndi nolub baş açmıram...‖  

Ürəyində daim götür-qoy edirdi: ―Axı, o nə istəyir? Nazim Hikmətin yubileyini istədiyimiz 

kimi keçirə bilmədik. Sonra Türkiyə səfirliyinə məktub yazdım, səfirlə danışdım. Hər şey hazır 

idi. Yenə pozuldu... Hələ bu ―Alatoran‖ məsələsi... Uşaq-muşaq məni tənqid edirdi, fikir 

vermirdim, boş şeydir, deyirdim. Bu da başladı onları müdafiə etməyə... Niyə? Sonra da qurultay 

ərəfəsində büdcə söhbəti... Açdı-tökdü hər şeyi, yatanları ayıltdı. AYB-də maxinasiya var deyə 

qəzetlər tökülüşdü üstümə, nə söz qaldı sənətkara dəyməmiş!.. Altmış beş il topladığım, qurub 

qoşduğum imicimə zərbə dəydi... Yox, mütləq nəsə eləmək lazımdır... Qarşısını almasam pis 

qurtaracaq...‖  

AYB sədrinin hirsi-hikkəsi soyumaq bilmirdi. Elə ―Ədəbiyyat qəzetində‖ Akif Əlinin 

AYB üzvlüyündən kənarlaşdırılması barədə kiçicik bir məlumatda da bu hikkənin, ―qara piar‖ 

əlamətinin, köhnə NKVD taktikasının izi vardı. Anarın hazırla(t)dığı həmin məlumata Akif Əlinin 

guya ―mətbuat səhifələrində ardıcıl surətdə yazıçılar təşkilatına böhtan atdığı, onun şərəf və 

ləyaqətini təhqir etdiyi, tutduğu vəzifədən sui-istifadə edərək ələ keçirdiyi rəqəmləri tamamilə 

təhrif olunmuş və qərəzli şəkildə mətbuata ötürdüyü‖ barədə həqiqətlə heç bir əlaqəsi olmayan,  

yalan, provokasion formula verilmişdi. Ona görə belə edilmişdi ki, Akif Əlinin Anarı və AYB-nin 

fəaliyyətini tənqid etdiyinə görə yox, guya ―antipodvari‖ əməllərinə görə AYB üzvlüyündən xaric 

edildiyi barədə görüntü yaradılsın.          

 Alicənab adamlar belə namussuzluğa getməzdilər. Belə namussuzluğa yalnız hikkəsi və 

iddiası böyük, qəlbi və qələmi kiçik fərdlər gedə bilərdi. Əsil yaradıcı adam, həqiqətən böyük 

yazıçı və intellektual şəxsiyyət heç vaxt müzakirədən, mübahisədən, ədəbi polemikadan, tənqidi 

fikirdən qorxub opponentinə qarşı xəlvəti ―təşkilati tədbirlərə‖ əl atmaq qədər miskin yola 

yuvarlanmağı öz ləyaqətinə sığışdırmazdı...        

 Anar son vaxtlar özü haqqında söylənən sərt həqiqətlər fonunda müvazinətini o dərəcədə 

itirmişdi ki, artıq hallüsinativ çabalar torunda əl-qol atmada idi. Deyilənə görə bir dəfə hətta 

Natəvan klubundakı iclas zamanı o qəflətən yerindən sıçrayıb öz-özünə danışmağa, gənclərə 

müraciətlə: ―Ölsəniz də mən çıxmayacağam!‖- deyə qışqırmağa və sonra da özünə əl çalmağa 

başlayıb...     

     ***         

 Hələ ötən əsrin ortalarında Sovet propaqandası metastaz verən sosializm cəmiyyətinin 

guya ―inkişafda olduğunu‖ əclaf kapitalistlərə göstərmək üçün müxtəlif imitasiya proqramları 

hazırlayıb ―istehsalata buraxardı‖. Bu propaqanda proqramlarının növbəti mərhələsində Politbüro 

―müasir sovet sosialist mədəniyyətinin uğurlarından‖ bəhs etmək, ―ayrı-ayrı millətlərin vahid 
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sovet ailəsində uğurla inkişaf etdiyini‖ göstərmək barədə tövsiyyə vermişdi. O cümlədən, müasir 

Azərbaycan ədəbiyyatında da ―yeniləşmə‖ getdiyini imitasiya məqsədilə mətbuatda ―müasir tipli 

ədəbiyyatın‖ (təbii ki, məzmunca sosialist) işıqlandırılması tapşırılmışdı. Həmin o dönəmlərdə 

Anar da çox fəal şəkildə icazəli cəsarətlər göstərirdi və həmişə nikbin mətbuatımız bunu çox 

həvəslə şişirdirdi.           

 Səksəninci illərdən mətbuatda çalışan və bütün bu direktiv sirkulyardan xəbərdar olan Akif 

Əli də müxtəlif səbəblərdən Anar haqqında iki təqdir məqaləsi yazmışdı. O vaxtlar mədəni 

ictimaiyyət arasında tanınmış gənc bir yaradıcı adamın Anara dəstək verməsi əlbəttə ―Anar‖ 

mifinin xeyrinə idi. Amma Akif Əli bu yazıları heç də Anara yaxın olmaq üçün yazmadığı kimi, 

Anar da kimsənin özü xahiş etməyincə şəxsi təşəbbüsü ilə hər hansı xeyirxahlığı göstərəcək qədər 

genişürəkli deyildi. Anar hələ zirvəyə doğru gedirdi və sanki ətrafındakıları nəyə görəsə özünə 

borclu sayırdı...            

 Akif Əlinin tam səmimi və təmənnasız münasibəti müqabilində Anar bütün ötən illər  

ərzində Akif Əlinin nə özü, nə yaradıcılığı, nə digər fəaliyyəti barədə ağzını açıb bir kəlmə söz 

demədi, bir həmkar kimi yazısına münasibət bildirmədi. Halbuki hər bir AYB üzvünün 

yaradıcılığını izləmək, yaxşı-pis münasibət bildirmək, söz demək, həvəsləndirmək, ruhlandırmaq, 

stimullaşdırmaq AYB sədrinin birbaşa vəzifə borcudur. Ancaq müşahidələr göstərir ki, Anar 

yalnız o adamlar haqqında söz deyib və o adamlara dəstək verib ki, onlar ədəbiyyata yox, Anara 

xidmət ediblər, ya valideynləri haqqında, qohum-əqrabaları haqqında, dost-tanışları haqqında nəsə 

bir yazı yazıb, kitab, məqalə çap etdiriblər. Ən azı Anarın həmyerlisi olublar (məsələn, Akif Əli 

Şuşada yox, Göyçayda doğulsaydı yəqin ki indi o da AYB-nin ―dahiləri‖ sırasında idi)... Bunlar 

faktdır. Və rüsvayçı faktdır! Xüsusən ziyalı adam üçün böyük qəbahətdir. Bu faktın müqabilində 

indi də eyni ―özəl  prinsiplərlə‖ ətrafına topladığı beş-üç sütül gəncin Anar haqqında ―milli 

ziyalılıq etalonu‖ deməsi və Anarın da bu şit mətnə möhtac qalaraq onu yuxarılara mesaj olaraq  

―öz qəzetinə‖ verməyə razı olması – həmin  növcavanlardan daha çox, ―dahi klassikin‖  

səviyyəsinin göstəricisidir.          

 Akif Əlinin Anar haqqında birinci yazısı 1983-cü ildə ―Kommunist‖ qəzetində dərc 

olunmuşdu. O vaxtlar Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində Gənclər 

üçün proqramlar Baş redaksiyasının Baş redaktoru vəzifəsində çalışan Akif Əli (bax onda - Akif 

Məhərrəmov) telerejissor dostu Ramiz Həsənoğlunun xətrinə ―Evləri köndələn yar‖ televiziya 

tamaşası haqqında müsbət bir resenziya yazıb mərkəzi qəzetdə çap etdirmişdi (adicə bir 

―Kamikadze‖ hekayəsini romantik ruhlu kinorejissor Arif Babayev öz fitri istedadı sayəsində ―Ad 

günü‖ kimi santiment duyğularla zəngin, lirik film-sonataya çevirdiyi kimi, qarmaqarışıq dialoqlar 

toplusundan ibarət olan mücərrəd bir  pyesi də istedadlı telerejissor Ramiz Mirzəyev özünün  

təxəyyül süzgəcindən keçirərək maraqla baxılan lirik komediyaya transformasiya etmişdi. Yeri 

gəlmişkən qeyd edək ki, vizual sənətdə ədəbi materialın uğuru müəllifdən daha çox, əsəri 

ekranlaşdıran rejissorun istedadından, dünyaya baxışından, təfsirindən, aktyor ifasından, müsiqi 

tərtibatından, rəssam işindən, hətta kostyumer, qrimyor kimi peşə sahiblərinin yaradıcı əməyindən 

çox asılıdır. Rejissor ədəbi ―məhsuldan‖ konfet də düzəldə bilər və belə hallarla Akif Əli kino-tele 

yaradıcılığı zamanı çox rastlaşmışdı). Xülasə, ―Evləri köndələn yar‖ tamaşası haqqında məqalə 

oxucular tərəfindən razılıqla qarşılandı; hər halda etiraz edən olmadı.  

 İkinci məqaləni isə 1987-ci ildə yazmışdı.  ―M.Ə.Sabirin satira sənətkarlığı‖ mövzusunda 

dissertasiya müdafiəsi ərəfəsində EA əsərlərin siyahısına əlavə etmək üçün jurnal məqaləsi tələb 

edirdi. Akif Əli elmi işinin kontekstinə uyğun olaraq ―Molla Nəsrəddin-66‖ kitabı əsasında Anarın  

Mirzə Cəlil yaradıcılığından bəhrələndiyini göstərən ədəbi əlaqələri araşdırıb, ―Klassik ənənələrin 

müasir yolu‖ adlı elmi-nəzəri məqalə işlədi və ―Ulduz‖ jurnalının 1-ci nömrəsində çap etdirdi.          

 Hər iki məqalə şübhəsiz, birbaşa Anarın təbliğinə xidmət edirdi. Ancaq müəllif Anardan 

yararlanmaq niyyəti ilə deyil, əsasən ―yaşlı nəsil - gənc nəsil‖ ədəbi mübahisələri fonunda Anarın 

yaradıcılığındakı proqressiv cəhətləri təqdir edərək yazı  yazmışdı. Yeniliyi təqdir və təqdim 
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etmək isə Akif Əlinin həyat amalı idi. Bu xüsusiyyət özünü işlədiyi Tele-Radioda çox göstərmişdi 

və sonralar çalışacağı qəzetdə, institutda da göstərəcəkdi...  

Əlbəttə, Anar indi artıq hamıya bəlli olan qaba leksikonu ilə bu sətirlərin müəllifini  

acılaya bilər ki,  heç kimin müdafiəsinə ehtiyacı olmayıb və heç kimdən onun haqqında məqalə 

yazmağı xahiş etməyib,  yazmayaydı və s. Amma o bunu indi deyə bilər, o vaxt isə deyə bilməzdi, 

daha doğrusu demək istəməzdi və deməmişdi də, çünki o vaxt həqiqətən Anarın buna ehtiyacı var 

idi... 60-cılar nəslinin nümayəndələri Əkrəm Əylislinin, Mövlud Süleymanlının, digər müasir 

ruhlu gənclərin köhnə əqidəli AYİ-çilər tərəfindən topa tutulduğu dövrün atmosferini xatırlamaq 

kifayətdir ki, Anarın bu tərif-təqdir məqalələrindən nə qədər məmnun qaldığı bilinsin.   

 Qəribədir ki, indi də AYB-yə rəhbərlik edən 60-cılar özlərindən sonra gələn 80-90-cıları 

topa tuturlar. O binada nə sirr var görəsən?  

İndi deyəcəyimiz bir fikirdə biz tamamilə haqlıyıq ki, 60-cı illərdən sonra Anar həm tayfa, 

həm də rəsmi təbliğat maşınının var gücü ilə məşhurlaşdırılanda ona görə uğurla məşhurlaşa 

bilirdi ki, onun Valid Sənani, Tofiq Rüstəmov, Arif Babayev, İntiqam Qasımzadə, Yalçın Əlizadə, 

Mailə Muradxanlı, Əzizə Əhmədova, Vidadi Məmmədov, Natiq Səfərov, Mövlud Süleymanlı, 

Kamil Vəli, Çingiz Əlioğlu, İntiqam Mehdizadə, Ramiz Həsənoğlu, Hüseynağa Atakişiyev, Aydın 

Əzimov, Vaqif İbrahimoğlu, Cavanşir Quliyev, Məryəm Əlizadə, Tofiq Abdin, Aqil Abbas, İsrafil 

İsrafilov, Eldəniz Quliyev, Aydın Talıbov, Akif Əli... - və daha neçə belə gənc və orta yaşlı ağıllı, 

savadlı, bacarıqlı,  səmimi, könüllü və ən başlıcası – yeniliyə paxıllıq etməyən Oxucuları var idi! 

Bəli, məhz yeniliyə paxıllıq etməyən, onu anlayan, başa düşən, qəbul edə bilən demokratik ruhlu 

istedadlı oxucuların və tamamilə təmənnasız təbliğçilərin sayəsində Anar ədəbiyyatda öz 

mövqelərini möhkəmlədə bilmişdi! Bunu inkar etmək olmaz.   

Onu da əlavə edək ki, həmin oxucu və təbliğçilərin heç biri öz bacarığına, qabiliyyətinə, 

istedadına görə Anardan geri qalmırdı, əksinə çoxu ondan qat-qat istedadlı idi və əgər Anarın 

istedadı kitablardan gəlirdisə, bu adamların istedadı Tanrıdan gəlmə fitri qabiliyyət idi. Sədəcə 

həyatda hərənin öz yolu var...  

Amma bu gün Anarın oxucuları kimlərdir və onu kimlər təblğ edir?! A, Q, E, Ə, B, R, N... 

Vəssalam. Təbii ki, bu iki cüt bir tək isim oxucuya heç nə demir...  

Məşhur bir deyim var: ―Kralı təbəələri oynayır‖. Yəni əgər ətrafındakı adamlar  hörmət 

etməsə, təntənə ilə qarşılamasa, yolundan çəkilməsə, baş əyməsə, əlahəzrət, buyurun, baş üstə, 

oldu deməsə, istəklərini dərhal yerinə yetirməsə.... – onda Şahzadənin adi Dilənçidən  fərqi 

bilinməz. Mark Tven də bu ideya üstündə gözəl bir əsər qurub... 

 

Adamın özü barədə nələrə razı olması, hansı aksiyalara rəvac verməsi onun mənəvi 

keyfiyyətlərinin, deqradasiya  səviyyəsinin göstəricisidir. Anarın çağdaş durumu belə bir mənzərə 

cızır:  

- əvvəlcə ona pərəstiş edən ―525‖-də Anarın adi bir hekayəsi çap edilir,  

-sonra həmin ―525‖-də bir ədəbi mükafat təsis edilir və həmin mükafat həmin qəzetdə çap 

olunmuş Anarın həmin hekayəsinə verilir, 

-və ―Anar ilin ədəbiyyat mükafatını aldı!‖ deyə həmin ―525‖-də bir müddət adamın 

təbliğatı aparılır...  

Və Anar bütün bunlardan məmnun olur.   

Yaxud AYB-də qanadı altında saxladığı hansısa şöhrətpərəst növcavan kağız üzərində bir 

özfəaliyyət dərnəyi yaradır,  

-sonra o dərnək virtual sorğu keçirib guya ―İlin ədəbiyyat adamını‖ seçir və elan edir ki, 

bəs bu nominasiya üzrə mübarizədən xalq yazıçısı Anar qalib çıxıb,   

-bundan sonra bir müddət də ―Anar ilin ədəbiyyat adamı oldu‖ deyə  reklamı aparılır...  

Və Anar bundan da həzz alır! 

Mənəvi aşınma həqiqətən nə qədər zavallı görüntülər yaradır.  
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Xalq isə daha bu ―uğurlara‖ inanmır. Nə onun yazdıqlarına, nə də onun təriflənməsinə 

məhəl qoymur. Ən çətin sınaq günlərində etimadı doğrultmayan bir adam xalqın nəyinə lazım? 

Xalq yazıçısı yalnız təşkil olunmuş həmin tərifli yazıları səliqə ilə kəsib öz arxivinə yığmaqla 

təsəlli tapa bilir...  

Akif Əli tam səmimiyyətlə ilk gəncliyində təbliğinə müəyyən vaxtını, enerjisini, istedadını 

sərf etdiyi bir adamın bu gün belə zavallı duruma düşməsini heç istəməzdi... Heç!   

           Ancaq acı reallıq belədir: vaxtilə millətin yenilikçi ziyalısı kimi ona inanan və ətrafında 

olmaqdan qürur duyan bütün bacarıqlı, istedadlı, qabiliyyətli adamları özünün ikrahlı sinizmi və 

patoloji paxıllıqdan doğan təkəbbürlü ədaları ilə kənara itələyə-itələyə ―şöhrət zirvəsinə‖ doğru 

irəliləyən yazıçı Anar, nəticə etibarilə elə həmin yola çıxdığı zamanların dərinliklərinə varıb  

getməkdə, müstəqilliyikdən öncəki o uzaq sovet üfüqlərində itib-batmaqda, haralardasa oralarda 

qalmaqdadır. Mif-adamın taleyi budur...   

 

                                                                         *** 

    

Anarın arxivindən:  
Filologiya elmləri doktoru Rəhim Əliyev (―İmpuls, 16.07.1999‖): ―Sən tənqidi fikir və 

faktlara təkzib yolu ilə cavab vermirsən – sən şantaj edirsən. Sənin və atanın ünvanına yazılan 

tənqidləri repressiyaların davamı, kampaniya, yalan və böhtan, atılan daş elan edirsən. Sənin bu 

cavabların yazılanları yox, ədəbi ictimaiyyəti şantaj etmək mahiyyətindəndir.‖   

Filologiya elmləri doktoru, prof. Nizaməddin Şəmsizadə (―Etimad‖, 31 yanvar 2004): 

―Yazıçılar İttifaqı Sovet dövründə sovet ideologiyasını ədəbiyyata tətbiq etmək üçün yaradılmış 

bir təşkiltdır. Ya bu gün həmin təşkilat o funksiyasını yerinə yetirməlidir, ya da özünü 

buraxmalıdır... Hələlik Birliyin işi nərd səviyyəsindədir.‖ 

 Yazıçı Vidadi Babanlı (―Etimad‖, 17 yanvar 2004): ―YB rəhbərləri ancaq öz mənafelərini 

güdürlər. Ümumi ədəbiyyat mənafeyi güdülmür, narazılıq da daha çox elə burdan yaranır. 

Yaranan əsərlərə düzgün qiymət verilmir... başqa yazıçılara böyük qısqanclıq hissi var... ümumi 

ədəbiyyata lazımi qayğı və nəzarət yoxdur. Əsərlər yazılır, amma saf-çürük olunmur, qiymətini ala 

bilmir.” 

Yazıçı Sabir Əhmədli: ―Yazıçılar İttifaqı bir lazımsız obyekt kimi çoxdan özü-özünü 

yeyib qurtarıb... YB-nin bu rəhbərləri mütləq dəyişdirilməlidirlər. Çünki orada yaradıcılıq söhbəti 

yoxdur. Hər il yeni yaradıcı gənclər ortaya çıxır. Yeni əsərlər yazılır. Yazıçılar İttifaqının isə 

yaradıcı insanların qurumu kimi bütün bunlara münasibəti olmur. Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi 

son on ildə gələn ədəbi gəncliyi inkar edir. Ona görə də mən də dəyişiklik edilməsini tələb edirəm. 

Bir də deyir, su bir yerdə çox qalanda iylənir... Mənim üçün Yazıçılar Birliyi yoxdur. Yazıçılar 

Birliyi üçün də mən yoxam. 7 milyonluq bir xalqın min nəfər rəsmi təsdiq olunmuş yazıçısı var. 

Bu, gülməlidir. Bu qədər yazıçı yoxdur axı. Ona görə də Birlik yazıçılar ocağına bənzəmir. Nə 

ocağıdır bilmirəm, hər halda mədəniyyət  ocağı deyil.‖ 

Yazıçı Əkrəm Əylislinin də arxivdə çox şiddətli tənqidi yazıları vardı. Hələ 1998-ci ildə 

qəzəbindən ―Bu gədələr məndən nə istəyirlər?‖ rədifli şer yazmağa məcbur olan Əkrəm müəllim 

müxtəlif vaxtlarda deyib:  

―Azərbaycanda düzgün ədəbi siyasət aparılmır, doğmalıq, yadlıq olur. Əlbəttə, mən qəbul 

etmirəm ki, Yazıçılar Birliyi ətrafına yığışan cavanların hamısı istedadsızdı və kənarda qalanlar 

hamısı istedadlıdı. İstedad hər iki tərəfdə var. Amma, şübhəsiz ki, kənarda qalanlar və nələrləsə 

barışmayanlar arasında istedadlı və lazımlı adamlar daha çoxdur. Bu adamların 

kənarlaşdırılmasına yol vermək olmaz. Təəssüf ki belə olur. Bu çox faciəli bir haldır. Mənə elə 

gəlir ki, cavanlara təkəbbür göstərmək olmaz...       

 Mən on beş ildi Yazıçılar İttifaqına ayaq qoymamışam. On beş ildi! Və mən Yazıçılar 

İttifaqından məhz buna görə getmişəm. Gəldim, gördüm ki, bu şəraitdə işləyə bilmərəm. Burada 

başıma gələnləri danışsam, bir epopeya alınar... Yazıçılar İttifaqından mən 91-ci ildən çıxmışam. 
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Amma xalq yazıçısıyam, üstümdən qələm çəkə bilməzlər. Çünki bu mümkün deyil. Əgər 

bacarsaydılar çəkərdilər. And olsun Allaha, çəkərdilər. Elə bir qara xətt çəkərdilər ki...  

Bilirsiniz, Yazıçılar İttifaqında elə bir ab-hava var ki, orda istedadlı adam nəfəs ala 

bilməz... Bir vaxtlar biz Fikrət Qoca ilə birlikdə Məmməd Rahimin gənclərə münasibətinə 

gülərdik. İndi Fikrət Qoca Məmməd Rahimdən on dəfə artıq təkəbbürlüdür. Qətiyyən başa düşə 

bilmirəm, bir adam bir yerdə nə qədər otura bilər. Özü də bu cür yaradıcı təşkilatda. Yaradıcı 

təşkilat dəyişməsə, yeniləşməsə heç nə edə bilməz...  

Hökumət reallığı nəzərə alıb humanistlik edir və ədəbiyyatın inkişafı üçün müəyyən 

məbləğdə vəsait ayırır. Amma hara xərclənir bu vəsait? İstedadlılara, yoxsa istedadsızlara?.. Elə 

əsl ədəbiyyatı da məhz həmin uşaqlar yaradacaqlar ki, acından ölsələr belə vicdansızlığa yol 

vermirlər, verə bilmirlər.  

...Yaradıcı təşkilatlarda eyni adamlar uzun illər sədrlik edəndə hər şey yaddan çıxır. Məncə 

17 il sədrlik edən insan nə qədər ümidləri vardısa, bunu yerinə yetirə bilər. Əgər gələcəkdə 

ümidləri varsa, nə isə edəcəklər, bu da inandırıcı alınmır... Bir şey başa düşə bilmirəm. O hansı 

dövrün demokratik Nizamnaməsidir ki, bir adama 17 il bir vəzifədə işləməyə imkan verir. Əgər 

Nizamnaməni vəzifədə qalmaq üçün  dəyişdirirlərsə, bu lap biabırçılıqdır. Artıq Yazıçılar Birliyini 

50 ilə yaxındır ki, tanıyıram. Bu dərəcədə özündən razılıq, ayrı-seçkilik atmosferi, bizdən 

deyilsənsə düşmənsən ab-havasını heç vaxt Yazıçılar Birliyində görməmişəm. 

  ...Mən Anara şübhə edirəm. Mən ―Yaşasın Əşrəf kişi‖ hekayəsində nağıl içində həmin 

əhvalatı danışmışam. Bu götürüb mənim bütün ―priyom‖larımı özününkü kimi yazıb. Belə şey 

olmaz axı. Belə şey olmaz ey... Anarın bilavasitə rəhbərlik etdiyi ―Ədəbiyyat qəzeti‖ var, niyə 

―Ədəbiyyat qəzeti‖ bu qədər boş, mənasız bir şey olmalıdı  və Anar gedib ―525-ci qəzet‖də çap 

olunmalıdı?... Mən bir dəfə də bunu demişəm, indi də deyirəm ki, Sabir Əhmədovu Ayaz Vəfalı 

ilə əvəz edən adam, Anar Yazıçılar Birliyinin mənəviyyatını son həddinəcən axtaladı. Bunu mən 

demişəm və sözümün üstündə də dururam. Getsin təzədən ―intervyü‖ versin ki, Əkrəm Əylisli 

bunun yerinə göz dikib. Ə, sənin yerin nə yerdi? Sənin yerin o vaxt yer olardı ki, sən orda kişi 

kimi oturardın. Kişinin oturduğu yer – yer olar. Nakişi kimi oturulan yerə yer demək olmaz. Kişi 

kimi oturardın orda deyərdim ki, hə, yerdi... Anar Beriyanın əli ilə təşkil olunmuş bir təşkilatı eyni 

əxlaqın içərisində bu günə qədər saxlamağa nail olmuş bir adamdır... Bu lotuluğun qarşısı 

kəsilməlidi, ya yox?.. Bu qalstuklu lotuluqdu. Bu qalstuklu lotuluqdan qurtarmaq lazımdı. Pərdə 

dalında Azərbaycan intellektinin kökünü kəsmək olmaz... Bu ədəbiyyatı xəlifəçiliyə döndərməyin. 

Bu xəlifəçilik qurtarmadı bəyəm?  

...Anarın öz auditoriyası var. Mənim də ixtiyarım var ki, öz auditoriyam olsun. Fikirlərimə 

diqqətlə yanaşan, bu fikirləri qəbul edən və ona qoşulan insanlar var... Mən faktı deyirəm. Bunlar 

isə faktı qoyub keçirlər başqa məsələlərə... Açığı, hər çey göz qabağındadı. Kim vəzifəpərəstdi. 

Kim nə işlə məşğul olur, hamısı göz qabağındadı... Bu işə başlayada, məni də zorla özünə katib 

gətirəndə az vaxtda bildim ki, orada işləyə bilməyəcəm. Çünki o, işin şəklini çəkir. Özünü eləmir. 

Oradan abırlı-ismətli çıxıb getdim... Yazıçılar Birliyinə ayaq basmıram. İşlərinə qarışıb, qıraq-

bucaqda danışmıram. Mən o vaxt hiss etdim ki, Anar ciddi şəkildə iş görməyə hazır deyil... Deyir, 

15 ildi çıxmaq istəyirəm, məni orda zorla saxlayırlar. İndi hansı zamanadı ki, adamı zorla 

istəmədiyi yerdə saxlasınlar. İndi də mən deyirəm ki, cavanlar gəlməlidi. Onlar ədəbiyyatı 

canlandırmalıdırlar... Vallah, əgər o, 15 ildən sonra da sədrlikdən getmək istəmirsə, mənim ona 

sözüm yoxdur. ‖ 

 Əkrəm Əylislinin ANS-in ―Meydan‖ verilişində dediyi ifadələr isə daha sərt idi: ―Yazıçılar 

Birliyinə mindən çox üzv qəbul etmiş rəhbərlik gələcək nəsillər qarşısında cinayət məsuliyyəti 

daşıyır.‖  

  

                                                       *** 
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Bir kinostudiya, bir radio, bir televiziya, bir qəzet, bir teatr, bir nəşriyyat idarəsi, bir, bir, 

bir...  

70-80-ci illərdə şəhərin eyni yeknəsək mədəni mühitində dolaşdıqlarından müxtəlif 

nəsilərin nümayəndələri bir-birini yaxşı tanıyırdı. Anarla Akif Əli də bu yaradıcılıq idarələrində, 

hansısa tədbirlərdə ara-sıra rastlaşar, görüşər, salamlaşar, ötəri ünsiyyətdə olardılar. Yəni onlar nə 

dost idilər, nə düşmən, nə əlbir idilər, nə  rəqib. Elə-belə adi tanışlar idi. Hərəsinin öz həyat və 

yaradıcılıq yolu var idi. Orta yaşlı Anar Rəsul Rzanın oğlu kimi, lirik roman, povest və dram 

əsərlərinin, kinossenarilərin müəllifi kimi tanınırdı; gənc Akif Əli oğlu isə çəkildiyi məşhur 

kinofilmlərdən, hazırladığı populyar radio və televiziya verilişlərindən, yazdığı satirik, publisistik 

yazılarından tanınırdı. 

SSRİ-nin durğun ictimai-siyasi həyatında isə hələ elə bir çaxnaşma, burulğan, fikir 

plüralizmi, rəy müxtəlifliyi olmazdı ki, şəxsi mövqelərini bu müstəvidə tutuşdursunlar. Yəni 

onların bir magistralda kəsişməyən, çarpazlaşmayan, parallel yanaşı gedən ayrı-ayrı yolları var idi 

və hərəsi öz yolu ilə gedirdi...  

 Ayrı-ayrı nəsillərin nümayəndəsi olan hər iki ziyalının belə adi tanışlıq fonunda görüşləri 

intensiv xarakter daşımasa da, müəyyən epizodik rastlaşmalar şəklində davam edirdi. O dövrlər 

Sovet İttifaqında bəlkə də ən gənc Baş redaktor olan Akif Əlinin inkişafına paxıllıq edən, hətta 

Y.Andropovadək anonumlər yazan milli miskinlər haqqında ―Nəcis dəstgahı‖ adlı bir pərdəli 

fantasmaqorik-alleqorik-satirik pyes yazan istedadlı rejissor Vaqif İbrahimoğlu ilə Akif Əli oğlu 

Anarın xidməti avtomobilində üçü birlikdə harasa yol getməyə qədər ―inkişaf‖ perspektivi olsa da, 

ümumi tanışlıqları yoldaşlığa çevrilməmişdi. Çünki heç biri bu perspektivi inkişaf etdirmək 

həvəsində, marağında olmamışdı.     

Hələ Azərbaycan Radiosunda ―Satira və yumor‖ şöbəsinin müdiri işləyəndə Akif Əli 

həmkarı şair-jurnalist Tofiq Xəlillə birgə Anargilin ―Passaj‖dakı evlərinə gedib böyük mütəfəkkir 

kimi dəyərləndirdikləri Rəsul Rzadan radio üçün eksklüziv intervü yazmışdılar. Orta otaqdakı 

kitab rəfinin qarşısında sadə kresloda sanki bir sfinks əzəməti ilə əyləşib başını dik tutan, harasa 

uzaqlara baxan Şairin o müsahibəsi bəlkə də Azərbaycan Radiosunun ―Qızıl fond‖unda saxlanılan 

son intervülərdəndir...  

Akif Əlinin şəxsən özünün yaratdığı, yazdığı, montaj etdiyi orijinal ―Molla Nəsrəddin‖ 

satirik radio jurnalı üçün Rəsul Rza çox müdrikanə sözlər danışdı və Akif Əli həm bir yaradıcı 

şəxs kimi, həm vətəndaş kimi, həm də bir redaktor kimi onunla tam razılaşdığından (o vaxtlar 

müəllifin mövqeyi mütləq redaksiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşməli idi, daha doğrusu əsas 

üstünlük redaksiyanın mövqeyinə verilirdi və redaktorla mübahisə kimsənin marağında deyildi), 

şairin çıxışını Radionun montaj otağında təmizləyib gözəl, populyar ―Molla Nəsrəddin‖ verilişinə 

daxil etdi, efirə verdi. “Gülüş iki cür olur. Bir var ağıllı gülüş, bir də var mənasız gülüş. 

Müdrik adamın gülüşü mənalı gülüşdür, səviyyəsiz adamın gülüşü boş hırıltı...” – deyirdi 

Rəsul Rza.  

 

*** 

Akif ƏLİ. Bilməli Xəbərlər 
Molla Nəsrəddin: – Və bir də qonşu alimlər yazıb bildirirlər ki, guya torpağımızdakı  

bəzi abidələr bizim deyil, onlarındır. Təsadüf üzündən gəlib buralara düşüb.  

Məsələn, Qaxdakı bir neçə tarixi bina, körpü, Naxçıvandakı Gəmi qaya və s. Görən indi biz 

neyləyək? Xəbər yollayaq gəlib bəyəndikləri binanı, körpünü, qayanı götürüb aparsınlar, yoxsa 

özümüz o qədim abidələri yükləyək bir arabaya və aparaq çatdıraq onlara? Görən hansında 

hörmətimiz artar və adımız mərd, qeyrətli kimi qalar?.. 

(“Molla Nəsrəddin-82” satirik Radiojurnalı, 1982-ci il.) 

  

*** 
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Rejissor Vaqif İbrahimoğlu, bəstəkar Cavanşir Quliyev, dramaturq  Eldəniz Quliyev, 

məmur ―Mişa‖ (Mikayıl Abdullayev)  və artıq Az TV-nin baş redaktoru olan Akif Əli Respublika 

Sarayında Komsomolun növbəti qurultayı üçün hazırlanan konsert-tamaşanın məşqlərində idilər. 

Akif Əli və Eldəniz Quliyev konsert-tamaşanın ssenari müəllifləri, Vaqif İbrahimoğlu quruluşçu 

rejissoru, Cavanşir Quliyev bəstəkarı, ―Mişa‖ isə MK-nın təmsilçisi (nəzarətçisi) idi. Məşqlər 

zamanı nə üçünsə yazıçı Anar da səhnədə kulislərin arxasında göründü (bəlkə də burdan keçib 

harasa gedirmiş). Yaradıcı heyətlə görüşdü. Akif Əli ilə salamlaşanda həm də onun ―Evləri 

köndələn yar‖ tele-tamaşası haqqında təzəcə yazdığı məqaləyə görə (bu, Akif Əlinin Anar 

haqqında yazdığı iki məqalədən birincisi idi) təşəkkür etdi. Akif Əli isə təvazökarcasına söhbəti 

genişləndirmədən sadəcə ―Dəyməz, Anar müəllim!‖ – deyib sağollaşdı. Yəni belə ötəri  

münasibətlər kontekstində əlavə danışığa da ehtiyac yox idi...  

Başqa bir ―yaradıcılıq kontaktları‖ Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə 

Bakıda keçirilən kütləvi bayram təntənələrinə hazırlıq ərəfəsində  olmuşdu. O zaman Mədəniyyət 

Nazirliyi İçəri Şəhərdə düzənlənəcək təntənəli konsert-tamaşanın ssenarisini yazmağı Akif Əliyə 

sifariş vermişdi, quruluşu isə yenə də o illərin məşhur teatral tandeminin digər üzvünə - rejissor 

Vaqif İbrahimoğluna tapşırılmışdı. Akif Əlinin yazdığı ssenari əvvəcə mədəniyyət nazirinin 

müavini Teymur Əliyevin yanındakı müzakirədə, sonra isə nazir Zakir Bağırovun iştirakı ilə 

kollegiyada, yubiley komissiyasının toplantısında bəyənildi. Anar da komissiya üzvü idi. Həmin 

ssenari əsasında İçəri Şəhərdə möhtəşəm teatrallaşdırılmış qala-konsertin qurulmasına göstəriş 

verildi. Müəllif fikrinə uyğun olaraq qədim meydan teatrı ənənələri üzrə hazırlanacaq tamaşanın 

oyun-ifa məkanı ilk dəfə olaraq bütün Içəri Şəhər ərazisi götürülmüşdü. Qoşa qala qapısından içəri 

girən kimi hər küçədə, hər tində, hər küncdə-bucaqda bir epizod oynanılır, mahnı, ya rəqs ifa 

edilir, Üzeyir bəyin personajlarının iştirakı ilə səhnəciklər göstərilir, monoloqlar deyilirdi... İdeya 

bundan ibarət idi ki, sanki bütün İçərişəhərə dahi Üzeyir Hacıbəylinin ruhu hopmuş, əsərlərindən 

hər tərəfə bayram payı səpələnmişdir... Qoşa qala qapısından başlayaraq bütün İçəri Şəhər 

ərazisində teatrallaşdırılmış kütləvi bayram şənliklərinin keçirilməsi ənənəsi məhz o zamandan 

qoyuldu.  

Həm vəzifəsi, həm populyarlığı, həm də yaradıcılıq fəaliyyəti baxımından Akif Əli-nin 

yazıçı Anara heç vaxt xüsusi ehtiyacı olmadığından xüsusi görüşləri də olmur, tanışlıqları yalnız 

ümumi şəkildə, ara-sıra epizodlarla, teatr, kino, tele-radio tədbirlərində təsadüfdən-təsadüfə salam-

sağollarla ―dinc yanaşı‖ gedirdi... Hələ bəlkə Anarın özünün iştirakı və xəbəri olmadan Akif Əli 

kuluarlarda onu daha çox müdafiə və təbliğ etmişdi, əsərlərini məmnuniyyətlə efirə vermişdi və s. 

(Təbii ki, Anarın Akif Əli haqqında belə təmənnasız addımları yox idi.)    

  ―Molla Nəsrəddin-66‖ ilə institut illərində tanış olaraq fərqli üslubuna, yeni təfəkkür 

tərzinə görə bəyənmişdi və elə bu kitabla da Anara yeni düşüncəli nasir kimi rəğbəti 

formalaşmışdı. 80-ci illərdə isə yazıçı Anar Akif Əlini yalnız çox sevdiyi vətənin, xalqın istedadlı 

bir nümayəndəsi kimi, imperiya daxilindəki şablon mədəniyyət günlərində respublikamızı təmsil 

edən ziyalı, sovet ideolojisinin yeknəsək həyat tərzi içərisində yeni nəfəs gətirməyə çalışan yazıçı 

kimi maraqlandırırdı. Haqqında müsbət yönlü məqalələr yazmaqda da heç bir tərəddüd 

keçirməyib. Əgər təmənna güdən olsaydı, o zamanlar heç bir cəlbedici vəzifəsi olmayan və hamı 

ilə bir yerdə populyarlıq yolları ilə daim tənqid oluna-oluna addımlayan cavan yazıçıdansa, artıq 

məşhurlaşmış, orden-medallar alıb oturuşmuş sanballı vəzifəsi olan qocaman ədiblərdən birinin 

ətəyindən yapışardı və iki yox, cəmi bir tərifli məqalə ilə istəyinə çatardı. Ancaq o bunu etmədi, 

çünki  Akif Əliyə irad tutulan və çox vaxt da mane olan qüruru onun daxili azadlığını heç bir 

konyuktura güzəştə getməyə imkan verməzdi. Bir yaradıcı şəxs, ideya adamı kimi həyatda aza 

qane olaraq həmişə ürəyinin hökm elədiyi sözü deyib. Sovet dövrünün nə marksizm-leninizm, nə 

kolxoz-sovxoz temaları, nə sosializm yarışının qalibləri, nə kommunizm ilğımları Akif Əlinin 

yaradıcılıq arealına daxil ola bilməyib. Onun əsasən satira yaradıcılığına üz tutması, Azərbaycan 

Radiosunun ―Satira və yumor‖ şöbəsinə rəhbərlik edərək məşhur ―Molla Nəsrəddin‖ satirik radio 

jurnalını yaratması, ―Sabahınız xeyir‖ proqramına sosial-məişət xarakterli kəskin yumoristik 
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səhnələr yazması, ―Mozalan‖ satirik kinojurnalı üçün ssenarilər  yazması, Sirusun məşhur ―Həftə 

gülüşü‖ səhifəsinə mütəmadi satirik miniatürlər təqdim etməsi (yeri gəlmişkən, Sirus onun qələmə 

aldığı ―Çap səhvlərindən‖ birini çox bəyənirdi: Oxunmalıdır - “nəhayət bəzi nöqsanları aradan 

götürdülər”, Çapa getmişdir - “nəhayət bəzi insanları aradan götürdülər...” Bəlkə də bu bir 

cümlənin nüvəsinə sığışdırılmış həqiqətdə Sirus bəy öz taleyinin əksini görmüşdü; axı Yazıçılar 

İttifaqında ona qarşı da haqsızlıq edilmişdi!), satirik kitablar dərc etdirməsi, ―M.Ə.Sabirin satira 

sənətkarlığı‖ mövzusunda dissertasiya qələmə alması... bütün bunlar, Mayakovski demişkən, 

müəllifin mənəvi saflığının göstəriciləriydi. 

 

                                                            *** 

 

Akif ƏLİ. Satirik inkar – estetik idealın təsdiq üsulu 

 və forması kimi  
 Satira - ədəbi janrların ən mübarizidir.  

 Satirik əsərin amalı bilavasitə ―inkar etməklə‖, ―etiraz etməklə‖, ―razılaşmamaqla‖  

və s.  bağlıdır. Satirikin məqsədi tənqid obyektini qrotesklər, hiperbolalar vasitəsi ilə ifşa etmək, 

nəticə etibarilə islah prosesinə təkan verməkdir.  

 Həqiqi satirikin gülüşü - daha yüksək, daha işıqlı arzuların, gözəllik uğrunda 

mübarizənin, ideal naminə ―fəallığın‖ göstəricisinə çevrilir.  

 Satirik inkar niyyəti nəyisə dağıdıb, məhv edib əvəzində yenisini, müasirini (və 

mütləq daha mütərəqqisini) yaratmaq istəyindən irəli gəlir.  

 Vətəndaş cəsarətinə malik sənətkarın gülüşü geniş oxucu kütləsinin diqqətini 

problemə yönəltməklə onları birgə mübarizəyə səsləmiş olur.  

 Bu günkü satirik inkar – həm də yenilik arzusunda olan adamların gözəllik, ülvilik, 

ucalıq meylinin, işıqlı ideallarının təsdiqi deməkdir.  

(Azərb.EA Ədəbiyyat İnstitutunun materiallar, «Елм» няшриййаты, 1987) 

 

                                                      *** 
  

...İlk qələm təcrübələrini hələ 70-ci illərdə C.Cabbarlı adına ―Azərbaycanfilm‖ 

kinostudiyasında sınaqdan çıxarmışdı. Orada redaktor işləyən müasir zövqlü əsil ziyalı, ədəbiyyat 

bilicisi olan İntiqam Qasımzadənin öyrətmənliyi ilə. Hörmətli İntiqam müəllimdən ədəbi 

yaradıcılığa dair bir çox dəyərli fikirlər eşidən (İntiqam müəllim sonralar kinostudiyadan Yazıçılar 

İttifaqına getdi və ―Azərbaycan‖ jurnalının məsul katibi, redaktor müavini və nəhayət, redaktoru 

oldu), sonra isə qeyri-adi dərəcədə maraqlı və qayğıkeş insan olan, Azərbaycan Radiosunda  

―Gənclik‖ redaksiyasının redaktoru vəzifəsində işləyən, amma təkcə gənclərin yox, bütün 

yaşıdlarının və o illərin döşünə döyən bir çox yazıçı-jurnalistlərinin ustadı, müəllimi, redaktoru, 

ideya və süjet verəni, fikir söyləyəni, yol göstərəni Natiq Səfərovun (Allah ona rəhmət eləsin!) 

xeyir-duası, yardımı, köməkliyi ilə ilk yazıları efirdə səslənən gənc Akif Əli səksəninci illərdə çox 

məhsuldar çalışırdı .  

Kinostudiyanın direktoru Cəmil Əlibəyovun məsləhəti, Natiq Səfərovun çağırışı və digər 

xeyirxah insanların dəstəyi ilə bir müddət kinoaktyor və rejissor assistenti kimi çalışdığı  

―Azərbaycanfilm‖dən çıxıb Dövlət Teleradio Komitəsinə daimi işə keçəndən sonra, məşhur 

jurnalist Mailə Muradxanlının rəhbərlik etdiyi Ədəbi-dram verilişləri baş redaksiyasında çalışaraq 

efir konveyeri üçün hər gün yeni-yeni süjetlər, oçerklər, miniatürlər, ssenarilər yazmaqla yanaşı, 

Akif Əli ―Ədəbiyyat qəzetində‖, ―Azərbaycan‖, ―Ulduz‖, ―Qobustan‖ jurnallarında da müxtəlif 

hekayələr, satirik əsərlər, elmi-publisistik məqalələr, tərcümələr çap etdirir, kitabları çıxır, Elmlər 

Akademiyasında professor Yaşar Qarayevin  rəhbərliyi altında elmi araşdırmalar aparırdı.  

Onsuz da kinofilmlərdən hamının yaxşı tanıdığı gənc Akif Əli ədəbi intuisiyadan və yazı 

bacarığından məhrum olmayan bir qələm adamı kimi də getdikcə tanınırdı və yazıları daha geniş 

dairənin diqqətini cəlb edirdi.    
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 Bir dəfə Azdramanın həyətində məşhur bəstəçi Emin Sabitoğlu Akif Əlini görən kimi 

dərhal salamdan əvvəl: ―Əla yazmısan ha, o komandirovka məsələsini, - dedi.- Rüfət Əhmədzadə 

oxudu mənimçün.‖ Akif Əli söhbətin ―Kirpi‖ jurnalında təzəcə çap olunmuş ―Həyat çeşməsi‖  

yazısından getdiyini anlayıb gülümsündü və Emin bəyə diqqətinə görə təşəkkürünü bildirdi (çox 

sonralar Emin Sabitoğlu  Türkiyədə yaşadığı dövrlərdə onlar Musiqili Komediya Teatrı üçün birgə 

əsər üzərində işləyəcəkdilər. Akif Əlinin tərcüməsində Molyerin “Meşşanın zadəganlığı” pyesi 

əsasında operetta hazırlayacaq, mətni, musiqisi yazılacaq, rollar bölünəcəkdi... Amma təəssüf  ki, 

Emin bəyin rəhmətə getməsi ilə Mədəniyyət nazirliyi tamaşanı ―sonraya‖ saxlayacaqdı... Hələ də 

saxlayır.) 

                                                                              *** 
 

Akif ƏLİ. Щяйат чешмяси (Mцяmma) 
 Чох адам  езамиййятя эетмяйин цстцнлцклярини билмир дейя езамиййятдян гачыр. 

 Амма мян йахшы-йахшы шящярляря езамиййятляря эетмяйи чох севирям. Мясялян, яввяляр 
Москвайа, Ленинграда, Кийевя, Таллиня вя с. тез-тез эедярдим. Щяр фцрсят дцшяндя юзцмя 

езамиййят вяряги йаздырыб бир щяфтялийя, ики щяфтялийя, лап бир айлыьа евдян чыхыб бюйцк щявясля 
о йахшы шящярляря езамиййятя эедярдим. Она эюря ки, ораларда щям дя динжялирсян.  

Эюзял, йарашыглы… мещманханалар, щямин мещманханаларда эюзял, йарашыглы, ращат 
айрыжа отаглар, отагда эежя-эцндцз, сящяр-ахшам щяйат чешмяси гайнайыр, исти су эялир, сойуг 

су эялир…Шящяр транспорту, маьазалар, йемякханалар, идаряляр саат кими ишляйир,вахтла-
вахтында, дягиг. Сатыжылар адама пулун галыьыны гяпийиняжян гайтарырлар. Щеч кимин сянинля иши 

олмур, сюз атмыр, кяляк эялмир… Щяря юз ишиндя-эцжцндя, сян дя юз ишиндя-эцжцндя… Исти-
сойуг суйу да ки дедим!… Щеч олмаса беш эцн адам кими йашайырсан.  

 Мян шяхсян, нечя ки, дизляримдя тяпяр вар, йахшы-йахшы шящярляря  
езамиййятя эедиб-эяляжяйям. 

 Щамынызы о ири, йахшы шящярляря езамиййятя чаьырырам, жамаат.  
Арабир эедин йашайын…   

                                                                                                                                            (1985) 
 

                                                                                  ***                                  

 

Anar haqqında ―Ulduz‖da dərc etdirdiyi ikinci təqdir məqaləsinə qədər Akif Əli istedadlı 

teatr rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun ilk dəfə Türkiyədə tamaşa hazırlamasına dair maraqlı və 

orijinal bədii priyomlarla qələmə aldığı “Arşın mal alan”ın Türkiyə səfəri” məqaləsini 

―Qobustan‖ın 1985-ci il 3-cü nömrəsində çap etdirmişdi. M.Ə.Sabirin yaradıcılığına həsr olunan  

“Hophopnamə”: min illik bir yol” essesi şair Fikrət Qocanın redaktəsi ilə çıxan ―Qobustan‖ 

jurnalının 1989-cu il 4-cü sayında işıq üzü görmüşdü və Fikrət Qoca bu yazının dəyərini xüsusi 

heyranlıqla qeyd etmişdi. ―Ədəbiyyat və incəsənət‖ qəzetində isə 1977-dən mütəmadi çap 

olunurdu.  

Dolayısı ilə, indi riyakarcasına Akif Əlinin ―yazıçılığını inkar edən‖, az qala belə bir adam 

tanımadığını deyən Anar Rzayev və onun komandası hələ 15-20 il bundan əvvəl Akif Əli-nin 

yazılarını öz qəzet-jurnallarında həm bəh-bəhlə çap edir, həm də yüksək dəyərləndirirdilər (sözlə 

də, qonorarla da).     

 Yeri gəlmişkən, daim istedadlı adamlara qarşı fitnə göyərdən bu komandanın ən çox haray  

salan üzvü şair Fikrət Qoca özü o vaxtlar (yəni hələ xalq şairi olmamışdan qabaq) tanınmaq üçün 

Az.TV-də Akif Əlinin başçılıq etdiyi Gənclər üçün proqramlar Baş redaksiyasında  hazırlanan  

―Çinar‖ ədəbi almanaxına aparıcı dəvət olunmuşdu. Təbii ki, o həm mütəmadi ekranda 

görünməklə gündəmdə qalır, həm də Akif Əlinin hər ay mütəmadi olaraq səxavətlə yazdığı 

qonorarları məmnuniyyətlə alırdı. Amma Akif Əli bu verilişə görə həmkarı – Ədəbi-dram 

verilişləri baş redaksiyasının rəhbəri yazıçı-publisist Nahid Hacızadənin narazılıqlarına dözməli 

olduğunu heç kəsə bildirməzdi. ―Gənclik‖dən ədəbiyyat verilişinin efirə getməsi sədr Elşad 

Quliyevlə sıcaq münasibətlərdə olan Ədəbi-dram verilişləri Baş redaksiyasının Baş redaktorunun 

təbii ki, xoşuna gəlməyəcəkdi. Həm rəqabət baxımından,  həm də prestij məsələsinə görə (amma 
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insafən, Komitədə hərənin öz yerini dəqiq bilən və qiymətini verən Elşad Quliyev heç vaxt Akif 

Əliyə  yaradıcılıqdan kənar bir söz deməzdi, verilişə aid olmayan tapşırıq verməzdi və həmişə də  

yaradıcılıq məsələlərində Akif Əliyə inanar, onu paxıllardan, qısqanclardan müdafiə edərdi).   

Akif Əli xalqını sevən bir ideoloji cəbhə işçisi kimi Fikrət Qocanı da o illərin ―yenilər-

köhnələr‖ mübarizəsi kontekstində səmimi-qəlbdən və tam təmənnasız dəstəkləyirdi. İnsafən, 

mütəmadi təbliğ olunmaqla mövqelərinin bir az daha bərkiməsindən məmnun qalan nə Anar, nə 

Fikrət Qoca bu gün ―tanımadıqları yazar‖ Akif Əliyə (və onun kimi sonralar  məşhurlaşdıqca 

itirəcəkləri digər xeyirxah dost-tanışlara) heç vaxt yaradıcılığa dair bir irad, qeyd, fikir 

bildirməzdilər. Əksinə...  

Amma harda səmimi olduqlarını kim bilir...   

 

*** 

Sonra dünya dəyişdi...  

Rejim dəyişdi...  

Həyat dəyişdi...  

Və məmləkətdə ikili yaşam tərzinə son qoyulduqca həqiqətən kimin kim olduğu üzə 

çıxırdı. Ölkəmizdə dönüş ili kimi yadda qalan 1988-89 olaylarından sonra, yəni SSRİ dövləti 

laxlayandan, Qarabağ hadisələri başlayandan, imperiya ilə müstəqillik mücadiləsinə qalxan xalqın 

meydana axınından sonra məlum oldu ki, bir çox akademiklər, elmlər doktorları, deputatlar, 

ictimai-siyasi xadimlər, xalq şairləri, xalq yazıçıları, vəzifəlilər, titullular bu xalqın ən ağır, ən 

mürəkkəb  məqamlarında ona həyan durmaq qabiliyyətində, qayğılarına çiyin vermək cəsarətində 

deyillərmiş. Əksinə, qaçırdılar, gizlənirdilər, susurdular... AYB sədri də eləcə. Xalqın uzun illər 

bəsləyib böyütdüyü, ümidini bağladığı bu ―seçilmişlərin‖ respublika üçün heç bir ictimai 

əhəmiyyət kəsb etmədikləri bəlli olurdu. Sovetlər dönəminin asudəliyində və əmin-amanlığında 

hamının rəğbətlə baxdığı məşhurlar elə sovet propaqandasının özünün şişirtdiyi mifik 

personajlardan başqa bir şey deyillərmiş. Cəmiyyətdə gərginlik artdıqca nazik ―miflər‖ dağılırdı.  

 Bütün bu acı həqiqətləri görmək xalqımız üçün əlbəttə ağır idi. Məhz o illərdə 

―millətimizin istedadlı ziyalısı‖ sayılan Anarın ictimai fəaliyyətdə dalbadal bir neçə kobud səhvi, 

vətənə və xalqa yaxın durmaması da bütün qeyrətli vətənpərvərlər kimi, təbii ki, Akif Əlinin də 

ona inamının, hörmətinin azalmasına,  rəğbətinin  itməsinə səbəb oldu. Başqa səbəb yox...  

    

*** 

 

  1985-ci ildə SSRİ-də ―perestroykanın‖ başlanmasından sonrakı üç-dörd il ərzində 

Azərbaycanda rəsmi səviyyədə heç bir dəyişikliyin, hətta adicə titrəyişin, qımıldanmanın belə baş 

vermədiyini görən bir qrup demokratik ruhlu yenilikçi gənc, nəhayət, 1988-də bir araya gələrək 

yeni demokratik qurum yaratmağa qərar verdilər. Onlar işdən sonrakı saatlarda, gizlin şəkildə, 

məhdud tərkibdə toplaşaraq ölkədə və respublikada gedən prosesləri müzakirə edir, imperiya 

daxilində sıxılan xalqımızın asudə nəfəs alması, azadlığa çıxması üçün nələri etməyin vacib 

olduğu barədə düşünürdülər. Nə etməli, nədən başlamalı ki, İttifaqın müxtəlif regionlarında, hətta 

paytaxt Moskvada belə əsən yeniləşmə küləyinin heç olmasa xəfif mehi Qafqaz dağlarından aşıb 

bizim tərəflərə də gəlsin? 70 il repressiv aparatın idarəçiliyi altında yaşamış bir respublikada təbii 

ki, bütün bu toplantılar, gizli görüşlər, ―azad ölkədə‖ azadlıq axtarışları risqli işlər idi və hər şeyin, 

hər kəsin kompartiyanın, rus kəşfiyyatının, KQB-nin ayıq-sayıq nəzərləri altında olduğu bir vaxtda 

xəlvəti iş görən gəncləri hansı aqibətin gözlədiyini proqnozlaşdırmaq çətin deyildi. Onların bütün  

danışıqlarının, müzakirələrinin strateji amalı  Azərbaycanın tam müstəqilliyi ideyasına alternativin 

olmadığı qənaəti ilə nəticələnirdi. Ancaq hələlik reallığı nəzərə alaraq, insanlarda xof yaradan 

qəddar bir rejimin hökm sürdüyü imperiya sərhədləri daxilində gələcək irimiqyaslı mübarizələrə 

rəvac vermək üçün taktiki addım olaraq öncə ideoloji, ədəbi-mədəni, humanitar sahələrdə sıxılmış 

boltların açılmasına, gərginliyin azaldılmasına çalışmaq lazım idi. Geniş xalq kütlələrinə daha 
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cəsarətli sözlər, yeni fikirlər deyə bilmək üçün bəzi lokal sərbəstliyin (xüsusən mətbuatda) tələb 

edilməsi, qanında-canında-şüurunda güclü repressiya qorxusu yaşadan adamlara tam müstəqillik 

ideyalarının aşılanması üçün bəzi ―sınaq‖ addımlarının atılması zəruri idi. Odur ki, həmin gizli 

görüşlər zamanı inqilabçı-demokrat gənclərin yaratdıqları ―Yeni Söz‖ Birliyi və onun (heç bir 

təcrübə olmadan ilk dəfə) böyük səriştə, fədakarlıq, sevgi ilə yazılmış Nizamnaməsi sonralar geniş 

xalq kütlələrini ayağa qaldıracaq Xalq Cəbhəsi üçün ilkin yazılı örnəklərdən sayıla bilərdi. ―Yeni 

Söz‖ Birliyinin Nizamnaməsində əksini tapan əksər konseptual müddəalar la silahlanaraq zaman 

keçdikcə xalq hərəkatının təşkilatçısı olan AXC-nin daxilinə transfer edən gənclər öz 

fəaliyyətlərini orada davam etdirəcəkdilər. Son nəticədə bir qrup vətənpərvərin ―Yeni Söz‖ 

Birliyinin gizli yığıncaqlarında hazırladığı və yazdığı ideyalar,  ideallar  bir neçə il sonra özünün 

tam müstəqilliyini və imperiya caynaqlarından qoparaq azadlığını, özgürlüyünü əldə edəcək 

Azərbaycan xalqının arzu-istəkləri ilə üst-üstə düşəcəkdi! Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi və 

suverenliyi bir neçə nəfərin, bir-neçə qrupun, təşkilatın yox, həqiqətən bütün Azərbaycan xalqının 

nailiyyəti, bütün toplumun əldə etdiyi uğuru və bütün vətənpərvər, qeyrətli insanların şücaəti 

olacaqdı...  

 

...1988-in sonlarına doğru ―Yeni Söz‖ Birliyinin Nizamnaməsi üzərində gizli iş başa 

çatmışdı və təşkilatın artıq üzə çıxmaq vaxtı idi. İctimaiyyət arasında açıq fəaliyyət göstərməsi 

üçün onun rəsmi qeydiyyatı lazım idi. Rus-sovet kəşfiyyatında və yerli xüsusi xidmət orqanlarında 

şübhə doğurmamaq üçün hələlik onun yaradıcı gənclər birliyi kimi təqdim olunması nəzərdə 

tutulmuşdu. Çünki burada təmsil olunanların əksəriyyəti gənc yazarlar idi. ―Yeni Söz‖ Ədəbi 

Birliyinin Nizamnaməsi  o dövrün prosedurlarına görə yalnız ―Ədəbiyyat nazirliyində‖, yəni 

AYB-də rəsmiləşdirilə bilərdi.  Bu artıq o zamanlar idi ki, Azərbaycandan başqa SSRİ-nin hər 

yerində mübarizə qığılcımları alova çevrilir, Qazaxıstanda, Pribaltikada, Gürcüstanda milli 

demokratik hərəkatlar get-gedə güclənirdi.   

Məhz o sınaq anlarından başlayaraq AYB sədrinin o zamanadək imitasiya edilən ―milli 

təəssübkeş ziyalı‖ obrazına inamsızlıq artmağa başladı. ―Yeni Söz‖ Birliyinin Nizamnaməsi 

üzərində iş başa çatandan sonra, Birlik üzvlərindən kiminsə (kimin?) təklifi ilə mətn AYB-də 

təsdiqlənmək üçün Anarla sıcaq münasibətlərdə olan şair Vaqif Cəbrayılzadəyə (Bayatlı Önərə) 

təqdim olundu. Hhalbuki Vaqif Cəbrayılzadə (Bayatlı Önər) gizli dərnəyin üzvü deyildi və qapalı 

toplantılarda heç vaxt iştirak etməmişdi...  

Nə isə, əsas yazılanı kimin AYB-yə aparması önəmli deyildi, önəmli olan o idi ki, məsələ 

həll olunsun. Nəhayət AYB-dən gözlənilən cavab gəldi: Vaqif Cəbrayılzadə (Bayatlı Önər) deyir 

ki, Anar belə bir təşkilatın AYB tərkibində olmasına razılıq vermədi və qeydiyyatından imtina 

etdi...   

Bu, ―Yeni Söz‖ Ədəbi Birliyinin xalqa açıq, rəsmi və geniş xidmət göstərə bilməyəcəyi 

demək idi. AYB sədri yalnız özünə məlum səbəblər üzündən azadlığımız, müstəqilliyimiz üçün 

faydalı olan məsuliyyətli bir işə dəstək vermək istəmədi. Nəticədə Azərbaycanda ilk demokratik 

qurumlardan biri (bəlkə də birincisi) olan ―Yeni Söz‖ Birliyi elə məxfi olaraq qaldı. İnandıqları, 

demokratik ruhlu ziyalı, millət cəfakeşi kimi tanıdıqları Anarın bu gözlənilməz ―vəfasızlığından‖  

pərt olan yeni düşüncəli yaradıcı gənclər kükrəyən enerjiləri ilə birbaşa Azadlıq Meydanına - 

imperiyaya meydan oxumağa getdilər. Onlar Azərbaycana demokratiya gətirəcək ilk fanatlar 

cərgəsinə qatıldılar: hüquqşünas Aydın Kərimov, yazıçı Səfər Alışarlı, tərcüməçi Tehran Vəliyev, 

şair Ağamalı Sadiq Əfəndi, ədəbiyyatşünas Muxtar, şair Lətif... və filologiya elmləri namizədi 

Akif Əli (əgər kiminsə adını unudub çəkmədiksə, üzrlü hesab etsin, amma o gizli təşkilatın üzvləri 

o qədər də çox deyildi).   

 

                                                       *** 
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Sonra ―Ermənistan‖dan qovulmuş yüz minlərlə soydaşımızın Azərbaycana böyük axını 

başlandı.  

Onların ilk pənah apardıqları yer də AYB oldu. Çünki ―Qarabağ problemini‖ şişirdən, 

soydaşlarımızın öz doğma yurdlarından qovulmasına, türk torpaqlarının işğalına rəvac verən, bizə 

qarşı bir çox əməllərin ilhamvericisi məhz Ermənistanın Yazıçılar İttifaqı olmuşdu. Odur ki, 

―ermənistanlı‖ soydaşlarımızın nəzərində anoloji olaraq Azərbaycanın Yazıçılar Birliyi də ən 

mübariz təşkilat olmalı idi.  

Ancaq şöhrəti İttifaq miqyasında yayılmış ―milli təəssübkeş ziyalı‖ obrazı bu məqamda da  

çox ciddi çat verdi. Əgər ―Yeni Söz‖ Ədəbi Birliyinin məsələsində ―etiraz‖ informasiyası qapalı 

çərçivədə qalmışdısa, ―ermənistanlı‖ qaçqınların qapıdan qovulması barədə xəbər dərhal yüz 

minlərlə dərdli adamın müzakirə dairəsinə düşdü. AYB sədri ona ümidlə baxan bu didərgin 

soydaşlarımızı özünəməxsus kobudluq və acıdilliklə qarşılayıb: “Bura сизин цчцн нядир, эедин 

Мяркязи Комитяйя» - demişdi. Və AYB-nin qapılarını yenilikçi gəncliyin nümayəndələri kimi, 

―ermənistanlı‖ qaçqınların üzünə də qapatdı.  

Bu dəfəki hərəkətinin səbəbini isə yalnız o özü bilirdi: qorxudanmı, acizlikdənmi, 

sədaqətdənmi... Ancaq hansı səbəbdən olur-olsun, nəticəsi bir idi: Anar heç də dar macalda 

güvəniləsi ―milli təəsübkeş ziyalı‖ deyilmiş! Artıq onun bu mahiyyəti haqqında cücərən şübhə 

toxumları boy verməkdə idi. Onun illərlə yapılmış ―millət dərdi çəkən, xalqı düşünən cəfakeş 

ziyalı‖ obrazı puça çıxır, əsil Moskvapərəst karyeristin və cəsarətsiz sovet intelligentinin birisi 

olduğu görünürdü.   

Sonradan 20 Yanvar hadisələrindəki mövqesizlik, partbiletini aşkarda atıb – xəlvətdə geri 

götürməsi kimi rüsvayçılıq, Türkiyə konsulluğunun açılmasına dirənişləri, ―cəbhəçilərin‖ 

hakimiyyəti dövründə ölkədən qaçıb getməsi, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışında heç bir 

formada iştirak etməsə də, sonralar üzə çıxıb ―mən də varam‖ deməsi və s. bu kimi hadisələr 

dalbadal bir-birini əvəz etdikcə, daha geniş dairədə ictimaiyyət Anarın əsil simasını görüb onun 

əvvəlki parlaq obrazını yaddaşından siləcək, kitablarını daha oxumayacaq, özünü isə az qala 

unudacaqdı...  

Ancaq bütün bunlar hələ irəlidədir və biz mövzunu qapatmadan söhbətimizə davam edək.  

 

      *** 

 

Akif ƏLİ. Òяминат лазымдыр 
     «Ôàæèÿëè Йàí âàр ýöí ëÿрèí äÿ Áàêûí ûí  ãàí  ÷èëÿí ì èø êö÷ÿëÿрèí ÿ ãûрì ûçû ãÿрÿí ôèëëÿрäÿí  ãàáàã 

ãûрì ûçû ï àрòáèëåòëÿр ñÿï ÿëÿí äè. Ì èí ëÿрëÿ àäàì  ï àрòèéà ñûррàëàрûí äàí  ÷ûõì àã ö÷öí  ÿрèçÿ âåрäè. Áó 
êöòëÿâè åòèì àäñûçëûã ùÿрÿêàòûí ûí   èêè èçàùû âàр. Áèрèí æèñè î äóр êè, í àì ÿрдëèêëÿ öçëÿøÿí  àäàì ëàрûí  

ùàì ûñûí ûí  ñÿáрè, äþçöì ö, èрàäÿñè áèр äåéèë. Êèì è ùèрñèí è-ùèêêÿñèí è òàí êûí  öñòöí ÿ òþêöр, êèì è 
ï àрòáèëåòèí . Áèр ùàëäà êè, æèáèí äÿ ï àрòèéà áèëåòè ýÿçäèрÿí  áèр ì ÿñëÿêäàø î  áèрè ì ÿñëÿêäàøûí  

ï àрòáèëåò ãî éóëàí  êþêñöí ö í èøàí ýàùà ÷åâèрÿ áèëèр, î í äà áó áèëåòè êèì èí  ï àрчàëàì àñûí ûí  í ÿ ôÿрãè? 
Èí äèêè øÿрàèòäÿ ì ÿùç ì ÿí ÿâè ì åéàрëàр èòäèéèí ÿ ýþрÿ, àäàì ëàр áèр âàõòëàр ñåéôäÿ, ñàí äûãäà, 
áî õ÷àäà ñàõëàäûãëàрû, ì öãÿääÿñ áèëèá ãûрàã ýþçëÿрäÿí  ãî рóäóãëàрû áèëåòäÿí  èì òèí à åòì ÿéÿ 
áàøëàì ûøëàр... Càì ààò ùÿр øåéè ýþрöр. Ý þрöр êè, ï àрòèéà ñûрàëàрû  éàëòàã, ñèì àñûç, рöøâÿòõî р, 
ãàáèëèééÿòñèç êàäрëàрëà äî ëóá. Ý þрöр êè, ùÿéàòûí  áöòöí  "ùÿëëåäèæè" í þãòÿëÿрèí è ñàòûí  àëûá  þç 

ÿëëÿрèí äÿ  ñàõëàéàí ,  àäàì ñûçû  éàõûí à  áóрàõì àéàí   ùÿì ÿí  áàæàрûãñûç, ñèì àñûç, éàëòàã âÿçèôÿ 
ñàùèáëÿрè реñï óáëèêàí û  90-æû èëèí   ãàí ëû  éàí âàр ýöí ëÿрèí ÿ  ýÿòèрèá  ÷ûõàрòäûëàр.  

 
           ...Æèáèí äÿ ï àрòèéà áèëåòè ýÿçäèрÿí  í àì ÿрäëÿр ì ÿрäëÿрÿ ãàрøû òåррî рà êå÷äèëÿр. Ì ÿрäëÿр ýöëëÿ, 

ñöрýöí , äàр àüàæû, òöрì ÿ, øàí òàú, áþùòàí , éàëàí ëà öñòÿëÿí äè. Æÿì èééÿòè òÿì èç àäàì ëàрäàí  
òÿì èçëÿäèëÿр. Þëÿí -þëäö, ãûрûëàí -ãûрûëäû, ãà÷àí -ãà÷äû, ñóñàí -ñóñäó  âÿ áåëÿëèêëÿ бюйцк,  эениш  

Þëêÿ “динжлик” атмосферинин сцкунятли гатларына гярг олду...  
      

...Õöñóñÿí , òöрêäèëëè õàëãëàрà âÿ èñëàì à ñèòàéèø åäÿí ëÿрÿ ãàрøû äàùà ÷î õ äþçöì ñöçëöê âàрäûр. Áàêû 

ôàæèÿëÿри çàì àí û áèç öрÿê àüрûñû èëÿ ýþрäöê êè, ùÿòòà "àøàüû êàòåãî рèéàëû" àçÿрáàéæàí ëûëàрûí  
éàрàñûí à ñöрòì ÿéÿ äÿрì àí û áåëÿ Мÿрêÿçäÿí  ýåрè ãàéòàрûрëàр. Ä àùà Мÿрêÿçè ì ÿòáóàò, êöòëÿâè 

èí ôî рì àñèéà  âàñèòÿëÿрè äÿ þç ì àòåрèàëëàрûí à ÿí ÿí ÿâè "ñî âåò õàëãëàрû áèрëèéè", "áåéí ÿëì èëÿë÷èëèê", 
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"ãàрäàøëûã" êèì è ì àñêàëàр ýåéäèрì ÿéè, àëàáÿçÿê øèрì àëàр òàõì àüû ëàçûì  áèëì èрëÿр âÿ äöç äÿ 
åëÿéèрëÿр. Èí äè î í ëàр äàùà ñÿì èì èäèрëÿр.   

     Ä àüëûã Ãàрàáàü ùàäèñÿëÿрèí äÿ èñÿ  ãÿôëÿòÿí  "ÑÑÐÈ-í èí  äàõèëèí äÿ ýèçëè äöøì ÿí ëÿр"  êÿøô î ëóí äó. 
Áó "äöøì ÿí ", ñÿí  äåì ÿ, "àäàì éåéÿí " àçÿрáàéæàí ëûëàр èì èø, éÿí è, ì ÿí ÿì , ñÿí ñÿí , ÿçèç î õóæó, 

ñÿí èí  ãî ùóì óí , ãî í øóí , ì ÿí èì  äî ñòóì , òàí ûøûì äûр... Áó ñàõòà "äöøì ÿí " î áрàçû ï ëàí ëû øÿêèëäÿ 
ýåæÿëè-ýöí äöçëö äöí éà âÿ þëêÿ èæòèì àèééÿòèí èí  ãóëàüûí à éåрèäèëäè, øèøèрäèëäè, ùåéáÿòëè øÿêëÿ ñàëûí äû. 
Áó æöр ì ÿäÿí èééÿòñèçëèê øÿрàèòèí äÿ áèç àçÿрáàéæàí ëûëàр äöí éàéà àäàì  éåéèá-йеì ÿäèéèì èçè ñöáóò 

åëÿì ÿçäÿí  ãàáàã, áèр ì öùöì  ì ÿãàì û à÷ûá ýþñòÿрì ÿëèéèê: áó ýöí  éóõàрûäàí  "äöøì ÿí " î áрàçû 
êèì è òÿгäèì  î ëóí àí  àçÿрáàéæàí ëûëàрû äöí ÿí ÿ ãÿäÿр Éåрåâàí äàí  òÿêæÿ åрì ÿí èëÿрèí  "äöøì ÿí è" 
êèì è ãÿëÿì ÿ âåрèрäèëÿр. Ä åì ÿê, í þêÿрëÿр ì öõòÿëèô î ëñà äà, àüà áèp àüàäûр. Ãàçàí  áèр î æàãäà 

ãàéí àäûëûр. Èí ôî рì àñèéàëàр ùàрàëàрäàí  éàéûëì àñûí à áàõì àéàрàã, áèр éóâàäàí  ùàçûрëàí ûá 
÷ûõàрûëûр. 

    …Í ÿ ãÿäÿр êè, í èýàрàí  ñóàëëàрûí   æàâàáëàрû âåрèëì ÿéèá, í ÿ ãÿäÿр êè, òÿì èí àòëû "ùöãóãè äþâëÿò" 
ì åõàí èçì èí èí  î ëì àì àñû óæáàòûí äàí  ñàáàù áàøûì ûçà í ÿëÿр ýÿëÿ áèëÿæÿéèí è ãàáàãæàäàí  äåéÿ 

áèëì èрèê, þëêÿäÿ éåýàí ÿ ùàêèì  ï àрòèéàí ûí  í öôóçóí ó ýåрè ãàéòàрì àã äà ÷ÿòèí  î ëàæàãäûр. 
Ï àрòèéàí ûí  ùÿãèãè í öôóçó ãàéûòì àéûí æà èñÿ, î í óí  ñèì âî ëó î ëàí  ï àрòèéà áèëåòëÿрèí èí  çî рëà 

ñàùèáëÿрèí ÿ ãàéòàрûëì àñûí ûí  ùå÷ áèр ì ÿí àñû éî õäóр.» 

                                                                                    (май 1990) 

 
*** 

 

 Qəribə idi ki, hələ üzünü görmədən və özünü tanımadan yalnız kitablarını oxumaqla 

hörmət bəslədiyi Anarla hər görüş və yaxından müşahidə anları Akif Əlidə bu adamın nəsə  cod  

bir auraya malik olması təəssüratını yaradırdı. Müasir dəblə geyinib çiynindən qara çanta asan, 

ağıllı ədayla başını aşağı salıb, belini bükərək düşüncələr içində üç qrasioz gözəlin çimişdiyi 

hovuzlu ―Molokan‖ bağının yanından keçib işə və evə gedən yazıçı Anarın uzaqdan cəlbedici, 

hətta maraqlı, bir qədər ―mübhəm ziyalı‖ görkəminin əslində ―suyun lal axanı, adamın yerə 

baxanı‖ zərb-məsəlinə uyğunluğu, beləsinin necə deyərlər, şəxsiyyət kimi  pərəstişə layiq olmadığı 

barədə qənaət Akif Əlidə ilk dəfə 1983-cü ildə formalaşmağa başladı.  

Tələbəlik illərinin ―xoş xaş iyili‖ xatirələri altında ―Molla Nəsrəddin-66‖ kitabının 

müəllifini ―millət dərdi çəkən ziyalı‖ bilib fəxr etdiyi o uzaq sovet dönəmlərində gənc  Akif Əli 

V.Mayakovskinin ―Taxtabiti‖ pyesinin tərcüməsi üzərində işləyirdi. Bolşeviklərə inanıb 

―Agitbriqada‖lara qoşulan və sonra ―bolşeviklərin‖ içərisinə necə dəhşətli qaniçənlərin 

doluşduğunu görüb xəyal qırıqlığına uğrayan, həqiqəti anlayan kimi də dərhla günahını yumaq 

üçün gicgahına güllə sıxan Vladimir Mayakovskinin qeyri-adi dərəcədə istedadla yazdığı bu pyes 

Akif Əliyə güclü təsir etmişdi. O, mütləq əsəri dilimizə çevirməyi qərara almışdı. Ancaq tərcümə 

prosesində bir delikat məsələni dəqiqləşdirməyi özünün ədəbi vicdanı üçün borc bilən Akif Əli 

fürsət tapıb Anardan soruşdu: ―Anar müəllim, mən Vladimir Mayakovskinin ―Taxtabiti‖ pyesini 

tərcümə etmək istəyirəm. Bilirəm ki, hörmətli xalq şairi Rəsul Rzanın da Mayakovskidən çoxlu  

tərcümələri var. Deməzsiniz, o ―Taxtabiti‖ əsərini tərcümə edibmi?‖ 

Rəsul Rzanın Mayakovskidən tərcümələr etdiyini və onun yaradıcılığından kifayət qədər 

bəhrələndiyini hamı bilirdi. Akif Əli təhsil aldığı Rus dili və Ədəbiyyatı institutunda da 

müəllimlərindən bunu eşitmişdi, özü də hardasa oxumuşdu və ona görə də tərcümədən öncə 

məşhur şairin ―Taxtabiti‖ kimi gözəl bir əsəri tərcümə edib-etmədiyini dəqiqləşdirmək istəyirdi. 

O, Rəsul Rzanın artıq gördüyü bir işi nahaqdan təkrar etməmək üçün bunu öyrənmək istəyirdi. 

Dissertasiya yazdığı vaxtlar tez-tez böyük filosof Asif Ata ilə rastlaşdığı M.F.Axundov adına 

Kitabxananın kataloqlarında ―Taxtabiti‖nin tərcüməsini axtarıb tapa bilməmişdi. Amma hər 

ehtimala qarşı arxayınlıq üçün Anara da müraciət etdi ki, sonradan anlaşılmazlıq olmasın. 

Haqqında danışdığımız epizodik rastlaşmaların birində ehtiramla soruşdu: ―Anar müəllim, sevimli 

xalq şairimiz Rəsul Rza Mayakovskinin ―Taxtabiti‖ pyesini Azərbaycan dilinə tərcümə edibmi?‖ 

Anarın cavabı isə öz qəribəliyi ilə gözlənilməz oldu. Hətta o dərəcədə qəribə və gözlənilməz oldu 

ki, aradan uzun illər keçsə də yaddan çıxmır. Anar belə dedi: ―Bilmirəm, bəlkə də tərcümə edib...‖  

Həqiqətən qəribəydi deyilmi?  
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Həmişə əsərlərini diqqətlə oxuduğu və dövrün cansıxıcı rusbabı saldafon ideologiyası 

mühitində azacıq bir milli nəfəslik kimi dəyərləndirdiyi yazıçını Akif Əli öz təsəvvüründə həm də 

bütöv şəxsiyyət kimi yaratmışdı. Amma atası ilə bağlı suala belə laqeyd cavabı heç gözləmirdi. 

Necə yəni ―Bəlkə də edib...‖? Bütün aləm bilir ki, valideynləri üçün yanıqlı və sızıltılı göz yaşları 

içərisində yazılmış ən sentimental ithafın müəllifi Anar Rəsul oğludur. O, Rəsul Rzanın həyat və 

yaradıcılığına dair hər xırda detalı, ən kiçik nüansı belə tam təfərrüatı ilə bildiyi, hamı kimi öz 

atası ilə nəfəs aldığı və düz də elədiyi halda, necə ola bilərdi ki, belə məşhur və iri həcmli pyesə 

atasının müraciət edib-etmədiyini bilməsin? İnanmaq olmur! Və Akif Əli də Anara olan bütün 

hörmətinə baxmayaraq, inanmadı. Onun qeyri-müəyyən biganə cavabının səbəbi  üzərində çox 

düşündü. Anardan fərli bir cavab almadığı üçün öz işini davam etdirdi. ―Taxtabiti‖ pyesinin 

tərcüməsini başa vurub onu Şəki Teatrının bədii rəhbəri və baş rejissoru, dostu Hüseynağa 

Atakişiyevə təqdim edəndə də, bu tərcümə əsasında Azərbaycan Radiosunun Ədəbi-dram 

verilişləri baş redaksiyasında tamaşa hazırlanıb  efirə veriləndə də və günü elə bu gün də Akif Əli 

bu barədə düşünür: axı o necə cavab idi?! ―Bəlkə də edib...‖ nə deməkdir?  

Anarın bu cavabı, əlbəttə, biganəlikdən doğmurdu, o atasını sevirdi və onunla bağlı hər 

sözə həssasdır, diqqətlidir. Deməli bu qeyri-müəyyən cavab nəsə başqa məqsəd güdürdü. Nə?  

Çox götür-qoydan sonra belə qərara gəldi ki, bu cavab qısqanclıqdan doğub. Görünür Anar 

qarşısındakı cavan yaradıcının ―Rəsul Rza temasına‖ müdaxilə etmək niyyətindən xoşlanmamışdı. 

Ancaq salam-sağolları olduğundan qəzəbini açıq büruzə vermək istəməmiş, elə-belə laqeyd bir 

tonla gənci ―monopoliyaya‖ müdaxilədən çəkindirmək istəmişdi. Bir halda ki Rəsul Rza həqiqətən 

çox məşhur olan bu pyesi tərcümə etməyib, ya edə bilməyib, ya unudub, ya hər nə isə, onda qoy 

məsələ konkretləşmədən elə qeyri-müəyyən qalsın və yaddaşlara ―yox‖ informasiyası yazılmasın. 

Gənc  ―konkurent‖ isə elə güman etsin ki, bəlkə də Rəsul Rza əsəri tərcümə edib və ―papanın 

mövzusundan‖ əl çəksin...   

Bu düşüncə axarına alternativ variantda təmiz adam niyə atasının adı olan yerdə belə pinti 

cavab versin ki?! Hər halda Anar özü bunu başqa cür izah edə bilər, öz təfsirində yoza bilər. Bu 

onun öz işidir. Güman ki, belə xırda, bəlkə də Anarın nəzərində ―əhəmiyyətsiz‖ epizodlar çox 

adamla olub, amma o nəzərə almayıb ki, məhz həmin xırda-xırda ―qeq‖lərdən hər bir adamın 

qəlbində iri bir Anar obrazı yaranır... Biz artıq uzun illərin müşahidələri nəticəsində onun daxili 

konstitusiyasına, təfəkkür tərzinə və düşüncə mexanizminə kifayət qədər bələd olduğumuzdan ona 

da qəti əminik ki, bütün hallarda Anarın bu sayaq qınaqlara verəcəyi cavablar özündən müştəbeh 

bir adamın hikkəli bəraət cəhdlərindən başqa bir şey olmayacaqdır...  

Qoy nə deyir desin!   

  

*** 

  ...Mayakovski əhvalatından xeyli keçmişdi. Akif Əli istedaddan məhrum olmayan bir 

jurnalist, yazıçı-publisist, satirik, ssenarist, filoloq alim kimi ilk uğurlu addımlarını atır, yaradıcı 

ziyalı kimi kifayət qədər tanınırdı. Kitabları, məqalələri, satirik yazıları, radio, televiziya verilişləri 

mədəni ictimaiyyətin diqqətini cəlb edirdi, yazıları oxucu marağına səbəb olurdu.  

Bir dəfə şair Nəriman Həsənzadə ona dedi: ―-Atamın goru haqqı, sən lap Mirzə Cəlil kimi 

yazmısan o ―Cibsiz xalat‖ı... Ayə nə qədər güldüm! Necə ustalıqla vermisən... Halal olsun!‖ 

 

*** 

 

Akif ƏLİ. Ağ xalat (Məzhəkə) 
Bu ağ xalatı geyən yox idi. 

Tərtəmiz, ağappaq, nişastalı-ütülü haldaca xəstəxana anbarından asılıb qalmışdı.  

Yırtığı-yamağı da yox idi ki, deyəsən ayıbdır deyə geymirlər. 

Bu xalatı təsərrüfat müdiri  xəstəxanaya təzə işə girən cavanlı-qocalı çox həkimə təklif eləmişdi. 

Yaxın duran yox idi. Nə təcrübəli, nə təcrübəsiz bir həkim ona sahib olmaq istəmirdi. Özləri evdən 

başqasını tikib gətirirdilər, amma bu hazır mala yiyə durmurdular.  
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Allahu-Əkbər! 

Təkcə bağbanın o xalatda gözü vardı. Çünki o da bu fani dünyada bir dəfə ağ xalat geyib 

həkimlərə qoşulmaq istəyirdi. 

Təsərrüfat müdiri bir dəfə xalatı bir yaşlı həkimə göstərdi. Həkim alıb o üz-bu üzünə baxdı və 

başını bulayıb geri qaytardı.  

Bir ortayaşlı həkim isə bir az fikirləşəndən sonra xalatı geyinib səhər-səhər palataları gəzdi və 
sonra da xəstəxanada bir dövrə vurub gətirdi dinməz-söyləməz asdı yerinə.  

Səhərisi özünə evdən başqa xalat gətirdi.  

Bir gün institutu təzə qurtarıb gəlmiş bir gənc həkim tapıldı ki, bu xalatı alıb dinməzcə geydi, 

getdi işinin dalınca. Təsərrüfat müdiri rahatca nəfəs aldı ki, şükr, bu da belə getdi. Bağbana da dedi 

ki, odur, axırıncısı qalmışdı, onu da verdim getdi. Bağban bikeflədi ki, bəs mənim təmiz ağ xalat 

geymək arzum, filan-beşməkan... Təsərrüfat müdiri qayıtdı cavabında düşdü bunun üstünə ki, a kişi, 

sən ağ xalatı neynirsən? Sən hara, təmiz xalat hara? Köhnə plaşdan-zaddan tap keçirt əyninə. Ağ 

xalat həkimlərçündür. Həkimin nişanəsidir, adıdır, şanıdır, şərəfidir ağ xalat...  

Sən iki dəqiqənin içində onu ləkələyərsən, bihörmət eləyərsən... 

Amma üç gündən sonra, cəmi üçcə gündən sonra gənc həkim də gətirib dinməz-söyləməz xalatı 

təhvil verdi təsərrüfat müdirinə və gülümsəyə-gülümsəyə çəkilib getdi.  

Əşşədün-Allah! 

-A kişi, gəl, gəl apar geyin bu xalatı, heç kim istəmir. Deyəsən sənin gözün arxasınca qalıb deyə 

baxtı açılmır. Apar istəyirsən ləkələ, istəyirsən çirkləndir, istəyirsən lap... 

Bağban sevinə-sevinə təptəzə, ağappaq, nişastalı-ütülü xalatı əyninə keçirib yaxasını bərk-bərk 

düymələdi və birdən-birə mənsəbə çatmış görməmiş adamlar kimi vüqarlı görkəm alıb şəst ilə 

bağçada atıb gəldiyi qara şlanqa tərəf addımladı. Kişi həyəcandan əllərini də qoymağa yer tapmırdı. 
Çünki xalatın cibi yox idi.  

Cibsiz idi bu xalat, ay səni yaradana qurban olum... 

Bu da belə!  

(1985) 

 

*** 

 

Yeri gəlmişkən, sonralar bu ―cibsiz ağ xalat‖ motivi üzrə Akif Əli ssenari yazdı və 

kinostudiyanın direktoru, naturaca çox xeyirxah insan olan Ziyafət Abbasovun xeyir-duası ilə 

kinorejissor Vaqif Mustafayev bu ssenari əsasında ―Mozalan‖ satirik kinojurnalının klassik 

nümunələrindən birinə çevriləcək həkimin xalatının cibləri mövzusunda çox mənalı bir süjet 

çəkdi...  

Ümumiyyətlə, yaşıdları arasında kifayət qədər məhsuldar ədəbi-bədii yaradıcılıqla məşğul 

olan Akif Əli 1987-ci ildə növbəti sanballı tərcümə işini ortaya qoydu. Dahi rus yazıçı-publisisti, 

filosofu, inqilabçı-demokratı, çar Rusiyasının çürük mahiyyətini güclü bədii-fəlsəfi-publisistik 

qələminin qüdrəti ilə ifşa edən A.Hertsenin ―Olmuşlar, düşüncələr‖ kitabını ilk dəfə Azərbaycan 

dilinə  tərcümə etdi. Həqiqətən çox böyük əziyyətlər, yaradıcılıq axtarışları, sözün əsil  mənasında 

yuxusuz gecələr hesabına başa gələn bu qalın tərcümə kitabı ―Gənclik‖ nəşriyyatında ―Dünya uşaq 

ədəbiyyatı kitabxanası‖ seriyasının 30-cu cildində, xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun tərcümə etdiyi   

V.Çernışevskinin məşhur ―Nə etməli?‖ romanı ilə bir topluda qoşa nəşr edildi.  

Azərbaycanda Hertsenin bu əsəri ilk dəfə idi tərcümə olunurdu (yeri gəlmişkən, sonralar 

başqa bir böyük rus ədibi, bu dəfə sovet imperiyasının iç üzünü açıb ifşa edən Aleksandr 

Soljenitsının əsərini də ilk dəfə ―Xəzər‖ jurnalı üçün Akif Əli dilimizə tərcümə edəcəkdi). Açığı, 

Az.TV-də Baş redaktor vəzifəsində çalışan Akif Əlidən A.Hertsenin romanını tərcümə etməyi şair 

Çingiz Əlioğlu xahiş etmişdi: ―Çox ağır əsərdir, bəy (bu ―bəy‖ kəlməsi hələ çox sonralar, 1990-cı 

illərdə demokratiya dalğasında dəbə minsə də, Çingiz Əlioğlu sovetin ən gur vaxtılarından bu 

müraciət formasını işlədirdi), neçə yazıçıya təklif etmişik, orijinalı vərəqlədikdən, əsərlə tanış 

olduqdan sonra tərcümədən boyun qaçırıb ki mənlik deyil... Amma kitab nəşriyyatın planındadı... 

Bəlkə razı olasan?...‖  

Akif Əli A.Hertsenin bu məşhur əsərilə də hələ institut illərindən tanış idi və onun dilinin 

mürəkkəb ifadələrlə, ibarəli priyomlarla zəngin olduğunu, bütün əsər boyu dərin fəlsəfi-publisistik 

təhkiyyənin hökm sürdüyünü bilirdi. Gözəl insan və gözəl pedaqoq Məmməd Qocayevin 
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valehedici mühazirələrində bu orijinal üslublu əsərin ədəbi məziyyətləri haqqında çox maraqlı  

mühazirələr dinləmişdi. Odur ki, əziz dostu Çingiz Əlioğlunun təklifinə etiraz etmədi və özünün 

televiziyada işlərinin çox olmasına baxmayaraq, tərcüməni öhdəsinə götürdü, işlədi, yüksək 

səviyyədə başa çatdırıb nəşriyyata təhvil verdi. Bu sanballı əsər gənc nəslin dünyagörüşünün 

inkişaf etdirilməsi, təsəvvür və təxəyyülünün genişlənməsi, xüsusən filoloqlar, tarixçi alimlər üçün 

19-cu əsr çar Rusiyasının ictimai-siyasi mühitini öyrənmək baxımından, həm də mədhiyyələr 

üstündə yox, ciddi bir inqilabçı-demokratın kəskin tənqidi fikirləri prizmasından öyrənmək üçün 

çox qiymətli mənbədir.  

 

Akif Əli adətən öz kitablarını dosta-tanışa hədiyyə edir. Bu da ailə tərbiyəsindən irəli gələn 

bir vərdişdir. İlk dəfə 10 yaşı tamam olanda Lənkəran rayon  prokurorluğunda müstəntiq işləyən 

atası Əli Məhərrəmov ona Bakıdan nəfis tərtibatla EA-nın nəşri olan 5-cildlik ―Azərbaycan 

nağılları‖ kitabını  hədiyyə gətirmişdi. Və üstündə də nəzmlə öz diləyini yazmışdı: ―Əziz oğlum, 

10 yaşının tamamında sənin üçün kitabdan yaxşı hədiyyə tapa bilmədim, çünki mən səni həmişə 

məğrur, başı uca görmək istəyirəm, həyatda ucalıq, üstünlük üçünsə ən yaxşı yol - kitabdır,  çünki 

kitabda bilik də, məna da boldur; xahiş edirəm bu hədiyyəmi qəbul edəsən.‖ Bəli, o  vaxtdan Akif 

Əli kitabı həyatda ən dəyərli hədiyyə sayırdı. 

 

O, Hertsenin ―Olmuşlar, düşüncələr‖ kitabından bir nüsxə götürüb böyük fəxrlə, fərəhlə, 

həyəcanla sıralarına yenicə qəbul olunduğu AYB-yə getdi. Yəqin ki Birliyə yeni qəbul olunan 

bütün gənc yazıçılar kimi, o da güman etmişdi ki, burada Azərbaycan ədəbiyyatına xidmət 

edənlərin hamısını səbrsizliklə gözləyir, həyəcanla qəbul edir, fərəhlə yola salırlar...   

Dediyimiz kimi, Vaqif İbrahimoğlu, Ramiz Həsənoğlu və başqa ümumi dostların 

sayəsində Anarla normal münasibətləri vardı.  

AYB-də qəbul komissiyasının məsul katibi işləyən mərd insan, dəyərli ziyalı, gözəl yazıçı-

publisist Elmira xanım Axundovanın əlinin səliqəsi, niyyətinin xoş məramı ilə üzvlüyə qəbul 

olunduğu AYB-də üçüncü mərtəbəyə qalxıb sədrin kabinetinə tərəf getdi. Dəhlizdə kimsə yox idi. 

Tam sakitlik idi. O, astaca qapını döyüb içəri girəndə ―metr‖ heç qımıldanmadı da. Fikri eyni 

vaxtda həm dağda - həm aranda olan adamlar kimi dümdüz baxsa da, sanki heç nə görmürdü.  

AYB sədrinin qəbula gələnləri belə saymazyana (daha doğrusu etinasızlıqla, dərinə varsaq 

– mədəniyyətsizcəsinə) qarşılaması çoxlarını, yumşaq desək, heyrətə gətirmişdi. Uzun illər sonra, 

2004-2005-ci illərdəki ―Anar-Akif Əli debatlarında‖ Akif Əli-yə telefon açaraq onu 

dəstəklədiklərini bildirən yaradıcı adamlardan neçəsi ―metrin‖ məhz bu saymazyanalıq  

xüsusiyyətini vurğulamışdı. Hətta bir neçə kitabın müəllifi, tanınmış ziyalı, elmlər doktoru, 

professor Abbas Axundbəyli bu mövzuda xüsusi məqalə də yazmışdı. Professor həmin məqalənin 

dərc olunduğu qəzeti oxumaq üçün Akif Əliyə göndərdi...  

 

Bəli, 1989-da AYB sədrinin kabinetində ötəri salam-kəlamdan sonra Akif Əli yeni kitabını  

sədrin stolunun üstünə qoyub etika naminə ―imkan taparsa vərəqləməyi‖ xahiş etdi. Ancaq Anar 

kitaba baxıb dərhal imkan tapdı və elə oradaca vərəqləməyə başladı. Hətta belə hallar üçün 

nəzərdə tutulan bir-iki ümumi xoş söz də dedi. Sonra dost münasibətini göstərmək üçün kitaba 

resenziyanı kimin yazacağı ilə maraqlandı. Amma Akif Əli bu qəfil soruya hazır olmadığından 

cavab verə bilmədi. Duruxdu. Çünki o bu barədə heç düşünməmişdi. Sadəlövhcəsinə onu 

düşünmüşdü ki, bəlkə heç resenziya yazılmalı iş alınmayıb?! Bəlkə əksinə, kimsə tənqid edəcək 

tərcüməni? Əvvəlcə oxuyub tanış olmaq lazımdır... və s. Gənc yazıçının duruxduğunu görən 

təcrübəli yazıçı xeyirxahlıq missiyasını sonadək davam etdirdi: ―Əgər hələ yoxdursa, özün kimi 

istəyirsən de, mən tapşırım yazsın.‖ Akif Əli avtomatik olaraq belə lütfkarlığa görə təşəkkür edib 

bir az da düşündü,  fikirləşdi və istedadlı ədəbiyyatşünasları bir-bir göz önünə gətirdi. Təbii ki, bu 

çözələmə bir-neçə saniyənin içində baş verirdi. Nəhayət, o, ad çəkdi: ―Vilayət Quliyev‖.  Akif Əli 

Vilayət Quliyevi çoxdan və çox yaxşı tanıyırdı, yəni hələ Vilayətin aspirant vaxtlarından onunla 
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dostluq edirdi, radionun şöbə müdiri kimi əlində olan imkan daxilində bu istedadlı ədəbiyyatşünas 

dostuna mütəmadi kömək göstərirdi (qeyd: otuz illik tarixə malik bu ―konfidensial sirrin‖ 

üstündən artıq vaxt qadağası keçdiyi üçün yəqin ki açıqlamadan Vilayət Quliyev də inciməz).   

Akif Əli Vilayətin adını çəkəndə bu dəfə, nədənsə Anar fikrə getdi. Sonra qəti şəkildə 

dedi:  yox, Vilayətdən başqa kimi istəyirsən de, tapşırım yazsın... Ona yox!  

Akif Əli məqamın özəlliyini Anarın mimikasından və danışıq tonundan anladı (tele-radio 

işçiləri belə nüanslarda həssas olur), öz ―səhvini‖ dərhal başa düşdü.  

―Səhvi‖ nədə idi? Söhbət o dövrlərdən gedir ki, o zamanlar istedadlı gəncliyi və sürətlə 

inkişaf edən yazıçı Elçin Əfəndiyevi sevməyənlər gənc tənqidçi-ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri 

namizədi Vilayət Quliyevi də sevmirdilər. Hətta qeybət söhbətlərində ona ―Elçinin şəxsi 

tənqidçisi‖ ayaması taxıb istehza edirdilər... Ancaq obyektivliyinə şübhə etmədiyi Anarın da 

gəncliyi və Elçini sevmədiyini Akif Əli bu məqamadək bilmirdi, heç təsəvvürünə də gətirmirdi və 

kim desəydi inanmazdı, - çünki Anarın obrazı hələ cəmiyyətdə ―super-ziyalı‖ kimi dövriyyədə idi.   

Anarın başqa ad təklifinə bu dəfə Akif Əli susdu, heç nə demədi, heç bir başqa ad çəkmədi. 

Çünki Akif Əli xaraktercə sabit və stabil adam idi. Dostluğa da, əqidəsinə də sədaqətli idi. Heç 

vaxt öz şəxsi mənafeyinə görə kimisə güdaza verməzdi. Heç vaxt təmənna güdüb ədaləti 

pozmazdı...  

Odur ki, qalxıb AYB sədri ilə sağollaşdı və otaqdan çıxdı.  

Həmin hadisədən sonra o bir də nə Anarın otağına getdi, nə ona söz dedi, nə kitab 

bağışladı, nə onun kitabını alıb oxudu, nə də görüşmək arzusunda oldu... Ümumiyyətlə, bir daha 

AYB-nin həndəvərinə yaxın getmədi...  

Çünki o, dənizin suyunun şor olduğunu bilmək üçün onu vedrə-vedrə içənlərdən deyildi.  

 

*** 

 

―Bu insan niyə belədir?  

Axı istedadlı adamı görməmək, görüb etiraf etməmək olmaz.  

Sadəcə olmaz.  

Əgər o həqiqətən istedadlıdırsa, demək istedadı ilə bu xalqın inkişafına xidmət edir.  

Onun istedadından bu xalqa fayda gəlirsə və əgər sən də bu xalqı sevirsənsə, onda necə ola 

bilər ki onun istedadlı nümayəndəsini sevməyəsən?!  

Axı heç bir olay xalqa xidmət edən fitrən istedadlı adamı rədd etməyə səbəb ola bilməz.  

Yox əgər sənin hikkən istedadlı adama paxıllıqdan irəli gəlirsə, demək sən artıq ―super‖ 

deyilsən...‖ 

                                                                      *** 

Kiminsə yaşam və düşüncə tərzini, kiminsə daxili məntiqini, fəaliyyətini anlamaq və 

inanmaq istəyirsənsə, onun keçdiyi həyat yoluna bələd olman gərəkdir. Amma təəssüf ki hər kəsin 

ömür yolunu öyrənməyə adamlarda vaxt,  həvəs, hövsələ, maraq olmur...  

  

                                                          *** 

   

Əli Məhərrəmov tanınmış hüquqşünas idi. II Dünya Müharibəsində Polşada yaralanıb  

qayıtdıqdan sonra hüquq təhsili alıb, uzun illər respublikanın prokurorluq və məhkəmə 

orqanlarında işləmişdi. Prokuror, mühüm işlər müstəntiqi, Ali Məhkəmənin üzvü kimi məsul 

vəzifələrdə çalışaraq ağır cinayətlərin açılmasında, respublikada kriminogen durumun 

sağlamlaşdırılmasında, qanunçuluğun təmin edilməsində öz xidmətlərini göstərmişdi. 

Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında böyük hörmətə, nüfuza malik 

idi. Əli Məhərrəmov 1977-ci ildə 54 yaşında qəflətən vəfat etdi. Dedilər ürəyindəndi...Təəssüf ki, 

o vaxt bu sirri nə açan, nə araşdıran oldu. Rəhmətliyin uşaqlarının yaşı az, böyüklərinin isə hüznü 

çox idi... Aradan uzun illər keçsə də, hüquqşünas Əli Məhərrəmovun xatirəsi sistem  işçiləri 
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arasında yenə də hörmətlə yad edilir. Əli Məhərrəmovun ölkə qarşısında xüsusi xidmətlərindən 

biri də vətən üçün layiqli övladlar yetirməsi olub. Və fizik, rəssam, filoloq, pedaqoq olan bu 

övladlar həyatda həmişə vətənin şərəfini atalarının şərəfi kimi uca tutublar...    

1952-ci il fevralın 22-də Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan füsunkar Şuşada prokuror 

Əli Məhərrəmovun kiçik oğlu dünyaya gəldi. Bakıdakı 16 nömrəli orta məktəbi bitirəndə Akif 

Əliyə təklif olundu ki, atasının yolu ilə getsin, sənədlərini Dövlət Universitetinin hüquq  

fakultəsinə versin. İnstituta qəbul olunmaq üçün yəqin ki problemi olmayacaqdı, həm özü 

məktəbdə on il yalnız əla qiymətlərlə oxumuşdu, həm də atası hüquqşünas idi hər halda (bu zaman  

Əli Məhərrəmov Respublika Prokurorluğunda çalışırdı)... Akif Əli məktəbin sonuncu sinfində 

oxuyanda bu təklifi çox götür-qoy etdi, çox fikirləşdi, düşünüb-daşındı və nəhayət, öz qəti 

seçimini etdi: o, hüquqa getməyəcəkdir!     

Orta məktəbi öz gücünə inamla bitirmiş qürurlu bir gəncin beynində dolaşan  mürəkkəb 

fikirlər qoynunda o, baş götürüb əks istiqamətə getdi, - ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət sahəsinə.  

Fikirləşd ki, əgər burada nəsə qazansa, bu – onun öz qazancı olacaq və heç kim deməyəcək ki: 

―Atasına görədir!..‖ Əksinə, uğurlar qazana bilsə, atası da onunla fəxr edəcək, sevinəcək. Yox, 

əgər uğursuzluğa düçar olsa, onda yenə bu – yalnız onun öz şəxsi uğursuzluğu olacaq və heç kim 

atanı günahlandırmayacaq, atanın adı hallanmayacaq, nüfuzuna xətər toxunmayacaq, şöhrəti 

istismar olunmayacaq və çevrədə oğulla birgə onun da nahaqdan məzəmmətlənməsinə bəhanə 

olmayacaq. Oğul rahatca öz ―cəzasını‖ çəkəcəkdi... Bu mülahizələrlə gənc Akif Əli Azərbaycanda 

tarixən ən çox dəbdə olan ―hüquqa‖ yox, ən çox dərddə olan ―filologiyaya‖  üz tutdu.  

Doğru idimi, səhv idimi seçimi, o – artıq bu yolda idi. 

   

...1977-də qəflətən ömrü nakam qırılmış və oğlunun keçdiyi uzun əzablı yollarda onu 

müşaiyət edə bilməmiş atası Əli Məhərrəmovun yaşına çatan Akif Əli (―Məni niyə tərk etdin, 

Ata?!‖) bu gün artıq filologiya elmləri namizədidir, ali məktəbdə kulturologiyadan (Dünya 

mədəniyyətnin nəzəriyyəsi və tarixi kursundan, Azərbaycan mədəniyyətinin tarixindən)  

mühazirələr oxuyub, cəmiyyətimizin müxtəlif sahələrində çalışan çoxlu sayda tələbələri var, 

kinoda, radioda, televiziyada, qəzetdə kifayət qədər zəngin yaradıcılıq yolu keçib. On kitabın, üç 

yüzdən artıq elmi, bədii-publisistik məqalənin, çoxlu sayda miniatür hekayə, kino-tele-radio 

ssenari və tərcümə əsərlərinin müəllifidir. Elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə ―Dosent‖ adına, ədəbi 

yaradıcılığına görə ―Qızıl qələm‖ mükafatına, dövlətə səmərəli xidmətinə görə ―Dövlət 

qulluğunun baş müşaviri‖ dərəcəsinə layiq görülüb. Və bütün bunları o öz zəhmətilə qazanıb!  

Ən əsası – bütün ömrü boyu atasının adına xələl gətirəcək heç bir əmələ səbəb olmadan, 

onun şərəfini qoruyub saxlayaraq, adının el-oba içində mənfi hallanmasına rəvac vermədən, 

müqəddəs ruhu qarşısında mənəvi borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışaraq namusla, vicdanla, 

halal zəhmətilə yaşayıb!  

Belə ləyaqətlə yaşanan ömürə görə hər bir İnsan fəxr edib, qürur duya bilər! 

 

*** 

 

...Milleniumun birinci ili idi. Bakıda şair Nazım Hikmətə pərəstiş edənlər çoxdan 

səbrsizliklə gözlədikləri vaxtın çatdığını düşünürdülər. Günlərin bir günü onlar AYB-də bir 

toplantı keçirib  çıxışlar yapdılar, Nazim Hikmətə şanlı yubiley düzənləmək istədiklərini 

açıqladılar... 

Amma və lakin...  

Bəli, AYB-dəki toplantıda çıxış edənlər yəqin düşünmüşdülər: bir halda ki bu işə AYB 

sədri özü qol qoyur, demək Nazım Hikmətin 100 illik yubileyi mütləq dövlət səviyyəsində 

keçiriləcək və mütləq hökumət komissiyası yaradılacaq və mütləq Respublika Sarayında təntənəli 

yığıncaq olacaq və o yığıncaqda mütləq AYB sədri özü geniş məruzə ilə çıxış edəcək və bu arada 

mütləq şairin cildləri basılacaq, haqqında filmlər çəkiləcək, məqalələr yazılacaq, radio-
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televizionda sızıltılı xatirələr çözələnəcək, şairin şərəfinə bölgələrdə toplantılar keçiriləcək, 

müsamirələr düzənlənəcək, bol yemək-içmək olacaq... Mütləq bütün bunlar olacaq, ona görə ki, 

bütün bunların olmasını AYB sədri şəxsən özü istəmişdir... O istəmişsə, demək hər şey əlli il 

qabaqkı kimi olacaqdı...  

Sanki təbi coşanların bayırda artıq 2001-ci ilin getdiyindən xəbrləri yox idi. 

 

Böyük ruh yüksəkliyi şəraitində keçən toplantıdan sonra köhnə hava ilə nəfəs alan AYB 

rəhbərliyi isti-isti bir məktub yazıb hökumətə göndərdi. Elə bir məktub ki, dahi Zəki Müren 

demişkən, ―bir dilək çeşməsi, dilək çeşməsi‖!...  

Amma deyir, sən yazdığını yaz, gör Yaradan nə yazır...  

Görəlim, xanım hey! 

 

*** 

 

AYB-nin Nazim Hikmətə yubiley keçirmək istəməsi barədə xəbəri oxuyanda AYB-nin bir  

üzvü olaraq Akif Əlinin yadına on il əvvəl İstanbulda milliyyətçi türk arxadaşlarla etdiyi söhbətlər 

düşdü. Və oradan gətirdiyi bəzi materialları xatırladı.  

Bütün gələcək polemikaların başlanğıcını qoyan və sonucda Akif Əlinin AYB (Elnur 

Astanbəylinin açmasında: ―Anarın Yazıçılar Birliyi‖) üzvlüyündən çıxarılması ilə nəticələnəcək 

həmin mövzuya dair ilk məqalə sürətlə yarandı, yazıldı və dərhal çap olundu (―Yeni Azərbaycan‖ 

qəzeti, 2 may 2001-ci il):  “Назим Щикмят: олдуьу кими”. 
 

“...Мятбуатда хябяр верилмишдир ки, Азярбайжан Йазычылар Бирлийиндя Тцркийяли шаир 
Назим Щикмятин 100 иллик йубилейини гейд етмяк цчцн хцсуси комиссийа йарадылыб. 
Комиссийанын илк ижласында юлкямизин  танынмыш йазычы, шаир вя публисистляр чыхыш едяряк Назим 
Щикмятля баьлы фикир вя дцшцнжялярини сюйлямиш, онун “Азярбайжанла олан ялагясинин дцнйайа 
таныдылмасынын важиблийини”, “адынын ябядиляшдирилмяси щаггында Республика Назирляр Кабинети 
гаршысында мясяля галдырмаьын вахты чатдыьыны”, “шаири эениш халг кцтлясиня танытмаьын” 
зярурилийини гейд етмишляр. Ядибляр Назим Щикмятин сечилмиш ясярляринин няшри, онун щаггында 
хатирялярин топланыб чап едилмяси, театрларда тамашаларынын щазырланмасы, елми сессийа вя 
сярэилярин кечирилмяси, фото-албом вя хцсуси гязет нюмряляринин бурахылмасы, тящсил 
ожагларында Назим Щикмят эцнляринин кечирилмяси вя башга тяклифлярля дя чыхыш етмишляр. 
Нящайят, “ужгар районларымызда Назим Щикмятин йубилей шянликляринин кечирилмяси” иля 
йанашы, Истанбулдакы “Эцлщаня паркында абидясинин ужалдылмасы” да эцндялийя эятирилиб. 

Бир гядяр сонра мятбуатда йайылан башга бир мялуматда ися хябяр верилирди ки, бу 
эцнлярдя Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин вя АЙБ йубилей комиссийасынын сядри йухары дювлят 
вя щюкумят инстансийаларына мяктуб эюндяряряк, Назим Щикмятин 100 иллик йубилейинин 
Азярбайжанда дювлят сявиййясиндя гейд олунмасыны вя бунунла ялагядар бир сыра тяшкилати 
тядбирлярин эюрцлмясини хащиш едиб.” 

 
Belə bir ümumi girişdən sonra Akif Əli çox böyük iradə və cəsarət göstərərək, gələcəkdə 

böyük-böyük qalmaqallara səbəb olacaq və üzərinə dalğa-dalğa hücumlara rəvac verəcək (necə ki, 

indi bir erməni dığasına öz yerini göstərməyə məcbur olmuş zabitimizi müdafiə edən qeyrətli 

həmvətənlərin də üzərinə yer-yerdən hücuma keçirlər! Yəni bir vaxtlar Qafqaz dağlarını aşa 

bilməyən ―demokratiya‖ küləyi indi o dərəcədə şiddətlənib ki, daha cəmiyyət arasında millətin 

düşmənlərinə də açıq-açığına qahmar çıxan ―qrantoyed‖ kosmopolitlər cövlan edə bilir) riskli bir 

addım atdı. Öz həqiqətinə tam əminliklə inanan müəllif son yüz ildə Azərbaycanda ilk dəfə 

―əfsanəvi‖ Nazim Hikmət mifi haqqında həqiqətləri açıqladı, ifşaedici məqalələr silsiləsinin 

başlanğıcını qoydu. Bu vaxtadək Nazim Hikmət Azərbaycan xalqına tam bir qəhrəman, böyük 

türk oğlu, azadlıq aşiqi kimi tanıdılmışdı.  
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Akif Əli isə yazdı:   
“...Eтираф етмяк лазымдыр ки, няинки Азярбайжанда, еля Тцркийянин юзцндя дя Назим 

Щикмятя мцнасибят щеч дя бирмяналы дейил вя щятта кифайят гядяр мцбащисяли мягамлар 
мювжуддур.  

Тцрк Дцнйасы Арашдырмалары Вагфы -нын няшри олан “Тарих дярэиси”-нин 109 сайлы, 1996-жы 
ил Йанвар  нюмрясиндян азяри тцркжясиня чевиряряк щюрмятли охужулара тягдим етдийим 
Тцркийяли арашдырыжы Казым Эцлтяпянин “Назим Щикмят Борзески шарлатанлыьы вя 
дцшцндцрдцкляри” адлы мягаляси дя щямин сюзцэедян  алтернатив мювгенин нцмайиши 
бахымындан сяжиййявидир. 

Мялум олдуьу кими, сон илляр... яски Совет идеолоэийасына мяхсус бир чох стереотипляр 
щягигят мювгейиндян йенидян дяйярляндирилмишдир. Чаьдаш демократик мятбуатын вердийи 
имканлардан йарарланмагла  ижтимаи-сийаси-елми-мядяни сащялярдя  илляр узуну йашадылан сцни 
мифляр даьыдылмыш, фикир мцхтялифлийи, ряй плцрализми принсипляри ясасында апарылан мцзакирялярдя 
ясил щягигят цзя чыхмышдыр...  

Дейилянлярин контекстиндя, “Пападан артыг католик эюркяминя дцшмямяк” цчцн 
(Щeydər  Ялийев) Тцркийядя няшр олунмуш щямин  мягалянин də щюрмятли охужуларын диггятиня 
сябяб олажаьыны  эцман  едирям.” 

 
 Akif Əli “Нazim Щikmяt  Бorzeski şarlatanlığı vя düşündürdüklяri” məqaləsini azəri 

türkcəsinə çevirərək oxuculara təqdim etdi. Həmin məqalədə Тцрк миллятиnin инсанлыг тарихинин 
таныдыьы ян гядим миллятлярдян бири olduğu, mиллятимизin кечмишдя бюйцк вя узунюмцрлц 

императорлуглар вя цстцн мядяниййятляр гурduğu, исламла шяряфляндикдян сонра bu 
императорлугларın вя мядяниййятлярin эюз гамашдырыжы хцсусиййятляря малик olduğu, Орта 

ясрляр Авропасында инсанларын йары вящши бир щяйат сцрдцкляри дюврдя Тцрк миллятиnin 
бяшяриййятин бу эцн беля щейрət və щейрanlıqla сейр етдийи мядяниййят nümunələrи йаратdığını  

vurğulayır. Sonra müəllif iстяр дцнйада, истярся дя Тцркийядя сийаси-ижтимаи олайларын сцрятля 

жяряйан етдийиni вя дяйярлярин алт-цст олдуьу бир дюврдя йашаdığımızı, дцнйада миллят олма 
шяряфиня ян чох щаггы чатан биз Тцрклярin нядянся əksinə, Тцрклцйцмцздян горхуб, язилян бир 

дурума дцшdüyümüzü xatırladır. Yazır ki, Ататцркцн сюйлядийи  “Тцрк  милляти  ужадыр,  Тцрк  

милляти чалышгандыр, Тцрк  милляти  зякалыдыр” сюзляриня гаршы марксист Язиз Несинин сюйлядийи 
“Тцрк миллятинин йцздя 60-ы абдалдыр, Тцрк милляти икицзлцдцр, Тцрк милляти тянбялдир” - сюзляри 
алгышланыrsa və hələ цстялик она йазычы ады да верилирся, дювлятин  щимайясиндя олан 

Телеканаллардан ünvanına тярифляр  йаьдырылырса, Язиз Несин вя она бянзяр коммунистляр az 
qala демократийа гящряманы, мцбариз зийалы сифятийля таныдылырса, демяк Тцрк миллиййятчилийи 
жидди бир тящлцкя алтындадыр. Ататцрк жямиййятин щяр кясиминдя, щяр гурумунда Тцрк 
миллиййятчилийи рущуну щаким билмишдир. Онун дюврцндя кясилян пуллара, паралара Бозгурд 
рясмляри чякилмишдир. Вя нящайят, бцтцн дцнйанын gözü гаршысында gələcək Тцрк нясилляриня 

беля хитаб етмишдир: “Ня мутлу Тцркям дейяня, Бир Тцрк дцнйайа бярабярдир, ey Тцрк, юйцн, 
чалыш, эцвян!” Бу дцшцнжядя олан Ататцркц коммунистлярин севмяси мцмкцндцрмц?  

Сон иллярин ян цздя олан дяби – Тцрклцйц пислямяк, Тцрк олмадыьыны сюйлямяк, вятяня 
хяйанят етмяк - Авропада мцкафатландырылыр. Еля бу сябябдяндир ки, Авропалылар ХII 
йцзилликдян бяри сялиб йцрцшляри иля гырыб гуртара билмядиyi Тцркляри инди ичяридяки ушаглары, 
мясляки гейри-сящищляр, гылынж артыьы олан yad тохумлары васитясиля йер цзцндян  силмяйя чалышыр. 
Биздяки солчулуг Гярбдяки кими сосиал ядалятя йюнялмиш бир щярякат дейил, бцсбцтцн вятян 
хаинлийи олараг фяалиййят эюстярмякдядир... Тцрк вя Тцркийя дцшмянлийи йапанларын дядяляри дя 
ейни йолу эедибляр. Кими Инэилис, кими Франсыз, кими Американ севярляр дярняйинин цзвц олараг 
Тцркц архадан вурублар...” 

 

Sonra müəllif əsas mətləb üstünə gələrək kommunist şair Nazim Hikmət haqqında yazır:  
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―...Bяллидир ки, Назим Щикмят Борзески дя Русийайа гачдыгдан сонра Йящуди ясилли бир 
Полйак олдуьуну сюйляйиб, бундан гцрур дуйдуьуну ачыгламыш, Тцркийяйя вя Тцрклцйя 
щцжумлар етмишди.  

Сон иллярин цздя олан дяби иля Назим Щ. Борзески  адыйла шарлатанлыг еdənlər haqqında 

bашы аьрыйан, цряйи сыхылан, ишляри дцз эетмяйян - еляжя Назим, Nazım  дейир, башга шей демир.”   
 
Казым Эцлтяпя qeyd edir ki, belələri Nazim Hikmət haqqında şövqlə mягаляляр йазыр, 

телефилмляр чякир, семинар вя топлантылар кечирир...  
“Назим Щikmят Борзески бейнялмилял шаирдир”- дейənlərə Казым  Эцлтяпяnin cavabı 

belədir: ―Мадам ки, Назим бейнялмилял шаирдир, онда ону БМТ-нин нязаряти алтында нейтрал 

бир яразидя торпаьа эюммяк даща дцзэцн олмаздымы? Тцркийя вятян хаинляринин 
истиращятэащыдырмы onun nəşini Moskvadan götürüb gətirmək istəyənlər var?”  

“Тцркийя Жцмщуриййяти Назим Щ. Борзескидян цзр дилямялидир”- дейяnlərə isə cavab 

verir ki, yахшы, ахы бу Назим Тцрк полисинин тягибиндян долайы дейил, юзц истяйяряк вятяним 
дедийи Русийайа эетмишдир. Оьлуна йаздыьы бир мяктубунда: “Юлцрям Мемет, амма гцрбят 
еллярдя дейил, рюйаларымын шящяри бяйаз Москвада”- дейян Назим дейилдими? Назим 
Щ.Борзескини вятянсевяр олараг эюстярмяйя чалышмаг ягрябин бал вердийини сцбут елямяйя 
чалышмаг кими бир шейдир. О, Москвайа вя Сталиня ашиг иди. Назим щейранлары ону мцдафия 
етмяк цчцн адятян беля сюйляйирляр: “О, Тцрк шаиридир, Тцркжя йазыб, Тцрк дилиня хидмят 
едиб.”  Амма Назим Щ.Борзескинин Тцрк дилиня олан баьлылыьы Тцркжядян башга дил 
билмямяси сябябиндян иди. Ахы, ПКК-нын яли ганлы лидери дя эюстяришлярини Тцркжя верир, партизан 
дюйцш тялимлярини Тцркжя апарыр. Бунун Тцркийяйя ня файдасы?...‖   

 

Bu yerdə müəllif 15 avqust 1951-ci il tarixli 7885 №-li  “Ресми Газете”-dən alınmış belə 

bir rəsmi məlumatı öz məqaləsinə daxil edir:  
“Паспортсуз олараг Истанбулдан Румынийайа гачан вя орадан да Москвайа эедяряк 

щава лиманындажа мямлякяти ялейщиня бяйанат вермиш, ардыжыл олараг радио верилишляриндя 
Тцркийянин щюкумят гурулушу вя щюкумяти идаря едянляр ялейщиня эениш тяблиьат 
кампанийасына башлайараг коммунизми йаймаг мягсяди эцдян няшрляри иля Совет 
Щюкумятинин тапшырыгларыны ижра етмякдя олан гаты коммунист Назим Щикмят Ранын юзцня 
бу ишлярдян ял чякмяк хцсусунда эюстяриляжяк тяблиьатын да бир файда вермяйяжяйи мцлащизя 
едилдийиндян, Дахили Ишляр Назирлийинин 25.7.1951 тарихли  40 945 сайлы йазысына вя 1312  сайлы 
Ганунун 10-жу маддясиня ясасян Назирляр Кабинети онун Тцрк вятяндашлыьындан чыхарылмасы 
барядя 25.7.1951 тарихли Гярар гябул етмишдир.”  

 
Yцз минлярля Крым, Гафгаз вя Тцркцстан Тцркцнцн гатили, инсан гяссабы Сталинин 

юлцмцня чох цзцлən Назим 1953-жц илин 5 март эцнц Будапешт Радиосундан Тцркжя юз сяси 
иля Сталин цчцн йаздыьы бu мярсийяни охуmuşdur: ―Гардашларым, Щюнкцр-щюнкцр аьламаг эялир 

ичимдян, Тутурам юзцмц  Сизин кими ейнян, Ейни мятанятля. Севирям ону Марксы, Енэелси, 
Ленини Севдийим кими, Севдийимиз кими, Ейни мящяббятля, Енйи щюрмятля...” Və soruşur: 

Назим Щ. Борзескинин Ататцркцн юлцмцня беля бир мярсийяси вармыдыр? Щансы Тцрк бюйцйц 
цчцн беля щяйяжан кечирмишдир?..  Ататцркя ян аьыр щягаряти едян Назим Щикмят Борзески 

щямишя Ленини эюйляря галдырыб. О, Ленин щаггында шериндя беля дейир: “Ленин дейирям дя, 
Владимир Илич Ленин дейирям. Vя 40 илдир онун архасынжа партийа bилетимля эедирям...”  

 
ЩАШИЙЯ: Тцрк милляти Милли Мцжадиля апараркян Назим Щ.Борзески  Москвада (1921), 

даща сонра ися Корейада Тцрк ясэяриня Москва радиосу иля Тцркжя мцражият едиб:  “Тəslim 

ol, Мehmet”-  дейирди. Бяли, “Няляр етмядик бу вятян цчцн?  Кимимиз юлдцк, кимимиз шер 
сюйлядик.” 
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Назим Щ.Борзескинин ―фикирляримин атасы, эюзцмцн нуру‖ дедийи вя юлцсцня мярсийяляр 
гошдуьу fирон Сталинин шяхси  эюстяриши иля Крым, Ахыска, Тцркцстан вя Гафгаз Тцркляри башда 

олмагла 13 милйон  инсан гятля йетирилиб... Инсан гяссабы, ясасян дя Тцрк сойлу инсанларын гатили 
Сталиня вя Йунаныстанда эцллялянмиш Йунанлы коммунистляря  “Вя цряйим щяр сабащ 
Йунаныстанда эцллялянир, щяким”- дейя аьылар гошан Назим Щ.Борзескинин 255 мин Тцрк 
ювладынын шящид олдуьу Чанаггала, Сакарйа, Думлупынар барядя нядян бир мисра шери 
йохдур?!   

Назим Щ.Борзески бюйцк шаир олдуьу цчцн дейил, коммунист олдуьу цчцн 
шиширдилмишдир... О, шерляринин бириндя дейирди: ―24 саатда 24 саат Ленин 24 саат Маркс 24 саат 

Енэелс, Йцз грам гара чюряк 20 тон китаб вя 20 дягигя шей! Ня эцнлярди бящ-бящ-bəh, Онлар 
ня эцнлярди ащ!” 

 Щяр дяфя Назим Щикмят щаггында “бюйцк Тцрк шаири”, “дюврцнцн ян бюйцк шаири” вя 
йа “бейнялхалг бир шаир” кими уйдурма бянзятмяляр дейиляндя мяним йадыма онун бу бейти 
дцшцр.”  

*** 

 

Akif ƏLİ. Ñюзцн нцфузу, йохса нцфузлу адамын сюзц... 
     ―...20-30-æó èëëÿрäÿí  áÿрè àâòî рèòàр «ñòàëèí èçì » ì åõàí èçì è  

«éåí è äöí éà»í ûí  сахта ãÿëèáèí ÿ óéüóí  ýÿëì ÿéÿí , àì ì à ÿãèäÿæÿ ï àê âÿ äþí ì ÿç  
î ëàí , ÿñë-í ÿæàáÿòëè õàñ êèøèëÿрè,  

ôèòрÿí  èñòåäàäëû øÿõñèééÿòëÿрè, äàì àрëàрûí äà ÿçÿì ÿò âÿ âöгар ãàí û àõàí   
ùÿãèãè í öôóç ñàùèáëÿрèí è, õàëãûí à õåéèрëè ñþç äåéÿ áèëÿí  ярëÿрèни мцтямади  

ñå÷èá-ñî í àëàéûá вя ýàù «ÿêñèí ãèëàá÷û», ýàù «ï àí òöрêèñò», ýàù ãî ë÷î ì àã»,  
ýàù «õàëã äöøì ÿí è», ýàù äà «âÿòÿí  õàèí è» äàì üàëàрû àëòûí äà  

áèр óæäàí  ùåé ÿçèá, ãûрûá, äàüûäûá... ‖   
                                  (cентйабр 1989) 

 

                                                         *** 

 
Bəli Azərbaycan mətbuatına gətirilən bu mövzu ədəbi mühiti silkələdi.  

Son əlli ili Nazim Hikmət mövzusunu istismar edən, bütün yaradıcılığını bu satqın şairin 

həyatı üstündə quran, onun haqqında kitablar, dissertasiyalar, məqalələr yazan, xatirələr çap 

etdirən, ah-uf deyə sızıldayanlar sakit ədəbi üfüqlərdə qəflətən ildırım kimi çaxan bu ifşa 

materialının meydana çıxmasından şoka düşdülər. Əvvəl-əvvəl hələ bunu bir təsadüfi epizod, ya 

bir anlaşılmazlıq kimi qələmə verməyə çalışaraq, dərhal ―neytrallaşdırıcı‖ kontr-vasitələrə əl 

atdılar. Nazım Hikməti müdafiə məqalələri yazıldı. 

Onlara cavab vermək zərurəti duyanda Akif Əli növbəti yazını yazdı («Ядалят» гязети, 

2001-ci il 7 вя 14 ийул): ―Нazim Щikmяt: olduğu kimi.  Мювзуйа  зярури  гайыдыш.” 
 
Nazim Hikmət haqında bu növbəti məqalənin giriş hissəsində tarixə ekskurs edən Akif Əli 

Тцркийянин “Тарих дярэиси”ндя Казым Эцлтяпянин “Назим Щикмят Борзески шарлатанлыьы вя 
дцшцндцрдцкляри” мягалясини oxuculara xatırladaraq, orada Назим Щикмятин ясил симасыnın 

açıldığını, Советлярин вахтында бизимкиляря “ган гардашы, тцрк сойдашы, доьма шаир” вя с. saxta 
епитетлярля тягдим олунан, йаддашларда “Эцлщаня паркындакы жевиз аьажы”нын щясрят мотивляри 
иля галан бу шаирin  Тцркийянин юзцндя вятян хаини, тцрклцйцн дцшмяни, Тцркийядя дя сосиалист 
гурулушу эюрмяк ешги иля йашайан шарлатан, Кремл ашиги, Ленин-Сталин мяддащы кими ифша 
олундуğunu bir daha vurğuladı.  

Yazdı ki, bу илин яввялляриндя Азярбайжан Йазычылар Бирлийиnin Назим Щикмятин 100 иллик 
йубилейини гейд етмяк цчцн хцсуси комиссийа йарадыб ижлас кечирdiyi, йубилей тядбирляри цчцн 
эениш план тутdуğu, sонра isə Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин вя АЙБ йубилей комиссийасынын 

сядриnin йухары инстансийалара мяктуб эюндяряряк Назим Щикмятин йубилейинин 
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Азярбайжанда дювлят сявиййясиндя гейд олунмасыны, бунун цчцн бир сыра тяшкилати тядбирлярин 
эюрцлмясини хащиш еtдиyi мялумdur. Анжаг бир щалда ки, артыг коммунизм архивя эюмцлmцş 
вя Азярбайжан даща Москвадан асылы vəziyətdə deyil, о zaman нядян йеня Кремлин йетирдийи 

коммунизм ашиги ян йцксяк сявиййядя шяряфляндирилмялидир?!”  
Bunları deyəndən sonra Akif Əli sual etdi: artıq  Назим Щикмятин ягидя дюнцклцйцня 

Тцркийянин юзцндя дя мцнасибят бяллидирsə, онда бизимкиляр юзlərinin йубилей тядбирляри иля 

Тцркийя-Азярбайжан стратеъи достлуг ялагяляриня щансы töhfəni vermiş олажаглар? Цстялик, 
юзцмцзцн истяр классик, истяр мцасир ядябиййатымызда дяйярляндирилмяйя лайиг истедадлы 
sənətkar тапылмырмы ki, bunlar yenə gedib vətən xainindən yapışdılar!  

 Sonra Kazım Gültəpənin sözü gedən məqaləsindən bəzi xatırlatmalar edən Akif Əli yazdı: 

―Азярбайжан мятбуатында илк дяфя Назим Щикмят щаггында алтернатив мювге ортайа гойан 

бу йазы “Йени Азярбайжан”да дярж edildikdən сонра мювзу ятрафында мцхтялиф мцлащизяляр 
сюйлянilди. Ясасян “Бу аь йаландыр”, “Назим беля сюз демяйиб” кими цмуми мцлащизяляр 
йцрцдцлцр, инандырыжылыьы тямин етмяк мягсядиля ара-сыра “Назимин цряк аьрылары”, “Назим 
щясряти”, “шаирин изтираблары”, “Назимин нифряти, гязяби, инжиклийи”, “тцрк оьлуна бир инамсызлыг 
варды” вя с. бу кими емосийаларын ещтизазына щесабланмыш титряк сюзлярдян истифадя едилир.  
Анжаг нечя мин иллик бяшяр тарихиндя Вятяни, Дювляти вя Халгы дцшмяня сатмагдан бюйцк 
шяряфсизлик гейдя алынмадыьындан, сонракы бцтцн титрямяляр, сызылтылар, цряк аьрылары, изтираблар, 
нисэилли мисралар, етирафлар, пешиманчылыг, эюз йашлары-филан еля Эцлщаня паркындакы жевиз 
аьажынын тяк бир мейвяси  дяйяриндядир.  

Жavab мягаляляринин башлыжа риторикасы белядир: “Назим Щикмятин  бцтцн коммунист 
рущлу шерлярини китабларындан чыхарыб атсаг, она шаир демяк олмазмы?!”  

Аллащ, Аллащ! Олар, нийя олмур ки? Анжаг онда: ...мясялян, Зори Балайанын да 
Азярбайжан ялейщиня йаздыьы цфунятляри китабларындан чыхарыб атмагла эюркямли йазычы-
публисист кими Бакыда йубилейини кечирмяк олар. Силва Капутикйан, Иэитйан, Щамбарсумйан, 
Аьамбекйан вя башгаларыны да стерилизя еdib, vахтиля бир чох азяри щямкарларынын жан-жан 

дедийи бу адамларын да елми-бядии йарадыжылыьыndan bəhrələnmək olar! Щяля Ленини, Сталини, 
Кирову, Шаумйаны, Микойаны, Авакйаны, Ситарйаны гойаг бир кянара, эютцряк Михаил 
Горбачову... Баграмйан дурсун гырагда, щеч олмаса маршал Йазовун 1990-жы илин 
Йанварында Бакыда кечирдийи ямялиййаты йадымыздан чыхарыб атмагла галан сяркярдялик 
фяалиййятини щярби академийаларда курсантларımızа юйрятмяк олар. Вя с. вя и., бу сийащы битиб-
тцкянмяз. Яэяр принсиплярдян ял чякирикся, онда нядян бириня шамил олунан “тямизлямя” 
дцстуру щамыйа аид едилмясин? İtirilmiş qeyrət üçün kимлийин ня фярги вар ки? 

Анжаг əlbəttə, belə deyil. 

Uлу Танры бу дцнйада мянтиг адлы эюзял бир шей йаратмышдыр. Вя мящз мянтигин 

ардыжыллыьы сайясиндя низамланан сябяб-нятижя ялагяляри йашадыьымыз дцнйада бизим 
истяйимиздян асылы олмайараг низам йарадыб, щаггын нащаггы цстялямясиня имкан вермир. 
Бюйцк Нясиряддин Тусиniн юйряtдийи кими, Бюйцк Йараданын инсан затындакы вякили олан 
ядалят гцввяси щямишя щаким мювгейя кечиб мцвазинят, таразлыг вя бярабярлик йарадыр ки, 
щяряйя юз щаггы чатсын, артыглыг нятижясиндя ямяля эялян интизамсызлыг арадан чыхсын.  

Дцнйанын ябядиййят гануну будур...  
Сярсям коммуначылыг идейасынын баниси Карл Марксын да щачанса Шащ Исмайыл Хятаи 

щаггында щиккяйля дедийи биржя “гясбкар” кялмяси ужбатындан бу бюйцк дювлят хадими 
Советляр дюняминдя анафемайа верилмишди. Щеч ким дя онун адыны чякмяйя жясарят етмирди. 
Анжаг Танрынын щямин низамына эюря кимляринся истяйиндян асылы олмайараг бу эцн артыг ня 
Маркс вар, ня онун гурама коммуналары, ня дя Советляр.  

Эюркямли сяркярдя Шащ Исмайыл Хятаи ися йеня qılıncı əlində юз халгынын арасындадыр. ‖ 

 

 Akif Əli qətiyyətli publisist mövqeyini nümayiş etdirərək yazdı: ―...Мараглыдыр, бяс щансы 

мунис баьлар яски гурулушун “унудулмуш йад адамыны” реанимасийа едяряк мцстягил 
Азярбайжанда мцтляг эениш йубилейини кечирмяк ешгини аловландырыр? Мяэяр комиссийа цзвляри 
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йыьышыб юз араларында севэили шаирин ясярлярини гираят етмякля ешг атяшини сöndürə билмязлярmi? 
Öзlərinin дя йаздыьы кими, яэяр Назим Щикмят: “Ня бюйцк ешшяклик етмишик, нийя эялдик 

буралара?” - дейибся, онда “буралардакылары” щансы тялябат вадар едир ки, юлкядя зийалыларын 
гатыла биляжяйи o  гядяр дярд-сяр, проблем ола-ола, милли мядяни, идеолоъи аспектдя эюрцлмяли 
ишляримиз дура-дура, империйадан,  Советлярдян, ленинизм-сталинизмдян, болшевизмдян язаб-
язиййят чякмиш йцзлярля зийалымызын щаггынын гайтарылмасы цчцн там мцнбит шяраит йарандыьы 
вахтда, йеня дювря вуруб гайыдырлар эерийя вя Тцркийянин дцшмяни, Кремлин ашиги, сядагятли 
Ленинчи-Сталинчи олан бu “бюйцк ешшяйя” йубилей шянлийи кечирмяк истяйирляр?.. Çохдан 

дювраныны сцрцб эетмиш Назим Щикмят севэиси ня илащи севэиймиш?! 
 

 Назим Щикмят фактыны гиймятляндирмяк цчцн, садялювщжясиня поетик ахтарышлара йох, 
политолоъи арашдырмалара цстцнлцк вермяк щягигяти даща тез ашкарлайар. Ахы, 1920-жи илдя 
Азярбайжанда милли щюкумяти ган ичиндя боьан Кремл башбилянляри бцтцн диэяр сяляфляри вя 
хяляфляри кими Дяли Петронун “стратеъи вясиййятляриня” садиг идиляр, гырмызылыьындан вя йа 
аьлыьындан асылы олмайараг империйанын сярщядлярини эенишляндирмяк, “исти дянизляря” чыхмаг, 
о жцмлядян Истанбулда «чякмялярини йумаг» севдасы иля йашамагда идиляр. Шимали 
Азярбайжанын хяритяси ися империйанын Баш дяфтярханасында йалныз хаммал базасы вя Шяргя 
чыхыш пласдармы кими масанын цстцня эятирилиб. Бизим касыб-кусубун мянафейинин мцдафияси, 
хошбяхт щяйат гуружулуьу, харижи дцшмянляримизя гаршы бирэя мцбаризя, достлуг, гардашлыг, 
бярабярлик вя с. püskürmələr ися русун юз ali мягсядиня эедян йолда бизим эюзцмцзя кцл 
цфцрмяк,  баш алдатмагдыр.  

...Йцз милйонларла инсанын башыны гатмаг, онлары дямир чяпярляр арасында фараьат 
сахламаг асан мясяля дейилди!  

“Тцрк коммунисти Назим Щикмят” дя Москвада щазырланмыш идеолоъи моделдян башга 
бир шей дейилди. Бу модел дцнйанын дюрд тяряфиня жайнаг атан бядщейбят монстра она эюря 
лазым иди ки, ичяридяки “пантцркистляря” щятта тцрклярин дя оралары бяйянмяйяряк бу тяряфя 
кечдийини шястля нцмайиш етдирсин, дцнйа ингилабынын эуйа тезликля Тцркийядя дя гялябя 
чалажаьы идейасыны яйани эюстярсин. Тцркийяли коммунист шаирин тимсалында бюйцк рус халгына 
пянащ эятирмиш бир нцсхя чох йахшы нцмуня иди. Совет тяблиьат машынынын бцтцн гцдряти иля 
шиширдилян бу образ Гафгаз тцркляриня дя, Орта Асийа тцркляриня дя йарарлы иди. “Пантцркист” 
дамьасы иля зийалы гаймаьынын мящв едилмясиня компенсасийа кими “Тцркийяли аркадаш” 
арабир Мосвадан тцрксойлу азярилярин йанына хидмяти езамиййятя эətirilirdi. Ону арада бир 

транспорант кими Орта Асийа республикаларына да апарырдылар. О да тялимата уйьун олараг 
якяляря колхоз гурулушуну тярифляйир, “Сиз колхоз гурмусунуз, биз дя гуражаьыз” - дейя 
боьаздан йухары слоганлар атыр, садя адамларын бейнини зящярляйирди.  

Явязиндя ися алгышлар, эцл чялянэляри, qadınlar, пуллар, мцкафатлар, тярифляр газаныр, 

шющрятлянирди. Чцнки Москва йапдыьы моделин зяиф дамарыны билирди... Вя бу эцн кимляринся 
йаддашында йашайан Назим Щикмят шющряти бах щямин шющрят sayrışmalarının галыгларыдыр…” 

 
Akif Əlinin səlis məntiqə və real konkretliyə söykənən publisistikası bu vaxtadək 

deyilməyən və bəlkə də səylə üstü örtülən acı həqiqətləri aşkar edirdi. O, məlumatsızlıq mühitində 

cəmiyyəti, xalqı aldatmaqla özünə xoş güzəran quran yalançı yazarları vicdanlı vətəndaş 

mövqeyindən ifşa edəcək qədər lazımlı bir iş görürdü:  

 ―Назимсевярляр дейир: о истедадлы шаир иди. 
Мяэяр Советляря Назим Щикмятин поетик истедады лазым идиmi? Йохса башга дяйярляр 

Кремл цчцн даща эярякли иди?   
Бахаг: 20-30-40-50-жи иллярдя “истедадлы тцрк шаири Назим Щикмят” ССРИ-дя йашайыб-

йарадараг мцтямади алгышлананда, шющрятляняндя, бойнуна gül чялянэлярi тахыланда, китаблары 

басыланда, пйесляри ойнанılанда, ижласларда йухары баша галдырыланда, ращат мянзили, йашайышы, 

исти иш отаьы, рус севэилиси оланда...  
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...oндан щеч дя аз истедадлы олмайан башга тцрк шаири Микайыл Мцшфиг дяниз кянарындакы 
зирзямидя доьраныб балыглара йемя атылырды;  

...iстедадлы тцрк шаири Алмаз Илдырым гцрбятдя “Азярбайжан, мяним бахтым, ой!” дейиб 
сызым-сызым сызылдайырды;  

...çох истедадлы тцрк шаири Ящмяд Жавад тягиб олунараг мящв едилирди;  

...iстедадлы тцрк ядиби Йусиф Вязир Чямянзяминли сыхышдырылыб арадан эютцрцлцрдц ; 

...dащи тцрк шаири Щцсейн Жавид Сибирин сойуьунда-сазаьында дондурулурду; 

...iстедадлы тцрк йазары Мирзя Бала Мяммядзадя азадлыг мцжадилясини давам етдирмяк 
цчцн гцрбятдя чырпынырды... 

Даща нечя-neçə истедадлы шаирляр, насирляр, публисистляр, щабеля Азярбайжанын мцстягиллийи  

уьрунда can qoymuş qeyrətli мцбаризляр мцщажирятин, сцрэцнцн, гуршунун ажыларыны 
чякирдиляр. Беляжя йцзлярля, минлярля  истедадлы азяри тцркц Назим Щикмяти сыьаллайан Краснайа 
Москва тяряфиндян пярян-пярян салыныр, инжидилир, говулур, эцллялянир, юлдцрцлцрдц... 

Dоьруданмы Совет щюкумяти истедад  ахтарырды?!‖  

 

Təbii ki, bütün parametrlər üzrə AYB sədrindən üstün olan Akif Əli-nin məntiqi təfəkkürü 

qarşısında AYB-nin düşmənə yubiley keçirmək təklifləri çox cılız və düşünülməmiş, mənasız və 

təmənnalı, xalqın, dövlətin, millətin maraqlarına xidmət etməyən və tam ictimai əhəmiyyətsiz bir 

təşəbbüs kimi dəf(n) edilməsinin vacibliyinə daha çox adam əmin olurdu. Məqalələri oxuyanlar 

etiraf edirdilər ki, Akif Əli situasiyaya tamam fərqli və yeni baxışı ilə əvvəlki informasiya bazasını 

darmadağın edir, rus-sovet propaqandasının məhsulu olan Nazim Hikmətin əsil simasını, kimliyini 

ortaya qoyurdu.   

 

― ...Nийя ядябиййатымыз, milli мядяниййятимиз кющня рущлардан хилас олмамалыдыр? Ахы, 
Назим Щикмятин йубилейинин дювлят сявиййясиндя кечирилмясини тяклиф етмяк йа бцтцн ижтимаи-
сийаси-игтисади систем дяйишикликляриня биэанялик, йа да консерватизм яламятиндян башга бир шей 
deyil. Bеля yersiz жящдляр cəmiyyətdə мяняви-етик проблемляр йаратмагла йанашы, бяйан 
етдийимиз чаьдаш дювлятчилик курсунун мянтигиня дя уйьун эялмир. Юлкядя бцтцн сащяляр цзря 
ишлярimiz  йенидян гурулурса, onda нийя ядяби-мяняви-мядяни мяканда яски дюнямлярдя 

щагсыз инжидилмиш, унудулмуш шяхсляр də йада салынмасын? Вахтиля буръуазийанын нюкярляри, 
иртижачы йазычылар, пантцркистляр вя с. дамьаларла бойкот едилян qeyrətli  зийалыларымыз :  

-“Тцркляшмяк, исламлашмаг вя Авропалашмаг” идейасы иля цчрянэли байраьымызын тямял 
принсиплярини кяшф етмиш Ялибяй Щцсейнзадя,  

-“Азярбайжанын бцтцн тцрк дцнйасына вермиш олдуьу бюйцк шяхсиййятлярдян бири” 
Ящмяд бяй Аьаоьлу,  

-“Бир кяря галхан байраг бир даща енмяз” дейяряк мцстягил Азярбайжан дювлятчилийиня 
həyatını фяда етмиш Мяммяд Ямин Рясулзадя  

-və başqa айдынларын щаггыны гайтарыб гуртардыгмы ки, йеня нювбя болшевик трафаретиня 

йетишди? Совет халглары бярабярдир шцары дейя-дейя щятта кюрпя балаларымызы да “икинжи сорт” 
адыйла рус ушагларындан фяргляндирян адамларын цстцмцздя щюкмранлыг етдийи Совет 
империйасынын мащиййятини ня тез унудуб мянафеляримизи 100 йашлы вятян хаининин гурама 
образына гурбан веририк?..  

Niyə 20-жи илдя Назим Щикмят, 30-жу илдя Назим Щикмят, 40-жы илдя Назим Щикмят, 50-

жи илдя Назим Щикмят, 60-жы илдя Назим Щикмят...вя 2001-жи илдя йеня дя Назим Щикмят?!   
Бяс щаны Жейщун Щажыбяйли, Щцсейн Байкара, Ялимярдан бяй Топчубашов, Ящмяд 

Жяфяроьлу, Ябдцлващаб Йурдсевяр, Кярим Одяр, Сцряййа вя Сямяд Аьаоьлулар, Мяммяд 
Садыг Аран,  Кярим Йайжылы, Алазан Байжан, Араз Алмаз, Эцлтякин...вя б. кими йцзлярля 
истедадлы, цстялик дя гейрятли, вятянпярвяр гялям сащибляри? Ахы адлары чякилян вя чякилмяйян 
милли зийалыларын щяр бири бу халг цчцн 100 йашлы космополитдян 100 гат артыг иш эюрцбляр!  
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Тязада бах ки, Совет реъими онлары йурддан чыхдаш едиб йад бир шаири бу шаирляр йурдуна 
сохмушду. Москванын пярян-пярян салдыьы тцркляр эедиб Тцркийядя сыьынажаг тапдыьы щалда, 
Тцркийядян гачан Назим Щикмят эялиб Москванын гойнуна эирмишди...  

Бцтцн бунларын  фяргиндя олагмы, олмайагмы?!» 
...Шяхсян Акиф Яли цчцн кимяся йубилей шянлийи кечириб-кечирмямяк щеч вахт принсипиал 

мясяля олмайыб. Анжаг принсипиал олан о иди ки, империйа жайнагларындан гуртулмуш азад, 
мцстягил Азярбайжан Respublikasının Президентинин Фярманы иля Бакыда узун иллярдир айры 
салынмыш Тцркийя-Азярбайжан достлуг ялагяляринин йахынлашмасына хидмят едяn Ататцрк 
Кцлтцр Мяркязи йарадылдыьы щалда, даим Ататцркя вя Тцрклцйя щягарят едян, Ататцркцн 
щакимиййятиня нифрят бясляйян, Тцркийяни сатараг дцшмянин гужаьына сыьынан Назим Щикмят 
кими яски империйа мящсулларыны поетик бцрцнжякляр алтында реанимасийа едиб тязядян бу 
халга сырымаг йарамаз!  

Вя принсипиал мягамлардан бири дя о иди ки, щяр шейдян юнжя гойнунда йашадыьымыз бу 
Вятян уьрунда, бу халг, бу миллят вя бу  азад, мцстягил республика уьрунда жанларыны фяда 
етмиш адамларын щаггы верилмяли, хатиряси язизлянмялидир! 

 
O da əlamətdar idi ki, məqalə 2001-ci il Mayın 28-də işıq üzü görmüşdü. 

                    
*** 

                  

 Anarın arxivindən:                   
 Şair-publisist Rasim Qaraca: ―YB özü haqqında hər hansı tənqidə qapalı bir qurumdur, 

tənqid onun nəzərində təhqir anlamındadır. Bütün imkanlardan istifadə edərək öz toxunulmazlığını 

sürdürmək, davam etdirdiyi sovet ənənəsini qoruyub saxlamaq iddiasındadır... Yazıçılar Birliyi 

rəhbərliyində təmsil olunan adamlar əsla Azərbaycan ədəbiyyatını və haqqında ağızlarına çullu 

dovşan sığmadan bəhs etdikləri klassikləri deyil, öz subyektiv ailəvi maraqlarını güdürlər.‖  

Şair-publisist Elnur Astanbəyli: ―...Bütün dövrlərdə şər və intriqa yuvası olmuş AYB...   

dövlətlə yazıçıların arasına girib və ancaq bir qrup ―qoca‖nın maraqlarına xidmət edib və edir. 

Nəticədə, Azərbaycanda şair və yazıçıların böyük bir qismi dövlətdən narazı salınıb. 

Son 15 ildə ədəbiyyat sahəsində AYB-nin görmədiyi işi 1 il ərzində ―Ədalət‖ qəzeti görüb, 

elə həmin 15 il ərzində millətə xidmət sahəsində Anarın görmədiyi işi də öz cibi hesabına Aqil 

Abbas görüb.‖     

Şair Murad Köhnəqala (―Şərq‖, 6 aprel 2004): ―Yazıçılar Birliyində Anarın başında cəm 

olmuş əliqələmli adamların bircəciyinin sağlam ədəbi zövqə, təxəyyülə malik olmasına ümidim 

yoxdur. Onlar ölçülərdə razılaşdırılmış, yaltaqlaşdırılmış, şəxsiyyətsizləşdirilmişlər, təyinatı 

bilinməyən dərd-qəmə şer qoşan zombilərdir... Anar Yazıçılar Birliyində şirvançılıq eləyir... 

Mənim bunlara həm gülməyim tutur, həm də yazığım gəlir.‖  

Şair Aydın Uluxanlı (―Aydınlıq‖, 09.10.2004): ―Təsəvvür edin, min nəfərdən çox rəsmi 

üzvü olan yazarların təşkilatına Anar rəhbərlik edir. O Anar ki, əsərləri bu milləti yanlış yola 

aparır. Cavanlığında bir ―Ağ liman‖ povesti yazıb bir Azərbaycan qadınının əxlaqsız obrazını 

ortaya qoymuşdu. Sonra onu şişirtdi, kökəldib elədi ―Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi‖... Anar 

həmişə bəyan edir ki, vicdanı təmizdir. Millətin xoşbəxtliyi üçün mübarizə aparmayan adamın 

vicdanı necə təmiz ola bilər? Yazıçılar Birliyi şəxsi mülkiyyət deyil ki...‖  

Müstəqil araşdırmaçı Qeyrət Quliyev: ―Azərbaycan Yazıçılar Nazirliyinin başqa cür 

düşünənlərə güllələnmə tələb etməməsinə sevinmək lazımdır. Bu həftə orada adi bir müzakirədə 

üç gənc yazara olan hücumdan belə çıxır. ‖        

 İlham Əmiraslanov  (―Günay‖, 15.04.2000): ―...Yazıçı Anar ―Moskva‖ otelində freskanın 

rənglənməsini barbarlıq, yəni vəhşilik, mədəniyyətsizlik adlandırıb, erməni işğalına bənzədib. 

(Maraqlıdır ki, bir-neçə il sonra Anar gənc yazarlara öz qəzetində çap imkanları yaratdığı üçün 

görkəmli ziyalı, yazıçı-publisist Aqil Abbası da eynən ―erməni işğalçılarına‖ bənzədəcəkdi.-A.)... 
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Öz-özümə düşündüm, görəsən Anar müəllim Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyindən 

oğurlanmış 278 qiymətli əsər barədə məlumatı eşidəndə niyə susdu?.. Xalqımızın müstəqillik 

mübarizəsində ona inanır, ümidlər bəsləyirdik. Lakin fəalların iclasında o vaxtkı respublika 

rəhbəri Ə.Vəzirovun Anara müraciət edərək şəxsi məişət problemlərini həll etdiyini deyəndə şok 

vəziyyətinə düşdük. Cəmiyyətdə tutduğu vəzifədən belə bir şəraitdə istifadə etmək barbarlıq 

deyildimi?..  Millət vəkili Anarın Göyçaydan seçilməsindən beş il ötür. O, bu deputatlıq 

fəaliyyətindən razıdırmı? Öz seçiciləri ilə görüşüb onların fikrini nəzərə alırmı? Rayonda mövcud 

olan iqtisadi vəziyyət barədə parlamentdə konkret məsələ qaldırırmı? Qəti cavab vermək lazım 

olanda ―məni siyasətə qatmayın‖ deməsi barbarlıq deyilmi? ... Bu mövzunu Anar müəllimin 

təsadüfən qaldırması,  ―Moskva‖ otelinə istinad etməsi, mənə elə gəlir ki, heç də təsadüfi deyil...‖ 

 Jurnalist Xaliq Bahadır Xan (―Azadlıq‖, 21 sentyabr 2000): ―...Çox keçmədi ―525-ci 

qəzet‖də (23.08.2000) A.Rzayevin cavab yazısı çıxdı. Ancaq bu,  onun ―polemika‖ 

adlandırmasına baxmayaraq, özünün dili ilə desək, ―kin və nifrət dolu‖, kimə də olsa, yazıçıya, 

üstəlik ―xalq yazıçısı‖ adını daşıyan kimsəyə yaraşmayan söyüş, yalan, provokasiya xarakterli bir 

yazıdı.             

 ...O məni ―tanımadığını‖ yazır. Burada tanımama priyomdur. (Bəli, özü də tanış priyom! – 

A.) ...Anar Rzayev məni bir ―əhli-qələm‖ə görə ―erməni vəkilinin vəkilliyini‖ üzərimə 

götürməkdə suçlayır (Sonralar Anar eyni provokasion priyomla Aqil Abbası da gənc yazarlara çap 

imkanı yaratdığına görə ―Ermənidən betər düşmən‖ adlandıracaqdı – A). ―Xoruzun quyruğu‖ da 

elə burda görünür. ―Kin və nifrət dolu cümlələrin‖ başlıca qaynağı üzə çıxır. Demək belə. 

―Azadlıq‖da, yanılmıramsa, iki ildən bəri gənc, talantlı yazıçı Həmid Herisçinin ―Aşura‖ 

romanından parçalar çıxır. ...Günlərin bir günü ―Azadlıq‖da ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

katibliyi‖ adından yazı çıxır (18.01.2000). Yazının adı belədir: ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 

ədəbi əsərə təkzib göndərdi‖. Bu yazıda Həmidə necə ―kin və nifrət dolu cümlələrlə‖ divan 

tutulduğunu görüncə, Həmidi qorumaq, ona arxa durmaq üçün cavab yazısı yazmışam... Şekspir 

teatrı!.. ―Müsahibə‖ janrına ―təkzib‖ verilir, ortaya roman çıxır... Bədii əsərə ―təkzib‖ vermək 37-

ci illərin stalinçi düşüncəsindən irəli gəlir...        

 SSRİ Xalq Deputatlarının birinci qurultayında Ermənistan Yazıçılar İttifaqının sədri 

Vardges Petrosyan başda olmaqla erməni yazıçıları Azərbaycan xalqını hər cür yaramazlıqlarda 

suçlayarkən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri Anar Rzayev susurdu. Moskvadan qayıtdıqdan 

sonra mətbuatda onu qınayanlara qəzetlərin birində ―mən ailə tərbiyəmə görə ermənilərə cavab 

vermədim‖ deyirdi. Onda buna çoxları inanmışdı. Ancaq sonralar Anar Rzayevin özüylə bağlı 

xırdaca bir qınağa-tənqidə necə kəskin reaksiyalar verdiyini görüncə, baxışlar dəyişdi. ―Ailə 

tərbiyəsi‖ yalnız milli maraqlar olan yerdə yada düşürmüş...     

 Nədənsə ―katiblər‖in yazdığı ―təkzib‖lə Anar Rzayevin mənə yazdığı cavab arasında çoxlu 

oxşarlıqlar var... Hər iki yazıda opponentə eyni alçaldıcı yanaşma var. Leksikon da eynidir... 

 ...Mərkəzi Komitənin qabağına getmək qərarına gəldik. Meqafonla çıxış edib adamların 

provokasiyaya uymamağa... ürəkləndirməyə çalışırdım. Bir azdan MK-nın katibləri tökülüb 

gəldilər... Aradan bir az keçmiş onlar Anarı qabağa verdilər. Yazıçıdır deyə, sayğıyla meqafonu 

ona uzatdım. MK-nın sözünü dediyindən qışqırıqla, fitlə onu danışmağa qoymadılar. Anar 

meqafonu mənə qaytarıb katiblərin sırasında dayanası oldu... 1988-ci il fevralın 19-u, günün ikinci 

yarısı idi.            

 ...A.Rzayev yazı boyu məni ―Anarşünas‖ adlandırır. Belə işlər bizlik deyil. Özgürlük, 

Demokratiya yolçuları kimlərəsə, başlıcası da bütün hakimiyyətlərin ―şünası‖ olanlara ―şünaslıq‖ 

eləməyi özlərinə yaraşdırmaz – sığışdırmazlar!‖  

                                                                          *** 
             Artıq cəmiyyyətə həqiqətin təqdim olunması uğrunda yeni təfəkkürlə köhnə təfəkkür 

arasında mübarizə başlanmışdı. 1988-92-ci illərdə cəsarətli adamların cərgəsində əski imperiya ilə 

apardıqları təhlükəli mübarizələri və kəskin tənqidləri xatırlayan Akif Əli o mübarizələrin fonunda 
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Nazım Hikmətpərəstlərin indiki nazəndə dirənişlərinin gülünc olduğunu görürdü. Amma eyni 

zamanda təəssüflənirdi ki, indi azad, müstəqil bir ölkəyə sahib olduğumuz zamanda da hələ Mirzə 

Cəlilin, Mirzə Ələkbər Sabirin deyib getdiyi köhnə dərdlərimiz durmaqdadır.   

Bəli, Nazımsevər mühafizəkarlar adətləri üzrə təhlükə hiss edən kimi baş-başa verib yeniliyə 

qarşı ümumi bir cəbhə yaratdılar. Təbii ki, əbəs yerə, çünki artıq ox yayından çıxmışdı və geriyə 

yol ola bilməzdi. Düşmənə yubiley keçirmək ideyasının köhnəlmiş, çirkli AYB divarlarını aşaraq 

eşiyə çıxmasına, əskidənqalma çürük ideya və idealların yeniləşməkdə olan kövrək dövlətin içinə 

girib infeksiya yaymasına imkan vermək olmazdı. Bu Vətən naminə, bu xalq naminə, bu millətin 

heysiyyəti və azad düşüncənin inkişafı naminə növbəti addımlar atılmalı idi. Bu sözlər bəlkə də 

kiməsə çox pafoslu, təntənəli görünə, ancaq məhz vətənə, xalqa münasibətdə patetik amallara 

üstünlük verən adam dalğa-dalğa üstünə gələn qaragüruha öc verməz. Cəbhə xəttini keçər, 

mühasirəni yarıb çıxar, insanlara həqiqəti deyər, deyər, deyər... 

Ancaq... ―Mən bu təmənnada ikən...‖ 

Gözlənilmədiyi halda arada böyük fasilə yaranacaq, bu günkü mübarizənin davamı yarına 

qalacaqdı... 

 

*** 

50 il öncə, 1952-ci ilin fevralında Şuşa xəstəxanasında dünyaya gələn Akif Əli 2002-ci ilin 

fevralında Bakı xəstəxanasında ikinci dəfə həyata göz açdı. Ötən il noyabrın 23-də kimsəyə 

əziyyət verməmək üçün, həyat yoldaşından başqa heç kəsə demədən, özü tək xəstəxanaya gedib   

onu incidən ağrıdan xilas olmaq üçün əməliyyat stoluna uzanmış, ağır cərrahi əməliyyata məruz 

qalmışdı. Ancaq operasiya vaxtı həkimin ehtiyatsızlığı ucbatından o, ikinci dəfə cərrahiyyə stoluna 

qalxmalı oldu. Sonra üçüncü, dördüncü dəfə...  

Xəstəliyi şiddətləndiyi və sağlıq durumu təhlükəli həddə çatdığı üçün indi reanimasiya 

şöbəsində dünyadan xəbərsiz halda yatırdı. Vəziyyəti o dərəcədə kritik idi ki, hətta həkimlər 

arasında  ümidini itirənlər də vardı.   

Buna baxmayaraq zərif və kövrək qəlbi müqabilində çox dözümlü, dəyanətli, mətanətli 

iradə sahibi olan həyat yoldaşı Fəridə xanım, hər zaman və bütün hallarda xəstələrə sonadək 

qulluq edəcəklərinə and içmiş vicdanlı, bilikli, bacarıqlı, istedadlı, pak xalatlı həkimlər - Mərkəzi 

Klinik Xəstəxananın bütün əlaqədar personalı, o cümlədən, Sədaqət xanım, Afər həkim, Elxan 

həkim, işlədiyi idarənin əsil ziyalı qəlbli insanpərvər, qayğıkeş rəhbərləri (təəssüf ki özlərinin 

razılığı olmadan onların adını çəkə bilməz), ziyalı dostları, yaxın qohumları və bir də - göydən 

baxıb yerdəki hər şeyi görən, bu kainatı, bu insanları, bu dünyanı yaradan, yaşadan, idarə edən uca 

Tanrı Akif Əlinin başı üstündən çəkilmədilər.   

O getdi... və qayıtdı!  

Bəlkə də qaytarıldı!...  

Bu dünyada ona həvalə olunmuş missiyanı başa çatdırmaq üçünmü, yarımçıq qalmış 

işlərini tamamlamaq, yazılarını yazmaq üçünmü, ya ömrünü daim şərə güzəştsiz bir Allah adamı 

kimi keçirdiyi üçünmü,  ya övladlarının məsumluğunu gördüyü və rəhm etdiyi üçünmü, yaxud 

neçə ay gecəli-gündüzlü klinikanın kafesində dəmir stulların üstündə ―yaşayan‖  Fəridə xanımın 

dualarını eşitdiyi üçünmü... hər nə sirrdisə -  böyük Yaradan Akif Əliyə bir daha möhlət verdi.  

Səbəbini bir Allah bilir!   

 

...O ağır, üzüntülü, məşəqqətli günlərdə Akif Əlinin 50 illik yubileyi də elə reanimasiya 

şöbəsinin palatasında, müasir tibb texnikası ilə təchiz olunmuş dəmir çarpayıda, qollarına taxılmış 

sistem damcıları altında, dava-dərman ab-havasında, həkimlərin, tibb bacılarının əhatəsində keçdi.  

Qohumları, dostları, iş yoldaşları gəldilər, ad gününü xəstəxananın foyesində qeyd etdilər, gül 

gətirdilər, təbrik məktubu göndərdilər, dövlət qulluqçusu kimi əməyinin qiymətləndirildiyini 

yazdılar, mükafat verdilər...  
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Təbii bütün bunlardan özünün xəbəri yox idi. Təbrikləri də, gülləri də, mükafatı da, xoş 

arzuları da Fəridə xanım xəstəxananın dəhlizindəcə qəbul edir, qonaqları evdəki kimi 

mehribanlıqla (xəstəxana şəraiti üçünsə çox böyük mətanətlə) qarşılayıb xəstəxananın kafesində 

çay süfrəsi açır, şirniyyat qoyur, diqqətləri üçün təşəkkürünü bildirirdi...  

―Yubilyar‖ özü isə çox sonralar biləcəkdi onun ətrafında nələr baş verdiyini. O vaxt 

biləcəkdi ki,  nəhayət, Allahın istəyi, həkimlərin köməyi və Fəridənin diləyi sayəsində uçub 

getdiyi qərib fəzalardan dönəcək, qaranlıq və intəhasız kainatın bir bucağında ―skafandrlı‖ yol 

yoldaşlarından ayrılıb ―Mən axı belə gedə bilmərəm‖ - deyə etirazını bildirəcək və onların şəffaf 

illüminatorlu bir yerlik çömçəquyruq ―vertolyot‖larında bir-bir uçub qalxmalarına, qalxa-qalxa 

kainatın çəkisizliyində ―rapidlə‖ dönmələrinə, yol yoldaşlarından ibarət bu ―vertolyot‖ topasının 

uçub uzaqlaşmasına baxa-baxa palatada dolaşan, qulaqlarına dolan, beynini saran, ürəyini didən 

son dərəcə və son dərəcə kövrək, yandırıcı, yaxıcı bir sağır nəğmənin həzin sədaları üstündə, 

yaraları göynəyə-göynəyə öz evinə, uşaqlarının, ailəsinin yanına qayıdacaqdı...  

Bəlkə də qaytarılacaqdı...  

O həzin, gözəl, yandırıcı, yaxıcı yetim nəğməsinin acığına!  

Şükr!  

 

...İlıq aprel günəşinin parıltılı, şəffaf şüaları altında qızına-qızına eyvanda oturub Fəridənin 

o soyuq fevral günlərində qalan yubiley olayları barədə söhbətlərinə qulaq asanda susacaq, 

danışmayacaq, dinməyəcək, ―haralarda‖ olduğunu heç kəsə deməyəcəkdi... Sadəcə yaşayacaqdı... 

Yaşamaq istəyəcəkdi... Və yaşadığı üçün hər şeyi görən, bilən o böyük Yaradana şükr edəcəkdi!  

Düşünəcəkdi ki, xəstəxanada dalbadal əməliyyatlardan, bitib-tükənməyən dava-dərman 

prosedurlarından, soyuqqanlı, daş ürəkli cərrahın hər dəfə özü ilə gətirdiyi şiddətli ağrıların 

dözülməsi mümkün olmayan öldürücü dəhşətindən üzülüb gedəndə Akif Əlinin arzuladığı bir şey, 

bircə şey olardı - durub evə, uşaqlarının yanına getmək! O huşlu-huşsuz, bütün günü beynində bir 

fikir dolandırırdı: ―Onlar mənsiz neyləyəcəklər? Axı mən hələ bir müddət onlara lazımam?!‖  

Xəstəxanada Akif Əlini dözməyə, qayıtmağa vadar edən amillər arasında Allahın 

mərhəməti, sevgisi vardı, Həkimlərin biliyi, bacarığı, şəfası, şəfqəti vardı, Fəridə xanımın dözümü, 

əzmi, mübarizəsi, bəlkə də mücadiləsi vardı, həqiqi dostların, qohumların sədaqəti vardı... Bir də 

həmin qəmli, kədərli, cərrah bıçağı qədər kəskin, yandırıcı yetim nəğməsinin amansızlığı! Adamın 

ürəyini parçalayan, sağ adamı xəstə salan, beynini didən, ən azı bundan sonrakı on illik bir zaman 

məsafəsində nələr ola biləcəyini bütün sərtliyi, çılpaqlığı ilə göz önündə canlandıran o sağır 

nəğmə... Və hər dəfə palatanın tavanından asılmış o tərəf-bu tərəfə fırlanan televizorda o mahnı 

səslənəndə Allaha yalvarırdı ki, qoyma bu mahnıdakı müsibətləri gedib o biri dünyada da 

yaşayım... 

Şükr!  

Allah ucadır, Allah mərhəmətlidir, Allah qadirdir və Allah hər şeyi eşidən, görən, biləndir!           

 

*** 

―Ədəbiyyat qəzeti‖nin son nömrəsində hansısa əyalət şairi Akif Həmişəçallının 70 illik 

yubileyi münasibətilə AYB katibliyinin yazdığı şablon təbrik mətnini görəndə yadına düşdü ki, bu 

dünyada AYB də varmış və o da həmin AYB-nin üzvü imiş və mətbuatda çalışdığı iyirmi beş il 

ərzində ilk dəfə imzasına rast gəldiyi bu qocaman şairdən qabaq onun da 50 illik yubileyi 

olmuşdu, Vaqif İbrahimoğlu demişkən, ―amma və lakin‖ - AYB katibliyi onu heç yadına 

salmamışdı. 

Və 15 ildir AYB üzvü olan Akif ƏLİ-ni yada salmayan, 50 illik yubileyini belə ―unudan‖ 

AYB sədri (və onun əshabələri) ―amma və lakin‖ səliqə ilə vaxtlı-vaxtında ―istedadlı şair və 

yazıçılardan olan‖ Salam Sağolun 70,  Əlvida bəyin 80, Xuda Hafizin 90... illik yubileylərini 

şövqlə qeyd etməyi yaddan çıxarmamışdı.  
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Və bu düşüncələr içərisində yazıçı Ələviyyə Babayevanın bir il öncə oxuduğu xatirələrini 

yada saldı. 2001-ci ilin  iyul ayında ―Alternativ‖ qəzetində Ələviyyə xanım yazmışdı: ―...1996-cı 

ildə Yazıçılar Birliyində vəzifə sahibi olan Qabil İmamverdiyevin 70 illik yubileyi keçirilirdi. 

Yubiley böyük təmtəraqla keçdi... Çox gözəl!.. Ancaq... həmin il gözəl şairə Mədinə Gülgünün 70 

illiyi, unudulmaz yazıçı Süleyman Vəliyevin 80 illiyi, klassik tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim Əli 

Nazimin 90 illiyi, unudulmaz Cəlil Məmmədquluzadənin 130 illiyi qeyd olunmalı idi. Bunlar niyə 

unuduldu?.. Ömrünün 80-ci ilini yaşayan Ələviyyə Babayeva uzun illər ərzində bir dəfə də olsa 

Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki Abdulla Şaiqin yubiley təntənəsini görməmişdir (Elə 

Ə.Haqverdiyevin, M.S.Ordubadinin, dünya miqyaslı romançı Süleyman Rəhimovun və 

başqalarının da)... Bax, belə birlikdir – bizim Yazıçılar Birliyi! Burdakı ədalətsiz, haqsız işlər, 

yazıçı hüququnu tapdamaq adicə bir şeydir.‖  

Bir vaxt şair Məmməd İsmayıl da eyni motivlərdə giley-güzar etmişdi: ―...Yazıçılar 

Birliyi bir neçə nəfərin yox, tərəfkeşlik etmədən bütün birlik üzvlərinin istedadının ölçüsünə görə 

qayğısına qalmalıdır... Niyə 1998-ci ildə Məmməd İsmayıl bu təşkilatın heç bir siyahısına 

salınmadı. Hətta qurultaya da dəvət olunmadım. Bəlkə Məmməd İsmayıl aradan keçən on il 

ərzində irəli getmək əvəzinə geri getmişdi?... Vəziyyət belədirsə, hansı ədəbi ədalətdən danışmaq 

olar?‖  

Və bütün bunları yada salan Akif Əli gülümsündü: bəs mən belə AYB-nin nəyindən 

küsüm?!              

                        *** 

 

Akif ƏLİ. Âятян тящдцкядядир 
Вятяня Ататцрк эярякдир! 

 
     «... Åрì ÿí èñòàí  òÿрÿôäÿí  éöç ì èí ëÿрëÿ ñèëàùëû ãà÷àã-ãóëäóр ýÿëèá òþкöëöøöá ñÿрùÿäëÿрèì èç 

áî éóí æà...Øóøà, Ëà÷ûí , Êÿëáÿæÿр, Ý ÿäÿáÿé, Ãàçàõ, Ãóáàäëû æÿáùÿëÿрèí äÿí  ùÿр ýöí  àæû þëöì -
èòèì  õÿáÿрëÿрè ýÿëèр... Òàëåéèì èç ôàêòèêè î ëàрàã, ùÿрáè ãöââÿëÿрèí  öì èäèí ÿ áóрàõûëûá. Áó ýöí êö 

àüûр ýöí äÿ éóрäóí  ýÿëÿæÿéè í àì èí ÿ öì óì è ñòрàòåúè ì ÿãñÿä ÿòрàôûí äà  
áöòþâ áëî ê éàрàòì àã äöçýöí  î ëì àçäûì û?.. 

     Áó ýöí  äöøöí ÿí  áåéèí ëÿр, ýþрÿí  ýþçëÿр, âóрàí  ãî ëëàр ùàì ûñû, ùàì ûñû äÿñòÿëÿр, äрóúèí àëàр,  
î í ëуãëàр, áèрëèêëÿр, òî ï ëóëàр, æÿì èééÿòëÿр øÿêëèí äÿ âàùèäëÿøÿрÿê Øуøàäà, Ëà÷ûí äà, Êÿëáÿæÿрäÿ, 

Ý ÿäÿáÿéäÿ, Ãàçàõäà, Ãóáàäëûäà, Í àõ÷ûâàí äà äöøÿрýÿ ñàëì àëû, ãÿрàрýàùëàрûí û î рàëàрäà 
ãóрì àëûäûрëàр. Áó ýöí êö ì èëëÿò ì åéäàí û, àçàäëûã ì åéäàí û - Àçÿрáàéæàí ûí  Ãÿрá ñÿрùÿäëÿрè 

áî éóí æà êå÷ÿí  ñÿí ýÿрäÿрäÿ, äàüëàр ãî éí óí äàäûр... 
     Ý þç ýþрÿ-ýþрÿ äèäèëèá-ï àр÷àëàí àí , ñþêöëöá-äàüûäûëàí , òàрì àр åäèëÿí  Âÿòÿí èí  ãåéрÿòëè 

âÿòÿí äàøëàрû áó ýöí  ýÿрÿê í ÿ éóõó áèëñèí ëÿр, í ÿ äèí æëèê; í ÿ àä-ñàí  ýöäñöí ëÿр, í ÿ øàí -øþùрÿò; 
í ÿ âÿçèôÿ áþëñöí ëÿр, í ÿ âàр-äþâëÿò; í ÿ èæëàñëàрà óéñóí ëàр, í ÿ êî í ñåрòëÿрÿ; í ÿ ãî í àã ýåòñèí ëÿр, 

í ÿ ãî í àã ÷àüûрñûí ëàр; í ÿ áèр ýöëñöí ëÿр, í ÿ äÿ àüëàñûí ëàр...   
Йàëí ûç èø, ÿì ÿë, ùÿрÿêÿò!  

×öí êè áó ýöí  – Âÿòÿí  òÿùëöêÿäÿäèр, Âÿòÿí  òÿùëöêÿäÿäèр, Âÿòÿí  òÿùëöêÿäÿäèр!" 
 

    Áó ñþçëÿрè áó ýöí  éàçì ûрàì . Áó ñþçëÿрè ì ÿí  èêè èë áóí äàí  ÿââÿë, 1990-æû èëäÿ éàçì ûøäûì  
(bax: "Âÿòÿí  òÿùëöêÿ ãàрøûñûí äà", "Âÿòÿí  ñÿñè" ãÿçåòè, 25.07.1990).   

      Âÿ áó ýöí  áó ñþçëÿрè áèр äàùà òÿêрàрÿí  õàòûрëàéàрêÿí , ÷î õ òÿÿññöô  åäèрÿì   êè,  
äÿрäëÿрèì èç  åëÿ  î ëäóüó  êèì è  ãàëûр.  Ùÿëÿ öñòÿëèê í ÿ ãÿäÿр àрòûá, àüûрëàøûá. Áó ýöí  
Âÿòÿí èì èç àрòûã î  çàì àí ëàр äåäèéèì èç êèì è "òÿùëöêÿ ãàрøûñûí äà" äåéèë, òÿùëöêÿí èí  

è÷ÿрèñèí äÿäèр! Áó ýöí  éóõàрû Ãàрàáàüäàí  ÿëèì èçäÿ ãàëàí  Õî æàëûäûр, Øóøàäûр...  
     Ãóáàäëû, Òî âóç, Ôöçóëè, Òÿрòÿр, Лà÷ûí  èñÿ... Àëëàù þçö áèçÿ éàр î ëñóí ! 

     Àçÿрáàéæàí  "î ëóì , éà þëöì " àì àí ñûçëûüû èëÿ öçëÿøèá. "Âàрëûãì û - éî õëóãì ó" ì ÿñÿëÿñè ùÿëë 
î ëóí óр. Âÿçèééÿò äÿùøÿòëè äÿрÿæÿäÿ ï èñäèр. Áèр ãàéäà î ëàрàã, èø ýþрÿ áèëÿí ëÿрè éàõûí à 

áóрàõì àéàí  ряñì è ñòрóêòóрëàрûì ûçûí , áàøáèëÿí ëÿрèì èçèí  äþрä èëëèê ýþçëÿì ÿ ì þâãåéè âÿ 
ì öäàôèÿ òàêòèêàñû, åéí è ñÿрèøòÿñèç êàäрëàрûí  òåç-òåç èрÿëè-ýåрè ñöрöøäöрöëì ÿñè "Ãàрàáàü 

ï рî áëåì èí è" áåéí ÿëõàëã ì ÿñÿëÿéÿ ÷åâèрì ÿêäÿ äöí éà åрì ÿí è äèàñï î рóí à êþì ÿê åòì èøäèр… 
Í àí êî р Êрåì ë òÿрÿôèí äÿí  "àéàüû áàñûëì àéàí " åрì ÿí è ãóëäóрëàрû àрòûã рåñï óáëèêàì ûçûí  

ÿрàçèñèí äÿ ñÿрáÿñòæÿñèí ÿ âÿ ùÿéàñûçæàñûí à æþâëàí  åòì ÿêäÿäèрëÿр. Î í ëàр áèçÿ ãàрøû ÿñèë 
ñî éãûрûì û àï àрûрëàр. Áåëÿ áèр мÿãàì äà ì þâæóä äàõèëè ãàрøûäурì à äà òÿрÿôëÿрèí  ñèëàùëû 
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òî ããóøì àñûí û, ãàí ëû ãàрäàø ãûрüûí ëàрûí û рåàëëàøäûрûр. Йцз èëäÿ áèр äÿôÿ ÿëÿ äöøÿí  áåëÿ ôöрñÿòè 
èñÿ Àçÿрáàéæàí û ï àр÷àëàì àüà ùàçûр ãöââÿëÿр ÷ÿòèí  êè, ÿëäÿí  âåрÿëÿр...  

Áÿñ í ÿ åòì ÿëè? Áó àüûр, àæû, òÿùëöêÿëè ýöí ëÿрäÿ í èæàòûì ûç í ÿäÿäèр?  
Öçöì öçö ùàрà òóòì àëû, ÿëàæû ùàéàí äà àõòàрì àëû? Дÿрäè êèì ÿ äåì ÿëè? 

 
     "Áèçèì  ì öùöì  âÿçèôÿì èç ñèéàñÿòëÿ ì ÿøüóë î ëì àã äåéèë. Áèçèì   âÿ áöòöí  ì ÿì ëÿêÿò âÿ 

ì èëëÿòèí  áó ýöí  éåýàí ÿ âÿçèôÿñè òî рï àüûì ûçäà î ëàí  äöøì ÿí è ñöí ýöëÿрèì èçëÿ ãî âóá 
÷ûõàрòì àãäûр.  

Áóí ó åäÿ áèëì ÿäèêäÿ, ñèéàñÿò ì ÿí àñûç ñþçëÿрÿ ÷åâрèëÿæÿêäèр" (Àòàòöрê). 
     Àëëàù ñÿí ÿ рÿùì ÿò åëÿñèí , Àòàòöрê! 

     Áó ýöí  ñÿí  éàрàëû Àçÿрáàéæàí à í åæÿ äÿ ýÿрÿêñÿí ! 
     ×öí êè áó ýöí  ùÿр øåéäÿí  þí æÿ – Àçÿрáàéæàí à ãóрòóëóø ýÿрÿêäèр!» 

 (феврал 1992) 

 

                                                                *** 

 

Əslində Nazim Hikmət ―olayının‖ kökündə dolayısı ilə bir Atatürk amili vardı.  

- uca Atatürk düşmənlərini darmadağın edib əski Osmanlı imperiyasının küllükləri 

içərisindən yeni müasir Türkiyə Cümhuriyyətini qurmasaydı, Türkiyənin düşmənləri də heç yana 

qaçmadan Türkün  məmləkətində oturardı və Türk düşmənləri ölkədə qalardı, o cümlədən, 

kommunist şair Nazim Hikmət də ölkədən qaçmazdı, türklüyə, Türkiyəyə, Atatürkə həqarət edə-

edə qaçıb Moskvanın qoynuna girməzdi.  

- və Nazim H. Moskvaya girməsəydi bir propaqanda eksponatı olaraq türkdilli sovet 

Azərbaycanına görkəzmə üçün gətirilməzdi, Azərbaycana gətirilməsəydi, buradakı həmfikirləri də 

ona qoşulub Moskvaya getməzdi.  

- Burdakı əqidədaşları ona qoşulub Moskva-Bakı qatarına doluşmasaydı, onların törəmləri 

də o qatarın dalınca belə həsrətlə baxmazdılar və o qatarın altında qalıb əzilən qeyrətli türk 

kişilərini unudub türk düşməni H.Nazıma yubiley keçirmək sevdasına düşməzdilər. 

- Atatürkü sevən Akif Əli də qalxıb həmən nazımpərəstlik əqidəsizliyini ifşa etməz, AYB-

nin katibliyindəki sınıq-salxaq arsenalı üstünə yeritməzdi!..  

 

Odur ki, bütün ―proseslərin‖ kökündə uca Atatürk amili dururdu... 

Akif Əli Atatürkün şərəfi naminə bu qeyrət savaşını başlamışdı. Ona həqarət edən türk 

düşməninin Sovet Azərbaycanından azad, müstəqil, demokratik Azərbaycana transfer olunmasına 

imkan verməyib AYB rəhbərliyinin qəzəbinə gəlmişdi.  

Ey uca Atatürk! Sən daha kimlərin gözünə ox olub batmadın ki! 

*** 

  

Akif Əli uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra... düşmənləri sevindirmədi. 2002-ci ilin 

sonlarında çarpayıdan qalxıb yenə yazı masasının arxasına qayıtdı. Nazım-hikmət-pərəstlər 

sevgililərinin yubileyini məhz Akif Əlinin təklif etdiyi formatda - öz aralarında dar bir dairədə 

keçirtdilər. Çünki cəmiyyətdə Nazim Hikmətin əsil siması haqqında həqiqətlər ildırım sürətilə 

yayıldığından geniş ictimaiyyəti və milli hökuməti bu şərəfsizliyə şərik edə bilmədilər. Yubileyin 

qeyd olunmasına Prezident sərəncam vermədi.  

Azərbaycanın Atatürkü - görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ömrü boyu Atatürkə 

həqarət etmiş, qardaş Türkiyəni düşmənə satmış vətən xaininə müstəqil Azərbaycanda rəsmi 

dövlət səviyyəsində yubiley keçirmək kimi riyakar bir xahişə qol qoymadı. AYB sədrinin yubiley 

barədə xahişnaməsi arxivə atıldı... 

Allah ümummilli lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə min rəhmət eləsin! 

Amin!   

                                                                       *** 
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«Ядалят» гязетинин ədəбиййат ялавясиндя gənc istedadlı yazarların qurumu olan Азад 
Йазарлар Ожаьынын (AYO) «Алаторан» адлы сящифяляри də bir yandan ədəbi mühitdəki durğunluğu 

tərpədirdi. Hər yeniliyə qısqanc münasibəti ilə fərqlənən köhnəlmişlər iki fronta vuruşurdular. 

AYO-çulara da hücum edirdilər. Bir çox yaradıcılıq məsələləri vardı ki, Akif Əli bir ziyalı kimi 

münasibət bildirməyə daxilən ehtiyac duyurdu. Və gənc ədəbi qüvvələrin fəaliyyəti ətrafında 

gedən müzakirələrə qatılaraq 2002-ci il oktyabrın 6-da konseptual xarakterli məqalə ilə çıxış etdi: 

“Yeni ədəbi nəsil. Düşüncələr” 
  Akif Əli yazırdı: 

  ...«Алаторан»дан илк тяяsсцратым беля олду ки, бу эянжляр юз цзярляриня чох жидди 

миссийа эютцрцбляр: онлар дурьун ядяби мцщити тярпятмяйя чалышырлар… Амма бу ня гядяр 
аьыр бир ишдир, Щямид Щерисчи, Расим Гаража, Мурад Кющнягала, Азад Йашар, тясяввцр 
едирсинизми?! 
  Вахтиля биз дя буну истямишик, йягин биздян яввялкиляр дя буну истяйиб, онлардан 
яввялкиляр дя… Беляжя естафет нясилbə-нясил ютцрцлцб, щяря бир иш эюрцб, щяр няслин бир миссийасы 

олуб. Вя Ядябиййат  йашайыб.  
    

* * * 

 

  Физика, йохса Лирика? Бу ябяди мцзакирялярдя мян биринжилийи биринжийя верянлярдяням. 
Щесаб едирям ки, сон ики йцз илдя халгымызын сцрятли инкишафыны лянэидян амиллярдян бири дя 
империйа дяфтярханаларында щазырланмыш консепсийалар ясасында кцтляви шцура уйушдуружу 
лирик-поетик иллцстарсийалар долдурмагла онун динамиклийини азалтмаг, ихтирачылыг 
тяфяккцрцндян узаглашдырмаг олуб.  
  Тяяссцф ки, шяхсиййятин дцзэцн формалашмасы цчцн щеч бир щяйати мяна, фикир, идейа 
ашыламайан эцл-бцлбцл щейранлыьы, даь-баь гафийяли вясфи-щалларла долу яски лирик нцмуняляр 
щяля дя яталят цзря орта мяктяб дярсликляриндя сахланылмагдадыр.   

* * * 
 

  АЙО-чулардан охудуьум бязи парчалар диггятими жялб еляди. Мурадын, Расимин, 
Ирадянин, Йафясин йаздыглары щям фикир, дцшцнжя дольунлуьуна эюря, щям дя мювзуйа йени 
бахыш тярзиня, гейри-яняняви йанашма формасына эюря хошума эялди. Тябии, разылашмадыьым 
фикирляр дя вар, анжаг ясас мяним разылашыб-разылашмамаьым дейил, ясас одур ки онларда мящз 
фикир вар, дцшцнжя вар, гафа чалышыр, адам няся дейир, йахуд демяк истяйир. Бу сябябдян 
цмумян АЙО групунун йениляшдирмя миссийасы  иля башладыьы  просеси тягдир  едирям.    
   

* * * 
 

  Щямид Щерисчи - «мян йарадыжы йох, даьыдыжыйам» дейяндя, - ону нежя дя эюзял баша 
дцшцрям!  
  Кющняляри йашатмагла кющнялийи даьылмаьа гоймайан кющнялмишлярин сахта табулары 
щягигятян даьыдылмаьа лайигдир, Щямид Щерисчи!  
  Шцурлары сармыш яски дяйярлярин боз-буланыг щавасыны даьытмаг мцмкцнся даьыдылмасы 
мяслящятдир.  
  Бу халгын, бу миллятин, бу вятянин, бу дювлятин бу эцнц вя сабащы иля щеч бир ялагяси 
олмайан ядябиййатын щюрцмчяк тору тутмуш, кясафят басмыш, эяряксиз зир-зибилля йцклянмиш 
гаранлыг тахтапушу даьыдылмасын бяс ня олсун?  
  Ня вахтажан сянят мейданыны кющня «ажлар вя гуллар дцнйасындан» галма елитар 
щясрятли йекяхана яда базлар  суламалыдыр?  
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  Ала булудлардан зявзяк ядиблярин жянэиндя чабалайан бичаря Ядябиййат йеря, бу 
торпаьын цстцня ендирилмясинми? Нежя ки Сервантес романтик хцлйалар гойнунда жювлан едян 
Авропа жянэавяр ядябиййатыны эюйлярдян чякиб йеря ендирмишди…  
  Амма бцтцн бунлар асан ишдирми, Щямид Щерисчи?! Сян ня бюйцк йцкцн алтына 
эирирсян, билирсянми… 
  Билирсянми Мирзя Ялякбяр Сабирин йаздыглары щяля дя актуалдыр?!  
 

***  
  Мяним фикримжя Азярбайжан ССР-и  мцстягил Азярбайжан Республикасына  
чеврилдикдян сонра юлкядя радикал сийаси, игтисади, сосиал, щцгуги ислащатлар эется дя, чох эениш 
сащяляри ящатя едян мядяниййят мцстявисиндя зярури ислащатлар щялялик истянилян темпо-ритмля 
эетмир. Еляжя дя мядяниййятин бир голу олан ядябиййатда. Щяр шей «нежя эюрмцшдцся Нущ, 
ойляжядир». Сябяби мяня там айдын олса да, инди йери дейил. Йени дцнйа дцзяниня 
уйьунлашмагда олан юлкямиздя тоталитар системин игтисади-сийаси дцзяниня хас олан 
монополизмин яламятляри мцасир Анти-монопол ганунларла даьыдылды, чохпартийалылыг йаранды, 
сащибкарлара имкан ачылды, мцлкиййят юзялляшдирилди, торпаглар халга пайланды вя с.  

  Ядяби-мядяни сфераларда ися щяля монополийалар галмагдадыр. Анжаг йарадыжылыг фярди 
Аллащ верэисидир, щеч кимин ата-баба мирасы дейил. Бу истигамятдя дя тез-эеж дярин ислащатлар 
башлайажаг, «Анти-монопол ганунлар» тятбиг едиляжяк, йени дцзяня уйьун «йарадыжылыг 
лисензийаларынын» чярчивяси  эенишляняжяк. Бу мцтляг олажаг, чцнки бу мцтляг олмалыдыр, бунун 
олмасыны инкишафын диалектик   ганунауйьунлуьу тяляб едир.  
 
   Бу эцн АЙО-чу йазарларын йаздыглары бядии ясярлярдян даща чох онларын сюзцэедян 
ислащатларын зярурилийи фикрини дястяклямяляри даща хейирлидир. Щямин идейанын  кцтлявиляшмясиня  
хидмятляри даща эяряклидир. Онлар эяляжякдя киминся ясил щягиги дцнйа Ядябиййаты стандартлары 
сявиййясиндя ясярляр йазмасы цчцн санки мцнбит шяраит йаратмаьа чалышырлар; бир нюв Авди 
тювлясини тямизляйирляр. Бунун няйи писдир ки!  
  Нежя ки биз 70-80-жи иллярдя яски Совет гурулушунда даща йашамаьын мцмкцн 
олмадыьы вя ислащатлар апармаьын зярурилийи фикрини ижтимаи ряйдя  йаймаьа башламышдыг. 
Отуруб щеч кимин онсуз да охумадыьы сижиллямя рявайятляр гондармагла «миллятя хидмят 
етмякдянся», рясми сявиййялярдя милли мянафейин тямсилчиси миссийасыны лайигинжя йериня 
йетирмяйи даща шяряфли билмишдик. О заман Мейдана ахышан эянжляр дя мящз бизим илляр бойу 
тялгин етдийимиз азадлыг, мцстягиллик, суверенлик идеалларыны тяляб етмяйя эедирдиляр. Мян бу 
эцн фяхр едирям ки, орта нясля мянсуб чох истедадлы алим, йазычы, ъурналист,  шаир, ряссам, 
реъиссор, актйор, щяким, педагог, диэяр пешя адамларынын таныдылмасында, тяблиь олунмасында 
ямяйим олуб. Биз о заманлар юз шяхси мянафейимизи  бцсбцтцн кянара гойараг русларын, 
ермянилярин  щягарятля бахдыьы Азяри халгынын истедадыны цзя чыхармаьа чалышырдыг. Шцкр, 
истяйимизя наил олдуг, кющнялярин няйи ня вахт охумасына бахмайараг, елимиз мящз бу эцн 
азаддыр, дилимиз мящз бу эцн азаддыр. Вя цстцндя щеч бир тящгирамиз нязарят йохдур.  

  …Бизим йол ачдыьымыз эянжлик Азадлыг мейданына доьру эетди.  
  Язминиз, ирадяниз, истедадыныз чатажагса сиз дя йени нясли  бюйцк Ядябиййат мейданына 
истигамятляндирин ки, ясил Ядябиййатын йаранмасына, йенилийин кющнялийи йенмясиня наил 
олсунлар, Щямид Щерисчи, Расим Гаража, Мурад Кющнягала, Азад Йашар…  
  Оппонентляриниздян фяргли олараг, сиз ядябиййатдакы адамлара йох, Ядябиййата хидмят 
един.» 
   

* * * 
 
  Сонда Акиф Яли бир тязадлы мягамы  да АЙО-чуларын нязяриня чатдырыр. О, эянжляри 
Рясул Рзайа мцнасибятиля разы олмадыьыны, Рясул Рза щаггында охудуьу сызылтылы яттюкян 
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мемуарлардан фяргли олараг бу фикир адамынын даща лайигли вя ляйагятли образы олдуьуну 
вурьулайыр. О, Рясул Рзаны щям шяхсян таныйан, щям йарадыжылыьына, щям дя ижтимаи 
фяалиййятиня йахшы бяляд олан адам кими шаирин язямятли инсан олдуьуну , фялсяфи дцшцнжялярини  
Низами кими, Нясими кими, Сабир кими шер формасында дедийини гейд едир. О ямин олдуьуну 
билдирир ки, яэяр Рясул Рза бу эцн саь олсайды, эянж йазарларла жянэи-жидала чыхмыш кющня 
йазарлардан фяргли олараг (тябии сющбят тяфяккцрцн, дцнйайа бахышын, зювгцн кющнялийиндян 
эедир), мцтляг эянжляри мцдафия едярди. Шаирин Рянэляр силсилясини, Кефли Исэяндярин анламаг 
дярдини,  колбаса сехиня эюндярилян Эюй ат щаггында балладаны, Бабякин кясилян голлары 
барядя дцшцнжялярини, «Мяним фикримжя» адлы мягаляляр топлусуну йцксяк дяйярляндирян Акиф 
Яли Рясул Рзаны халгына, вятяниня, азадлыг истяйиня, демократик дцнйаэюрцшцня хидмят едян,  
елми-ядяби-бядии тяхяййцлц эцжлц сяняткар кими тягдир едир. О ясил  вятянпярвяр олан Рясул 
Рзаны оьлуна эюря тянгид етмяйи дцзэцн саймыр вя дейир ки, бу дцнйада щяр кяс юзцня, юз 
сюзцня, юз щяйатына вя юз талейиня жавабдещдир.  
 
  Акиф Яли мягаляни бу хейир-дуа иля битирирди: 
  «Алаторандан сцбщя доьру йолунуз уьурлу олсун!» 
 

*** 
 

  Anarın arxivindən: 
Filologiya elmləri namizədi Zümrüd Yağmur (―Azadlıq‖, 24 noyabr 2000): ―...37-ci 

illərdə günahkar təkcə Stalin, Bağırov deyildi, yüzlərlə yazıçı, şair, alim və s. də eyni dərəcədə 

günahkar idilər. Və əgər bu gün Bağırovu birmənalı şəkildə naqis bir dövlət xadimi kimi 

qiymətləndiririksə, onda M.Müşfiqin həbs kampaniyasında fəallıq göstərmiş  M.Rahimdən və 

başqa bu kimilərdən imtina etməliyik...  

Yazıçı Anar özünün... mücərrəd ziyalı obrazı yaradıb bu obrazı millətin əzabkeşinə 

çevirmək istəyi heç zaman gerçəkləşməyib.‖    

Jurnalist İbrahim Məmmədov (―Azadlıq‖, 25 noyabr 2000): ―...Birliyin nizamnaməsinə 

görə, iki dəfədən artıq seçilmək olmaz. Problemsiz ötüşüblər: nizamnaməni dəyişib, Anara 

uyğunlaşdırıblar... Yazıçılar Birliyindəki sədrlik davası ―millətin vicdanı‖ tituluna iddia edən 

Anarın hakimiyyət ehtirasları üzərinə işıq sala bilən ciddi faktlardır.‖  

Şair Aləmzər Sadıq qızı (―Azadlıq”, 29 noyabr 2000): ―Anar mənimçün sadəcə və sadəcə 

yazıçı Anardır! Biz onda səhv etdik ki, belə bir qeyri-adi qələm sahibini Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinə sədr və Milli Məclisə deputat seçdik.‖   

Yazıçı Vaqif Nəsib (―Kaspi‖, 1-2 may 2001): ―...Sovet dövründə ədəbiyyatda bir neçə 

yalançı qoçu saxlanılırdı. Yəni bir-iki nəfər yazıçıya cəsarətli yazmağa icazə verilirdi. Məsələn, 

ruslarda Belova, Yevtuşenkoya, Rasputinə belə səlahiyyət verilmişdi. Qalanlarının yaradıcılığına 

isə böyük sədlərlə çərçivə çəkirdilər. Bizdə də bir neçə belə ərköyün yazıçı olub.‖ 

Şair Vahid Əzizlə müsahibədən (―Arena‖ qəzeti, 12 yanvar 2001):   

―-Vahid müəllim, əlimizdə bir kitab var: ―Min ilin yüz şairi‖. Kitabı Anar və türk yazıçısı 

Yavuz Akpınar tərtib ediblər. Mən kitabı xeyli vərəqlədim, amma Vahid Əzizin adına və şerinə 

rast gəlmədim. 

-O kitabı mən də görmüşəm... Demək istədiyim odur ki, nə minilliyin, nə də onilliyin 

şairini Anar müəyyənləşdirə bilməz. Hər halda mənim bu kitabda niyə olmamağımı Anardan 

soruşsaydınız daha yaxşı olardı... Mənə qalsa, burda bir konyuktura məsələsi var... İnanmıram ki, 

Anar məni bir şair kimi unutmuş ola. Çünki biz onunla birlikdə 7 il Yazıçılar İttifaqında 

çalışmışıq... Hər halda Anar Yazıçılar Təşkilatının rəhbəri kimi qələm sahibini bürokratiya 

maraqlarına qurban verməməlidir...‖  

Əlavə edək ki, ―Arena‖ qəzeti həmin səhifədə kitaba daxil edilmiş şairlərin siyahısını da 

ixtisarla dərc etmişdir. Məlum olmuşdur ki, Anarın tərtib etdiyi  ―Min ilin yüz şairi‖ kitabında 
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görkəmli klassik şairlərimizlə yanaşı, müasirlərdən Məmməd Rahimin, Məzahir Daşqının, 

Qabilin, Yusif Həsənbəyin poetik nümunələri və ... Anarın özünün 10 şeri toplanmışdır.    

Təbii ki, tezliklə Anar özünəməxsus kobud leksikonla Vahid Əzizin cavabını verdi (bax: 

―Ədəbiyyat qəzeti‖, 19 yanvar 2001). O dedi: ―...Anarın şəxsi təşəbbüsü və zəhmətiylə tərtib 

olunmuş antologiyaya kimin düşüb-düşməməsini məhz Anar müəyyənləşdirir. ...Mən bu kitabı 

1993-cü ildə yeddi ay müddətində İstanbulun Memar Sinan Universitetində dərs dediyim vaxt 

tərtib etmişəm... Vahid Əzizin bu cür absurd və gülünc sözlər söyləməsinə acıyıram. ... Bu sayaq 

suçlamalar yalnız mənim ənənəvi bədxahlarımın ara-sıra mətbuat səhifələrinə çıxardıqları 

böhtanlar və iftiralar qəbilindəndir...‖ 

                                                                                *** 
 
  Yeni dalğa nümayəndələri olan AYO-çularla mühafizəkar AYB-çilər arasında mübarizə 

getdikcə qızışırdı. İş o yerə çatmışdı ki, mühafizəkarlar ədəbi polemikanın gərginliyinə tab 

gətirməyərək özlərinə xas ―mədəniyyət‖ arsenalını işə salmalı olmuşdular. Onlar bolşevik 

metodlarına əl ataraq AYO-çuları tənqid yox, təhir etməklə mübarizədən çəkindirməyə 

çalışırdılar. Bu mübarizələr fonunda Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин катиблийи mətbuatda (daha 

doğrusu ―Alatoran‖çıların oylağı və  demokratikliyini, müstəqilliyini qoruyub saxlayan az qism 

mətbu orqanlardan biri olan ―Ədalət‖ qəzetində) «Дцшмян» ожаг башында» адлы rüsvayçı bir yazı 

dərc etdirdi.  

  Akif Əlinin növbəti taran-məqaləsi bu yazıya həsr olunmuşdu. Yazının sərtliyi və 

sərrastlığı AYB rəhbərliyini hövsələdən çıxaracaq, Akif Əli haqqında ―təşkilati tədbirlər‖ görmək 

üçün AYB katibliyinin səbrini daşıran damlalardan olacaqdı. Onun alovu əvvəlkilər kimi yenə də 

durğun ədəbi mühiti bürüyəcək, şaxtalı sifətləri qarsıdacaqdı. Beləliklə, “Наданлыьын  
тязащцрц” (14 nойабр 2002): 

   
«Ядалят» гязетинин 9 нойабр 2002-жи ил тарихли сайында «Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин 

катиблийи» имзасы иля дярж олунмуш «Дцшмян» ожаг башында» адлы йазы иля танышлыгдан сонра 
ряйими эениш шякилдя билдирмяк истядим. Чцнки эянж йазарлар групу олан АЙО-чуларын 
тянгидиня щяср олунмуш bu йазыны охуйаркян АЙО-нун йениляшдирмя миссийасы иля чыхышларыны, 

ядяби-бядии дцшцнжядя зярури ислащатларын апарылмасы идейасыны кцтлявиляшдирян бир гцввя кими 
онларын амалларыны мятбуатда тягдир едянлярдян бири кими (бах: «Ядалят» гязети, 11.Х.2002) 
бу хцсусда мяним дя юз фяргли мцлащизялярим вар. Анжаг тяяссцф ки, geniş material hazırlamaq 

üçün щялялик архиви галдырмаьа вахтым йохдур. Одур ки, дцшцндцклярими йалныз тезис шяклиндя 

йазмаьы гярара алдым. Беляликля: 
 1) Охумуш  адамлар цчцн, хцсусян йазычы цчцн вя лап хцсусян дя Йазычылар Бирлийинин 
рящбярлийи цчцн айыблы сайылажаг дяряжядя чохлу кобуд сюзляр вя грамматик сящвлярля долу бу 
йазынын баш мягсяди тябии ки айдындыр: Ядябиййатын йох, ядябиййатдакы айры-айры адамларын 
мянафейини горумаг (юзляри демишкян – корпоратив мараглар). Лап ачыьына галса, йазынын 
эюзцня бир-нечя ядибин адынын да гатылмасына бахмайараг ясас мягсяд бир няфярин 
мянафейини эцдмякдир!    

2) Щамы билир ки, «Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин катиблийи» имзасы мятбуатда щеч дя 

сых-сых эюрцнмцр. Йяни сон он-он беш илдя республикамызда бир чох жидди просесляр баш верся 
дя, бу имзанын щансыса талейцклц мясяля иля баьлы принсипиал мювге нцмайиш етдирмясини, 
йахуд чаьдаш ядяби просес вя ядяби ясярлярин тящлилини апармасыны, щансыса ижтимаи-сийаси олайла 
илэили ачыг ряй билдирмясини, йахуд бу Вятяни вя бу халгы мялум дцшмянлярдян мцдафия 
етмясини, бир сюзля, актуал ящямиййят кясб едян щансыса мягамда ортайа чыхыб сюз демясини 
эюрян олмайыб. Бу имза йалныз о заманлар цзя чыхыб ки,  АЙБ-нин Сядрини горумаг лазым 
эялиб. «АЙБ-нин катиблийи» имзасы иля киминся наминя методикжясиня беля «принсипиал мювге» 
эюстярмяк яслиндя о имзанын ижтимаи ящямиййятсизлийини эюстярир.  
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 3) «Дцшмян» щесаб етдийи эянж, истедадлы ядябиййатчыларын  дцз вя йа яйри аддымлары 
щаггында юз статусуна уйьун мцдриклик, доьруну тясдигляйян бюйцклцк фювгцндян сюз 
демяк, йол эюстярмяк, щеч олмаса сивил диалога чаьырмаг вя мювжуд проблемляри данышыглар 
мцстявисиндя чюзмяк явязиня, жылыз деди-годучулуг, сюйцш, атмажа сявиййясиндя бу гядяр кин, 
кцдурят, щиккя, гязяб вя щятта нифрят сачан “АЙБ катиблийи” тяяссцф ки охшар гязяби щеч вахт 
ясил дцшмянляримизя гаршы йюнялтмяйиб. Яксиня, щяля 1988-дя Гярби Азярбайжандан 
говулмаьа башламыш сойдашларымызын илк цз тутдуглары бу нижат йери - Йазычылар Бирлийи о 
замандан юз гапыларыны  щягигятин цзцня гапалы сахламагдадыр. Щалбуки бцтцн кечмиш ССРИ 
мяканында ян аьрылы проблелмярин щялли заманы мцттяфиг республикаларын анолоъи бирликляри 
юндя эедирди. Биздя ися цмид йери, нижат йери, щаглы сюзцн дейиляжяйи ян мцгяддяс бир йер 
биляряк цстцня эетдийи АЙБ  рящбярлийи о вахт бичаря гачгынлары «бура сизин цчцн нядир, эедин 
Мяркязи Комитяйя» дейя гапыдан говмушду. Ейнян бу эцн дя АЙБ эянж йазарлары 
ажылайараг лап еля щагсыз йазылары барядя тутарлы, аргументли, инандырыжы зийалы сюзц дейя билмир. 
Дейя билмядийи цчцн дя АЙБ-нин сюзц артыг яввялляр олдуьу кими нцфузлу сюз сайылмыр. Вя 
онун кечмиш директив органлар сайаьы яркля “Кифайятдир!” демяси йалныз истещза доьурур.    
 4) АЙО групунун «Ядалят»ин сящифяляриндя йаздыглары иля йцздя-йцз разылашмасам да 

вя дцшцндцклярими мятбуатда ачыг билдирсям дя (чцнки онлары шяхсян танымырам), щяр щалда 
бу эянжлярдяки истедады, савады, бюйцк Ядябиййат наминя ишлямяк щявясини, йениляшдирмя вя  
сафлашдырма арзуларыны эюрмямяк – эюрмямишлик оларды. Дцшцнцрям ки бцтцн истедадлы вя 
тямяннасыз сянят адамлары Ядябиййат наминя тяк АЙО-чуларын йох, еля щяр бир АЙБ цзвцнцн 
дедийи щягигятяляри лайигинжя гиймятляндирмялидир.  Лакин тяяссцф ки, «АЙБ катиблийинин» щиккя 
иля «яжяб еляйирям, сян елядин мян дя еляйяжям, ня гядяр ки сиз беля едяжяксиниз биз дя еля 
едяжяйик» вя саир бу типли бяйанлары  ―язямятли‖  имзаларына щеч  йарашмыр. 

     5) АЙБ-чиляри ян чох рянжидя едян мягамлардан бири дя «Ядалят»ин сящифяляриндя 
АЙО-чулара эениш мейдан верилмясидир. Эюрцнцр онларын арасында мятбуатын беля плцралистик 
иш цслубуну гябул едя билмяйянляр вар. Вя беля ядибляр щяля ютян ясрдян мятбуата чыхыш 
имканларынын йалныз «сечилмишляря» мяхсус олдуьуна  алышыблар. Бу юлкядя щансы гурулуш, щансы 
игтидар, щансы ижтимаи-сийаси дцзян олмасындан асылы олмайараг онларын щяр заман чап 
имканлары вя нювбядянкянарлыг имтийазлары олуб. Тябии, она эюря йох ки, щяр бири бир дащидир. 
Она эюря ки… бунун гырх доггуз сябяби вар, ян биринжиси – «барыт» мясялясидир… Анжаг 
эюрцнцр дцнйанын вя щяйатын дяйишдийинин фяргиндя олмамаг да бир айры хошбяхтликдир. Ян 
аьыр эцнлярдя бу халгын йанында олмайан, империйа иля диряшяндя, компартийаны ляьв едяндя, 
гачгынлары овуданда, Гарабаь наминя чарпышанда кянарда дуран, демократикляшдирмя 
просесляриндя иштирак етмяйян, дахилдя щакимиййят бющраны йарананда горхудан харижя 
узунмцддятли  «йарадыжылыг езамиййяляриня» гачыб фешенебел щотеллярдя щеч кимя эяряк 
олмайан романлар гошан, ара сакитляшяндя ися гайыдыб нювбяти рящбярлийя дифирамблар охуйан 
конйуктурачылар демократик мятбуатын, азад сюз, фикир вя ряй мцхтялифлийинин ня олдуьуну 
щардан билсинляр?  
 6) «Ядалят»ин ичиндя отуруб эянжляря чап имканы вердийи цчцн «Ядалят»ин Баш 
редактору иля дава едян  «АЙБ катиблийинин» Агил Аббаса ирадлары лап мцсибятдир. Ачыьы, мян 
«Ядалят»ин баш йазарыны таныйанда о щяля мяшщур адам дейилди. Садяжя щамы кими райондан 
Бакыйа эяляряк али тящсил алмыш, пайтахтын узагдан жялбедижи эюрцнян зийалы мцщитиня дахил 
олмаг, ядяби-мядяни  сферасында юзцня йер тапмаг арзусу иля йашайыб-йарадан аьдамлы эянж 
Аббасов Агил иди. Вя мяним АзТВ-дя Баш редактор олараг танымаза-билмязя тяблиь етдийим 
истедадлы, перспективли сянятсевярлярдян бири иди. Бу эцнся артыг Агил Аббас мяним цчцн эюзял 
гялям сащиби, танынмыш йазычы-ъурналист, эюзял зийалы, эюзял дост олмагла йанашы, щям дя эюзял 
гощумдур. Анжаг мян щямишя инсанлары йалныз мяняви-интеллектуал дяйярляриня эюря 
фяргляндирдийимдян, Агил Аббас щаггында да щяр шейдян юнжя мящз истедадлы бир 
Азярбайжанлы оьлу кими сюз демяйи зярури билирям. (Бялкя дя  Агил бу йазыны охуйуб бир 
мяьрур инсан олараг мяним мцдафиямдян имтина едяжяк. Анжаг щеч няйя бахмайараг о 
сюзц ки мян демялийям, мян ону щямишя демишям.) Бяли, мягалядя нязярдя тутулдуьу кими, 
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Агил Аббас да щягигятян бир кишинин чюряйини йейиб. Анжаг «АЙБ катиблийинин» ейщам 
вурдуьу кими - Ибращимов Мяммяд кишинин йох, Аббасов Мящяммяд кишинин чюряйини йейиб 
Агил Аббас. Башга щеч кимин йох. Яксиня, индийяжян яли дя цряйи кими ачыг олан Агилин щям дя 
чюряйини чох адамлар йейибляр. О жцмлядян «Дцшмян»  ожаг башында» пасквилиня гол гоймуш 
АЙБ рящбярлийиндя оланлар да. Вя онлар  бу чюрякдян дцнйанын дцз вахты Агилин фцсункар 
Гарабаьдакы ата-баба ожаьынын башында яйляшиб иштащла чох йейибляр… О ки галды «катиблийин» 
юз аршыны иля юлчяряк дедийи диэяр бир ирада, - мянжя Агил “мярдликдян, кишиликдян, гейрятдян”  
тякжя йазы йазмыр, щям дя бунлар онун ганындадыр. Хасиййятинин, ментал шцурунун 
яламятляридир ки ямялиндя дя юзцнц эюстярир. Киминся щаггында бир йазынын чапына имкан 
вермяси иля эуйа онун «Азярбайжан мянявиййатына, яхлагына ермянидян бетяр зярбя вурмасы» 
барядя мцжярряд фикирляри ися – тяк Агилин йох, щямин о мянявиййатын вя щямин о яхлагын 
барясиндя дя йалныз  мцжярряд тясяввцря малик оланлар дейя биляр. Нящайят, “АЙБ 
катиблийинин” АЙО-чуларын йазысына Агил Аббасын нежя йол вердийиндян гейзляняряк 
патетикжясиня   - “Демяк сабащ щяр щансы алчаг йазыйа да юз сящифяляриндя йер веряжякдир…” – 
щарайына ися мянжя “Ядалят” гязетинин редаксийасы мящз бу «Дцшмян» ожаг башында» 
йазысыны чап етмякля ян йахшы жавабы верибдир.    
   7) АЙО-чуларын сырф ядябиййата даир бир чох мясялялярдя сярт вя кяскин мювгеляри иля 
разылашсам да, бязи мягамлара, о жцмлядян Рясул Рзайа мцнасибятляри иля мян дя разы 
дейилям. Чцнки шяхсян мян Рясул Рзаны Азярбайжанын дяйярли зийалысы кими гябул етмишям вя 
фикримдя гятийям… Буну АЙО-чуларын юзляриня дя йазмышам. Анжаг баша дцшмяк лазымдыр 
ки, Рясул Рзаны кимся севмяйя дя биляр вя щамы кими о да тянгидя мяруз гала биляр. 
Йарадыжылыг зювг, дцнйаэюрцшц, дцшцнжя, дуйум, гаврам мясялясидир, Гуран айяси дейил! 
Биринин тябии сайдыьы ясяри башгасы сцни адландыра биляр. Буну фажия етмяк лазым дейил. 
Жямиййфятдя ряйляр инсанларын юзц кими чох мцхтялифдир. Хцсусян тоталитар совет реъиминдян 
фяргли олараг демократик дцзяндя тянгиддян кянар зоналар olmur. Щятта бу эцнкц шяраитдя 
Азярбайжан халгынын сон йцз илдя йетирдийи ян надир инсанларындан бири олан чох гцдрятли вя 
мцдрик дювлят хадими Щейдяр Ялийев щаггында да мцхалифляр тянгид йазырлар. Амма бу вахта 
гядяр о бюйцк шяхсиййятин дилиндян оппонентляриня гаршы бир кялмя етикадан кянар сюз 
чыхмайыб! Чцнки кимин ким олдуьуну халг онсуз да йахшы билир… Башга бир мягам: кимся 
Рясул Рзаны тянгид едиб дейя бундан гысганыб, говрулуб, пахылланыб, щеч мятлябя дяхли 
олмадыьы щалда иблисаня бир синизмля - «бяс Мяммяд Аразы тянгид елясяйдиляр йахшы олар?» - 
кими кюнтюй  фикирляр сюйлямяк  бцтцн мягалянин бцтцн постулатлары кими йалныз вя йалныз 
(йумшаг йазырам) наданлыьын тязащцрцдцр. Мяммяд Араз мяним нязяримдя жанлы 
классикдирся, Рясул Рза да вар олан бир дцщадыр. Вя мян щяр йазымда Рясул Рзаны советлярин 
коммунист-болшевик батаглыьындан узаглашдырмаьа, ону бцтцн шяраитлярдя юз халгына, 
вятяниня сядагятли, эярякли олмуш бир сяняткар кими гялямя вермяйя чалышмышам. Амма ня 
йазыг ки, сон вахтлар щям дя “АЙБ катиблийинин” иштиракы иля бязи амбисийалы йазарлар щиккя 
нцмайиш етдиряряк Рясул Рзаны тарихдя перспективсиз бир имиждя сахлaмаьа чалышырлар. Беля ки 

онун гаты коммунист, вятян хаини, Тцркийяни вя тцрклцйц Москвайа сатмыш, бюйцк Ататцркя 
даим щягарят етмиш, йаланчы бир адама – Назим Щикмятя ябядилик жаланмасы илк нювбядя 
Рясул Рзанын  дискредитасийасы демякдир.” 
 
 Bu konseptual tezislər çərçivəsində Anar mifinin bütün mahiyyəti özünün nəzəri izahını 

tapır. Adamın özü haqqında ömründə ilk dəfə belə çılpaq həiqətləri eşitməsi və qisasçılıq alovu ilə 

yanıb-yaxılmaması, dözməsi üçün də fövqəladə iradə lazımdır. AYB rəhbərliyində təbii ki, belə 

fövqəladəlik yoxdur.   

*** 

 

Akif ƏLİ. Ì илли дирчялишимизин бешийи башында 
"Àéï àрà" гязетинин èëê í þì рÿñèí äÿ "Бèñì èëëàùû" ì èëëè рÿì çèì èç î ëàí  ö÷рÿí ýëè, àé-óëäóçëó 

áàéрàüûì ûçëà åòì èøäèê. Áó äÿôÿ èñÿ áàøûì ûç öçÿрèí ÿ ì èëëè рóùóì óçóí  рÿì çè êèì è óëó Ñàáèрèí  
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ì öãÿääÿñ ÿêñèí è óæàëòì àüû  þçöì öçÿ áî рæ áèëäèê. Àõû, ì èëëè äåì î êрàòèê èäåéàëàрûí  
ùàçûрëàí ì àñûí äà Ì .ß.Ñàáèрèí  äÿ õèäì ÿòëÿрè áþéöêäöр. 

 

     Ñàáèрèí  éàрàäûæûëûüû XX ÿñрèí  èëê èéèрì è èëëèéèí äÿ î ëäóüó êèì è, ñî í  èéèрì è èëëèéèí äÿ äÿ 
àêòóàë ñÿñëÿí èр, ÿùÿì èéééÿòèí è èòèрì ÿäÿí  äþâрöí , èí ñàí ëàрûí  õàрàêòåрèí è, õàñèééÿòèí è à÷ì àãäà, 
äåì î êрàòèê äöøöí æÿëÿрè àøêàрæàñûí à èçùàр âÿ òÿñäèã åòì ÿêäÿ, ùÿãèãÿòè óæàäàí  âÿ à÷ûã-à÷ûüûí à 

ñþéëÿì ÿêäÿ òÿрÿããèï ÿрâÿр èí ñàí ëàрûí  êþì ÿéèí ÿ ÷àòûр. 
     Éàçûëû ÿäÿáèééàòûì ûçûí  ÿâÿçñèç èí æèëÿрè, õàëãûí  ì ÿí ÿâèééàò òàрèõèí èí  í èøàí ÿëÿрè î ëàí  í å÷ÿ 
êèòàáÿ àрàñûí äà "Ùî ï ùî ï í àì ÿ"í èí  äÿ þç éåрè, þç ñÿñè, þç í ÿôÿñè âàр. Þëì ÿç "Ä ÿäÿ Ãî рãóä 

äàñòàí û",  ì öäрèê Í èçàì è "Õÿì ñÿ"ñè, øèрèí  Ì î ëëà Í ÿñрÿääèí  ëÿòèôÿëÿрè, мярданялик дастанлары, ëèрèê 
Ôöçóëè "Ä èâàí "û, ùÿçèí  Ì èрçÿ Øÿôè í ÿüì ÿëÿрè, àüрûëû Ì èрçÿ Æÿëèë ùåêàéÿëÿрè, í èêáèí   Цзейирбяй 

Ùàæûáÿéли êî ì åäèéàëàрû êèì è, Ñàáèрèí  "Ùî ï ùî ï í àì ÿ”ñè äÿ þçöí öí  ãåéрè-àäè òрàýèêî ì èê рóùó èëÿ 
ì èëëè ì ÿäÿí èééÿò éàääàøûì ûçûí  ñî ëì àç àáèäÿñèí ÿ ÷åâрèëèá. Õàëã äàí ûøûã äèëèì èçèí  Áþéöê 

Åí ñèêëî ï åäèéàñû ñàéûëì àüà ëàéèã áó зянэин õÿçèí ÿäÿ ùÿр äöрëö ñþçÿ, õÿëãè èôàäÿéÿ, èòè тÿôÿêêöрëÿ 
äåéèëì èø èáàрÿéÿ, èøàрÿéÿ, åéùàì à рàñò ýÿëì ÿê î ëàр. 

     "Ùî ï ùî ï í àì ÿ" ùÿр øåéäÿí  ÿââÿë, äî üóëàí  éåí è åрàí ûí  èæòèì àè-ñèéàñè ì ÿí çÿрÿñèí è ÿêñ 
åòäèрÿí  áÿäèè ñàëí àì ÿäèр. "Ùî ï ùî ï í àì ÿ" ùÿì  äÿ äàùè áèр йарадыжынын  äöí éàýþрöøöí öí , ùÿéàò 

àì àëûí ûí , åñòåòèê èäåàëûí ûí  ì ÿæì óсóäóр. Áóрàäà Ñàáèрин áèëèê âÿ ì ÿäÿí è ñÿâèééÿñè, èäрàê 
ãàáèëèééÿòè, äàí ûøûüû, äàâрàí ûøû, çþâãö, àрçóëàрû, èñòÿêëÿрè ÿêñ î ëóí ì óøäóр. 

     "Ùî ï ùî ï í àì ÿ" êèì è ñàì áàëëû êèòàáûí  áÿçÿí  æÿì è ãûрõ äî ããóç èë þì öр ñöрì öø áèрæÿ 
í ÿôÿр òÿрÿôèí äÿí  éàçûëäûüûí à èí àí ì àã î ëì óр. ×öí êè áó êèòàáäà î í èëëèêëÿрèí  äåéèë, éöçèëëÿрèí , 

ì èí èëëÿрèí  éàääàøû, ãÿäèì  áèр òàрèõèí  ñî рàüû âàр, ÿñрëÿрèí  ñûí àüûí à òóø ýÿëÿí  àì àëëàр, àрçóëàр âàр, 
èí àì  âÿ ÿãèäÿ ï рèí ñèï ëÿрè âàр; áó êèòàáäà áèр ôÿрäèí , áèр øÿõñèí  éî õ,  ÷î õëóüóí , êöòëÿí èí , õàëãûí  ñÿñè 

âàр.    
     Ñàáèр áÿøÿрèí  áöòöí  äþâрëÿрè âÿ çàì àí ëàрû ö÷öí  àêòóàëäûр. 

     Ñàáèр сахтакар  "çèéàëûëàрûí ",  "ì èëëÿò" âÿ "Âÿòÿí " êÿëì ÿëÿрè èëÿ àëâåр åäÿí ëÿрèí  ì ÿí ÿâè 
ï àõûрûí û à÷ì ûø, "ì àñêàëàрûí û" éûрòì ûø, öçëÿрèí äÿ î ëàí  "çàùèрè ì öí ÿââÿрëèê ï àрûëòûñûí û"  

 ýþòöрöá î í ëàрû ñàòèрà ýöçýöñöí ÿ ñàëì ûø, ì ÿí ÿí  èôëàñà óüрàì ûø рèéàêàр  
ñèéàñÿò÷èëÿрÿ àæû-àæû ýöëì öøäöр. 

 
     Áó ýöí  éåí ÿ äÿ øàèрèí  ùÿì èí  àì àëëàрû, ùÿì èí  ÷àüûрûøëàрû õàëãûí  ãÿëáèí äÿäèр. Ñàáèр áó ýöí  

äÿ éåí è äöí éà àрçóñóí äà î ëàí ëàрûí , áó éåí è äöí éà óüрóí äà ÷àрï ûøàí ëàрûí  æÿрýÿñèí äÿäèр. Î  éåí ÿ 
äÿ áèçèì  ì öàñèрèì èç î ëàрàã ùàãã èøè í àì èí ÿ, àçàäëûã, äåì î êрàòèéà, áÿрàáÿрëèê âÿ ùóì àí èçì  

í àì èí ÿ ýåäÿí  ãÿòè ì öáàрèçÿëÿрèí  þí  ñûрàñûí äà àääûì ëàéûр...  
(май 1991) 

 
                                                                               *** 

 

 Bəli, satqının yubileyi keçib getsə də, sən demə məğlubiyyətlə barışmayan   

nazımpərəstlərin qarşıda başqa kontr-planları var imiş. Onlar indi də mövzuya başqa tərəfdən 

girmək üçün yollar axtarırdılar. Opponentlər hikkə göstərdikcə Akif Əli də mövzuya növbəti 

qayıdışa zərurət duyur, xəstəliklə əlaqədar yarımçıq qalmış yazılarını yazmaqda davam edir, bir 

ziyalı, bir vətəndaş kimi haqqı xalqa bildirmək missiyasını davam etdirirdi.   

 Beləliklə, türklüyün, Atatürkün düşmənini Azərbaycanda ifşa etmək üçün Akif Əlinin 

yazdığı ifşaedici məqalələr silsiləsinin növbəti dərci oxuculara təqdim olundu: ―Нazim 
Щikmяt: olduğu kimi” (Мювзуйа гайыдыш) 

 
 «...Mян сон йцз илдя илк дяфя Азярбайжан мятбуатында Назим Щикмят щаггында 
алтернатив мювгени цзя чыхаран йазылар ишляйиб охужулара тягдим етmişдим.   

...Анжаг эюрцнцр щягигят тез-тез тякрарланмалыдыр ки йашасын.» 
 
(Бурада мüəllif bir daha Н.Щикмят Борзески haqqında Türkiyədə yazılanları və artıq 

məlum həqiqətləri xatırlatdıqdan sonra sözünə davam edir).  

 

 ―...Öтян ил дискуссийайа сябяб олан бу ачıгламалардан сонра Назим Щикмятин кющня 
пярястишкарлары тябии ки, “Назıмıн бядхащларына” жаваб вермяк цчцн мцжадиляйя галхдылар. 
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Болшевик шаирин йубилейинин дювлят сявиййясиндя кечирилмяси мягбул сайылмаса  да, назим-
щикмят-шцнаслар 100 иллийя мягаля йаздылар, хатиря данышдылар, архивдяки фотоларыны чапа 
чыхартдылар, шаирин йанындакылары тяблиь еtмяк цчцн шаирин юзцнц о ки вар тярифлядиляр, йягин ки 
«Назим Щикмяти тянгид едянин» ялейщиня йазы йаздырмаг цчцн йазычы да ахтардылар вя чох 
йягин ки о адам да даща вижданлы чыхараг бу мискинлийя эетмяди вя с. вя и. Сонра мян бу 
мювзуну унутдум. Амма сян демя мцбаризя «йарын да вармыш». Вя онун «юн 
сыраларындакылар» параддан жябщяйя йцрцмяк язми иля бу ил «Эцняши ичянлярин тцркцсц» адлы 
бир китаб даща бурахдырыблар. Вя китабын юн сюзцндя «Назимин бядхащларына» аловлу жаваб 
да дярж етдирибляр (ялбяття ки мян о китабы алмамышам вя алмайажам да, садяжя беля бир няшрин 
вя орадакы сон сюз иддиалы бир Юн сюзцн мювжудлуьуну «Ядябиййат гязети»нин 20 сентйабр 
тарихли 3319-жу сайындан охуйуб билdим). 

Мялумдур ки, назим-щикмят-пярястлярин тез-тез ишлятдикляри севимли «Назимин 
бядхащлары» терминолоэийасы тякжя Тцркийядяки вятянпярвяр зийалылары дейил, 
Азярбайжандакылары да нязярдя тутур. Анжаг мян щесаб едирям ки, щарда олур-олсун, 
«Назимин бядхащы» olmaq даща шяряфли миссийадыр, няинки Тцрк дцнйасынын бядхащы олмаг!  

Яслиндя мян баша дцшцрям ки, онлар Назим Щикмяти беля дишля-дырнагла мцдафия 
етмякляри даща чох юзляриня, юз йаздыгларына вя йазмаг истядикляриня, юз кечмишляриня, юз ата-
бабаларына эюрядир. Анжаг мян бу деликат мягама тохунмаг  истямирям. Мяним щядяфим 
адамлар дейил, щаллардыр. Ягидясизлик, гейрятсизлик  щаллары.  

 
Назим Щикмят щаггында сюйлянян тянгидляри тякзиб етмяк цчцн йазылан жаваблар о 

дяряжядя бясит олур ки, адам бу  жаваблары йазанларын дцшцнжясиндян даща чох, онларын 
жямиййятдя тутдуглары мювгейя вя иддиаларына мяяттял галыр. Йалныз цмуми ашиганя 
мцлащизяляр йцрцдяряк, Назим Щикмятин явязиня фикир сюйляйян, шаирин мцжярряд 
язабларындан, цряк аьрыларындан, щясрятиндян, изтирабларындан, нифрятиндян, гязябиндян, 
инжиклийиндян-филан бол-бол йазан бу йазарлар щеч бир практик ящямиййяти олмайан емосионал 
изщарлардан башга бир тутарлы ясас эятиря билмирляр. Бяс ня важибдир эюрян юзцнц сатгын бир 
шаирин йолунда щялак елямяк?! 

Ахы, мян йазырам ки, нечя милйон иллик инсанлыг тарихиндя Вятяни, Дювляти вя Халгы 
дцшмяня сатмагдан бюйцк шяряфсизлик олмайыб вя бу сатгынлыгдан сонракы бцтцн 
пешиманчылыглар, цряк аьрылары, изтираблар, нисэилли мисралар, етирафлар, ащ-офлар, эюз йашлары-филан 
еля Эцлщаня паркындакы жевиз (йяни - гоз) аьажынын биржя мейвяси дяйяриндядир. Билярякдян 
шцурлу вя кюнцллц сурятдя Тцркийяни Русийайа, тцркц руса, Ататцркц Лениня-Сталиня, 
Анкараны Москвайа дяйишян шаиря «Тцрк дцнйасынын бюйцк шаири демяк» ня бюйцк 
гябащятдир!     

Оппонентляр щямишя шювгля Назим Щикмятя мцнасибят мясялясиндя цмумхалг 
мящяббятиндян данышырлар, анжаг бир садя суала жаваб вермирляр ки, ахы нядян бу адамын ясил 
симасы, ягидяси вя ямялляри барядя щягигятляр ta ютян иля гядяр, йяни аз гала йцз ил сярасяр 
щямин о «севян халгдан» эизлядилиб? Вя йалныз инди -  о ифша олунандан сонра юз йазыларында 
алтернатив фикрин мювжудлуьуну етираф едирляр ки, бяли Назим Щикмятя Тцркийядя мцнасибят  
йахшы дейил, ону вятяндашлыгдан чыхарыблар, о вахтиля Совет гурулушуна беля инаныб, Москвайа 
беля алданыб, беля пешиман олуб, филан-бешмякан… 

Яэяр назим-щикмят-пярястляр яввялки йазыларындан фяргли олараг инди артыг буну 
билдиклярини юзляри дя етираф едирлярся, демяк онлар да халгы биля-биля алдадыблар, щягигятляри 
эизлядибляр. Бяс ондa «Назıмıн бядхащлары» дейя-дейя нийя дизляриня дюйцрляр, анлашылмыр.   

 
Назим-щикмят-пярястлярин ясас риторикасы белядир: “Ня гядяр яжлаф, хаин, сатгын олса да 

адам истедадлы шаирдир! ”  
Анжаг мян дцшцнцрям ки, онда Зори Балайанын да Азярбайжан ялейщиня йаздыьы 

цфунятляри йаддан чыхарыб эюркямли йазычы-публисист кими Бакыда йубилейини кечирмяк олар. 
Силва Капутикйан, Иэитйан, Щамбарсумйан, Аьамбекйан вя башгаларыны да беляжя «стерилизя» 
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етмяк вя севмяк олар. Бунлар да елми-бядии йарадыжылыг истедадындан мящрум дейилляр ахы!.. 
Анжаг олармы?!..Йяни буну анламаг ня чятин проблемдир?... Bизим истедадлы шаиримиз Н. əэяр 
сабащ Ермянистана гачыб дцшмян гойнуна сыьынарса вя орадан бизя щягарятляр йаьдыра-
йаьдыра эцнцнц шер йазмаьа щяср едярся, эцнлярин бир эцнц биз бурада ащ, о нежя истедадлы 
шаир iди дейя она йубилейми кечирмялийик?!.. Бу иблисликдир!  

Инсанлар  ясрляр, minilliklər бойу vəhşi məkanı sivil cəmiyyətə çevirmək üçün öz 

həyatlarına yaşam prinsipləri, davranış normaları, hamı üçün zəruri olan qanun-qaydalar tətbiq 

etmişlər. Ancaq onlar özlərinin жилаладыьы bu ülvи дяйярлярdən, norma və принсиплярдян имтина 
етсяlər, онда щяр алчаглыьа бяраят газандырмаг мцмкцн оларды. Lakin belədə total 

prinsipsizliyin, rəzalət və şərəfsizliyin baş alıb getdiyi alçaqlar məkanında adamlar bir-birinin ətini 

yeyərdi...  

Бах мяня айдын олмайан бу сярсямлиyin müdafiəsidir.   
 
Yəqin bязиlяриni щансыса мунис баьлар вадар едир ки, мцстягил Азярбайжанда милли 

мядяни, идеолоъи аспектдя çözülмяли ишляримиз дура-дура, империйадан, Советлярдян, ленинизм-
сталинизмдян, болшевизмдян язаб-язиййят чякмиш йцзлярля зийалымызын щаггынын гайтарылмасы 
цчцн мцнбит шяраитin йарандыьы bir вахтда йеня гайыдыb qaçıрлар geriyə, Moskvalı günlərə вя 

Тцркийянин, тцрклцйцн дцшмяни, Кремл ашиги, сядагятли Ленинчи-Сталинчи олан бир “бюйцк 
ешшяйи” (бу автобиографик ситат Назим Щикмятин юзцндяндир-A.) зорла реанимасийа етмяйя 
чалышырлар.  

Görən o hansı munis bağlardır? 

Ötən yazılarımda dediklərimi yenə тякрар едирям: бу халгын xas Кишиляри шяряф вя ляйагят 
наминя щятта ганы-ганларындан олан доьмаларындан кечиблярся, бяс чохдан дювраныны сцрцб 
жящяннямя васил олмуш бир satqın болшевикя платоник севэи ня севэидир беля?! 

«…Бабалары гачаг олуб, гочаг олуб, мярд олан адамларын намярд тюрямяляри мяня 
дярд олуб» - дейян шаир Фикрят Гожаны да бир вахтлар мящз бу сайаг суаллар наращат 
етмирдими?.. Görünür o dövrün xalq üçün nəzərdə tutulmuş gurultulu pafoslarından imiş. 

Мяни гынама, Рясул Рза, анламаq dərdi böyük olsa da, anlamazı anlatmaq дaha бюйцк 
дярддир!  

Ay Sabir... Ay rəhmətlik... Ox daşa dirənəndə mətləbi kimə anlatmaq olur ki?! 

 

...Назим Щикмятин илк китабынын Бакыда чап олунмасы, онун Бакыйа эялиб-эетмяси, азяри 
тцркляри иля отуруб-дурмасы, театра, консертя екскурсийалары щяля щеч дя назим-щикмят-
пярястлярин иддиа етдийи кими, онун «дяхи бизлярдян бири» олмасы демяк дейилди. Ня гядяр ажы 
олса да deyək: бу - о демяк иди ки, Совет КГБ-си, йахуд НКВД-си Тцркийяли “обйектини” 
сядагятли Совет Азярбайжанынын “курасийасына” вермишди. Совет КГБ-си Назим Щикмятля 
мяшьул олмаг сялащиййятлярини инандыьы адамлара етибар едирди. Йохса Сов. ИКП-нин, КГБ-
нин, Главлитин “добросу” олмадан ССРИ-нин щеч бир нюгтясиндя щеч бир яжняби кюпяйоьлунун 
няинки китабы, щеч биржя мисрасы да ишыг цзц эюря билмязди. Бу ки мцбащисяли  мясяля дейил!  

Назим Щикмяти гиймятляндирмяк цчцн, поетик ахтарышлардан чох, политолоъи 
арашдырмалара цстцнлцк вермяк дцзэцн оларды. Она эюря ки, 1920-жи илдя Азярбайжандакы 
милли щюкумяти ган ичиндя боьан Кремл həmişə Дяли Петронун “стратеъи вясиййятляриня” садиг 
olub, “исти дянизляря” чыхмаг, о жцмлядян Истанбулда чякмялярини йумаг севдасы иля йашайырды. 
Шимали Азярбайжан империйаны хаммал базасындан башга, щям дя Шяргя чыхыш пласдармы кими 
(və öz forpostunun ərazilsini genişləndirmək üçün) марагландырыb. Бцтцн галан мясялялəр 

поезийа сащясиня аид ишлярди. Böyük bir xalqın oğlu, böyük bir ölkənin rəhbəri, bütün “tüfəngli 

adam‖ların böyük xeyirxahı, böyük Stalinin böyük dostu, böyük kommunist böyük Mao Sze 

Dunun balaca bir kəlamı var. O deyir:  

―Şer yaxşı şeydir, amma tüfəng ondan da yaxşıdır‖...  
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Бу щягигятляриn arxasında nələrin durduğunu anlamaq üçünsə elə də böyük савад lazım 

deyil.  

 
Совет жямиййяти цчцн КГБ-дя мцяййян идеолоъи штамплар вя стереотипляр щазырлайыб 

мцтямади дювриййяйя бурахмаг тактикасы еля назим-щикмят-пярястлярин юзляриня дя йахшы  
мялумдур. “Тцрк коммунисти Назим Щикмят” trafareti  Москвада щазырланмыш идеолоъи 

моделдян башга бир шей дейилди. Бу модел дцнйанын дюрд тяряфиня жайнаг атан монстра она 
эюря лазым иди ки, həm ичяридяки “пантцркистляря” эюрк олсун, həm тцрклярин дя «бизим тяряфя» 
кечдийини нцмайиш етдирсин вя həm də дцнйа ингилабынын тезликля Тцркийядя гялябя чалажаьы 

идейасыны dövriyyəyə buraxsın.  
Тцркийяли коммунист шаирин тимсалында бюйцк рус халгына пянащ эятирмиш бир нцсхя чох 

йахшы нцмуня иди. Совет тяблиьат машынынын бцтцн гцдряти иля шиширдилян бу образ Гафгаз və 

Орта Асийа тцркляри üçün дя йарарлы иди.  “Тцркийяли аркадаш” арабир Мосвадан тцрксойлу 
азярилярин йанына хидмяти езамиййятя эətirilirdi. Ону арада бир транспорант кими Орта Асийа 

республикаларына да апарырдылар. Явязиндя ися алгышлар, эцл чялянэляри, пуллар, мцкафатлар, 
тярифляр тяшкил едилирди... 

 
Назим-щикмят-пярястляр bir ucdan дейирlər: o - истедадлы шаир иди! 
Бизsə дейирик: cящяннямя ki истедадлы шаир иди!  

O - тцрклцйя вя  Тцркийяйя  хяйанят етмиш адам idi!  
Dащи сатгынын ня дяйяри ола биляр?! 
   
Мяэяр Кремл истедадa qiymət verən idi?! İllah da türkə və islam ümmətinə. 

20-30-40-50-жи иллярдя həmin “истедадлы тцрк шаири” ССРИ-дя мцтямади алгышлананда, 
шющрятляняндя, бойнуна чялянэляр тахыланда, китаблары басыланда, пйесляри ойнананда, 
ижласларда йухары баша галдырыланда, ращат мянзили, йашайышы, исти иш отаьы, рус севэилиси оланда...    

...ондан щеч дя аз истедадлы олмайан башга тцрк шаирləri Микайыл Мцшфиг, Алмаз Илдырым, 

Ящмяд Жавад... мящв едилирди. Вя даща нечя-нечя истедадлы шаирляр, насирляр, публисистляр, 
щабеля Азярбайжанын мцстягиллийи уьрунда явязсиз мцбаризляр мцщажирятин, сцрэцнцн, 
гуршунун ажыларыны чякирдиляр. Беляжя йцзлярля, минлярля  истедадлы азяри тцркц Назим Щикмяти 
сыьаллайан Краснайа Москва тяряфиндян пярян-пярян салыныр, инжидилир, говулур, эцллялянир, 
юлдцрцлцрдц... 

Бяли, Кремл, Москва, Совет щюкумяти, Ленин, Сталин истедадлы тцрк  ахтарырды, амма 
юймяйя йох, юлдцрмяйя.   

 

...Bu gün də Назим Щикмятдян ял чякмямяк təkcə эерилик яламяти дeyil, щям дя чаьдаш 

дювлятчилик курсунун мянтигиня meydan oxumaqdır, hikkə və иддиаdır. Axı nədən indiki 

sərbəst ядяби-мяняви-мядяни мяканда vaxtilə инжидилмиш, vurulmuş, унуtдуruлмуш шяхсляр 

йада салынмасын? Məgər əski zamanlarda буръуа  нюкярляри, иртижачы йазычылар, пантцркистляр вя 
с. dамьалар vuraraq бойкот едилян зийалыларымыз Ялибяй Щцсейнзадя, Ящмяд бяй Аьаоьлу, 
Мяммяд Ямин Рясулзадя, Mirzəbala Məmmədzadə və başqaları кими айдынларын щаггыны 

гайтарыб гуртардыгмы ки, йеня нювбя болшевик трафаретиня йетишди?  
Бу абсурдdur ki: 20-жи илдя Назим Щикмят, 30-жу илдя Назим Щикмят, 40-жы илдя Назим 

Щикмят, 50-жи илдя Назим Щикмят, 60-жы илдя Назим Щикмят...вя 2002-жи илдя йеня дя Назим 
Щикмят?!   

Бяс щаны бу «шаир халгын» истедадлы, цстялик дя гейрятли, вятянпярвяр гялям сащибляри?  
Hаны Жейщун Щажыбяйли, Щцсейн Байкара, Ялимярдан бяй Топчубашов, Ящмяд 

Жяфяроьлу, Ябдцлващаб Йурдсевяр, Кярим Одяр, Сцряййа вя Сямяд Аьаоьлулар, Мяммяд 
Садыг Аран,  Кярим Йайжылы, Алазан Байжан, Араз Алмаз, Эцлтякин...  

Hanı... 
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Bütün йазыларımда вурьуламышam: «Назим Щикмят иши»ндя шяхсян мяним цчцн 

kimlərinsə yığışıb öz dar dairələrində ona yubiley keçirib-keçirməməsi, süfrə açıb şəninə badə 

qaldırıb-qaldırmaması heç önəm daşımır.  

Mənim üçün принсипиал жящят одур ки, bu şərəfsizlik ictimailəşdirilib xalq da ona şərik 

edilməsin.  

Mənim üçün prinsipial məsələ odur ki, ağır, qanlı və təbii ki şanlı mübarizələrdən sonra 

nəhayət, империйа жайнагларындан гуртулмуш азад, мцстягил Азярбайжан Республикасында 
узун иллярдир айры салынмыш Тцркийя-Азярбайжан ялагяляриnin мющкямляндийи бир vaxtda бу 
əlaqələrin qurulması, qırılmış bağların bərpası истигамятinдя щеч бир хидмяти олмайан, бялкя 

яксиня манечилийи олан Moskva uşaqları indi də Ankaraçı kimi gözə kül üfürməsinlər. 

Və mənim üçün prinsipial məqam odur ki, kimlərsə öz şəxsi mənfəətləri üçün даим 

Ататцркя вя Тцрклцйя щягарят етмиш, Ататцркцн щакимиййятиня нифрят бяслямиш, Тцркийяни 
сатараг дцшмянин гужаьына сыьынмыш Назим Щикмят кими яски идеолоъи cındaları təzədən сахта, 
iniltili, sızıltılı бцрцнжякляр алтында xəlvəti-xəlvəti  бу халга, bu ölkəyə, bu dövlətə сырымасынлар! 

 
Тяблиьатыны апармаьа истедад ахтаранлар щяр шейдян юнжя бу Вятян уьрунда, бу халг, 

бу миллят вя бу  азад, мцстягил республика уьрунда юзлярини фяда етмиш адамларын щаггыны 
версинляр, сатгынларын йох! ” 

 
*** 

  
 Bilənlər bilir ki, Türklüyün müdafiəsi üçün belə bir sərt yazı yazan Akif Əlinin 

soykökümüzə, türk mənşəyimizə münasibəti həmişə birmənalı olub. Onun doğma yurd yerləri 

sandığı Türkiyəyə münasibəti mövsümi konyuktura, bu günlü, dünənli hadisələrə bağlı deyildir. 

Bu münasibət ən əvvəl qan yaddaşı ilə, genetik kodlarla canına-qanına hopub. Üstü gəbəli taxtda 

oturub radio dalğaları üstündə Göyçə gölünü keçib gələn həzin Türk el havalarını dinləyə-dinləyə 

gözləri uzaqlara, Ağrı dağına sarı dikili qalan babası Abbas Əhmədovun eyvanda sapa düzülmüş 

qırmızı acı bibər kimi tünd, ağır, sərt kişi xasiyyətindən xasiyyətinə sirayət etmişdi. Sonra bu 

sevgi kodu öz millətinə, xalqına,  qövmünə sıx bağlılıqla zaman-zaman mənəviyyat dünyasına 

aşılanmışdı. Nəsillikcə Vətənə və dövlətə sədaqətdən, böyük inamdan, tarixən bu yurdun 

təəssübünü çəkən igid oğullara, ədəbi qəhrəmanlara sayqıdan qaynaqlanmışdı. Və  sarsılmaz hala 

gəlmişdi.  

 Odur ki, Akif Əlinin doğma Azərbaycan kimi doğma Türkiyənin də təəssübünü çəkməsi 

postsovet dəblərindən deyildi. Hələ 1990-larda imperiya yenicə dağılmağa başlayanda,  

sərhədlərdən dəmir pərdələr qalxıb yollar açılanda Türkiyəyə ilk səfər etmiş qruplardan birində 

Akif Əli də vardı. Gürcüstandan keçməklə yüz il əvvəl babasının həsrət qaldığı məmləkətə iki gün 

iki gecə yol  getmişdilər. Belə uzun yolun əziyyətinə, narahatlığına dözmək üçün konyuktur 

sevdası bəs eləməzdi. Buna həqiqi Türkiyə sevgisi, səmimi Türkiyə yanğısı, Türkiyə həsrəti lazım 

idi.   

 Sonralar Azərbaycanla Türkiyə arasında iş adamlarının ilk gediş-gəlişinin təşkilində, iki 

ölkənin qırılmış tellərini təzədən bağlamağa qalxan görkəmli türk ziyalıları ilə bu günümüz, 

gələcəyimiz barədə məsləhətləşmələrdə  iştirak edib. Bu ünsiyyətlər dəfələrlə həm burada, həm də 

İstanbulda olub...  

 İndi belə şeyləri təsəvvür etmək o qədər asandır ki, hətta oxucu bu ―şücaətə‖ təəccüb də 

edə bilər! Amma bu təəccübün özü artıq o deməkdir ki, ―İki qardaş ölkə və bir doğma xalq‖ 

(yanvar-fevral 1994) məqaləsinin müəllifi Akif Əlinin bir zamanlar arzuladığı və uğrunda çalışdığı 

bağlar artıq bağlanıb, münasibətlər qurulub. O, vaxtilə şücaət  göstərməsə də, qeyrət göstərib. 

Çünki 1980-ci illərin sonunda bu yolda nəinki çalışmaq, fəaliyyətdə bulunmaq, hətta Türkiyənin 

adını çəkmək belə yasaq olanda çox adam buna cürət etmirdi (təbii ki, xidməti fəaliyyətlə bağlı 
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imtiyazlıların və icazəlilərin səyahətləri istisna olmaqla). Xüsusən, kürsülərə sinə gərib uzun-uzadı 

nitq irad edən ədibi-biəməllər Moskvanın qorxusundan nəinki cınqırını çıxarmır, hətta yeniləşmə 

proseslərinin sürət götürdüyü zamanlarda da ―dünyanın işini bilmək olmaz‖ deyə-deyə ―hələ görək 

nolur‖ xofu ilə yaşayırdılar... Akif Əli isə heç vaxt belə düşünmürdü və o ümumiyyətlə, həmişə 

deyirdi - gərək hadisələr insanı yox, insan hadisələri idarə etsin (təbii, Allahın izni qədər)... 

 Bu amalla 1989-90-cı illərdə Türkiyə ilə əlaqələrimizin dünəni və bu günü haqda, 

perspektivi barədə publisistik yazılarla mətbuatda mütəmadi çıxış edirdi. İmperiyadan qopma 

proseslərinin durmadan irəliləməsi üçün yeni fikirlərin ictimaiyyət arasında yayılmasına, xalqın 

çoxəsirlik azadlıq arzuları ilə, milli  mənafeyimizlə, müstəqil dövlətçiliyimizlə bağlı işıqlı ideya və 

idealların kütləviləşməsinə səy göstərir, imperiyadan qopma proseslərinin dönməzliyinə, 

uzaqlaşma sürətinin artmasına çalışırıdı...  

Tör-töküntüləri bugünədək gəlib çıxsa da, o dövrdə Türkiyəni qəbul etməyən, hələ nəinki 

qəbul etməyən – açıqca əleyhinə çıxan manqurtlar baş alıb getmədəydi;  yolayrıcının şansından 

yararlanmaq istəyən ruspərəstlər, farspərəstlər az qala meydan sulamaqda idilər. Hətta açıq-

açığına mavi ekrandan türkçülüyün əleyhinə çıxışlar edən də vardı və onlar siyasi arenada ―zərif‖ 

humanitarlar, ―intellektual ziyalılar‖ imici ilə nazəndə-nazəndə cövlan etməkdəydilər.  

Amma bu ―Vitsinsayağı‖ demokratiya ilə heç bir məsələ həll etmək, düyün açmaq olmaz!   

Düzdür, belələrini yeri gəldikcə qeyzlənib şillələyən, maşının baqajına basıb əzən türkçü 

dəliqanlılar da öz işlərindəydi. Amma ideya və ideologiya cəbhəsində üstünlük daha zəruri idi və  

bu keçid dövrünün sərt mübarizələri zamanında Akif Əli də bütün qeyrətli vətən oğulları ilə bir 

meydanda idi. O, ―Vətən səsi‖, ―Aypara‖, ―Aydınlıq‖, ―Boz qurd‖, ―Ədalət‖ kimi  müstəqil 

qəzetlərin səhifələrində mütəmadi azadlıq, demokratikləşmə, müstəqillik, özgürlük, türkçülük, 

Türkiyə-Azərbaycan birliyi və s. mövzularda məqalələlər dərc etdirir, öz imkanları və 

səlahiyyətləri çərçivəsində bu istiqamətlər üzrə ictimai təqdirin əhatə dairəsinin maksimum  

genişlənməsinə çalışırdı. Onun bu fəaliyyəti çağdaş günümüzün ―fantastik nağıllarından‖ deyildi, 

hər bir məqamı göz qabağında yaşanmış tarixi faktlara söykənən konkret iş idi, əməl idi. 

 

  ...Belə bir həyat tərzi yaşamış Akif Əli 2000-ci illərdə ölkəmizdə yaranan demokratik ab-

havadan istifadə edib Türkün düşməni, türkçülüyə və Atatürkə həqarət edən bir satqın şairi  

yenidən reanimasiya edərək cəmiyyətə başqa bürüncəklər altında sırınmasına dözməzdi! Axı Akif 

Əli, dediyimiz kimi, öz qeyrəti daxilində mərd və qorxmaz dostları, yoldaşları, həmfikirləri ilə bir 

yerdə bu vətəni həmin kosmopolit qorxaqların qulluq etdiyi imperiyadan qoparıb almaq üçün 

ömür sərf etmişdi! Onlar hamısı namusla bu Vətənə qulluq etmişdilər, kimisi az, kimisi çox...   

 

Gör indi nə böyük xoşbəxtlikdir ki, o zamanın təhlükələrlə dolu mücadilə meydanında 

olmayan, Vətəni atıb qaçan, haralardasa uzaqlarda baş girləyən ―baş yazar‖ və onun komandasına 

daxil olan əhəmiyyətsiz ətrafı, bu gün qayıdıb Akif Əlini AYB üzvlüyündən xaric etmək cəsarəti 

sərgiləyəcək qədər azad və asudə bir ölkədə yaşayırlar! Bəklədikləri fürsəti  bulurlar!  

Olsun!..  

O zaman biz həmin dramatik illərdə niqablar altında nələr yatdığını, kimin kim olduğunu 

göstərən ilginc faktlardan daha birini söyləmək zorundayıq. O faktları tarixin arxivindən çıxarıb 

günümüzə gətirməyi vacib sayırıq. Qoy bilinsin ki, unudulanlar unudanları heç vaxt unutmurlar. 

Əgər belə olmasaydı bəşəriyyət min illər boyu yol keçib gəldiyi dövr ərzində hər qazandığı uğuru 

tarixin dərinliklərində salıb itirər, hər gördüyü acıdan, çəkdiyi əzabdan, əziyyətdən nəticə 

çıxarmaz və beləcə unuda-unuda, itirə-itirə gələr, gəldikcə də özünə qapanıb qalar, durğunluğa 

batar, qəhr olardı. Amma bəşəriyyət məhz qlobal yaddaş qazancı sayəsində yol gələ-gələ tapdığı 

uğurları yumaq kimi toplayır, ötürür, uğursuzluqlardan nəticə çıxarıb yan keçir, irəli gedir, inkişaf 

edir... Bəşər mədəniyyətinin çağdaş sivilizasiya həddi məhz bu yolla qazanılıb. 

    

                                                        *** 



 56 

 

Dünyadan bixəbər sütül gənclərin ekstaz içində ―ziyalılıq etalonu‖ adlandırdıqları adam bir  

zamanlar Türkiyənin Azərbaycana gəlməsini nəinki istəmir, hətta əlindəki imkanlar daxilində bu 

gəlişə mane olur, onu əngəlləyib ləngidirdi. Olanları unudulmuş sayıb da indi özünü Türkiyənin 

böyük dostu, hamıdan üstün təəssübkeşi qiyafəsində qələmə verən, riyakarcasına Türkiyə-

Azərbaycan dostluq qrupuna rəhbərlik edən, Bakı-İstanbul marşrutunu su yoluna döndərib 

Türkiyədə əsərlərini yayan, kitab basdıran, nəsillikcə yerləşən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

sədri Anar Rzayev  məhz bu yolun yolçusu olub! 

―Yağışlar yağdı, çatlaqlar örtüldü...‖ 

Amma örtüldümü? 

Amansız həqiqət Azərbaycanın müasir dövrünün ilk demokratik mətbu orqanlarından olan 

müstəqil qəzetlərin səhifələrindən necə də qəzəblə boylanır! Budur, onlardan biri qaqrşımızdadır. 

Çağdaş ədəbi polemikalar fırtınasından çox-çox uzaq zamanlarda, hələ 1991-ci ildə (!) müstəqil 

―Aypara‖ qəzetində dərc olunmuş eksklüziv müsahibəni oxucuların diqqətinə çatdırırıq.  

Bu - həqiqətin özüdür:  

 
―Türkiyə Respublikasının konsulluğu niyə işə başlamır?”  

(Altan Karamanoğlu ilə söhbət) 
  

“Altan bəy bundan əvvəl Lionda (Fransa) Türkiyənin konsulu vəzifəsində çalışırmış. 

Bakıda konsulluq açılması üçün razılıq əldə edildikdən sonra o, böyük fərəh və ümidlərlə 

Fransadakı işini təhvil verərək buraya gəlmiş, yetmiş illik bir zaman fasiləsindən sonra ayrı 

düşmüş iki qardaş dövlətin bir-birinə yaxınlaşması, əlaqələrinin bərpa edilməsi və 

möhkəmləndirilməsi naminə böyük işlər görmək əzmində olmuşdur. 

  

-Fəqət üçüncü aydır beləcə işsiz-gücsüz, otaq məhbusu kimi oturmuşam, cavab 

gözləyirəm. Binamız yoxdur... Fevral ayında Moskvadan səfirimiz Volkan Vural buraya gəlmiş və 

Bakının meri Sənan bəylə görüşmüşdür. Konsulluq üçün təklif edilmiş üç binadan birini, yəni 

Bəstəkarlar İttifaqının binasını seçib bəyənmişdir. Turqut Özal SSRİ-yə səfər edən zaman mənə 

dedilər Bakıya get və onu orada qarşıla. Martın 11-də Bakıya gəldim... Turqut Özal gələn zaman 

ona da həmin binanı konsulluq üçün bəyndiyimizi söylədik. ―Pək iyi‖, - dedi... Həmən binanın 

təmirinə başlaya biləcəyimizə qərar verildi... Bakı Sovetinin iki mühəndisi ilə bərabər bizim 

mühəndislər binanın ölçülərini çıxarıb Türkiyəyə apardılar. Aprelin axırında biz təmirə başlamalı 

idik. Mən təmir işlərinə nəzarət etmək üçün daha öncədən, yəni aprelin 21-dən Lionu tərk edib 

Bakıya gəldim. Deyilən vaxtda bina hələ boşaldılmamışdı və biz təmirə başlaya bilmədik... 

Mayın sonunda yenidən buraya gəldim və... dedilər ki, Yazıçılar Birliyi razılıq vermir... 

Guya Bəstəkarlar binasının birinci mərtəbəsində bir neçə otaq Yazıçılar İttifaqına məxsusdur və 

Anar bəy oranı əldən vermək istəmir. Mən dedim biz axı danışmışıq, söz danışıqdan keçər...  

Anar bəylə görüşdüm. Razı deyil. Orada yazıçılar üçün kitabxana olacaq, deyir. Guya orası 

tarixi bir yerdi.  Halbuki öyrənmişəm, ora bir neçə il öncə Yazıçılar İttifaqına verilmiş. Mən hətta 

Anar bəyə söylədim: orası 220 kv. metrdir, qoy Baksovet sizə 300 kv. metrlik bir sahə versin, 

oranı mən təmir etdirim, siz köçün orada istədiyiniz kitabxananı yaradın. Mən vermirəm, - dedi.- 

Yazıçılar qeylü-qal yaparlar, narazılıq edərlər. 

 

- ...Hər halda əksər yazıçılar yəqin ki, Türkiyə Respublikasının arzu olunan 

konsulluğunun açılması üçün həmin otaqları nəinki dəyişdirməyə, hətta peşkəş verməyə 

etiraz etməzlər!  

 

-Ancaq Anar belə israr edəndə mənə dedilər ki, başqa bir yer verək. Dedim verin. Dedilər 

―Cənub‖ mehmanxanasının yan tərəfində bir restoran var, onu götürün və təmir edib işə başlayın. 
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Mən onlara dedim: ―Sevimli qardaşlar, Türkiyənin şərəfi var. Mən yetmiş il gözlədikdən sonra 

Azərbaycanda Türkiyənin konsulluğunu restoranda-mestoranda aça bilmərəm! Türkiyədə mənim 

bütün nəslimi lənətləyərlər...  

İndi gördüyün kimi mehmanxana odasında məhbus kimi gözləməkdəyəm. Amma ümidimi 

kəsmirəm. İnşallah, hər şey düzələr... Ankaradan tez-tez zəng vurub soraqlayırlar.  Hər dəfə 

deyirəm, daha bir qədər səbr edin... Amma səbrin də bir hüdudu var. Bu mənim şəxsi arzum deyil. 

Bu iki dövlət arasında başlanan diplomatik, rəsmi münasibətlərdir. Biz belə gözləmirdik. Moskva 

ilə danışıb SSRİ-də üç konsulluq açmağa razılıq almışıq: Bakıda, Kiyevdə və Leninqradda. 

Leninqrad artıq bizi gözləyir. İqamətgah ayırmışlar, hər işləri hazırlamışlar. Soruşurlar nə üçün 

gəlmirsiniz? Amma biz onlara deyə bilmirik ki, Türkiyənin niyyəti var: ―perestroyka‖ Sovetlər 

Birliyi ilə əlaqə yaratmağa imkan verirkən biz birinci olaraq Azərbaycanla bağlaşacağımıza söz 

vermişik. Azərbaycan bizim üçün doğmadır və hamıdan başdır. Biz burada işimizi qurmadan 

Leninqrada getmərik...  

  

...Beləcə, işsizlikdən darıxan baş konsulla sağollaşıb ayrılarkən, ondan bir xahiş etdim: 

bizim alışdığımız, onu isə heyrətə gətirən süründürməçiliyi, bürokratik əngəlləri törədənlərlə, sözü 

ilə əməli tutmayan adamlarla Azərbaycan xalqını eyniləşdirməsin. Xalqın Türkiyəyə də, türk 

qardaşlarına da münasibəti dədə-baba qaydasıncadır: mərd-mərdanə! Qəlbindəki dilindədir!   

 

    Müsahibəni apardı: 

         Akif Məhərrəmli 

                                                                            (“Aypara” qəzeti, 18 iyul 1991-ci il) 

 

*** 

 

Bəli, bu – faktdır. Əlahəzrət fakt!   

Və həqiqətin aşkarlanması üçün dünyada faktdan başqa sübut yoxdur.  

Bu faktın müqabilində Anar özünümüdafiə üçün nə qədər inilti-sızıltı qoparsa da, yenə 

gördüyü hərəkətlər, atdığı addım göz qabağındadır. Və Anarın Türkiyə əleyhinə çıxmasından 

narazılıq edən Türkiyə rəsmisi Anarla heç bir əlaqəsi, ədavəti olmayan neytral adamlardandır.  

Boş danışıqla əyrilik düzəlməz, ―ayinəsi işdir kişinin, lafa baxılmaz!‖ Bəli, hələ AYB-nin 

qızğın ―perestroyka‖ illərində keçirilən növbəti qurultayında Azərbaycanın türkçü, milliyyətçi  

yazarları – ―bütün millətlər ayıldı, özgürlüyünü tanıdı, nəhayət biz də türklüyümüzü etiraf etməli,  

ədaləti bərpa etməliyik‖ – deyirdi. Amma bu tələbə etiraz olaraq rəyasət heyətindən əsəbiliklə 

―Əşi, türk ayrı – azərbaycanlı ayrı!‖ deyə etiraz edən, ciddi-cəhdlə stalinizm konsepsiyasını 

qorumağa çalışan, amma bu günkü ―post-perestroyka‖ dövründə qızıl-qırmızı ―biz bir millət – iki 

dövlətik‖ fikrini təsdiqləməkdə olan xroniki konyukturçu AYB sədrinin daxilində heç zaman 

Türkiyəyə, Türklüyə səmimi münasibət olmamışdır. Əksinə...  

Açığı, onun niyə türkləri sevmədiyi, niyə yəhudi əsilli Nazım H.Borzeski kimilərə rəğbət 

bəslədiyini ―Azadlıq‖ radiosunun aparıcısı Mirzə Xəzərin bir maraqlı çıxışı fonunda da izah etmək 

olardı. Belə ki, deyilənə görə azadlıq uğrunda mücadilə gedən həmin 90-cı illərdə AYB sədrinin  

nədən xalqın Azadlıq meydanında olmadığını araşdıran Mirzə Xəzər efirdən birbaşa müraciətlə 

təxminən belə demişdi ki: ―Anar Rzayev, biz hər ikimiz Göyçaydanıq, nəsillərimiz bir-birini 

yaxşı tanıyır, mən filankəslərdənəm, sənsə filankəslərin nəslindən, bizim babalarımız dağ 

yəhudiləridir, bilirsən. Amma mən dağ yəhudisi olduğumu etiraf edirəm, bəs sən niyə 

gizlədirsən? Mən bunu etiraf edib Azərbaycan xalqının yanındayam,  onun azadlıq 

mübarizəsini dəstəkləyirəm, amma sən mənşəyini gizlədirsən və özün də gizlənirsən?” və s. 

Amma biz Mirzə Xəzərin bu çıxışını şəxsən özümüz dinləmədiyimizdən və  başqalarının dilindən 

eşitdiyimizdən ona fakt kimi istinad etmirik, onun üstündə israrla dayanmırıq və yalnız ötəri bir 

fon kimi üstündən sükutla keçirik.  
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Ancaq biz o məsələdə israrlıyıq ki, həqiqətən Anar Türkiyəyə, bəlkə də türklüyə qarşı 

yumşaq desək daxilən səmimi deyil. Onun vaxtilə qurultay çəkişmələrində qəzəbli replika 

şəklində dediyi heyrətamiz  ―türk ayrı – azərbaycanlı ayrı‖ fikri sayaq gizlin niyyətlərinə dair istər 

real əməllərində, istər irreal əsərlərində çox misallar  var. Niyyətinin niyəsini özü bilər... 

   

Akif Əlinin vaxtilə ―Otel otağı‖ filmindəki Əsgər obrazına çəkilmək istəməməsinin səbəbi 

də məhz ssenaridə Türkiyəyə, türklüyə həqarətin sezilməsi, türklər haqqında danışılarkən az qala 

―yadlar‖ assosiasiyası doğuran ―onlar‖ bölgüsünün qabardılması idi: onlar belə, onlar elə... 

Xüsusən, bütün türklərin çox sevdiyi, zövq aldığı, dərin mənalı, həzin türk xalq musiqisindən, el 

havalarından danışılarkən guya əqidəcə ―pantürkist‖ olan Əsgər obrazının dediyi təhqiramiz 

fikirlərlə heç cür razılaşa bilməyən Akif Əli bu sözləri dilinə də gətirmək istəmirdi. Əsgər deyir: 

“...Amma onların bu uzun havalarına heç alışa bilmədim. Mənə elə gəlirdi ki, mən İstanbula 

gələndə bu havanı oxumağa başlamışdılar, iki il təhsil alıb Bakıya qayıdanda hələ də 

qurtarmaq bilmirdilər.” Akif Əli isə ―onların bu uzun havaları‖, ―iki il idi qurtarmaq 

bilmirdilər‖ kimi ifadələri təhqir sayırdı, bu mövqeyə etirazını kinorejissor Rasim Ocaqova 

bildirirdi. Bu ifadələr türklərlə aramıza sədd çəkir, bizləri yad adamlar kimi təsəvvür edir və 

bizləri az qala okeanın o tayına qədər uzaqlaşdırırdı. Halbuki türklərin ―Uzun hava‖ dediyi mahnı 

növü Əsgərin (Anarın) başa düşdüyü metrik ölçü vahidi olan  uzunluq yox, səs tembrinin 

oynaqlığı anlamındadır və təxminən bizim muğamlar formasında olan boğazda səsi ―qaynadaraq‖ 

həzin, məlahətli oxuma tərzinə deyilir. Yəni ―Uzun hava‖ bizə heç də yad oxumaq tərzi deyil, bəs 

―pantürkist‖ qəhrəman Əsgər niyə belə avamlıq eləsin? (Necə deyərlər, ―Slışal zvon, no ne znaet 

qde on‖).  

Ssenaridəki bu və digər aşağılayıcı məqamlara qəti etirazını hörmətli kinorejissor Rasim 

Ocaqova bildirəndə o, Akif Əliyə -―Ədəbi ssenari artıq Bədii Şura tərəfindən qəbul olunub, bu 

bizim yox, müəllifin məsuliyyətidir,‖ –demişdi.  

 

                                                        *** 

 

Akif ƏLİ. Дярди бир доьмалар 
«Ñî í  500 èëäÿ Ðóñ - Òöрê ì öí àñèáÿòëÿрèí èí  àрàøäûрûëì àñûí à ùÿñр î ëóí ì óø èрè ùÿæì ëè, 

ÿçèééÿòëè "Ì î ñêâà çöëì ö" (Èñòàí áóë, 1979) òÿäãèãàò ÿñÿрèí èí  ì öÿëëèôè Ãÿäèр Ì èñèрî üëó 
Òöрêèéÿäÿ, Ãàôãàçäà, õöñóñÿí , Àçÿрáàéæàí äà, Ä àüûñòàí äà, Êрûì äà, Òöрêöñòàí äà âÿ á. 
éåрëÿрäÿ òöрêëÿрÿ ãàрøû òàрèõè рóñ ÿì ÿëëÿрèí ÿ ùÿñр î ëóí ì óø êèòàáûí ûí  II æèëäèí è áó ñþçëÿрëÿ 
áàøëàéûр: "Ñåâýèëè Î õóæó! Éöç èëëÿр ñöрÿí  "Ì î ñêâà çöëì ö"í öí  í ÿòèæÿñèí äÿ ì èëéî í ëàрæà 

ì öáàрÿê øÿùèä âÿ ãàçèëÿрèì èçèí  ÿáÿäèééÿòÿ ãî âóøì óø ÿçèç рóùëàрû ñÿí äÿí  áèр ôàòåùÿ 
ýþçëÿì ÿêäÿäèр.  

Î í ëàрû øàä åòì ÿê èì àí  âÿ  âÿòÿí  áî рæóí äóр". 
     "Ì î ñêâà çöëì ö"í öí  ÿí  øèääÿòëè æÿрÿéàí  åòäèéè éåрëÿрäÿí  áèрè äÿ  Àçÿрáàéæàí äûр - 

äåéÿí  ì öÿëëèô ÷àрèçì èí  âÿ áî ëøåâèçì èí  áó òî рï àüà, áó õàëãà ýÿòèрäèéè áÿëàëàрäàí  ôàêòëàрëà 
äàí ûøûр. Âÿ áöòöí  òöрêäèëëè î õóæóëàрà ì öрàæèÿòëÿ ôàòèùÿäÿí  ùÿì  äÿ àçÿрáàéæàí ëû  

øÿùèäëÿрèí  рóùóí à ï àé  äöøäöéöí ö âóрüóëàéûр. 
 

     Àçÿрáàéæàí  ï àрëàì åí òèí èí  ñî í  èæëàñëàрûí äà ÿëèôáà ì ÿñÿëÿñèí èí  ì öçàêèрÿñè ì ÿí ÿ 
1979-æó èëäÿ Èñòàí áóëäà ÷àï  î ëóí ì óø áó êèòàáû õàòûрëàòäû. Ä öøöí äöì  êè, Òöрêèéÿäÿêè 

ñî éäàøëàрûì ûç, àрõàäàøëàрûì ûç, ãàрäàøëàрûì ûç òÿêæÿ áó ýöí , ì öñòÿãèëëèê ãàçàí ì ûø 
Àçÿрáàéæàí à äî üрó æàí  àòì ûр, ùÿëÿ Àçÿрáàéæàí  ãûрì ûçû èì ï åрèéàí ûí  æàéí àãëàрûí äà î ëäóüó âÿ 

áèр ÷î õ àçÿрáàéæàí ëû çèéàëûí ûí  áó æàéí àãëàрû ì ÿäù åòäèéè çàì àí ëàрäà äà î í óí  àçàäëûüûí û, 
ì öñòÿãèëëèéèí è àрçóëàéûр, çöëì ëÿрèì èç áàрÿäÿ ùÿãèãÿòëÿрè äöí éàéà éàéûрäû. Âÿ áó çàì àí  

àçÿрáàéæàí ëûëàрû þçëÿрèí äÿí  àéрû ñàéì ûр, äÿрäè áèр äî üì àëàр êèì è  éàí аøûрäûëàр.  Î äóр  êè,  áó  
ýöí   щямин  æàéí àãëàрäàí  ãóрòóëì óø Àçÿрáàéæàí äà àñóäÿ í ÿôÿñ àëàí  çèéàëûëàрûí :  

"Áÿñäèр þçöì öçÿ Òöрêèéÿí èí  òèì ñàëûí äà áþéöê ãàрäàø àõòàрäûã";  
"Áèр áþéöê ãàрäàøäàí  ãóрòàрûá î  áèрè áþéöê ãàрäàøûí  òÿñèрè àëòûí à äöøÿæÿéèê?" - 

êèì è êî áóä èôàäÿëÿр èøëÿòì ÿñè ÿí  àçû òÿÿссöф äî üóрóр. Áó йàääàøñûçëûãäûр, éî õñà... Ä î üрóäàí ì û 
õàëãûí  èí àí äûüû âÿ ùþрì ÿòèí è ñàõëàäûüû çèéàëûëàр Òöрêèéÿ èëÿ Ðóñèéà àрàñûí äà ùå÷ áèр ôÿрã 

ýþрì öрëÿр âÿ î  "ãàрäàøëà" áó ãàрäàøû áèр òóòóрëàр? 
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      ...Ñî í  âàõòëàр Àçÿрáàéæàí  - Òöрêèéÿ ÿëàãÿëÿрèí äÿí  ñþç äöøÿí äÿ áÿçèëÿрè ãÿëáÿí  
í àрàùàòëûã êå÷èрèр âÿ "áÿñ áèç?" - äåéÿ åòèрàç åäèрëÿр. "Áèç àéрû, òöрê àéрû" äåéÿí ëÿр ÿñëèí äÿ åëì è 

ÿñàñëàрäàí  óçàã ì öëàùèçÿëÿр éöòöì öø î ëóрëàр. Àçÿрáàéæàí äà ÿêñÿр ÿùàëèí èí  òöрê ñî éëó 
î ëäóüóí ó óí óäóрëàр. Ì àрàãëûäûр êè, 70 èë (âÿ äàùà 100 èë) Àçÿрáàéæàí  êþêö, äèëè, äèí è, 

ì ÿäÿí èééÿòè, ÿãèäÿñè, áèçÿ ì öí àñèáÿòè, ÿõëàãû òàì àì  ÉÀÄ  Î ËÀÍ  Ðóñèéàí ûí  àрõàñûí äà èò-áàòà 
äöøì öøäö, ýþрöí ì ÿç î ëì óøäó âÿ ÿрèéèá ýåòì ÿê öçрÿ èäè; ëàêèí  èí äè "ñèéàñè ôÿàëëûã" ýþñòÿрÿí  

ì èëëè òÿÿññöáêåøëÿрèí  ÷î õó î  çàì àí êû Àçÿрáàéæàí ûí  âÿçèééÿòèí äÿí  ì ÿì í óí  ùàëäà äî ëàí ûрäû. 
Áóäóр, æÿì è áèр í å÷ÿ àéäûр êè, Àçÿрáàéæàí  ì öñòÿãèë î ëàрàã, äöí éàéà òàí ûí ûá âÿ áóí à èëê þí æÿ 

êþêö, äèëè, äèí è, ì ÿäÿí èééÿòè, ÿãèäÿñè, áèçÿ ì öí àñèáÿòè, ÿõëàãû ÄÎ ÜÌ À  Î ËÀÍ  Òöрêèéÿí èí  
éàõûí äàí  êþì ÿéè, ì àääè âÿ ì ÿí ÿâè éàрäûì û ñàéÿñèí äÿ í àèë î ëóá;  äè ýÿë êè, âàõòèëÿ  àüçûí à "рóñ 
ñóéó" ("âî äêà")  àëàí ëàр èí äè ùàрàé ãàëäûрûрëàр êè, àì àí äû, ãî éì à ýÿëäè... Òöрêèéÿ áèçè óääó!..  

Ôèëàí -áåøì ÿêàí . Àì ì à Òöрêèéÿ ñÿôÿрëÿрèì äÿ ÿì èí  î ëì óøàì  êè, ãàрäàøëàрûì ûçûí  áèçëÿрÿ 
õåéèрõàùëûãäàí  âÿ þëêÿì èçè äèр÷ÿëòì ÿê, èãòèñàäèééàòûì ûçû ÷è÷ÿêëÿí äèрì ÿê, àäàì ëàрûì ûçûí  ùÿéàò 

òÿрçèí è éöêñÿëòì ÿéÿ êþì ÿê åòì ÿêäÿí  áàøãà ùå÷ áèр ì ÿêрëè ì ÿãñÿäëÿрè éî õäóр âÿ áóí à øöáùÿ 
åòì ÿê ýöí àùäûр. Áèçèì  áÿçè àäàì ëàрûì ûçû î ëñà-î ëñà òöрêöí  äÿãèãëèéè, èøýöçàрëûüû âÿ 

äî üрó÷óëóüó ãàí å åòì ÿéÿ áèëÿр.Òöрêèéÿí è ùÿр âÿæùëÿ Àçÿрáàéæàí äàí  óçàãëàøäûрì аüа, òöрê 
ñî éóì óçó èí êàр åòì ÿéÿ ÷àëûøàí , áó èêè ùÿãèãÿòÿí  ãàрäàø õàëãûí  éàõûí ëàøì àñûí û ãûñãàí æëûãëà 

ãàрøûëàéàí ëàр âÿ Òöрêèéÿí è äÿ Ðóñèéà êèì è "áþéöê ãàрäàø" òÿùëöêÿñè ñàéàí ëàр, ùå÷ î ëì àñà 
Òöрêèéÿ èëÿ Àçÿрáàéæàí ûí  ùàí ñû éî ëëàрäà áèрýÿ øÿùèäëÿр âåрäèêëÿрèí è éàäà ñàëñûí ëàр... 

 
     (1990-æû èëèí  âÿ ñî í  èëëÿрèí  øÿùèäëÿрè äÿ äàõèë î ëì àãëà òî рï àãëàрûì ûçäà руñ ñèëàùû 

èëÿ ÿñрëÿр áî éó ãÿòëÿ éåòèрèëì èø æÿì è øÿùèäëÿрèì èçÿ Àëëàù рÿùì ÿò åëÿñèí !)» 
 (август 1992) 

 

                                                                   *** 

 

...“Türkiyə Respublikasının konsulluğu niyə işə başlamır?” yazısı qəzetdə dərc 

olunduqdan sonra tədbirlərin birində Baş konsulla rastlaşan Akif Əli bina məsələsinin nə yerdə 

olduğu ilə maraqlandı. Altan Karamanoğlu dedi: ―Nə olacaq ki? Mən nəhayət, olayı 

Cümhurbaşqanı Ayaz Mütəllibova danışdım. O dedi mən Anara tapşıraram, boşaldar.‖ Həqiqətən 

konsulun gileyindən sonra A.Mütəllibov Anara tapşırır və Anar dərhal, dinməz-söyləməz 

(Qorbaçov  tribunadan düşürəndə susub getdiyi kimi) bütün bəhanələrini yığışdırıb, otaqları 

boşaldır. Orada təmir işlərinə başlanılır. Təmirdən sonra Türkiyənin nümayəndəliyi nəhayət,  

tamamilə görkəmini dəyişmiş, başqalaşmış, gözəlləşmiş binaya köçüb işə başlayır. İndi həmin 

binada T.C. səfirliyi yerləşir.  

Bəli, bu - müasir Azərbaycan tarixinin yolu üstündə rast gəlinən yüz faktdan biridir. Bu 

faktda bizi təəccübləndirən heç də o deyil ki, xalq yazıçısı Anar o vaxt xalqın mübarizə apardığı 

Ayaz Mütəllibovun qarşısında mütilik göstərib (bu adam Ə.Vəzirova da eyni sədaqətlə qulluq 

etmişdi və ümumiyyətlə, onun həyatda ən sevdiyi pozası, harda olur-olsun, müti sayaq əllərini 

qarşısında cütləyib məzlumcasına boyun bükmək olub). Ancaq T.C. məsələsində təəccüb doğuran 

o idi ki, həmin keşməkeşli tarixi yaşayan insanların gözü qarşısında Moskva uşaqlarından birisinin 

vaxtilə Türkiyənin Azərbaycana gəlişini xəlvətdə əngəlləyib, üzdə özünü Türkiyənin  təəssübkeşi 

kimi qələmə verməsi, Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupuna başçılıq etməsi, Türkiyəni su yoluna 

çevirərək Türkiyədə kitablarını çap etdirməsi, işləməsi, və s. ―Otel otağı‖ndakı riyakar kommunist 

Çopur Cabbarın yolunun təkrarına nə qədər də oxşardı!!  

Əxlaq, ləyaqət və mənəviyyat normalarına görə bir vaxtlar bu əlaqələrin beşiyi başında ona 

hər hansı formada mane olmağa çalışan birisinin bu gün nəinki Türkiyə ilə dostluq qrupuna 

rəhbərlik etməyə, heç Türkiyənin adını çəkməyə mənəvi haqqı olmasın gərək! Konsul demişkən, 

çünki Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrində hər hansı tərəddüd və sapmaya yol verənlər hər iki ölkədə 

lənətlənməyə layiqdir! 

Amma və lakin...  

Görün daha nələr olacaq...  
                *** 
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Günlərin bir günü AYB yetkililərinin Nazim Hikmətlə bağlı qurduqları növbəti plan üzə 

çıxdı. Onlar bolşevik əzmkarlığı ilə ―son və qəti hücuma‖ keçərək ―Azərbaycan yazıçıları 

adından‖ bir məktub quraşdırıb... Türkiyə Cümhuriyyətinin Bakıdakı səfirliyinə göndərdilər. Bəli, 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Bakıdakı səfirliyinə! AYB binasının qonşuluğundakı həmin 

nümayəndəliyin binasına! Və məktubu AYB sədri Anar imzalamışdı! Türkiyə nümayəndəliyinin 

Azərbaycana gəlişini əngəlləyən həmin Anar. 

  

 Ey dünya!   

 Sinən üstündə gəzən bu nə cür adamdır ? 

Və bu adam nə cür sinən üstündə gəzir?  

Dünən dirsək göstərdiyindən bu gün kömək diləyir.  

Burda istəyini yeridə bilmədi, ora qarmaq atır...  

Adam da bir belə eqoist, özündən müştəbeh olarmı? 

 İllah da humanitar peşə sahibi, insanlarla və insanlar üçün işləyən, insan qəlbinin 

mühəndisi sayılan ədəbiyyat yolçusu!  

Axı sinizmlə humanizm bir simada birləşəməz! Bunun birinin mütləq yalan olması gərək.  

     

 29 нойабр 2002-ci il tarixdə üzə çıxan həmin növbəti yalan və saxtakarlıq təzahürünə 

qarşı 5 декабр 2002-də yenə Akif Əlinin ―Müdaxilə‖si gəldi (lap Mirzə Ələkbər Sabir demişkən, 

―Al gəldi, Molla əmi!‖): ―МÜDAXİLƏ”  
 

“Бир миллят ики дювлят” идейасындан иряли эялян amalla, 
Тцркийя-Азярбайжан mцнасибятляриня зярря гядяр хятяр тохунмасыны арзуламайараг, 
Тцркийянин вя тцрклцйцн дцшмянляриня эцзяштли мцнасибятля разылашмаьын тяряфдары 

олмайараг, 
бцтцн щалларда Тцркийя-Азярбайжан ялагяляриндя мцмкцн инсидентляри юнлямяйи 

зярури сайараг,  
бир мягама  юз мцнасибятими билдирмяк истярдим.  

   
  “Ядябиййат гязети”-нин  29 нойабр 2002-жи ил тарихли сайында Азярбайжан Йазычылар 
Бирлийинин сядринин имзасы иля Тцркийя Жцмщуриййятинин Жцмщурбашканы  Ящмяд Неждят 
Сезяря, Ядалят вя Инкишаф Партийасынын Башканы  Ряжяб Тəййуб Ярдоьана вя Тцркийя 

Жцмщуриййятинин Башбаканы Абдулла Эцля цнванланмыш Мцражияти охуйуб чох 
тяяссцфlяндим. Мцражият “Азярбайжан йазарлары адындан” имзаланса да щямин мятн щеч 
олмаса Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин цзвляри ара-сында лазыми кворумла мцзакиря 
олунмадан мейдана чыхмышды. Щалбуки республикамызда АЙБ-нин 700-əдяк цзвц вар вя 
бундан да чох Азярбайжанлы   йазар вар ки, онларын адындан (!) тягдим олунмасы нязярдя 
тутулан щяр щансы жидди сяняд мцтляг жидди дя йанашма тяляб едирdi.  

Бу спонтан Мцражият ися АЙБ цзвляри арасында цнсиййят  проблеми йаратдыьы кими, 
дювлятлярарасы мцнасибятлярдя дя етимадсызлыьа сябяб ола биляр. Кимляринся юз шяхси ряйини 
Азярбайжанын бюйцк бир йазарлар зцмрясинин ряйи кими гялямя веряряк Тцркийя 
Жцмщуриййятинин дахили ишляриня мцдахиля етмяси, бу гцдрятли юлкянин дювлятчилик яняняляриня 
вя милли мянафенин горунмасы принсипляриня зидд олан тяклиф иряли сцрмяси ən azı тяяжжцб 
доьурур.  

Щяля 1951-жи илдя Тцркийянин Назирляр Кабинетинин гярары иля: - “ардыжыл олараг мямлякяти 
ялейщиня ишлядийи, Тцркийянин щюкумят гурулушунун вя щюкумяти идаря едянлярин ялейщиня 
тяблиьат кампанийасы апарараг коммунизми йаймаг мягсяди эцдян йазылары иля Совет 
щюкумятинин тапшырыгларыны ижра етдийи сябябиндян”  - Тцркийя вятяндашлыьындан чыхарылмыш 
коммунист шаир Назим Щикмятин йенидян Тцркийя вятяндашлыьына бярпа олунмасы барядя бу 
тяклиф позитив гаршылана билмяз.   
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Щямин Мцражият мяшщур Андреас Гроссун  “сийаси мящбуслар” мювзусунда ясассыз 
мотивлярля Азярбайжанын дахили ишляриня  гарышмасы, йахуд бязи Авропа юлкяляринин ПКК-чы 
Абдуллащ Южаланын яфви  мясялясиндя Тцркийяйя “демократик мяслящятляр” вермяси кими 
гейри-мягбул преседентляря бянзяйир.  

Цстялик дост, гардаш юлкяйя: - “Бу эцн адында ядалят кялмяси олан бир партийанын 
игтидарда булундуьу бир заманда Назим Щикмятин Тцркийя вятяндашы олдуьуну етираф 
етмяк… Тцркийя Жцмщуриййятиндя эерчякдян дя (hələ bu nə deməkdir? - A.) Ядалятин зяфяр 

чалдыьыны тясдигляйярди” – кими кобуд иддиа цнванламаг нязакятли давраныш бахымындан хейли 
гябащятлидир.    

Назим Щикмят щаггында кимин ня дцшцнмяси – онун юз ишидир. Анжаг бу дцшцнжяляри - 
“бизим гяти гянаятимиз будур”, “бизляр ону беля севдик” шяклиндя йазмаг, цмумун адындан 
эуйа Назим Щикмяти “Азярбайжанын ян узаг эушяляриндя беля севирляр, сайьыйла, рящмятля 
анырлар”  демяк, о – “Совет тцркляри цчцн Тцркийянин символу иди, рямзийди…” вя с. вя и. бу 
сайаг фантасмагорик фикирляр сюйлямяк, даща сонра ися özünün сырф субйектив хащишиni бцтцн 

“Азярбайжан йазарларынын истяйи” кими гялямя вермяк вя юзünün хащишини ямин-архайынлыгла  
“Азярбайжан йазарлары адындан” имзаламаг щям сялащиййят щяддини ашмаг, щям дя вязифядян 
суи-истифадя кими тяфсир олуна биляр.  

Ялбяття, АЙБ-дя кимлярся кимяся симпати бясляйя биляр, кимися “ХХ ясрин дащиси ” щесаб 
едя биляр, киминся йубилейини кечиря, китабларыны  чап етдиря биляр, щаггында мягаля йаза биляр, 
йахуд кимдянся няся бир шяхси хащишини едя биляр вя с. Бунлар щяр кясин юз ишидир, фярди 
дцшцнжяляринин, мювгейинин ифадясидир. Вя беля олан щалда адбаад сийащы цзря хащишнамя 
щазырламаг даща доьрудур. Анжаг буну мцжярряд чохлуьун адындан, хцсусян йцзлярля (!) 
мцхтялиф дцшцнжяли, мцхтялиф дцнйаэюрцшлц, мцхтялиф ягидяли йарадыжы зийалыларын адындан 
етмяк – олмаз! Адамларын юз ирадясини сярбяст ифадя етмяк щцгугуна мцдахиля – архаик 
давраныш тярзидир.  

Мян мясялян, бир зийалы кими Назим Щикмяти гябул етмирям вя буну щеч вахт щеч кимин 
адындан йох, юз адымдан ачыг дейирям, йазырам. Щесаб едирям ки, о адам сюзцэедян 
Мцражиятдя дейилдийи кими “Тцркийянин символу, рямзи” йох, яксиня, Тцркийяйя гаршы 
ишлядилмиш яски Совет идеолоъисинин, Совет пропагандасынын символу, рямзидир… Тябии бу  
мювгедя олан башга зийалылар да вар. Азярбайжанда бязиляри  жидди-жящдля юрт-басдыр етмяйя 
чалышсалар да, Тцркийянин юзцндя Назим Щикмят Тцркийянин вя тцрклцйцн дцшмяни, Ататцркя 
даим щягарят едян, Анкараны Москвайа сатан вятян хаини, натямиз бир адам кими 
характеризя олунур. Вя Тцркийя дювлятчилийинин гаранты олан рясми структурлар, горуйужу 
гцввяляр цчцн бу артыг щялл едилмиш мясялядир. Назим Щикмят щятта бцтцн за-манларын вя 
бцтцн халгларын ян бюйцк шаири олсайды беля, йеня дя о бир вятян хаини кими щечдир! Чцнки 
бцтцн заманларда бцтцн халглар юз вятяндашларыны онларын пешяляриня эюря йох, ягидяляриня 
эюря дяйярляндириrляр. Хцсусян дя “Юнжя – Вятяндир!” амалы иля няфяс алан Тцркийядя…  

Одур ки, Азярбайжан Республикасынын сырави бир вятяндашы, АЙБ-нин сырави бир цзвц 
олараг шяхсян мян Тцркийя рящбярлийиня Назим Щикмятин реанимасийасы барядя цнванланмыш 
щямин диляйи йалныз ону йазан назим-щикмят-пярястлярин шяхси мяктубу кими 
гиймятляндирирям. Онун бцтцн Азярбайжан йазарлары адындан тягдим едилмясини кобуд 
щцгуг позунтусу щесаб едирям. Кющнялмиш методларла “зящмяткешляр адындан” мяктублар, 
“откликляр” тяшкил етмяк дюврц артыг чохдан архада галмышдыр. Москва иля Анкара башга-
башга щоризонтларда йерляшдийи кими, Азярбайжанда да  инди башга дювран вя башга щяйат 
йашаныр.  

Цмумян щесаб едирям ки, диэяр дювлятлярин дахилиндя ола биляжяк щяр щансы деликат 
мясяляйя кянар мцдахиля бейнялхалг мцнасибятляр вя дипломатик етикет бахымындан да 
мягбул дейил. Кющня реъимин айры салдыьы Тцркийя-Азярбайжан мцнасибятляринин 
йахынлашмагда олдуьу индики мярщялядя кющнялмишляри эцндямя эятирмяк  чаьдаш  ижтимаи-
сийаси принсипляря тамамиля зиддир.” 

*** 
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...Respublika mətbuatında peyda olan bu qəfil ―Müdaxilə‖ Anarı və onun komandasını 

təbii ki yenə rəncidə etməmiş olmazdı. Ancaq nə etməli, özləri qoruğa girirlər... Bu dəfə böyük 

həvəs və şövqlə yeni ideya tapıntısı kimi qələmə aldıqları təklifin bir belə siyasi, ictimai, mənəvi 

səhvlərlə, diplomatik nəzakətdən uzaq kobudluqlarla dolu olduğunu güman etməzdilər.  

Akif Əli isə Müraciətin yarada biləcəyi çox incə məqamlara toxunmuşdu və öz 

tapıntılarından sevinən ədiblər indi pərt halda oturub bir-birinin üzünə baxırdılar (bəlkə də tavana, 

döşəməyə, pəncərəyə, küçəyə... ya harasa, hər halda bir yerə baxırdılar). AYB sədri də adətincə 

dodaqlarını sıxıb ―Bu bizdən nə istəyir?‖ deyə fikirləşə-fikirləşə qəlyanını tüstülədir, Akif Əlinin 

yazdıqlarını təkrar-təkrar gözucu nəzərdən keçirirdi. Allah bilir, bəlkə də özünütənqid ruhunda 

―niyə bunları mən özüm qabaqcadan görməmişəm, bilməmişəm‖ - deyə Salyeri sindromu 

keçirirdi?..   

Xüsusən, Akif Əlinin ―Müdaxilə‖sində yazdığı ―АЙБ-нин сырави бир цзвц олараг шяхсян 
мян etiraz edirəm...”  ifadəsinin AYB rəhbərliyində nə qədər dəhşətli qıcıq doğurduğunu 

hadisələrin sonrakı gedişi  qabarıq göstərəcəkdi. Və AYB Katibliyinin növbəti planları bunu təsdiq 

edəcəkdi.  

  

Hadisələrin sonrakı gedişi göstərəcəkdi ki, AYB sədri Akif Əlinin təvazökarcasına yazdığı 

―АЙБ-нин сырави бир цзвц олараг...” sözlərinin üstünə çatanda xəyalən onların altını cızdı. 

Beynində qəfil ildırım çaxdı, növbəti bir ideya parladı və bu parıltı hətta gözlərdən ənsəyə qalxan 

sümük sağanaqlı iri eynəyin şüşələrində də bərq vurdu. Ola bilsin hətta eynəyin alına qalxması ilə 

sönmüş qəlyanın Sibir parovozu kimi tüstü buraxması eyni anda oldu... Hər nə isə, buna bənzər bir 

şey  baş verdi... Yoxsa eynəyin yağlı şüşəsi niyə bərq vursun ki?!  

―АЙБ-нин сырави бир цзвц олараг... Niyə sıravi? Niyə üzvü olaraq? Bəlkə olmayaraq?!.. 

Buna baxmaq lazımdır... ‖  

Və AYB sədri həqiqətən fürsət bulan kimi buna baxdı.  

Təfsilatı sonra. 

Hələliksə, AYB sədri çox böyük səliqə ilə doğrayıb arxivinə yığdığı qəzet materialların 

sanki ilk dəfə görürmüş kimi böyük bir maraqla vərəqləməkdə idi. 

 

*** 

 

Anarın arxivindən: 
Yazıçı Ələviyyə Babayeva (―Alternativ‖, 24-30 iyul 2001): ―...Bu yaxınlarda 

―Azərbaycan‖ nəşriyyatının nəfis tərtibatla nəşr etdiyi oğuz ədəbiyyatı toplusu (iki cildlik kitab) 

cildi üzərində iri hərflərlə Anarın adını görəndə diksindim, - Anarın bu topluya nə dəxli? – 

Soruşdum.  

Dedilər ki, kitabın nəşri Anarın təşəbbüsü ilə başa gəlmişdir.  

Məəttəl qaldım: Anar hara, oğuz toplusu hara?  

Axı bu kitabı hazırlayan, buna böyük əmək sərf edən ədəbiyyatşünas-alimi mən tanıyırdım. 

Orasını da bilirdim ki, bu sahədə Yazıçılar Birliyi həmin alimə maddi kömək etmiş, kitabın ərsəyə 

gəlməsinə yardımını əsirgəməmişdir. Lakin bu heç kimə haqq vermir ki, əsərləri toplayan, 

tərtibində əmək sərf edən alim kənarda qalsın. Sənətdə al-verə yol verilmir...  

Qarğa dəstə ilə gəzir, qartal isə tək uçur və tənhalıqdan qorxmur... Sənətkar da yaşadığı 

dövrün igidi, qəhrəmanıdır. Şübhəsiz, əgər əyilmir, sınmır, qorxmursa. Lakin düzü-düzü, əyrini-

əyri göstərməkdən çəkinmir, qorxur, dil döndərirsə, onda heç sənətkar deyil... Sənətkar təkdir – 

heç bir ittifaq, birlik onu nə həqiqət yolundan azdıra bilər, nə də ağ at üstə qaldıra bilər... Yazıçıya 

isə lazım olan dörd divardır, bir qələm, bir də ağ kağız. İstedad  nə yalanı, nə də tabeçiliyi qəbul 

etmir. Onu dabanından soyurlar, rüşvət deyil – deyə, salamını almırlar, gicgahına güllə tuşlayırlar, 

lakin yolundan döndərə bilmirlər.  
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Bütün bunlardan sonra yazıçı yoldaşlardan soruşmaq istərdim: İndiki vaxtda ―Yazıçılar 

Birliyi‖nin varlığına ehtiyac varmı?.. 

...Soruşuram, bütün funksiyalarını itirmiş, bir iki axsaq üçün qoltuq ağacını əvəz edən bu 

birliyin mövcudluğuna ehtiyac varmı? O indi kimə, kimsəyə lazımdırmı?‖  

Publisist Firuz Haşımov (―İmpuls‖, 26.10.2001): ―...Üzeyir bəyin ocağı yağmalanıb, 

Zakirin, Vaqifin, Natəvanın, Nəvvabın ruhları təhqir olunub – bütün bunlar da sizlərə əsər 

etməyib... Amma Rafiq Tağı ilə binəva Aydın Canıyev ağızlarını açmağa macal tapmamış 

qanlarını şüşəyə tutmaq istəyirsiniz.‖     

Şair Vahid Əziz (―Olaylar‖, 30 sentyabr 2002): ―...Anar yaxşı yazıçıdır. Ancaq 

nizamnamədə dəyişiklik edib 3 dəfə ard-arda onu birlik sədri seçməklə nə dəyişib?!‖  

“Hürriyyət” qəzeti (30 noyabr 2002): ―Yazıçı Əkrəm Əylisli Yazıçılar Birliyinin 

rəhbərliyinə cavan kadrların rəhbərlik etməsi təklifini irəli sürüb. AYB sədri Anar Rzayev təklifə 

etiraz etmədiyini və bu təklifə müsbət yanaşdığını deyib. Birliyin keçirəcəyi qurultayda kadr 

dəyişikliyi mümkündür. Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə görə, Anar müəllim 

dəfələrlə deyib ki, qurultaydan sonra Birlikdə qalmaq istəmir. ―İstənilən təşkilatda yeniləşmə 

davamlı olmalıdır, gənclər rəhbər vəzifələrə gəlməlidir. Bu çox normal haldır.‖ Milli Məclisin 

üzvü Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə görə, Yazıçılar Birliyinə ehtiyac yoxdur...‖  

Rasim Qaraca (―Həftə içi”, 4 yanvar 2003): ―Yazıçılar Birliyi köhnə dövrün 

stereotiplərindən əl çəkərək, yeni dövrün yeni tələblərinə uyğun bir şəkildə öz fəaliyyətini 

düzənləmək istəmədi, gözlənilən islahatlara meydan vermədi. Bu hal ədəbi qüvvələrin Yazıçılar 

Birliyindən və onun ədəbi orqanlarından üz döndərərək müstəqil qəzetlərin ədəbiyyat əlavələri 

ətrafında toplaşmasına səbəb oldu... ‖  

“Şərq” qəzeti (13 yanvar 2003): ―Anar Məmməd Araza borclu qaldı... Anar bu gün 

Azərbaycan ədəbi siyasətinin başında durur. Yazıçılar Birliyinin sədridir... Anarın nə dərəcədə bu 

vəzifəsinin öhdəsindən gəldiyini təftiş etmək fikrində deyilik...  

Əfsus ki, Anar müəllim borcunu yaddan çıxardı. Yazıçılar Birliyinin sədri Məmməd 

Arazın dəfn mərasimində iştirak etmədi. Sonrakı 40 gün müddətində bircə dəfə də olsun yas 

məclisində görünmədi... Yəni bircə dəfə mərasimə gəlib Məmməd Araz xatirəsinə baş əymək bu 

Anar müəllimin başını bu qədərmi ağrıdacaqdı. Axı bu adi borc idi. Azərbaycan və Məmməd Araz 

qarşısında vətəndaş borcu... 

Məmməd Arazın onlara ehtiyacı yox idi. Onların Məmməd Araza ehtiyacı vardı. Yazdığı 

hər təzə şerini, hər təzə əsərini oxuyub yamanlamaq üçün. Məmməd Araz olmasaydı kimə paxıllıq 

edərdilər?..‖   

                                                                            *** 

 

Akif ƏLİ. Нагислик (pamflet)  
“…Бир илдир, ики илдир, цч илдир, беш илдир щаралардаса далдаланыб, эизляниб, баш эирляйиб, 

горхудан жынгырыны чыхармайыб, бу эцн ижтимаи-сийаси аб-щаванын дяйишмясиндян «жясарятя» эялмиш 
жцрбяжцр вя нювбянюв «интелlектуаллар», «ягидялиляр» орда-бурда пейда олуб, суйун цзцня 

галхырлар. Вя ижазяли бир «жясарятля», ибаряли тяшбещлярля, «мцдриканя» ситатларла топуьа дашлар атыр, 
эедянлярин архасынжа кякялянирляр. «Аналитик» чыхышларла эуйа бу игтидарын талейи щаггында чохдан 

прогнозлар вердиклярини дейиб, сон олайлара елитар гиймятлярини вермяйя чалышырлар. Бу жцр фярдляр юз 
«парылтылы» нитгляри иля бир илдир, ики илдир, цч илдир, беш илдир азадлыг уьрунда, кям-кясирлярин ислащы 

уьрунда, сящв аддымларын арадан галдырылмасы уьрунда мярд-мярданя, вахтында сюзцнц демиш, 
щансы дюврдян вя щансы игтидардан асылы олмайараг, щягигят, щагг-ядалят мцбаризясини апармыш, 

hеч нядян горхмадан, чякинмядян, щеч йана гачыб эетмядян, эизлянмядян, тямиз вижданла,  
обйектив бахышларла дюврцн ичиндя дювря гиймят вермиш, Вятяня, халга тямяннасыз хидмят етмиш 

«sıraviləri» кюлэядя гоймаг, тязя игтидарын йанында юзцнц ширин салмаг  
ешги иля алышыб-йанырлар. 

 Амма бир ил, ики ил, цч ил, беш ил яввял щяр щансы щярж-мяжлийи, яйяр-яскикляри эюрцб 
сусмаг, «эяляжяк эцнц» эюзлямяк мянявиййат бахымындан ня гядяр нагислик идися, бу эцн лору 

дилlя десяк, «далдан эялиб габаьа кечмяк» авантцрасы иля «мяниm халгым» дейя-дейя  
топуьа дашлар атмаг да бир о гядяр нагис хислят яламятидир. 
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Хислятдя нагислик олан йердя ися, ня мярдлик олар, ня щягигят, ня сямимиййят…”  
(10 ийул 1993) 

   

                                                            

*** 

  

Bu miniatürü Akif Əli 1993-cü ilin yayında yazmışdı. Onun bu öncəgörmələri də az 

keçmədən özünü doğruldacaq və Vətənin dar günlərində xalqın yanında olmayan, qorxudan qaçıb 

gedən bəzi ―ziyalılar‖ həqiqətən Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdıb böyük zəhmətlər hesabına 

sabitlik, dinclik, əmin-amanlıq yaratdıqdan və Azərbaycan dünyasını sahmana saldıqdan sonra üzə 

çıxacaq, qaçıb getdikləri uzaq yerlərdən yavaş-yavaş qayıdıb gələcək, atıb getdikləri 

kreslolarından bərk-bərk yapışıb yeni iqtidarın ünvanına boğazdan yuxarı difiramblar oxuyacaq, 

yenə əski mövqelərinin bərpasına başlayacaqdılar.  

Mübariz şair-jurnalist Əhməd Vedili məhz belələrini hədəf götürərək ―İndi nə var 

danışmağa!‖ (―Hökm‖ qəzeti, 28 sentyabr 2004)  rədifli şer yazmışdı; yəni mərd kişilər sözünü 

1988-94-cü illər arası deyərdi, danışardı,  mövqe bildirərdi... 

  

 Yerindən qalxan danışır.        

 Tülküdən qorxan danışır,        

 Tapıb bizi xam danışır,         

 İndi nə var danışmağa...”  

Hərçənd ―Yeni Azərbaycan‖ qəzetinin 17 dekabr 2003-cü il tarixli nömrəsində Anar da 

şəstlə demiş ki, bəli, o da azadlıq uğrunda mübarizə üçün zamanında lazım olan sözü deyib, 

məsələn belə: “Azərbaycanın müstəqillik dövründə Vaqif Hüseynovun həbsi ilə əlaqədar 

mətbuatda prezident Əbülfəz Elçibəyə müraciət etdim. V.Hüseynov müstəqillik dövründə 

siyasi motivlərə görə həbs edilmiş ilk adam idi.” Amma Anarın bioqrafiyasında bu cür ―şərəfli 

səhifələr‖ olduğu halda, bundan xəbərsiz Azər Abdulla qələmi götürüb ―Ekspress‖ qəzetində (23 

aprel 2004) biçarə Elçibəyi qınayır və “...Elçibəyin Anar bəyə biganə qalaraq yanlış 

buraxdığından...”- filandan yazır.  

Yox, Azər Abdulla, inanın ki hissə qapılırsınız. Görmürsünüzmü adam zamanında 

dostunun haqqı uğrunda əyilmədən, sınmadan, dönmədən necə mübarizə aparıb, Elçibəy nəçikarə 

idi ki, ona ―biganə‖ qalaydı, ―yanlış‖ buraxıb yanından yel olub ötəydi?! İnan Allaha, 20 Yanvar 

qırğını törətmiş can bir qəlb dostu Vaqif Hüseynova  qahmar çıxan kişi Elçibəyə bir divan tutardı 

ki, digər qəlb dostunun Divanı onun yanında cehizlik olardı... Bəli!  

Görünür Azər Abdulla yazıçı Əkrəm Əylislinin bu fikirləri ilə də tanış deyilmiş: ―...1987-

ci ildə Yİ-nin plenumunda kadr məsələsinə baxıldı... O zaman KQB-nin sədri Vaqif Hüseynov idi 

və Anar da bilavasitə onun namizədi idi, Anarın Yİ-nin sədri olmasını o tələb etmişdi. Axı Anar 

özü dəfələrlə deyirdi ki, V.Hüseynovla ailəvi dostdurlar.‖ 
 

*** 

 

AYB sədrinin iç dünyasının mahiyyətini, xislətini, xüsusiyyətini daha dərindən 

araşdırmaq, açıqlamaq üçün ilk baxışdan adi görünən daha bir incələmə maraq doğurur.   

Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 15 avqust 2005-

ci il tarixdə xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin  80 illiyi ilə bağlı şairə təbrik məktubu göndərmişdi. 

Prezident şairi yubileyi münasibətilə təbrik edərək, onun yaradıcılığını “Vətənimizin azadlığı, 

müstəqilliyi və bütövlüyü uğrunda mübarizəyə həsr edilmiş, milli şüurun yetişməsində 

mühüm rol oynamış və gənc nəslin milli-mənəvi dəyərlər sistemində tərbiyə olunması işinə 

böyük xidmətlər göstərmiş” söz ustası kimi yüksək qiymətləndirmişdi. Onun həm də  “gözəl 

tədqiqatçı alim, mahir pedaqoq və publisist kimi də tanındığını” vurğulayan Prezident daha 
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sonra yazmışdı: “İctimai sahədə göstərdiyiniz fəaliyyət yaradıcılığınızla sıx bağlıdır. 

Tariximizin taleyüklü anlarında nüfuzlu el ağsaqqalı kimi Siz həqiqi vətəndaşlıq mövqeyi 

nümayiş etdirmisiniz. Xalqımızın yaşadığı Qanlı yanvar faciəsi, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı etdiyiniz çıxışlar və atdığınız addımlar böyük 

əhəmiyyətə malikdir.”  
Bu məktubu oxuyanda istər-istəməz eyni ədəbi platformada dayanan digər yaradıcılarla 

paralellər apararaq anologiya tapmağa çalışdıq. Və bizə elə gəldi ki, xalq şairi Bəxtiyar 

Vahabzadənin həyat və yaradıcılığı barədə deyilən bu yüksək sözləri, xüsusən onun  ictimai 

fəaliyyəti, tariximizin taleyüklü anlarında həqiqi vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirməsi, Qanlı 

yanvar faciəsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı atdığı  addımlar 

barədə deyilənləri digər bir müasiri, eyni zaman-məkan müstəvisində mövcud olan başqa bir xalq 

yazıçısı haqqında demək olmaz. Bizim mövzunun kontekstində, xalq yazıçısı Anar haqqında bu 

sözləri ona görə yazmaq olmaz ki, anoloji titullara malik olmasına baxmayaraq, xidmətinin 

əhəmiyyəti və diapazonu etibarilə ikincinin ictimai fəaliyyətsizliyi, tariximizin taleyüklü anlarında 

heç bir vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirməməsi, Qanlı Yanvar faciəsi, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir kəsərli addım atmaması hamıya məlumdur.   

Hətta onun ictimai əhəmiyyətsizliyi özünü o dərəcədə bariz göstərir ki, bu məşhur adamın  

ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslər haqqında bilgisinin mükəmməlliyinə 

şübhə edirsən. Bu barədə Anarın çox məqaləsindən, çıxışından, danışığından misallar gətirmək 

olar, biz yalnız onun son yazılarından təzə bir misalla fikrimizi əsaslsndırmağa çalışacağıq:  

  

...Bəli, Bəxtiyar Vahabzadənin 80 illik yubileyi münasibətilə ―525-ci qəzet‖in 18 avqust 

2005-ci il tarixli cümə axşamı nömrəsində ―Bəxtiyar Vahabzadə-80‖ rubrikası ilə bir neçə 

yazıçının, o cümlədən Anarın təbriki çap olunub. Anarın yazısını, açığı, təəccüb içində bir neçə 

dəfə təkrar-təkrar oxusaq da, dəruni mənasının hansı qatda gizləndiyini tapa bilmədik. Odur ki, 

hörmətli oxucuları köməyə çağırırıq.  

Bəxtiyar Vahabzadənin ədəbi taleyində mühüm rol oynadığını qabartmaq məqsədilə 

―Muğam‖ poemasının ilk dəfə məhz ―Qobustan‖ toplusunda dərc olunduğunu vurğulayan Anar, 

yubilyarın yüzlərlə poetik nümunəsi içərisindən yalnız həmin poemadan ikicə misranı seçib 

götürməklə, “poemada belə misralar da var” deyə sitat gətirir: 

  

“Dəfn edin siz məni “Zabul-Segah”ın mayəsinə,  

 Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam” (B.Vahabzadə)...  

 

Müəllifin sinizmlə xəstə şairə ünvanladığı ―təbrikə‖ bir bax! Açığı belə delikat məqamın 

kövrəkliyinə görə biz çox dərinə varmaq istəməzdik, ancaq Anarın 80 yaşlı xəstə şairdən gətirdiyi 

cəmi iki misralıq ədəbi nümunənin bu yuvarlaq yaş kontekstində nə qədər ədəbsiz seçildiyini də 

görmək dəhşətdir. Doğrudanmı Yazıçılar Birliyinin sədri xalq şairinin yubileyində yada salınmalı, 

sitat gətirilməli ürəkaçan, yataqda olan şairdə xoş ovqat yaradan nikbin bir misrasını  tapmadı?!. 

Yoxsa elə ürəyindən keçən dilinə gəlmiş?!  

Onsuz da Anarın düşüncə tərzinin təzahürü kimi (―dil təfəkkürün aynasıdır‖) ziyalıya 

yaraşmayan rüsvayçı leksikonu ayrıca təhlil obyekti olsa da, yeri gəlmişkən bir daha vurğulayaq 

ki, onun Bəxtiyar Vahabzadəyə belə məkr və  müəmma zəminli müraciəti heç də təsadüfi deyildi. 

Ədəbiyyat meydanında özünün yeganə canlı klassik kimi qalmasını arzulayan bu adamın 

idarəsində hər fürsət düşdükcə belə xəbis priyomlara rəvac verildiyi bəllidir. Hələ gəncləri qoyaq 

bir kənara, yaşlı yazıçı Ələviyyə Babayeva haqqında, xalq şairi Nəbi Xəzri haqqında, Əkrəm 

Əylisli, Sabir Əhmədov, KamilVəli, Vidadi Babanlı haqqında buradan nələr deyilməyib! Hətta 

AYB mətbuat xidməti adından (artıq təcrübədən o da bilinir ki, ―AYB katibliyi‖, ―AYB MX‖ 

deyəndə elə AYB sədrinin özünü düşünmək lazımdır) ―Ədəbiyyat qəzeti‖nə təqdim edilən tənqidi 

bir materialda (―Ə.Q.‖, 28.01.2005) qadın yazıçı Ələviyyə Babayeva tənqid yox, açıq təhqir 
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olunur. Bundan öncə onun ―Bakı-xəbər‖də yazdıqlarının hamısının ―böhtan‖, ―iftira‖, 

―sayaqlama‖ olduğunu, özünün isə ―yalançı‖, ―şöhrət düşgünü‖, ―nəfəsi yalanla gedib-gələn‖ bir 

adam olduğu bəyan edildikdən sonra, təhqiramiz məqalə belə qurtarır: “Ələviyyə Babayeva indi 

o yaşdadır ki, daha çox haqq dünyasında bütün qara əməllərinə görə nə cavab verəcəyi 

barədə düşünməlidir.” Bax, AYB rəhbərliyi öz yaşlı həmkarları ilə belə danışır, onlarla mümkün 

qədər tez vidalaşmağı arzulayır! Amma bu nə ədəbi polemikadır, nə ziyalılıq əlamətidir, bu - 

iblisanəlikdir!   

...Yaxşı, bu ədəbdən kənar naqisliyi də bir kənara qoyaq, çünki bütün bunlar – bilginin 

yox, mənəviyyatın göstəricisidir. Hərçənd ədəbiyyat elə mənəviyyat məsələsidir, amma yenə də... 

Bəxtiyar Vahabzadəyə təbrik yazısının incələnməsini davam etdirək: Sovet senzura sisteminin dar 

çərçivələri içərisində şairin çap etdirdiyi ―Gülüstan‖ poemasının cəsarətindən danışan Anarın 

yazdığı digər bir fikir daha heyrətamizdir. Baxın, o nə yazır: “...Son beş-altı ildə də azad, 

müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizənin çətin yollarında Bəxtiyar müəllimi həmişə ön 

sıralarında görmüşük, görürük və inşallah, hələ çox illər görəcəyik.”            

 Fikir verin: ―son beş-altı ildə!‖... ―azad, müstəqil Azərbaycan uğrunda!‖... ―mübarizənin 

çətin yollarında!‖..  

Və bu sözlər 2005-ci ilin avqustunda deyilir!  

Son beş-altı il - təxminən 1998-99-cu illərə təsadüf edir.  

Müstəqil Azərbaycan uğrunda bu ―son beş-altı ildə‖ hansı çətin mübarizələr gedib  ki?!  

Və o nə mübarizədir ki, ―hələ çox illər‖ də gedəcək?  

Maraqlıdır, deyilmi?!  

1000 AYB üzvünə yol göstərən düha nə demək istəmişdir? İncələyək görək, xanım hey! 

Mətnin bir neçə yozumunu nəzərdən keçirək:    

Birinci. Anar 1988–93-cü illərdə gedən böyük azadlıq, müstəqillik mübarizələrindən 

kənarda qaldığı üçün o vaxtkı olaylardan xəbərsizdir və 1991-də Azərbaycan xalqının müstəqillik 

əldə etdiyini, 1992-95 arası isə bütün mübarizələri, müstəqilliyimizə qəsdləri, dövlət çevrilişi 

cəhdlərini ləğv etdiyini bilmir. Xəbəri yoxdur ki, tam müstəqil ölkəmiz 1996-dan etibarən 

quruculuq mərhələsinə, 1998-də isə  ümumiyyətlə dirçəliş yollarına qədəm qoyub. Dolayısı ilə o,  

ölkə tarixindən xəbərsizdir.    

İkinci. Anar hər şeyi yaxşı bilir, sadəcə radikal müxalifətçilərin apardığı son 

―mübarizələri‖ nəzərdə tutur. Axı təxminən 1997-98-də Heydər Əliyevin yaratdığı dinclik, 

sabitlik, əmin-amanlıq şəraitindən istifadə edib yenidən siyasət meydanına qayıdan,  toparlanaraq 

yavaş-yavaş baş qaldıran AXCP, Müsavat, ADP kimi partiyalar və onların mətbuatı hələ ―azad, 

müstəqil Azərbaycan uğrunda‖ mübarizənin bitmədiyini, onun davam etdiyini və yalnız bu iqtidar 

devrildikdən  sonra Azərbaycanın əsil azad, müstəqil olacağını bəyan edirlər. Və Anar da onlarla 

həmrəydir... Anarın sponsorlarından birinin vaxtilə ADP liderinin olduğunu, onun kitabının daim 

Müsavat partiyası başqanının arxasından qürurla boylandığını, ―Azadlıq‖, ―Yeni Müsavat‖ kimi 

qəzetlərlə sıcaq münasibətlərini və 2005-ci ilin ―oktyabr gözləntilərini‖ nəzərə aldıqda bu variant   

istisna deyil.   

Üçüncü. AYB sədri artıq nə yazdığının fərqində deyil. Yəni o sözün çəkisini, dəyərini, 

mənasını, məntiqini itirib. Düşüncəsi xaotikləşib, anlaşıqlı deyil... Və yalnız gəlişigözəl sözlər 

yazır ki, o da daha işə keçmir, heç kimi aldada bilmir...  

Başqa yozum variantları da mümkündür... Ancaq gərəkdir xalq yazıçısının yazısını xalq da 

başa düşə. Millət aydınının fikirləri millətə də aydın ola. Dövlət mükafatı laureatının ictimai-siyasi 

mövqeyini dövlət də bilə. Nəhayət, AYB sədri olan ―baş yazarın‖ hər kəlməsi cavanlı-qocalı bütün 

sıravi yazarlara nümunə olmalıdır...  

Bəlkə də biz ilk gənclik illərində olduğu kimi yenə də maksimalistik, çox tələbkarıq? Ola 

bilər: ancaq xalq, millət, dövlət mənafeyi dartışılan məqamlarda qətiyyətli, güzəştsiz, maksimal 

prinsipiallıq tərəfdarı olmağın alternativi yoxdur.  
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***                        

         

AYB strukturundan Azərbaycan milli mədəniyyətinin, Azərbaycanda ədəbi prosesin 

inkişafı üçün deyil, şəxsi maraqlarının təmin edilməsi üçün istifadə edən AYB sədrinin və AYB 

katibliyinin dövranla ayaqlaşa bilməyən köhnəlmiş təfəkkürünü ifşa edən konseptual tezislərlə 

zəngin ―Nadanlığın təzahürü‖ məqaləsi həm də AYB sədrinin göründüyü kimi olmayan mifik 

obrazının daxilən dayaz mahiyyətini, şadara mexanizmini  açıqlayırdı.  

Bundan sonra ədəbi proseslərdə fəal iştirak edən, ən aktual məsələlər barədə öz yenilikçi 

fikirlərini söyləyən, ənənəvi sosrealizm təmsilçilərinə və köhnə təfəkkür daşıyıcılarına alternativ 

olaraq öz cəsarəli mövqeyini ortaya qoyan yazıçı-publisist Akif Əliyə qarşı hücum kampaniyası  

daha da genişləndi və bu hücum kompaniyasının ideoloqunun və təhrikçisinin AYB sədri 

olduğunu dərk eləmək o qədər də mürəkkəb şarada deyildi. Ancaq o, sən demə, çoxdan tanıdığı 

Akif Əlini yaxşı tanımırmış və bəlkə də ədəbi yaradıcılığa heç bir aidiyyatı olmayan AYB 

strukturuna ciddi əhəmiyyət verib maraq göstərməyən bu sıravi AYB üzvünü ciddi bir alternativ 

kimi ümumiyyətlə nəzərə almırmış. Ona görə yox ki, AYB sədri öz ətrafına  yarınanlar zümrəsini 

toplamaqla artıq son nəfəsədək canlı klassik kimi qəbul ediləcəyini güman etmişdi. Yox, ona görə 

ki, o dəfələrlə deyildiyi kimi, ümumiyyətlə Azərbaycana deyil, rus-sovet  imperiyasına və öz 

tayfasına xidmət etdiyindən Azərbaycan cəmiyyətini yaxşı tanımırdı və ―insan qəlbinin baş 

mühəndisi‖ vəzifəsində çalışmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqının igid, cəsur övladlarını 

yalnız xəyali, qurama, qondarma obrazlar toplusu kimi təsəvvür edirdi. Sıx tellərlə bağlı olduğu 

Moskva propaqandası sayəsində uzun illər boyu hamıdan üstünlük kompleksi ilə yaşamağa vərdiş 

etmiş adam real, olan, yaşayan azəri türklərini tanımırdı və tanıdıqlarını da saya salmırdı. Burda 

həm qan və gen məsələsi vardı, həm böyüdüyü mühit, yaşadığı həyat tərzi, gözünü açandan 

gördüyü qayğısız məişət şəraiti, həm də sözügedən propaqandanın süni surətdə körükləyib şişirtiyi 

―yeni tipli sovet ziyalısı‖ obrazından irəli gələn yanlış təsəvvür, yalan təəssüratlar və aldanmış 

idrak əlamətləri.  

Belə bir kompleks səbəblər konqlomeratından ibarət ―ANAR‖ obrazı özünü nə qədər 

―təəssübkeş‖ pozada göstərsə də, heç vaxt xalqa təmənnasız xidmət edəcək qədər ―sadəlövh‖ 

olmamışdı... və deyildi də. Yalnız özü, yalnız özününkülər, yalnız qohun-əqrabası, dost-aşnası, 

həmyerlisi, dədə-baba yurddaşları! Bu idi Anarın maraq dairəsində olan təəssüb obyekti (Bir dəfə 

Akif Əli Anarın qohumbaz-dostbaz-yerlibaz olduğuna və öz qohum-əqrabasını hər yerə 

yerləşdirdiyinə inanmaq istəməyən bir nəfərə yarızarafat-yarıciddi dedi: ―Gəl mərc gələk ki bu 

saat Yaponiya səfirliyini axtarsaq, oradan da Anarın qohumu çıxacaq‖...Və o bir nəfər bu 

alayarımçıq informasiyadan heyrətə gəldi). Təbii ki,  bir çoxları kimi Akif Əli də Anarın cızdığı 

yaxın dairənin adamı olmadığından Anar onu, onun yazılarını, onun sənət sahəsindəki uğurlarını 

heç vaxt ―görmək‖ istəməmişdi... Yəni buna nə daxili ehtiyac duymuşdu, nə ictimai zərurət 

görmüşdü, nə də vəzifə borcu kimi baxmışdı.     

Amma hər adam kimi, Akif Əlinin də xarakterində qandan və gendən, ailə tərbiyəsindən, 

doğulduğu mühitdən, yaşam tərzindən irəli gələn bir şeylər vardı ki, o dəyərlərin təmas  

nöqtəsində Anar tipli adamlara yer yox idi...  

Odur ki, bütün 2002-ci il boyunca (Akif Əlinin xəstəliyi dövründə) təlim keçmiş 

anarbazların nəşəli hücumları müqabilində AYB sədrinin əməllərinə ironik münasibət bəsləyən 

Akif Əlinin də 2002-nin son dekabr günlərinin birində əsil Yeni il ―sürprizi” partladacağı labüd 

idi. Akif Əlini yaxından və yaxşı tanıyanlar üçün ona qarşı olan hücumlar müqabilində haçansa  

hədəfə saplanacaq sərrast zərbənin olacağı heç də gözlənilməz deyildi. Gözləməyənlər – onu 

tanımayanlar idi.  

Beləliklə, Akif Əli yazdı (“Ədalət”, 26 dekabr 2002): Наданлыьын даща дир нечя 
тязащцрц 
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 "Адятян сел эяляндя яввял чюр-чюп эятиряр..." (Кярбялайы) 
 

* * * 
  "Ядалят" гязетиндя "Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин катиблийи" имзасы иля дярж олунмуш 
"Дцшмян" ожаг башында" йазысындан сонра фикрими билдирмишдим. "Наданлыьын тязащцрц" адлы 
гейдляримдя АЙБ-нин кобуд шякилдя эянж йазарлар групу АЙО-ну тянгид етмяси иля 
разылашмадыьымы йазмышдым. Чцнки индики ядяби мцбащисялярин башланьыжында АЙО групунун 
йениляшдирмя амалы иля чыхышларыны, ядяби-бядии дцшцнжядя зярури ислащатларын апарылмасы 
идейасыны кцтлявиляшдирян бир гцввя кими ниййятлярини тягдир едянлярдян бири дя мян олмушам.  
 
 Бундан сонра ики сябябя эюря:  
 1) АЙО-чуларын мювгейини мцдафия етдийимя;  
 2) йазычылардан хябярсиз "йазычылар адындан" Тцркийянин дцшмяни Назим Щикмятин яфви 
барядя Тцркийя рящбярлийиня "коллектив" хащишнамя эюндярмиш АЙБ сядринин мювгейини ися 
мцдафия етмядийимя эюря цстцмя эялян даща бир нечя наданлыг тязащцрляри барядя йеня 
фикiрlərими билдирмяк истярдим.  

 
* * * 

 
 Ахыдылан чиркаб селинин юнцндя "АЙБ Мятбуат Хидмяти", щямин хидмятин башганы 
"шаир Ядалят Ясэяроьлу", адятян "жяридяси долмаг цчцн" мятляби чох узадан "шаир Тофиг 
Абдин", щеч йердя бяхти эятирмяйян "шаир Рамиз Мяммядзадя", популйарлашмаг арзусу иля 
йазыб-йахылан  "шаир Сялим Бабуллаоьлу" имзалары  эялир...  
         Фирудин Гурбансойун 80-ci illərdə şer həvəskarlarına щяср етдийи "Шаир, щуй!" миниатцрц 

йадыма дцшдц (avtobus dayanacağında bir nəfər ―şair, huy!‖ deyə uzaqdan dostunu çağırır və bu 

zaman dayanacaqdakı adamların hamısı ona tərəf dönür).  

 
* * * 

 
 Мян ютян мягалямдя йазмышдым ки: "...Дурьун ядяби мцщити тярпятмяк ня гядяр аьыр 
бир ишдир, тясяввцр едирсинизми?!" Инди будур, арадан аз бир мцддят кечиб, амма щаггын вя 
"Ядалят"ин кюмяйи иля артыг тярпянмя башлайыб. Ону да хатырлатмышдым ки, охумуш  адамлар 
цчцн, хцсусян йазычы цчцн вя лап хцсусян дя Йазычылар Бирлийинин рящбярлийи цчцн айыблы 
сайылажаг  дяряжядя чохлу кобуд сюзлярля долу йазы йазмаг гябащятдир. Анжаг эюрцнцр 
кобудлуг о адамларын ганындадыр. Чцнки йеня ейни кобуд сюзляр, ейни тярбийясизлик, ейни шяр-
шябядя, деди-году, сучлама, ифтира... 
 
 Демишдим ки, ясил сяняткар ядябиййатятрафы адамларын йох, Ядябиййатын мянафейини 
горумалыдыр. Анжаг эюрцнцр сянятдян узаг бу  адамлар цчцн "Ядябиййат сехи" чох файдалы 
işlədiyindən əдяби сющбятлярдянся "сеховшиклярин" мянафейини горумаьы даha файдалы билирляр. 
  
     Демишдим ки, сон илляр республикамызда чох жидди ижтимаи-сийаси просесляр эется дя, 
"Азярбайжан Йазычылар Бирлийи" имзасы щансыса талейцклц мясяля иля баьлы принсипиал мювге 
нцмайиш етдирмяйиб, чаьдаш ядяби просес вя ядяби ясярлярин тящлилини апармайыб, бу Вятянин вя 
бу халгын талейи цчцн актуал ящямиййят кясб едян мягамларда ортайа чыхыб сюз демяйиб. Бу 
ися щямин гурумун ижтимаи ящямиййятсизлийини эюстярир.   

Йеня дя АЙБ "елитарлары" вя дястякчиляри "дцшмян" сайдыглары истедадлы йазарларла 
мцдриклик, бюйцклцк фювгцндян даныша билмир, жылыз сявиййядя дайанараг кин, кцдурят, щиккя, 
гязяб вя щятта нифрят сачан йазылар йазмагда давам едирляр. Бу мискин эюркям адамда 
щягигятян мярщямят hissi доьурур.    
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 Йазмышдым ки, эянжлярдяки истедады, савады, бюйцк Ядябиййат наминя ишлямяк щявясини, 
йениляшдирмя вя  сафлашдырма арзуларыны эюрмямяк - эюрмямишлик оларды. Тяяссцф ки, йеня дя 
гаршымыза ейни  эюрмямишлик рущу иля гидалананлар чыхыр. Исятяр АЙО-чулара, истяр истедадлы 
эянжляря чап имканы йарадан "Ядалят" гязетиня, истярся дя шяхсян мяня цнванладыглары 
пасквилляриндя bu эюрмямишляр ХХ1 яср цчцн рцсвайчы дяряжядя эери  зякалылыг  эюстярирляр.  

 
* * * 

 
 Конкрет мяним йарадыжылыьымла баьлы  йазыланлар ися дедийим беля бир фикри айдын шякилдя 
сцбут едир ки, "АЙБ елитасы" юз дястякчиляри иля бирэя сон он-он беш или бу республиканын, бу 
халгын щяйатындан чох узагда галыблар. Онлар щятта билаваситя юз АЙБ-чи цзвляри щаггында да 
минимум билэиляря малик дейилляр. Йаздыгларындан эюрцнцр ки, цмуми елми-нязяри билик 
сявиййяляри кифайят гядяр олмадыьындан тяфяккцрляри дя гармагарышыг, системсиз вя 
мянтигсиздир. Йягин адамлар йазычы-шаир-публисист ишлясяляр дя лазыми щяжмдя китаб, гязет-
ъурнал охумур, мятбуаты излямирляр вя охудуглары йалныз юз йазылары, марагландыглары юз йахын 
ятрафлары, юз гощум-яграбаларыдыр. Миллятя сюз дейян вя миллятин сюзцнц дейян зийалы цчцн бу 
ня бюйцк гябащятдир!  
 Ешитдикляринин мащиййятиня вара билмямяк сябябиндян, ясас мятляби бир кянара гойуб 
дярщал жангуртарыжы "демагоъи прийомлара" ял атмаг, сюз дейянин сюзцнц йох, юзцнц 
дартышдырмагла эюзя кцл цфцрмяйя, фикри аздырмаьа, дейилмиш щягигят сюзцнц унутдурмаьа 
чалышмаг – кющня sistemə хас шантаъ методларындандыр. Щягигяти ешитмяк рисгини минимума 
ендирмяк мягсядиля мяркязляшдирилмиш тотал нязарят реъиминдя сюз демяк сялащиййяти йалныз 
"сечилмишляря" етибар едилирди.   

Бу эцнкц демократик дцзяндя ися щяр кясин азад шякилдя юз фикрини билдирмяк  щцгугу 
вар. Сюзц кимин демясиндян чох, дейилян сюзцн щягигят пайына юням верилир...  

Анжаг буна бахмайараг щяля кющня тяфяккцрля йашайан "елитар наданларын" нязяриня 
бязи елементар мялуматлары чатдырмаг зяруряти галыр. Бялкя беля бир "ликбез"-дян сонра онлар 
реаллыгдан узаг фантасмагорийалар гурашдырыб юзлярини тарихя эцлцнж шякилдя салмазлар. Bəlkə! 

 
 Беляликля, "елитарлардан" щамылыгла хащиш едяк онларын "ядяби кланына дахил олмайан" 
сырави цзвляринин щеч олмаса АЙБ-йя дахил олдуглары  вахтдан сонракы йарадыжылыглары иля 
гисмян дя олса таныш олсунлар...  

Барямдя щяжв йазанлары ян чох марагландыран суал будур:   
  

 Акиф  ЯЛИ  кимдир?  
 
 Акиф Яли 1952-жи ил февралын 22-дя Шуша шящяриндя доьулуб. 
 Атасы - Яли Мящяррямов щцгугшцнас кими узун илляр республиканын щцгуг-мцщафизя 
органларында чалышыб. Анасы - евдар гадындыр. 
 Акиф Яли 1970-жи илдя Бакы ш. 16 №-ли орта мяктяби, 1974-жц илдя М.Ф.Ахундов адына 
АДПРЯ Институтуну "Рус дили вя ядябиййаты" ихтисасы цзря битириб.  
 1974-жц илдя "Азярбайжанфилм" киностудийасында Ряшид Бещбудовун иштиракы иля чякилян 
"1001-жи гастрол" филминдя  реъиссор ассистенти ишляйяркян, ейни заманда бир нечя бядии филмдя 
баш роллара дявят алыб: 
 -"Тажикфилм" киностудийасында "Узун мцщарибядя гыса эюрцшляр" филминдя - Рцстям; 
"Азярбайжанфилм" киностудийасында   "Тцтяк сяси"  филминдя - Тапдыг, "Архадан вурулан 
зярбя"  филминдя - Фазил мцяллим, "Яэяр биз бир йердяйикся"  филминдя  - Мяммяд   вя б. 
образларыны йарадыб.  
   Акиф Яли  1978-1987-жи иллярдя Азярбайжан Дювлят Телевизийа вя Радио верилишляри 
Комитясиндя  чалышыб: 
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      -Радионун "Сатира вя йумор" шюбясиндя кичик редактор, редактор вя шюбя мцдири 
(1978-1983) ишляйяркян бир нечя мяшщур радио верилишинин ("Сабащыныз хейир", "Молла 
Нясряддин", "Эцлцш ахшамы");  
 Телевизийанын Эянжляр цчцн програмлар Баш редаксийасынын Баш редактору  вязифясиндя 
чалышаркян ися (1983-1987) бир сыра телевизийа верилишляринин ("Зярифлик" инжясянят топлусу, 
"Айэцн" гызлар цчцн програм, "Эянжлик" телевизийа ъурналы, "Чинар" ядяби алманахы, "7 суал, 7 
жаваб" телевикторинасы, "Идрак" елми-публисистик програмы,  "Тялябя дцнйасы",  "Телетеатрда 
эянжляр эежяси",  "Мяняви дцнйамыз")   

йарадыжысы, мцяллифи, йахуд да редактору олуб. 
 1981-жи илдян Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин,   
 1988-жи илдян Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр.   
 1988-жи илдя Азярбайжан ЕА Низами адына Ядябиййат институтунда "М.Я.Сабирин сатира 
сяняткарлыьы" мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк (елми рящбярi- проф. Йашар Гарайев) 

filoloji елмляр намизяди алимлик дяряжяси алыб. 
 1989-жу илдя Бакы Али Партийа Мяктябинин икииллик яйани курсуну битиряряк "Партийа вя 
дювлят гуружулуьу" ихтисасына йийялянся дя, Азярбайжан КП МК тяряфиндян ишля тямин 
олунмадыьындан бир мцддят ишсиз галыб.                                                                       
 1990-жы илин апрелиндя илк мцстягил демократик няшрлярдян олан Азярбайжан Гачгынлар 
Жямиййятинин органы "Вятян сяси" гязетинин йарадылмасында  билаваситя  иштирак едиб, яввялжя 
Мясул катиб,  1991-1993 -жц иллярдя ися гязетин Баш редактору ишляйиб. 
 1991-жи илдя мцстягил "Айпара" гязетинин гуружусу вя Баш редактору олуб.    
 Ейни заманда елми-педагоъи фяалиййятля мяшьул олараг, Бакы Сосиал Идаряетмя вя 
Политолоэийа Институтунда Мядяниййятшцнаслыг кафедрасынын мцдири (1992-1994) вязифясиндя 
чалышыб, досентдир (2000). Али мяктябдя "Дцнйа мядяниййятинин тарихи вя нязяриййяси", 
"Азярбайжан мятяниййятинин тарихи", "Ишэцзар цнсиййят мядяниййяти вя дювлят гуллугчусунун 
нцфузу" курсларындан мцщазиряляр охуйуб 

 Илк мягаляси 1977-жи илдя "Ядябиййат вя инжясянят" гязетиндя дярж  олундугдан сонра, 
йазылары мцтямади олараг "Азярбайжан", "Улдуз",   "Гобустан", "Кирпи", "Хязяр" 
ъурналларында, "Елм", "Вятян сяси", "Айдынлыг", "Ядалят", "Азярбайжан", "Сяс", "Нахчыван", 
"Айпара", "7 эцн", "525-жи гязет", "Йени Азярбайжан" вя б. гязетлярдя чап едилиб.  
     Чохлу сайда елми-публисистик мягалялярин (Сатирик инкар- естетик идеалын тясдиг цсулу 
вя формасы кими-1987; "Доьма саз"- 1988; "Щопщопнамя": мин иллик бир йол -1989; Вятян 
тящлцкя гаршысында -1990; "Дярябяйлийизм" -1990;  Серэей Костриков кимдир -1990; "Самвел"ин 
ювладлары -1990; Бакыдан Шушайа сяйащят- 1991; Милли дирчялишимизин бешийи башында -1991; 
Тцркийя консуллуьу нийя ишя башламыр?- 1991; Ялвида, Советистан!- 1991; Иран Ермянийя силащ 
сатыр -1992; "Юнжя - Вятяндир" -1992; "Азярбайжан КП МК-дан репортаъ"-1992; Аьыл 
щардадыр? -1992; Яразисиндя мцщарибя эедян юлкя-1992; Беля зарафат олмаз, бяйляр -1992; 
Ядалят зяфяр чалды -1993; Мянтигя диггят етмядикдя - 1993; Ики гардаш юлкя вя бир доьма 
халг- 1994; Антей гцдрятли адам -1995; "Сабир бизя няляри дейирди?!"- 1998; Зийарятэащ -2000; 
Дювлят вя Мядяниййят-2001; Интибащ - 2001; Назим Щикмят: олдуьу кими -2001 вя с.  жями - 
275 мягаля);  
 -няср ясярляринин (Кяшф - 1983; Цч бармаг-1984; Аь халат - 1985; Буна ким инанар- 
1986; Юмрцн хошбяхт анлары - 1987; Рявайятляр  1991; Йамаг -1994  вя с.  жями - 57 щекайя) 
 - щабеля теле-радио верилишляри вя телефилмляр цчцн йцзлярля сатирик миниатцр, сцъет, 
монолог, диалог вя ссенарилярин;  
      - бир нечя китабын ("Эюзяллийин гядрини биляк"- 1984; "Азярбайжанын мцасир 
киноактйорлары"- 1984;  "Унудулмаз йоллар"- 1985; "Мящяббят тяраняляри"- 1989;  "Гараэюз 
ойуну" - 1999; "М.Я.Сабирин сатира сяняткарлыьы" - 1999); 
         -"Мозалан" кино ъурналы цчцн ссенарилярин ("Зярбя"- 1983; "Цзр истяйирям"- 1985;  
"Тярсиня"- 1987;  "Мцкафат"- 1988; "Гоншулар"- 1989; "Кресло"- 1989; "Мцавин"- 1989; "Щажы 
Гара"- 1998);  
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 -тяржцмя ясярляринин (А.Щертсен - "Олмушлар, дцшцнжяляр", В.Майаковски - 
"Тахтабити", Митсуко Такахаси - "Кяпяняк мювсцмц",  М.Зошшенко - "Нящс эцн",  Ъ-
Б.Молйер - "Мешшанын задяэанлыьы",  А.Солъенитсын - "Матрйонанын ожаьы", А.П.Чехов - 
Щекайяляр, Гримм гардашлары - "Бремен мусигичиляри", Хосров  Шащани - "Гасырьа"   вя с.)  
мцяллифидир. 
 

 ...Беляликля, дцнйадан бихябяр "елитарлар" юзляри цчцн йени мцяллиф кяшф етдикдян сонра, 
гысганмасалар бу гыса статистикадан да эюря билярляр ки, Акиф Яли бир юмцр чярчивясиндя 
онларын тясяввцр едя билмяйяжякляри гядяр зянэин йарадыжылыг йолу кечмиш шяхсдир. Вя онун 
фяалиййят эюстярдийи сащялярдян йалныз бири кифайят едярди ки, "тянгидчи-шаирляр"ин щамысы цчцн 
шяряфли биографийа тяшкил етсин. Анжаг ня етмяли, бцтцн бунлар бир адама мяхсусдур...(вя 
бцтцн бунларын щамысыны бир йердя йыьыб-йыьышдырыб "галдырмаг истясян галдыра билмязсян, 
эцлцм").  Одур ки, гаршыларындакы адамын эуйа танымадыглары щансыса "бириси" йох, садяжя 
таныйыб щясяд апардыглары бялкя дя цст-цстя "он бириси" олдуьуну етираф етмяляри нежя дя 
мярданялик оларды.  
 Оппонентляр цчцн о да мараглы олар ки, мян мцхтялиф вахтларда А.Мящяррямов, 
М.Акиф, А.Мящяррямли имзалары иля бяс гядяр танынсам да, чох вахт чох иши кюнцллц олараг 
йени мярщялядян башламагдан чякинмямишям. Чцнки мяним популйарлыг проблемим 
олмайыб, яксиня даим диггят мяркязиндя галмагдан, щай-кцйлц щяйатдан, теле-фото-кино 
камералар юнцндя поз вермякдян хошум эялмир. Мян Аллащын цзяримизя гойдуьу миссийаны 
башга жцр тясяввцр едянлярдяням...    
 Нящайят, щалал зящмятимля дюня-дюня Атамын адына лайиг шяряфли бир юмцр йолу 
кечдикдян сонра, онун адыны ябядиляшдирмяк мягсядиля сойадымы "ЯЛИ" кими рясмиляшдирдим. 
Инди ня едим ки, бязи адамларын йаддашы йенилийя эеж гошулур...  

АЙБ МХ-нин вя дястякчилярин нязяриня щям дя ону чатдырым ки, сойадымы милли 
формада рясмиляшдирдикдян сонра бцтцн кющня сянядлярими, о жцмлядян АЙБ-нин цзвлцк 
билетини дя дяйишдиряряк бу сойадла йаздырмышам. 670№-ли щямин йени цзвлцк билетим 9 декабр 
1999-жу илдя АЙБ-нин сядри Анарын имзасы иля тясдигляняряк мяня эюндярилмишдир вя  инди 
архивимин бязяйидир.  
 Дцнйанын вя щяйатын дяйишдийинин фяргиня вармайараг хцсуси имтийазлы  
«сечилмишлярдян» олдуглары эцманы иля йашайанлар "ядяби монополийаларына" кянар мцдахиляни 
синиря билмясяляр дя, йухарыда садаладыгларым фактдыр вя ялащязрят факт щяр лафдан цстцндцр. 
Ирили-хырдалы бцтцн йаратдыгларымы сябрля ядябиййатшцнаслыг, сянятшцнаслыг, мядяниййятшцнаслыг 
аспектляриндян арашдырсалар онларын идейа-бядии тутум бахымындан "мяни танымайан 
елитарларын"  йаратдыгларындан щеч дя эери галмадыьына ямин оларлар. Анжаг шяхсян мяним 
цчцн йарадыжылыг просесиндя важиб шярт одур ки, дцшцндцклярим идейа шяклиндя жямиййятя тялгин 
олунсун вя ижтимаи шцурда юз йерини тапсын. Бу бахымдан ращатам, чох да ки реклам 
олунмамышам...           
 Вахтиля ядяби-бядии-мядяни сфераларда миллиликдян узаг, сахта  дяйярлярин явязиня ясил 
щягигятлярин тясдигиня йардымчы олмаьа чалышдыьымыз заманлар щеч кяся пахыллыг етмядян, 
гысганмадан, эениш црякля  юз шяхси мянафейимизи бир кянара гойуб йадларын щягарятля 
бахдыьы Азяри халгынын истедадыны цзя чыхармаьа цстцнлцк верирдик. Бу эцн орта нясля мянсуб 
чох истедадлы алим, йазычы, ъурналист, шаир, бястякар, мцьянни, ряссам, реъиссор, актйор, щяким, 
педагог вя диэяр пешя адамлары вар ки, мящз о дюврлярдя цзя чыхыб, таныныб. Вя мян о 
просеслярдя иштирак етдийимя эюря фяхр едирям! (Йери эялмишкян, дейим ки, ишлядийим идарялярдя 
он илляр ярзиндя чох истедадлы адам тяблиь етсям дя, онларын арасында инди щаггында 
данышдыьымыз "тянгидчи-шаирлярин" щеч бири йох иди...)  Шцкр, бу эцн артыг юлкямизин башы 
цзяриндя щеч бир тящгирамиз нязарят галмадыьындан йарадыжылыг да там азаддыр.  Ди эял ки, инди 
дя юз ичимиздяки яски дцшцнжяли "елит метрляр" ейни болшевик истерийасы иля йенилийин гаршысына 
чыхырлар. Анжаг милли ядяби-бядии фикрин инкишафындакы сон дайанажаьы 40 ил бундан яввялки 
дюврлярдя консервляшдирмяк жящдляри ялбяття бищудя сяйлярдир. Бялкя дя эери зякалыгдыр.  
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* * * 

 
 Дедикляримин контекстиндя бир даща ядяби-бядии дцшцнжянин нювбяти инкишаф мярщяляси 
цчцн зярури сайдыьым рямзи мцлащизяляри йеня тякрар етмяк истярдим:  
 -кющняляри йашатмагла кющнялийи даьылмаьа гоймайан кющнялмишлярин сахта табулары 
щягигятян даьыдылмаьа лайигдир!  
 -шцурлары сармыш яски дяйярлярин боз-буланыг щавасынын даьыдылмасы лабцддцр.  
 -бу халгын, бу миллятин, бу вятянин, бу дювлятин бу эцнц вя сабащы иля щеч бир ялагяси 
олмайан ядябиййатын щюрцмчяк тору тутмуш, кясафят басмыш, эяряксиз туллантыларла долу 
гаранлыг тахтапушу тямизлянмясин бяс ня олсун?  
 -ала булудлардан зявзяк ядиблярин жянэиндя чабалайан бичаря Ядябиййаты йеря, бу 
торпаьын цстцня, бу халгын йанына ендирмяк лазым дейилми? Нежя ки бир заманлар 
М.Сервантес романтик хцлйалар гойнунда жювлан едян Авропа жянэавяр ядябиййатыны 
эюйлярдян чякиб йеря ендирмишди...  
 -Йарадыжылыг мирас дейил, Аллащ верэисидир. Йениликчи рущу иля йашайан адамларын "йазы 
йазмаг" щцгугу эюйлярдян эялир. Гысганмаьа, жырнамаьа щажят йох! 
 

* * * 
 
 Тцркийянин вя тцрклцйцн дцшмянляриня эцзяштли мцнасибятля разылашанлар мяним 
"Мцдахиля"-мля  щеч жцр разылаша билмядиляр. Амма диггятля охусалар вя мясялянин 
мащиййятиня вара билсяляр дедиклярими баша дцшмяк чятин дейил. Садяжя шаблон гаврам тярзини 
ашараг гябул етмяк лазымдыр ки, шаир Назим Щикмят щеч дя сюзцэедян Мцражиятдя дейилдийи 
кими "Тцркийянин символу, рямзи" йох, яксиня, Тцркийяйя гаршы ишлядилмиш Совет 
идеолоэийасынын, Совет пропагандасынын символу, рямзидир. Вя биздян фяргли олараг Тцркийядя 
вятяндашлар пешяляриня эюря йох, ягидяляриня эюря дяйярляндирилирляр. Одур ки, ня Рома 
Папасындан артыг католик эюркяминя дцшмяк, ня чай эялмямиш чырманмаг, ня дя йай 
эялмямиш гызышмаг лазым дейил...  
 Йазанларса  щей йазырлар: Назим Щикмят истедадлы шаирдир... Мяэяр мян дейирям о шаир 
дейил? Йа дейирям истедадсыздыр? Хейр, мян дейирям: олсун истедадлы шаир, олсун дащи, олсун 
лап узайдан эялмиш феномен,  анжаг о щям дя вятян хаинидир!  Яэяр сабащ, узаг олсун, бизим 
бир истедадлы шаиримиз гачыб Ермянистанда дцшмян гойнуна сыьынса вя орадан юлкямизя, 
дювлятимизя щягарятляр йаьдырса, демяк истедадлыдыр дейя эятириб баьрымыза басмалыйыг? 
Истедад хяйанятя бяраят газандыражаг фактор дейил ахы? Инсанлар юз дцшмянлярини она эюря 
рядд етмирляр ки, bu düşmənlərin истедады кифайят гядяр олмур; она эюря рядд едирляр ки, ортада 
ягидя сющбяти вар, намус, гейрят мясяляси вар.  
 Мяэяр диэяр тцрк шаири Щцсейн Жавид истедадсыз иди дейя ону сцрэцн етдиляр? Хейр, 
яксиня, о даща истедадлы иди, амма ону мящз ягидясиня эюря мящв етдиляр. Еляжя дя йцзлярля 
диэяр истедадлы Азяри тцркц Назим Щикмяти сыьаллайан Краснайа Москва тяряфиндян didərgin 

салынды, инжидилди, говулду, эцллялянди, юлдцрцлцрдц... Бах, щягигят будур!  Щеч кяс Назим 
Щикмяти ня истедадсыз шаир олдуьуна, ня коммунист олдуьуна эюря иттищам етмир. О йалныз вя 
йалныз юлкясини сатан бир вятян хаини, бюйцк Ататцркя щягарят едян, Тцркийянин дювлят 
гурулушуну дяйишмяйя чаьыран  дцшмянчилик ягидясиня эюря тянгид олунур. Буну баша дцшмяк 
ня чятин ишдир? Адам "Сян йанмасан, мян йанмасам, Насыл чыхар гаранлыглар айдынлыьа?" 
дейя-дейя "гаранлыг" Тцркийяни  "ишыглы"  коммунизмя говушдурмаг амалы иля йашайыб-
ишлядийи цчцн юлкясиндян говулуб...      
 Назим Щикмят щаггында дедийим бу сайаг щягигятляри тякзиб етмяк цчцн йазылан 
контр-мягаляляр о дяряжядя мянтигсиз олур ки, адам бу жаваблары йазанларын бясит 
дцшцнжясиндян даща чох, онларын жямиййятдя тутдуглары йерин вя иддиаларынын сявиййясиня 
мяяттял галыр. Ясас мятляби бир кянара гойараг, йалныз цмуми ашиганя мцлащизяляр 
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йцрцтмякля, Назим Щикмятин явязиня бяраят характерли фикирляр сюйляйян, шаирин мцжярряд 
язабларындан, хяйали цряк аьрыларындан, щясрятиндян, изтирабларындан, инжиклийиндян-филандан 
бол-бол йазанлар дювлят гуружулуьу вя xalqın mənafeyi naminə расионал принсипляр бахымындан 
ня гядяр садялювщ изщарлар сачырлар, бир биляйдиляр.  
 Яслиндя бизим милли назим-пярястляр Назим Щикмятин йубилейиня она эюря беля хцсуси 
диггят йетирирdiляр ки, бй шаири тягдир етмяк ады алтында йубилейкараня мягаляляр йазсынлар, 

китаб басдырсынлар, сызылтылы хатиряляр данышсынлар, архивляриндяки фотошякилляри галдырыб чап 
етдирсинляр вя с. Назим Щикмяти дишля-дырнагла мцдафия едянлярин даща чох юзляриня, юз 
йаздыгларына вя йазмаг истядикляриня, юз кечмишляриня, кечмиш юмцрляриня, хатиряляриня, ата-
аналарына, гощум-яграбаларына  эюря чалышдыглары эюз габаьында дейилми?... 
 Мян фикрляширям: бяс бу эцн гардаш дедийимиз юлкянин дцшмяниня йубилей кечириб ял 
чаланларын ардыжыллары эяляжякдя беля рцсвайчы преседентдя архаланыб юз шяхси мараглары наминя 
юлкямизин дцшмянляри олан истедадлы ермяни ядибляриня дя йубилейляр кечирмяйяжяклярми?!  
 

 Шцурлу инсанын нечя мин иллик щяйаты бойунжа Вятяни, Дювляти вя Халгы дцшмяня 
сатмагдан даща гябащятли бир иш олмайыб. Вя бцтцн сатгынлыглардан сонракы пешиманчылыглар, 
цряк аьрылары, изтираблар, нисэилли мисралар, етирафлар, ащ-уфлар, эюз йашлары, филан-бешмякан еля 
Эцлщаня паркындакы жевиз аьажынын биржя чцрцк мейвяси дяйяриндя дя дейил. Щям билярякдян, 
шцурлу сурятдя, щям дя кюнцллц шякилдя Тцркийяни - Русийайа, тцркц - руса, Ататцркц - 
Лениня, Сталиня, Анкараны - Москвайа дяйишян адамы анжаг носталъи иля йашайан Москва 
ушаглары мцдафия едя билярляр. Йохса бу ня йаха жырмагдыр? "Ким ня дейир десин"- ядасы иля 
"йандыг верянляря" биз дя беля дейирик: тяк бир шаирлик истедадынын адамын бцтцн рязил 
щярякятлярини компенсасийа етмяси барядя мцлащизяляр - дар дцшцнжя яламятидир. Шаирлик- сюз 
сяняти, сатгынлыг ися - ишдир, ямялдир. Мцдрикляр дейиб: "Айиняси ишдир кишинин, лафа бахылмаз!"...  
 Инди дцнйа дяйишиб. Имкан дцшмцшкян илк юнжя ядяби-мяняви-мядяни мяканда яски 
дюнямлярдя щагсыз инжидилмиш, унудулмуш шяхслярин щаггы гайтарылмалыдыр. Вахтиля "буръуа 
галыглары", "иртижачы йазычылар", "яксингилабчылар", "пантцркистляр" вя с. дамьалары  иля мящв 
едилмиш зийалыларымызын щаггыны гайтарыб гуртардыгмы ки, йеня нювбя болшевик трафаретиня 
йетишди? Бу – халгын истедадына истещзадыр ки, 20-жи илдян 2002-жи илядяк щей Назим Щикмят, 
Назим Щикмят!  Бяс щаны бу халгын юзцнцн истедадлы, цстялик дя намуслу, гейрятли, вижданлы 
вятянпярвяр оьуллары? Истяр классик, истяр мцасир милли зийалыларымызын щяр бири бу халг цчцн, бу 
вятян цчцн, бу дювлят цчцн 100 йашлы космополитдян 100 гат артыг иш эюрцбляр!  
 Бу эцн юлкядяки эянж вя истедадлы Азяри тцрк йазарларыны "дцшмян" адландырыб цзя 
чыхмаьа гоймайан, явязиндя сцмцкляри дя чохдан чцрцйцб эетмиш бир тцрк хаининя "дост" 
дейяряк эюйляря галдырмагла южяшян АЙБ еля щаман 30-жу иллярин хятти-щярякятини 
тякрарламырмы?!  
 
 Бцтцн бунларын  фяргиндя олаг, олмайаг?...   
 
 "Назим Щикмят" мясялясиндя шяхсян мяним цчцн принсипиал жящят бир дя ондан 
ибарятдир ки, бу эцн азад, мцстягил Азярбайжан Республикасында узун иллярдян бяри айры 
салынмыш Тцркийя-Азярбайжан достлуг ялагяляри бярпа едилдийи бир вахтда, бу йюндя щеч бир 
хидмяти олмамыш, бялкя яксиня манечилик тюрятмиш кимсяляр даим Ататцркя вя Тцрклцйя 
щягарят едян, Тцркийяни сатараг дцшмян голтуьуна эирян яски идеолоэийа мящсулларыны шяхси 
мянфяятляри наминя йенидян мцасир бцрцнжякляр алтында бу халга сырымасынлар.  
 Бир ил юнжя "Назим Щикмят: олдуьу кими" башлыглы силсиля мягалялярим мятбуатда чап 
едиляня гядяр бу шаир щаггында ядяби ижтимаиййятдя йалныз биртяряфли, совет пропагандасынын 
тяблиь етдийи парылтылы-эурултулу фикирляр йашамагдайды. Бу эцнся артыг адамын ясил симасы 
цмумун эюзц юнцндядир. Щятта ютян иллярдян фяргли олараг назим-hikmət-пярястляр дя етираф 

етмяйя башлайыблар ки, бяли, она Тцркийядя щямишя фяргли мцнасибят олуб: она вятяни сатан, 
бюйцк Ататцркя дцшмян олан "характерсиз", "ирадясиз", "нюкяр", "шяхсиййятсиз", "шяряфсиз", 
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"жящяннямлик" вя с. сюзляри цнванланыб. Гащмар чыханлар йалныз бир гисм коммунистляр, 
пролетар фиргясинин цйяляридир ки, онлар да алтмыш милйонун ичярисиндя бир щеч гядяринжядир.  
 Onların bu etirafı – şübhəsiz mənim qələbəm deməkdir... 

  
 Тез-тез бюйцк щяззля "Назıмıн бядхащлары" терминолоъисини саьа-сола сяпян милли 
назим-hikmət-пярястляримиз бир дцшцнмцрляр ки, та кечян иля гядяр шаир щаггында щягигятляри 

билиб дя халгдан эизлядирдиляр. Щяля дювлят сявиййясиндя онун йубилейинин кечирилмяси хащиши иля 
дя рясми структурлара мцражият едирдиляр. Демяк онлар билдикляри щягигяти щям дя дювлятдян  
эизлятмяйя чалышырдылар. Белядя мянтиги бир суал доьур: бядхащ кимдир?  Тябии ки бу дювлятин вя 
бу халгын бядхащы олмагданса, бир сатгынын "бядхащы" олмаг даща доьру йолдур. Зийалы 
эяряк шяхси ниййятлярля щягигяти халгындан эизлятмясин, щяр шейи олдуьу кими чатдырсын: дцзц-
дцз, яйрини яйри. Галаны ижтимаиййятин юз ишидир... 
 Бир мялум дейимля бу мювзуну гападырам. Тцркляр арасында Назим Щикмятин йахшы 
шаир олдуьундан сюз дцшяндя миллиййятчи тцрклярин жавабы бир олур: "О заман яввялжя бу 
адамы Вятян хаини кими дар аьажындан асмаг, сонра ися бир шаир кими мейидинин цстцндя 
аьламаг лазымдыр..."   Бах бизим назим-hikmət-пярястляря анлатмаг истядийимиз щягигят дя 

бундан ибарятдир.  
 Адамын сатгынлыьыны етираф един, сонра аьлашын ня гядяр истяйирсиз...        
  

* * * 
 
 Бир нечя кялмя дя адлары бу мягалядя шяряфляндирилян "тянгидчи-шаирляр" щаггында. 
 Ачыьы, онлар барясиндя корректли ряй йазмаг чох чятиндир. Она эюря ки, системли елми-
аналитик тяфяккцр сащибляриндян фяргли олараг, сюзц эедян мцяллифлярин щамысынын йаздыглары 
хаотик дцшцнжя тярзиндян иряли эялян системсиз тяфяккцрцн мящсулудур. Арамыздакы савад, 
билик, дцнйаэюрцшц, щяйат йолу, тапындыьымыз амаллар, идеаллар, мяняви-интеллектуал база вя с. 
о гядяр бюйцк диссонанс йарадыр ки... Алимин дилетант шаирля сющбяти щягигятян язаблы  ишдир. 
Мцгяддяс "Гуран"-да да алимля сапытан шаирин гиймяти айры-айрыдыр, билирсиниз. Беляжя айры-
айры елми-нязяри, ядяби-бядии, естетик-яхлаги, интеллектуал-мяняви мцстявилярдя дайансаг да, 
щяр щалда бихябярляря ня ися анлатмаг цмиди иля пресс-дебата разылыг верirəм. Беляликля, селин 

гаршысында -  
 
 1-жи шаир  Ядалят Ясэяроьлу  эялир ("Експресс", 21 нойабр):    
 

 --"Сцбуt еtмяк исtяйирсиниз ки, Анарын мцдафияйя ещtийажы вар."  
 
 --Мян йазымда ад чякмямишям. Мяни индики щалда адлар вя адамлар дейил, щаллар, 
просесляр марагландырыр. О ки галды Анара, онун щаггында индийяжян сящв етмирямся, ики дяфя 
сюз демишям: бир 1983-жц илдя "Коммунист" гязетиндя "Евляри кюндялян йар" адлы 
ресензийамда, бир дяфя дя 1987-жи илдя "Улдуз" ъурналында "Классик янянялярин мцасир йолу" 
башлыглы мягалямдя. Биринжисиндя онун ссенариси ясасында чякилмиш мяшщур телетамашаны 
тярифлямишям, икинжисиндя ися "Молла Нясряддин-66" китабыны классик ирся мцасир бахыш кими 
тягдир етмишям. Ялбяття, лазым эялся цчцнжц дяфя дя онун щаггында сюзцмц дейярям, анжаг 
щялялик демямишям, наращат олмайын...  
 

 --"Мян сизин 1988-дя щарада олдуьунузу йахшы билирям вя хаtырлайырам..."               
 
 -- Буну щамы билир. Мян щямишя эюз габаьында олмушам. 1988-жи илдян башлайараг 
бцтцн екстремал шяраитлярдя дя мян гейрятли вятяндашларымыз кими ижтимаиййят арасында Вятян 
вя халг йолунда чалышмагда идим, kabinetdə  щяйяжанла вар-эял етмирдим. Конкрет ня ишля 

мяшьул олдуьуму йухарыдакы гыса биографик мялуматдан юйрянdiниз. Амма тябии, бу щамысы 
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дейил, мясялян, щямин вахтлар бир груп истедадлы вятянпярвяр зийалы иля бирэя Азярбайжанын 
азадлыьы, суверенлийи, тотилатар реъимдян гуртулмасы мярамы иля кечирдийимиз гапалы эюрцшляр, 
тяртиб етдийимиз стратеъи вя тактики мцбаризя програмлары, йаратдыьымыз Бирлийин иши, сонра 
Мейдан щярякаты  вя с. Бунлар щаггында бир айры вахт йадыма саларсыныз ятрафлы данышарам. 
Эюрярсиниз ки, бу эцн сизляр цряйинизи дешянляри она эюря ачыг дейя билирсиниз ки, бизляр вахтиля 
щямин гапалы топлантыларда сямяряли ишляр эюря билмишик.   
 
 --"...Бичаря гачгынларын щалына чохму йанырдыныз? Йанырдынызса, бир зийалы кими 
фяалиййяtинизи эизляtмяйин, эюсtярин, яэяр варса..." 
 
 --Вар, эизлятмирям. Садяжя сиз бихябярсиниз. Йухарыдакы биографик мялуматда бу 
барядя дя информасийа тапа билярсиниз. Щямин мялуматы эютцрцб изи иля Азярбайжан Гачгынлар 
Жямиййятиня вя onun orqanı "Вятян сяси" гязетинин редаксийасына эетсяниз, инанын, бу 
истигамятдя фяалиййятимля баьлы даща чох шей юйряня билярсиниз.   
 
 -- "...Мяэяр сизин юзцнцз о гядяр йениликчи олдунуз ки..."    
 
 --Буну мяним бцтцн йарадыжылыг йолум эюстярир. Вя юзцнцз дя мяним ня гядяр 
хейирхащ, гайьыкеш, юнжцл йолэюстярян олдуьуму дяфялярля цмуми дост-танышларымызын йанында 
щявясля демисиниз, хатырлайын.  
 

 --"...1992-дя "Азярбайжан" гязеtиндя Анарын ялейщиня дярж едилян йазы 
йадыныздадырмы?" 
 
 -- Бяли, йадымдадыр. Эяряк ки рящмятлик Гулу Хялилли йазмышды вя Анарын оьлу да она 
иддиалы бир жаваб йолламышды (щярчянд бу эцн АЙБ рящбярлийи жаванларын гожалара сюз 
демясиня кяж бахыр). Мян тяяссцф ки, Гуллу Хялилли иля таныш олмасам да ешитмишям о еля бир 
гейрят сащиби олуб ки, щеч вахт сифаришля иш эюрмяйиб, юз ряйини юзц щяр заман чякинмядян ачыг 
билдириб. (Daha dəqiqi: ―Azərbaycan‖ qəzetinin 5 mart 1993-cü il tarixli sayında Tural Rzayevin 

―Qulu Xəlillinin keçmiş tələbəsinin bir neçə açıq sualı‖ başlıqlı yazısı dərc olunmuşdu və o, 

―atasının burada olmamasına‖ görə Qulu Xəlillinin ―Azərbaycan‖ qəzetinin 24 fevral 1993-cü il 

tarixli sayında dərc olunmuş ―Yazıçı Anara açıq məktub‖una özü cavab verməyə çalışmışdı.- 

Müəllif.) Мяним ися о вахтлар юзцмцн гязетим вар иди вя мян 30 мин тираъла чыхан популйар 

"Вятян сяси" гязетинин Баш редактору олараг юз сюзцмц юз гязетимдя шястля дейирдим. Даща 
мцхалифятдя олдуьумуз сабиг игтидарын гязетиня цз тутмаьа ещтийаж йох иди. Одур ки, бу 
тяряфлярдян архайын олун, ахтарышларынызы о тяряфлярдя апарын...  

 

 --"...Нцфузлу зийалылары "саtгын", "ар олсун" дейиб яля салан гараэцрущун габаьында сиз 
нежя дайанмышдыныз? 20 Йанвар гырьынындан сонра... "              
 
 -- О гараэцрущ дейилди, оьлан! О халг иди! Вя 90-жы иллярдя тялатцмя эялиб щягигятян 
сатгынлара ар олсун дейян бу халгы эюздян салмаг, щярякаты ящямиййятсиз эюстярмяк цчцн 
Москва вя онун йерли ялалтылары Вязиров, Мцтяллибов кимиляр она "гараэцрущ" дейирди.  Мян дя 
о вахт бцтцн намуслу, вижданлы вятянпярвярляр кими о халгын габаьында йох, о халгын 
ичярисиндя идим вя о халг о ингилаби дюврлярдя азадлыьы, мцстягиллийи  бу юлкяйя  эятирмяк цчцн 
бцтцн сатгын сийасиляр кими бцтцн сатгын зийалылары да вуруб юлкя дышына чыхартмышды...  
 

* * * 
 
 2-жи  АЙБ  МХ  билдирир  ("Ядябиййат гязети", 5 декабр): 
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 -- "Анара гаршы ифtиралар йаьдырмаг, "Оtел оtаьы" повесtини лазымсыз ясяр адландырмаг 
даща асандыр" 
 
 -- Йеня Анар! Бундан яввя Я.Я.-йя жаваб веряндя охшар фикря мцнасибят билдирмишям.  
 

 --"...Яэяр "Оtел оtаьы" лазымсыз ясярдирся няйя эюря Акиф Яли адлы бириси щямин о "Оtел 
оtаьы"нда епизодик ролда чякилмяйя разы олуб?" 
 
 --Тябии ки, екранда биржя дяфя фятир сифятини анфасдан эюстяря билмяк шансы газанмагдан 
ютяри цзцмя иришян унутганлардан фяргли олараг, екран щяйаты мяним цчцн артыг чохдан 
архада галмыш эянжлик хатиряляридир... "Отел отаьы"нын чякилиш групундан да мяня зянэ вуруб 
билдиряндя ки, ссенаридяки намуслу зийалы образына мцяллиф юзц чякилмяк истяся дя реъиссор бу 
образда анжаг сизи эюрцр, мян онлара тяшяккцр вя етираз елядим. Щамы билир мян Расим 
Ожаговун хятрини ня гядяр чох истяйирям. Онунла эюрцшцб сющбят едяндя юзц дя мяня деди 
ки, филм бойу ясас лейтмотив кими кечян намуслу зийалы образында щягигятян йалныз сяни 
эюрцрям, разы ол. Хейли тяряддцдлярдян сонра мян Расим мцяллимин тякидляриня етинасыз гала 
билмяйиб, bir-neçə dəfə etiraz bildirəndən sonra, nəhayət, онун хатириня филмя кюмяк етмяйя сюз 

вердим. Анжаг чякилишляр просесиндя ссенаридя раст эялдийим бязи мягамлар ятрафында йеня 
хейли мцзакиряляримиз олду. Тцркийя севэимя,  бу гардаш юлкя иля баьлы эюрцшляримя, тцрк 
мядяниййятиня мцнасибятимя зидд олдуьуна эюря мян щятта юз диалогуму юзцм йенидян 
йазмаьы тяклиф етдим (чякилдийим яввялки филмлярдя беля щаллар олуб). Реъиссор ися артыг 
мцяййян инстансийалардан кечяряк тясдиглянмиш ссенарийя ял вурмаг истямядийини билдирди. 
Онда мян Расим мцяллимдян бир хащиш етдим: яэяр щачанса йери эялся, мятнля баьлы мяним 
етиразларымы тясдигляйярсиниз. Беляликля биз ишя башладыг... Инди бу конфиденсиал сющбятин бир 
гисмини ачдыьым цчцн щюрмятли Расим мцяллимдян чох цзр истяйирям. Баьышлайын ки, Расим 
мцяллим, мящз йери эялдийи цчцн мян буну демяйя мяжббур олдум.  
 

* * * 
 
 3-жц эялян Тофиг Абдиндир ("Ядалят", 14 декабр): 
 
 --"...сонра ролуну дяйишдин, сюз аляминя цз tуtдун..." 
 
 --Сизя йанлыш мялумат верибляр. Мян филмляря дявят аланда артыг дил вя ядябиййат ихтисасы 
цзря али тящсилими баша вуруб, ядябиййат нязяриййясиндян диссертасийа йазмаьа щазырлашырдым.  
 

 --"Коммунисt  парtийасындан ян чох йарыйан йолдашлардан  бири олараг..."  
 
 --Йеня сящвсиниз. Мян щятта 1989-да "Партшкола"ны яла гиймятлярля битирсям дя 
Азярбайжан КП МК мяни ишсиз гойду. Мяни йенидян нормал ишля дя, узун илляр кирайядя 
галдыгдан сонра мянзилля дя мящз индики мцстягил Азярбайжан щюкумяти тямин етди.  
 

 --"...няйинся хаtириня бир йазы йазмыш..."    
 
 --Онун хатириня ки, бир дя бу миллятя сахта дяйярляр сырынмасын. Бир дя бу юлкядя яски 
болшевик трафаретляри эюз юнцндян иллцзор пярдяляр кими асылмасын. Бир дя бу халгын инкишафына 
мане олунмасын. Бир дя дяйярли инсанларымыз дяйярсизлярин эцдазына эетмясин...  
 

 -- «…бир мягсяд вар: Анарын шяхсиййяtиня бир лякя салмаг.» 
 



 77 

 -- Ястафцруллащ! Йеня Анар? Артыг еля тясяввцр йараныр ки, контр-мягаляляр мцхтялиф 
имзалар алтында цзя чыхса да, щамысы бир мяркяздян гайнагланыр. Дейясян, щягигятян бу 
дцнйада щяря юз "фыштырыьыны" таныйыр...  
 
 --"Лорканын фажиясини юзцмцзцн фажиямиз щесаб еляйиб йазырдыгса... нядян  Акиф о 
заман диллянмирди?" 
 
 --Ондан ки, яфяндим, Акиф о заман щяля юзцнцн мин ил яввялки щяйатындан бу щяйатына 
эялиб чыхмамышды. Вя Акиф бу дцнйайа чатанда эяряк ки яжлаф фашистляр артыг 14 ил иди ки, заваллы 
Федерико Гарсианы эерийя, о бири дцнйайа эюндярмишдиляр...   
 

  --"Дон Кихоtлуг ясри дейил вя мящз Дон Кихоtлуг ясринин ян йарыйан адамларындан 
бири сян олмусан!"    
 
 -- Ф.М.Достойевски (о да йазычы олуб) дейирди ки, яэяр бяшяриййят ня заманса ораларда, 
эюйлярдя щесабат вермяли олса, тяк биржя Миэел Сервантесин "Ламанчлы Дон Кихот" китабыны 
юзц иля эютцрмяси кифайятдир... Одур ки, сяняткар, мясум Дон Кихота шяр атыб ону шяр 
империйасынын щакимиййяти дюврц иля мцгайися едяжяк дяряжядя эюйляр гаршысында эцнаща 
батмайын. Tямизлянмяк цчцн жяза олараг эютцрцн "Дон Кихот"у охуйун.   
 

 --"Мяндян габаг коммунисtлийи севмисян, мяндян габаг онун цзвц олуб Радио 
комиtясиндя эюзял бир вязифя tуtмусан..."   
 
 -- Йеня йанлыш мялумат йапырсыныз. Мян доьуланда артыг Лорка бу дцнйада олмадыьы 
кими, Тофиг Мящяррямоьлу да коммунист оланда мян щяля коммунист олмамышдым. Щятта 
мян Радио комитясиндя, сян демя чохдан щясяд апардыьыныз о илк балажа, "эюзял вязифямя" 
тяйин олунанда да коммунист partiyasının üzvü дейилдим. Амма нолсун, адам вар щеч АЙБ-

нин цзвц олмайа-олмайа бирбаша АЙБ-нин катиби олур... Мяни çox сонрадан (artıq radioda 

şöbə müdiri olanda!) партийа цзвлцйцня она эюря dəvət етдиляр ки, Советдя бирпартийалы систем 

иди вя партийачы олмаг мяктябя эетмяк, октйабрйата, пионеря, комсомола эирмяк кими 
мяжбури проседурлардан иди.         
 
 --"...бялкя дя радиода ишлядийин вахtларда сян Назим Щикмяt щаггында верилишляря имза 
аtмысан севиня-севиня…"  
 
 --Няням дейярди ки, бялкяни якдиляр, амма битмяди… Инанын ки мян щягигятян беля бир 
верилишя севиня-севиня имза атардым, малесеф, буна ня Баш редакторумуз Маиля ханым, ня дя 
сядр мцавини Тащир Пашазадя  ижазя вермяздиляр. Чцнки мян Радиода "Сатира вя йумор" 
шюбясиндя ишляйирдим, Назим Щикмяти ися о вахтлар сатира атяшиня тутмаг гадаьан иди. Индики 
дювря бахмайын.  
 
 --"Сян йцз дяфялярля, мин дяфялярля дейилян бир шейи йенидян гулаглара сохмаьыны няйля 
изащ еtмяк исtяйирсян? " 
 
      -- Йеня гарышдырырсыныз. Сиз Назим Щикмятин сатгынлыьы барядя сющбятляри йцз дяфялярля, 
мин дяфялярля чох йягин ки Истанбулда ешитмисиниз. Бакыда ися бу сющбятляр тязя башлайыб вя 
жями бир илдир цзя чыхыб... Йери эялмишкян, сиз яэяр бу иши чохдан билирдинизся, нийя халгдан 
эизлядирдиниз?   
 
 --"Ян бюйцк коммунисt олан бизик - сянсян, мяням... амма биз хырда адамларыг..."  
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 -- Хащиш едирям мяни юзцнцзя гатмайын... Мян билирям ки, бцтцн эедянляр  юзцня  
йолдаш ахтарыр, амма мяндян сизя йолдаш олмаз... Тяк эедин.  
 

 --"... цмид едирям биз аtамызы данмаьа галхмайажаьыг..."  
 
 -- Бахын: мян Акиф Мящяррямов оланда, сиз Тофиг Мящяррямоьлу идиниз. Инди сиз - 
Тофиг Абдинsiniz, мянsə Акиф Яли оьлу ƏLİ. Анлата билдимми, яфяндим? 
 

  --"...сянин бир заманлар tуtдуьун вязифяляр вя мювге сяня tямиз данышмаг цчцн щаггы 
вермир..." 
 
 --Бу лап шок-ачыгламадыр! Демяк Тцркийяйя, тцрклцйя вя Ататцркя хяйанят етмиш бир 
düşmən щаггында тямиз щягигяти данышmaq üçün keççmiş sovet Azərbaycanının idarəsində 

çalışmaq adama haqq vermirmiş, amma bu xain düşməni müdafiə etmək üçün bu günkü müstəqil 

Azərbaycanın Т.Ж. Истанбул консуллуьунда çalışmaq, миллиййятчи тцрк гязетяляриндя ися кюшя 

йазары кими ülgüçü мювге тутмaq haqq verirMİŞ?! Nəsə düz gəlmir, bəy! Get təzədən gəl...    

 
 --"Биз инди бир-биримизя гара йаха-йаха эеtсяк..." 
 
 -- Горхмайын, сиз фырчанызы бол-бол батырын. Мяндя гара рянэ олмур, мян йалныз тямиз, 
пак, бяйаз щягигятлярля ишляйирям.  
 

 --"...Сизин ишлядийиниз о Совеt  идаряляриндя..." 
 
 `--...Бяли, мян ишлядийим "о Совет идаряляриндя" отуруб сатира йазырдым, сиз ися ишлядийиниз  
"о анти-Совет идаряляриндя" отуруб Лили Ивановайа щейранлыг мядщиййяляри гошурдунуз...  
 

  --"...валлащ бу йазыны йаздыьым цчцн дя юзцмя йазыьым эялир... Биз tцрк дейилик... Биз 
tцрк дцшмянийик..."   
 
 -- Наращат олмайын, инди демократийадыр. Милли азлыглара да щюрмят вар, сийаси 
плцрализм дя мювжуддур, йазыг-кимсясиз адамлара да щуманитар йардымлар эюстярилир... 
Ращатжа "Йашамаг эюзялдир, гардашым" - дейиб мяслякдашыныза  йубилей кечиря билярсиниз.  
 

* * * 
 
 4-жц шаир Рамиз Мяммядзадя эялир ("Республика", 17 декабр):  
 
 --"...яслиндя Тцркийя Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин арашдырмаларындан беля 
мялум олуб ки, Н.Щикмяt рясми-щцгуги гайдада Тцркийя вяtяндашлыьындан чыхарылмайыб." 
 
 --Яввяла, ягидядашларыныз билмяся дя эяряк сиз дювлят мямурунун инзибати етикет 
нормаларыны вя рясми структурларда субординасийа гайдаларыны биляйдиниз. Щя ися...  
 Икинжиси, хябяриниз олсун ки: "Назим Щикмят Борзески Русийайа гачдыгдан сонра 
йящуди ясилли бир полйак олдуьуну сюйляйиб, бундан гцрур дуйдуьуну ачыгламыш, Тцркийяйя вя 
тцрклцйя  щцжумлар етмишдир... Ардыжыл олараг мямлякяти ялейщиня ишляйян, Тцркийянин 
щюкумят гурулушунун вя щюкумяти идаря едянлярин ялейщиня тяблиьат кампанийасы башлайараг 
юлкядя коммунизми йаймаг мягсяди эцдян йазылары иля Совет щюкумятинин хцсуси 
тапшырыгларыны ижра едян гаты коммунист Назим Щикмят Ран Тцркийя Жцмщуриййятинин 
Назирляр Кабинетинин 1951-жи ил Гярары иля Тцрк вятяндашлыьындан чыхарылмышдыр."  
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 Цчцнжцсц, бялли сябяблярдян диэяр дедикляриниз дя етибарлы сайыла билмяз вя 
жизэилядийиниз щаллцсинатив эюрцнтцляр арашдырма обйекти ола билмяз. Там йягин иблися уйараг, 
цряйиниздя бир нисэил, бейниниздя башга хцлйалар долашдырыб, республиканын каьызы цзяриня 
тамам башга шейляр тюкмцсцнцз. Жаваб кими йухарыдан-ашаьы йаздыгларымы бир дя охуйун.  
 Дюрдцнжцсц, бил ки: бцтцн елми фяалиййятини тцркцн дцшмянляри олан  ермяни ядибляринин 
тяблиьиня щяср етмиш мятбуат аляминдя нашы бир архивариусун бу эцн Тцркийянин дцшмянини 
ифша едян шяхсин ялейщиня гошдуьунуз щяжви фюврян щавада гапыб щязм-рабедян кечирмяси, 
чап имканы газандыьыныз цчцн сизи хошщалландырса да, даносбаз "йарадыжылыьынын"  щямлялярини 
артыг нечя дяфя эюрмцш адам кими мяни щеч тяяжжцбляндирмяди. Əl ələ verib işinizdə olun.  

 
* * * 

 
 5-жи  шаир  С.Бабуллаоьлудур  ("Йени Азярбайжан", 18 декабр).  
 
 -- Популйарлыг ахтаран бу эянж шаирля сющбятимиз галсын пайыза. Чцнки гязетдя 
фотошякли аь-гара чап олунса да, няся аьзынын гыраглары сары эюрцндц... 
 

* * * 
 
 6-жы... сел бир анонимчи дя эятирди ("Ядябиййат гязети", 20 декабр) 
 

 

* * * 
 
 Вяссалам. Сон олараг бцтцн бу йазы-позанлардан бир рижам вар: йарадыжылыг аляминя 
гядям гойанда "патаваларынызы" сойунун. Дярщал да кечин щцжряниздя шеринизи йазын. 
  Идейа мцбаризяляри, идеолоъи чарпышмалар, ижтимаи-сийаси, тарихи проблематика, 
дювлятчилик принсипляри, милли инкишафын консептуал истигамятляри вя с. сизлик дейил. Сиз чох 
назиксиниз !..”   
 
        *** 

  

 ...Bu məqalə ilə sanki qu gölünə daş atıldı.  

 Hədəfin mərkəzindən çıxan səda dalğalarının rezonansı konsentrik halqalar şəklində axın-

axın genişlənərək istedadsızlar məkanını basıb sükuta qərq elədi. 

 Məqalə dərc edilən gün tezdən ―Ədalət‖in şöbə müdiri, mərhum jurnalist Pərviz Xosrov 

oğlu Əliyev evdə xəstə yatan Akif Əliyə zəng çalıb yazını çox, lap çox bəyəndiyini,  sərrast, dəqiq 

yazıldığını, hələ mətbuatda işlədiyi dövr ərzində bu qədər ləzzətlə yazı oxumadığını dedi... Və 

sonra əlavə etdi ki, Tofiq Abdin də telefonda mənə yazının yaxşı yazıldığını bildirdi...   

 Akif Əli təbii, Pərviz bəyə (Allah ona rəhmət eləsin! Həqiqətən bu gün jurnalistikada da, 

dostlar arasında da onun yeri görünür. Heyif özünü qorumadı...) xoş sözlərinə və səmimiyyətinə 

görə təşəkkür elədi. Və fikirləşdi ki, əgər Tofiq Abdin həqiqətən bunu deyibsə, demək o insafını 

tamam itirməyib. Doğru yolu da tapar, inşallah!   

                                                                              ***     

 

Akif ƏLİ. Ñерэей Êостриков кимдир? 
     «…Áó éàõûí ëàрäà "ÚÇË" ("Ý þрêÿì ëè àäàì ëàрûí  ùÿéàòû") ñырасындан Ñ.Ì .Êèрî âà ùÿñр 

î ëóí ì óø êèòàáäà рàñò ýÿëäèéèì èç бир мягам ÷î õäàí êû ì àрàüûì ûçû òÿçÿëÿäè: 
     Мî ñêâàëû ãî æàì àí  ì åì àр Éàêî â Ôéî äî рî âè÷ Ï î рî âóí  õàòûрëàì àëàрûí à ýþрÿ, 

Óрúóì äà (Óрàëäà рàéî í äóр - À.) î í óí ëà áèр ñèí èôäÿ î õóì óø Ñåрéî úà Êî ñòрèêî â ãÿäèì  Èрàí  



 80 

ùþêì äàрû Êèрèí  щÿéàòûí à í ÿñÿ áþéöê ì àрàã âÿ õöñóñè рÿüáÿò ýþñòÿрÿр, òàрèõ êèòàáëàрûí äà Êèр 
ùàããûí äà éàçûëàí ëàрû ùÿâÿñëÿ î õóéàрì ûø (áàõ: Ñ.Ñèí åëí èêî â, "Êèрî â", Ì .,1964, ñÿù.138). 

     Мàрàüûì ûç òÿáèè èäè - àõû, ýþрÿñÿí  ýÿëÿæÿêäÿ áî ëøåâèê ùÿрÿêàòûí ûí  ýþрêÿì ëè õàäèì è 
î ëàæàã Ñåрýåé Ì èрî í î âè÷ Êî ñòрèêî âó Èрàí  øàùûí ûí  ùàí ñû äèããÿòÿøàéàí  ÿì ÿëè þçöí ÿ æÿçá 

åòì èøäè? Ùàí ñû êþêëö ñÿáÿá óрúóì ëó Ñåрýåéè Êèрèí  øÿрÿôèí ÿ  

þçöí ÿ "Êèрî â" ëÿãÿáè ýþòöрì ÿéÿ ñþâã åòì èøäèр? 
  

…Òàрèõè ì ÿí áÿëÿр äöí éàí ûí  èêè õàëãûí ûí  - éÿùóäèëÿрèí  âÿ åрì ÿí èëÿрèí  äÿрáÿäÿр òàëåéèí äÿí  
õÿáÿр âåрèр. Ãÿäèì  äþâрëÿрäÿ Ôàрñ ùþêì äàрëàрû áó èêè õàëãà ãàрøû õöñóñèëÿ àì àí ñûç î ëì óøëàр. 

XIX ÿñрèí  òàí ûí àí  åрì ÿí è éàçû÷ûñû Ðàôôèí èí  èêрàùëû áèр øî âèí èçì ëÿ, þçöí ÿ âÿ þçöí öí êöëÿрÿ 
ãÿäÿрñèç ùåéрàí ëûãëà ãÿëÿì ÿ àëäûüû "Ñàì âåë" òàрèõè рî ì àí ûí äà Åрì ÿí èñòàí äàí  ÿñèр ýþòöрöëöá 

Èрàí à àï àрûëàí  éÿùóäèëÿрèí  ì öøàéèÿò÷èñè êåøèø Çâèòà åрì ÿí è ãî ÷àüû Ì åрóúàí à áåëÿ äåéèр: 
"ßñèрëèê âÿ äþéöëöá ãî âóëì à ùÿì èøÿ áèç éÿùóäèëÿрèí  ãèñì ÿòè î ëóá...Òà Èрàí  øàùû Êèр áèçè 

ÿñèрëèêäÿí  õèëàñ åäèá àçàäëûüà ÷ûõàрàí à ãÿäÿр, æàì ààòûì ûç àæû ãöрáÿòäÿ ÷î õ çèëëÿòëÿр ÷ÿêèá... 
Èí äè äÿ áó ÿñèрëÿрèì èçè ñÿí  õèëàñ åò, Ì åрóúàí , î  çàì àí  ñÿí  äÿ áèçèì  í ÿçÿрèì èçäÿ  èêèí æè Êèр 
î ëàрñàí  âÿ Åрì ÿí èñòàí äà éàøàéàí  éÿùóäè õàëãû þì рö áî éó ñÿí èí  àäûí û гялбиндя йàøàäàр"  

(áàõ: Ðàôôè, "Ñàì âåë", Éåрåâàí , “Ùàéàñòàí ” í ÿøрèééàòû, 1971, ñÿù.393). 
     Áóрàäàí  àéäûí  î ëóр êè, Êèр ï àäøàùû ùÿëÿ ãÿäèì ëÿрäÿн  åрì ÿí èëÿр àрàñûí äà хиласкар áèр 
î áрàç êèì è òàí ûí ì ûøäûр. ßëáÿòòÿ, IV ÿñрäÿ åрì ÿí è ãî ÷àüû Ì åрóúàí  éÿùóäèëÿрè "ï àрñëàрûí " 

ÿëèí äÿí  ãóрòàрûá "èêèí æè Êèр" î ëà áèëì ядè. Éÿùóäè êåøèøè Çâèòàí ûí  àрçóëàрû ÷î õ-÷î õ ñî í рàéà - 
XX ÿñрÿ ãàëдû. Ä åì ÿ, ýÿí æ áî ëøåâèê Ñåрýåé Ì èрî í î âè÷ Êî ñòрèêî â  "èêèí æè Êèр" - Êèрî â î ëì àã 

ãÿрàрûí à ýÿëèáì èø. Î , í àçëû õàí ûì û, ì èëëèééÿòæÿ éÿùóäè î ëàí  Ì àрèéà Мàрêóñëà ÿë-ÿëÿ âåрèá 
Øèì àëè Ãàôãàçäàí  áàøëàéàрàã, æÿí óáà - Èрàí à äî üрó "õèëàñêàрëûã" éöрöøöí ÿ ÷ûõûр. Áó éöрöøöí  

í ÿéëÿ í ÿòèæÿëÿí äèéèí è áèçëÿр ùàì ûäàí  éàõøû áèëñÿê äÿ, ùÿëÿëèê áó áàрÿäÿ ì ÿрêÿçèí  çèéàëûëàрû  
äàùà æÿñàрÿòëÿ âÿ äàùà àøêàрæàñûí à äàí ûøûрëàр… 

 
Áåëÿëèêëÿ, ùàì ûì ûçà ÷î õ éàõøû òàí ûø î ëàí  "í àì ÿëóì " Êèрî âëà èëýиëè áÿçè ì àрàãëû ì ÿòëÿáëÿр 

àøêàрëàí ûр. Ñàäàëàí àí  ôàêòëàрûí  òóòóøäóрóëì àñûí äàí   èñÿ äàùà ì àрàãëû (âÿ äàùà ôàæèÿâè!) áèр 
ñóàë ì åéäàí à ÷ûõûр: -Ä î üрóäàí ì û Гырмызы XI Î рäóнун юнцндя  Àçÿрáàéæàí à "äèçÿæÿí  ãàí  

è÷èí äÿ" äàõèë  î ëàí   Ñåрýåé Ì èрî í î âè÷ Êî ñòрèêî â (áó çàì àí  àрòûã - Êèрî â) ñåâèì ëè àрâàäû 
Ì àрèéà Ì àрêóñ êèì è, ñåâèì ëè  æÿáùÿäàøëàрû  Ì èêî éàí ,  Î рæî í èêèäçå,  Ëåâàí äî âñêè, 

Í åñòерî âñêè, Ï î ï î âè÷, Ëéàêî âñêè, Êàì èí ñêè (áó ñî í óí æóëàр äà XI î рäó èëÿ Áàêûéà ýирì èø 
êî ì àí äèрëÿрäèр) âÿ áàøãàëàрû èëÿ ÿë-ÿëÿ âåрÿрÿê, "êèì ëÿрèí ñÿ"  òàëåéèí äÿ   

"èêèí æè Êèр" î ëì àüà, ùàí ñû ãÿäèì  "ÿçàáêåøëÿрèñÿ" àçàäëûüà ÷ûõàртì àüà ýÿëèрì èø? 
  

…áÿëêÿ, øàèр Ñåрýåé Éåñåí èí  Ì ÿрäÿêàí û Èрàí  áèëèá ãÿëÿì ÿ ñàрûëàрàã åêçî òèê "Ôàрñ 
ì î òèâëÿрè" éàрàòäûüû êèì è, èí ãèëàá÷û Ñåрýåé Êî ñòрèêî â - áó ì öàñèр Êèр äÿ, ñèëàùà ñàрûëûá, þçöí öí  

åòèрàô åòäèéè "ãàí ëû" éàрàäûæûëûã ôÿàëèééÿòèí è Èрàí ûí  òèì ñàëû áèëäèéè, ùàëáóêè ùÿëÿ þòÿí  ÿñрäÿí  
Ðóñèéàéà ãàòûëì ûø Øèì àëè Àçÿрáàéæàí  òî рï àãëàрûí äà àï àрì ûøäûр... 

 
     ...Öëêÿäÿ éàрàí ì ûø ì öÿééÿí  äåì î êрàòèê àá-ùàâà äî üì à åëëÿрèì èçäÿ èçè ãàëì ûø ùÿр áèр 

êÿñèí , õöñóñÿí  äÿ í ÿùÿí ý ùåéêÿëè Àì åрèêàí ûí  "Àçàäëûã" ñèì âî ëó êèì è áàøûì ûç öçÿрèí äÿ 
óæàëäûëì ûø øÿõñèí  êèì ëèéè, ÿñиë ì ÿãñÿäи âÿ í èééÿòëÿрè  áàпÿäÿ  

áöòöí  ùÿãèãÿòè áèëì ÿéèì èçÿ àì àí  âåрèр.» 
                                            (нойабр 1990) 

 

*** 
 

 ...Beləliklə, 2002-ci illə birlikdə ədəbi polemikaların növbəti mərhələsi də başa çatdı. 

Qarşıdan AYB-nin növbəti qurultayı gəlirdi və hələ Akif Əlini köhnə təfəkkür daşıyıcıları ilə yeni 

mücadilələr gözləyirdi.  

 Bu arada Akif Əli digər işləri ilə yanaşı parallel olaraq çapa hazırlanan sayca səkkizinci - 

―Öncə-Vətəndir‖ kitabının korrekturasını oxuyur, AYB sədri isə səliqə ilə doğrayıb arxivinə 

yığdığı özü haqqında min bir tənqidi materialı gözdən keçirə-keçirə fikir-düşüncələr içində 

qəlyanını tüstülədir, qurultayda onu nələrin gözlədiyini təxmin etməyə çalışırdı.   

 

                                                                           *** 
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             Anarın arxivindən:  
Şair Musa Yaqub (―Üç nöqtə‖, 4 mart 2003): ―...Elə ziyalılarımız var ki, Mirzə Cəlilin, 

Sabirin... xalq üçün, Vətən üçün həqiqətən yandıqlarını vəsf edirlər, amma Vətənin dar günündə 

bir kəlmə də danışmırlar.‖  

Jurnalist Samir Sədaqətoğlu (―3-cü ədəbi hərəkat‖ №15, - ―Ədalət‖in ədəbiyyat əlavəsi, 

20.05.2003): ―...Ötən həftənin maraqlı əhvalatlarından biri də ―Ədəbiyyat qəzeti‖nə gözlənilməz 

təyinatdır... Burda - Bakıda onlarla cavan,  istedadlı adam işsiz ola-ola nədənsə AYB rəhbərliyi 

İmişlidə işi-gücü, evi-eşiyi olan bir şəxsi şair Davud Nəsibin dünyasını dəyişməsi ilə əlaqədar 

―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə boşalmış yerə - həmin ştata təyin edilməsinə üstünlük vermişdi. Görəsən 

hansı kriteriyalara görə?...  

Həmin təyinatla bağlı  məlumatı eşidərkən biz gənclər... AYB sədri Anarla görüşmək 

qərarına gəldik... Bu görüş bizim bütün ümidlərimizin sınıb çilik-çilik olması ilə nəticələndi... 

Anar müəllimin təmkinli izahatı: o, mənə sizdən qabaq müraciət etmişdi. 

...Görəsən biz Anar müəllimə...nə vaxt müraciət etməliydik: mərhum Davud Nəsiblə AYB-

nin ―Natəvan‖ klubunda düzənlənmiş vidalaşma mərasimindəmi? ‖     

Yazıçı-publisist Əli İldırımoğlu (―Etimad‖, 13 mart 2004): ―...Amma bir belə kitablarım 

çap olunub, ordan (AYB-dən) bir nəfər indiyədək zəng edib deməyib ki, bunu yaxşı edib 

yazmısan, yoxsa pis edib yazmısan... Bildiyimə görə hazırda Yazıçılar Birliyinin min nəfərdən çox 

üzvü var. Amma onların əksəriyyətinin ədəbiyyatımıza heç bir faydası yoxdur.Az qalıb oranın adı 

Yazıçılar İttifaqı yox, Yazmayanlar ittifaqı olsun.‖        

 Filosof, şair Nərmin Kamal (―Exo‖, 28 aprel 2004): ―...Faktiki olaraq bu gün Yazıçılar 

Birliyinin yerinə yetirə bildiyi yeganə funksiya - pensiyaçıların sosial təminatıdır... Öz şəxsi 

problemlərini həll etməyə çalışan adamlarla yeni bədii düşüncə adamları arasında mübarizə 

gedir... Yazıçılar Birliyinin Katibliyi düşmən hesab etdiyi narazı yazarları erməni işğalçıları ilə 

eyniləşdirir (―Düşmən ocaq başında‖ məqaləsi). AYB sədri Anar isə öz orqanı olan ―Ədəbiyyat 

qəzetində‖ gənc yazar Murad Köhnəqalaya cavab verərkən belə bir ifadə işlətməyi rəva görür: 

―Siz denşiksiniz. Denşikin vəzifəsi isə generalın çəkmələrini təmizləməkdən və cütləməkdən 

ibarətdir.‖ Yazıçılar Birliyindəkilərin  dünyaya qəribə baxışları var. Onlar ―yazıçı‖ deyəndə yalnız 

özlərini nəzərdə tuturlar, ―milli ədəbi dəyərlərdən‖ danışanda isə öz romanlarından danışırlar... 

AYB – müsbət prosesləri tormozlayan aysberqin suyun altında qalan hissəsidir. O sanki ədəbi 

mühitdə polis funksiyasını yerinə yetirir, orada avtoritarizm, dostluq klanı hökm sürür, büdcə 

vəsaitləri subyektiv mülahizələrlə xərclənir, yerli strukturları faktiki olaraq əyalət şairlərinə AYB-

nin vəsiqələrini pulla satır, Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarında dərc olunan nümunələrsə nə 

dünya standartlarına, nə də yerli auditoriyanın tələblərinə cavab verən səviyyədə deyil. Lazım 

gələn vaxt ədəbi gəncliyin bir-neçə üzvü mükafatlarla ələ alınır, qalanları isə daim təhqirlərə 

məruz qalırlar... Belə dözülməz atmosfer obyektiv olaraq ona gətirib çıxarıb ki, yaradıcı adamlar 

AYB-dən uzaqlaşırlar... Onların narazılığı budur ki, uzun illər yaradıcılıq  azadlığı əldə etmək 

üçün Azərbaycanın müstəqil olmasını gözləyiblər, amma indi məlum olur ki, AYB-dəki maneələr 

necə vardısa, eləcə də qalır. ‖  

*** 

 

 ...Amma 2003-cü il xalqımız üçün ağır, acı illərdən biri kimi gəldi. Böyük insan, 

ümummilli lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev qəflətən ağır xəstələndi və...  

 Onun əbədiyyətə qovuşması bütün ictimai-siyasi-mədəni mühiti sarsıtdı. Bütün 

başlanğıclar durduruldu. Bütün işlər dayandırıldı. Bütün planlar saxlandı. Təbii ki, bütün 

mübahisələr də kəsildi, cəmiyyət daxilindəki həm siyasi, həm elmi-ədəbi polemikalara ara verildi.  

 Soyuq dekabr günlərində xalq dərin kədər və hüzn içərisində öz dahi oğlunu son mənzilə 

yola saldı... 
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  Heydər Əliyevin qəflətən xəstələnməyini və vəfatını hamı kimi Akif Əli də dərin kədərlə   

qarşıladı. O hələ 1989-90-cı illərdən içində olduğu, qələmi, düşüncəsi, iradəsi ilə dəstək verdiyi, 

ideya və idealları ilə alovlandırdığı azadlıq, müstəqillik  mübarizələrində dərk etmişdi ki, 

Azərbaycanı imperiya caynağından yalnız Heydər Əliyev kimi qüdrətli şəxsiyyət qurtara bilər. 

Bunun nə üçün məhz belə olduğunu, o cümlədən, Heydər Əliyevin respublikaya qayıdışının və  

idarəetmə sükanının ona etibar edilməsinin nədən vacib və alternativsiz olduğunu ictimai fikirə 

təlqin etmək üçün Akif Əli 90-cı illərdə mətbuatın imkanlarından var gücü ilə istifadə etmişdi. 

Vətənin azadlığı uğrunda çox gərgin mübarizələrin getdiyi o illərdə həm ―Vətən səsi‖ qəzetində 

baş redaktor kimi yürütdüyü ümumi strateji xətt daxilində, həm redaksiyaya gələn materialların 

seçilib yerləşdirilməsində, sifariş  verilməsində, oxuculara nəyin, necə, haçan çatdırılmasında, həm 

də bilavasitə özünün qələmə aldığı məqalələrdə Akif Əlinin yaradıcılığından ―Heydər Əliyev və 

müasir Azərbaycanın taleyi‖ mövzusu qırmızı xəttlə keçirdi.  

Akif Əli ötən əsrin son onilliyi ərzində görkəmli dövlət xadimi haqqında bir neçə məqalə 

yazmışdı və həmin yazılar oxucular tərəfindən müsbət qarşılanmışdı. Ümummilli liderin hələ 

sağlığında yazdığı sonuncu məqalə isə (―Xalq qəzeti‖,18.08.2003) sanki bütün əvvəlkilərin 

yekunu və məcmusu idi: “Tarixin seçdiyini xalq da seçir” (Бюйцк юмрцн анлары йаддаш 

ахарында) 

 Азярбайжанда чох сийаси хадимляр олуб вя олажаг. Чох дювлят башчылары, юлкя рящбярляри 
олуб вя олажаг. Чох мцдрикляр, сяркярдяляр, лидерляр олуб вя олажаг…  

Анжаг Азярбайжанда бир дя щеч вахт Щейдяр Ялийевдян олмайажаг.   
 

* * * 
 
…1990-жы иллярин яввялляри. Илк мцстягил вя демократик няшрлярдян олан “Вятян Сяси” 

гязетиндя стратеъи курсумуз беля бир инама истигамятлянмишди: ишьал олунмуш, гачгынларла 
долмуш, дидилиб парчаланмыш бу Вятяни йалныз Щейдяр Ялийев хилас едя биляр (о заман Щ.Ялийев 
щяля Нахчыванда йашайрды). Бу сябябдян дя “Юнжя-Вятяндир” девизи иля чыхан гязетимизин 
маншетиня ири щярфлярля йазырдыг: “Вятяня Ататцрк эярякдир!” Сонралар бцтцн манеяляря 
бахмайараг, мцтярягги инсанларын эярэин мцбаризяси нятижясиндя щягигятян Азярбайжанын 
Ататцркц олан Щейдяр Ялийев йенидян щакимиййятя гайытды. Яслиндя буну ня о юзц истяйирди, 
ня дя сон илляр далбадал эялян вя говулан игтидарлар. Анжаг тарихин вя Танрынын сечдийи бир 
шяхсиййяти халг да юзцня рящбяр сечмишди…   

О заман юлкядя вязиййятин дцзяляжяйиня инанмайанлар чох иди. Чцнки мин иллярля йаша 
малик Азярбайжан юлкяси таирхи бойунда бялкя дя ян чятин дювранларыны йашайырды. 
 

*  *  * 
 

À н т е й   г ц д р я т л и    а д а м  

…Àçÿрáàéæàí ûí  òàëåéè éåр öçÿрèí äÿêè ãèñì ÿòèí äÿí  ÷î õ àñûëû î ëóá. Òàí рû áó éóрäà åëÿ 
éàøàéûø ì ÿêàí û ì ÿñëÿùÿò áèëиá êè, Øèì àëäàí  Æÿí óáà вÿ Æÿí óáäàí  Øèì àëà éöрöø åäÿí ëÿр äя, 
Øÿрãäÿí  Ãÿрáÿ вя Гярбдян Шяргя кюч едянляр äÿ "öñòöì öçäÿí " êå÷èá ýåäèáëÿр. Ä öí éàí ûí  áó 
÷àрï àç éî ëëàрû öñòÿ éàøàì àüà ì ÿùêóì  î ëунì óø Àçÿрáàéæàí  þëêÿñèí äÿ ì öрÿêêÿá î ëàéëàр äà, 
ñàô ãàí ëà éàí àøû ãàрûøûã çöì рÿëÿр äÿ еля áóí äàí  òþрÿéèá. Ý ÿëì ÿëÿрëÿ éåрëèëÿр ÿñрëÿр áî éó 
ãàéí àéûá-ãàрûøûá, áó òî рï àãäà рянэарянэ ì ÿí ÿâè-ï ñèõî ëî úè овгата ì àëèê нясèëëÿр éåòèøèá, êþê 
àòûá. Áó äèéàрûí  ì öäрèêëÿрè, óëóëàрû, êþí öë ñóëòàí ëàрû êèì è, òî рï àüû, ùàâàñû, ñóéó, ñÿрâÿòè äÿ 
йадлары þçöí ÿ æÿëá åäèá. Оí ëàр áó éóрäà øþùрÿò äÿ ýÿòèрèá, ì öñèáÿò äÿ... 

Áöòöí  áó âÿ äàùà áèр ÷î õ ñÿáÿáëÿр öçöí äÿí  ùÿì èøÿ Àçÿрáàéæàí à áàø÷ûëûã, 
àçÿрáàéæàí ëûëàрà ñÿрêÿрäÿëèê åòì ÿê ùÿр î üуëóí  èøè î ëì àéûá... Áåëÿ áèр èø áó þëêÿí èí  
ùþêì äàрûí äàí  ö÷ãàò, áåøãàò àрòûã àüûë-êàì àë, сябир-тядбир òÿëÿá åäèá, åäèр, åäÿæÿê... Ä ÿäÿ 
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Ãî рãóä çàì àí ûí äà äà áåëÿ î ëóá, Àòàáÿéëÿр äþâрöí äÿ äÿ, Øàù Èñì àéûëын âàõòûí äà äà... Èí äèêè 
÷àüëàрäà äà белядир!  

…Ì öñòÿãèëëÿøì ÿ éî ëóì óçóí  öñòöí äÿ ì ÿêрëè øèì àë-æÿí óá ÿí ýÿëëÿрè äÿ âàр, áÿäùåéáÿò 
ùÿрá ì àøûí û äà, ñûрòûã âÿ ñöрòöê èäåî ëî úè òÿõрèáàò àï àрàòû, òöêÿí ì ÿз ì àëèééÿ èì êàí ëàрûí à 
ì àëèê ãî í óì -ãî í øóëàр äà, ì ÿëóì  âÿ ì ÿëóí  åрì ÿí è õèñëÿòè äÿ... 

Áó ÿí ýÿëëÿрèí  áèçÿ ýÿòèрäèéè дярдляр ãàëàã-ãàëàãдыр: õàëëûáàø èáëèñëèéè èëÿ êöëëè-Ãàрàáàüûí  
"éåí èäÿí ãóрóëì óø" àá-ùàâàñû;  èêèáàøëû ãàрòàë ùèêêÿñè, Æûäûр äöçöí öí  ùàâàñûí à àëûøмыш 
ñèí ÿëÿрäÿ Øàù Ãàæàрûí  âóрà áèëì ÿäèéè Øóøà äàüû;   "áàøûï àï àãëû", "ëî ï àáûü" õÿéàí ÿòëÿр; 
äèéàрáà-äèéàр ñÿï ÿëÿí ì èø éöç ì èí ëÿрин ôàæèÿñè, øÿùèä àüûëàрû, ãà÷ãûí , äèäÿрýèí  àùëàрû; 
Òàëûøûñòàí , Êöрäöñòàí , Ëÿçýèñòàí  î éóí ëàрû, ãÿòë, òÿæàâöç, ÷åâрèëèø, ãèéàì , òåррî р äÿùøÿòëÿрè; 
ì ÿí ÿì -ì ÿí ÿì ëèê, øÿр-áþùòàí , рöøâÿò, ñöрöí äöрì ÿ÷èëèê, áèýàí ÿëèê, òÿí áÿëëèê, ùàрûí ëûã 
ÿëàì ÿòëÿрè; ÷þрÿê, ñó, èøûã, åâ-åøèê äÿрäëÿрè; áî ì áî ø äöçëÿр,  ÷þëëö-áèéàáàí ëàр, ÿêèí ñèç-áè÷èí ñèç 
òî рï àãëàр... дàùà í ÿëÿр...í ÿëÿр... í ÿëÿр. 

Áÿñ áó áàòàãëûãдан, ÷èрêàá éî ëëàрäàí  áó çàâàëëû õàëãû ùàí ñû Ä àí êî  þç öрÿéèí èí  î äó-
àëî âó, èøûüû, í óрó èëÿ ñàáàùà ÷ûõàрàæàã! Âÿ áó éî ëëàрäàí  êå÷ÿí äÿ áÿëÿä÷èí èí , рÿùáÿрèí , 
ùþêì äàрûí , ñÿрêÿрäÿí èí  ÷èéèí ëÿрè, öрÿéè, áåéí è í å÷ÿ Ãàô äàüû бойда éöê ýþòöрÿ áèëì ÿëèäèр êè, 
áó àüрûéà-àüûрëûüà äþçñöí ?! È÷èì èçäÿêè î  áèр í ÿôÿрèí  àüëû, ñàâàäû, áèëиéè, ãåéрÿòè, ãÿëáè í ÿ 
áþéöêëöêäÿ î ëì àëûäûр êè, ñàéäûüûì ûç âÿ ñàéà áèëì ÿäèéèì èç ня гядяр àüûр-àüûр åë éöêëÿрèí è 
÷èéèí ëÿрèí ÿ ýþòöрöá халгы èòêèñèç-õÿòàñûç ñàáàùà чыхàрñûí . 

Áó ýöí  áó þëêÿéÿ âÿ õàëãà éî ë ýþñòÿрì ÿê ì ÿñóëèééÿòèí è þç öçÿрèí ÿ ýþòöрÿí  кяс åëÿ áèр 
ãöäрÿò ñàùèáè î ëì àëûäûр êè, î , Àçÿрáàéæàí ûí  öçÿрèí ÿ ÷ÿêèëì èø ùþрöì ÷ÿê òî рó êèì è ÷àëûí -÷àрï àç 
âÿ òöêäÿí  èí æÿ ñèéàñÿòè äóéñóí , áèëñèí , äöí éàí ûí  èøëÿрè âÿ èøëÿêëÿрè î í ó ÷àøäûрì àñûí , äåì ÿê 
èñòÿäèêëÿрèí è êöòëÿéÿ êöòëÿ äèëèí äÿ, àëèì ÿ àëèì  äèëèí äÿ, ñèéàñèéÿ ñèéàñÿò÷è äèëèí äÿ äåéÿ áèëñèí , 
èçàù åòñèí , öñòÿëèê òÿëãèí  åòñèí . Åëÿ áèр ì èëëÿò î üëó êè, ì èëëÿòèí  øÿрÿô, ëÿéàãÿò, äÿéàí ÿò, ì ÿрäëèê, 
ì öäрèêëèê êèì è àëè êåéôèééÿòëÿрèí è þçöí äÿ ùèôç åòñèí ... 
       Ä ÿрèí äÿí -äÿрèí ÿ äöøöí ÿê - òàí ûäûüûì ûç, ýþрäöéöì öç, åøèòäèéèì èç åëî üëóëàрûì ûçû áèр-áèр 
ýþç þí öí äÿí  êå÷èрÿê, ýþòöр-ãî é åäÿê; è÷èì èçÿ, ÷þëöì öçÿ, äöí ÿí èì èçÿ, ñàáàùûì ûçà äèããÿòëÿ 
áàõàã: áó ýöí , áó àí , áó халгын áåëÿ áèр øÿõñè êèì  î ëàр? Éÿí è ÷èéèí ëÿрèí è áöòöí  ÿí ýÿëëÿр, 
äÿрäëÿр, áÿëàëàр ãàрûøûã àçàäëыüыì ûçà, ì öñòÿãèëëèéèì èçÿ, äþâëÿò÷èëèì èçÿ äàéàã âåрÿ áèëÿí  Àí òåé 
ãöäрÿòëè î  àäàì  êèì äèр ýþрÿñÿí ?! 

Áó ýöí  áó ñóàëûí  áèр æàâàáû âàр: Ùåéäÿр ßëèéåâ! 
            Бó ýöí  áó ñóàëûí  áàøãà æàâàáû éî õäóр. 
 

* * * 
  

…Бяли, бу 90-жы иллярин яввялляриндя гялямя алдыьым мцлащизялярдир. Инди ися будур, 
артыг он илдир ки, Щейдяр Ялийев Азярбайжанын щямян аьры-ажыларыны, аьырлыгларыны щягигятян бир 
Антей гцдряти иля юз чийинляриня эютцрцб, бу юлкяни, бу халгы, бу милляти вя бу дювляти хилас 
едиб.  
 О, дювлят идарячилийинин сцканы архасына кечдийи сон он ил ярзиндя эюрцн няляря наил 
олду:  

-Азярбайжаны парчаланмагдан гуртарды, “ТМР”, “Садвал” кими бящаняляри ляьв 
етди...  

-Гары империйанын габаьындан гачмайараг даща аьыллы, даща тядбирли, даща ирадяли 
чыхыб, Азярбайжанын мцстягиллийини Кремлин ялиндян алды, горуду, сахлады...  

-Ики йцз иллик Рус-Совет атирбутларыны ляьв едиб йериндя милли дювлят, щюкумят, милли 
парламент,  мящкямя системи гурду...  

-Жясарятля эениш ислащатлара башлайыб республикада игтисадиййатын дирчялишиня зямин 
йаратды...  

-Бюйцк узагэюрянликля нефт стратеэийасыны щазырлады, Ясрин Контрактыны вя фантастик 
БТЖ лайищясини реаллашдырыб дирчялишин вя мцстягиллийимизин ябядилийини тямин етди...  
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-Атяшкяс дюврцндян бажарыгла йарарланараг эцжлц орду гурду, Азярбайжан ясэяри 
анлайышыны юзфяалиййят сявиййяли далашганлар дястясиндян профессионал щярбчиляр сявиййясиня 
йцксялтди...  

-Юлкядя демократийаны мющкямлятди, сюз, фикир, виждан азадлыьы цчцн мцкяммял 
щцгуги база йаратды...  

-Азярбайжан халгына сабит, дайаныглы жямиййят верди. Она юз тарихини, дилини, ялифбасыны 
гайтарды...  

Бир сюзля, Щейдяр Ялийев гыса вахтда Азярбайжанда там мцстягил бир дювлят гурду! 
Сонра ися юзц шяхсян бу дювляти дцнйа аренасына чыхарараг даща эениш мигйасда танытды, 
Авропанын, дцнйа бирлийинин нцфузлу гурумларынын субйектиня чевирмякля мцстягиллийиня 
ялавя бейнялхалг тяминатлар алды. Вя сон бир нечя йцз иллик (!) тарихимиз ярзиндя щеч бир шаща, 
хана, бяйя, сяркярдяйя, щеч бир дювлят хадиминя, юлкя рящбяриня мцйяссяр олмайан талейцклц 
ишляри Азярбайжан цчцн Щейдяр Ялийев  эюрдц вя ян ясасы – о бунлары едя билди! Йада салаг ки, 
жями он ил яввял Азярбайжан дювлятинин варлыьы-йохлуьу мясяляси дурурду. Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи алтында Азярбайжанда сон илляр еля ящямиййятли  дяйишикликляр баш верди ки, ону 
адамлар йалныз хяйалларында эюря билярдиляр... Щягигятян, щямишя щамынын арзуладыьы, миллят 
мейданында щясрятля чаьырдыьы азад, суверен, мцстягил Азярбайжан мящз инди реал олараг 
евляря эялиб, йухулар чин олуб. 

Щейдяр Ялийев шцбщясиз, дювлят идарячилийинин гроссмейстеридир. Щакимиййят устасыдыр. 
Гцдрят сащибидир. Лидеря хас бцтцн кейфиййятляря маликдир: рящбяр кими узагэюряндир, 
тяжрцбялидир. Заманын вя дцнйанын глобал сирляриня бяляддир. Инсафлы вя ядалятлидир. 
Тямкинлидир, импулсив аддымлар атмыр, йцз юлчцб бир бичяндир. Щюкмдар кими - щюкмлц, 
сяркярдя кими - гятиййятли, шяхсиййят кими - ирадялидир. Дост кими мярд, яр кими ляйагятли, киши  
кими сярт вя гязяблидир. Ейни заманда ата кими мещрибан вя хейирхащдыр, баба кими щялим вя 
кюврякдир. Нящайят, ужаларда дайанан бцтцн Танры елчиляри кими о щям дя мярщямятлидир, 
баьышлайандыр…  

 
Т а н р ы   в е р э и с и  
…Мян бèр áåëÿ ï рî áëåì  è÷ÿрèñèí äÿ йашайан èêèí æè áèр þëêÿ âÿ áó ãÿäÿр òöêÿí ì ÿç 

åí åрúè, ÿçì êàрëûã, àрäûæûëëûãëà éî рóëì àäàí , áåçì ÿäÿí , þç ñÿùùÿòè, èñòèрàùÿòè, øÿõñè щяйаты 
áàрÿäÿ äöøöí ì ÿдян àрàì ñûç, ôàñèëÿñèç, áàøëûæàñû – сямяряли âÿ ì ÿùñóëäàр ÷àëûøàí  èêèí æè áèр 
дювлят áàø÷ûñû тясяввцр еляйя билмирям. Ахы, йох йердян йени дювлят гурмаг - гурулу  дювляти 
идаря етмякдян гат-гат аьыр, мцряккяб, язиййятли ишдир… 

Бу он илдяки язаблы йоллары мющтярям Президентля бирэя кечянляр йахшы билир ки, мцдрик 
вя óçàãýþрÿí  рящбяр Àçÿрáàéæàí û тякжя чаьдаш заманын ÷ÿòèí ëèêëÿринäÿí  горумагла 
кифайятлянмяйиб, о щям дя âÿ äàùà ÷î õ республиканын ýÿëÿæÿéиня ÷àëûøûб. Щямин эяляжяк 
тядрижян йахынлашдыгжа буну щамы эюрцр, дуйур, билир вя щяля чох шейи эюряжяк, дуйажаг, 
биляжяк… 
 Áяс бåëÿ øÿõñèééÿòèí  варлыьыны õàëã цчцн Тàí рû âåрýèñèí äÿí  гейри í åæÿ èçàù åòì ÿê î ëàр?! 
 

* * * 
 Анжаг Щейдяр Ялийеви баша дцшмяйянляр вя баша дцшмядикляри цчцн  гябул етмяйянляр 
дя вар. Дейирляр: “КГБ эенералыдыр”, “Кремлин адамыдыр”, “Демократ дейил”, “Коррупсийаны 
кясмир”, “Гарабаьы алмыр”,  “халгы  аж сахлайыр”, “Амансыздыр”, “Монархийа йарадыр” вя с.   

Бцтцн бунлар ня гядяр щагсыздыр вя бу щагсызлыглары сюйляйянляр кимлярдир бахын: 
…Щейдяр Ялийевин азадлыг мцжадилясиндян йаныглы галан руспяряст, фарспяряст, ермянипяряст 
гцввяляр… Яжнябинин вар-йохуна, грантына-пулуна тамащ салыб Вятяни эцдаза верянляр… 
Дцнйанын эярдишиндян, дювлят ишляриндян баш ачмайан, узаьы эюрмяйян бажарыгсыз, сяриштясиз 
“сабигляр”… Жиддилийи, гятиййяти, мярдлийи бажармайан, щяллям-гяллям ишлярля мяшьул олан 
сырадан адамлар… Вя садяжя пахыллыг едян, щясяд апаран, щяр шейи инкар едян 
арагарышдыранлар… Дамьа эяздирянляр щамыны дамьалы эюрмяк истяр.  
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Ялбяття, жидди адамлар беля демяз. Аьлы, дцшцнжяси, билийи, савады,  узагэюрянлийи 
оланлар беля демяз. Азярбайжанын тарихини дяриндян билян, дювлятчилийя сядагятли, халга, 
миллятя, торпаьа баьлы адамлар, Вятяня ясил азадлыг, мцстягиллик истяйянляр беля демяз…  
 Эюз юнцндя дуран вя инкары мцмкцн олмайан Факт бирмяналы шякилдя дейир: 
Азярбайжан дювляти он илдян чохдур Азаддыр, Мцстягилдир, Демократикдир вя Чюряклидир!  
Щейдяр Ялийевин сайясиндя! Вя сон нечя йцз илдя - илк дяфя! Бах, Тарих бу щягигяти эюстярир, 
Халг да бу щягигяти эюрцр. Галанлары бош лафлардыр…   

 

* * * 
 
 ...Бу мямлякятдя заман-заман мцдрик адамлар “адяти щейвярялик олан бир бюлцк 

бошбоьазын” тяняляриня туш эялиб. Яйинляриня эейдикляри палтардан башга бир-бирляриндян щеч 
няйля фярглянмяйян, ялляриндян гуружулуг иши эялмяйян, дивар дибиня дцзцлцб юзлярини эцня 
вермякля, лаь-лаьылыгла вахт кечирян бу типаъларын арасындан кечиб сабаща эетмяк дя ня чятин 
ишдир!... 
 Бцтцн сечилмишляр кими, тарихин вя Танрынын сечдийи шяхсиййят олан Щейдяр Ялийев дя 
юмрц бойу чешидли типляри заманын архивиндя бурахараг даим юз йолу иля ирялийя, сабаща доьру 
эедиб, эедир, эедяжяк …  

Амма талейин иронийасына бах ки, Щейдяр Ялийевя чамур атанларын ичярисиндя  мятбуат 
ишчиляри дя вар. Щалбуки юмрц бойу Щейдяр Ялийевин бялкя дя  ян чох диггят, гайьы эюстярдийи 
сащя – мящз  мятбуат олуб…   

     
* * * 

  
Ì  я т б у а т  в я   ш я х с и й й я т 

  Мöõòÿëèô ì ÿñóë âÿçèôÿëÿрäÿ ÷àëûøì àãëà йанашы, Щ. Ялийев ì ÿòáóàòëà ì öí àñèáÿòëÿрèни дя 
щямишя йцксяк сявиййядя гуруб. Йягин ки äöí éà òÿæрöáÿñèí äÿ мятбуатла бу ãÿäÿр óüóрëу 
ямякдашлыг едян дювлят ишчиси аз тапылар.  

Сярсям "ÒÌ Ð" àêñèéàсы, î êòéàáр вя ì àрò äþâëÿò ÷åâрèëèøляриня æÿùä ситуасийаларында бу 
ì öäрèê рящбярин КИВ-ин èì êàí ëàрûí äàí  í я гядяр ì ÿùàрÿòëÿ йарарланараг, гейри-ади сийаси 
эедишляр етмяси политолоэийа курслары цчцн ясил мцнтяхябат материалыдыр.  

Мятбуатын эцжцндян вахтында вя гядяриндя истифадя етмякля õàëã кцтлялярини 
ì öñòÿãèëëèк óüрóí äà ì öáàрèçÿйя сяфярбяр едян Ùåéäÿp ßëèéåâ щямишя ъóрí àëèñò ÿì ÿéèни 
áþéöê, çÿùì ÿòëè ÿì ÿê кими дяйярляндириб вя дейиб: "Бèçèì  ùÿр áèрèì èç úóрí àëèñòäÿí  
î áéåêòèâëèê, äöçëöê, сÿì èì èëèê ýþçëÿéèрèê."  

Бу эцнся жямиййят бязи ъурналистлярин  мящз гейри-обйектив, гейри-дягиг вя гейри-
сямими йазыларындан безиб. Аьыллы, савадлы, тярбийяли адамлары зинщара эятирян «Йени 
Мцсават», «Азадлыг», «Щцрриййят» кими чиркаб йайан гязетлярин дя дахил олдуьу юлкя 
мятбуатыны ися вахтиля «äþрäöí æö ùàêèì èééÿò» адына мящз юлкя башчысы юзц шяхсян горуйуб, 
мящкямя чякишмяляриндя мящв олмагдан, борж ичиндя боьулмагдан гуртарыб...   

Анжаг о бюйцк гайьынын жавабы бу жылыз нанкорлуг олмайайды эяряк!  
...Сюз вя фикир азадлыьынын тямин едилмяси, КИВ-ин мадди-техники базасынын 

мющкямляндирилмяси, мятбуат ишчиляринин фяалиййяти цчцн мцнбит мцщитин йарадылмасы 
истигамятиндя Азярбайжан дювляти мцтямади зярури аддымлар атыб. Президентин бир нечя 
Фярман вя Сярянжамы иля азад мятбуатын инкишафына эениш мейдан ачылыб. Онун тапшырыьы иля 
Назирляр Кабинети мцвафиг гярарлар гябул едиб. Мятбуатын фяалиййяти цчцн зярури щцгуги база 
йарадылыб. Вя бу эцн 600-дян чох гязет, ъурнал, аэентлик, теле-радио щямин рясми дювлят 
актларынын сайясиндя сярбяст фяалиййят эюстяря билир.      
 Анжаг чох тяясцф ки, гязет базарыны колхоз базары  иля гарышыг салан бир груп гейри-
пешякар эуйа áàçàра “исти” хябяр чыхартмаг ады иля (лап исти гарьыдалы сатанлар йада дцшцр) 
ъурналистика принсипляриня зидд олараг обйективликдян вя яхлагдан узаг чий ì öëàùèçÿëÿрè, 
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йалан, бющтан вя  дезинформасийалары гязет газанында гайнадыб î õóæóëàрын гаршысына 
чыхарырлар. Щяля 2003 ил бундан яввял юз пейьямбярляри Исаны сатан, чармыха чякдирян Иудалар 
инди дя онлара азадлыг, ñÿрáÿñòлик эятирмиш дяйярли бир Инсана гаршы чыхыр, бющтана, шантаъа, 
тящгиря йол верирляр... 

      * * * 
  

È к и   г а р д а ш   ю л к я   в я   б и р   д о ь м а   х а л г 
  …1993-94-цн говушаьында бир груп зийалы иля Тцркийяйя ишэцзар сяфяримизи 
хатырлайырам.  

Бу о заманлар иди ки, елчибяйчиляр гачыб даьылышмыш вя Щейдяр Ялйиеви мейданда тяк 
гоймушдулар. Юлкядя сон дяряжя эярэин дурум йашанмагда иди.  

Истанбулда Тцркийя ижтимаиййятиня Азярбайжан щягигятлярини анлатмаг цчцн мцхтялиф 
эюрцшляр, топлантылар, конфранслар кечирир, юлкямиздя баш вермиш сон дяйишикликляри олдуьу кими 
чатдырмаьа чалышырдыг. Тез-тез дя øàùèäè î ëурäóã êè, Òöрêèéÿ èæòèì àèééÿòèí è ÿí  ÷î õ 
ì àрàãëàí äûран мящз Àçÿрáàéæàí ын йени Прåçèäåí òè Ùåéäÿр ßëèéåâдир. Î í óí  Àçÿpáàéæàí û 
äö÷àр î ëäóüó ì ÿøÿããÿòëÿр ýèрäàáûí äàí  í åæÿ âÿ ùàí ñû èñòèãàì ÿòäÿ ÷ûõàрàæàüû áöòöí  
ì öçàêèрÿëÿрèí  ì þâçóñó èäè. 

…Èñòàí áóë Óí èâåрñèòåòèí èí  ï рî ôåññî рó äî êòî р Í åâçàò Éàë÷ûí òàøëà бу мювзуда хейли 
ñþùáÿòлярèì èç î ëäó. Аçÿрáàéæàí äàêû èæòèì àè-ñèéàñè-ùÿрáè-ì ÿí ÿâè âÿçèééÿòèí  ÿñиë ì àùèééÿòèí ÿ 
äàèр Òöрêèéÿäÿ î áéåêòèâ èí ôî рì àñèéàí ûí  éàéûëì àñû ö÷öí  ùÿì  àéрû-àéрû çèéàëûëàрûí , ùÿì  дя 
онун нцфуз даирясиндя олан ãÿçåò вя ТВ-лярин ýþрÿ áèëÿæÿéè èøëÿр áàрÿäÿ данышдыг. ÀÕÆ 
èãòèäàрû áàрÿäÿ дя ятрафлы сþùáÿò åòäèк. Бèр ÷î õ ì ÿñÿëÿëÿрäÿ, õöñóñÿí , äþâëÿòèí  èäàрÿ î ëóí ì àñû 
ï рèí ñèï ëÿрèí äÿ, саáèã âÿ èí äèêè ï рåçèäåí òëÿр ßбцлфяз Ялийевля  Ùейдяр ßëèéåâèí  ñèéàñè ñÿрèøòÿ âÿ 
èøэцзарлыг кейфиййятляринин ì öãàйèñÿñè çàì àí û там ôèêèр î рòàгëûüûí à ýÿëäèê. Щюрмятли Í åâçàò 
áÿé äöí éàýþрì öø, ì öäрèê áèр èí ñàí  î ëараг, юзцнцн тябиринжя десяк, жан-Àçÿрáàéæàí ûí  
ì ÿí àôåéèí è ùÿр щансы ейфорик  слоганчылыгдан цстцн  òóòдуьуну  билдирди... 

"Òöрêèéÿ" ãÿçåòèнин редаксийасында йазычы-úóрí àëèñò Èрôàí  Öëêö иля  таныш олдуг. И.Цлкц 
éåí èжя ÷àï äàí  ÷ûõì ûø "Ãûçûë óëäóçäàí  ùèëàëàäÿê" êèòàáûí û мяня баьышлады. Êèòàá òöрê 
äöí éàñûí ûí  ýþрêÿì ëè дювлят хадими Ùåéäÿр ßëèéåâин зянэин щяйат йолуна щяср олунмушду. 
Тясяввцр един, о заманлар Истанбулда беля бир китабы эюрмяк ня гядяр хош иди. Мцяллиф деди 
êè, áó êèòàáû éàçì àã ö÷öí  î , ì ÿõñóñè олараг Í àõ÷ûâàí à эåòì èø âÿ Í àõ÷ûâàí  Ì Ð Àëè 
Ì ÿæëèñèí èí  ñÿäрè Ùåéäÿр ßëèéåâèí  ùÿéàò âÿ ôÿàëèééÿòиí è билаваситя éàõûí äàí  ì öøàùèäÿ åòдикдян 
сонра китабы йазмышды... 

Проф.Н.Йалчынташын башган олдуьу Òöрêèéÿ Àéäûí ëàр Î æàüûнын ßäèрí ÿ áþëöì öí öí  
цзвляри иля дя эюрцшдцк. Яäèрí ÿëèëÿр ейнян èñòàí áóëëóëàр êèì è, Бакыдан эялдийими биляндя 
дярщал сорушдулар: "Àçÿрáàéæàí äà дурум насылдыр? Дåì î êрàòèéà í ÿ âÿçèééÿòäÿäèр?" Мÿí  дя 
онлара ейни òÿÿææöáëÿ ñóàë вердим: “Àçÿрáàéæàí äà äåì î êрàòèéà í ÿ âÿçèééÿòäÿ î ëì àëû èäè ки?! 
Бир проблем йох!” Ãûñà ñþùáÿòäÿí  ñî í рà î í ëàр ñàí êè éåí è êÿøôëÿ òàí ûø î ëублармыш кими 
щейрятля бир-бирляриня бахырдылар: “Демяк беляймиш?!”...  

Тöрêëÿрèí  бу ùÿéÿæàí ëàрûí ûí  ñÿáÿáèí è мян сонра áàøà äöøäöм. Ñÿí  äåì ÿ, ñàáèã 
èãòèäàрûí  áÿçè í öì àéÿí äÿëÿрè Òöрêèéÿéÿ гачараг, бу ãардаш þëêÿäÿ Àçÿрáàéæàí ла баьлы 
щядйанлар данышмыш, Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышына йанлыш йюн вермиш вя юз 
мяьлубиййятляриня мцхтялиф бящаняляр дону бичяряк èæòèì àè ôèêрè аздырмышдылар. Ùÿòòà Èñòàí áóë 
Óí èâåрñèòåòèí èí  áèр аçÿри òÿëÿáÿñè ñàáèã äþâëÿò êàòèáè ßëè Êÿрèì î âóí  онлара дястяк вермяйян 
халг, йени èãòèäàр вя õöñóñÿí  äÿ Прåçèäåí ò Щейдяр Ялийев щаггында í ÿ ифтиралар данышдыьыны 
õаòûрëàäûãæà щям òÿÿññöôëÿí èр, щям дя милли шяряф, щейсиййят дуйьуларыны Тцркийядя айаглар 
алтына атмыш беля “дювлят катибинин” явязиня хяжалят чякирди. Тябии,  мян о гейрятли тялябяйя 
изащ етдим ки, яэяр áèр þëêÿí èí  вятяндашы гачыб башга бир юлкяйя сыьынараг, þç персонасына 
ящямиййятли эюркям вермяк хатириня þз юлкясинин  í öôóçóí у ашаьылайырса, бåëÿ адамдан øÿрÿô, 
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ляйагят, щейсиййят эюзлямяк дя яáÿñäèр... (Тяяссцф ки, бу эцн йеня дя гардаш Тцркийя 
мятбуатына дарашан “вятянпярвяр мцхалифчиляримиз” вятяни, дювляти рцсвай етмякдядирляр.)  

…Мÿøùóр Ñàêûá Ñàáàí ÷û èëÿ ýþéöí  "éåääèí æè ãàòûí äàêû" офисиндя ýþрöøдцк. 
Àì åрèêàäàí  Йàï î í èéàéàäÿê дцнйанын бир чох йерляриндя ñÿí àéå øèрêÿòëÿрè, ôàáрèкляр гурмуш, 
танынмыш äþâëÿò õàäèì ëÿрè, ùþêóì ÿò áàø÷ûëàрû èëÿ øÿõñян таныш олан, Òöрêèéÿ ì ÿäÿí èééÿòèí èí , 
åëì  âÿ òÿùñèëèí èí  иí êèøàôûí а йардым едян áó ì èëéàрäåрля ýþрöøöí  ñî í óí äà о, ùàì ûì ûçà 
àâòî ãрàôла юз  китабыны áàüûøëàäû. Вя Ñ.Ñàáàí ÷û àäëàрûì ûçû áèр-áèр êèòàáà éàçараг èì çà атдыьы 
йердя áèрäÿí  гайытды ки: "Яфяндим, сèçèí  àäëàрûí ûç äà áèçèì  àäëàрûì ûçà бянзяйир йа?! Бу ня?"  
Ì ÿí  жавабында: --Тÿáèèдир, яфяндим,- дедим. - Аõû, ñèç äÿ тцрксцнцз, áèç äÿ òöрêöê...  
  Эþрöøäÿí  сонра ися äöøöí црдцм: бяс сабиг õàрèæè èøëÿр í àçèрè Тофиг Гасымов 
чыльынжасына ÿë-ãî ëóí ó þë÷яряк дейирди, ãî éì àéûí , Щейдяр Ялийев эялся Àзÿрáàéæàí ûí  
äöí éàäàêû èì èæèí ÿ зийан дяйяжяк, юлкя ùþрì ÿòäÿí  äöøÿæÿê… Инди áöòöí  äöí éà бир éàí à 
дурсун, ùеч äî ñò-äî üì à Òöрêèéÿí èí  ян мяшщур èø àäàì û да Азярбайжанын ня демяк 
олдуьуну ямялли билмирся вя беля садялювщ ñóàë âåрèрся, бяс онда “язямятли äèï ëî ì àò Тофиг 
бяй Гасымов аьа" мцстягил республикамызы щараларда, кимляря таныдырмыш вя щансы дцнйа 
øþùрÿòëè èì èæдян дям вурурмуш?! 

 
…Бяли, о узаг 1994-жц илин сойуг йанвар айында Истанбулда "Òöрê î æàãëàрû"í äàêû èëê 

ýþрöøöì öçäÿí  тцрк ъуранлистляри цчцн дцзянлядийимиз ñî í  мятбуат конфрансынадяк òöрêèéÿëè 
ãàрäàøëàрûí  ùÿéÿæàí ëû, í àрàùàò суалларына âåрäèéèì èç жаваблар бу истигамятдя èäè: 

-Ñèç í àùàã ÿí äèøÿëÿí èрñèí èç, àрêàäàøëàр! Àçÿрáàéæàí äàêû èí äèêè äóрóì  ешитäèéèí èç êèì è 
ùå÷ äÿ òÿùëöêÿëè-ôèëàí  äåéèëäèр. Аçÿрáàéæàí  ì öñòÿãèë âÿ àçàä áèр þëêÿ î ëàрàã þç éî ëó èëÿ 
ýåòì ÿêäÿ, ì þâãåëÿрèí è дàùà äà ì þùêÿì ëÿндирì ÿêäÿäèр. Õàëãûí  äþâëÿò÷èëèéÿ èí àì û ãàéûäûр... 
Î  èäåаëëар, î  àрçóëàр êè, êèì ñÿ î í ëàрûí  èòÿæÿéèí äÿí , éî õ î ëàæàьûí äàí  åùòèéàòëàí ûр, áèëì ÿëèäèр 
êè, î í ëàр áèр àäàì ûí , éàõóä бир ãрóï óí  èí ùèñàрûí äà äåéèë. Àçаäëûã, ì öñòÿãèëëèê èäåéàëàрû 
ùàì ûí ûí  èäè, áöòöí  õàëãûí  èäè вя уçóí  èëëÿр áî éó щяр áèр ãåéрÿòëè âÿòÿí äàø î í ëàрû ãÿëáèí äÿ, 
øöóрóí äà, éàрàäûæûëûьûí äà éàøàòì ûøäû. Бöòöí  áó ï î òåí ñèàë сонрадан áèр ôûрòûí à êèì è жошараг 
Сî âåò реъиминин öñòöí ÿ тюкцлцб î í ó ñàрñûòäû. Бу иши бир адам, беш адам эюрмяди, бу иши халг 
эюрдц... Ôÿãÿò äþâëÿò èäарÿ÷èëèéè, ñèéàñè ôÿàëèééÿò башга æèääè áèр èøäèр. Î  í ÿ í àøûëûã ñåâÿр, í ÿ 
èрàäÿñèçëèê. Одур ки, àçàäëûã í àì èí ÿ айаьа галхмыш õàëã þç åòèì àäûí û èãòèäàрû ÿëÿ кечирмиш 
ÀÕÆ-äÿí  ýþòöрäö âÿ î í óí  ñèéàñè èôëàñûí û ñöêóòëà ãàрøûëàäû... Èí äèêè èãòèäàрûí  ôÿàëèééÿòè áàрÿäÿ 
ися ñàáèãëÿрèí  ейни нашылыгла йапдыглары пропаганда ñèçè ÷àøäûрì àñûí . Ùåéäÿр ßëèéåâèí  ì öäрèê 
øÿõñèééÿò, óçàãýþрÿí  ñèéàñÿò÷è âÿ åëèí ÿ, ì èëëÿòèí ÿ, äèí èí ÿ áÿëêÿ ùàì ûäàí  äàùà àрòûã áàьëû, 
сябрли, тямкинли бир èí ñàí  î ëäóьóí à ùå÷ кяс øöáùÿ åòì ÿсèí . О, Азярбайжаны хилас едяжякдир. 
Áóí à ÿì èí  î ëì àã ö÷öí  î í óí  áàрÿñèí äÿ мцхалифчилярин  дедиклярини йî õ, þçöí ö äèí ëÿì ÿí èç 
даща äöçýöí  î ëàрäû...     

      *  *  * 
 
 Щягигятян аз сонра Ùейдяр ßëèéåâ Òöрêèéÿйÿ рÿñì è ñÿôÿрÿ эетди вя Òöрêèéÿ 
èæòèì àèééÿòè бу бюйцк шяхсиййяти билаваситя йахындан эюрдц, динляди, инанды вя севди... 
Гараэцрущун жящдляри баш тутмады, Щейдяр Ялийев щаггында йалан вя бющтанлар думаны 
тезликля даьылды, о бцтцн Тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу кими  алгышланды.  

…Тцркийядян сонра биз дцнйанын бир чох юлкяляриндя - Инэилтярядя, Франсада, 
Америкада, Алманийада, Йапонийада, Чиндя… щяр йердя бу бюйцк шяхсиййятин мящарятли 
нитгляринин, мцдрик чыхышларынын нежя щейранлыгла динлянилдийини эюрдцк, уьурларынын нежя 
щярарятля алгышландыьынын шащиди олдуг.  

Гярибя бурасы иди ки, Àçÿрáàéæàí äà äþâëÿò èäàрÿ÷èëèéèí èí  ñöêàí û àрõàñûí дà ãöäрÿòëè áèр 
øÿõñèééÿòèí  дайандыьыны áöòöí  äöí éà åòèрàô åтся дя, òÿêæÿ þç “базар бяйляримиз” бяйянмирди... 

 
* * * 
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 …Инди будур, о иллярдян чох вахт кечиб, республикада чох олайлар йашаныб. Юлкя 
парчаланмагдан гуртулуб, халг дирчялиб, демократийа мющкямляниб, милли дювлятин, 
щюкумятин дайаглары бяркийиб… вя бир вахтлар горхудан пярян-пярян дцшмцш мцхалифчиляр дя 
йаваш-йаваш гайыдыб йыьышыблар евляриня, арвад-ушагларынын йанына… Кюч гайыданда габаьа 
дцшян ахсаглар кими йеня ужадан шястля бяйан етмякдядирляр: «Биз эялирик! Будур, артыг 
эялирик...»   

Садялювщляр бялкя дя алдана, амма аьыллы адамлар бу «бяй»анатлара йалныз эцлцр…  

Бир философун дедийи кими, бунларын йенидян щакимиййятя эялмяси ещтималыны щятта 
нязяри жящятдян беля мцзакиряйя чыхармаг йолверилмяздир. Чцнки халгын, дювлятин талейи ушаг 
ойунжаьы дейил…  

 
            * * * 

 

À м а н с ы з л ы ь а  а м а н с ы з   о л м а л ы …      
 Áó äöí éàäà øÿр ÿì ÿëè øÿр àäàì ëàр òþрÿäèр. Ñàòãûí ëûã, õÿéàí ÿò, í àì ÿрäëèê - åрì ÿí è 
õèñëÿòëè øÿр àäàì ëàрûí  ÿì ÿëèäèр. Онларын ÿí  ñåâèì ëè ì ÿøüóëèééÿòè ися - òåррî рдур.   
 Юмрц бойу бош-бошуна, боьаздан йухары Âÿòÿí , ì èëëÿò дейя синя вуранлар адятян 
даща бяркдян áàüûрûр, даща вяждля щайгырыр вя намуслу адамлары даща тез-тез мяняви террора 
мяруз гойурлар. Гиймятли ãÿçåò êàüûçûí ûí  öзяриня äþøÿí èá áèр àáçàñû î  áèрèí è òÿêçèá åäÿí  óæóç 
ÿæçàхана í öñõÿëÿрè жызмагаралайан, áàрì àã ùåñàáû иля дювлятин, миллятин ï рî áëåì ëÿрèни 
дартышан наданлар вижданлы дювлят мямурларыны даща интенсив шяр-бющтан атяшиня тутурлар  

…Хцсусян сон вахтлар юëêÿ мятбуатындакы мяняви террору - щягарятли басгылары, тящгир, 
сюйцш вя гарьышлары тарих щеч кимя áàüûøëàì àйажаг. Дþâëÿòè юз жаны, ганы, щяйаты бащасына 
горуйан, юлкяни “беспредел” метастазындан хилас едян ел аьсаггалыны, халгы яí  ì öрÿêêÿá âÿ 
ян òÿùëöêÿëè ситуасийалардан гуртарыб онун азадлыьыны, мцстягиллийини тямин åтмиш бир адамы 
горумайаны Аллащ да горумаз...       

 Амансызжасына халгын яхлаги-етик дяйярляриня, естетик зювгцня тяжавцз едянляря ня 
аман?! Онсуз да нечя вахтдыр Президентя гаршы амансызлыг вя имансызлыг едянляр индян беля 
ялляриндян шяр  гялямини атыб пак “Гуран”-ы эютцрсяляр дя хейри йохдур; эцнащлары 
баьышланмайажаг дяряжядя бюйцкдцр.  
 Щяр щалда, Аллащ щяр шейи эюряндир вя биляндир!  
   

* * * 
 

Я с и л   И н с а н   щ а г г ы н д а   п о в е с т  
…Азярбайжан тарихинин сон бир нечя йцз илиндя (!) бу халг вя бу юлкя цчцн щеч бир 

дювлят хадиминя мцйяссяр олмайан нящянэ гуружулуг ишлярини эюря билмиш Щейдяр Ялийевин 
хидмятляри данылмаздыр.  

1993-дяки триумфал гайыдышындан сонра о, дцз он ил сярасяр - дурмадан, дайанмадан, 
динжялмядян, йорулдум демядян бу гцдрятли шяхсиййят эежя-эцндцз ишляди. Вятян, халг, дювлят 
наминя чалышды, чалышды, чалышды...  

Онунла сийасят мейданында, аьыл вя идрак мцбаризясиндя, мянтиг йарышында ажиз галан 
бир овуж «чайын узунуна кюрпц саланлар» дястяси ися цмидлярини бу бюйцк Инсанын сящщятиня, 
саьлыг дурумуна баьлайыб пусгу гурдулар...  Заваллылар эерчякдян ня гядяр эцжсцз имишляр!  
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Президентин сящщяти иля баьлы радикал мцхалифятин дцшярэясиндя йашанан айыблы дяряжядя 
ейфорик рущ йцксяклийини якс етдирян “сары” мятбуатда, хцсусян «Йени Мцсават», «Азадлыг», 
«Щцрриййят» кими гязет каьызларына ня гядяр зящярли сюзляр, пис ниййятляр тюкцлдц. Халг эюрдц 
ки, яхлагдан, етикадан мящрум олан бу эери зякалыларын дцшцнжяси еля узаг 1993-жц илдя 
“дондурулмуш” вязиййятдя дя галыб.  

Юлкянин символу сайылан Президентин, халгын севиб сечдийи тарихи шяхсиййятин, юмрц бойу 
Азярбайжан наминя ишлямиш рящбярин вя нящайят, йашлы бир Инсанын, аьсаггал Атанын, Бабанын 
сящщятиндяки ращатсызлыьы эюрцб дя гящ-гящя чякмяк, севинмяк, шадланмаг, щязз ичиндя шяр-
шябядя гошмаг, лаь елямяк елементар аиля тярбийяси эюрмямиш кцчя ушагларынын 
«дебиллийиндян» башга бир шей дейилдир…  

*  *  * 

Аз адамлара йекун сюзц:  -Адам, сян Щейдяр Ялийеви севмяйя билярсян, она мцхалиф 
ола билярсян, онун сийаси курсуну тянгид едя билярсян вя бу сянин Щейдяр Ялийев тяряфиндян 
верилмиш Конститусион щцгугундур.                                                 
 Анжаг сян Азярбайжан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийеви тящгир едя 
билмязсян, бир шяхсиййят олараг она щягарят едя билмязсян, дювлят рящбяри кими ону лаь вя 
истещза обйектиня чевиря билмязсян. Чцнки буна сянин ня щаггын вар, ня щцгугун, ня дя 
ихтийарын.             
 …щям дя она эюря ки, сян йашадыьын бу мямлякятдя щяля бундан сонра чох сийаси 
хадимляр, дювлят башчылары, юлкя рящбярляри олажаг. Чох аьыллы шяхсляр, мцдрик адамлар, 
танынмыш лидерляр эялиб-эедяжяк.          
  Анжаг Азярбайжанда бир дя щеч вахт Щейдяр Ялийевдян олмайажаг…  

Танры Àçÿрáàéæàí  халгы вя äþâëÿòè ö÷öí  Ùåéäÿр ßëèéåâ ôåí î ì åí èí ин àрõàñûí æà èêèí æè 
áèр Ùåéäÿр ßëèéåâ éåòèрì ÿéÿæÿê!  

Буна инан, адам!             

 

                                                                *** 

 

Akif ƏLİ. Âятян тящлцкя гаршысында 
     «Àù óí óäóëì óø Вÿòÿí , àù éàçûã  Вÿòÿí ! 

     Äöí éàëàр òèòрÿäè, àëÿì ëÿр ì àéàëëàã àøäû, ôÿëÿêëÿр áèр-áèрèí ÿ ãàрûøäû, ì èëëÿòëÿр éóõóäàí  î éàí ûá 
ýþçëÿрèí è à÷äûëàр âÿ ï ÿрàêÿí äÿ äöøì öø ãàрäàøëàрûí û òàï ûá, äàüûëì ûø åâëÿрèí è áèí à åòì ÿéÿ öç 

ãî éäóëàр. Áÿñ ñÿí  ùàрäàñàí , àé áè÷àрÿ Вÿòÿí ?!  
     ...Àù, ýþçÿë Àçÿрáàéæàí  Вÿòÿí èì !  Ùàрàäà ãàëì ûñàí ?..." 

 
     Ðóùóí  øàä î ëñóí , Ì èрçÿ Æÿëèë!  Ãÿáрèí  í óрëà äî ëñóí ! 

     Сÿí  í åæÿ êè 73 èë áóí äàí  ãàáàã  äåéèá ýåòì èñÿí , èí äè ýþçÿë Àçÿрáàéæàí  Вÿòÿí èì èç éåí ÿ ùàì àí  
éàçûã ýöí äÿ âÿ éåí ÿ ùàì àí  áè÷àрÿ äÿрääÿäèр. Éåí ÿ äÿ ì èëëÿòëÿр éóõóäàí  î éàí ûá äàüûëì ûø åâëÿрèí è 
ãóрì àüà öç ãî éäóãëàрû ùàëäà, áèçèì  ãóрóëó åâëÿрèì èçè äàüûäûрëàр, òî рï àãëàрûì ûçû âèрàí  ãî éóрëàр, 

ñÿрâÿòëÿрèì èçè ÷àï ûá-òàëàéûрëàр... Âÿòÿí  ÷þëëÿрèí äÿ ì èí ëÿрëÿ "æûрûã-мûрûã" äèäÿрýèí  ãàрäàøëàрûì ûç  
"ëöò-öрéàí " ýÿçèá äî ëàøì àãäàäûрëàр...  

 
     Ùÿãèãÿò áóäóр êè, Åрì ÿí èñòàí  òÿрÿôäÿí  éöç ì èí ëÿрëÿ ñèëàùëû ãà÷àã-ãóëäóр ýÿëèá òþêöëöøöá 

ñÿрùÿäëÿрèì èç áî éóí æà. Ä öøì ÿí  âÿòÿí èì èçèí   öçÿрèí ÿ  éåрèì ÿê  ö÷öí   áÿùàí ÿ  àõòàрûр, ì ÿãàì   
ýþçëÿéèр...  Øóøà,  Ëà÷ûí ,  Êÿëáÿæÿр,  Ãàçàõ,  Ãóáàäëû æÿáùÿëÿрèí äÿí  ùÿр ýöí  àæû þëöì -èòèì  õÿáÿрëÿрè 
ýÿëèр. Ùÿр эцн òî рï àãëàрûì ûçà êöòëÿâè áàñãûí ëàр, ùöæóì ëàр ýþçëÿí èëèр. Ä àüëûã Ãàрàáàüäà ãóëäóрëàр 
ùþêóì ÿòÿ ì åéäàí  î õóéóрëàр. Í àõ÷ûâàí ûì ûç - æàí ûì ûç ì öùàñирÿ òÿùëöêÿñè èëÿ, òÿæàâöç ãî рõóñó èëÿ 

öç-öçÿ äàéàí ûá. Êÿрêè òî рï àãëàрû àрòûã äöøì ÿí  òаï äàüûí à âåрèëèá...  
     Âÿ ùÿãèãÿò áóäóр êè, Åрì ÿí èñòàí äàí , Ä àüëûã Ãараáàüäàí , Þçáÿêèñòàí äàí  ãà÷àí ëàр éóрä-

éóâà, éåì ÿê-ýåéì ÿê, èø-ýöæ, ì ÿøüóëèééÿò àõòàрà-àõòàрà реñï óáëè-êàí û äî ëàøì àãäàäûрëàр. Áî р÷àëû 
ñÿì òèí äÿí , Ä ÿì èр Ãàï û Ä ÿрáÿí ääÿí  í èэарàí ÷ûëûãëàр âàр. Æÿí óá ï àрàì ûç äà ãÿôèë çÿрáÿéÿ òóø ýÿëèá, 

ï àр÷à-ï àр÷à, äèäèê-äèäèê åäèëèá, àüëàñûüì àç ôÿëàêÿò ýèрäàáûí äà èí èëäÿéèр...  
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Þçöí ö ñèâèëèçàñèéàëû ùåñàá åäÿí  ÿêñÿр äöí éà þëêÿëÿрè äÿрäèì èçÿ ì ÿëùÿì  í ÿäèр, àäèæÿ ì ÿùÿë áåëÿ 
ãî éì óрëàр. Þç Ãûçûë Ï àéòàõòûì ûç èñÿ þëêÿäÿ áåëÿ áèр Ñî âåò рåñï óáëèêàñûí ûí  î ëäóüóí ó àç ãàëà 

óí óäóá. Òàëåéèì èç ôàêòèêè î ëàрàã ùÿрáè ãöââÿëÿрèí  öì èäèí ÿ áóрàõûëûá.  
      

...Ñî í   éåòì èø èëäÿ éûüûëûá-ãàëì ûø ñî ñèàë-èãòèñàäè, ì ÿí ÿâè-ì ÿäÿí è ãàéüûëàрûì ûç,  
äÿрäëÿрèì èç äÿ êè òî õóí óëì àì ûø äóрóр. Áåëÿ áèр çàì àí äà Èòòèôàã þùäÿëèêëÿрèí ÿ ÷î õ ñÿäàãÿòëÿ ÿì ÿë 
åäÿí  рåñï óáëèêàì ûçäàí  êÿí àрà äóрì àäàí -äàéàí ì àäàí , ôàñèëÿ âåрì ÿäÿí  êöëëè ì èãäàрäà õàì ì àë, 

éàí àæàã, ãèéì ÿòëè ì àòåрèàëëàр, ì öõòÿëèô éàрäûì , êþì ÿê ãàòàрëàрû àõûá ýåòì ÿêäÿ äàâàì  åäèр...  
Áàõ, áó ýöí öí  ùÿãèãÿòëÿрè áóí ëàрäûр âÿ áó ýöí   éàçûã  Вÿòÿí èí , áè÷àрÿ Вÿòÿí èí  ùàëû áó æöрäöр!  

Î í óí   äàüëû ñèí ÿñèí äÿí , éàрàëû êþêñöí äÿí  ãî ï àí  àùëàр áóí ëàрäàí  хÿáÿр âåрèр... 
 

    ...Áó ýöí  áöòöí  äöøöí ÿí  áåéèí ëÿр, ýþрÿí  ýþçëÿр, âóрàí  ãî ëëàр ùàì ûñû, ùàì ûñû äÿñòÿëÿр, 
äрóúèí àëàр, î í ëуãëàр, áèрëèêëÿр, òî пëóëàр, æÿì èééÿòëÿр øÿêëèí äÿ âàùèäëÿøÿрÿê Øóøàäà, Ëà÷ûí äà, 

Êÿëáÿæÿрäÿ, Ý ÿäÿáÿéäÿ, Ãàçàõäà, Ãóáàäëûäà, Í àõ÷ûâàí äà äöøÿрэÿ ñàëì àëû, ãÿрàрýàùëàрûí û î рàëàрäà 
ãóрì àëûäûрëàр. Áó ýöí êö ì èëëÿò ì åéäàí û, àçаäëûã ì åäàí û - Àçÿрáàéæàí ûí  Ãÿрá ñÿрùÿäëÿрè áî éóí æà 

êå÷ÿí  ñÿí ýÿрëÿрäÿ, äàüëàр ãî éí óí äàäûр. Áó ýöí  рåñï óáëèêàäà ряñì è, ãåéрè-рÿñì è, ôî рì àë, éà ãåéрè-
ôî рì àë òÿøêèëàòëàр ùàì ûñû òî рï àüûì ûçû èøüàëäàí , õàëãûì ûçû  í àùàã ãàí äàí  ãóрòàрì àã ö÷öí  èрÿëè 

äóрì àëûäûрëàр. Ý þç ýþрÿ-ýþрÿ äèäèëèá-ï àр÷àëàí àí , ñþêöëöá äàüûäûëàí , òàр-ì àр åäèëÿí  Вÿòÿí èí  ãåéрÿòëè 
âÿòÿí äàøëàрû áó ýöí  ýÿрÿê í ÿ éóõó áèëñèí ëÿр, í ÿ äèí æëèê; í ÿ àä-ñàí  ýöäñöí ëÿр, í ÿ øàí -øþùрÿò; í ÿ âÿçèôÿ 

áþëñöí ëÿр, í ÿ âàр-äþâëÿò; í ÿ èæëàñëàрà óéñóí ëàр, í ÿ êî í ñåрòëÿрÿ; í ÿ ãî í àã ýåòñèí ëÿр, í ÿ ãî í àã 
÷àüûрñûí ëàр; í ÿ áèр ýöëñöí ëÿр, í ÿ àüëàñûí ëàр... Йàëí ûç èø, ÿì ÿë, ùÿpÿêÿò!  

×öí êè áó ýöí  – Вÿòÿí  òÿùëöêÿäÿäèр, Вÿòÿí  òÿùëöêÿäÿäèр, Вÿòÿí  òÿùëöêÿäÿäèр!» 

                                                                                                                      (ийул 1990) 

 
*** 

 

 ...2003-cü ilin hüznlü günlərindən, aylarından sonra ölkədə həyat tədricən öz axarına 

qayıtmağa başlamışdı. İctimai, siyasi, iqtisadi həyatın bütün sahələrində ümummilli liderin xatirəsi 

hörmətlə yad edilir, onun başladığı işlərin davam etdirilməsi, tövsiyyə və tapşırıqlarının həyata 

keçirilməsi əzmi yaşanırdı. 

 Məlumdur ki, Heydər Əliyevin ədəbiyyata dair də çox dəyərli fikirləri vardı və hələ ötən 

əsrin 70-ci illərindən o, bədii yaradıcılığın bu sahəsinə xüsusi diqqət yetirərək dövlətin mədəniyyət   

siyasətinin incəlikləri barədə AYB rəhbərlərinə mütəmadi tövsiyyələrini, tapşırıqlarını, 

məsləhətlərini  verirdi. O, müxtəlif tədbirlərdə hətta ədəbi prosesə təkan ola biləcək qədər dinamik, 

yazıçılara istiqamət verə biləcək qədər mütərəqqi fikirlər söyləməklə, bütün hallarda ədəbiyyatı 

AYB rəhbərliyindən daha yaxşı bildiyini, ədəbiyyatın funksiyalarını onlardan daha aydın təsəvvür 

etdiyini göstərirdi. Həmin fikirlərin bu gün də aktual olaraq qalması o böyük şəxsiyyətin dərin zəka 

və işıqlı ideallar sahibi olduğuna sübutdur.  

 Lakin məsələyə başqa prizmadan yanaşdıqda, ölkə rəhbərinin söylədiyi həmin fikirlərin 

uzun onilliklər keçdikdən sonra da öz aktuallığını saxlaması və müasir ədəbi mühitdə baş verən 

olaylarla üst-üstə düşməsi, həmahəng səslənməsi, yaxud belə demək mümkündürsə - ―icra 

olunmaması‖, həm də  ―ədəbiyyat nazirliyinin‖ passivliyinin, fəaliyyətsizliyiynin göstəricisidir. 

Sanki AYB (Elnurun açmasında)  qurumunun əsas funksiyası ədəbi prosesi inkişaf etdirməkdən 

yox, onu tormozlamaqdan, ən ağıllı məsləhətlərdən belə heç bir nəticə çıxarmayaraq istedadlı 

yazıçıları yaradıcılıq proseslərindən  uzaqlaşdırmaqdan ibarətdir. Bəlkə... Bəlkə?.. Bəlkə də...      

Xüsusilə, 2004-cü ildə keçirilən XI qurultayın kontekstində Heydər  Əliyevin Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin (əvvəllər Yazıçılar İttifaqı) öncəki  qurultaylarında söylədiyi nitqləri daha çox 

maraq doğurur. Heydər Əliyevsiz keçən son qurultay həm də onu göstərdi ki, 35 il ərzində şahidi 

olduğumuz AYB qurultaylarını əhəmiyyətli ictimai-mədəni hadisəyə çevirən orada Heydər 

Əliyevin iştirakı və parlaq çıxışları olub. Yazıçılar qarşısında rəhbərin çıxışlarına  yalnız bir ad 

vermək olar: “Ədəbiyyata ali nəzər” 
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 Heydər Əliyev yazıçıların V, VI, VII və X qurultaylarında çıxış etmişdi. VIII qurultay 

onun Moskvada yaşayıb-işlədiyi dövrə təsadüf edir, IX qurultaya isə o ancaq qonaq qismində 

qatılmışdı. 

 Azərbaycan yazıçılarının məclisində ümummilli lider ilk dəfə 1972-ci ildə keçirilən V 

qurultayda çıxış edib. Bu zaman artıq o üç il idi ki respublikaya rəhbərlik edirdi.  

Ancаq çox sonralar, X qurultayda özü etiraf edəcəkdi ki: “... Мян 1972-cи илдя Aзярбайжан 

Йазычыларынын гурултайында илк дяфя Aзярбайжанын рящбяри кими иштирак едирдимся, ондан яввялки 
гурултайларда да кянарда  олмамышдым. О заман мян Азярбайжанын рящбяри дeйилдим, башга 
вязифяляр тутурдум, анcаг йазычыларын гурултайларыны даим изляйирдим вя имкан оланда эялиб салонда 
отуруб йазычылары динляйирдим. Мян hяр дяфя йазычыларымызын эюрцшляриня эедирдим вя онларла 
эюрцшмяйи юзцм цчцн бюйцк бир щадися hecaб едирдим.»  
 Bu görüşlər isə o zamanlar olub ki, Heydər Əliyev DTK-nın sədri idi və onun ədəbiyyata, 

ədəbiyyatçılara bəslədiyi xüsusi məhrəm münasibətdən hələ yazıçıların çoxunun xəbəri yox idi. 

Yazıçılar bilmirdilər ki, sərtliyi ilə seçilən bu ―vahiməli‖ sovet idarəsinin başında necə həssas qəlbə 

malik bir ziyalı  insan dayanır və o həssas ziyalı yazıçıları, mədəniyyət adamlarını necə səmimi 

məhəbbətlə sevir, onları ciddi təhlükələrdən qoruyur, şərdən, xatadan müdafiə edirdi.   

 Bütün bunları yazıçılar özləri çox sonralar eşidib-biləcəkdilər...    

 Beləliklə, ölkəyə təzəcə rəhbər təyin olunmuş gənc DTK generalının 70-ci illərdə 

ədəbiyyata dair dediklərinin bu gün də öz aktuallığını saxlamaqla çağdaş qocaman ―ədəbiyyat 

generallarından‖ nə qədər demokratik  mövqeyi və azad düşüncə tərzi ilə seçildiyinə fikir verin. 

1972-ci ildə V qurultaydakı nitqinin lap əvvəlindən ədəbiyyat məsələlərinə çox ciddi yanaşdığını 

göstərən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev deyirdi:  

“...Интизамсызлыьа, laqeydliyя, вicдаnсызлыьа, мянявi позьунлуьа, iжтiмаi борcу унутмаг 
hалларыnа гаршы мцбарiзядя ядябиййат чох фяал иштирак етмялидир.  
 ...Сиз йахшы билирсиниз ки, Азярбайжан Йaзычылар Иттифагында йарадыжылыг мясяляляринин 
мцзакиряси бязян цмуми характер дашыйыр, лазыми дяряжядя конкрет олмур. Бязи йолдашлар 
«мцнасибятляри корламагдан» ehтийат едяряк ясяря ачыг гиймят вермякдян чякинир вя 
принсипсизлик мювгейиня енирляр. Ядяби тянгидимиз бязян лазыми йцксякликдя олмур, aйры-айры  
ясярлярин жидди нюгсанлары, идейа-бядии гцсурлары щаггында юз ряйлярини жясарятля ифадя етмир. 
Йазычылар Иттифагы мцзакиряляри, мцбащисяляри аз кечирир, онун йарадыжылыг бюлмяляри  пассивдир.”  

Azərbaycanın yazıçılar təşkilatına qarşı belə tələbkarlıq göstərən, ədəbi yaradıcılığa məsuliyyətli 

münasibət bəsləyən Heydər Əliyev bütün dövrlər üçün xarakterik olan gənc nəslə münasibət 

problematikasına da toxunur: 

   «...gянж йaзычылырын yetiшdirilmяsi ишиндя нюгсанлар вар. Бязи эянжлярин ясярляри эеж-эеж чап 
олунур, бязян бу ясярляри сцкутла гaршылайыр вя йa гeйри-oбйектив тянгид едирляр. Башга арзу 
олунмайан фактлар да вар. Мясялян, щеч дя принсипиал олмайан мцлащизяляря эюря бу вя йa башга 
gянж йазычынын ясярляри щяддян артыг тярифлянир вя беляликля, она пис хидмят эюстярилир. Бязян эянж 
мцяллифлярин ясярляри формал естетик мeйaр ясасында гиймятляндирилир, бу ясярлярин идейа мязмуну 
нязяря алынмыр... Биз цмид едирик ки, Йазычылар Иттифагы эянжляря гайьыны  артыражаг, онларын 
йетишдирилмяси ишини йахшылашдыражагдыр.»   
 Sonra Heydяr Яliyev йазычынын мяняви hцгугu вя мяняви мясулиййяти мясяляlяrи 
цзяриндя дaйaнır. O чыхышыны бу сюзлярля битирир:   

“Халг юз тясяввцрцндя йазычынын йарадыжылыьыны онун шяхсиййятиндян hеч вахт айырмыр. 
Охужулар цчцн сяняткарын сюзц вя ямяли, онун ясярляри вя шяхси идеалы - гырылмаз вяhдятдир. Гой 
hеч бир йазычы, хцсусиля йашлы нясилдян олан ядябиййатчылар вя йарадыжылыг тяшкилатына ряhбярлик кими 
мясул иш етибар едилмиш йолдашлар буну hеч бир заман унутмасынлар.   

Биз йзычыйа инсан гялбинин мцhяндиси дейирик. Бу ады доьрултмаг лазымдыр. Йалныз о 
йазычынын инсан зякасына вя гялбиня тясир эюстярмяк кими  бюйцк мяняви hцгугу вар ки, о, ижтимаи  
hяйатда да, шяхси давранышы иля дя юз охужусуна доьрудан да нцмуня ола билир, йяни халг 
гаршысында юз мяняви мясулиййятини бцтцн дяринлийи иля дярк едир. Тяяссцф ки, бязи ядябиййатчылар, 
о жцмлядян йашлы нясилдян оланлар да, юз йарадыжылыгларына hеч дя hямишя тялябкар олмурлар, 
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гейри-тявазюкарлыг, ловьалыг бяласына тутулурлар, еля hярякятляр едирляр ки, бунлар йазычы кими 
йцксяк адын мяняви мясулиййяти иля бир арайа hеч жцр сыьмыр.”  
 Hяqiqяtяn AYB цчцн proqram xarakterli bu nitqindяn sonra Heydяr Яliyev 
Азярбайжан йазычыларынын нювбяти гурултайында beш ил сонра, 1976-жы илдя чыхыш етди. 
Азярбаyжан ядябиййатынын VI гурултайа зянэин бядии  янянялярля эялдийини xatыrladan Щeydяr 
Ялийев бу ядябиййатын “Китаби-Дядя Горгуд” абидяsi, Низами, Хагани, Нясими вя б. кими сюз 
сяняти бащадырларынын даhийаня ясярляри иля, ашыг поезийасы нцмуняляри иля зянэин олдуьуну деdи. 
О, ядябиййат йарадыжыларынын мцасир дюврдя дя ясас мювзулары даhа дяриндян, идейа вя бядии 
cяhятдян даhа йцксяк сявиййядя hялл етмясинин, бядии сюзцн тясир эцжцнц даhа да артырмасынын 
зярурилийини  вурьулаdы. Сонра инсан вя жямиййят щаггында фялсяфи дцшцнжялярини йазычыларla 
bюlцшяn натиг bяzi yazычыlarыn “nыqqыltыlarыnы” nяzяrя alaraq цstцюrtцlц шяkildя ядяби-бядии 
йарадыжылыгла мцгайисядя дювлят гулlуьунун heч dя асан иш олмадыьынa eyham vurdu. Biz 
respublikanыn rяhbяrinin yazычыlarla яlaqяli dюvlяt sяviyyяli hansы чяtinliklяri nяzяяrdя 
tutduьunu isя yalnыz iyirmi ildяn sonra, 1997-ci ildя AYB-nin X qurultayыndakы чыxышыnda  
eшidib bilяcяyik...  
 Hяlяliksя Hейдяр Яliyev VI гурултайын tribunasыndadыr. O дейир:  
 « … Тяяссцфля гейд етмяли олуруг ки, ядябиййатчыларымыз бюйцк вя мясулиййятли мяняви 
тярбийя ишиндя hяля фяал иштирак етмирляр, hалбуки бу мясяля Азярбайжан йазычыларынын hяля V  
гурултайында ян мцhцм вязифялярдян бири кими иряли сцрцлмцшдцр. » 
 
 Бцтцн юмрц бойу мясулиййятли партийа-дювлят гуружулуьу вя идаряетмя сащяляриндя 
чалышан Щейдяр Ялийев ейни заманда щяссас вя мцасир зювглц ядябиййат билижиси олдуьуну 
нцмайиш етдирир. О, йери эялдикжя ядябиййат нязяриййячиси, ядябиййатшцнас алим сяриштяси иля 
спесифик йарадыжылыг мягамларына тохунур. Бцтцн нитги бойу ядябиййат сащясиндяки билийи вя 
дуйуму, ядяби просесляря дягиг, елми жящятдян ясасландырылмыш обйектив гиймят вермяк 
бажарыьы бюйцк мараг  доьурур. Хцсусян, Йазычылар Иттифагынын функсийалары барядя онун 
йцрцтдцйц фикирляр эцнцмцзцн анолоъи функсиonаl infantilliyi контекстиндяn актуалdыр. 
Ялбяття, бу узагэюрянлик  надир шяхсиййятин эениш ерудисийасынын, фитри истедадынын тязащцрц 
кими тябиидир.  
 «...Йцксяк кейфиййятли ядяби ясяр о ясярдир ки, ян йцксяк идейалылыг вя актуаллыг, ейни 
заманда бядии сяняткарлыг вя форма камиллийи мейарларына hюкмян уйьун эялсин.  
  ...Ядалят наминя ону да демяк лазымдыр ки, айры-айры йазычылар тянгидя дюзмцрляр. 
Бязиляри юзлярини тамамиля гцсурсуз hесаб едяряк hяр бир тянгиди чыхышы бюйцк наразылыгла 
гаршылайырлар. Беля йазычыларын фикринжя тянгид онлары нцфуздан сала биляр, эуйа онларын 
гцсурсузлуьуна шцбhя ойада биляр. 
 Тянгидин сявиййясини, тянгидчилярин сяняткарлыьыны, мясулиййятини йцксялтмяк, ейни 
заманда тянгидя саьлам, йарадыжы мцнасибят бяслянилмясиня гайьы эюстярмяк Йазычылар 
Иттифагынын билаваситя вязифясидир.» 
 Щейдяр Ялийев яввялки гурултайда олдуьу кими, йеня дя эянж ядяби гцввяляря мцнасибят 
мясялясиня гайыдыр, тякрарян Йазычылар Иттифагынын рящбярлийинин диггятини онлара гайьынын важиб 
олмасы фикриня йюнялдир: 
  «Азярбайжан ядябиййатына hяр ил йени, эянж, бажарыглы гцввяляр эялир. Бу ганунауйьун 
просесдир...  Бизим танынмыш сюз усталарымыз онлары явяз едяжяк эянжялярин йарадыжылыг инкишафынын 
даим гайьысына галмалыдырлар...  
 Беля бир иши Йазычылар Иттифагы тяшкил етмялидир, эянж ядябиййатчылар бюйцк йарадыжылыьа 
гядям гойан эцндян, hяля илк аддымларындан Йазычылар Иттифагынын гайьы вя кюмяйини 
эюрмялидирляр.  
 Азярбайжан Йазычылар Иттифагы эянжлярин бир сяняткар кими инкишафына диггяти артырмагла 
бярабяр, онлары йарадыжылыг тяшкилатынын ижтимаи фяалиййятиня дя, республиканын ижтимаи hяйатына да 
эениш жялб етмялидирляр.»  
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 Халгын инандыьы вя эцвяндийи бир рящбярин Йазычылар Иттифагына бу гядяр диггят, гайьы 
эюстярмяси, онун функсийаларыны дягиг мцяййянляшдирмяси, ейни заманда тялябкарлыгла 
йанашмасы нятижясиндя о дюврлярдя гурумун нцфузу щягигятян чох йцксялмишди вя бцтцн 
йазарлар цчцн оранын цзвц олмаг престиъли  сайылырды.  
 

  Бeш il sonra, 1981-жи илдя Щейдяр Ялийев yenə Азярбайжан йазычыларынын növbəti - VII 

гурултайында иштирак  vя чыхыш етди. Мараглыдыр ки, о да qurultaya «əliboş» gəlməmişdi. Ötən гурултайда 
вердийи вядя ямял едяряк сон илlяr йазычыларын йашайыш вя истираhяти цчцн ялверишли шяраит йарадылмасы, 
йазычылары йарадыжы ямяйя щявясляндирян мадди вя мяняви амиллярин эцжляндирилмяси истигамятиндя 
конкрет аддымлар атмышды.  

 1981-жи илдя йазычыларын VII гурултайындаkы чыxышыnda Щейдяр Ялийев мцсбят жящятляри нязяря 
чарпдырмагла eyni zamanda Азярбайжан Йазычылар Иттифагынын ютян беш иллик фяалиййятиnя yenя дя 
принсипiaл vя yцksяk tяlяbkarlıq мювгейиндян гиймят  верди: 

   «...Ялдя олунан наилиййятляри лайигинжя гиймятляндиряряк, ейни заманда, гейд етмяк 
лазымдыр ки, Азярбайжан Йазычылар Иттифагынын, айры-айры йазычыларын йарадыжылыьында нюгсанлар вя 
гцсурлар аз дейилдир... Бязян зяиф, бядии жящятдян жылыз, идейа жящятдян гцсурлу, гящряманларын 
хырым-хырда ишлярля мяшьул олдуьу китабларын, тамашаларын, кинофилмлярин няшр едилмяси, сящняйя, 
екрана вя ефиря йол тапмасы йарадыжылыг тяшкилатларынын вя тянгидчилярин мящз лазыми  тялябкарлыьынын, 
профессионал тялябкарлыьынын олмамасындан иряли эялир... Йазычы сюзц халгын ямялляриня уйьун 
эялмялидир. Эерчяклийин бядии иникасынын башлыжа обйекти  мцасирликдир. » 
 Бir daha vurğulayaq ki, Азярбайжан Йазычылар Иттифагынын фяалиййяти барядя Щейдяр 
Ялийевин щяля ийирми beş  ил бундан яввял дедийи фикирлярin сонракы дюврляр цчцн дя актуал олараг 

галмasы «ядябиййат идарясиндяки» хроники яталятин вя бажарыгсызлыьын мювжудлуьуну ортайа 
гойур. Щейдяр Ялийев йазычылар гаршысында юз obyektiv vя gцzяшtsiz гянаятлярини бяйан едирди: 
      «...Жямиййятин мяняви тялябатынын артмасы, ядябиййатын милйон-милйон адама идейа-
мяняви вя естетик тясири имканларынын эенишлянмяси дюврцмцзцн мцщцм яламятидир. Беляликля, бядии 
сюзцн сийаси, ижтимаи сигляти артыр. Бу ися йени жямиййят гуружулуьунун, инсанлар арасында йени 
мцнасибятлярин юн хяттиндя дурмалы олан йазычыларын вя шаирлярин цзяриня чох бюйцк вязифя гойур. 
Юз дюврцнц там дольунлуьу иля эюстярмяйин, ижтимаи инкишаф диалектикасыны бядии формада 
жанландырмаьын, онун ян мцщцм мейллярини вя ганунауйьунлугларыны ачмаьын нежя мясул 
вязифя олдуьуну щяр бир сяняткарын дярк етмяси чох бюйцк ящямиййятя маликдир.  
  ...Йазычы юз гялямини халгын хидмятиня вермишся, беля бир шяраитдя онун ян мцщцм 
вязифяси мящз ижтимаи инкишафын мцгяддяратыны мцяййян едян просесляри вя щадисяляри илк 
нювбядя ифадя етмякдир.» 

 Бу нитг щяйата вя сянятя щягигятян али бахышла зянэиндир. Яslindя pрограм характери дашыйан 
бцтцн мярузяляриндя Щeydər Ялийев ядяби ижтимаиййятя, йазычы вя шаирляря, тянгидчи-филологлара узун 

дюврлц перспективя истигамятлянмиш (бялкя дя дягиг щесабланмыш) yol gюstяrirди. Йазычылар вя онларын 
тяшкилаты гурултайдан сонракы дюврлярдя юз ишлярини мящз бу istiqamяtdя гурмагла, шцбщясиз, ижтимаи 
нцфуз бахымындан даща чох йцксяля билярдиляр. Тякжя еля - йазычылары халгын мцгяддяратыны 
мцяййян едян просеслярдя фяал иштирак етмяйя чаьырыш чох bюyцk эяляжяйи нязярдя тутан 
вятянпярвярлик тязащцрц иди.        
 Анжаг təəssüf ki, aрадан бир нечя ил кечяндян вя Советляр Иttifaqı даьыландан сонра 
республикамызын башы цстцнц алан гара булудларын жювлан етдийи о аьыр, ağrılı, mürəkkəb 

вахтларда, гурултай иштиракчысы олмуш бир чох ядибляр дя дахил, ня гядяр танынмыш, эцвянилян 
зийалылар заманын sınağından çıxa bilməyərək, «халгын мцгяддяратыны мцяййян едян 
просесляря» гошулмаq əvəzinə qaçıb gedəcək, gizlənəcək, «adamları qəti mübarizəyə qaldırmaq, 

özləri fəal həyat mövqeyi tutmaq» əvəzinə, tam ictimai əhəmiyyətsiz fiqurlara çevriləcəkdilər.  

 ...Анжаг щяляlик  1981-жи илдир. Щейдяр Ялийев  ВЫЫ гурултайын трибунасындадыр: 
 «...Азярбайжан ядяби дилинин сафлыьына, кцтлялярин нитг мядяниййятиня даим гайьы 
эюстярилмялидир. Дилимизин ъаргон, диалект ифадяляри иля зибиллянмясиня йол вермяк олмаз. Йазычы 
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дилин, нитг мядяниййятинин ядяби нормасынын ганунверижиси олмалыдыр. Тяяссцф, еля йазычылар вар 
ки, бу тялябляр сявиййясиндя дура билмирляр. Цстялик айры-айры йазычылар тякжя данышыгларында йох, 
щям дя ясярляриндя дил хяталарына йол верирляр. 
 …Бир мясяляйя дя тохунмаг истяйирям. Республика Йазычылар Иттифагынын тяркибиндя 
Жянуби Азярбайжандан олан ядябиййатчылар да мящсулдар ишляйирляр. Йарадыжылыг иттифагынын 
рящбярлийи онлара даим диггят йетирмяли, онларын ясярлярини республикада вя республиканын 
щцдудларындан кянарда эениш тяблиь етмялидир. Цмумиййятля, Жянуби Азярбайжанла ядяби 
ялагяляри мющкямлятмяк, мядяниййятин, мяняви йарадыжылыьын бцтцн сащяляриндя эениш 
ялагяляри инкишаф етдирмяк, биздя топланмыш зянэин бядии-естетик тяжрцбяни гялям йолдашларына 
вермяк барясиндя дцшцнмяк лазымдыр... » 

 Бу, щяля Совет щакимиййятинин qыzьыn чаьларыдыр. Тоталитар реъим юлкянин 
сынырларыны дямир пярдялярля baьlaйараг бцтцн кянарда галан яrazilяri дцшмян елан етмишдир. 
Lakin bеля бир заманда Щейдяр Ялийев Бцтюв Азярбайжан идейасындан, халгымызын дцчар 
олдуьу икийя бюлцнмякlik фажиясиндян данышыр, bюyцk cяsarяtlя зийалылары жянублу 
сойдашларымызла ялагяляри mюhkяmlяtmяyя чаьырыр. Щейдяр Ялийевин йени тяфяккцрля щазырладыьы 
belя идеолоъи база сайясиндя АЙБ-дя вя Azяrb.ЕА-да Жянуби Азярбайжан бюлмяляри ачылды, 
Ирагда Фцзулинин гябринин агибяти барядя мцзакиряляр башлады, диэяр бир ираг йердян 
Щ.Жавидин жяназяси вятяня эятирилди, юlkяdя mцmkцn олдуьу qяdяr asudя яdяbi mцhit 
yaradыldы.  
         

Щейдяр Ялийев даща сонра dedi: 
 «...Йазычылар Иттифагынын ядяби органлары - «Азярбайжан», «Литературны Азербайдъан», 
"Улдуз" ъурналлары, "Ядябиййат вя инжясянят" гязети мцасир Азярбайжан ядябиййатынын 
наилиййятляринин, классик ирсин тяблиьиндя ядяби-бядии тянгидин тясир гцввясинин артырылмасында, 
тяржцмячилик сянятинин йцксялмясиндя бюйцк рол ойнамалыдырлар. Онлар бцтцн йазычыларын 
йарадыжылыьынын ишыгландырылмасы, йарадыжылыг проблемляринин, тянгиди чыхышларын сярбяст мцзакиряси, 
ядяби ясярлярин принсипиал тящлили цчцн ян ялверишли, ейни щцгуглу шяраит йаратмалыдырлар. Ъурналлар 
ядяби просесин инкишафына даща фяал кюмяк етмяли, ядябиййатчылары юз ятрафында сых бирляшдирмяли, юз 
сящифяляриндя ядябиййат тарихинин вя нязяриййясинин актуал мясялялярини галдырмалы, ядябиййатын 
бядии-естетик наилиййятлярини тяблиь етмялидирляр.   

 Азярбайжан ядябиййатынын сабащкы эцнцня гайьы эюстярмяк республика Йазычылар 
Иттифагынын ян мцщцм вязифясидир.  
 Биринжи нювбядя ядябиййата тязя гцввяляр эялмяси, эянж истедадларын ашкара чыхарылмасы 
вя тярбийя едилмяси гайьысына галмаг лазымдыр. Мцасир дюврцн проблемляриня, ян актуал сосиал 
вя бядии проблемлярин щяллиня эянж йазычыларын жанлы мараьыны щяр васитя иля мцдафия етмяк, 
юзляринин йарадыжылыг сяйлярини реал эерчяклийин тялябляриня, жямиййятимизин али мягсядляриня 
уйьунлашдырмагда онлара кюмяк етмяк лазымдыр...»                                                                  

            Ədəbi-mədəni məsələlərə baxış bucağının bu qədər genişliyi, mövzunu əhatə etmək bacarığı 

həqiqətən böyük şəxsiyyətin təfəkkür imkanlarının miqyasını göstərən amillər kimi rəğbət 

doğurmaya bilmir. Бцтцн бунлар санки iyirmi beş il əvvəl - ютян ясрin 80-ci illяrindя və siyasətçi 

tərəfindən dейил, бу эцнцмцзцн анолоъи ədəbi дебатлары контекстиндя filologiya professoru 
tərəfindən дейилмишдир. Бу сюзляр щягигятян севдийи вятянин эяляжяйини дцшцняряк йашайан мцдрик 

бир шяхсиййятин обйектив мювгейидир. Биз bu sözləri чаьдаш ядяби-мядяни просесдя кющняликляря 
гаршы aparдыьымыз йениляшмя хяттиня rəmzi olaraq цмуммилли лидерин  дястяyi кими гябул едирик. 

Чцнки щяля 1981-жи илдя совет йазычыларынын гурултайында дейилмиш cяsarяtli, демократик фикирлярi biz щеч 2004-
жц илин “demokratik” qurultayında da eşitmədik. 2004-cü ilin qurultayında nə bu qədər cəsarət, nə bu qədər 

demokratiya yox idi!   
                  Вя каш Щейдяр Ялийев 25 ил яввял дедийи бу фикирляри сонунжу гурултайын трибунасындан 
да дейя биляйди :                                          
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                  «...Сиз Йазычылар Иттифагынын фяалиййятиндя тяшкилатчылыг ишини даща да эцжляндирмяк, 
республикада ядяби просесин вя бцтцн бядии йарадыжылыьын вязиййяти цчцн онун ролуну вя 
мясулиййятини артырмагдан ютрц щяля чох иш эюрмялисиниз ки, щяр бир йазычы щягигятян фяал щяйат 
мювгейи тутсун, бцтцн йарадыжылыьы вя ямялляри иля охужулара нцмуня олсун.  
 Иттифагын идаря щейяти катиблийинин иш цслубуну вя методларыны тякмилляшдирмяк, йазычыларын 
щяйатына аид мясяляляри вахтында галдырмаг вя щялл етмяк лазымдыр. Йазычылар тяшкилатынын 
фяалиййятиндя коллеэионаллыг, ясл демократик рущ щюкм  сцрмялидир, еля бир шяраит йаранмалыдыр ки, 
щяр кяс юз фикирлярини вя шцбщялярини ифадя едя билсин. Жямиййятимизин сынанмыш силащы олан тянгид вя 
юзцнцтянгиддян даща фяал истифадя едилмялидир. Умидварыг ки, бу принсип сизин гурултайын ишиндя 
дя якс олунажагдыр.» 
 Бяли, 80-ci illərin AYB-si haqqında deyilənlər iki mininci illərin AYB-si üçün də aktual 

olaraq qalır.  

 
 Нящайят, 1997-жи илдя Азярбайжан йазычыларынын X гурултайы.  

Арадан ютən 16 ил ярзиндя нялярин баш вердийи, юлкядя щансы ижтимаи-сийаси щадисялярин 
йашандыьы - щамымыза бялли тарихдир. 1997-жи илдя йазычыларын эурултулу алгышлары алтында мцстягил 
Азярбайжан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев йенидян сящняйя галхды. Он алты ил яввялки 
кими йеня дя уcа кцрсцдян бой верян язямятли дурушу бцтцн намуслу гялям адамларыны sevindirdi. 
Fenomenal şəxsiyyət йорьун, йухусуз эюзлярини мцдрикжясиня зала эяздиряряк sanki hər bir adama 

diqqətlə baxır və məhz onun üçün danışırdı:         

 « Язиз йазычылар!            
 ...Мян чох севинирям вя хошбяхтям ки, илк дяфя Азярбайжан йазычыларынын гурултайында 
27 ил бундан яввял нитг сюйлямишям, о гурултайын иштиракчысы олмушам вя ондан сонракы 
гурултайларда да даим иштирак етмишям, йазычыларымызла, шаирляримизля, мядяниййят хадимляри иля 
бир йердя олмушам, бу эцн дя сизинля бир йердяйям.  

 ...1969-жу илдян тале мяним узяримя бюйцк бир вязифя, бюйцк бир мясулиййят гоймушдур. 
Мян о мясулиййяти дярк едяряк, о вязифяни лайигинъя йериня йeтирмяйя чалышараг, щямишя щесаб 
етмишям, бу эцн дя щесаб едирям ки, ядябиййата, мядяниййятя диггят йeтирмяк, гайьы эюстярмяк 
лазымдыр, ядябиййатдан, мядяниййятдян hяйатын башга сащяляриндя ишин мцвяффягиййятля щяйата 
кечирилмяси цчцн истифадя етмяк лазымдыр. Мян мящз бунлара эюря йазычыларын бцтцн гурултайлары 
иля баьлы олмушам, онларда иштирак етмишям.»  
 Президент АЙБ-нин 1991-жи илдяки IX гурултайына эялишини дя хатырлады: « ...О еля бир дювр 
иди ки, о вахт щям Советляр Иттифагынын рящбярлийиндя, hям дя Aзярбaйжанын рящбярлийиндя мяня гаршы 
чох ядалятсизликляр едирдиляр. Мяним ялeйhимя бющтанлар гурашдырырдылар вя йaйырдылaр. Мян чох 
бюйцк тязйиг вя тягиб алтында идим.»  
 Йери эялмишкян ону да дейяк ки, о сынаг илляриндя бир нечя эянж йазычы иля бирэя Акиф Яли дя 
Щейдяр Ялийевин йанында иди вя гурултайдан габаг няшр олунмуш китабыны («Мящяббят тяраняляри»)  
она баьышламышды, Щейдяр Ялийев китабы алыб бахмыш, вяряглямиш, эянж йазара тяшяккцрцнц 
билдирмишди. Filarmoniyada Anarın sədrliyi ilə keçən həmin  qurultayın iclası davam etdikcə сыралар 
арасында Щейдяр Ялийевин nədən ашаьыда, арха жярэяlərdə отурмасы etirazlar doğururdu. Qорхаг вя 

кaryerist адамларын ону Ряйасят Щейятиня дявят етмямясиндян наразылыг  артырды вя бу заман  
Мяммяд Аслан айаьа галхды...  
 H.Яliyev: «...Буну бурада хатырлатдылар, сиз мяни щюрмятля ряйасят heйятиня дявят етдиниз. 
Бу тяклифи эяряк ки, шаир Мяммяд Аслан вермишди. Анжаг мян тяшяккцр едиб дедим ки, инди дя 
ашаьыда отуруб йуxaрыйа бахмаг истяйирям. О вахт мян салонда отураркян чох дцшцнцрдцм. 
Эяряк ки, мяним саьымда Хялил Рза, солумда Ряфиг Зяка отурмушдулар. Ятрафымда да йазычылар вар 
иди, чох мещрибан сющбят едирдик. »  
 Бяли, бцтцн бунлар хатирялярдя йашайан тарихдир. Щейдяр Ялийев дя Х qурултайда о 
тарихи хатырлайырды.  
 «...Азярбайжанда ядябиййата, мядяниййятя даим бюйцк щюрмят олубдур. Бу 
кечид дюврцндя, щяйатымызын аьыр  дюврцндя дя щюрмят, гайьы вар вя бундан сонра 
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да олажагдыр... Анжаг сон дюврдя, цмумиййятля,  дювлятин йазычылар,  шаирляр  цчцн 
йаратдыьы шяраит артыг о гядяр гануниляшмишди ки, щамы щесаб едир ди  даим бел я 
о ла жаг, бел я дя олмалыдыр .  Анжаг о гур улуш даьылды,  биз о с истемдян имтина 
етдик вя буна да щеч вахт щейфси лянмямялий ик.  Яксиня,  севинмялий ик. 
Севинмялйик ки,  о гурулуш,  Совет Иттифагы даьылды. Севинмялийик она эюря ки, яэяр о 
даьылмасайды, биз дювлят мцстягиллийимизи  ялдя едя билмяздик, бу мцмкцн дейилди. Анжаг бир 
щалда ки, биз онун даьылмасыны истяйирдик вя истяйирдик ки, милли азадлыьа чыхаг, мцстягил дювлят 

олаг, демяк, бунун язаб-язиййятини дя чякмялийик. Башга жцр ола да билмяз... (ancaq işə bax ki, 

bu gün AYB-nin rəhbərliyində təmsil olunanlar SSRİ-nin dağılmasından heyfsiləndiklərini 

nəinki gizlətmir, hətta hər fürsət düşəndə dərin nostalji içində yanıqlı-yanıqlı ondan danışırlar).  

 Мядяниййят, ядябиййат эяряк даим дювлятля бир йердя олсун. Бу бахымдан сизя бир нечя 
фикрими демяк истяйирям. ...Сиз там сярбястсиниз, азадсыныз вя сярбястлик, азадлыг шяраитиндя ня cцр 
истяйирсинизся, о cцр йaзын. Щансы мювзуну эютцрцрсцнцз-эютцрцн, сизин юз ишиниздир.  Дювлят 
бу ишляря  гарышмайаcагдыр. Мян буну сизя там гятиййятля дейирям. Анжаг щесаб едирям, бир 
мясялядя сиз даща да йахындан иштирак етмялисиниз. Бу мясяля дя - Азярбайжанын ярази 
бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы, ишьал едилмиш торпагларымызын азад олунмасы, Азярбайжанын 
гцдрятли ордусунун йарадылмасы, Азярбайжан вятяндашларынын щярби вятянпярвярлик,  

цмумиййятля вятянпярвярлик рущунда тярбийяляндирилмяси. . . Бу чох ваcибдир, чох лазымдыр.»  
    
 Бу mяqamда цмуммилли лидер торпаглары дцшмян тапдаьы алтында галан бир юлкянин 
зийалылары гаршысында вятянпярвярлик рущунун эцcляндирилмяси кими чох жидди мясяля гойурду.  

Щейдяр Ялийев юз чыхышында гурултай цчцн йени, зийалы зцмряси цчцн характерик олан бязи 
ibrяtamiz мягамлара da тохунду (хатырладаг ки, о беля инжя мягамлара илк дяфя iyirmi ил яввял  
цстцюртцлц шякилдя ютяри ейщам вурмушду):  

«...Мян бу эцн ифтихар щисси иля дейя билярям: 1969 -жу илдян - Азярбайжанын 
рящбяри олдуьум замандан индийя гядяр бир шаирин, бир йазычынын ясяри гадаьан 
едилмяйиб, бир шаирин, бир йазычынын ясяринин гаршысы алынмайыбдыр. Щягигятдир, елядирми?  
 Амма кечян шейляри инди ачмаг олар. Эялиб ня гядяр шикайят едирдиляр, еля сизин 
юзцнцзцн ичяриниздян. Бири эялирди дейирди бу, пантцркистдир, бири дейирди бу, паниранистдир, 
бири дейирди ня билим бу, Туркийянин cасусудур, бири дейирди бу, Иранын жасусудур, бири 
дейирди бу, совет щюкумятинин ялейщинядир, бири дейирди бунун бабасы да совет щюкумятинин 
ялейщиня олуб, юзц дя совет щюкумятинин ялейщиня эедир. Ня гядяр эялирдиляр, дейирдиляр вя 
ня гядяр чалышырдылар ки, бу ясярлярин гаршысыны алсынлар. Ики нюгтейи-нязярдян ясярлярин 
гаршысыны алмаг истяйирдиляр: биринжиси, эуйa миллятчилик вя вятянпярвярлик щисси иля долу олан 
ясярлярин, икинжиси дя о вахтлар бизим щяйатымызда олан мянфи щаллары тянгид едян ясярлярин 
гаршысыны алмаг истяйирдиляр. Амма сиз дя билирсиниз ки, 1969-жу илдя мян Азярбайжана 
рящбяр сечилян эцндян Азярбайжанын щяйатында олан ейбяжярликляри, мянфи жящятляри 
даим тянгид етмишям вя онларла мцбаризя апармышам.  
 ...Мян бу эцн демялийям ки, Aзярбайжанда диссидент олмайыбдыр. Амма сизин чохларыныз 
диссидент олмусунуз. Сизин диссидент олмаьынызы мцсбят мянада дeйирям. Jaxшы ки, диссидент 
олмусунуз. Яэяр диссидент oлмaсaйдыныз, Азярбайжан халгында бу милли рущу, ящвал-рущиййяни 
галдыра билмяздиниз. Яэяр Бяхтийар Ващабзадя диссидент олмасйды, Aзярбайжан халгынын, 
эянжлярин шцуруна тясир едя билмязди. Яэяр Хялил Рза диссидент олмасайды, онун ясярляринин тясири 
эцжлц олмазды. Бу эцн бунлары мцсбят гиймятляндиририк. Яэяр о вахтлар онлар тягиб 
олунмайыбса, башга йeрлярдя олдуьу кими, онлары диссидент адлaндырмaйыблaрсa, онлары нядянся 
мящрум eтмяйиблярся, демяк, бу да бизим наилиййятимиздир, бу да бизим о вахтлар, чятин дюврдя 
апардыьымыз дцзэцн сийасятин нятижясидир.» 
 Бяли, миндя бирини ешитдийимиз беля ilginc щягигятляр kommunist реъими дахилиндя Щейдяр  
Ялийевин халгын мянафейиня, милли мядяниййятя вя республиканын эяляжəйиня севэи иля, сядагятля, 

мящяббятля, башлыжасы ися нежя бюйцк мящарятля хидмят етдийини эюстярир. Бцтцн кечмиш Совет 
республикаларында сон иллярядяк диссидент дамьасы алтында йарадыжы зийалыларын тягиб едилмяси, 
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ясярляринин йасагланмасы, мятбуатда зящярли «откликлярля» ижтимаиййятин эюзцндян салынмасы, 
щяйатдан бездирилмяси, йурддышы едилмяси фактлары мялумдур. Беля бир дюврдя Азярбайжанда о 
жцр кобуд антидемократик просеслярин rяvac tapmamasы, 30-жу илляря хас vəhşi репрессив 
методларын тякрарланмамасы, ялбяття, илк нювбядя мцвафиг дювлят органларынын 
рящбярляриндян асылы иди: ДТК-дан, МК-дан... Республикамызда ися бу мцщцм гурумлара 60-
жы иллярдян сонра рящбярлик едян - миллятини, халгыны, онун мядяниййятини сямими гялбдян севян 
вя бу севэи наминя зийалылары - алимляри, йазычы-шаирляри, инжясянят хадимлярини горуйан, 
«онларын нядянся мящрум олмаларына» (tяbii ki azadlыqlarы nязярдя тутулур!)  йол вермяйян вя 
юзц дя буну мангурт kadrlarla долу кечмиш Совет Бакысы кими «интернасионал» бир мяканда 
щяйата кечирян гцдрятли шяхсиййят - Щейдяр Ялийев иди! Истедадлы адамы диссидент елан едиб 
дама басмаьын, жямиййятдян тяжрид етмяйин, йа юлкядян говмаьын, АЙБ тяркибиндян 
чыхармаьын  ону мцдафия едиб горумагдан даща асан, бир су ичими гядяр олдуьу zamanda бу 

горуманы щяйата кечирмяк цчцн ян мцхтялиф «ямялиййат тядбирляриня», инзибати системин инcя 
цсулларына, бялкя дя аьлаэялмяз васитяляря ял атмаг лазым эялиб. Зийа Бцнйадову горумаг 
цчцн, Хялил Рзаны горумаг цчцн, Якрям Яйлислини горумаг цчцн... Бялкя дя анында heч 
yaxыn яtrafы da рящбяри баша дцшmяyib, nяyяsя тяяжжцбляниб. Анжаг нятижя етибариля чох 
сонралар щамыйа мялум олду ки, о ня гядяр жясарятли, узагэюрян , мцдрик bir шяхсиййят iдi вя 

дюврцн amansыz реаллыгларыны нязяря алmагla милли мянафе наминя ня гядяр дцзэцн, инжя 
сийасят йцрцтмцшдц... Юзцнцн севимли ифадяси иля десяк, йягин ки, ити цлэцж цзяриндя аддым-
аддым ирялилямяк лазым эялиб. Амма o geri чякиlмяйиб, даим жясарятля иряли эедиб. Хalqыn 
gяlяcяyini dцшцnяrяk, vяtяn цчцn, дювлят цчцн чalышaraq эедиб…   
 

Щейиф ки, биз бундан сонра ня гядяр гурултайлар эюрсяк дя, xalqыn, vяtяnin,  ziyalыlarыn 
мянафейи naminя апарылмыш o bюyцk iшlяr haqqыnda вя ейни заманда сатгынлар, даносбазлар, 
хаинляр щаггында беля илэинж сиррляри даща щеч вахт ешидя билмяйяжяйик. Чцнки о sirrlяр Heydər 

Əliyevdə idi... Вя Щейдяр Ялийев о сирляри юзц иля апарды... эетди...  
Амма о сатгынлар, доносбазлар, хаинляр, онларын тюрямяляри, давамчылары, ардыжыллары 

щяля дя галмагда, йеня дя намуслу адамлары сатмагда, донос вермякдя, хаинлик, пахыллыг 
етмякдядирляр...        
 Щ.Ялийев: «...Дцздцр, мян ня шер йaзanaм, ня роман йазанам, ня heкaйя йaзaнам. 
Мян юмрцм бoйу сийасятля мяшьул олмушам. Анжаг 1969-жу илдян башлайараг 1987-жи илдя 
истефайа эетдийим заманадяк коммунист партийасында ян бюйцк  диссидентлярдян бири мян олмушам. 
Щеч дя тясадцфи дейил ки, коммунист партийасына о гядяр хидмят едян бир адам (йяни мян, 
щягигятян коммунист партийасына хидмят етмишям) 1990-жы илин йанвар щадисяляриндян сонра 
коммунист партийасыны тярк етмишям. Азярбайжанда буну етмяйя ади адамларын жясаряти 
чатмады. Амма мян бюйцк чятинликляр ичярисиндя вя бюйцк тящлцкя алтында коммунист 
партийасыны тярк етдим. Мян ади тярк етмядим, мяним бу барядя бяйанатым гязетлярдя дярc 
олунуб, охумусунуз. » 
 
             (Yenə zəruri əlavə: ...Ancaq bu gün AYB katibi hələ də kommunist olaraq qalır. Sədrin isə 

1990-cı ildə partbiletini atıb, sonra geri götürməsi hamıya məlumdur. Həmin il AKP MK-da keçirilən 

toplantıda Anarın ―Bir zamanlar kommunist partiyasını tənqid etmək cəsarət sayılırdısa, indi 

kommunist partiyasını müdafiə etmək cəsarətdir‖ - tipli çıxışı da yaddaşlardadır.)  

 
Щейдяр Ялийев: «Мян иттищам вердим, билдирдим ки, няйя эюря коммунист партийасыны тярк 

едирям. Цмумиййятля, мян ня етмишямся, щамысыны шцурлу етмишям. Щеч бир шeйи шцурсуз 
етмямишям. Бцтцн кечмишимя, hяйатыма эюря, бцтцн эюрдцйцм ишляря эюря дя heйфсилянмирям. 
Щесаб едирям ки, щамысыны халгын наминя, миллятин наминя вя доьма Азярбайжанын наминя 
етмишям... Билирсиниз, Ермянистан тяряфиндян торпагларымызын 20 фаизинин ишьал  едилмясиня дюзя 
билмирям. Дюзя билмирям ки, Азярбайжан ясэяри ермяни ясэяриндян эцжсцз олубдур, эери чякилибдир. 
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Бу, даим мяня язаб верир. Ня цчцн, няйя эюря? Бизим халгымыз ермянилярдян зяифми халгдыр. Вя 
йахуд республикамыз Ермянистан Республикасындан кичикдирми?   

 Доьрудур, бунун башга сябябляри вар. Мян буну дяфялярля демишям. Москва 
Ермянистана щямишя кюмяк едибдир, тяяссцфляр олсун ки, бу эцн дя кюмяк едир. Буна 
бaxмaйaрaг, бизим халгымыз гадирдир ки, бир гарыш торпаьымызы да Ермянистана вермясин. Биз буна 
гадирик. Олан олуб, кечян кечиб. Амма инди эяряк биз ордумузу мющкямляндиряк… Бир 
мцстягил дювлят кими Азярбайжанын эяряк эцжлц ордусу олсун. Она эюря ки, яэяр кимся йенидян 
Азярбайжан торпаьына щцжум етмяк истяся, онун гаршысыны ала биляк, биз кечмиш вязиййятя 
дцшмяйяк. Онун цчцн дя биз эянжляримизи даща да чох вятянпярвярлик щиссиййатлары иля 
тярбийяляндирмялийик. Сиз эяряк ордумузла йахын ялагядя оласыныз...  

...Шаирин шящид олмасы лазым дейил.  Амма шаирин даим ордунун ичярисиндя олмасы, ясэярлярля 
эюрцшцб сющбят апармасы, онлара вятянин ня демяк олдуьуну, торпаьын ня демяк олдуьуну, 
мцстягиллийин ня демяк олдуьуну анлатмасы чох ваъибдир.  Бир вар ки, буну ясэяря командир 
десин... бир дя вар ки, щюрмятли шаир, йазычы эедиб юз бядии фикри, сюзц иля ону анлатсын ки, сян мцстягил 
Азярбайжанын кешийиндясян.  

 Эянжляримизин дцзэцн тярбийя олунмасы вя Азярбайжана, мцстягиллийимизя сядагят, щесаб 
едирям ки, сизин йарадыжылыьынызын ясас мювзусу олмалыдыр. Бу мювзу щеч вахт кющнялмир. Бу еля бир 
мювзудур ки, щеч вахт тцкянмир... Мян бир даща дейирям: ХХ ясрин сонунда Азярбайжан халгынын 
дювлят мцстягиллийини ялдя етмяси тарихи наилиййятдир, явязсиз бир тющфядир. Бизим боржумуз буну 
мющкямляндирмяк, йенилмяз етмяк, ябяди, дяйишмяз етмякдир. Биз мцстягиллийимизи йенидян ялдян 
веря билмярик...» 
 Бу, Щейдяр Ялийевин иштирак етдийи yaзычыларын сон гурултайыnдакы сон сюзляри иди.    
            Bəli, Həyata və Ədəbiyyata belə ali nəzər – yalnız xalqın Böyük Oğluna məxsus ola bilərdi!  

 

               *** 

   

 ...XXI əsrin 4-cü ilində AYB-nin növbəti XI qurultayı keçirildi.  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Musiqili Komediya Teatrında düzənlənən bu son qurultayında hər şey öz 

əvvəlki yerində idi: sədarət, rəyasət, katiblik, nümayəndəlik, məruzələr, çıxışlar, qonaqlar, mandatlar, alqışlar... Təkcə 

həyata və Ədəbiyyata  ali nəzər yox idi.  

Çünki  bu qurultayda... Heydər Əliyev yox  idi!  

 

*** 

 

             Anarın arxivindən:      
Yazıçı-publisist Aqil Abbas (―Ekspress”, 22 fevral 2004): ―Çox təəssüf ki, 

Azərbaycandakı yazıçıların 99 faizi ―Ədəbiyyat qəzeti‖ni oxumur... Mən bir az ―AYO‖-çulara 

kömək etmişəm... ―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə məni dəfələrlə tənqid etdilər. Məni Azərbaycana 

ermənidən böyük zərbə vuran bir şəxs adlandırdılar. Həmid Herisçinin əsərlərini çap etdiyimə 

görə qınayırlar...‖   

Tənqidçi Elnur Astanbəyli (―Ədalət‖, 13 mart 2004): ―...Fikrət Qoca müsahibəsində deyir 

ki, ―onlar həyasız və tərbiyəsiz uşaqlardı‖. Fikrət müəllim, sizin oğlunuz prezident təqaüdü alıb. 

Həmçinin sizin kürəkəniniz də. Sizin qızınız yazar olmaya-olmaya YB-da işləyir. Özünüz YB-nın 

katibisiniz, prezident təqaüdü alırsınız və ―Qobustan‖ jurnalına da rəhbərlik edirsiniz. Bütün 

bunlar bir ailənin imtiyazıdır. Və ―həyasız‖ da biz oluruq. Bu, absurddu...‖   

 Şair Şərif Ağayar: ―...Sonra tribunadan istedadsız, yaltaq adamlar gəncliyin adından 

danışmağa başladılar... Çox qəribə məntiqdir ki, Yazıçılar Birliyinin sədri postuna ―Anarın yeri‖ 

deyirlər... Mənim Yazıçılar Birliyinə münasibətim sırf yaradıcı müstəvidə məni qane etməyən 

fəaliyyətdir. Yaşlılar Sovet dövründə yaşayıblar. Biz onsuz da heç nəyə öyrəşməmişik. Nə bol 

qonorara, nə maşına, nə evə. Belə şeyləri biz bilmirik, bunlar nə olan şeylərdir. Bunlar bizə yaddır. 
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Yazıçılar Birliyində gənc nəslin narazılığını maddi məsələlərlə bağlamaq düz deyil... Bütün sistem 

və ədəbiyyatın təbii inkişaf axarı pozulub. Bunu konsrvləşdirib bir nöqtədə saxlayıblar və bu çox 

faciəli bir şeydir. Bunun arxasında dayanan ―60-cılardan sonra böyük ədəbiyyat yoxdur‖ 

iddiasıdır. Yazıçılar Birliyində istedadsızların təbliğ olunması, mükafatların, diplomların adətən 

istedadsız adamlara verilməsi, yaltaq adamların həmişə qabağa çəkilməsi, tribunaya buraxılması 

həmin siyasətə qulluq edir... Biz Avropaya inteqrasiya olunuruqsa, ədəbiyyat və dövlət 

münasibətləri tamamilə başqa cür qurulmalıdır... Axı ola bilməz ki, yüzlərlə adam həmişə eyni cür 

düşünsün... Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti bu dəqiqə əruz vəznindədir, dəvə ləngərindədir, amma 

biz internet zamanındayıq...‖  

Jurnalist Seymur Baycan (―Etimad‖, 24 yanvar 2004): ―Anarın atası və özü haqqında kim 

xoş sözlər yazırsa, ədəbi mükafatlar da onlara verilir... Anar YB-də monopoliya deyil, mafiya 

yaradıb. O bu dəqiqə Azərbycanda ən böyük mafiyanın rəhbəridir. Bu adam çox kinlidir... O 

sağlam bir yazını pis qəbul edir və öz üsullarından istifadə etməyə başlayır. Biri yaxşı işləyirsə, 

onu oradan laxladır, işdən çıxartdırır, çörəksiz qoyur... Bu gün bütün potensial gəncliyin hamısını 

Anar dövlətə qarşı çevirib. Onun atası hansı üsullarla yaşayıb mübarizə aparıbsa, o da həmin 

üsulları tətbiq edir. Rəsul Rza həyat yoldaşı Nigar Rəfibəylidən donos yazmışdı. Anar da Rəsul 

Rzanın siyasətini təkrarlayır... Necə lazımdırsa vaxtilə imperiyaya xidmət ediblər. Adlarını da 

qoyublar dissident. Amma imperiya dağılanda onların heç bir çap olunmamış əsəri ortaya 

çıxmadı... İndi də bunlar başqa cür siyasət yürüdürlər. Qəsdən o gəncləri tərifləyirlər ki, onlar çox 

istedadsızdır. Anar bununla demək istəyir ki, baxın, Azərbaycan xalqı hələ bizdən yaxşı yazıçı 

yetişdirə bilməyib... Axı onların ən böyük arzusu qəhrəman kimi ölmək idi... Mən ―525-ci 

qəzet‖dən uzaqlaşdırıldım. Bu yaxınlarda ―Space‖ kanalında yarım saat çıxış etdim. O kanala 

qarşı da Anar narazılıq etdi. Kişi kişiylə kişi kimi mübarizə aparar. İnsanın çörəyi ilə oynamaq ən 

iyrənc bir üsuldur ki, onlar buna da gedirlər... Onların ətrafında elə adamlar var ki, hətta adamı 

döyməklə də hədələyir.‖  

Tənqidçi Elnur Astanbəyli (―Şərq‖, 23 mart 2004): ―...Anarı heç kim təhqir etməyib, 

əksinə, təhqiri onlar bizim ünvanımıza işlədirlər, ―abırsız‖, ―həyasız‖, ―qudurmuş‖ sözlərinədək...  

Azərbaycanda ―KQB‖dən sonra ikinci sirli, örtülü, gizli cəmiyyət olan yer, mənim fikrimcə, YB-

dir... Yaxşı, deyək ki bunlar gənclərdir. Bəs Nəbi Xəzri niyə istefa ərizəsi yazıb qoyub? Ələviyyə 

Babayeva niyə küsür? Sabir Əhmədli niyə küsür? Vaqif Bayatlı Odər niyə küsür? Kamil Vəli 

Nərimanoğlu niyə küsür? Bu qədər adam niyə YB-dən incik düşür, YB-dən kənar gəzirlər...‖  

             

      *** 

 2003-də AYB sədri ―Ağ qoç, qara qoç‖ adlı bir nağıl yazdı. 

Onu AYB-nin ədəbi orqanlarında deyil, təzə AYB katibinin şəxsi qəzetində çap etdirdi.  

Sonra həmin ―525-ci qəzet‖ üzgörənliklə ―İlin bədii əsəri‖ adlı bir mükafat təsis edib o 

mükafatı özünün çap etdiyi ―Ağ qoç, qara qoç‖ nağılına görə AYB-nin sədrinə verdi.  

Bu münasibətlə AYB-də bir mərasim düzəldib, AYB katibinin qəzetində çap olunaraq 

AYB sədrinin əsərinə verilən mükafatı o mərasimdə təntənəli surətdə sədrə təqdim etdilər.  

Əsəri axıracan oxumağa mvəffəq olmuş şairə Əminə və şairə Gülxani adlı xanımlar 

mərasimdə çıxış edib  ―Ağ qoç, qara qoç‖ fantaziyasının real məziyyətlərindən danışdılar... (bax: 

―525-ci qəzet‖, 1 iyul 2004)  

Bütün bu primitivliklərə razı olan AYB sədri isə eynən ―Malaya zemlya‖ fantaziyasının 

müəllifi Leonid İliç Brejnev kimi özünün ―fövqəladə uğurundan‖ məmnun halda xoşhallandı.  

İlahi! Bu sən quran dünyadırmı?!     

  

                                                                  *** 
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Akif ƏLİ. Бюйцк бяла 
     «...áó ýöí  Àçÿрáàéæàí ûí  ÿí  áþéöê, ÿí  àüûр ï рî áëåì ëÿрèí äÿí  áèрè ãà÷ãûí ëàрëà áàüëû 

ï рî áëåì äèр. Éÿí è "Éóõàрû Ãàрàáàü" ï рî áëåì èí äÿí  ñî í рà ì öñòÿãèë рåñï óáëèêàì ûçûí  ùÿëë 
åòì ÿëè î ëàæàüû í þâáÿòè áþéöê áÿëàäûр. ßñëèí äÿ ãà÷ãûí ëûã äàëüàñû åëÿ Ãàрàáàü ì öí àãèøÿñèí äÿí  

äî üäóüó ö÷öí  áó èêè ì ÿñÿëÿ áèр-áèрè èëÿ  ñûõ áàüëûäûр. "Åрì ÿí èñòàí "äàêû  ñî éäàøëàрыì ûç  
ì ÿùç Гàрàáàüûí  ì öäàôèÿñèí ÿ ãàëõäûãëàрû ö÷öí  åрì ÿí è ãóëäóрëàрû î í ëàрû  

éóрä-éóâàëàрûí äàí  äèäÿрýèí  ñàëì ûøëàр...  
Ñî í рà Þçáÿêèñòàí äàí  äèäÿрýèí  ñàëûí àí  Àõûñêà òöрêëÿрèí èí , Éóõàрû Ãàрàáàüäàí , ñÿрùÿä 

áþëýÿëÿрèí äÿí  ÷ûõàí ëàрûí  äà òàëåéèí ÿ àüûр ãà÷ãûí ëûã ì ÿùрóì èééÿòëÿрè éàçûëäû. Áåëÿæÿ äþрä èëäèр 
êè, рåñï óáëèêàì ûçäà éàрûì  ì èëéî í àäÿê èí ñàí  î æàã èñòèñèí ÿ, äî üì à åâ-åøèê ùÿí èрèí ÿ, áàü-

áàüàò áÿрÿêÿòèí ÿ, ÷þë-÷ÿì ÿí  ýþçÿëëèéèí ÿ ùÿñрÿò-ùÿñрÿò þì öр ñöрì ÿêäÿ,  
õî ø ýöí ëÿр öì èäè èëÿ ýöçÿрàí  êå÷èрì ÿêäÿäèр. 

 (декабр  1992) 

  

                                                                                  *** 

  

 2004-də ədəbi yaradıcılığını davam etdirən Akif Əlinin iki kitabı çapdan çıxdı:   

―Ədəbiyyat haqqında düşüncələr‖ və ―Böyük ömrün anları‖. Bundan başqa o, mətbuatda bir neçə 

məqalə dərc etdirdi, müsahibələri çıxdı. Ancaq... ədəbi prosesin mərkəzində olan və son illər 

kifayət qədər məhsuldar işləyən Akif Əli bu məhsuldarlığının müqabilində AYB tərəfindən ―çox 

ciddi cəzaya‖ məhkum edildi.     

 Yazıçı-publisist, filologiya elmləri namizədi Akif Əli: “Bu da bir ömürdü 

yaşayırıq...!” (―Ədalət‖ qəzeti, 24-25 fevral 2005):  
  

 Əbülfət Mədətoğlu: - Akif müəllim, bu gün sizi yaşıdlarımıza və bizdən böyüklərə o 

qədər də təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Amma zaman baxımından yeni nəsil də var. Bax, elə bu 

yeni zamanın yeni adamlarına tərcümeyi-halınızın sizə doğma olan anlarından bir neçə kəlmə 

deməyinizi istərdim. 

            Akif Əli: - Açığı bu o qədər də vacib olmasa da, amma tək mənim üçün yox, hər kəs üçün 

tərcümeyi-halı çox doğmadır. Mənim yaddaşımda doğulduğum Şuşa şəhəri, atamın işi ilə əlaqədar 

olduğum Zaqatala, Zəngilan, Lənkəran və digər rayonlar, birinci sinifə getdiyim Zaqatala şəhər 

orta məktəbi, ilk müəlliməm, bir sözlə, bütün ömür yolum yaddaşımda möhkəm saxlanıb. Bu 

yolda sevincli anlar da olub, kədərli məqamlar da. İstər yaradıcılıqla bağlı, istər şəxsi həyatla 

bağlı. Atamın qəflətən rəhmətə getməsi isə ömrümdə çox dərin izlər qoyub. Məhz bundan sonra 

çalışmışam ki, ona layiq olum. Elə bu minvalla da nə qədər ömrüm var yaşayacağam. 

-Sizin də, mənim də və bütövlükdə yaşlılarımızın da bəxtinə keçid dövrü düşdü. Bu 

mənada arzularımızla həyatımızın arasında, istəklərimizlə imkanlarımızın, reallığın arasında 

xeyli təzadlar yarandı, fərqlər ortaya çıxdı, mənəvi sarsıntılar özünü göstərdi. Bir böyük Vətən 

anlayışından, doğma Vətən sevgisinə qayıtdıq. Yəni hər gün imtahanlar və sınaqlar... Bax, 

bunları siz necə yaşadınız?    

 -Biz tez-tez sovet dövrünün nostalgiyası ilə üz-üzə gəlirik. Bu cür düşünən, yaşayan 

insanlar aramızda az deyil. Bu da müxtəlif kateqoriyalı adamlarda müxtəlif səbəblərdən irəli gəlir. 

Yəni bu həm məişətlə, həyatla bağlı ola bilər və yaxud da yaracılıqda əgər nostalji varsa, bunlar 

hamısı başadüşüləndir. Konkret mənə gəldikdə isə, istər bir şəxs olaraq məişətimdə hər hansı bir 

çətinlik, çatışmazlıq olsa da, yaradıcı adam kimi mənim üçün imperiyadan xilas olmaq çox böyük 

önəm daşıyır. Bütöv bir tarixi konteksdə götürəndə Azərbaycanın 90-cı illərdə imperiyadan 

qurtulub müstəqil dövlət kimi dünyada tanınması son dərəcə böyük tarixi bir hadisədir. Çünki 

Azərbaycanın dövləti və dövlətçiliyi eradan əvvəl də olub, sonrakı əsrlərdə də. Ancaq bu gün 

məişətdə müəyyən problemlər var ki, bunlar Azərbaycanın müstəqilliyinin günahı deyil. Bu, 

dövlətdə həmin vəzifələrin məsuliyyətini daşıyan adamların günahıdır. Özümüzün günahımızdır.  

 -Sovet dönəmində sandıq ədəbiyyatlarından söhbət gedirdi, hansısa müxtəlif əsərləri 

böyük çətinliklərlə oxucuya çatdırmaqdan söhbət gedirdi. Ancaq bu gün söz azadlığıdır. Amma 
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nədənsə bu gün həmin o dövrdə yazılan əsərlərdən irəli gedən yeni heç nə yoxdur. Bu nə ilə 

bağlıdır?    

 -Sadəcə olaraq indi ictimai-siyasi məqamla bağlı ədəbiyyatın yönü dəyişib. Tutaq ki, sovet 

imperiyası dövründə hər şey bir ideologiya ilə cilalanırdısa, adamları azadlıq, müstəqillik hissləri 

ilə kökləyən, onlara bunu aşılayan müəyyən əsərlər də yaranırdı. Lap elə "Gülüstan" poeması 

kimi. Və bəzən də həmin o azadlıq, müstəqillik duyğularını bir cümlənin, bir fikrin içərisində 

oxucuya çatdırmaq üçün söz adamları böyük yaradıcılıq ustalığı göstərməli olurdular. Ancaq indi 

həmin o müstəqillik, azadlıq bizimlə birlikdə olduğundan daha onun sovet dönəmində edilən 

təbliği və onun uğrunda mübarizəyə çağırış motivləri bir qədər arxa plana keçib. Ona görə də indi 

ədəbiyyat öz mövzusunu tapmalıdır. Bax, məsələ bundan ibarətdir. Situasiya dəyişdiyindən, 

görünür, ədəbiyyat da öz predmetinimi, istiqamətinimi dəyişməlidir.   

 -Akif müəllim, məncə ədəbiyyat ilk öncə qələmdən kağıza qədər yol keçir və sonra 

oxucuya üz tutur. Və deməli, olsa-olsa arada iki bölgü ola bilər, qələmdən kağıza, kağızdan 

oxucuya. Kağız deyəndə mən artıq nəşr olunmuş nümunələri nəzərdə tuturam. Əgər belədirsə, 

onda ədəbiyyatda digər bölgülər- nəsil bölgüsü, zaman bölgüsü nəyə lazımdır, bu, bizi hara 

aparır? 

 -Siz çox mürəkkəb və mühüm bir məqama gəlib çıxdınız. Bəli, ədəbi prosesdə gedən 

çəkişmələr həqiqətən də zaman bölgüsünün, nəsil bölgüsünün arasında gedir. Bu çəkişmələri 

analiz edəndə belə bir mənzərə yaranır ki, burada ədəbiyyat uğrunda yox, nüfuz uğrunda mübarizə 

gedir. Mübarizənin predmeti ədəbiyyat deyil. İndiki çağdaş ədəbi mübarizənin predmeti ya olan 

nüfuzu qoruyub saxlamaq, ya da yeni, daha yüksək nüfuza qalxmaqdır. Belə bir mübarizə gedir. 

Bir az da açıqlasam, bir qrup adam hesab edir ki, onlar müasir ədbiyyatın zirvəsini fəth edən 

nəsildir, artıq o zirvəyə və yaxud ondan da yuxarı qalxan heç kim yoxdur. Başqa bir nəsil hesab 

edir ki, yeni, daha güclü qüvvələr var və ədəbiyyat əvvəlki zirvələrdən də yuxarı qalxa bilər, 

sadəcə ona imkan verilmir. Təxminən fikrimi sizə çatdıra bildim də... 

 -Yaxşı, onda bəs niyə belədir? 

 -Xruşşovun dövründə yazıb-yaradan ədəbiyyatçıların bəxti onda gətirdi ki, sovet dövlətinin 

ideologiyasında yeniləşmə meylləri görünməyə başladı. Və buna görə də bütün təbliğat vasitələri 

dövlət daxilində gedən ideoloji yeniləşməni, həmin dövrdə ortaya çıxan ədəbi nümunələri də 

oxuculara yüksək səviyyədə çatdırırdılar. Etiraf edək ki, həmin dövrdə çox istedadlı təbliğatçılar, 

ilk növbədə isə qəzet, radio, televiziya jurnalistləri olubdur. Və yaranan ədəbi əsərləri dövlətin 

tələb etdiyi səviyyədə ictimaiyyətə təqdim edə biliblər. Amma bu o demək deyil ki, hansısa bir 

yararsız əsəri dövlət təbliğ edirdi. Xeyr. Sadəcə bu ədəbiyyat özündən əvvəlki, 30-cu, 40-cı illər 

ədəbiyyatından xeyli fərqlənirdi. Amma həyat bir yerdə dayanmır. İnkarı inkar qanunu tələb edir 

ki, inkişaf olsun, tərəqqi olsun, ədəbiyyat yeni mərhələyə qalxsın. Bax, bunun fonunda yeni 

ədəbiyyat, ancaq bunun qarşısı alınanda isə, problem yaranır. 

 -Akif müəllim, bəs qarşısı niyə alınır ki?   

 -Bax, elə əvvəldə dediyim kimi, tutulmuş mövqeləri əldən verməmək üçün, nüfuz dairəsini 

qoruyub saxlamaq üçün. Bir nəsil özündən sonra gələni nə yaxın buraxır, nə də qəbul edir. Bəzən 

bunu da görməməzlik və yaxud da onlar haqqında pis rəy yaratmaqla cəmiyyətə təqdim edir. 

Ancaq alternativ qüvvə qəbul olunmalıdır. Bu da nəsillərin toqquşması kimi yox, ədəbiyyatın 

toqquşması kimi baş versəydi, daha uğurlu olardı. Tutaq ki, 60-cılarla 80-cilərin, eləcə də 2000-

cilərin, AYO-çuların və digərlərinin əsərləri ortaya qoyulub qarşılıqlı müakirə edilsə, bu, 

ədəbiyyatın xeyrinə olar. Təəssüf ki, bizdə bu gün belə deyil. Nəsillər mübarizə aparır. Sənət 

söhbəti əvəzinə, sənətin mahiyyəti yox, sənətətrafı çəkişmələr aparılır.  

 -İcazə verin, sizin fikirlərinizin müəyyən bir məqamı ilə razı olmadığımı deyim. Bir 

kobud atalar sözü var: "Ot kökü üstə bitər". Ona görə kobud deyirəm ki, müzakirə etdiyimiz 

mövzu ilə uyğun gəlmir, ancaq belə götürəndə Füzulini, Nizamini, Nəsimini, Səməd Vurğunu, 

Rəsul Rzanı və digərlərini danmaqla, qəbul etməməklə yalnız xarici ədəbi nümunələr üzərində 



 102 

yeni Azərbaycan ədəbiyyatı yaratmaq məncə, inandırıcı bir şey deyil. Axı, keçmişimizi inkar 

etməklə biz hara gedirik?   

 -Yaxşı, gəlin mübahisə edək. Yəni Füzulini inkar etməyə faciə kimi baxmayaq. Kimsə 

Rəsul Rzanı, Səməd Vurğunu bəyənmirsə, bu qəbahət deyil. Buna normal baxmaq lazımdır. 

Füzulini bəyənməmək olar, bu, normal haldır. Belə bir fikir var ki, Füzulini Mirzə Fətəli Axundov 

da qəbul etməyib. Onda Axundovun bütün əsərlərini yandırmalıyıq? Bu gün də Füzulini qəbul 

etməyən adamı məhv etmək olmaz axı. Fikir plüralizmi var, hər kəs fikrində sərbəstdi, sadəcə 

olaraq hər kəs bir-birinin mövqeyinə hörmətlə yanaşmalıdır. Elmi şəkildə mübahisələr 

aparılmalıdır... 

 -Üzr istəyirəm Akif müəllim, nəyəsə söykənib, istinad edib bəyənməmək, qəbul etməmək 

mümkündür. Araşdırıb göstərəsən ki, bəli, Füzuli, Rəsul Rza, Səməd Vurğun və digərləri filan 

əsərində, filan fikrində yanlışdır. Əgər belə bir söykənəcək yer yoxdursa və keçmişi oxumamış, 

öyrənməmiş inkar etməyin özü də axı anormallıqdır. Eləcə də özüm də ortaya yeni heç nə qoya 

bilməmişəmsə, bu nə dərəcədə başadüşələndir? 

 - Gəl yenə mübahisə edək. Təkcə şairdən, yazıçıdan, publisistdən ibarət deyil ədəbiyyat. 

Ədəbiyyat həm də tənqidçilərdən, ədəbiyyatşünaslardan, əxlaq və mədəniyyət dəyərlərini təbliğ 

edən adamlardan, kulturoloqlardan və digərlərindən ibarətdir. Ola bilər ki, bir ədəbiyyatşünas, bir 

ədəbi tənqidçi özü heç bir bədii əsər yazmır, amma araşdırmaları əsasında dəyərli bir fikir deyir, 

onu faktlarla, öz araşdırmaları əsasında sübut edir. Belə olduğu halda ondan tələb etsək ki, sən 

niyə şer  yazmırsan, bu doğru olmaz axı. Çünki o ədəbiyyatşünasdır, nəzəriyyəçidir, o yazıçı deyil. 

Sadəcə olaraq sənin dediyin bir məqamla razıyam ki, bəli, hər kəs öz fikrini əsaslandırmalıdır. 

Fikir konkret bir fakta söykənməlidir. O ki qaldı kiminsə Füzuliyə etiraz etməyinə, burada da o 

etirazının səbəbini əsaslandırmalıdır. Həm səni, məni inandırmaq üçün, həm də özünün Füzuliyə 

niyə etiraz etdiyini göstərmək üçün. Burda şərt heç də o deyil ki, o, Füzulidən güclü yazır, yoxsa 

zəif. Sadəcə yenə deyirəm, o etirazının motivini ortaya qoymalıdır. Məsələn, mənim zənnimcə 

Füzulini müəyyən məqamlarda bəyənməmək olar. Onun yaradıcılığında zaman baxımını götürək. 

Axı indi oxucuda o qədər böyük səbr yoxdur ki, Füzulinin poemalarını oxusun və yaxud onun 

təsvirinə vaxt ayırsın. Çünki inkişaf buna imkan vermir. İndi konkretlik, yığcamlıq oxucunu daha 

çox cəlb edir. Mənim dediyim bax bu məqam başqasını qane etməyə bilər, o da haqlıdır, mən də. 

Bütövlükdə kimin haqlı olduğunu isə sırf ədəbiyyatşünaslar, füzulişünaslar, nəzəriyyəçilər ortaya 

qoymalıdır. Və mən burada heç bir problem görmürəm və əvvəlki fikrimdə qalıram ki, kimisə 

Füzulini bəyənmədiyinə görə ittiham etmək absurddu. 

 - Gəlin yenə sizinlə razılaşmadığım bir məqama diqqət yetirək. Axı Füzuli bizdən neçə 

əsr əvvəl yaşayıb yaradıb və onun qələminin bəhrəsi olan o böyük Sözlər bu əsrləri keçib gəlib. 

Bu öz yerində, amma bizim XX əsrdə Sovet ədəbiyyatını yaradanlar da kimlərinsə qınaq yerinə 

çevrilib. Onda belə çıxır ki, biz 70 illik ədəbiyyatın üstündən xətt çəkək? 

 - Çox maraqlı, yenə deyirəm, mürəkkəb notlara toxunursunuz. Və söhbət bilirsiniz hara 

gəlib çıxır, bunu mən bir dəfə demişəm, yenə təkrar etmək məcburiyyətində qalıram. Azərbaycan 

müstəqillik əldə edəndən sonra ölkədə xeyli köklü islahatlar aparıldı, istər iqtisadiyyatda, istər 

siyasətdə, istər qanunçuluqda. Amma bütün bu islahatlar, böyük dünyaya inteqrasiya etmək 

yolundakı dəyərli addımlar (bunun yaxşı-pis tərəfləri öz yerində) təəssüf ki, bizim mədəni, mənəvi 

aspektimizdə, ədəbiyyatımızda, əxlaqımızda o qədər də hiss olunmadı. Amma bu da lazımdır. 

Məhz sizin o dediyiniz qlobal sualın cavabını tapa bilmək üçün lazımdır. Biz bilməliyik ki, bu 

günün kontekstində müasir Azərbaycana kimlər daha çox lazımdır. İstər eradan əvvəl, istər bütün 

əsrlərdə. Bax orta məktəb dərsliklərində, Sovet dövründə olduğu kimi, indi də son dərəcə 

lüzumsuz, şagirdə heç nə verməyən yazılar, ədəbiyyat nümunələri var ki, şəxsən mən bir fərd 

olaraq onları övladlarımın oxumasına imkan vermirəm. Amma bu bir adamın işi deyil. Bunu çox 

yüksək bir proqram çərçivəsində işləyib hazırlamaq, özü də Azərbaycanın yeni, müstəqil dövrü 

üçün hazırlamaq lazımdır. Hər kəs bilməlidir ki, milli dəyərlərə, dilə və dinə söykənən kimlər bu 

xalqın ədəbiyyatının özülü olmalıdır və xalq kimləri mütaliə etməlidir. Bu konsepsiya mütləq 
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hazırlanmalıdır. Bax onda bəlli olacaq ki, sovet dövründən kimlər bu xalq üçün qalacaq. Yoxsa elə 

yenə də ucdantutma hamısı təbliğ olunur. 

 - Onda yenə mübahisə yaranır. Sizin deməyinizdən belə çıxır ki, ailədə olan beş 

övladdan biri əgər valideynlərin arzu və istəyinə uyğun hərəkət etmirsə, ümumiyyətlə, ailədə 

yamaq kimi görünürsə onu məhv etmək lazımdır? Və bu fikri ədəbiyyata köçürsək, axı hər bir 

qələm sahibinin heç olmasa bir misra, bir cümlə ədəbi xidməti var, sözə, millətə xidməti var. 

Bunlar necə olsun? 

-Sizin bu dediklərinizi artıq elmi sahəyə, ədəbiyyatşünaslıqla məşğul olan institutlara 

yönəltmək lazımdır. Bunlar akademiyanın, ədəbiyyat institutunun predmeti olmalıdır. Həmin 

sahəni onlar araşdırmalıdır və kimlərisə sonradan həmin o böyük ədəbi konsepsiyaya daxil edə 

bilərlər. Yəni elmi müstəvidə gedən mübahisələr kimin kimliyini, yaradıcılığını ortaya qoymalıdır. 

          -Yaxşı, onda belə bir şey də soruşum. Bu gün Azərbaycanda ədəbiyyat və ədəbiyyat adamı 

özünü necə hiss edir? 

          - Ədəbiyyat adamı, söz adamı bu gün özünü o qədər də yaxşı hiss edə bilməz. Əvvəla, ona 

görə ki, həmin o söz adamı kitabı çap olunmaq üçün nə qədər zülmlər çəkir, onun çap olunmuş 

sözünə reaksiya yoxdur. Digər tərəfdən onun öz məişət problemləri, digər yaradıcılıq qayğıları və 

sairələr ədəbiyyat adamını sıxır. Amma ədəbiyyat adamı da gərək zamana görə dəyişməyi, 

yeniləşməyi bacarsın. Çünki indiki zaman bunu tələb edir. Onda ədəbiyyatın dinamikası da artar. 

Həm də ədəbiyyat adamı fikirləşməlidir ki, indi, bir göz qırpımında, əgər dünyanın istənilən bir 

nöqtəsindən internet vasitəsilə xəbər tutmağı bacarırıqsa, ekranda istədiyimiz bir əyləncəni, bir 

karnavalı, bir siyasi mübahisəni və s. izləyə biliriksə, onda yaradıcılıqda da bu dinamika özünü 

göstərməlidir. Artıq kərpic-kərpic romanlar, uzun-uzadı poemalar, təbiət təsvirləri oxucuya o 

qədər də ehtiyac deyil. Çünki bu həytın diqtəsidir, konkretlik, yığcamlıq, yeni və oynaq fikir daha 

tez diqqəti cəlb edir. Bir sözlə, ədəbiyyat yeni intellektual səviyyəyə qalxmalıdır. Düzdür, deyirlər 

ki, ədəbiyyat söz sənətidi, amma mən bununla razılaşmıram, zənnimcə, ədəbiyyat ən əvvəl ideya, 

fikir sənətidir, sonra söz. Çünki ideya, fikir olmayandan sonra boş, mənasız sözlər heç cür 

ədəbiyyat ola bilməz. 

 - Akif  müəllim, son illərdə, aylarda Azərbaycan ədəbiyyatından təzə nə isə 

oxumusunuz? 

 - Bəli, oxumuşam, özü də daha çox gənclərin yaratdığı ədəbiyyatı oxumuşam. Gənc 

qüvvələrdən ona görə çox oxuyuram ki, onlarda təzə fikir daha çoxdur və konkretdir. Yəni onlar 

öz fikirlərini birbaşa deyirlər. Yaşlı nəsil bir fikri "səhifə-səhifə" bişirir, müxtəlif priyomlardan 

istifadə etməklə mənə təqdim edir və bu da şəxsən məni yorur, ancaq gənclər deyəcəkləri sözü 

birbaşa ünvanlayırlar. Yəni şıppıltı ilə öz fikrini, mətləbini qoyur ortaya. Məsələn, Rasim 

Qaracanın, Yaşarın, Nərmin Kamalın, Murad Köhnəqalanın, bir sözlə, AYO-çuların demək olar 

ki, mətbuatda dərc olunan əksər yazılarını oxumuşam. Yasəfin, Seymur Baycanın, Elnur 

Astanbəylinin çox maraqlı yazıları ilə qarşılaşmışam. Bilmirəm, qeyd edəcəksiniz, yoxsa yox, 

səmimi deyirəm, sizin də kitabınızı, yazılarınızı oxumuşam, məni razı salıbdır. Bir sözlə, bu gün 

mətbuat bolluğudu və bu da imkan verir ki, tez-tez yeni imzalarla, təzə sözlərlə qarşılaşaq. Ancaq 

qəzetlər demişkən, bir məqama da toxunum: indi qəribə dəb yaranıb, hansısa bir qəzet bir 

müəllifin beş-altı nömrə ardıcıl hansısa bir əsərini çap edir, sonra həmin qəzet bir mükafat təsis 

edir və həmin təsis etdiyi mükafatı da özünün çap etdiyi əsərə verir və bir müddət də belə reklam 

gedir… Çox gülünc şeydir. 

 - Akif müəllim, sizin adlarını çəkdiyiniz yeni qüvvələr bu gün müxtəlif istiqmətlərdən 

hücumlara məruz qalsa da necə deyərlər, gündəmdə olan gənclərdi. Sizin belə səmimi bir 

şəkildə onları hardasa diqqətə çatdırmağınız məndə belə bir fikir yaratdı ki, yəqin siz də həmin 

yeni ədəbiyyat  yaradanların sırasındasınız? 

 - Yəqin xatırlayırsınız, mən elə "Ədalət" qəzetində onları müdafiə edən yazı ilə çıxış 

etmişəm və burada qeyri-adi heç nə görmürəm, söhbət yeni fikirdən gedir və mən deyim ki, 

onların bir çox cəsarətli fikirlərini alqışlayıram. Mən hesab edirəm ki, yeni qüvvələri tapdalamaq 
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yox, müdafiə etmək gərəkdi, eləcə də köhnələri də süpürüb tarixdən atmaq olmaz, çünki bunların 

hər ikisi Azərbaycan torpağının, Azərbaycan xalqının yetirmələridir. Sadəcə hər kəs öz layiq 

olduğu qiyməti almalıdır. Kobud ifadə etsəm, xam nefti birbaşa maşının bakına doldurmurlar, 

əvvəl onu emal edirlər, sonra benzin formasında istifadə edirlər. Bu mənada yeniliyi tapdamaq 

yox, onun formalaşmasına, cilalanmasına şərait yaratmaq lazımdır. Bir də inkişaf gərəkdi axı, 

birdəfəlik bilməliyik ki, hər şeyi bir nəslin çiyininə qoymaq olmaz. Reallığa üz tutaq, Azərbaycan 

ədəbiyyatında Məmməd Cəfər, Əziz Mirəhmədov, Əziz Şərif, Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev, 

Şamil Salmanov və digərləri var idi deyə Nizami Cəfərovun, Nizaməddin Şəmsizadənin, 

Məhərrəm Qasımlının, Arif Əmrahoğlunun, Tahirə Məmmədlinin, Şamil Körpülünün, Asif 

Rüstəmlinin yolunu bağlamaqmı  lazım idi? Nədi-nədi Əziz Şərif var, bəs edər?! Onda bəs inkişaf 

necə olsun? Özü də nədənsə indiki yaşlı nəsil son dərəcə qısqanc olubdur. Mən özüm 15 ildi 

AYB-nin üzvüyəm, bir dəfə də olsun yadlarına düşməmişəm. Elə ki, bir tənqidi yazı ilə çıxış 

etdim, dərhal məni "yada saldılar". Özü də cavan ədəbi nəsli müdafiə etdiyimə və Nazim Hikməti 

tənqid etdiyimə görə. Yazdıqları cavab isə çox məzmunsuz və heç bir əsası olmayan fikirlərdən 

ibarət idi. Amma hər kəs bilməlidir ki, qiyməti oxucu verir. 

 - Sizcə yeni nəslin AYB-ya qarşı çıxışlarını üsyan adlandırmaq olar? 

 - Bilirsiniz problem orda nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, gənclər emosional halda, 

hətta təhqirə qədər getməklə öz fikirlərini söyləməyə çalışırlar, ikinci tərəf isə, yəni yaşlılar isə 

yenə çılğıncasına, yenə təhqiramiz formada onları inkar edirlər. Bu da həmin o dediyiniz etiraz 

formasında ortaya çıxır. Amma hər iki tərəf bir-birinə qarşı diqqətli olsa, oturub öz fikirlərini, öz 

əsərlərini ortaya qoyub müzakirələr etsələr, onda həm ədəbiyyat qazanar, həm sənət qazanar, həm 

də tərəflərin hər ikisi. Sadəcə olaraq qısqanclığı bir kənara atmaq lazımdır. Qoy fərqli düşünənlər 

düşünsün, indi sovet dövrü deyil ki, hamı bir marşla, nizami şəkildə meydandan keçsin. Düzdür, 

YB deyir ki, Birlik heç kimə yazı yazmağı öyrətmir, hər kəs gedib öz yazısını yazsın. Amma bu 

heç də doğru fikir deyil, əslində YB bilməlidir, kim nə yazır və necə yazır, bir ədəbiyyatşünaslıq 

nöqteyi-nəzərindən buna qiymət verilməlidir, məsləhətləşmələr olmalıdır. Bir ədəbi tənqid ortaya 

çıxmalıdır. O cümlədən də mənim 15 illik üzvlük dövrümdə mən belə şeyin şahidi olmamışam. 

Amma heç kim heç kimə deyə bilməz ki, sən yazma, bizə yaxın gəlmə, səni qəbul etmirik. Bunun 

üçün əsas olmalıdır, niyə yazmayım, niyə yaxın gəlməyim, bax bu suallar açılmalıdır. Onda etiraz 

da olmaz, sizin o dediyiniz üsyan da. Mən hər halda Yazıçılar Birliyini belə görmək istərdim. 

 - Akif müəllim, qarşıdan YB-nın qurultayı gəlir. Sizin dediklərinizdən mən müəyyən 

qənaətə gəldim, amma yenə bu qurultaydan nə gözləyirsiniz? 

 - Çox çətin sualdı. İndidən proqnoz vermək çətindi. Mətbuatda bir fikir var ki, bir qrup 

Anarı müdafiə edir, başqa bir qrup Zəlimxan Yaqubu müdafiə edir, müxtəlif adlar çəkilir, Çingiz 

Abdullayevin, Aqil Abbasın və başqalarının. Ona görə də proqnoz vermək bir az çətindi. Kim 

yazıçıların böyük əksəriyyətinin səsini qazanacaqsa, yəqin o da seçiləcək. Mən daha çox YB-nın 

vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi barədə düşünürəm. Düzdür, bəzən deyirlər ki, YB məişət 

problemlərini həll etmir, amma gəlin açıq deyək də, ümumiyyətlə YB lazımdırmı, bu orqan nəyə 

xidmət edir. Bəlkə elə cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif qrupları təmsil edən birlikləri YB-nın 

tərkibində birləşdirək. Qoy elə hamısı YB-nın tərkibində ayrı-ayrı qrup formasında fəliyyət 

göstərsin. Hər halda yəqin belə təkliflər də olacaq. Və bu birləşmənin də səbəbi açıqlanmalıdır. 

 - Akif müəllim, bizim hər ikimiz üçün önəmli olan bir məqamdan da danışaq, bu da 

Qarabağdır. Sizin son kitablarınızdan birinin adı "Öncə Vətəndir". Gəlin görək böyük silah 

sayılan Söz bu gün Qarabağ üçün, Vətən üçün hansı işləri görüb və ümumiyyətlə, görürmü? 

 - Doğru mülahizələrdi, həqiqətən də Qarabağı bizdən alanlar Söz adamları olub. İlk dəfə 

olaraq müharibəni ermənilərin söz adamları başladı. Balayan, Kaputkiyan və başqaları. Bizim söz 

adamlarımız neylədi? Heç nə. Faciələrimiz də bax ordan başladı. O zamankı Yazıçılar İttifaqı bir 

təşkilat kimi ayağa qalxmalı, söz deməli idi, bunu etmədi. Ayrı-ayrı adamlar, müəlliflər yox. 

Konkret olaraq böyük bir ordu olan Yazıçılar İttifaqı. Bu gün də Yazıçılar Birliyi Qarabağı, 
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torpaqları geri qaytarmağın ən real təbliğatçısına çevrilməlidir. Bu mövzu demək olar ki, hər kəsin 

qələminin bəhrəsinə çevrilməlidir. Çünki Söz silahdan kəsərlidi…‖   

                                                                                          

*** 

 

Beləliklə, artıq AYB-nin tam ictimai əhəmiyyətsiz, ballast bir təşkilat olması barədə fikrini 

qətiləşdirən Akif Əli özünün bu qurumdakı üzvlüyünün formal xarakter daşıdığının fərqində idi və 

yazıçılar təşkilatının sovet totalitar sistemindən miras qalmış köhnə strukturunun, mahiyyətinin 

yeniləşdirilməsini, müasir demokratik birlik formasına salınmasını zəruri sayırdı. Təbii ki, struktur 

dəyişikliyi avtomatik olaraq yeni müasir tipli rəhbərliyin də gəlməsini tələb edəcəkdi. AYB 

yetkililərini ən çox narahat edən, bəzi hallarda isə hətta təşvişə salan da elə bu məqam idi. Akif 

Əlinin müsahibinə dediyi ―mövqelərin qorunması uğrunda‖ gənclərlə qocaların mübarizəsi də bu 

məqama işarə idi. Gənclər yeniləşmə istəyir, köhnələr isə hər hansı yeniləşmənin onları 

rəhbərlikdən kənarlaşdıracağı qorxusu ilə konservləşməni üstün tuturdular.  

Bu çəkişmələr fonunda AYB sədri özünümüdafiənin bütün instinktiv və intuitiv 

metodlarından istifadə edir, özünü reklam etdirir, vaxtilə yararlandığı ―yenilikçi‖ imajını qoruyub 

saxlamağa səy göstərir, komandasının mətbuata ötürdüyü materiallarda qarşıdan gələn növbəti 

qurultayda da AYB sədri postunda qalmaq istəyini büruzə verirdi.  

―Kaspi‖ qəzetinin 11 mart 2005-ci il tarixli sayında ―Ədəbiyyatın yönünü dəyişən yazıçı‖ 

pompez başlığı altında ―Xalq yazıçısı Anarın doğum gününə‖ həsr olunmuş məqalədə bu fikir 

açıq-aydın görünürdü: ―Yazıçı, dramaturq, publisist, ssenarist, esseçi, millət, dövlət və dövlətçiliyi 

hər şeydən üstün tutan ziyalı... ANAR elə bir vaxtda ədəbiyyata gəlib ki, o zaman Azərbaycan 

ədəbiyyatı kolxozdan, sovxozdan, Böyük Vətən Müharibəsindəki qələbədən yazırdı. Lakin o, 

1960-cı ildə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir cığır açdı ki, indi buna ANAR yolu desək 

yanılmarıq.‖      

Bu təmtəraqlı yazıda Anarın kino sahəsindəki xidmətləri də qeyd edilir.  

Daha sonra qələmini poeziyada da sınadığı və bir çox uğurlu şerlər (?) yazdığı oxucuya 

bildirilir və Bəxtiyar Vahabzadənin şöhrətinin həsrəti ilə deyilir ki, guya Anar da ―ömrünü millətin 

dərdlərini dilə gətirməyə, uzun illər içində yaşadığımız totalitar rejimin kökünü baltalamağa həsr 

etmişdir‖ və onu incitməyə ehtiyac yoxdur (yəni ona rəhm edin!).  

Məqalənin sonunda ―Haqqında ən çox böhtan yazılanlardan biri də məhz Xalq yazıçısı 

Anardır‖- deyən pərəstişkar bu qənaətdədir ki, ―Anar müəllimə böhtan atmaqla kimsə öz başını və 

ya ailəsini dolandırırsa, elə bu da Anar müəllimin böyüklüyüdür.‖ Təbii, bu qənaət heç də orijinal 

və obyektiv düşüncənin məhsulu deyil və açıq-aydın ―Anarbarı‖ düşüncənin ifadəsidir. Çünki 

məhz Anar özü onun haqqında yazılan bütün tənqidi fikirləri birmənalı olaraq şər, böhtan 

adlandırır və Anarı tənqid etməklə guya kimsə çörək pulu qazanır fikrini deyir. Ancaq bu fikir o 

dərəcədə cəfəng fikirdir ki, inanmırıq məsələn, zaman-zaman Anarı tənqid etmiş Əkrəm Əylisli, 

Sabir Əhmədli, Kamil Vəli Nərimanoğlu, Nəbi Xəzri, Şamo Arif, Ələviyyə Babayeva, Vidadi 

Babanlı, Akif Səməd və başqa ziyalılarımız çörəksiz qaldıqları üçün ona ―şər, böhtan‖ atmağa 

başlayıblar və dərhal çörəyə çatıblar!  

Axı Azərbaycan ədəbiyyatında Ədəbiyyatı sevən və onun təəssübünü çəkən təmənnasız 

insanların olduğuna nə üçün şübhə edilməlidir ki? Nəyə görə Anarı qəbul etməyən yüz ziyalı, yüz 

yazıçı, yüz şair birdən-birə əl-qolunu çırmayıb böhtanla məşğul olmalıdır? Yəni belə çıxır ki, bu 

məmləkətdə hamı yalançıdır, şərçidir, böhtançıdır, - tək bircə Anar pakdır, təmizdir, idealdır?! 

Məgər belə olurmu? Və belə ola bilərmi? Biz bu yazıda Anar haqqında tənqidi fikirlər söyləmiş 

digər yazıçılara da ona görə söz verir, deyimlərindən sitatlar gətiririk ki, qoy oxucu özü hər kəsin 

niyyətini müəyyənləşdirsin: kim kimdir və kim nəyə qulluq edir?      

 “Anarbarı” düşünən heyranlara daha bir xatırlatma: qəzet səhifələrində daim kobud 

danışan, qabalıq göstərən, başqasına qara yaxan AYB sədrinin ötən il guya “mətbuat 

səhifələrində şəratma, qarayaxma cəhdlərinə” etiraz edərək Mətbuat Şurasından istefa verməsi 
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faktı çox səciyyəvi nümunədir. Çünki məhz prinsipial mövqe ortaya qoymaq, cəmiyyət həyatı 

üçün ciddi işlər görmək lazım olanda bir bəhanə ilə məsuliyyətdən yaxasını kənara çəkmək, xalqın 

mənafeyi naminə çalışa bilməmək, cəmiyyətin gərgin anlarında  aradan çıxmaq... bütün bunlar 

fərdin ictimai əhəmiyyətsizliyinin əlamətidir ki, onu Mətbuat Şurasından da qaçırdır.  

                                                

       ***      

             

 Mühafizəkar AYB-çilərin postmodernist AYO-çularla yanaşı ən çox tənqid etdikləri 

gənclərdən biri də Şərif Ağayar idi. Çünki o da AYB-də yeniləşməni tələb edən istedadlı söz 

adamlarındandır. Belə bir məqamda Akif Əlinin gözlənilmədən ―Ekspress‖ qəzetində dərc 

etdirdiyi məqalə (19 mart 2004) təkcə Şərifin özü üçün Novruz sürprizi deyildi, Şərifi ―sidq-

məhəbbətlə sevən dostları‖ üçün də xoş idi: “Poeziya mövzusunda dramatik 

mülahizələr”  
  

 ―…Dünya belədir: ―birisi‖ yazır, o biri pozur. Yəni birisi yazıçıdır, o biri pozucu. Birisinin 

əlində ağ kağız-qələm var, o birində qara mürəkkəbqabı. Birisinin istedadı var, o birinin 

istedadsızlığı. Birisinin əxlaqı var, o birinin əxlaqsızlığı… 

Beləcə yaşayır dünya. Birisi deyir: ―Desəm öldürərlər, deməsəm ölləm‖. O biri deyir: 

―Necəsən qanmayam, dədən yansın?!‖  Hərə özünə oxşayır... 

 Şərif Ağayarsa baltanı kökündən vurur: ―Bu dünya himindən çürükdü, qardaş‖… 

 

* * * 

 

İnsanlar gəldi-gedərdi, həyatsa daimi. Və həm də daim dəyişəndi, yeniləşəndi həyat. 

Beləcə bəşəriyyət mütəmadi mədəniləşmə prosesinin içindən keçir. Amma bu proses sanki bizim 

sınırları ləng aşır. Ömürsə o qədər uzun deyil ki, planet boyunca gedən böyük inkişafın 

müqabilində oturub illərlə gözləyəsən ki, nə vaxtsa bizdə də mədəni inkişaf prosesləri 

sürətlənəcək. Odur ki bəzən özü gətirməyə cəhd edir yeniliyi çılğın yeni nəsil… 

Nə olur-olsun, bütün sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyətdə də (və onun nəhəng bir qolu 

olan ədəbiyyatda da) yeniləşmə labüddür. Və artıq bu yeni nəfəs gəlir. Təbiət kimi, Novruz kimi.  

Yenilik havası ilə yaşayan istedadlı adamı müdafiə edəndə hərdən təəccüblənən olur:  

- Sən ki onu heç tanmırsan, üzünü də görməmisən...  

-Məgər mən Mirzə Ələkbər Sabirin satira sənətkarlığından dissertasiya müdafiə edəndə 

onunla  tanış idik?! – deyirəm. 

İstedadı qiymətləndirmək lazımdır, tanımaq yox. Bu özü də bir istedaddır. Və hər istedadlı 

adam - Azərbaycan torpağının yetirdiyi bir sərvətdir! Sərvəti qoruyarlar, qırmazlar. ―İpə-sapa‖ 

yatmasın, amma təki Vətəni sevsin, ona bizdən daha yaxşı xidmət etmək iddiasında olsun, özünü 

yox, ölkəni düşünsün… Burda qısqanmalı nə var! Vətən hamımızındır...Hamımız bu Vətəninik...  

 

                                                         *  *  * 

 

 Tanışlıqdan sonra da tanımadıqların haqqında yanılmadığını görəndə, ilkin fikirlərlə ilk 

görüş təəssüratının üst-üstə düşməsini biləndə, təbii, məmnun olursan. 

 Həmişə yazısına, düşüncəsinə görə qiymətləndirdiyim Şərif Ağayarla da təzə görüşüb tanış 

olduq. ―Vektor‖ BEM-in xeyirxahlığı ilə kitabı çıxıb: ―Səhra məsnəvisi‖.  

Bu dəfə də ilk təəssüratdan məmnun qaldım: adamın istedadı aurasından duyulurdu. 

Həqiqətən fitri bir istedadın istisi vururdu adamı uzaqdan. Hiss edirdin ki, bu onun dopdolu 

ruhunun, zəngin və həssas qəlbinin istisidir, maraqlı könül dünyasının işığıdır. Təmiz, pak, 

xıltdan-xiltədən, kindən-küdurətdən, paxıllıqdan, cılızlıqdan uzaq olan ruhani qəlbinin… Hər 
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şeydən öncə Vətən üçün döyünən, ölkə üçün, xalqı üçün, eli, obası, kəndi üçün döyünən və içində 

heç bir pisliyi gəzdirməyən (güman ki heç zaman da gəzdirməyəcək) açıq qəlbinin. 

 

                    * * * 

 

Durğunluq yaradan doqmalara, tabulara çılğın etiraza qalxan modernçilərin yazdıqları həm 

də oxunur. İçində həyata yeni baxış var, fikir-düşüncə var, mövqe var deyə. Dünənin qoynunda 

uyumaq yox, bugünü oyatmaq və ―pəncərələri sabaha açmaq‖ (R.Rza) niyyəti ilə çalışır. Yeni 

təfəkkür tərzi, dünya olaylarına özəl münasibəti təqdirə layiqdir. Onları oxuyanda olur ki nəyləsə 

razılaşırsan və nəyləsə razılaşmırsan, amma hər halda tam biganə qalmırsan.   

 Ancaq canlı-cansız klassiklər var ki, artıq çoxdandır onları heç kim oxumur. Sadəcə 

otururlar dəyirmanda. Çap olunurlar, dövriyyədən çıxmırlar, hər yanda qalırlar... Amma 

oxunmurlar. Lap dəqiqini kitabxanaçılar, satıcılar, anbardarlar bilir... 

 

      * * * 

 

 Şərif Ağayar 1976-da Laçının Ağbulaq kəndində doğulub. 1992-də doğma torpaqları 

məcburən tərk edib. Ağcabədinin Qış yataqlarında  sığınacaq tapıb. Ali təhsilini də orda alıb. 

Pedaqoji Universitetin Şuşa filialını bitirib. Tarixçi-filoloqdur. Ailəlidir. İki övladı var. 

 Vəssalam. Cəmi üç-dörd sətirdən ibarət ömür yolu. Amma söhbət edəndə mənə elə 

gəlmişdi ki, adam çox zəngin bioqrafiyaya, həyat təcrübəsinə malik, oturuşmuş bir kişidir. Onunsa 

sən demə cəmi 28 yaşı varmış… 

 Yalnız ―Səhra məsnəvisi‖ ilə tanışlıqdan sonra bu gəncin nədən belə tez böyüyüb, 

yetkinləşdiyi (bəlkə də yorulduğu) aydın oldu. Onu güman ki həyat yorub, yetişdirib! Və yaşadığı 

o  üzüntülü adi vətəndaş həyatının izləri sifətində olduğu kimi, kitabının səhifələrində də var.  

 Şərifin özü ilə, Şərifin ömür yolu ilə və Şərifin yazdığı şerlərlə tanışlıq zamanı 

düçünürdüm: həqiqətən köhnə çürük palıdların bütün ağırlığı ilə cavan pöhrələrin üstünə yıxılaraq 

onu əzmək, məhv etmək eşqi ilə güc vurub gücənməsi… nə qədər ayıb işdir!         

 Şərif Ağayarın kitabını əvvəldən-axıra oxudum. Və oxuduqca düşündüm: kimsə söz 

meydanından o Şərif Ağayarı didərgin salmaq istəyir ki, o artıq bir dəfə oxşar taleni yaşayıb. 92-

də... Və onun artıq bu fani dünyada gördüklərini, duyduqlarını, yaşadıqlarını həmən basqınçı ömrü 

boyu görməyib, duymayıb, bilməyib. Bilməsi də gecdi daha… 
 
 ―Laçın rayonunun Ağbulaq kəndi 
 dağıldı 

   talandı 

 yağmalandı 

 doxsan ikinin mayında. 

 

 İmranla Nabatı əsir götürdülər 

 uşaqları burda – Arandadı 

 Hətəm müəllimi güllələdilər 

 yolun kənarındakı qoz ağacının dibində 

 şair Möhbalıdan xəbər-ətər yoxdu hələ də… 

 

 maşından atılıb qaçmaq istəyəndə   

 ayağını sındırdı Zəriş xala  

 Gülgəz arvadı Kəlbəcər üzdə itirdilər   

 soyuq və yağmurlu bir gecədə    

 Qəmzə arvad özünü qayadan atdı…     

 
 Əmir müəllimi  

   Laçının girəcəyində yaraladılar  

  sonrasını  bilən yoxdu…      
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 kəndçilərim 

          qohumlarım 

 əzizlərim 

 sizə nə gəldi birdən-birə…‖    

 

 Ürək ağrısı ilə oxunur Şərif Ağayarın kitabı. Təkcə erməni vəhşiliyinə tuş gələn Ağbulaq 

camaatının əzab-əziyyətinə görə yox, həm də o zaman  cəmi 15-16 yaşı olan yeniyetmə bir 

oğlanın bu qədər insan faciəsini erkən yaşlarında görməsinə, yer üzündəki şərə belə tez şahid 

olmasına acıyırsan. Görürsən ki, bu misralar əzəl başdan yazılanda ürək ağrıları ilə 

yoğrulduğundan indi oxunanda da belə təsirləndirir. Və düşünürsən: yəni adamların sındırılmış 

məşəqqətli taleyi bir özəl, fərqli baxışa dəymədi?! Vətən yolunda çəkilən bu qədər əzab-əziyyətin 

əvəzi soyuq istehzadır məgər? İstedadlı bir adamla danışmaq üçün isti oda sahibləri soyuq 

rişxəndlərdən qeyri laf bilmirmi? Axı heç olmasa bu adam bu Vətənin lap çəpərində düşmən 

qarşısına çıxanlardan olduğu üçün lal bir sevgiyəsə layiqdir!.. 
 
 ―Allah böyükdür 

 Vətən bölünməzdir 

 şəhadət verirəm ki Vətən şəriksizdir 

 şəhadət verirəm ki Vətən anadır 

 şəhadət verirəm ki Vətən üçün ölənlər 

 bu yurdun ən layiqli övladlarıdır 

 Qarabağa tələsin 

 nicat tapmağa tələsin 
 Qurtuluşa tələsin 

 cihad başlandı 

 Vətən bölünməzdir 

 Vətəndən başqa Vətən yoxdur.‖  

 

  Namaz üstündə müqəddəs dua mətni kimi tənhalıqda ağ kağıza pıçıldanan bu kəlam 

tutumlu kəlmələr Şərif Ağayarın bütün varlığını və əqidəsini bəlli edib ortaya qoyur. Onun 

namusu, vicdanı, qeyrəti, zəkası haqqında məlumat yükü daşıyır.  

Bir vicdan sahibinin qoparağını götürüb qovmağa nə var? Vicdansızı qov görüm!.. 

  
 ―…-cəld olun!  

 cəld olun!  

 biz gələndə atırdılar 

 yol bağlana bilər… 

 -çıxın maşının ―bortuna‖ 

 -çadırı neyniyirsən?  

 -cəld olun!  

 yol bağlana bilər  

 -Allah sən özün kömək ol! 

 -ata!ata! 
 pişiyimizə bax 

 özü tullandı maşına 

  - cəld olun!  

 söhbət vaxtı deyil 

 biz gələndə atırdılar 

 -bu nədi?  

 -torpaq   

 -ay hay   

 -cəld olun…‖   

 

 Bu böyük qaçha-qaç, köçha-köç təhlükəsini yaşayan şairin cəmisi 16 yaşı varmış…  



 109 

Göz önünə 92-nin dəhşətləri gəlir. Yuxarı Qarabağda, Şuşada, Laçında yaşanan faciələr 

yaddaşımızdan lent kimi keçib-gedir. Şəhid ahları, qaçqın, köçkün dalğası, qız-gəlinlərin harayı, 

qan-qada, ölüm-itim, insan faciələri…  

 Bütün bu cəbhə olaylarını o vaxt Vətənin yanında olanlar böyük həyəcanla yaşayır, hər gün 

Vətənin dərdli səsindən danışır, deyir, yazır, paytaxtda kürsü davasına çıxan, mövqe döyüşləri 

aparan manqurtları Vətənin başı üstünü alan təhlükələr barədə xəbərdar edirdik…    

Şərif kimi balaca-balaca cəsur oğlanlar isə orda, cəbhə xətinin lap yaxınlığında, dəhşətlər 

qoynunda yatır-durur, məktəbə gedir, ata-analarına kömək edir, camaatın od-alovdan  salamat 

çıxmasına yardım edirdilər. Və indi o balaca oğlanlardan biri yekə kişi olub gördüyü həqiqətlərdən 

yazır, faciələrimiz haqqında bildiklərini bədii sözün qüdrəti ilə tarixin yaddaşına köçürür. Zaman-

zaman bu vəhşiliyi görüb susan, yazmayan, saxlamayanların işini görür.  

Heç zaman Vətənin yanında olmayanlar isə indi ona istehza edirlər… Bu da onların 

həqiqətidir? Amma Vətən qeyrəti ilə yaşayanlar belə ―həqiqətləri‖ udmurlar, tüpürürlər.    

 
 ―…hücum etməli o kəndə 

 qızlarını zorlamalı 

 saçından yapışıb sürüməli 

 hamilə gəlinlərin 

 şişman qarınlarını 

 nallı çəkmələrlə təpikləməli 

 süngüylə yırtıb çıxarmalı 

 canına yenicə qan hopmuş rüşeymləri 

 

 darmadağın etməli o kəndi ! 

 bir nəfər belə sağ buraxmamalı…‖ - 

 

– bu ermənisayaq ―humanizmin‖ sədalarını da Şərif Ağayar o dağlarda eşidib, aranda 

qələmə alıb. Quduz xislətli düşmən komandirinin öz əsgərlərinə verdiyi həmin döyüş tapşırığını – 

bu tapşırığın yerinə yetirilməsi məqamında öz üzərində hiss edərək, ölümü yaxından görərək, 

qanıyla, göz yaşlarıyla, əsəb və qəzəb gərginliyi ilə yazıb Şərif.  

 Və daha bir çox həqiqətlərdən yazıb günümüz, güzəranımızla bağlı Şərif Ağayar… Çox 

şeylər yazıb. 

 Qəribədir ki, o məhz dövrün həqiqətlərini yazarkən bəzi haqsızlıqla, normal şüurda yetişə 

bilməyəcək alt qatdan gələn sinizmlə qarşılaşıb. Amma siniklərin ümumi cərgədən gülə-gülə 

çıxardığı hər sıra sayı bir insan taleyidir! Bəlkə də yazar olaraq Allah adamınin taleyidir. Heç bir 

ictimai təhlükə mənbəyi olmayan, heç zaman yırtıcı residiv əməllərə qurşanmayacaq və təkcə elə 

bu bəlli perspektivi ilə Vətənə gərəkli, sevgiyə layiq olan vətəndaş - şair, yazıçı, ədəbiyyat 

adamıdır… Dövlət təfəkkürünün tələbi - onlara həssas yanaşmadır, çıxdaş eləmək yox. Xalqı 

əvvəl-axır yazıçı təmsil edir, pozucu yox…  

Belə incəliklərin fərqinə varmadan kobud saldafon ədaları ilə danışanların yeri… hər halda 

aydınlar ocağı deyil!  

 

                                                       * * * 

 Adamlar adətən öz potensialının tükəndiyini görəndə qorxar, çəkinər. Nəhəng şəxsiyyətlər 

nə yeniliyin gəlişindən qorxar, nə tənqiddən çəkinər, nə özünütənqiddən. İçindəki yenilməz 

qüdrətə güvənən Kişiləri həmişə meydanda mərd-mərdanə gərdiş edən, xoflanmayan, hallanmıyan 

səbrli və samballı gördük... Üz-üzə gələn… Arxadan zərbə vuran yox! 

Özünə inanmayan və güvənməyənlərsə həm də xoflu olar. Həqiqinin qarşısında duruş 

gətirə bilməyəcəyindən çəkinər. Haqlı saydığı haqsız mövqeyini qorumaq, saxlamaq üçün, üstünə 

gələn yeniliyi durdurmaq üçün hər əmələ əl atar. Ətrafına köhnə-külüş taxtalardan hasar çəkər. 

Köhnə palan içi sökər… Beləsi Vətəni də sevməz, sevə bilməz. Çünki Vətəni sevən özünü 

düşünməz. Vətən naminə olan hər irəli addımı təqdir edər.   
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 Amma onsuz da yaz gələcək… Dünya dəyişəcək… Həyat qışdan çıxacaq… 

   

                     * * * 

 Bəlkə də Şərif Ağayar aranda gördüyü imansızlıqlara ona görə dözə bilir ki, neçə il öncə 

dağlarda daha ağır dəhşətlərə sinə gərib, daha qatı düşməni görüb də gəlib…  

 Paradoks ondadır ki, ―günahı‖ o zaman da Vətənini səmimi məhəbbətlə sevməsi, sevdiyi 

Vətənin təəssübünü çəkməsi, onun sabahı naminə çalışmaq istəməsi olub, indi də.  

  Vətəndən Vətənə didərgin düşən bu həssas qəlbli şair vətənsiz, məsləksiz, dinsiz-imansız  

kosmopolitləri görəndə acı istehza ilə: 

 
 ―Gəlin erməniyə verək torpaqları 

 müzakirəsiz filansız 

 cıdır düzündə məzə partlatsın 

 baldırıaçıq haxçilər 

 əsir düşmüş gəlinlərimizlə 

 rahatca əylənsin qoyungöz dığalar 

 babalarımızın qəbrini şumlayıb 

 yerində andronik bağı salsınlar 

 məscidlərimizi meyxanəyə döndərsinlər...‖ 

 

–deyib. Yandığından, qovrulduğundan, tüstüsü çıxdığından belə deyib. Və sonra da qayıdıb 

qəzəblə: 
 
 ―…əzmək istəyib həmişə 
 zamanın 

 insan cildinə girib 

 addımbaşı 

 həqiqətin sifətinə çırpılan 

 oğraşını…‖  

 

                                                                 * * * 

 

 Şərif Ağayarın kitabında sevgi şerləri də var, təbiət şerləri də. Dostluqdan da yazıb, 

sədaqətdən də… Amma mən onun yaradıcılığında ən əhəmiyyətli bildiyim mövzulardan -  Vətən 

təəssübü, yurd yanğısı, torpaq ağrısı ilə, Qarabağ itkisi ilə bağlı şerlərini seçib sonaladım. Çünki 

həmin məqamlarda Şərif Ağayar ona tənə edən kimsələrdən qat-qat uca görünürdü.   

 …Yeni kitablar və daha uca zirvələr arzusu ilə, gənc dost! Yaşa, yaz, yarat. Doğru olan 

yolunda dönməz ol. Nə etməli ki:      
 
 ―Mərdlər ay Ağayar mərd işindədi 

 namərdlər namərdlik vərdişindədi 

 xəyanət tarixin gərdişindədir 

 bu dünya himindən çürükdü qardaş…‖  

 

               *** 

 

 Bu məqaləni yazmaqda filoloq Akif Əlinin məqsədi təkcə gənc şairi tanıtmaq,  

ruhlandırmaq, istedadını qiymətləndirmək deyildi, həm də AYB üçün bir görk idi ki, belə 

potensiala malik sənətkarı ədəbi prosesdən çıxdaş etmək olmaz, ona soyuq yanaşılmadan, əksinə, 

bir qədər hərarət nümayiş etdirilsə, bu milli ədəbiyyatımızın xeyrinə olar. Və millətin belə gəncləri 

bir deyil, iki deyil… Əgər onların hamısını AYB (təbii ki Elnurun açmasında) qapıdan qovacaqsa, 

onda necə iddia etmək olar ki, o binada hər şey qaydasındadır və hər kəs öz yerindədir, binadan 

kənarda  isə yalnız ―etalon‖ adama paxıllıq edənlər dolaşır. Bu necə də yanlış mövqedir! 
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AYB-də isə belə yazılara başqa məna verirdilər, deyirdilər əgər o bizim düşmənimizi 

müdafiə edirsə, demək o həm də bizə düşməndir. Yazıqlar olsun!   

 

*** 

 

 Anarın arxivindən:  
Yazıçı Şamo Arif (―Bakı-Xəbər‖, 6-8 aprel 2004): ―Anara anladardım ki, bütün iqtidarlara 

yeri gəldi-gəlmədi can verməklə (...) züy tutanların ən məşhuru, barmaqla göstərilən ən seçimlisi 

Anardır ki, buna da ədəbi aləmdə, ictimaiyyətdə heç bir kəsin şübhəsi yoxdur... şəhidlər 

verdiyimiz qanlı yanvar günlərində Anarın partiyaya girib-çıxma oyunları yadıma düşür: ―...mən 

heç vaxt partiya biletimi heç kəsə təhvil verməmişəm. Bunu hamı təsdiq edə bilər. O ağır yanvar 

günlərində doğrudan da partiyadan çıxmaq istəyirdim. Hətta ərizə də yazmışdım... Amma yalan 

məlumatlarla xalqı qızışdırmaq və xal qazanmaq lazım deyil... Bir vaxtlar partiyadan çıxmaq 

cəsarət idisə, indi bəlkə əksinədir... Bir vaxtlar partiyaya girməklə karyera eləyirdilər, indi 

çıxmaqla. Həm də partiyadan çıxmağı o vaxt hünər sayaram ki, partiyanın verdiyi bütün 

imtiyazlardan da əl çəkəsən...‖(―Ədəbiyyat və incəsənət‖, 10 avqust 1990). Allah, sən özün saxla 

bu milləti bu oyunbazlardan... 

... düşüncələrim məni altı il geriyə - 1991-ci ilə, yazıçıların o dövrkü qurultayına qaytardı. 

Zalda ziyalılar arasında heç yanda işləməyən, təqaüdçü Heydər Əlirza oğlu Əliyev də sakitcə 

əyləşib çıxışları dinləyirdi. Rəyasət Heyətində əyləşənlər Heydər Əliyevin bu gəlişinə biganə 

qaldılar. Ancaq bu biganəliyi, təpərli şairimiz Məmməd Aslan pozdu, hörmət əlaməti olaraq 

qonağın da  Rəyasət Heyətində oturmasını təklif etdi. Zalda həyəcanlanma baş verdi – Ayaz 

Mütəllibovun prezidentliyi dövründə Anarın ona qarşı naqislik edib Heydər Əliyevi yuxarı başa 

çıxarmağa cürəti çatardımı?! ‖  

 Şair Şərif Ağayarla müsahibədən (―Reytinq‖, 25 aprel 2004):  

-...Tehran Əlişanoğlu “Ədəbiyyat qəzeti”ndən də, AYB-dən də istefa verib. AYB isə 

həvəsdən düşmür, sıralarını tərk edənlərin yerinə daha “gənc” və daha ümidverici yazarlar qəbul 

edib...  

-...Orda hamı gənc deyildi. Orda var idi, Elçin Hüseynbəyli – Saakaşvilidən yaşlıdı. O 

günü də səhifələrini sevə-sevə oxuduğum ―Sənət qəzeti‖ndə bir müsahibəsinə rast gəldim. Ay-

dədəm vay! Adam bir-iki ayın içində nə qədər deqradasiyaya uğrayar. Nə danışır bu Elçin!.. Onun 

da müdriklik ölçüləri bilirsiniz nədir: 60-cıların qarşısında göbək rəqsi oynamaq... Bayaq tanış 

olduq Səlimlə. Səlim Babullaoğlu! Bu o qədər nəhəng və o qədər fəlsəfi bir şairdir ki, AYB-yə 

güclə sığışır... Belə adamlar şəxsən mənim üçün maraqlı heç nə deyə bilməz. Sizə bir fakt deyim; 

AYO əleyhinə 30-cu illəri xatırladan ―Düşmən ocaq başında‖ yazısı çap olunandan dərhal sonra 

AYB katibliyi Səlim Babullaoğlunun ad gününü təbrik edib, çox sıcaq kəlmələr yazmışdı. 

Doğrudanmı Səlim məmnun idi bu işdən? Aydın Xan da ki, iyirmi ilin yaltağıdı, istedadsızlığı da 

öz yerində. Görmürsünüz nə qədər şən və hazırcavabdır...       

 -AYB Gənclər Şurasını yaratdı...  

-Gənclər yox, Səhl Smbatlar Şurası. Yəni AYB-nin çürük məntiqinə və üfunətli ideallarına 

17 il quyruq bulayan mütilərin yalançı ittifaqı. Dolayırlar bu adamları... Ələ salırlar. Az keçməmiş 

şahidi olacaqsınız. AYB gənc mütilərə yalnız xırda-xuruş imtiyaz verər, ixtiyar verməz. Çünki 

mütilərə ixtiyar verilməz, zatən. Bir də ki, divarlarına neçə-neçə istedadın qanı hopmuş bu qədim 

―məbədin‖ öz qocaman ―kahinləri‖ var.  

Şair, araşdırmaçı Rasim Qaraca (―Ədalət‖, 1 may 2004): ―Lap bu günlərdə ―Şərq‖ 

qəzetində rəsmi mənbələrə istinadən dərc edilmiş, Yazıçılar Birliyinin mətbu orqanlarına ayrılan 

pul vəsaitinin həcmini göstərən bir məlumat ədəbi ictimaiyyəti heyrətlər içərisində buraxmaya 

bilməzdi... Halbuki istər ―Ulduz‖, istərsə də AYB-nin digər mətbu orqanlarının bütün 

parametrlərdə çağdaş ədəbi və estetik tələblərə cavab vermədiyi göz qabağındadır. Dövlətin 

ədəbiyyat üçün ayırdığı pulların mənasız yerə xərcləndiyini cəsarətlə söyləyə bilərik.‖   
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 Yazıçı Rafiq Tağı (―Həftə içi‖, 11 may 2004): ―...Əslində nümayəndələr də o adamlar 

olacaqlar ki, indiki sədri yenidən sədr seçsinlər.‖       

             

      *** 

Akif ƏLİ. Áèçèì  ì þâãå: Þнжя – Âятяндир! 
Àì àëûì ûç - þí æÿ Âÿòÿí äèр. Àòà éóрäóí óí  î æàüû ñþí ì ÿñèí  эÿрÿê, дåéèрäèê. Àì ì à àрõàñûç, 
éèéÿñèç î ëäóã. Éàüû î æàüûì ûçû ñþí äöрäö, éóрäóì óçó éàüì àëàäû. Èí äè ýþéí ÿéÿí  è÷èì èçäÿí ,  

дàüûäûëì ûø ì ÿçàрëàрûì ûçäàí , öëâè øÿùèäëÿрèì èçäÿí , ï àрчàëàí ì ûø Âÿòÿí èì èçäÿí   
áèр ì öãÿääÿñ ñÿñ ýÿëèр: ―Юí æÿ - Âÿòÿí äèр!”  

  
                                         *** 

 
Ä идярэинлик дярди... 

       Áó í ÿ ýöí äöр, éàøàéûрûã... Ãèéàì ÿòì è ãî ï óá, äöí éàì û äàüûëûá, àí àì , àòàì , 
áàæûì , ãàрäàøûì !  

      Ä öí éàí ûí  ýÿрäèøè í ÿ ï èñ ýÿòèрäè? Èë í ÿ öñòÿ òÿùâèë î ëäó î  èëè?  Яêäèéèì èç, 
áè÷äèéèì èç, ñåâäèéèì èç òî рï àãëàрà ùÿñрÿò ãàëäûã. Áèр äàì ëà ñóéà ùÿñрÿò äî äàãëàр êèì è...  

Ùÿñрÿò ãàëäûã òî рï àãëàрûì ûçà.  
              Èрÿâàí  ýåòäè, Çÿí ýÿçóр ýåòäè, Ý þéчÿ ýåòäè...  

      Ôÿëÿéèí  çöëì öí ÿ áàõ, è÷èì èçäÿí -è÷èì èçÿ äÿ äèäÿрýèí  äöøäöê. Ä àü Гàрà-áàüäàí , 
Õàí êÿí äèí äÿí  ï åрèêäèрäèëÿр. Ä àü àрàí à êþ÷äö, àрàí  äàüà ãàëõàì ì àäû. 

     “×î áàí , ãàéòàр ãóçóí ó!" - éàéëàüûì ûç áàüëû ãàëäû.  
      Áó í ÿ í àì ÿрä äöí éàäû, áàáà! Ãî рõàüà, æûëûçà, ì èñêèí ÿ ñèëàù âåрèá, èýèäè ì þùòàæ 

ãî éóр. Ì ÿрäëÿрèí  ÿë-ãî ëó áàüëû ÷þëëö-áèéàáàí ëàрäà äèäÿрýèí ëèê þì рö ñöрöр, äÿäÿ-áàáà 
éóрäëàрûí äàí , Âÿòÿí èí äÿí  áàø ýþòöрöá ãà÷ûр, ãà÷ûр...  

      Áó ãà÷ùà-ãî âóí  áèр ñî í ó î ëàæàãì û? Ùàãñûçëûüûí  óæáàòûí äàí  ì ÿùâÿрèí äÿí  ÷ûõì ûø 
äöí éàì ûç þç éî ëóí à äþí ÿæÿêì è? ßêäèéè, áè÷äèéè, ñåâäèéè òî рï àüà èñòÿéÿí ëÿр äþí ÿæÿêì è?.. 

      ...Ä öí éà, äöí éà, çàëûì  äöí éà! Àõû ùÿãèãÿòäèр êè, áèç áåëÿ äöí éàí ûí  í ÿéèí äÿí  
êöñÿê, áàáàì ?! Àí àì , àòàì , áàæûì , ãàрäàøûì ... 

            ßçèçèì  ãàëà éåрè, 
            Éóрä éåрè, ãàëà éåрè, 

            Ãèéàì ÿò î  ýöí  ãî ï àр, 
            Åë êþ÷ÿ, ãàëà éåрè... 

                                (нойабр-декабр 1991) 

                           

                                                                                *** 

 

Bəli, AYB-nin qurultayı yaxınlaşırdı.  

Bu səbəbdən AYB-nin ətrafında baş verən olaylar gündəmdən düşmürdü. O dövr 

mətbuatında ən aktual mövzulardan biri Azərbaycan yazıçılarına dövlət qayğısı ilə əlaqədar idi. 

Müxbirləri maraqlandıran bu suala da digər anoloji sorğular kimi aydınlıq gətirmək Nazirlər 

Kabinetinin mətbuat katibinin vəzifə səlahiyyətləri daxilində idi. Odur ki, müxbir sorusuna cavab 

olaraq Akif Əli ―Şərq‖ qəzetinə açıqlamasında bildirdi (―Şərq‖, 29.04.2004):  

 

―Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il Dövlət büdcəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Qanununun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 

2003-cü il tarixli Fərmanı ilə dövlət büdcəsinin əsas xərclərinin  bölgüsü aparılmışdır. Bölgüyə 

görə Azərbaycan yazıçıları üçün də müəyyən büdcə vəsaiti nəzərdə tutulmuşdur.Cənab 

Prezidentin bu Fərmanı bir daha  ümummilli liderimiz, görkəmli dövlət xadimi möhtərəm Heydər 

Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə və onun nəhəng qolu olan ədəbiyyata həssas və qayğıkeş 

münasibətinin bu gün də dövlət idarəçiliyinin strateji xətti kimi davam etdirildiyini göstərir. 

 Xatırladım ki, Qarabağ məsələsi, qaçqın və məcburi köçkünlər problemi, maaşların, 

pensiya və müavinətlərin vaxtlı-vaxtında ödənilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və digər 

qayğılarla bağlı ölkə iqtisadiyyatında yaranan gərginliklərə baxmayaraq, ziyalı əməyinin 
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qiymətləndirilməsinə, onların sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına, yaradıcılığın 

stimullaşdırılmasına  kömək məqsədilə Prezidentin Fərmanında cari ildə yazıçıların istifadəsinə 

ümumilikdə 1 166 600 000 (bir milyard yüz altmış altı milyon altı yüz min) manat, yəni təqribən 

236 min ABŞ dolları həcmində birbaşa vəsaitin ayrıldığı göstərilir. Həmin məbləğ büdcə 

sənədindəki ―Xərclərin istiqaməti‖ bölməsində müvafiq strukturlar üzrə ayrılmaqla qeyd olunub.  

  Yazıçılar Birliyinin saxlanmasına 338 milyon 600 min manat (təqribən 68 min ABŞ 

dolları) ayrılmışdır. Bunun da 240 milyon  manatı Mərkəzi aparatın, 98 milyon 600 min manatı isə 

yerli şöbələrin (yəni filialların) xərcləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 Yuxarıda göstərilən ümumi məbləğ daxilində (yəni, bir milyard yüz altmış altı milyon altı 

yüz min manatdan) ―Azərbaycan‖, ―Qobustan‖, ―Ulduz‖, ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ jurnallarının 

və ―Ədəbiyyat‖ qəzetinin hər birinə ayrı-ayrılıqda vəsait müəyyən edilmişdir. Belə ki, ədəbi 

orqanlar üçün büdcədə nəzərdə tutulmuş məbləğin bölgüsü bu cürdür:  

 ―Azərbaycan‖ jurnalına – 250 milyon manat (təqribən 50 min ABŞ $);  

 ―Qobustan‖ jurnalına – 55 milyon manat (11 min ABŞ $); 

 ―Ulduz‖ jurnalına - 111 milyon manat (22 min ABŞ $); 

 ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ jurnalına – 122 milyon manat (25 min ABŞ $); 

 ―Ədəbiyyat‖ qəzetinə – 290 milyon manat (58 min ABŞ $);‖ 

                                                                                                

*** 

 

...Və yenə bomba partladı. Ədəbi ictimaiyyət bir-birinə dəydi. O gündən Azərbaycan 

ziyalılarının, şair və yazıçılarının bir nömrəli müzakirə mövzusu bu açıqlama ətrafında oldu.  

Sıravi AYB üzvləri kimi AYB rəhbərliyini də şoka salan bu qəfil  açıqlama sədrin uzun 

illər boyu sifətində gəzdirdiyi zahiri münəvvərlik örpəyini dartıb onun mifik ―pak əqidəli millət 

oğlu‖ obrazına sarsıdıcı zərbə endirdi. İndiyədək ―komandadan‖ olmayan heç bir ―kənar‖ şəxsi 

yaxına buraxmadan müraciət edən cavanlı-qocalı bütün ədibləri qapıdan qaytararaq ―biz kasıb 

təşkilatıq və heç kimə kömək etməyə imkanımız yoxdur‖ - deyən, ―AYB yalnız Anar müəllimin 

sayəsində birtəhər qorunub saxlanır‖ - deyən katiblər şoka düşmüşdülər. Polisin tutub şöbəyə 

gətirdiyi bir şübhəli ―KPZ‖-də eynən belə sarsıntı keçirər.  

Əvvəlcə Akif Əlinin həqiqətən belə bir açıqlama verib-vermədiyini müəyyənləşdirmək 

üçün yuxarılardakı dostları vasitəsilə kəşfiyyat apardılar. Ardı-arası kəsilməyən telefon zənglərinə 

o: ―Bəli, demişəm, büdcə gizlin sənəd deyil...‖ - cavabını verəndən sonra AYB yetgililəri kontr-

hücuma qalxdılar. AYB MX-nin əməkdaşı Ə.Ə.-ni şəstlə qabağa verib onun dili ilə guya Akif 

Əlinin dediklərinin ―yalan, böhtan‖-filan olduğunu adətlərinə uyğun tərzdə qara-qışqırıqla bəyan 

etdilər. Sonrakı mərhələdə çar-naçar dövlət büdcəsindən maliyyələşdiklərini boyunlarına alsalar 

da, bu dəfə ―rəqəmlərin təhrif olunduğunu‖ dedilər. Amma bu da inandırıcı görünmədiyindən 

vərdiş etdikləri primitiv provokasiya üsuluna əl atdılar. Guya AYB katibliyinə Akif Əli haqqında 

çox ilginc məlumatlar daxil olub və Akif Əlini susdurmaq üçün onu mətbuata verə bilərlər. 

Zavallılar, nə əlaqəsi? Həqiqətən, yarımçıqlıq kompleksinə düçar olan nakamların kef içində 

yaşayan kişilərə həsəd apardığı düz imiş...   

Ancaq Akif Əli onların təsəvvür etməyəcəkləri dərəcədə dürüst danışdığından onun dediyi 

həqiqətləri heç bir bəhanə ilə ört-basdır etmək, yayındırmaq mümkün olmurdu. Xüsusən, fəlsəfi 

qanunla əgər söylənilənlər sübuta yetirilmirsə (AYB-nin isə ümumi emosional izharlardan başqa 

heç bir konkret sübutu yox idi), buna yalnız güman və fərziyyə deyilər. Yəni qeyri-ciddi söz-

söhbətlər...   

Mübahisələr qızışdıqca Akif Əli dediyini bir daha və bir daha mətbuatda təkrarlamaqla 

həqiqəti və yalnız həqiqəti söylədiyini bildirirdi. O israr etdikcə isə AYB rəhbərliyi daha çox 

hiddətlənir, dilini-dodağını gəmirir, demisini sümürürdü...  
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Akif Əli (―Şərq‖, ―Ekspress‖, 11.05.2004):      

 ―...Son günlər Azərbaycan Yazışılar Birliyinin və onun ədəbi orqanlarının dövlət 

büdcəsindən maliyyələşməsi barədə informasiyanın (―Şərq‖ qəzeti, 29 aprel 2004) belə gur 

reaksiyalara səbəb olması maraq doğurur. Əslində həmin informasiyada heç bir şok-açıqlama 

nüvəsi yox idi. Çünki, bütün azad, demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan 

Respublikasında da dövlət büdcəsi şəffafdır və büdcə haqqında sənəd məxfi deyil, ictimaiyyət 

üçün açıqdır. Onun kütləviləşməsinə nəinki yasaq qoyulur, əksinə dərci zəruridir. Bundan başqa 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin xərclənməsi də gizlin əməliyyat deyil, müvafiq maliyyə 

strukturlarının və ümumən hökumətin  nəzarətində olan prosesdir. Bu prosesə ictimai nəzarətin 

olması da tamamilə mümkündür.  

Lakin sözügedən bu adi məlumat AYB rəhbərliyini deyəsən bir qədər həyəcanlandırıb. 

Çünki AYB katibliyinin səviyyəsini təmsil edən Ədalət Əsgəroğlu adlı birisi müxtəliv KİV-lərdə 

kulturoloqlar üçün ekzotik etiket nümunəsi nümayiş etdirərək guya bu məlumatın ―yanlış 

olduğunu‖ iddia etməkdədir. Adam ―nkvd‖-çi ədiblərlə reket-jurnalistikanın simbiozunu 

xatırladan qırmızı bir əzmkarlıqla qatığın qara olduğunu sübut etməyə girişib. O gah bu məlumatı 

müxbirin özünün yazdığını, gah tamam yalan olduğunu, gah onu deyənin naşılığını ―qabartmaqla‖ 

ədəbi ictimaiyyətə dezinformasiya yayır, AYB-nin ―problemsizlik‖ imitasiyasını yaratmağa 

çalışır.  

Mən bir daha təkrar etmək məcburiyyətindəyəm ki, AYB-nin büdcəsi haqda 29 aprel 

tarixli ―Şərq‖ə dediklərim tamamilə rəsmi sənədlərə əsaslanan dəqiq faktların konstatasiyasıdır. 

Həqiqətən də ―Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il Dövlət büdcəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Qanununun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 

2003-cü il tarixli Fərmanı ilə dövlət büdcəsinin əsas xərclərinin  bölgüsündə hər il olduğu kimi bu 

il də Azərbaycan yazıçıları üçün müəyyən büdcə vəsaiti nəzərdə tutulmuşdur. Cənab Prezidentin 

bu Fərmanı bir daha  ümummilli liderimiz, görkəmli dövlət xadimi möhtərəm Heydər Əliyevin 

Azərbaycan mədəniyyətinə və onun nəhəng qolu olan ədəbiyyata həssas və qayğıkeş 

münasibətinin davam etdirildiyini göstərir. Qarabağ məsələsi, qaçqın və məcburi köçkünlər 

problemi, maaşların, pensiya və müavinətlərin vaxtlı-vaxtında ödənilməsi və digər qayğılara 

baxmayaraq, dövlət ziyalı əməyinin qiymətləndirilməsini, onların sosial vəziyyətinin daha da 

yaxşılaşdırılmasını daim diqqətdə saxlayır.  

Milli ədəbiyyatımızın inkişafına şərait yaratmaq, yüksək zövqlü müasir ədəbi nümunələrin 

meydana çıxmasına kömək etmək və yaradıcı əməyin stimullaşdırılması məqsədilə Prezidentin  

Fərmanında cari ildə Azərbaycan yazıçılarının istifadəsi üçün ümumilikdə 1 166 600 000 (bir 

milyard yüz altmış altı milyon altı yüz min) manat (yəni təqribən 236 min Amerika dolları) 

vəsaitin ayrıldığı göstərilir.  

Təbii ki, büdcə manatla tərtib olunur və keçən dəfə ―Şərq‖in müxbiri ilə söhbətdə manatla 

yanaşı bəzi rəqəmlərin dollarla ifadəsində o qədər də fərqinə varmadan yuvarlaq şəkildə deyilən 

bəzi rəqəmləri indi tam dəqiqliyi ilə hesabladıqda hətta daha artıq məbləğ olduğu görünür. 

Manatla ifadəsi isə sənədin əslində olduğu kimidir. Beləliklə, 1 ABŞ dollarını 4950 manatdan 

götürdükdə, Büdcə sənədində ―Xərclərin istiqaməti‖ bölməsində ayrıca qeyd olunan Yazıçılar 

Birliyinin saxlanmasına 338 milyon 600 min manat, yəni 68 min 404 dollar  ayrıldığını görərik. 

Bunun 240 milyon  manatı (48 min 484 dollar) Mərkəzi aparatın, 98 milyon 600 min manatı isə 

(19 min 919 dollar) yerli şöbələrin xərcləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Ümumi məbləğ daxilində jurnalların və ―Ədəbiyyat‖ qəzetinin hər birinə də ayrı-ayrılıqda 

vəsait müəyyən edilmişdir. Bölgüyə görə:  

―Azərbaycan‖ jurnalına – 250 milyon manat (yəni 50 min 505 dollar );   

―Qobustan‖ jurnalına – 55 milyon manat (11 min 111 dollar );  

―Ulduz‖ jurnalına - 111 milyon manat (22 min 424 dollar );  

 ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ jurnalı – 122 milyon manat (24 min 646 dollar); 

 ―Ədəbiyyat‖ qəzetinə – 290 milyon manat (58 min 585 dollar) ayrılmışdır. 
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Bəs görəsən AYB katibliyinin təmsilçisi nəyi təkzib edir? Axı, bu rəqəmlər nə dövlət 

sirridir, nə hərbi sirrdir, nə kəşfiyyat, nə də əks-kəşfiyyat sirri. Hətta müdafiə, milli təhlükəsizlik, 

daxili işlər, hüquq-mühafizə orqanları və digər nazirlik, komitə və baş idarələrin büdcəsi belə 

ictimaiyyətdən gizlin deyilsə, AYB-nin büdcəsi nədən köhnə təfəkkürlə sirrli, sehirli, gizli, 

mübhəm sayılmalıdır? Bayırda artıq 4 ildir XX1 əsr gedir… 

AYB büdcəsinin mətbuata çıxarılması hansı qəbahəti aşkarlayıb ki, kimlərsə bundan 

narahat olur? Bu sualın cavabı məncə sadə bir məntiqə söykənir. Rəsmi sənədlərdə öz əksini 

tapmış, ―gizlin‖ qrifi olmayan bu informasiyanın oyatdığı ajiotaj yalnız onunla bağlı ola bilər ki, 

görünür AYB rəhbərliyi  indiyədək dövlətin yazıçılara qayğısını inkar edərək büdcə vəsaitini öz 

üzvlərindən, ümumən ədəbi ictimaiyyətdən gizlədirmiş. Vəssalam. İndi neçə illərdir yazıçılar 

qurumunun saxlanmasının kiminsə şücaəti deyil, birbaşa dövlətin iradəsi və qayğısı ilə olduğunu 

görən yazıçı həmkarlarımızın ―AYB-nin xilaskarı‖ imicinin də puç bir əfsanə olduğunu söyləməsi 

təbiidir. Və o da təbiidir ki, sifətlərdən zahiri ―münəvvərlik pərdəsi‖ (Məmməd Cəfər) qalxdıqca 

haray səsləri ―ucalaşır‖…    

Əlbəttə, bütün bu həqiqətlərin daha dərin təhlili və qiymətləndirilməsi AYB-nin bir 

üzvünün deyil, bütün üzvlərinin iştirakı ilə keçirilməli olan qurultayın səlahiyyətindədir.  

O ki qaldı ictimai fikirdə ―obyektiv və prinsipial media‖ imitasiyası ilə məşğul olan ―Yeni 

Müsavat‖ qəzetinin 11 may tarixli sayında çıxan ―təkzib‖ yazısına, açığı geniş cavab verməyə 

ehtiyac duymuram. Çünki sadə bir tutuşdurma göstərir ki, bu yazıda mənə aid olan yalnız büdcə 

vəsaiti ilə bağlı (!) dediyim rəqəmlər tamamilə ―Şərq‖in 29 aprel sayında dediklərimin təkrarıdır. 

Ancaq hansısa stimulyator sayəsində bu vaxtacan Ə.Ə.-yə məxsus olan “Akif Əli  hesablamalar 

zamanı yanlışlığa yol verib” ifadəsini  təkrarlamağı bu dəfə öhdəsinə götürən ―YM‖ qəzetinin 

müxbirinə cavab yox, bir ədəd kalkulyator vermək daha səmərəli olardı.‖    

             
      *** 

Akif Əlinin tam həqiqətlə yoğrulmuş məntiqinin qarşısında aciz qalan AYB sədri yalnız 

ona nəsə bir pislik etməklə əvəzini çıxsa qəzəbi, kini, hikkəsi soyuya bilərdi. Edə biləcəyi pislik 

isə ya büdcə məsələsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan şər, böhtan, iftira, ya da AYB üzvü tituluna aid  
―təşkilati tədbir‖ ola bilərdi. Başqa pislik imkanlarının rıçaqları artıq onun əlində deyildi...  

“Ah, ötən əyyam, olasan indilər!...”  

 “Ah, necə kef çəkməli əyyam idi, Onda ki övladi-vətən xam idi!”  

“Ah, əfsus ki qocaldım, ağacım düşdü əlimdən... Səd heyf cavanlıq!”   

 

*** 

 

Qurultay qatarı sürətlə yaxınlaşırdı.  

Artıq demək olar ki, ədəbi ictimaiyyətin rəyi indiki rəhbərliyin getməsinin labüdlüyü 

istiqamətinə yönəldilmişdi. Hətta onun yerinə müxtəlif namizədlər irəli sürülürdü. Anar özü isə 

həmişəki taktikası üzrə son anacan ―hələ qəti qərara gəlməmişəm‖ deyib susurdu (dəqiqi - 

pusurdu). Yuxarıların rəyini öyrənmədikcə mövqe bildirməyə adət etməmişdi. Həmişə yuxarıdan 

əsən küləyə uyğun olaraq mövqeyinə düzəliş verib sonra metranə ədayla ―bax, mənim müstəqil 

qənaətim budur‖- deyə öz adından ictimaiyyətə təqdim edərdi (Bir il sonra parlament seçkilərinə 

də eyni taktika ilə gedəcəkdi, susacaqdı, pusacaqdı, gözləyəcəkdi, qatılacaqdı, amma və lakin...)  

 

*** 

 

...Bəli, hamı səbrsizliklə AYB-nin növbəti qurultayını gözləyirdi.   
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AYB katibliyi arzuolunmaz üzvlərin qurultaya düşməməsi üçün yeni priyoma əl atmışdı.  

Yarandığı vaxtdan bəri bütün qurultaylarda birlik üzvlərinin hamısının iştirak etməsinə 

baxmayaraq, məhz 2004-cü ildə AYB rəhbərliyi zərgər dəqiqliyilə  hesabladı ki, şəhərdəki heç bir 

zala 1 min 1 yüz AYB üzvünü yerləşdirmək mümkün olmayacaqdır. Odur ki, Sov.İKP qurultayları 

sayaq ―nümayəndəlik‖ qaydası üzrə seçim aparmaq lazımdır. Və cəmi 400 adamlıq  basmaqəlib 

bir qurultay qurmaq ən sərfəli variantdır. Bu həm hüququn aliliyi olacaq, həm də demokratizmin 

təntənəsi! Bəli! Katibliyin tutduğu siyahı əsasında aparılan həmin tarixi ―seçim‖ anında AYB-nin 

rəhbərlərinə nə vaxtsa gözünü ağartmış, yaxud qurultayın gedişində ağarda biləcəyi ehtimal 

olunan üzvlər nümayəndə seçilmədilər.  

Təbii ki, Akif Əli də ―seçilməzlərdən‖oldu.   

―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə dərc olunmuş 400 nəfərin siyahısına baxanda dərhal görünürdü ki, 

yazıçıların qurultayına yazanlardan daha çox yazmayanlar nümayəndədir. Bu nüans təşkilat 

daxilindəki idarəetmənin deqradasiyasından daha çox yaşanan qorxudan xəbər verirdi.    

Ancaq AYB-nin qurultaylarında 1980-ci ildən mütəmadi iştirak edən və təbii ki, öz işlərini 

AYB rəhbərliyinin arzusu ilə deyil, öz şəxsi mülahizələri ilə quran Akif Əli ölkənin mədəni 

həyatında yer alan bu qurultayda da iştirak etmək, proseslərin gedişini mətbuatdan yox, özü 

bilavasitə izləmək istəyirdi. Odur ki, XI qurultaya nümayəndə ―seçilmədiyini‖ görəndə o, AYB-

nin rəhbərliyinə rəsmi məktubla müraciət etdi:  

“Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Katibliyinə 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultayları ölkə həyatında ictimai və 

mədəni əhəmiyyət kəsb edən mühüm hadisələrdəndir. 

Odur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ―Məlumat azadlığı‖ haqqında 50-ci 

maddəsinin və Mətbuat haqqında Qanunun müvafiq bəndlərinin prinsiplərinə əsaslanmaqla,  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin nümayəndəsinin AYB-

nin XI qurultayında iştirakını nəzərə almağınızı xahiş edirik. 

hörmətlə, Akif ƏLİ, NK MX rəhbəri.” 

 

Hətta bu kiçik məktub da AYB-də çox böyük ajiotaj yaratdı. 

...Məktub AYB sədrinin katibəsinə yetişən kimi qız dərhal onu ―podnosa‖ qoyub içəriyə,  

Anar müəllimin kabinetinə apardı. ―Anar müəllim, Anar müəllim, görün nə gətiriblər?!‖ Anar 

müəllim məktubu açan kimi dərhal ―Çingiz gəlsin!‖- dedi. Qız hövlnak dəhlizə çıxıb tələm-tələsik 

Çingiz Abdullayevin otağına tərəf qaçdı: ―Ay Çingiz müəllim, ay Çingiz müəllim, tez gəlin!‖ 

Çingiz Abdullayev əlində yağı daşsa da, yarımçıq qoyub dərhal Anar müəllimin kabinetinə 

yüyürdü. Fikrət Qoca səsə boylanıb: ―Məni də çağırdı?‖ – deyə-deyə içəri cumdu. Anarın yanında 

qeylü-qal başladı:  ―Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin?!‖ 

 Maraqlı idi, AYB binasında çaxnaşma baş vermişdi, hamı bir-birinə dəymişdi. Adamlar 

―inoplanetyan‖ gəlirmiş kimi ―Akif Əli‖ deyə-deyə vahimə içində ora-bura qaçışır, Anarın 

kabinetinə girib-çıxır, dəhlizdə var-gəl edir, küncə çəkilib pıçıldaşır, o tərəf-bu tərəfə 

vurnuxurdular. Sədrin otağına vəlvələ düşmüşdü...  

Beləcə xeyli çək-çevirdən, saçyoldudan sonra nəhayət, katibliyin son qərarı hazır oldu və 

katibəni içəri çağırdılar. ―Bura gəl!‖ Katibə sədrin otağına girdi, çıxdı və dəhlizdə gözləyən NK 

əməkdaşına qərarı elan etdi: deyirlər qurultaya siz özünüz gəlin! Məktubu gətirən NK əməkdaşı 

güldü: - ―Zarafat edirsiniz, xanım? Mən nəinki yazıçı, heç AYB üzvü də deyiləm!‖ - deyib 

dəvətnaməni Akif Əlinin adına yazmağı xahiş etdi. Qız yenə içəri qayıtdı, çölə çıxdı və: ―Yox, -

dedi.- Akif Əlidən başqa kimi istəyirsiniz deyin, adına qurultaya buraxılış vərəqəsi yazaq... Belə 

dedilər.‖ Təbii ki, məktubu gətirən NK əməkdaşı AYB qurultayında NK MX əməkdaşlarından 

yalnız AYB üzvü olan Akif Əlinin iştirak edə biləcəyini xanıma başa salmağa çalışdı. Əməkdaşın 

israrını görən katibə üç dəfə içəri – Anarın yanına qaçdı və üç dəfə çölə çıxıb eyni təklifi verdi: 

―Yox, e, Akif Əlidən başqa kimi istəyirsiniz deyin, adına dəvətnamə yazaq, aparın‖... Bu get-gəl 
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bazarlığı bir neçə dəfə təkrar olundu və hər dəfə də qız sədrin otağına girib çıxıb əməkdaşa ―Akif 

Əlidən başqa kimin adına istəyirsiniz yazaq...‖- deyirdi.  

 Həm qəribədir, həm gülməlidir, həm də acınacaqlıdır. Düz 15 il qabaq, 1989-da da bu 

binada, bu kabinetdə və bu sədr Akif Əliyə eyni formullu bazarlıq təklif etmişdi: ―Vilayət 

Quliyevdən başqa kimi istəyirsən de, tapşırım sənin kitabın haqqında yazsın...‖     

Akif Əlinin məktubunun AYB-də yaratdığı bu həyəcan göstərirdi ki, AYB rəhbərliyi Akif 

Əlini özü üçün ən qorxulu rəqiblərdən hesab edir. Bu isə təbii ki, Akif Əlinin 

―adamyeyənliyindən‖ yox, qələmindən doğan duyğu idi. Onun atdığı oxlar hədəfdən yayınmazdı. 

Son vaxtların ən sərt, sərrast zərbələri bu müəllifdən gəlmişdi. Və Akif Əlinin qurultaya 

nümayəndə kimi qatılmasını da sədrin seçilmək şansına ciddi təhlükə hesab etmişdilər. Yoxsa 

yazısı olmayan, kitabı çıxmayan, yazmayan və yaza bilməyən, birliyə lap son günlərdə hansısa 

yollarla üzv qəbul edilənlərin hamısı qurultaya nümayəndə ―seçildiyi‖ halda, necə olmuşdu ki, 10 

kitabın, 300 məqalənin, yüzlərlə ssenarinin, satirik hekayənin, tərcümə əsərlərinin  müəllifi, 

filologiya elmləri namizədi, NK Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, 1988-ci ildən AYB-nin üzvü olan  

bir yazar qurultaya nümayəndə ―seçilməmişdi‖? Demək Akif Əli rəhbərliyin ―qərəz-ü-qəzəbinə‖ 

tuş gəlmişdi. İndi isə onun heç olmasa qonaq qismində qurultayda iştirak etmək istəməsindən 

vahiməyə düşmüşdülər. Halbuki nümayəndə seçilməyən, mandatı olmayan qonaq nə səsvermədə 

iştirak edə bilərdi, nə də müzakirələrdə çıxışı mümkün idi...  

Açığı, nümayəndə seçilsəydi Akif Əli qurultayda çıxış edəcəkdi. O hətta çıxışının tezisləri 

üzərində də düşünmüşdü. Ancaq o ―seçilmədi‖ və çıxış etmədi. Anar Musiqili Komediya Teatrının 

binasında ―Ağ qoç, qara qoç‖ nağılı sayaq primitiv bir fantaziya quraraq köhnə sevimli sovet 

əyyamlarında olduğu kimi alternativsiz sədr ―seçildi‖.   

Hər halda nə cürə olsa da, parlament seçkiləri ərəfəsindəki bu mərhələdə Anar öz hikkəsini 

yeridə bildi və istəyinə çatdı. Bu - qələbə idi. Amma Ədəbiyyatın yox, Anarın qələbəsi idi.  

Hərçənd bu qələbə oyunu xeyli bayağı qurulmuşdu: qatara yeni minən sütül ―gənclərin‖ heyranlıq 

çıxışı, ağzından həlməşikli sözlər axıdan ―ağsaqqalın‖ guya xəlqi ruhda düşük şən atmacaları, cəlb 

edilmiş əcnəbi qonaqların ―burada nə baş verdiyini anlamayaraq‖ boğazdanyuxarı nitqləri, təşkil 

olunmuş ―təbrik telefonoqramları‖, komanda ilə qaldırılıb-endirilən mandat demokratiyası, sədrin 

bircə anlıq prosedur ―istefası‖ və ikinci anda dərhal ―yekdilliklə sədr seçilərək‖ yerinə qayıtması, 

qayıdıb da 1952-ci ildən qalma ―müdrikanəliklə‖ zala çağırış etməsi... və s.  

Allah sənə rəhmət eləsin, ay Akif Səməd! De, sənin ürəyin sonradan AYB binasının 

qarşısında dayansa da, elə AYB qurultayının keçirildiyi o məzhəkə zalındaca partlamamışdımı?!     

 

*** 

 

                                                        Elegiya 
 

 ...Dedilər Akif Səməd Yazıçılar Birliyinin qarşısında ürəyini tutub və çöküb. 

 Ondan əvvəl deyirdilər Akif Səməd Yazıçılar Birliyinin sədri olmaq istəyir... 

 

 Ruhun şad olsun, axı sənin o binada bir də nə işin vardı! Bilmirsənmi o qaramat yüz ildi 

orda durub ―biganələr oteli‖ kimi sakitcə parlaq ürəklərin partlamasına baxır. Sənə də baxdı, 

sevindi yəqin... heyf!   

 Hey deyirdilər: - Akif Səməd ipə-sapa yatmır, Akif Səməd elə danışır, Akif Səməd belə 

danışır, Akif Səməd o sözü dedi, Akif Səməd bu sözü dedi, Akif Səməd onu yazdı, Akif Səməd 

bunu yazdı…  

 ...bir deyənin olmasın! 

 Amma demirdilər, axı Akif Səməd Söz adamıdı, kişi söz deyər! Və Akif Səməd ürək 

adamıdı,  kişi sözü ürəklə deyər! Ölsə də deyər, öldürsələr də deyər… 
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 Həmişə belə olub: Vətən qeyrəti çəkən, yurd qeyrəti şəkən, el-oba qeyrəti çəkən bütün 

böyük ürəklər həm də çoxlu dərd çəkib. Çəkib, çəkib və… bir gün qəflətən çöküb.  

 Qeyrətsiz, duyğusuz, hissiz, ruhsuz yaşamağa nə var ki! Akif kimi qeyrətli Söz adamı olub 

yaşamaq çətindir. 

 ...Bir dəfə həmən qeyrətsiz, simasız, məsləksizlərdən söz düşəndə ədəbiyyat sahəsində 

çalışmayan, tamam ayrı peşə sahibi olan bir dostum qayıtdı ki: ―Bəs elə bilirsən Akif Səməd 

kefdən içir?!‖ 

 Bu sözün həqiqət payı ən çox ordaydı ki, şair Akif Səmədi cəmiyyət artıq el dərdi, vətən 

dərdi, xalq dərdi çəkən qeyrətli bir ziyalı kimi tanıyıb qəbul edirdi.   

 

 ...Neçə ay öncə mənə xoş bir sürpriz eləmişdi, rəhmətlik. Bir ay öncə isə özü zəng elədi. 

Dedi təzə kitabım çıxıb: ―Özümə yol‖ (“Sus, sözünü söylə, - Danış, qanmasınlar, - Öləndə elə 

öl, - Heç inanmasınlar...” Qəribəydi, onun bu son kitabında ölüm-itim, qəm-qüssə, kədər, nisgil 

nə çoxuydu!...) Dedi görüşək, görüşdük, dərdləşdik. Dərdimiz bir imiş. Eyni olaylara eyni 

baxışırdıq. Amma biz hələ təzəcə tanış olurduq! Bağışladığı kitabının içində də elə beləcə səmimi 

tərzdə yazmışdı: “Yaxından tanımadığım, ancaq yaxşı tanıdığım Akif bəyə ürəklə.   07. 06. 

2004” Dəqiq ifadə idi. Biz həqiqətən o görüşəcən bir-birimizi yaxından tanımırdıq, amma biz bir-

birimizi çox yaxşı tanıyırdıq. Yazılardan, yaradıcılıqdan, çıxışlardan, mövqelərdən…  

 Həmən ilk və son görüşümüzdə təbii, daha çox bizi birləşdirən Ədəbiyyatdan danışdıq. 

Arada yurdun  qayğılarından, dostlarından və düşmənlərindən də söz açdıq. Manqurtlardan, 

Kosmopolitlərdən, Moskov uşaqlarından, Ermənikimilərdən danışdıq. Paxıllardan, xəbislərdən, 

kinlilərdən – ortada gəzən nadanlıq təzahürlərindən danışdıq…  

 Heç fikir ayrılığımız olmadı.  

AYB-nin qurultayından söz düşəndə ötəri gileyləndi: ―… Çayxanada uşaqlar demişdilər 

sən namizədliyini irəli sür, biz sənə səs verəcəyik. Mən də kişi kimi sözümün üstündə durdum, 

amma onlar… səs vermədilər. Köhnələrin, kinlilərin, kifirlərin mənə lağ eləməsinə şərait 

yaratdılar. Üzümə bəh-bəh deyənlər altda əbləhlik elədilər...‖  

Bunları yana-yana dedi.  

  

Nə isə... Sən daha bu çirkablardan yuxarıdasan, Akif Səməd.  

Sən indi ulu Tanrının dərgahına doğru gedirsən. Oralarda parlaq insanlar üçün parıltı var, 

ziyalı adamlar üçün işıq var, saf ürəklər üçün nur var, paklıq var. Oralarda kinli adamların 

paxıllığı yoxdu, müştəbehlərin acı qəlyan tüstüsü, yaltaqların yalaq sifəti yoxdu… Oralarda 

―elitar‖ yekəxanalar, ―sərrast baxışlı‖  korlar,  ―həssas qəlbli‖ köntöylər yoxdu… Onların hamısı 

Yerdə qaldı, Akif Səməd.  

 Sənsə belə bir Yerdə kişi kimi dözdün, yaşadın, Sözünü dedin və kişi kimi də zarımadan 

qəflətən çıxıb getdin...  

 

 O süfrə başında sənə söz verib sözündən qaçanlar indi yenə həmən çayxanada başqa 

birisinə söz verirlər...   

 Dad çəkdiyin Manqurtlar, Kosmopolitlər, Moskov uşaqları, Ermənikimilər yenə həmən 

mərtəbələrdə, həmən otaqlarda, həmən acılığı tüsdülədə-tüsdülədə partlatmağa parlaq ürəklər 

axtarırlar…  

 Vuruşduğun kinli ―dühalar‖, paxıl ―klassiklər‖, xəbis ―elitarlar‖ yenə altdan-altdan 

qazırlar…  

Zəhlən gedən yalaqlar yenə yalmanırlar…  

Elə min il əvvəl gördüyün Yerdi bu yerlər.  

Sənin ruhun üçün qiyməti olan nələrsə varsa - qoyub getdiyin yurdundu, oduna yandığın 

elin-ulusundu, özünə tərəf yol olan yazılarındı  və qədrini bilən həqiqi dostlarındı, Akif Səməd…

 Ruhun şad olsun, bu nə qəzaydı belə!  
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            (12 iyul 2004) 

 

*** 

 

...Akif Əli bu elegiyanı qurultaydan bir-neçə ay sonra yazacaqdı.  

Amma hələlik may ayıdır və o, katibliyin çox dirənişlərindən sonra nəhayət, əlacsız qalıb  

NK əməkdaşına verilmiş dəvətnamə listəsi ilə Muskomediyanın lojasında əyləşib AYB-nin 

primitiv ―Ağ qurultay, qara qurultay‖ tamaşasını seyr etməkdə idi. Məlum səbəblərdən 

gözlənildiyi kimi də olmuşdu: AYB rəhbərliyi Akif Əlini  qurultay nümayəndəsi ―seçilməsini‖ 

istəməmişdi və o, qurultayın işinə yalnız müşahidəçi qonaq qismində qatılmalı olmuşdu.  

Məlum səbəblər dedikdə bunlar nəzərdə tutulur: a) AYB rəhbərliyinin Nazim Hikmətin 

yubileyini dövlət səviyyəsində keçirməklə olaydan hərtərəfli bəhrələnmək planlarını pozan; b) 

AYB-yə dövlət büdcəsindən daxil olan məbləği açıqlamaqla AYB rəhbərliyinin sıravi üzvlərdən 

gizlətdiyi xəlvətləri aşkar edən; c) ―düşmən‖ AYO-çuları dəstəkləməklə AYB-nin mövcud ədəbi 

siyasətinə ―protiv‖ gedən; d) nəhayət, sədrin dahiliyini qəbul etməyən yazara mandat vermək 

olardımı? O mandat alardısa, nümayəndə kimi qatılacağı qurultayda bilmək olmaz daha nələr  

açıqlayıb katibliyin planlarını pozar, hətta sədrə alternativ ola bilərdi və s.  

Axı bu şübhəli ―nümayəndəlik‖ məsələsi hansı mübhəm prinsiplərlə aparılırdı ki, orada 

Akif Əliyə ―növbə çatmırdı‖? Və o hansı ədəb normasıdır ki, qurultaydan dərhal sonra guya 

ədəbiyyat yanğısı ilə səfalı Şamaxıya M.Ə.Sabirin hüzuruna yürüyən AYB rəhbərliyini - 

―M.Ə.Sabirin satira sənətkarlığı‖ mövzusunda elmi iş yazıb kitab çap etdirən filoloqun yazıçıların 

qurultayında iştirakına veto qoyur. 

Hər halda bu məsələ demokratik prinsiplər baxımından izah tələb edir: necə olub ki, 

qurultaya  nümayəndə ―seçilənlərin‖ ən azı 70-80 faizi çağdaş ədəbi prosesdə iştirak etmədiyi və 

ümumiyyətlə yazıçı kimi tanınmadığı halda, ömrü  boyu yazıb-yaradan, ədəbi prosesdə fəal iştirak 

edən, hətta bəzi məqamlarda prosesə istiqamət, təkan verən, daim ədbiyyatı təbliğ edən 

ədəbiyyatçı mandat ―ala bilmədi‖? Burada AYB rəhbərliyinin demoqoqcasına ―yaradıcılıq 

məsələlərinə‖ əl atması da mümkün deyil, çünki çap məhsullarının sayına, sambalına, 

keyfiyyətinə, intensivliyinə,  əhəmiyyətinə görə Akif Əli nümayəndə olanların əksəriyyətindən  

geri qalmır. Bəs onda AYB rəhbərliyinin seçim prinsipi nə olmuşdu? Əgər burda miskin qərəz yox 

idisə, Akif Əli yazı yazmaqdan başqa daha ―nə etməli‖ idi ki, yazıçıların qurultayına ―düşə‖ 

bilsin? Şəxsi qərəzlə ictimai təşkilat idarə olunurmu?! 

Ora nə böyük kin yuvasıdır! 

Yəqin Aydın Uluxanlı da nahaq deməz: «Yazıçılar Birliyinin binasına girəndə elə bil 

morqa  girirsən...»  

Nə isə…  

Gənc postmodernistlər də daxil olmaqla bütün fərqli düşüncə sahibi olan istedadlı ədəbi 

qüvvələri asıb-kəsən AYB rəhbərliyi 1030 nəfər üzvündən 414-nün iştirakı ilə AYB-nin 11-ci 

basmaqəlib qurultayını keçirdi. Üzvlərinin cəmi 40,1%-nin iştirak etdiyi bu kvorumsuz, qeyri-

legitim qurultayda sayın və tərkibin belə müəyyənləşdirilməsi konservativ AYB rəhbərliyinə 

müxalif olan demokratik düşüncəli azad yazarların, yeniləşmə tərəfdarlarının ora düşməməsi üçün 

klassik karnaval oyunları stilində yapılmış əsil fantasmaqorik məzhəkə idi.     

Qurultay öncəsi katibliyin müasir dövr üçün yararsız iş üslubuna etiraz edən bir neçə gənc 

yazar AYB-ni tərk etdi: Şərif Ağayar, Zahir Əzəmət,  Elnur Atanbəyli... Onlar hətta qurultay günü 

―canlı klassiklərin‖ əsərlərinin erməni qəbristanlığında dəfn mərasimini də keçirdilər...  

―Ədəbiyyat qəzetinin‖ redaktor müavini Tehran Əlişanoğlu AYB-dən istefa verib: ―Öz 

yaradıcılıq potensialımı bu qurum nəzdində, AYB çərçivəsində realizə etmək limiti tükənib - dedi. 

- Orada gedən proseslər qaneedici deyil. AYB total birlikdir.‖ 

Yazıçı Şamo Arif isə: ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XI qurultayında gördüklərim, 

eşitdiklərimdən sonra belə qənaətə gəldim ki, daha birliyin üzvlüyündə qalmağım, mənə mənəvi 
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əzab-əziyyət verməkdən başqa heç nə gətirmir.‖ – deyə qurultaydan dərhal sonra, mayın 17-də 

istefa ərizəsini yazacaqdı. (―Alternativ‖, 2 iyun 2004) 

 

Qurultayın gedişində ən maraqlı hadisələrindən biri məşhur Türkiyə yazıçısı, 

postmodernist Orxan Pamukun iştirakı idi. Fasilə zamanı foyedə jurnalistlərin sorğularını 

cavablandırarkən Azərbaycan ədəbiyyatı konusunda imtahana çəkilməməsini, burada tanıdığı bir 

ismin olmadığını bildirmişdi.  O hətta çaşqın-çaşqın:  ―Əslində burada nə baş verdiyini anlamağa 

çalışıram‖ – demişdi (necə ki bir vaxtlar Bakıya ilk dəfə konsert verməyə gətirilmiş İbrahim 

Tatlısəs Binə aeroportunda öz menecerindən: ―Məni nereye  gətirdiniz? Burası haradı?‖ – deyə 

sual etmişdi). Qurultaydan bir gün sonra isə AYB-də keçirilən görüş zamanı Orxan Pamuk artıq 

―Azərbaycan ədəbiyyatında Anarı tanıdığını‖ deməklə dünənki ―siyasi səhvini‖ düzəltməyə 

çalışacaqdı. Yəni bir gecənin içində nə baş vermişdi? Orxan Pamuk Azərbaycan ədəbiyyatından 

niyə dahi Nizamini, Nəsimini, Sabiri, Cavidi yox, məhz ―dahi‖ Anarı ―tanımışdı‖?.. 

Nə olmuşdu? Heç nə olmamışdı. Sadəcə qurultaydan sonra axşam Orxan Pamuk və Anarın 

müdafiəsi üçün qurultay öncəsi sifarişli bir ―Əsrin adamı‖ oçerki yazıb İstanbuldan ―525‖-ci 

qəzetə (10.04.2004) göndərən və Orxan Pamuku Bakıya gətirən yazıçı-publisist İrfan Ülku 

―Avropa‖ otelində Anarın qələbə banketində iştirak etmişdilər. Elə oradaca Azərbaycan 

ədəbiyyatının ―ən görkəmli nümayəndəsini‖, AYB-nin stukturunu və funksiyalarını dərindən 

mənimsəyən dahi Orxan Pamuk səhərisi İçərişəhəri, Qız qalasını, Nizami adına Ədəbiyyat 

Muzeyini gəzdirilib, nəhayət, Natəvan klubunda ədəbi görüşə gətiriləndə artıq ―Azərbaycan 

ədəbiyyatından Anarı tanıdığını‖ böyük xəcalət hissi ilə  ―etiraf etdi‖. Üstəlik - ―Türkiyədə AYB 

kimi bir qurum olmadığından əsərlərimi pirat üsulu ilə basıb satanlarla bacarmıram,‖ – deyə 

Anarın Yazıçılar Birliyinə saxta  üzgörənlik də etdi.  

Amma daha maraqlısı o oldu ki, Bakıda belə kövrək etiraflarda bulunmağı məşq edən 

Orxan Pamuk AYB qurultayından qayıtdıqdan sonra Türkiyədə ―erməni soyqırımını‖ da göz 

yaşları içində etiraf etdi və məhkəməyə çəkildi.  

İndi AYB-çilərin iki ―Nazim Hikməti‖ var...        

...Zülfüqar Xeyirxəbərin təbirincə desək, ―qurultaydan daha çox komediya janrında 

yazılmış səhnə əsərini xatırladan XI qurultay da başa çatdı.‖ (―Şərq‖, 18 may 2004)  Əksərinin 

ədəbiyyata az dəxli olan üzvlərdən ibarət nümayəndələr hesabına keçirilən bu kvorumsuz qeyri-

legitim qurultayda sədr yenə sədr seçildi, katiblər də katib... 

Köhnə dəyirmançı köhnə dəyirmanda qaldı...    
 

                              *** 

 

Akif ƏLİ. Йеня дя: Щяр шей жябщя цчцн, щяр шей гялябя цчцн! 
      «Âÿòÿí èì èç òÿùëöêÿ àëòûí äàäûр!  

Òî рï àãëàрûì ûç à÷ûã òÿæàâöçÿ ì ÿрóç ãàëûá. ßí  ì öàñèр ñèëàùëàрà ì àëèê åрì ÿí è ùÿрáè 
áèрëÿøì ÿëÿрè, 70 èë Àçÿрáàéæàí  ñÿрâÿòëÿрè ùåñàáûí à ï èéëÿí ì èø рóñ-ñî âåò î рäóñó èëÿ áèрýÿ 

Ãàрàáàüà ùöæóì  åòì èøäèр. Êÿí äëÿрèì èç äàüûäûëûр, äèí æ ÿùàëèéÿ àì àí ñûçæàñûí à äèâàí  òóòóëóр, 
ãàäûí ëàр, óøàãëàр, ãî æàëàр ãÿòëÿ éåòèрèëèрëÿр. Ãàрàáàü òî рï àüû î ä òóòóá éàí ûр. Ì èëëè 

Î рäóì óçóí  âÿ êþí öëëö þçöí öì öäàôèÿ äÿñòÿëÿрèí èí  ãåéрÿòëè äþéöø÷öëÿрè ãóäóç äöøì ÿí ÿ 
ãàрøû èýèäëèêëÿ âóрóøóрëàр. Ùÿр ýöí  í å÷ÿ-í å÷ÿ æÿí ýàâÿр î üëóì óç Àí à Âÿòÿí  óüрóí äà øÿùèä 

î ëóр.  
Ëàêèí  ñèéàñè õàäèмëÿрèì èçèí  êî рàôÿùì ëèéè, äþâëÿò õàäèì ëÿрèì èçèí  æÿñàрÿòñèçëèéè, ùÿрáè 

ñòрóêòóрëàрûì ûçûí  áàøûï î çóãëóüó óæáàòûí äàí  âÿçèééÿò ýöí -ýöí äÿí  ýÿрýèí ëÿøèр. Öì óì è 
ñÿрèøòÿñèçèëèéèí  í ÿòèæÿñèí äÿ "Åрì ÿí èñòàí " реñï óáëèêàñû èëÿ äàü Ãàрàáàüû àрàñûí äàêû "äÿùëèç" 

ýåòäèêæÿ даралыр. Ùÿëÿ éöç èë þí æÿäÿí  äöøì ÿí  æàí  àòäûüû áó àрçóñóí à ÷àòì àã  
öçрÿ èêÿí  þç ì àí ãóрòëàрûì ûçûí , àрõàäàí  çÿрáÿ âóрàí ëàрûì ûçûí  äà êþí öëëö î ëàрàã, "éàçûã" 

åрì ÿí èëÿрÿ êè÷èê áèр "äÿùëèç" à÷ì àã ÷àüûрûøû, ì ÿñÿëÿí è áåéí ÿëõàëã àрåí àéà ÷ûõàрòì àã  
æÿùäëÿрè – äöøì ÿí  äÿéèрì àí ûí à ñó òþêì ÿêäèр. 
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     Áó ýöí  ñþùáÿò Âÿòÿí èì èçèí  õèëàñûí äàí  ýåòäèéè çàì àí äà áöòöí  õàëãûí , áöòöí  äþâëÿò 
àï àрàòûí ûí , áöòöí  èäàрÿ, ì öÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàрûí , ùÿр áèр ôÿрäèí  éàëí ûç âÿ éàëí ûç áèр ãàéüûñû, 

áèр àì àëû î ëì àëûäûр: щяр шей жябщя цчцн, щяр шей гялябя цчцн! 
 

Âàõòèëÿ ýåí èø Ðóñèéà ÷þëëÿрèí è àëì àí  ôàøèçì èí äÿí  õèëàñ åäÿí  òöрê þâëàäëàрû áó ýöí   þç 
òî рï àãëàрûì ûçû  åрì ÿí è ôàøèçì èí äÿí  ãî рóì àã ö÷öí  àéàüà ãàëõì àëû, òàì  ñÿôÿрáÿр î ëì àëûäûр! 

     Áàøãà éî ë - õÿéàí ÿò éî ëóäóр!» 
                                                                 (феврал 1992) 

 

                                                                       *** 

 

Qurultaydan bir müddət sonra xəbər yayıldı ki: ―Moskvada Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin sədri Anar haqqında kitab hazırlanır. Kitabın müəllifi Lyudmila Lavrova APA-ya 

açıqlamasında bildirib ki, yazıçının həyat və yaradıcılığından, eləcə də əsərlərindən bəhs edəcək 

toplu 2005-ci ilin ortalarında işıq üzü görəcək. Lavrovanın sözlərinə görə, kitabın məhz Anardan 

bəhs etməsinin səbəbi onun bir ədib kimi Rusiyada daha çox tanınmasıdır.‖ (―Ekspress‖, 22 

dekabr 2004) Məlumat onunla diqqəti cəlb etmirdi ki, Anar Rusiyada daha çox tanınır, bu onsuz 

da məlum məsələdir; ancaq onunla cəlb edirdi ki, sözügedən Lyudmila Lavrova may ayında AYB-

nin XI qurultayının ―qonaqları‖ arasında olan Lyudmila idi. Demək bu qonaq Azərbycan 

ədəbiyyatının yox, Anarın qonağı imiş, sadəcə ―qonaqlıq‖ AYB-nin hesabına həyata keçirilirmiş. 

Bir güllə ilə bir neçə dovşan... Həqiqətən ―təmənnasız millət fədaisinin‖ qurduğu qurultay 

tamaşasında heç bir epizod təsadüfi deyildi. Hər şey Moskvanın Ali ssenarist kurslarında 

öyrədildiyi kimi ölçülüb-biçilib-düzülmüşdü...  

 

*** 

 

 AYB-nin XI qurultayı nə qədər böyük həyəcanlar, çəkişmələr, gərginliklər içində 

gəlmişdisə, bir o qədər sakit, səssiz-küysüz, qalmaqalsız bir sükunət içində keçib getdi. 

Qurultayda səhhəti ilə bağlı iştirak edə bilməyən xalq şairləri Nəbi Xəzri ilə Məmməd Arazın heç 

―yada düşməməsini‖ ən böyük hörmətsizlik, qurultayı isə ―simasızlığın və ikiüzlülüyün zirvəsi‖ 

adlandıran həssas şair Akif Səməd qurultaydan sonra AYB-nin ―gözü qarşısında‖ bu haqsız 

dünyadan haqq dünyasına köçdü getdi...   

Qurultay nümayəndəsi şair Vəli Xramçaylı AYB-nin qurultayını kolxoz iclasına bənzətdi: 

―Anar seçilmədi, təyin olundu. Belə seçki olmur. Alternativsiz seçki seçki deyil, təyinatdır. Lap 

raykom katibi kimi... Heç sovet dövründə də belə qeyri-demokratik və qeyri-dinamik qurultay 

keçirilməyib.‖- dedi.  

  

İndi sədr eyforik həzz içində qəzetlərdə müxtəlif pozlarda şəkillərini basdırırdı. Ona görə 

―eyforik‖ ki, hamı ―Anar Yazıçılar Birliyindən getsə, ədəbiyyatdan silinəcək‖ – demişdi, Anar isə 

―Avropa‖ otelindəki Qələbə banketinin ertəsi günü yuxudan oyanıb dərhal AzTV-nin  

―Xəbərlər‖ini açdı və AzərTAC-ın rəsmi məlumatını dinlədi: “2004-cü il mayın 17-də Dövlət 

Musiqili Komediya Teatrının binasında Azərbaycan yazarlarının 458 nümayəndəsindən 

414-ünün iştirakı ilə növbəti XI qurultayı keçirilmiş, açıq səsvermə yolu ilə yazıçı Anar 

Yazıçılar Birliyinin sədri, şair Fikrət Qoca I katibi, Çingiz Abdullayev, Arif Əmrahoğlu, 

Rəşad Məcid katib seçilmişlər.”  

Demək, o hələ bir müddət ədəbiyyatda qalmaqda davam edəcəkdi! Eyforiya üçün bundan 

tutarlı səbəb olardımı? 

 

                                                                    *** 

  ...Amma XI qurultaydan xeyli müddət ötəcək, yeni bir ―növbədənkənar 

qurultay‖ söhbəti meydana çıxacaq, mətbuatda bu mövzuda fikirlər səslənəcək və 
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hamını öz arşını ilə ölçən AYB sədri Anar (təbii ki, ―və onun komandası‖) hamını 

skleroz bilərək mətbuatda çıxış edib rəsmən 414 nəfərlə keçirildiyi bildirilən 
qurultaya legitimlik donu geydirməyə çalışacaqdı. Anarın sözçüsü bir yana, hətta 

Anarın özü də qızıl qırmızı: ―Qurultay tam demokratik şəkildə seçilmiş 600-dən 

artıq nümayəndənin demokratik və açıq şəkildə səs verməsiylə məni yenidən bu 
vəzifəyə layiq bildi‖ (―Yeni Müsavat‖, 24. 01. 2006) – deyəcəkdi. 

Əgər adam hətta AzərTAC-ın rəsmi məlumatında göstərilmiş 414 rəqəmini gizlədərək, 

nümayəndələrin sayını ―600-dən artıq‖ göstərirsə, demək ötən qurultayın saxta yolla seçildiyini 

özü də bilir və tarixi faktı korrektə etməyə çalışır. Amma biz hələ büdcə olaylarından bu qurumda 

rəqəmlərə qarşı manipulyasiya ehtirası olduğunu bildiyimizdən, bu ―korrektəyə‖ də   

təəccüblənmirik. Vərdişliyə nə tövbə...  

 

                                                                     *** 

 

Qurultay üçün tezislər. Akif Əli qurultayda qonaq qismində deyil, rəsmi nümayəndə 

kimi iştirak etsəydi söz alıb  düşündüyü bu tezislər ətrafında fikir-mülahizələrini bildirəcəkdi: 

 

1) AYB-nin qurultayı ölkəmizin ictimai və mədəni həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

hadisələrdəndir. Çünki yazıçılar xalqın mənəviyyatını, ruhunu yaşadan, onu ifadə edən nadir sənət 

sahibləridir. Odur ki, dövlətin də yazıçılara həmişə diqqəti, qayğısı, yardımı olub. Azərbaycanın 

rəhbəri Heydər Əliyev özü təbiəti etibarilə mənəviyyatı dəyərləndirən şəxsiyyət olduğu üçün 

ziyalılara daim həssas və diqqətli idi. Məhz onun arzusu, istəyi ilə AYB və ədəbi-bədii qəzet-

jurnallar dövlət büdcəsinə götürülüb. Müasir dövrdə AYB-nin qorunub saxlanması da  məhz 

Heydər Əliyevin iradəsi, dövlətin bilavasitə köməyi ilə olub. Bunu kimsənin şücaəti kimi qələmə 

vermək olmaz! 

 Ancaq təəssüf ki, bu qurultay ölkə həyatında ictimai-mədəni hadisəyə çevrilmədi... Çünki 

bu qurultay Heydər Əliyevsiz keçdi... 

 

 2) AYB-nin strategiyasını müəyyən edən, onun fəaliyyətini istiqamətləndirən və 

idarəçiliyini həyata keçirən katiblik haqqında bir neçə söz. Kimlər idarə edir bu yaradıcılıq 

qurumunu.  

AYB katibi Çingiz Abdullayev: “У нас действительно очень большой 

государственный бюджет”- deyir (―Бакрабочий‖, 15.05.2004). Yəni - ―biz dövlət 

büdcəsindən həqiqətən çox böyük vəsait alırıq‖. Bu adi etiraf ona görə diqqəti cəlb edir ki, cəmi 

15-20 gün əvvələ qədər AYB rəhbərliyi özünü az qala yazıq, kimsəsiz, məğmun, pulsuz-parasız və  

fəqir bir təşkilat kimi qələmə verirdi. Ehtiyacı olub müraciət edən üzvlərini isə qaba şəkildə kənara 

itələyirdi. Ancaq AYB-nin büdcəsi haqqında informasiya mətbuatda səslənəndən  sonrakı ilk 

günlərdə AYB rəhbərliyi şok içində bunu qəti inkar etməyə, təkzib verməyə çalışır, öz unikal 

sözçüsü vasitəsilə çox maraqlı-məzəli çabalar göstərirdi. Nə hərbi, nə dövlət, nə kəşfiyyat  sirri 

sayılmayan büdcənin açıqlanması ona görə ajiotaj yaratmışdı ki, bu vaxtadək AYB elitası 

tərəfindən sıravi üzvlərdən gizlədilirdi və müraciət edənlərə AYB tam imkansız bir ictimai qurum 

kimi qələmə verilirdi. İkili həyat yaşayan bu təşkilatın alt yapısında rəhbərliyin xımır-xımır 

dolanışıq keyfi vardısa, üst düzəndə kasıb təbəqəyə AYB-nin yalnız öz ―dahi sədrinin‖ şücaəti 

hesabına birtəhər yaşadılması barədə görüntü göstərilirdi. Bu yalan artıq dağıdılıb (necə ki, iki il 

əvvəl AYB rəhbərliyinin müstəqil Azərbaycanda qoruyub saxlamaq istədiyi türk düşməni, vətən 

xaini, satqın Nazim Hikmət haqqında yalanlar darmadağın edilmişdi).     

 Adamın özünün etiraf etdiyi kimi, etnik mənşəcə konqlomerat tərkibli ―Bakılı‖ millətinin 

nümayəndəsi, əqidəcə kommunist və məsləkcə kosmopoloit olan AYB katibi Ç.Abdullayevin   

qurultay öncəsi son müsahibəsi («Бакрабочий» qəzeti,  15 may 2004) Azərbaycanda öz millətini 
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sevən bütün yazıçılara qarşı az qala patoloji nifrət və hiddətlə doludur. O rus-sovet şovinizminə 

xas düşüncə ilə cəmiyyətdə yeniləşmə istəyən bütün milli ruhlu yazarları ―xunveybin‖ adlandırır, 

AYB rəhbərliyinə alternativ mövqedə dayananlara istehza edir... Hansı əsasla, hansı mənəvi 

haqla? Rusdilli oxucularına müraciət edib: “Biz burda mənəviyyatı və əxlaqı qoruyuruq”- deyən 

Ç.Abdullayevin hansı ölkənin, hansı millətin, hansı dilin ifadə etdiyi mənəvi dəyərlərin keşiyində 

durduğu maraqlıdır. Hər halda bu, bizim ölkəmiz, bizim millətimiz, bizim dilimiz deyildir. Və 

onun: “Biz uduzsaq bu, şəhərimizə, beynəlmiləl mədəniyyətimizə zərbə olacaq”- deməsi də bunu 

sübut edir. Baxın, Ç.Abdullayev deyir: ”...До 1995 года, когда только-только развалился 

Советский Союз…” (tərcüməsi: ―1995-ci ildə Sovet İttifaqı hələ təzə-təzə dağılmağa 

başlayanadək...‖). Fikir verin, hələ 1985-dən dağılmağa başlayan, 1990-91-ci illərdə artıq 

tamamilə darmadağın olmuş SSRİ-nin ―1995-də hələ təzə dağılmağa başladığını‖ demək,  heç də 

təsadüfi xronoloji səhv deyil. Bu ifadə həmin rus-sovet şovinizminin təzahürüdür. Çünki 1988-90 

–cı illərdə Azərbaycanda gedən milli-azadlıq hərəkatını sinirə bilməyən, xalqın müsibətli 

günlərində onun yanında olmayan, torpaqları düşmən tapdağında qalmış yurda kömək etməyən, 

qaçqın və məcburi köçkünlərə yardımçı olmayan, xalqın türk soy-kökünün, türk dilinin, İslam 

dininin qayıdışına dözməyərək gah Ə.Vəzirovun, gah A.Mütəllibovun arxasında təsəlli tapan, 

sonra isə ölkədən qaçıb çıxıb gedən, haralardasa mücərrəd romanlar qoşmaqla  proseslərin 

gedişinə boylanan və (Şura hökumətini) ―bəlkə də qaytardılar‖ ümidi ilə yaşayan adamlar başqa nə 

cür düşünə bilər ki! Yalnız ara sakitləşəndə, sabitlik yarananda, 1995-də Azərbaycan artıq dönməz 

müstəqillik yoluna çıxandan sonra bütün ümidlərini itirib, əlacsız qalaraq,  yavaş-yavaş qayıdıb öz 

kreslosundan yapışmağı qənimət sayanlar üçün əlbəttə ki  SSRİ-nin tarixi 1995-də bitəcək!.. 1995-

ə qədər isə SSRİ onlar üçün yaşayırdı. Bu gün də arzularının məskənidir... Bu cür əqidə ilə müasir 

Azərbaycanda humanitar, mədəni, ideoloji sahədə rəhbər kürsülər tutmaq, təkcə qurultay 

nümayəndələrini narahat etməli məsələ deyil.  

 “Yazıçılar Birliyinə Anarın dəvəti ilə gəlmişəm” deyn AYB katibi Çingiz Abdullayev 

(bax: ―Ədəbiyyat qəzeti‖, 20.02.2004) haqqında ―Ədəbiyyat qəzeti‖nin 21 aprel 2000 tarixli 

sayında bir məlumat dərc olunub: ―Rusiyanın ―Soverşenno sekretno‖ xidmətinə məxsus ―Lisa‖ 

(―Üzlər‖)  adlı jurnalı ölkənin ən tanınmış beş biznesmen, aktyor, rejissor, siyasətçi və yazıçısı 

haqqında məqalə dərc etmişdir... Rusiyanın ən yaxşı beş yazıçısı arasında yerlərin bölüşməsi 

xüsusi sensasiyaya səbəb oldu... Birinci yeri... Çingiz Abdullayev tutdu.‖   

Fikir verin, ―Ədəbiyyat qəzeti‖ redaksiyasının bəlkə də fərqinə varmadan fəxrlə yazdığı bu 

məlumat sübut edir ki, Anarın vaxtilə birbaşa AYB katibi postuna gətirdiyi Çingiz Abdullayevin 

nə Azərbaycana, nə də onun ədəbiyyatına heç bir aidiyyəti yoxdur və bu adam Rusiya ölkəsinin 

yazıçısıdır, rusların arasında tanınmışlardandır (bəlkə də Anar da onun məhz Moskva ilə belə sıx 

münasibətlərinə görə yanında saxlayır).  

Çingiz Abdullayevin özü ―Ədəbiyyat qəzeti‖nin başqa bir sayında akademik Bəkir 

Nəbiyevə və professor Qəzənfər Paşayevə yazdığı Məktubunda belə deyir: “...Uzun illər ərzində 

mən Azərbaycanda heç olmasa bir dəfə də olsun əsərlərimin ciddi təhlili ilə rastlaşmamışam... 

Uzun illər mən Azərbaycanda kitablarıma qarşı heç bir ciddi rəylə qarşılaşmamışam...” 

Təsəvvür edin ki, bu adam AYB katibidir və onu bu vəzifəyə bir çox istedadlı qələm sahibini 

―yazıçı saymayan‖ AYB sədri Anar Rzayev təyin edib! Amma filoloq-alimlər bu katibin  

yazdıqlarına ciddi yanaşmırlar...Paradoksdur!  

Çingiz Abdullayevin əqidəsi və dünyagörüşü xalqın çağdaş amallarından geridə qalması 

ilə fərqlənir. Tutduğu vəzifə və peşəsi etibarilə xalqa qabaqcıl ideya və ideallar aşılamalı olan bir 

adam az qala dövlət quruluşunu dəyişməyə çağırışlar edərək deyir (―Üç nöqtə‖ qəzeti, 25 yanvar 

2003): “Sovet vaxtı necə ki sosializm tərəfdarıydım, indi də eləcə qalıram... Kapitalizmə, 

ümumiyyətlə, qanım qaynamır... M.Ə.Rəsulzadə deyirdi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha 

enməz. Amma o bayraq cəmi 2 il qalxmışdı. Azərbaycanda isə 70 il ərzində xoşumuz gəlsə də, 

gəlməsə də xalqın hakimiyyəti bərqərar olmuşdu. Xalq doğrudan da o vaxtlar yaşaya bilirdi... 

Qətiyyən dəyişməmişəm. Hesab edirəm ki, bazar kapitalizmini Azərbaycanda xalq qəbul etmir. 
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Bu cəmiyyət dəyişilməlidir, belə davam edə bilməz... O vaxtlar səviyyəsiz adamlar meydana 

çıxaraq qışqırırdılar, camaat da onlara qulaq asırdı. Biz 70 illik bir dövrdə belə şeylər 

görməmişdik, avantüristlər halımızdan istifadə edib meydan sulayırdılar... Biz bu gün keçmiş 

SSRİ-nin ehtiyatlarıyla yaşayırıq... 2-3 ziyalımız var ki, o, Azərbaycandan kənarda öz maaşı, 

qonorarı ilə dolana bilir: Rüstəm İbrahimbəyov, Tahir Salahov, Müslüm Maqomayev... mənim 

də qazancım xaricdə nəşr olunmuş kitablarımdandır... Bakıda kitablarım çox az çıxır, yaxşı da 

satılmır... Norveçdə çıxan kitabımda xəritə veriblər ki, Azərbaycan haradadır. Azərbaycanı 

orada tanımırlar...”   
(O da maraqlıdır ki, oxuduğumuz parçada bütün aksentləri səhv, yanlış, yalan olan mətnin 

müəllifi Çingiz Abdullayevlə bu söhbət ―jurnalist Elçin Qaliboğlu‖ imzası ilə ―Üç nöqtə‖də dərc 

edildikdən iki il sonra (!) demək olar ki eynilə ―Etimad‖ qəzetinin 12 fevral 2005-ci il tarixli 

sayında da çapa verilmişdir.)          

 ―Cümhuriyyət‖ qəzetinin 8 mart 2003 tarixli sayındakı müsahibəsində yazıçı peşəsini 

aşağılayaraq: “...Mən çox istəyirdim ki, müstəntiq işləyim... Bəlkə də məni müstəntiq 

götürsəydilər, yəqin ki, yazıçı olmazdım... Yaxşı müstəntiq olmadığıma görə, yazıçı olmuşam... 

Yaxşı detektiv olmadığıma görə, yazıçı oldum” – deyən Çingiz Abdullayev daha sonra əlavə edir: 

“...Xaricdə işlədim. Afrikada, Asiyada oldum. Yaralanandan sonra Bakıya qayıtdım. Burada 

inzibati orqanlarda işlədim. Daha sonra Anar müəllimin təklifi ilə Yazıçılar İttifaqının katibi 

seçdilər və o vaxtdan bu vəzifədə işləyirəm. ...Peşəkar yazıçı kimi özümü 1994-cü ildən (?!-A.) 

hesab edirəm. 1991-ci ildə SSRİ dağılandan sonra sosial vəziyyət olduqca ağırlaşdı. O vaxt 

Yazıçılar İttifaqının katibi nazir səviyyəsində maaş alırdı. KQB-nin kuratoru idim, ancaq (?-A.) 

heç vaxt rüşvət almamışam...         

 ...Həmişə solçu olmuşam və olacağam da. Sosial ədalət mütləq olmalıdır. Azərbaycan 

müstəqil olmamışdan öncə deyirdilər ki, vəziyyət yaxşı olacaq. Nə qədər akademik, incəsənət 

xadimi, yazıçı və rəssamlarımız var. Mənə deyin, 12 ildə müstəqil neftdən kim bir manat pul 

alıb? Kimə kömək eləmişik? Niyə bu qədər işsiz vətəndaşımız var...”  
Təkcə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün Neft Fondu hesabına yeni tikilən evləri, salınan 

qəsəbələri, yaxud mədəniyyət xadimlərinə verilən Prezident təqaüdlərini xatırlasaq, yəqin ki AYB 

katibi ―seçiləndən‖ 7 il sonra ―yazıçı‖ olmağa başlamış bu ―solçu nazirin‖ nə qədər boş və 

mənasız söhbətlər etdiyinə əlavə şərh verməyə ehtiyac qalmaz.     

Başqa bir müsahibəsində oxuyuruq: “...Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda Çingiz 

Aytmatov kimi yazıçılar yoxdur... Belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan xalqı üçün XX əsr ən yaxşı 

əsr olub... Fikrimcə əgər biz 20-30-40 il də Sovet dövründə yaşasaydıq, daha da inkişaf 

edərdik... İndi ondan qorxuram ki, 20-30-40 ildən sonra biz 80-ci illərin səviyyəsinə çatmayaq... 

Ümumiyyətlə, mən özüm kosmopolit adamam... Mən azərbaycanlı Dronqonu elə vəziyyətlərdə 

qoyuram ki...” (―Ədalət‖, 21 fevral 2004)  və s.       

 Məncə AYB katibinin bu cəfəng fikir-düşüncələrinin də filoloji yox, politoloji şərhə daha 

çox ehtiyacı var. Çünki dövlətdən maliyyələşən ideoloji, humanitar idarə rəhbərinin rəsmi dövlət 

xəttindən bu qədər kənara sapmaları nonsensdir. Amma bunu səlahiyyət sahiblərinin öhdəsinə 

buraxaraq Çingiz Abdullayevin kumiri başqa bir Çingizin (Aytmatov) çox yerinə düşən bir fikri 

ilə mövzunu  qapadaq:  “...İndi nəşriyyatlar daha çox avam təbəqəyə müraciət edən polis 

romanları yazanlara üstünlük verir.” (―525-ci qəzet‖, 18 oktyabr 2003).   

Ağıllı oxucu özü bilir hansı Çingiz haqlıdır...  

 

 3) AYB-nin digər həlledici fiquru sayılan şair Fikrət Qoca haqqında: 

―Milli Məclisin komissiya sədri Zahid Qaralovun mədəni-maarif müəssisələrinin,  peşə 

məktəblərinin, internatların, teatrların, o cümlədən, Yazıçılar Birliyinin də dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilməməsi haqda verdiyi təklifə öz etirazını bildirən Yazıçılar Birliyinin katibi Fikrət 

Qoca fikirlərini belə açıqlayır: 
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- Bu fikri deyən adamlar Azərbaycan mədəniyyətinin yox, ümumiyyətlə dövlətçiliyinin 

əleyhinədir. ...deməli o adam dövlətçilikdən heç nə başa düşmür. ...Onu da unutmaq lazım deyil 

ki, ədəbiyyatın bir dəqiqə susmağı, xalqın bir əsrlik ömrünə bərabərdir.” (―Palitra‖, 20 noyabr 

2001). Halbuki büdcədən maliyyə almasına baxmayaraq AYB-də ədəbiyyat az qala 17 ildir susub. 

 ―Üç nöqtə‖ qəzetində (29 yanvar 2003-cü il) AYB katibi Fikrət Qoca deyir: “YB-nin 800-

ə yaxın üzvü var. ...YB-nin 800 üzvünün hər biri özünü dahi sayır.”   Diqqət yetirin, 2003-cü 

ildir və AYB-nin 800 üzvü var. Cəmi bir il sonra - 2004-ün aprelində üzvlərin sayı artıq 1054-dür! 

Yəni bir ildə AYB-yə 250 (!) adam qəbul edilib. Bu – böyük bir saxtakarlıq prosesinin açıq-aydın 

göstəricisidir. 365 günə 250 yazıçı ―istehsal edib‖ AYB-yə üzv qəbul etmək əsil ―rekord 

göstəricidir‖.  

Fikrət Qoca şəstlə: “YB-nə cəmiyyətin qəbul etdiyi adam rəhbərlik etməlidir. Yazıçılar 

onu saymalıdır, ona inanmalıdır və nəhayət, ona hörmət etməlidir.” (―Ədalət”, 6 mart 2004) – 

deyir, amma təəssüf ki, bunun hələlik tam əksi olduğunu özü görə bilmir.   

Yaxud ―Aqil Abbas, Akif Səməd AYB sədrliyinə iddialıdırlar‖-fikrinə 70 yaşlı Fikrət 

Qoca çılğıncasına belə reaksiya verir: “Gərək jurnalistlər ciddi işlə məşğul olsunlar və onları 

danışdıran hər kəs müsahibindən soruşmalıdır: sizə namizəd statusunu kim verib? Mənim 

dediklərimi hamı eşitsin ki, onlar küçədə namizədlik verib, elə küçəyə də rəhbərlik edənlərdir. 

Anar müəllimi qıcıqlandırmaq istəyirlər.” (―Ekspress”, 10 mart 2004) Bu təfəkkürlə XXI əsrdə 

yaradıcı təşkilata rəhbərlik etmək artıq o təşkilatın faciəsidir. Bu gün AYB-də əsil tragikomediya 

yaşanır.    

Şair Fikrət Qoca xalq şairi Nəbi Xəzri haqqında da eyni qabalıqla (halbuki incə hisslər, 

duyğular peşəsi olan şairliklə kobud adamlara xas olan qabalıq bir-birini inkar edir) belə deyir: 

“Nəbi Xəzri  uşaq deyil ki, qucağımıza alıb gəzdirək... qaçqın deyil ki, ona pul yığaq yardım 

edək, məşhur xalq şairidir.” (―Ekspress‖, 16 aprel 2004)      

 İstedadlı jurnalist Məlahət Rzayeva Fikrət Qocanın bu kobud nitqinə incə bir şərh 

yazmışdı: ―...Biri isə ―Nəbi Xəzri uşaq deyil ki, qucağımıza alıb gəzdirək‖ dedi...  Bu, müdhiş bir 

cavabdır. Əgər bu cavabı kimsə bir başqası desəydi, belə müdhiş xarakter almazdı. Amma onu 

deyən Nəbi Xəzrinin həmkarıdır! Şairdir. Bu cavabın yiyəsi Fikrət Qocadır... Deməli Nəbi Xəzri 

Yazıçılar Birliyindən şikayət etdiyi üçün  ―qucaqda gəzdirilməyə‖ layiq deyil. O da AYB-nin qara 

siyahısındadır... Amma yaşlı bir insana ―uşaq deyil ki, qucağımıza alıb gəzdirək‖ formasında 

kinayəli cavab vermək ən azı etikadan kənardır. Əgər o yaşlı insan üstəlik həmkar, söz ustası, 

Azərbaycanın müasir ədəbiyyat tarixində öz sözüylə yer qazanmış bir şairdirsə, onda Fikrət Qoca 

həm də günah qazanmış olur. ‖(―Şərq‖, 17 aprel 2004) 

Baxın, olaydan bixəbər Fikrət Qoca guya AYB-nin təəssübünü çəkərək Nəbi Xəzri 

haqqında deyir ki, bizim imkanımız yoxdur, o özü hamıya kömək edə bilər...və s. Amma bir qədər 

öncə AYB-nin büdcədən maliyyələşdiyini etiraf edən Çingiz Abdullayevin əks fikirləri ilə tanış 

olduq. AYB sədri Anarın da oxşar ―maliyyə etirafları‖ nəhayət üzə çıxdı (―525-ci qəzet‖, 28 may 

2004). O dedi: “Dövlət büdcəsindən Birliyə ayrılan maliyyənin hamısının dəqiq təyinatı  var 

(halbuki əvvəllər büdcə söhbəti edilməzdi). Əlavə olaraq birinci mərtəbəni banka icarəyə 

vermişik (1991-ci ildə Türkiyə konsulluğu ilə Anarın bina konfliktini xatırlayaq). Oradan ayda iki 

min dollar alırıq və qəpiyinəcən də hara xərcləndiyi məlumdur. (Hara? Axı nə gənclər yardım 

görür, nə qocalar, nə xalq şairi, nə el yazarı. Bəs büdcədən gələn vəsait və + ayda 2000 $ hara 

gedir?)...‖  

Başqa bir maraqlı nüans. 5 yanvar 2005-ci il, saat 10.30-da ―Lider‖ TV-də Səhər 

proqramının qonağı olan şair Fikrət Qocaya aparıcı dedi: -Fikrət müəllim, sizin yaşınıza irad 

tuturlar ki, o artıq qocalıb, AYB-də məsul vəzifədə işləyə bilməz... 

Fikrət Qoca isə dərhal: -Əşi orda nə iş var ki!... YB-də sən deyən elə çox iş də yoxdur 

axı... – deyə cavab verdi və bu cavabı ilə o özünü də, öz təşkilatını da rüsvay etmiş oldu, çünki 

AYB-nin həqiqətən heç bir iş görməyən əhəmiyyətsiz qurum olduğunu vurğuladı (yeri gəlmişkən, 

xatırladaq ki, adətən Anar öz müsahibələrində öz personasına əhəmiyyətli görkəm vermək niyyəti 
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ilə -   ―Əsas vaxtımı AYB alır, yaradıcılıqdan qalıram‖ – deyə gileylənirdi, amma sən demə, 

əslində orda elə də iş yoxmuş). 

Bundan sonra aparıcı Fikrət Qocadan soruşdu: -Bax, tutalım, səhər-səhər işə gəldiniz, orda 

nə edirsiniz? Cavabında böyük ―realist‖ Fikrət Qoca: - Heç nə, gəlib otururuq kabinetdə... Sonra 

da adamlar gəlib bizə müraciət edirlər, hərə öz dərdini-sərini danışır... Belə də.. Vaxt keçir....- 
dedi.              

Onlar üçün sürünərək keçən vaxt ərzində isə AYB divarlarından kənarda ədəbi həyat 

qaynayır. Gənc ədəbiyyatçılar, istedadlı yazarlar onlara qayğı göstərilmədiyindən, biganəlikdən 

əsəbiləşir, milli ədəbiyyatımız naminə iş görmək istəsələr də onlara şəraitin yaradılmadığından 

şikayətlənir, nəticədə hökuməti mədəniyyətə laqeyd yanaşmada günahlandırırlar. Ancaq hökumət 

bu istiqamətə milyonlar yönəltsə də həmin vəsait təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmadığından 

gözə görünmür... O cümlədən, AYB divarlarının arasında sanki həyat dayanıb, tam sakit, soyuq, 

süst, ətürpədən bir durum əmələ gəlib (necə ki Aydın Uluxanlı demiş: «Yazıçılar Birliyinin 

binasına girəndə elə bil morqa girirsən...»)  

                   

4) AYB və gənclik haqqında. AYB rəhbərləri gənclər haqqında tez-tez belə deyirlər: 

―Onlar getsinlər yazılarını yazsınlar, dava döyməsinlər.‖ Və bunu elə bir əda ilə deyirlər ki, guya 

bunlar özlərinin maraq dairəsində olmayan hansısa bir adamın yazısını oxuyandırlar! Ya da 

oxuyub yaxşıya yaxşı  deyəndirlər!.. Axı o ―dava döyənlər‖ məhz yazdıqları yazılara etinasız, 

haqsız, ədalətsiz, ədəbsiz münasibət görməkdən bezib davaya qalxırlar... Əslində onların 

yazdıqları həm ədəbi-bədii, həm ictimai əhəmiyyətinə görə, həm xalqa, vətənə gərəkliyinə görə, 

həm yeni ruhuna görə bunların yazılarından nəinki geri qalır, əksinə qat-qat yüksəkdir. Təkcə bir 

―problemləri‖ var: AYB rəhbərinin nə özündən, nə valideynlərindən, nə qohum-əqrabasından və 

nə də dost-aşnalarından yazmırlar, yazmaq istəmirlər... Bax buna görə AYB-də ―persona non-

qrata‖ olublar. Yazdıqlarına qalanda isə - elə 2004-cü ildə AYO-nun yeni dərgisi işıq üzü görüb: 

―Yaquar yerişli zaman‖. Bu maraqlı toplu onu göstərir ki, gənclər həqiqətən ciddi yaradıcılıqla 

məşğuldurlar: Aqşin, Elçin Alıoğlu, Seymur Baycan, Rasim Qaraca, Nərmin Kamal, Həmid 

Herisçi, Murad Köhnəqala, Azad Yaşar və b.  

Bu gənclər haqlı olaraq Ç.Abdullayevin ―ən bahalı son model kompüterdə yazaraq 

saniyədə klavişin yeddi düyməsini basması, yaxud Amerikada ―ermənilərin acığına‖ (?) bir gecəsi 

üç min dollara olan oteldə qalması ilə qürrələnməkdənsə, bir cavan yazıçıya kompüter alıb 

verməsini, yaxud bir ədəbi mükafat təsis etməsini daha ağıllı iş‖ hesab edirlər. Belədə bir yandan 

sosial durumu gərgin olan gənc yazıçıların vəziyyəti göz önünə gəlir, digər yandan isə özünü 

baron kimi aparan AYB katibinin kruizləri. Bunlarmı dad-aman edirdilər ki, əşi, AYB kasıb 

təşkilatdır, işçilərimizin maaşını zorla veririk, xəstələrə, qocalara, cavanlara necə kömək edək?!  

Gənclərə münasibət baxımından digər bir məlumat da maraq doğurur. Məlumatda deyilir: 

“Dünən Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda ziyalılarla gənclərin görüşü keçirildi... 

Tədbirin təşkilatçısı Mühafizəkar Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ənnağı Məmmədov çıxış 

etdi. “Bu gün  Azərbaycan gəncliyinin ziyalıları dinləməyə ehtiyacı var...” – deyən 

Ə.Məmmədov qaranlıq məqama toxundu. O dedi ki, görüşümüzə Yazıçılar Birliyinin sədri 

yazıçı Anar da təşrif buyuracağına söz verib: “Lakin o, hələ gecikir. Yəqin gəlib çıxar.” 

Halbuki həmin an AYB-nin sədri Anar öz kabinetində idi. O, heç tədbirə qatılmadı da. 

Əslində AYB-nin rəhbərlərinin belə ögey münasibət göstərməsi həmin görüşə deyil, 

Azərbaycanın gəncliyinə qarşı idi. Onlar bu hərəkətləri ilə Azərbaycan gəncliyini boykot 

edirdilər. Həmin incə məqam bundan ibarətdir. Doğrudan, dəhşətli məqamdır. Gənclər səni 

dinləməyə gələ, sən də öz kabinetində qəlyan tüstülədəsən...” (―Həftə içi‖, 7 mart 2003) 

AYB rəhbərliyinin gəncliyə münasibəti bumu?            

            

 İstedadlı gənc AYO-çuları və daha neçə-neçə istedadlı adamı AYB rəhbərliyi yaxına 

buraxmır, yazıçı saymır, üstəlik düşmən adlandırır. Hətta onlarla kitabı, yüzlərlə yazısı çıxan 
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adamlara da yazıçı deməyə ağzında dili dönmür. Ancaq bunun müqabilində öz uşaqlarını var gücü 

ilə ədəbiyyata yamamağa çalışır (və bu ―ədəbi pinəçilik‖ ardıcıl davam edir. Anarın 

heyranlarından olan ―525-ci qəzet‖-in 28 yanvar 2005 tarixli sayında Günel Anarqızının ―Oğlun 

Qarabağ‖ kitabı haqqında Yardımlı rayonu Pestəsər kənd məktəbinin müəllimi Sabir Bəşirovun 

―Oğul qeyrəti ilə‖ adlı tərif məqaləsi bu sözlərlə bitirdi: ―İlk kitabı ilə böyük ümidlər verən Günelə 

böyük ədəbiyyatın çətin yolunda yaradıcılıq uğurları arzulayıram.‖  Həmin qəzetin 2 dekabr 2005  

tarixli sayında isə Sona Xəyal imzası ilə Tural Anaroğlunun ―Tənha mələk‖ hekayələr kitabı 

haqqında danışılır, əsərlərin ―fövqəladə məziyyətləri‖ açıqlanır, hətta ―ədibin‖ yazdıqlarını 

oxuyarkən Bulqakovun, Mirzə Cəlilin, Haqverdiyevin, Əziz Nesinin, Mir Cəlalın göz önünə 

gəldiyi vurğulanır).           

 Atalar düz deyib, utanmasan oynamağa nə var? Bu mənəvi  baqajla, bu əda və iddialarla 

millətə vəkillik, ölkəyə öncüllük, AYB-yə rəhbərlik etmək – nə milləti yarıdar, nə ölkəni, nə də 

AYB-nin özünü...  

5) Demokratik düzənə yox, totilatar quruluşa xas təfəkkürlə yaşayan Moskva uşaqları, 

Vəzirov-Mütəllibov dəstəkçiləri özlərini mütərəqqi, qabaqcıl, öndər şəxslər kimi təqdim etməyə 

çalışırlar. Alternativ  mövqedə dayanan yazıçıları isə öz dillərində - “мракобесия” adlandırırlar... 

Bu – onların sınanmış metodudur: şər at, böhtan de, qara yax və öz adını rəqibə qoy. Bunu tez-tez 

və çoxlu-çoxlu et... Onda sən özün rahat olacaqsan, rəqibin isə qəhr olacaq!              

 Belə qeyri-səmimi flüger-adamlar haqqında açıq-aşkar sözü hələ 1997-ci ildə AYB-nin X 

qurultayı ərəfəsində Prezident Heydər Əliyevlə görüş zamanı yazıçı Əkrəm Əylisli və yazıçı-

publisist Sirus Təbrizli demişdilər. Və o zaman müdrik Prezident - mən bu adamları onların öz 

vicdanına bağışlayıram, - cavabını vermişdi.  

 Amma bu adamlar ―Vicdan susanda‖ romanını da yaxına buraxmırlar... 

  

6) AYB rəhbərliyi alternativ fikir daşıyıcılarının qarşısına adətən belə bir ―arqument‖ 

çıxarmaqdan həzz alırlar ki: ―Narazılar sovet dövründə olduğu kimi Yazıçılar Birliyindən 

imtiyazlar gözləyən, ev, maşın, bağ, kitabının çapını istəyən və buna nail olmayan adamlardır...‖  

Ancaq yumşaq ifadə etsək, düz demirlər. AYB-dən narazılıq edən kimlərinsə umacağı ola 

bilər və o haqlıdır, çünki əgər müəyyən ehtiyaclarını ödəməyəcəksə və nə maddi, nə mənəvi 

stimul verməyərək dayaq durmayacaqsa, onda bu qurum nəyə lazımdır və onun üzvü olmağın 

əhəmiyyəti nədir? Ancaq eyni zamanda bir çoxlarının, xüsusən orta və yaşlı nəslin AYB-dən heç 

bir maddi təmənnası yoxdur. Yalnız ədəbiyyata sevgiləri, yaradıcılığa bağlantıları naminə orada 

olublar. O cümlədən, şəxsən mənim də AYB-dən umacağım yoxdur. Şükr, evim də var, maşınım 

da, kitablarım da... Ancaq mən AYB rəhbərliyindən ona görə narazıyam ki, onlar yaradıcılığa da 

biganədirlər, ictimai həyata da. Mənim vətənimdə mənim xalqımın çörəyini yeyib bu vətənə və bu 

xalqa xidmət etmirlər. Moskvaya xidmət edirlər, ata-analarına, oğul-uşaqlarına xidmət edirlər, 

özlərinə xidmət edirlər, ciblərinə xidmət edirlər, amma bu xalqa və bu vətənə xidmət etmirlər. Bu 

xalqın və bu vətənin yazarlarına xidmət etmirlər. Xalq yazıçısı və xalq şairi olsalar da, bu xalqın 

ən ağır, həlledici məqamlarında onun yanında olmurlar, qaçırlar, gedirlər, gizlənirlər, susurlar... və 

həmişə ara sakitləşəndən sonra  üzə çıxıb ortalıqda gərdiş etməyə başlayırlar. ―Bizi tənqid edənlər 

bizdən ev, maşın, mükafat umurlar‖ – deyib də camaatın gözünə kül üfürmək lazım deyil. 

Yazıçılar sizdən diqqət umurlar, cənablar, sayqı umurlar, sivil münasibət umurlar, postunuzun 

ranqına uyğun takt gözləyirlər...       

 

7) Nəhayət, bir neçə kəlmə AYB sədri Anar Rzayev barəsində...‖ 

   

...Burada düşüncə axarını dayandıraraq xatırladaq ki, əgər Akif Əli AYB-nin XI 

qurultayına mandatlı nümayəndə kimi qatılsaydı, təxminən bu tezislər ətrafında çıxış edib 

mülahizələrini qurultay iştirakçılarına çatdıracaqdı. Görünür AYB rəhbərləri də bunu bilirmiş…  
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                                                                         *** 

 

Anarın arxivindən: 
Professor Camal Mustafayev (―Şərq‖, 15 may 2004): ―Qurultay yazıçının, şairin neçə 

illərdən bəri yaratdığına hesabatdır... ədəbiyyatçılardan ötrü bir meyar var; o da xalqın, Vətənin 

taleyidir. Ədəbiyyat xalqın taleyindən kənarda yaranmır. O xalqın ruhunu, nəfəsini ifadə edir, 

xalqın dərdlərinin tərcümanıdır. Bunlar deyilməlidir... Qurultaya məni dəvət etməyiblər. Mən 

Səməd Vurğunu təbliğ etdiyimə görə məndən xoşlanmırlar.‖  

Şair, publisist Rasim Qaraca (―525-ci qəzet‖, 22 may 2004): ―...Gənc yazarlarla AYB-nin 

indiki münasibətləri atalar-oğullar deyil, yeniliklə köhnəliyin qarşıdurmasıdır... Son qurultay onu 

göstərdi ki, Yazıçılar Birliyi tam iflasa uğramış bir təşkilatdır... AYB həmişə üzvlərinin sayının 

çox olması ilə fəxr edir. Amma razılaşın ki, o üzvlərin siyahısında elələri var ki, kim olduğu bəlli 

deyil.‖  

Rəşad. (“Sezon qəhrəmanları”. ―Reytinq‖, 30 may 2004): ―...―Müxalifət‖ qəzetində 

Anarın əleyhinə yazdığı kiçik bir məqaləyə görə AYB sədri ―Natəvan‖ klubunda Ağamalı Sadiq 

Əfəndinin xatirəsinə həsr olunmuş tədbiri keçirməyə icazə vermədi. Halbuki, biz Heydər Əliyevin 

öz opponentlərinə ekstremal şəraitlərdə normal münasibət bəslədiyinin şahidi olmuşuq... Anar isə 

bir insan kimi o qədər böyük deyil ki, alternativ fikrə xoş üz göstərsin. Çünki o, alternativsiz bir 

cəmiyyətdə böyüyüb və hələ də yeni dünyanın inkaredilməz qanunlarına alışa bilməyib. Əksinə, o 

xasiyyətindən irəli gələn hərəkətlərlə yeni ədəbi qüvvələrin, yeni fikrin sıxışdırılmasına çalışır. 

Əksər hallarda isə məğlub olur... AYB üzvlərinin cavab janrında yazdıqları məqalələr çox sönük 

görünür. Əksinə, onlar bu ―sabun iyi‖ verən məqalələrlə Anara ayı xidməti göstərirlər. Çünki, 

onların sayəsində dövlət qəzetlərində cavanların cəlbedici fikirləri bir daha vurğulanır və özünə 

avtomatik tərəfdaşlar qazanır... Yazıçı və deputat Anar da sanki özünü mafiya başçısı kimi aparır. 

Lakin ekstremal şəraitlərdə, yüksək tribunalardan iki kəlmə ―ziyalı sözü‖ söyləyərkən sifətinin 

aldığı ifadə onun davranışları ilə tərs mütənasibdir.‖       

 Publisist Məmməd Nazimoğlu (Reytinq, 13 iyun 2004): ―Mən iyirmi yaşımda ―Təhminə 

və Zaur‖ əsərini oxudum. Otuz yaşımda tamaşasına, qırx yaşımda filminə baxdım. Allah qoysa, 

inşallah, yəqin ki, əlli yaşımda ―Təhminə və Zaur‖un baletinə baxacam.‖    

 “Ədalət” qəzeti (19 iyun 2004): ―AYB rəhbərliyinə bir sual. Azərbaycanın ayrı-ayrı 

tanınmış şəxsiyyətlərini təhqir etdiyinə görə yazıçı Rafiq Tağını AYB üzvlüyündən xaric etdiniz. 

Bütövlükdə Azərbaycan xalqını təhqir eləyən YB üzvü Rüstəm İbrahimbəyovu AYB-dən xaric 

etməyə qüdrətiniz çatarmı?‖           

 Yazıçı-publisist Seymur Baycan (―Etimad‖, 19 iyun 2004): ―Anarın bütün yaradıcılığı, 

hərəkətləri, qəlyan çəkməsi bir şeyə hesablanıb. Onun məqsədi özünün əzabkeş ziyalı obrazını 

yaratmaqdır. Guya bu xalq üçün özünü yandırdı, şam kimi əritdi, bütün enerjisini xalqa sərf elədi, 

əvəzində təpki aldı. Amma son zamanlar Anara böyük bir zərbə dəydi. Onun adı maxinasiyalarda 

hallandı.‖            

 Publisist Ilham Tumas (―Ekspress‖, 8 iyul 2004): ―Anarın ən böyük səhvi ondan ibarətdir 

ki, Rəsul Rzanın cəmiyyətdəki mövqeyindən yararlandı və Azərbaycan mədəniyyətini işğal etdi, 

başqalarına imkan vermədi, hər şeyi öz əlində cəmləşdirdi, ədəbiyyatda diktatura  qurdu... Nə 

vaxta qədər?.. Anarın Anar kimi formalaşmasında, müxtəlif mövqelərdə təmsil olunmasında, irəli 

çəkilməsində, yazıçı kimi populyarlaşmasında Rəsul Rza  faktorunun rolu danılmazdır.‖  

                                                      

***     

 

Bəli, Akif Əli AYB-nin XI qurultayda çıxış etsəydi, katiblik haqqında mövqeyini 

bildirdikdən sonra, təbii ki, AYB-nin baş koordinatoru, ədəbiyyat monopoliyasının başqanı, həm 
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ədəbiyyatın yönünü yanlış istiqamətləndirməklə, həm də bütün istedadlı yazarları ―düşmən‖ 

adlandırıb çıxdaş etməklə ümumən ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, bir qədər dərinə vardıqda 

isə cəmiyyətimizin inkişafını tormozlamağa yönələn əməl sahibi haqqında da nələrsə deyə bilərdi.  

Nələr?   

Əlbəttə, xüsusi hazırlaşsaydı çox şey. Ancaq nümayəndə seçilmədiyini gördükdə  

hazırlaşmadı və bildiklərinə əlavələr artırmadı. Ancaq Anarın portretini yaratmaq üçün hamı kimi 

onda da kifayət qədər bilgi var idi. Və onun bildikləri hər adamın Anar haqqında bilgiləri əsasında 

yaratdığı portretə əlavə cizgilər, ştrixlər kimi maraq doğura bilər...  

 

Beləliklə, Anar kimdir?   

 1) Rzayev Anar ailəvi dost olduqları, keçmiş DTK sədri Vaqif Hüseynovun köməkliyi ilə 

1987-ci ildə İsmayıl Şıxlını vəzifədən salaraq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri postuna 

gətirilib (―Exo‖ qəzeti). DTK-nın yardımının əvəzində o nəinki AYB üzvü olmayan, ümumiyyətlə 

heç yazı yazmayan Çingiz Abdullayev adlı birisini birbaşa AYB katibi postuna təyin edib 

 2) 1988-də bir qrup vətənpərvər ruhlu yaradıcı gənc SSRİ-də başlanmış Yenidənqurma 

siyasətindən istifadə edərək Azərbaycanda da demokratik dəyişikliklərin aparılmasına zəmin  

hazırlamağa başlamışdı. Onlar ―dünyanın yarısını zəbt etmiş, türkü özünə birinci düşmən sayan 

yırtıcı bir quruluşla Don Kixot sayağı vuruşa çıxanların seyrək cərgəsində dayananlardan‖ (Səfər 

Alışarlı) idilər. İlk addım kimi yaradıcı gənclər AYB nəzdində ―Yeni Söz‖ Birliyi adlı qurum 

yaratmaq qərarına gəldilər. Bu məqsədlə konspirativ şəkildə yığışıb ―Yeni Söz‖ Birliyinin 

Nizamnamə və Məramnaməsini hazırladılar. Sənədə o vaxtadək Sovet cəmiyyəti üçün 

görünməmiş cəsarətli fikirlər, müstəqil mətbuat, söz azadlığı, milli dirçəliş, türksoylu kökümüzə 

qayıdış, latın əlifbasının tətbiqi, iqtisadi, hüquqi, mədəni islahatlar, dini dəyərlərimizin bərpası, 

tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılması, dilimizin dövlət dili kimi inkişaf etdirilməsi və s. bir çox 

cəsarətli, novator ideyalar daxil idi. Bir neçə aylıq gərgin zəhmətdən sonra sənədlər hazır olduqda 

təsdiq üçün AYB sədrinə təqdim olundu. Ancaq AYB sədri belə bir ―təhlükəli‖ qurumunun 

yaradılmasına imkan vermədiyindən ―Yeni Söz‖ Birliyini yaradan vətənpərvər gənclər  Meydana, 

xalqın içərisinə ―transfer olub‖ təbliğat işini davam etdirdilər. ―Yeni Söz‖ Birliyinin 

nizamnaməsində əks olunmuş yeni ideyalar o vaxtlar yeni yaranmağa başlayan AXC-nin 

nizamnamə və məramnaməsinə də transfer olundu. Sonra həmin azadlıq, müstəqillik ideyaları, 

demokratik məramlar müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının təməl prinsiplərində 

öz əksini tapdı.   

 3) 1988-89-da xalq hərəkatının alovlandığı, bütün millətpərvər və vətənpərvər insanların  

qeyrət göstərdiyi bir zamanda, milyonlarla oğul və qızlarımız Azadlıq Meydanında imperiyaya 

―yox‖ dediyi günlərdə ―xalqın yazıçısı‖ olan və ―millətin vəkili‖ sayılan Anar Rzayev Meydandan 

uzaq gəzdi, xalqın mübarizəsinə qoşulmadı və milli mücadiləni dəstəkləmədi. Bəlkə də onda 

informasiya varmış ki, tezliklə dostu Vaqif Hüseynovun rəhbərlik etdiyi DTK-nın yardımı ilə rus-

sovet qoşunları Meydana girib camaatı darmadağın edəcək, vətənpərvər oğulların əl-qolunu burub  

zindana atacaqdı...   

 4) 1989-cu ildə indiki ―Ermənistan‖ adlanan əzəli türk torpaqlarından vəhşicəsinə 

qovulmuş yüz minlərlə didərgin soydaşımız millətə xidmət yolunda erməni yazıçılarının fəallığını 

gördükləri üçün, Bakıda da ilk üz tutduqları, kömək istədikləri, əlac axtardıqları yer – Yazıçılar 

İttifaqı olmuşdu. Lakin Yİ sədri Anar onları yaxına buraxmayıb: ―Bura sizin üçün nədir, gedin 

MK-ya, Vəzirovun qəbuluna‖ – deyə qurumun qapılarını gənc ədəbi qüvvələrlə olduğu kimi, 

yaralı didərginlərin də üzünə bağladı. Bu təsadüfi deyildi, çünki bu əməlin arxasında ―beynəlmiləl 

dostluq əlaqələri‖ dayanırdı. Sovet vaxtı  İrəvanda erməni yazıçılarının qonağı olarkən baş çəkdiyi 

və baş əydiyi ―erməni genosidi‖ memorial kompleksi görünür Anara çox emosional təsir 

edibmiş...    

 5) Müstəqilliyə doğru getməkdə olan Azərbaycanda sovet yazıçıları ittifaqının sonuncu 

qurultayı zamanı (1987) ―perestroykanın‖ verdiyi imkanlardan istifadə etməyə çağıran millətsevər 
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yazıçılar Türkiyə ilə əlaqələri genişləndirməyin vacibliyindən, türk soyumuzun, türk dilimizin 

qaytarılmasından, türk qardaşlarımızın bizimlə bir olmasının vacibliyindən danışırdılar. Ancaq 

Rəyasət heyətində əyləşən Anar əsəbiliklə milliyyətçi yazıçılara etiraz edib: ‖Əşi, türk ayrı, 

azərbaycanlı ayrı!‖ - deyərək müzakirələrin genişlənməsinə imkan vermədi. (Bu gün o, yəqin ki,  

eyni əsəbiliklə: ―Ay canım, biz axı bir millət, iki dövlətik!‖ – deməkdən yorulmur.) 

6) Moskvada SSRİ xalq deputatlarının qurultayında söz demək üçün tribunaya çıxan Anarı  

Mixail Qorbaçov bütün dünyanın gözü qarşısında təhqir edərək tribunadan düşürüb yerinə 

qaytardı. Xalqımızın qabaqcıl ziyalısı sayılan, millətin göz dikdiyi bu adam isə Qarabağ problemi 

ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün əzm və iradə göstərərək etiraz bildirmək, balayanlar, 

igityanlar, poqosyanlar kimi öz xalqının sözünü ucadan demək üçün təkid etmək əvəzinə, 

müticəsinə büzüşərək dinməz-söyləməz düşüb məzlumanə görkəmlə öz yerinə qayıtdı, Vəzirovun 

kolxozlardan yığıb apardığı ―yaylıq ucu düyünləyən‖ deputatların arasında görünməz oldu. O 

yalnız Vəzirov əl çalandan-çalana ekranda görünürdü...    

 7) 1990-cı ilin Qanlı Yanvarında imperiyanın əzazilliyinə etiraz əlaməti olaraq hamı öz 

partbiletini atır, kommunist partiyasından çıxır, Kremlin şovinist siyasətini lənətləyirdi (hələ 1987-

də Kommunist Partiyası sıralarını tərk etmiş Heydər Əliyev isə bu zaman həmin etiraz aksiyasını 

mərd-mərdanə Moskvadakı daimi nümayəndəliyimizdə həyata keçirmişdi). Bakıda isə şaiyə 

yayıldı ki, guya ―milli təəssübkeş ziyalımız‖ Anar da etiraz əlaməti olaraq partbiletini atıb (indi 

artıq məlumdur ki, o vaxtlar bütün ―lazımi‖ şaiyələri DTK özü yayırdı). Ancaq sonradan məlum 

oldu ki, o partbiletini atmayıb və partiyadan çıxmayıb, əksinə A.Mütəllibovun yanında daha da 

fəallaşıb, iclaslarda ―parlaq‖ nitqlər söyləyir. ―Bir vaxtlar partiyadan çıxmaq şücaət sayılırdısa, 

indi partiyada qalmaq şücaətdir‖ – deyir. Danışırdılar ki, o, həmin ―qorxulu‖ Yanvar günlərində 

camaatın yanında görk üçün biletinin ya üzqabığını atıbmış, ya da bileti  atıb, sonradan gedib 

raykomdan geri götürübmüş...  

8) 1991-ci ildə, ilk fürsət düşən kimi qüdrətli Türkiyə Cümhuriyyəti uca Atatürkün 

vəsiyyətinə əməl edərək, Azərbaycana doğru gəldi, ilişgilərimizi daha da möhkəmləndirmək, 

strateji əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək, dostluğumuzu əbədi etmək məqsədi ilə Bakıda daimi 

nümayəndəliyini açmaq qərarını verdi. Baksovet bu məqsədlə AYB–nin qonşuluğundakı 

Bəstəkarlar İttifaqının binasını türk qardaşlarımıza təklif etdi. Turqut Özal da məxsusi gəlib binaya 

baxdı, bəyəndi. Təmir-bərpa işlərinə başlamaq üçün Türkiyədən mütəxəssislər gəldi, zəruri 

avadanlıqlar gətirildi.  

Ancaq təbii ki, ermənilərin hamisi Moskva bu əlaqələrdən narahat olaraq ilişgilərimizi hər 

vəchlə əngəlləmək üçün yollar arayırdı... Beləcə, xeyli vaxt keçsə də, Bakıda T.C. nümayəndəliyi  

açılmaq bilmirdi (sonralar Təbrizdəki Azərbaycan konsulluğu da eyni aqibətlə üzləşəcəkdi). 

Doğrudanmı Moskva hər yana yol tapır? 

Bəli, Bakıda bu yolun yolçusu... AYB sədri Anar Rzayev oldu! O bəhanə edərək deyirdi: 

―Konsulluğa verilmiş Bəstəkarlar İttifaqının binasının birinci mərtəbəsindəki bir-iki otaq AYB-yə 

məxsusdur, mən oranı heç kəsə verə bilmərəm. O otaqlar mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edir və 

özümüzə lazımdır‖. Üç ay ―İnturist‖də boş-bekar oturub Anarın ―yumşalmasını‖ gözləyən Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Baş konsulu araşdırma aparıb öyrənmişdi ki, sözügedən otaqların AYB üçün heç 

bir ―tarixi əhəmiyyəti‖ yoxdur, çünki ora əvvəllər ümumiyyətlə, AYB-yə məxsus olmayıb və cəmi 

bir-neçə il qabaq ona verilib... Baş konsul bu ―tarixi‖ faktorun əsassızlığını açıqlayandan sonra, 

Anar başqa bəhanələr uydurdu. Bu dəfə kommunizmin ənənəvi ―kollektiv‖ amilini qabağa verdi, 

dedi yazıçılar bu işə qəti etiraz edirlər, mən vermirəm, olmaz və s. Halbuki yazıçıların heç bundan 

xəbəri yox idi. Olsaydı, bütün qeyrətli AYB üzvləri Türkiyə üçün nəinki bir-iki balaca otaqdan, 

hətta bütöv imarətdən belə köçməyə hazır olardı.  Qəti  əminliklə deyə bilərik ki, 70 il rus-sovet 

işğalı nəticəsində ayrı düşmüş iki qardaş ölkənin yenidən yaxınlaşmasına, doğma əlaqələrin bərpa 

olunmasına və arzularımızın vətəni olan Türkiyənin can-Azərbaycanda nümayəndəliyinin 

açılmasına heç vaxt heç bir həqiqi türksoylu azəri vətəndaşı,  imperiyadan qurtulmaq istəyən  



 131 

millətsevər ziyalı, dünyada gedən qlobal siyasi prosesləri dərk edən ictimai xadim maneçilik 

törətməzdi!..  Anar bunu etdi! 

Nəhayət, aylar uzunu Bakıda fəaliyyətsiz oturub ―şıltaq sədrin yumşalmasını‖ gözləyən 

Türkiyəli diplomat əlacsız qalıb olayı ölkə rəhbəri Ayaz Mütəllibova çatdırır. A.Mütəllibov:  

―Mən Anara tapşıraram, boşaldar!‖ - deyə konsulu sakitləşdirir. Və dərhal Anara göstəriş verir. 

Təbii ki, Ayaz Niyazoviçi Türkiyədən çox sevən Anar ―baş üstə, Ayaz müəllim!‖ - deyə ―tarixi‖ 

faktoru da, ―kollektivi‖-filanı da unudub Baksovetin konsulluq üçün ayırdığı, Turqut Özalın 

bəyəndiyi, Bəstəkarlar İttifaqının binasındakı iki balaca otağı elə həmin an boşaldır. Beləliklə, 

T.C. Bakıdakı ilk Baş konsulluğunun fəaliyyəti  ―milli təəssübkeş ziyalı‖, bu gün mavi 

ekranlardan dürlü-dürlü palavralar yaparaq ―Türkiyə ən çox sevdiyim ölkədir‖ - deyən Anarın 

sevgisi sayəsində bir il ləngidildi (fəqət aradan illər keçəcək, respublikada yeni bazar iqtisadiyyatı 

prinsipləri genişlənəcək, fürsətdən istifadə edən ―pak və təmənnasız ziyalı‖ AYB-yə məxsus 

nəinki iki otağı, bütöv mərtəbələri belə səxavətlə kommersiya strukturları üçün boşaldacaqdı...) 

9) Həmin 1991-ci ildə, AYB sədrinin hələ A.Mütəllibovun işarəsi ilə oturub-durduğu o 

dönəmlərdə Naxçıvanda yaşayan Heydər Əliyev Filarmoniyanın binasında keçirilən AYB-nin 

növbəti qurultayına gəlmişdi. Bütün konyukturçu ədiblər onu görüb yan qaçır, salam vermir, 

özünü görməməzliyə vururdu... AYB sədri qurultayı açıb, ölənləri yada saldı, bir neşə qonağı 

yuxarı, rəyasət heyətinə dəvət etdi, gündəliyi səsə qoyub reqlamenti müəyyənləşdirdi və s. Heydər 

Əliyevin zalda olduğunu, arxa cərgədə gənc yazarların arasında əyləşdiyinə isə məhəl qoymurdu...  

Arxa cərgələrdə bu hörmətsizliyə etirazlar artırdı. Nəhayət, məğrur şair Məmməd Aslan ayağa 

qalxıb gur səslə: ―Heydər Əliyevi Rəyasət Heyətinə dəvət edin!‖- deyə Anara müraciət etdi.  

Ümummilli lider müdrikcəsinə: ―Eybi yoxdur, mən yuxarılarda olub aşağıya çox baxmışam, indi 

də aşağıda əyləşib yuxarıya baxmaq istəyirəm‖-dedi və öz yerində qaldı.  

 10) 1992-ci ildə AXC hakimiyyətə gələndən sonra ictimai həyatda milli ruh daha da 

qabarmağa başladı. O zaman Moskva KİV-ləri erməniləri açıqca müdafiə edir, azəriləri isə təhqir 

edirdi. Xalqın ən ağır günlərində, həqiqəti söyləyən ziyalı təəssübünə ehtiyac olduğu belə bir 

mürəkkəb zamanda ―moskva uşaqları‖ Moskvadakı əlaqələrindən istifadə edib xalqın müdafiəsinə 

durmaq, Moskva mətbuatından üstümüzə axan çirkablara cavab vermək  əvəzinə, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi yenə də xalqın yanında olmadılar. Maraqlıdır ki, belə şəraitdə yaşaya bilməyən   

beynəlmiləl tərkibli ―bakineslərin‖, rusdilli yazarların cərgəsində... milli təəssübkeş ziyalımız  

Anar da vardı. Onlar milli hökumətə, gənc müstəqil dövlətə, dara düşmüş xalqa kömək etmək 

əvəzinə milli ruhun apofeozuna dözməyib (bəlkə də əsəbiləşib) ölkədən çıxdılar, xaricə qaçdılar,  

―uzunmüddətli ezamiyyətə‖ getdilər.  

Taleyin ironiyasına (və insan xislətinə) bax ki, sovet hökuməti gedəndən və AXC gələndən 

sonra ―dara düşən dahi‖ cəmi bir il əvvəl Bakıda nümayəndəliyinin açılmasına maneçilik törətdiyi 

böyük və genişqəlbli Türkiyənin ağuşuna sığındı. İstanbulda otel odalarının birində rahatlanıb 

roman qoşdu, universədə çalışdı. Amma orada yazdığı ―Otel otağı‖ əsərində də Türkiyəyə, 

türklərə, türk dəyərlərinə ironiyasını gizlədə bilmədi (onun əsərlərində adətən Moskva – şənlik, 

yeyib-içmək, səadət, sevinc dolu qayğısız günlər, rahatlıq məskəni, İstanbul isə – qəm-qüssə, 

kədər gətirən, qəhrəmanın öldüyü cansıxıcı yer, pəzəvəng və haqsız adamların şəhəri kimi 

göstərilir, Türkiyə ―nankor Bəhicələrin‖ ölkəsi kimi qınanır... Türkün kövrək el havalarına - 

―bunlar da başladı qurtarmaq bilmir‖ deyə kobudcasına lağ edilir... müəllif özü Türkiyəli vətən 

xaini kommunist Nazim Hikməti  burada təbliğ etdiyi halda, yazdığı ―Otel otağında‖ guya dəllal 

xislətli bir azərbaycanlı kommunistin Türkiyədə namuslu azəri alimindən daha üstün 

tutulduğundan yazır... Palavra, palavra, hamısı palavra!..) 

 Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən rəhbərliyə qayıtması, ölkəni, xalqı, müstəqil 

dövlətimizi uçurumdan xilas etməsi üçün qeyrətli vətənpərvər oğulların apardığı gərgin 

mübarizələrdə təbii ki Anar yox idi. Amma yenə taleyin ironiyasına (və insan xislətinə) bax ki, bu 

dəfə ―cəbhə‖ hökuməti gedəndən və Heydər Əliyev gələndən sonra ―dara düşən dahi‖ cəmi bir-iki 
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il əvvəl Filarmoniyanın zalında görməməzliyə vurduğu böyük və geniş qəlbli Heydər Əliyevin 

mərhəmətinə sığındı.    

...Habil Əliyev demişkən, belə yaşamağa nə var! 

 11) Anar yalnız 1995-dən, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin titanik zəhməti 

sayəsində ölkədə sabitlik bərqərar olub ara sakitləşəndən sonra üzə çıxdı. Və bir vaxt atıb getdiyi 

AYB sədri kreslosundan bərk-bərk yapışıb yeni iqtidara köhnə difiramblar oxumağa başladı. 

Əlbəttə, 1988-94-cü illər arasında Heydər Əliyevin ən çətin məqamlarında, xalqın dar günlərində 

moskvapərəst Ə.Vəzirovun, A.Mütəllibovun arxasında gizlənib cınqırını çıxarmayan bu karyera 

həvəslisinin indiki asudəlik zamanında göstərdiyi belə ―cəsarət‖ bu dəfə vicdanlı, qeyrətli, 

namuslu adamlarda istehza doğurmaya bilməzdi...  

 12) Bütün həyatı boyu ziyalı əməyinə yüksək qiymət verən müdrik Heydər Əliyev 

yazıçıların da qayğısına qalaraq AYB-nin və onun qəzet-jurnallarının dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilməsi barədə qərar qəbul etdi. O bununla keçid dövründə yazıçıların həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasını istəyirdi. Lakin AYB rəhbərliyi dövlət budcəndən ayrılan vəsaiti sıravi 

üzvlərdən gizlədərək, AYB-nin qapıları kimi mühasibatını da ―kənar şəxslərin‖ üzünə bərk-bərk 

bağladı. Bu qapılar yalnız öz ətraflarında olan və onlara, ata-analarına, qohum-əqrabalarına ―xeyiri 

dəyən‖ beş-üç qələmdanın  üzünə açılırdı. Anara ―sərf etməyən‖ (qulluq göstərməyən) yazarlar 

heç vaxt AYB-nin mərhəmətindən faydalana bilməyib...  

 13) AYB-yə və onun ədəbi orqanlarına dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin miqdarı barədə 

informasiya mətbuata çıxandan sonra Anarın kimliyi daha yaxşı göründü. Məlum oldu ki, zahiri 

münəvvərlik niqabı altında daldalanan bu kinli, paxıl və eqoist adam heç də AYB-də 17 ildir ―ülvi 

amallar naminə‖ əyləşməyib. Dövlətin yazıçılara göstərdiyi yardımın həcmini sıravi üzvlərdən 

gizlədib AYB-ni kasıb, kimsəsiz, köməksiz bir təşkilat kimi qələmə verməklə özünə təkcə 

cəsurluq imici, AYB-ni guya güc-bəla ilə birtəhər saxlayan lider əfsanəsi düzəltməmişdi.  O həm 

də özünə əməlli-başlı güzəran qurmuşdu. Əlbəttə, onun necə yaşaması müzakirə mövzusu 

deyildir. Sadəcə büdcənin açıqlanmasından sonra qəzetlərdə çap olunan jurnalist  

araşdırmalarından bəlli oldu ki, sən demə vəziyyət təsvir edildiyinin tam əksi imiş:  

-AYB nəinki dövlətdən külli miqdarda maliyyə dəstəyi alırmış, üstəlik büdcədən maliyyə 

alan ―Azərbaycan‖ jurnalını da ―Azərbaycan‖ nəşriyyatı pulsuz çap edirmiş;  

-AYB binasının alt mərtəbəsi (vaxtilə o tərəflər Türkiyə konsuluna ―tarixi yerlər‖ kimi 

qələmə verilirdi) ayı 2 min dollara kommersiya bankına kirayəyə verilibmiş;  

-Bakının ən ―bahalı‖ rayonundakı ―Azərbaycan‖ və ―Ulduz‖ jurnallarının redaksiya 

binaları özəl şirkətlərə peşkəş edilib ―həzm-rabedən‖ keçirilibmiş;  

-AYB-nin üzvlük biletləri arzu edənlərə pulla satılırmış (bu barədə mətbuat artıq çoxdan 

yazır, hətta Seymur Baycanın dediyinə görə bir kisə kartof-soğana da onu əldə etmək mümkündür 

və görünür eıə belə olduğuna görədir ki, son illər üzvlərin sayı kosmik sürətlə artıb 1040-a 

çatıbmış);  

-klassik Azərbaycan ədəbiyyatına dair kitabların çapına (daha doğrusu çapına ayrılan 

vəsaitə!) nəzarəti ələ keçirə bilmədiyi üçün hətta PA-nın şöbə müdirinə qarşı böhtan 

kompaniyasına rəvac verəcək qədər əzmkar mübariz imiş Rzayev Anar!   

Və daha nələr, nələr, nələr...  

Və bütün hamısı həqiqətlər, həqiqətlər, həqiqətlər...  

Və bəlkə də həqiqətlərin yalnız bir qismi... bir parçası... bir hissəsi...  

Və hamısı da Anarın portreti üçün xarakterik cizgiləri, ştrixlər, kodlar! 

Və bütün bu çirkli məqamlar bir qurumun daxilində mövcud olan total antisanitariyanın 

əlamətləri...    

 14) Moskvaya kölə sədaqəti, Tükiyəyə, türklüyə isə patoloji sayğısızlıq Anarın start 

verdiyi başqa bir aksiyada da özünü göstərdi: o, 2001-ci ildə Türkiyənin düşməni, vətən xaini, 

Atatürkə və türklüyə daim həqarət edərək Ankaranı Moskvaya satmış Nazim Hikmət Ran-

Borzeskiyə dövlət səviyyəsində 100 illik yubiley keçirtməyə cəhd göstərdi. Yuxarı instansiyalara, 
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hətta Türkiyə hökumətinə də müraciət göndərməkdən ərinmədi. Lakin onun bütün səylərinə 

baxmayaraq, mütərəqqi ziyalılar müstəqil Azərbaycana üz qarası ola biləcək bu avantüranın 

qarşısını ala bildilər. Dünyagörmüş müdrik Prezident Heydər Əliyev də eyni təmkinlə Anarın bu 

yersiz canfəşanlığına heç bir reaksiya vermədi və yubiley barədə heç bir sərəncam imzalamadı. 

AYB rəhbərliyi türk düşməninin yubileyini yalnız AYB binasında öz aralarında , dar bir dairədə 

qeyd etməli oldu...     

Moskvapərəst Anar Rzayevin Türkiyə-Azərbaycan dostluq qurumuna sədr olması, 

Türkiyəni su yoluna döndərməsi, ara qarışanda qaçıb Türkiyədə gizlənməsi, doğmalarını 

Türkiyədə yerləşdirməsi, Türkiyədə kitab çıxarması... və s. və i. bütün bunlar – hiyləgər rus-

erməni alyansının maskalanaraq İslam Konfransı Təşkilatına qatılmaq istəməsinə bənzəyir...     

  15) Son illər sağlam rəqabətə dözə bilməyən ―arxaizm qoruğu‖ (bu deyimi Elşad Quliyev 

ümumən geridəqalmışlıq mənasında işlədib) olan AYB-nin rəhbərliyi bütün istedadlı yazarları, 

sədrə potensial rəqib olanları, ədəbiyyata yenilik gətirən gəncləri düşmən adlandırır. Belə iyrənc 

―ədəbi siyasətin‖ apofeozunu AYB katibliyinin imzası ilə dərc olunan ―Düşmən ocaq başında‖ 

paskvili təşkil edirdi. Bu yazı AYB rəhbərliyinin qatı mühafizəkarlığını, müasir demokratik 

düşüncəni, fikir və rəy plüralizmini qəbul edə bilməyən köhnəlmiş təfəkkürünü bir daha ortaya 

qoydu. Müasir dövrlə ayaqlaşa bilməyən Anarın rəhbərlik etdiyi AYB-nin son illər gənc 

istedadlarla və mütərəqqi yazıçılarla apardığı mübarizə metodu belədir: ―yalanı bol-bol və ardıcıl 

söylə, çoxlu şər-böhtan de, qara yax, öz adını özgəsinə qoyub adamları sarsıt və sıradan çıxart‖...  

Amma belə tərs amalla yaşamaq da bir yaşayış deyil.  

16) ―Canlı klassik‖ istedadlı yazıçılardan qorxduğu (qısqandığı, paxıllıq etdiyi, rəqib 

bildiyi) üçündür ki, diktat yolu ilə heç bir yazı-pozusu olmayan təsadüfi adamları birbaşa AYB-

nin  katibi postuna gətirir (1989-da, 2004-də) və heç bir ictimai rəyi nəzərə almır. Amma istedadlı 

yazıçıları öz kinli xasiyyəti ilə pisikdirib AYB-dən uzaq salır, onları az qala ənənəvi ―vraq naroda‖ 

adlandırıb təşkilata yaxın buraxmır: Əkrəm Əylislini, Nəbi Xəzrini, Ələviyyə Babayevanı, Şamo 

Arifi, Kamil Vəlini, Akif Səmədi, Aqil Abbası, Rasim Qaracanı, Şərif Ağayarı, Elnur 

Astanbəylini, Rafiq Tağını, Seymur Baycanı, Akif Əlini... Amma hamıya məlumdur ki, bu 

adamlar ona görə ―pisdirlər‖ ki, Anardan yaxşı yaza bilirlər. Vəssalam! Başqa səbəb yoxdur. Və 

görünür tarixi analogiya üzrə haçansa elə bir vaxt gələcək ki, AYB bu yazıçılara da ―bəraət‖  

verərək foyesində onların xatirəsinə dəmir lövhə asacaq!  

30-cu illərdən qalma AYB-nin mahiyyəti belədir. Yoxsa bu qədər anormallıq olmaz ki, 

həqiqəti danışanların hamısı pisdir, hamısı yalançıdır, hamısı şərçidir, böhtançıdır - tək bircə 

sədrdən başqa! Tək o -  pakdır, idealdır, toxunulmazdır... Arxasındakı xalça kimi cicili-micilidir...  

  Belə olmur!  

 Və belə olmayacaq! 

 

                                            ***   
       

                                                           Akif ƏLİ. "Ñамвел"ин 
ювладлары 

 ..."Áþéöê Åрì ÿí èñòàí ", "ãÿäèì  âÿ ì ÿäÿí è åрì ÿí è õàëãû" õöëéàëàрûí ûí , "âÿùøè òöрêëÿр 
(àçÿриëяр)" äàì üàñûí ûí  èçëÿрè î ëàí  ì ÿí áÿëÿрäÿí  áèрè äÿ XIX ÿñр ермяни éàçû÷ûñû Ðàôôèí èí  

"Ñàì âåë" рî ì àí ûäûр ( Ðàôôè "Ñàì âåë", Éåрåâàí , "Ùàéàñòàí " í ÿøрèééàòû, 1971).  
ßñÿрèí  ãàéÿñè, ì öÿëëèô ì þâãåéè âÿ î áрàçëàрûí  èôàäÿ òÿрçèí äÿêè þçöí ÿì ÿõñóñ 

õöñóñèééÿòëÿр ì öàñèр ùàäèñÿëÿр ôî í óí äà ì àрàã äî üóрóр. 
 

     Ðàôôè рî ì àí ûí  êî ì ï î çèñèéàñûí à "Ì þòÿрèçÿäÿ" áàøëûüû àëòûí äà òàрèõè ñÿí ÿäëÿр ùàããûí äà 
ýåí èø ì ÿëóì àò äà äàõèë åòì èøäèр. Áóрàéà ÿäèáèí  ãÿäèì  Åрì ÿí èñòàí  ùàããûí äà î õóäóãëàрû, 
áèëäèêëÿрè òî ï ëàí ì ûøäûр. Åëì è-ï óáëèñèñòèê öñëóáäà òÿрòèá î ëóí ì óø áó ùèññÿäÿ èëê í ÿçÿрè æÿëá 

åäÿí  - "Áåø... åрì ÿí è ÷àéû: Äÿæëÿ, Ôÿрàò, Êöр, Àрàç âÿ Ôàçèñäèр."(ñÿù.143) Ëàêèí  áèç 
ñþùáÿòèì èçèí  àõàрûí à óéüóí  åрì ÿí è "ì ÿäÿí èééÿòèí ÿ" äàèр í èøàí ÿëÿр àõòàрäûüûì ûç äèýÿр 

сÿùèôÿëÿрÿ áàõàã: Åрì ÿí èñòàí äàêû "çèääèééÿòëÿрëÿ äî ëó î ëàí  ãÿääàр òÿáèè øÿрàèò åéí è  æöр  äÿ  
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ãÿääàр  âÿ  ãàáà  àäàì ëàр  éåòèрì èøäèр...   Ðàáèòÿ ÿëàãÿñèí è éåрëè õöñóñèééÿòëÿр äàùà äà 
÷ÿòèí ëÿøäèрèрäè. Þëêÿäÿêè ñàáèò âÿçèééÿò ÿí ÿí ÿëÿрèí  ãî рóí ì àñûí à ñÿáÿá î ëóрäó êè, áóí óí  

í ÿòèæÿñèí äÿ äÿ ì ÿäÿí èééÿò âÿ òÿрÿããè ëÿí ý èí êèøàô åäèрäè. Áèр âèëàéÿòèí  àäàì ëàрû ãàí  
ãàрäàøëàрûí ûí  äèëèí è áàøà äöøì öрäöëÿр..." (ñÿù.145) 

     Í åæÿ î ëóр êè, ýöí ÷ûõàí äàí  ýöí áàòàí àäÿê Éåр êöрÿñèí èí  éàрûäàí  ÷î õóí à ñÿï ÿëÿí ì èø 
òöрêсойлу  õàëãëàр ì öõòÿëèô äþâëÿò ãóрóëóøëàрûí äà, ñèéàñè ñèñòåì ëÿрäÿ âÿ ÿрàçèëÿрäÿ éàøàñàëàр 

äà áåëÿ, ùÿì èøÿ áèр-áèрëÿрèí è áàøà äöøì öø, äèëëÿрèí è àí ëàì ûøëàр, ëàêèí  áèр î âóæ ÿрàçèéÿ 
ñûüûí ì ûø åрì ÿí è òàéôàëàрû áèр-áèрèí èí  "äèëèí è áàøà äöøì ÿéèáëÿр?" Áó à÷ûãæà ýþñòÿрì èрì è êè, 

"Áþéöê Åрì ÿí èñòàí "  ö÷öí   í ÿçÿрäÿ  òóòóëì óø  ÿрàçèëÿðèí   ùå÷  äÿ  ùÿр éåрèí äÿ åрì ÿí èëÿр 
éàøàì àì ûøëàр! Î  ÿрàçèëÿрäÿ áàøãà-áàøãà òÿôÿêêöрÿ, äåì ÿê ùÿì  äÿ áàøãà-áàøãà äèëëÿрÿ 

ì àëèê òàì àì  áàøãà-áàøãà òàéôàëàр, õàëãëàр éàøàì ûøëàр... 
 

×î õ áþéöê òÿÿññöôëÿ äåì ÿê ëàçûì äûр êè, äèýÿр õàëãëàрûí  âÿ ì èëëÿòëÿрèí   ÿäÿáè-áÿäèè 
àáèäÿëÿрèí è, òàрèõè, éàõóä ì öàñèр ÿñÿрëÿрèí è çÿррÿáèí  àëòûí äà "èäåî ëî úè åêñï åрòèçàäàí " кечирян 
âÿ ôöрñÿò äöøäöêæÿ î í ëàрà  "èçì " äàì üàñû âóрì àãëà ì èëëè ì ÿí ÿâèééàòëàрû áóõî âäà ñàõëàéàí  

"áåéí ÿëì èëÿë÷è"  Мÿрêÿç áó ÿñÿрëÿ áàüëû î áéåêòèв ñþçöí ö äåì ÿì èøäèр. Âÿ ÿýÿр 1971-æè èëäÿ, 
"èí êèøàô åòì èø ñî ñèàëèçì " êî í ñåï ñèéàñûí ûí  øûäûрüû âàõòëàрûí äà Åрì ÿí èñòàí äà áó æöр çèéàí ëû 

ÿñÿр äþâëÿò í ÿøрèééàòû  òÿрÿôèí äÿí   100 000  òèрàúëà  ÷àï   î ëóí à  áèëì èøäèñÿ, äåì ÿê áó ýöí  
"àøêàрëûã”,  “äåì î êрàòèéà" âÿ "ï ëöрàëèçì " àäëàí àí  ï ÿрäÿëÿр àрõàñûí äà ì èëëÿò÷è øî âèí èñò 

рóùëó, äàøí àêñàéàüû èäåéàëàр éàéàí  æûçì àãàрàëàрûí , ñàõòàêàрëûãëàрûí , ôèòí ÿ-ôÿñàäëàрûí  âÿ 
áþùòàí ëàрûí  àéàã à÷ûá äöçö-äöí éàí û òóòì àñû, Ãàôãàç, Èòòèôàã âÿ äöí éà ì èãéàñûí äà 

ùþрöì ÷ÿê òî рóí à ÷åâрèëì ÿñè ùå÷ òÿÿææöáëö äåéèëäèр. Òÿÿææöáëö î рàñûäûр êè, áèçèì  þçöì öç 
èí äèéÿäÿê áÿçè èñòèãàì ÿòëÿрäÿ èôрàò èí àì æûëëûã, áÿçè èñòèãàì ÿòëÿрäÿ èñÿ  

èôрàò ëàãåéäëèê ýþñòÿрì èøèê. Будур мясяля! 
                                                           (нойабр 1989) 

 
 

                                                               *** 
2004-cü ilin mayında quruluş verdiyi qurultay məzhəkəsindən sonra indiyəcən 

susan (daha doğrusu ―mısan‖, ―pusan‖  və s.) və sözünü gah ―AYB Katibliyi‖, gah 

―AYB Mətbuat Xidməti‖ şərti imzaları altında deyən, müxbirlərin inadla ―AYB 

sədrliyinə namizədliyinizi verəcəksinizmi?‖ tipli suallarına ciddi görkəmli bir 

inadkarlıqla ―Hələ qəti qərara gəlməmişəm‖, ―Qərarımı qurultayda bildirəcəyəm‖ kimi 

qeyri-səmimi, ikibaşlı, sürüşkən cavablar verən (əslində isə dediyimiz kimi, flüger 

sayağı yuxarıların havasını izləyən), hamının, hətta AYB-çi Qulu Ağsəsin də ―...Anar 

müəllimin özünün istefa vermək fikri olduğunu‖ (―Şərq‖, 3 dekabr 2002) - dediyi halda, bir 

möcüzə sayəsində Anar postda qaldığını görüb qurultaydan sonra dirçəldi, tam dəyişdi 

və hətta əks-hücuma da keçdi. Hara? Təbii ki, onun hücumlarının əsas obyekti həmişə 

həsəd apardığı istedadlı adamlar, perspektivli gənclər, ondan daha yaxşı yazan yaşlılar, 

potensial rəqib ola biləcək və qurultay ərəfəsində  onun nüfuzuna sarsıdıcı zərbələr 

endirmiş şəxslər olur...           

 Hətta tam bir il idi ki Mətbuat Şurasının üzvü olaraq susan Anar yalnız AYB-nin XI 

qurultayından sonra (yəni AYB-də sədr postunu əlində saxlaya bildiyini gördükdən sonra), 14 iyul 

2004 tarixdə bu ―əlavə ictimai yükdən‖ - əslində məsuliyyətdən! - yaxa qurtarmaq qərarına gəldi. 

Mətbuat Şurasının sədri Ə.Amaşova öz qaba üslubunda bir məktub yazaraq: ―...Mən heç kəsdən 

xahiş etməmişdim ki, məni Mətbuat Şurasının üzvü seçsinlər... MŞ üzvü olmağımı vaxt itirmək 

sayıram.‖ – dedi. (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 16 iyul 2004) 

Amma indi deyəcəyimiz fikri eşitmək onun üçün nə qədər ağır olsa da, deməyə məcburuq 

ki, bu fakt bir daha Anarın ictimai həyatımız üçün əhəmiyyətsiz fiqur olduğunu, xalqın, 

cəmiyyətin inkişafını yox, yalnız öz karyerasını güdən konyukturçu olduğunu ortaya qoydu. O 

yenə də cəmiyyətə xidmət etmək üçün reket jurnalistlərlə, şər-böhtan yazan qəzetlərlə aparılması 

vacib olan mübarizədən qaçdı.   

AYB qurultayından sonra ilk üz tutduğu qəzet isə xəlvəti sıcaq münasibətlər 

saxladığı ―Yeni Müsavat‖ oldu. Qəzet dörd gün dalbadal onunla səhifə-səhifə söhbətlər 

dərc etdi. Bu söhbətlərində o uzun müddət ürəyini deşən, ancaq yenidən sədr 
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seçilməyincə deməyə cəsarət etmədiyi fikirləri nəhayət, vəzifə kürsüsündə yerini 

bərkidəndən sonra deməyə başladı. Söhbətlər silsiləsindən hiss olunurdu ki, material 

redaksiya ilə Anarın arasında ―sıx işbirliyi‖ nəticəsində hazırlanmışdı və hətta bəlkə 

suallar da AYB-də sədrə sərf edən, gərək olan tərzdə tərtib edilmişdi (eyni qəzetdə 

eyni tərzdə hazırlanmış eyni silsilə söhbətləri o 2006-cı ildə, bu dəfə parlament 

seçkilərindən sonra dərc etdirəcəkdi).  

2004-də ―Yeni Müsavat‖dakı uzun-uzadı kinli müsahibənin digər məqamlarına 

toxunmadan yalnız Akif Əli ilə bağlı hissəsinə nəzər salaq. Müxbirin (müxbirinmi?!) 

köntöy-köntöy: “Qurultaydan əvvəl Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri 

Akif Əli qurumda maliyyə maxinasiyaları olduğunu iddia etmişdi. Buna münasibətiniz  

necədir?” – deyə verdiyi suala Anar nə dövlət adamına, nə millət vəkilinə, nə də ziyalıya yaraşan 

bir primitivliklə, ancaq təbii ki öz xislətinə xas xəbislik və leksikonuna xas qabalıqla cavab verib,   

Akif Əliyə qarşı heç bir əsası olmayan ittihamlar irəli sürdü. Anarın cavabı:  ―Bu iddia, daha 

doğrusu,  iftira qurultay ərəfəsində Yazıçılar Birliyinə qarşı təşkil olunmuş təxribat planının tərkib 

hissəsi idi. Bu çirkin yalan Yazıçılar Birliyi tərəfindən mətbuat səhifələrində konkret faktlar və real 

rəqəmlərlə təkzib olundu. Yalanı bir dəfə cıxararlar, dönə-dönə ifşa etməyə lüzum yoxdur. Yazıçılar 

Birliyinin rəhbərliyini devirmək, yerinə kimisə gətirmək üçün hər vasitəyə əl atdılar. ―Yuxarılar‖a 

elçi salmağa cəhd etdilər, ədəbi marginalların əliylə qəzet səhifələrini haqqımızda ən iyrənc 

təhqirlərlə doldurdular, tanış-bilişləri, qohum-qardaşlarını səfərbər edərək kürül-kürül böhtanlar 

yağdırdılar. Bir hökumət məmurunun uydurub müxalifət mətbuatına ötürdüyü iftira da bu 

qəbildəndir. Bircə ona sevinmək olar ki, heç olmasa bu məsələdə - yəni Yazıçılar Birliyini 

şərləmək işində - hökumət məmuruyla bəzi rnüxalifət qəzetləri əlbir olub, eyni mövqedən çıxış 

etdilər.‖  

 Əstafürullah! 

 Belədə deyirlər: necəsən qanmayım, dədən yansın?! 

 Adamın həqiqətən ciddi problemi varmış: xasiyyətin ada bu qədər uyğun gəlməməsini ilk 

dəfəydi görürdük. Bu da bir növ göylərin hökmünə əks olan anomal hadisədir.  

2500 il öncə qədim Şərqdə Lu əyalətinin Çanlin bölgəsinin Tszou kəndində doğulmuş Çin 

filosofu Kun Tszı (Avropa təbirincə - Konfusi) özünün Müdriklik dərslərini keçən zaman 

şagirdlərinə belə demişdi:  

“Göylərin hökmünü bilmədən alicənab adam ola bilməzsən. 

Ayinləri bilmədən özünü təsdiq edə bilməzsən. 

Deyiləni anlamadan insanları tanıyıb anlaya bilməzsən.”  

  

―YM‖-da Anarın müsahibəsini oxuyanda fikirləşirsən: Fransada hər dahinin kölgəsində 

əzab çəkən bir qadın yatdığı kimi, bizdə də sanki hər istedadın kölgəsini qılınclayan bir paxıl 

marığa yatır! Ədəbiyyatda da, kinoda da, teatrda da, tele-radioda da, mətbuatda da, elmdə də, 

təhsildə də... belədir. Hər halda əlli ildir belə gördük. 

Nə zalım adamlarmış paxıllar!   

 

                                                                      *** 

  

             Təbii ki, Anarın ―YM‖-dakı hədyanları cavabsız qala bilməzdi.  

  Və adının mənası kimi akif adam olan (yəni ―guşənişinliyinə baxmayaraq, çox çalışqan, işə 

can yandıran olan‖) Akif Əli  mənalı bir başlıq altında həmin cavab məqaləsini yazdı (―Şərq‖, 

―Ədalət‖ qəzetləri,  30 iyul 2004): ―Anlatmaq problemi...”     
 

―Allah sənə rəhmət eləsin, M.Ə.Sabir! 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri ilə ―Yeni Müsavat‖ qəzetinin müxbiri arasındakı 

silsilə söhbətdə (bax: “YM”, 24 iyul 2004) mənimlə əlaqədar deyilmiş fikirlərə münasibətimi 
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bildirmək istəyirəm. Çünki hər iki tərəf olayı təhrif etmişdir. Müxbirin səhv tərtib etdiyi suala 

müsahib də mahiyyətə varmadan əsassız cavablar vermişdir və nəticədə,  guya mənim nəyisə səhv 

dediyim haqqında səhv təsəvvür yaradılmışdır. Dəqiqləşdirməni həm də ona görə zəruri sayıram 

ki: a) Sözə və oxucuya hörmətim var; b) Mətbuatda çalışdığım iyirmi beş il ərzində hələ təkzib 

olunan səhv, əsassız bir söz dediyim, yazdığım, yaydığım yadıma gəlmir. 

 

 ―YM‖ müxbirinin sualı belədir: “Qurultaydan əvvəl Nazirlər Kabinetinin mətbuat 

xidmətinin rəhbəri Akif Əli qurumda maliyyə maxinasiyaları olduğunu iddia etmişdi. Buna 

münasibətiniz  necədir?”  

 Müşahidə etmişəm ki, gənc müxbir Sevinc Telmanqızı nədənsə nəzərində tutduğu 

məlumatları mənim dediyim kimi yox, özünün sərbəst interpretasiyasında verməyi xoşlayır. Hələ 

AYB qurultayı öncəsi də o, AYB-nin başqa bir səlahiyyətli əməkdaşı ilə söhbətinin sonunda mənim 

fikrimi eynən indiki kimi yanlış yozumda dərc etmişdi (bax: “YM”, 11 may 2004). O vaxtkı 

danışığımızdan və mənim mətbuatda  etirazımdan sonra yenə səhv yozumunu  təkrarlayırsa, demək 

bu kiməsə çox lazımdır.  

 Məsələ ondadır ki, Akif ƏLİ on beş ildir AYB-nin üzvü olsa da, heç vaxt onun daxili 

işlərinə qarışmayıb, daxildəkilərin nəinki maxinasiya, ya anti-maxinasiya fəaliyyəti ilə, heç 

yazdıqları əsərləri ilə də maraqlanmayıb, hətta qurumun binasına ekskursiyaya da getməyib. Odur 

ki müxbirin heç bir fakta əsaslanmadan öz sualını - “Akif Əli qurumda maliyyə maxinasiyaları 

olduğunu iddia etmişdi”- şəklində formullaşdırması reallıqdan uzaqdır və səhvdir.  

 Hələ mayın 11-dəki yanlışlığı təkzib edərkən bildirdiyim kimi, indi iyulun 28-də də 

təkrarlamaq məcburiyyətindəyəm ki, AYB büdcəsi barədə ilk dəfə aprelin 29-da “Şərq” qəzetinə 

dediklərim tamamilə rəsmi sənədlərə əsaslanan dəqiq faktların konstatasiyası idi (yəni müdaxiləsiz 

göstərilməsi). Və həmin informasiyada nəinki ―iddia‖, heç adi şərh də yox idi.  

 Bütün azad, demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da dövlət 

büdcəsi şəffafdır və büdcə haqqında sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır. Onun kütləviləşməsinə yasaq 

qoyulmur, əksinə dərci zəruridir.  

Lakin bu adi məlumat AYB-nin sıravi üzvlərini təəccübləndirdiyi qədər də rəhbərliyini 

həyəcanlandırmışdı. İlk öncə AYB katibliyi müxtəliv KİV-lərdə guya bu məlumatın ―yanlış 

olduğunu‖ iddia etməyə başladı. Onlar əzmlə qatığın qara olduğunu sübuta çalışırdılar. Gah bu 

məlumatı müxbirin ―özündən‖ yazdığını, gah tamam ―yalan‖ olduğunu, gah onu deyənin 

―naşılığını‖ bəyan etməklə ədəbi ictimaiyyəti çaşdırmaq istədilər. Lakin müxtəlif ―profilaktik‖ 

cəhdlərin səmərəsizliyini görən AYB katibliyi sonradan taktikanı dəyişib  büdcədən 

maliyyələşdiklərini etiraf etdi. Bu artıq onların neçənci dəfə məğlubiyyətinin etirafı  idi. Ancaq 

paradoksaldır ki, bu dəfə məhz mənim açıqladığım rəqəmləri göstərərək yenə də - “Akif Əli səhv 

deyib” fikrini əlavə edirdilər. (Maraqlıdır, deyilmi?) 

Bax elə həmin vaxtdan AYB-nin cəhdləri ilə ―YM‖ müxbirinin yozumlarının parallel 

―inkişaf etdiyini‖ müşahidə etmişəm.  

Mən ―Şərq‖ə nə demişdim? Demişdim ki, həqiqətən ―Azərbaycan Respublikasının 2004-cü 

il Dövlət büdcəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununun təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2003-cü il tarixli Fərmanı ilə dövlət büdcəsinin 

əsas xərclərinin  bölgüsündə hər il olduğu kimi bu il də Azərbaycan yazıçıları üçün müəyyən 

büdcə vəsaiti nəzərdə tutulmuşdur. Mövcud iqtisadi-sosial problemlərə baxmayaraq, hökumət 

ziyalı əməyinin qiymətləndirilməsini, onların sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasını daim 

diqqətdə saxlayır. Milli ədəbiyyatımızın inkişafına şərait yaratmaq, yüksək zövqlü müasir ədəbi 

nümunələrin meydana çıxmasına kömək etmək və yaradıcı əməyin stimullaşdırılması məqsədilə 

cari ildə Azərbaycan yazıçılarının istifadəsi üçün ümumilikdə 1 166 600 000 (bir milyard yüz 

altmış altı milyon altı yüz min) manat vəsait ayrılmışdır (təqribən 236 min ABŞ dolları). Büdcə 

sənədində ―Xərclərin istiqaməti‖ bölməsində ayrıca qeyd olunan Yazıçılar Birliyinin saxlanmasına 

338 milyon 600 min manat nəzərdə tutulur. Bunun 240 milyon  manatı Mərkəzi aparatın, 
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98 milyon 600 min manatı isə yerli şöbələrin xərcləri üçün ayrılmışdır. Göstərilən ümumi məbləğ 

daxilində qəzet və jurnalların hər birinə də ayrı-ayrılıqda vəsait müəyyən edilmişdir. Həmin 

bölgüyə görə: ―Azərbaycan‖ jurnalına – 250 milyon manat; ―Qobustan‖ jurnalına – 55 milyon 

manat; ―Ulduz‖ jurnalına - 111 milyon manat;  ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ jurnalına – 122 milyon 

manat; ―Ədəbiyyat‖ qəzetinə – 290 milyon manat ayrılmışdır. (Bax: “Azərbaycan Respublikası 

Qanunvericilik Toplusu”,  №12, 31 dekabr 2003-cü il, II kitab, maddə 720, səh. 2413 ) 

Vəssalam. 

 Elementar tutuşdurma göstərər ki, ―Yeni Müsavat‖ın 11 may tarixli nömrəsində AYB-nin 

verdiyi ―təkzib‖də mənə aid olan yalnız büdcə vəsaiti ilə bağlı rəqəmlər (çünki orada başqa 

məsələlərə də toxunulurdu) ―Şərq‖in 29 aprel sayında dediklərimin təkrarıdır. Mən yalnız AYB-

nin dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyini demişdim və bunu yenə deyirəm. Cəmiyyəti hökumətin 

fəaliyyətinə dair doğru-düzgün informasiya ilə təmin etmək mənim vəzifə borcumdur və mən gün 

ərzində müxtəlif KİV-lərdən axın-axın gələn suallara, xahişlərə, müraciətlərə səlahiyyətim  

daxilində müvafiq cavabları, izahları, yaxud kütləviləşməsi məqbul sayılan informasiyaları 

verirəm. Lakin hələ AYB-dən başqa NK MX-dən çıxan rəsmi informasiyalara (qeyri-rəsmi 

söhbətlər, danışıqlar isə bizim üçün ümumiyyətlə yayılmalı informasiya statusunda deyil) etiraz 

edən, narazılıq bildirən, təəccüblənən, ya təəssüflənən olmayıb. 

O ki qaldı AYB-nin büdcə vəsaitini necə, nə cür, hara xərcləməsi, yaxud katiblikdə hansısa 

―maliyyə maxinasiyaları‖ olması, ya olmaması barədə mən heç vaxt, heç yerdə, heç bir söz 

deməmişəm. Əgər həmin büdcə rəqəmləri ətrafında sonradan kimlərsə müzakirələr aparıb, hansısa 

maxinasiya faktları aşkarlayıbsa, yaxud özünün bildiyi hansısa əlavə gəlir mənbələrindən 

danışıbsa, başqa daha nələr deyibsə - bunlar mənlik deyil. Mən bu mövzuda diskussiyalara 

qatılmamışam və rəsmi sənədə şərh verməmişəm. Mətbuatı diqqətlə izləyən hər bir ciddi  oxucu 

bunu bilir. Arxivlər də durur.    

Bəs AYB təmsilçisi yenə nədən qeyzlənib - “Bir hökumət məmurunun uydurub müxalifət 

mətbuatına ötürdüyü iftira” deyə qaydasız döyüşə atılır? Ümumiyyətlə, ən yüksək səviyyədə 

təsdiqlənmiş və mənbəyi bəlli rəsmi dövlət sənədinə “iftira”, “çirkin yalan”, hansısa “təxribat 

planının tərkib hissəsi” demək sağlam vətəndaş mövqeyidirmi? Bu daha çox öz personasının 

əhəmiyyətlilik görüntüsünü şişirtməyə bənzəmirmi?!   

Axı, Akif ƏLİ harda, haçan, hansı KİV-də deyib, yazıb ki, “qurumda maliyyə 

maxinasiyaları var”?  Ki bunu şəxsən öz gözləri ilə görüb oxuyandan sonra AYB yetkilisi də 

―adekvat‖ şərhini verir. Adam sanki cavablandırmaq istədiyi sualın məğzini normal tərzdə 

dəqiqləşdirmək əvəzinə, sualın məhz bu cür qoyuluşunu arzulamış və irəli atılmış…  

Ancaq hər halda mən hesab edirəm ilk növbədə sualını belə çaşdırıcı (ya qızışdırıcı) nüvə 

üzərində qurduğu üçün ―YM‖ müxbiri təkzib verməlidir. 

 

İkinci tərəfin (yəni AYB sədrinin) reaksiyasına münasibət bildirməzdən öncə isə hörmətli 

oxucuların diqqətini bir maraqlı məqama yönəltmək istərdim: görən AYB büdcəsinin mətbuata 

çıxarılması hansı qəbahəti aşkarlayıb ki, kimlərsə bundan belə rəncidə olub? Mənim açıqladığım 

rəqəmlər nə dövlət sirridir, nə hərbi sirrdir, nə kəşfiyyat, nə də əks-kəşfiyyat. Hətta rəsmi dövlət 

idarələrinin büdcəsi belə ictimaiyyətdən gizlin deyilsə, yaradıcı qurum olan AYB-nin büdcəsi 

nədən köhnə təfəkkürlə sirrli, sehirli, gizli, mübhəm pərdələrə bürünməlidir?  

Bayırda artıq dörd ildir XXI əsr gedir, cənablar… 

Əlbəttə, bunun sadə bir məntiqi izahı olduğu təxmin edilir: rəsmi sənədlərdə öz əksini 

tapmış, ―gizlin‖ qrifi olmayan bir informasiyanın oyatdığı ajiotaj yalnız onunla bağlı ola bilərdi ki, 

görünür AYB rəhbərliyi  indiyədək dövlətin yazıçılara qayğısını inkar edərək büdcə vəsaitini öz 

üzvlərindən, ümumən ədəbi ictimaiyyətdən gizlədirmiş. Yaxud geniş dairədə müzakirəsini 

―məsləhət bilmirmiş‖. Müraciət edən sıravi üzvlərə isə özlərini kimsəsiz, fağır, kasıb təşkilat kimi 

göstərirmiş. Ancaq həmin açıqlamadan sonra naqolay vəziyyət yaranıb... Bunun başqa izahı 

yoxdur.  
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Neçə illərdir yazıçılar qurumunun dağılmayıb saxlanmasının daxili imkanlarla və sədrin 

şücaəti ilə deyil, birbaşa dövlətin iradəsi və qayğısı ilə olduğunu görən sadə yazıçı 

həmkarlarımızın AYB rəhbərliyinin guya ―xilaskar‖ imicinin bir əfsanə olduğunu söyləməsi isə 

artıq çox təbii idi...  

Və Akif Əli məhz bu motivlərə görə AYB ―elitasının‖ qəzəbinə tuş gələ bilərdi, daha 

verdiyi məlumatın guya ―yanlış olduğuna‖ görə yox!  

Həqiqət budur. 

Hər halda üç-dörd ay əvvələ qədər qapalı olan məsələdən söz düşəndə indi əgər  AYB 

rəhbərliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyini inkar etmirsə, bunu etiraf edirsə, demək mənim  

açıqlamamda heç bir ―kriminal‖ olmayıb. Mən heç nə  ―uydurmamışam‖.  

Bəs hücumlar nəyə görə idi?..   

Əlbəttə, bütün bu həqiqətlərin daha geniş təhlilini mən AYB-nin ötən qurultayında verə 

bilərdim. Ancaq nə yazıq ki, bəlkə də elə bu ehtimala görə məni qurultaya mandatlı nümayəndə 

―seçmədilər‖. Mən yalnız ―dahilərə‖ qonaq getdim...   

 

 Nəhayət, gənc bir müxbirin yedəyində onun açdığı cığırla gedərək qoyulan sualın 

mahiyyətinə varmadan (yaxud varmaq istəmədən, ya vara bilmədən və s.) AYB sədrinin verdiyi 

təəssüfdoğuracaq qədər qaba cavabları isə yalnız unikal bir təfəkkürün subyektiv frazeoloji 

təzahürləri kimi səciyyələndirmək olar. Sovet rejimindən fərqli, indiki demokratik mühit tələb edir 

ki, müəyyən titul və vəzifə sahibləri həmin reqaliyaların yüksək məsuliyyətini də dərk etsin və bu 

məsuliyyəti şəxsən özü  daşısın. Bir zamanlar olduğu kimi, partapparat sənin əvəzinə işləyəndə, 

poz verə-verə uca kürsülərdə oturmağa nə vardı ki?! Məşhurlaşdıqdan sonra ətrafdakılara 

həqarətlə  baxmaq, hamıdan şübhələnmək, hər şeydən xoflanmaq, hər macalda kin saxlamaq, hər 

dinəndə kobudluq saçmaq, hikkə nümayiş etdirmək, əksərin antipatiyasını yalnız bəzilərinin 

paxıllığı, istedadına qısqanclığı kimi qələmə vermək, istedadlı gəncləri isə qısqanmaq, hər vəchlə 

közü öz qabağına çəkib yalnız özünü və özününküləri düşünmək – bu, Ziyalı obrazı deyil, bu 

başqa obrazdır!  

 Hələ mən o incə nüansa toxunmuram ki, ―Yeni Müsavatın‖ tribunasına qalxıb dövlətçilik 

təfəkküründən uzaq primitivliklə dövlət məmuruna həqarət etmək, dövlət sənədinə şübhə ilə 

yanaşmaq, hökumət məmurunun rəsmi sənədə əsaslanan informasiyasını məsuliyyətsizcəsinə 

―iftira və uydurma‖ adlandırmaq, üstəlik heç bir əsas olmadan tanımadığın adamları təxribatda, 

devrilişdə və s. günahlandırmaq – yumşaq desək yolverilməzdir.  

 Bir sözlə, silsilə müsahibədə yalnız mənimlə əlaqədar səhv sual ətrafında söylədiyi əsassız 

ifadələrə görə ümid edirəm ―YM‖ müxbiri ilə birgə AYB yetkilisi də heç olmasa üzr istəyəcəkdir.   

 

 Ümumiyyətlə isə ―YM‖ müsahibinin qəzəbli fikirlərlə zəngin leksikonu mənim üçün 

gözlənilməz deyildir. Prinsip etibarilə suallara müsahibin nə cürə cavab verə biləcəyini öncədən 

intuitiv təxmin etmək olar. Çünki adamı yaxından tanımasan da onun yazısına, danışığına, 

davranışına əsasən təfəkkür tərzinə və fərdi konstitusion mahiyyətinə də bələd olmaq mümkündür. 

Lakin bu gün ―Yeni Müsavat‖da daha gen götürmək imkanı əldə edərək aylardan bəri dolmuş içini 

boşaldan birisinin -“hökumət məmuruyla  müxalifət qəzetlərinin əlbir olub  eyni mövqedən çıxış 

eməsinə sevinməsi” – lap gülünc ifadədir. Axı o nəyə sevinir? Bəlkə, əlinin altında yatan telefonu 

götürüb rəqib saydığı məmurla nəyisə aydınlaşdırmaqdansa, müxalifət qəzetinə dəruni mətləblər barədə 

―şok-açıqlamalar‖ verməyi gələcək üçün daha qarantili bilən bu kimsə ona sevinir ki, virtual rəqibə zərbə 

endirmək üçün ―müfaviq orqanlara‖ üstüörtülü donosvari bir eyham fürsəti bulubdur: “hökumət 

məmuruyla  müxalifət qəzetlərinin əlbir olub  eyni mövqedən çıxış etməsi”... (Əcəb gülməlidir!)   

Yenə ―həmin dalğa, həmin koordinat‖...  

Ancaq nə etməli ki daha zaman o zaman deyil! İndi nə Lenin var, nə  NKVD, nə KQB! 
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  P.S. Təbii ki, heç bir parametrlər üzrə o mənim səviyyəmin adamı deyil. O, mənim 

rəqibim də deyil. O sadəcə mənim ölkəmin 1000+ yazarından biridir. Hələ Sovet dövründən 

mifləşib. Haqqında iki yazı da mən yazmışdım, ikisi də müsbət. Ancaq bir halda ki, özü 

bunu istədi, mif haqqında üçüncü yazını da tezliklə yazaram, inşallah!”  

 

*** 

 

 Anara ―Anlatmaq problemi‖ adında belə kəskin cavab yazandan sonra təbii ki Akif Əlini 

daha onun sədrlik etdiyi qurumda saxlamayacaqdılar! Bu aydın idi. Amma bu Akif Əlini heç 

ilgiləndirmirdi. Bilirdi ki, AYB rəhbərliyi bundan belə sadəcə marığa yatıb onun AYB 

üzvlüyündən çıxarılması üçün bəhanə axtaracaq, ―dayaq nöqtəsi‖ tapmağa çalışacaqdı. AYB 

katibliyi öz dahi sədrinin cılız mahiyyətini bu dərəcədə çılpaqlıqla açan, onun yetkinlikdən uzaq 

mənəviyyatını mikroskopik analizlə faş edən, düşüncə tərzinin primitivliyini məntiqi təfəkkürün 

vasitəsilə əsaslı şəkildə ictimaiyyətə göstərən və ən başlıcası - adamın uzun illər ərzində 

mifikləşdirilmiş saxta ziyalı obrazının tam bir mexanizmini dəqiqliklə cızan yazıya az-az rast 

gəlinərdi. Düzdür Anarı və onun rəhbərlik etdiyi qurumu tənqid eləyən çox olub, var və hələ 

olacaqdı... Hərçənd “Anar AYB-dən getsə yazıçı kimi yox olacaq” fikrinə alternativ olaraq, 

Anarbarı düşünənlərdən biri günlərin bir günü vəcdə gəlib belə demişdi: ―Hesab edirəm ki, bu gün 

Anarın Yazıçılar Birliyinə yox,  Yazıçılar Birliyinin Anara ehtiyacı var. Mən bu sözləri... son dəfə 

1987-ci ildə çap olunan bir yazıçı kimi deyirəm‖. Amma son dəfə 1987-ci ildə (!) çap olunan  

adamın on səkkiz il ədəbi qəflətdə yatandan sonra qəflətən ayılıb özünə ―yazıçı‖ deməsi nə qədər 

incə yumor hissindən xəbər verirdisə, onun ―AYB və Anar‖ əlaqələrinin konseptual bağlılığına 

dair dediyi sərrast fikirləri ciddiyə almaq üçün də bir o qədər güclü abstrakt təfəkkürə malik olmaq 

lazım idi. Hər adamda belə şeylər olamaz!.. ―Zato‖ on səkkiz il işıq üzü görməyən (çap 

mənasında) ―yazıçının‖ sözləri başqa bir anologiyanı yada salır: ―Lenin deyəndə partiya 

düşünürük biz, Partiyanı düşünsək Lenin deyir dilimiz‖... Bəli, mübaliğənin belə utrirləşdirilmiş 

hipertrofiyası şura hökuməti zamanlarından qalma norma idi. Amma bu gün yeniləşmiş ölkəmizin 

heç bir  yerində daha bu sayaq ideoloji anomaliyalar qalmayıb – Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

binasından başqa. Bu isə sədrin iradəsidir ki, dar bir dairədəkilər AYB deyiləndə Anarı düşünür, 

Anardan danışanda AYB yada düşür... Bu təşkilatda çalışanlar daim axtarışdadırlar, onlar harda 

Anarı tərifləyən adam görsələr dərhal tutub AYB-yə gətirir, üzvlük ―knijkası‖ ilə 

mükafatlandırırlar. Eynilə Anarı tənqid edənlərin də cəzası çox ağırdır – onlar təxirə salmadan 

AYB-nin üzvlüyündən çıxarılırlar. AYB-çilərin təsəvvüründə sədri tənqid edən ―düşmənə‖ 

bundan ağır cəza ola bilməz. Tənqidin təftişi, arzqumentlərin araşdırılması, tənqiddən nəticə 

çıxarılması, tənqidə obyektiv yanaşma, doğrunun düzgün qavranılması... və s. bu sayaq rasional 

variantlar heç ağıla gəlmir. Çünki bu binada həqiqətən bir anlamaq problemi yaşanır.  

 

*** 
 

AYB-yə üzvlük məsələsi AYB daxilində baş verən neqativ halların ən absurdudur. 

Deyilənə görə orada istənilən adam AYB-nin üzvlük biletini müəyyən məbləğ ödəməklə ala bilər. 

AYB rəhbərliyinin bütün addımları kimi, üzvlük məsələsinin də əvvəlki planlı təsərrüfat 

dövrlərindən fərqli olaraq bu günün azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində heç bir sağlam prinsipə 

əsaslanmadan sırf subyektiv mülahizələr əsasında aparıldığı göz qabağındadır. Ötən il ―Exo‖ 

qəzetində (“Exo”, İnternet-forum, 8 may 2004) Ukraynalı Sergey adlı bir nəfərin AYB-nin 

üzvlük biletini ―alması‖ münasibətilə restoranda qonaqlıq verən bir qohumunun ―yaradıcılıq 

əzabları‖ barədə xatirələri dərc olunmuşdu: ―...Bu yaxınlarda Bakıya bir qohumumgilə getmişdim. 

Restoranda yığışıb onun AYB-yə üzv qəbul olunmasını ―yuduq‖. Təsəvvür edirsinizmi, o mənim 

bir zamanlar çox hörmət bəslədiyim bu quruma daxil olmaq üçün... pul vermişdi. Bəli, sadəcə 

AYB-də çalışan bir məsul işçinin vasitəsilə arzuladığı üzvlük biletini satın almışdı. YB-də bu gün 
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belə ―bespredelin‖ olması normaldırmı?‖ Güman edirik AYB-də araçılıq edən ―məsul işçinin‖ 

kimliyi də hamıya məlumdur.           

 Əvvəllər məsələn desəydin ki, ―Budağın xatirələri‖ əsərində əla təbiət təsvirləri verdiyi 

üçün yazıçı Əli Vəliyevi Rəssamlar Ittifaqına üzv  qəbul etmək lazımdır, yəqin ki adamı ən azı 

―Suren Osipyana‖ aparardılar. Yaxud ―Aygün‖ poemasında uğurlu bəstəkar obrazı yaratdığına 

görə xalq şairi Səməd Vurğunun Bəstəkarlar İttifaqına üzv qəbul edilməsi hörmətli şairə həqarət 

kimi qəbul edilərdi! Amma və lakin...       

 ...İndiki AYB rəhbərliyi üçün fəaliyyət tərzinin bu növü adi iş normasıdır. Çünki indiki 

AYB rəhbərliyi üçün artıq əndazə anlayışı mövcud deyil. ―Ədəbiyyat qəzeti‖nnin 21 aprel 2000-ci 

il tarixli sayında dərc olunmuş belə bir məlumata fikir verin:     

 “Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyinin növbəti yığıncağı olmuşdur. Birliyə yeni 

üzvlərin qəbulu məsələsi də müzakirə edilmişdir. Qəbul komissiyasının təklifiylə 40 nəfər 

Birliyin üzvü olmuşdur. Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə 

üzv qəbul olunması da təklif edilmişdir. Çıxış edənlər görkəmli rəssamın... klassik söz 

ustadlarımızın portretlərinin yaradılması, ədəbi əsərlərə illüstrasiyalar, “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanı motivlərində rəngkarlıq əsərlərinin çəkilməsi işində xüsusi xidmətlərini 

qeyd etmişlər. Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul  

edilmişdir.”           

 Bəli, belədir!           

 AYB-nin üzvlük biletinin bazarlıq predmeti olması barədə söz-söhbətlər çox dolaşır. Ən 

son məlumatlardan biri də budur ki, Anarın 2005-ci il deputat seçkisi zamanı ―təşviqat qrupunun‖ 

tərkibində Göyçaya səfər edib Anarın propaqandasını yapan Türkiyəli memar Çingiz Bektaşa da 

minnətdarlıq əlaməti olaraq AYB sədri şəxsən özü bir ədəd üzvlük bileti təqdim etmişdir. 

 Vaxtilə çox prestijli, çox hörmətli, çox da nüfuzlu sayılan bu biletin dəyərini indi Nazim 

Hikmət sevərlər Gülhanə parkındakı ceviz ağacının meyvəsinə tay ediblər. Odur ki, bu qurumun 

üzvü oldun nədir, olmadın nə?!     

                                                                 *** 

Anarın arxivindən.         

 MŞ sədri Əflatun Amaşov (―Ekspress‖, 16 iyul 2004): ―İstefa verənlər işimizə maneçilik 

törədirdilər. ...Qurumdan istefa vermək bu məsələdən yaxasını qırağa çəkməkdir, biganə 

qalmaqdır. Mən onun ittihamlarını doğru saymıram. Əslində Anar müəllim bu məsələdə geri 

çəkilməməli, cəmiyyətdə nüfuzu olan adam kimi Şuranın işində fəal iştirak etməli və problemlərin 

həllinə yardım göstərməli idi.‖         

 Elvin, ―Yazıçı Anarın ―dılğırı‖ kimdir?‖ (―Reytinq‖, 22 avqust 2004 ): ―...Anar müəllim 

qurşaqdan aşağı zərbəni hədəfə necə vurmaq lazım olduğunu bir daha göstərdi.‖  

Ruhiyyə (―Aydınlıq”, 18 sentyabr 2004): ―Şair Salam bu fikirdədir ki, AYB rəhbərliyində 

qeyri-demokratik şəxslər əyləşib və təşkilatın dörddə üçü onları qəbul etmir... Xanəmir hesab edir 

ki, AYB-nin qurultayından sonra Birliyin işində durğunluğun daha da artmasından, bir növ 

hərəkətsizlik müşahidə olunmasından gileyli yazarların əksəriyyəti bu fikirdədir ki, 60-cı, 70-ci 

illər yalandı, AYB-nin bugünkü durumu köhnə dövrlərdən də pisdir... Nəticədə iş görməyə həvəsi 

olan, bacarıqlı insanlar kənarda qaldılar.‖  

 Publisist Elnur Astanbəyli (―Ədalət”, 13 oktyabr 2004): ―...Qurultaydan sonra daha 

hörmətsiz, nüfuzsuz quruma çevrilən AYB... Qurultaya qədər və qurultaydan sonra ədəbi 

müxalifətin nə qədər haqlı və arqumentli olduğu üzə çıxmış, ictimaiyyətin marağı məhz onların 

imzası üzərində cəmlənmiş... Günümüzün ədəbi həqiqətləri AYB-dən kənarda yaranır. Və özünü 

cəmiyyətə mübariz, sağlam, intellektual qüvvə kimi qəbul etdirməyə nail olmuş ədəbi müxalifətin 

dübarə AYB-nin kiflənmiş divarları arasında qərarlaşmağa, onunla alverə girişməyə və beləliklə, 

reputasiyasını korlamağa haqqı yoxdur.‖        
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 ATU-nun kafedra müdiri, əməkdar elm xadimi, professor Abbas Axunbəyli  (―İslahat‖ 

qəzeti, noyabr 2004): ―...2003-cü ilin noyabr ayında AYB-nin sədri Anar müəllimə zəng edib 

özümü təqdim etdim və məni qəbul etməsini xahiş etdim. O isə sabah saat on birə vaxt  təyin 

etdi... Səhərisi gün vaxtında gəlib gözlədim. AYB sədri keçib yerində əyləşdi, qəlyanını tütünlə 

doldurub yandırdı, bir neçə qullab vurandan sonra, açıq qapının önünə yaxınlaşıb qəbul üçün icazə 

istədim. Onun başı ilə razılığını aldım. Əli ilə oturmağa işarə etdi... Qovluqdakı kitablarımı və bir 

dəstə qəzeti çıxarıb ehmalca Anar müəllimin qarşısına masanın üstünə qoyub söhbətə başladım: -

Anar müəllim, mən həkiməm, Tibb Universitetində müəlliməm, fəqət uşaqlıqdan mənim 

ədəbiyyata  və tarixə xüsusi həvəsim olub...       

 Anar müəllim kitablarımı yaxına çəkib bir dəqiqədən də az vaxt sərf etməklə onlara səthi 

nəzər saldı.             

 -Siz gedin Filan (ad şərtidir) müəllimin yanına, onunla söhbət edin... ancaq... hələ işə 

çıxmır, hər halda 1-2 həftəyə işə çıxar, - deyib başqa adama tərəf çevrilərək... iclas haqda 

danışmağa başladı.            

 Mən heç bir söz demədən kitabları və qəzetləri yığışdırıb çıxdım...   

 Mən burdakı söhbətə kimi AYB-ni müqəddəs bilirdim... ‖  

Müstəqil ekspert Qeyrət Quliyev (―Aydınlıq‖, 29.01.2005): ―...Yazıçılar naziri Məmməd 

Arazın qırxına dəvət almadığı üçün getmədiyini deyir... Ruslar buna ―sinizm‖ deyirlər.‖   

Ə.Qardaşbəyli, ―Ədibnameyi-ədəbanə‖ (―Aydınlıq‖ qəzeti, 5 fevral 2005):  

 ―Kruq‖da ol, kar aşmaz poemadan, pyesdən,       

 Başı salim istəyən ağır olmalı vesdən.        

 Burda güclüdü birlik eMDeBedən, YeeSdən,       

 Dostluq üstələr, keçər sənəti, şairliyi -          

 Əcəb birlik yeridir Yazıçılar Birliyi.        

             

      *** 

...Sədr kabinetə qapanıb zəncir çeynəyirdi. Acı tüstü çəkirdi. Amma nə illah edirdi 

―Anlatmaq problemi‖nin müəllifini heç cür anlaya bilmirdi. Bu məmləkətdə rəqib tanımayan 

dahiyanə təxəyyülünə güc verib ən müxtəlif yozumlar düşünsə də, olayın mənzərəsi tam  

anlaşılmaz qalırdı. ―Axı həqiqətən bir vaxtlar mənim haqqımda iki tərifli məqalə yazan, şəxsi 

toqquşmalarımız olmayan, kontaktlarımızın problemsiz keçdiyi sakit bir adam (yeri gəlmişkən, 

Telman Adıgözəlov şahiddir ki, nadir sənətkarımız Rəşid Behbudov da vaxtilə gənc Akif Əliyə 

mehribancasına ―Ey sakit oğlan!‖ deyərdi) nədən mənə qarşı bir belə sərt olsun? Nədən?!‖ Tüstü-

duman və fikir-xəyal içində bu istiqamətdə düşünən sədr hər halda onun cavabını verməyin zəruri 

olduğu qənaətinə gəlmişdi. ―Mənmi hardasa ona qarşı səhv etmişəm, ya onunmu başqa məqsədləri 

var, bilmirəm, ancaq bunun cavabını necə verməyi mən yaxşı bilirəm.‖  

 Təbii ki, o lərzəli ―cavab‖ deyəndə heç də ədəbi polemika aparmaq, daha sərrast qələm 

nümayiş etdirmək, intellekt üstünlüyü göstərmək və s. bu kimi sivil yolları nəzərdə tutmurdu. 

Çünki ideya, idrak və əqidə mübarizəsində opponentin prinsipial üstünlüyü göz qabağında idi. 

Publisist kimi də AYB-nin sıravi üzvünün qələmi və dili öz əhəmiyyətinə görə AYB sədrinin 

imkanlarını üstələyirdi. Mövzu seçimi baxımından Akif Əlinin potensialı daha geniş və daha dərin 

idi. Belə ki, Akif Əli vətənin namuslu bir vətəndaşı, ziyalı nümayəndəsi, qələm əhli olaraq əsasən 

xalqın həyatında yaşanan arzulardan, sevinclərdən, kədər və iztirablardan yazırdı, Anarsa bütün 

yaradıcılığı boyu ancaq şəxsən özünün öz daxilində yaşadığı iztirabları xalqa nümayiş etdirməklə 

məşğul idi. Akif Əlinin baxış dairəsi min illərlə zaman ənginliyini və minlərlə ağaclıq böyük türk 

dünyasını, bütün Azərbaycan məmləkətini əhatə edirdisə, Anarın mövzu dairəsi yalnız öz ailəsi, 

evi və tayfası ilə məhdudlaşırdı. Akif Əli bütün zamanlarda vətənə, xalqa mane olan ciddi 

problemlərdən kəskinliklə yazırdısa, Anarın əsərlərində heç bir ictimai əhəmiyyət kəsb etməyən 

şəxsi, ailə və tayfanın məişət qayğıları sızıltı ilə qələmə alınırdı. Akif Əlinin yazdığı məntiqli 
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fikirlərin aydınlığı və yetgin şüurun təzahürü olan dil materialının zənginliyi baxımından da sədri 

üstələdiyi göz qabağında idi. Ümumiyyətlə, o özü büruzə verməsə də, kimin kim olduğunu çox 

yaxşı bilirdi və aşağılıq kompleksi sovet propaqandasının əlahiddəlik təlqin etdiyi bu ərköyün 

intellektualı daha da hiddətləndirirdi... O əmin idi ki, Akif Əlinin savadı, məntiqi və qələmi 

qarşısında identik qüdrətə malik deyil. Odur ki, rəqibini sağlam məntiqi mübarizə ilə yox, məhz 

sınaqlardan çıxardığı qeyri-səlis məntiqsiz hərəkətin zoru ilə zərərsizləşdirməyi düşünürdü.  

Yəqin ki, qəlbinin dərin bir guşəsində onu da yaxşı duyurdu və bilirdi ki, ömrü boyu 

qələmə aldığı sızıltılı eşq macəralarından, tayfadaxili ailə-məişət olaylarının təsvirindən, görkəmli 

adamların həyatına həsr olunmuş ədəbi kompozisiyalardan çap imkanı olsaydı əli qələm tutan hər 

bir kəs yaza bilərdi. Ancaq Akif Əlinin qələmə aldığı elmi-fəlsəfi, tarixi-sosial və ictimai-siyasi 

məzmunla zəngin bir publisistik yazısını, bir satirik əsərini, bir elmi araşdırmasını ortaya qoymaq 

üçün təkcə barmaqların klaviş döyəcləməsi kifayət deyildi. Burada Tanrıdan da bir vəhy gərəkdi. 

Ola bilsin hansısa məqamlarda AYB sədrinin ürəyindən belə cəsarətli, vətənpərvər ruhlu kəskin 

yazılar yazmaq arzusu keçib. Amma bunun üçün AYB sədrinin lazım olan qədər mənəvi, mədəni, 

elmi-fəlsəfi, politoloji, intellektual bazası olmayıb. Hətta bunları da bir təhər yığıb-yığışdırıb 

toparlasa və Vətənin azadlğı naminə nə isə yazmaq istəsə belə, nə yazıq ki, ―zəhləmgetmiş‖ 

cəsarət məsələsində ox daşa dirənirdi...  

Həqiqətən xüsusi təbliğ olunmağı sevməyərək sadəcə ―müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının  vətəndaşı‖ titulunu bütün reqaliyalardan, partiya, birlik və təşkilat üzvlüyündən 

üstün tutan Akif Əlinin bir ziyalı kimi, alicənab insan, istedadlı qələm sahibi və dövləti   

təfəkkürlə yaşayan yetgin bir şəxs kimi bütün parametrlər üzrə ondan üstün olması sədrə çox əzab 

verirdi. Hətta bəlkə o, kabinetində tək olanda rəqibinin yazılarını qarşısına qoyub məchul üfüqü 

seyr edə-edə mülayimləşir, süstləşir, yumşalırdı, başı üstündəki dahi Nizaminin xofu altında bütün 

bu düşüncələrini özü-özünə  etiraf edirdi. Amma elə ki içəriyə bir adam girdi, dərhal daxili 

monoloqunu saxlayıb, dahilik maskasını taxır və qəzəblə Akif Əlini asıb-kəsməyə  başlayırdı: 

―Əcəba, o kimdir elə?!  

Kimdir axı o mənim yanımda, ə? 

...claf !!‖  

 

                                                                       *** 

 

Akif ƏLİ. 20 Éанвар. Ì илли матям эцнц 
     ...Î  ýöí  òî рï àüûì ûçûí  áöòþâëöéö, õàëãûì ûçûí  øÿрÿôè, þëêÿì èçèí  àçàäëûüû óüрóí äà øÿùèä 

î ëàí ëàрûí  ì öãÿääÿñ рóùó ãàрøûñûí äà áöòöí  äöí éà Àçÿрáàéæàí à áàø ÿéäè.  
     Î  ýöí  àòàëàр ãÿùÿрëè, àí àëàр ýþçö éàøëû èäè. ßрÿí ëÿр êÿäÿрëè, ýÿëèí ëÿр þрï ÿêëè èäè.  

     Î  ýöí öí  ì öñèáÿòèí ÿ ýþéëÿр ãàí  àüëàéûрäû, òî рï àüà ãÿрÿí ôèë éàüûøû éàüûрäû. Ñÿì àì ûç 
ãàрà þртцéÿ, òî рï àüûì ûç ãàí  рÿí ýëè ÷è÷ÿéÿ áöрöí ì öøäö. Éàõûí äà-óçàãäà î ëàí  áöòöí  Âÿòÿí  
þâëàäëàрû ùÿì ÿí  ýöí  äèí ì ÿç-ñþéëÿì ÿç, áèр-áèрèí èí  àрõàñûí æà øÿùèäëÿр õèéàáàí ûí äàí  êå÷äè, 

áóрàäà óéóéàí  èýèäëÿрèí  þí öí äÿ è÷èí -è÷èí  ãî âрóëäó, ÿçàá ÷ÿêäè. 
     Ì èëéî í -ì èëéî í  éóì рóã áî éëó öрÿêëÿр î  ýöí  áèр-áèрèí ÿ ñûüûí ûá, áèр éóì рóüà äþí äö. 
Ì èëéî í -ì èëéî í  òèòрÿê ñèí èрëÿр áèр î æàüûí  áàøûí äà òî ï ëàøûá àëî â ï öñêöрì ÿéÿ ùàçûрëàøäû. 

     Î  ýöí  ùàì û ÿì èí  î ëäó: áó õÿéàí ÿòè äàùà ùå÷ êèì , ùå÷ âàõò, ùå÷ êèì ÿ 
áàüûøëàì àéàæàãäû. Ùå÷ êèì , ùå÷ âàõò, ùå÷ êèì ÿ! 

     Áó, äèí ì ÿç-ñþéëÿì ÿç þç øÿùèäëÿрè þí öí äÿ ÿçàá ÷ÿêÿí  áþéöê ãÿëáëè áèр õàëãûí  ì èí  èë 
áóí äàí  ñî í рàêû þì рö ö÷öí  äÿ äÿéèøèëì ÿç ãàëàæàã ãÿòè ãÿрàр èäè!  

 

             Àллащ сизя рящмят елясин, шящидляр! 
 (Шÿùèä ì ÿçàрëàрû þí öí äÿ äöøöí жÿëÿр) 

      ...Èêè èëäèр êè, Ñèç áó ñî éóã, ãàрàí ëûã ì ÿçàрëàрäà óéóéóрñóí óç. Èêè èëäèр êè, Ñèçèí  
ýþçëÿрèí èç áó èøûã äî ëó  äöí éàéà  éóì óëóäó.  Ä èí ì ÿç-ñþéëÿì ÿç,  ãÿрèá-ãÿрèá,  ì ÿрä-ì ÿрäàí ÿ 

þç ì ÿçàрëàрûí ûçäà éàòûøûрñûí ûç. Ùÿр áèрèí èçèí  î âæóí äà áèр î âóæ Âÿòÿí  òî рï àüû... 
     Óüрóí äà ôÿäà î ëäóüóí óç áó òî рï àüûí  öñòöí äÿ ýÿçÿí  ãàòèëëÿрèí èçäÿ èñÿ î  ì ÿрäàí ÿëèê 

éî õ. Ñèçè ãûрüûí à âåрÿí ëÿр äÿ, Ñèçèí  ãûрüûí à ýåòäèéèí èçè биляí ëÿр äÿ, Ñèçÿ ýöëëÿ àòàí ëàр äà, ýöëëÿ 



 143 

àòûí  äåéÿ ñàòàí ëàр äà, ÿì рÿ ãÿрàр ÷ûõàрàí ëàр, ãÿрàрà ãî ë ãî éàí ëàр äà... ëî âüà-ëî âüà, ÿäàëû-
ÿäàëû, ÿëëÿрè ãàí ëû ýÿçèрëÿр àëòûí äà éàòûøäûüûí ûç áó òî рï àüûí  öñòöí äÿ.  

Ùÿр áèрè äÿ þç ùàéûí äà...  
     Ñèçè äöøöí ÿí ëÿр, Ñèçÿ éàí àí ëàрсà, åëÿ Ñèçèí  þçöí öç êèì è êèì ñÿñèçëÿрäè, òÿì èçëÿрäè, 

ñàôëàрäû, øÿùèäëÿр! Ãÿëáè ãàí  ëÿêÿëè ùÿрèñëÿр âóрí óõóрëàр, ÷àрï ûøûрëàр, øÿùèä рóùóí óí  àüûрëûüû 
÷þêì öø ãàí äàëëàрäàí  ãóрòóëì àã ö÷öí , í àùàã ãàí ëàрûí  àùûí äàí  ãà÷ì àã ö÷öí . 

     Êèì è äåéèр - õÿáÿрèì  éî õ, êèì è äåéèр - ì ÿí  áèëì ÿçäèì ... Êèì è äåéèр - ãî éì àäûëàр, êèì è 
äåéèр - àëäàòäûëàр... Êèì è äåéèр - óøàã êèì è ñàäÿëþâùäöì , êèì è äåéèр - èí àí äûì ... Êèì è äåéèр - 

î ëàí -î ëóá óí óäàã, êèì è äåéèр - ÿë âåрèí , ÿøè, áàрûøàã... 
     Ý èäè äöí éà! Àä-ñàí ûí à óéüóí , рöòáÿñèí ÿ, òèòóëóí à, êöрñöñöí ÿ óéüóí  àüàéàí àëûã, 

ì ÿрäàí ÿëèê åäÿí , ñóñ-ï óñ ÷ÿêèëèá ýåäÿí , àáûр-ùÿéà ï ÿрäÿñèí äÿ ýèçëÿí ÿí  éî õ. Éåí ÿ ýþçëÿр 
óæàëûãäà, çèрâÿëÿрäÿ, ãóрóëó êöрñöëÿрäÿäèр... Ùàì û þçöí ö äöøöí öр, þçöí ö õèëàñ åòì ÿéÿ æàí  

àòûр.  Ñèçè ýöëëÿäÿí  õèëàñ åòì ÿäèêëÿрèí äÿí  í ÿòèæÿ ÷ûõàрûá èí äè ùÿр êÿñ... þçö ö÷öí , øÿùèäëÿр! Ñèç 
ÿáÿäèééÿòÿ äî üрó ãÿòè àääûì  àòäûüûí ûç î  ì öäùèø эåæÿí èí  ñÿùÿрè þç ùàéûí à ãàëàí ëàр äà "èрÿëèéÿ" 

äî üрó áèр àääûì  àòäûëàр. Àääûì -àääûì  èрÿëèëÿäèëÿр ãàí ûí ûç ñî éóì àì ûø, рóùóí óç øÿùÿрèí  
öñòöí äÿí  ãàëõì àì ûø, Âÿòÿí  òî рï àüûí û ñûõàí  áàрì àãëàрûí ûç éóì óëì àì ûø... 

     "...Àé ãàрàí ëûã áèр ýåæÿäÿ âóрäóëàр ì ÿí è" - äåéÿ-äåéÿ äóрí à ãàòàрû êèì è äöçöëöá 
ýåòäèí èç áó äöí éàäàí . ßáÿäè ãÿрèáëèéÿ, áèòì ÿç òÿí ùàëûüà ýåòäèí èç... 

     Ùÿрÿ èñÿ þç ùàéûí äàäûр... 
     Ñèçè  äöøöí ÿí ëÿр  -  Ñèçèí   àрõàí ûçæà  øÿùèäëèê  éî ëóí à  ùàçûр î ëàí ëàрäû, øÿùèäëèê òàëåéèí è 

ñåâÿí ëÿрäè, àëëàùäàí  àëí ûí à Âÿòÿí  î üóëëàрû ãèñì ÿòè éàçûëàí ëàрäû... 
     Éà ì ÿäÿä, áó ýöí ì ö-ñàáàùì û, áó èëì è-î  èëì è, áó ÿñрì è-î  áèрè ÿñрì è? Ôÿрãè éî õ, Âÿòÿí  

í ÿ âàõò òÿëÿá åòñÿ ýÿëÿæÿêëÿр! Âÿòÿí  í ÿ âàõò î üóë äåñÿ онлар да  ýÿëÿæÿêëÿр... øÿùèäëÿр! 
       (йанвар  1992)  

 
*** 

 

―Yeni Müsavat‖ qəzeti həmişə obyektiv, qərəzsiz, təmənnasız olduğunu iddia etdiyindən 

Akif Əli ―Anlatmaq problemi‖ni əvvəlcə onların özlərinə göndərdi. Ancaq Anara dörd nömrə həsr 

edən ―YM‖ bu bir cavabı dərc etmədi və bununla da özünün ―demokratiklik‖ iddialarının yalnız 

Kompartiya sayağı deklarativ xarakter daşıdığını bir daha ortaya qoydu. Bu fakt həm də Anar-

―YM‖ işbirliyinin mövcudluğunu sübut etmiş olurdu. Akif Əli sonralar bu mövzuda redaksiya 

əməkdaşları ilə ayrı-ayrılıqda söhbətlər apardı və həmin sıcaq bağların mövcudluğuna şübhəsi 

qalmadı.  

O əvvəlcə ―YM‖-nin bir xanım əməkdaşına: ―Xahiş edirəm redaktorunuzdan soruşun 

görün Anara yazdığım cavabı niyə dərc etmədi? Olmaya əlbirsiniz Anarla?..‖- dedi. Aradan 

xeli keçəndən sonra həmin əməkdaş yəqin ki ―Akif Əli öz sualını artıq unutmuş olar‖ gümanıyla 

yenə hansısa informasiyanı dəqiqləşdirmək üçün NK-ya  zəng edəndə, o sualını  verməyə macal 

tapmamış Akif Əli: ―Xanım, noldu mənim yazım? – dedi. - Redaktorunuzla danışdınızmı? Niyə 

çap etmədi?‖ Xanım: ―Bəli, - dedi. - Soruşdum. Dedi ki, sizin yazıda Anar müəllimə qarşı çox 

ciddi tənqid var idi, ona görə çap edə bilməyiblər...‖  

―Aydındır!‖ - Akif Əli dərhal ―YM‖ əməkdaşına xatırlatı: - İndi gördünüzmü, xanım, sizin 

qəzet Anarla əlbirdir? Mən keçən dəfə sizə deyəndə inkar etmişdiniz... Yaxşı, bəs necə olur ki, bu 

ölkənin Prezidentini, nəhəng bir şəxsiyyəti, möhtərəm Heydər Əliyevi nəinki tənqid, hətta təhqir  

edirsiniz? Və bunu azad, müstəqil, demokratik mətbuat adlandırırsınız. Amma Anarın adicə tənqid 

olunmasına razı olmursunuz? Demək, yüzdə-yüz əlbirsiniz və sizi belə əlaqələr qane edir. Bəs 

Anarın marağı nədir ki, sizinlə bir yerdədir? Demək iki budağa qoyub ayağını, iqtidara və 

müxalifətə.  

Xanım əməkdaş gülə-gülə: - Bəlkə elə yaxşıdır, Akif müəllim? – dedi və sanki öz 

cəsarətindən xoşhallandı.   

Amma Akif müəllim gülmədi: - Xeyr, xanım, - dedi, - elə yaxşı deyil! İki stulda oturmaq 

əqidəsizlikdir, sərt desək simasızlıqdır. Kişinin bir sifəti olar. Ya iqtidarda ol, ya müxalifətdə...  

Bundan sonra xanım əməkdaş mübahisədən çəkildi və dedi ki, belə məsələləri qəzetin 

rəhbərliyi ilə müzakirə edin...  
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Akif Əli düşündü ki, əgər bunlar son dərəcə korrektli bir cavabı da Anara qarşı ―ciddi 

tənqid‖ kimi qəbul etmişdilərsə, bəs o daha sərt yazsaydı, bu ―prinsipial qatı müxalifçilər‖ nə 

deyərdi? Ona görə belə düşündü ki, həqiqətən yazmaq istədiyi, amma yazmadığı bəzi sərt 

məqamlar  olmuşdu, məsələn, belə ki: Anar öz müsahibəsində qabalıqla istehza etmişdi, ―Aqil 

Abbası AYB rəhbəri kimi təsəvvür etmək üçün güclü yumor hissinə malik olmaq lazımdır‖-

demişdi. Dostunun ünvanına (onlar qohumluqdan əvvəl əqidə dostları idilər) bu təhqiramiz 

ifadədən qeyzlənən Akif Əli əvvəlcə adekvat olaraq düzünəqulu cavab vermək istədi ki, ―zato‖ 

qəlyan çəkən o... yazı makinası arxasında təsəvvür etmək üçün heç bir xüsusi hissə malik olmaq 

lazım deyil...‖ və s. Amma sonra fikrindən daşındı, yazmadı. Fikriləşdi ki, Molla Nəsrəddin 

demişkən, o - odur, mənə nə gəlib?!.. Və indi bu 3-cü yazı üzərində  işləyəndə də yenə fikrində 

qaldı ki, o vaxt düz eləyib o sözləri yazmayıb. 

Ancaq korrektli cavab məqaləsinin niyə dərc olunmadığını ―YM‖-nin rəhbərliyində təmsil 

olunan vəzifəcə daha səlahiyyətli başqa bir əməkdaşla da müzakirə etdi. Akif Əli ondan Anara 

cavab məqaləsinin niyə dərc olunmadığını soruşdu. Həmin səlahiyyətli əməkdaş üstüörtülü anlatdı 

ki... rəhbərlik icazə vermədi! Bəli, bir daha hər şey aydın olurdu! Hərçənd Akif Əli bilmədi bu - 

qəzetin rəhbərliyidir, yoxsa partiyanın? Ancaq təkrar soruşmağa ehtiyac görmədi, çünki onsuz da 

bunun elə bir fərqi yoxdu, ikisi də eyni şeydir... Bu ötəri  informasiya Akif Əliyə kifayət etdi ki, 

intuitiv şəkildə duyduğu Anar-―YM‖ bağlarının mövcudluğuna tam əmin olsun... 

(Bu işbirliyinin daha bir işartısı 2006-cı ilin yanvarında görünəcəkdi: Anar uduzduğu 

parlament seçkiləri ilə bağlı ürəyini deşən bütün fikirləri yenə də özü ilə ―müsahibəyə‖ səpələyib 

―Yeni Müsavat‖ qəzetinin dörd nömrəsində çap etdirəcəkdi.)  

       

                                                                          *** 

Bu yerdə Anarın özünə söz vermək, onun mövqeyini də eşitmək lazımdır; həm obyektivlik 

təmin olunar, həm də adamın portret cizgilərinə daha dolğun əlavələr gətirər. Beləliklə, sitatlara 

şərh vermək hüququnu özümüzdə saxlamaq şərtilə, subyektin təqdimatında bəzi Portret 

cizgiləri: 
   

1. AYB sədri Anar müsahibələrinin birində (―Yeni Azərbaycan‖,  21 aprel 2000) müxbirin 

suallarını cavablandırarkən AYB sədri olmağın ―məziyyətləri‖ barədə ürək yanğısı ilə danışır:  

―...Müəyyən adamlar var ki, burada rəhbərliyə gəlmək istəyirlər. Təki gəlsinlər. Mən 

böyük məmnuniyyətlə yerimi (“yerimi” ?-A.) onlara verməyə hazıram. Çünki 13 il burada nə 

əzab çəkdiyimi (?-A.) bircə mən bilirəm. Gəlsinlər otursunlar, görüm, bircə ay işləyə biləcəklər? 

(Adama deyərlər, bunu sən niyə “görməlisən” ki?-A.) Əlbəttə, bura sahib olmaq niyyətlərini 

açıq söyləmirlər, fikirlərini dolayı yolla çatdırırlar. O birilər də onlara züy tutanlardı... Mənə şəkər 

xəstəliyindən, vaxtımın böyük hissəsinin qarət olunmasından, yaradıcılığımdan ayırmaqdan başqa 

heç nə verməyib (halbuki AYB-də vaxtın nəyə sərf olunduğunu biz artıq Fikrət Qocanın 

“Lider” televiziyasının “Səhər” proqramına müsahibəsindən eşitmişik – A.).        

...‖Günay‖ qəzeti haqqımda hədyanlar yazmaqdan çəkinməyib... Tikanlı atmacalarla, 

zəhərli bir dillə yazılmış bir sütunluq yazıda ara söhbətlərindən, bazar qeybətlərindən qidalanan 

yalanları və danosları təkzib etməyi ləyaqətimə sığışdırmıram (Eynən Moskvada Mixail 

Qorbaçov onu tribunadan qovanda da ona cavab verməyi “tərbiyəsinə, ləyaqətinə 

sığışdırmamışdı” adam – A.) ...Əgər mən belə ―pisəmsə‖, ―Günay‖ qəzeti bütün bu 

―günahlarımı‖ əvvəllər mənə təriflər çap edəndə, alovlu təbriklər göndərəndə niyə gizli 

saxlayırdı... ―Günay‖ məni suçlayır ki, muzeylərimizdən oğurlanmış şəkillər barədə bir şey 

deməmişəm...  bütün baş verən cinayətlər barədə mütləq mən söz deməliyəm?                             

...Cəmiyyətin ziyalıdan umduğu odur ki, nə üçün yazıçı-ziyalılar siyasi proseslərə 

qoşulmurlar. Mən də əvvəldən demişəm ki, bura yaradıcılıq təşkilatıdır (düz deyir, adam lap 

əvvəldən – hələ “Ermənistan”dan qovulan didərginləri AYB-dən də qovub MK-ya, 

Ə.Vəzirovun yanına göndərəndə həmin motivlərdən çıxış edirdi. – A.).  
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Son zamanlar deyirlər ki, Yazıcılar Birliyi lazım deyil...Əgər lazım deyilsə, bura pisdirsə, 

nə üçün üzv olmaq istəyirlər (hələ üstəlik pul da verirlər!-A.).                 

...Yazıçılar Birliyinin bu gün qalmasının əsas xeyiri budur ki, biz ədəbi orqanlarımızı 

saxlaya bilmişik.‖ (AYB-nin sədri postunu heç fərqinə varmadan “yerim” deyə özəlləşdirən 

və guya bu vəzifədə “nə əzablar” çəkdiyini deyən adamın qeyri-səmimiliyindən, qeybət 

stilində “əgər mən pisəmsə” məntiqindən sonra, “biz ədəbi orqanlarımızı saxlaya bilmişik” 

yalanı artıq tam əndazəsizlikdir. Çünki artıq hamıya bəllidir ki, “ədəbi orqanları saxlamaq” 

bir zamanlar qələmə verildiyi kimi “AYB rəhbərliyinin şücaəti” deyil, dövlətin yardımı, 

birbaşa Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində mümkün olmuşdur. Ancaq budur, 2000-ci ildə də 

“AYB sədrinin xilaskarlıq missiyası” barədə mifin yaşamasını arzu edən və bu ideyanı 

kütləviləşdirən elə Anarın özüdür. Yalnız 2004-cü ilin aprelində AYB-nin XI qurultayı 

ərəfəsində AYB-nin büdcəsi barədə açıqlama həqiqəti bəlli edəcəkdi - A. )    

  

2. AYB sədri Anar Rzayev ―Faktları təhrif etməklə polemika aparmaq olmaz‖ sərlövhəli  

başqa bir məqaləsində (―525-ci qəzet”, 23 avqust 2000) jurnalist Xaliq Bahadırın ―Azadlıq‖ 

qəzetinin 17 avqust 2000-ci il tarixli sayında dərc edilmiş ―Fakt Polemikası‖ adlı yazısına etirazını   

bildirir. Xaliq Bahadır yazmışdı ki, ―1992-ci ildə AXC hakimiyyəti xalqın, dilin adını özünə 

qaytaranda bu özünəqayıdışa qarşı çıxanlardan biri... Anar idi. Anar onda dilimizin türk dili 

adlandırılmasına qarşı çıxaraq yazdı: ―İki dilin bir adı ola bilməz‖. Anar müəllimə görə Türkiyədə 

―türk dili‖ var idisə, bizdə olmamalı idi.‖ 

Xaliq Bahadırın bu xatırlatmasına cavab olaraq Anar yazdı:  ―...Xalıq Bahadırın polemika 

üslubuna xas olan cəhət burda da görünür. Yəni mübahisəyə girişdiyi opponentin fikirlərinin 

özünə sərf olmayan tərəflərinin üstündən keçmək və onun mülahizələrini yarımçıq şəkildə təqdim 

etmək.‖ (Halbuki bir qədər sonra Akif Əli ilə “mücadiləsində” Anar özü məhz bu üslubdan 

istifadə edərək, opponentinin fikirlərinin özünə sərf olmayan tərəflərinin üstündən keçməklə 

onun mülahizələrini yarımçıq şəkildə təqdim və şərh etməyə başlayacaqdı. - A.)  

Daha sonra Anar yazırdı: ―X.Bahadırın mənə ikinci ittihamı bundan ibarətdir ki, guya mən 

vaxtilə Moskvada Moskvanın istəyinə uyğun çıxışlar etmişəm ... guya mən indi də Türkiyədə 

Ankaranın istəyinə uyğun çıxışlar edirəm.‖ 

Təbii, zərbədən sarsılan Anar yalnız patetik suallarla - məgər Xalıq Bahadır  yazılarımı 

oxumayıb, çıxışlarımı eşitməyib? – tipli alovlu nidalarla qeyzə gəlir və öz sualına özü də cavab 

verir:  ―Əlbəttə, oxuyub da, eşidib də, amma ona belə demək lazımdır və belə demək üçün konkret 

faktları qulaqardına vurmaq, aydın-açıq deyilmiş sözləri, fikirləri guya ki, eşitməmək ən əlverişli 

üsuldur.‖ (Yenə də eynən özü bu üsulla işləyən Anar Rzayev Akif Əli ilə polemikalarının ilk 

çağlarında guya belə adam tanımadığını, nə yazdığını bilmədiyini deyəcəkdi. Halbuki o Akif 

Əlini yaxşı tanıyırdı, amma ona belə demək lazım idi və belə demək üçün konkret faktları 

qulaqardına vurmaq, deyilmiş sözləri, fikirləri guya ki, eşitməmək Anar üçün ən əlverişli 

üsul idi... Bax, məhz bu saxtakarlıq xisləti Anarın xasiyyətindəki ikili standartın 

mövcudluğundan xəbər verməklə onun obyektiv ziyalı olmadığını önə çəkir. Və onu 

yaxından tanıyan adamları Anardan uzaqlaşdıran amil onun belə “mütəhərrik” 

xüsusiyyətlərə sahib olmasıdır. -A.) 

            

 3. Ədəbi məkanı öz monopoliyasına götürmüş yazıçı-dramaturq-publisist-esseist-ssenarist-

rejissor Anar Rzayev hətta şer də yazır (Çap səhvləri. Oxunmalıdır: “O şer də yazırdı”. 

Getmişdir: “O şerdə azırdı”. Akif Əli, “Unudulmaz yollar” kitabından, B., Gənclik, 1985) . 

Və təkcə yazsaydı dərd yarı idi. O həmin şerləri həm də çap etdirir. Məsələn, ―Ədəbiyyat 

qəzeti‖nin 7 iyun 2002 tarixli nömrəsində ―Köhnə foto‖, ―Zemfirama‖ və s. başlıqlı dörd şeri çap 

olunub. Açığı, bəzi misralarını aşağıda diqqətinizə çatdıracağımız belə şerləri yazmaqla ―xalq 

yazıçısı‖, ―AYB sədri‖ və s. titullar qazanmaq mümkün olsaydı, onda gərək bu ölkədə 8 milyon 

―xalq yazıçısı‖, 8 milyon da ―AYB sədri‖ olaydı...   
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―Maşınımız təkərsizmiş,         

 Əsgərimiz təpərsizmiş,         

 Sərhədimiz çəpərsizmiş,         

 Yurdumuz Kəlbəcərsizmiş...‖  

―Dünyaya göz açanda         

 İşığı gördük öncə -           

 günəş dolu bir aləm.           

 Qaranlıq bir darlıqdan (? – A.)        

 gen dünyanın rəngləri         

 doluşdu gözümüzə:          

 yaşıl, sarı, qırmızı...‖          

             

 Əlbəttə, zövqü, savadı, ədəbi duyumu olan kəs heç vaxt belə şeylər yazmaz, bəlkə də 

bekarçılıqdan dağda-bağda öz-özünə zümzümə, ya cızma-qara eləsə də, onları heç vaxt ucadan 

oxumaz (xüsusən ―dar deşikdən‖ gen dünyaya gəlmək məsələsini), hətta oxusa da belə hamının 

yanında oxumaz və illah da ki, dediyimiz kimi, onları heç vaxt qəzetdə çap etdirib milyonların 

qarşısına çıxartmaz. Ona görə yox ki, bunu eləyə bilməz. Sadəcə ona görə ki, belə şeylər eləmək 

olmaz! Açığı, əgər indi Anar durub soruşsa ki, niyə? Niyəsini izah etmək də çətindir. Vallah 

çətindir! Bunu gərək duyasan, sənət duyumun ola və sözü hiss edəsən...    

 AYB sədri, xalq yazıçısı isə yəqin ki bu yazıları təkcə mühasibatlıq üçün dərc etdirmir...  

4. Anarın obrazı üçün xarakterik yazılardan biri də ―Vaqif Bayatlı Odərə məktub‖dur 

(―525-ci qəzet‖, 7 iyun 2002). Bu Açıq məktubda Anar yazır: ―Hörmətli Vaqif! ...Sən mənə şer 

ithaf etmisən, anama həsr olunmuş gözəl bir şer yazmısan... Vaxtilə, münasibətlərimizin mehriban 

çağında bir dəfə demişdim ki, atamın arxivində sənin iki məktubun var... Rəsul Rzayla Nigar 

Rəfibəylinin xatirəsini əziz tutduğun üçün də sənə minnətdaram... Qınından çıxıb qınını 

bəyənməməyin də, öz qınının içinə qapanıb qalmağın da ziyalılığa dəxli yoxdur. Özünü ədəbi 

intriqalarla, ona-buna çirkab atmaqla deyil bədii əsərlərlə təsdiq etmək – həqiqi sənətin yeganə və 

çətin yoludur. ...sənin özünü də, bir sıra başqa qələm dostlarımızı da...Yazıçılar Birliyinə yaxın 

görmək istəyirəm. Yazıçılar Birliyi nə mənim, nə sənindir, amma o, hamımızındır. Onun işini 

daha da yaxşı qurmaq üçün hər bir dəyərli təklifi, mülahizəni diqqətlə dinləməyə hazırıq...‖ 

   Bizim şərh:   

 a) Əvvəla, AYB barədə dedikləri həm səmimi deyil (çünki təcrübə göstərir ki, Anar və 

onun komandası bu ictimai qurumun ―işini daha da yaxşı qurmaq üçün‖ heç bir səmərəli təklifi 

yaxın buraxmır), həm ―dəyərli‖ sözünü işlətməklə qabaqlayıcı tədbir görür (yəni hər hansı sərf 

etməyən təklifi dərhal ―dəyərsiz‖ adlandırıb qəbul etməməkçün), həm də ümumiyyətlə, o hər hansı 

bir təklifi, mülahizəni yalnız  ―dinləməyə hazır olduğunu‖ bildirir, konkret əməli addım atacağına 

isə zəmanət vermir.         

 b) Anarın burada müdrikanəliklə misal çəkdiyi ―Qınından çıxıb qınını bəyənməmək‖ 

məsəli bizim bir çox ―ibrətli sözlər‖ kimi, fikrimizcə, özündə xalqın inkişafını tormazlayan, onun 

köhnəni inkar edərək yeniliyə doğru addım atmaq arzusunu əngəlləyən ziyanlı ideyalar daşıyır. 

Anarı vəcdə gətirən bu məsəl millətin tərəqqi istəyini lağa qoyur, adamların həvəsini öldürür, 

irəliyə, inkişafa, təzə olana doğru getmək cəhdini elə beşikdəcə boğur... Bəs fəlsəfənin inkarı inkar 

qanunu necə olsun?      

 c) Açıq məktubun ən çox diqqət çəkən və xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bəli, 

Anar yenə də həmişə olduğu kimi yalnız onun özü və ata-anası haqqında söz demiş adamları qəbul 

etdiyini göstərir.   

          

5. ―Mübarizə bu gün də var‖ kitabında Anar yazır: ―...SSRİ-də Nazimin ən yaxın 

dostlarından, ürəyi qızdığı insanlardan biri də atam Rəsul Rza idi. Atamla məhrəm söhbətlərində 
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Nazim acı bir etirafda bulunmuşdu: ―Qardaşım, buranın (SSRİ-nin) hürriyyətindənsə Türkiyənin 

həbsxanalarında yenə bir on beş il yatmağa razıyam.‖ ‖ (sitatın mənbəyi – ―525-ci qəzet‖, 

6.09.2002).            

 Ancaq yazıçının quraşdırdığı bu mətndə təsvir olunan ―məhrəm söhbəti‖ bu gün təsdiq 

edəcək heç bir dəlil-sübut yoxdur. Sovet dönəmlərində (!) öz aralarında (!) təbii ki ucadan yox, 

xəlvəti pıçıltılarla (!) həmin ―məhrəm söhbəti‖ aparmış adamlar artıq çoxdan dünyalarını 

dəyişmiş, özlərindən sonra isə bu ―antisovet‖ niyyətlərini təsdiqləyəcək heç bir audio-vizual, 

stenoqrafik sübut qoymamışlar... Oxucuda Nazim Hikmətə bəraət, Rəsul Rzaya isə məhəbbət 

aşılamaq niyyətinə hesablanmış belə ―cəsuranə‖ rəvayətləri istənilən qədər uydurmaq olar. Ancaq 

primitiv və köhnəlmiş priyomlardan olan belə işləri nə qədər emosional quraşdırsan da, o heç vaxt 

heç bir rasional faktı əvəz edə bilməz və sağlam məntiqlə düşünən adamları inandıra (illah da 

aldada) bilməz. Çünki sübutu yoxdur. O yalnız ―avamlar üçün nəzərdə tutulmuş xəfiyyə 

romanları‖ (Ç.Aytmatov) silsiləsindəndir.  

6. AYB sədrinin ―Bakraboçiy‖ qəzetinin 17 oktyabr 2002 tarixli sayında ―Respublika 

müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə‖ rubrikası altında dərc olunmuş intervüsü də müəyyən 

məqamları ilə maraq doğurur. Müstəqillik yollarını necə görürsünüz sualını çəkinmədən 

cavablandırmağa girişən yazıçı  bu 11 ildə biz yüz ildə görmədiyimiz əziyyətləri gördük, deyir. 

Vətəndaş müharibəsi, Ermənistanla müharibə, dövlət çevrilişinə cəhdlər, bir neçə hakimiyyət 

dəyişikliyi... və s.           

 Ancaq məlum olmur ki, camaatın yaşadığı bu əziyyətlərin, iştirak etmədiyi müstəqillik 

mücadilələrinin AYB sədrinə nə aidiyyəti varmış ki, rusdilli qəzetə çıxıb şəstlə - ―biz gördük‖ 

deyir. ―Biz‖ - yəni o da?! Halbuki o heç vaxt müstəqillik mücadiləsi ilə bağlı bu xalqın 1988-94 

arası gördüyü əziyyətlərin heç birini görməyib. Həmin əziyyətli dövrlərdə, - nə qaçqınlar 

dalğasının başlanğıcında, nə Meydan hadisələrində, nə Qara Yanvar günlərində, nə vətəndaş 

qarşıdurması məqamlarında, nə dövlət çevrilişinə cəhdlər zamanı ortalıqda olmayıb: ya gizlənib, 

ya ölkədən qaçıb, ya haralardasa ―yaradıcılıq ezamiyyətlərində‖ baş girləyib və həmişə də yalnız 

ara sakitləşəndən sonra qayıdıb gəlib evə...  

Amma hər halda AYB sədri rusdilli qəzetdə əsasən azəri qəzetləri üçün xarakterik olan 

patriotik cavablar döşəyəndən sonra, yekunda sözünü şən notlarla bitirir və hətta ―ən əsası 

müstəqillikdir‖ və (yenə də!) ―biz buna nail olduq‖- deyə ruh yüksəkliyi ilə başqalarının xidmətinə 

şərik çıxır.            

 Sonra bütün hakimiyyətlərə, bütün hakimlərə və bütün tərəflərə yalnız öz şəxsi mənafeyi 

naminə qulluq göstərən (və məhz elə bu ―tərəfsizlik‖ ucbatından da əsil ziyalı imicini itirib  

ictimai əhəmiyyətsiz bir fiqura çevrilən) AYB sədri fəqət özünün çox sabitqədəm şəxs olduğunu 

güman edərək əminliklə heyrət bildirir: əşi, sən demə bizim ölkədə ―...müəyyən konyukturaçılar 

varmış ki, onların üzlərindəki sifət deyil, maskadır: bu gün bir maska, sabah başqa maska və s.‖  

Təbii, belə qırmızılığı şərh etmək asan deyil və biz də ona şərh vermədən keçirik...

 Nəhayət, müstəqilliyin zəruriliyindən başlayıb, sonda bizi Rusiyaya 200 il ərzində ―çox 

şeylərin‖ bağladığını vurğulamaqla əsil mətləb üstünə gələn ədib, 70 il sovet dönəmində mövcud 

olmuş bütün neqativ hallara ―dialektik yanaşmanı‖ (bu məqamlar lap kosmopolit katibin 

intervülərini xatırladır!) zəruri sayır. Hətta ―böyük qardaşa‖ sevginin şiddəti o dərəcədə parlaqlıqla 

bərq vurur ki, 1920-ci ilədək Üzeyir bəy Hacıbəyli yaradıcılığını belə örtərək Azərbaycanda 

simfonik musiqinin yalnız sovet hakimiyyəti illərində peyda olduğunu bəyan edir. Bu məqamda 

xalq yazıçısının dediklərinin real olmadığını xalqın hətta ―yazmayanlarının‖ da bildiyini nəzərə 

alaraq, bu məqamı da şərhsiz keçirik. 

 

7. Adətən 60-cı illər ədəbi nəslini az qala sinəsini ambrazura qabağına verən cəsarətli 

matrosovçular kimi təsvir edən və bunun qarşılığında azacıq belə alternativ fikir söyləyən müasir 

gəncliyi əlindəki bütün rıçaqların vasitəsilə isterikcəsinə söyüb təhqir edən AYB sədri Türkiyədə 
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çıxan bir kitabının Ön sözündə belə deyir: ―Bizim quşağın bir az şansı oldu ki, sovet rejiminin 

nisbətən yumşalma zamanında ədəbiyyata gəldik... Sovet həyatını öymək şərtləri əvvəllərdə 

olduğu kimi kəskin şəkildə qoyulmurdu.‖ (27 oktyabr 2002).  

Mirzə Filankəsin sözü olmasın, adə, bəs qılıncladığın müasir gənclik də elə bunu deyir də! 

Ki əgər MK, Politbüro, KQB yumşaltmasaydı, 60-cılar ―cəsarət‖ göstərib döşünü qabağa verə 

bilərdi? MK, Politbüro, KQB döşünə döyənlərin başına döyürdü...        

 

8. ―Xalq cəbhəsi‖ qəzetinin 5 dekabr 2002-ci il tarixli sayında Anarla heyranı Nərgiz 

Cabbarlının söhbəti dərc olunub. Bu söhbət Anarın xarakterini, dünyagörüşünü, həyata, hadisələrə, 

ədəbiyyata və ədəbi prosesə münasibətini bilmək baxımından mövzumuzun kontekstində maraq 

doğurur. O deyir:  

―...Qloballaşma sözünün arxasında amerikanlaşmaq durur... milli xüsusiyyətlərimizi itirib 

qloballaşma adı ilə gedən amerikanlaşmanın əleyhinəyəm... Amma o dövrdə rus təsiri olsa da, 

Moskvanın - mərkəzin verdiyi pullarla biz ―Dədə Qorqud‖, ―Nəsimi‖, ―Babək‖, ―Nizami‖ 

filmlərini çəkirdik... Həmçinin tamaşalara, kitabların hazırlanmasına pul buraxılırdı. Yəni milli 

dəyərlərin qorunması üçün o dövrdə daha çox imkan vardı, nəinki indi...‖ (Bəli, moskvapərəst 

yazıçı nostalji içində bunu deyir və öz əsərlərini... AMOKO-nun maliyyə dəstəyi ilə çap 

etdirir. Amma biz məsələnin dəriniliyinə varıb amerikanlaşma, rus imperiyasının 

Azərbaycandan 100 aparıb 1 verməsi, adı çəkilən filmlərin ideya-bədii səviyyəsi, ideoloji 

məqsədi, məramı və s. barədə geniş diskussiya açmırıq. -A.)   

Sonra AYB sədri deyir: ―Hər gün nə qədər adam mənə kitabını bağışlayır. Əksəriyyəti də 

ədəbiyyata dəxli olmayan adamlar və kitablardı... Bu nə azardırsa, hamı yazıçı olmaq istəyir.‖  

(Üstəlik anlamaq dərdi kimi başqa böyük bir dərdə bax ki, bütün bu “ədəbiyyata dəxli 

olmayan adamların” hamısı AYB-yə üzvü our! Görəsən bəs bu hansı azarın əlamətidir?-A.)   

Anar: ―...Bizim bacardığımız əsas iş, heç olmasa, jurnallarımızı və qəzetimizi qoruyub 

saxlaya bilməyimizdir. Onlarda ədəbi meyarlara riayət etməyə çalışırıq.‖ (AYB-nin ədəbi 

nəşrlərinin dövlət  büdcəsi hesabına saxlandığını gizlədərək bunu öz şəxsi şücaəti və 

ədəbiyyat qarşısında xidmətləri kimi qələm verən adamın iki il sonra qurultay ərəfəsində 

ifşa olunacağı artıq məlumdur. Ancaq “ədəbi meyarlar” məsələsinə gəlincə, əgər ortalıqda 

olan həmin oxunmayan ədəbi qəzet-jurnallar nəzərdə tutulursa, vay o ədəbiyyatın halına ki, 

bu meyarlarla işləyir. Çünki müasir insanlar o köhnə meyarlarla razılaşmır və bu günkü 

ədəbiyyatımız mövcud ədəbi irticanın kəramətindən, – Tehran Əlişanoğlunun sözləri ilə 

desək, – “müstəqil qəzetlərin əlavəsi” kimi inkişaf etmək məcburiyyətində qalır. Hətta 

fantaziyanın gücünə bax ki, AYB-nin ədəbi orqanlarında “ədəbi meyarlara” riayət etməyə 

çalışan adamın özü də yazılarını aparıb kənarda, müstəqil qəzetdə çap etdirir.-A.) 

Anar: ―...Heç kəsi özümə rəqib hesab etmirəm. Yəni Azərbaycanda özümə rəqib bildiyim 

biri yoxdur... Əkrəm isə mən Yazıçılar Birliyinin sədri olandan sonra illər boyu həmişə əleyhimə 

danışıb və yazıb. Yalnız bir dəfə ona cavab vermişəm, onda da yalanlarını ifşa etmək məqsədilə.‖ 

Anarı tənqid edən gənc ədəbi qüvvələr, AYOçular barədə belə deyir: ―..Onlar o qədər 

düşük adamlardır ki, hər şeydən istifadə edirlər. Ən nalayiq adamlar belə edə bilər. ...Olmayan 

şeyləri yazırlar... görəsən, onların ağılları yerindədir, ya yox... bunların başı xarab olub...‖ və s. 

(Bu adamın özəlliyi ondadır ki, danışığı ilə əməli tərs mütənasibdir. Özü “hər şeydən istifadə 

edərək” hücuma keçir, “olmayan şeyləri” yazır. Amma bunu başqasına şamil edir. 

Türklərin “ayinəsi işdir kişinin lafa baxılmaz” kəlamını o sanki tərsinə, “ayinəsi lafdır 

kişinin işə baxılmaz” kimi qəbul edir və adətən danışığının tüstüsü düz çıxsa da, heç vaxt 

sözün düzünü danışmır. - A.)   

Anar: ―Elə bilirlər ki, anlaşılmaz sözləri yazmaqla ədəbiyyat yaradırlar. Mən onların 

yaradıcılığında heç bir yenilik görmürəm... Həm də üç-dörd adamdılar, çox deyillər... O ki qaldı 

mənim sədrlikdən getməyimə, burada bitib qalmayacağam. Nə vaxtsa gedəcəyəm. Amma görək 

onlardan hansı gələcək bura? Həm də qəribədir, nə cür sədrliyə gələ bilərlər ki, heç Yazıçılar 
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Birliyinin üzvü də deyillər.‖ (Belədə deyirlər, öz gözündə tiri görmür... Yazıçılar Birliyinin 

üzvü olmayan Abdullayev Çingizi necə birbaşa Yazıçılar Birliyinin katibi vəzifəsinə 

gətirmişdinizsə, bu da elə ola bilər! O zaman da hamıya sizin hərəkətiniz eynən qəribə və 

təəccüblü gəlmişdi. Amma adətinizcə siz heç kimə və heç nəyə məhəl qoymadınız və sovet 

vaxtlarından imicinizə yüklənmiş müsbət xalların xeylisisni onda itirdiniz. Bu 

metodunuzdan 2004-cü ildə də istifadə edərək sizi çap edən yeganə “müstəqil” qəzetin 

başçısını AYB katibi təyin etdiniz. Bir xeyli xal da onda itirdiniz. Və beləcə itirə-itirə 

gedirsiniz... Sonra da təəccüblə soruşursunuz ki, axı “onlar” nə cür sədrliyə gələ bilərlər ki, 

heç Yazıçılar Birliyinin üzvü də deyillər... Demək sizin AYB də ATƏT kimi ikili 

standartlarla işləyir? –A.) 

Anar: ―... Onların evini yıxan internetdir... Heç bir şöhrət qazana bilməyəcəklər... Onların 

əsərləri kimə estetik zövq verir ki? Gəlin onlardan danışmayaq, sonra elə çıxar ki, onlara ciddi 

yanaşıram. Belə deyil.‖ (Maraqlıdır, bu səviyyə ilə o səviyyəyə necə qalxmaq mümkün olub? - 

A.) 

Anar: ―Azərbaycanda onu (AYB-ni) biz dağılmağa qoymadıq. Bunun bir səbəbi o idi ki, 

Yazıçılar Birliyinin siyasiləşməsinə imkan verməmişik. Burada iqtidarın da, müxalifətin də 

nümayəndələri hörmətlə qarşılanır və işləyirlər. Heç vaxt müxalifət, yaxud iqtidar əleyhinə 

tədbirlər keçirilmir, ancaq yaradıcılıq məsələlərini həll edirik. Yazıçı və ziyalı üçün bu, həm 

şərəfli, həm də təhlükəli mövqedir. Çünki hər iki tərəfdən zərbə ala bilər... Bizimsə mövqeyimiz 

odur ki, yazıçı gərək yazıçı olsun...‖ (Bəli, yazıçı gərək yazıçı olsun və həm də vətənpərvər 

ziyalı olsun, öz vətəninin, xalqının çağdaş durumunu görə bilsin, cəmiyyətin qayğıları ilə 

yaşasın, nazəndəliklə gülə-bülbülə, dağa-bağa boylana-boylana, nazlana-nazlana yazmasın, 

ölkəsinin iç həyatına baxa-baxa insanlara gərəkli olan sözü yazsın. İki kresloda oturub bu 

mövqesizliyi “şərəfli mövqe” hesab etməsin, iqtidarın büdcəsi hesabına müxalifətin yanında 

kişilənib, “təhlükəli mövqedə” duruş gətirə bilməsindən fəxrlə danışmasın... - A.)     

Anar: ―...Mən Yılmaz müəllimdən (Bu günlərdə dünyasını dəyişmiş görkəmli ziyalı 

Yılmaz Axundzadəyə Allah rəhmət eləsin! – A.) çox incidim və sizin qəzet vasitəsilə bu 

incikliyi bildirmək istəyirəm. Çünki Əhməd Cavada tək mənim yox, ailəmizin hörməti olub. 

Onunla birlikdə anamın şəkilləri var, anam övladları ilə dost olub...‖ (Meyara bax ki, ailə 

albomundakı şəkillər Əhməd Cavada hörmət etmək üçün əsas amil sayılır. -A.)    

Anar: ―Amma Yılmaz birdən-birə yazanda ki, Yazıçılar Birliyində ona qısqanc münasibət 

var, bunu başa düşə bilmədim.‖ (Həqiqətən ortada ailə şəkilləri kimi tutarlı dəlillər olduğu 

halda Yılmaz Axundzadənin niyə birdən-birə YB-dan narazı qalması heç başa düşülən 

deyil!.. Və bunu heyrətlə nəzərə çatdıran ədib ardınca türk kişisinə xas olmayan bir 

“əfçiliklə” Yılmaz Axundzadənin onun yanına şəxsi xahişə gəlməsinin təfərrüatını müxbir 

qıza təfsilatı ilə, yerli-yataqlı danışır və əlavə edir ki, az, indi “nə deyəsən belə adama?”  

Bəli... Həqiqətən də! Belə adama nə deyəsən?! – A.)     
Anar yenə təkrar edir: ―...Vaxtım olsa çox şey yazaram. Vaxtımı Yazıçılar Birliyi və Milli 

Məclis alır.‖ (Xatırladaq ki, Anar öz personasına əhəmiyyətli görkəm vermək üçün bu 

“macal” motivini hər növbəti sədr və deputat seçkiləri ərəfəsində sınanmış polit-texnologiya 

kimi tez-tez təkrarlayır. Məs., bundan sonra 8 aprel 2004 tarixli “Ekspress” qəzetində də 

eyni fikri deyəcəkdi: “Etiraf edim ki, burda, - Yazıçılar Birliyində, - işləməyim mənə heç bir 

üstünlük gətirməyib, əksinə... Bu vəzifədə bir yazıçı kimi heç bir şey qazanmamışam.”  

Amma xatırladaq ki, dostu, arxadaşı Fikrət Qoca efirdən AYB-də qocaların bacarmayacağı  

elə bir ağır iş olmadığını deyib. Bu əsil paranormal hadisədir ki, Anar həm YB-nin guya 

onun vaxtını almasından şikayətlənir, həm də 18 ildir sədr kreslosunu buraxmayıb  

qoltuqdan bərk-bərk yapışıb durur. Yəni - “ətdirsə pişik hanı, pişikdirsə ət hanı?” Sözlə 

Əməl ayrılığının bariz nümunəsi olan belə hallara el arasında nə deyildiyi məlumdur. Və o 

da hamıya məlumdur ki, AYB sədri vəzifəsində olmasaydı o, yazıçı kimi artıq çoxdan diqqət 

mərkəzindən çıxmışdı. – A.)   
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Anar: ―...Yaradıcılığın müəyyən mərhələsində hiss etdim ki, uydurma hadisələr, uydurma 

roman qəhrəmanları məni təmin etmir. Sənədliliyə meylim yarandı. Bu baxış mənim filmlərimdə 

də var. Üzeyir bəylə bağlı filmi çəkəndə süjet qura bilərdim, az-çox professional yazıçı idim. 

Amma sənədlərə əsaslandım. Yaxud Cəlil Məmmədquluzadə haqqında pyes yazanda ancaq 

sənədlər əsasında işləmişəm. Sənədlər mənə daha inandırıcı gəlir.‖ (Bu sözləri deyən adam lap 

yəqin sənədliliyə meylim yaranıb dediyi zamanda, parallel olaraq həm də uydurma, 

fantastika janrında “Ağ qoç, qara qoç” nağılı üzərində işləyirmiş. Çünki o tezliklə belə bir 

nağılı çap etdirəcəkdi və anarbarı tənqidçilər metrin uydurmaçılıq qabiliyyətinə 

heyranlıqlarını bildirəcəkdilər...-A.) 

Anar: ―... Ağıllı tənqid olanda minnətdar oluram, xuliqan tənqidlərəsə münasibətim pisdir.‖ 

(Təbiidir, çünki “ağıllı tənqid” - Anarın az qala “etalondan da üstün” ziyalı olduğunu yazır, 

“xuliqan tənqid” isə - yaradıcılığının əhəmiyyətsizliyini, düşüncəsinin köhnəlmişliyini üzünə 

vurur... - A.)  

Müxbirin: ―Kitabınızda Rəsul Rzanın Nigar Rəfibəyli əleyhinə yazılan ərizəyə imza 

atdığını etirafı alqışlana bilər...‖- deməsinə Anar belə cavab verir: ―...Çalışmışam ki, obyektiv 

olum. Ona görə də çox vaxt öz sözlərimdən deyil, başqalarının fikirlərindən istifadə etmişəm... 

İndi yapışıblar ki, Pasternak haqqında vaxtilə Rəsul Rza çıxış eləyib. Düzdür, eləyib, gərək 

eləməyəydi. Mən bəraət qazandırmıram, amma o dövrün şəraitini nəzərə almaq lazımdır... Mən 

sovet dövründə yaşasam da, sovet yazıçısı olmamışam. Heç bir əsərimdə sovet ideologiyası 

yoxdur. İnsanlardan yazmışam... Sovet ideologiyasının tələb etdiyi müsbət qəhrəmanlar yox, adi 

insanlardır əsərlərimin qəhrəmanları. O cəhətdən mənim üçün o dövrlə bu dövr arasında 

yaradıcılığımda fərq yoxdur.‖  (Diqqət edin, bir az öncə sovet dövründə tutduğu mövqeyə görə 

atasına bəraət qazandırmayan oğul, dərhal sonra özünün o dövrdə daha cəsur, uzaqgörən və 

mətin şəxsiyyət olduğunu bəyan edir. Həqiqətən əbədi “Atalar-Oğullar” münasibəti 

kontekstində maraqlı nüansdır. – A.)   
 

9. Özünə Azərbaycanda rəqib tanımadığından hamını ətrafından qovan, dağıdan, rədd 

edən, hamıya söyüş, qarğış, böhtan yağdıran, köhnə dostu Əkrəm Əylislini “çörəyi dizinin üstə 

olan adam” adlandırıb onun “yalanlarını ifşa etməkdən” həzz alan, başqa bir köhnə dostu 

Kamil Vəli Nərimanoğlu haqqında  “Bilmirəm bu adamın nəyə görə mənlə arası yoxdur... 

Allah cəzasını versin!” (―Şərq‖, 15 yanvar 2004) – deyən Anar sonuncu  qurultaydan sonra 

fəallaşıb ―Respublika‖ qəzetinin 8 iyul 2004-cü il tarixli sayında Azər Abdulla ilə ―Dünya yalnız 

emosiya ilə deyil, soyuqqanlı intellektlə idarə olunur‖ başlıqlı daha bir distillə edilmiş ―intellektual  

söhbət‖ apardı. Anarın anatomiyası artıq bəlli olduğundan həmin müsahibədə altı cızılmağa layiq 

bütün riya faktlarını yox, yalnız bir-neçəsini sitat gətirməklə kifayətlənəcəyik. Çünki onun bütün 

intervüləri yeknəsəkliklə eyni tekstdən və eyni dil materialından ibarətdir ki, bu halın mahiyyətini 

Akif Əli çap etdirdiyi ―Ədəbi söhbətlər‖ haqqında nəzəri mülahizələr‖ (―Ədalət‖, 18.02.05) 

məqaləsində qismən açmağa çalışmışdır. ―Respublika‖da da eyni ermənisayaq metodla – yəni 

özünə aid olan pisi özgəyə, özgəyə aid olan yaxşını isə özünə şamil etmək yolu ilə yenə də məlum 

obrazını yaradır. Bəlkə də kimsə bu ―etalon ziyalının‖ zahiri parlaqlığına həqiqətən aldanır. Ancaq  

həqiqəti görə bilənlər yox.           

 ―Respublika‖da Anar az qala göz yaşları axıdaraq deyir: ―...Mənim haqqımda tənqidi 

yazılar təhqiredici yazılara çevrilib... Onlar ancaq küncdə-bucaqda, qəzet səhifələrində gizlənə-

gizlənə yaza bilirlər... Onlar üz-üzə gəlməkdən qorxurlar... şərçi, böhtançı, qərəzçi olduqlarını, 

məntiqsiz danışdıqlarını sübut edərəm... qorxub mənimlə üz-üzə gəlməkdən çəkinirlər.‖  

 Fikir verin bu üç cümlənin içində nə qədər təzad var: a) məni təhqir edirlər deyib, özü 

hamıyla təhqiramiz danışır; b) mənim haqqımda qəzet səhifələrində gizlənə-gizlənə yazı yazırlar 

deyib, özü həmişə müxtəlif adamlara yazı yazdırır, yaxud özü yazıb altına katiblik, mətbuat 

xidməti və s. kimi imzalar qoyur, özü işçilərini öyrədib kiv-lərə çıxardır və s. Həmin yazılara 

kompleks halda bir yerdə baxdıqda hamısının eyni ifadələri, eyni ideyaları daşıdığını və eyni stildə 
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olduğunu görmək mümkündür; c) mənimlə üz-üzə gəlməkdən qorxurlar deyir, amma jurnalistlər 

ona rəqibləri ilə görüşüb məsələləri üzbə-üz müzakirə etmək təklifini verəndə qaçır (konkret 

olaraq Akif Əli ilə apardığı virtual polemikalar zamanı ona mətbuatda belə bir təklif olub, o 

razılaşmayıb qaçıb); d) hamıya  şərçi, böhtançı, qərəzçi, məntiqsiz danışan deyir, amma özü lap 

elə son vaxtların ―Ədəbiyyat qəzeti‖ndəki ―söhbətlərində‖ (11 fevral 2005) dolu kimi şər, böhtan 

yağdırır, qərəzli və məntiqsiz fikirlər püskürür...        

 ―Respublika‖dakı ―intellekt püskürmələrində‖ Anar deyir: ―Heydər Əliyev adına 

Respublika Sarayında qurultay keçirmək çətin məsələ idi...‖ (Görəsən niyə? Axı ümummilli 

lider Heydər Əliyev bu Sarayı məhz xalq üçün, böyük müşavirələr, toplantılar, qurultaylar 

keçirmək üçün inşa etdirib və 30 ildir o Sarayda mütəmadi qurultaylar keçirilir. Axırıncısı 

qadınların qurultayı idi ki, yəqin AYB yetkilisinə hətta qadınların bacardığı iş də “çox çətin 

məsələ” kimi görünüb...-A.) 

 AYB-nin XI ―musiqili komediya‖ qurultayından danışarkən ―Qurultay nümayəndələrinin 

yüz faizi mənə səs verdi‖ – deyən AYB sədri bilinmir camaatımı avam sayır, ya özünümü avam 

yerinə qoyur: qurultaya nümayəndəliyin necə seçildiyini, məhz kimlərin nümayəndə ―seçildiyini‖, 

kimlərin niyə ―seçilmədiyini‖, 1040 nəfər üzvdən yalnız 414 nəfərinin, yəni 40,1 faizinin iştirakı 

ilə kvorumsuz, qeyri-legitim saxta qurultay keçirərək postunu əlində saxladığını sanki kimsənin 

bilmədiyini güman edir. Halbuki bütün bunlar ədəbi ictimaiyyətin çox geniş müzakirə 

mövzusudur...  Bu dərəcədə sinizm həqiqətən dozanın artıqlığındandır.     

 Əkrəm Əylislinin ―yazdıqlarının uydurma‖ olduğunu iddia edərək, onun AYB-yə ―...gəlib 

gəlməməsi öz işidir. Gələr xoş gəlsin, gəlməsə də öz işidir‖- deyə xalq yazıçısına qarşı təhqiramiz 

biganəlik göstərib laqeydcəsinə əlini yellədiyi halda, Rüstəm İbrahimbəyovun Qarabağ, ermənilər, 

azərbaycanlılar barədə dediklərinə, təhqiramiz fikirlərinə mövqe bildirən AYB sədri adətincə 

məsuliyyətdən qaçaraq: ―Mətbuatda onun barəsində yazılanlar məni çox incitdi. Rüstəmin nə 

dediyini dəqiq bilmirəm‖ – deyir. Sonra isə guya mətbuatın Rüstəmin ―sözünü necə təhrif 

etdiyini‖ vurğulayaraq, ―...ona qarşı başlanmış bu kampaniyanı qəbul eləmirəm.‖ - deyir.  

―Əcəb gülməlisən, xanimanxərab!‖ 

 Adam əvvəlcə R.İ.-n nə dediyini dəqiq bilmədiyini bəyan edirsə, bəs nəyə əsaslanıb 

sonradan əlavə edir ki, mətbuat onu təhrif edib? Milli mətbuatımızın yekdilliklə millətin 

heysiyyatını qorumağa qalxması nədən ―Rüstəmə qarşı kampaniya‖ kimi qiymətləndirilir. Axı 

Rüstəm milli mənafeləri güdaza verməyənəcən hansı müxbir bilirdi bu ölkədə, ümumiyyətlə, o var 

ya yox?  Bax, məntiqdən danışmağı sevərək müdrikanəliklə ―Dünya yalnız emosiya ilə deyil, 

soyuqqanlı intellektlə idarə olunur‖ deyən xalq yazıçısının analitik imkanları bu qədərdir. 

Rüstəmin ―Moskvadakı bir çıxışı burada yazılmış min məqaləyə dəyər‖ deməsi AYB sədrinin öz 

ictimaiyyətimizə, ziyalılarımıza, mətbuatımıza aşağılayıcı münasibətini göstərməklə yanaşı, həm 

də bir Moskva uşağının o biri Moskva uşağına pərəstişini, məhəbbətini, heyranlığını ortaya qoyur. 

Hələ də Moskvaya dünyanın Mərkəzi kimi baxdığını göstərir... Nəhayət, mövzunun kontekstində 

ermənilərə münasibət sərgiləyən Anarın mövqeyi səciyyəvidir. O, ərazilərimizi zaman-zaman 

işğal etmiş tarixi düşmənlərimizə qarşı qətiyyətli mövqedə dayanan bütün millətsevər  insanlara 

ironiya ilə belə deyir:  ―Biz bu gün ermənilər rədd olsun, ermənilər qəhr olsun, ermənilərdən alçaq 

millət yoxdur deməklə məsələni həll edə bilməyəcəyik. Və ermənilər də bundan istifadə edib 

deyirlər ki, biz onların tərkibində necə yaşayaq?.. Onların bu münasibəti müqabilində biz onların 

tərkibində necə qala bilərik?‖ Görən erməninin dediyini təkrarlayan, onlara dəstək verən, oğru 

yadına daş salan Anar Rzayev bilirmi ki, biz ermənilərin yox, ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal  

edib? Biz erməni soyqırımı törətməmişik, onlar Xocalı soyqırımını törədiblər. Biz evimizdə 

ermənilərə yer vermişik, onlar bizə yox... Və biz qudurğan işğalçı ilə nəyə görə ―yastı-yastı‖,  

―nazlana-nazlana‖, ―pişim-pişimlə‖ danışmalıyıq – bunu anlatsın. Hansı gözükölgəli işimiz varmış 

qanımızı içən düşmənin qarşısında? Nədən xalq yazıçısı bu xalqı da mütiliyə, məzlumluğa, 

təslimçiliyə səsləyir ki?!.          

 Bir müsahibəsində ―...milli xüsusiyyətlərimizi itirib qloballaşma adı ilə gedən 
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amerikanlaşmanın əleyhinəyəm...‖ deyən Anarın başqa bir müsahibəsində Moskvaya, ermənilərə 

―dözümlü‖ münasibətə çağırışı ikili standartlara sədaqətindən xəbər verməklə yanaşı, sırf sovet 

düşüncə tərzini də qoruduğunu göstərir; bu düşüncənin AYB-də təzahürü təsadüfi deyil. Çünki 

AYB-nin rəhbərliyində özünü fəxrlə kosmopolit adlandıran konqlomerat ―bakılı‖ millətinə məxsus 

rusdilli kommunist yazıçılar şəstlə təmsil olunurlar!  

             

 10) Ötən ilin sonlarında Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Türkiyənin TRT kanalının 

rəhbəri Şenol Dəmirözlə görüş oldu. O görüşdə Türk dünyasına ―həmişə böyük maraq göstərmiş‖ 

AYB sədri Anar: ―...Nəcib Fazil Qısakürəkin bütün qadağalara baxmayaraq, hələ sovet dövründən 

Azərbaycanda tanındığını diqqətə çatdırdı.‖ (525-ci qəzet, 27 noyabr 2004). Əlbəttə, Nəcib Fazil 

Qısakürəkin mövcudluğu sovet Bakısının ədəbi mühitində müəyyən ziyalılara məlum idi, amma 

onun Azərbaycanda geniş tanınmasından, təbliğindən, satqın Nazim Hikmət kimi kitablarının 

geniş çap olunmasından söhbət gedə bilməzdi və bu barədə düşünməyə o zaman kimsə cürət 

etməzdi. Necə ki, məsələn, 80-ci illərdə Azərbaycan Radiosundakı redaksiya otağımızda  

həmkarımız İntiqam Mehdizadə böyük türk müğənnisi Zəki Mürenin füsunkar nəqmələrindən 

ibarət lent yazısını hər nahar fasiləsində maqnitofonla oxudardı və radio əməkdaşları bundan 

feyziyab olar, Türkiyə həsrətini səngidərdi; amma bu heş də o demək deyildi ki, Zəki Mürenə  

radioda bütün Azərbaycan qulaq asırdı...         

 AYB sədrinin isə məhz Nəcib Fazil Qısakürək barədə söz deməsinin mahiyyətində güman 

ki, həmin görüşdən qabaq AYO-çu şair-publisist Rasim Qaracanın təşəbbüsü və tərcüməsi ilə 

Nəcib Fazil Qısakürəkin Bakıda ilk dəfə olaraq (!) nəfis şəkildə, zövqlü tərtibatla sanballı bir 

kitabının işıq üzü görməsi və Türkiyəli dostlarımızın da onu yüksək qiymətləndirməsi dururdu. 

―Ocaq başındakı düşmənin‖ belə revanşını təbii ki AYB sədri sakit seyr edə bilməzdi. O hansı 

yolla olur-olsun ―təşəbbüsü ələ almaq‖, ―yaxud birinciliyi əldən buraxmamaq‖ əzmi ilə öz dövrü 

barədə heç bir əsası və sübutu olmayan şücaət faktı uydurub Türkiyəli qonağının hüzurunda 

reverans etmişdi (eynən Nazim Hikmətin guya Rəsul Rza ilə ―məhrəm‖ söhbətlərində sovetlər 

haqqında ―mənfi fikirlər söylədiyi‖ barədə heç bir sübutu olmayan rəvayət kimi).  

 AYO-çu Rasim Qaracanın kitabı fonunda baş verən bu olaya bənzər başqa bir ―yarış‖ 

hadisəsi AYB-nin qurultayı ərəfəsində olmuşdu. AYO-çu gənclərin müasir türk posmodernisti 

Orxan Pamuku 60-cılara nümunə göstərərək əsərlərini çap emələri, onun təbliğatını aparmaları  

AYB rəhbərliyindəki xroniki qısqanclıq duyğularını hərəkətə gətirmişdi. Onlar da məhz Orxan 

Pamuku öz qurultaylarına qonaq çağırmaqla və sədr haqqında söz dedirtməklə onu gənclərin 

―əlindən almağı‖ qət etdilər (güman ki, bu prosesdə İrfan Ülkünün də köməyi olmuşdu)...  

  Bəlkə də bu bir təsadüfdür, amma çox rəmzi təsadüflərdir ki, vaxtilə Yerevanda 

―erməni genosidi‖ memorialını ziyarət etmiş Anarın qonağı olan Orxan Pamuk da burdan 

qayıtdıqdan sonra sensasion açıqlama verərək ―erməni soyqırımını‖ tanıdığını dedi, Türkiyədə 

böyük qəzəbə tuş gəldi və məhkəmyə çəkildi. TRT kanalının rəhbəri Şenol Dəmiröz isə AYB-də 

Anarla təmaslardan sonra Türkiyəyə qayıdarkən Ankaraya çatar-çatmaz ―TRT-nin siyasi yönünü 

düzgün müəyyənləşdirə bilmədiyi üçün‖ vəzifəsindən kənarlaşdırıldı...     

             

 11) İndi isə unikal misralarla tanış olaq:       

 “Biri söyər, biri döyər, haqq hardadır, nahaq harda,     

 İtirdim haqq tərəzisin, yaxşı-yamana sığmazam.”      

            

 ―Bir gün gələr məni anlar, məni anlar elim mənim,     

 İndi qürbətdəyəm sanki dövranımda, zamanımda.‖      

             

 “Üstümə yüz çirkab atdı hər yetən cahil, avam, -      

 Bu qədər böhtana, föhşə gəl görüm eylə davam;           
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 Qədirbilməz bir mühitdə eylədim ömrü tamam, -     

 Haqqa qahmar durmağa cürət, cəsarət görmədim.” 

 ―Qəzeti götürdüm - əlim üşüdü, -       

 Buzlara dəyməmiş, qara dəyməmiş.      

 Barmaqlarım neştər ilə deşildi        

 Tikənə dəyməmiş, xara dəyməmiş. 

 Hara qaçaq bu qapqara böhtandan,       

 Necə can qurtaraq hərzə-hədyandan;      

 Kəmfürsətdən, kəmsavaddan, nadandan      

 ―Nə söz qaldı sənətkara dəyməmiş?‖ 

“Bu qədər işsiz adam, kasıb, xəstə var ikən,     

 Bahalı dərmanları neylərdin, ilahi? 

Çörəyə pul tapmayan zavallılar önündə      

 Belə şık dükanları, bol-bol restoranları neylərdin, ilahi? 

Guya hər şey yerində, qurd quzuyla otlayır,     

 Belə ağ yalanları neylərdin, ilahi? 

Kağız üstündə qalan, üstünə milçək qonan,     

 Möhürlü fərmanları neylərdin, ilahi? 

Kimsə oxumur kitab, sözə məhəl qoyan yox,     

 Bəs bunca yazanları neylərdin ilahi? 

Dediyi böhtan, yalan, heç bir şey anlamayan,       

 Nə qanan, nə qandıran kütbeyin nadanları neylərdin, ilahi?” 

 ―Hay-küy qoparıb, kül üfürüb, çoxlu səs etdik,     

 Çox gec ayılıb dərk elədik ki, əbəs etdik;       

 Qeyrət papağın ―şapka‖ ilə biz əvəz etdik,      

 ―Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var?‖     

 Dəllallara möhtac olur-olsun, nə işim var?‖ 

“Kimsə duymaz səsimi, hay verməz fəryadə,      

 Unudarlar adımı, düşməz heç adım yadə.      

 Netməli, neyləməli, gərdişi-dövran belədir,        

 O uzaq günlərə gəl indi qaldıraq badə.      

 Bir içək, bir də içək, yox daha artıq Gələcək,      

 Bizə içmək, unudulmaq qaldı       

 “Bu sönən, kölgələnən dünyadə”. 

―Qürbətin həsrəti başqa, mənimki belə gətirdi,       

 Öz elimdə, məmləkətdə, məmləkətdən oldum iraq. 

Ölümdən o yana kənd yox, axırıncı kəndə çatdıq,     

 Bir vaxt necə umudluyduq: bu kənd uzaqdı, çox uzaq...‖ 
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“Arzularım, diləklərim heç oldu,       

 Umudlarım, xəyallarım puç oldu;       

 İstəyimə çatammadım, gec oldu...” 

―Çox dəyişdi vəziyyət        

 Artdı ağrı, əziyyət;          

 İnandığın ədalət          

 İldən-ilə kiçilir.‖ 

...Bəli, bu – Anardır! Hər sətrindən qara qanlar axan, inilti-sızıltı süzülən bu qızdırmalı 

misraların müəllifi - AYB sədri xalq yazıçı Anar Rzayevdir.     

 Ədib onları ―Klassik şerlərə təxmislər, uyğunlaşdırmalar‖ adı altında ―Ədəbiyyat 

qəzeti‖nin 20 yanvar 2005-ci il  tarixli sayında dərc etdirib. Hamının onu döyməsi, söyməsi 

ucbatından vətənin içində özünü qürbətdə hiss edən nasir bu qədirbilməz mühitdə ömrünü tamam 

eləməsindən əndişələnir, qələmə aldığı oxşatmalarında ―qaçmağa bir yer axtararkən‖ adilər 

tərəfindən başa düşülməyən dahiliyinə işarə vuru...       

 Ölkədə ―bu qədər işsiz adam, kasıb, xəstə olduğu halda dərmanların çox bahalığından, bol 

dükanlardan, restoranlardan‖ poetikcəsinə şikayətlənən aclar və qullar dünyasının təəssübkeşi,  

proletar əqidəli yazar özünün vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoymuş olur...    

 ―Kağız üstündə qalmaqdan üstünə milçək qonan möhürlü fərmanlardan‖ danışarkən isə   

(bunu deməyə məcburuq ki, rəsmi kargüzarlıqda Fərman yalnız ölkə Prezidentinin 

imzaladığı sənədə deyilir) o, mövcud iqtidara müxalifliyini cəsarətlə bəyan edir..   

 Kimsənin daha onun kitablarını oxumadığından yanıqlı-yanıqlı ah-uf edəndə də AYB sədri  

özü də fərqinə varmadan (axı, o sözün bütün ―yeddi çalarını‖ duya bilmir!) əsil həqiqəti etiraf 

etmiş olur...             

 Nasir bir ictimai xadim əzmi ilə göstərir ki, ―çox hay-küy qoparıb, çox səs salıb (yəni 

sovetləri yıxıb müstəqilliyi gətirib), sonra ayılmışıq və ―dərk etmişik‖ ki, sən demə bu dəyişikliyi 

―əbəs yerə etmişik‖, elə sovet quruluşu daha yaxşı imiş, heç olmasa onda ―şapka‖ yox idi... Ancaq 

nə etməli ki daha gecdir və ―indi əlac içkiyə qalıb‖, ―çünki yoxdu daha Gələcək‖, odur ki o uzaq 

moskvalı günləri xatırlayıb nostalji içində ―badə qaldırmaq‖, müxalifətçi gənc demişkən ―içib,  

içib‖, sonra da... və s.           

 Nəhayət, ―ölümdən o yana kənd olmadığını‖, axırıncı kəndə çatdığını kədərlə nəzmə çəkən 

―baş yazar‖ bütün arzularının, diləklərinin heç olduğunu, ümidlərinin,  xəyallarının puç olduğunu, 

istəyinə çata bilmədiyini, ―öz elində, məmləkətində məmləkətdən iraq düşdüyünü‖ yana-yana 

dilinə gətirməklə... gələcəyi haqqında düşünür. O gələcəyi ki, ədibin bu nisgilli, kədərli inilti-

sızıltılarını oxuyan tədqiqatçılar onun da əsil böyük klassik sənətkarlar kimi necə qlobal 

duyğularla yaşadığını, bəşəri kədər içərisində qovrulduğunu, necə dövründə, zamanında başa 

düşülmədiyin, hakim dairələrə necə cəsarətlə üsyan etdiyini... və s. və i.a. yazacaq, onu da 

dünyanın dahi klassiklərilə bir taxçaya qoyacaqlar...       

 Daha  doğrusu onları bunu etməyə məhkumdurlar!       

 Allah, Allah!          

 Olsun ki, kimlərsə bizim təhlilimizlə razılaşmasın, ancaq hər halda bir filoloq kimi biz bu 

düşük şerlərə ironiyadan başqa izah tapa bilmədik. Və bundan öncəki səhifələrdə tanış olduğumuz  

bəndlər haqqında dediyimiz fikri yenə təkrarlayırıq: dərd onda deyil ki, belə səviyyəsiz şerlər 

yazasan, dərd ondadır ki, onları həm də çap etdirəsən! Bax çağdaş ədəbiyyatımızın müsibəti 

budur. Çünki məhz belə səviyyəsiz nümunələr ədəbi-mədəni mühitdə sənətkarlıq ―plankasını‖ 

aşağı salır, pis presedent yaradır, ardıcıllar doğurur və nəticə etibarilə, ictimai inkişafa ləngidici 

təsir göstərir.                    

      *** 
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 Nəhayət, Anarın portretini tamamlamaq üçün onun rəhbərlik etdiyi qurum daxilindəki bəzi 

strukturların bəyanat və açıqlamalarından nümunələrə də nəzər salmaq vacibdir. Çünki həmin 

mətnlərin yazılış tərzinə, dil və düşüncə formasına diqqət edən kimi dərhal onların məğzi, 

mahiyyət, ―anarbarı‖ üslubu haqqında təsəvvür yaranır:  

 

 “Toqquşduranlara cavab” (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 26 aprel 2002):  

 ―...―Xural‖ adlanan bir qurum ədəbiyyat məsələlərinə həsr olunmuş müzakirə keçirmişdir. 

 ...İçləri çirkab dolu bəzi ―əlli yaşlı cavanların‖, lap yaşı altmışı, hətta səksəni ötmüşlərin 

Yazıçılar Birliyinə çirkab atması ancaq olsa-olsa, beş-on adamın işidir. 

 ...Murad Köhnəqala Yazıçılar Birliyinin hər qurultayı ərəfəsində Anarın yerinə namizəd 

axtarmqla məşğuldur... Anarın yerinə başqa birisinin gəlməsi həsrəti vaxtilə Akif Səmədi də 

çulğamışdı...  

 Yazıçılar Birliyinə qarşı başqa qərəzli və ədəbsiz hücumların da əsas ―ideoloqu‖ Həmid 

Herisçidir...  Həmid Herisçi Yazıçılar Birliyinin rəhbərliynin əlehinə... başdan-başa təhqirlər, 

yalanlar və böhtanlardan ibarət olan sicilləmələr yazır. Həmid Herisçi ən fəal ―anarşünas‖ olduğu 

halda, ―ədəbiyyatşünaslığın anarşünaslığa‖ çevrildiyindən gileylənir... Amma... nisgili ürəyində 

qalacaq. Nə o, nə də onun kimilər heç bir vaxt Yazıçılar Birliyinə öz bayraqlarını sanca 

bilməyəcəklər. Yazıçılar Birliyi müstəqil Azərbaycanın üçrəngli milli bayrağı altında fəaliyyə 

göstərir və bu bayrağı kimlərinsə qara pirat bayrağıyla əvəz edəcəyi xam xəyaldır.          

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Katibliyi, 22 aprel 2002”  

                       

 Yaradıcı Qurumların birgə Bəyanatı (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 6 fevral 2004):  

 ―...Son zamanlar... yazıçılarımızın XI qurultayı ərəfəsində bəzi aztirajlı mətbuat 

orqanlarında (bunu çap edən həftəlik “Ədəbiyyat qəzeti”nin özünün tirajı cəmi bir-neçə 

yüzdür!-A.) yeni yaradıcı nəsil adından yalan və şayiələr yayanlara, eyni zamanda milli 

dəyərlərimizə, ziyalılarımıza böhtan atanlara qarşı öz qəti etirazımızı bildiririk. Üzvlərimizin 

böyük əksəriyyəti, eyni zamanda, ölkəmizin və Türk Dünyasının ən mötəbər peşəkar yaradıcı 

qurumlarından sayılan AYB-nin sıralarında birləşərək, dövlətimizin yeni mədəniyyət-ədəbiyyat 

quruculuğu prosesində fəal iştirak edir (vaxtilə komsomolçular da Maqnitoqorsk SES-i belə 

entuziazmla tikirdilər – A.). Milli əhəmiyyətli bu böyük missiyanı yerinə yetirənlərə isə... 

türksoylu yazarları birləşdirən bir çox Beynəlxalq qurumların başqanı, AYB sədri, xalq yazıçısı 

Anar rəhbərlik edir. Məhz Anar müəllimin sədrliyi dövründə AYB postsovet məkanında yeganə 

yaradıcı qurumdur ki, parçalanma və dağılma prosesinə tab gətirib...    

 ...Lakin son aylar zamanın və dövrün tələblərinə uyğun Anar müəllimin rəhbərliyilə AYB-

də gedən təşkilati, texnoloji və (?-A.) başqa islahatlar ədəbiyyata az dəxli olan - biz hələ onu 

demirik ki, onların əksəriyyəti ya Yazıçılar Birliyinin üzvü deyil, ya da sadəcə jurnalistika ilə 

ədəbiyyatı səhv salırlar – bəzi ―yazarlar‖ qarşıdakı qurultayla bağlı qeyri-real ―təkliflər‖ irəli 

sürürlər. Ədəbi-mədəni ictimaiyyət, istedadlı qələm sahibləri bu dedi-qodu yayanların cavabını 

verib, yerini göstərmədiyindəndir ki (adamları bir-birilə vuruşmağa çağıran təxribat! – A.), 

onlar daha da həvəslənir, ağızlarına və ağıllarına gələnləri informasiya qıtlığından əziyyət çəkən 

bir para aztirajlı mətbuat orqanlarının səhifələrinə çıxarır, ölkə ictimaiyyətini çaşdırmaqla 

məşğuldurlar.            

 ...Bəyan edirik ki, Birliyin sıralarında birləşənlərin, eyni zamanda bizim təmsil etdiyimiz 

yaradıcı qurumların əksər üzvlərinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədrliyinə vahid namizədi 

millətimizin tanınmış ziyalı övladı, xalq yazıçısı Anardır. Biz inanırıq ki... müstəqil ölkəmizdə 

aparılan irimiqyaslı işlərə (məs., Şəmkir SES, ŞimalDRES, Ələt-Qazıməmməd yolu və b. 

kimi...? – A.) yazarlarımız məhz Anar müəllimin rəhbərliyi ilə öz töhfələrini verəcəklər.  

 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin sədri, 

“Avanqard” Yaradıcılıq Forumunun sədri,  “Pərvanə” Ədəbi Məclisinin sədri,  

“Nigar” Elmi-Ədəbi Məclisinin sədri, Gənc Yazarlara Yardım Cəmiyyətinin sədri,  
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“Gənclər Pen-klubu”nun əlaqələndiricisi,“Şam” Ədəbi Məclisinin sədr müavini” 

 (cəmi iki cüt bir tək imza.)         
  

 ―Hələ gec deyil”. AYB  MX-nin bəyanatı. (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 27 fevral 2004):  

―...Ancaq və ancaq şəxsi narazılıqlarına görə Yazıçılar Birliyinə qarşı hər cür təxribat 

törətsələr də, heç nəyə nail ola bilmirlər və bilməyəcəklər... Yazıçılar Birliyi belə tək-tüklərin heç 

biriylə mübarizə aparmır... Kimdir sizinlə mübarizə aparan? Ümumiyyətlə, kimdir sizə baş qoşan? 

(AYB-çilər istəsəydilər burda belə söyüş də yaza bilərdilər, məsələn: “...kimdir sizə baş 

qoşan? Ay yazıqlar! Kül başuvuza! Qara yerə girəsiniz elə... Ala e! ” və s. Amma bu dəfə 

nəsə mədəni olub, yazmayıblar. – A. )        

 Öz istəyinizlə, öz xoşunuzla Yazıçılar Birliyinə üzv olmusunuz, indi də öz xoşunuzla 

Birliyin üzvlüyündən çıxmaq istəyirsiniz. (“Cəhənnəmə çıxın!” – A.) Xoş getdiniz. Heç kəs sizi 

xahiş-minnətlə saxlamaq fikrində deyil. Yazıçılar Birliyinin 1030 üzvü var, olsun 1027, ya lap 

1025. Bununla Yazıçılar Birliyi nə itirir? Heç nə. Əksinə, təxribat törətmək istəyənlərdən, səmərəli 

işlərə pəl qatmağa çalışanlardan təmizlənir, saflaşır, sağlamlaşır... (+ “paklaşır, aydınlaşır, 

ideallaşır, distillə olunur...” və s. – A.)        
 Yazıçılar Birliyinin mövqeyi dəyişməzdir. Azərbaycanda ən demokratik təşkilatlardan 

biridir və bunu sözdə deyil, əməli işlə təsdiq edir (xüsusən, 1988-94 arası! -A.). Burda hər kəsə 

yaradıcılığına görə qiymət verilir, siyasi baxışlarına görə yox (istəyirsən vətəni düşmənə sat, 

amma təki bir şer yaz, Nazım Xikmet kimi. -A.).      

 ...Daşı ətəyinizdən tökün... XXI əsrin tələblərinə cavab verən - yalançı yox, həqiqi 

yeniləşmə naminə birlikdə mübarizə aparaq.‖        

  

AYB MX (―Bakı-xəbər‖, 13 may 2004):        

 ―Gələnə xoş gəldin demişik, gedənə xoş getdin deməliyik.‖ (Etika etalonu! – A.) 

             

 AYB-nin Katibliyi (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 3 iyun 2004): ―Kəmfürsətlərə məhəl 

qoymadıqca, qudurub hədlərini aşırlar...‖ (Burda da əla söyüş yeri vardı! Görünür vəhy 

gəlməyib, yazmayıblar... – A. )  

.                                                   

Azərbaycan klassik ədəbiyyat nümunələrinin latın əlifbası ilə yenidən çapına dair 

Prezident Fərmanından ―bəhrələnə‖ bilməyən AYB işbazları haqqında demək olar ki bütün 

mətbuat orqanları yazdı, o cümlədən rusdilli ―Zerkalo‖ (24 noyabr 2004) qəzeti də mövzuya geniş 

məqalə həsr elədi. ―Kirilldən latına ―kitab aşırımı‖ adlı həmin məqalədə ―Aşırımda atları dəyişmək 

kimə lazım oldu?‖  deyə etiraz bildirən tərəfin merkantil maraqlarına ikibaşlı eyham vuran müəllif 

Cokerin məqaləsindən xeyli qıcıqlanan ―maraqlı tərəf‖ - AYB rəhbərliyi ona da gurultulu bir 

paskvil həsr etdi: 

  “Zerkalo” qəzetinin redaksiyasına (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 7 yanvar 2005):  

 ―...Məqalə Azərbaycan Yazıçılar Birliyində təəccüb və hiddət doğurdu... belə bir ―qeyri-

dəqiqlik‖ dərhal bütün yazıya da etibarı itizdirir (“itizdirir” ? – bax bu sayaq  ekzotik sözlərlə 

AYB yetkililəri də öz ədəbi provinsializmini şəstlə ədəbi paytaxta “gətizdirir”– A.)... Məgər 

jurnalist bilmir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin başlıca vəzifəsi milli ədəbiyyatın inkişafı və 

yayılmasına dəstək olmaqdır? (əslində dahilər “inkişafı” yox, “inkişafına” yazmalı idilər – A.)

 ...Məqalə özü-özlüyündə ikrah və təəccüb doğurur. Belə çıxır ki, Yazıçılar Birliyi 

Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin çap edilməsinə səy göstərməkdə ancaq ―qazanc məqsədi 

güdür‖... Yazı müəllifinin beyninə girib ki, Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi pulgirlik azarına düçar 

olub. Ən acınacaqlısı odur ki, belə bir məqalə baş redaktoru bizim Birliyin üzvü olan qəzetdə işıq 

üzü görüb.‖ (bilinmədi, həmin Baş redaktor bu “xəyanətdən” sonra AYB üzvlüyündə qaldı, 

yoxsa çıxartdılar? – A.)               



 157 

 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidməti.”      

 Ədəbi prosesdə xeyli fəal iştirak edən ―Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat 

xidməti” növbəti bəyanatını yazıçı Ələviyyə Babayevaya həsr etmişdi (26 yanvar 2005). Həmin 

Bəyanatın ―ziyalılıq  etalonu‖ olan ən zərif məqamlarından bəzi seçmələrlə oxucuları da tanış 

edək:            

 ―...Böhtançılıq fəaliyyətinə bir müddət ara verən Ələviyyə Babayeva yenidən cuşə gələrək 

Yazıçılar Birliyinin, Anarın ünvanına növbəti iftiralarını yağdırmağa başlayıb. ―Bakı-Xəbər‖ 

qəzetində (24-25 yanvar 2005) dərc olunmuş müsahibəsi başdan-ayağa yalanlar üzərində qurulub. 

 Ə.Babayevanın başqa bir sayaqlamasına görə guya Anar sabiq Çin səfirinə deyib ki, niyə 

Ələviyyənin əsərini çap edirsiniz, mənim əsərimi çap edin.      

 Ə.Babayeva Anara düşmən münasibətinin səbəblərini də yanlış qələmə verir. Anar heç bir 

vaxt Ə.Babayevanı öz düşməni hesab edə bilməz, çünki belə adam Anarın nəinki dostu, heç 

düşməni olmağa da layiq deyil.          

 O ki, qaldı Ə.Babayevanın özünün Anara düşmən münasibətinə, bunun səbəbi tamamilə 

başqa və çox sadədir. Uzun illər boyu Ə.Babayeva kitablarını şit təriflərlə Anara bağışlamış, 

dəfələrlə onun iş yerinə gəlib şəninə mədhiyyələr söyləməyə cəhd etmişdir. Əlbəttə, təmənnayla. 

Təmənnası xalq yazıçısı olmaqdı. Bu baş tutmayanda Anara, ümumiyyətlə, Yazıçılar Birliyinə 

düşmən kəsilmişdir. Anarı şöhrətpərəstlikdə suçlayan Ə.Babayeva özü ən həris şöhrət 

düşgünüdür...           

 Ələviyyə Babayeva indi o yaşdadır ki, daha çox haqq dünyasında bütün qara əməllərinə 

görə nə cavab verəcəyi barədə düşünməlidir...‖        

    

...Açığı, bütün bu unikal bəyanatlardakı dil və ünsiyyət formasının müasir 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin istifadə etdiyi “rəsmi” dil və forma olduğunu görmək 

həqiqətən ağırdır. Təsəlli yalnız ondadır ki, bu – Anarın Yazıçılar Birliyidir və Anarın 

Yazıçılar Birliyi - budur... Ondan  başqa ölkənin heç bir idarə, təşkilat və qurumunda rəsmi 

yazışmalar bu dildə və bu sayaq ünsiyyət formasında aparılmır, bunu kimsə özünə rəva 

bilmir, ləyaqətinə sığışdırmır...  

Şükr!  

                                                                    

                                                                 *** 

Anarın arxivindən: 
Publisist Elnur Astanbəyli (―Ədalət‖, 12 fevral 2005): ―...rəsmi xalq şairi... AYB boyda 

ədəbiyyat nazirliyinin ikinci məsul şəxsi Fikrət Qoca durub deyirsə ki, ―Yazıçılar Birliyini tənqid 

eləyən adam orada oturmalı deyil‖ (bax: ―Xalq Cəbhəsi‖ qəzeti, 4 fevral 2005-ci il) və cəmiyyət 

də bu feodal qafalıların ağzından çıxanları Quran ayəsindən və Konstitusiya maddəsindən daha 

keçərli hesab edir, onda həmin cəmiyyətin dünya sivilizasiyasına yox... ‖  

Jurnalist Əvəz Zeynallı (―Xural‖, 13 fevral 2005): ―...İblisi Anardan qoruyun!..  

Başqalarını bilmirəm, amma Anar mənim üçün toxunulmaz adam deyil, heç olmayacaq da. 

Yalançı və şərxata ziyanlı... Bu Anar ildə adından minlərlə dollar həzm etdiyi, amma ildə 

imkansız halımızla bizim çıxardığımız ―Xural‖ın bir nömrəsi qədər satılmayan qəzetinin son 

nömrəsində... bir söyləşi edib, hamını söyüb.  Məni də söyüb... Anar kinli adammış. Dövrün 

tələbləri ilə ayaqlaşa bilmir. Əsəbiləşir. Uşağı söyür, böyüyü söyür. Hər şeyi qarışdırır bir-birinə... 

Hitleri az qala mənim əsərim kimi qələmə verir. Dəhşətdir, bu boyda adam hələ ―Mənim savaşım‖ 

əsərinin təbliğat yox, tərcümə olduğunu bilmirsə, deməli yazıq olub Azərbaycan ədəbiyyatına! 

Btün doqmatik düşüncə tərzi ilə kötükləşib Anar da və bizim çox böyük işlərimiz olacaq ki, bu 

kötükləri dığırlayıb yolumuzdan aşıraq. Bunlar artıq dövlətin və millətin problemi olub... Kin, 

nifrət, təkəbbür, lovğalıq, darğalıq püskürür bu adam. Və elə bilir ki, bunun yaşadığı dünyada biz 

yaşamamalıyıq. Hər dəfə də müdafiə bəhanəsi ilə başımıza çıxmağa çalışır... Mən sənin və 
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səninkimilərin təfəkkürü, dünyagörüşü, sistemi və cəsarətsizliyi ilə döyüşürəm, Anar müəllim!‖

 Kinoşünas Aygün Aslanlı (―Ədalət‖, 15 fevral 2005): ―...Anardan soruşanda ki, niyə 

―İblis‖in ssenarisini, məhz siz yazmalısınız, inciyir. Bu məsələ ilə bağlı onu ―Azadlıq‖ radiosunda 

müzakirəyə dəvət etmişdilər, məsələ müsabiqə mövzusunun üzərinə gələndə durub verilişi 

yarımçıq tərk elədi... Çox saysız-hesabsız filmlərin ssenari müəllifi olmaq olar. Anarın dediyi 

kimi. Amma kəmiyyət hələ keyfiyyət demək deyil. Bir də ki, niyə dövlətin ayırdığı vəsait konkret 

bir fərdə etibar edilməlidir. Müsabiqə olsun, əgər Anarın ssenarisi doğrudan da layiqdirsə, 

rəqabətə tab gətirəcək.‖         

 Tərcüməçi Əli Əkbər. ―Ədəbi düşükləmələr...‖ (―Ədalət‖, 16 fevral  2005). Bu yazı 

―Ədəbiyyat qəzeti‖nin 11 fevral 2005 sayında dərc olunmuş Anar-Kamal Abdulla mükaliməsinə 

futurustik üslubda cavabdır. Yeni təfəkkürlə, maraqlı metodla yazılmış uğurlu yazıdır. Öz 

sözlərindən istifadə etməklə Anara əks-cavab qaytarılır, hazırcavablıqla ifşa edilir...  

 Jurnalist Elçin Səlcuq (―Şərq‖, 18 02 2005): ―...AYB sədri 1990-cı ilin 20 Yanvar 

hadisələrinin episentirində, xalq üçün gördüyü işlərdən həvəslə və həm də bir qədər minnət 

qoymaqla danışır. Ancaq nədənsə həmin gün Prezident Aparatı önündə xalqın gözü qarşısında 

Kommunist Partiyasından imtina etdiyini yadına salmır. Halbuki bu yöndə onun çıxışını 

dinləyənlərin arasında mən də var idim. Həmin izdihamın gözü qarşısında o zaman sevimli 

yazıçım bütün ziyalıları onun addımını dəstəkləməyə çağırırdı. Təəssüf ki, AYB sədrinin öz 

sözünün üstündə sonacan durmağa cəsarəti çatmadı və atdığı... ―partbilet‖ini orta səviyyəli bir 

dövlət məmurunun təpkisiylə yenidən ürəyinin başında gəzdirməyi özünə rəva bildi...   

 Bax, mənim əlimdə ―Alatoran‖ jurnalının birinci nömrəsi var. Ötən ilin mart ayında dərc 

olunub – o zaman Rafiq Tağı hələ AYB-nin üzvü idi. Bu jurnalda Rafiq Tağının AYB-nin 

qurultay qabağı verdiyi müsahibədən bir neçə yeri sizə oxumaq istəyirəm ki, özünüz nəticə 

çıxarasınız... Məsələn, “Anar sovet dövründə süni yaradılmış və artıq naftalin qoxusu verən 

şöhrətin içində boğulmaqdadır”, “Dəstədən geridə qalmamaq üçün yazır. Yazıçılıq boynuna 

düşüb”, “Kimdir Anar? Dünya ədəbiyyatının təqlidçisi. Artıq o, şöhrətin ən ucuzuna da 

qanedir”, “Anar ədəbiyyatı mafiozlaşdırdı. O, ədəbiyyatı gücü çatdıqca yedi”, “Anar... şair 

ata-anasının kölgəsində bitmiş solğun bir yazıçıdır”...        

 AYB sədri yalnız özünün, valideynlərinin ünvanına deyilən tənqidə görə kimlərisə 

Birlikdən xaric edir... Axı, Əkrəm müəllim 1000-dən çox üzvünə görə Birliyin rəhbərliyinin 

ədəbiyyat qarşısında cinayət törətdiklərini ANS efirindən xalqa bəyan edib... Əkrəm Əylislinin 

dediyinin müqabilində AYB sədri rəhbərlik etdiyi quruma böhtan atdığına görə onu da 

cəzalandırmaq yolunu tutmalıydı, əks təqdirdə, deməli, deyilən ittihamlarla razılaşıb. Sonuncu 

halda isə öz məsuliyyətini hiss edib, ən azınan 18 il sərasər rəhbərlik etdiyi vəzifə kürsüsünü təhvil 

verməliydi... Bunu mənəvi dəyərlər də diktə edir.       

 AYB sədri deyir: ―Nə üçün cavan yazarlarımız qaçqın düşərgəsinə gedib 1 milyon insanın 

çəkdiyi əzab-əziyyəti qələmə almırlar!‖ Gözəl məsləhətdir. Hər qələm əhli məhz gərək gənc 

yaşlarında mütləq xalqın ən çətin yaşadığı yerlərdən, onların əzab-əziyyətlərindən yazmalıdır... 

Lap ―Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi‖ kimi. Bu romanda pambıq tarlalarında qız-gəlini ilan-

çayanın vurması, əkin sahələrinə səpilən zəhərli dərmanlardan tələf olan uşaqların taleyi çox 

böyük ustalıqla qələmə alınıb, eləmi?‖    

                                                                 *** 

Xatırladaq ki, arxivə toplanan bütün yazılara Anarın həmişə yalnız bir cavabı olur: 

məni tənqid edənlər mənə paxıllıq edən, yerimə göz dikən yazıçı olmayanlardır...   

 Ancaq axı, adama “paxıllıq edən” və adamın “yerinə göz dikən” bu qədərmi olur? 

Bəlkə bunun adını elə ictimai rəy qoyub haqlı tənqidlərdən nəticə çıxarmaq daha doğru 

yoldur? Düşünün! 

                                                                               ***      
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Akif ƏLİ. Éени тарихи дювр 
...Àéäûí äûр êè, Ðóñèéà í å÷ÿ éöç èë (!) äàëáàäàë òÿêæÿ Àçÿрáàéæàí à ãàрøû äåéèë, áöòöí  òöрê 

äþâëÿòëÿрèí ÿ, õöñóñÿí , Òöрêèéÿéÿ ãàрøû ÿí  ãàòû äöøì ÿí ÷èëèê ñèéàñÿòè éåрèäèá, î í ëàрûí  ÿрàçèëÿрèí è çî р 
ýöæöí ÿ èøüàë åäèá, ÿùàëèñèí è èñòèñì àр åäèá, ì ÿäÿí èééÿòèí ÿ çÿрáÿ âóрóá âÿ ñ. Ùÿëÿ Ä ÿëè Ï åòрî í óí  

ýþçö Хÿçÿрäÿ î ëì óø, Éåêàòерèí à âÿ Àëåêñàí äр äþâëÿòè î í óí  òþâñèééÿëÿрèí ÿ óéüóí  èäàрÿ åäÿрÿê, 
Àáøåрî í à, Áàêûéà, Ì óüàí à, Ãàрàáàüà éöрöøëÿр åòì èø, “Ý öëöñòàí ", "Òöрêì ÿí ÷àé" ì öãàâèëÿëÿрè 
èëÿ òî рï àãëàрûì ûçû éûрòûæû åùòèрàñëà пàр÷àëàì ûø, Í èêî ëàé áó éåрëÿрäÿ àò î éí àòì ûø, ñî í рà ëåí èí ÷èëÿр 

ýÿëÿрÿê, "àçàäëûã" àäû àëòûí äà þëêÿì èçäÿ äàùà èрòèæà÷û áèр ãûрì ûçû èì ï åрèéà рåúèì è 
 ãóрì óø âÿ ñÿрâÿòëÿрèì èçè ñöì öрöá àï àрì ûøëàр...    

     Éÿí è ñî í  áèр нå÷ÿ éöç èëäÿ Ðóñèéàí ûí  Àçÿрáàéæàí à õàì ì àë áàçàñû, óæóç èø÷è ãöââÿñè ì ÿí áÿéè, 
Øÿрãÿ äî üрó éî ëäà êå÷èä ãàï ûñû êèì è áàõì àñû, õöñóñÿí  ñî í  70 èëäÿêè èì ï åрèéà ì àøûí ûí ûí  

Àçÿрáàéæàí à âóрäóüó çÿрáÿëÿр, àì àí ñûç рåï рåññèéà éàрàëàрû òàрèõè éàääàøûì ûçäà ÿáÿäè èç ñàëäûüû 
ö÷öí äöр êè, áó ýöí  áèрäÿí -áèрÿ Ðóñèéàí ûí  "þç Àçÿрáàéæàí ûí à" ì öñòÿãèë äþâëÿò êèì è  "äþçì ÿñè",  

öñòÿëèê  ì åùрèáàí   ãî í øóëóã ÿëàì ÿòè î ëàрàã ÿì ÿêäàøëûã, äî ñòëóã âÿ ãàрøûëûãëû òÿùëöêÿñèçëèê áàрÿäÿ 
ì öãàâèëÿ èì çàëàì àñû, ùÿãèãÿòÿí  äÿ, ýþçëÿí èëì ÿçäèр. Õöñóñÿí , áó ùàë áèр èë, ö÷ èë, áåø èë þí æÿ 

ôàí òàñòèê ï åрñï åêòèâëÿр êèì è àрçóëàí à áèëÿрäè. Æî øüóí  õàëã ùÿрÿêàòû ñàéÿñèí äÿ áó ýöí  áóí ëàр àрòûã 
рåàëëûãäûр. ßñрëÿр áî éó áèçè Ðóñèéàí ûí  "ýåрèäÿ ãàëì ûø óæãàр ÿéàëÿòè" êèì è ãÿëÿì ÿ âåрÿí  èäåî ëî úè 

òÿáÿãÿ äÿ áó éåí è î рèéåí òàñèéàí ûí  ýþçëÿí èëì ÿçëèéèí äÿí  ÷àø-áàø ãàëûá. 
     Òàрèõ áèр çàì àí ëàр õàëãëàрà âÿ ì èëëÿòëÿрÿ ñàéì àçéàí à ì åéäàí  î õóéàí  Ðóñèéà ùþêóì ÿòèí è áó 

ýöí  þç äóì àí ëû ýÿëÿæÿéè ùàãäà äöøöí ì ÿéÿ âàäàр åäèр. Èì ï åрèéà àì áèñèéàëàрûí à àëóäÿ î ëàí  
Ì î ñêâà í ÿèí êè èøüàë åòäèéè òî рï àãëàрû âÿ õàëãëàрû, ùÿòòà þç òî рï àãëàрûí û âÿ þç õàëãûí û äà î  éî ëäà 

ýöäàçà âåрì èø, î í ó ñÿôàëÿòÿ äö÷àр åòì èøäèр. "Áþéöê, ýåí èø" ÿрàçèëÿр àøèãè áó ýöí  þç ÿрàçèñèí äÿ 
ñÿëèãÿ-ñаùì àí ûí  î ëì àäûüûí û, ùÿр éàí äà äàüûí òûëàрûí , ï î çóí òóëàрûí , ÿõëàãñûçëыьын вÿ äèëÿí ÷èëèéèí  áàø 

àëûá ýåòäèéèí è ýþрöá äèêñèí ì èøäèр… Ì ÿùç áó éåí è òàрèõè äþâрöí  ùþêì ëÿрè ñÿáÿáèí äÿí  äÿ áó ýöí  
Ðóñèéà èëÿ Àçÿрáàéæàí  àрàñûí äà èêè ì öñòÿãèë ñóâåрåí  äþâëÿòëÿр êèì è ì öãàâèëÿ èì çàëàí ûр. Áåëÿ 

ñèâèëèçàñèéàëû ì öí àñèáÿòëÿр ùÿр èêè òÿрÿô ö÷öí  ôàéäàëû âÿ ñÿì ÿрÿëè î ëà áèëÿр.   
…Óçóí  èëëÿрèí , ÿñрëÿрèí  ñûõûí òûñûí äàí  ãàëõûá äèр÷ÿëÿí  Àçÿрáàéæàí  äþâëÿò÷èëèéèí èí  áàø ì ÿãñÿäè 

þçöí ö ãî рóì àãëà èí àì ëû àääûì ëàр àòì àãäàí  èáàpÿòäèр. Áó áàø ì ÿãñÿä äþâëÿò àï àрàòûí ûí  ñöêàí û 
àрõàñûí äà äàéàí àí  ùÿр áèр áþéöê-êè÷èê âÿçèôÿëè àäàì äàí  éàëí ûç áþéöê (!) ì ÿñóëèééÿò òÿëÿá åäèр. 

                                                              (октйабр 1992) 

 

                                                                           *** 

...Anarın sonuncu qurultaydakı gözlənilməyən və proqnozlaşdırılmayan ―qələbəsindən‖  

sonra hadisələr sakit məcrada rəvan surətdə davam etməkdə ikən qəflətən AYB binasının üstündə 

göy guruldadı, şimşək çaxdı. Və açıq səmada qəfil çaxan şimşəyin gurultusu qulaq batırdı, işığı 

günəşdən gizlənənlərin gözünü qamaşdırdı.         

 Nə olmuşdu?           

 Akif Əlinin yeni kitabı çapdan çıxmışdı.        

 AzərTAc xəbər verirdi:         

 ―Mübarizələr qoynunda keçmiş iki böyük ömrün anlarından bəhs edən 

kitabın təqdimatı olmuşdur.”        

 2004-cü il dekabrın 25-də Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində yazıçı-publisist Akif Əlinin 

əbədi Türkiyə Cümhuriyyətinin və əbədi müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucuları Mustafa 

Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin ömür yolundan bəhs edən ―Böyük ömrün anları‖ fəlsəfi-

publisistik essesinin təqdimatı olmuşdur.         

 Milli Məclisin deputatlarının, elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, 

Türkiyənin ölkəmizdəki səfirinin, Azərbaycan və Türkiyə jurnalistlərinin iştirak etdikləri mərasimi 

giriş sözü ilə mərkəzin rəhbəri, Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov 

açmışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ―Biz bir millət, iki dövlətik!‖ sözlərinin epiqraf 

seçildiyi kitab haqqında Milli Məclisin deputatları Şahlar Əsgərov, Rəbiyyət Aslanova, İsmayıl 

Ömərov, Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Turan Moralı, Çağ Öyrətim İşlətmələri Məhdud 

Məsuliyyətli Müəssisənin prezidenti Ənvər Özərən və başqaları çıxış etmişlər. Kitabın forma və 

məzmununun, bədii ifadə vasitələrinin orijinallığı qeyd olunmuş, hər iki ulu şəxsiyyətin bənzərsiz 
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həyat yolunun, böyük idealları və dahiyanə fikir-düşüncələrinin, Vətən uğrunda mübarizələrinin, 

xalq naminə fədakarlıqlarının, dövlət quruculuğu sahəsindəki misilsiz xidmətlərinin oxşarlığının 

araşdırılıb diqqətə çatdırıldığı xüsusi vurğulanmışdır. Nəzərə çarpdırılmışdır ki, mətnin və 

şəkillərin peşəkarlıqla yerləşdirilməsi nəticə etibarilə Atatürk və Heydər Əliyev barədə müəllifin 

səmimi bədii-fəlsəfi-publisistik düşüncələrinin mahiyyətini açıqlayır. Qeyd edilmişdir ki, bu kitab 

Akif Əlinin gərgin axtarışlarının bəhrəsidir, tədqiq etdiyi mövzuya tam bələdliyindən xəbər verir. 

Müəllif iki dahi türk övladının həyat və fəaliyyətindəki, ömür yollarındakı, mübarizələrindəki, 

fikirlərindəki, hətta davranışlarındakı, hərəkətlərindəki, yerişlərindəki, duruşlarındakı bənzərlikləri 

ustalıqla, çox maraqlı bədii priyomla oxuculara çatdırmışdır. Çıxış edənlər onlara daim 

mübarizələr qoynunda keçmiş iki böyük ömrün anlarını izləmək, bu dahi şəxsiyyətlərin həyat və 

fəaliyyətləri, fikir-düşüncələri, baxışları, dünyagörüşləri ilə bir daha yaxından tanış olmaq imkanı 

yaratdığı üçün müəllifə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.       

 Akif Əli kitab üzərindəki işindən danışmış, ünvanına deyilən səmimi sözlərə görə təşəkkür 

etmişdir. O kitabın araya-ərsəyə gəlməsində əməyi olanları xoş sözlərlə xatırlamışdır. (AzərTAc, 

26 dekabr 2004)    

                                                                    *** 

 

Böyük ömrün anları 
          (Stenoqramdan sətirlər) 

      

Beləliklə, 2004-cü ilin maraqlı nəşrləri sırasında Türk dünyasının iki dahi oğlu 

Mustafa Kamal Atatürklə  Heydər Əliyevin həyatından bəhs edən “Böyük ömrün anları” 

kitabı da vardı. Filologiya elmləri namizədi, yazıçı-publisist Akif Əlinin bu yeni kitabının 

2004-cü il dekabrın 25-də Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində keçirilən təqdimat mərasimi 

mədəni həyatımızda yaddaqalan hadisə oldu. Milli Məclisin deputatlarının, elm, təhsil, 

mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, Türkiyənin ölkəmizdəki səfirinin, Azərbaycan və 

Türkiyə jurnalistlərinin iştirak etdiyi həmin mərasim bütün ölkə mətbuatında işıqlandırıldı, 

bu barədə çoxlu yazılar dərc olundu, telekanallar kitabın sorağını bütün dünyaya yaydılar. 

Həqiqətən də kitabın özünə layiq təşkil olunmuş bu tədbir çox böyük uğurla keçdi. 

 

  Tədbiri açan Atatürk Mərkəzinin direktoru, Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın 

müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərov öncə giriş sözü söylədi: 

-Hörmətli cənab səfir, hörmətli millət vəkilləri, hörmətli mətbuat nümayəndələri, əziz 

dostlar! Sizin hamınızı Atatürk mərkəzində salamlayıram və xoş gəlmisiniz deyirəm! Biz bu gün 

çox dəyərli, çox qiymətli bir kitabı respublika ictimaiyyətinə təqdim edirik. Bu – yazıçı, jurnalist, 

mədəniyyətşünas, filologiya elmləri namizədi Akif Əlinin ―Böyük ömrün anları‖ adlı kitabıdır. Bu  

kitab indiyə qədər Azərbaycanda təcrübəsi olmayan bir metodla, yeni bir yaradıcılıq texnologiyası 

ilə hazırlanıb.  

Biz həmişə danışırıq ki, böyük insanların, böyük dövlət adamlarının, tarixi şəxsiyyətlərin 

xarakterində, fəaliyyətlərində, hətta həyatlarının ən adi günlərində belə çoxlu oxşarlıqlar olur. 

Bunların bir hissəsi taledən gələn məsələdir, yəni böyük insanlar bir-birinə bənzəyir, bir hissəsi 

mənsub olduqları xalqların taleyinin oxşarlığıyla, genetik, mifoloji oxşarlığıyla və başqa zaman 

müddətindəki oxşarlıqlarla bağlıdır. Bir hissəsi də insan olaraq onların fəaliyyətinin məzmunu ilə 

bağlıdır.  

Akif Əlinin böyük yaradıcılıq gücü ondan ibarətdir ki, bu kitabda Türkiyə 

Cümhuriyyətinin banisi Atatürkün və müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyevin 

tam hərəkətdə olan şəxsiyyətlərinin, dinamik xarakterlərinin və eyni zamanda adi insani 

keyfiyyətlərdən irəli gələn statik məqamlara qədər hamısında çox - yəni bu kitaba sığacaq qədər - 

oxşarlıqları tapıb, eynilikləri veribdir. Və doğrudan da bu əsəri elə-belə, maraqsız, həyəcansız 
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nəzərdən keçirmək olmur. Baxırsan ki nə qədər də oxşarlıqlar var Atatürklə Heydər Əliyevdə! Biz 

ümumi oxşarlıqları bilirik: deyək ki, hər ikisi millətinin xilaskarıdır, hər ikisi milli dövlət 

qurucusudur, hər ikisi hərbçi-generaldır, hər ikisi baxmayaraq ki, hərbçidirlər, siyasətçidirlər, eyni 

zamanda mədəniyyət məsələlərində, mənəviyyat məsələlərində, hətta məişət məsələlərində bir 

ideologiya və siyasət səviyyəsində məşğul olublar. Yəni bu cür ümumi, universal paralelliklər var. 

Amma Akif Əlinin yaradıcılıq gücü elədir ki, o daha çox paralellər tapıb. Bizim görə 

bilməyəcəyimiz qədər paralellər tapıb! Sanki bu şəxsiyyətlərin həyatlarını, fəaliyyətlərini bir 

rentgen işığında təhlil edib. Əsərin janrı da çox maraqlıdır. Müəllif özü onu fəlsəfi-publisistik, 

foto-illüstrativ esse adlandırıb. Yəni janrın özünün texnologiyası maraqlıdır.  

Akifin özü bilirsiniz ki, çox geniş planlı, geniş miqyaslı bir yaradıcı şəxsiyyətdir:  

yazıçıdır, ssenaristdir, gənclik vaxtlarında filmlərə çəkilib, xeyli tele-radio təcrübəsi var... Belə 

geniş yaradıcılıq imkanlarına malik olan insandır. Akif Əlinin bir böyük qabiliyyəti də ondan 

ibarətdir ki, o sözün geniş mənasında jurnalistdir. Və biz ona görə də bu gün çox məmnuniyyətlə 

Türkiyənin müxtəlif mətbuat orqanlarından gələn  - ―Milliyyət‖, ―Sabah‖ qəzetlərindən, TRT-dən, 

Samanyolu TV-dən olan jurnalistləri, öz həmkarlarını məclisə dəvət etməklə eyni zamanda bir 

peşəkarlıq mühitində söhbət etmək istəyirik.  

Bu kitab haqqında (ümuməm bu mövzu haqqında) danışanda həmişə Heydər Əliyevin 

sözləri yadıma düşür. Ümummilli liderimiz deyirdi ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürkün yalnız adi 

fəaliyyətinin nəticəsi deyil, daha çox qəhrəmanlığının nəticəsidir... Eyni işi Azərbaycanda Heydər 

Əliyev gördü. Bu məsələni biz bu sahə üzrə çox ciddi mütəxəssis olan Şahlar müəllimlə tez-tez 

müzakirə edirik. Biz də düşünürük ki, Azərbaycanda müstəqil dövlət xalqın stixiyası ilə qurulub, 

amma burda bir qəhrəmanlıq da lazım olub ki, o qəhrəmanlığı da Heydər Əliyev edib Azərbaycan 

tarixində... 

 

Sonra Nizami Cəfərov ―Böyük ömrün anları‖ kitabının təqdimat mərasimini açıq elan 

edərək ilk sözü Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyasının klassik liderlərindən olan, 

hüquq elmləri namizədi Səyavuş Novruzova verdi.  

Səyavuş Novruzov, millət vəkili: “Hörmətli toplantı iştirakçıları! Mən Milli Məclisdə bu 

kitabı alıb ilk tanış olanda gördüm ki, Azərbaycanda Atatürk haqqında da, Heydər Əliyev 

haqqında da çoxlu sayda ayrı-ayrı kitablar buraxılıb, müəyyən fikirlər söylənilmişsə də... lakin bu 

dərəcədə müqayisələrin aparılmasını birinci dəfə Akif müəllimin yaratdığı ―Böyük ömrün anları‖ 

kitabında rast gəlinir. Həm fikirlə, həm baxışla olan müqayisələr, oxşarlıqlar bu kitabda öz əksini 

tapıb. Xüsusilə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Orada seçilib verilən fikirlərlə yanaşı, məhz 

şəkillər vasitəsilə də danışığın aparılması heç bir kitabda öz əksini tapmamışdı. Adətən insanlar 

portret tipli şəkillərə daha çox üstünlük verirlər. Ancaq şəkillərin dili ilə danışmaq, şəkillərin dili 

ilə fikirləri ifadə eləmək, şəkillərin dili ilə oxşarlığı göstərmək və ayrı-ayrı məsələlərə münasibət 

bildirmək, - ilk dəfə olaraq bu kitabda öz əksini tapıb.  

Son dövrlər müasir Avropa və Amerikada yeni siyasi  texnologiyalar tətbiq edilir, ona görə 

də məhz bu səpkidə yanaşma və hər iki şəxsiyyətin ayrı-ayrı cizgilərini şəkillər vasitəsilə 

göstərmək maraq doğurur. Kitaba baxanda bu şəxsiyyətlər arasında oxşarlığı, onların vətənə, xalqa 

olan xidmətlərini, dövlətlərinin ağır vaxtında böyük xilaskarlıq missiyasını üzərlərinə götürmək, 

mürəkkəb prosesləri həyata keçirmək bacarıqları tam aydın görünür. Heydər Əliyev və Atatürk ən 

ağır vaxtlarda xalqın köməyinə gəliblər, dövləti xilas edib öz xalqlarının gələcəyini təmin ediblər. 

XX əsrin əvvəllərində Türkiyədə Atatürkün apardığı prosesləri XX əsrin sonlarında imperiya 

dağılan zaman Azərbaycanda Heydər Əliyev apardı...  Bütün bunlar kitabda var. Mən müəllifi 

təbrik edirəm.” 

  

Sonra millət vəkili, fəlsəfə elmləri doktoru Rəbiyyət Aslanova danışdı: ―Dorudan da çox 

gözəl ənənədir. Bu cür dəyərli kitabların Atatürk Mərkəzində təqdimat mərasimi hər birimizin 

böyük öndərlərə olan məhəbbətinin ifadəsidir. Burada təqdim olunan kitabların hər biri müəllifin o 
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böyük insanlara məhəbbətinin nəticəsi kimi ortaya çıxıb. Bu gün də belə bir kitabın 

təqdimatındayıq - ―Böyük ömrün anları‖. Mən bu kitaba baxıram, müəllifin müqayisə etmək, iki 

şəxsiyyət arasında eynilik axtarmaq, onların öz xalqlarının tarixində oynadığı rola qiymət vermək 

arzusunun şahidi oluram. Buradakı oxşarlıqları yüksək qiymətləndirirəm.  

Şəxsiyyətlər yəqin ki bəşəriyyətin əlçatmaz insanlarıdır və mənə elə gəlir ki, hər bir xalqın 

tarixində olan insan bəşəriyyətə məxsus insandır. Onları müqayisə edəndə onların taleyində oxşar 

cəhətlər ola bilər. Lakin onların hər biri özünəməxsus insanlardır, təkrarolunmaz insanlardır. 

Mustafa Kamal da, Heydər Əliyev də belə şəxsiyyətlərdir. Maraqlı kitabdır. Və oxuduqca 

fikirləşirəm, bu gün bəşəriyyətə örnək ola biləcək talelər var, hər bir kəs üçün nümunə ola biləcək 

talelər var... Müəllifə çox sağ olun – deyirəm.‖ 

  

Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Turan Moralı: 

―Azərbaycana gəlincə məni bir çox görüşlərə dəvət etmişlər. Eyni zamanda bu kitabın təqdimatına 

da çağırıldım. Mən buraya gəlməyi, bura daha çox vaxt ayırmağı üstün tutdum. Dolayısıyla, belə 

başarılı bir layihənin təqdimatında olmaqdan məmnunam. Məni dəvət etdiyiniz üçün çox təşəkkür 

edirəm.  

  Sizə xüsusi təşəkkür edirəm, sayın Akif Əli, kitaba baxdım, gerçəkdən çox dəyərli işdir. 

Sizi qutlaram. İlk dəfə hər iki şəxsin həyatındakı  oxşarlıqlardan bəhs etdiniz. Bu, kitabda çox 

gözəl verilibdir. Kitabda həmin oxşarlıqları açıqca görürük. Yəni görürük ki, bunlar təsadüflərin 

dünyaya gətirdiyi insanlar deyildir, bunlar tarixi zərurətdən irəli gələn müstəsna şəxsiyyətlərdir. 

Ölkə tarixində belə liderlər nadir hallarda çıxar... Bir daha çox təşəkkür edirəm, sayın Akif Əli!‖ 

  

Millət vəkili Məlahət Həsənova: “Mən doğrudan da bu neçə illərdə Heydər Əliyev–

Atatürk bənzərliyi haqqında çox  fikirləşirdim. Bu gün burda bu kitabı görəndə son vaxtlar məni 

hədsiz dərəcədə narahat edən  o narahatçılığın cavabını tapdım. Doğrudan da bu kitab o qədər 

təsirlidir ki... bu kitab haqqında ümumiyyətlə ürək narahatçılığıyla, gözü yaşsız, qəhərsiz 

danışmaq mümkün deyil. Ona görə ki, bu insanlar elə bil doğrudan da eyni insanlardır, amma 

zaman fərqi var.  

Mən bu yaxınlarda Türkiyənin əski, qədim kitablarında bir yazı tapdım. Orada Atatürkün 

portret cizgiləri verilmişdi və o cizgiləri oxuyanda gözümün qabağına ulu rəhbərimiz gəldi, sanki 

elə bil bu cizgiləri 50-60 il bundan qabaq Heydər Əliyev haqqında demişdi. Və o cizgini oxuyanda 

fikirləşdim ki, yəqin bunlar hansısa bir uzaqgörən insanın yazısıdır: elə bil gələcəkdə Türk 

dünyasına ikinci bir Atatürkün veriləcəyini, ikinci bir Atatürkün doğulacağını qeyd etmişdir. Mən 

doğrudan da hər iki dahi şəxsiyyət arasında, Atatürk - Heydər Əliyev oxşarlıqları haqqında olan bu 

kitaba görə Akif müəllimə sağ ol deyirəm.‖          

 

 Millət vəkili, professor Şahlar Əsgərov: “Nizami müəllim məni bu məclisə dəvət edəndə 

çoxlu arqument gətirərək dedi ki, Akif  Əlinin ―Böyük ömrün anları‖ kitabını təqdim edəcəyik, 

orada iki tarixi şəxsiyyət haqqında parallellər göstərilir. Mən mütləq bu tədbirdə iştirak etmək 

qərarına gəldim. Tema da mənim üçün çox əziz temadır.‖ 

 

 Alovlu tribun, millət vəkili Mikayıl Mirzə: “Deyir, yüz pis kitabı oxumaqdansa, bir 

yaxşı kitabı yüz dəfə oxumaq məsləhətdir... Azərbaycanın böyük oğlu, böyük Kişisi Heydər 

Əliyev və Türkiyənin böyük oğlu, böyük Kişisi, Baş Buğu Mustafa Kamal Atatürk həqiqətən də 

xalqın yüz dəfə, min dəfə oxunmağa layiq və oxunulmasından doyulmayan Kişiləridir!  

 Akif Əli də bax bu kitabda özü haqqında heç nə yazmır, heç nə demir, tamam özünü 

unudub, öz aləmini, düşüncəsini, beynini, təfəkkürünü – nə varsa hamısını yönəldib bu iki böyük 

şəxsiyyətə doğru. Ona görə də sövq-təbii buradakı natiqlər hamısı danışanda Akif Əlini elə bil ki, 

fonda saxlayır. Və Akif Əli bundan incimir. Bu Akif  Əlinin qələbəsidir. Akif Əli elə bunu 

nəzərdə tutub ki, orda hadisələrin fonunda görünsün. Axı, öndə gedən iki böyük Kişi var!         
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 Mən kitabın nə boyda zəhmət olduğunu bilirəm və bura gələnlərin, toplaşanların hamısı 

bilir ki, bu kitab nə boyda zəhmətdir, nə boyda məsuliyyətdir. Bu yaxınlarda qəzetdə qısqanclıq 

çalarları ilə dolu bir yazı oxudum. Qısqanırlar Heydər Əliyev temasını, qısqanırlar. 

Özəlləşdirməyə çalışırlar Heydər Əliyev mövzusunu. Özləri istəyirlər yazsınlar!... Amma bir adam 

nə qədər yazsa da, bir adam – bir rəngdir! Onun o boyda dəyəri olmaz. Qoy hamı yazsın Heydər 

Əliyev haqqında! Türkiyədə olanda mənə Atatürk haqqında külliyyat bağışlayıblar... Qoy 

yazsınlar! Sağlam düşüncəli böyük istedad o böyük şəxsiyyətlər haqqında  kitablardan boy 

göstərəcək. Qısqanmaq lazım deyil. Qısqananları biz göydə tanıyırıq. Qısqananlar həmin mövzu 

ilə özünü göstərmək istəyənlərdi. Ar olsun onlara! – deyirəm. Eşq olsun deyirəm Akif Əliyə!  Akif 

Əli, sağ ol!   

Mən bu kitabın dizaynını da bəyənirəm. Bu bir jurnalist dəftəridir, yaddaş kitabıdır Akif 

Əlinin. Bu elə belə olmalıdır. Onu qalın-qalın bəzəkli cildə büksən, bu gözəlliyi, bu estetikanı 

verməz. Bu bir jurnalistin yaddaş dəftəridir - bax beləcə! Burda böyük zəhmət çəkilib... Adı da 

maraqlıdır: ―Böyük ömrün anları‖. An - əjdahadır, bəzən divləri udur. An – bir an içində adamı 

öldürə bilər, məhv edər, nəfəsdi getdi, gəlmədi... 1994-cü ildə də bir anın içində Azərbaycan məhv 

ola bilərdi. Oktyabr hadisələrində Heydər Əliyev xalqı Prezident Aparatının qarşısına 

çağırmasaydı, Azərbaycan məhv olardı! Mən həmin anda Heydər Əliyevin ürəyində həkimlərin 

görə bilməyəcəyi bir çat gördüm, şırım gördüm onun ürəyində. Heydər Əliyev o çat hesabına bu 

ölkəni xilas etdi, qorudu. Bəli, o – bir an idi!  

Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün görünən və görünməyən zəhmətləri var. H.Əliyevin 

görünən zəhmətləri bütün Azərbaycan boyda, Bakı boyda, saraylar boyda, heykəllər boyda, yollar, 

küçələr boydadır... Bir də var onun görünməyən zəhmətləri, əzabları, əziyyətləri, fədakarlıqları, 

qəhrəmanlıqları... Bax bunlar yazılmalıdır!... 

Yenə sözümü gətirirəm ona ki, sağ olsun Akif Əli bu gözəl kitabda Heydər Əliyevin məhz 

o görünməyən zəhmətlərini göstərib. Mən onu başdan-ayağa oxumuşam, iki dahi şəxsin 

həyatından nə qədər paralellər verilib, oxşarlıqlar verilib... Atatürk də ömrünü millətinə, xalqına 

bağışladı, Heydər Əliyev də... Nə böyük kişilərdi!! ―Sədərək körpüsü‖ şerində Xəlil Rza Ulutürk 

bu mövzunu belə nəzmə çəkib: 

Azərbaycan, Türkiyə... Daş qala, qoşa səngər,  

Bütün qasırğalara birləşməklə sinə gər. 

Bu birlik qarşısında düşmən tük salacaq, tük...  

Qucur iki sahili Dədə Heydər - Atatürk. 

   Sağ ol Akif Əli ki, sən böyük zəhmətin hesabına Heydər Əliyev-Atatürk haqqında 

deyilənləri külliyyatlardan yığmısan, oxumusan, burda, bu kitabda böyük, azman bir iş var. Sağ 

ol!‖ 

 

“Çağ” Öyrətim MMM prezidenti Ənvər Özərən: “Müştərək qədəri paylaşdıq biz. 1915-

ci ildə, 1918-ci ildə, 1920-ci ildə... Tarixi təkrar yada salmaq istəyirəm, çünki belə bir deyim var: 

tarixini bilməyən millətlərin coğrafiyasını başqaları çəkər. Bu iki şəxsiyyət də bizim tariximizdir. 

1915-ci ili yada salın. Türkiyədə  Çanaqqala savaşı olanda Qafqazlardan - Azərbaycandan 

savaşmaya nə qədər əsgərlər getdi... Erməni soyqırımı... Nuru Paşa... Bunlar bizim müştərək 

tariximizdir. Eynən Atatürk və Heydər Əliyev də. Bu müştərək tarixin əksini tapdığı bu kitabı 

yüksək dəyərləndiririk... Sağ olun.‖   

   

Millət vəkili Asəf Hacıyev: “Mən Atatürkün dahiyanə sözləri ilə başlamaq istəyirəm: ―Nə 

mutlu Türkəm, deyənə!‖ Siyasətdə səmimiyyət o qədər də qəbul olunmur. Amma dərin fikirlərin 

gücü ondan ibarətdir ki, onlar dünyanı fərqli düşünməyə məcbur edirlər. Və bu sözlər doğrudan da 

dünyanı fərqli düşünməyə məcbur etdi, siyasətə səmimiyyət gətirdi. Bu sözlərdən 40 il sonra 

okeanın o tayında ABŞ-da Con Kennedi də buna bənzər sözlər dedi: ―Soruşma Amerika mənə nə 
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edib, soruş sən özün Amerika üçün nə etmisən?‖ Bu sözlərdə dərin səmimiyyət var idi, həmrəylik 

yaradırdı.  

 Atatürk də, Heydər Əliyev də orduya qalib gəldilər. Xalqın qəlbindən qorxunu qaldırıb 

imperiya ordularına qalib gəldilər. Və Heydər Əliyev də eynən dedi: ―Mən fəxr edirəm ki, 

Azərbaycanlıyam!‖  

 ...Mən bir neçə il İstanbulda yaşamışam, cocuğumuz da orda dünyaya gəlib. Sonra Bakıya 

köçmüşük. İndi mənim cocuğum yatmaq üçün gözlərini qapadanda deyir gözlərimin önünə 

İstanbul gəlir. Bax, cocuğun həmin sözləri kimi Türkiyə-Azərbaycan xalqları arasında olan 

məhəbbəti ifadə edir bu kitab da. Akif müəllim, çox gözəl kitabdır. Məhz o məhəbbəti, o birliyi 

ifadə etmisiniz. Çox sağ olun!‖ 

 

 Millət vəkili İskəndər Quliyev: “Çox sevinirəm ki, burda gözəl kitabların təqdimatı olur. 

Mən Akif müəllimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gün doğrudan da çox gözəl, məzmunlu 

bir kitabı bizim diqqətimizə təqdim edir. Bu həqiqətən Heydər Əliyev-Atatürk münasibətlərinə 

dair çox gözəl kitabdır. Doğrudan da biz taledən çox razı olmalıyıq ki, Türk dünyası iki nəhəng 

şəxsiyyət verib bizlərə. Atatürkün fəaliyyəti nəticəsində türkün müstəqil dövləti qurullub. Atatürk 

Böyük Millət Məclisində Türk dünyasına müraciət etdi, bütün xalqa, millət vəkillərinə müraciət 

etdi, dedi aralıqda olan küsünü  qoyun qırağa, birləşib vətənimizi xilas edək. Və onlar birləşib 

müstəqil Türk dövlətini qoruyub saxlaya bildilər. Bu Atatürkün xidməti idi.  

Heydər Əliyevin də tarixi yolu oxşardır. 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə 

məhz Azərbaycan torpaqlarında da müharibə gedirdi və Azərbaycan indiki müstəqil Azərbaycan 

deyildi. Əgər Heydər Əliyev olmasaydı daha böyük faciələr olacaqdı. Heydər Əliyev sanki 

Atatürkün fəaliyyətindən istifadə edərək, heç şübhəsiz, özünün də fitri istedadından çıxış edərək, 

millətə müraciət etdi, özünün səyi nəticəsində vətəndaş müharibəsinə son qoydu, Azərbaycanda 

müstəqilliyi qoruyub saxlaya bildi...  

Bütün bunlar ―Böyük ömrün anları‖ kitabında öz əksini tapır. Kitab Türk dünyasının iki 

görkəmli şəxsiyyətinin fəaliyyətinə həsr olunub. Onu da deyim ki, burada Ön sözdə Akif Əlinin 

yazdığı fikirlər – məncə, min kitaba dəyər!‖ 

 

“Ədalət” qəzetinin Baş redaktoru, yazıçı-publisist Aqil Abbas: “Heydər Əliyev 

haqqında çox qiymətli kitablar yazılıb, çox gözəl əsərlər yaradılıb. Mən heç birinin dəyərini 

aşağılamadan demək istərdim ki, amma Akif Əlinin kitabı bütün başqa kitablardan tamamilə 

fərqlənir. Mən də doğrudan da kitabı belə gözləmirdim. Çünki Heydər Əliyevin vəfatının 

ildönümü ərəfəsində bizim qəzetdə bu kitab  haqqında iki səhifə material da getmişdi. Amma 

kitabın özünü belə təsəvvür etmirdim. Bu kitab göz önündə bir kinofilm kimi izlənilir...  

İndicə burada deputat Əliməmməd Nuriyev mənə deyir ki, biz Atatürk və Heydər Əliyev 

haqqında çox əsərlər oxumuşuq, amma bu kitabda elə şeylər var ki, ilk dəfədir görürük. Yəni 

burda belə orijinal səhifələr var. Elə paralellər aparılır ki, oxucuda heyrət doğurur...  

Mən də belə bir qiymətli kitaba görə müəllifə təşəkkür edirəm. Kitabın təqdimat 

mərasimini belə yüksək səviyyədə keçirdiyinə görə Nizami müəllimə də təşəkkür edirəm. Və 

Atatürk Mərkəzinin bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Bura mənim üçün ən müqəddəs yer 

qədər qiymətlidir. Çünki bura – Atatürk Mərkəzidir!‖ 

      

 Millət vəkili İsmayıl Ömərov: “Nizami müəllim danışanda dedi ki, Akif Əlinin 

yaradıcılığının çox məziyyətləri var. Amma mən bir televiziya işçisi kimi, Akifi yaxından 

tanıdığım üçün onu da əlavə edim ki, bu kitabda o həm də vizual sənətin elçisi  kimi özünü 

göstərir. Mən də Akifi bu yeni yaradıcılıq uğuruna görə təbrik etmək istərdim.‖   

  

           Nəhayət kitabın müəllifi yazıçı-publisist Akif Əli çıxış etdi:     
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 - ...Bu kitabın ideyası məndə çoxdan vardı - hələ 1991-ci ildə mən ―Vətən səsi‖ qəzetinin 

Baş redaktoru işləyən dövrdən. O zaman Heydər Əliyev Naxçıvanda yaşayırdı. Biz qəzetimizin 

baş yazısına (manşetinə) tez-tez bu sözləri çıxarardıq: ―Vətənə Atatürk gərəkdir!‖ Məqalələrimiz 

isə belə bir ideyanı ifadə edərdi ki, bu günkü Azərbycanı – yəni ərazisində müharibə gedən, 

torpaqları düşmən tərəfindən zəbt olunmuş, işğala məruz qalmış, milyonlarla didərgini olan, 

iqtisadi-siyasi tənəzzülə uğrayan ölkəni xilas etmək üçün Azərbaycana da Atatürk qüdrətli bir 

insan gərəkdir. Belə bir şəxsiyyət isə Azərbaycanda yalnız və yalnız Heydər Əliyevdir... Bizim 

qəzetdəki həmin xəttimiz 1993-cü ilə qədər davam etdi, yəni o vaxta qədər ki, ədalət zəfər çaldı və 

həqiqəyən də Azərbaycanın Atatürkü olan Heydər Əliyev Naxçıvandan paytaxta gələrək 

Vətənimizi xilas etdi. O vaxtlar bizim, təbii ki,  Heydər Əliyevlə əlaqələrimiz var idi, istər birbaşa, 

istər telefon əlaqələri. Və o, qəzetdə gedən materiallara öz münasibətini bildirirdi. 

 Təfərrüata varmadan deyim ki, sonralar Heydər Əliyevlə söhbətlərdə onun  Türkiyəyə, 

Atatürkə münasibətini nəzərə almaqla, dövlətin xilası naminə atacağı addımlar, görəcəyi işlər 

kontekstində onun özünün də ideyalarını bu kitabda reallaşdırmağa çalışmışam. Və uzun illər 

ərzində bu ideyanı  öz daxilimdə tam formalaşdırmışam. Burada Mikayıl müəllim çox yaxşı dedi 

ki, mən materialları yüzlərlə əsərlərdən, kitablardan, fotolardan, şəkillərdən qram-qram  

toplamışam. Kitabda verilən o analogiyanı, o paralelliyi, iki böyük tarixi şəxsiyyətin, Türk 

dünyasının iki dahi oğlunun bənzərliyinin identifikasiyasını aparmaq üçün çox gərgin axtarışlar 

nəticədə bu kitabın yaranmasına gətirib çıxarıb.         

 Bir məqamı da qeyd edim: bir var hər hansı ideyanın mövcudluğu, bir də var bu ideyanın 

reallaşması üçün şəraitin yaradılması, köməyin olması. Məndə olan ideyanın reallşmasına, kitabın 

çap prosesinə göstərdiyi yardıma görə Əli Şamil oğlu Həsənova minnətdarlığımı bildirirəm.      

Bu gün burada çıxış edənlərin hamısına və hər birinə təşəkkür edirəm. Adətən televiziya 

ekranlarından gördüyümüz, Milli Məclisdə çıxışlarını eşitdiyimiz tarixi şəxslərin bu gün mənim 

kitabım haqqında xoş söz demələri böyük fəxrdir, bundan qürur duyuram. Hər biri yüksək intellekt 

sahibi, zövq sahibi olan bu adamlar kitab haqqında o qədər xoş sözlər dedilər ki, səmimi deyirəm, 

mənim üçün gözlənilməz oldu. Buna görə də mən çıxış edənlərin hər birinə dərin təşəkkürümü, 

minnətdarlığımı bildirirəm. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə dəyərli insanları var.  

Təbii ki, mən Nizami Cəfərovun xidmətlərini xüsusi qeyd etməliyəm. Bütün yaxşılıqlarına 

görə, xüsusən indiki təqdimat mərasimini belə yüksək səviyyədə hazırlayıb keçirdiyinə görə ona 

öz  təşəkkürümü bildirirəm. 

Burada müxtəlif dövlət və hökumət qurumlarının nümayəndələri iştirak edir, mətbuat 

nümayəndələri var, dostlar, tanışlar var, hətta çoxlu tanımadığım adamlar var, onların hər birinə 

çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb tədbirə qatılıbsınız.  

Son olaraq yenə də hörmətli millət vəkili Mikayıl Mirzənin dediklərinə qayıdıram ki, 

doğrudan da mənim üçün çox xoşdur ki, bu kitab haqqında danışanda müəllif fonda qalır, 

Atatürklə Heydər Əliyev önə çıxır. Çünki bu böyük şəxsiyyətlərin hüzurunda həqiqətən hamımız 

fonda qalmalı, hamımız bu öndərlərin arxasınca düzlənməliyik.  

Hesab edirəm ki, böyük Atatürk kimi Heydər Əliyev də Vətənə, Azərbaycana elə böyük 

xidmətlər edib ki, hər bir azərbaycanlı onun qarşısında mənən borcludur. Və bu kitabla mən də 

möhtərəm Heydər Əliyevin qarşısında öz mənəvi borcumun bir qismini yerinə yetirməyə 

çalışmışam. Ruhu şad olsun!   

Diqqətinizə görə minnətdaram! 

 

                                                                   *** 

Ancaq Akif Əlinin bu qəfil triumfu təkcə AYB-də deyil, AYB-dən kənar yerlərdə də 

opponentləri əməlli-başlı qıcıqlandırdı, rahatlıqlarını pozdu. Çünki istisnasız olaraq bütün 

oxuyanların anoloqu olmayan orijinal yaradıcılıq məhsulu kimi qəbul etdiyi, haqqında bütün 

kütləvi informasiya vasitələrinin məlumat verdiyi, məqalələr dərc etdiyi, internetlə yaydığı, o 

cümlədən, Heydər Əliyev Fondunun rəsmi saytına daxil edilən “Böyük ömrün anları” kitabı tək 
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bir ədəbiyyat, mədəniyyət hadisəsi deyildi, o həm də siyasi-ideoloji bir faktor kimi güclü və qeyri-

adi idi. Güc və qeyri-adilik isə  həmişə zəifləri və adiləri narahat edən amildir. İndiki halda  bu 

müştərək narahatların dinməz-söyləməz birliyi AYB sədrinə cəsarət vermişdi ki, o, dünyada 

anoloqu olmayan istedadlı bir kitabın böyük əks-sədası hələ səngiməmiş, dilini-dodağını gəmirə-

gəmirə anoloqu olmayan çox anti-humanist, anti-demokratik, anti-mədəni, saldafonsayağı bir 

aksiyaya əl atsın. Görünür AYB sədri AYB-nin sıravi  üzvü ilə bağlı xeyli müddət imiş içini deşən 

ağrıya daha tab gətirə bilmədi: AYB-yə daraşmış patavalıların miskin aksiyası ilə Türk dünyasının 

iki böyük oğlu Mustafa Kamal Atatürk və  Heydər Əliyevdən bəhs edən ―Böyük ömrün anları‖ 

kitabının prezentasiyasından bir neçə gün sonra (2005-ci il yanvarın 21-də) kuliminasiya nöqtəsinə 

çatan ədəbi çəkişmələrin düyünü açıldı...  

Bundan sonra mühitə sakitlik çökdü, ədəbiyyatdakı ―elitarların‖ ədalətsizliyi, haqsızlığı, 

imansızlığı daha bir toplum adamda ədəbiyyata marağı, meyli, həvəsi söndürüb ədəbi aləmdə hələ 

uzun müddət duracaq qeyri-müəyyən bir  mühit yaratdı.  

 

                                                      *** 

  
...Anar yanvarın ilk günlərində hücuma keçdi. Və bu hücumda müxalifət qəzetləri ona fəal 

dəstək verdilər. Qeyri-ədəbi-mədəni qüvvələrin himayə etdikləri müxalifət qəzetləri. İndiyədək ən 

ağır ittihamlara dözüb susan, susmasa da başqa-başqa adlar, imzalar, şərti işarələr altında 

ehtiyacını ödəyən, ümumi frazalarla ehtiyatlı mövqe bildirən AYB sədri birdən-birə cəsarətlənib  

bütün xoflandığı adamların üstünə şığıdı. Hətta: ―...Anar müəllim dünyanın bir təmiz, bütün pis 

işlərdən xəbərsiz ziyalısıdır‖ (―Ədalət‖, 21 dekabr 2004) - deyərək Anarı da Qarabağın ab-havası 

kimi öz saf ziyalı arşını ilə ölçən görkəmli yazıçı-publisist Aqil Abbasa da dünyanın bu ən kirli, 

bütün pis işlərdən xəbərdar ziyalısı qara yaxdı. Gənc ədəbi qüvvələri müdafiə etdiyi, onlara çap 

imkanı yaratdığı üçün ona ―düşmən‖ dedi, ―ədəbiyyatımıza ermənidən betər zərbə vuran adam‖ 

yarlıqı yapışdırdı.  

Adətən dövranın gərgin vaxtlarında, ekstremal şəraitlərdə hərə öz qeyrətini göstərir. Beləcə 

dost bildiyi ―525-ci qəzet‖ə lazım olan məqamlarda dəstək verən, ağına-bozuna baxmadan  

―...Mübarizənizi qəbul edirik, sizə qoşuluruq‖ (―Ədalət‖, 21 dekabr 2004) - deyən Aqil Abbasa 

AYB tərəfdən həmin qaralar yaxılanda cavab vermək, dayaq durmaq əvəzinə, Anarın yan-

yörəsində dolaşan, tez-tez yanına girib-çıxan və guya həm də Aqil Abbası ―platonik məhəbbətlə‖ 

sevən ―525-ci qəzetin‖ baş redaktoru daim sifətində gəzdirdiyi bic-bic gülümsər bir ədayla uzun 

illərin dostluğunu  danacaqdı. Aqil Abbası öz təzə patronunun şərindən qorumağa nəinki özü bir 

cəhd göstərəcək, hətta Akif Əlinin bu məqsədlə yazıb göndərdiyi kiçik bir məqaləni də öz 

qəzetində çap etməyə qorxub yaxasını kənara çəkəcək, qızıl-qırmızı “Aqil Abbasla Anar qoy öz 

problemlərini özləri  həll eləsin” – deyəcəkdi... Halbuki paytaxtın ədəbiyyat mühitinə, ziyalı 

aləminə, mətbuat sahəsinə qədəm qoyduğu ilk gündən Anara qoşulub ―xoruz banından əvvəl‖ 

Aqildən imtina etdiyi o məşum günədək onun bütün problemlərini Aqil Abbas həll eləmişdi, ədəbi 

mühitə düşməsi də, ayağına yer eləməsi də məhz Aqil Abbasın sayəsində mümkün olmuşdu.     

Hadisələrin gedişi göstərdi ki, Aqil Abbası təhqir eləyən Anar Rzayevin həmin gənc 

redaktoru ―əlahiddə xidmətlərinə‖ görə birbaşa AYB katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi də məlum 

imiş...  

Bu gənc isə dost dediyi Aqil Abbası müdafiə eməyi bir yana dursun, üstəlik Aqili müdafiə 

edən Akif Əlinin də AYB üzvlüyündən çıxarılmasına əl qaldıracaq, xəlvəti toplantıda əleyhinə 

çıxış edəcək, hökumətə donos əvəzi göndərilmək üçün hazırlanan yekun protokola şövqlə imza 

atacaqdı.   

Bəli, bunlar da dünyamızda olacaq işlərdəndir. Azərbaycan dünyasında...    

Amma Aqil Abbasdan xırdaca bir xeyirxahlıq görən bütün vicdanlı qələm sahibləri onu 

Anarın şərindən müdafiə edəcək, gənc Kənan Hacı kimi cəsarətlə mətbuatda sözünü deyəcəkdi: 

―Ədəbi gəncliyi himayə etməyə, onların yaradıcılığı ilə maraqlanmağa birbaşa borclu olan AYB 
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yetgililərinin düşüncəsi ―Elnur Astanbəyli və Kənan Hacı Aqil Abbasın sifarişi ilə AYB-nin 

əleyhinə işləyirlər‖ deyə biləcək qədər qeyri-etik və əxlaqi kateqoriyalardan kənar bir 

düşüncədir... və AYB-yə qarşı tutduğumuz mövqeyə görə bizi ən çox danlayan və qınayan da elə 

Aqil Abbasdır.‖ (―Ədalət‖, 15 dekabr 2004)       

    

                                                         *** 

...Latın əlifbası ilə kitab çapı ətrafında alovlanan qalmaqal ―Nazim Hikmət‖, ―AYO‖ və 

―AYB büdcəsi‖ konfliktlərinin üstünə yağ kimi yayılıb daha da şiddətləndirdi. Prezident İlham 

Əliyevin ―Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrinin həyata keçirilməsi haqqında‖ 12 

yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən kitabların Anardan xəbərsiz nəşr olunması hadisəsi 

əvvəlcə AYB rəhbərliyində kəskin etiraz doğurdu, sonra Anara qulluq göstərən ―525-ci qəzet‖də 

sərt təpki ilə üzləşdi. Qəzetin 11 dekabr 2004 tarixli sayında Seyfəddin Hüseynli imzası ilə dərc 

olunan ―Prezident sərəncamının icrası üzərində maxinasiya kölgəsi‖ adlı donosvari məqalədə 

Prezidentin İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadə barəsində 

əndazəsiz tənqid səsləndi: ―...Ədəbi nəşrlərin çapı ilə birbaşa bağlılığı olan Yazıçılar Birliyi 

nədənsə bu prosesdən kənarda saxlanıldı...  Şübhə var ki... bu adlar arxasında... F.Abdullazadənin 

birbaşa iradəsilə gerçəkləşən qaranlıq əməllər dayanır. Axı, ölkədə bir çoxlarının öz neqativ, 

korrupsiya xarakterli əməllərini məhz belə adların kölgəsində gerçəkləşdirdiyi heç kəs üçün sirr 

deyil... Yalanın quyruğu olmur, amma Fatma xanım Abdullazadənin başçılıq etdiyi ―çevik qrup‖ 

burada yalana quyruq da qoyub... Fatma xanım Abdullazadə başçılıq və nəzarət etdiyi... işin hansı 

səviyyədə görüldüyünün, bu prosesdə nə kimi qanun pozuntularına, maliyyə maxinasiyalarına yol 

verilib-verilmədiyinin ölkənin təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən 

araşdırılmasına ciddi ehtiyac duyulur.‖         

 Xatırladaq ki, Anarın nəfinə bu sayaq yazıların təşkili ―525-ci qəzet‖ üçün xarakterikdir; 

orada gah ―yaradıcı gənclər‖ yığışıb qurultay qabağı kollektiv bəyanat verir ki, Anar sədrliyə 

yeganə namizəddir, gah Anarı ―ziyalılıq etalonu‖ adlandıraraq deputatlığa yeganə namizəd kimi 

irəli sürürlər, gah Yaradıcı Birliklərin rəhbərləri ―sözü bir yerə qoyub‖ savadsızcasına ölkə 

Prezidentindən xahiş edirlər ki, xalqın deputat seçmədiyi Anar Rzayevi o öz fərmanı ilə deputat 

―təyin etsin‖ və s. Mətbuatda dövlətçiliyə, dövlət məmuruna qarşı hədsiz dərəcədə pis presedent 

yaradan o biabırçı məqaləyə Elmlər Akademiyasından dərhal iki cavab gəldi. Həmin cavablarda 

deyilirdi:           

 AMEA-nın müxbir üzvü Ağamusa Axundov: ―...Məqalə müəllifi bir desin görək, 

Yazıçılar Birliyində kimlər lüğətlərin, ensiklopediyaların, xalq ədəbiyyatı nümunələrinin, 

klassiklərin, dünya ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərlərinin tələb olunan səviyyədə çapa 

hazırlanması ilə məşğul ola bilər?.. Böyük dövlət işinə məqalə müəllifi S.Hüseynli kimi belə 

utilitar səviyyədən yanaşmaq olmaz. ‖         

 Akademik Bəkir Nəbiyev və f.e.d. Teymur Kərimli: ―...Təəssüf ki, təqdimat 

mərasimində yaşanan sevinc və qürur duyğularını, çox operativ şəkildə, həm də qərəzlə yazılıb 

―525-ci qəzet‖in 11 dekabr sayında çap edilmiş ―Prezident sərəncamının icrası üzərində 

maxinasiya kölgəsi‖ (müəllifi S.Hüseynli) adlı yazı, gənc nəslin maariflənməsi yolunda görülən bu 

işə kölgə salmaq cəhdi göstərdi... Öz açıq-aşkar uydurmalarını malalamaq istəyən ―müstəntiq‖-

müəllif ... yayğın ifadələrdən yararlanır ki, bu da sözügedən məqalədəki bir sıra mülahizələrin 

ciddi araşdırmaya əsaslanmadığını göstərir.‖      

 Təbii ki, qəzetin elə həmin nömrəsində redaksiya S.Hüseynlinin də akademiklərə yekəxana 

cavabına yer ayırmışdı.           

 Kitab qalmaqalıını Elnur Astanbəyli müstəqil jurnalist kimi araşdırdı. Və ―Kitab qalmaqalı 

böyüyür‖ məqaləsində yazdı (―Ədalət‖, 15 dekabr 2004): ―Bu yaxınlarda ―Gülüstan‖ sarayında 

latın qrafikası ilə nəşr edilmiş 45 kitabın təqdimat mərasimində insident yaşandığı barədə 

yazmışdıq. Belə ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) sədri Anar və katibi Fikrət Qoca 
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təqdimat mərasimini yarımçıq tərk etmişdilər... Sonradan Anar müəllim mətbuata verdiyi 

açıqlamada bunu həmin tədbirdə ona söz və çap olunmuş kitablardan hədiyyə verilməməsi ilə izah 

etməyə çalışmışdı... Anar ―Bakı-Xəbər‖ qəzetinə müsahibəsində deyib ki...: ―O kitabların necə 

çıxması şübhə altındadır... kitabların nəşri məlum olmayan səbəblərdən bizə deyil, Elmlər 

Akademiyasına verildi...‖          

 ...AYB katibi Fikrət Qoca isə ―Ədalət‖ə açıqlamasında deyir: ―Deməli, bizə  inanmırlar.‖ 

Kifayət qədər maraqlı və ikibaşlı açıqlamadır.‖        

 Anarın mövqeyini profan heyranlığıyla müdafiə etməkdə olan ―525-ci qəzet‖ isə Elnurdan 

sonra ―Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilən kitab çapında bəzi 

müəmmalı məqamları ―Yolayrıcı‖na toplaşan qonaqlarımızla araşdırmağa çalışdıq‖ – deyə 

müzakirə açdı (17 dekabr 2004). Müzakirədə ―Yeni nəsil‖, ―Çaşıoğlu‖ nəşriyyatlarının və AYB-

nin təmsilçiləri iştirak edirdi. Nə deyəcəkləri məlumdur...        

 Bir həftə sonra ―İki sahil‖, ―Ekspress‖ və b. qəzetlər (24 dekabr 2004) APA-nın belə bir 

məlumatını yaydılar:           

 “Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin 

həyata keçirilməsi haqqında” imzaladığı sərəncama uyğun olaraq Milli Elmlər Akademiyası 

xeyli iş görüb.” Bu sözləri APA-ya Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov 

deyib. ―İndiyədək klassiklərin hər birinin 25 min tirajla kitabları nəşr olunub.‖ Kitabların 

keyfiyyətsiz nəşri ilə bağlı səslənən fikirlərə əhəmiyyət vermədiyini deyən MEA prezidenti 

onların nəşrinin ikinci mərhələdə də davam etdiriləcəyini söyləyib.    

 Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Yazıçılar Birliyi (YB) nəşr olunan kitabların keyfiyyətsizliyi, 

sərəncamın icrasında qüsurlara yol verilməsi, işin qeyri-peşəkar təşkil olunması barədə açıqlama 

ilə çıxış etmişdi. YB nəşrlərin dayandırılmasını istəyirdi.‖        

 Digər qəzetlər də bu məsələyə öz münasibətlərini bildirdilər. Yanvarın 15-də isə ―Azadlıq‖ 

qəzeti qızışdırıcı bir anons verdi: ―Anar korrupsiyada ittiham edilir.     

 Onu daha nələrdə ittiham etmək olar? "Şərq" qəzetinin dünənki sayında Nazirlər 

Kabinetinin məsul işçisi Akif Əli yazıçı Anarı şəxsi mənafeyini güdməkdə itiham edib. O bildirib 

ki, bədii əsərlərin latın əlifbası ilə çap olunmasında Yazıçılar Birliyinin iştirak etmək niyyəti 

maddi maraqlardan irəli gəlir. Dolayısı ilə Anar korrupsiya cəhdində ittiham edilir. AYB sədri 

Anar isə öz növbəsində Akif Əlinin və bir sıra başqalarının bu tipli mənasız və əsassız 

hücumlarından təngə gəldiyini bildirir. Yazıçı Anar onu ittiham edənlərə daha hansı mesajlar 

göndərir?.."Azadlıq"ın növbəti sayında Anarla müsahibəni oxuyun.‖ 

Bəli, dərhal və ―qəzetin növbəti sayında‖ oxuyun! Çünki bu müsahibə çoxdan hazır idi və 

onun  nömrəyə qoyulması üçün bəhanə axtarılırdı.   

                                         *** 

 

Beləliklə, qaralar başladı və... ―Kim uduzdu, kim uddu?..‖ 

Müxalifət qəzetləri bayram edirdi. Gündəmdə Anarla Akif Əlinin artıq açıq press-debatları 

idi. ―Azadıq‖, ―Yeni Müsavat‖, ―Bakı-Xəbər‖ mövzunun səngiməsinə macal vermirdi... O deyirdi 

bu cavabını verirdi, bu cavabını verirdi, tez gedib ondan soruşurdular ki, bəs o belə dedi, sən nə 

deyirsən?.. Sonra gəlib bunu yazıb o birisinə sorğu göndərirdilər... və s.  

Daş qayaya rast gəlmişdi. Mətbuatda Anar müxtəlif vaxtlarda yaşlı, orta və gənc nəsil 

nümayəndələri tərəfindən çox tənqid olunmuşdu və özünün dediyi kimi, qayçı ilə kəsib arxivinə 

yığdığı tənqidi yazıların sayı artıq mini ötmüşdü. Ancaq yəqin ki, son vaxtlarda ona ünvanlanan 

qədər sərt  həqiqətlərə az-az ―qonaq‖ edilmişdi. 

Hər şey bir yana dursun: adamın hikkəsinə bax ki, bütün dövrlərdə ətrafındakılar səni 

tənqid edə, inkar edə, irad bildirə, qəbul etməyə, amma sən bozara-bozara heç nəyi vecinə 

almadan və heç kimə məhəl qoymadan həmin məkanda və həmin ətrafın ortasında təkəbbürlə öz 

qayğını sürəsən,  inadla özünə titul toplamaq, kürsü tutmaq, başa çıxmaq barədə düşünəsən... 
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Dünya kulturoloqlarının dediyi kimi, Mədəniyyət amilinin nəzəri əsasında ilk növbədə ―özünü 

yox, özgəsini düşünmək‖ ideyası dayanırsa, onda bizim qəhrəman tam istisna təşkil edən əsil bir 

fenomendir!  

Hər halda son debatlarda onu sadəlövh adamların gözündə əfsanəviləşdirən ―nüfuzu‖, 

―titulu‖, ―reqaliyaları‖, ―xidmətləri‖, ―dahiyanə pozaları‖ – bir sözlə, mifik obrazın 

komponentlərini təşkil edən qoruyucu qalxan artıq köməyə gəlmirdi. 1952-ci ildə valideynlərinin 

əlindən tutub  yaradıcılıq dünyasına gətirilən Anarın (hər halda ad günü ərəfəsində ―Kaspi‖də 

pərəstişkarı belə yazmışdı) mifik ―fövqəladəliyi‖ və təkəbbürlü ədası elə həmin ildə Tanrının 

istəyi ilə dünyaya göndərilən Akif Əlinin zəkasının işığında əriyib gedirdi. Mif ifşa olunurdu. 

Çünki Allah kibirlənənləri sevməz! Allah dərd göndərəndə dərmanın da göndərər...  

Hələ imperiya ilə mücadilə illərindən xalqın yaxşı tanımağa başladığı bu ―görkəmli 

ziyalının‖ qələminin korşaldığı, fəaliyyətinin ictimai əhəmiyyətsizlik həddinə endiyi və saatının 

yaxınlaşdığı artıq göz qabağında idi. Əlbəttə, bu acı taledir, amma haqsız  deyil. 

―Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, sirrini verməyir sirdaşa dünya!‖ 

Ey dünyanı dərk etmiş dahi Səməd Vurğun!    

 

*** 

 

Akif ƏLİ. Ì яним фикримжя 
...Éåòì èø èëäèр ñÿрâÿòëÿрè éàäëàрà ï àéëàí ì ûø çàâàëëû Àçÿрáàéæàí ûí  öì ì àí -öì ì àí  øèрÿñèí äÿí  

ýþç éàøû áî éäà áèр äàì ëàí û äà þçöí ÿ, þç ãàéüûëàрûí à рÿâà áèëì ÿê í ÿ áþéöê èø èì èø? Î  
"õÿрæëÿр" êè, ÿëèôáàì ûçûí  äÿéèøäèрèëì ÿñèí ÿ ýåäÿæÿê, Àçÿрáàéæàí äàн àï àрûëàí  ñÿрâÿòëÿрèí  

ì öãàáèëèí äÿ áèр òöê ãÿäÿр дейил. Åëÿ èñÿ áó "õÿрæ" ñþùáÿòè ãàëäûрì àã êèì иí  èñòÿéèí æÿäèр вя ня 
ниййятлядир?  

Î  êè ãàëäû æÿí óáëó ãàрäàøëàрûì ûçà, мяэяр áó âàõòàæàí  î í ëàр áèçèì  éàçäûãëàрûì ûçû äÿрùàë àëûá 
î õóéóр âÿ áÿùрÿëÿí èрäèëÿр êè? Éÿнè áóí ó áèр  äàùà õàòûрëàòì àüà åùòèéàæ âàрì û êè,  

Æÿí óáëà Øèì àëûí  àрàñûí û ÿëèôáàäàí  äàùà ãöââÿòëè î ëàí  àì èëëÿр êÿñèр? 
 

     …ßýÿр áèç  ñèéàñè, èãòèñàäè  âÿ ì ÿäÿí è  гатëàрäà  áåéí ÿëõàëã ì öí àñèáÿòëÿрÿ óéüóí ëàøì àã, 
ñèâèëèçàñèéàëû äöí éà èëÿ àéàãëàøì àã èñòÿéèрèêñÿ, éåýàí ÿ éî ë ÿëëè èë þí æÿ õöñóñè ñÿрÿí æàì ëà 

ÿëèì èçäÿí  àëûí ì ûø Лàòûí  ãрàôèêàñûí à ãàéûòì àãäûр. Àì ì à áÿçèëÿрèí èí  ýöì àí  åòäèéèí èí  ÿêñèí ÿ 
î ëарàã, õàëã Лàòûí  ãрàôèêàñûí ûí  рÿñì èëÿøÿæÿéè ýöí ÿ ÷î õäàí  ùàçûрäûр âÿ áó òÿäáèр ùå÷ áèр 

"ñåí ñàñèéà", ùå÷ áèр ÷àøãûí ëûã éàрàòì àéàæàã.  
Ãî é ùå÷ êÿñ õàëãûí  ãàáèëèééÿòèí è þç àрøûí û èëÿ þë÷ì ÿñèí ! 

     Í ÿùàéÿò, õàòûрëàòì àã èñòÿрäèê êè, áèр çàì àí ëàр "Ì ÿрêÿçèí " àäûí û ÷ÿêì ÿê, "Êèрî âàáàäëà" 
áàüëû ì öëàùèçÿ ñþéëÿì ÿê, "Øàóì éàí , Ì èêî éàí , Àâàêéàí ...ëàр" ì þâçóñóí à òî õóí ì àã, "26 

êî ì èññàр" áàрÿäÿ ýöì àí ëàр éöрöòì ÿê âÿ ñàèр âÿ èëàõûр áåëÿ ì ÿòëÿáëÿр äÿ êèì ëÿрäÿñÿ òèòрÿòì ÿ, 
ãàрàáàñì à, äÿùøÿò äî üóрóрäó. Ëàêèí  èí äè áöòöí  áó ñòåрåî òèï ëÿр äàüûäûëì ûø, þçö äÿ ùå÷ áèр 

ôÿëàêÿò òþрÿì ÿì èøäèр. Ùÿéàò þç àõàрû èëÿ äàâàì  åäèр, åäÿæÿê äÿ... 
     Õàëãûí  Лàòûí  ÿëèôáàñûí à ãàéûòì àã àрçóñóí ó äà ùÿéàò àõàрûí ûí  çÿрóрè èñòèãàì ÿòè êèì è ãÿáóë 

åäÿрÿê, áó èøè ëÿí ýèòì ÿäÿí , òÿõèрÿ ñàëì àäàí  ùÿëë åòì ÿê âàæèáäèр. 
     Êèрèë ÿëèôáàñû èëÿ éàçûëì ûø елми, ядяби-бядии ÿñÿрëÿрÿ ýÿëèí æÿ èñÿ, ì ÿëóì  ì ÿñÿëÿäèр êè, õàëã î í à 

ýÿрÿêëè î ëàí  ясил ñÿí ÿò ÿñÿрèí è ùÿì èøÿ горуйуб вя ãî рóéàæàã. Лазым олан ясярляри йеня дя þç 
äèëèí ÿ, йени ÿëèôáàñûí à êþ÷öрÿæÿê âÿ èñòèôàäÿ åäÿæÿêäèр.  

Ùÿãèãè èñòåäàä ñàùèáëÿрè áóí äàí  í àрàùàò î ëì àñûí  ýÿрÿê. Áî ç ÿäÿáèééàòäàí  èñÿ  
í ÿ ãÿäÿр òåç éàõà ãóрòàрñàã, бир î  ãÿäÿр õåéрèì èçÿ î ëàр. 

 (нойабр 1990) 

 

                                                                            *** 

 

...―Şərq‖in müxbiri çox adamdan, o cümlədən tanınan ziyalı kimi Akif Əlidən də 

―Azərbaycan ədəbiyyatına dair əsərlərin latın qrafikası ilə çap olunması barədə‖ mövqe 

bildirməsini xahiş etmişdi. Hərə bir fikir desə də, təkcə Akif Əlinin cavabı AYB sədrini 

hiddətləndirmişdi. Bu onun ən böyük səhvi idi.  
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Akif Əli cavabında əsərlərin nəşri üçün AYB ilə müqayisədə Elmlər Akademiyasının daha 

böyük intellektual potensiala, elmi-yaradıcılıq imkanlarına malik olduğunu bildirmişdi. AYB 

sədrinin otağında yenə də Heminqueyin qəlyanı Sibir ―parovoz‖unun tüstüsünü çıxardı. Yox, 

―dünya düzəlmir ki düzəlmir, baba!‖ Düşüncələr sədrin beynini gəmirir, qəlbini sıxır, ürəyini 

partladırdı, amma nələr baş verdiyini dərk etdikcə təkrar-təkrar alovlanır, yanıb-yaxılırdı. Adam 

bir Yaqo hikkəsi ilə sanki daxili monoloq söyləyərək bütün olayları yada salır, harada nə etdiyini 

özü-özünə xatırladırdı:  

― ...Bu məsələ illərlə heç kəsin yadına düşmürdü, ilk dəfə olaraq mən bu təşəbbüslə çıxış 

etdim. Dəfələrlə bu məsələni qaldırmışdım... Latın qrafikası ilə çap olunacaq bədii ədəbiyyatın 

siyahısını mən tərtib edib, Prezident Aparatına göstərmişdim. Onların da siyahıya bəzi xırda 

əlavələri olmuşdu... Bunun üstündən bir neçə ay keçdi, parlamentdə çıxış etdim, dedim ki, 10 ay 

keçib, amma hələ bir kitab belə çap olunmayıb. Görünür, bu söz kiminsə xoşuna gəlmədi, ondan 

sonra bir neçə kitab buraxdılar. Нə qədər buraxdılar, deyə bilmərəm. Bəziləri deyir ki, o göstərilən 

tiraj real deyil, azdır. Deyə bilmərəm… Amma mən ona sevinmirəm ki, Yazıçılar İttifaqı bu işdən 

uzaqlaşdırıldı. Bu işdən bizi uzaqlaşdırdılar və xüsusilə mətbuatda çirkin bir oyun getdi. Guya 

Yazıçılar İttifaqının burda maddi marağı varmış. Yazıçılar İttifaqının burda heç bir maddi marağı 

yoxdur. Hansı nəşriyyatda istəyirlər, çap eləsinlər. Amma kitabların siyahısına, hansı tirajla çap 

olunmasına, hansı ardıcıllıqla buraxılmasına Yazıçılar İttifaqı baxmalıdır… Elə kitab var az tirajla, 

eləsi var böyük tirajla çıxmalıdır, eləsi var birinci növbədə çap olunmalıdır. Bunu döndərdilər çox 

çirkin və iyrənc bir oyuna: Anar yəqin öz kitabını, ya da valideynlərinin kitabını buraxmaq 

istəyir… Valideynlərimin də, mənim də çap olunmağa haqqımız var. Mən demirəm, bizi birinci 

çap eləsinlər, beşinci növbədə, lap axırda buraxsınlar. Amma bu kitabların buraxılmasına 

Yazıçılar İttifaqının nəzarəti olmalıdır. Bu yazıçılar birliyidirsə, ədəbiyyata cavab verən idarədirsə, 

necə ola bilər ki, prosesdən təcrid edilsin?.. Mənə heç kəs heç nə demədi. Hətta kitabların 

təqdimatı olanda, orada hamı çıxış elədi, hamıya söz verildi, a kişilər, Yazıçılar İttifaqına söz 

vermədilər. Sonra da dedilər ki, gərək özünüz söz istəyəydiniz. Mən də dedim ki, biz söz 

istəməməliyik, biz söz verməliyik. Bu ədəbi tədbirdir, heç olmasa, mənəvi rəhbərliyi Yazıçılar 

Birliyi etməlidir. Нiyə mən söz istəməliyəm, axı, bu mənim haqqımdır. İllər boyu mən bunu 

demişəm, heç kəsin yadına da düşməyib… Birinci siyahını mən tərtib etmişdim, amma ikinci 

siyahını heç bizə göndərmədilər də. İndi heç bilmirəm hansı kitablar çıxacaq. Təklif gəlsə, o saat 

razı olardım... Mənim istədiyim odur ki, kitablar çıxsın…‖ 

 Yəqin ki, belə psixoloji durumda olan adamın ruhi vəziyyəti, sarsıntısının dərəcəsi və digər 

diaqnostik göstəriciləri həssas oxucuya dərhal aydın oldu. 

 

*** 

  

 Afiq Mirzəbəylinin redaktorluğu ilə çıxan və getdikcə populyarlığını artıran ―Reytinq‖ 

qəzetində yazıçı-publisist Akif Əli ilə geniş müsahibə dərc olundu. Burada son dövrdəki ədəbi 

çəkişmələrin əksər pozisiyalarına münasibət bildirilirdi. Müsahibə geniş oxucu auditoriyasının 

marağına səbəb oldu. Akif Əliyə aramsız telefon zəngləri,  müraciətlər olurdu. Tanıdığı və 

tanımadığı adamlar bu debatlarda Akif Əlinin mövqeyini müdafiə edərək öz minnətdarlıqlarını 

bildirir, hətta AYB sədrinin yaradıcılığının və şəxsiyyətinin ifşasına kömək məqsədilə öz 

yardımlarını təklif edir, əlavə məlumatlar verirdilər. Sanki uzun illər ictimai şüurun alt qatlarında 

toplanıb qalan ―nifrət‖ motivi fürsət düşən kimi üzə çıxmışdı. Və məlum olmuşdu ki, bu amal az 

qala kütləvi xarakter daşıyır.  

Anarın tutduğu vəzifələrə, mövqeyə, reqaliyalara, titullara, müqəddəs qələmə qətiyyən 

uyğun olmayan real obrazı haqqında həqiqətlər ucadan söylənməkdə idi. Uzun illər rus-sovet 

propaqandasının yapdığı saxta ―milli təəssübkeş‖ ziyalı obrazının (Anar mifinin qorunub 

inkubasiya şəraitində yetişməsində tərifi bol olan sovet propaqandası ilə yanaşı, təbii ki, tənqidi 

boğan sovet senzurasının da xidmətləri var idi) puç bir əfsanə olduğu, xalq yazıçısının heç vaxt 
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xalqın yanında olmadığı, yazdıqlarının orijinal təfəkkürün məhsulları deyil, yalnız Dədə 

Qorquddan, Üzeyir bəy Hacıbəylidən, Mirzə Cəlildən, ordan-burdan əxz edilmiş ədəbi 

kompozisiyalardan başqa bir şey olmadığı indi geniş ictimaiyyətə açıqlanırdı (təkrar da olsa, üzr 

istəyərək yenə xatırladaq ki, belə kompozisiyaları Azərbaycan radiosunun zəhmətkeş əməkdaşları 

hər həftə hazırlayıb efirə ―üfürürlər‖ və heç kim onları toplayıb ―mənim yaradıcılığım‖ deyə çap 

etdirmir, kitab buraxdırıb qürrələnmir).  

Debatlar zamanı ən maraqlı cəhətlərdən biri də o idi ki, Anarın özündən başqa Akif Əliyə 

etiraz bildirən olmadı.  

  Beləliklə, pozisiyalara aydınlıq gətirən həmin müsahibəni oxuculara təqdim edirik 

(―Reytinq‖, 28 yanvar 2005):   

“Filologiya elmləri namizədi, yazıçı-publisist Akif ƏLİ “Reytinq” 

qəzetinin müxbirinin suallarına cavab verir” 

 

Sual: - Keçən il AYB-nin XI qurultayı ərəfəsində AYB büdcəsini açıqlamağınız əsil 

şok effekti yaratdı... Bu addımın məqsədi nə idi?    

Cavab: - Mənim bütün addımlarımın bir məqsədi olur - həqiqəti bildirmək. Mən hesab 

edirəm ki, bütün bəlaların kökü haqdan-həqiqətdən uzaqlaşıb, yalana yaxınlaşmağa bağlıdır. 

Keçən il də AYB rəhbərliyinin öz sıravi üzvlərindən dövlətin maliyyə dəstəyini nə üçün gizlətməsi 

mənim üçün qəbul edilməz hal idi. Və müxbirlərin bu barədə sorğusunu cavablandırarkən həqiqəti 

olduğu kimi açıqlamışam. 

-Amma bu həqiqət AYB rəhbərlərinin xoşuna gəlmədi. 

-Bu artıq onların problemidir. Mən konkret sənədlərə əsaslanaraq konkret faktı 

söyləmişəm. Azərbaycan Yazışılar Birliyinin və onun ədəbi orqanlarının dövlət büdcəsindən 

maliyyələşməsi barədə informasiyada heç bir şok-açıqlama nüvəsi yoxdur. Bütün azad, 

demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da dövlət büdcəsi şəffafdır və 

büdcə haqqında sənəd məxfi deyil. Bundan başqa dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin xərclənməsi 

də hökumətin  nəzarətində olan prosesdir. Bu prosesə ictimai nəzarətin olması da tamamilə 

normaldır. Lakin dediyiniz kimi bu adi məlumat AYB rəhbərliyini bir qədər həyəcanlandırdı. 

Onlar gah bu məlumatı müxbirin özünün yazdığını, gah tamam yalan olduğunu, gah onu deyənin 

―naşılığını‖ qabartmaqla ədəbi ictimaiyyətə dezinformasiya yayır, AYB-nin ―problemsizlik‖ 

imitasiyasını saxlamağa  çalışırdılar. Ancaq sonradan hər halda büdcəni də etiraf etməli oldular, 

daha başqa məqamları da. Çünki mənim dediklərim tamamilə rəsmi sənədlərə əsaslanan dəqiq 

faktların konstatasiyası idi. Milli ədəbiyyatımızın inkişafına şərait yaratmaq, yüksək zövqlü 

müasir ədəbi nümunələrin meydana çıxmasına kömək etmək və yaradıcı əməyin stimullaşdırılması 

məqsədilə dövlətimiz 2004-cü ildə  Azərbaycan yazıçılarının istifadəsi üçün ümumilikdə 1 166 

600 000 (bir milyard yüz altmış altı milyon altı yüz min) manat (yəni valyutanın kursundan asılı 

olaraq,  təqribən 236 min ABŞ dolları) vəsait ayırmışdı. Ümumi məbləğ daxilində jurnalların və 

―Ədəbiyyat‖ qəzetinin hər birinə də ayrı-ayrılıqda vəsait müəyyən edilmişdir. Bəs AYB katibliyi 

nəyi təkzib edirdi? Axı, bu rəqəmlər nə dövlət sirridir, nə hərbi sirrdir, nə kəşfiyyat, nə də əks-

kəşfiyyat sirri. AYB büdcəsinin mətbuata çıxarılması hansı qəbahəti aşkarlamışdı ki, onlar bundan 

narahat olurdular? Bunun cavabı məncə sadə bir məntiqə söykənir. İnformasiyanın oyatdığı ajiotaj 

yalnız onunla bağlı idi ki, görünür AYB rəhbərliyi  indiyədək dövlətin yazıçılara qayğısını inkar 

edərək büdcə vəsaitini öz üzvlərindən, ümumən ədəbi ictimaiyyətdən gizlədirmiş. Neçə illərdir 

yazıçılar qurumunun saxlanmasının kiminsə şücaəti deyil, birbaşa dövlətin iradəsi və qayğısı ilə 

olduğu bilinəndə isə yazıçı həmkarlarımızın haqq-hesab tələb etməsi də, ―AYB-nin xilaskarı‖ 

imicinin puç bir əfsanə olduğunu söyləməsi də təbii idi. Və o da təbiidir ki, sifətlərdən zahiri 

―münəvvərlik pərdəsi‖ qalxdıqca haray səsləri ―ucalaşar‖…    

-Bəs bu yaxınlarda latın qrafikası ilə çap olunan kitabların ətrafında yaranan 

qalmaqal nədən doğdu? 
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-Anoloji situasiyadan. Burada da Azərbaycan ədəbiyyatına böyük xidmət amili yox, şəxsi 

maraqlar öndə dururdu... Bu barədə də fikrimi artıq mətbuatda bildirdiyimə görə geniş şərh 

vermirəm. Yalnız onu təkrar edim ki, zəngin Azərbaycan ədəbiyyatının küll halında yenidən çapı 

üçün gərəkli olan intellektual və elmi-nəzəri baza məhz Elmlər Akademiyasının müvafiq elmi-

tədqiqat institutlarında var və bu kitabların Akademiya tərəfindən çapa hazırlanması doğru 

qərardır. AYB yalnız yardımçı rolunda ola bilər. Çünki AYB daha çox müasir ədəbi proseslə 

məşğul olur (olmalıdır). Klassik ədəbi əsərlər isə artıq baş vermiş fakt kimi filoloqların, 

ədəbiyyatşünasların, tənqidçi alimlərin predmetidir. Onları nizamlamaq, sahmanlamaq, çapını 

təşkil etmək və s. humanitar profilli elmi-tədqiqat institutlarına aid olan iş həcmidir. Bəlli bir 

dəstənin bu mövzuda apardığı bütün piar-kompaniyaların təşkilinin isə böyük sənət yanğısı ilə heç 

bir əlaqəsi yox idi.      

- Amma bu hadisədən sonra AYB-nin sədri Anar sizə qarşı açıq ittihamlara qalxdı... 

  - Həqiqətən - açıq! Və gərək ki, son neçə ildə ilk dəfə - şəxsən özü!...  Mən bu mövzuda 

geniş danışmaq istəməzdim. Çünki artıq mətbuatda dediyim kimi, onun haqqında üçüncü bir yazı 

hazırlayıram. Artıq ―proses gedir‖. Odur ki, mən sözümü sonra deyəcəm... 

- Vaxtilə ənənəvi sovet ədəbiyyatı cərəyanlarına qarşı kəskin etirazlarla çıxış edən 

gənc yazarları, AYO-çular qrupunu, ədəbiyyatımızda radikal “Alatoran” səhifələrini 

dəstəkləyən azsaylı yazıçılardan biri də siz oldunuz. Sirr deyilsə, o gəncləri niyə müdafiə 

etməyə başladınız? Bir məqsədiniz var idi?  

- Demək həyatda təmənnasız adamların olduğuna inanmırsınız?... Mən bayaq dedim. Mən 

konkret kiminsə yox, həqiqətin tərəfindəyəm. Xalqımın inkişafını səmimi qəlbdən istəyirəm. 

Prinsip etibarilə konkret əmələ qiymət verirəm, hansı əməl obyektiv və perspektivlidir, xalqın, 

ölkənin, vətənin mənafeyinə uyğundur, hansı bizi ləngidir, inkişafdan saxlayır. O zaman da 

konkret ədəbiyyatçıların yox, Ədəbiyyatın təmsilçisi kimi söz demişəm. Demişəm ki, bütün 

sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyata da yeni nəsil gəlməlidir və bu gəliş cəmiyyətin inkişafı üçün 

həm zəruridir, həm də təbiidir... Bax, yenilik həvəsində olan gənc yazarları da məhz bu 

mülahizələrə görə müdafiə etmişəm. Adam fərqli düşünür deyə onu məhv etməkmi olar? Bu nə 

deməkdir? Bu köhnə bolşevik təfəkkürüdür. İnsanları nizamlı addımlarla marş getməyə məcbur 

etmək kommunaçılıq əlamətidir. Biz bunu artıq keçmişik axı... Bu istedadlı gənclər öz müstəqil 

Azərbaycanımızın sərvətləridir! Sərvəti qorumaq vacibdir.  

     - Yeri gəlmişkən, bəs “60-cılar” barədə nə düşünürsünüz?  

   -Düşünürəm ki, indi daha XXI əsrdir. Əgər biz keçmişləri fetişləşdirib ondan sonranı inkar 

etsək, bu o demək olar ki, bu xalq elə yerində sayır, keçmiş illərin  səviyyəsindən qabağa 

getməyib. Amma biz keçənə obyektiv qiymət verib müsbətindən bəhrələnməli, mənfisini kənara 

qoyub bu günlə yaşamalıyıq, sabahı düşünməliyik. Axı, Yer üzündə həyat daim dəyişirsə, 

cəmiyyət, insanlar inkişaf edirsə, nədən bu qlobal inkişafın müqabilində bizim xalq nostalgiyaya 

qapılıb keçmişlə qalmalı, oturub mürgü döyməlidir?! Bu xalqın içərisində son 20-30 ildə elə 

dərrakəli, ağıllı, savadlı, istedadlı, müasir düşüncəli insanlar yetişib ki, onları inkar etmək sadəcə 

qəbahət olardı.         

Hərçənd ilk vaxtlar yaşlılar da ədəbiyyata gələndə əvvəlki illəri yamanlaya-yamanlaya, 

yeniləşməni istəyərək gəliblər. Amma öz mövqelərini möhkəmlədəndən sonra hər hansı 

yeniləşmənin əleyhinə çıxıb, heç bir dəyişiklik istəməməyi özlərinin uzunömürlüyünə qarant 

biliblər. Bu eqoizmdir.  

Elə ziyalılar var ki, gözümüzü açandan ―canlı klassikdirlər‖. Hamı onları tanıyır, hörmət 

edir. Amma onlar heç vaxt Azərbaycana xidmət etməyiblər. Yalnız öz karyeralarına xidmət 

ediblər. Azərbaycana lazım olduqları vaxt, xalqın və ölkənin ən ağır, ən gərgin, yaralı 

məqamlarında onun yanında olmayıblar. Qaçıblar, gediblər, gizləniblər… Haralardasa guya 

―yaradıcılıqla‖ məşğul imişlər (Vətənin dar günündə ha!). Yalnız ara sakitləşəndə qayıdıb gəliblər 

və çıxıb abad, azad, sakit, dinc, əmin-aman meydanda gərdiş eləməyə başlayıblar. Hələ bununla 

belə vətənə azadlığı, müstəqilliyi, demokratiyanı həyatı bahasına gətirən gənc nəslə istehza da 
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edirlər... Belə manipulyativ xislət ziyalıya, mənəviyyatdan bəhs edən, mənəvi normalarla işləyən 

sənət adamına xas sifət deyil.  

-Bu günlərdə AYB sədri Anar “Yeni Müsavat” qəzetində sizə qarşı bir sıra 

ittihamlarla çıxış etdi. Bu ittihamlarla bağlı nə deyə bilərsiniz?     

- AYB sədri neçə illərdi Heminquey, Folkner sayağı pozalarda özünü xalqa millət 

təəssübkeşi, əzabkeş bir düha, dünyanın pis əməllərindən bixəbər pak bir imam övladı cildində 

təqdim edirdi. Amma deyir, sən danış görək kimsən... ―YM‖ qəzeti son yarım ildə iki dəfə AYB 

sədrini xeyli danışdırdı və bütün ağıllı adamlar onun mahiyyətini açıq-aydın gördülər. Hətta neçə 

illərdi adamın ictimai əhəmiyyətsizliyinə inandıra bilmədiyim sevimli dostumu, qohumumu da 

adam özü qəzetdəki çıxışı ilə buna inandırdı.       

-İstərdik fikirlərinizi oxucularımız üçün bir qədər də açıqlayısınız.          

- Populyar dillə desək, Buddizmin binasını qoyan şahzadə Qautama öz şagirdlərinə öyrədirdi 

ki, əgər ən ali yaşam mərtəbəsinə ucalmaq və xoşbəxtliyə qovuşmaq istəyirsinizsə, bu həyatda 

doğru düşünün, doğru danışın, doğru əməl sahibi olun... Zərdüştilikdə də əsas tələblərdən biri odur 

ki, yaxşı yaşamaq istəyirsənsə, yaxşı şeylər fikirləş, yaxşı sözlər danış, yaxşı işlər gör... Müqəddəs 

Quranda da var ki, Allah kibirlənənləri, təkəbbür göstərənləri sevməz. Və Quranın mahiyyətinə 

əsaslanaraq nəticə çıxarırıq ki, pis sözlər pis adamlara, yaxşı sözlər yaxşı adamlara məxsusdur. 

Müasirlər isə deyirdi: ―Dil – təfəkkürün aynasıdır‖.  Yəni baxın: bütün bəşər tarixi göstərir ki, 

insanın daxili necədirsə danışığı da elədir. Dilində nə varsa – təfəkküründən, yaşam tərzindən, 

daxili konstitusion quruluşundan irəli gəlir. Hər adam öz daxili aləmində malik olduğu mənəvi 

dəyərləri, əxlaqı, tərbiyəni söz və əməl vasitəsilə büruzə verir... Bu nəzəri düstura əsaslanaraq 

gəlin xalq yazıçısının, AYB sədrinin, yəni sözün ən məsuliyyətli işlədicisi olmalı bir kəsin 

opponentlərinə qarşı işlətdiyi faktsız, əsassız, arqumentsiz fəza sözlərinə baxaq: ―iddia, iftira‖, 

―çirkin yalan‖, ―kürül-kürül böhtanlar‖, ―paxıllıq edən‖, ―çirkaba batırmaq istəyən‖, ―bunun 

kimilər‖, ―böhtan‖, ―iyrənc yollar‖, ―ağzına gələn‖, ―hər küçə xuliqanı‖, ―ədəbi xuliqanlar‖...  Bir 

sözlə, adamın intellektinin məhsulu olan leksikonu onun daxili aləmində formalaşmış mənəvi 

dəyərlərdən, əxlaq və tərbiyənin keyfiyyətindən xəbər verir.  

-Bəs AYB rəhbərliyiinin sizə qarşı kəskin münasibətinin motivləri nədir axı? 

-Həm deyir, mən ona əhəmiyyət vermirəm, həm də bir belə haray salır... Adam tam 

məntiqsiz təfəkkür sahibidir. Mən bildiyim əsas bir neçə səbəb var: 1- Gənc yazarları, xüsusən 

AYO-çuların mövqeyini müdafiə etməyim; 2- Türkiyənin, türkçülüyün və Atatürkün düşməni olan 

Nazim Hikmətin 100 illik yubileyinin keçirilməsinə və yazıçılardan xəbərsiz "yazıçılar adından" 

onun əfvi barədə Türkiyənin dövlət rəhbərlərinə "kollektiv" xahişnamə ünvanlamış AYB sədrinin 

mövqeyinə etiraz etməyim; 3-AYB-nin büdcəsini açıqlamağım....      

-Bəlkə aranızda hansısa şəxsi münaqişə olub?  

-Müxtəlif ictimai, siyasi, mədəni müstəvilərdə dayanan adamlar arasında nə münaqişə ola 

bilər ki? Şəxsən mən 15 ildir AYB tərəflərə də getmirəm, AYB sədrini də görmürəm. Haçansa 

ondan nə ev istəmişəm, nə maşın, nə bağ, nə kitablarımın çapını... Nə şəxsi motiv ola bilər burda? 

Mənim dediklərim özümə görə, öz qohum-əqrabama görə, subyektiv mülahizələrə görə deyil. 

Obyektiv olmaq, doğru yaşamaq, doğru yolla getmək - mənim  həyat tərzimdir...    

-Bizim üçün də çox maraqlıdır ki,  siz filologiya sahəsində dissertasiya yazmısınız, neçə 

kitabın müəllifisiniz, çoxlu publisistik yazılarınız, məqalələriniz, tərcümələriniz, 

ssenariləriniz var. Xüsusən Türk dünyasının böyük öndərləri Atatürkün və Heydər Əliyevin 

həyatından bəhs edən “Böyük ömrün anları” kitabınız respublikamızın mədəni həyatında 

yaddaqalan hadisəyə çevrildi. Bir sözlə, son dövrlərin ədəbi, mədəni proseslərində sizin 

reytinqiniz kifayət qədər yüksəkdir. Amma AYB sədri sizin yazıçılığınıza da şübhə edir, 

AYB-də üzvlüyünüzə də və s.      

- Əski təfəkkürlə yaşayan adam təbiidir ki, həqiqəti söyləyən adamın dediklərini aşağılamaq, 

köhnəliyə sərfəli olmayan yenilikçi ideyalarını ört basdır etmək məqsədilə guya onun yazıçılığının 

da əhəmiyyətini azaltmağa çalışacaq.  Amma mənim üçün yazı yazmaq daha geniş anlamdadır. 
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Mən öz fəlsəfi, kulturoloji, ideoloji, filoloji, pedaqoji, ədəbi-bədii, elmi-nəzəri fikir-düşüncələrimi 

ifadə etmək, ideya və ideallarımı cəmiyyətə çatdırmaq üçün qələmdən bir kommunikasiya vasitəsi 

kimi istifadə edirəm. İndi isə  ümumiyyətlə qələmə ancaq qol çəkəndə əl atıram, yazılarımı isə 

birbaşa noutbuka yazıram. Odur ki, AYB üzvü olub-olmamaq mənim fəaliyyətimin mahiyyəti 

üçün əhəmiyyət kəsb etmir.   

O mənim yazdıqlarımı, xüsusən bədii publisistikamı ona görə ―tanımaq istəmir‖ ki, mənim 

yaradıcılığımın məhsulu, yazılarımdakı ideya və ideallar cəmiyyətdə yayılanda, imperiyaya qarşı 

çarpışmalarda, müstəqil dövlət quruculuğu illərində, ədalətin zəfər çalması naminə mübarizələrdə 

haqqı xalqa bildirəndə o özü  ortada yox idi. Mənim yazdıqlarım xalqın çağdaş həyatına lazım 

olan konkret həyat hadisələrinə, ətrafımızda baş verən real olaylara münasibət üstündə qurulub.  

O ki qaldı AYB sədrinin dediyi üzvlük məsələsinə, o çaşdırır, mən bəziləri kimi tanışlıqla-

filanla Anarın Yazıçılar Birliyinin (sitat Elnur AS-dandır) biletini almamışam. Hələ uzaq 1988-də 

keçmiş SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvlüyünə daxil olmuşam,  biletimi də (filologiya üzrə alimlik 

diplomu kimi) Moskvadan təsdiq edib göndəriblər. O vaxt Azərbaycanda 200 yazıçı var idi, 1000 

nəfər deyildi ki, sədrin qabağına qollamaq üçün dəstə-dəstə aparsınlar və o da kimin biletinə qol 

çəkdiyini bilməsin... AYB sədri yalnız son illər ölkə idarələri milliləşəndə mənim biletimi 

dəyişdirərək mexaniki bir funksiyanı yerinə yetirib...          

  -Anar onu da deyir ki, Aqil Abbasla Akif Əli birləşərək ona qarşı mübarizə aparırlar.  

-Aqil Abbas isə deyir ki, biz hələ onun haqqında heç nə yazmamışıq,  bunu qaşınma tutur. 

Əgər biz o adam haqqında yazı yazmağa başlasaq, onda gərək yenə  bu ölkədən çıxa...  

-Akif müəllim, biz bu sitata görə üzr istəyirik, ancaq Anarın işlətdiyi qeyri-etik 

“ədəbi xuliqanlar” ifadəsini oxuyanda nə düşündüyünüzü bilmək maraqlı olardı.  

-Mən dərhal ötən əsrdə İngiltərədə yaşamış Huliqan familiyalı bir ailənin pəncərə qıran, 

söyüş söyən, şuluq salan sarışın ingilis uşağını gözümün qabağına gətirdim. Fikirləşdim ki, ən adi 

bir uşaq olan yazıq Huliqan indi bir simvola çevrilib... Bilirsiz, İngiltərədən fərqli olaraq  

Azərbaycan balaca bir ölkədir və burda hamı hamını yaxşı tanıyır, bilir kim kimdir, təlim-tərbiyəsi 

nədir, ailəsi necədir, valideynləri kim olub və s. Odur ki, xalqa hansı ailədən necə adamların, hansı 

tərbiyə daşıyıcılarının çıxa biləcəyi məlumdur...      

-Deyirlər, Anar həm də onu tənqid edənlərin çörəyinə bais olmaqla, onları işdən 

çıxartdırmaqla məşhurdur... Qorxmursuz?  

- Mən 1994-dən NK-da çalışıram. Məni o işə qoyan və saxlayan Kişi nə etdiyini yaxşı 

bilirdi. Kimsə narahat olmasın. Hər halda öz qısqanclığı ucbatından dahi öndərin belə ruhuna 

etinasızlıq edənlər bağışlanmayacaqdır... İndi 37-ci il deyil,  Moskva, Kreml, NKVD xofu yoxdur. 

Ə.Vəzirov-A.Mütəllibov dövrü də deyil ki, donosla adamların taleyi həll edilə. AYB sədri bu 

ölkədə olmayanda, 1990-cı illərin əvvəllərində biz min bir zülmlə, əziyyətlə öz müstəqil 

dövlətimizi qazanmışıq. Onu idarə edənlər öz işlərini hər yetənin sözü ilə qursaydılar, bu iqtidar 

on ildir ayaqda qala bilməzdi. Azərbaycan artıq heç kəsdən asılı olmayan azad, müstəqil, 

demokratik sivil bir dövlətdir. Bu dövlətdə hüquququn aliliyi prinsipi gözlənilir. Dövlət 

məmurlarının fəaliyyəti Dövlət Qulluğu Haqqında Qanunla tənzimlənir. Mənim fəaliyyətim isə 

heç vaxt həmin qanunun çərçivəsindən kənara çıxmayıb. O Qanunda kiməsə öz fikrini sərbəst 

ifadə etməyə, yaradıcılıqla məşğul olmağa qadağa qoyulmayıb. O cümlədən AYB sədrinin 

toxunulmazlığı və ya tənqiddən kənar zonaya aid edilməsi barədə paraqrafa heç bir rəsmi sənəddə 

rast gəlməmişəm. Bir sözlə, qanunlardan xəbəri olan adam bilir ki, mənim kimdənsə qorxmağım 

üçün mənim ölkəmdə heç bir hüquqi baza yoxdur... Sağ olun. 

-Anarla bağlı belə bir sual...  

-Məncə kifayətdir. Mən axı söz vermişəm, onun haqqında heç nə deməyəcəm. Bütün 

parametrlər üzrə mənim səviyyəmin adamı olmayan, müasir ziyalılığı təmsil etmək üçün heç bir 

obyektiv haqqı çatmayan bu yazar barəsində sözümü sonra deyəcəm.  

               

                                                              *** 
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Bu bir təsadüf idimi, yoxsa hadisələrin inkişafının məntiqi yekunu idimi ki, hər iki tərəf 

kulminasiya nöqtəsinə eyni vaxtda çatdı: Akif Əli həftəlik ―Reytinq‖də prinsipiallıqla “AYB üzvü 

olub-olmamaq mənim fəaliyyətimin mahiyyəti üçün əhəmiyyət kəsb etmir” dediyi vaxtda 

digər həftəlik ―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibliyində ―Birliyin üzvü 

Akif Məhərrəmovun (Akif Əlinin) məsələsinin müzakirə olunduğu” və onun AYB 

üzvlüyündən xaric edildiyi barədə xəbər çapa getdi...       

 Və Akif Əli AYB üzvlüyündən xaric edildiyi vaxt ona ―Qızıl qələm‖ mükafatı təqdim  

olundu.             

 Həqiqətən bu sirli-sehirli dünya ―bir yandan boşalır, bir yandan dolur...‖   

                                                                *** 

...Sonra  bu yazının lap əvvəlində təsvir olunan proseslər başladı. AYB sədri şəxsən özü 

Akif Əli ilə mübarizədə intellekt yarışını uduzduğundan arsenalında olan 50-ci illər praktikasına əl 

ataraq rəqibindən donos vermək miskinliyinədək yuvarlandı. O, Akif Əlinin AYB üzvlüyündən 

xaric edilməsi barədə protokolun surətini çoxaldıb müşaiyətçi ―şanlı məktubla‖ bir yerdə donos 

timsalı hökumət rəhbərlərinə göndərdi. Hətta xislətinə, ruhuna və təfəkkürünə xas provinsializmlə 

AYB-nin ―sənədlər toplusunu‖ hökumətdəki kənd təsərrüfatı və aqrar islahatlar sektoruna nəzarət 

edən vəzifəli şəxsə də göndərmişdi. 

Doğrudan da, ―əcəb gülməlisən!‖     

Bumeranq effekti bu dəfə çanağı adamın öz başında çatladaraq apardığı düşük  aksiyanı 

rəsmi dairələrdə onun öz səviyyəsizliyinin, savadsızlığının və əhəmiyyətsizliyinin nümayişinə 

çevirdi.   

 ...―Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbərinin öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək 

ələ keçirdiyi Yazıçılar Birliyinə aid olan büdcə və maliyyə rəqəmlərini şişirdilmiş şəkildə 

mətbuata ötürməsi‖ barədə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədrinin və katibliyinin  iddiaları ilə 

əlaqədar yanvarın son günündə Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli təbii ki, 

müvafiq instansiyalara arayış verərək məsələnin mahiyyətini bütün təfərrüatı ilə və əslində olduğu 

kimi çatdırdı.  

O, ―Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il Dövlət büdcəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Qanununun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 

2003-cü il tarixli Fərmanı ilə dövlət büdcəsinin əsas xərclərinin bölgüsünün aparıldığını və 

bölgüyə görə Azərbaycan yazıçıları üçün də müəyyən büdcə vəsaitinin nəzərdə tutulduğunu 

xatırladaraq, ötən 2004-cü ildə yazıçıların istifadəsinə də ümumilikdə nə qədər vəsaitin ayrıldığını, 

həmin məbləğin büdcə sənədindəki ―Xərclərin istiqaməti‖ bölməsində müvafiq strukturlar üzrə 

ayrılmaqla qeyd olunduğunu, Yazıçılar Birliyinin Mərkəzi aparatının, yerli şöbələrin (filialların) 

və ədəbi qəzet-jurnalların saxlanmasına nə qədər vəsait ayrıldığını rəsmi sənədlər əsasında şərh 

etdi.  

Ötən il Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin növbəti XI qurultayı ərəfəsində müxbir sorğusuna 

əsasən AYB-nin və onun ədəbi orqanlarının dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi barədə təqdim 

etdiyi həmin informasiyanın mətbuatda dərcinin nədənsə AYB katibliyinin ciddi etirazına səbəb 

olduğunu bildirdi. Halbuki AYB-nin büdcəsi haqda deyilənlər tamamilə rəsmi sənədlərə əsaslanan 

dəqiq faktların konstatasiyası idi və həmin informasiyanın mətbuata təqdim edilməsi heç də yeni 

məlumat deyildi. Belə ki, dövlət büdcəsinin şəffaflığını təmin etmək və büdcə haqqında sənədin 

ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə, ―Büdcə sistemi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 16.3 maddəsində deyildiyi kimi, ―Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi təsdiq 

edildikdən və qanunvericilikdə nəzərdə tutlmuş qaydada imzalandıqdan sonra mətbuatda dərc 

olunur.‖ 2004 –cü ilin dövlət büdcəsi də (təbii ki, AYB-nin vəsaitləri də göstərilməklə) bütövlükdə 

28 dekabr 2003-cü il tarixli ―Azərbaycan‖ qəzetində, həmçinin Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin nəşri olan Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunun 31 dekabr 2003-
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cü il tarixli 12-ci №-də çap olunmuşdur. Akif Əli isə həmin informasiyanı bu dərcdən 4 ay sonra 

müxbirə təqdim etmişdir. Lakin Milli Məclisdə səsə qoyularaq qəbul olunan və 2 iyul 2002-ci il 

tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev tərəfindən imzalanaraq qüvvəyə minən 

―Büdcə sistemi haqqında‖ Qanundan, habelə 2004-cü ilin dövlət büdcəsinin Milli Məclisin orqanı 

olan ―Azərbaycan‖ qəzetində dərcindən Milli Məclisin deputatı olan AYB sədrinin xəbərsizliyi 

təəccüblüdür. Əks təqdirdə AYB katibliyi bu məlumatı bütöv bir il ərzində ardıcıl olaraq, 

mütəmadi çəkildə ―təkzib etməklə‖  məşğul olmazdı.  

AYB katibliyinin nəyi və niyə təkzib etdiyi anlaşılmazdır. Çünki deyilən rəqəmlər dövlət 

sirri deyil, hətta respublikanın bütün nazirlik, komitə və baş idarələrinin büdcəsi mətbuatda çap 

olunaraq ictimaiyyətə çatdırıldığı halda, ictimai təşkilat olan Yazıçılar Birliyinin büdcəsinin nə 

üçün ictimaiyyətdən gizlin saxlanılması maraq doğurur.  Görünür bu açıq informasiyanın yaratdığı 

narahatlıq onunla bağlıdır ki, AYB rəhbərliyi indiyədək dövlətin yazıçılara qayğısını inkar edib 

büdcə vəsaitini öz sıravi üzvlərindən, ümumən ədəbi ictimaiyyətdən gizlin saxlamağa çalışmışdır.  

Neçə illərdir yazıçılar təşkilatının qorunub saxlanmasının AYB rəhbərliyinin xidməti yox, birbaşa 

dövlətin iradəsi və Heydər Əliyevin qayğısı ilə olduğu açıqlandıqda isə bu onlarda bərk narahatlıq 

doğurmuşdur...  

Bütün bunları nəzərə çatdıran Akif Əli AYB rəhbərliyinin subyektiv mülahizələrdən irəli 

gələn  haqsız iddialarını qərəzli və qisas məqsədi daşıdığı qənaətində olduğunu dedi. O, dövlət 

məmuruna qarşı belə kobud iddianın cavabsız buraxılmasını yolverilməz presedent saydığını 

bildirdi. Göstərilən faktlar əsasında həqiqətin aşkara çıxarılmasını, dövlət qulluqçusunun 

fəaliyyətinə kölgə salmağa cəhd edən AYB rəhbərliyinin qeyri-etik hərəkətlərinə hüquqi qiymət 

verilməsini müstəqil dövlətçilik prinsiplərimizin qorunması və söz, mətbuat azadlığının, insan 

haqlarının müdafiəsi baxımından zəruri hesab etdiyini vurğuladı.  

 

Bununla da hökumət daxilində məsələnin araşdırılması bitdi və Anarın ―donosu‖ arxivə 

gömüldü. Çünki hökumətin hətta müdafiə xərclərinə belə nə qədər büdcə vəsaitinin ayrıldığını  

açıq deməsi fonunda (yeri gələndə hökumət rəhbərləri nəinki cari ilin, gələcək illərin də hərbi 

xərclərinin artım dinamikası barədə danışır) AYB-nin apardığı büdcə davası o qədər mənasız, 

məntiqsiz, əhəmiyyətsiz və səfeh görünürdü ki, ona ciddi yanaşmağın özü qeyri-ciddilik olardı.   

 

*** 

 

Akif Əli haqqında ağ yalan və qara böhtanlarının puça çıxdığını görən Anar Rzayev 

nəhayət, bütün komandasını işə salaraq qırmızı dezinformasiyalar yaymağa başladı. Həyata və 

hadisələrə bəsit baxışları ilə fərqlənən zavallı Fikrət Qoca efirə çıxıb onun guya AYB sədri 

olmaq istəməsi barədə provokasion çıxış yapdı. Daxilində əhəmiyyət veriləcək bir mənəvi yük 

daşımayan və ədəbi mühitdə yalnız Anarın ―qoçusu‖ kimi tanınan mətbuat xidmətinin rəhbəri 

Ə.Ə. şantaj və böhtan dolu cəfəngiyyatlar ifraz etdi. Azərbaycan dilinin qədr-qiymətini bilməsə 

də xarici ölkə otellərinin qiymətini əzbər bilən AYB katibi Ç.Abdullayev məsələnin ―hüquq 

müstəvisində‖ çözüləcəyi hədəsi ilə qəzet səhifələrində var-gəl etdi... və s. 

 

*** 

 

...Hələ 1989-cu ildə Vəzirov-Mütəllibov iqtidarının ―regional strategiyası‖ ucbatından Bakı 

Ali Partiya Məktəbini bitirib işsiz qalan və bu zaman ailəsini yalnız qonorarla dolandıran (sağ 

olsunlar Azərbaycan Radiosunun və ―Mozalan‖ satirik kinojurnalının Baş redaktorları Mailə 

Muradxanlı, Ziyafət Abbasov!) ―əliyevçi‖ Akif Əli mənən çox sıxıntılar keçirdiyi ağır günlərin 

birində MK-da ―şunu daşıyan‖ bir məmur-şairdən (və ya şairanə məmurdan) eşitdiyi təhqiramiz  

söz hələ də qulaqlarında səslənirdi. Guya onun işsiz qalmasından narahat olan bu məmur-şair (və 

ya şairanə məmur) ―məhrəmcəsinə‖ (kim bilir, bəlkə də MK-dan aldığı ―kəşfiyyat‖ tapşırığına 
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görə) Akif Əliyə demişdi: ―Əziz, sən özün pasportunda doğum yerini Şuşa yazdırmısan ki, 

Vəzirovdan iş alasan, elləmi?‖ Özünü ziyalı sayan söz adamının (indi o adam işsiz-gücsüz 

ortalıqda qaldığı üçün adını çəkib xətrinə dəymək istəmirik) bu dərəcədə alçaq söz danışa 

biləcəyini təsəvvür etmək belə çətin idi. Ağzından belə ―o...casına‖ (üzr istəyirik) söz çıxardığına 

görə o vaxtadək hörmətini saxladığı həmin məmur-şairə (və ya şairanə məmura) anındaca Akif 

Əlidə necə şiddətli nifrət yarandısa, hələ də onun əyri ağzını görəndə ürəyi bulanır... Dediyi bu 

əxlaqsız fikir təkcə özünə görə yox, həmin günlərdə düşmən əhatəsində qalıb da ağır günlər 

keçirən gözəl, füsunkar, doğma Şuşanın xətrinə dəydiyi üçün daha çox hiddət doğurdu Akif Əlidə.     

 Aradan on beş il keçəndən sonra, 2005-də axırıncı kitabı ilə bağlı AYB MX əməkdaşının  

―o...casına‖ dediyi bir alçaq dezinformasiyanı da Akif Əli həmin məmur-şairin Şuşa ilə bağlı 

dediyi əxlaqsız yalanın bir tayı hesab etdi. Bildi ki, Ə.Ə.-yə bu böhtan, şantaj yolunu AYB 

mühiti öyrədib. ABŞ Prezidenti Duayt Eyzenhauer demişkən, o yerdə ki ədalət prinsipi yoxdur, 

bilin ki orda əxlaqsızlıq prinsipi var. 

 

Beləliklə, ―mif adamın‖ ədalətdən uzaq miskin xislətini görən və bilən həssas adamlar 

onun H.Cavidin ―İblis‖ əsərini ekranlaşdırmaq istəməsini eşidəndə hətta “İblis”i Anardan 

qoruyun!” – deyə haray da çəkdi.  

                                                                   *** 

 

Təbii ki, hikkəsi təmin edilməyənin ürəyi soyumaz.  

Anarın  növbəti aksiyası da özünü çox gözlətmədi. Yanvarda hökumət rəhbərlərinə 

göndərdiyi donosa məhəl qoyulmadığını görən AYB sədrinin nəfəsindən qopan növbəti ―gül 

qoxulu‖ fevral soyuğunda ədəbi  gülüstanı yenidən bürüdü. ―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə ―Ədəbiyyat və 

zaman‖ rubrikası altında “Ədəbi söhbətlər...  Əbədi düşüncələr...” başlıqlı yazı dərc edildi.   

Eyni səviyyəsiz dedi-qodular, eyni şər-şəbədə, araqarışdırma, hirs, hikkə, qəzəb, söyüş, 

yalan, böhtan, iftira, təxribat...  

İlahi, bu da yazıçıdır!  

Özü də ―xalq yazıçısı‖dır!  

Və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri olan yazıçıdır!  

Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin həmkarı... Sabirin, Cavidin, Üzeyir bəyin davamçısıdır...  

İlahi!  

Ətrafa ziya saçan budurmu?!   

Bu dil, bu təfəkkür, bu düşüncə, bu hikkə, bu fitnə-fəsad nədir?! 

Yox, İlahi, bu sən qurduğun orqanika deyil! Bu - sənə qarşı çıxanların  kabusdur! 

 

...İnsanlar Yer üzündə haqsızlıq görəndə, ədalət axtarıb tapmayanda Tanrıya üz tutublar.  

 

“Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi?! 

 Bizdə bu soyuq qanları neylərdin, ilahi?! 

Artdıqca həyasızlıq olur el mütəhəmmil, 

Hər zülmə dözən canları neylərdin, ilahi?! 

Qeyrətli danosbazlarımiz iş bacarırkən, - 

Tənbəl, dəli şeytanları neylərdin, ilahi?!” 

İlahi isə o dərəcədə ağıllı, ədalətli, hər şeyin, hər kəsin yerini bilən, müdrik və ali 

məntiqlidir ki, onun qurduğu dünyada hər şey ―bir yandan boşalır, bir yandan dolur‖...  

Akif Əlinin AYB sədri ilə ideya toqquşması birincinin yaradıcılığına, ictimai, ədəbi, 

mədəni fəaliyyətinə xüsusi hörmət bəsləyən nə qədər adam olduğunu bəlli etdi! Bu adamlar AYB 
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yetgililərindən tam fərqli mövqe tutaraq, fərqli düşünür və fərqli davranırdılar. Amma bu 

davranışlar cəmiyyət daxilində Anara nifrətin Akif Əliyə hörmətdən daha böyük olduğunu büruzə 

verirdi!   

 O günlərdə şəhərin bir tərəfində onun AYB-nin üzvlüyündən xaric edilməsi barədə qərar 

çıxarılır, şəhərin o biri tərəfində AzKİVİHİ  Rəyasət Heyətinin qərarı ilə ―Qızıl Qələm‖ mükafatı 

laureatı adına layiq görülürdü... (―Mətbuatla uzunmüddətli səmərəli ünsiyyətinə, ədəbi-bədii, 

elmi, publisistik yaradıcılığında vətəndaşlıq mövqeyinə və sənətkarlıq uğurlarına görə “Qızıl 

Qələm” media mükafatı laureatının Diplomu filologiya elmləri namizədi, yazıçı-publisist 

cənab Əli Akif Əli oğluna iltifatla təqdim edilmişdir.”)        

Bir qədər sonra isə ―Açıq söz‖ qəzetinin fevral sayında Akif Əlinin doğum günü  

münasibətilə bütöv bir səhifə ona həsr edilmişdi. Fəlsəfə elmləri namizədi Davud Dəmirlinin 

başçılığı ilə hazırlanan səhifənin özəlliyi ondan ibarət idi ki, Akif Əlinin yaradıcılığı, həyat yolu, 

kitabları haqqında dərc edilmiş resenziyaların, məqalələrdən parçaların və digər materialların 

arasında vaxtilə Akif Əli haqqında AYB-nin orqanı ―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə çap olunmuş məqalə 

də var idi (Bəli, bu həmin orqandır ki, AYB rəhbərliyi onu ―ədəbiyyat standartı‖ kimi qoruyub 

saxlayır, AYB sədri bu qəzetdə Akif Əli adında yazıçı ―tanımadığını‖ yazır və bu qəzet Akif 

Əlinin AYB üzvlüyündən çıxarılması xəbərini ilk çap edir):  

“...Yazıçı Akif Məhərrəmovun “Məhəbbət təranələri” kitabında təqdim olunan nəsr 

əsərləri geniş danışmaqa və bəzi mülahizələri dəqiqləşdirməyə kömək edir.  

Təbiidir ki, digər qələm yoldaşları kimi Akif Məhərrəmov da klassik nəsr 

ənənələrindən bəhrələnmiş öz yeni dəst-xəttini də məhz həmin varislik hesabına 

təkmilləşdirməyə çalışmışdır. O da bir sıra müasirləri kimi klassik Azərbaycan bədii nəsr 

sənətkarlığını kamil şəkildə əks etdirən Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbinə üz tutmuş, milli 

nəsrin incəliklərini öyrənib müasir gerçəklikdən yazmağı vəzifə seçmişdir... Klassik nəsr 

ənənələrinə birbaşa münasibət yazıçının ancaq nəzirələrində deyil, rəvayətlər, müəmmalar, 

sabiranə deyimlər və məzhəkələrində də aydın nəzərə çarpır...” (Şamil Vəliyev, ―Ədəbiyyat və 

incəsənət‖ qəzeti, 3 avqust 1990-cı il) 

     

                                                                 *** 

    ―Qızıl Qələm‖ xəbəri çatanda AYB sədri duruxdu. Əvvəl-əvvəl nə deyəcəyini bilmədi. 

Bilmədi bu mükafata görə dərhal bir donosmu yazsın, yoxsa telefonla etirazını bildirsin. Ən çox 

bilmədiyi isə o oldu ki, bu situasiyada məhz hansı idarəyə etiraz məktubu yazmalı, ya mükafatı 

ləğv etdirmək üçün kimə zəng vurmalıydı...   

Əslində onun hirsi-hikkəsi o qədər çox idi ki, çinədandan aşıb-daşırdı və bu neçə il əzində 

dolmuş sinə bir cümlə ilə boşalan deyildi. Onun qəlbində təkcə Akif Əliyə deyil, ümumiyyətlə 

bütün ―ipə-sapa yatmayan‖ azad ruhlu yazıçı-şairlərə kin varıydı, hətta hirsindən ―bilmirəm bu nə 

azardı, hamı yazır‖ - deyirdi. Sinirli söz yığını qəlbini və qanını o dərəcədə qaraltmaqda idi ki, 

dərhal ―Ədəbiyyat qəzetinin‖ redaktorunu yanına çağırıb bir neçə gündən sonra qəzetin 

səhifələrini ―dolduracaq‖ aqoniyalı ―söhbət-düşüncələr‖ projesini ona nəql etdi. O isə təbii, - necə 

məsləhətdir, Anar müəllim, qəzet sizindir, nə boyda göndərsəniz o boyda da verərik,- dedi.  

Anarın  ―söhbət-düşüncələri‖ isə çox uzun oldu... 

İndi oradakı bəzi məqamları ―nöqtəsinə-vergülünə toxunmadan‖ oxuculara təqdim edirik.  

Qoy adamın fışqıran zəkası natural ölçülərdə görünsün və hamı görsün, bilsin ki, bax budur – 

Anarın “Ədəbi söhbətləri... Əbədi düşüncələri...”  (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 11.02.2005): 

 

-Görünür, mənim dilimdən adlarını çəkməklə özlərini reklam eləmək istəyirlər... 

-Mənə çatdırdılar ki, belələrinin arzusu mənim onların adını çəkməyimdir, lap mənfi 

mənada olsa da...  

-Özünü ədəbiyyatda təsdiq etmək istəyən bəzi cığallar...  
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-Yadıma Krılovun yazdığı bir təmsil düşür: ―fil və alabaş‖. Filə hürən alabaş bununla 

özünü göstərmək istəyir...   

-Məni təəssüfləndirən həm də odur ki, elə adamlara meydan verənlər, qəzet səhifəsinə 

çıxaranlar, televiziya ekranlarına buraxanlar da tapılır... 

-Mən hələ onu demirəm ki, onları həvəsləndirənlər, kobud desəm, qısqırdanlar, 

yemləyənlər var... 

-Yazıçılar Birliyindən əl çəkmirlər, necə deyərlər, dəvədən düşüb höt-hötlərindən 

qalmayıblar... 

-Mənim dostlarım çoxdur və təbii ki, bədxahlarım da yox deyildir...  

-Çörəyi burnumuza yemirik...  

-Mənim guya, çətin məqamlarda harasa qaçmağım haqqında iftiralar... 

-Qara Yanvardan sonra Qorbaçova — Bakıda, çayxanada yox, Kremldə — ittiham 

verənlərdən biri də mən idim. Qorbaçov deyəndə ki, Azərbaycanda onu cəllad adlandırırlar, 

gözünün içinə dedim ki, bunu ərlərini, oğullarını, övladlarını öldürtdüyünüz adamlar deyir. Yaxşı 

ki, kinokadrlar durur, stenoqramlar durur, şahidlər sağ-salamatdır... 

-Yaddaşda mənim Moskvada sessiyada onlarla çıxışım deyil, bir dəfə çıxışa yazılmadığıma 

görə Qorbaçovun mənə söz verməməsi qalıb..  

-İddia edirlər ki, guya Yazıçılar Birliyi üç cüt bir tək adamla mübarizə aparır, — 

gülməlidir. Özləri təhqir və böhtanlara qurşanmasalar, heç kəsin yadına da düşməzlər, yalnız 

həyasızlıqları həddini aşanda, ağızlarından vurmalı oluruq...  

-―Yaradıcılıqlarında‖ heç bir uğur qazana bilmədikləri kimi, bu işdə də ancaq elə deyinib 

donquldana-donquldana qalacaqlar...         

 -İndi də hay-küy qaldırıblar ki, Yazıçılar Birliyinin növbədənkənar qurultayı keçirilsin. 

Kimlə keçirəcəklər? Yazıçılar Birliyinin mindən çox üzvü var. Onlar da sizi yazıçı saymır. Yazıçı 

olmaya-olmaya gəlib yazıçılara rəhbərlik etmək iddiasına düşmüsüz?..  

-Təəssüf ki, bizim də səhvimiz olub. Düşünmüşük ki, Qurultaydakı məğlubiyyətlərindən 

sonra nəticə çıxarıb adam olacaqlar. Bu da bizim xam xəyalımız idi...  

-Sözün düzü, mən onların çoxunu tanımıram. Amma deyilənlərə görə, biri dəlixanada 

yatıb, amma müalicəsini yarımçıq qoyub. Dəlidirsə, xəstədirsə, müalicə olunsun. Aralarında elə 

sülənənlər də var ki, deyirlər, bir şüşə arağa nəyi və kimi desən satar... ‖ və s. və i.  

 

Bəli, bunlar hamısı onundur - Anarındır. Xalq yazıçısı Anarın, AYB sədri, ―ziyalılıq 

etalonu‖, millətin ―layiqli‖ təmsilçisi Anarın...   

Bu – odur! Makiyajsız, boyasız, rəngsiz... Özü olduğu kimi.  

Mədəni ziyalıya, xüsusən də yazıçıya, üstəlik ―xalq yazıçısına‖ və əlavə olaraq Yazıçılar 

Birliyinin rəhbərinə yaraşmayan kobud, qaba və köntöy düşüncənin daşıyıcısı.  

Ümumiyyətlə, Anarın dili təkcə ona görə pis deyil ki, o həmişə ―xəlqi‖ görünmək niyyəti 

ilə əfçi, köntöy sözlər işlədir. O necə danışır – bu onun öz işidir, özü bilər, özününkülər bilər. 

Ancaq dərd orasındadır ki, biz belə danışıq tərzini adətən aşağı intellektli mənfi personajlarda 

görmüşük və bu səviyyədəki təfəkkür tərzini sevimli vətənimizin baş yazarı postundakı adama 

rəva bilmirik.  

Fikrimizcə, Anarı bərk-bərk tutduğu səhv yolda çaşdıran odur ki, sanki kimsə haçansa ona 

– ―Sən Azərbaycanın gözüsən, Azərbaycanda səndən başqa heç kəsin ədəbiyyatla məşğul olmağa 

ixtiyarı yoxdur!‖ - deyib. Və beyni belə infeksion aldanışla dolan Anar özündən başqa bütün qeyri 

yazı yazan adamları qəzəblə  ―adlarını ədəbiyyata sırımağa cəhd edənlər‖ kimi qavrayır.  

Halbuki çox-çox əvvəllərdə bir dəfə Heydər Əliyev anlatmağa çalışmışdı ki: “Xahiş 

edirəm yadınızda saxlayın. Həyatın müsbət cəhəti, müsbət qəhrəmanı lazımdır. Lakin tənqid 

olmasa, həyatımızda olan nöqsanları, neqativ halları tənqid etməsək biz irəliyə gedə 

bilərikmi? Belədir, siz bunu aydın başa düşməlisiniz.” (Azərbaycan yazıçılarının VII 
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qurultayı, 1981)  Və Anar o zamankı həyat eşqi ilə bunu dərhal başa düşdüyünü bütün varlığı ilə 

təsdiqləsə də, hələ bu günədək tənqidə dözümsüz olaraq qalmaqdadır...    

Yeri gəlmişkən: 1997-ci il oktyabrın 28-də Azərbaycan Prezidenti  Heydər Əliyev AYB-

nin növbəti X qurultayı ərəfəsində ədəbiyyatımızın yaşlı nəslinin nümayəndələri ilə görüşdü. O 

görüşdə yazıçı Əkrəm Əylisli dedi: ―Altı il bundan qabaq Azərbaycan yazıçılarının qurultayında 

mən çıxış elədim. Hörmətli Prezidentimiz, bizim hamımızın həmişə qayğısını çəkən Heydər 

Əliyev də həmin qurultayda iştirak edirdi, zalda oturmuşdu. Hamısı yadınızdadır, - filarmoniyanın 

binası idi. Mən orada bir söz dedim... dedim ki, bir vaxt deyirdiniz ki, gəlin Heydər Əliyevin 

ətrafında birləşək, indi deyirsiniz ki, gəlin Mütəllibovun ətrafında birləşək. Bəs haçan biz 

Allahımızı tapacağıq.. və bir amala, bir məqsədə, bir məzhəbə qulluq edəcəyik?‖ 

 Mətbuat və informasiya naziri, Milli Məclisin üzvü, yazıçı-publisist Sirus Təbrizli də söz 

aldı və dedi: ―...Əslində yazıçı özü də siyasətçidir, xalqın ən ağır vaxtlarında ilk əvvəl öz yolunu 

müəyyən edir ki, kiminlədir... Amma bəziləri səhv yox, riyakarlıq edirdilər və bu gün də edirlər... 

1983-cü ildə məni yazıçı danosu ilə işdən çıxardıblar... Amma həmin danoslardan, haqsızlıqlardan 

nə qədər insanlar məhv oldular. Bu, bu gün də davam edir, var... Həqiqətən də həyatımda 

Yazıçılar İttifaqında, o mənəviyyat ocağında mənə qarşı haqsızlıq edildi... Mən partiya biletimi 

verəndə o vaxtkı kommunist rejimi məni təqib edibdir, mənim Yazıçılar İttifaqım məni müdafiə 

etməyibdir... Mən belə başa düşürəm ki, biz özümüz daxilən dəyişməliyik. Çünki Azərbaycan 

artıq müstəqil dövlətdir. Müstəqil dövlətin yazıçıları, ziyalıları xalqı düz yola aparmalıdır, xalqın 

ağır vaxtında ona düz söz deməlidirlər. Dünən birini, bu gün bir başqasını yox...Bayaq Əkrəmin 

dediyi çox cəsarətli söz idi...‖ 

 Amma o görüşdə Anar susdu. Həmkarlarının qarşısında danışa bilmədi.  

 O, bir gün sonra, Heydər Əliyev gənc nəslin nümayəndələri ilə görüşəndə danışdı: 

―Möhtərəm Prezident!.. Yazıçılar Birliyi cavanlarla bağlı müəyyən işlər görür... Cavan yazıçı 

Rafiq Tağının əsərlərinin müzakirəsini keçirdik... Bundan başqa YB-da ―Avanqard‖ adlı cavanlar 

birliyi toplaşır... Arabir Yazıçılar Birliyini də tənqid edirlər. Mən də bundan çox razıyam. Çünki 

demokratiyadırsa, tənqid də olmalıdır.‖ – dedi. 

Azərbaycan Prezidenti daxilən təmiz adam olduğu üçün Azərbayçan Yazıçılar Birliyinin 

sədrinin səmimiyyətinə həmişəki kimi yenə inandı. Hətta Anara: “...şübhəsiz Yazıçılar Birliyinin 

işində qüsurlar da, səhvlər də, çatışmazlıqlar da var. Bunların hamısını açıq-aşkar demək 

lazımdır ki, sonrakı dövrdə işlər daha yaxşı təşkil edilsin.” – deyə tövsiyyə də verdi.  

  Amma AYB sədri həmişə olduğu kimi yenə səmimi deyildi... 

Əkrəm Əylisli Heydər Əliyevin hüzurunda ―Bir amala, bir məqsədə, bir məzhəbə qulluq 

etməyən Allahsızlardan‖ danışanda, Sirus Təbrizli ―Bəzilərinin səhv yox, riyakarlıq etdiyini‖ 

deyəndə tam səmimi idilər və ürəklərindən gələn həqiqəti deyirdilər. AYB sədri isə Heydər 

Əliyevə düzünü yox, konyuktura uyğun ―doğru görünə biləni‖ deyirdi. Çünki o düz danışsaydı, 

Heydər Əliyevin yanında demokratik görünmək üçün nümunə çəkdiyi cavan yazıçı Rafiq Tağını 

sonralar AYB üzvlüyündən çıxara bilməyəcəkdi, avanqard ruhlu gəncləri birlikdən pərən-pərən 

sala bilməyəcəkdi, qüsur, səhv və çatışmazlıqlarla dolu AYB-ni tənqid edənləri ―düşmən‖ 

adlandıra bilməyəcəkdi, AYB divarları arasından demokratik ab-havanı qovub çıxara 

bilməyəcəkdi, tənqidə dözüm göstərə bilməyəcəkdi... O isə gələcəkdə bütün bunları etmək barədə 

düşünərək danışırdı. Və o, Heydər Əliyevin yanında danışdıqlarının tam əksi olan həmin  

düşüncələrini sonralar bir-bir həyata keçirdi: Rafiq Tağını da AYB-dən uzaqlaşdırdı, avanqard 

ruhlu gəncləri də, tənqidi də, demokratiyanı da...    

 

Qəribədir və həm də Anarın konstitusion mahiyyəti üçün xarakterikdir ki, Heydər Əliyevin  

ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra onun nə qədər böyük dövlət xadimi, müdrik şəxsiyyət 

olması, ilk dəfə Azərbaycan oğlunun ―dünyanın iki ən böyük super dövlətlərindən birinin ən ali 

məqamında mövqe tutmasının çox böyük hadisə olması‖, ―1969-cı il iyul plenumundan sonra 

respublikada sənətə sənət meyarı ilə qiymət verilməyə başlanması‖ barədə həqiqətləri də Anar  
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yalnız... 1997-ci ildən sonra dilinə gətirə bildi (bax: Anar. ―Şəxsiyyətin miqyası‖, ―Ədəbiyyat 

qəzeti‖, 8 may 1998). Amma o daha qəribə və daha xarakterikdir ki, Anar 1998-də yazıb çap 

etdirdiyi həmin məqalənin altından guya ―çoxdankılıq‖ görüntüsü yaratmaq üçün ―iyul-avqust 

1996‖  tarixini qoydu. Təbii, gələcəyi düşünərək bunu eləmişdi, amma o dərəcədə dərin düşünə 

bilməmişdi ki, bu tarixi dissonans dərhal bilinəcək və haqlı sual  doğuracaq: əgər Heydər Əliyev 

haqqında 8 may 1998-də çap etdirilən bu təriflər həqiqətən ―iyul-avqust 1996‖-da yazılmışdısa, 

onu həmin il  çapa verməyə nə mane olurdu ki?! Yəni 1996-da ölkəmizdə nə baş vermişdi ki, 

möhtərəm Prezident haqqında yazılan yazını  ―gizlədib‖ 2 ildən (!) sonra üzə çıxarasan?!  

Bu suallar cavab istəyir... 

 Ancaq o dövrü bilənlər bunun cavabını da bilir. 

Bilir ki, 1988-1994-cü illərin ən ağır, ağrılı, məsuliyyətli günlərində, həm xalqa, həm 

Heydər Əliyevin özünə dayaq durmaq lazım olan vaxtlarda Anar nə bu xalqın, nə də Heydər 

Əliyevin yanında yox idi. Sonrakı əmin-amanlıq çağlarında ortaya çıxıb guya özünün də 

―uzaqgörən olduğuna‖ işarət vurmaq üçün tarixi saxtalaşdırmalı və 98-də yazıb 96-ya 

―sürüşdürməli‖ idi. Ancaq saxta ―uzaqgörənlik‖ ən uzağı 1996-dan o yana keçə bilməzdi. Çünki 

ondan o yana saxtakarğa daha yer qalmırdı. Ondan o yana gərgin mübarizələr dövrü, mərd, mətin, 

qorxmaz insanların dövrü var idi... O dövr ki, oralarda Anar yox idi, olmamışdı... 

1990-94-cü illərin gərginliyinin hələ tam səngimədiyi həmin 1996-cı ildə Anarın necə 

düşündüyünü biz ona xatırlada bilərik. O vaxt adam başqa cür danışırdı. O deyirdi: “...Hadisələr o 

qədər gərgin, problemlər o qədər çətindir ki, artıq mənim də səbr kasam daşır...  Filmlərim 

çəkilmirsə, pyeslərimi oynaya bilən teatr yoxdursa, kitablarım çap olunmursa, daha nəyə 

yazıram?.. Şəxsən mənim işlərimə hal-hazırda yaxşı demək olmaz... Əvvəllər kitablar, 

məsələn, 50 min, 100 min tirajla çıxardı. İndi mənim kitabım 1 min tirajla çıxmışdı, heç o da 

alınmır... Çalışıram ki, yalan danışmayım, ürəkdən gəlməyən sözlər deməyim. Difiramblar 

deməyi heç vaxt bacarmamışam.” Bu sitat 1996-cı ildəki yazıçı Anardandır (bax: “7 Gün” 

qəzeti, 8 oktyabr 1996). Həmin dövrdən ki, ―Azərneftyağ‖ın vəsaiti ilə ―Təhminə‖ filmi artıq 

çəkilib qurtarsa da, sponsoru ölkədışı olduğu üçün növbəti filmi yarımçıq qalmışdı, kitabları  

çıxmırdı, özü tam depressiv, küskün, pərişan əhval-ruhiyyə içində idi. Bilmərrə ―difiramblar 

deməyi heç vaxt bacarmayan‖ bu adam 1996-da Prezident Heydər Əliyevə ―Şəxsiyyətin miqyası‖  

kimi əsil patetik difiramblarla dolu bir yazını necə yaza bilərdi? Yaza bilməzdi və yazmamışdı da!  

Ədib mədhiyyəsini 1998-də yazıb, tarixini ―qədimləşdirmişdi‖...      

Bunun adı nədir? Özünüz deyin! 

 

*** 

 

Məlum olduğu kimi, Anarın haqqında deyilən bütün növ (haqlı-haqsız, obyektiv-

subyektiv) tənqidi fikirlərə onun beynində yalnız bir modelli reaksiya növü var: Bütün yazılanlar 

―çirkabdır‖, ―iftiradır‖, ―böhtandır‖, ―qarayaxmadır‖, ―bədxahların işidir‖, ―damğa vururlar‖, 

―qısqanırlar‖, ―paxıllıqdandır‖, ―sifarişlə işləyirlər‖, ―satılmışlardır‖, ―muzd alırlar‖ və s.  

Bu – əlbəttə, ən sadə, analitik təfəkkürdən məhrum bəsit düşüncə tərzidir. Və belə intellekt 

sahibinə bu dünyada nə deyilsə də, Ziyalı deyilməz.  

―Hər aşiqin öz dövranı olduğu‖ üçün biz onu da qəbul edirik ki, vaxtilə Anar ―yeni 

düşüncə daşıyıcısı‖ kimi sovet xalqları arasında azərbaycanlıları normal təmsil edib və əvəzində 

sovet hakimiyyəti tərəfindən artıqlaması ilə mükafatlandırılıb. Olsun! Bu da ümumi mürəkkəb 

taleyimizin reallığı kontekstində mümkün bir qədərdir. Olub, qiymətini alıb, keçib.  

Bu günsə o da qəbul etməlidir ki, dövran da, dövrün zövqü, tələbləri, kumirləri də dəyişib.  

Təbii prosesin nəticəsi olaraq indiki zamanın dinamikası ilə ayaqlaşa bilmədiyindən əvvəlki 

mövqeyində qalmayıb və bu reallıqla barışıb özünə yer tapmalıdır. Bunu nə qədər tez etsəydi, bir o 

qədər şərəfli olardı. Fəqət hər adam öz nəfsinin quludur. Anarda nostalji hissi görünür 

anadangəlmə güclü olduğundan (təsadüfi deyil ki, ilk gənclik illərindən qələmə aldığı ―Ötən ilin 
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son gecəsi‖, ―Gün keçdi‖, ―Kəbirlinski‖, ―Otel otağı‖ və b. mövzular məhz keçmişin xiffəti, 

xatirələrin sızıltısı, ötən çağların kövrək duyğulardır), o - zaman daxilində gecikdi və keçmişdə 

qaldı. Bunu etiraf etmədiyi üçün arxadan gələn yeni, dinamik, çevik, enerjili gənc nəsilin əl-

ayağına dolaşıb, tənqidlərə, qınaqlara tuş gəldi. Bu normal həyati prosesi başa düşmək əvəzinə, 

ruhuna xas nostalji ilə ―ah indiki gənclər!‖ deyə dəhşətlər içərisində əzab çəkmək artıq gülməli 

situasiya yaradır. Hikkə yeridib zamanın dirənişinə fərdi dirənişlə cavab vermək olmaz. Vaxtında 

və gözəl gedə bilməyib də ―Bu niyə getmir?‖- sualı eşitməkdənsə, vaxtında və gözəl gedib ―O 

nahaq getdi!‖- nidası eşitmək daha üstündür.  

Çağımızın tələbləri ilə yanaşdıqda Anarın artıq AYB sədri, xalq yazıçısı, millət vəkili, fəxr 

ediləsi vətəndaş fövqündə duruş gətirə bilmədiyi göz qabağındadır. Onun danışığı və dünyagörüşü 

indiki müasir dünya ilə əlləşən internet gənclərinin inkişaf səviyyəsi ilə nisbətdə çox köhnə, paslı 

və əyalət miqyaslı görünür. O, leksikonunu özlüyündə çox ―xəlqi‖ güman etsə də, bu leksikon 

əslində ―əfçi‖ xüsusiyyətlərə malik dedi-qoduçuluq ruhu ilə aşılanmışdır (biz yalnız ədibin 

ortalıqda dövr edən danışıqlarını nəzədə tuturuq, şifahi söhbətlərində nələr olduğunu bilmirik; 

ancaq məsələn,  danışırlar ki, iştirak edə bilmədiyi hər hansı tədbirin ədəbi-mədəni, ictimai-siyasi 

mahiyyətindən, məğzindən daha çox qoca Anarı orada baş verən intriqa məqamları  

maraqlandırır). Anarın mətbuat səhifələrinə çıxardığı publisistik yazıları, müsahibələrində 

dedikləri onun dəhşətli dərəcədə bəsit dünyagörüşünə və inkişafı tormozlayan konservatizmə 

malik olduğunu büruzə verir. İncisə də, inciməsə də, onun dili gerizəkalıq əlamətləri ilə zəngindir,  

baxsın: 

―R.Rza, N.Rəfibəyli kiminsə gözünə girir‖,  

―Kamil Vəli bu siyahıya mız qoyur‖,   

―bədxahlar‖, ―kəmfürsətlər‖,  

―qarayaxalıq‖, ―dılğır‖,  

―indi burda (YB) partkom-zad yoxdur‖,  

―yalançının biri‖, ―yalan-palan‖,  

―züy tutmaq‖,  

―bunu məndən yox, özündən soruşun‖,  

―ola bilsin beş-üç nəfər kənarda qalıb‖,  

―daşı ətəklərindən töksünlər‖,  

―tövbə qapımız açıqdır‖,  

―Düşmənlərin acığına yaşamışam, yaşayıram‖,  

―Elə bilirlər ki, Yazıçılar Birliyində yel əsib, qoz tökülüb‖,  

―elə adamlar mənə qarşı həyasızlıq elədilər ki, onların acığına sədrlikdən getmək 

istəmirəm‖,  

 ―əleyhimə hədyanlar deyir, iyrənc böhtanlar yağdırır‖...  və s. və i.  

 

Yəni bunlar hamısı real şəxsiyyətə, ziyalı adama yox, bədii tipaja aid olan danışıq, dil 

materiallarıdır ki, onlar yalnız səhnədən göstərilməli emosional izharlar zamanı istifadə oluna 

bilər.  Real dünya bu nitqi qəbul etmir. İnsafən, onu da deyək ki, vaxtilə ―antipodları‖ yandırıb-

yaxan bu dildən ―Molla Nəsrəddin-66‖ kitabında çox uğurla istifadə edilmişdir. Ancaq təəssüf ki, 

bu gün həmin kitabdakı tipajların dili müəllifinin dili ilə qaynayıb-qarışıb...   

Əlbəttə, hər biri bir yaradıcı fərd olan (miqyasından asılı olmayaraq) yetgin şüurlu 

insanlara ünvanlanmış bu cür səviyyəsiz lağlağı sözlər, istehzalı ibarələr işlətmək, təhqiramiz 

ifadələr söyləməkdənsə, opponentin hər hansı bir iradı müqabilində tutarlı fakt, dəyərli bir 

arzqument, məntiqi fikir ortaya qoymaq daha təsirli olardı. Yazıçılıq – intellektlə bağlı fəaliyyət 

növüdür. Yazıçı həm də psixoloq olmalıdır. Sən yazıçısansa intellektini göstər və  psixoloji 

araşdırmalarınla, analitik düşüncələrinlə həqiqəti aşkar et, bəs niyə söyürsən? Biz balaca bir 

ölkədə yaşadığımızdan burada az qala hamı hamını tanıyır, o cümlədən başqalarına ―xuliqan‖ 
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deyən adamın da kimliyi hamıya bəllidir axı... Yazıçının əsas iş materialı olan dili bərbaddırsa, 

onda niyə yazıçılıqla məşğul olur? Məgər bu iş ağ limanda qara fəhləlikdən asanmı görünür?..  

Ədibin dilinin  (təfəkkürünün) bəsitliyini göstərən bir misalla bu mövzunu qapadaq. Akif 

Əli haqqında danışanda istehza ilə o deyir: ―guya adam adının qabağına yazıçı-publisist sözünü  

yazmaqla yazıçı olur‖?! Maraqlı məntiqdir. İlk baxışda adi danışıq tərzidir. Gəlişi çox gözəl 

sözləri bir yerə yığıb fikrini izah edib. Amma məğzinə fikir verdikdə başqa mənzərə alınır. Əgər 

Anarın ―sərrast‖ məntiqincə fərz etsək ki, həqiqətən Akif Əli sadəlövhcəsinə arzuladığı yüksək 

titulu öz adının qarşısına yazmaqla ona nail olacağını düşünüb, onda təbii sual doğur: adam niyə 

özünə adicə ―yazıçı-publisist‖ sözünü götürürdü ki, elə birbaşa yazardı, imza: akademik Akif ƏLİ.  

Deyilmi?!   

   *** 

 

Heç kəsin oxumadığı bir qəzetdə dərc olunmuş qeybət-―Söhbətlər‖dən sonra (dərhal hiss 

edirik ki, bu yerdə Anar istehza ilə gülümsəyir: ―heç kəs oxumursa bəs sən özün necə 

oxumusan?!‖ Bəli,  adamın düşüncə tərzinə tam bələd olduğumuzdan bilirik ki, mütləq belə sadə  

deyəcək. Ancaq nəzərinə çatdıraq ki, beş-on mütəxəssisin o qəzeti oxuması hələ heç də kütləvi   

oxunması demək deyil, çünki bu ədəbiyyat qəzetidirsə, xalqın bildiyi dildə, kütlənin başa düşdüyü 

mövzularda yazan qəzetdirsə, dar ixtisas sahibləri üçün kimya, riyaziyyat, kibernetika, genetika 

qəzeti deyilsə - onun oxucusu kütləvi olmalıdır), filologiya elmləri namizədi, yazıçı-publisist Akif 

Əli sözün tam mənasında populyar bir xalq qəzeti olan ―Ədalət‖in 18 fevral 2005-ci il tarixli 

sayında ―Ədəbi söhbətlər‖ haqqında nəzəri mülahizələrini dərc etdirdi. Məqalə Səməd Vurğunun 

bu misraları ilə başlayırdı: “Sənsə həqiqətin ağzına daş bas…” 
 

Mədəniyyətin füsunkar bir qolu olan Ədəbiyyat ətrafında çirkab ―Söhbətlər‖in doğurduğu 

təəssüratların geniş araşdırma mövzusu olduğunu yazan Akif Əli, hələlik yalnız ümumi şəkildə 

bəzi nəzəri mülahizələrini bildirməyi vacib sayırdı: 

  

―...Yüzlərlə, minlərlə adamın könül verib bağlandığı müqəddəs Söz sənətinin bu dərəcədə 

aşağılanmasını görüb də susmaq – seçdiyin sənətə hörmətsizlik olardı. İnsanlar dünyaya lap öndə 

gəlmiş ulu Sözün keşiyində durmasaydılar, həyat çoxdan sönərdi...     

 

* * * 

Onsuz da kifayət qədər neqativlərlə yaddaşlarda yaşayan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

müasir tarixində daha bir neqativ müntəxəbat kimi qalacaq bu ―Ədəbi söhbətlər‖ Məhərrəmlik 

ayının 1-də, yəni ibn Yezidin ―Əli övladları‖na qarşı hücuma keçdiyi gün mətbuata çıxmışdı. Bu 

məqamda mənalı bir rəmz vardı.  

* * * 

 

Müdriklər deyir, danış görüm sən kimsən...  

Adi linqvistik araşdırma zamanı  müşahidə edilən frazeoloji identifikasiya göstərir ki, bu 

―Söhbətlər‖in mətni ilə yazıçılar qurumunun son bir-neçə ildə mətbuata müxtəlif imzalar altında 

çıxardığı rəsmi, qeyri-rəsmi məktub, bəyanat və açıqlamaların leksik tərkibi eynidir. Bu, 

maraqlıdır.  

―Söhbətlər‖dən bir də o göründü ki, təkcə ―düşmən‖ dediyi gənc yazarların yox, dost 

bildiyi tərəfdaşının da israrla ―Böyük ədəbiyyata az dəxli olan məsələlərdən‖ uzaqlaşmaq 

çağırışına məhəl qoymayan AYB yetkilisi doğrudan da qeyri-adi fenomendir: adamın bütün 

nüvəsi hər vəchlə “həqiqətin ağzına daş basmaq” və “özünü əyri gördüyü ayinəni”  sındırmaq 

hikkəsindən ibarətdir. Fenomenal hadisədir ki, rəqiblərinin hamısına yalançı, böhtançı, donosbaz, 

şantajçı deyən Dilin özü yalan, böhtan, donos, şantaj və ―provokasion‖ sızdırmalarla zəngindir... 

Belə unikal təzahürə biz ilk dəfə Qarabağ hadisələri başlanan zaman rast gəlmişdik. Yəqin ki, 
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daxili mexanizmində ―kin-küdurət-nifrət-hikkə-həsəd‖ konqlomeratı akkumulə edilmiş oxşar iç 

dünyası Freydizmin psixoanalitik tədqiqatları üçün də zəngin material verərdi.   

 Ədəbiyyat sahəsində çalışmaqla cəmiyyətə mənəvi örnəklər, əxlaqi-etik və estetik dəyərlər 

aşılamalı olan ―ziyalının‖ (o ki ola tanınmışının!) ―Ədəbi söhbətlər‖ adı altında ―ədəb‖ payından 

kənar çılpaq natural ―söhbətlərə‖ meyl etməsi – ruhdakı   disharmoniyadan xəbər verir. Belə 

simptomlar isə təbii ki, həssas müşahidəçilərdə humanitar mərhəmət hissi oyadır...  Xüsusən, - 

“Mənim dilimdən adlarını çəkməklə özlərini reklam eləmək istəyirlər”, “Mənə çatdırdılar ki, 

belələrinin arzusu mənim onların adını çəkməyimdir” və s. bu kimi özünə vurğunluq, öz 

personasına ifrat aludəçilik və tənqidi təfəkkürün soluxmuş faza təzahürü artıq elmə çoxdan bəlli 

olan  ―böyüklük  mübtəlası‖ sindromu üçün səciyyəvidir...  

Allah adama bundan artıq zülm etməz. Çünki Allah hər şeyi görən və biləndir! 

                           

* * * 

  

Fikir-düşüncələrini ümumbəşəri mədəniyyətin çağdaş inkişafı səviyyəsində ifadə etməyə 

çətinlik çəkən, məntiqsiz və xaotik təfəkkür əlaməti olaraq yalnız primitiv mövqelər  ortaya qoyan, 

söz baqajı kifayət olmadığından duyğularını müasir zövqlü intellektuala xas zəngin dildən çox 

uzaq arxaik, bəzən hətta atavistik ünsiyyət formasında büruzə verən bu yazar – XXI əsrin 

sivilizasiya zirvəsindən baxanda çox aşağıda görünür... Prinsipcə bu  mümkündür, yəni hər adam 

ibtidadan aliyədək müəyyən səviyyəyə qədər inkişaf edir. Lakin məqamın təzadı ondadır ki, 

təvazökar ―sıradakılar‖ iddialı ―elitar təmsilçidən‖ hər sahədə qat-qat üstün səviyyədədir... Və 

daim ―küçə uşaqları‖ adlandırılan yeni ədəbi nəslin obrazı təkəbbürlü ―ev uşağı‖ ilə müqayisədə 

daha mərdanə və daha mədəni, intellekti daha yetkin, yaradıcılığı cəmiyyətin inkişafı üçün daha 

əhəmiyyətli görünmədədir... 

* * * 

 

O ki qaldı milli mədəniyyətə xidmət əvəzinə, özünü az qala regionda ―kommunizmin  son 

dayağı‖ kimi aparan yaradıcı qurumun taleyinə... Bu məsələyə bir qədər qlobal  aspektdən, 

dünyanın tarixi inkişaf kontekstindən yanaşmanı təklif edərdim. Belə ki, 1989-90-cı illərdə köhnə 

sovet sosialist sisteminin, əski şər imperiyası rejiminin demontajı zamanı da eyni haray-həşir, hay-

küy qopurdu. Buna baxmayaraq həyat dayanıb durmadı, yeni təfəkkür daşıyıcıları şərin 

qarşısından geri çəkilmədi, təbiət Tanrının nizamladığı əbədiyyət yolu ilə getdi və demokratik 

islahatlar yalan, böhtan, şantaj diktaturasının hikkəsinə qalib gəldi. İnsanlara azadlıq, sərbəstlik, 

asudəlik gətirdi...  

İnşallah, həyat yenə davam edir. Bu gün bir rəyin inhisarında qalaraq avtoritar üsulla idarə 

olunan, ədəbi-mədəni ictimaiyyətin mövqeyini təmsil etməyən bir yaradıcı təşkilatda da islahatlar 

mütləq gedəcək, təsir dairəsinə düşən ərazilərdə demokratiya yelləri əsəcək, fikir plüralizmi, rəy 

müxtəlifliyi, müasir dinamik təfəkkür tərzi aşınmış köhnə stereotipləri əvəzləyəcək, ədəbi-mədəni 

mühit saflaşacaq. Və bütün yaradıcı adamlar ―Ədəbi söhbətlər‖ pərdəsi altında yürüdülən 

saxtakarlığın, yalanın, insanları üz-üzə qoyaraq bir-birindən incik salmağa, ara vurmağa, 

ayırmağa, ürəklərə şübhə toxumu səpməyə və yaradıcılıqdan soyutmağa yönələn məlum qırmızı 

təxribatçılığın cəngindən qurtulacaq. Zərif ruhlu,  istedadlı qələm sahibləri qısqanclıqla, paxıllıqla 

üzləşib təhqir olunmadan və -“elə bilirlər buralarda yel əsib, qoz tökülüb” tipli kobuddan-kobud 

ruha məxsus qabalıqlarla geri itələnmədən, o məkana da asudə qədəm qoya biləcəklər... 

Proseslərin məhz bu istiqamətdə gedəcəiyinə şübhə olmasın! 

 

* * * 

 

Nəhayət, bir daha ―mən və AYB büdcəsi‖ barədə. Ötən ilin aprelində rəsmi faktın 

konstatasiyasından başqa (“Şərq” qəzeti, 29.04.2004), əlavə heç yerdə, heç vaxt, heç bir şərh 
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vermədiyim halda, ―qurşaqdan aşağı zərbələrə‖ həvəs göstərən qurum sahibləri tutduqlarını böyük 

bir həzzlə əldən buraxmayaraq hər dəfə (o cümlədən bu təzə ―Söhbətlər‖də də) eyni yalanı  

təkrarlayırlar. Guya mən: “Yazıçılar Birliyinin büdcəsi haqqında uydurma məlumatlar” 

yaymışam, “Yazıçılar Birliyinə böhtan ataraq, orada büdcə vəsaitinin mənimsənildiyini” 

demişəm, “vəzifədən istifadə edərək ələ keçirdiyim Yazıçılar Birliyinə aid olan büdcə və maliyyə 

rəqəmlərini şişirdilmiş şəkildə mətbuata” ötürmüşəm... Amma mənə aid olmayan və heç yerdə 

demədiyim bu uydurmaları təkrarlamaqdan zövq alanlar deyəsən Gülbən Ərgən demişkən, - ―nə 

ayıb biliyor, nə günah  biliyor‖... Halbuki mənim söylədiyim rəqəmləri tapıb tutuşdurmaq da heç 

problem deyil.        

Xatırladım: Ölkə Konstitusiyasının tələblərinə müvafiq Milli Məclisdə səsə qoyularaq 

qəbul olunan və 2 iyul 2002-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev 

tərəfindən imzalanaraq qüvvəyə minən “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun 16.3 maddəsində 

yazılıb: “Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi təsdiq edildikdən və qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş qaydada imzalandıqdan sonra mətbuatda dərc olunur.” Bu qanuna uyğun olaraq hər 

il, o cümlədən də ―bəlalı‖  ötən il də, dövlət büdcəsi  (təbii ki, AYB vəsaiti də daxil) Milli 

Məclisin rəsmi dövlət orqanı ―Azərbaycan‖ qəzetində dərc olunub. MM deputatının, AYB 

təmsilçisinin bunları bilməməsi təəccüblüdür. Ya da o sadəcə səmimi deyil və böyük Yalanın 

arxasında hansısa böyük Həqiqəti gizlətmək istəyir!.. Əks təqdirdə bu adi məlumatı şübhə 

örpəyinə bürüyüb tam bir il ərzində mütəmadi ―təkzib etməklə‖ məşğul olmazdılar.  

Hər halda AYB təmsilçiləri Konstitusiyanı, Qanunları və rəsmi mətbuatı bundan sonra 

mütləq və diqqətlə oxumalıdırlar ki, gələcəkdə anoloji sarsıntılar keçirməsinlər. Çünki qanunla  

bütün digər təşkilatların rəqəmləri kimi AYB-nin büdcəsi də daha hər il qəzetlərdə  dərc olunacaq, 

gələn il də, o birisi il də, altdakı il də açıqlanacaq… 

Yeri gəlmişkən, sadəcə onu da xatırladım ki, ədəbi orqanlara dövlət tərəfindən maliyyə 

vəsaiti ona görə ayrılır ki, mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi milli 

ədəbiyyatımızın inkişafına şərait yaradılsın, yüksək zövqlü müasir ədəbi nümunələr meydana 

çıxsın, bütün qələm adamlarının əməyi stimullaşdırılsın...  

Amma vəsait heç də ona görə ayrılmır ki, kimlərsə səlahiyyətindən istifadə edib qəzetin 

bütöv səhifələrini öz şəxsi orqanı kimi zəbt etsin və ədəbi məkanı heç bir bədii və  ictimai 

əhəmiyyət daşımayan subyektiv mülahizələrlə, qərəzli, qəzəbli, qəbahətli ayrıntılarla doldursun; 

üstəlik dövlət məmuruna qarşı da heç bir fakta əsaslanmayan kobud iddialar irəli sürsün və dövləti 

təfəkkürlə bir araya sığmayan hikkə göstərərək dövlət qulluqçusuna həqarət etsin...  

Hər halda normal elmi-ədəbi polemika aparmaq, açıq fikir, düşüncə, ideya müzakirələrinə 

tab gətirmək iqtidarında olmayıb, fərqli mövqe və yeni düşüncə daşıyıcıları ilə dialoqdan 

yayınaraq işini anormal tərzdə qapalı və qeyri-etik metodlarla qurmağın, ən adi praqmatik 

təkliflərin müzakirəsini utrirləşdirərək qeyri-adi dramatik ittihamlar müstəvisinə çıxarmağın 

konkret hüquqi nəticələri vardır. Bu nəticələr demokratik  dövlətçilik prinsiplərinin qorunmasına, 

söz və mətbuat azadlığının, insan haqlarının müdafiəsinə əsaslanır.‖ 

 

*** 

 

...Bəli!  

Akif Əlinin “Ədəbi söhbətlər haqqında nəzəri mülahizələri” qəzetdə dərc edilən gün 

AYB sədri öz aləmində ―düşmənlərə‖ çox tutarlı cavab hesab etdiyi ―söhbətlər‖in eyforiyası 

altında tavanı saralmış kabinetində məsti-xumar gəzinir, cicili-micili xalçanın önündə durub 

heminqueycəsinə həyatdan bezmiş nəzərlərlə pəncərədən görünməyən üfüqə sarı baxa-baxa 

qəlyan tüstülədirdi...  

Bu vaxt qoçaq görkəmli bir şair əlində qəzet qapı ağzında var-gəl edirdi. O içəri girib 

qəzeti  ―xozeyinə‖ göstərməyə cürət etmirdi. Çünki həm ―Ədəbi düşüncələr‖dən sonra AYB 

―kabinələrində‖ yaşanan həzzin bolluğundan xəbərdar idi və bu həzzə ―zəqqum‖ qatıb yenə 
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mərdimazarlıq etmək istəmirdi, həm də artıq acı təcrübədən bilirdi ki, yazı barədə ―rəhbərliyə‖ 

məlumat verməsə, sonra çanaq onun başında çatlayacaq: niyə qəzeti tapıb gətirməmisən, əlindən 

bir iş gəlmir, eloğlusan gətirib oturtmuşuq yanımızda, heç bir bacarığın yox, yazın-pozun yox, 

dilin-danışığın yox, hörmətin-nüfuzun-nəzakətin-filanın yox, heç olmasa bircə ―məmmədin‖ də 

yoxdu ki qəzet alasan?! - və s.  

Bu sayaq, yaxud buna bənzər ―mini-ədəbi-bədii-fəlsəfi düşüncələr‖ altında dəhlizdə bir 

qədər də  var-gəl etdikdən sonra o,  nəhayət başını içəri saldı. Xəfifləşdirməyə çalışdığı boğunuq 

səslə: ―Gəlmək olar, cənab rəis?‖- dedi.  

Cənab rəis dinmədi: ―O indi öz aləmində idi!‖... (Yaşa, dahi İsa Hüseynov!) 

Qoçaq asta-asta irəli yeriyib qəzeti stolun üstünə, qələm tuta bilməyən barmağını isə  

qəzetdəki məqalənin üstünə qoyub: ―Yenə yazıb... claf...‖ – dedi.  

Folkner... e, üzr uistəyirik, AYB sədri ona tərəf döndü:  

- Əə, Claf kimdir? Təzə azardı? - Həyəcanla çoxdan sönmüş qəlyanını vurhavur 

sümürməyə başladı. Amma tüstü çıxmadı... Tüstüsü bir azdan AYB binasının təpəsindən 

çıxacaqdı.  

Qoçaq bir də həminki barmağı ilə qəzetdə Akif Əlinin adını göstərib izahat vermək 

istəyəndə sədr özü hər şeyi anladı (axı onun anlamaq problemi yoxdur!): – Buy, əə, dərs olmadı 

ona?! Bu nə təhər adamdı, əə!... 

- Belədi da, cənab rəis... Qəlyan doldurummu, ağrın alım? 

    

...Burda modern fantaziyalara ara verib ―sosrealizmə‖ qayıdaq.  

Reallıqda hər halda yüzdə-yüz olmasa da, çox güman ki, təxminən buna bənzər situasiya 

yaşanmış olacaqdı. Çünki metr dədə-babadan görmüşdü ki, mərdi qovarsan-qovarsan, o da qaçar-

qaçar, axırda boğaza  yığılıb namərd olar, bununla da məsələ qurtarar gedər. Bunu  isə ha qovurdu 

xeyri olmur, mərd elə dediyini deyir!  

-Pah, Nəsimi olub bizim üçün! ―Sərpa soyarlar, ağramaz!‖  

-Misgin aşiq indi də buna poema həsr eləsin?  

O boyda ―Ədəbiyyat qəzetində‖ bu boyda adamın üstünə o boyda çirkab yağdırılıb, bu 

yenə durub döyüşə atılır. Hesabla gərək indi ―canlı klassikdən‖ üzr istəyəydi, əfv diləyəydi və 

metr özünün mifik obrazına xas müdrikanəliklə bir qullab vurub onu bağışlayaydı. Xalq da 

Adamın adamının qüdrətini görüb özü üçün bir nəticə çıxaraydı. Kimsə qələt eləyib bir də AYB 

sədrinin adını tutmayaydı, ona replika atmayaydı, qoyaydı camaat rahat uzansın... 

 

Amma zarafat bir yana, Akif Əli həqiqətən AYB-lı çirkabın qarşısında özünü itirməyib 

yenə  sözünü demişdi. Və sədr indi işini-gücünü atıb onun yazdığı cavabı oxumalıydı.  

―Əşi, rədd elə!!‖ 

Əvvəlcə qəzetin ora-burasına baxdı, sonra məqalənin başına, ayağına göz gəzdirdi, nəsə bir 

şey anlaya bilmədi. Məcbur oturub başdan-ayağa hamısını oxudu, oxudu, oxudu və xüsusi 

intellekt tələb edən bəzi məqamları pıçıltı ilə höccələyə-höccələyə, maraqlı-maraqlı sözlərin 

yaratdığı mürəkkəb cümlələrin, qəliz fikirlərin məğzinə varmağa çalışa-çalışa arabir duruxdu, 

arabir lüğətə baxdı, ensiklopediyanı vərəqlədi, fikrə getdi bir qədər...  

―...dedi əziz körpələr!‖ 

Kabinetdə tək olsa da, ucadan deməyə ehtiyat edərək yalnız ürəyində, qəlbinin ən dərin, ən 

gizlin, ta ki 1952-ci illərdən qalma ən ilkin, ləkəsiz, əlçatmaz guşəsində öz qulaqlarının belə 

eşitməyəcəyi qədər yavaş pıçıltılarla: ―Səd afərin!‖ - dedi. Düşündü ki, onun ətrafında təəssüf ki 

beləsi yoxdur, onun yazdığı yazılara əl gəzdirəcək bu cür savadlı bir şəxsi redaktoru olsaydı pis 

olmazdı, qoca vaxtında köməyinə gələrdi, yazılarından lazımsız sözləri, fikirləri, cümlələri çıxarıb 

atar, zir-zibildən təmizləyər, uşaq-muşaq yanında xar olmağa qoymazdı. Yeri gələndə ideya 

verərdi, mövzu verərdi, qırx ildir üfürə-üfürə gətirib bu günə çıxardığı imicini qoruyardı,  
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müdrikanə obrazının heç olmasa zahiri görüntüsünü saxlayardı... Amma çi fayda, yoxdur. Özünə 

layiq nə rəqib var, nə partnyor var bu məmləkətdə.  

Ah, o necə də təkdir həyatda!         

   

Xatırladaq ki, cavab məqaləsini yazanda Akif Əli də eynən çox  düşünmüş, götür-qoy 

etmişdi, həmişəki kimi nəyisə yazmışdı, pozmuşdu, nəyisə çıxartmışdı, əlavə etmişdi və s. Hətta 

“Opponentlərin dosyesi üçün” yarımbaşlığı altında özü haqqında belə qeydlər daxil etmişdi:  

“Əgər vaxtında geniş mütaliə ilə məşğul olsaydılar Akif Əlinin yazdığı yüzlərlə yox, 

tək bircə Radio proqramını, bircə Televiziya verilişini, bir “Mozalan” kino-süjetini, bir 

Telefilm ssenarisini, bir Elmi monoqrafiyasını, bir Publisistik məqaləsini, bir Satirik 

hekayəsini, bir Yumoristik miniatürünü, bir Tərcümə əsərini, Kulturologiyadan bir 

mühazirəsini, bir Rəsmi informasiyasını… “görüb-oxuyub-tanımaqla” opponentlər onun 

elmi-ədəbi-bədii məhsullarının xalq, millət, Vətən və dövlət üçün, cəmiyyətin inkişafı, 

ölkənin mənafeyi üçün AYB rəhbərlərinin yazı-pozularından qat-qat dəyərli, mənalı, 

maraqlı və daha gərəkli, daha əhəmiyyətli, daha vacib olduğunu bilərdilər. Bəli, əgər onlar 

həqiqətən istedadlı adamlar olsaydılar – riyadan, məkrdən uzaq saf, səmimi, təmənnasız 

şəxslər olardılar və əgər onlar saf, səmimi, təmənnasız olsaydılar, bu böyük Həqiqətin 

üstünə özləri gəlib çıxardılar. Görərdilər Akif Əlinin bir çox dəyərli publisistik yazıları var 

ki, ayrı-ayrılıqda hər biri vaxtında ölkə həyatı üçün AYB sədrinin və katiblərinin 

“trolleybus” romanlarından, qatar poemalarından daha əhəmiyyətli iş görübdür... Ancaq 

onlar komandaya daxil olmayan “kənar” şəxslərin yazılarını oxumadıqları üçün indiyədək 

bütün bunları görüb tanıya bilməyibdilərsə, heç olmasa yenicə çapdan çıxmış Türk 

dünyasının böyük öndərləri uca Atatürklə Heydər Əliyevin həyatından bəhs edən “Böyük 

ömrün anları” kitabını xoş niyyətlə sadəcə vərəqləsələr, tək bircə bu kitabla Akif Əli 

yaradıcılığının gücünü, qüdrətini, mahiyyətini görüb öz vicdanları qarşısında günahlarını 

dərk edərdilər...” 

Amma Akif Əli fikrindən daşındı və cavab məqaləsində özü haqqında, öz yaradıcılığı 

haqqında bunları yazmadı, ümumiyyətlə heç nə yazmadı. Yazdığı bu abzası da pozdu və hətta 

vərəqi cırıb atdı. Düşündü ki: məni tanıyanlar onsuz da tanıyır, tanımaq istəyənlər məni mənsiz də 

tanıya bilərlər, tanımaq istəməyənlərə isə nəyisə anladıb tanıtmaq artıq gecdir...    

 

*** 

   
Akif Əli “Sənsə həqiqətin ağzına daş bas…” adı ilə dərc etdirdiyi ―Ədəbi söhbətlər‖ 

haqqında nəzəri mülahizələrindən sonra daha xüsusi zərurət yaranmazsa Anar mövzusuna 

qayıtmayacağını qət elədi. Ona görə yox ki, mövzu onu bezdirmişdi. Əsasən ona görə ki, artıq bu 

―söz adamına‖ sözün təsir etmədiyini, sözü duymaq və qiymətləndirmək bacarığının ona yad 

olduğunu, hisslərinin və beyninin ziyalılıqla təmas nöqtələrinin daha minimumadək endiyini 

yəqinləşdirmişdi. Odur ki, heç bir göstəricilər üzrə öz səviyyəsinə uyğun olmayan belə birisi ilə 

söz güləşdirməyin bihudəliyi qənaətindəydi. Dənizin suyunun şorluğu barədə məsəl yadındaydı... 

 

Daha kiv-lərdən AYB ilə, Anarla bağlı nə qədər sorğu gəlsə də, bütün müraciətlərə üzr 

istəyərək yalnız bir cavab verirdi: “Mən öz fikrimi üçüncü yazıda  bildirəcəyəm”.   

Bəzən deyirlər, indi kim kimin yazısını oxuyur ki?! Yazı ilə nə düzələndi? və s. Amma Akif 

Əli belə düşünmürdü. Yazı işi, Kitab işi, Qəzet işi, Mətbuat işi, Mənəviyyat, Mədəniyyət 

məsələləri və bütün bu sahələrə hörmət, ehtiram, diqqət onun varlığında idi. Qanla, genlə və 

atasının-babasının təlim-tərbiyəsi, şəxsi nümunəsi ilə hopmuş, yaşamasının mənasını təşkil edən 

bir həyat tərzinə çevrilmişdi, mövcudluq forması, fəaliyyətinin mənası olmuşdu.  

Respublika qəzetlərinin birində Üzeyir bəy Hacıbəylinin 120 illiyi münasibətilə jurnalist 

Esmira Fuadın dərc etdirdiyi ―Publisistika Üzeyir bəy üçün oxucu ilə dialoq, mükalimə yoluydu‖ 
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adlı məqalə (23 sentyabr 2005) ilə tanış olduqdan sonra yazıçı-publisist Akif Əli öz yaradıcılıq 

kredosu ilə ədəbi yaradıcılığın publisitika növünü o qədər də sevməyən  (―əşi, gərək hər şeyi öz 

adıyla çağırasan!‖) ―üzeyirhacıbəyovpərəst‖ Anarın yaradıcılıq amalı  arasındakı fərqi bir daha 

gördü:  

―...Böyük bəstəkarın həm də kamil bir yazar, sərbəst məntiqə malik qüdrətli  publisist kimi 

məhsuldar fəaliyyəti də xalqına, millətinə, Vətəninə ləyaqətlə ziyalı xidmətinin ən bariz 

nümunəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, böyük yazar Mirzə 

İbrahimov Üzeyir bəyin publisistik əsərlərinə yüksək dəyər verir: "Bəli, o publisistik əsərlər 

daha əhəmiyyətli, daha qiymətli sayılır ki, onlar gündəlik mübarizələrdən, həyatın canlı 

qaynaqlarından doğan böyük problemləri əks etdirir. Çox vacib suallara cavab verir. Özü 

də doğru cavab verir. Yəni bu əsərlərin müəllifləri cari siyasətin və həyatın dolaşıq 

ziddiyyətləri içərisində itib batmır, tərəqqi və inkişafa kömək edən həqiqətləri görə bilir. 

Ötəri duyğulara, mürtəce fikirlərə, alçaq və yalançı hisslərə qapılmırlar".  

...Üzeyir bəy Azərbaycan adlı böyük bir ölkənin, bir millətin bu dünyada varlığının təsdiqi 

olan "Azərbaycan" qəzetinə yazdığı dərin, təmkinli mühakimə, güclü məntiq, inandırıcılıq və 

səmimilik kimi xüsusiyyətlərə xas olan məqalələrində mütərəqqi fikirlərini, xalqına arzularını 

ifadə edirdi... Onu publisistik əsərlər yazmağa məhz fikirlərini oxuculara, xalqına daha tez, daha 

çevik çatdıra bilmək istəyi sövq edirdi və bu yolla sanki cəmiyyətlə, soydaşları ilə qısa vaxt 

ərzində dialoqa girə bilir, üz-üzə, göz-gözə danışmaq arzusu gerçəkləşirdi. Üzeyir bəy bütün 

varlığı ilə, canı, qanı ilə xalqına, onun həyatına bağlı idi. Azərbaycan xalqının həyatını, ruhunu, 

mənəvi dünyasını, tarixini və mədəniyyətini dərindən bilirdi. Xalqın dərdlərini, problemlərini, 

ağrı-acılarını, ağır güzəranını, bir ziyalı kimi içdən yaşayır və bu problem məsələlərə açıq-aşkar 

münasibətini bildirirdi.  

İti, sərrast düşüncəli publisist erməni-müsəlman məsələsini, Qarabağ problemini, xalqımızın 

əzəli-əbədi qonşuları İran, Rusiya, Gürcüstan, Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərini də 

gündəmdə saxlayır, yazılarında bu məsələlərə qarşı obyektiv ziyalı, vətəndaş mövqeyindən çıxış 

edirdi.‖  

*** 

 

18 fevral 2005 tarixdən sonra həqiqətən AYB mövzusunda bir kəlmə belə danışmadı Akif 

Əli. Yalnız AYB ətrafında baş verənləri izlədi. Və belə bir hal müşahidə etdi ki, artıq ―proses 

gedir‖, mexanizm işə düşüb. AYB-nin bir qurum kimi ictimai əhəmiyyətsizliyi, onun rəhbərliyinin 

peşə yararsızlığı, sədrinin və katiblərinin köhnəfikirliyi, mühafizəkarlığı tam bir gerilik əlaməti 

olaraq yenilikçi adamlar tərəfində daha qəbul edilmir. Üstəlik açıq tənqid olunur, cəsarətlə 

alternativ fikirlər irəli sürülür. Halbuki bir neçə il əvvəl bu ―nüfuzlu sovet idarəsi‖ və  onun 

rəhbərliyi ―toxunulmazlar zümrəsinə‖ daxil idi. Əski rejimin yaratdığı tabu divarlarını  aşmağa az 

adam cəsarət edə bilirdisə, bu gün artıq AYB mövzusu az ala tapdaq altında qalıb. Demək, AYB 

və onun mühafizəkar rəhbərliyi kənardan demokratiya ilə əhatə olunub və onlar indi okeanda uzaq 

yaşıl ada kimi qalıblar. Kommunistlərin ―ayrıca götürülmüş bir ölkədə kommunizm qurmaq‖ 

eksperimenti baş tutan sevda deyil...   

Müşahidələr onu da göstərirdi ki, AYB rəhbərliyi daha əvvəlki toxunulmazlıq vaxtlarında 

olduğu kimi saymazyana cövlan etmir, danışanda ətrafına boylanır, sağına-soluna baxır və özünü 

Moskvaya arxalanan hakimi-mütləq mövqeyində tutmur. O nəhayət, bunu anlamağa məcbur edilib 

ki, ədəbi mühitdə son söz heç də ona məxsus deyil. Bu ölkədə ondan daha istedadlı, daha savadlı, 

daha bacarıqlı yazıçılar var... 

Bütün bunlar ölkədə demokratiyanın dönmədən irəlilədiyini göstərən əlamətlərdən idi və 

neçə illik gərgin mübarizələrin, fədakarcasına taranların nəticəsində mümkün olmuşdu. Ədəbi 

mühitdən sovetlərə xas totalitarizm ab-havasını yığışdırmaq, kommunist qalasına demokratiya 

anlayışı inyeksiya etmək, qırx il davam edən toxunulmazlar və əvəzolunmazlar  dinastiyasına 

daxil olanların qırmızılığını səngitmək, ―mənəm-mənəmlik‖ iddiasını aradan qaldırmaq və tarixən 
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istedadlı yaradıcı şəxslər, böyük-böyük sənətkarlar diyarı olan Azərbaycan ölkəsində kommunist 

əqidəli kosmopolitlərə alternativ olan azad yazarların da mövcudluğu fikrini təlqin etmək, qəbul 

etdirmək, mütərəqqi ideya və idealları kütləviləşdirmək - bu yolu tutanların vətəndaşlıq borcu idi. 

Vətən qarşısında xidməti idi. Şərəfli bir xidmət...  

   

 İndi artıq AYB sədri daha sayıqdır və mətbuata qarşı daha həssasdır. Əvvəlki 

saymazyanalıqları azalmışdır. Bir vaxtlar vecinə almadığı xırdalıqlardan indi hətta çəkinir və 

izahat verməklə tənqid perspektivini özündən uzaqlaşdırmağa çalışır. Belə müsbət dəyişikliyi 

göstərən nüanslardan biri ―525-ci qəzet‖in 2 mart 2005-ci il tarixli nömrəsində müşahidə edilirdi. 

―Yazıçılar Birliyi Nazım Hikmətin nəşinin Türkiyəyə gətirilməsi haqda təklif irəli sürməyib" – 

başlıqlı kiçik izahat yazısında AYB sədri qəzetin müxbiri Bəsti Əlibəyliyə müraciətlə deyirdi:  

―Çox hörmətli Bəsti xanım! "525-ci qəzet"də Sizin dəyərli türk yazarı, mənim köhnə dostum İrfan 

Ciftçiylə söhbətinizi maraqla oxudum. İrfan bəyin söylədiyi bir çox fikirlə mən də şərikəm. 

Əlbəttə, razılaşmadığım məqamlar da var. Amma bu məktubu yazmağa məni başqa səbəb vadar 

edir. Söhbətinizdə belə bir məlumat verilir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Nazım Hikmətin 

nəşinin Türkiyəyə gətirilməsi haqqında təklif irəli sürüb. Yazıçılar Birliyinin heç vaxt belə bir 

təklifi olmayıb. Biz Nazım Hikmətə Türkiyə vətəndaşlığının qaytarılması məsələsini qaldırmışıq 

və bu barədə yazılı müraciətimizi, Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əhməd Ünal Çeviköz 

vasitəsilə qardaş ölkənin rəsmilərinə çatdırılmasını xahiş etmişik... Bu məsələ daha gündəmdə 

durmur. Nazım Hikmətin nəşinin Türkiyəyə gətirilməsinə gəlincə, mən də belə hesab edirəm ki, 

hələ bu məsələnin zamanı çatmayıb. Hörmətlə Anar, 28 fevral 2005.” 

Əlbəttə, bu məktuba Anarın öz leksikonu ilə şərh vermək də olardı, yəni: ―...dəvədən 

düşüb höt-hötlərindən qalmayıblar...‖ və s. Ancaq biz ona məhəl qoymayaq və Anarın sözə 

diqqətinin artdığını bildirən əlamət kimi bu məktubu adamın müsbət balansına yazaq... 

 

Başqa bir nüans ―Bakı-xəbər‖ qəzetinin 3 fevral 2005-ci il tarixli sayında AYB əməkdaşı 

Ə.Ə. adlı birisinə məxsus olan ―Anarın Akif Əli problemi yoxdur‖ adlanırdı (Bu ifadə eynən 

olduğu kimi bir qədər sonra Anarın öz dilindən səslənəcək və daha bir qədər sonra eyni tərzdə 

Kamil Vəli Nərimanoğlu haqqında da deyiləcəkdi. Necə də bəsit, qəliblənmiş, ştamplanmış 

düşüncələri var onların!). Qəzet yazırdı ki, son günlər Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və onun sədri 

Anar haqqında mətbuatda müxtəlif şəxslər tərəfindən fikirlər səsləndirilir. Hətta yaxın müddətdə 

Yazıçılar Birliyinin növbədənkənar Qurultayının çağırılacağı və Anarın sədr postundan 

uzaqlaşdırılacağı bildirilir. Bu məsələlərə aydınlıq gətirən Ə.Ə. deyirdi: ―…Yazıçılar Birliyi uzun 

illərdir ki fəaliyyət göstərir. Orada nüfuzlu yaradıcı şəxslər rəhbər vəzifələrdə təmsil olunur. Indi 

onları vəzifələrindən uzaqlaşdırıb, başqalarını onların yerinə gətirmək də düzgün olmaz və 

birmənalı qarşılana bilməzdi. Məsələ ondadır ki, Yazıçılar Birliyindən narazı olanların əksəriyyəti 

onun üzvü olmayanlar və ya yazıçılar tərəfindən peşəkar yazıçı kimi tanınmayanlardır (bu fikirlər 

də sonralar eynilə Anarın dilindən səslənəcəkdi). 15-20 nəfər  bir yerə yığışıb, imza toplamağa 

başlayıb, lakin həmin imzalar hələlik bizə təqdim olunmayıb.‖ 

    Bu ―imzatoplama‖, ―növbədənkənar qurultay‖ ideyası çox güman ki, kimlərinsə AYB ilə 

məzələnməsindən başqa bir şey deyildi. AYB isə tələyə düşərək ―qabaqlayıcı tədbirlərə‖ əl atır, 

qurultay çağırmaq ideyasını ―zərərsizləşdirməyə‖ səy göstərirdi. Akif Əli AYB-çilərin bu 

profilaktik açıqlamalarını oxuyanda istehza ilə gülümsündü, fikirləşdi ki, görünür elə bu 

―növbədənkənar qurultay‖ xəbərini eşidib məni tələm-tələsik üzvlükdən azad ediblər ki,  

―namizədlərin‖ biri azalsın…    

 Amma deyəsən həqiqətən əməlli-başlı həyəcanlanmışdılar. AYB təmsilçisi yerli-yataqlı 

izah edirdi ki, bəs Yazıçılar Birliyinin qurultayı 5 ildən bir çağırılır. Növbəti qurultay 2009-cu ildə 

keçiriləcək. Fövqəladə qurultayın çağırılması üçünsə Yazıçılar Birliyi üzvlərinin 60 faizi bir araya 

gəlməlidir (Bu da AYB-nin proqram xarakterli riyakarlıqlarından idi: bir neçə ay öncə 

növbəti XI qurultayı üzvlərinin cəmi 40 faizi ilə (414 nümayəndə ilə) keçirən AYB yetgililəri, 
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indi yeni qurultay çağırmaq üçün Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin 60 faizinin bir araya 

gəlməsini vacib sayırdılar. Demək, XI qurultayın kvorumsuz keçirildiyini və qeyri-legitim 

olduğunu özləri də təsdiqləyirdilər. Görünür haçansa bu məsələyə də rəsmi qiymət 

veriləcəkdir). Birliyin üzvü olmayan şəxslərin fövqəladə qurultay çağırması mümkün deyil…və s. 

və i. 

Müxbirin: ―Yazıçılar Birliyini və onun sədrini ittiham edənlər arasında Nazirlər Kabineti 

mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli xüsusilə fərqlənir. O, Anarın onun Heydər Əliyevlə bağlı 

yazdığı kitaba qısqanclıqla yanaşdığını və bundan sonra Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən 

çıxarıldığını bildirib...‖ -  sualına gözlərindən zəka fışqıran AYB sözçüsü tamamilə özünəməxsus 

bir dürüstlüklə cavab verir. Deyir ki, mən Akif Əlinin ―hansısa bir əsərin müəllifi olduğunu 

bilmirəm. Sadəcə olaraq, bu yaxınlarda «Bir ömrün anları» (bax, adam kitabın üzünü belə 

görmədiyi üçün adını da dəqiq bilmir!-A.) kitabı ilə bağlı Akif Əli qəzetlərdə vurğulayıb ki, 

Yazıçılar Birliyinin rəhbəri həmin kitabı qısqanclıqla qarşılayıb. Sizi inandırım ki, orada sanballı 

heç nə yoxdur.‖  

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının müsibətinə bax! AYB-ni kimlər təmsil edir! Və 

müqəddəs Kitaba kim qiymət verir! Kitab üzü görməyən adam! Halbuki bu super intellektual 

homos ―sanbalı‖  haqqında fikir yürütdüyü kitabın heç olmasa üz qabığını görsəydi, yenə dərdin 

yarısıydı! 

Amma bu makrodistrofiya təzahürünə baxmayaraq, yenə də AYB mövzusunda fikrini 

yalnız ―üçüncü yazıda‖ bildirəcəyi haqda verdiyi vədə əməl edən Akif Əli Anarın komandasının 

səviyyəsinə enmədi, ictimai rəy üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən Ə.Ə. adlı birisinin qəfəsdən 

sərbəst buraxdığı quşlara əhəmiyyət vermədi. Qoy quşunu uçurtsun...   

 

Başqa bir izahat ―Ekspress‖ qəzetinin 3 mart 2005 tarixli sayında dərc olunmuşdu. "Mən 

harada demişəm ki, gəncləri bəyənmirəm?!" - başlığı altında APA-ya müsahibə verən AYB sədri  

xalq yazıçısı Anar əvvəlcə hamının gözü qarşısında qızıl-qırmızı "Yazıçılar İttifaqında gənclərə 

mənim qədər şərait yaradan olmayıb" –deyir və sonra da xislətinə xas həvəslə bir budağa çıxıb 

min budağı silkələyir. Əski rus-sovet əyyamlarında Moskva ədəbi mühitindən gətirdiyi ekzotik 

―qrafoman‖ sözünü əlli ildir şəstlə işlədən (və nəyə görəsə bunu özündən başqa hamıya şamil 

edən) Anar müəllim yenə pafosla bəyanladı: ―…O ki qaldı qrafomanlara, istər cavan olsun, istər 

yaşlı, bəli, mən onları bəyənmirəm.‖ (Əşi, qoy oturmuşuq!) Artıq bəlli olduğu kimi, belə gurultulu 

danışıq  yalnız öz mifik obrazının zahiri effektini qorumaq üçün işlədilən priyomlardan idi. 

Reallıqda, yəni işdə, əməldə adam tam başqa cürdür: şəxsi qramofonu əvəz edən qrafomanlar 

dəstəsini yan-yörəsinə yığar və AYB-nin ətrafına qrafomanlardan ibarət ətdən çəpər çəkər, amma 

bu çəpərdən bayırda qalan bütün azad yazarlara təkəbbürlə ―qrafoman‖ deyər… Ax-vax! 

Yəqin ki 2005-ci ildə:  ―Azərbaycanda… sinfi bərabərsizlik problemi var‖ (?-A.) deyən 

adam savadsız danışdığını və marksist dünyagörüşünə taxılıb qalmaqla gerizəkalılıq göstərdiyini 

bilmir ki danışır. Cəmiyyətin bacarıqlı və bacarıqsız, istedadlı və istedadsız, qabiliyyətli və 

qabiliyyətsiz, imkanlı və imkansız fərdlərdən ibarət deyil, ümumi fəhlə sinfi və burjuaziya 

arasında bölündüyü haqda sərsəm nəzəriyyə Kommunist Partiyasının Manifestindən gəlmə 

dünyabaxışıdır ki, onun da məqsədi fərdi, şəxsi, individual mövcudluğu rədd edərək kollektivçilik 

amalını yaymaq, cəmiyyətdə siniflərarası radikal, antoqonist, barışmaz qarşıdurma yaratmaq, 

beləliklə dağıdıcı inqilabi yolla çoxluğun azlığa qalib gələməsini, kommuarların hakimiyyəti ələ 

keçirməsini təmin etmək niyyətindən ibarətdir. Bu gün Azərbaycanda totalitar marksist 

dünyabaxışından imtina edildiyi, demokratik cəmiyyət qurulduğu, siniflərin deyil, fərdlərin, hər 

insanın hüquqlarının prioritet sayıldığı bir zamanda köhnə baqajla erudisiyalı görünmək xatirinə 

belə savadsız şeylər danışmaq sadəcə məsləhət deyil…       

Kiminsə məzəsi olan ―növbədənkənar qurultay‖ ideyası isə AYB sədrinin yuxusunu necə 

qaçırmışdısa, o qorxudan əsəbiləşmiş, təbdən çıxmış, ruhi müvazinətini itirmişdi. APA-ya   

müsahibəsində də ayıb-ayıb: “Nə qurultay? Min yazıçının təmsil etdiyi qurumun qurultayı 
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keçirilib. Birliyin üzvləri qurultayda iştirak edib, yekdilliklə mənə səs veriblər. 

Nizamnaməyə əsasən, beş ildən sonra yenə qurultay olacaq, o vaxt kimi istəyərlər, seçərlər. 

Qurultay keçirmək istəyənlər heç Yazıçılar Birliyinin üzvü deyillər. Birliyin üzvü olmadan 

nə istəyirlər keçirə bilərlər. Yazıçılar Birliyinin üzvləri artıq qurultaylarını keçiriblər.” –

deyirdi. Xatırladaq ki, bundan öncə AYB təmsilçisi Ə.Ə.-nin dedikləri az qala nöqtəsinə-

vergülünəcən indi AYB sədrinin dilindən  səslənirdi. Əlbəttə, belə dəqiqliklə təsadüf olmur. Belə 

dəqiqliklə köçürmə olur, konspekt olur, şparqalka olur... 

Maraqlı həm də orası idi ki, ―müxbir‖ guya ―söhbətin axarında‖, amma əslində heç dəxli 

olmadan (bəlkə də intervyüerin istəyi ilə) qəflətən ―Akif Məhərrəmovun işini‖ xatırlayır və sədr də 

əttökən bir əfçiliklə, düşük əda və alovlu həvəslə yenə ―düşmənin‖ dəf edilməsi prosedurunun 

dəruni qatlarını açıqlamağa başlayır. Amma bu qurama sual-cavab oyununun da vaxtilə ―Yeni 

Müsava‖tda olduğu kimi, necə də bir əldən çıxdığına, bir kabinetdə yazılıb hazırlandığına 

oxşayırdı! (Xüsusən, müxbirin dilindən ―Akif Məhərrəmov‖ yazılışının AYB sədrinin hökumət 

üzvlərinə göndərdiyi donos məktubundakı səhvin təkrarı olması çox şeydən xəbər verirdi.)        

Anar: “…Dediyiniz o adam Yazıçılar İttifaqının maliyyə məsələləri haqqında böhtan 

danışmağa başladı, işlədiyi yerin imkanlarından istifadə edərək yalançı rəqəmlər ötürdü. 

Bizim mühasibatlıq da göstərdi ki, bunların hamısı yalançı rəqəmdir, heç biri həqiqətə 

uyğun deyil. Məsələ katiblikdə müzakirə olundu. Qərara alındı ki, bu adam Yazıçılar 

Birliyinə şər, böhtan atırsa, qurumun üzvü olmamalıdır.”  

 

Bəli, Akif Əlinin son illərdə yazdığı ifşaedici yazılar, dediyi açıqlamalar, yaradıcılıqda 

qazandığı uğurlar Anara necə şiddətli təsir etmişdisə və necə möhkəm qısqandırmışdısa, adam 

sakitləşmək bilmədən neçə müddət idi elə hey bu mövzuda ötür, ötür, ötürdü...  

Donosla işdən çıxartdıra bilmədiyi rəqibini özükimilərini başına toplayıb miskincəsinə 

xəlvəti (ən azı ―dara çəkilən‖ adam özü ―edamda‖ iştirak etməlidi, ya yox?!) AYB üzvlüyündən 

çıxartmaqdan savayı əlindən bir iş gəlmədiyini anladıqca Anar daha anlaqsız olurdu. Aradan xeyli 

zaman ötsə də mövzu ətrafında manipulyasiyalarını davam etdirir, rüsvayçılığının kompensasiyası 

kimi guya Akif Əlinin ―yalan‖ danışdığını, ―şər‖ atdığını və s. hey təkrarlayır, təkrarlayır, 

təkrarlayırdı… Amma qatar artıq getmişdi. İctimai fikirdə lazım olan informasiyalar özünə yer 

almışdı. Mif adamın niqabı qaldırılmış, üzərinə maliyyə rüsvayçılığının pərdəsi endirilmişdi və 

bundan sonra o nə qədər çabalar göstərsə də həqiqət işığından gizlənə bilməyəcəkdi, əməllərini 

parlaq sözlər altında gizlədə, sifətinə münəvvərlik maskası taxa bilməyəcəkdi. Ən əsası - bu xalqı, 

bu milləti, bu vətəni daha avam yerinə qoyub ―əzabkeş ziyalı‖ ədasıyla aldada bilməyəcəkdi… 

Akif Əlinin ―yalan danışdığı, şər atdığı‖ və s. barədə bu qədər ki haray salır, qara-qışqırıq 

salır, yaxasını cırırdı - adama deyərlər, balam, ortada həqiqətən şər-böhtan varsa, yalan faktı varsa 

ver məhkəməyə, edə bilərsənsə sübut elə, qurtarsın getsin! Axı sən niyə kiminsə əməlində yalan, 

şər, böhtan olduğunu öz qurğuşunlu tərəzinlə ölçürsən və bu gülünc ekstaz anında  qarşı tərəfin 

təkziblərini qulaqardına vurursan, eşitmək istəmirsən, məhəl qoymursan, baxmırsan, nəzərə 

almırsan… Axı normal insan tipi belə olmur! Belə kobud, qaba, köntöy davranış - ruhunda, 

düşüncəsində, dərrakəsində, qanında normadankənar sapmalar simptomu gəzdirənlərin xuyu-

xasiyyətidir. Sən ki əlahiddəlik iddiasındasan?! 

 

                                                               *** 

    

Bir dəfə Milli Məclisdə hökumətin hesabatı dinlənilirdi. İclasda maliyyə nazirliyinin  

mütəxəssislərindən biri ilə yanaşı əyləşmiş  Akif Əli söhbət arası sözgəlişi ondan soruşdu: ―Büdcə 

rəqəmini açıqlamaq yasaqdırmı?‖ Mütəxəssis dedi: ―Yox.‖ Akif Əli  soruşdu: ―Bəs bunun 

açıqlanmasından kimsə əsəbiləşib hay-küy salırsa, sizcə bu nə əlaməti ola bilər?‖ Maliyyə 

nazirliyinin mütəxəssisi dərhal dedi: ―Bu ancaq bir şeylə əlaqəli ola bilər. Əgər onun apardığı 

haqq-hesab əməliyyatlarında əyintilər varsa və o bunu ictimaiyyətdən gizlədirsə, büdcə 
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rəqəmlərinin açıqlanmasından narahat olar, bunu istəməz... ifşa olunmaqdan qorxub hay-küy 

salar.‖ Akif Əli ona təşəkkür edib daha heç nə demədi, ürəyində öz-özünə fikirləşdi ki, görəsən 

maliyyə nazirliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşən AYB-də də yoxlama aparıbmı?!..  

             

                      ***                 

 Akif Əli APA xəbər agentliyinin Anarla qurduğu həmin intervyü barədə də dediyimiz 

səbəbə görə heç bir cavab yazısı dərc etdirmədi. O yalnız APA-nın müdiri Vüsalə Mahirqızına 

elektron poçt vasitəsilə şəxsi məktub göndərdi:       

 ―Salam, Vüsalə xanım! Sizin də bir zamanlar dediyiniz kimi, qoca və köhnə təfəkkürlü, öz 

dövranını sürmüş bir yazıçının unudulmaqda olan bəzi mövzular ətrafında qurulan müsahibəsinin 

birdən-birə müasir KİV orqanı kimi tanınan APA-nın tribunasında görünməsi həmin ədibin 

yenidən gündəmə gətirilərək aktuallaşdırılması cəhdi və daha neçə belə digər məqamları ilə, açığı, 

həm təəccüb, həm də təəssüf doğurur. Hər halda ―Qəlyan çəkən kişinin dastanını‖ oxudum:  

 1. Akif Əli oğlu Məhərrəmov artıq 5-6 ildir ki, şəxsi həyatda, işdə və mətbuatda Akif  ƏLİ  

kimi təqdim olunur. Hələ 1999-cu ildə atamın adının əbədiləşdirilməsi və milli soyadının qəbul 

edilməsi məqsədilə ―Məhərrəmov‖ soyadı ―Əli‖ soyadı ilə rəsmən dəyişdirmişəm. Bu qərara 

uyğun olaraq da bütün şəxsi sənədlərimi, vəsiqələrimi, o cümlədən AYB üzvlüyü vəsiqəsini də 

çoxdan dəyişdirmişəm. Lakin özünün imzalayıb Akif ƏLİ-yə verdiyi sənədi unudan beyni və gözü 

tor-dumanlı  AYB sədrindən fərqli müasir tipli ayıq bir agentlik olan APA bunu heç olmasa 

gələcəkdə nəzərə alsın.          

 2. Özünün rəhbərlik etdiyi qurumun rəsmi adını belə unudaraq indiki Yazıçılar Birliyini 

yaddaşında keçmiş Sovet əyyamına xas ―Yazıçılar İttifaqı‖ kimi yaşadan və səsləndirən adamı heç 

ciddi qəbul etmək də düzgün deyil.         

 3. AYB büdcəsi barədə tam bir il öncə bircə dəfə ―Şərq‖ə dediyim faktlar necə təsirli 

olmuşdursa, AYB rəhbərliyi  düz bir ildir bu haqda danışır və mənim rəsmi dövlət sənədinə 

əsaslanaraq dediyim rəqəmləri özünə məxsus nadanlıqla ―təkzib‖ etməyə çalışır. Ancaq bu müddət 

ərzində dəfələrlə mətbuatda açıqlama verib məsələnin məğzini izah etsəm də, kor tutduğunu 

buraxmayan kimi AYB yetkilisi elə hey öz yalanını cəmiyyətə yeritmək istəyir. Çünki bununla o, 

ictimaiyyət arasında Akif ƏLİ-ni AYB üzvlüyündən məhz AYB sədrini tənqid etdiyinə görə yox, 

guya AYB haqda ―yalan məlumat verdiyinə görə‖ çıxarıldığı görüntüsünü yaratmaq istəyir. 

Amma bilmir ki, əksinə, onun bu məkrli addımı Akif ƏLİ-nin ictimaiyyət arasında reytinqinin 

artmasına xidmət etdi. Çünki xalq kimin kim olduğunu görür, bilir...    

 4. AYB-çinin yalanı müqabilində əgər müasir ruhlu APA təmsilçisi qarşılıqlı sual verib 

desəydi ki, ay adam, axı, Akif  ƏLİ bu ―rəqəm məsələsinə‖ mətbuatda dönə-dönə aydınlıq gətirib, 

siz onun AYB büdcəsi barədə dediklərini özünüz də tutuşdurub yoxlamaq əvəzinə nədən yalanı bir 

belə həvəslə təkrarlayırsınız? – bax, onda mən APA nümayəndəsinin tərəfsizliyinə tam inanardım. 

Və bilərdim ki, həm dövləti və dövlətçiliyi sevərək onun imicini qoruyan bir vətəndaş kimi, həm 

müraciət etdiyi mövzu barədə ətraflı bilgiyə malik olub da mətbuatda gedən debatları diqqətlə 

izləyən professional jurnalist kimi, həm də adicə həmkar kimi o həqiqətən obyektivdir... Ancaq 

malesef... belə sual verilmədi.         

 Hər halda, informasiya agentliyi olaraq gərəkli fəaliyyətinizdə sizə məhz belə dürüst 

fəaliyyət arzulayır və bir daha yaradıcılıq uğurları diləyirəm.     

    Hörmətlə, Akif  ƏLİ,       

    NK MX ,         

    03 03 05 ‖ 

Bu elektron məktubdakı adi həmkar qınağı ilə də məsələ bitdi.  

Aradan bir neçə ay keçəndən sonra rəsmi tədbirdə rastlaşanda Vüsalə Mahirqızı Akif Əliyə 

salam verib gülümsündü, qız sanki ―arxadan vurduğu zərbəyə‖ görə həmkarından utandığını 

göstərdi. Öz günahını etiraf edən adamlar kimi qımışa-qımışa ―Məktubunuzu aldım, Akif 
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müəllim‖ – dedi. Akif Əli isə sakit tərzdə: ―Bəs niyə elə eləmişdin ki?‖ – soruşanda Vüsalə 

Mahirqızı yenə nazla büzüşərək qəmzə ilə çiyinlərini çəkdi və ―Nə bilim‖ dedi. Akif Əli onun 

mimikasından ―Belə məsləhət olmuşdu!‖ mesajını oxuyub sadəcə ―Aydındır‖ – dedi və daha onu 

incitməyib mövzuya qayıtmadı.     

 

*** 

 

Akif ƏLİ. "Èряванда хан галмады..." 
Áèр çàì àí ëàр áÿéëÿрèí , õàí ëàрûí , àüàéàí à êèøèëÿрèí  ì ÿñêÿí è î ëàí  Èрÿâàí  õàí ëûüû  

èí äè ýÿäÿëÿрèí  ÿëèí äÿ ãàëûá. Áèр çàì àí ëàр àü  þрï ÿêëè, çÿр-áàôòà ýåéèì ëè, ì ÿõì ÿр àрõàëûãëû, 
ãûçûë æûããàëû, ÿëè õûí àëû õàí ûì -õàòûí  í àçÿí èí ëÿрèí  åâ-åøèéè  

èí äè è÷èí äÿí -÷þëöí äÿí  öôóí ÿò éàüàí  ùàõ÷ûõëàрûí ...  éóâàñûí à äþí öá. Ãî рóéà áèëì ÿäèê, 
ãî рóì àã ì öì êöí  î ëì àäû î  õàí èì àí û,î  ì àëû-ì öëêö, î  áàü-áàüàòû. Ãÿäèì äÿí  ãÿäèì  î ëàí  

ï àê òöрê äèéàрû - Èрÿâàí  õàí ëûüû ì óрäàрëàøûá "Åрì ÿí èñòàí " î ëäó да ýåòäè.  
"Àøûã ßëÿñýÿрè éåòèрÿí  Ý þéæÿ" - äåéÿ ãöррÿëÿí äèéèì èç î  óëó ì àùàëäà ÷àããàëëàр óëàøà ãàëäû.  

Ãÿäèì  Ý þéæÿ, ýþçÿë Ý þéæÿ, Ý þéæÿ ýþëëö Ý þéæÿ ùåé!.. 
 

     Áó åëÿ áèр äÿùøÿòëè ì öñèáÿòäèр êè, ùÿëÿ í ÿéè èòèрäèéèì èçè òàì  êÿñäèрÿì ì èрèê. ×öí êè ùÿëÿ 
ãóëäóрëàрëà äàâàäàéûã, ùÿëÿ Ãàрàáàüûí  ùàрàéûí äàéûã, Øóøàí ûí , Ëà÷ûí ûí , Çÿí ýèëàí ûí  

ùàрàéûí äàéûã. Ùÿëÿ ì ÿêрëè Øèì àë àéûñû àрõàì ûçäàí  ÿë ÷ÿêì ÿéèá, éåí èäÿí  ãóрì àã èñòÿäèéèì èç 
ì ÿì ëÿêÿòèì èçè ãóрóá ãóрòàрàì ì ûрûã, æàì ààòûì ûçû, ãî æàëû-кþрï ÿëè àäàì ëàрûì ûçû àæëûã 

éàëãóçàüûí ûí  æÿí ýèí äÿí  õèëàñ åòì ÿê, þçö äÿ õàòà-áàëàñûç, þëöì -èòèì ñèç  
õèëàñ åòì ÿê ö÷öí  èí ñàôñûç áàçàрëà ÿëáÿéàõàäàéûã.  

...Âÿ áó î éóí ëàр í ÿ 88-äÿ, í ÿ 48-äÿ, í ÿ 18-äÿ áàøëàéûá. Áó î éóí ëàр ùÿëÿ óçàãäàí , ùÿëÿ XVIII 
ÿñрäÿí  áàøëàí ûá. Ä ÿëè Ï åòрî í óí  î éóí ëàрûäû áó î éóí ëàр - Ãî рáà÷î â àпàрûрäû. Áèçàí ñëàрûí  

î éóí ëàрûäû áó î éóí ëàр - Ðî ì à ï àï àñû àï àрûрäû. Èí ýèëèñ áàрì àüûäûр áó î éóí ëàрû çàì àí -çàì àí  
øèøèрäÿí  – Òåò÷åр àï àрûрäû... Ðóñ ãî øóí ëàрûí ûí  êþì ÿéè èëÿ... Éàäëàрûí  àëì àã истядикляри òÿêæÿ 
òöрê òî рï àãëàрû äåéèë, ãî âì àã èñòÿäèêëÿрè òÿêæÿ òöрêëÿр äåéèë, òöрêöí  рóùóäóр, рóùó! Î  рóù 
êè, ÿçÿì ÿòëèäèр, ÿäàëÿòëèäèр, ãöäрÿòëèäèр! Î  póù êè, äî üрóëóã ñåâÿí äèр, ùÿãèãÿòï ÿрÿñтäèр! Áó 

æöр рóù äàùà áó ýöí êö, ÷àüäàø äöí éàí ûí  äî ëàí áàæ, ÿéрè-öéрö ÿì ÿëëÿрèí ÿ, "äèï ëî ì àòèê" 
êÿëÿêëÿр àëòûí äàí  éåрèäèëÿí  Ãÿрá  ÿì ÿëëÿрèí ÿ òóø ýÿëì èр, î í óí ëà áàрûøà áèëì èр. Òöрêöí  рóùó 
ì ÿрäëèê рóùóäóр. Òöрê ñþçö øàõ äåéÿр, ÿçèá-áöçì ÿç. Òöрê ãûëûí æû ñåâÿр,  хÿí æÿрëÿ äþéöøÿр. 
Ãÿрáèí  рóùóí äà èñÿ í àçÿí äÿëèê, èрèøèêëèê, éàрûí ì àãëûã öñòöí äöр. Гÿрáäÿ силащ èæàä åäèáëÿр, 

áî ì áà èæàä åäèáëÿр. Ì ÿрä-ì ÿрäàí ÿ öçáÿ-öç  эÿëì ÿì ÿê ö÷öí , êèøèéàí à âóрóøäàí  
ãî рõäóãëàры ö÷öí , êöí æäÿí -áóæàãäàí , óçàãäàí , õÿëâÿòäÿí , àрõàäàí  çÿрáÿëÿр âóрì àüû 

ñåâäèêëÿрè ö÷öí ...  Àäûí û í ÿ ãî éóрëàр ãî éñóí ëàр, ùÿãèãÿò, ÿñë ì àùèééÿò áóäóр... 
 

      ...Áó õàî òèê, ùÿрæ-ì ÿрæ àá-ùàâàí ûí  ãûçäûрì àñû  è÷ÿрèñèí äÿ ùÿëÿ Èрÿâàí  õàí ëûüû, Ý þéæÿ 
ì àùàëû, Çÿí ýÿçóр éàäà äöøì öр. Í ÿëÿрè èòèрäèéèì èçè щяля òàì ëûüû, áöòþâëöéö èëÿ, äÿùøÿòëè  

аüрû-àæûñû èëÿ êÿñäèрÿ áèëì èрèê... Ùåéô! 
     Ãÿäèì  Ý þéæÿ, óëó Ý þéæÿ, ýþçÿë Ý þéæÿ ùåé!  

Èýèä òöрêëÿр ñÿí è ýåрè àëàæàãì û ýþрÿñÿí ?! 
     (декабр  1992) 

   

                              *** 

 

AYB və onun sədrinin həm dəyərdən, həm nəzərdən düşməsi artıq ədəbi  mühitin bir 

nömrəli mövzusuna çevrilmişdi və onların ifşası istiqamətində demək olar ki hər gün külli 

miqdarda yazılar yazılırdı. Qəzetlərdə, jurnallarda, internet səhifələrində mövzu daim gündəmdə 

idi. Hərə bildiyi həqiqətləri açıb ortaya tökürdü. Və məlum olurdu ki, mif puç mif imiş. Hamı hər 

şeyi çox gözəl görürmüş, bilirmiş, sadəcə indiyə qədər demirmiş, indi isə artıq deyir...    

 

―Alatoran‖ internet  forumunun 9 fevral 2005 tarixli səhifəsində  Narxanım imzalı oxucu 

yazırdı: ―Çingiz xan ova çıxdığı zaman atı büdrəmiş, böyük sərkərdə yıxılaraq xəsarət almışdı. Bu 

büdrəmək hadisəsi xana çox əsər eləmişdi, həyatı boyu heç vaxt büdrəmədiyinə görə bu hadisəni 

göylərin bir xəbərdarlığı kimi qəbul etmiş, xəstələnib yatağa düşmüşdü. 
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 Ədəbiyyatımızın xaqanı, məşhur yazıçı Anarın son günlər başına gələnlər, onun səhhəti 

haqqında mətbuatda oxuduqlarımız Çingiz xanın həmin büdrəmək hadisəsini xatırlatmaqdadır. 

Heç bir zaman sözü daşa dəyməyən, hər istəyi əlüstü yerinə yetirilən hörmətli yazıçımız həyatında 

ilk dəfə latın əlifbası ilə kitabların çapı məsələsində büdrədi, sözü yerə düşdü, əhvalı pərişan oldu. 

Təqribən 20 mln. dollar məbləğində dəyərləndirilən kitabların latın əlifbası ilə yenidən çapı 

layihəsi deyəsən Anar müəllimin həyatı boyu gerçəkləşdirəcəyi ən böyük layihə olacaqdı, lakin 

bədxahlar buna imkan vermədi. Kitabların çapı Milli Elmlər Akademiyasına həvalə olundu.‖ 

      

―Alatoran‖ intrnet forumun 10 mart 2005 tarixli səhifəsində Emin Həsənli  yazırdı: 

―...Məncə Anarın ədəbiyyatda işi müxtəlif əsərlər, yaxud da folklor nümunələrinə əl gəzdirib teatr, 

kino üçün ssenarilər yazmaqdan başqa bir şey olmayıb.‖  

 

―Ədalət‖ qəzetinin 11 mart 2005 tarixli sayında istedadlı publisist Elnur Astanbəyli 

―Yaşasın mədəniyyət” rubrikası altında yazırdı: ―...Mədəniyyətdə sürətli nəsil dəyişimi prosesinin 

baş verməsi qaçılmaz həqiqətə çevrilir. Bu proses əvvəl-axır baş verəcək. Sadəcə özlərindən sonra 

heç bir dəyərli sənət örnəyinin yaranmasını arzulamayan, hər şeyin özləri ilə bitib-tükəndiyini 

iddia edən "köhnə qvardiya", xüsusilə onun ifrat mühafizəkar və həddən artıq diletant 

nümayəndələri nəsil dəyişimi prosesini mümkün olduğu qədər ləngitmək istəyirlər. Bu, onların 

karyerasının bir az da uzunömürlü olmasını təmin edə bilər hər halda.   

Mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələrini inhisara almış yaradıcı qurumlar Azərbaycanda nəsil 

dəyişkənliyi prosesinin sürətli getməsini əngəlləməkdə başlıca rol oynayır. Həmin qurumlar 

dövlətlə gənc yaradıcı qüvvələrin arasına girib və ikinciləri birincidən narazı salmaqla məşğuldu. 

Əvvəla, büdcədən yaradıcı prosesi canlandırmaq, yeni yaranan nümunələrin təbliğini məqsədyönlü 

şəkildə təmin etmək, dünyaya çıxış üçün yollar aramaq, yaradıcı insanların sosial və məişət 

durumunu azacıq da olsa, yaxşılaşdırmaq üçün ayrılan yüzminlərlə dollar vəsait naməlum 

istiqamətdə xərclənir, əvəzində statistika həvaskarları üçün daha maraqlı görünən ənənəvi tədbirlər 

keçirilir və ölkədə mədəni-ədəbi prosesin ölgün olmadığı, durğunluqdan çıxdığı barədə yalançı 

fon yaradılır.  

Əbəs yerə mətbuatda Yazıçılar Birliyində maxinasiyaların baş alıb getdiyi barədə 

həqiqətəuyğunluğu çox az adamda şübhə doğuran məlumatlar yayılmayıb. Acınacaqlı haldır ki, 

dövlətin mərhəmətindən sui-istifadə edən "yaradıcı" qurumlardan kimsə, onlara ayrılan külli 

miqdarda vəsaitin hara və necə israf edildiyi barədə hesabat tələb etmir.  

Normal ölkələrdə büdcədən ayrılan ən kiçicik məbləğin belə təyinatı üzrə xərclənib-

xərclənmədiyinin hesabatı sorulur. Sovet dövründən qalmış və sırf bürokratik əsaslarla, 

kommunizm dövrünün tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərən Yazıçılar Birliyi, Teatr Xadimləri 

İttifaqı, Bəstəkarlar və Kinematoqrafçılar ittifaqları nəinki nəsil dəyişikliyi kimi zəruri bir prosesə 

dəstək və təkan vermək gücündədir, ümumiyyətlə bu qurumlar çağdaş ədəbi-mədəni proseslərə 

təsir gücünü belə itirib. İndi bu qurumlar və onların başında dayananlar yalnız şəxsi yaradıcılıq 

"uğurlar"ından konfet düzəltməklə, necə olursa olsun gənc yaradıcı qüvvələrin mövcudluğunu 

inkar etməklə məşğuldarlur. Beyni tormozlanmış bu adamlar əllərindəki bütün imkanları, rıçaqları, 

hətta hökumət telefonlarını belə şəxsi maraqlarının güdükçüsünə çeviriblər, sanki Azərbaycan 

mədəniyyətinin gələcəyi omurlarına belə deyil.        

 ...Və biz nəsil dəyişikliyinin bəhrəsini mədəniyyətimizdəki keyfiyyət dəyişikliyinin 

fonunda da aydın şəkildə görəcəyik. Görəcəyik ki, mədəniyyətimiz uydurma miflərin, qondarma 

bütlərin, saxta dəyərlərin və kiflənmiş ənənələrinə əsarətindən azad olacaq və o zaman özlərini 

mədəniyyətin "ölməz Kaşşey"ləri kimi aparan sovet ziyalı tipləri tarixə və təbiətə qarşı 

çıxdıqlarına görə də layiqli cəzalarını alacaqlar, şübhəsiz. 

Eyni mərəzə başqa formada xalq yazıçısı Anar da tutulub. Bu adamın iddiası daha gülməli 

və absurd səslənir. Dədə Qorqud dastanları əsasında, eləcə də Mirzə Cəlil haqqında ondan başqa 
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kimsə yaza bilməz, yazmaq üçünsə günlərlə onun qapısı ağzında növbəyə durub, icazə almaq 

lazımdı. Əks təqdirdə, yazılanlar dəyərsizdir. Əgər bunu yazan hansısa gəncdirsə, onda daha pis...‖ 

 

                                                        *** 

 

2005-c il martın 17-də bütün qəzetlər “Yazıçılar Birliyi orduya diqqətsizlikdə 

günahlandırıldı” başlıqlı məlumat yaydı. Həmin məlumatlarda bildirilirdi ki:  ―Ordunun Dostları 

Mətbuat Klubu dünən növbəti tədbirini keçirdi. "Müasir dövrdə hərbi vətənpərvərliyin təbliğində 

ədəbiyyat və incəsənətin rolu" mövzusundakı tədbirdə çıxış edən Tərxis Olunmuş Hərbçilərin 

Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Həsənli dedi ki, ordu başdan ayağa 

silahlanmış olsa belə, mənəvi gücü və xalqın dəstəyi olmadan uğur qazana bilməz. O, bu işdə 

ədəbiyyatın və incəsənətin üzərinə böyük yük düşdüyünü dedi. "Ədəbiyyatın və incəsənətin 

ordunu, xalqı mənəvi-psixoloji baxımdan müharibəyə hazırlaması artıq sınanmış üsuldur. Təəssüf 

ki, indi Azərbaycanda ədəbiyyat və incəsənət nümayəndələrinin bu yöndəki fəaliyyətində obyektiv 

və subyektiv səbəblərdən qaynaqlanan müəyyən problemlər var".  

Millət vəkili, Atatürk Mərkəzinin rəhbəri Nizami Cəfərov, professor Nizaməddin 

Şəmsizadə, millət vəkili Zahid Oruc və başqaları mövzu ətrafında fikir-düşüncələrini bölüşdülər. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə bu işdə Yazıçılar 

Birliyinin üzərində böyük məsuliyyət olduğunu dedi. Bildirdi ki, Yazıçılar Birliyində hərbi 

vətənpərvərlik şöbəsinin olmasına baxmayaraq, onların silahlı qüvvələrdə tədbir keçirdiyini heç 

kim deyə bilməz: "Şairlərin də səngərdə poeziya tədbiri keçirdiyini görən olmayıb. Azərbaycan 

ordusu inkişaf ərəfəsindədir. Təbii ki, həyat olan yerdə problemlər də olur. Amma ordunun 

inkişafını görmək istəməyən qüvvələr mövcuddur. Bunu həmin qüvvələrə ədəbiyyat göstərməlidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı hərbi mövzuda əsərlər yaratsa da, hər halda "Buz heykəli" kimi məşhur 

əsərlər yoxdur..." Onun fikrincə, Qarabağ müharibəsində qələbəmizə yol açan dəyərli bədii 

əsərlərin yaradılmasına böyük ehtiyac var: "Təəssüf ki, ədəbiyyatımız bədəninə qumbara bağlayıb 

özünü düşmən tankının altına atan Etibar İsmayılov, canı bahasına bayrağımızın təəssübünü çəkən 

Rasim İsmayılov kimi qəhrəmanlarımızın layiqli bədii obrazlarını hələ də yarada bilməyib...‖  

 

11 may 2005 tarixli ―Ədalət‖ qəzetində dərc olunan NAR əlavəsində  BDU-nun tələbəsi 

Tural Cəfərov xalq yazıçısı Anara Açıq məktubla müraciət edirdi:  

―Bizim nəslin cəmi 4-5 yaşı olanda Meydan hərəkatı başladı, sonra isə Qarabağ savaşı. 

Sözüm odur ki, uşaq ola bilmədik biz… uşaqlığımız 8 yaşımız olanda Xocalı faciəsinə 

tökdüyümüz göz yaşları ilə başa çatmışdı. Biz hələ o zaman anladıq ki, dünyada Dərd də var və o 

haradasa uzaqlarda deyil, lap bizim yanımızdadır. ‖ Bunu deyən müəllif sonra Anara sual verir: 

―Nəyə görə cəmiyyətimizin mənəvi-əxlaqi vəziyyəti sizin qələminizə tuş gəlmir? 1970-ci ildə 

yazdığınız "Fransa mayı" adlı yol qeydlərinizdəki bu yer yadımdan cıxmır: – Marselin Sepilye 

küçəsində, tin başında 18 yaşlı qız hələ də dayanıb, gözləri yol çəkir. Nə sevgilisini gözləyir, nə 

qardaşını, nə də ərini. O, müştəri gözləyir… Buyurun, Anar müəllim. İndi bizim də küçə 

tinlərimiz, metro stansiyalarımızın qabağı belələləri ilə doludur. Yazın. AYB sədri kimi, xalq 

yazıçısı kimi, millət vəkili kimi, Rəsul Rzanın oğlu kimi...‖ Sonra T.Cəfərov: ―Mirzə Cəlil 

demişkən "indi qələmlə təşəxxüs satmaq zamanı deyil"...- yazaraq əlavə edir ki: ―…Lakin sizin 

yeri gəldi, gəlmədi atanızı müdafiə etməyiniz, bu barədə son zamanlarda "Mübarizə bu gün də 

var" kitabını, həmçinin Ə.Əylislinin əleyhinə "Yaradıcılığın yalan janrı" adlı məqalə çap 

etdirməyiniz heç də sizin haqqınızda xoş təəssürat oyatmır. Əlbəttə ki, mən R.Rzanı bir şair kimi 

inkar etmirəm. Lakin siz Rəsul Rzanın oğlu olmaqdan əlavə və daha artıq dərəcədə yazıçılarımızın 

atası olmalı, onları müdafiə etməlisiniz, onları hücumlardan qorumalısınız. Lakin bu belə olmur, 

siz vəzifə səlahiyyətlərinizdən qeyri-səmərəli istifadə edirsiniz. Bu vəzifənin verdiyi imkanlarla 

Azəri ədəbiyyatına daha artıq dərəcədə xidmət etmək mümkündür…  
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Başqa bir məsələ; son dövrlərdə mətbuat səhifələrinə Tural Anaroğlu imzası daxil olub. 

Mən əvvəlcə sevindim ki, böyük yazıçımızın oğlu yazmağa başlayıb, ədəbiyyatımız yeni bir nasir 

qazandı. Və bu ümidlə Turalın "İclas", "Sinifkom seçkiləri", "Xəstəxana" hekayələrini oxuduqdan 

sonra mənə aydın oldu ki, bu hekayələrdə ədəbiyyat adına heç nə yoxdur… Atanızın sizə 

ünvanladığı məktubdakı bir cümləni xatırlayıram. R.Rza ədəbi mübarizə haqqında sizə yazırdı ki, 

"yarışı qazanmaq üçün biz üçqat artıq layiq olmalıyıq". Amma çox təəssüf ki, Tural nəinki üçqat, 

heç yarım qat da çap olunmağa layiq deyildir. Doğrudur siz bas redaktor deyilsiniz, AYB 

sədrisiniz, lakin Turalın hekayələri AYB-nin rəsmi orqanlarında- «Azərbaycan», «Ulduz» 

jurnallarında, «Ədəbiyyat Qəzeti»ndə çıxır və bu fakt özü-özlüyündə sizin AYB sədri kimi 

fəaliyyətinizin üstünə ləkə salır. Əgər onlarla istedadlı gənc baş redaktorların mərhəmətini 

gözləyə-gözləyə qocalırsa və bunun müqabilində Tural Anaroğlunun hekayələri asanlıqla 

mətbuata yol tapırsa deməli vəziyyət heç də xoş deyildir və sizin əleyhinizədir.‖  

Sonda müəllif AYB sədrinə yeni yaradıcılıq və təşkilatçılıq uğurları arzulayır və arzu edir 

ki, gələcək nəsil onu ədəbiyyatın yolunu kəsən cəllad kimi mühakimə etməsin. 

 

Bu fikirlərə dəstək olaraq əlavə edək ki, Nərmin Kamal kimi istedadlı gənclərin ünvanına 

təhqirlər yağdıran ―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə (22.X.2004) Sona Xəyalın ―Mən atamı ötmüşəm, ötür 

məni övladım...‖ adlı bir məqaləsi dərc edilib. AYB sədrinin qızı Günelin ilk hekayələrinə həsr 

olunmuş bu məqalədə müəllif yazır: ―Günel Anarqızının ―Oğlun Qarabağ‖ adlı kitabına yazılmış 

ön söz (onu da Anar  yazıb – A.) əslində bir yazıçının öz xələfinə verdiyi xeyir-duadır... İstedadlı 

gənc yazar... Günelin yaradıcılığında... yaradıcılıq laboratoriyasının məhsulu... Daha bir cəhət 

müəllifin atası, babası kimi əsərə az işlənən sözləri gətirməsidir. Hətta bizim Bakı dialektində elə 

sözlər var ki, yazıçı onu yerində işlədir: oxucu onu ədəbi dildə olmayan söz kimi qəbul eləmir. 

Özü də bu ifadələri neçə illər rusca yazan, yenicə Azərbaycan dilində yazmağa başlayan bir 

müəllif işlədir... Bu əsərlərdə... nasir... böyük bir varlıq... yazar... Günel nəsrdə atası Anarı da ötüb 

keçə bilər...‖  

Bəli, altını cızdığımız bu sözləri AYB-nin orqanı olan qəzet AYB üzvlərinin çoxunu yazıçı 

hesab etməyən, ancaq bir sətir yazısı olmayanları tanışlıqla irəli çəkib birbaşa AYB katibi qoyan 

AYB sədrinin “neçə illərdi rusca yazan və yenicə Azərbaycan dilində yazmağa başlayan” 

qızının ilk (!) qələm təcrübələri haqqında yazır. Burada AYB sədrinin ədəbiyyata ―təmənnasız‖ 

xidmətindən, özünün ―mənəvi‖ keyfiyyətlərindən, ―nümunəvi ziyalılığından‖ və s. həqiqətən xeyli 

danışmaq olar. 

 

NAR əlavəsinin 44-cü sayında (3 avqust 2005 ) müəllif R.Q.-nın ―Aktual‖ rubrikası 

altında ―İşbazlar ön sırada‖ adlı çox ciddi bir yazısı var: ―...Sovet yazıçılarının siyas mövqeyi 

açıqda idi, totalitar siyasi quruluş başqa cür düşünənləri, məsələn Hüseyn Cavid kimiləri 

sadəcə olaraq «təmizləyirdi». İndiki yazıçıların siyasi mövqeyi gizlindədir, kimin hansı 

məzhəbə qulluq etdiyi açıqda deyil, dolayısıyla, məsələn əski türk düşmənləri bu gün özlərini 

çox asanlıqla türk dostları kimi təqdim edə bilirlər, çünki türk dostu olmaq bu gün aktualdır. 

Məsələn, «türklər bizə qardaş deyib elimizi talayanda, rus xalqının qardaş əli sıxdı bizim 

əlimizi» və bənzəri ədəbi məhsulların müəllifi bir Sovet şairinin (R.Rzanın) maskalanmış 

varisi Anar Rzayev bu gün özünü «böyük türk dostu» kimi qələmə verməkdə, lakin rus 

xalqının qardaş əlini də əlindən buraxmamaqdadır. Türkiyədə yayınlanan «DA» (rusca ―hə‖ 

mənasını verən ―da‖ sözünü  Türkiyəyə daşımaq üçün jurnalın adı da rus stilində - «Dialoq 

Avrasiya» qoyulub, nədən?) dərgisinə verdiyi bir müsahibədə söylədikləri bunları təsdiq üçün 

yetərli ola bilər: «Rusiya ilə münasibətlərimiz də  olduqca önəmlidir, Rusiyayla iki əsrlik 

ünsiyyətimizin (oxu: Rusiyanın sümürgəsi altında olmağımızın) çox olumlu yönləri də var ki, 

bunu kimsə inkar edəməz...‖ Qeyd edim ki bu müsahibə 80-ci ilərdə deyil, 2003-cü ildə 

yayınlanıb və Anarın Rusiya mövzusunda nə qədər ehtiyatla danışdığı göz qabağındadır, onun 

sözündən anlaşıldığı kimi, hələ də bizim Türkiyə ilə qardaşlığımızın taleyi Rusiyanın buna 
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anlayış göstərməsindən asılıdır.         

 Anarın gizli türk düşmanlığını sübut etməyə ehtiyac yoxdur, bunu onun yazmış olduğu 

əsərlərində də müşahidə etmək mümkündür. Bir qayda olaraq bu əsərlərdə Moskva romantik 

nağıllar dünyasıdır, sevgililər oradan gəlir və ya orada görüşürlər. İstanbul isə pəzəvənglər 

dünyası, insanın hər addımda aldadıldığı, atıldığı, içindən sağ-salamat çıxa bilmədiyi bir 

şəhərdir. Yazıçı beyninin şüuraltı axınları onun bədii əsərlərində öz ifadəsini qabarıq şəkildə 

tapmışdır. Türkiyəyə qarşı belə bir təhtəlşüur antipatiyanın genetik əsasları olduğu insanın 

ağlına gəlməyə bilmir. Lakin, olsun deyəcəksiniz, burada nə var ki, qoy bir insan, lap elə bir 

yazıçı Türkiyəni sevməsin, öz əsərlərində də nə istəyirsə yazsın (onsuz da bu əsərləri oxuyan 

yoxdur), Orxan Pamuk böyüklükdə bir yazıçı Türkiyni sevmir də dünya dağılmır ki? Lakin 

Anar Rzayevin Türkiyə ilə mədəni əlaqələrimizdə anaxtar isim olduğunu, «Türkiyə-

Azərbaycan dostluq cəmiyyətinə» başçılıq etdiyini və s. nəzərə alsaq bu münasibətin fərdi 

olmadığını anlayarıq və 15 illik müstəqillik dövründə Türkiyə ilə mədəni əlaqələrimizin nə 

üçün belə aşağı səviyyədə qaldığını dərk edərik.        

       

“Bakı” qəzetində dərc olunmuş ― ―Azərbaycanfilm‖in yeni çəkilişləri‖ adlı yazıda (3 

fevral 2005) deyilirdi: ―...2005 –ci ildə ―Azərbaycanfilm‖ kinostudiyasında çəkiləcək bədii 

filmlərdən biri Hüseyn Cavidin ―İblis‖ əsərinin motivləri əsasında çəkiləcək kinolentdir. 

―Azərbaycanfilm‖ kinostudiyasının direktoru Xamiz Muradov bildirmişdir ki, bu filmin 

rejissoru Anar və Ramiz Həsənoğlu olacaq (xatırladaq ki, ssenari müəllifi də Anardır)... 

Filmdə Cavidin tək ―İblis‖ əsərindən yox, bir çox digər əsərlərindən də istifadə ediləcək. Bu 

film vasitəsilə dövrün ədəbi portreti yaranacaq. Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Üzeyir 

Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev... Bu siyahını uzatmaq da olar.‖    

...Bəli, Dədə Qorqud, Mirzə Cəlil, Üz.Hacıbəyli temalarından sonra Anar Hüseyn 

Cavidə əl atıb ―İblis‖ adlı növbəti ədəbi kompozisiyasını işə saldı. Halbuki bu filmə ona görə 

dövlət sifarişi verilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev ―İblis‖ tamaşasını teatrda görüb 

bəyəndikdən sonra onun ekranlaşdırılmasını məqsədəuyğun saymışdı. Və əsərin olduğu kimi 

ekranlaşdırılması sifariş verilib. Ancaq Anarın yazdığı ―Dövrün portreti‖ artıq başqa bir 

mövzudur. Belə məlum olur ki, tamaşaçılara Hüseyn Cavidin məşhur əsərinin ekran həlli 

əvəzinə, yenə də Bert Lankasteri yamsılayan ―Üz.Hacıbəyov. Uzun ömrün akkordları‖ sayaq 

sənədlivari bir telefilm təqdim olunacaqdır. Amma nə Heydər Əliyev bunu arzulamışdı, nə də 

dövlətin istəyi bu idi... ―Dədə Qorqud‖ filmindəki Tural Anarın oğlu olduğu kimi, ―İblis‖ də 

Hüseyn Cavidin yox, Anarın məhsulu olacaqdır...       

  Ümumiyyətlə, Hüseyn Cavidin ―İblis‖ pyesi əsasında çəkiləcək filmin ssenarisinin 

Anara tapşırılması mətbuatda böyük etirazlar doğurdu. Xüsusən, Elnur Astanbəylinin “İblis”i 

Anardan qoruyun” silsilə yazıları, Tural Cəfərovun “Hüseyn Cavidə Anar Rzayev 

zərbəsi” və s. məqalələr bu mövzuda oxucuya bir çox mətləbləri açıqladı, Anarın belə bir 

əsərə əl qoymağa nə yaradıcı potensialının, nə də mənəvi haqqının çatmadığı vurğulanırdı. 

 Amma və lakin... 

                                                                  *** 

  Biz bu 3-cü yazı boyu nəzər saldığımız külli miqdarda sitatlardan gördük ki, Anar 

Rzayev Azərbaycan ədəbiyyatında ən çox tənqid olunan və ən geniş spektrdə qəbul edilməyən, 

ancaq buna baxmayaraq ən çox da ictimai fikrə məhəl qoymadan ―öz işində olan‖ mədəniyyət 

xadimidir. Bu – artıq dediyimiz kimi unikal fenomendir. Yəni ömrün boyu üzünə tənqid edələr, 

―öz yerini bil‖ deyələr, sənsə təkəbbürlə özünü o yerə qoymayıb ortalıqdan çıxmayasan. Anara 

ünvanlanan tənqidlər təkcə son beş-on ilin, yəni cəmiyyətdə demokratikləşmə proseslərinin 

getdiyi vaxtla, aşkarlığın, fikir plüralizminin bərqərar olması ilə bağlı deyil. Adam bütün ömrü 

boyu Azərbaycan ədəbiyyatçıları tərəfindən qəbul olunmayıb. Onun təbliği əsasən Moskva və 

moskvapərəst ədiblər tərəfindən qurulub, ―milli ziyalı‖ obrazı yapılıb və Azərbaycana 
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yeridilib. Hətta Anar özü də yazır ki: “...Mən ədəbiyyata gəldiyim ilk günlərdən hücumlara 

məruz qalmışam. Bu təkcə son vaxtların işi deyil. Mənim haqqımda sovetlər dövründən 

də tənqidi yazılar çap olunurdu...” Demək həqiqətən o ömrü boyu qəbul edilməyib. Amma 

axı adama ―paxıllıq edən‖ bu qədər olmaz? Bəlkə bir düşünək?   

Yaxın dostu, məsləkdaşı Çingiz Abdullayev müsahibələrinin birində deyir: ―Anara 

qarşı sərt münasibətə səbəb vəzifəsidir‖ (―Olaylar‖, 8 mart 2005). Müxbirin: ―Anar müəllimə 

qarşı edilən təzyiqlərin səbəbini nədə görürsünüz? Sizcə, ona qarşı nə üçün bu cür münasibət 

var?‖ – sualına isə Ç.Abdullayev belə cavab verir:  ―...16 ildir ki, eşidirəm Anar müəllimə qarşı 

sərt münasibət var. Hər şeyə səbəb onun vəzifəsidir. Yazıçılar Birliyindən və quruma tabe olan 

hər hansı qəzetin, jurnalın mövqeyindən xoşu gəlməyən hər bir şəxs Anar müəllimi hədəf seçir. 

Biz artıq buna adət etmişik. Ən çox söz-söhbətlər də məhz qurultay öncəsi başlanır... Hətta 

onun haqqında qəzet səhifələrində lehinə olan yazılar çap ediləndə də heç kəs oxumur. Hamı 

əleyhinə olan məqalələrə can atır. Mən bunu artıq təbii hal kimi qarşılayıram. Əgər bütün söz-

zöhbətlərdən uzaq olmaq istəyirsənsə, vəzifədən getmək lazımdır. Amma hələlik biz burda 

çalışırıq.‖ (kursiv - A.)         

 Bəli, həqiqətən adamın durumu ağırdır.       

 a) AYB sədri olan gündən Anar tənqid olunur. Amma nəticə çıxarmır. b) Demək 

vəzifəsini özündən çox istəyir, amma öhdəsindən gələ bilmir deyə onu qəbul etmirlər. Başqa 

sədrlər bu qədər tənqid olunmayıb. Bu nə işləyə bilir, nə də postdan əl çəkir... c) Etirazların 

qurultay öncəsi olması təbiidir. AYB üzvləri hər dəfə rəhbərliyin yeniləşməsini tələb edir. Bu 

isə qurultayda mümkündür. d) Adamlar hətta ―onun haqqında müsbət yazı olanda da 

oxumurlar‖. Ləyaqəti şöhrətdən üstün tutan heç bir adam özünə bu cəzanı rəva bilməz. 

Ətrafındakıların rəyinə reaksiya verər, düzgün nəticə çıxarar. Təbii, Anarın da reaksiyası var, 

amma o özünü yox, hamını günahlı bilir. Hesab edir ki, hamı pisdir, hamı yalançıdır, hamı 

şərçidir, hamı böhtançıdır, - tək bircə o  idealdır! Alicənabın reaksiyası budur!  

 Nəhayət, burada çox sadə bir sual da meydana çıxır: əgər əlli il sərasər tənqid 

olunmusansa və heç vaxt həmkarların səni qəbul etmək istəməyibsə, demək yumşaq desək, 

yerində olmayan adamsan və bunu sənə mütəmadi xatırladırlar; bəs niyə öz yerinə 

çəkilmirsən?  Hər halda nə ziyalıda, nə də söz adamında həqiqətə bu qədər dirəniş olmur! Ola 

bilməz! Olması mümkün deyil!..  Bu mümkün deyilsə, onda hər dara düşəndə saxta ―kollektiv 

xahişlər‖ təşkil etməklə, gülünc iclaslar qurmaqla özünə müxtəlif titullar (―xilaskar‖, ―etalon‖, 

―cəfakeş‖...) mənimsəmək az qala özünə Napoleon, Lenin, Hitler, Peyğəmbər kimi gurultulu 

adlar götürməyə bənzəmirmi? Halbuki ilk (gərək ki, həm də son!) dövlət vəzifəsi Azərbaycan 

Radiosunun Uşaq verilişləri redaksiyasında kiçik redaktor olan, radio əməkdaşlarının 

yaddaşında ―Xoruz babanı‖ oynayan artist studiyaya gəlməyəndə ―Xoruz olmasa sabah 

açılmaz?‖-deyə bədahətən yeni bir Xoruzsuz radio-proqramı yazmaq bacarığı ilə qalan adamın, 

sonralar Dədə Qorqud, Mirzə Cəlil, Üzeyir bəy Hacıbəyli və b. klassiklərin əsərləri əsasında 

tərtib etdiyi, çapa verdiyi, kinofilm çəkdirdiyi, teatr tamaşası qurdurduğu eyni-eyni ədəbi-bədii 

kompozisiyalarla öyünməsi... həmən taxma adlar götürənlərin fəxrlə öyünməsinə, döşünə 

döyə-döyə gərdiş etməsinə bənzəmirmi?       

                                           

                                        *** 

3 yanvar 2005-də təqribən saat 14.00 radələrində Akif Əliyə telefon açan tanımadğı  

bir şair (o inkoqnito qalmağı üstün tutdu) söhbət zamanı maraqlı mətləblərə toxunmuşdu. O 

həyəcanla telefonda deyirdi:  

―...Müəllim, bunlar Sizi bəyənmir? Çox gülməlidir! Axı AYB-nin binasına girəndə 

sanki bekarlar məhləsinə girirsən. Mərtəbələrin birində qocalar və bekarlar nərd atıb vaxt 

öldürür. Mərtəbələrin o birində hər tərəfi qutab və araq iyisi basıb. Mərtəbələrin birində 

ümumiyyətlə səs-səmir yoxdur, adam gözə dəymir, sanki burda həyat dayanıb. ―Rəhbər 
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işçilər‖ 12.00-dən tez işə gəlmir, 15.00-dan sonra da burada adam tapılmır. Mən Türkiyədə və 

Rusiyada çox olmuşam və oralarda çox azəri gəncləri görmüşəm ki, qəzet-jurnal çıxarır,  şer, 

hekayə yazırlar. Hamısı da deyir ki, Bakıda AYB bizə fikir vermədi, qapıya getdik, yaxın 

qoymadı, axırda hər şeyə tüpürüb ölkədən çıxdıq... Bir dəfə mən də AYB-də bir nəfərlə şer 

barədə söhbət edirdim. O isə şerlərimə yox, mənə baxıb dedi: ―İstəyirsən, 2 saatın içində səni 

Birliyin üzvü edim?‖  

Naməlum şair daha mühüm mətləblərdən də söz açdı: ―...Şər söyləyən, qara yaxan, ağ 

yalanlar danışan dostlarına Anar ona görə belə tapşırıqlar verir, yaxud ona görə mane olmur 

ki, özü belədir: həmişə yalan danışıb, iş vurub, partbiletini atıb, sonra xəlvəti geri götürüb, 

xalqın çətin məqamlarında qaçıb  gizlənib, ara sakitləşəndə qayıdıb gəlib... 15-16 oktyabr 

hadisələri zamanı da Fransaya, Strasburqda, guya YUNESKO-nun hansısa tədbirinə getmişdi. 

Respublika sarayında yazıçı-dramaturq İlyas Əfəndiyevin 90 illik yubiley mərasimində AYB 

sədri yox idi, soruşdum, dedilər Türkiyədədir... Halbuki, Prezidentin Fərmanı ilə bu yubiley 

tədbirinin keçirilməsi AYB-yə həvalə olunmuşdu. Amma qısqanclıq yenə Anarı öz qoynuna 

alıb tədbirdən qaçırmışdı... 1988-də Anar ―Dədə Qorqud‖ povestini çap etdirdi və bu 

saxtalaşdırmasına  görə qohumu Ə.Vəzirovdan ev aldı...‖  

Açığı, ―inkoqnito‖ çox dedi, biz burda azı yazırıq. Amma Akif Əli ilk dəfə idi Anarın 

Vəzirovla qohum olduğunu və ondan ev hədiyyə aldığını eşidirdi. Ümumiyyətlə, bu naməlum 

şairin dediklərinin hansının düz olub-olmadığını yəqinləşdirə bilmədi, toxunduğu 

məqamlardan yalnız birini, ―Dədə Qorqud‖ kitabı ilə bağlı yoxlama apara bildi. Sözügedən 

kitabın millətdən uzaq rusbabı Vəzirov tərəfindən məhz hansı  ―məziyyətlərinə‖ görə 

mükafatlandırılması maraq doğururdu.  

Dərhal kitabı tapdı. Araşdırdı. Məlum oldu ki, 1988-də Bakıda ―Gənclik‖ 

nəşriyyatında rus dilində çap olunmuş Anarın həmin kitabı bundan öncə 1980-də Moskvada 

―Detskaya literatura‖ nəşriyyatında çapdan çıxıbmış. Kitabın ön sözündə filologiya elmləri 

doktoru X.Koroğlu yazırdı: ―Dədə Qorqud abidəsinin əsas personajı olan oğuz Təpəgözü 

Homerin ―Odisseya‖ əsərindəki siklop Polifemin doğma qardaşı idi. Maraqlıdır, qədim Yunan 

mifoloji obrazı ilə XI əsrdə Mərkəzi və Orta Asiyadan Azərbaycan və Kiçik Asiya ərazilərinə 

köçüb gəlmiş oğuzların da eynən mifoloji personajı arasında nə əlaqə ola bilər?.. Bəs oğuzlar 

özləri kim idi? Hələ VI-VIII əsrlərdə Altayda və Mərkəzi Asiyada, X əsrədək isə Mərkəzi 

Asiyada və Volqa boyunda yaşamış türkdilli tayfalar toplumu özünü oğuz adlandırırdı. X 

əsrin sonlarından XIII əsrədək onlar Zaqafqaziyaya axışaraq burada məskən saldılar və köçəri 

həyat tərzi sürməyə başladılar. Zaman ötdükcə bu tayfalar yeni yaranmağa başlayan bir xalqın 

– azərbaycanlıların etnogenezinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil etdilər. Oğuzların zəngin 

folkloru, xüsusən də şifahi şəkildə bir nəsildən o biri nəslə ötürülən dastanları vardı. Onlar 

XIII əsrdə özlərinin yeni vətənləri olan Azərbaycanda  qədim bahadırlar, Təpəgöz sayağı 

mifik personajlar haqqında on iki xalq rəvayətini sintez edərək, üzərinə artıq Zaqafqaziyadakı 

və Kiçik Asiyadakı həyatlarından alınmış çoxlu hadisələri də artıraraq, beləliklə XVI əsrin 

əlyazması şəklində bizlərə gəlib çatmış dil və stil baxımından gözəl bir epik abidəni - ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖u yaratmışlar...‖  

Bu sətirləri oxuyanda heyrətlənməmək mümkün deyildi. Artıq bundan o yana Anarın 

kitabında daha nələr yazıldığını bilmək maraqlı deyildi. Çünki bundan sonrakı hissə nağıldı...  

Anarla mübahisənin bütün məğzi isə bu məqamda gizlənir. Akif Əli ədəbiyyatın ictimai 

mahiyyətini qiymətləndirir, onun xalqın taleyində oynadığı rola önəm verir, Anar isə 

ədəbiyyatı cəmiyyətdən təcrid olunmuş halda, distillə edilmiş vəziyyətdə və avtonom olaraq 

başa düşür. Odur ki, ―gözəl bir lirik əsər yazıb vətəni satmaq olar‖ prinsipi onun üçün 

məqbuldursa, Akif Əli üçün dəhşətdir! Elə son vaxtlar Anarın və onun əlaltılarının şəstlə ―biz 

AYB-ni siyasiləşdirməyə qoymadıq, burada bütün siyasi qüvvələrin nümayəndələri üçün yer 

var‖ - tipli danışıqları da məhz xəyanət motivləri üçün ―hüquqi bazanın‖ hazırlanması, iki 

stulda əyləşmək niyyətinə bəraət qazandırılması üçün yeridilən ―konsepsiyadır‖. Anarla 
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mətbu debatları zamanı tanıdığı və tanımadığı çoxlu sayda qələm adamlarının, ziyalıların Akif 

Əliyə müraciət etməsi, dəstək verməsi onu göstərirdi ki, Anardan başqa hamı vətəni, xalqı, 

dövləti lirikadan üstün tutur...     

Anarın ―Dədə Qorqud‖ kitabında tariximizi saxtalaşdıran düşmən dəyirmanına su 

tökən bu dəhşətli yazının da əsas konsepsiyası – “Azərbaycan xalqının Qafqazda yerli xalq 

olmaması və bu əraziyə son zamanlar gəlməsi, köçəri tayfalar şəklində yaşayaraq özgə 

torpaqlarına yerləşməsi” – ideyasından ibarət idi. Məhz bu konsepsiya  rus-erməni məkri 

olaraq zaman-zaman xalqımızın başına gətirilən dəhşətli müsibətlərin ideya-nəzəri əsasını 

təşkil edib. Və XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, sonlarında da azərbaycanlıların öz doğma 

yurd-yuvalarından didərgin salınması, vəhşiliklərə məruz qalaraq soyqırımı fəlakətlərinə 

uğraması, milyonlarla soydaşımızın faciələrinə bütün dünyanın biganəliyinin kökündə də bu 

“yad gəlmələr, köçəri tayfalar” konsepsiyası durur. Vaxtilə Göyçə, Zəngəzur, indi isə 

Qarabağ və Naxçıvanın üstünə ermənilər məhz bu konsepsiya bəhanələri ilə gediblər.  

Türk dünyasının ən qədim ədəbi-mədəni abidələrindən olan ―Kitabi Dədə Qorqud‖un 

XVI əsr (?!) əlyazması kimi göstərilməsi və onun guya cəmi 500 illik tarixi olmasını demək 

isə xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, mənşəyini saxtalaşdırmaq baxımından düşmənlərimizlə 

açıqca əlbirliyə-dilbirliyə dəlalət edir. Öz xalqının taleyini düşünən heç bir qeyrətli ziyalı heç 

vəchlə belə namussuz addım atmaz, bu qədər vicdansızlıqla düşmən dəyirmanına su 

tökməzdi... Amma tanış olduğumuz mətni öz kitabında yerləşdirən (lap olsun 

yerləşdirilməsinə razılıq verən), özü də ardıcıl olaraq 1980-də və 1988-də rusca çap etdirib 

SSRİ-yə yayan ―milli təəssübkeş ziyalı‖ Anarın əməli (yəni hansı variantda olur-olsun) – 

təkcə onun ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposundan bixəbərliyi və onu düzgün anlamamasının 

əlaməti deyildi, həm də ocaq başındakı düşmən əməli və milli qeyrətsizlik əlaməti idi. Yox 

əgər ―başqa bir şeydirsə‖, qoy onu öz vicdanı bilsin...   

Amma 80-ci illərdən qalma belə riya onun naturasında zaman-zaman özünü 

göstərəcəkdi. Məsələn, 2000-ci il aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Prezident sarayında ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illik 

yubileyi üzrə dövlət komissiyasının yekun iclasında Anar mətləbə dəxli olmayan şeylərdən – 

məs., Akademiya yaratmaqdan, türk dili ilə azəri dilinin fərqlərindən, rusca əsər çap 

etdirməkdən... (yenə də?!) və s. danışacaq, amma Dədə Qorqud dastanının qədimliyindən, 

xüsusən onun 1300 illik tarixindən bir kəlmə belə  deməyəcək, hamının fəxrlə, milli qürurla 

vurğuladığı bu qədimliyi dilinə gətirməyəcəkdi...  

Yəni güman edirsiniz bu - təsadüfdür?!  

Həmin yubiley iclasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev dedi: “Üç il bundan 

öncə, elə aprel ayında “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə 

əlaqədar fərman imzalandı... “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyi bütün sənədlərlə 

tamamilə təsdiq olunur və bu 1300 illiyi də biz qeyd etməliyik... İndi demək olar ki, 

bizim xalqımız öz ulu əcdadını – Dədə Qorqudu tanıyır və güman edirəm ki, bundan 

sonra heç vaxt unutmayacaq... Şəxsən mən çox qürur hissi keçirirəm ki, xalqımız, 

millətimiz öz tarixini, mənşəyini, keçmişini, mədəniyyətinin zənginliyini dünyaya bir 

daha sübut etdi. Xalqımız özü-özünü tanıdı, dərk etmək yoluna düşdü, haradan 

gəldiyini, kim olduğunu, hansı kökdən çıxdığını tamamilə dərk etdi... ”   

 Bəli, xalqı həqiqətən sevən dahi şəxsiyyət tarixə bu cür qiymət verdi!   

 Ancaq təbii ki, ümummilli liderin hüzurunda Anarın onu deməyə cəsarəti çatmazdı ki, 

axı vaxtilə onun öz kitabında bu abidənin 1300 deyil, cəmi 500 yaşı olduğu göstərilmişdi! Və 

o təkcə ―Dədə Qorqud‖ motivləri və obrazları üzərində sərbəst interpretasiyalarını xalqa 

qədim epos kimi təqdim etməsilə yox, düşməncəsinə yazılmış ―Ön sözün‖ saxta mətnini öz 

kitabına daxil etməklə daha böyük səhv etmişdi... Və indi bu səhvindən utanır... Xalqdan üzr 

istəyir...və s.  
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Təbii, o bu etirafları etməzdi, ona görə etməzdi ki, xasiyyətinə istefa mədəniyyəti 

kimi, etiraf mədəniyyəti də yad idi. Və o bu etirafı həm də ona görə edə bilməzdi ki, Heydər 

Əliyevin dərhal düzəliş verəcəyindən, bunun adının “səhv” yox, xəyanət olduğunu oğuz 

türkünə xas bir qəzəblə ucadan bəyan edəcəyindən qorxurdu.  

        

*** 

 

Bəli, Anarın əsil, bər-bəzəksiz, propaqandasız, örpəksiz mahiyyəti budur və bu mahiyyətin 

xalq üçün, vətən üçün, ictimaiyyət üçün tam əhəmiyyətsizliyi göz önündədir.  

Bu gün Anar süni yaradılmış mifik obrazına xas sima ilə milli deyil, yalnız hansısa bir 

regional qrupa məxsus eksponat kimi ədəbiyyat muzeyinin marağını ödəyə bilər (son parlament 

seçkiləri isə onun heç regionda da nüfuz sahibi olmadığını aşkara çıxardı). Nizami Gəncəvi adına 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin əməkdaşı Ceyran Məmmədovanın Anarın əsərlərinin 

sadalanmasına həsr olunmuş məqaləsində də məhz bu həqiqətin əksini gördük. Belə ki, son 

dövrlərdə nadir hallarda rast gəlinən və guya Anarın ―yaradıcılığının təhlilinə‖ həsr edilən elmi  

yazılardan biri olan həmin məqalə ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqid-təhlil nöqteyi-nəzərindən 

deyil, yalnız ədibin əsərlərinin adlı siyahısı, yaxud kataloq forması kimi statistika baxımdan 

muzey işçisi üçün əhəmiyyət kəsb etdiyi görünürdü.  Çünki artıq Anarın əsərlərinin təhlilinə sərf 

olunan zəhmət öz aktuallığını itirmiş məşğuliyyətdir. Bu əsərlər ədəbi proses üçün xarakterik 

olmadığı və köhnə təfəkkürü ehtiva etdiyi üçün, onların təhlili də xüsusi maraq doğurmur. Onların 

yalnız adları sadalanır. Bu hal müasir Anarın bir ziyalı kimi keçdiyi ömür yolunun məntiqi 

aqibətidir. 

 

                                                                    *** 

 

Akif ƏLİ. ßразисиндя мцщарибя эедян юлкя 
        ...Ä öí éà ì öùàрèáÿñè èëÿ ì öãàéèñÿäÿ ôÿрã î í äàäûр êè, Ãàрàáàü ñàâàøûí äà þëÿí ëÿрèí , 

èòÿí ëÿрèí , éàрàëàí àí ëàрûí  ùàì ûñû áèçèì êèëÿрäèр. Äàüûäûëàí  êÿí äëÿр äÿ áèçèì äèр, øÿùÿрëÿр äÿ. 
Áèçèì , éÿí è Àçÿрáàéæàí ûí , éÿí è ì ÿí èì , ñÿí èí , î í óí , ãî ùóì -ãî í øóí óí äóр. Ä öøì ÿí  áèçèì  

äî üì àëàрû, êþрï ÿëÿрè, ãî æàëàрû, ãàäûí ëàрû ì ÿùâ åäèр. Ì ÿùâ åäèр, éÿí è - þëäöрöр, éÿí è ýþçöí ÿ, 
öрÿéèí ÿ ýöëëÿ âóрóр, ñöí ýö ñî õóр, ÿçàá âåрÿ-âåрÿ í ÿôÿñèí è êÿñèр, äî üрàéûр, ñî éóр, éàí äûрûр. 

×öí êè äöøì ÿí  æèääè øÿêèëäÿ äöøì ÿí ÷èëèê åäèр. Ä öøì ÿí  êÿí äëÿрäÿí , ãÿñÿáÿëÿрäÿí  ñÿрâÿòëÿрèì èçè 
òàëàéûр, âàр-äþâëÿòè, ì àë-ãàрàí û éûüûá àï àрûр. Âÿ  áöòöí   áóí ëàр äà  áèçèì äèр,  áèçèì   äî üì à  

éóрäóì óç, Âÿòÿí èì èç Àçÿрáàéæàí ûí äûр. Ì ÿí èì äèр, ñÿí èí äèр, î í óí äóр... Ùàì ûì ûçûí äûр! 
 

     ...Î  çàì àí лар "Áþéöê Âÿòÿí  ì öùàрèáÿñè" àäû àëòûí äà àçÿрáàéæàí ëû èýèäëÿрè êÿí ä-кÿí ä, ãàï û-
ãàï û, åâ-åâ éûüûá àï àрûрäûëàр ôàøèçì  ÿòäî üрàéàí ûí ûí  àüçûí à âÿ í ÿ î í ó òàí ûéàí , í ÿ äÿ î í óí ëà 
ì öùàрèáÿ åëÿì ÿéÿ ýÿëÿí  àëì àí ëàрëà âóрóøäóрóрäóëàр. Àçÿрáàéæàí  ñÿрùÿäëÿрèí äÿí  í å÷ÿ ì èí  
êèëî ì åòрëÿр óçàãëàрäà, Ðóñèéà ÷þëëÿрèí äÿ, Ñòàëèí ãрàä, Ëåí èí ãрàä, Ì î ñêâà, Âàрøàâà, Áåрëèí  

óüрóí äà äþéöøëÿрäÿ í ÿ ãÿäÿр àçÿрáàéæàí ëû þëäö, ãàëäû, èò-áàòà äöøäö... Øþùрÿòëè Áàêû î  ÁÂÌ  
èëëÿрèí äÿ í ÿ ýåæÿ áèëèрäè, í ÿ ýöí äöç, àæ ãàëûрäû, ñóñóç ãàëûрäû, àì ì à áóрàëàрäàí  ÷î õ-÷î õ 

óçàãëàрäà, ùàрàëàрäàñà Ðóñèéà ÷þëëÿрèí äÿ âóрóøàí  òàí êëàрû, òÿééàрÿëÿрè, мàøûí ëàрû éàí àæàãñûç 
ãî éì óрäó...  Èí äè áóäóр, ÞÇ ñÿрùÿäëÿрèì èçäÿ, ÞÇ òî рï àãëàрûì ûçäà, Áàêûäàí  æÿì è 300 êì , 

ö÷æÿ éöç (!) êèëî ì åòр àрàëûäà þëöì -î ëóì  ñàâàøû âàр, äè ýÿë öì óì è ëàãåéäëèéÿ, áèýàí ÿëèéÿ áàõ!  
Àäàì äà åëÿ òÿñÿââöр éàрàí ûр êè, Áàêû - ÿрàçèñèí äÿ àüûр ì öùàрèáÿ ýåäÿí  þëêÿí èí  éî õ,  

ãÿëÿáÿ ñåâèí æè èëÿ éàøàéàí  äèí æ áèр äèéàрûí  ï àéòàõòûäûр.  
 

…Ãÿрáèí äÿ øûäûрüû ãàí  àõûäûëàí  áèр äèéàрûí  Øÿрãèí äÿ øûäûрüû àëâåр ýåäèр.  
Ãÿрáèí äÿ ÿëëÿрäÿ ñèëàù î éí àéûр, Øÿрãèí äÿ ï óë. Ãÿрáèí äÿ éàñ ì ÿæëèñëÿрè áèр-áèрèí ÿ æàëàí ûр, 

Øÿрãèí äÿ òî é... Ãÿрáèí äÿ ñÿí ýÿрäÿ éàòàí  ÿñýÿр ñèãàрåò ùÿñрÿòèí äÿäèр, Øÿрãèí äÿ ì èëéî í ëàрëà ãóòó 
ñèãàрåò àëûí ûр-ñàòûëûр. Ãÿрáèí äÿ éåì ÿê, ýåéì ÿê ÷àòûøì ûр, Øÿрãèí äÿêè ñÿрùÿä ãàï ûëàрûí äàí  öçö 

Èрàí à ñÿрâÿòëÿрè äàøûí ûр, ì àë-ãàрàñû àï àрûëûр, ÿâÿçèí ÿ ñàããûç ýÿòèрèëèр. 
 Ãÿрáèí äÿ äöøì ÿí ëÿ âóрóøì àüà ñèëàù ÷àòûøì ûр, Øÿрãèí äÿ ùþêóì ÿò áàø÷ûëàрû þëêÿí èí   

ì àë-äþâëÿòèí è ñàòûá âèäåî , õàрèæè ì àøûí , ñèãàрåò ýÿтиräèр...  
Áèр àéäûр, áåø àéäûр, î í  áåø àéäûр áó áåëÿæÿäèр. 
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     Àì ì à áåëÿ ì öùàрèáÿ åòì ÿçëÿр, áàáà! 
                            

     ...Âÿòÿí è ãî рóì àã ö÷öí , òî рï àãëàрû ãàéòàрì àã, øÿрÿôÿ éаõûëàí  ëÿêÿí è ñèëì ÿê ö÷öí  àäûí äàí  
âÿ ãóëàüû í ÿ äÿрÿæÿäÿ î õøàéûá-î õøàì àì àüûí äàí  àñûëû î ëì àéàрàã, áàøãà êåéôèééÿòëè èäàрÿ÷èëèéÿ 

êå÷ì ÿëèéèê.  Þí æÿ - Âÿòÿí   î ëäóüó  ö÷öí ,  þí æÿ  äÿ þçöì öçöí  éî õ, Âÿòÿí èí  òàëåéèí è 
äöøöí ì ÿëèéèê. ×öí êè Âÿòÿí ñèç -  í ÿ äåì î êрàò âàр, í ÿ äåì î êрàòèéà; Âÿòÿí ñèç - í ÿ ï åéüÿì áÿр 

âàр, í ÿ î í óí  ì öрèäëÿрè;  Âÿòÿí ñèç - í ÿ âÿçèôÿ âàр, í ÿ âàр-äþâëÿò, í ÿ äÿ øÿрÿô.  
Âÿòÿí ñèç ùå÷ êèì  âÿ ùå÷ í ÿ éî õäóр... 

     ßрàçèñèí äÿ ì öùàрèáÿ ýåäÿí  þëêÿí èí  ñèéàñÿòè ì öäàôèÿ éî õ, ùöæóì  õàрàêòåрëè î ëì àëûäûр. 
Òî рï àãëàрû çÿáò åäèëì èø, àäàì ëàрû ãÿòëÿ éåòèрèëì èø, ùåéñèééÿòè òàï äàëàí ì ûø äþâëÿòèí   

"ãåéрè-ñöëùñåâÿр" ýþрöí ì ÿêäÿí  ãî рõì àñû, þç ì ÿí àôåéèí è áèр êÿí àрà ãî éàрàã éàëí ûç 
"ñöëùñåâÿр" àäëàí ì àã õàòèрèí ÿ ï àññèâ ñèéàñÿò éåрèòì ÿñè èêè ñÿáÿáäÿí  î ëàр: éà ñÿрèøòÿñèçëèê, éà 

õÿéàí ÿò!  
 Áó áåø èëäÿ èêèñèí è äÿ ýþрöрöê... 

     ßрàçèñèí äÿ ì öùàрèáÿ ýåäÿí  þëêÿí èí  ì öùàрèáÿ äþâрöí ÿ óéüóí  èäåî ëî úè òÿì èí àò ì åõàí èçì è 
î ëàр. Óéüóí , ñÿрèøòÿëè èäåî ëî úè èø õàëãû èí äèêè ëàãåéäëèê, áèýàí ÿëèê ùàëûí äàí  ì öáàрèçëèê, 

áàñûëì àçëûã, ãÿùрÿì àí ëûã ñÿâèééÿñèí ÿ ãàëäûрûá ùàì ûí û, ùÿр êÿñè Ãàрàáàü ì öáàрèçÿñè ÿòрàôûí äà 
ñÿôÿрáÿр åòì ÿéÿ ãàáèëäèр. Áóí óí  äà åäèëì ÿì ÿñèí èí  èêè ñÿáÿáè âàр:  

éà ñÿрèøòÿñèçëèê, éà äà õÿéàí ÿò!  
Âÿ áó áåø èëäÿ áó ñàùÿäÿ äÿ ùÿр èêè ùàëëà рàñòëàøì ûøûã... 

     ßрàçèñèí äÿ ì öùàрèáÿ ýåäÿí  þëêÿí èí  ï î ëиòî ëî ãëàрû, äèï ëî ì àòëàрû, èæòèì àè-ñèéàñè õàäèì ëÿрè 
äàõèëè ÷ÿêèøì ÿëÿрÿ ì î рàòî рèóì  ãî éóá, âÿçèôÿ åùòèрàñëàрûí äàí  ÿë ÷ÿêèá, í ÿôñèí è áàñûá ÿëáèр 

øÿêèëäÿ äþâëÿòèí  õàрèæè ñèéàñÿò êî í ñåï ñèéàñûí û ùàçûрëàì àëû, êî ррåêñèéàëàр àï àрì àëû, åí åрúè âÿ 
áàæàрûãëàрûí û î í ó ùÿéàòà êå÷èрì ÿéÿ ñÿôÿрáÿр åòì ÿëèäèр. Ä èï ëî ì àòèê äàí ûøûãëàрà ýåòì ÿëè, 
þëêÿí èí  ì þâãåéèí è èçàù åòì ÿëè, ÿëàãÿëÿр éàрàòì àëûäûрëàр. Áó àäàì ëàр áåéí ÿëõàëã àëÿì äÿ 

äöøì ÿí èí  òÿæàâöçêàрëûüûí û à÷ì àëû, âÿùøèëèêëÿрèí è éàéûí ëàì àëû, áèçèì  ëàáöä î ëàрàã þç ÿрàçèì èçè 
âÿ âÿòÿí äàøëàрûì ûçû ãî рóì àã í àì èí ÿ ñèëàùà ñàрûëäûüûì ûçû, éÿí è âóрóøì àëàрûí  "ãåéрè-ñöëùñåâÿр" 

î ëäóüóì óçäàí  èрÿëè ýÿëì ÿäèéèí è àí ëàòì àëûäûрëàр. 
                                                         (мàé 1992)  

 

                                                            *** 

 

Biz vaxtilə yazdığımız iki tərifli yazıdan sonra, Anar haqqında bu 3-cü yazını da çox 

ədalətli aqibətə düçar olmuş xalq yazıçısı, millət vəkili, AYB sədri Anar Rzayevlə vaxtilə dostluq 

edən iki əks  qütblü siyasi baxışlara malik ziyalının müsahibələrindən bəzi fikirlərlə sona doğru 

aparmaq istərdik. 

  1) Dilçi alim, professor Kamil Vəli Nərimanoğlu ( ―Bakı-xəbər‖, 12.X.2005 ):   

  - Kamil müəllim, sizcə, bizdə ziyalı problemi varmı?    

 -Bizdə ziyalı problemi həm var, həm də yoxdur… Dünən sizin kitablarınızı, 

əsərlərinizi çap edən, özünüzün, yaxınlarınızın problemlərini həll edən, sizləri xaricdə müalicə 

elətdirən, sizin filmlərinizi çəkdirən Rəsul Quliyevə prokurorluq meydan oxuyursa, onun 

gəlişinə əngəl törədilirsə, niyə səsinizi qaldırmırsınız? Mən bunu konkret olaraq Anara... 

deyirəm... Mən əslində bu mövqelərinə görə onları ziyalı hesab etmirəm. Bəzən deyirlər ki, 

sən Anarla dost olmusan, hətta onun mənə ev məsələsində yaxşılığı da keçib. Bəli, bu olub, 

amma mənim də ona çox yaxşılığım olub və bu, şəxsi söhbətdir, dilə almaq istəmirəm… 

Deyəndə ki, niyə Əli bəy Hüseynzadəni çap elətdirmirsən, atanı çap elətdirirsən, bunu 

xəstəhal qarşılayır. Mənim Rəsul Rzaya məhəbbətim sonsuzdur, o mənim şairimdir. Nigar 

Rəfibəyli mənim şairimdir. Amma mən deyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadəni də, Füyuzatı da çap 

edin, bizim ədəbiyyatımız tam latın əlifbasında əksini tapsın. Bundan inciyirlər… 

Yadınızdadırsa, xalq hərəkatı zamanı hamı Anar deyirdi. Indi deməyəcəklər, çünki artıq Anar 

heç kimin yadına düşmür…  

2) Xalq yazıçısı Əkrəm Əylisli (APA, 30 avqust 2005.):  
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- Siz heç vaxt mitinqlərə getməmisiniz, “Ətirşah Masan”da da mitinqlərə, meydan 

hərəkatına ironiya hiss olunur. Bu əsəri yazmaqla mitinqlərə getməməyinizə haqq 

qazandırmaq istəmisiniz?   
- Yox, orada problem tamam başqadır... Onu da deyim ki, bu əsərin ―Azərbaycan‖ 

jurnalında çap olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin heç bir orqanında bu 

barədə bir cümlə də yazılmadı.    

            - Millət vəkili olmaq istəyinizin məqsədi nədir?  
 - Dediklərimin bir az romantik görünməsindən qorxuram... Parlamentin qapısından içəri 

girəndə ―mən siyasətçi yox, yazıçıyam‖ deməyəcəyəm. Əgər bu qapıdan içəri girdinsə, deməli 

siyasətçisən. Mənim siyasətim də camaatın dərdini imkan daxilində həll etməkdir...   

- Sizinlə köhnə dostunuz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) sədri Anar arasında 

uzun müddətdən bəri soyuq müharibə davam edir...   
- Hərdən məndə elə təəssürat yaranır ki, Anar bütün bu dövr ərzində ədəbiyyatdan kiminsə 

və ya nəyinsə qisasını alır. O, ədəbiyyatı və yazıçıları barmağına dolayıb, qisas almaqla 

məşğuldur... Mən onların son vaxtlar heç bir tədbirlərinə getməmişəm. Bu yaxınlarda da bir 

qəzetdən oxudum ki, Çingiz Abdullayev məni ―satqın‖ adlandırıb. Bunlar 1989-cu ildə iclas 

çağırıb sürtülmüş KQB metodu ilə məni ―vətən xaini‖ elan elədilər. Onda mənim hər addımda 

fiziki cəhətdən məhv edilmə təhlükəm olub. Bu satqınlığı eləyə-eləyə, başqa adamı satqın 

çıxarmağa nə ad vermək olar? Gərək, Çingiz Abdullayev bir qədər səmimi olub onu Yazıçılar 

Birliyinə Əbdürrəhman Vəzirovun göndərdiyini desin. Qoy, o, Əbdürrəhman Vəzirovun kadrı 

olduğunu boynuna alsın. Mən Çingizin səviyyəsini bilirəm, bütün bunları ona keçərəm. Onun 

yazdıqları yazıçılığa heç bir dəxili olmayan ədəbi bədii heyvərəlikdən ibarətdir. Azərbaycan 

mədəniyyətinə və ədəbiyyatına nə dəxili var axı onun? Çingiz Abdullayevin uydurduqlarını 

istəyirsən Çilidə, ya da ki Mozambikdə uydur, heç bir fərqi yoxdur. Bəs Anara mən bunu necə 

keçim? Yazıqlar olsun bu millətə ki, bir vaxt Ağdam çaxırı ilə tanınırdı indi isə Çingiz 

Abdullayevin əsərləri ilə tanınır. Bir dəfə Anar ona ―otur yerində!‖ deyə bilərdi! Əgər beş-üç kəs 

sənin arxanda durubsa və bir oyuncaq yaradıb, orada 20 il oturubsa, mən buna nə deyim? 

Adamdan soruşarlar ki, 20 ildir, nə oturmusan orda, niyə çıxıb getmirsən? Orada Azərbaycan 

ədəbiyyatına dəxili olan bir adam otura bilməz, bəyəm? Qəzetlərdə yazır ki, guya onları yıxmaq 

üçün hazırlıq gedirmiş. Açığını deyirəm ki, bir neçə cavan yazıçı mənə müraciət eləmişdi, ancaq 

mən buna getmədim. İndiki vəziyyətdə olan təşkilata heç vaxt rəhbərlik eləmərəm... Bunlar AYB-

ni mənəvi cəhətdən elə axtaladılar ki, indi onun avtoriteti yoxdur. Yazıçıları qorumaq əvəzinə 

yazıçı kütləsi yaratdılar. Kütləni də ona görə yaratdılar ki, kütləyə kumir lazımdır. Özlərini kumir 

eləmək üçün buna getdilər.   

 - Sizin davanız nədir? Siz AYB-də kimləri görmək istəyirsiniz?   

 - Bunlar mütləq estafeti cavanlara verməlidirlər. Bunlar elə fikir yaradıblar ki, guya heç 

kim bu işlərin öhdəsindən gələ bilməz. Bu, son dərəcə yanlış, ziyanlı və əxlaqsız fikirdir. Orada 

mövcud olan abı-havanın dağılmasına əşədü-ehtiyac var. Mən AYB-ni çoxdan tanıyıram. Orada 

indiyə kimi bu qədər əxlaqsızlıq və murdarlıq görməmişəm. Cavanların çoxu onların haqqında söz 

dedi, gördü kar eləmir, başladı söyüş söyməyə. AYB Azərbaycan ədəbi mühitinə elə böyük 

mənəvi zərbə vurub ki, bunu sovet dövrünün quduz vaxtları belə vura bilməmişdi.   

- Niyə belə oldu? Başqa cür olması mümkün deyildimi? Tənqid əvəzinə söyüş 

söyülməsinə haqq qazandırırsınızmı?  
- Bilirsiniz, biz çox vaxt tərbiyəli adamla mədəni adamı qarışdırırıq. Nə qədər desən 

tərbiyəli adam adı çəkmək olar. Məsələn, Dostoyevskinin bioqrafiyasını bilən adam ona tərbiyəli 

adam deməz. Amerikanın müasir yazıçısı Steynbekə də tərbiyəli adam deyə bilmərik. Yazıçının 

tərbiyəli adam olması gülünc bir şeydir. Bunlar gənc yazarların tərbiyəsiz olduğunu iddia edirlər. 

Birincisi, gəncləri tərbiyəsizliyə onların özləri məcbur ediblər. İkincisi, tərbiyəli adamla mədəni 

adam anlayışları başqadır. Mənim adlarını çəkdiyim və tərbiyəsiz deyilən həmin məşhur 



 204 

yazıçıların hamısı mədəni adam olub. Anar son dərəcə tərbiyəli adamdır, təəssüf ki, mən Anara 

mədəni adam deyə bilmirəm. Mədəni adam AYB-ni belə gülünc vəziyyətə gətirib çıxarmazdı. 

Mədəni adam indiki ―Ədəbiyyat‖ qəzetini qəti surətdə saxlamazdı. Bu qəzeti indiki vəziyyətdə 

saxlamaq qeyri-mədəni hərəkətdir. AYB-nin mətbuat orqanlarının o günə qoyulmasına başqa nə 

ad vermək olar? Mən onlarla gənc yazarların adını çəkə bilərəm ki, AYB-nin mətbuat orqanlarına 

rəhbərlik etməklə canlı ədəbi mühit yarada bilərlər. Bu adamlar AYB-də canlı ədəbi mühiti 

çürütdülər. Çingiz Abdullayevin isə nə mədəniyyəti var, nə də tərbiyəsi. Bu artıq faktdır... Mən bir 

kəlmə söz deyirəm, nəinki özləri, hətta övladları da mənim əleyhimə yazırlar. Buna nə ad vermək 

olar? Mənim övladlarım ədəbiyyatçı olmadılar, bunu özüm istəmədim. Bizim evdə heç bir yazıçı 

haqqında güldən ağır söz demək olmaz. Ancaq bunların övladları mənim fikirlərimə qarşı çıxış 

edib, atalarını müdafiəyə başlayırlar. Bu, olmaz axı. Atasının ədəbi mövqeyinə aid bir söz deyənin 

üstünə düşməyə heç kimin, hətta övladın da ixtiyarı yoxdur. Çünki bu adam onun atası olmaqdan 

əlavə Azərbaycan ədəbiyyatında canlı fiqurdur.       

 - Hər halda Sizin hansınızın haqlı olmağınıza tarix qiymət verəcək...   
 - Təbii ki, belə olacaq. Bunlar qorxurlar ki, AYB-ni buraxıb gedən kimi bütün simaları 

ortaya çıxacaq. Gözəl bilirlər ki, onlardan sonra ―Ədəbiyyat‖ qəzetində Rəsul Rzanın adı 

yazılmayacaq. ―Azərbaycan‖ jurnalının hər nömrəsində Rəsul Rzaya həsr edilmiş şerlər çap 

olunmayacaq. Şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün ən idbar və iyrənc təzahürlərini özündə əks etdirən 

məqalələr o mətbuat orqanlarına yol tapmayacaq. AYB-də hətta 30-40-cı illərdə baş verənlər 

indiki qədər dəhşətli olmayıb. Mənim Anarla aramda olan indiki münasibət də heç birimizə lazım 

deyil, amma bu, ədəbiyyata lazımdır. Bizdən sonra gələnlər mütləq bizim dövrümüzdə mövqelərin 

necə olduğunu bilməlidirlər. Gənc nəsil bütün bunlardan xəbərdar olmalıdır. Səməd Vurğunla 

Rəsul Rzanın düşmənçiliyi məncə Vaqif Səmədoğlu ilə Anarın saxta və yalançı dostluğundan 

üstündür, onların mübarizəsi bunların saxta qardaşlığından yüz qat yuxarıda dayanır. İnanıram ki, 

yeni gələn ədəbi nəsil bütün bunlara dəqiq qiymət verəcək. Mən gənc yazarların bunları çox gözəl 

tanıdıqlarını və qiymət verdiklərini görürəm. Daha onların haqqında mənim nə isə yazmağıma 

ehtiyac yoxdur. Deyirlər ki, guya mən Anara həsəd aparıram. Axı, onun 20 ildir ki, yazdığında heç 

bir orijinallıq yoxdur. Bu əsərlər 100 yerdə çap olunsa da, ədəbiyyat üçün heç bir yeniliyi əks 

etdirmir. Qoy, onlar mənə həsəd aparsınlar ki, 20 ildir, bu eybəcərliyə etiraz edib kənara 

çəkilmişəm. Üstümə tankla gəlsəydilər belə, Anarın mənə elədiklərini mən ona eləməzdim. Anar 

AYB-də müzakirənin nə demək olduğunu başa düşmür. Mən 1991-ci ildən Yazıçılar Birliyinə 

ayağımı qoymamışam. Heydər Əliyev olmasaydı, bunlar məni silib-süpürəcəkdilər. Heydər Əliyev 

yaradıcılığıma bələd idi və mənim fikirlərimin bəziləri ilə razılaşırdı. O, balansı saxladı. Yoxsa bu 

quduzlaşmış nadanlar hamını tapdalayıb keçə bilərdilər. Düzdür, onların məni tapdalamağı bir az 

çətin olardı. Çünki mənim ədəbiyyatda qoyduğum izi silmək onların gücündə olan iş deyil. Amma 

məni silmək təşəbbüsləri oldu axı... Mənim üçün məni öldürməyə gələn və öldürə bilməyən 

adamla məni öldürən adamın fərqi yoxdur. Bir şeyi də deyim ki, mən bütün bunları yazmışam. 

―Gilənar çiçəyinə dediklərim‖ povestində satqınlığın bütün formalarını göstərmişəm. Bu tiplərin 

hamısı orada var. Bunların bu əməllərinə görə, yeni yaranan gəncliyin tərəfindəyəm. Gənc 

yazarların bəziləri özlərini yeni fikirli kimi göstərirlər. Guya Mirzə Fətəli Axundovdan çox 

hansısa bir qərb yazıçısını özlərinə yaxın bilirlər. Onlar bunu oynayırlar. Belə şey yoxdur. Mənim 

əqidəmə görə, Mizə Fətəlinin davamçıları məhz indiki yeni ruhlu cavan yazıçılardır. Ona görə də 

AYB-nin indiki rəhbərliyinin gözünün düşməninə çevriliblər. Azərbaycanda ən çürük, savadsız və 

geridə qalmış qəzet ―Ədəbiyyat‖ qəzetidir. O qəzetin redaksiya heyətində Ramiz Rövşənin adı var. 

Ramiz Rövşən o ədəbiyyatdan çox-çox kənarda duran adamdır axı... Ömrüm boyu yatsaydım, 

yuxuma belə girməzdi ki, AYB məhz mənim köhnə dostlarımın əlində simasız bir quruma 

çevriləcək. Mənim bir vaxtlar özümə dost bildiyim adamlar ədəbi prosesi hansısa anlaşılmaz 

mənafelərinə qurban verdilər. Bu gün onlara adamlar var ki, AYB-yə yüz dəfə bunlardan yaxşı 

rəhbərlik edə bilər. Bəyəm insan qəhətdir? Əgər mən istəsəydim, çoxdan orada olardım.  
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                                                                *** 
 

 Tanış olduğumuz hər iki müsahibədən çıxan bir nəticə var. O da ondan ibarətdir ki, Anar 

artıq nə ədəbi, nə ictimai, nə də siyasi qütblərin heç birində qəbul olunmur. Onu nə solda, nə 

sağda, nə o tayda, nə bu tayda, nə o tərəfdə, nə bu tərəfdə istəyən, sevən, arzulayan qalmayıb...  

Bu isə – çox dərin düşünmək üçün çox dəyərli informasiyadır... 

 

                                                                     *** 

Bu 3-cü yazıda yazılanlar təbii ki müəllifin mövqeyini bildirən şəsxi mülahizələrdir. Və 

çox yəqin ki bu mövqeyi paylaşmayan, mülahizələrimizlə razılaşmayan da olacaq. Ancaq biz heç 

də öz fikrimizi kiməsə mütləq qəbul etdirmək iddiasında deyilik. Hər kəs öz düşüncələrində və 

dünyaya, həyata, insanlara baxışlarında sərbəstdir. Eynilə bizim də öz fikir və düşüncələrimizi, 

mövqe və mülahizələrimizi ictimaiyyətə təqdim etmək hüququmuz var. Bu hüquqdan istifadə 

edərək o sözü ki deməliydik - dedik. Və biz daha çox ordan-burdan eşitdiklərimizi yox, 

gördüklərimizi, oxuduqlarımızı, bildiklərimizi, yəni daha çox obyektiv saydıqlarımızı yazmağa 

çalışdıq. Əgər eşitdiyimiz  subyektiv mülahizələri də ətraflı yazsaydıq, onda gərək:  

 - 1991-ci ildə AYB-də ev bölgüsü zamanı nə həngamələrin baş verdiyindən,   

 - ―Kirpi‖də çap olunmuş ―Katib rüşvət alır‖ satirasının kimə həsr edildiyindən,   

 - ―Azərbaycan‖ və ―Ulduz‖ jurnallarının yerləşdiyi binanın və digər ―obyektlərin‖ satış 

proseslərindən,            

 -Tərcümə Mərkəzinin, AYB Poliklinikasının binaları ilə bağlı qalmaqallardan,  

 - AYB-nin içəri həyətindəki özəl firmanın işlərindən,      

 - ―Ədəbiyyat‖ qəzetində olmuş ―dozakl‖ əhvalatından,        

 - AYB binasındakı qeyri-yaradıcı atmosferdən,        

 - AYB binasının 1-ci mərtəbəsində arendaya verilmiş bankdan hər ay gələn 2000 dolların 

hara  getməsindən,           

 - AYB-nin kitabxanasının kitabyazanlar tərəfindən dağıdılmasından,   

 - AYB yetgililərindən birinin təkcə bilet pulu bir-neçə min dollar edən ―rəngli 

qohumunun‖ AYB-nin ―qonağı‖ adı ilə gəldiyi yerə yola salınmasından,     

 -şəxsi macəralardan, qohum-əqrabalardan və s. belə şeylər barədə danışılan söhbətlərdən 

də ətraflı yazaydıq. Amma biz onlara toxunmadıq. Çünki bizim heç bir şəxsi qərəzimiz yoxdur və 

onsuz da burada yazılanlar bir subyektin timsalında süni surətdə şişirdilmiş ―vətən, xalq, millət 

dərdi çəkən əzabkeş  ziyalı‖ mifinin puç və əfsanə olduğunu, onun əsil mahiyyətininsə tam 

əhəmiyyətsizliyini göstərmək üçün kifayətdir... Biz dənizin suyunun şor olduğunu bilmək üçün 

onu vedrə-vedrə içənlərdən deyilik!          

 Düşünürük ki, Anar məhz Akif Əli ilə ―şanlı mübarizəsinə‖ görə tarixdə yerini bərkitdiyi 

üçün ilk növbədə elə... Akif Əliyə minnətdar olmalıdır. Çünki adam məhz onun humanizmi və 

demokratizmi sayəsində gələcəkdə öz bioqrafiyasına belə bir şərəfli sətir də əlavə edə biləcək:  

―...Mən o qədər cəsarətli yazıçı idim ki, heç nədən çəkinmədən müxalifət mətbuatında mövcud 

iqtidarın yüksək səviyyəli məmuruna da öz etirazımı bildirir, hətta onu tənqid edir, AYB 

üzvlüyündən kənarlaşdırırdım...‖          

 Məsələ burasındadır ki, əlli illik yaradıcılıq bioqrafiyasında həqiqətən Anarın birbaşa 

cəsarətlə tənqid etdiyi yeganə vəzifəli şəxs - Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri 

olub. Digər hökumət təmsilçilərinə nə sovet dövründə, nə keçid dövründə, nə də müstəqillik 

dövründə etiraz bildirmək cəsarəti olmayıb Anarda.      

 ...İndi budur, Anarı artıq hamı tanıyır!  

      

 ***          
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Yekuna doğru. 
Biz 3-cü yazını tamamlayıb son redaktə işləri apararkən, parlament seçkiləri də 

yekunlaşdı. 2005-ci il noyabrın 6-da parlament seçkiləri zamanı Anar Rzayevin nail olduğu 

nəticələr bir daha dediklərimizi təsdiqlədi. Xalq artıq ona əhəmiyyətsiz bir fiqur kimi baxır! O 

heç vaxt indiki kimi rüsvayçı duruma düşməmişdi. 88 saylı Göyçay dairəsindən millət vəkili 

hüququ uğrunda 11 namizəd mübarizə aparmışdı və onların arasında Rzayev Anar Rəsul oğlu 

da var idi. Anar məğlub oldu.  

Bəlkə də son illər dalbadal uğradığı məğlubiyyətlərdən ən sarsıdıcısı olan bu 

məğlubiyyətlə Anar barışmaq istəmirdi. Daha doğrusu o inana bilmirdi ki, dövlət strukturları 

onun belə böyük fərqlə fiaskoya uğramasını rəsmiləşdirə bilər. Ona görə inana bilmirdi ki, 

indiyə qədər hələ belə situasiyaya düşməmişdi. Bütün ömrünü rəsmi instansiyaların dinməz-

söyləməz ―hörməti‖ fonunda şad-xürrəm keçirmiş adam zamanın dəyişdiyinin fərqində 

deyildi. Çünki onun saatı hələ də Moskva vaxtı ilə işləyirdi.    

Ancaq fakt faktlığında qalır. Anar seçkiləri uduzdu. Və Anar bu məğlubiyyəti ilə 

barışmaq istəməyərək qanuni, yaxud qeyri-qanuni bütün vasitələrə əl atmağı öz ləyaqətinə 

sığışdırdı. İlk öncə o ətrafında fırlanan ―gənc yazarları‖ səfərbər edərək ölkə Prezidentinə rica 

məktubu təşkil etdi. Bu ―anarbaz‖ gənclərin dövlət başçısına müraciəti mətbuatda (təbii ki, 

həmişəki kimi ―525-ci qəzet‖də - 11.11.2005) dərc olundu. Onlar 88 saylı Göyçay seçki 

dairəsində guya məmur özbaşınalığının ucbatından saxtalaşma olduğunu, xalq yazıçısı Anarın 

seçilmədiyini, lakin ―Milli Məclisin məhz Anar kimi mədəniyyətimizin və ziyalılığımızın 

etalonuna çevrilən, böyük ictimai-siyasi erudisiya və təcrübəyə malik, ən əsası ümumxalq 

sevgisi bəslənən şəxsiyyətə daha çox ehtiyacı‖ olduğunu Prezidentin ―nəzərinə çatdırdılar‖...  

Ancaq demokratiyadan bixəbər olan adamlar yazmırdılar ki, bu ―etalonu‖ kim, harda  

müəyyənləşdirib və onu da gizlədirdilər ki, 11 namizəd arasında lider olan S.Hacıyev 46.17%  

göstərici ilə 7879 səs toplamışdısa, ―ümumxalq sevgisi bəslənən şəxsiyyətə‖ xalq cəmisi...  

168 (!) səs vermişdi. Və Göyçay seçki marafonunda sonuncu yeri tutan (Budur, o artıq qələmə 

əl ataraq ―sonuncu‖ deyil, ―onuncu‖ yeri tutduğu barədə təkzib yazmağı düşünür. Yazsın!) 

AYB sədri Anar Rzayev heç 1 (bir) faiz də səs yığa bilməmişdi. Qutudan cəmi 0.98% səslə 

çıxan namizədə ölkə rəhbəri necə kömək etməli idi və ümumiyyətlə, xalqın səsi ilə həll 

olunan bir məsələyə müdaxilə etmək barədə müraciət nə dərəcədə sağlam məntiqə 

əsaslanırdı? 

Amma ―ədəbi müxalifətin‖ nümayəndələri olan Əkrəm Əylisli ilə Aqil Abbasın öz 

dairələrindən böyük səs çoxluğu ilə triumfal qələbə qazanıb Milli Məclisə seçilmələri Anarın 

yuxusunu ərşə çəkdi. O, ―gənclərin‖ müraciətinə məhəl qoyulmadığını gördükdə təmsil 

olunduğu ―dəstənin‖ daha ―nüfuzlu‖ nümayəndələrini işə saldı (və həqiqətən də ―işə saldı‖). 

―Yaradıcı gəncliyin‖ etdiyi təcrübəsizliyi ―yaradıcı qocalar‖ daha kobud səhvlə əvəzlədilər. 

Anarın müdafiəsi üçün təşkil olunan növbəti rica məktubunu bu dəfə titullular -  Azərbaycan 

Yazıçılar İttifaqının rəhbərləri, həmçinin xalq yazıçısı, Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri 

Rüstəm İbrahimbəyov, xalq rəssamı, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov, xalq artisti, 

Bəstəkarlar İttifaqının birinci katibi Vasif Adıgözəlov, xalq artisti Musiqi Xadimləri 

İttifaqının sədri Fərhad Bədəlbəyli, xalq artisti, Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər-Paşa 

Nemətov, xalq artisti, Kinematoqrafçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev imzaladılar.  

Nə isə, mətbuatda dərc olunmuş bu müraciət (təbii ki, yenə də bax: ―525-ci qəzet‖, 23 

noyabr 2005) ―klassiklərin‖ siyasi savadını ortaya qoyurdu. ―…Huşu SSRİ Ali Soveti 

dövrünə gedərək parlamentin iclas zalını qəzet-jurnal oxumaqla qiraət zalına çevirmiş‖ (Famil 

Cəfərli, ―Gundəlik Azərbaycan‖, 7.12.2005) yazıçı Anarın ―parlamentdə təmsil 

olunmayacağına çox təəssüflənən" yaradıcı təşkilat rəhbərləri ədibi bir xeyli tərifləyəndən 

sonra ("... Anar Azərbaycanda yeganə şəxsdir ki... fəaliyyəti... tutarlı dəlillərlə... tələb edib... 

Anara... şərəfi nəsib olub... Anar... rəhbərlik edib... Anar... çox əhəmiyyətli işlər görüb... 

seçiciləriylə görüşlər keçirib.... ata vətəni Göyçay seçicilərinin rəğbətini qazana bildiyinə 
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görə... 15 kənddə görüşlər keçirib... xalq yazıçısına... vəd ediblər... Anar... böyük ziyalı 

ordusu... Anar... yeganə deputat idi.... Milli Məclisin tərkibində... ciddi boşluq yarada bilər...‖ 

və s.) yazırdılar: ―Hörmətli Prezident! Bu məsələni şəxsən nəzarətinizdə saxlamağınızı və 

ədalətin, hüququn bərpa olunmasına imkan yaratmağınızı xahiş edirik". 

  

    Açığı bu savadsız və tələsik məktubu şərh eləmək həvəsində də deyilik. Bu barədə 

―Sənət qəzeti‖ndə (1 dekabr 2005) dərc olunmuş, sonra isə ―Ədalət‖də (6 dekabr 2005) sitat 

kimi təkrarlanmış bir fikirlə hamı kimi biz də razıyıq: “Yazıçılar Birliyi başda olmaqla 

ziyalılar seçkilərə kölgə saldılar.”  

―Yaradıcı ittifaqların rəhbərləri prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayaraq və 

guya yaradıcı təşkilatların rəhbərlərinin təmsil olunmadığı parlamentdə və qanunvericilikdə 

böyük boşluqların yaranacağını dilə gətirərək, Anarın parlamentə bərpa olunmasını 

prezidentdən xahiş etdilər, özləri də fərqinə varmadan ictimai təşkilatların rəhbərləri (Rüstəm 

İbrahimbəyov, Fərhad Xəlilov, Vasif Adıgözəlov, Fərhad Bədəlbəyli, Azərpaşa Nemətov və 

Rasim Balayev) bu sənədə imza atmaqla seçkilərin saxtakarlığını etiraf etmiş və dolayısıyla 

bu saxtakarlığa İlham Əliyevin başçılıq etdiyini təsdiq etmiş oldular. İndi beynəlxalq 

təşkilatların əlində seçkilərin saxta keçirilməsinə dair daha bir tutarlı sənəd vardır...‖ 

 

 Maraqlıdır ki, ―Yeni Müsavat‖ qəzetinin (―YM‖, 8 dekabr 2005) müxbiri ilə 

söhbətində millət vəkili Əkrəm Əylisli Anarın parlamentə düşə bilməməsinin səbəbləri ilə 

bağlı sualı: ―Anarın keçməməyinin səbəbini dəqiq bilmirəm. Sadəcə, eşitdiyimə görə, o, 

təxminən 10 il öz seçicilərilə görüşə getməyib, parlamentdə də bir o qədər aktivlik 

göstərməyib. Amma bu parlamentdə, ab-hava dəyişsə, yaxşıdır‖ – deyə cavablandırmışdır. 

―Bəzi ziyalılar Anara qarşı haqsızlıq olması ilə bağlı dövlət başçısına məktub ünvanladılar. 

Nə əcəb bu məktuba qoşulmadınız?‖ - sualına isə o belə cavab verdi: ―Nə danışırsız, mən elə 

məktuba qoşula bilmərəm. O məktubun üslubu, intellektual səviyyəsi məndə ancaq əks 

reaksiya doğurdu. Axı o məktubu yazan adamlar prezidentlə birbaşa əlaqə saxlaya bilən 

adamlardır?!.. Amma bunu aksiyaya çevirmək, bu məsələni camaatın gözünə soxmaq nəyə 

lazım idi?!... Mən o məktubun rus dilindəki variantını oxumuşam. Orada yazılıb ki, 

―vıdayuşeqo sına Azerbaydjanskoqo naroda‖. Bunu prezidentə yazmaq olar? Axı onu 

―vıdayuşe‖ eləyən elə onlardır. Neçə illər boyunca həmişə yuxarılara keçiblər, başda 

əyləşdiriblər. İndi bunu edən adama yazasan ki, Anar ―vıdayuşi‖dir (gülür). Hər halda bu, 

savadsızlıqdır… elementar səhv ediblər. Ora qol çəkənlər 30 ildən bəri – yəni, 5-10 

hakimiyyətin dövründə vəzifədə oturub, yerini heç kimə verməyən və vermək də istəməyən 

adamlardır. Orada oturduqları 20-30 il ərzində onların gördüyü işin real mənzərəsidir. Hamı 

şikayət edir ki, musiqimiz bayağılaşır. Bəstəkarlar İttifaqı musiqimizin bayağılaşmamasına 

qarşı hansı tədbiri görüb? Mənə elə gəlir ki, onlar uzun müddətdir ki, bu vəzifədə oturub, öz 

mənzərələrinə uzaqdan tamaşa edir və o mənzərənin dəyişməsini istəmirlər.‖  

 

Bəli, zaman dəyişir.  İnsanlar dəyişir. Həyat dəyişir...  

Ancaq ―duayeni‖ Anar olan sovetlərdən qalma əski yaradıcılıq ittifaqlarının rəhbərləri 

dəyişmir ki dəyişmir (təbii ki zahiri görkəmi nəzərdə tutmuruq). Onlar keçən əsrdə adları 

ətrafında yaradılmış ―mifik‖ tilsimi qırıb əsrimizə, günümüzə, müasir dünyamıza qədəm qoya 

bilmirlər... 

                                                                   ***  

   İlginc bir xəbər: Tofiq Abdin də Yazıçılar Birliyindən getdi. 
―Azərbaycanın görkəmli publisisti və məşhur şairi Tofiq Abdin Yazıçılar Birliyinin 

rəhbərliyinə müxalif olan yazıçılarla dostluq elədiyinə görə Yazıçılar Birliyində ona  

göstərilən təzyiqə davam gətirməyərək Yazıçılar Birliyindən getdi.‖ (―Ədalət‖, 6.XII.2005) 
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 Bilənlər bilir, bu həmən Tofiq Abdindir ki, ədəbi mühitdə yeniləşmə ideyasını, fərqli 

düşüncə və dünyabaxışına malik müasir ruhlu gəncləri müdafiə etdiyinə və Türkiyənin, 

Atatürkün düşməni Nazim Hikmət Borzeskini ifşa edərək Azərbaycan oxucusuna əsil olduğu 

kimi tanıtdığına görə Akif Əliyə qarşı AYB-dən aparılan şiddətli ―mücadilə‖ zamanlarında 

birmənalı olaraq çılğıncasına köhnə AYB-ni və onun haqsız sədrini müdafiə edərdi. Və hələ 

Anarın özünün pərdə arxasında ismi-pünhan qalaraq avanssenaya çıxmaq istəmədiyi 

zamanlarda onun eşqi ilə digər köhnəlik tərəfdarlarına qoşulub Akif Əliyə qarşı mətbuatda 

haqsız, insafsız, üstəlik çox da səviyyəsiz  hücumlar edərdi.  

 Bu da belə...  

                                                                       *** 

 

Vəssalam. Biz bu yazını artıq tamamlayıb çapa hazırlayanda mətbuatda Anarla yeni 

bir çəkişmə başlanmışdı. ―Yeni Müsavat‖ qəzetinə yenə guya ―çox çətinliklə‖ müsahibə 

verməyə ―razı salınmış‖ Anarın özü ilə müsahibəsi qəzetin dalbadal dörd nömrəsində dərc 

edildi. Parlament seçkilərində acınacaqlı məğlubiyyətə uğramasından qeyzlənib yenə bir 

budağa çıxaraq  min budağı silkələyən AYB sədri millət vəkili seçilmiş Əkrəm Əylisliyə 

istehza bildirəndən sonra, filologiya elmləri doktoru, professor Kamil Vəli Nərimanoğlunu da 

təhqir etməyi unutmadı. Bu kobudluğa etiraz edən AXCP bəyanatla çıxış etdi. Cavabında 

AYB MX başqa bir bəyanat yaydı və Kamil Vəliyə ―kəpənək siyasətçi‖ ayaması verən Anarı 

müdafiə etdi. ―Əgər Kamil Vəli olmasaydı, Azərbaycan dilçiliyi heç nə itirməzdi‖ - dedi. 

Bundan sonra Kamil Vəli Nərimanoğlu da geniş bir müsahibə ilə (―Şərq‖, 31.I.2006) çıxış 

edib Anara cavab verdi, ona qarşı sərt ittihamlar irəli sürdü. Dedi: “...onda bəzən 

“qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq” təşəbbüsü meydana çıxır... Bu adamda artıq 

özünəvurğunluq yaranır. O elə bilir ki, əsərləri şedevrdi. Mən məcburam deyəm ki, 

vallah, bugünədək mövqe üçün səni müdafiə etmişik biz. Azərbaycanda mütərəqqi 

qüvvələrin o zamankı ədəbiyyatda mövqeyi üçün müdafiə etmişik... Mən Yazıçılar 

Birliyinə gedib-gəlmirəm. Haqqımda istənilən qərarı çıxara bilərlər. Etiraz da etmirəm. 

YB-yə üzv olub-olmamağın əhəmiyyəti sıfırdı... Anar çox kinli adamdı... Onda 

qohumluq kompleksi var... və s.” Bundan sonra AYB MX rəhbəri yenidən məsələyə 

müdaxilə etdi, müştəbeh bir ədayla: “Anarın Kamil Vəli problemi yoxdur” – dedi 

(―Olaylar‖, 1 fevral 2006). Bu yerdə yəqin ki hörmətli oxucularımız xatırladı ki, həmin 

ifadəni artıq bir-neçə dəfə eşitmişik. Vaxtilə AYB MX rəhbəri Ə.Ə.-nin ―Bakı-xəbər‖ 

qəzetinin 3 fevral 2004-cü il tarixli sayında dərc olunmuş bulaşıqlı müsahibəsində şəbəstü-

şəstlə eynən bu sözlər deyilmiş və eynən bu sözlər başlığa çıxarılmışdı: ―Anarın Akif Əli 

problemi yoxdur”.   

İndi isə ―Anarın Kamil Vəli problemi yoxmuş‖... Bəs sonra... Sonra kim? 

Sonra Aydın Uluxanlı gənc yazarlar adından Anara mesaj göndərdi: ―Kimə sözün var, 

zəhmət çək, özün de. Onu-bunu öyrədib ortalığa salma. Namuslu adamlara qarşı kompaniyanı  

yığışdır. Elə eləmə ki, başqa tədbirlərə əl ataq...‖ 

 

Bu arada AYB ilə bağlı xəbər axını durmadan davam etmədədir: 

- ―Yazıçılar Birliyinin Sumqayıt bölməsindən gələn haray...‖(Bölmənin kompüter və 

tamaşa zalında kartof-soğan satılır...) – “Ədalət”, 7 fevral 2006.  

- ―Yazıçılar Birliyi ticarətlə də məşğul olurmuş...‖ (Qurumun Sumqayıt Bölməsinə məxsus 

bina kartof-soğan anbarına çevrilib.) – “Şərq”, 9 fevral 2006.  

- ―Yazıçılar Birliyinin katibliyində.‖ ...Qərara alınmışdır ki, AYB Ədəbiyyat Fondunun 

müdiri Arif İbrahimov AYB Nizamnaməsini pozduğu üçün tutduğu vəzifədən azad edilsin; AYB 

adına ləkə gətirən hərəkətlərə yol verdiyi üçün AYB üzvlüyündə qalıb-qalmamaq məsələsinə 

baxılsın... – “Ədəbiyyat qəzeti”, 10 fevral 2006.  
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- APA-nın yaydığı xəbərə görə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) Ədəbiyyat 

Fondunun direktoru Arif İbrahimov vəzifəsindən və qurumun üzvlüyündən kənarlaşdırılıb, AYB 

İdarə Heyətinin qərarı ilə həmin vəzifəyə ―Azərbaycan‖ nəşriyyatının sabiq direktoru Nazim 

İbrahimov təyin olunub. – “GÜN”səhər, “Şərq”, 16 fevral 2006.  

...Yox, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Odur ki, yaxşısı budur AYB-yə dair kitabı qapadaq.  

 

                                                           *** 

...Sədr metranə bir jestlə alışqanı alıb kresloya yayxandı. Başını ağır-ağır pəncərəyə sarı 

döndərdi. O ―daxili nizamnamə‖yə uyğun olaraq sağ pəncərədən sola baxıb etinasızcasına yorğun 

nəzərlərini əbədiyyət üfüqünə dikdi, uzaq məchulluğa, axşamın alatoranında (bismillah!)  hər 

adamın gözünə görünməyən uzaq bir nöqtəyə daldı, fikirə getdi. Sədr dahiyanəlik prosedurlarının 

hamısını yerinə yetirdi. Amma... 

...Amma nəsə ürəyində bir ağırlıq vardı. Elə bil darıxırdı... ya darılırdı... havası çatmırdı... 

Hər nə idisə son vaxtlar tez-tez görduyu bir yuxu heç cür beynindən çıxmırdı, ona dinclik 

vermirdi, beynini ovur, sinəsini deşir, bütün bədənini məngənəyə salıb sıxır, sıxır, sıxırdı: 

 

   ―- Sən kobudluq etmisən... 

- Mən... 

- Sən çirkab atmısan... 

- Mən... 

- Sən böhtan demisən... 

- Mən... 

- Sən öz ləkəni özgəsinə yaxmaq istəmisən...  

- Mən...  

- Sən... insansan, ya yox?  

- Mən... Mən buranın başçısıyam!  

- Diz çök... 

-Mən? 

-Diz çök!! – dedi Atilla. 

Və onun qırmızı acı bibər kimi tünd, yandırıcı, zəhmli, bir qədər zalım, bir qədər qəddar  

baxışları altında qarşısındakı adamın dizləri əsdi. Sonra bütün bədəni titrədi, üzərinə zillənmiş 

masmavi gözlər sanki bu bədəni məngənəyə salıb sıxdı, sıxdı, gərginlik altında əydi, əydi...  

Və adam qəflətən  kökü baltalanmış quru ağac kimi şaqqıltı ilə yerə gəldi.  

O, diz çökdü!‖     

                                                                                        

*** 

 

Son söz əvəzi. 

 
 Bu günlərdə AYB üzvü, AYB-nin XI qurultayının nümayəndəsi, poeziyaya Rəsul 

Rzanın xeyir-duası ilə gələn və AYB tərəfindən Rəsul Rza mükafatına layiq görülən şair 

Yusif Nəğməkarın 50 illik yubileyi AYB tərəfindən təntənə ilə qeyd olundu. Yubiley  

ərəfəsində onun ―Alın yazım‖ şerlər kitabı (Yusif Nəğməkar, “Alın yazım”, B., 2004) AYB-

nin Ədəbiyyatı Təbliğ və Müəllif Hüquqları Bürosunun xüsusi mükafatına layiq görüldü. 

Həmin kitaba daxil edilmiş şerlərdən biri də belə adlanırdı: 

 

İşin avand olsun, Akif ƏLİ! 

(Yazıçı-publisist  Akif  ƏLIYƏ)  
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Bu dünyada 

Səsi çoxmus səssizlərin...  

Sözü çoxmus   sözsüzlərin...  

Bəxtəvər başına  

biganələrin, vecsizlərin!..  

Əzizim Akif ƏLİ!  

Millətin əzabları,  

qayğıları sənin qanında,  

Söndürülmüş ocaqların  

odu canında.  

Yağıdan qisas qeyrəti 

Ən ali fikirtək 

dolanır başında.  

Yurdun, Xalqın 

ölüm-qalım xəritəsi  

Süfrəndəki çörək kimi  

qarşında...  

Təmizliyinə ləkə yapılmaz. 

saflığından  

Yanımından 

Hər oğulda tapılmaz!  

Inamın böyükdür 

Vətənin istiqlalına.  

Sən inana-inana yaşa,  

Vay qeyrətsizin halına!  

Sən hər işıldayan inayəti 

alqışlamazsan. 

Dosta dünyanı bağışlayarsan, 

   Xəyanəti bağışlamazsan! 

   Qürur - boyuna biçili. 

  Böyük-böyük yalanlar, 

  Sadə həqiqətinlə 

   xırdalanır, kiçilir. 

  Gözünün-könlünün 

   toxluğuna mən bələdəm. 

  Tamahının yoxluğuna 

Mən bələdəm. 

Sözü söz görmək istəyən, 

Düzü düz görmək istəyən 

Yaltağı yaltaq, 

Qaltağı qaltaq, 

Qaranı qara, 

ağı ağ, 

Dərəni dərə, 

Dağı dağ 

Görmək istəyən, 

Kişini kişi, 

Əlinin altındakı 

Neçə-neçə işıq-işıq 

sabaha yaraşıq 
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işi görmək istəyən 

qardaşım, 

Işin avand olsun! 

                                                             

3-cü Yazının Sonu. 

 
                                                                                            ___________________________ 

                                                                           

                         (14 fevral 2006)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


