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Buraxın atı, getsin atın yanında ölsün,
Buraxın atı, getsin otun yanında ölsün,
Buraxın atı, getsin itin yanında ölsün,
Amma kəsməyin qanadlı atları,
Oxşama, bayatı atları.

Buraxın meşəyə, dağa,
Azsın, gəlməsin,
Elə azdırın onu,  amma özü bilməsin,
Qoy atı şir yesin, şir parçalasın,
Göydə qartal qıy çəksin,
Yerdə çaqqal ulasın,
Amma qəssab əlində ölməsin  kəhər atlar.
Axşam tək sinər  atlar, açılar səhər atlar.

Atları kəsdinizmi, qanadı yerə enməz,
Otlar at qanı görsə, bir də örüş göyərməz.
Dəryadan at çıxmaz, bir də at bizə gəlməz,
Kəsməyin, nə olar, kəsməyin  atları,
Qaşqa atları, səkil atları,
Qır atları, dür atları,
Göy otları, göy atları, 
Qanadları, buludları,
Kəsməyin, nə olar, kəsməyin.

Atları vurun çaya, çayda boğulub ölsün,
Ucu şiş qayalardan uçub   yıxılıb ölsün.

Üzəngisi qırılsın,
Yəhər dağılıb ölsün,
Yüyürüb qaranəfəs suyu içəndə  ölsün,
Ilxı içində  ölsün, oba köçəndə ölsün. 
Qəssab əlində ölməsin göy,  kəhər atlar,
Ağ,  kürən  atlar, qırmızı, çil, boztəhər atlar.

Əzizim,  tər içində atlar çıırpınar, ölləm,
Bədənimdən  ağ qaçar, qara çırpınar, ölləm,
Gözlərimin qarası at kimi çapar, ölləm.
Huş kimi  torpağa düşəndə yəhər, ölləm,
Tutar boğazımı yüyəntək qəhər, ölləm,
Kəsməyin, atları, kəsməyin,
Kəsməyin muradları, kəsməyin.

Atlar kəsiləndə  hey daylar, dayçalar  ağlar,
Içində  su saxlayan kasa  çalalar ağlar,
Qarnında, sinəsində duman alalar ağlar,
Kənd atlar, qoşma atlar, nağıl, gəraylı atlar,
Tapqırlı, quşqunlu, qırmızı yallı atlar.

Ay əzizim, gözlərimə qan çilənib
Bu çəkdiyim naladan.
Qoy gözlərim görməsin
Kəhər atlar

yıxılanda havadan.

Qəşəm NƏCƏFZADƏ

ATLAR 
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Vaqif YUSİFLİ

«АЗЯРМЯТБУАТЙАЙЫМЫ»
АЧЫГ СЯЩМДАР 

ЪЯМИЙЙЯТИ

«Улдуз» журналына абуня 
олмаг цчцн республиканын

бцтцн шящяр вя район 
«Мятбуатйайымы» шюбяляриня

мцраъият етмяйиниз кифайятдир.

«ГАЙА»
МЯТБУАТ ЙАЙЫМЫ

«Улдуз» журналына абуня 
олмаг цчцн республиканын

бцтцн шящяр вя район
«QAYA» мятбуат йайымы 

шюбяляриня мцраъият 
етмяйиниз кифайятдир.

Журналын
1 айлыг абуня гиймяти — 2.00 ман.

6 айлыг абуня гиймяти — 12.00 ман.

Бакы шящяриндя абуня йазылмаг истяйянляр:

нюмряли телефонлара зянэ едя билярляр.
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«EKSPRESS»
МЯТБУАТ ЙАЙЫМЫ

«Улдуз» журналына абуня 
олмаг цчцн республиканын

бцтцн шящяр вя район 
«EKSPRESS» мятбуат йайымы 

шюбяляриня мцраъият 
етмяйиниз кифайятдир.

440 — 27 — 85
440 — 39 — 83
440 — 46 — 94

564 — 63 — 45
598 — 35 — 22
556 — 67 — 13
564 — 48 — 96

437 — 28 — 10
408 — 17 — 51

«Ulduz» jurnalının mart sayının ilk səhifəsi.
Fevral sayına ekspert rəyi yazan Aydın Dadaşovu
«gördüm». Neçə il öncə çəkdirdiyi şəkli ilə
qarşılaşdım. Həmin o Aydın Dadaşov ki, həmişə
onun müasir dramaturgiya və kinoyla bağlı
yazılarını oxuyurdum. Aydın Dadaşov – filologiya
elmləri doktoru, professor və Azərbaycan sənət
mühitində kifayət qədər tanınan bir ziyalıdır. Mən
«idi» kəlməsini işlətmədim. Çünki bu qəfil ölümün
gələcəyini, bir gün Aydını öz pəncəsinə alacağını
heç kim gözləmirdi. Ağır qəza keçirmişdi, amma
ayaq üstəydi və əgər «Ulduz» üçün səkkiz səhifəlik
ekspert rəyi yazırdısa, ağlı, şüuru, ayıq-sayıq
düşüncəsi də yerindəydi. Təəssüf…Bu ekspert
rəyi, deyəsən, onun oxucularla sonuncu görüşü
oldu. Amma Aydın Dadaşov unudulası insan
deyil, təkcə bundan sonra dönə-dönə müraciət
edəcəyimiz əsərləri deyil, səsi də, təbəssümü də,
gülüşü də, onunla bağlı hər birimizin yaddaşına
həkk olunan xatirələr də unudulmayacaq.

«Ulduz»un bu sayı daha bir kədərli təəssürat
doğurdu. «Şeir vaxtı» rubrikasında Yalçın Qocanı
«gördüm». Altı şeir dərc edilib. Həmişə rastlaşanda
ona deyirdim ki, sən niyə mətbuatda görünmürsən,
axı sən istedadlısan, səninlə eyni vaxtda  ədəbiyyata
gələnlərin kitabları çıxır, amma bircə kitabın var.
Deyirdi ki, Vaqif müəllim, yazıram. Və bu şeirləri
Qulu Ağsəsə təqdim eləyəndə təsadüfən görüşdük,
üzü-gözü gülürdü. «Oxuyarsan» dedi. Və bu
bizim sonuncu görüşümüz oldu.
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EKSPERT

YAZ  DEBÜTÜ
(“Ulduz” jurnalının mart sayına baxış)

Göndərib məni Yaradan,
Üzüm yox, geri qayıdam.
Süzülüb daşdan-qayadan
Bulaqdan axıb gəlirəm.

Qəfildən vida eşitdim,
Tanrıdan səda eşitdim.
Yuxumda nida eşitdim,
Oyanıb-qalxıb gəlirəm.

Dost çağırıb dünya bizi,
Deyən, yerə dəyir dizi.
Eşitmişəm, dünyamızı
Əcəl haqlayıb, gəlirəm.

«Gəlirəm»i o, bizlərə yox, bəlkə, əbədi
uyuyacağı qara torpağa deyirmiş? Mən Yalçının
bu altı şeirində artıq tam formalaşan, bərkişən,
gur eşidilən bir şair nəfəsi hiss etdim. Yalçın
Qocaya bundan sonra heç nə lazım deyildi, oturub
şeirlərini yazacaqdı, ürəyini vərəqlərə həkk
edəcəkdi (təəssüf ki, nələr yazdığını, hansı
əlyazmalarını «sirr» kimi üzə çıxarmadığını
bilmirəm), amma  bu dünyaya «əvvəli müəmma,
sonu müəmma» deyib bizi tərk etdi.

Bu kədərli başlanğıcdan sonra keçirəm «Ul-
duz»un şeir səhifələrinə. Məndə belə bir adət
yaranıb ki, «Ulduz»un sonuncu səhifələrini daha
maraqla izləyirəm. Redaksiya hansı cavan yazarınsa
«kitabı»nı çap edir, bu balaca kitabda o cavan



...və səni məndən başqa hamı sevir
mənsə səni hamıdan çox sevirəm.
bilirəm qadıntək darıxırsan,
əllərini incidirsən,
gözlərin narahatlıq içində.
necə inandırsam səni,
hüznlüydü dekabr axşamı,
bizim onda evimiz soyuq idi,
hələ də isinməyib sən gedəli;
hər gecə əllərimdi darıxan,
səni əclafcasına sevirəm...

Sonuncu misraya münasibətimi bildirmək
istəyirəm.«Səni əclafcasına sevirəm…», yaxud
«əclafcasına darayıb saçlarını, düşürsən şəhərin
iyrənc canına» - mən cavan bir şairin belə ifadələri
şeirdə işlətməsini istəməzdim.  «Sevmək» sözünün
qarşısında iyrənc «əclaf» sözünü işlətmək o
müqəddəs hissi bayağılaşdırmırmı? Qoy Ruzbeh
Məmməd dünyanın postmodernist şairlərinə sitayiş
etsin, «bəhrələnsin», amma Füzuli babasını
unutmasın: «Eşqdir ol nəşeyi-kamil kim, ondandır
müdam, Meydə təşviri-hərarət, neydə təsiri-səda».
«Hələ lap çoxdan ibtidai icma quruluşunda insanlar
lüt gəzirdilər; sonra geyindilər ki, dünya düzəlsin,
kapitalizmdə soyunurlar ki, təzədən dünya dağılsın»
- yox, əzizim Ruzbeh, sən və mən kapitalizmdə
yaşasaq da, belə mütrüflüyü qəbul edə bilmərik. 

Ruzbeh Məmmədə nə arzulayardım? Onun
istedadlı olduğuna şübhəm yox. Amma bu istedadı
təkcə məhdud bir «darıxmaq» ərazisində sağa-
sola səpələməyi arzulamıram. 

1896-cı il noyabrın 3-də fransız yazarı Jül
Renar gileylənirdi ki: «Yenə şeir, hey şeir. Bir
misra da poeziya olaydı!». Çünki məşhur Argentina
şairi Armando  Texado Qomesin sözləriylə desək:
«Şeiri hamı yaza bilər. Amma unutmayın ki, şeir
hələ poeziya deyildir. Şeir poeziyanı ifadə etmək
üçün yalnız bir vasitədir. Sözlər, misralar unudula
bilər, qalan nədirsə, o - poeziyadır. Yaddaqalan
söz lər və misralar da ola bilər, onları yadda
saxlayan, yaşadan da poeziyadır». «Ulduz»un bu
sayında Fərqanə Yusifqızının, Ruslan Mollayevin,
Samir Sədaqət oğlunun, Mina Rəşidin, Emin
Akifin, Nofəl Ümidin, Kamal Akenin, Rauf
Qaraişığın şeirləri təqdim edilib (birinin az, birinin
bir az çox). Amma sayından asılı olmayaraq hər
bir şair özünü ifadə etməyə çalışır. O müəlliflərdən

bir çoxunun şeirləri ilə ilk dəfədir rastlaşıram və
deyim ki, bu şeirlərdə poeziya zərrələrini görmək
bir oxucu və tənqidçi kimi məni sevindirir.Emin
Akifin iki şeirində metaforik düşüncə tərzinin
özünəməxsusluğunu, maraqlı təşbihləri görüncə
Mirzə Ələkbər Sabirin bu misrasını xatırladım:
«Şair imiş xani-xərab».

nəfəsin çırpınan quş nəfəsidi, 
dodağın ən şirin nar dənəsidi,
sənin göz yaşların qar dənəsidi,
əlimi açıram, quşbaşı yağır.

Fərqanə Yusifqızının şeirlərində də sakit,
həzin, kövrək sevgi notlarını duydum. Ən başlıcası
budur ki, onun şeir dili təmizdir, misralar arasında
məntiqi bağlılıq var. Və bu şeirlərdə yaşanılan
bir sevginin poeziya dili ilə şərhi sadə, aydın,
amma bitkin misralarda öz təcəssümünü tapır. 

Barmağının ucuna
toxuna bilmərəm ki,
Toxunsam, qəlbimdəki həsrətimmi bitəcək?
Sənə olan hissimi
söyləyə bilmərəm ki,
Söyləsəm, bu sevginin gözəlliyi itəcək…

Ruslan Mollayevin şeirlərində də axtarış var.
«Həsrət xurcunu var əynimdə, ürəyimin hər dö -
yüntüsündə qırılıb düşmüş daş parçalarını yığıram».
Pis deyil. Amma şeirlərində bəzən bir quruluq,
emo sionallıqdan təcrid olunmuş misralar nəzərə
çarpır. Elə bil müəyyən bir «fikir» söyləmək
iddiası ilə şeir yazır. Ən yaxşı şeiri  sonuncu su -
dur:

…oğru əlində, 
Aşiq sevgilisindən yaralanmışdı.
Müharibə illərində dolmuş palataların
dəhlizinə bənzəyirdi bu küçə.
Mələkləri xatırladan adamlar
yaxınlaşıb pıçıldayırdılar:
sağalmağın bir yolu var:
əl-ələ tutmaq!  

Nofəl Ümidin şeirlərinə də ümidlə baxmaq
olar. Rauf Qaraişığın «Haykular»ı və Samir
Sədaqət oğ lu nun şeirləri barədə də təəssüratım
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yazarın potensial istedadını hiss edirsən. Heç ol-
masa, sənin söz deməyə, fikir yürütməyə imkanın
olur. Bu dəfəki «Dərgidə kitab»ın müəllifi Ruzbeh
Məmməddir.  Mən onun «365 gün» şeirlər kitabına
bir məqalə həsr etmişəm, elə «Ulduz»da çap ol-
unub. O məqalədə yazmışdım ki, Ruzbehin şeirləri
darıxan bir gəncin öz-özüylə söhbətidir, daha
doğrusu, səmimi etiraflarıdır: «Ruzbehin şeirlərini
işığa doğru can atan, amma hələ o işığın harada
olduğunu dərk etməyə cəhd edən bir gəncin
qaranlıqdakı vurnuxması, çabalaması kimi yozmaq
istəməzdim. Onun həyat məramı adilikdən,
cansıxıcı həyatdan bezən və bu yaşayış tərzini
qəbul etmək zorunda olmayan bir insanın,
yeniyetmə bir gəncin etirazlarından, «daha belə
yaşamaq olmaz» düşüncəsindən doğur».Yenə də
eyni fikirdəyəm, amma bir qədər fərqli şəkildə.
Darıxmaq anlayışının məna çalarları çoxalır. İnsan
gərək darıxsın və bu darıxmaq özünü dərk etməyə
yönəlirsə, o zaman:

...hər kəsin darıxdığı nəsə var,
insanlar darıxandan sonra
hər şeyi başa düşür;

özündən tez çıxan adamlar;
dəli adamlar
ən çox dünyanı qavrayanlardı.

adam yerinə qoyulmayan qoca axmaq
ölüb torpağa qoyulur.
gec-tez çürüyüb torpağa qarışır;
biz də torpağa ana deyirik,
ölənlər bizim anamızdı...

Onun şeirləri qışqırmır.
Darıxmaq tənhalıqdan yaranır. İnsan sevirsə,

bu sevginin əzablarını da yaşamalıdır. «Sən və
mən» vəhdəti yaranmırsa, darıxmaq gəlir, burada
qeyri-adi heç nə yox. O da darıxır, sən də: «səni
darıxdırır payız yağışları, bilmirsən üşüyürsən,
ya nə…», «hələ darıxdığım yerdəyəm, hələ
addımbaşı itmək təhlükəsi var», «heç olmasa
payızda göndər sən əllərini ki, sənsiz üşüməyim».
«İki adamlıq yalqızlıq» bir darıxmaq oyununa
çevrilir: 
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özüylə söhbəti...

- Salam, Özüm!
- Aleykum salam.

- Necəsən?
- Elə sənin kimi.

- Mən tək idim, bir az darıxdım. Dedim,
gəlib səninlə söhbət edim, başım qarışsın.
Narahat etmərəm?

- Lap yaxşı, xoş gəlmisən! Çoxdandır, Özünə
gəlmirsən, yoxsan. Qətiyyən narahatlığı yoxdur.

- Səhv etmirəmsə, sən bir dəfə: “Əgər sənə
ədəbiyyat haqda sual verirlərsə, bu, o demək
deyil ki, sən mütləq ədəbiyyatdan danış ma -
lısan.” – demişdin... Ədəbiyyat necə yaran -
malıdır?

- Hə, demişəm.  Əsas məsələ sənin sevgiyə
inanıb-inanmamağında deyil, sevginin sənə
inanıb-inanmamasındadır. Məsələn, əgər bir
qadın (kişi) səni sevirsə, bu, sevginin sənə
inanmasıdır.

- Yazmaq... Bu, vərdişdir, yoxsa istəklə baş
tutur?

- Bilirsən, Özüm, bunu dəqiqləşdirmək hələ
mümkün olmayıb. Həm də bu proses hərədə

müxtəlif cür ola bilər; birinə görə bu, vərdişdir,
digərinə görə, istəklə olur, başqası üçün İlahi
vəhydir və s. Ancaq mənə görə bu, ayrılıqda nə
vərdişdir, nə istək, nə də vəhy. Bu – vəhy olunan
istədiyin vərdişdir, vərdiş etdiyin istəkdir. Daha
doğrusu, bilmirəm nədir.

- Həyat və ölüm...
- Hə, bu elə sözün həqiqi mənasında ölüm-

qalım məsələsidir. İnsana iki seçim verilir – ya
yaşayandan sonra ölmək, ya da öləndən sonra
yaşamaq. Ancaq öləndən sonra yaşamaq daha
yaxşıdır, əbədilikdir. Bunun üçün isə ölümü
həyatdan əvvələ keçirməyi bacarmalısan, yəni
yaşamaqdan öncə ölməlisən.

- Xoşbəxtlik... varmı?
- Var, əlbəttə, bədbəxtlikdən xoşbəxtlik var.

Bütün bədbəxtliklər də elə insanın xoşbəxtliyə
can atmasının nəticəsidir.

- Arxayınlıq nədir, ümumiyyətlə, arxayın
adamsan?

- Yox, mən arxayın adam deyiləm, lakin
tələskən adam da deyiləm. Əslində, arxayınlıq
tələskənliyin ən sürətli növüdür, hətta o qədər
sürətli ki, tələsməyin gözə görünmür.
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pis deyil. Müəy yən təcrübə, illərin sınağı özünü
Mina Rəşidin uşaqlar üçün yazdıbı şeirlərdə də
göstərir.

Hekayəni adətən «romandan qoparılmış səhifə»
adlandırırlar. Romandakı təfsilat genişliyi,
hadisələrin və süjet xəttinin çoxplanlılığı hekayədə
nəzərə çarpmır. Lakin bu, o demək deyil ki, Mir
Cəlal müəl limin ifadəsiylə desək «mükəmməl
bədii xarakter yaratmaq, səciyyəvi bir hadisə,
yığcam bir süjet, ümumiləşdirici bir mətləb»
söyləmək hekayənin məziyyətidir. Elə Azərbaycan
ədəbiyyatının həm klassik, həm də müasir dövrü
bir çox şedevr he ka yələrlə diqqəti cəlb etmirmi?
Amma son illərdə məz munçuluq, hadisələri az
qala təfərrüatı ilə nəql etmək şakəri he ka yələrimizin
canına, qanına hopmuşdur. Süni, quraşdırma süjet
xətti, obrazların düşüncə tərzini nəzərə almayıb
onlara «filosof» xa siy yəti bəxş eləmək cəhdi bədii
qüsura çevrilir. Hekayəni asan forma hesab edənlər
yanılırlar.  Halbuki, o heç də asan forma deyil.
Hər bir hekayənin özünün məxsusi kodu və «dili»
var.

«Ulduz»un bu sayında təqdim olunan
hekayələrin ən mükəmməli Nicat Nəsirlinin
«Qəbirlərinizi qoyub getməyin…» hekayəsidir.
Bir qaçqının taleyindən ürək ağrısı ilə söz açan
müəllif normal ədəbi dil nümayiş etdirir, təsvirləri

canlıdır, heç bir irad tutmaq olmur. Ən başlıcası
isə hekayəyə xas olan üç əsas tələbə riayət edilib.
Müəllif  təqdim etdiyi obrazı tipikləşdirir. Süjet
və kompozisiya strukturuna əməl olunub. Dilində,
təhkiyə tərzində qüsuru yox.  Və müəllifin bu
hadisəni uydurmadığı, müşahidə edib
ümumiləşdirdiyi təəssüratı yaranır.

Ömər Xəyyamın (doğrudanmı adı və soyadı
belədi?) «Havalandırma sistemi» hekayəsi yu-
moristik səpkidədir. Hiss olunur ki, onun yumor
qabiliyyəti var. Amma bu hekayədə əhvalatın
məntiqi sonluğu lazımınca əsaslandırılmayıb.
Bayramov deyilən şəxsin ruhi-əsəb dispanserində
yatması təbiidir, hərəkətlərindən, iş yoldaşları ilə
rəftarından görünür ki, əsəbidir, tez özündən çıxır,
amma bunun «Mə murun ölümü» hekayəsi və
onun müəllifi ilə «bağ lılığı» göydəndüşmədir.
Elmin Nurinin «Dayı» və Xəyalə Muradın «Xilas»
hekayələri bu müəlliflərin əhvalat, vaqiə danışmaq
cəhdi kimi az-çox maraq doğurur, amma onlara
xatırlatmaq istərdim ki, hekayə təkcə əhvalat
danışmaq demək deyil. Onların təqdim etdiyi
«qəhrəmanlar» heç nə ilə yadda qalmırlar. 

«Ulduz»da İlham Abbasovun  Ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatı laureatı, məşhur ingilis (irland
əsilli) dramaturqu Bernard Şounun həyat və
yaradıcılığı haqqında geniş bir yazısı təqdim
olunur və yazı, müəllifinin bu sahədə  səriştəsi
olduğu üçün oxucunu razı sala bilər.  «Postmod-
ernist yazarlar» silsiləsindən Qeri Şnayder haqqında
məlumat və onun şeirlərindən nümunələr verilməsi
(ingilis dilindən tərcümə edəni Ramiz Abbaslıdır),
çox güman, bizim post mo dernizmə meyil edən,
çox zaman onun məna və mahiyyətinə bələd ol-
mayan cavan şairlərimiz üçün öyrəniləsi bir
nümunədir. Baxın, öyrənin! 

Nəhayət, Təranə Vahidin Anar müəllimlə “Ul-
duz” barədə söhbəti. Maraqlıdır. Oxunaqlıdır.
Anar müəllimin «Ulduz»la bağlı xatirələri, bu
jurnalın onun taleyində və onun da «Ulduz»un
taleyində oynadığı rol, həmçinin yazıçının
yaradıcılıq psixologiyası ilə bağlı açıqlamaları
xoş təsir bağışlayır. Amma «Ulduz»un keçdiyi
yolu başqa müəlliflərlə aparılacaq müsahibələrdə
də görmək istərdik.

Mənim «Ulduz»un mart sayı barədə
mülahizələrim bu qədər. Kimi unutdumsa,
bağışlasın məni. 

6 I ULDUZ

Cahandar AYBƏR



Səni itirmirəm, tapım,
Qopum, ta qapından qopum.
Mənə bağladığın qapı
Sənə də açıq qalmadı.

Nə sevgimizə kor olduq,
Nə bezdik, nə də yorulduq.
Sevgimiz bitdi, ayrıldıq,
Şükür, yarımçıq qalmadı.

BALIQLAR YAŞAMIR

Balıqlar yaşamır sularda,
Yaşamır, yaşamır balıqlar.
Nə vaxtsa böyük suç ediblər,
Qəzəbləndiriblər Tanrını
Bərk-bərk, lap aşırı balıqlar.

Hava haram edilib, haram,
Həyat bəs olub balıqlara.
Sularda əbədi boğulmaq
Cəza kəsilib balıqlara.

YOX OLUR KÖRPƏ UŞAQLAR

Zamanla keçdiyin yolu, neyləsən,
Nə etsən, ayaqla qayıtmaq olmur.
Saatı da yerə qoy, çıx üstünə,
Ayaqla, ayaqla, qayıtmaq olmur.

Zamandan qisasın alır adamlar,
Əqrəblər qabağa, dala çəkilir.
Divardan asılır böyük saatlar,
Hər bir evdə zaman dara çəkilir.

Yaxşı ki, qocalar qoca qalırlar,
Heç vaxt ürəklərin soyutmur zaman.
İlahi, yox olar körpə uşaqlar,
Yaxşı ki, geriyə qayıtmır zaman.

MƏNİ AYDINLIĞA 
ÇIXARTMIR SU DA

Kimə üz tutmayım, nə etməyim ki,
Neyləyim, bu qəmlə çürümək çətin.
Hər gün eyni yolu eyni küçədə,
Eyni ayaqlarla yerimək çətin.

Batıram dənizin zülmət dibinə,
Məni aydınlığa çıxarmır su da...
Heç bu yağışın da xeyiri olmaz,
Yenə quru çıxar göy üzü sudan.

Niyə dözməliyəm bu ağrılara,
Niyə etməliyəm hələ dözümü?
Oxuya-oxuya pozuram daha
Tanrının yazdığı alın yazımı.

- Günəşi hər gün çıxmağa vadar edən nə
ola bilər?

- Günəş Tanrının korlara baş qaxıncıdır. O hər
gün çıxır ki, kor adamlara hər gün kor olduqlarını
göstərsin, hər gün onları kor qoysun.

- Musiqiyə qulaq asmaq, deyək...
- Mən heç vaxt musiqiyə qulaq asmıram,

çünki musiqiyə qulaq asanda o, sadəcə, “qulaq
asılmış” musiqi olur, başqa heç nə. Məsələn, ipə
paltar asmaq, ipi dinləmək ola bilməz heç vaxt.
İpi dinləmək – yalnız ipdən özünü asmaqdır.

- Niyə heç ədəbiyyat haqda danışmırsan?
- Axı yaxşı bilirsən, mən utancaq adamam.

Həm də ədəbiyyatdan danışmaqdan zəhləm gedir.
Danışa bilmirəm.

- Bəs niyə şeir yazırsan, ədəbiyyatla məşğul
olursan?

- Ədəbiyyatdan danışmaqla, ədəbiyyatla
danışmaq başqa-başqa şeylərdir. Qaldı şeir
yazmağa – mən xəttimi düzəltmək üçün bar -
maqlarımı məşq elətdirirəm.

- Alınırmı?
- Yetər, yetər! Yoruldum daha bu sorğu-su-

allardan, əl çək. Mən gedirəm.

- Gedirsən, get, heç nə demirəm. Amma bil
ki, Özündən gedirsən...

…və şeirləri

NƏFƏS

Ən çox ona sevinirəm ki, sən mənim nəfəsim
olmadın.
Çünki nəfəsim olmağınçün hava olmalıydın,
yəni onda mən səni görə bilməyəcəkdim.

Ən çox ona kədərlənirəm ki,
mən səni gördüm - nəfəsim olmadın.

Sənin yoxluğunun hər günündə boğulma tutur
məni
və hər dəfə “süni nəfəs” verirlər mənə,
“süni nəfəs”.
Təbii həyat yaşatmaz adama “süni nəfəs”lər.

SÜLH ARZUSU

Güllələr bizə silahlardan yox,
onları istehsal edən zavodlardan atılır –
güllələr silahlardan, sadəcə, keçirlər.

Kaş böyüklərin
özlərini qorumaq üçün

“gülləkeçirməz paltar”lar yaratdığı dünyada
Tanrı da “gülləkeçirməz” uşaqlar yaradaydı...

SƏNİ İTİRMİRƏM, TAPIM

Bu qız qanad aça bildi,
Sevmədiyin haçan bildi?!
Yaxşı ki, tez qaça bildi,
Qalmadı, qaçaq qalmadı.



dılar. Sonra arzular qurdular. Amma o arzuların
içində həmin gecə, o bədbəxt hadisə yox idi. O
arzuların içində sevgi, o sevgidən doğan uşaqlar
var idi. O arzularda nəfəs alan, gülüm sə yən xoş -
bəxt lik vardı. Və elə həmin gecə də arzu ları xə -
yal  larının əlindən tutub onları apar mışdı ta uzaqlara,
elə mənə söykənib yuxuya getmişdilər, indiki
kimi. Amma indiki kimi tək və bədbəxt halda
yox. Sonra bu boş otaqlar gün keçdikcə dolmağa
başlamışdı. Bir gün divan qonaq gəldi bizə, bir
gün stollar, o biri gün çar pa yı. Sanki onların
sevgisinə şahid olsun deyə, əşyalar sıraya
düzülmüşdü bu evə gəlməyə. 

O, ilk dəfə bu evə gələndə üzünə, gözəlliyinə
baxmaqdan doymazdıq, evin içində onun hər
addımını izləyən o məsum uşaq baxışları ilə, bizə
nəzər yetirməsinə sevinərdik. Nazik, ağ, incə əlləri
ilə bizə hər toxunanda sanki canımıza can gələrdi.
O qədər incə idi ki, iki göyərçin belə onu alıb
apara bilərdi göylərə. Sanki Allah onu xüsusi bir
səbrlə, hikmətlə, usanmaz bir sevgiylə yarat mışdı.
Amma başı gözəlliklərə, sevgiyə necə qarış   mışdısa,
bəxt yazmağı unutmuşdu. Bu gözəl liyin bir qarı
şəklində qarşımıza dikilməsi məni həqiqətən də
məhv etmişdi. Amma yenə də gözlərindəki
məsumluğu, əllərindəki o istiliyi itirməmişdi.
Qapının yanından gəlib əlinin nəva zişi ilə məni
oyatdı, öpdü, mənə qısılıb yenidən yatdı. Bir gün
bu gözələ sinəmdə sabahacan layla deyəcəyim
heç ağlıma da gəlməzdi. Kaş ki, əllərim olaydı,
başına bir sığal çəkə bilsəydim, bağrıma basa
bilsəydim. “Sənin heç bir günahın yoxdu, buna
biz şahidik”, - deyə bilsəydim. Bir də səbrsizliklə
sabahın açılmasını gözləyirdim. Dostlarımın
oyanmasını və onlara bu qadının kim olduğunu
deməyi hədsiz çox istəyirdim. Sanki gecə də mənə
inad uzanırdı, səhər gəlmək istəmirdi. Bir tərəfdən
xoş idi. Məsum bir mələyin mənə sığınıb yatmasının
zamanı uzanırdı, bir yandan da bu xoşbəxtliyi
illərlə mənimlə əzab çəkən dostlarıma da demək,
danışmaq istəyirdim.

Səhərə qədər yanılı qalan, illərdi həsrətində
qaldığım həmin o işığı su kimi içdim, nəfəs kimi
içimə çəkdim. İşığa həsrətlə yaşamaq dəhşətdi.
Həmin gecə səhərə qədər dostlarımın üzünə baxdım,
üzlərindəki çatlara baxdım. Bir də xatırlamaq
istəmədiyim o lənətlənmiş gecəni xatırladım anbaan.
İllərdi bizə həmdəm olan, bizimlə həmsöhbət olan

sükutla bu gecə, sadəcə, susduq və hər ikimiz
xatırladıq.

O gecəni bütün çığırtısı, ağrı-açısı ilə duyurdum.
O böyüklükdə sevgi bir andaca bir quş olub
uçmuşdu bir gecədə.  

Əvvəl evə sevgiylə, min bir əziyyətlə qa zanılıb
alınan o divan bir şüşə arağa çıxıb getdi evdən. Ta
o gün qara buludlar çökmüşdü bu gö zəlin üzünə.
Sonra o stollar getdi bir şüşə arağa, sonra xalça.
Əvvəlki halına qayıtmışdı ev. Bir çarpayı, bir
onlar, bir də qışqırıq, şillə səsləri... Sevgi isə yalnız
səhərlər qonaq gəlirdi. Tam çar payının yanında
dayanırdı. O, səhər ayılıb ax şamdan etdiyini
görəndə peşman olur, çar payının yanında dayanan
məsum sevgiyə bürünür, ağlayır, nə etdiyinin
fərqinə varırdı.  Amma o sevginin axşama qədər
onunla qala biləcəyinə də heç birimiz inana
bilmirdik. Hərdən də o qıza daş qəlbimizlə acıyır,
bağrımıza basıb qorumaq istəyirdik.

Səhər açıldı.  Sinəmdə yatmış o məsum gözlü
varlıq qəribə, qorxunc bir naləylə oyandı. Kabus
görmüşdü, deyəsən. O səsə dostlarım da dik atıldılar
yuxudan. Qadın oyandı və bizə diqqətlə baxdı,
baxdı, sonra hönkürərək ağladı. Mən macal tapıb
ağzımı açmamış dostlarım onu hıc qırığın dan,
ağlamağından tanıdılar. Hamıısı şaşırmış halda
idilər. Nə baş verirdi axı? Bu odurmu? Axşamdan
keçirdiyim bütün hissləri onlar da keçirirdilər.
Qadın əlini üzümüzdə gəzdirə-gəzdirə otağı dolaşır
və hıcqıraraq ağlayırdı. “Niyə? Axı niyə belə
oldu?” – deyib, özündən də, bizdən də hesab
sorurdu. Sonra o lənətlənmiş gecədəki hadisənin
baş vediyi həmin yerə gəldi və döşəməyə üzü üstə
uzanıb ağlamağa başladı. Elə oradaca halsız düşüb
yenidən ağlaya-ağalaya yuxuya getdi. Yuxudan
ayılıb qəribə bir cəldliklə evdən çıxdı. Çıxmağıyla
da “Lənət qarı”, “çıx get burdan”, “nə üzlə
qayıtmısan”, “qatil!” sözləri ilə də özünü içəri
saldı. Və yenidən ağlamağa başladı. Biz ona heç
bir kömək edə, təsəlli verə bilmirdik. Kaş ki, eyni
dildə anlaşsaydıq, kaş ki, ona münasibətimizi başa
sala bilsəydik. Kaş ki...

Əlindəki bağlamanı açdı. İçindən bir parça
çörək çıxarıb yemək istəyirdi ki, pəncərəni
dimdikləyən sərçəyə gözü sataşdı. Tez pəncərəni
açdı – o, heç dəyişməmişdi, əvvəlki kimi mərhəmətli
idi - payızın ilıq havası sanki çöldəkilərə xəbər
aparırmış kimi, otağa girib fır-fır fırlandı, sonra
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Həmin qapının cırıltı səsinə dördümüz də dik
atıldıq yuxudan. İllərdi qaranlıqda yaşayan, qaranlığa
öyrəşən gözlərimizə günəş işığı bir andaca hücum
etdi. Nə baş verdiyini, bu qapını kimin açdığını
heç birimiz anlamırdıq. Günəş işığına qamaşan
gözlərimizi qapıya zilləmişdik. Kim idi gələn? 

İllərdi dördümüz də çiyin-çiyinə verib bu damı
çiyinlərimiz üstündə saxlayırıq. Bu qaranlığa, bu
otağa niyə həbs olunmağımızdan da xəbərsizik.
Hərdən çöldəki dostuma haylanıb soruşuram ki,
orda yaşayış varmı? Həyat davam edirmi? O da
hər şeyin qaydasında olduğunu deyəndə anlayıram
ki, bu, nə bəladırsa, tək bizim başımıza gəlib.
Qaran lıqdan, havasızlıqdan və nəmişlikdən
üzümüzdə çatlar əmələ gəlib. Bir dəfə necə dolu
yağmışdısa, pəncərənin şüşəsi bir balaca qırılmışdı.
Elə bil onu da Allah eləmişdi, yazığı gəlmişdi
bizə. Ordan hava yeri qoymuşdu ki, heç olmaya
nəfəs ala bilək. Hərdən dördümüz də bir-birimizə
qaranlıqda baxar və keçmiş o şən günlərimizdən
söhbət açardıq. Amma qətiyyən o hadisədən
danışmazdıq. Bizim kabusumuz olan o hadisədən.
Sadəcə, gözəllikləri xatırlayar və gülərdik. Çöldəki
dostum deyirdi ki, bizə həyətdə adamlar ad da
qoyublar. Xarabalıq, kabus ev deyirlər bizə.
Dediyinə görə, bizdən qorxur hamı.

Bu gün qapımızın açıldığını görəndə həm
sevinmiş, həm də təəccüblənmişdik. Sevinmişdik
ki, bu rütubət qoxuyan otağa sonda bir təmiz hava
daxil oldu. Nəmişlikdən, havasızlıqdan az qala
dördümüz də diz çökəcəkdik. Amma bir tərəfdən
də bunca zaman sonra kim və niyə bu qapını açsın
deyə, təəccüblənmişdik. Qorxumuz o kabus günü
yenidən xatırlamaq idi. Biz, o günü belə xati rə -
mizdən silmək istəyirdik. 

Qapıdan içəri qorxaq və yeyin addımlarla bir
xanım daxil olur. İşıqları yandırır. Hamımız illərin
yuxusundan diksinirik. Daş yuxuları aralaya-
aralaya xanıma diqqətlə baxırıq. O da bizə baxır.
Görünən odur ki, o bizi tanıyır, deyəsən. Bəs biz
onu niyə tanımırıq? Otaq işıqlanır və mənim ilk
gördüyüm qarşımda dayanan yoldaşımın sinə sin -

dən asılan təqvim olur: 1989-cu il. Hə, bizim
işığımız elə o ildən sönüb. Həmin kabus gecənin
baş verdiyi ildən. İndi neçənci il, neçənci əsrdi,
heç birimiz bilmirik. Dördümüz də qadına baxırıq. 

Qapı açıq olduğu üçün çöldən gələn boğuq
səslər açıq-aydın eşidilir: “Lənətlik qarı, nə üzlə
gəlmisən?”, “Çıx get burdan!”. Qadın tez qapını
bağlayıb elə ordaca qulaqlarını tutub çöməlir. Biz
hələ də nə baş verdiyini anlamırıq. Ağ pırtlaşıq
saçlı, yaşlı bu qadın kimdir, axı, belə? Ağlayaraq
oradaca yuxuya gedir. Biz isə öz aramızda astaca
danışırıq ki, onu yuxudan oyatmayaq. Nə qədər
müzakirə edirik, heç bir nəticəyə gələ bilmirik.
Amma yenə də sevindiyimiz bir şey var, uzun
zaman, bəlkə, illər, bəlkə, əsr sonra işığımız yandı,
insan nəfəsi toxundu bizə. O lənətə gəlmiş gecədən
sonra həyat işığı bağlanmışdı üzümüzə.

Yəqin ki, saatlar keçmş sinəmə toxunan bir
əlin hənirtisi oyatdı məni. Sinəmi, saçımı, üzümü
sığallayırdı. Həmin qadındı. Elə gözəl nəvazişlə
sığallayıb öpürdü, sanki bala anasının baş daşını
sığallayır. Üzünü üzümə toxundurdu, öpdü. 

Bu, həqiqətən də dəhşət, inanılmaz idi. Bu, o
idi, mən necə tanıya bilməmişdim axı. İllər onu
bu qədərmi dəyişmişdi? Yox, ola bilməzdi, o bu
qədər yaşlana bilməzdi. Bu evə onun ilk gəlişini
xatırladım. Onlar ilk dəfə bu evə gələndə ev bom -
boş idi. Heç bir əşyaları da yox idi. Amma əvə -
zində böyük dünyalara sığmayan sevgiləri var idi.
Həmin gün ikisi də mənə söykənib otağa baxır -
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DEYƏ BİLMƏDİKLƏRİM

Kişi dediyin bir az vəhşi olar,
eynən arzuladığın kimi...
Kişi dediyinin əlləri daş kimi olar
ürəyinin əksi.
Kişi dediyinin bir-ikisi kifayətdir
bir cəmiyyətin xilasına.

Qadın dediyin bir az elə olar ki,
hardasa kəpənək zərifliyi.
Qadın dediyin bir az çox güclü olar, 
kişiyə də bağışlamaya zəifliyi.
Qadın: adam olduğuna görə avam,
ana olduğuna görə müqəddəsdir.

İnsan: Tanrıdan öyrənə bilmədiklərini
iblisdən öyrənib, yerə endi.

ƏL-AYAQDAN ƏLİL ŞEİR!..

Nə vaxtdı, həyətə çıxa bilmirəm,
bəlkə də, toz basıb qapı-bacanı.
Bəlkə, yağışlar da yağmır nə vaxtdı,
ağaclar susundan yanır haçandı.

Eh!
Bəxti gözlərindən qabaq kor olan,
dizləri bükülən, beli qırılan
bilsəydi, bilsəydi doğmazdı anan.
Bilsəydi, ölərdi səni doğunca.

Bilsəydi, Tanrı da bağışlayardı
sənə gözlərini, ayaqlarını...
Yetər ki, yanına qaça biləydin,
yerin üstündəki ağrı-acını
yığıb ürəyinin bir tərəfinə
aparıb Tanrıya aça biləydin !

QARIŞQA YUVASI

Dörd , ya da beş, bilmirəm
neçə kvadrat olar, oturduğum bu otaq 
Bir kimsəsiz qəbri xatırladır nədənsə,
uzandığım bu yataq...

Artıq gözlərimi də
qorxa-qorxa yumuram
divarlar uçur, düşür, bu daşdüşmüş başıma...
Deyinirəm: - İlahi, gözü yumulu adama
əl qaldırmaq nədənsə
heç vaxt gəlmir xoşuma...

Bilmirəm, bu nə sirdir ?
ölü görəndə ancaq, düşünürəm, həyat var...
Şirələrdən zövq alan bir neçə həşərat var...
Arı ola bilmədim, qarışqa olum barı !
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çıxdı. Pəncərədən çöldə nə var idisə, hamısı üçün
maraqlı idi bu ev, bu otaq. Bu külək illərdi gəlib
hamıdan, hər yerdən xəbər bilib gedirdi, bir tək
bu otaqdan xəbərsiz idi. Bu gün ona görə də
pəncərə açılar-açılmaz özünü otağa saldı. Nə yalan
deyim, bizə də nəfəs oldu onun gəlişi. Pəncərənin
qabağında bitən söyüd və tut ağacları da sanki
külək onları itələyirmiş kimi əyilib içəri baxdılar.
Biz illərdi, təbiətin üzərinə qapanmış bir yer kimi
bütün canlılara maraqlı idik. Elə bizə də bütün
təbiət maraqlı idi, açıq pəncərədən gözucu çölə
boylanır, bir-birimizə xəbər verirdik. 

O, pəncərəni açdı və xoşbəxtliyi, sevgisi kimi
bir andaca həmin sərçə də uçub getdi. Amma yenə
də əlindəki çörəkdən bir parça kəsib sərçə üçün
qoydu. Axı öz boğazından kəsib sərçəni doyuran
bir adama çöldəkilər necə qatil deyə bilirdi? 

Biz onun, həmin gecənin tək şahidləri idik...
evdə olan son çarpayını da aparmağa gəlmişdilər.
Qadının diliylə desək, bir şüşə arağın puluna. O
halda heç kəs ona qarşı çıxa bilməzdi, hətta sevdiyi
qadın belə. Gecə yarıdan keçmiş hər zamanki
kimi  bizim otağın işığı yanılı, o isə mənə söykənib
pəncərədən çölə baxır, onu gözləyirdi. Bu gün
onların evliliklərinin ildönümü idi. Stolu satdıqları
üçün yerdən süfrə açmış, bir neçə dilim çörək, iki
boşqab və bir də yonma stəkanın içində şam var
idi. Şam utandığından başını aşağı salmış, gözləyirdi.
Qadınlar həqiqətən də qəribədir: hər an nəyinsə
düzələcəyinə ümidləri olur. Son əşya olan çarpayını
da bir az öncə satmağa aparan adamdan necə bu
günü xatırlamasını gözləyə bilirdi axı?

Sonra qalxıb bütün pəncərələri açdı, hava
içimizdən keçdi. Payızın qorxaraq pəncərədən
boylanan küləyi indi bizimlə qucaqlaşır, otaqda
qayğısız uşaq kimi qaçdı-tutdu oynayır, hərdən də
evin tən ortasında dayanıb dostumun sinəsindən
asılmış 1989-cu il təqviminə diqqətlə baxan qadının
ağ, yorğun saçları ilə pişik iplə oynayan kimi
oynayırdı. Çox şıltaq idi bu külək, bu otaqda
uşaqlaşmışdı sanki bu qocaman payız. Hələ
pəncərədən boylanan ağaclar da yarpaqları ilə
gülümsəyirdilər payızın bu uşaqlığına. 

O isə təqvimin qarşısınnda dayanıb düşünürdü.
Mən onun düşüncəsindən keçəni oxuya bilirdim.
Hətta təqvimin hansı gününə baxdığını belə təxmin
edirdim. Axı payızın şıltaq küləyi hardan bilə
bilərdi ki, o gün, o gecə nələr baş vermişdi. 

Həmin gecə o, evə səhərə yaxın gəldi. Biz isə
hamımız oyaq qalıb onu gözləyirdik. Qapının
döyülməsindən onun hansı halda gəldiyini təxmin
etmək olurdu. O, otağa girdi, qadın yuxulu
gözlərindən yuxusunu güclə qovaraq gülümsəməyə
çalışdı və onu süfrəyə dəvət etdi. Kişi bir andaca
fərqli bir görkəm alıb qadına hücum etdi: “Bunları
almağa pulun var idisə, niyə mənə vermirdin?”.
Qadın özünü cəmləyib cavab verməyə belə, macal
tapmamış onu döyməyə başladı. Sanki gözü
dönmüşdü. Əvvəl boğazından tutub mənə sıxdı,
qadının kürəyi mənə bitişdiyindən hiss edirdim
ki, bu dəqiqə ürəyi ordan çıxacaq. Onun əlindən
güclə çıxdı, qaçmaq istədi, amma bir otağın içində
hara qaça biləcəkdi ki? Kişi qarşısına məqsəd
qoymuşdu, cavabını dinləmədən qadına “Pulu
hardan almısan?”, “mənə niyə verməmisən”, -
deyə suallar verir və ağır zərbələr endirirdi. Birdən
gözü yerdəki düz boşqabın içində olan iki alma və
yanındakı bıçağa sataşdı. Yerdən bıçağı götürüb
qadına tərəf gəldi. Qadın qorxusundan payızdan
bezmiş yarpaq kimi əsdi. Kişi onun boğazından
yapışıb mənə dirədi. Qadın son kəs gücünü yığıb
onu itələyəndə kişi müvazinətini itirib əlindəki
bıçağın üstünə yıxıldı... bütün otaq qırmızıya,
qadının günü isə qaraya boyandı. O gündən qapımızı
açan olmadı. Bir neçə dəfə qadını əli-qolu bağlı
gətirdilər, hadisənin necə baş verdiyini soruşub
yenə də apardılar...

Günlər keçir, bizə də günəş gülümsəyir, bizə
də insan nəfəsi toxunurdu. O isə evdən, demək
olar ki, çölə çıxmırdı. Nəfəs alan, addımlayan
insanlardan qaçıb bizə sığınmışdı. Təkcə biz –
dörd divar qınamırdıq onu, bir payızın küləyi, bir
də o sərçə. Biz inanırdıq onun məsum olduğuna,
qatil olmadığına. Daşın ürəyi olmaz deyər, insanlar,
amma daşın bir daş yaddaşı var. Bu gün o, uzun
zamandan sonra ilk dəfə əlində bir təqvimlə gəldi,
dostumun sinəsindən o saralmış 1989-cu il təqvimini
açıb yerinə əlindəkini asdı: 2016-ci il. 

Tam 26 il keçibmiş. Amma bir tək biz - dörd
divar inanırdıq onun məsum olduğuna, bir payız
küləyi, bir də o sərçə... 
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Arlen dayandığı yerdən 10 addım qabağa
yeriyib ovcundakı daşı ehmalca ayaqlarının
kənarına qoydu. Yer nəm olduğundan daşın aşağı
sivri hissəsi sarı torpağa yapışıb yerini rahatladı.
Səmada qəribə sakitlik, buludların düzülməsindən
yaranan müəmma vardı. Nəhəng düzəngah
həmişəkindən daha əzəmətli və ucsuz-bucaqsız
görünürdü.

Kitelin sol qolunu altdakı köynəkqarışıq
dirsəyəcən çırmaladı. Qolundakı döyənək hərdən
elə qaşınma verirdi ki, o dəqiqə yaranın üstünə
tüpürüb barmaqlarının qatlanacağı ilə səbbini
alanadək qaşıyırdı. Bunu itlərin fermasında baxıcı
işləyən dostu Riçard ona öyrətmişdi. Tüpürcəyin
sakitləşdirici təsirinin olduğunu o da başqasından
eşitmişdi. Yaranısa dırnaqlarla qaşımaq onu
kükrədib eybəcər arealını böyüdə bilərdi.

Çöməlib uzun burnunun üstündən ətrafı bir
daha marıtladı. Seyrək otların arasından ara-sıra
zəhərli oleandr kolları gözə dəyirdi.

Qalxıb qərbə və cənub şərqə müvafiq olaraq
15 və 20 səlis addım atmaq lazım idi. O, səhv
etmədiyinə elə əmin idi ki, işarələmək üçün
istifadə etdiyi daşları düzərkən əlini saxlayıb yerə

qoyduğu daşla ona ən yaxın olanı arasındakı
görünmə bucağına gözlərini qıyır, hər şeyin doğru
olduğuna nikbin rəng qatan “belə” nidası quru
dodaqlarından düzənliyə yayılırdı.

Daşları kitelin sağ və sol ciblərinə, bir
neçəsini isə yaxasındakı dəridən hörülmə döşlüyə
yığmışdı. Arlen hesab edirdi ki, nəyisə ay dın laş -
dırmaq üçün lazım gəldikdə daşlarla belə məhrəm
davranmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, onlar sərt və
soyuqdurlar.

Bu dəfə yerə qoyduğu daş ona nəyisə xa -
tırlatmışdı. Onu yenidən ovcuna götürüb diq qətlə
ora-burasına baxdı. Bu, boz-qəhvəyi rəngə çalan
çay daşı idi. Böyük axın zamanı adı qəh rə ma -
nımıza məlum olmayan, buradan 2 mil cənubda
mistik meşələri ilə məşhur tropik dağ çayının
kənarından götürmüşdü. Daşı yerinə qoyub
addımlamağa davam etdi.

Bir saat keçdi. Üzündəki yorğun, süst ifadə
hərəkətlərinə, xüsusən addımlarının qətiyyətinə
təsir etməmişdi. Bu düzəngah, ortasında ayırdığı
ərazi, işarələmək üçün istifadə etdiyi daşlar elə
gözəl idilər ki, ömrünün sonunadək burada
çalışmaqdan bezməzdi.
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SARTRA MƏKTUB

Adam ola bilməyəndə
ət parçasına dönürük...
Bir az da üzü dönük, dərisi qalınlarıq...
Sənin qoyub getdiyin
həminki adamlarıq...

Yenə də səs-küy salıb
ürək bulandıranlar,
Yenə də  sənin kimi hissə -hissə ölən var...
İndi  adlar dəyişib, indi yerlər dəyişib,
hadisələr dəyişmir...

Hadisələr dəyişmir,
indi də darıxırlar, elə əvvəlki kimi...
Darıxmayasan deyə, sənə məktub yolladım...
Balaca bir qarışqa, öpəcək əllərindən!

BU DA BİZİM GÜNÜMÜZ...

Əli tüfəng tutan, əli daş tutan
düşüb addım-addım kölgəmə atır...
Bilmirəm nə sirdir, otuzdan sonra
dünya yavaş-yavaş qəlbimə yatır?..

Daha həyəcanlar başqa cür olur,
dilimin altında dərman gəzirəm.
Uşaq əyləncəli oyunlardan da 
hər il əvvəlkindən lap çox bezirəm.

Məni qınamayın , dünya düzəlib,
daha şairlərin şeirlərində;
ceyrana, cüyürə bənzəmir qızlar.
Köhnə şairlərlə o üzdən elə,
bəlkə də, haqqına düz demir qızlar.

GOPALOGİYA

Hələ qazlar susurdu,
romalılar yatırdı...
Amma mənim ürəyim,
hey sənə can atırdı.
Hələ doğulmamışdıq...

Bütün imperiyalar,
biz qovuşmadıq deyə
dəydilər bir-birinə.
Qan-qadalar çəkilsin,
Gəlib “mən”i tapardım,
olsam sənin yerinə.

Herkules iki ilandan
birini öldürəndə
mən Don Kixotluq edib
sənə nəğmə qoşurdum.
Hərdən elə baxırdın 
gözlərimə, çaşırdım…

Alınmırsa, darıxma,
darıxsan, nə olacaq?
Qovuşmasaq, yaxşıdı,
qovuşsaq, bu sevgi də,
vallah, heç nə olacaq!

NӘSR
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SON

Alışan şam kimi sönür ümidim,
Daha qovuşmağa inam da yoxdur.
Mümkünsüz arzuya dönür ümidim,
Daha görüşməyə güman da yoxdur.

Görəsən kim, kimi itirdi axı,
Mən səndə qalmışam, sən isə məndə.
Bu eşqi kim sona yetirdi axı,
Sən məndə günah gör, mən isə səndə.

Gözümdə başqa bir adam gizlənib,
Mən özgə gözlərə baxa bilmirəm.
Ətrin bu şəhəri bürüyüb gedir,
Daha küçəyə də çıxa bilmirəm.

Mən ki, mən deyiləm, bir quru daşam,
Yoxdur hərarəti buz əllərimin.
Yandır şəkilləri, yandır bu axşam,
İsin istisində şəkillərimin.

Yığıb sevgi adlı çamadanımı,
Başqa bir ürəyə köçüb gedirəm.
Sənin ürəyində qonaqlar kimi,
Sonuncu qəhvəmi içib gedirəm. 

ŞEİR QATİLİ

Misraların ürəyində dolub daşır.
Onlar sənin
Doğulacaq yeni körpə şeirindi.
Sözlər bitdi,bir yarımçıq körpə qalıb ağ vərəqin
üzərində
Yarımçıqlar səbr kəsən, zəhlə tökən,
Bütövlərin nə şirindi.
Ürəyinin döyüntüsü nədən artır belə tez-tez?
Əsəbindən masanın da arxasında vurnuxursan
Bu yarımçıq körpə sənin ürəyindən axıb gəlib
Sənsə onu əsəbindən vərəqlərin arasında,
ovcunda bərk-bərk sıxırsan.
Hətta sənə azlıq edir əzilməyi.
Sonra həmin o körpəni oğru kimi hirsli-hirsli öz
masandan götürürsən.
Ancaq yoxdur xəbərin ki, o körpəni doğradıqca
bir duyğunun vərəq üstə köçürülmüş harayını
toplayaraq itirirsən,
Səninləyəm, ay vicdansız! 
Səninləyəm, hə, bəli, sən!
Səndən şair olmayacaq, artıq şeir qatilisən!
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6 addım atıb əlindəki daşı məsafənin sonuna
yerləşdirsəydi, cibində cəmi bir qaş qalacaqdı.
Şərq istiqamətdən mülayim külək başlamışdı.
Arlen inamla irəliləyir, arabir mızıldanırdı:
“torpaq sehrlidir, torpaq sehrlidir... mən də ağıllı
ovsunçuyam... məəən ovsunçuyam, torpaqsa
sehrlidir... Çəkmələrindən çıxan xəfif xışıltı
dodaqlarından qopan qırıq-qırıq sözlərlə sim -
foniya yaratmışdı.

İş sona çatmışdı. Arlen böyük düzəngahdan
xırda daşlarla ayırdığı düzbucaqlı sahəni dolaşır,
oradan kənara çıxmır, güclənən şərq küləyinin
saçlarını yalamasından həzz alırdı. O, özünün
özünə hesabatını əyani tərzdə verməyə, zəhmət
və hərəkətlə həqiqətin ən mütəhərrik addımlarını
atmağa, əksər hallarda gülünc vəziyyətə qalaraq
“israrçı dəli” adlandırılmağa öyrəşmişdi. Əlinin
bir hissəsini və ayağının ucunu ehtiyatla “hasar -
ladığı” ərazidən kənara uzadır, oradakı küləyin
sürətinin düzbucaqlıdakından fərq lənməməyi,
seyrək otların eyni istiqamətə yırğalanmağı ilə
barışa bilmirdi. “Məgər mən indi öz ölkəmdə -

yeni qurduğum ölkəmdə deyiləm? Bu sahibsiz
səhranın yuxulayıcı rayihəsini həmişəki məc -
buriy yətlə udmağa məhkum olan müti müqəssirəm?
Axı, insanlar vahid torpaq parçasını yüzlərlə
ölkəyə, şəhərə, iqamətgaha, qolf meydançasına
parçalayıb, bunu fərqli hava udmaq, mədəni
dəyərlərin, məhz, onların sahibləndiyi torpaq
çalasından öyrənmək imkanlarını car çəkirlər.
Diametri 500 addım olan mənim vətənim, sevimli
məşğuliyyətimin yeni ərazisi olan nahamar
düzbucaqlım onlar, onların ölkəsi, onların dünyası
kimi deyil - bunu bir neçə saata şübhələrimə
qandıra bildim. Mən günəşi başqa yerdə daha
rəhmli, küləyi hisslərimədək körükləyən təsəvvür
etməyəcəyəm”.

Ara vermədən danışırdı. Başqaları onu
görsəydi, hərəkətlərindən, köntöy səsindən dəliyə
oxşatmağa yaman tələsərdilər. Arlensə qolunu
çırmalayıb qolundakı döyənəyin üstünə həvəslə
tüpürdü. İndi sərhəd, yadlıq, fərqli təbiət və
müvəqqəti olaraq qaşınma anlayışı ona yad idi.
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DEBÜT

ŞƏFAQƏT 



Çox susqun idi o... Çox... Bir o qədər də
çəkingən, qorxaq... Buna görə də sinfimizdə heç
kim sevməzdi onu, elə mən də... Ancaq mən həm
də ondan qorxurdum. Ən çox da onun göy
gözlərindən, ya da yaşıl. Düzü, hələ də o gözlərin
rəngini seçə bilməmişəm. Nə idisə, qorxunc idi...
Buz soyuqluq axırdı onun kirpiklərindən insanın
ürəyinə doğru. Hər ikimiz uşaq olsaq da, elə
bilirdim o məndən qabaq iki - üç həyat yaşayıb
artıq, necə deyərlər, dünyanın altını da bilir,
üstünü də... O, məndən başqa hamıdan qaçırdı,
uzaq gəzirdi, bircə mənə yaxınlaşmağa çalışırdı.
Mənsə bircə onu yaxınıma buraxmırdım. Tənəffüs
vaxtlarında belə, onunla tək qalmaqdan qorxurdum.
O, bircə mənlə dostluğa can atırdı. Amma mən
ondan başqa hamı ilə dost idim... 

İlk dəfə ondan zəhləm getdi mənim. İlk dəfə
ona nifrət etdim...

Onun da atası yox idi, mənim kimi... Ancaq
məni atasızlığımdan çox atasız olduğumu onun
da bilməyi yandırırdı. Hardan öyrənmişdi, necə
öyrənmişdi, bilmirəm, ancaq bilirdi. Elə ona görə
də mənə yaxınlaşmaq istəyirdi. Mənim isə ən
çox buna görə zəhləm gedirdi ondan. Bizim
atasızlığımızın arasındakı fərq onun göy (ya da
yaşıl, dəqiq bilmirəm), düymə kimi xırda gözləri
ilə mənim qara iri gözlərim arasındakı fərq qədər

idi... O, atasız olsa da, şanslı idi. Axı onun atası
ölmüşdü. Mənim atam isə...

Hə, doğru bildiniz, getmişdi mənim atam.
Anamı da, məni də, iki yaşındakı bacımı da atıb
getmişdi. Özü də başqa qadınla... Özü də qarşı
binada qalan qadının evinə gedib girmişdi. Bəli,
bizimlə üzbəüz binada yaşayırdı, hər gün üz-üzə
gəlirdik, ancaq o, bizi tanımırmış kimi yanımızdan
ötüb gedirdi...

Mənim beş yaşım vardı o gedəndə, bacımın
isə iki... Anamla tez-tez mübahisələri düşürdü,
dalaşardılar, daha doğrusu, demək olar ki, hər
gün anamı döyürdü. O, evə gələndə anam məni
içəri otağa göndərərdi. Bir az keçən kimi atamın
əsəbi səsini, anamın “nolar, eləmə, bir az sakit,
uşaqlar qorxacaq, vurma, nolar, vurma”
yalvarışlarını, sonra da hıçqırıqlarını eşidirdim. 

Beş yaşım olsa da, ətrafda baş verən hər şeyi
dərk edirdim. Uşaq beyni ağ kağızdı, deyirlər,
ona görə də uşaqlıqda baş verən çox şey yaddaşına
həkk olur insanın. Mən isə ömrümün qalanında
heç zaman xatırlamaq istəməyəcəyim günləri
yaşayırdım. Təəssüf ki, üstündən illər keçsə də,
unutmağı bacarmıram...

Hətta bir gün anamın qışqırıqlarına dözməyib
otaqdan çıxanda atamın anamı saçlarından tutub
dəhlizdə sürüdüyünü gördüm. Anamın ağzından
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YOLLAR

Kədər geyib əyninə, yollar yaman dərd çəkir,
Bəlkə də, bu, yollarda gəzənlərin dərdidir.
Hər insanın kədəri yüklənir yollar  üstə,
Yolları asta-asta süzənlərin dərdidir.

Biz büdrəyib qalxırıq, yollar eniş-yoxuşlu,
Təzə asfaltlı yollar bəxtimiz kimi qara.
Fikirli, düşüncəli, səssiz-səssiz gedirik,
Hara getmək istərik, yollar aparır hara...

Bəzən yolların üstə kölgə salır ağaclar,
Bəzən qızmar günəşdən yollar alışıb-yanır.
İki küsülü gəzir yan-yana yollar üstə,
O həsrətli izlərlə küsüb, barışıb yanır.

Gör necə yola saldıq bu yollarda ayları,
Həm istiylə vuruşduq, həm də rast gəldi ayaz.
Bitməz yazsam yollardan şeir ömür üzünü,
Çünki yollar uzundu, ömür qısa, ömür az.

***
Niyə gec gəlmisən həyatıma sən,
Gecikmiş məhəbbət?
Niyə gecikmisən həyatıma sən,
Məclisə gec gələn qonaqlar kimi?
Elə ağlayırsan, elə üzgünsən,
Oyuncağı sınmış uşaqlar kimi.

Gözlərin gizlənir baxışlarımdan,
Gözlərdə min həsrət, min kədər yatır.
Bəlkə, bu son görüş olacaq  bu gün -
Bir sevgi, məhəbbət gəmisi batır.

Mən elə baxıram qəmli gözlərə,
Birdən itib-batar, yox olar kimi.
Mənim toy günümdə ağ gəlinliyim
Görsənir qorxulu yuxular kimi.

Hamı deyib-gülür, hamı şadlanır,
Qorxuruq ağlayaq, çıxar aşkara.
Üzünə baxdıqca qəlbim odlanır,
Mənim bəxt-taleyim qaraymış, qara.

Mən səssiz bir dəniz, sən böyük ada,
Arzular, istəklər gözümdə qalır.
Artıq məclis bitir, indi tamada
“Xoşbəxt ol!” söyləyir, vağzalı çalınır.
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NӘSR

Şahanə MÜŞFİQ

ASFALT ÇATI



Səhər də, naharda da, şam yeməyində də
“İsveç” masası açılmışdı. Çox rahat şeydi, gəz,
bax, ürəyin istəyəni seç. Neçə gündü başı işə-
gücə qarışmışdı, yorulmuşdu, dinclik istəyirdi.
Amma otelin menyusu başqa hava çalırdı. Kon-
fransa çox adam gəlmişdi, restoranda ağız deyəni
qulaq eşitmirdi. Janna çeşid-çeşid yeməklər
düzülmüş uzun masanın qarşısından keçib, arada
nəsə seçərək boşqabına qoyurdu. Birdən ona elə
gəldi ki, kimsə onu çağırır.  Yox, onu haylayan
yoxdu, bu, qoxu idi, canına yağ kimi yayılan
tanış qoxu… Tez çevrildi. Arxasınca gələn kişi
qızın gözlənilməz hərəkətindən səndələdi. Janna
bir müddət gözlərini kişidən çəkmədi, sanki onu
yaddaşına həkk etmək istəyirdi. Gur, dalğalı saçlı,
ucaboy cavan kişiydi, boynuna doladığı şərfə

səliqəsiz düyün vurmuşdu. “Eynilə mənim kimi
düyünləyib”, qadın düşündü. Kişinin boşqabındakı
yemək də elə bil Jannanın nimçəsindən sıyrılmışdı.
Ilk olaraq kişi özünü topladı və nəzakətlə
xudahafizləşib yoluna davam etdi, Janna isə
yerində donub qalmışdı. 

-Niyə dayanmışıq? Biz buludlarda uçanacan
camaat ləzzətli yeməklərin dibinə daş atacaq, -
böyründə dayanmış Əzizə mızıldandı. 

Rəfiqələr masaların arasıyla irəliləyirdilər.
“Oy, Türkiyəni elə sevirəm ki, il boyu göyərti
var burada”, - yemək seçən Əzizə  aradabir
heyranlığını da bildirirdi. Onlar aralıda, pəncərənin
qarşısında oturdular. Jannanın gözləri bayaqkı
adamı axtarırdı. Bunu hiss edən Əzizə göz-qaş
elədi, yəni “kimi axtarırsan?”  Janna rəfiqəsinə
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boylanırdı məktəb qapısına. Uşaq ürəyim hələ də
bir yanın boşluğunu qəbul etmək istəmirdi. Hələ
də ümid edirdi ağılsızca...

Birdən o göründü qapı ağzında. Əynində qara
kostyum, ağ köynək vardı. Yerişi də həmişəki
kimi şax idi. Təzəcə təraş olunmuş üzündə
təbəssüm də vardı... Elə bildim yuxu görürəm...
Uşaqlardan ayrılıb iki addım ona doğru atdım
sevinclə. Ancaq elə bu vaxt arxadan qaçaraq gəlib
onun - mənim atamın əlindən tutan uşağı gördüm.
Ayaqlarımı yerə mıxladılar elə bil, dondum,
tərpənə bilmədim, nəfəs almaq da yadımdan
çıxmışdı həmin an. Bu uşağı tanıyırdım, məhlədə
oynayanda görmüşdüm, məndən bir yaş böyük
idi. Ancaq o da birinci sinfə gəlirdi və onu gətirən
mənim bir yanımdakı o boşluq idi... Həmin an
yıxılan ümidlərimin arxasıyca baxmaq üçün
ayaqlarımın altına boylananda çatlamış asfaltın
üstündə dayandığımı gördüm. İkinci dəfə onda
istədim atamın ölməyini, ikinci dəfə onda o çatın
üstündəcə tullanıb “atam ölsün” dilədim. 

Ondan sonra çox görürdüm onu, onu da,
“övladını” da. Mənim atam başqasına atalıq
edirdi... Mənə atalıq etməyən atam... Son dəfə
evdən çıxanda mənə tüpürüb çıxan atam başqasının
övladını öpürdü, sığallayırdı, məhəbbət göstərirdi. 

O göygöz sinif yoldaşımı tanıyandan sonra
atama daha çox nifrət etdim. Onun atası ölmüşdü,
mənim atam isə bizi atıb getmişdi. Özü də atası
ölmüş o göygözə atalıq etmək üçün getmişdi
bizdən… Onun iki atası var idi, mənim isə bir
atam belə mənə ata olmaqdan imtina edib övladı
kimi onu seçmişdi. Ancaq o, bunu bilmirdi, heç
vaxt da bilmədi. Çünki demədim. “Mənim atam
məndən imtina edib sənə atalıq edir” deyə
bilmədim. O, mənim atamın öldüyünü zənn edirdi,
deyəsən. Ona görə də tez-tez mənə yaxınlaşmağa
çalışırdı. Mən isə ondan qorxurdum, ona nifrət
edirdim. O, mənə yaxınlaşdıqca isə məni atasız
qoyan atama daha çox nifrət edir, məktəbin
arxasındakı çatlamış asfaltdan daha çox istəyirdim
atamın ölümünü...

O çatdan atamın ölümünü istədiyim hər gecə
məni də, atamı da bağışlaması üçün daha çox
yalvarırdım Allaha... 

“Atamı öldürmə, Allahım, mənim atamı
öldürüb o göygözü ikinci dəfə atasız qoyma...”
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və başından qan axırdı, əllərinin üstü də cırıl -
mışdı. Gördüyüm mənzərədən sonra bircə “ana”
deyib qışqırdığım yadımdadı... sonrasını xatır -
lamıram... Gözümü açanda anam yanımda oturub
ağlayırdı, atam isə başımın üstündə dayanmışdı.
Mənim ayıldığımı görən kimi “bezmişəm sizdən”
deyib üstümə tüpürdü və otaqdan çıxdı. Bu,
onunla son görüşüm idi, əlbəttə, evimizdə...

Bir müddət onu görmədim, düzü, heç maraq -
lanmırdım da. Ancaq bir gün həyətdə uşaqlarla
gizlənqaç oynayarkən qarşı binanın blokunda
gizlənmişdim. Onda uzun müddət sonra ilk dəfə
gördüm onu... Qolunda qısa ətəkli bir qadınla
gülə - gülə bloka girdi və yuxarıda hansısa mər -
tə bəyə qalxdı. Mən qapının arxasında dayan -
dığım dan məni görmədilər. Ancaq mən gördüm.
O deyib-gülən insan mənim atam idi, hələ bir
dəfə də mənim üzümə gülməyən, anamın
dodaqlarını gülüşə həsrət qoyan atam... 

Bir dəfə hardasa eşitmişdim ki, asfaltdakı
çatlar insanları udurmuş. Kimdən zəhlən gedirsə,
kimin ölməyini istəyirsənsə, asfaltdakı çatın
üstündə üç dəfə tullanıb həmin insanın adını
çəkirsən və “ölsün, ölsün, ölsün” deyirsən, həmin
adam ölür. Uşaq ağlımla mən də inanmışdım
buna... İlk dəfə həmin gün gizlənqaç oyununu
unudub gizləndiyim blokdan çıxaraq həyətdə
asfaltın çatlamış hissəsinə qaçdım. O çatın üstündə
üç dəfə tullanıb ağlaya - ağlaya  “atam ölsün,
atam ölsün, atam ölsün” dedim.

Ancaq gecə tutduğum əməldən çox peşman
oldum. Səhərə qədər atamın öləcəyi qorxusu məni
tərk etmədi, bu dəfə də ağlaya-ağlaya Allaha
yalvarıb “atam ölməsin” deyə dua etdim...

Atam gedəndən bir il sonra məktəb həyatım
başladı. İlk dəfə onda sıxdı məni atasızlığım.
Uşaqların əlindən tutan, çantasını daşıyan atalarını
gördükcə daha çox yapışdım anamın zərif
əllərindən. Bir anlıq əlimin sərt kişi əlində sıxılması
keçdi ürəyimdən... Özümdən xəbərsiz boylandım
məktəbin qapısına sarı. Ancaq boş yerə... O heç
vaxt yox idi yanımda, indi də olmayacaqdı,
bilirdim...

Başım məktəbin həyətində təzə tanış olduğum
uşaqlarla söhbətə qarışmışdı. Məktəb tamamilə
başqa bir dünya kimi açılmışdı qarşımda. Anam
da başqa analarla tanış olmuşdu, söhbət edirdi.
Ancaq mənim gözlərim özümdən xəbərsiz

TӘRCÜMӘ SAATI

Maruana HƏMZƏQIZI

(Qazaxıstan)

SƏNSİZ OLMAZ

Zamandan, məkandan, 
imkandan asılı              

olmayaraq, taleyinə
rastlaşmaq, yazılanlar   

bir- birinə qırmızı iplə bağlıdır.
İp dartıla, dolaşa bilər,

amma qırılmaz.

İnternetdən alınma



- Niyə əlini qoynuna qoyub af-uf edirsən,
XXI əsrdə yaşayırıq, onu internetdə axtar...

Janna onun feysbukdakı səhifəsini ürəyi
çırpına-çırpına açdı.  Budur, gördüyü işlər barədə
məlumat, dostlarının siyahısı, hər yerdə, hadisələrin
ən qaynar nöqtəsində çəkdirdiyi şəkillər.

Əzizə dilini saxlamadı:
-Buna bir bax!  Bu nə qədər özündən razıdır?!

Şəxsi həyatından isə heç bir məlumat yoxdur. 
Janna ən çox xoşuna gələn paylaşımların

altından “bəyəndim” işarəsi qoydu.  Ertəsi gün
Əmrə də onun səhifəsinə baş vurub, dostluq
təklifi göndərdi.  Beləliklə, bir-birinə  “qonaq
gəlməyə” başladılar. 

Janna birinci yazdı, yəni feysbukda
dostluğumuza şadam-filan. Əmrə də onu xoş
qarşılayıb, məmnun olduğunu bildirdi.
“Google”dan  Allah razı olsun, tərcümə guşəsindən
istifadə edib, türkcə yazışmağa başladılar.  Məzəli
hiss-həyəcan işarələri, stikerlər, al-əlvan açıqcalar
səhifələrini bəzədi. Bir gün Əmrə sevgililərin
siluetini əks etdirən gözəl bir şəkil göndərdi.
Janna yazdı ki, onlara həsəd aparır.  Qarşılığında
sual işarəsi gəldi.  Qız yazdı ki, qəlbi yaralıdır və
yalqızdır.  Kişi üzr istəyib, üzüldüyünü bildirdi.
Bundan sonra Əmrənin münasibəti bir az da
istiləşdi. O, hər gün, demək olar ki, hər saat
Jannanın əhvalı, qayğıları, qızı ilə maraqlanırdı.
Məsləhətlər verməyə, əlindən gələn köməyi etməyə
çalışırdı. 

Janna hiss edirdi ki, uzaq sahillərdən gələn
xəbərləri səbirsizliklə gözləyir.  Bir gün Əmrənin
göndərişlərinin arası kəsildi. Janna özünə yer
tapa bilmirdi. Əmrənin ismarıcları gəlməyincə
həyat marağını itirmişdi.  Bu virtual əlaqənin
həyatının ayrılmaz bir hissəsi olduğunu anladı.
Məkan və zamanın fövqündə  gözəgörünməz bir
bağ onları bir-birinə bağlayırdı.  Bir müddət sonra
Əmrədən xəbər gəldi.  Üzr istəyərək yazırdı ki,
internetin tutmadığı bir yerdəymiş, onun üçün
darıxdığını bildirirdi. Janna da etiraf etdi ki, onun
üçün çox darıxıb.  Əmrə “canım” yazdı.  Janna
gözlərinə inanmadı, onu isti basdı. Cavab yaza
bilmədi. Əmrə yazdı ki, utanmaq lazım deyil.
Janna təəccübləndi, bu qədər uzaq məsafədən
Əmrə onun halını anlamışdı. Əmrə selfi göndərdi.
Janna yorğun göründüyünü yazdı. Əmrədən cavab
gəldi: “İşim çoxdur, ürəyim”. Sonra soruşdu ki,

Almatıda saat neçədir?  Janna cavab yazdı. Əmrə:
“Yatmaq vaxtıdır, niyə yatmırsan?” Bir-birinə
“gecən xeyrə qalsın”, deyib şirin yuxu arzuladılar.
Əmrə Jannanın yuxusuna girmək istədiyini dedi.
Janna onu yuxuda görmədi, çünki səhərə qədər
gözlərinə yuxu getmədi.

Ertəsi gün Janna özünü çox əzgin hiss etdi,
fikirlərini cəm edə bilmədi və nəticədə müdiriyyətin
xəbərdarlığını aldı. Əzizə təkərli kreslosunu ona
tərəf sürüşdürdü: 

-Yenə nə oldu sənə? Madam, bir ağlını işlət!
Bilirsən ki, böhran içindəyik, hər yerdə ixtisar
gedir, sənin yerinə onlarla, yüzlərlə iddiaçı var. 

Janna rəfiqəsinin üzgün sifətinə  baxıb
yumşaldı. 

-Yaxşı, axşam danışarıq. 
Şam süfrəsi arxasında Janna rəfiqəsinə olanları

danışdı. Əzizəni maraq götürdü. 
-Yazışmalarınızı göstər görüm...
Əzizə işlə bağlı bir il Türkiyədə yaşamışdı,

türkcəni əməlli-başlı öyrənmişdi.  Yazıları
oxuyarkən gah təsirlənir, gah da qəh-qəhə çəkirdi.
Janna mat-mat rəfiqəsinə baxırdı.  Əzizə doyunca
gülüb dedi:

- Çoxdandı belə ürəkdən gülməmişdim. Mən
hisslərimi Google-in tərcüməsinə etibar etməzdim.
Siz hərdən elə cəfəngiyyat yazmısınız ki, bişmiş
toyuğun gülməyi gəlir.

Janna pərt oldu:
Amma biz bir-birimizi elə yaxşı anlayırıq

ki...
Əzizə üz-gözünü turşutdu:
- Dostum, amma mən bir şeyi anladım ki, siz

idarəetməni itirmisiniz.  Sentimentalizmə
uğramısınız. Cinsiyyətindən başqa, hə, bir də
milliyyətindən başqa onun haqqında nə bilirsən?
Sən ki onun şəxsi həyatı barədə heç nə bilmirsən.
Səhifəsindən də məlum olur ki, onun şəxsi həyatı
hamının üzünə bağlıdır. Bax, əzizim, elə bu gün
ondan evli olub-olmadığını öyrən, yaşını isə mən
öyrənərəm, bil ki, səni boş-boş sözlərə tutması
hələ nəsə demək deyil.  Inan mənə, bu kişilər elə
dil pəhləvanıdırlar. Mən qaynar türk kişilərini
internetdən tanımıram...

Jannadan səs çıxmadı, rəfiqəsinə etiraz edəcək
halda deyildi. 

Evdə Jannanı Əmrənin ismarıcı gözləyirdi:
“Canım, günaydın”. İsmarıca Jannanın konfransda
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indicə başına gəlmiş əhvalatı danışmaq istədi,
lakin onlara yaxınlaşan Əsgər qızın sözünü ağzında
qoydu. 

- Niyə belə uzaqda oturmusunuz, gözlərdən
uzaq olmaq istəyirsiniz? – Əsgər özündənrazı
halda dilləndi.  – Rəhbərliyin iti gözlərindən
yayına bilməzsiniz. – Yerini rahatlayıb sözünə
davam etdi. – Hə, türklər EXPO-ya xeyli maya
qoyublar, amma eybi yoxdur, 2017-ci ildə hamını
geridə qoyacağıq. 

Şefin söz selinin qarşısının artıq heç nə ilə
alınmayacağını bilən Janna fikrini boşqabına
cəmlədi. 

Axşam otel otağında Əzizə rəfiqəsini sorğu-
suala tutdu, kimi gözaltı etdiyini bilmək istədi.
Janna bayaqkı toqquşmadan danışmalı oldu. Əzizə
qəhqəhə çəkdi. 

- Nə, qoxu ilə səslədi? Tanımadığın türk?
Şərfi də sənin kimi bağlamışdı, qabındakı yeməklər
də eyniydi? Nə olsun ki? Nə var bunda? Adi
təsadüfdür!  Sən islaholunmaz romantiksən, Jan-
nacan! Özünə gəl. realist ol, qızıl kimi başını
boş-boş şeylərlə doldurma. Əsgərə bax, kişi belə
olar. Evli olanda nə olar?  Varlıdır, geniş əlaqələri
var əvəzində.  Süd gölündə üzəcəksən, “gözünün
üstündə qaşın var” deyən olmayacaq, dərddən-
sərdən uzaq yaşayacaqsan. Bilirsən ki, onun
səndən xoşu gəlir.  Hələ qızını da ayağa
qaldırmalısan, uşaq deyilsən ki, sözümü qəribliyə
salma.  

Rəfiqələrin sözü çəp gəldi, küsüşüb, üzlərini
divara çevirib yatdılar. 

Konfransın son günüydü. Iştirakçılar bir-
birinə qarışmışdı, səs-səsə vermişdilər, xatirə
şəkilləri çəkilirdi. Janna hər yerdə dünənki kişini
axtarırdı. Axır ki, onu gördü. Kişinin əlində fo-
toaparat vardı, növbə ilə toplananlara yaxınlaşır,
şəkillərini çəkirdi. Qıza elə gəldi ki, fotoaparat
onun səmtinə də yönəlib çıqqıldadı. Hiss olunurdu
ki, o, iştirakçıların çoxuyla tanışdı və onu da
yetərincə tanıyırlar. Arada Janna ilə kişi yan-
yana gəldilər və qızın burnuna o tanış qoxu dəydi.
Təsirləndi. Bu qoxu ona son dərəcə tanış gəlirdi,
kimisə xatırladırdı. Amma kimi?

Əzizə o dəqiqə yanında bitdi. Rəfiqəsini
dirsəkləyib çəkinib-eləmədən:

- Odur? – deyə soruşub, bir göz qırpımında
insanların arasında itdi. 

Həmin günün axşamı  əl çantalarını təyyarənin
rəflərinə yerləşdirib, Jannanın yanında yerini ra-
hatlayan Əzizə rəfiqəsinə bic-bic göz vurdu:

- Adı Əmrədir, memardır. Istanbulda yaşayır.
Bundan artıq məlumat toplaya bilmədim. 

Janna rəfiqəsini qucaqlayıb, yanağını onun
yanağına yapışdırdı. Əzizənin içi gülsə də,
gizlətməyə çalışıb üzünü çəkdi. 

-Yaxşı da...
Qış gəldi. Almatını sevməmək mümkündür-

mü? Amma soyuq, qarlı-sazaqlı  uzun qış insanın
ürəyini çəkir.  Əsgərin iradları, sərgiyə hazırlıq
işlərilə bağlı gərginlik, bitməz-tükənməz məişət
qayğıları Jannanı əldən salmışdı. Belə günlərdə
qızı qılıqlı pişik kimi anasına sığınır, nəsə xoşa -
gəl məz şeylər baş verdiyini hiss edib, astadan
za rıyırdı: “Ana, ay ana-a-a...” Janna onu sakit -
ləş dirməyə çalışır, “Qızım, hər şey yaxşıdı”, deyir-
di.

Qəmə-qüssəyə batıb, əli yerdən-göydən
üzüləndə Əmrə yadına düşürdü. O tək görüş kino
lenti kimi xəyalında dövr edirdi. İndi onun kimi
xatırlatdığını bilirdi.  Iri ala gözlər, sivri burun
ilk, saf məhəbbətinin səbəbkarını xatırladırdı.
Onun adı Sayfuddin idi. Doqquzuncu sinifdən
onlarla oxumağa başlamışdı. Janna ilk baxışdan
bu güclü, yaraşıqlı oğlana vurulmuşdu.  Müəllimlər
bir-birinə dəymişdi. “Necə yəni,  yaxşı bir ailənin
əlaçı qızı və çeçen oğlan?” Qızın valideynlərini
məktəbə çağırmışdılar, məsləhət vermişdilər.
“Çeçenlər qaynar, ipə-sapa yatmaz millətdir. O
oğlan səni də, ailəni də rüsvay edəcək” və s. və
i... Oğlan isə nəfəsilə qızın şaxtadan donmuş
əllərini qızdırmağa çalışır və deyirdi: “Mən səni
necə incidə bilərəm axı, mənim fidanım?”

Məktəbi bitirən kimi Janna şəhərə getdi. Bir
il sonra rastlaşdılar. Sayfuddinin gözlərində tənədən
işarə yoxdu, dinməzcə köynəyinin yaxasını açıb,
sinəsindəki döyməni göstərdi.  J və S hərfləri bir-
birinə sarmaşmışdı. Sonra dedi ki, nə olursa-
olsun, qız onun qəlbində yaşayacaq.  Oğlan
ürəyinin səsinə hay verib vətəninə - Çeçenistana
qayıtdı. Orada qaldı. Həmişəlik. Onun hərbi
hissəsinin yerləşdiyi dağ aulunu elə
bombalamışdılar ki, kimisə dəfn etməyə ehtiyac
qalmamışdı. 

Əmrəni internet şəbəkəsində  axtarmaq fikri
də Əzizənin ağlına gəldi.
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Təyyarəni tərk edən sərnişinlər arasında Əsgər
də vardı. O əşyalarını götürüb arxasına baxmadan
çıxdı. Çevriliş xəbərindən narahat olsalar da,
şefin gedişindən sonra rəfiqələr dərin nəfəs aldılar.
Əzizə boşalmış oturacaqlarda geninə-boluna yerini
rahatladı. Janna illüminatorun önündə oturub
həyəcanla sökülən dan yerinə  baxmağa başladı.
Təlaşla düşünürdü ki, görəsən, uzaq Türkiyədə
nə baş verib, Əmrə nə haldadır? Qorxu soyuq
ilan kimi canında sürünürdü. 

Sərgidə heç bir şey ölkədə həyəcanlı
hadisələrin baş verdiyini əks etdirmirdi. Sərgi
yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu, olaylara
rəğmən, tamaşaçıların ardı-arası kəsilmirdi.  Bir
təkcə... vəd olunan görüş baş tutmamışdı, ən
qorxulusu isə buydu ki, Əmrədən xəbər-ətər
yoxdu. Qızğın iş Jannanın başını bir qədər qatmışdı,
amma hər fürsətdə qadın Əmrənin nömrəsini
yığır, saysız-hesabsız ismarıc göndərirdi. 

Axşamdan xeyli keçmiş Əmrə zəng etdi. O
elə sürətlə danışırdı ki, Janna heç bir şey anlamadı,
tez Əzizənin yanına qaçdı. Rəfiqəsi tez-tez “evet”
sözünü təkrarlayır,  başını yelləyirdi. Sonra
Əmrənin sözlərini təkrar etməyə başladı. Hadisələr
Əmrəni Bosforda haqlamışdı, o, olayların lap
qaynar nöqtəsinə düşmüşdü. 

- Möhkəm ol, Janna. O dedi ki, orada olmalıdır,
o kişidir, bu onun borcudur.

Janna çaşıb qalmışdı.
- Bəs mən?  Bəs mən necə olacağam?
Əzizə onun çiyinlərindən tutub silkələdi.
- Axı o türkdür! Türklər müharibəyə gedəndə

kəfən geyirlər ki, öldü var, döndü yoxdur. Onlar
gözlərini qırpmadan canlarından keçirlər...

Janna “bəs mən”, deyə təkrar edirdi. Əzizə
rəfiqəsini qucaqladı.

- Sənə isə dua edib, səbrlə gözləmək qalır.
Hə, lap yadımdan çıxmışdı, o dedi ki, əhd edib,
səni mütləq ay işığında görəcək. Siz mütləq ay
işığında dənizdə üzəcəksiniz, o sənə söz verir.
Bax, görəcəksən, az qalıb, - Əzizə rəfiqəsinin
kefini açmağa çalışdı. 

Indi Janna gah Əmrə üçün dua edir, gah da
qarasınca deyinirdi. Əmrənin həmvətənləri, tox,
halından məmnun ailələr gəzməklərindən,
keflərindən qalmırdılar. O isə odun-alovun
içindəydi. Janna televizorun kanallarını nigaranlıqla
çevirir,  ekrandan qanlı-qadalı dünya xəbərləri

gəlirdi. Tanklara, silahlara qarşı əliyalın insanların
dirənişi, qarmaqarışıqlıq... Bir dəliqanlı tankların
altına atılır, oradan sağ-salamat çıxır, insanların
alqış sədaları yüksəlirdi. Janna yerində donub,
ürəyi əsə-əsə kütlə içərisində  tanış üz axtarır,
yumruğunu düyünləyib pıçıldayırdı: “Müharibə,
mən Əmrəni sənə verməyəcəyəm! Mən Əmrəni
sənə verməyəcəyəm!”

Əmrədən qısa ismarıclar gəlirdi.  Arabir
göndərdiyi ismarıclarda sağ-salamat olduğunu
bildirirdi, “canım, üzgünəm, ürəyim sənin üçün
döyünür”, deyirdi.  Janna onun üçün dua edir,
yuvarlaq ayın doğacağı gecəni səbirsizliklə
gözləyirdi. Nəhayət, Əmrədən xoş xəbər gəldi.:
“Sabah orada, Antalyadayam”. Onu da əlavə
edirdi ki, üzürlü saysın, vaxtı çox azdır. Ani
sevinci kədər üstələdi. Əzizə rəfiqəsini danladı:

-Sevin ki, sağ-salamatdır, səni görmək üçün
cəhənnəmi keçib gələcək, bir saatlıq da olsa, səni
görmək üçün gələcək. Axır ki, onu görəcəksən.

Janna bir kəlmə kəsmədən başı ilə rəfiqəsinin
dediklərini təsdiqləyirdi. 

Axşam düşürdü, göydə işıq saçan ay, demək
olar ki, girdələşmişdi, bir tərəfi azacıq nahamardı. 

Ertəsi gün Janna özünə yer tapa bilmədi, gah
səbrsizcəsinə pavilyonu dolaşır, gah da bir yerdə
donub qalırdı. Bütün bunlar Əsgərin iti gözlərindən
qaçmadı. Jannagildən iki gün sonra sərgiyə gəlmiş
Əsgər adəti xilafına sakitdi, səs-səmiri batmışdı,
altdan-altdan Jannaya göz qoyurdu. Əzizə rəfiqəsini
ayıltmağa çalışırdı ki, “özünü ələ al, nəzarət
altındasan”. Amma xəbərdarlıq Jannaya o qədər
də çatmırdı. 

Nəhayət, həsrətlə gözlənilən zəng gəldi: “Mən
buradayam”. Janna güllə kimi çıxışa atıldı. Amma
yolun üstündə elə bil yer ayrıldı, Əsgər içindən
çıxdı. Jannanın yolunu kəsib dişlərini qıcıdı. 

- İş yerini tərk etsən, o dəqiqə işdən ataram.
Janna onu itələyib qaçaraq:
- Atın, - dedi.
Əzizə rəfiqəsinin qoluna girib, onu sakit -

ləşdirməyə çalışdı. Janna qolunu çəkdi. 
- Mənim üçün hər dəqiqənin hökmü var,

məni ləngitməyin, xahiş edirəm.  Mən bir dəfə
sevgimə xəyanət etmişəm, səhvimi təkrar
etməyəcəyəm.

Əzizə kənara çəkildi. 
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undu. Janna xəbər verdi ki, Türkiyəyə iyulun 16-
da gələcək. Anında cavab gəldi: “Şənbə səhəri
səninlə olacağam, sevgilim!”

Janna həyəcanla yol tədarükünə başladı.
Çamadanı yığmaqda rəfiqəsinə kömək edən Əzizə
birdən soruşdu:

- Sən bir dəfə də olsa onunla danışmısanmı?
Janna çiyinlərini çəkdi.
- Axı biz bir-birimizin dilini bilmirik, Google

tərcüməsi vasitəsilə danışırıq. 
Bu vaxt telefon zəng çaldı. Janna dəstəyi

qaldırdı. Xəttin o biri başında xoş kişi səsi eşidildi.
“Janna, Janna”. Qadın həyəcanlandı, qeyri-ixtiyari:
“Evet!” dedi.  Əmrə idi. Həyəcanlıydı, tez-tez
danışırdı. Janna “Yavaş, yavaş” dedi. Kişi yavaş-
yavaş danışmağa başladı. Bir daha darıxdığını,
səbirsizliklə onu gözlədiyini, şənbə günü səhər
onu qarşılayacağını, hazırda Bosfora yollandığını
dedi. Janna otaqda dövrə vurdu. 

- İlahi, belə səs olar?!
Əzizə dodağının altında mızıldandı. 
- Sən bir özünü dinləsəydin, dil-dil ötürdün.

Görürəm, internet vasitəsilə tərcüməni pis
öyrənməmisən.

Türkiyə hava yollarının təyyarəsi səhər erkən
uçurdu. Xidmət avtomaşını ən axırda Jannanı
götürməyə gəlmişdi. Sürücünün yanında oturmuş
Əsgər hər vəchlə darıxdığını göstərməyə çalışırdı.
Jannanın isə ürəyi gülürdü, oxumaq-oynamaq
istəyirdi. Əzizə üz-gözünü əyir, rəfiqələr səs
çıxarmadan ağızlarını ovuclarıyla bağlayıb
gülürdülər. 

Uçuş bir qədər gecikirdi. Adətən üzügülər
olan təyyarə bələdçiləri bu gün nəzakətli olsalar
da, bir az gərgin görünürdülər. Sərnişinlər yerlərini
rahatlayb mürgüləməyə başlamışdılar. Təyyarə
yerindən tərpənmirdi.  Sonra ara qarışdı. Səbrsiz
sərnişinlərdən biri yerindən qalxıb qışqırdı ki,
Türkiyədə hərbi çevriliş baş verib, orada müharibə
gedir, onları mütləq vuracaqlar.  Əsgər təşviş
içində noutbukunu açdı. Dinamikdə təyyarə ko-
mandirinin səsi eşidildi.  Komandir bildirdi ki,
səfərə çıxmaqdan imtina edən sərnişinlər təyyarəni
tərk etdikdən sonra havaya qalxacaqlar, eyni za-
manda bildirdi ki, biletlərin pulu qaytarılacaq.
Sonra yerdə qalan sərnişinlərə təmkinli olmağı
tövsiyə edib, onların aviaşirkətlərini seçdikləri
üçün təşəkkür etdi. 
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çəkilmiş şəklini də əlavə etmişdi. Jannanın kefi
açıldı, gülümsədi. “Demək, sən məni
unutmamışdın”. Cavab gəldi: “Heç unutmadım”.
Janna astadan güldü. 

Yataq otağının qapısı açıldı, qızı sevincək
dilləndi:

- Amma kimsə amansızcasına  gecələr çatda
oturmağı qadağan edirdi.

Janna utancaq tərzdə:
- Bu, işlə bağlıdır, - dedi.
Qızı bic-bic gözlərini qıydı. 
Əzizənin qadağasına və qorxutmasına rəğmən,

gur yazışma davam edirdi. Jannanı hər gün
Əmrədən gələn ismarıclar gözləyirdi. “Necəsən?,
“Bitdimi işlər?, Yoruldunmu?, Dincəl”. Bu sözlər
Jannanın ürəyinə yayılır, ona bir rahatlıq gətirirdi. 

Google tərcüməsinin doğru-dürüst çatdıra
biləcəyinə əmin olmasa da, Əmrəyə duyğularını
etiraf etdi.  Əmrə yazdı: “Əfəndim canım, sevirəm”.

Əmrə tez-tez Jannaya şəkillərini yollayır,
ondan da şəkil tələb edirdi. Qadın utanır, ona
gül-çiçək şəkilləri göndərirdi. Bahar özüylə bol
yağış gətirmişdi, Almatı gül qoxuyurdu. Güllərin
müqabilində Əmrə “sən güllərdən gözəlsən”, deyə
yazırdı. Əmrə şeirlər paylaşmağa başlamışdı.
Janna soruşurdu: “Şeirlər mənim üçündür?” Əmrə
“Bəli!” yazırdı. 

Janna qeyd dəftərçəsinə türkcə sözlər və
cümlələr yazıb, həvəslə öyrənməyə başlamışdı. 

Yay gəldi. Janna sevincək Əmrəyə yazdı ki,
Antalyaya ezamiyyət gözlənilir, sərgi açılacaq.
Əmrə sevindi, dedi ki, onu mütləq qarşılayacaq.
Birgə planlar qurdular, Əmrə yazdı ki, ona üzmək
öyrədəcək, onu antik yerlərə gəzməyə aparacaq.
Qadın soruşdu ki, bir-birimizi necə anlayacağıq?
Kişi cavab verdi ki, ürəklərinin səsilə. 

Janna işdəki masasının üstünə, kompüterin
yanına Əmrənin şəklini qoydu. Şəkil Əsgərin
gözünə sataşanda bildi ki, səhvə yol verib. 

- Hə, hə, mən bu adamı tanıyıram, bu ki
Əmrə Çinardır. Bunun şəkli bizim şirkətin ofisində
nə gəzir?

Əzizə şefin arxasından boylanıb, barmağını
gicgahında fırlatdı. “Sən gicsən, gic!” Bu hadisədən
sonra sərgiyə gedənlərin siyahısına əl gəzdirildi.
Jannanı gah siyahıya daxil edir, gah da çıxarırdılar.
Əmrə dünyanın o biri ucunda hövsələdən çıxırdı.
Nəhayət, siyahı və gedənlərin növbəsi təsdiq ol-



* * *

Janna taksiyə oturub göstəriş verdi. 
- Dənizə!
Sürücü başını yelləyib “okey” dedi. 
Çimərliyə çatanda hava qaralmağa başlamışdı.

Janna sahildə addımlayırdı.  Dənizdən sərin meh
əsirdi. Köpüklü dalğalar sahilə vururdu. Gipgirdə
ay üfüqdə qızarırdı. Közərən ay işığında dəniz
ona vahiməli görünürdü. Janna üşəndi, geri
qayıtmaq istədi, lakin ay getdikcə yuxarıya qalxır,
qızartısı çəkilib, sakitləşdirici sarı rəng alırdı.  Az
sonra ətraf qızılı rəngə büründü və aydan  ta
sahilə, Jannanın ayaqlarının ucuna qədər sayrışan
işıqlı cığır açıldı. 

Qorxunu unudub Janna  ehtiyatla suya girdi.
Ilk dalğa onun ayaqlarını yerdən üzdü. Bir az
nəfəsini dərib yenidən dənizə girdi. Bu dəfə
dalğalar xətrinə dəymədi. Qadın işıqlı cığırı
maneəsiz ötüb keçdi. O, nəfəsini tənzimləməyə
çalışdı. Yeni sağılmış süd kimi ilıq dəniz suyu
onu qucaqladı.  Dalğa gələndə dərindən nəfəs
aldı. Dəniz onu beşik kimi yırğaladı. Növbəti
dalğanı nəfəs çəkmədən qarşıladı, o dəmdə nəhəng
kainata qovuşmuş kimi bir həzz canını sardı və
qeyri-ixtiyari inlədi. Qayğılar, təlaş, hamısı dənizin
dal ğalarında əridi. Janna özünü quş tükü kimi
yüngül, çəkisiz hiss edirdi. 

Indi sanki dənizin özü onunla nəfəs alırdı.
Nəfəs alanda “sevgilim”, nəfəs verəndə  “canım”
pıçıldayırdı dalğalar...

Göyün yeddinci qatında isə iri gümüşü ay
bərq vururdu. 

Ruscadan çevirdi: 
Arifə ARİFQIZI

Janna Əmrəni tapmaq üçün izdihamın
içərisində səmazənlər kimi dövrə vurdu. Onun
hansı tərəfdən, necə yaxınlaşdığını görmədi. 

- Sevgilim...
Üz-üzə dayanmışdılar, çaşqın halda yerlərində

donmuşdular. Onları ağuşuna almış izdiham gah
qabarır, gah çəkilir, ləngəri onları vururdu.  İlk
özünə gələn Əmrə oldu. Jannanın əlindən tutub,
onu qaynayan kütlənin episentrindən uzaqlaşdırdı.
Danışmağa başlayanda Janna başını yellədi, yəni
“anlamıram”. Əmrə bir anlıq duruxdu, sonra tele-
fonda nə isə yazmağa başladı. Yenə Google
dadlarına çatdı. O yazırdı ki, vaxt azdır, harada
baş-başa qala bilərlər. Janna da telefonda yazırdı,
ağlından keçdi ki, kənardan baxan olsa, elə bilər
ki, öz smartfonlarıyla lovğalanırlar. 

Əmrə yorğun görünürdü, üzünü tük basmışdı.
Janna onun yanaqlarını oxşayırdı, qəribədir, elə
bil əlinin altındakı sərt saqqal deyil, zərif ipəkdi.
Barmaqlarını onun dodaqlarına sürüşdürdü,
dodaqları məxmər kimi yumşaqdı.  Qadına elə
gəldi ki, kişinin düzgün profili antik qəhrəmanların
heykəllərinə bənzəyir. “Axı insan bu qədər
mükəmməl ola bilməz!”, deyə Jannanın ürəyindən
keçdi. Gözlərini yumdu, nəfəsi yetdikcə kişinin
qoxusunu sinəsinə çəkdi. Bu qoxu bir vaxt onu
geriyə çönməyə vadar etmiş və uzun zaman
ürəyini titrətmişdi. Qadın anladı, bu qoxunun
sehrini indi anladı – bu  cür yalnız  çox yaxın,
doğma adam qoxuya bilərdi.  Ürəyindən keçənləri
Əmrəyə söyləmək istəyirdi,  amma fikirləri çaş-
baş düşürdü və o, söz “daxılından” “doğma”
sözünün tərcüməsini tapa bilmədi. Əmrə dil qəfəsə
qoymadan danışırdı.  Janna onu anlamaq üçün
özünü səfərbər edir, amma bir nəticə hasil olmurdu.
Anlamaq cəhdindən əl çəkib sadəcə dinləməyə
başladı və indi onun demək istədiklərinin, demək
olar ki, hamısını anladı. 

Əmrə sərgidən, onu görmək üçün qət etdiyi
uzaq yoldan,  mənəvi borcdan danışırdı. Əmrə
“başqa cür olmaz”, deyirdi.  Janna ürəyində “mən
sənsiz yaşaya bilmərəm”, deyə düşünürdü. Kişi
deyirdi ki, nə müharibə, nə məsafə Jannanı ondan
ayıra bilməz, çünki “qəlbi qəlbindədir”. Janna da
ona “ canım, sevgilim” demək istəyirdi. Udqunur,
bu sözləri Əmrənin qulağına pıçıldamaq istəyirdi.
Kişi qadının ürəyindən keçənləri anlayırdı və
“söylə, söylə” deyirdi. Janna Əmrənin üzünə bax -

dı və içindən “sevgilim” əvəzinə “Ben sensiz
olamam” sözləri qopdu. Kişi onu sinəsinə sıxdı.
Janna donub qaldı. Elə bil zamanı da ovsunladı,
zaman da durdu.

Əmrə qolunu çəkib saatına baxanda Jannaya
elə gəldi ki, aradan heç bir dəqiqə də keçməyib.
Heyrətləndi: “Nə tez!” Əmrə ondan aralandı. 

- Canım, mən getməliyəm. – Jannanın tutul -
du ğunu görüb, onu güldürməyə çalışdı. – Sən
darıxma, irəlidə hələ çox işimiz var, dillərimizi
öyrənməliyik. – Janna başı ilə təsdiq etdi.  –
Amma inanıram ki, sən Türkiyədə türkcəni bir
aya öyrənəcəksən.  Hə! Hə! Hə! – Əmrə yenidən
saatına baxdı. Janna onun əlini tutdu.  Əmrə
başını yellədi. – Olmaz, mən orada olmalıyam. 

Janna sual dolu baxışlarla Əmrəyə baxdı.
- Bəs dəniz, ay işığı?
Əmrə Jannanın üzünü ovuclarına aldı, alnından

öpdü:
- Allaha əmanət ol, sevgilim, - dedi. 
Jannanın səsi əks-səda kimi səsləndi:
- Allaha əmanət ol, sevgilim.
Janna bir dəfə də olsun arxaya dönmədən

geri qayıtdı.  Ürəyinin döyüntüsü qulaqlarında
guppuldayırdı: “Ben sensiz olamam! Ben sensiz
olamam! Ben sensiz olamam!” İkibaşlı fikir
ürəyini gəmirirdi. “Bu nə deməkdi? Əbədiyyət
qədərdi bu görüşü gözləyirdim, bir dəqiqədə
bitdi”. Ürəyində fırtına qopmuşdu, ürəyi qiyam
qoparmışdı.  Yıxıb-dağıtmaq, hər şeyi yerlə bir
etmək və hönkür-hönkür ağlamaq istəyirdi.  Tele-
fonuna siqnal gəldi. Əmrə ismarıc yollamışdı:
“Men avtobusda otırdım”. Qazaxca yazmışdı.
Jannanın dodaqları qaçdı, gözlərindən süzülən
yaşı sildi. 

Əzizə rəfiqəsindən nigarandı.  Gəldiyini görüb
qabağına qaçdı. 

- Necəsən, əzizim? Sən ağlayırsan, yoxsa
gülürsən?

Janna dayana bilmədi, rəfiqəsinin çiynini
qucaqlayıb hönkürdü:

- Mənim alnıma bəxtəvərlik yazılmayıb. Mən
bədbəxtəm, bədbəxt!

- Sən xoşbəxtsən, - Əzizə rəfiqəsinə təsəlli
verməyə çalışdı. – Bax, görərsən, hər şey yaxşı
olacaq, hətta əla olacaq. – Hiss etdi ki, Janna
sakitləşməyə başayır. – Hə, nə qərara gəldin, nə
edəcəksən, köçəri quş?

- Nə edəcəyəm? Nə? Bir əlacım var, dua
edib gözləmək!
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Mən “xaraba” deyəndə
bu şəhəri deyirəm.
Sənsiz suyu, havası
bu zəhəri deyirəm.

Deyirsən ki, soyuqdu,
indi “o xaraba”da.
İsti paltar göndərdim
bir köhnə arabada.

Zamanın deyəmmirəm,
nə vaxt ora yetişər.
Deyərəm çıx, qarşıla,
nə vaxt yadıma düşər.

Mən zamana uduzdum,
vaxtı satın alıram.
(Köhnə balabanımda
təzə hava çalıram.)

...Məndən adamlıq umma,
adamlıqdan çıxmışam.
Özümü öldürmüşəm,
günahıma batmışam.

Bu qış bura gəlməyin,
yəqin, baş tutan deyil.
Nə ünüm sənə yetən,
nə əlim çatan deyil.

…Yaxşı, gecə yarıdı,
gedim bir az dincəlim.
Bu da yarımçıq şeir,
yazmağa gəlmir əlim...

DƏNİZDƏ BOĞULANLARA 

Sizin arzularınız 
gözünüzdə qalmadı, 
gözünüzdə boğuldu. 
Sizin ölümünüz 
bambaşqa ölüm, -
su ölümü, dəniz ölümü...
Sizə balıqlar ağladı,
səssiz ağladı, 
hamıdan qabaq. 

Balıqların göz yaşından 
bir az da artdı dəniz, 
dəniz də ağladı bir az.
Gözünü qan tutmuş dəniz,
əli qana batmış dəniz... 
Sahildən qorxub 
çəkindi dalğalar, 
günahından utandı. 
Yosunların arasında, 
ilbizlərin kölgəsində 
gizləndi dalğalar...

DEMƏ 

Keçdim dünyanın içindən,
boşca qəfəsmiş, demə.
Qulaqları batıran
quruca səsmiş, demə.

Baxdım ondan köçən köçə,
baxdım özüm keçə-keçə,
baxdım badə içə-içə,
bu da bir həvəsmiş, demə.

Daha hər şeydən bezmişəm,
məzədən, meydən bezmişəm,
əlimi səndən üzmüşəm,
yaşamaq nə pismiş, demə.

BU DƏRD 

Bu dərd çəkdikcə azalmır,
Çəkdikcə gördüm, böyüyür.
Çölümdə mən kiçilirəm,
İçimdə dərdim böyüyür.

Dön geriyə bax, demədim,
Bu qismətə baxt demədim.
Nə istədi, yox demədim,
Nəyim var, verdim, böyüyür.

Güvəndim sənin gücünə,
Ürəyim, məndən incimə.
“Bəxtəvərəm”, nə vecimə,
Böyüyür dərdim, böyüyür.
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APRELDƏ VƏTƏNƏ YAZILAN ŞEİR...

Üst-başın qan içində,
bədənin dolu qəlpə. 
Sinən səngər çapıqlı, 
gözlərin qan çanağı... 

Bu il torpaq bətnindən 
yazın ölü doğuldu
aprel gecələrində. 
Lalələrin məskəni 
düzün ölü doğuldu
aprel səhərlərində... 

Canı ağrıyan Vətən, 
gözü ağlayan Vətən.
Sınıxdığını duydum
saralan otlarından, 
qorxub sənin boynuna 
sarılan otlarından... 

...Əsgər məktublarını 
kol dibində nərgizlər, 
bənövşələr oxudu,
kəlmələr qan qoxudu.
Gözlərini qan tutmuş 
qəlpələr dəydi sənə, 
gözü çıxsın yağının... 

Ancaq ağrıma belə -
itirdiyin torpaqdan 
canına can calandı, 
canına qurban, Vətən... 

...Sənin sağalmağının 
bir yolu, bir çəmi var, 
sənin yaralarının 
bircəcə məlhəmi var: 
onun adı SAVAŞDI - 
onun adı QƏLƏBƏ...

GECƏ ŞEİRİ

İçdim yarın nəfəsini,
eşqə düşdüm bu gecə.
Bəxtəvərlər arasından
püşkə düşdüm bu gecə.
Könül vermə yada, sına,
ya əyilə, ya da sına.
Sevdalılar odasına
köşkə düşdüm bu gecə.

Məni sənə çəkən qandı,
bilirdim, bu gecə sondu.
Qoynun güllü-gülüstandı,
müşkə düşdüm bu gecə.

PAYIZ MƏKTUBU

Bu payızdan ayrılıq,
dadı-tamı gəlir ha.
Sağlığında yad elə,
öldü, hamı gəlir ha.
Hərdən yolun düşürdü,
bu “xaraba qalmış”a -
Nə vaxtdandı bir güman
ümidinə qalmışam.
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yanaşmalar nəticəsində Yer kürəsinin düşdüyü
acınacaqlı duruma işıq tutur. İnsanlığın təxminən
3 milyon illik tarixinin assimilyasiya nəticəsində
necə heçə çevrildiyini göz önünə sərir. 

Təkamülün heç də insanda bitmədiyini deyən
müəllif bunu maraqlı ədəbi priyomlarla,
özünəməxsus ustalıqla oxucuya ötürür. Əsəri
oxuyan hər kəs obyektiv kameradan nəyin necə
baş verdiyini və nəyin, əslində, harada olmalı
oldğunu görür, qarışmış kartlar sıralanır, pazlın
tamamlanması nəticəsində görüntü aydınlaşaraq
müəyyən təsvir halına gəlir. İlkin sivilizasiyalardan
bəri etdiyimiz səhvləri bütün çılpaqlığı ilə nümayiş
etdirir. Hadisələrə elmi və dini nöqteyi-nəzərdən
yanaşaraq oxucuda suala yer qoymur. 

Bununla yanaşı, əslində, əsər elə sual vermək,
sorğulamaq üçün yazılıb. Yerində olmayan nədir?
Niyə 3 milyon illik insan tarixində pazl yerinə
oturmamışdı, niyə kartlar qarışdırılmışdı? Niyə
sivilizasiyalar ard-arda məhvə doğru gedir? İnsan
niyə başqa canlılardan üstün tutulur? Və bu,
əslində, niyə avantaj yox, dezavantaj rolunda
çıxış edir? 

Kafka məktublarının birində yazır: “Əgər
oxuduğun kitab səni yumruq yemiş kimi
sərsəmlədib, nə etdiyinin fərqində olmadan özünü
küçəyə atmağına səbəb olursa, bax o, oxunmağa
dəyəcək kitablardandır”. Pamukvari desək, bir
gün bir kitab oxudum, təsiri qorilla zərbəsinə
bərabər... 

Kuin insanları iki cəbhəyə ayırır: Razılar və
Narazılar. Birinci qisim bizik. Sivilizasiyanı təmsil
edən adamlar... Razılar dünyanı fəth etmək adı
ilə özləri də bilmədən ekosistemi sıradan çıxarmaq,
planetin dəngəsini pozmaq, onun məhvini
yaxınlaşdırmaq, razılaşmayan, qarşı gələn hər
kəs və hər şeyi məhv etməklə məşğuldurlar. Bunu
şüursuz şəkildə inkişaf, tərəqqi ilə qarışdırır,
beton səddə doğru istiqamət götürən avtomobilin
əyləci basmayan, yaxud sükanı döndərməyən
sürücüsü kimi təəccüb doğurur. Telepat-qorilla
Razıları, sivilizasiya qurmağa çalışan bu
topluluqları aerodinamika qanunlarından xəbərsiz
olan, amma aeroplanla uçmağa çalışan pilota
bənzədir. Pedalları nə qədər iti hərləsə də, labüd
toqquşmadan qaça bilməyəcəklər.

İkinci qisim – Narazılarsa sivilizasiya qurmaq
haqqında düşünmür, təbiətin qoyduğu qaydaları

pozmur, istehsaldan daha çox istehlakla məşğul
olurlar. Onların say və arealları təbiət tərəfindən
tənzimlənir. Özlərini seçilmiş varlıq, Yer kürəsini
isə kainatın mərkəzi kimi görmür, Razılardan
fərqli olaraq tanrılar üçün nəzərdə tutulmuş yasaq
meyvəyə tamah salmırlar. O meyvə ki əvvəlcə
Habilin, daha sonra milyonların ölümünə bais
olacaq...

* * *

Daniel Kuin 1935-ci ildə Nebraska ştatının
Omaha şəhərində doğulub. Yazıçıya ən böyük
şöhrəti və “Turner Tomorrow Fellowship Award”
mükafatını 1992-ci ildə yazdığı “İsmayıl” romanı
gətirib. Əsər haqqında danışan Kuin “10 ildən
artıq müddət ərzində mən də daxil heç kimin
“İsmayıl”ın nə haqqında olduğunu soruşanlara
verə biləcəyi yetərli cavabı olmadı” – deyir.
Həqiqətən əsər o qədər çoxşaxəli və o qədər qəri -
bə struktura malikdir ki, təhlil etməyə çalışarkən
tam şəkildə əhatə etmək, demək olar, müm -
künsüzdür. 

Əminəm ki, əsəri oxuduqca telepat-qorilla
sizinlə də danışacaq. Və beyninizin hansısa
hissəsində adamlara sülh və xilas təlimi keçən
əhliləşdirilmiş primat öz gəzintisinə başlayacaq. 

* * *

“Əgər qorilla yoxa çıxıbsa, insan üçün ümid
varmı?”
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Gecənin narahat yuxusundan oyanıb elə
yatağınızdaca düşünmüsüz ki, nəsə yerində deyil?
Bizə nəyisə yalan danışırlar, nələrisə bizdən giz -
lədirlər. Əslində, olmalı olduğumuz yerdə, olmalı
olduğumuz zamanda deyilik. Və daha dəhşətlisi:
əslində, tamamən başqa kəs olmalıymışıq...

Aleks Proyasın rejissoru olduğu “Qaranlıq
şəhər” filminin qəhrəmanı şans əsəri yaşadığı
şəhərdə gecələr baş verənləri – kulisi görür.
Anlayır ki, şəhər yadplanetlilər tərəfindən ələ
keçirilib və hamının taleyini, yaşamını, ümumilikdə
həyatını onların hər gecə apardığı təcrübələr –
tale yaratmaları təyin edir. 

Bu mənada Daniel Kuinin “İsmayıl” romanını
hamımızın içindəki potensial zamzaçı “mən”in
aşkara çıxmasında, “gecənin narahat yuxusundan”
oyanmasında baza kimi götürmək olar. Nədir bizi
yuxudan oyadan, nədir bizi həşərata çevirən?
Əslində, sözügedən əsərin Kafkanın “Çevrilmə”silə
yaxından, uzaqdan əlaqəsi olmasa belə, həm də
müəyyən toqquşan nöqtələr var; yerinə oturmayan
daşlar və gündəlik yaşamın, cəmiyyətin, ümu -
milikdə kütlənin əsirinə çevrilən, axına düşən
adamların, fərdlərin faciəsi... Amma Kuin bir
qədər də irəli gedərək fərd-cəmiyyət münasibətlərini
daha çox qabardıb, uduzan tərəfin təkcə fərd
deyil, bütövlükdə bəşəriyyət olduğunu tutarlı
dəlillərlə əsaslandırıb. 

Bəs “əgər insan yoxa çıxıbsa, qorilla üçün
ümid varmı?!” Əsər adı bircə dəfə də çəkilməyən
qəhrəmanımızın İsmayıl adlı meymunun şagirdi
olmasına razılıq verməsilə başlayır. Əlbəttə,
təxminən yarımtonluq qorillanın sinif otağında
burnunun üstünə sürüşdürdüyü eynəyinin şüşəsi
altından dərsə gəlməyənləri axtarıb onlara “qaib”
yazdığını təsəvvür etmək bir qədər çətindir. Heç
romanda belə, bu situasiyaya dair kiçicik də olsa
işarə vurulmur. Qorilla-İsmayıl dərsini telepatiya
vasitəsilə gerçəkləşdirir. Əsər boyu qəhrəmanımızla
telepatik bağların köməyilə kainatın yaradılış
tarixini incələyir.

Əksəriyyətimizə məlum zamanın və eləcə
də sivilizasiyanın tarixinə alternativ, qərəzsiz
baxış ortaya qoyur. Minillər boyu öyrən -
diklərimizin, altını cızdıqlarımızın üstündən xətt
çəkir. Tamamilə yeni, hətta ilk baxışda absurd
görünəcək tezislər irəli sürür. Mədəniyyət Ana
adı verdiyi sivil cəmiyyətin, əslində, insanları
robota çevirən, illuziyaya inandıran sistem
olduğunu sarsıdıcı faktlarla ortaya qoyur.
İnsanmərkəzçiliyin, yermərkəzçiliyin doğurduğu
acı nəticələrə diqqət çəkməyə çalışır. Hamımız
tərəfindən həqiqət qəbul edilən “insan ali varlıqdır”
fikrini təkzibedilməz dəlillərlə sarsıdır. Əslində,
bütün bunların dünyaya, bəşəriyyətə, ümumilikdə
yaradılışa zidd olduğunu anladır. Bu kimi yanlış
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Cavid QƏDİR

ƏGƏR QORİLLA YOXA ÇIXIBSA...



SƏNİ TANIYIBLAR ŞEİRLƏRİMDƏN

Sənə şeir yazıb işə salmışam,
Səni tanıyıblar şeirlərimdən.
Səni yaman dilə-dişə salmışam,
Səni tanıyıblar şeirlərimdən.

Dinibsən, sözünü vəsf eləmişəm,
Gülübsən, üzünü vəsf eləmişəm.
Qaşını, gözünü vəsf eləmişəm,
Səni tanıyıblar şeirlərimdən.

Görüblər alnımda necə yazısan,
Qəlbimdə nə boyda ağrı-sızısan.
Az qalıb desinlər kimin qızısan,
Səni tanıyıblar şeirlərimdən.

Yanımda tutduğun yeri görüblər,
Nə boyda durusan, duru, görüblər.
İşığı görüblər, nuru görüblər,
Səni tanıyıblar şeirlərimdən.

Bəlkə, bir misrada boran, qar olub,
Bəlkə, bir misrada yerin dar olub.
Sənli gizlinlərim aşikar olub,
Səni tanıyıblar şeirlərimdən.

Qədrin birindədi, xətrin birində,
Apaçıq duyulur ətrin birində,
Adını çəkmişəm sətrin birində;
Səni tanıyıblar şeirlərimdən...

ADINI SİZ QOYARSIZ

Qibləm haqdı, yönüm haqq,
Səmtimə düz qoyarsız.
Üzümə üz qoymadız,
Daşıma üz qoyarsız.

Çox da həmin hədəfəm,
Əl saxlayın bu dəfə.
İşıq gələn tərəfə
Bilməzsiz, diz qoyarsız.

Qapılar bağlamağa,
Ürəklər dağlamağa.
Öldürüb ağlamağa
Son, deyə söz qoyarsız.

Baş olmadı baş adım,
Bu da torpaq, daş adım.
Bir ömürdü yaşadım,
Adını siz qoyarsız...
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GÖL TUTA BİLMİRƏM...

Ramiz Qusarçaylıya

Mən hər gün savab gəzirəm,
Gəl, tuta bilmirəm, neynim?
Əl tutmaq Əlidən qalıb,
Əl tuta bilmirəm, neynim?

Tək-tək doğru, düz tuturam,
Yana-yana köz tuturam.
Dürlü-dürlü söz tuturam,
Ləl tuta bilmirəm, neynim?

Ha um, gözlə, haqq yaraya,
Balığı qarmaq yalayar.
Bal tutan barmaq yalayar,
Bal tuta bilmirəm, neynim?

Göndərirəm sözü gülə,
Bəlkə, üzü-gözü gülə.
Adı gülə, özü gülə,
Gül tuta bilmirəm, neynim?

Hüzur bulur, hüzur dərdim,
Dözür, məndə dözür dərdim.
Göz yaşımda üzür dərdim,
Göl tuta bilmirəm, neynim?..

DÖYÜR KÜLƏKLƏR QAPIMI

Nə yalanlar aça bilir,
Nə də kələklər qapımı.
Ucalardan uca bilir,
Sevir mələklər qapımı.

Bu necə bilməcə, təkəm,
Gündüz təkəm, gecə təkəm.
Görəcəklər necə təkəm,
Tanısa təklər qapımı.

Çox məmnundu öz damınnan,
Öz dadınnan, öz tamınnan.
Güvənclidi adamınnan,
Köpəyi bəklər qapımı.

Tox olsun toxların toxu,
Sağ olsun dostların çoxu.
Pəncərəmdən günəş doğur,
Döyür küləklər qapımı...
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ŞEİR VAXTI

Kəmaləddin QƏDİM 



Əsərlərində ara-sıra türklərdən şikayətçi
Mövlananı türk mədəniyyətindən hesab et mə -
yənlər də var, amma onun fars dilində yazan
qüdrətli şairlərdən biri olduğuna heç şübhə yox-
dur. Bir gerçək də budur ki, Mövlana türk yur-
dunda yetişmiş və məhz burada əsərlər meydana
gətirmişdir. Bütövlükdə, “Mövlana türk ruhuyla
İran-İslam şeir və düşüncəsi arasında ən mühüm
körpüdür”. 

Onun sevgi və işıq qədər hüdudsuz tə fək -
kürünün məhsulu olan əsərlər insanlığın hikmət
xəzinəsinin və ruh gözəlliyinin əbədiyyən dəyərli
nümunələri sırasındadır. Özünü “Quranın qulu və
Həzrət Məhəmməd yolunun torpağı” adlandırırdı.
Yaşadığı dövrün islam düşüncəsinin ən dərin
qatlarına nüfuz etmiş və hətta ona is tiqamət
verəcək nöqtəyəcən gəlmişdi. Bütün təliminin
bünövrəsində də islam inancı dayanırdı. Yunan
dili və fəlsəfəsini çox yaxşı bilirdi, amma yunan
fəlsəfəsinin təsirinə qapılmadı və qətiyyən o
mədəniyyətə məğlub olmadı. Mövlana, bəzi -
lərinin sandıqları kimi, əsla imandan və əməldən
məhrum quru mənəviyyatçı da deyildi. 

Adını yazıldığı tərzdən alan iyirmi beş min
beytlik “Məsnəvi”si Şərq İslam mədəniyyətinin
şeir dilində dolğun ifadəsidir və bu gün də dünya
ədəbiyyatının şah əsərləri sırasındadır. 

“Cənabi Mövlana Allahın bir ayətidir. Hər
kəs onu oxuyub anladığını zənn edər, heyhat. O,
bizim üçün yetmiş qat pərdə, yaxud buludların
ardından görünən bir günəşdir... Onun nuru par -
ladıqca gözlərimiz qamaşır...” [prof. Fə rid Kam]. 

Türk İslam fəlsəfəsi professoru mərhum
Yaşar Nuri Öztürkün fikrincə, Mövlana Cəla lə -
ddin Rumi bəşər tarixini şərəfləndirən şəxsiy -
yətlərdən biridir və islam tarixinin ən uca düşüncə
bürcləri arasındadır. Onun insanlıq dünyasındakı
könül fəthləri gün keçdikcə genişlənməkdə və
dərinləşməkdədir. 

İslam aləminin dünya miqyasında tanınmış
intellektualı prof. S.H. Nasr isə deyir ki, Həzrət
Mövlana üçün gözəllik məhz ilahi gözəlliyin
təcəllisiydi və o, içində ilahi gözəllik görmədiyi
heç hansı nəsnəyə tamaşa etməyibdir. 

Mövlananın hüdudsuz insan sevgisi qay -
nağını elə öz könlündəki Tanrı sevgisindən,
Dərviş Yunusun dediyi “yaradılanı Yaradandan
ötrü sevməkdən” gəlirdi. 

“Sənin ağlın sənin bədənində Haqqa gedən
yoldakı quldurdur” deyən Mövlananın saf ağla,
doqmatik rasionalizmə söykənmiş filosoflara
yönəltdiyi tənqidlər Fr.Şuonun “ağıl imanı poz-
mayanda, iman da ağılla çəkişməyəndə gözəldir”
sözlərini yada salır. Yəni yaradılışın ahənginə
uyğun ikən ağıl ilə eşq arasında ziddiyyət də or-
tadan qalxar.

Mövlana bizi əhatələyən aləmi surət aləmi
sayır və deyirdi ki, bu surət aləmi məna aləminin
görüntüsüdür. “Məsnəvi”də anlatdığı kimi,
gerçəkdən də, “əgər insanlıq adəmin surətindən
ibarət olsaydı, Əhməd (Həzrət Peyğəmbər) ilə
Əbu Cəhl eyni olardı”. 

Mövlanaya görə, kainatda var olan hər şey
bir-biriylə bağlılıq içərisindədir və bir bütövün
parçasıdır. Bir parçanı götürüb mütləq ləş dir diyi -
miz vaxt onu öz köklərindən qoparıb yaradılış
silsiləsindən çıxarmış oluruq. Varlıqlara anlam
verən isə məhz onların aid olduğu bütövlükdür.
İnsan oğlunun hər əməli də belə bir bütövlük
içərisində mənalı hala gəlir [İ. Kalın]. 

Gününü anlıq həzzlər ardınca qoşmaqla
keçirdiyindən həyatına nihilist mənasızlıq hakim
kəsilmiş əyləncə mədəniyyəti daşıyıcısı modern
insan üçün çirkinliyə, qabalığa qarşı eşqdən,
imandan, həqiqətdən və gözəl olandan bəhs edən
Mövlananın irfan xəzinəsində idrakın pərdələrini
qaldırıb mənanı aşkara çıxaracaq çox mətləblər
var. Ona hər zaman olduğundan indi daha çox
ehtiyac duymağımız bu üzdəndir... 

Cəlal MƏMMƏDOV

ULU MÖVLANA deyirdi...

Allaha şükür neməti artırır.        

* * * 
Allahından ayrılan can Allahını arayar. 

* * *  
Tanrı işığıyla diri olanın canına 

bir yardımdır ölüm.

* * * 
Tanrını anlamaqla insan 

Haqq yolunun yolçusu olur. 
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“Tanrının adlarından biri də əl-Mömindir. 
İman gətirən qula da mömin deyilir. 

“Mömin möminin aynasıdır” 
sözləri o deməkdir ki,

Tanrı həmən aynada təcəlli edibdir.” 

Əflaki

Mövlana Cəlaləddin Rumi – ulu dərviş və
mürşid, dünyanın bu gün bir “mistik” olaraq
tanıdığı nəhəng islam alimi, zəmanəsinin ən
böyük hikmət sahiblərindən biri, əngin təfəkkürlü
filosof, sənətkar və mütəfəkkir şair. 

Əsl adı Məhəmməd Cəlaləddin idi. 1207-ci
ilin son baharının ilk çağlarında Bəlxdə dünyaya
göz açmışdı. Mənbələr anasının Xarəzmşahlardan
Əlaəddin Məhəmmədin qızı Möminə Xatun,
atasının isə öz dövrünün məşhur alimlərindən,
“Sultanül üləma” adıyla tanınan Hüseyn oğlu
Bəhaəddin Vələd olduğunu deyir. Oğlu Sultan
Vələd atasıyla Şəms Təbrizinin görüşməsini Həz -
rət Musa ilə Xızırın qarşılaşmağına bənzədirdi. 

Tanrı işığıyla diri can üçün ölümün bir
yardım olduğuna inanan Mövlana “ölümümüzdən
sonra məzarımızı torpaqda axtarmayasınız; bizim

məzarımız Haqq ərlərinin könüllərindədir” deyib,
ölümünü “Şəbi-ərus” adlandırmış, “Haqqa qo -
vuşma” saymışdı. 

Konyada hər il dekabrın 7-dən 17-cən Həz -
rəti Mövlananı anma günləri keçirilir. Dekabrın
17-si Cəlaləddin Ruminin dünyasını dəyişdiyi və
Haqqın rəhmətinə qovuşduğu gündür. Mövlana
“Mən o padşah deyiləm ki, taxtdan enib tabuta
minərək yoxluğa adlayam; mənim fərmanımın
üstünə “əbədiyyət” möhürü vurulmuşdur”
sözləriylə, əslində, zamanın fövqünə yüksəlib və
yüzilləri aşan bir könül səltənəti qurub. 

İnsanın ruhi-mənəvi həyatını bütün yön -
ləriylə anlatmaq gücünə sahib bənzərsiz düşüncə
adamı, dindar alim və sufi islami ənənədə kök
salmış bir şeyx olan ulu Mövlana islam mə -
dəniyyətinin misilsiz ortaq dəyərlərindən, bütün
zamanların azman mistik dühalarındandır. 

Türk torpaqlarında yetişib, farsca yazıb
yaratdı. “İlahi lirizm”li əsərləri yüzillər “könül
adamlarının ilham qaynağı” oldu. Həyat bəxş
edən əngin fikirlərinə daim sonsuz sayğıyla
yanaşmış M. İqbal deyirdi: “Könül Kəbəsinin
divarlarından Cəlaləddin Ruminin şeirlərini as”. 
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QISA FİKİRLӘR XӘZİNӘSİ

HAQQ YOLUNUN
YOLÇUSU



* * *  
Dünyada tikan əkən insan, saqın, əkdiyin tikanı

gül bağçasında arama. 

* * *  
Eşq abdəst kimidir; şübhəyə düşdünsə,

pozulacaqdır.

* * * 
Eşq gələn əmrdir; Tanrı qatındakı bilgidən gəlir. 

* * *  
Eşq Haqq yolundan başqa heç nə deyil. 

* * *  
Eşqə meyli olmayan kəs qanadsız quş kimidir;

yazıq onun gününə... 

* * *  
Ey müsəlman, soruşursan, ədəb nədir, bil ki,
ədəb hər ədəbsizin ədəbsizliyinə dözməkdir. 

* * *  
Ey Tanrı kitabının örnəyi insan oğlu! Ey

bəxtiyar varlıq! Aləmdə hər nə var, sənsən.
Səndən qıraqda heç nə yox. Hər nə axtarırsan,

özündə axtar, çünki hər varlıq səndədir. 

* * * 
Eyni dildə danışanlar deyil, eyni duyğuları

paylaşanlar anlaşa bilirlər.

* * *  
Ədalət nədir? Hər nəsnəni öz yerinə qoymaq.

Zülm nədir? Bir nəsnəni öz yerinə deyil, başqa
yerə qoymaq.

* * *  
Əgər insanlıq adəmin surətindən ibarət olsaydı,

Əhməd (Həzrət Peyğəmbər) ilə 
Əbu Cəhl eyni olardı.

* * *  
Əslinə uçan hər haraya uçsa, 

sonda yenə vüsala varır. 

* * *  
Gerçək gözəllik ruhun gözəlliyidir. 

* * *  
Göy üzündən hər an heyrətləndirəcək bir səs

eşidilir, lakin hal sahibi olandan başqa bir
kimsənə o səsi eşitmir... Sən sudan az iç,

çayırdan az otla, bir anlıq da olsa, başını qaldır,
yuxarı bax, bəlkə, bir bəlirti, bir nişan, 

bir dəlil görərsən.  

* * *  
Göz yaşının belə, öz işi varmış. Ardından

gələcək gülümsəmə üçün təmizlik apararmış.

* * *  
Gözlə görünən aləmin ötəsində ucsuz-bucaqsız
bir aləm yoxdursa, yeni hayandan gəlir, köhnə

hayana gedir?..

* * * 
Gözəl gözəli cəzb edər. 

* * *  
Gülün vəsflərinin şərhini dayanmadan

söyləyəm, yüzlərcə qiyamət keçə, yenə də
bitməz. 

* * *  
Gülün tikana qatlanmağıydı 

onu gözəl, ətirli etdi.

* * *  
Heç yerə sığmadı Eşqin. Könlümə sığdı yalnız.
İndi könlümə də sığmır. Gözlərimdən süzülür. 

* * * 
Həqiqət məzhəbində küfr din yoxdur. 

* * *  
Hər kəs eyni fikirdədirsə, demək, heç kim

lazımınca düşünmür.

* * *  
Hər kəsin baxmadığı bir yöndən bax dünyaya.

* * *  
Hər olanı xeyir bil, hər gecəni Qədir bil, hər

gələni Xızır bil. 

* * *  
Hər yağmur damlası bir yaşıl yaratmaq üçündür.
Sanmasınlar, yıxıldıq, sanmasınlar ki, çökdük.
Bir başqa bahar üçün, sadəcə, yarpaq tökdük.

* * *  
Hər zərrənin könlündə bir saray var, lakin

qapısını açmadıqca üzünə qapalı qalar sənin.

* * *  
Həyatın sirrinimi axtarırsan? Onu çətinlik və
iztirablarla qıvranmağın xaricində heç harda

tapammazsan. 

* * * 
Xalq özündən qafildir, babam, qafil. Onun üçün

bir-birində qüsur görür. 
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* * *  
Sən-i axtarmaq, Sən-i tapmaq üçün göylərə qapı
açmağa yeltəndim; qapı açılmadı, mən çaşdım

qaldım; yandım, yandım...

* * * 
Adəm oğlu Tanrıdan nurlanarsa, seçilib

mələklərin səcdə yeri olar. 

* * * 
Ağıl bütün məzhəbləri bilsə də, eşqin məzhəbini

heç bilə bilməz. 

* * *  
Alimlik insanın zatında olan hünərdir. 

* * *  
Bəzən bitmək bilməyən dərdlər yağmur olub

yağar üstünə. Amma unutma ki, rəngarəng göy
qurşağı yağmurdan sonra çıxar.

* * *  
Bəzən olur halımıza hətta mələklər imrənir,

bəzən də halımızdan şeytan belə iyrənir.

* * * 
Bir çıraq başqa çırağı yandırmağıyla öz

işığından heç nə itirməz.

* * *  
Bir köpəyin qabağına çuval dolusu şəkər qoysan
belə, könlü yenə leş istəyəcək. Şəkərdən ha o nə

anlar?!

* * * 
Biz sevirik və həyatımızın gözəlliyi də bu

üzdəndir... 

* * *  
Bizlər tək qanadla da uçarıq. Çünki

cövhərimizin əsli ərşə dayanır. 

* * *  
Bu dünyada yüzlərlə axmaq ətək dolusu qızıl

verib də şeytandan dərd satın alır.

* * * 
Bu surət aləmi məna aləminin görüntüsüdür. 

* * *  
Bütün kainat könülün məstidir. 

* * *  
Cahan başdan-başa qan dolu ola, Tanrı qulu

yenə də halal yeyər. 

* * *  
Cahanda nə varsa, eşq onun canıdır. Eşqdən

başqa nə görürsən, biri də əbədi qalmaz. 

* * *  
Cahanın hər parçasında sahibinin nişanı var. 

* * *  
Can bir ayna kimi safdır, tən onun üzərində toz.

Candakı gözəllik bizə görünmür. Çünki toz
altındayıq. Könül aynası saf olmalıdır ki,

həqiqət sirlərini görə. 

* * *  
Canı təcəlli nuruna dalan birinə bütün aləm Ulu

Tanrının kitabıdır. 

* * *  
Çirkin xislətli biri Allaha yalvarmasın deyə

Allah ona dərd-kədər verməz. Unutma, Fironun
başı bircə kərə belə ağrımadı...

* * *  
Deyirlər, əlin yetməyəcəyini bilə-bilə, nədən O-

nu axtarırsan. Mən də deyirəm ki, öləcəyimi
bilə-bilə nədən yaşayıramsa, o üzdən. 

* * * 
Dəfinə viranələrdə qorunar. Amanın günüdür,

fağırın, dərdlinin qəlbini qırma...

* * *  
Diri kimdir, bilirsinizmi? Eşqdən doğulandır. 

* * *  
Dostlar! Eşq ilə inləyin. 
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PORTRE

Güneş dokunmuş tenine,
Endamında bir hoş eda

Saçları!
Saçlarında güneşin elleri,
Mavi sulardan esen yel

Gözleri!
Günbatımının seyri akşamın, 
Çıplak düşlerin mahremiyeti

Elleri!
Kokulu bir Defne Yaprağı
Mavi suların yumuşaklığında

Kaşları!
Bir keman yayı ilhamlar sunan,
Şiirlerden sözcükler yağdıran. 

KADIN

Sessizce bir yürüyüşü vardı,
Arnavut Kaldırımlı sokakta
Çıtkırıldım.

Hüznün alıkoyduğu
İpince, nârin bedeni
Yumuk yumuk elleri,
Elleri göğsünde
Göğsü, gül goncası.

Titrek kirpiklerinin arasında,
Camdan saydam gözleri
Gözleri! Deniz mavisi
Ve alnı, öpülesi alnı...

ADAM

Uzunca bir paltoya bürünmüş,
Yürüyordu kaldırımda bir adam. 
Elleri ceplerinde, başında kasket
Bedeni yorgun, gözleri bitkin 
Gözleri parmak uçları seyrinde
Hüznün baygın sarhoşluğunda, 
Kıştan kalmaydı yaz ortasında.
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* * *  
Pozuq olanda maya, nə ar bilər, nə həya. 

* * * 
Ruhuna doğru yürü; əzəli təcəllinin o zaman

bütün sirlərini bilərsən. 

* * *  
Sevgi bilməkdən doğar.

* * * 
Sevilən kimsə gözəldir... 

* * *  
Sən bir məkansan, əslin laməkandır. 

* * *  
Sən get yaralarını bir könül cərrahına göstər;

onları özün sağalda bilməzsən.

* * *  
Sən yerdə olanlara mərhəmət elə ki, göydə olan-
lar da sənə mərhəmət etsin. Səndən aşağı olana

acı ki, səndən üstün olan da sənə acısın.

* * *  
Susan cahanın ağzı sirlərlə doludur. 

* * *  
Tənhalığın ən betəri anlamayanlar arasında

qalmaqdır. 

* * *  
Tutalım, Əlidən Zülfüqar sənə miras qaldı.

Səndə Əli qolu və ürəyi yoxsa, 
Zülfüqar nəyə yarar? 

* * *  
Uzaqlıq deyib dərd elədiyin nədir ki, sevgili?..

Biz bizi Yaradanı görmədən sevmədikmi?

* * *  
Üç şey seçildi cənnətdən: kəlmələr, eşq, analıq
duyğusu. Kəlmələri Adəm aldı, analıq duyğusu

Həvvaya qaldı; amma eşq çox ağır idi.

* * *  
Varlıq tikanını ayağından çıxar ki, 

içində gülüstanlar göyərsin. 
*** 

Ya olduğun kimi görün, 
ya da göründüyün kimi ol. 
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* * *  
İdrak edə bilən üçün bu göylərin, yerlərin

hamısı sözdür. 

* * *  
Könül! Səni başdan-başa aradım. Səndə Dost-

dan başqa nişan görmədim. 

* * *  
Külə döndünsə, yenidən gülə dönməyi gözlə.
Və keçmişdə neçə yol külə döndüyünü deyil,

neçə yol küllərin arasından yenə dikəlib yeni bir
gül olduğunu xatırla.

* * *  
Qabığı qırılan sədəf üzüntü verməsin sənə;

içərisində inci var.

* * *  
Qüsur tapmaq üçün baxma birinə, tapmaq üçün
baxırsansa, taparsan. Qüsuru örtməyi mərifət bil

sən! Bax o zaman qüsursuz olarsan.

* * *  
Mələk bilgisiylə, heyvan da bilgisizliyi ilə 

qurtuldu. İnsan oğlu bu ikisi arasında
keşməkeşdə qaldı. 

* * *  
Mən eşqi olmayan kəsin insanlığını inkar

edirəm.

* * *  
Mərifət nə, bilirsənmi? Daşlara baxan gözlərin

çiçəkləri görməyi!..

* * *  
Nə qədər az yüksəkdən uçsan, yerə yıxılanda da
bir elə az əzilərsən. Lovğalanmağından əl çək,

alçaqkönüllü ol!

* * * 
Nə qədər bilirsən, bil, söylədiklərin

qarşındakının anlaya biləcəyi qədərdir.

* * *  
Ölümümüzdən sonra məzarımızı yerdə

axtarmayasınız. Bizim məzarımız ariflərin
könüllərindədir.

* * *  
Pislərin vəsf edilməyi ərşi lərzəyə gətirər.

TÜRK ELİ

Fikret ÇELİK



yaxın durmaz, məcbur
qalmasa, bahalı geyim -
lərini belə geyməyə
utanardı. İçindəki sa -
dəlik duyğusu hər şey -
dən güclü gəlirdi ona.
Tək qalanda anasının yeni
eşq macərasına hörmət də
edə biləcəyini düşünürdü. Hamı
danışırdı ki, qadın elə evli olanda
oğlanı tanıyırmış, elə kişinin ölməyini gözləyirmiş.
Anasına nifrət etsə də, bəzən acıyırdı da, özü isə
həmişəki kimi dedi-qodulara fikir verməməyə
cəhd edirdi.

O çətin illərdə təhsilini davam etdirdi, bir
gün də olsun belə yayınmadı dərslərindən, bir
neçə işdə özünü sınadı. Səhərlər dərsə gedir,
günortalar maşın yuyur, axşamlar da bir neçə
saat səyyar oyuncaq satışı ilə məşğul olurdu. İndi
dərs deyirdi universitetdə, arada bir anasının
taleyi ilə bağlı narahatlıq keçirsə də, sonra başından
bu fikirləri rədd edir və düşünməməyə çalışırdı. 

Atasının sağlığında evlərindən əl çəkməyən
qohumlar hamısı birdən-birə qeybə çəkildi. O,
özü də, sevdiyi xanımlar olsa da, heç kimlə daimi
və uzun müddətli münasibətə cəhd etmirdi, çünki
qorxurdu anasından sonra hansısa qadına
güvənməyə. Özü də bilirdi ki, nə qədər yanlış
düşüncələrə görə özünü bir çox şeydən məhrum
edir, amma başqa cür də bacarmırdı sanki. Anası
gedişiylə birgə onun içində olan sadiqlik və vəfaya
olan inamı da söküb aparmışdı. Hərdən elm
adamları üçün ayrılan binadakı iki otaqlı balaca
mənzilindən tələbəlik illəri keçən bu yerlərə gələr
və eyni zirzəmi kafedə nahar edərdi. 

Bu kafeni orta boylu, kök, saçları ağarmış,
siqaretdən bığ yeri saralan bir nurani qoca işlədirdi.
Yeməyi bişirən 44-45 yaşlarında olan qadın da
kafeni işlədən qocanın xalası qızı idi. Əvvəllər

bir oğlan da ofisiant işləyirdi burada. Son bir
ayda isə təxminən 35 yaşlı bir kişi bu kafedə
ofisiantlıq edirdi. Dərsdən bezgin vəziyyətdə bura
gələndə ilk günlərdən yeni ofisiantın ona qəribə
baxışlarını sezirdi. O, az ünsiyyətcil olduğundan
ofisiant da sanki ona nəsə demək istəyir, amma
susurdu. Yemək sifarişi və hesab ödəməkdən
başqa aralarında heç bir dialoq olmurdu. 

Dünən də adi günlərdən biri idi. Günorta
yemək üçün ora getdi. Bu dəfə yemək gec
hazırlanacaqdı. Müəllim yoldaşı ilə görüşəsi
olduğundan heç nə demədən, ayaq üstündə sonuncu
qalan15 qəpiklik qoğalı yeyib, çıxmaq istədi.
Qoca kişi yaxınlaşdı ki, bir həftə əvvəl
götürdüyümüz ofisiant səhər tezdən işdən çıxıb,
sənə bu məktubu verməyimizi tapşırdı və
oxumamağımızı dönə-dönə xahiş etdi. Həyəcanla
məktubu götürüb çölə çıxdı, maraqlı idi, tanımadığı
ofisiant kişi ona nə yazmışdı?

Məktub üç cümlədən ibarət idi: “Salam! Anan
səndən o qədər danışıb ki, sənin dərdindən öldü,
vətənə də qayıda bilmədi. Mən də hər şeyi
kazinolarda uduzdum. Daha bu istiqamətlərdə
işləyə bilmərəm, elə bil hər yerdə günahın gözünə
baxıram”.

Sakitcə məktubu yandırdı... Yola baxmağa
davam etdi...
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Hər gün işdən yorğun halda çıxıb, Gənclik
metrosunun yaxınlığındakı zirzəmi kafeyə
enməkdən zövq alırdı. Əslində, onun üçün tələbəlik
illəri ilə indiki günü arasında o qədər də böyük
fərq yox idi. Amma eləmi düşünürdü 21 yaşında?
BDU-nun coğrafiya fakültəsini bitirdikdən sonra
hərbi xidmətə yollanacaq, sonra isə ölkənin ən
tanınan tədqiqatçılarından olacaqdı. 

Atası hələ uşaq olanda sifilisdən vəfat etdi.
Yaxşı yadında idi, atasının bir həftəlik Rusiya
səyahətindən sonra bu amansız xəstəliyə düçar
olmağı ölümündən çox, belə bir xəstəliyə
tutulmağının biabırçılığını yaşatdı onlara.
Qohumlarla müzakirələr bitmirdi. Atası uzun illər
zavod müdiri işləmişdi, evin də tək oğlu idi,
maşınlar, evlər, atasından qalan miras anasıyla
ona bir ömür boyu bəs edərdi. 

Həmin gənclik illərində heç vaxt qudurğanlıq
etməzdi, əksinə, rayondan gələn kasıb tələbə
yoldaşları ilə Gənclik və Nərimanov arasındakı
ərazilərdə yerləşən ucuz, bir, ya iki otaqlı həyət
evlərində kirayədə qalar, arada həftə sonları
lotereya sataraq kasıb həyatını öyrənməyə çalışardı.
Dəfələrlə qohum-əqrəba irad tuturdu ki, belə

imkanlı ailənin uşağı niyə özünü səfalətə alışdırır?
Hələ ixtisas seçimində də biznes və ticarətə aid
ixtisaslar yerinə coğrafiyanı seçməyinə görə
qınayırdılar onu. Bəzən düşünürdü ki, görəsən,
o, niyə başqaları kimi ola bilmir? Niyə ona
çoxluğun və ətrafının maraqlandığı şeylər boş və
mənasız kimi gəlir? Heç vaxt bu suallara cavab
tapa bilmirdi.

Elə yaşadığı bu ərazidə o vaxt da buna bənzər
kafelər vardı. Bəzən evdə yumurta, yaxud kartof
kimi “tələbəlik yeməyi” adlandırılan təamlardan
bezəndə belə kafelərdən birində borş içərdi
yoldaşları ilə, bəzən də cız-bız, ya da bozbaş
yeməyə gələrdilər. Ümumiyyətlə, bu tip kafelərdə
şəhər kübarlığına xas olmayan bir doğmalıq var
idi. Sanki buradan daim düşüncə və ümidsizlik
yağırdı, eyni zamanda yeməklər də çox dadlı
olurdu. 

İndi, 14 il sonra həmin günləri bir daha
xatırlayır. Atası öləndən sonra anasının özündən
8 yaş kiçik bir oğlanla evlənməyi və atasından
qalan hər şeyi sataraq həmin oğlanla Almaniyaya
getməyi onun yenicə yetişən həyat ümidlərini
birdəfəlik məhv etməmişdi. Onsuz da maşınına
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Yoxsa bütün insanların
göz yumduğu cinayətmi...
Sadə bir ad qoyublar -
vətəndaş müharibəsi.
Yaxşı addır,
yatımlıdır qulağa.
Yat iki məzar arasında,
səs çıxarma, yat, bala.

ÜRƏYİM SU İSTƏYƏNDƏ

zəhirmara dönmüş günlərim 
asılıb dodağımdan.
Bir tikə çörəyə əli uzanıqlı
qəlbimin oruclu sevgisinin.
üzümə qonan ağırlıqdı 
bir tərəfli ağrılarım.
sərgərdan, 
evsiz istəklərim küçələrə döşənib,
dizləri lələk- 
süpürür ömrümü.
qəhər boğazıma tıxanır
caninin əlində.
hər gün o biri dünyanın 
günəşi doğur
bu dünyamı işıqlandırmağa.
gözündən qanlı yaşlar töküləcək
qatilimin,
ürəyim su istəyəndə.

SÜBHÜN ALATORANI

dan sökülür 
pərən-pərən buludlar
dağlar sərilir güllü yamaclara
cığırlar qayada bitir
yol ayrıcı ayaq səslərinə tamaşa
yalqızlıq keçir at belində
mən kişnəyir quraqlıq
orda 
quşlar yuvasına çəkilir
orda
çınqıllıqlar üşürgələnir
orda
gülüş stress atır
orda

bulaqlar uğuldayır küləklərə
və mən 
sıldırım qayalıqdan qopuram
dərənin dərinliyinə
çayların şırıltısına
barmaqlarım nəmlənir
sübhün alatoranından doğur
səma
günəşi sığallamağa

XƏYAL BEŞİYİM

Bir köşə yazmaq istəyirəm, bir köşə -
içində sən.
Bir dünya qurmaq istəyirəm, bir dünya-
buludsuz, tufansız, çiskinsiz bir dünya.
Bir ömür yaşamaq istəyirəm, bir ömür -
sən, mən adlı. 
Sən istəyərsənmi?
İstəyərsənmi,
gözümdə gətirdiyim bir cüt gözün sehrini
yenicə tumurcuqlayan sevginin ətrini?
Bilirsənmi
Gözlərinin gülüşünə səadətlənən
bucaq hənirtisiyəm?
Əlini gözlərinə sığal çəkməyə qaldıran
ovcumda öpüş qoxusu...
Uşaq küskünlüyüm var
qərib sevdalandığım şəhərin hər küncündə.
Nə olar, Allahım, nə olar?
“Duysa, nə olar?
Hər şey dəyişər!
İnşallah, duyar...
Sizcə, duymadığına, görmədiyinə şübhəmi
edirsiniz?”
etmirəm, onun səbrinə səbrim çatmır.
Çatmır, 
səbrim çatmır.
Bir ömür, səbr hörmək istəyirəm ümidlərimə.
Bir köşə yazmaq istəyirəm, bir köşə-
içində sən.
Suallara cavab verəcəkmisən?
Cavab, bir cavab.
Təkliyimi qucaqlayan xəyal körpəm,
xəyal beşiyim,
evim-eşiyim.
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YADLAŞDIM AMMA

Mən sənin gözünü heç görmədim ki,
Gözündə özümü tapmışdım amma...
Sevgin ürəyimi məst eləmişdi,
Yeriyə-yeriyə yatmışdım amma...

Yuxunun havası soyuq, sərt imiş,
Varlığın içimdə donub bərkimiş,
Yuxular gözümü yaman tərgimiş,
Yuxunun dadını dadmışdım amma...

Səni gözlərimə yazanda öldüm,
Hər gün dualarda, azanda öldüm,
Ayıldım yuxudan, yozanda öldüm,
Yadlaşdım ömrümə, yadlaşdım amma...

EY İNSAN!

Sübh çağı hər yan şəfəq,
Ağac əyir başını
Yaradanın qulutək.
Hətta ilham alıbdır

Bu dünyanın daşı da.
Mələklər endirərkən
Göylərdən yağışı da.
Buludlar aram-aram
Səmadan çəkiləndə
Damla-damla nur yağır
Dan yeri söküləndə.
Demə, hər gün yenidən
Doğulurmuş kainat.
Oyan, ey qafil insan!
Sən yalanlar içində,
Qara üzlü günahın
Yuxusuna qalmısan,
Neçə haqqı çalmısan.
Nə eşqdən xəbərin var,
Nə də ki oyanışdan.
Hər gəlişdə bir sevgi,
Hər gedişdə bir həyat.
Ey insan!
Elə sənin özünsən,
Nurdan doğmuş kainat.

SƏS ÇIXARTMA, YAT,  BALA
SURIYA SAVAŞINA

Anasını, atasını
itirən uşaq!
Üzünü soyuq daşa qoyub...
İsti qucaq əvəzinə
iki məzar arasında 
yatan uşaq
əllərini başı altda qoşa qoyub.
Anasının, atasının nəfəsini
duymaq üçün
gecə-gündüz yatır orda.
Göz yaşını ahına qatır orda.
Bu uşağın taleyini düşünəcək
bir kimsə yox.
Mərmi yağır göy üzündən
yağış kimi.
Səs çıxarır zülmlərə
əl çalınan alqış kimi:
Şak, şak, şak...
Bu cənnətmi, cəhənnəmmi,
qiyamətmi?.. 
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həyat, həm də xəyal, romantik mövzular işləyən
bu şeirlərdə həyatla-gerçəkliklə xəyalı bir arada
hiss edir də, həyat şeirin bədəni və canı olur, bu
şeir zamanın, eyni anda da zamansızlığın işarələrini
daşıyır, ölməzliyi hiss edir, ancaq sonsuzluğa
ayaq aça bilmir. Digər şeir həyatdan cücərsə də,
həyatın qaba hisslərini, düşüncələrini və zamanı
daşımır. Bu şeir  zamanın üstündə və ilahi qatlardan
alınan əsintilərlə qidalanaraq insanın adi halda
hiss etmədiyi, dilindəki sözlərlə ifadə edə bilmədiyi,
ancaq sevgi ilə varlığını duyduğu, sözə çevrilərkən
azalaraq aşınsa da, sözdə bəlli qalıqları qalaraq
şeirə çevrilən ilhamdır ki, bu da üsthəyatın çox
yuxarısındadır. Hər şair bunu hiss edər, ancaq
hər şairin bunu çəkib gətirməyə, bu məqama
əlinin çatmasına və oradan gələn duyumları sözə
yaxınlaşdırmağa qüdrəti çatmaz. Bu məqamda
şeirlə şairin görüşməsi çətinləşər, çünki “Gizli
şeirlərin sayı gizli işsizlərin sayından az deyil.
Bir çox şeir öz  varlığını hiss etdirməz, ona bir
əlin uzanmamasına səssizcə dözər” (Behçət
Nəcatigil) və şeirlə şairin görüşü ayrılığa dönər.

Şeirlə şair bəzən bir gülün ləçəyində görüşür,
bəzən burulan bir dağ çayının qırçınında, sıxılan
qəlbdə, bəzən bir sözün qanad çırpışıyla fəzada
işıqla suyun toqquşduğu nöqtədəki qığılcımın
sıçrayışında, bəzən kirpiyinin ucundan sallanan
yuxunun ətrində. Axır, hər halda nə olursa-olsun,
şeirlə şair iki canlı, iki insan kimi görüşür. Ana
ilə doğulmaq istəyən balanın görüşdüyü, ananın
övladını öz bətninə çağırdığı kimi. Lakin “Elə
sevəcəksən ki, kəlmələr, yalnız sənin üçün rəqs
edəcəklər. Kəlmələr də bütün sevgilər kimi
qısqancdır. Sənin olmalarını istəyirsənsə sən onların
olacaqsan, yalnız onların” (Cəmil Meriç).

Şeir bildiyimiz sözlərdən fərqlənir, bildiyimiz
sözlər mənanın qabığıdır, şeir - sözlərin bir-birinə
ruhaniliklə calanaraq, hörümçək toru kimi
toxunaraq, bir formaya, şəklə salınaraq içində
girilib oturulan, nəfəs alınan bir qübbənin əmələ
gəlməsidir. Könüllər sarayından fəzaya yüksələn
qübbədir, bu fəzada kölgəsini dağlara-daşlara
salan, ətrini nəfəsi ilə çöllərə göndərən canlı,
şeirlə şairin baş-başa çatıldığı qübbə məqamı.
Şeir uzaqdan şairə özünü göstərir və gizlənqaç
oyunundakı kimi gizlənir. Şair hansı məqamdadırsa,
şeiri o mərtəbəyə-məqama endirib, o mərtəbənin
ölçülərinə, meyarlarına uyğun olaraq  formaya-

qəlibə salıb don geydirir. Şair həyatın içindədirsə,
o həyati şeir yaradır, aldığı şeirə ruhunun həyat
ölçülərinə, beynindəki məişət qanunlarına və
hissiyyatındakı dünyəvilik prinsipinə görə can
verir və doğulan şeir həyat şeiri olur. Digər
mərtəbə və şeirlər də eyni uyğunluğu yaşar.

Ətrafında bir sürü şeir olmaq, şeirlə canlanmaq
istəyən nəsnələr, təbiət, insan, hiss, hadisə, yaşantı,
xəyal, gül-çiçək varkən, necə olur ki, onlardan
biri seçilir, biri gözünə girib səni şeir olmaq
istədiyinə inandırır, yaxud da şeir donuna
bürünməyi bacararaq sənin düşüncəndə-xəyalındakı
şeir mərkəzinin yaddaşına düşür, oradan şeirə
çevrilib səndən doğulur. Beynindəki-qəlbindəki
(bunun yeri bəllimi, yaxud ikisinin ortasında ortaq
bir yermi) şeir mərkəzinin bəlli bir yaddaşı var,
bir çox şeir olmaq istəyən yavan xəyal, yaxud
real varlıq oraya düşər, ancaq ana bətnindəki hər
embrion mütləq uşaq olaraq dünyaya gəlmədiyi
kimi, şeir olmaq üçün oraya düşən hər toxum da
şeirə çevrilməz, bəzən çevrilib hal olaraq yaşanar,
bəzən zaman içində əriyib yox olar, ya da uzun
zaman yaddaşda qalaraq sənə doğmalaşar və
başqa bir şəkil alaraq başqa bir formada meydana
çıxar. Bu toxum ovqatla yoğrularaq sözə çev -
rilmədən duyğuya hoparkən zaman içində əriyib
getdiyindən şeir məkanına gəlib çatmaz. Şeir
mərkəzindən şeir məkanına qədər gedən yol şairin
qəbuledicilik qabiliyyətindən asılı olduğu qədər
onun şeirə çevrilmə, şairin şeir alma istəyindən
də asılıdır. Amma şair “nə masanı anladacam
deyə masa sözünü işlədəcək, nə quşu anladacam
deyə quş sözünü, nə də eşqi anladacam deyə eşq
sözünü” (Jan Kostav). Şeir danışıq dilində deyil,
“Hisslərin coşqunluğu, adidən üst səviyyədə
hissiyyat”dır (C.Sürəya). 

Düzdür, şeirdə də, düz yazıda da eyni sözlər,
eyni hərflər işlənir, ancaq şeirdə oxunuş, səsləniş
fərqli ilə eyni sözləri oxusan da,  eyni tərzdə,
eyni mənada başa düşülmür, şeiri oxuyan  nəsri
oxuyandan fərqli başqa bir aləmdə hiss edir
özünü, şeir nəsrdən  fərqli hiss yaradır. Bəzən ən
bəsit şeir belə nəsrdən daha təsirli olur. Burda,
bəlkə də bir sirr axtarmaq, nəsə qeyri-adi bir
tapmaca açmağa ehtiyac yoxdur, sadəcə, insan
fərqli bir aləmin həsrətində olur, insanın özündən
asılı olmayaraq ruhunun çəkilib  qeyri-maddi,
metafizik bir dünya, ultra  hisslərin yaşanması
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Bir şeir oxusan həyatında nə dəyişər? Şeir
olmasa, həyatdan nə əksilər? 

Ucsuz-bucaqsız bir çöldə səmtsiz, soraqsız
qeyblərə qarışan balasını axtaran həsrətli bir ana
“səsimə gəl” deyə boşluqlara hayqırır. İçinə şeir
toxumu düşən insan da eləcə boşluqlara hay salır,
səsi tutduğunca dilinin üstündə adına pərvazlanan
səssiz bir qışqırıq qoparır, ötələrdən içinin
bəlirsizliyində hiss etdiyi o məchul Sirri cana
çağırır, hələ nə olduğunu bilmədən sadəcə səsləyir.
O da o  boşluqlarda əks-səda verən səsin səmtini
tutub yaxınlaşır, səsin yamacına qonur, canlanır,
ilinir, doğulmağa hazırlanır, əzilib-büzülüb bütün
işvəsi ilə dilin üstünə qonaraq səsin- ahənginə
nazlanır, sözün donuna girib formaya düşür, ad
qazanır, məna yükü  götürür, şeirə dönür.

Şeir olmasa da, həyat davam edər, heç nə
dəyişməzmi? O zaman şeirin yaranmasında  məna
yoxmu deməkdir? Axı şeir “Dünyadan daha
gerçək bir dünyadır”(Camal Sürəya). Bəs şeirin

gücü? Şeirsizlikdən kim ölüb, ya da şeirdən kim
ölüb, yaxud “Şeiri kim öldürə bilər ki... Ona
işgəncə verərlər, küçələrdə sürüyər, üstünə tüpürər,
ona lağ edər, ətrafını dörd divarla çevrələyər,
sürgünə yollayarlar, şeir bütün bunları yaşayar,
sonunda tərtəmiz bir üzlə gülümsəyərək ortaya
çıxar”. (P.Neruda).

Şeir həyatdakı yerini özü bəlirləyir: həyatın
içindən gələn şeir, həyatın  yanınca addımlayan
və xəyali həyat şeiri. Həyat-yaşamaq, dünya-
məişət, insanın yaşadığı hisslər və ictimai motivlər
daşıyan şeirlər birbaşa həyatın içindən gələn
şeirlərdir.  Buraya sadə sevgi və məişət şeirləri
də daxildir ki, bunlar asan yazılıb, asan oxunan,
pafoslu, zamanla səsləşən və zamansıqlıqda ələnən
şeirlərdir. Məsələn, bu günün kütləvi şeiri, sovet
dövrü ideologiyaya xidmət edən şeir kimi. Bunları
yazan şairlər öz dövrlərində tanınır, kütlə tərəfindən
sevilir və vaxtı keçəndə paltar kimi, əşya kimi
unudulur. İkinci, həyatın yanınca yeriyən həm
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kim bu dəryadan hansı qabla götürürsə, qaba nə
qədər doldurursa, o qədərini var hesab edir.

Bəzən həddən artıq idealist olmasın deyə
şeiri yer səviyyəsinə endirirlər, məsələn,
Türkiyədəki Qəribçilər cərəyanı 1940-cı ilə qədər
davam edən şeir  ənənəsini rədd edərək “insanın
beş duyğusuna deyil, beyninə  xitab edən sırf
mənadan ibarət” olduğunu deyərək, şeiri çılpaq
bir söz sənəti kimi dəyərləndirərək şairanəliyi,
təsviri, xəyalı şeirdən çıxarmış və konkret fikir
şeirləri yazmışlar, bir az faydası da olmuş,  ancaq
bir müddət sonra bu iddia köhnəlmiş və insanın
ehtiyac duyduğu və Qəribçilərin ləğv etdiyi
anlayışları İkinci Yenilər təkrar şeirə gətirmişlər.
Şeirə qaytarılan o köhnə hissiyyatdan İlxan Bərk,
Turqut Uyar, Edip Cansevər, Oktay Rıfat, Sezai
Qaraqoç, Cemal Sürəya kimi şairlər meydana
çıxdı. Yəni şeiri nə qədər maddiləşdirsən də,
axırda yenə də qayıdıb öz doğma əbədi məkanına
geri dönür. Buna baxmayaraq, “Gerçək şair öz
eşqi, öz bəxtəvərliyi və kədəri ilə uğraşmaz. Onun
şeirlərində xalqının nəbzi atmalıdır... Şair uğur
qazanmaq üçün əsərlərində maddi yaşamı
aydınlatmağa  məcburdur ”. (N.Hikmət).

Bəzi söz bilicilərinin fikrincə, şair mütləq
real həyatdan ilhamlanmalı, real həyatın təsiri ilə
şeirlər yazmalı və real həyatın gerçəklərini
tərənnüm edib özünü həyatın içinə atmalı, şeirləri
də onun gerçək yaşamının əks-sədası olub həyatın,
daha konkret desək, mübarizənin ortasında olub,
ən yaxşı halda mübarizəyə və həyata yön verməli,
insanlığı və insanları yönləndirməlidir. Burda
“qara şeirdən” (Ece Ayxan) ağ şeirə, ağ şeirdən
də təsəvvüf şeirinə keçid, bütövlükdə şeirin efir
yaşamını tamamalayır, dünyadan, həyat və
məişətdən qoparaq, bəzən qopmayaraq hər ikisini
paralel aparıb həm dünyəvi, həm də ruhi şeirlərlə
insan mənəvi ehtiyacını gerçəkləşdirir. Ağ şeirdən
(fərqli anlamda ağ şeir) sonra təsəvvüf - ucalığı,

ilahiliyi vəsf edən, həm insani hissləri, həm də
insanın gizli künclərində olan, özünün də nə
olduğunu, ad qoyub rəngə sala bilmədiyi çalarların
ifadəsini tapdığı şeirlər yazılır.

Bir şair bəzən götürüb roman yazır ki, şeir
dardır, çərçivəlidir, böyük mövzuları, böyük
məzmunları şeirə sığdırmaq olmur. Məsələn,
N.Fazılın “Sakarya”sı bir romana tən deyilmi?
“Ey həbib, təğyir olub tən incələrmiş, bilmədim”
(M.N.Talib) misrası bir hekayədən az ifadəli deyil
ki? Tarix haralardan üzü bəri savaşdan tutub
barışa, məişətdən ilahiyə, nağıldan sürreala qədər
hər ölçüdəki məzmun və mövzunu şeirdə əhatə
edə bilib. Şeir əgər məişət və xırda insani hissləri,
gündəlik yaşantıları, romantik həyəcanları ifadə
edirsə, eləcə də şüuraltı hissləri, beynimizin alt
qatındakı yaşanmış, hətta yaşanmamış hissönü
duyğuları, hiss qığılcımlarını, ultrahiss duyumlarını
içində qaynadıb fərqli ifadə forması və sözün
sintezi ilə üzə çıxarır. Bütün yaşanılmış ani
ultrahissləri, beynin və qəlbin alt qatına enib
orada formasiya dəyişdirərək sözün qılafına
girməyə çalışıb heç bir formaya sığmayan, təsəvvür
fəzasında qarışıq yönlərə uçuşaraq dağılmaq
ərəfəsində ali bir ultra hissin komandası ilə bir
nizama düşüb, bu zaman nizam çərçivəsinə
girərkən bir çox halını və donunu itirərək yalın
qalan və sözə bu yalın halı ilə girən o hisslər, ali
bir hissin  diktəsi ilə şeirə yaxınlaşır və sözün
dünya qatındakı halı - şeir formalaşır, bu anlaşılmaz
ola bilər, çünki söz ali hissləri, metafizik gerçəkliyi
ifadə etməkdə hələ çox cılızdır və az qatlıdır,
çaları dardır, insanlıq hələ ki, hiss və sözün
düzxətli açılımını bilir, episentrik dairəvi açılımı
izah edilmir. Şairlər isə Tanrının elçi daşında
oturub onun ən gözəl qızını, “ədəbiyyatın nazlı
şirin balası”nı diləyirlər.
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kimi üst insan  xüsusiyyətlərinə ehtiyacı var.
İnsan öz ilahiliyini incəsənətdə reallaşdıra bilir.
İncəsənətin hər növü metafizikanın bir tərəfindən
insana yapışır və insanı çeşidli yönlərdən  göylərə
çəkir. Semiotik olaraq şeir dilin üstündə bir qoğal
kimi dığırlanır, yeriyir, izini qoyur, qanadlarını
çalır və havasını hiss etdirir. “Şeir elə ayrı, elə
fərqli bir dildir ki, başqa hər hansı bir dilə
çevrilməz, hətta yazılmış olduğu öz dilinə
belə...” (Jan Kostav). 

Burda Şairin şeir olma halı dövrəyə girir.
Şairin bir maddə kimi halları, mövsümləri və
dövrü var.” Şair, dil içində dil yaratmaq üçün
yaşayır” (Pol Valeri ), onun dadına  “kölgəsiz bir
şeirin əzablı çılpaqlığı çatır” (Əhməd Haşim) və
“Xəyal bir tablo halında canlanmadan çox  zamanın
bir anındaki fikri və hissi bir tərkibi təqdim edir,
fərqli fikirləri birləşdirərək”( Əzra Pound) şair
özünün şeir halını reallaşdırır.

Şeirdə hərf-səs, ritm-səs, fikir-səs, səs var,
sözlərin yerini dəyişəndə fərqli ritmdə şeir dəyişir
və insanın anlayışında daha uçarı, daha qanadlı
sözlərə çevrilir, nəsrdə yeriyən  söz şeirdə uçur
və bu uçmanın bəzən sonu olmur. Şeirə məna
yükləyəndə o şeirin qanadları mənanın yükünə
görə ləngər vurur. Əhməd Haşim isə deyir: “Məna
araşdırmaq üçün şeiri deşmək, cəh-cəhi yay
gecələrinin uldızlarını ürpədən zavallı bir quşu
əti üçün öldürməkdən fərqli deyildir. Ət zərrəsi,
susdurulan o ecazkar səsin yerini doldura bilərmi?”

Söz hərflərdən boşalanda səsdə əriyəndə
şeirin havası yaranır, şeirin havası başımıza dolur,
başımız qəlbimizlə birləşirsə, başımızdakı hava
qəlbimizdəki  havayla üst-üstə düşüb eyni ahənglə
rəqs edir, yaxud get-gəlli dalğalarda qanadlanır -
şeir alınır, sözün şeir forması yaranır və söz
şeirdə fərqli dalğada, başqa ölçüdə həyat qazanır.
Doğulan şeirlə yaranan şeir fərqlənir, doğulan
şeir doğulmamışdan qabaq yenidən yapılanma,

şəkillənmə, formaya düşmə-doğulma məqamı
yaşayır, doğulma halı keçirir, bəzən öz forma və
mənasına görə fərqlənməsə də, onun daha başqa
bir havası, başqa bir dadı olur. Bəli, şeirin məhz
dadı olur.Bir şeir oxuyun və  onun dadına baxın,
hər şeirin öz dadı var. Dadbilmə orqanı təkcə
yeməyin dadını hiss etmir, dil həm də sözün
dadını hiss edir, sadəcə, Dədə Qorqud sözün
dadına hələ ad verməyib. 

Bəzən deyirlər ki, şeir sözlə musiqi arasında
bir yerdədir, “şeir musiqiyə çata bilməyən
sözdür”(Ə. Haşim). “Şeir, dil çalğısında oxunan
bir musiqidir” (Cahid Küləbi). Musiqi başqa bir
dalğa, başqa bir dünyadır, musiqinin ünsürü söz
deyil, musiqidə söz ritmin yedəyində olur, şeirdə
isə əksinə, söz müdrikləşir, şeirin içində öz
ritminin rəqsini oynayır. Ağ qanadlarının incə
lələkləri hər biri bir simfoniya çalır və hər biri
öz havası üzrə rəqs edir, ancaq bu rəqs qarışıq və
dağınıq deyil, bu rəqs bütünlükdə bir ahəngdə,
bir havada tamlanaraq dağ kimi möhtəşəm duruşu
ilə hisslərin, duyumların orta dalğasında simləri
avaza gətirir.

Şeir, adını bilmədiyimiz bir  mənbədən, yaxud
da ad qoya bilmədiyimiz, varlığını, şəklini görüb
də səsini eşitdiyimiz o bilinməz, uçarı bir kahadan
qopub bizim hissiyyatımıza özünü nişan verir,
biz onun adına ilham deyirik. Çox vaxt ilhamı
özümüz çəkib gətiririk, çünki biz o ilhamı almaq
istedadında olmasaq, o, yanımızdan yad bir adam
kimi keçib gedər, odur ki, hər adam öz istedadını,
hissiyyatını, sevgisini  dirildib üstinsan həssaslığı
qazanaraq şair ola bilər. Hürufilikdə ana prinsipin
“Hər bir insanın içində ilahi bir ünsür vardır və o
bu ünsürü inkişaf etdirərək Allaha çata bilər”olduğu
kimi, ilhamı da hər kəs öz içindəki həssaslığı
inkişaf etdirərək, yönləndirərək qəbul edə bilər.
Çünki İlahi, ilhamı kiməsə özəl olaraq göndərmir,
günəş işığı paylandığı kimi o da ilhamını paylayır,
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dörd mildən bir heyətlər yeniləri ilə əvəz olunurdu.
İçində Xoremxeb və yuxarı silkin nümayəndələrinin
yer aldığı barak iki mühafizə gəmisi ilə müşayiət
olunurdu. Quru ərazilər gözdən itəndə bulud
günəşin qabağını kəsdi, hava soyumağa başladı.
Bu vaxt çati ayini bitirib sıra ilə diz çökmüş
əyanlara baxdı. 

– Bu, yaxşı nişanə deyil.
– Pis olan nədir, ey uca insan?
– Biz Nildə olarkən uca Ra bizdən üz çevirdi. 
Xoremxeb gəminin burnuna yaxınlaşıb üfüqə

boylandı. O, son vaxtlar – sarayla Amon məbədi
arasındakı uçurumların dərinləşdiyi bir zamanda
– ordunun belə böyük itki verməsinin daxili
çəkişmələri də qızışdıra biləcəyindən ehtiyat
edirdi. Əgər belə bir hal baş versəydi, Amon
məbədi, şübhəsiz, üstünlük əldə edəcəkdi. Bu isə
onun axırı deməkdi. Məsələnin tək bir həlli yolu
vardı: çati ölməli idi. Ola bilsin ki, Firon bunun
bədbəxt hadisə olmasına inanmayacaqdı, amma
sərkərdəsinin sədaqətinə zərrə qədər şübhə
etməyəcəkdi. 

Gecənin qaranlığında çati iki mühafizəçisi və
üç qulu ilə birlikdə əbədiyyən Nilin sularında
qərq oldu. İz buraxmamaq üçün hadisənin şahidi
olmuş digər iki əsgər və bir qul da qətlə yetirildi.
Yarım saat sonra isə dəniz quldurlarının qəfil
basqını əsgərlərin yorğunluğu, havanınsa qaranlıq
olması səbəbindən ciddi itkilərlə nəticələndi.
Təxminən, bir saat davam edən döyüşdə qənimət
və əsirlərlə dolu bir neçə gəmi qaçırıldı. On üçü
isə yararsız hala düşdüyündən yüklər digər gəmilərə
boşaldıldı. Səhərə yaxın yüklü baraklardan biri
batdı. Batan gəmini seyr edən əsgərlərin yorğun
və ümidsiz baxışları məğlubedilməz Misir ordusu
haqqındakı bütün fikirləri alt-üst etmişdi. Məyusluq
əsirlərin simasından daha qabarıq görsənirdi.
Çünki onlar qüdrətli bir orduya məğlub olduqlarını
düşünmüşdülər. Hətta bəziləri ömürlərinin sonuna
qədər daş karxanalarında işləmək bahasına olsa
da, Giza məbədini, əfsanəvi ehramları görməyin
xəyalını qurmuşkən birdən-birə Nil timsahlarının
yeminə çevrilmək qorxusu ilə üz-üzə qalmışdılar.
Sübh tezdən xəfif meh ölüm yuxusunu yayanda
qoca Nilin üzərində qəribə dinclik hökm sürürdü
və gəmilər bir-birindən xeyli uzaqlaşmışdı. Sanki
nəhəng bir taxta gəmi kiçik hissələrə parçalanıb
suya səpələnmişdi. Bu vaxt fürsət güdən iki

efiopiyalı əsir gəmidə yuxulamış gözətçilərə
hücum etdi. Yorğun və yuxulu əsgərlər nə baş
verdiyini başa düşmədilər. Çox keçmədi ki, onlar
da müqavimət göstərməyin mənasız olduğunu
anlayıb qədərlərinə boyun əydilər. 

Dor ağacının üstündən boylanan günəşin
alovlu dili Xoremxebin sifətini yaladı. Yuxudan
ayılsa da, gözlərini qamaşdıran gün işığının
təsirindən əlləri ilə üzünü bərk-bərk qapadı.

– Havada meh olmayanda Nilin sularına
baxmaq olmur. 

Yavaş-yavaş barmaqlarını aralayıb ətrafa baxdı.
Gəmilərin heç birini görmədi. Bağıraraq yatan
əsgərləri təpikləməyə başladı.

– Bu nədir?! Sizi lənətə gələsiniz, heyvanlar!
Hamınızın boynunu vurduracağam! Eşidirsiniz?!
Hamınızın! Hanı gəmilər?! Gəmilər hanı?!

O, bir əli ilə əsgərlərdən birinin yaxasından
yapışdı, o biri əlindəki xəncəri onun boğazına
dirədi. 

– Ay səni, yaramaz... De görüm, gəmilər hanı?
Susursan? Elə isə əbədiyyən sus! – deyərək onun
qırtlağını kəsib, gəmidən itələdi. Əsgər bir əli ilə
boğazını tutub, o biri əli ilə üzən gəminin arxasınca
çabalayırdı. Gəmidəki əsgərlər bir-birlərinə
baxırdılar. Onlar ölüm mələyini görməsələr də,
onun ayaq səslərini həmişə eşidirdilər.Tale onlara
soyuqqanlılığı öyrətsə də, çiyin-çiyinə savaşdıqları
insanlara son dəfə baxmaq şansını tərgitdirə
bilməmişdi. 

Gəmi sahilə yaxınlaşırdı. Getdikcə məbədin
daş sütunları daha aydın görünürdü. İtirilmiş
gəmilərin bir hissəsi onları qabaqlayıb sahildə
lövbər salmışdı. Ola bilsin, gecikənlər də olacaqdı.
Amma bu intizamsızlığı heç kimə uddurmaq
olmazdı.Xoremxeb sandığı açıb, mücrünü çıxardı.
İndi onu Fironun qəzəbindən qoruyacaq bir şey
vardısa, o da kahinin verdiyi əmanət idi. Gəmi
sahilə yan alanda yarıçılpaq üç uşaq onlara
yaxınlaşdı. Uşaqlardan biri irəliyə yeriyib sayğı
təzimində  dayanmış Xoremxebin əlindəki mücrünü
aldı. Mücrünün içindəki üçqat kətana bükülmüş
oyuncaq kuklanı yanındakı dostlarına göstərdi.

– Necədir, uşaqlar?
O, Amonun oğlu, on səkkizinci sülalənin son

nümayəndəsi – Misir fironu Tutanhamon idi.    

№04 (575) aprel 2017 I 49

“Cırtdan şahzadədən muğayat olun. O, mənim
üçün sizin Nubiyada,  Efiopiyada və Mitannidə
ələ keçirdiyiniz qənimətlərdən daha qiymətlidir”
– məktub sərkərdə Xoremxebə çatanda ordu Nil
sahilində toplanıb paytaxt Memfisə qayıtmağa
hazırlaşırdı. O, əlindəki məktubu çatiyə verib ka -
hinin ona təqdim etdiyi mücrünü yoxladı. Hər
şey öz qaydasında idi. Üzünü günəşə çevirib diz
çökdü.

– Müqəddəs Amon, Misir səltənətini qoru.
Qoru ki, sənin yer üzündəki əsgərlərin bəla
görməsin. 

O qalxıb düşərgəyə yollandı.
Çati isə heyrət içində Xoremxebin dav ranış -

larını izləyirdi. Çünki onun nə hərəkətləri, nə də
duaları Amon məbədinin rituallarına uyğun
gəlmirdi. “Bəlkə, o başını itirib?” – deyə düşündü.
Düzdü, döyüşlərin hamısını qazanmışdı. Amma
bu, səltənətin ən cəsur ordu hissələrinin qanı
bahasına başa gəlmişdi. Qiymətli daş-qaş və irili-
xırdalı heyvanlar nəzərə alınmazsa, qənimət kimi
ələ keçirilmiş on yeddi min üç yüz bir qul və
doqquz min iyirmi səkkiz kəniz birlikdə itirilmiş
əsgər sayından, təqribən, üç dəfə az idi. İndi
Xorem xebi düşündürən əsas məsələ qənimətləri

münkün qədər tez Memfisə çatdırmaq idi. Əvvəla,
ordunun ərzaq ehtiyatları tükənmək üzrə idi.
Gecikmək əlavə xərc deməkdi. Bu qədər itkinin
qabağında belə əlavə nöqsanlar onu Fironun
yanında bir az da hörmətdən sala bilərdi. Digər
tərəfdən,  qoşunun böyük hissəsinin burada olması
səltənətin qərb sərhədlərinin zəifləməsi deməkdi
ki, məlum addımı atmaqla onsuz da həddindən
artıq riskə getmişdi. Məsafə və vaxtın uzunluğu
baxımından ölmüş əsgərlərin cəsədlərinin Memfisə
qaytarılmayacağı qətiləşmişdi. Belə olan halda
həllini tapmış yeganə məsələ qənimətin daşınması
üçün gəmilərin yetərli olması idi. Ordunun
yorğunluğuna rəğmən, hərəkət əmri verildi. 

– Gecəni gözləsəydik... – deyə Haman çəpəki
nəzərlərlə Xoremxebə baxdı. 

– Avqust Nil vadiləri üçün Cəhənnəm ayı
sayılır, Haman. Cəhənnəmin gecəsi-gündüzü ol -
mur. Gərək günəşin şüaları başına düşməmiş
ayağın qırmızı qumdan ayrılsın.           

Sahildən üç mil uzaqlaşmış armada cənub-
qərbə səmt götürdü. Ayaqları bağlanmış heyvanların
uzadıldığı gəmilərin üzərində xüsusi günlüklər
qurulmuşdu. Yaranmış sıxlıq üzündən bu gəmilər
tam ekipajla idarə oluna bilmirdi. Buna görə üç-
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ürəyindən təzə ayrılıqlar keçirdi,
qasırğa kimi uzun,
külək kimi qəzəbli, 
çovğun kimi atəşli ayrılıqlar.

* * *
Başıpozuq küləklər 
kimsəsiz küçələrdə 
qumu qaldırıb göyə, yenə at oynadırdı,

külək veyil-veyil dolaşıb
sığal çəkirdi
saralan otların,
uzanıb gedən tarlaların saçına,
günəş –
o möhtəşəm günəş
əzəmətlə yollanırdı üfüqə sarı.
Qışlaq qərq olmuşdu sükuta.

Mənə oxşayan balaca oğlan
yenə oturmuşdu evin yanında.
Oturmuşdu sakitcə, dalğın,
lap yaşlı kişilər kimi
tökmüşdü qaşqabağını,
məni görən kimi
açıldı qırışığı, 
bir anın içində itdi darvazanın arxasında,
başını əyib keçdi
qapının üstündəki
qoşa qoç kəlləsinin altından.

Samovarın yanında oturan qarı
belini əymişdi azacıq,
dişsiz çənəsini sıxmışdı möhkəmcə,
diqqətlə dinləyirdi
musiqi kimi 
qaynayan suyun nəğməsini.
Heç nə dəyişməmişdi,
lap yüz il əvvəlki kimiydi hər şey –
unuda bilmirdim o mənzərəni.
Mən evdən gedirdim,
qum dənələri süzürdü havada,
qapının  kölgəsinə çəkilən köpək də
kədərlə ulayırdı arabir,
oğlan torpaqda rəsmlər cızırdı, 
və qarı sonsuzluğa dikmişdi gözlərini. 

Hər şey belə olacaq yenə –
mən yenə gedəcəyəm evdən, 
yenə əvvəlkitək 
samovar qaynayacaq həyətdə
və məni gözləməkdən yorulan uşaq da
bir gün böyüyəcək,
çıxıb gedəcək o evdən.

YUXUDA   AĞLAYIRDIM

hər dəfə 
gedənin arxasınca bağlananda qapı
canımı qorxu alır
bir də qayıtmayacaq deyə

bitdi
daha təsəlliyə ehtiyacım yox
əllərim titrəmir daha
duman gözlərimə sığınır

bircə zaman,
o amansız zaman qumların 
içindən sıyrılıb oyadır ruhumdakı intizarı,
xatırladır, xatırladır olanları

qapını arxasınca bağlayan bacım
bir də qayıtmadı geriyə

anamı ötürdüm qapıya qədər
sonra bir daha görmədim üzünü

atam arxasınca çəkdi qapını
və bir də döymədi onu

bəzən gecələr
ruhumda fırtına qopanda,
ulduzlar qəlbimdə haray salanda
yaxınlaşıb qapıya
o sərhədi keçmək istəyirəm,
addım atmaq istəyirəm
o nəhayətsiz boşluğa,
di gəl aça bilmirəm, 
aça bilmirəm onların örtdüyü qapını.

Tərcümə etdi: 
Əyyub QİYAS
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Şair, nasir, publisist və tərcüməçi. 1949-cu
ildə Özbəkistanın Cambul mahalında doğulub.
1977-ci ildə M.Qorki adına Moskva Ədəbiyyat
İnstitutunu və Daşkənd Teatr İnstitutunun
rejissorluq fakültəsini bitirib. Əsərlərini özbək və
rus dillərində yazır. Yazıları “Zvezda Vostoka”,
“Drujba narodov”, “Novıy mir”, “Oqonyok”
dərgilərində, müxtəlif ölkələrdə nəşr olunan ədəbi
almanaxlarda çap olunub. Quran surələrinin
poetik tərcüməsinin müəllifi kimi geniş şöhrət
tapıb. Onlarla şeir və nəsr kitabının müəllifidir.
Müəllifi olduğu “Sufinin sükutu” kitabının birinci
hissəsi 2007-ci ildə ABŞ-da nəşr edilib. Daş -
kənddə yaşayır.

* * *
Unuda bilmirəm 
deyilən ağıları,
hönkürtüləri,
harayları, 
səhərin alatoranında, 
həyətin dar cığırında
iki nəfərin
üstümə yüyürən
yorğun pıçıltısını,
iniltisini...

Atamın yanıma gəlməyini,
saçlarımda gəzən sığalını.
Bəs babam hardadı, görəsən?
Uzun-uzadı öskürək səsi.
Palçıq, çamur,
kimsə astaca yanıma gəlir, 
kimsə alnımı öpür, 
kimsə pıçıldayıb deyir ki,
belə olmaz,
ağlamaq lazımdı bir az... 
İnsan izdihamı 
və canımda gəzən titrəyiş.

...Bu gün yenə yağış yağdı.
Mavi göy üzündən 
yerə tələsən damlalar,
palçıq və çamur,
mənsə ancaq otuz ildən sonra
gözlərimi yumub ağlaya bildim...

AYRILIQ

Qasırğa kimi uzanan ayrılıqların sonunda
külək kimi qəzəbli,
çovğun kimi atəşli
bir may yaşıllığı keçirdi ürəyindən
və dodaqlarında 
bir yasəmən hərarəti duymaq istəyirdi.
Sevinci durmadan axırdı, 
Yox,
leysan kimi yağırdı üstünə sevinci...
Dinləyirdi,
susdura bilmirdi quşların –
o sirli-sehrli quşların 
sevinc dolu civiltisini. 
Yoruldu, 
“mənsiz darıxmadın ki, bu ayrılıqda?” – 
deyib, soruşdu qadın.
Dikəldi,
Cavab verə bilmədi, 
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üzü görməsi, şübhəsiz, Azərbaycan ədəbiyyatının
uğurudur.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Musiqili
Komediya, Pantomim, Yuğ Teatrlarında rejissor
və aktyor kimi çalışmış Mikayıl Mikayılov tamaşa
haqqında fikirlərini bildirərkən deyib ki, əsər
tarixi dram deyil: “Tamaşada baş verənlərə tarixi
aspektdən yanaşmaq düzgün deyil, bu, daha çox
bədii təfəkkürün məhsuludur. Klassik janrların
təyini artıq geridə qalıb, bu tamaşa xəyali oyundur,
burada yuxu estetikasından istifadə olunur. Müasir
dövrdə yeni teatr ədəbiyyatı formalaşır.
Ümumiyyətlə, təkcə bizdə deyil, xaricdə də bu,
yeni bir üsul, yeni bir dalğa sayılır. Bu tipli
əsərləri səhnələşdirərkən klassik dramaturgiyanın
qanunlarını sındırmaq lazım gəlir. Xəyali əsərləri
teatra gətirmək o qədər də asan deyil. Aktyorlar
da artıq fərqli bir oyun tərzi nümayiş etdirir. Re-
jissura da köklü olaraq fərqlidir. Şəxsən mənim
üçün bu əsər çox maraqlıdır. “Şah və şair” təcrübə
olaraq yaradıcılığımda yeni imkanlar açır.
Ümumilikdə tamaşa həm texniki, həm də
yaradıcılıq baxımından bizim teatr üçün yenilikdir.
Tamaşada həm də video-artdan istifadə olunub”.

Mikayıl Mikayılov premyeradan öncə aktyor
oyunu barədə çox söz demək istəməsə də, tamaşada
Vidadi Həsənov, Elşən Rüstəmov, Hikmət
Rəhimov, Ayşad Məmmədov kimi aktyorların rol
aldığını söylədi: “Müəlliflər, ümumiyyətlə, hər
zaman tamaşanın məşqlərində iştirak edir, rejissora
öz məsləhətlərini verir. Bu, normal yaradıcı pro-
sesdir. Nümunə üçün deyim ki, Stanislavski
tamaşanı quranda Çexov özü şəxsən məşqlərdə
iştirak edirdi, razı qaldığı, narazı qaldığı məqamları
bildirirdi. Bu baxımdan yazıçı Kamal Abdullanın
da məşqlərdə iştirakı, verdiyi tövsiyələr əsərin
səhnə üçün hazlanması prosesində çox önəmli
oldu. Bu tamaşada məntiq böyük rol oynayır.
Gerçəkliklə xəyal arasında məntiqi düzgün qurmaq
lazım gəlir. Burada aktyor və rejissorlardan fərqli
fəaliyyət gözlənilir. Tamaşanı maraqlı edən də,
əslində, elə budur. O dövrün ruhunu saxlamaq,
xəyali hadisələr və gerçəklik arasında dramaturji
körpü yaratmaq mürəkkəb məsələdir. Əsərin dili
çətin olsa da, mətni olduğu kimi saxlamağa,
mənimsəməyə çalışmışıq. Səhnəyə də bu cür
gətirmişik. Tamaşaçı özü bunun tezliklə şahidi
olacaq”.

2015-ci ildə Tbilisi Dövlət Azərbaycan Dram
Teatrının kollektivi Kamal Abdullanın “Hərdən
mənə mələk də deyirlər” əsərinin tamaşasını
hazırlayıb. Tamaşanın süjet xəttini xeyir və şərin
mübarizəsi təşkil edir. Şeytan müxtəlif rənglər,
səslər, maddi vəsait hesabına gənc şairi dinindən,
dilindən döndərməyə çalışır. Lakin xeyir mələyi
gəncin dinindən dönməsinə imkan vermir. Hadisələr
xeyir mələyinin qələbəsi ilə başa çatır. Kamal
Abdullanın yaradıcılığında müxtəlif mövzulara
müraciət olunub. O, daha çox müharibə və vətən
mövzusuna maraq göstərsə də, həmin əsərlərdə
insanı maraqlandıran bir çox suallara cavab tapmaq
mümkündür.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müasir
Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafına təsirindən
danışarkən eposun mətni əsasında hazırlanmış
tamaşalar haqqında danışmamaq olmur. “Düzdür,
“Dədə Qorqud” motivləri əsasında teatr tamaşaları
artıq sənətşünaslığın mövzusudur. Ancaq dram
əsəri ilə onun səhnə təcəssümü arasında, təbii ki,
bir sədd çəkmək olmaz. Həm də biz bu
tamaşalardan söhbət açarkən məqsədimiz birbaşa
dastanın mətni əsasında hazırlanmış tamaşalarda
“Dədə Qorqud” mətninin yeni ruhda bədii təcəssüm
imkanlarına mövzumuzun məqsəd və vəzifələrinin
imkan verdiyi dərəcədə nəzər salmaq və bununla
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının müasir
Azərbaycan dramaturgiyasına təsiri problemini
daha geniş məkanda, böyük hüdudlar daxilində
əhatə etməkdir” (Y.İsmayılova. “Kitabi-Dədə Qor-
qud” dastanları, Kamal Abdulla dramaturgiyası,
Vaqif İbrahimoğlu rejissorluğu. Bakı Universitetinin
xəbərləri. 

Tanınmış rejissor Vaqif İbrahimoğlu “Kədərli
seçmələr”də yazıb: “Rejissor olaraq sevgili dostum
Kamal bəyin üç əsərini səhnələmişəm (“Unutmağa
kimsə yox” – Gənc Tamaşaçılar Teatrosunda;
“Bir, iki, bizimki...” “YUĞ”da; “Casus” – Milli
Akademik Teatrosunda...). Qeyd etmək yerinə
düşər ki, yazıçı əsərləri üzərində səhnələnən bütün
tamaşalara xoşgörüylə yanaşır, mütəmadi izləyir
və öz minnətdarlığını bildirir”.

Kamal Abdulla olduqca istedadlı və qabiliyyətli
yazıçıdır, o qısa zaman kəsimində səhnə proek -
siyalarından stereoskopik, sferik görüntülər yarat-
maq ustalığına aparan yolu dəf etdi. Yazıçının bu
yolda əldə etdikləri “Ruh” adlandırdığı pyeslər
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Açar sözlər: çağdaş, elm, ədəbiyyat, pyes,
əsər, yazıçı, yaradıcılıq.

Çağdaş Azərbaycan bədii nəsrinin inkişafında
misilsiz xidmətləri olan yazıçı, pedaqoq Kamal
Abdullanın yaradıcılığını araşdırmaq və tədqiq
etmək, incəsənət istiqamətindən maraqlı və yenidir.
Belə ki, yazıçının yaradıcılığı ilə mütəmadi olaraq
ədəbiyyatşünaslar və tənqidçilər araşdırma aparmış,
öz fikirlərini müxtəlif əsərlərə istinadən bildirmişlər.
Bu gün qələmə alınmış “Kamal Abdullanın
əsərlərinin səhnə təcəssümü” adlı dissertasiya
işində isə mövzunu teatrşünaslıq baxımından
araşdırma obyektinə çevirdik.

Kamal Abdulla çağdaş dramaturgiyamızın,
bədii nəsrimizin inkişafında son dövrlərdə aktual
çıxış etmiş, bir-birinin ardınca qələmə aldığı
müxtəlif əsərləri, maraqlı fikirləri ilə diqqət
mərkəzində olmuşdur. Yazıçı vətənpərvərlik, sevgi,
məhəbbət, məişət, tarixi əfsanəvi dastanlar və s.
mövzulara mütəmadi şəkildə müraciət etmiş,
ədəbiyyatımızı maraqlı və məzmunlu əsərlər ilə
zənginləşdirmişdir.

Kamal Abdullanın yaradıcılığı çoxşaxəli və
rəngarəngdir. Onun romanları, povest və dram
əsərləri istər ölkəmizdə, istərsə də respublikadan
kənarda dəfələrlə müzakirə edilmiş, müxtəlif rəy

və fikirlərlə qarşılaşmışdır. İlkin dövrlərdə yazıçının
müəyyən sədləri aşaraq, postmodernizmə üstünlük
verməsini bütün tənqidçi və ədəbiyyatçılar qəbul
etmir, onun əsərlərinə qarşı müxtəlif fikirlər irəli
sürürdülər. Ancaq zaman keçdikcə Kamal
Abdullanın, demək olar ki, bütün əsərləri istər
ədəbiyyatçılar, istərsə də incəsənət xadimlərinin
diqqət mərkəzində oldu, bu əsərlərə həm teatr
səhnələrində, həm də kino sahəsində müraciət
edildi.

Dramaturq kimi fəaliyyət göstərən Kamal Ab-
dulla Azərbaycanın böyük teatrlarının diqqətini
tez bir zamanda özünə cəlb edir, müxtəlif teatr
xadimləri və rejissorlar onun əsərləri ilə
maraqlanmağa başlayırlar.

2013-cü ildə Milli Dram Teatrında Kamal
Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” əsərinin motivləri
əsasında “Şah və şair” tamaşaçılara təqdim edilir.
Kamal Abdullanın postmodern estetikayla qələmə
alınmış «Yarımçıq əlyazma» romanı nəşr olunduğu
vaxtdan bu yana istər Azərbaycanda, istərsə də
xarici ölkələrin mətbuat səhifələrində geniş
müzakirələrə və polemikalara yol açan ədəbi
hadisə kimi yadda qalıb. Romanın Rusiya, Fransa,
Türkiyə, Braziliya, Misir, Polşa, ABŞ, Qazaxıstan
kimi zəngin ədəbi ənənələri olan ölkələrdə işıq
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KAMAL  ABDULLANIN 
ƏSƏRLƏRİNİN SƏHNƏ YOZUMU 

SӘNӘT



Uzun illərdir ki müəllimlik edirəm. Bu, təkcə
peşə deyil, həyat tərzi,yaşamdır. İşdən  sonra da
uzun müddət fikrim uşaqların yanında qalır.
Qarmaqarışıq təhsil siyasəti, kurikulum, hər müəl -
limin eyni  və müsbət qəbul etmədiyi yeni liklər
dövrü bir növ xaos təsiri bağışlayır. Müəl limlərin
çoxu  hələ də sovet  dövrünün barlı-bəhərli
təhsilindən ayrılmır, yeni dövrü savadsızlıq mər -
hələsi kimi qarşılayırlar. Bütün bu prob lemlərin
içində məni narahat edən başqa bir məsələ var.

Vaxtaşırı işğal günlərinin təkrarlanıb əzbər -
lənməsi, faciələrimizin ildönümünü qeyd etmək,
məğlub ölkənin qəhrəmanlarını tanıtmaq...

Qəhrəmana hər zaman ehtiyac var. Bəlkə də
qəhrəmanları  zaman elə ehtiyacdan doğur,
yetişdirir. Mübariz kimi...

Yeknəsəklik və boşluqda Mübariz günəş kimi
parladı, odunu söndürüb közüylə oynadığımız
ağrılara  məlhəm oldu. Ürəyimizdən tikan çıxartdı.

Şagirdlərim də belə  qəhrəmanları sevə-sevə
öyrənir, həvəslə yadda saxlayırlar. Onların uşaq
dünyasında nə qədər desən Qəhrəmana yer var.

Onlar Məğlubları sevmirlər.
Öyrətmək,  əzbərlətmək  istədyim işğal gün -

lərini yaxına buraxmırlar.
Tərs kimi vaxtaşırı jurnalistlər, media işçiləri,

təhsil şöbəsi müfəttişi reydə çıxıb bunları yoxlayır:
Uşaqlar əzbər bilirmi bu tarixləri?
Bilmirlərsə, günahkar öyrədə bilməyən  müəl -

lim və öyrənmək istəməyən uşaqlardır.
Doğrudanmı bu işğalda biz günahkarıq?
Ufff, axı mən bu tarixləri uşaqlara necə başa

salım, necə öyrədim ki, kiçik canları ağrımasın,
sevə-sevə öyrənsinlər.

İşğal-bu, sadəcə tarix deyil, onların ağ və
təmiz dünyasına  hopdurmaq istədiyimiz qara
ləkədir.

İşğal-yarıtmaz və vicdansız rəhbərlərin eti -
nasız idarəetməsinin nəticəsidir..

İşğal-bizim ruhumuza  rahatlıq verməyən
ağrıdır.

Və bu Faciədir.
Şagirlərimə işğal günlərini mənimsətməyə

onların qüruru imkan vermir.
Bu balaca dəcəllər işğalı heç vəchlə qəbul

etmirlər.
Özüm də uşaq olmuşam. Təbrizə, Dərbəndə,

Urmiyanın itkisinə – Vətənimin bəxtsizliyinə o
qədər ağrımışam ki... Kiçicik qəlbimdə özünə yer
eləyən “tikə-tikə  Vətən “ağrısı ruhumu sızıl da dıb,
məni ürəyibütöv böyüməyə qoymayıb... Bunlar
azmışkən mənim və yaşıdlarımın uşaqlığı Xocalı
faciəsinin, Şuşa işğalının  şahidi də oldu. Amma
biz  bunun ötəri olduğuna inanırdıq. Biz bu tarixi
əzbərləmirdik. Ona görə də indi bu uşaq ları yaxşı
anlayıram. İndinin özündə də həyatımda baş verən
hansısa yaşantılara İnsan kimi sevinəndə də  bu
itkilər özünü unutdurmayıb, tez-tələsik yada düşüb
sevincimi qapı ağzında qoyur.

İşğal günləri gələndə (reaksiyalarını bil diyim -
dən) ehtiyatla üzlərinə baxıram; kefləri pozulur-
qaş-qabaqlarını tökür, üzlərini turşudur, başlarını
aşağı dikirlər. Bilirlər ki yenə də sada lamalıdırlar
bu əzabverici tarixləri.
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kitabında öz əksini tapdı: bu pyeslərin maraq
nəsnəsi insanoğlunun ruhi məkanında baş verən
olayların virtual proyeksiyasıdır. Yazıçının bu
silsilədən olan pyeslərinə maraq yaradan amil
ondan ibarətdir ki, bədii araşdırma obyekti də,
onu təsvir edən müəllif də bir məkanda üz-üzə
dayanıb da bir-birini anlamağa çalışır. Təbii ki,
“ruhun nəhayətsiz məkanında gördüklərini dilə
gətirməkdən ötrü dramaturgiyaya qədəm basan
Kamal Abdullaya başqa bir leksika, özgə bir sin-
taksis və demək caizsə, özəl bir fonetika gərək
oldu. Dilçi alim, şair və doğma dilinin həssas
daşıyıcısı üçün bu məsələ problem olmadı...”
(Y.İsmayılova. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları,
Kamal Abdulla dramaturgiyası, Vaqif İbrahimoğlu
rejissorluğu. Bakı Universitetinin xəbərləri.
“Ruh”da dərc olunmuş pyeslərin əksəriyyəti səhnə
həllini tapdı: qaranlıq tamaşaçı salonundan səhnə
müstəvisinə gözlərini dikmiş insanlar yazıçının
əsərlərində özlərinin ruhi, mənəvi-psixoloji
problemlərini yaşadılar.

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun keçən əsrin
90-cı illərində xalqımızın müstəqillik uğrunda
mübarizəyə başladığı çağlarda ictimai şüurda,
milli yaddaşda xüsusi aktuallıq kəsb etməsi
teatrlarımızın da diqqətini eposa yönəltdi.
Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə atılan addımların
heç də hamısı uğurlu alınmadı. Bu barədə
sənətşünas alim İnqilab Kərimov yazır: “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanının təcəssüm imkanı çox
genişdir, dramaturgiya elementləri hədsizdir,
zəngindir. Bir boyun əsasında neçə səhnə əsəri
yaratmaq mümkündür... Müqəddimə və on iki
boydan ibarət olan bu dastanda 70-dən çox surət
iştirak edir. İstər qadın, istərsə də kişi surətləri öz
igidlikləri, qoçaqlıqları, mərdlikləri, sədaqətli
olmaları ilə seçilirlər. Təbii ki, “Kitabi-Dədə Qor-

qud” dastanına formal yanaşanlar, onun bu və ya
başqa bir boyunu mexaniki olaraq teatra, kinoya,
eləcə də bədii ədəbiyyata gətirmək niyyətində
olanlar da vardır. Şübhəsiz ki, bu fikirdə olanlar
böyük səhv edərək yanılırlar” (Kərimov İ. “Səhnə
və ekran təcəssümü imkanları”). 

Teatrşünas alimin fikriylə tamamilə razılaşmaq
olar. Kamal Abdullanın dahiyanə yaratdığı yeni
üslublu bu əsərin hər hansı boyunu, sadəcə olaraq,
nəzmə çəkmək, yaxud da ki, boyun məzmununu
müasir nəsr təhkiyəsi ilə yenidən təcəssüm
etdirmək, dialoqlarla zəngin boyları çağdaş dram
mükalimələri ilə canlandırmaqla yaranan əsər
uzunömürlü ola bilməz. Burada bir məqamı da
yada salmaq lazımdır ki, növ və janrdan asılı ol-
mayaraq bədii əsərin əhəmiyyətini onun müəllifinin
xeyirxah niyyəti yox, əsərin bədii dəyəri
müəyyənləşdirir. “Bu cəhətdən bilavasitə “Kitabi-
Dədə Qorqud”un mətni əsasında hazırlanmış işlər
içərisində Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərlik etdiyi
“Yuğ” teatrında hazırlanmış tamaşalar xüsusilə
diqqətəlayiqdir (Y.İsmayılova. “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanları, Kamal Abdulla dramaturgiyası,
Vaqif İbrahimoğlu rejissorluğu. Bakı Universitetinin
xəbərləri). Müraciət etdiyimiz müxtəlif
mənbələrdən də aydın göründü ki, Kamal Ab -
dullanın düşüncəsi və fikirləri Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığında yenidir, orijinaldır, zamanın
tələblərinə cavab verir. Yazıçının irsi müxtəlif
teatrşünasların, ədəbiyyatşünasların maraq
dairəsindədir və zaman keçdikcə daha geniş
miqyasda təhlil və tədqiq edilərək oxucuların
ixtiyarına veriləcək.

Banuçiçək MƏHƏRRƏM QIZI
ADMİU-nin “Dram rejissoru” 

kafedrasının magistrantı
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Bəyləroba kəndinin az-çox hörmətli
bəndələrindən olan Cabbar kişi  adəti üzrə gündə
bir dəfə getdiyi kənd çayxanasından son vaxtlar
evə kor-peşman qayıdırdı. Hər dəfə heç olmasa
bir nəfər oğlu Musanın  ondan bəhanə ilə pul
almasından, yaxud da borc alıb qaytarmamasından,
yalan vədlərlə onu aldatmasından və üstəlik də
ələ salıb gülməsindən şikayət edirdi.  Elə bu cür
hərəkətlərinə görə idi ki, kənddə  hamı onu
“Düdük  Musa”- deyə çağırırdı.  Kasıb-kusubda
sən deyən pul olmadığını bilsə də, Musa heç
vaxtı onlara yaxın düşmürdü, baxmayaraq ki,
ilanı yuvasından çıxaran dili ilə istəsəydi, onların
da son qəpiyini ələ keçirərdi. Amma  o kənddə
elə imkanlı adamları şirin dilə tutub pulunu alırdı
ki, onlar dədələrinin  kəfəninə belə  pul xərcləməyə
xəsislik edərdilər. Musa aldığı pulları da kəndin
lotuları ilə  yeyib-içməyə xərcləyirdi. Odur ki,
atasının yanında  hörməti olmasa da,  kəndin bir
parası onu çox istəyirdi. 

Günlərin birində çayxana yolunda növbəti
şikayəti “qəbul edən” Cabbar kişinin evə gəlib
yayın cırhacırında Musanı  kənddən bir xeyli
aralı keçən magistral yola kimi qovması  bir
müddət adamların danışıq mövzusu oldu...  

Musanın  Rusiyaya getməyi ilə kəndə dönməyi
hardasa on yeddi il çəkdi. Qayıdanda  onu çox
adam tanımadı. Elə bil əvvəlki Musa deyildi:
ətə-cana gəlmiş, geyim-keçimi  səliqəyə düşmüş,
hətta xasiyyəti  də dəyişmişdi. İndi özünü ağır
aparır, keçmiş badə yoldaşlarından uzaq gəzməyə
çalışırdı. Qızlarını ona vermək istəməyən anaların
həsədi isə hələ bir neçə il əvvəl başlamışdı, onda
ki, Musa ata yurdunda özünə ikimərtəbəli, cah-
calallı bir ev tikmişdi. İndi atası da ona böyük
hörmət-izzətlə yanaşırdı. 

Musanın  bu boyda  var-dövlətə sahib olmasını
kənddə hərə bir cür  yozurdu. Bir para adamlar
Musanın kriminal aləmlə əlaqəli olduğunu, başqa
bir para isə onun biznes yoldaşlarına  böyük
məbləğdə pul atıb qaçdığını deyirdilər. Hətta
Musanın  qanuni nikaha girdiyi anası yaşında
olan rus arvadını öldürtdürüb  bütün  varidatına
sahib çıxdığını deyənlər də var idi.  Kəndə
gələndən  iki ay sonra  Musa iyirmi bir yaşında
bir qızla evləndi və toyu qırx  yaşının tamam
olduğu günə saldı, bu əlamətdar günləri birləşdirib
seçmə qohum və dostları ilə rayon mərkəzindəki
restoranların birində təntənəli qeyd etdi. İndi
kənddə heç kim ona “Düdük  Musa” demirdi.
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- Biz onları uduzmamışıq, atıb qaçmamışıq.
Onları satıblar.
İndi say, balacan.
- Yox, yox, saymıram.
Bu yaddaş nə yaddaşdı,
Əzbərdən söyləyirik.
Mən gedib onları alacam.
Alacam!!!

SƏNƏ QƏLƏBƏDƏN 
DANIŞACAM, OĞLUM 

Sənə qələbədən danışacam, oğlum,
müharibəni dəlicəsinə oynayıb,
ağılsızcasına uduzmağımızdan
danışmayacam.
Məğlubiyyətdən deyil,
şəhid olub qapı-qapı paylanmaqdan,
qaçqın olub ev-ev səpələnməyimizdən,
26 fevralda donan ahımızdan,
Xocalının yayın istisində də
canımızdan çıxmayacaq soyuğundan
danışmayacam.
Sənə qələbədən danışacam, oğlum,
ora necə yüyürməyimizdən,
aparmağımızdan bayrağı Şuşaya
ürəyimizdə.
O torpağa sancandan sonra bayrağı
alçaq boyumuzun
necə böyüməyindən,
ordakı qanların yerində açan al lalələrdən
Danışacam, oğlum.
Mən danışdıqca
Sənin gözlərin böyüyər:
- Qan necə laləyə dönər,
Ana, - soruşarsan.
Mən:
- axı, ikisi də qırmızıdır, deyərəm.
Sənin təsəvvüründə rənglər sayrışar,
O qırmızıyla qaçdı-tutdu oynayarsan.
Axı uşaqlar rəngləri və işığı çox sevir,
rəngsizliyi deyil.
Sənə qələbədən danışacam,oğlum.

Səni qələbədən sonra doğacam.
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Beynində və ruhunda bu qədər işğal tarixini
daşıyan şagirdin şax qürurundan necə danışmaq
olar axı?

“Şəxsiyyətyönümlü təhsilimzdə”bu tarixlərlə
necə vətəndaş yetişdirmək olar? 

Bəs çıxış yolunu necə tapım?
Uşaqları necə yönəldim?
Yalançı vədlər  indi həddindən artıq bayağı

çıxır...
Onsuz da mən vəd verməyi xoşlamıram. Ol -

malıdır,vəssalam.

DƏRSİMDƏ MÜFƏTTİŞ

Qaldırıb ayağa 
Bir-bir soruşur uşaqlardan:
- Nə zaman işğal olunub
Laçın,

Xankəndi,
Şuşa?
Qan yaddaşımızı sayın!
Əllər qalxır titrək-titrək,
Sayır Paşa:
-  1992-nin fevralı,
Soyuq,sazaq
Öldürülüb 613 nəfər,
itirib ata-anasını 8 uşaq.

Ləman heç çaşmadan
Sayır hamısını,
Qarışdırmadan Xocavəndlə  Xocalını .
Arzu danışır laçından,
İki olan bir candan
8 mayda gedən Şuşadan, Kərkicahandan.
Növbə  çatır Kamala,
Ən dəcəl balama.
Suallara susan Kamal
Hönkürüb qışqırır birdən
- İstəmirəm,
Istəmirəm
Mən bu günləri.
Niyə uduzmuşuq axı biz müharibəni?
Niyə?
Niyə?
Əllərinin dalıyla silir gözünü.
Müfəttiş özünü itirir.
Əyilib pıçıldayıram qulaqlarına:

NӘSR

Qafar  CƏFƏRLİ

QƏBİR YERİ



günlərlə vaxt qoymuşdular. Həsrət  qonağı evə
dəvət etsə də, o razılaşmadı. Səsə qapıya çıxan
Məxmər arvadı gördükdə Musanın rəngi kağız
kimi ağappaq ağardı. Həyətə ürəyi dolu gəlsə də,
deyəcəyi bir kəlmə belə yadına düşmədi. Məxmər
arvadın  gətirdiyi yumşaq stulda oturub başını
aşağı dikdi. Məxmər arvad qonağın ürəyini almaq
üçün mehribanlıqla dilləndi:

- Allah  ölənlərinə rəhmət eləsin! Sənə də can
sağlığı versin.

- Yox, Məxmər arvad, mənim canımın
sağlığından daha söhbət gedə bilməz.

- Niyə belə deyirsən, ay bala?
Musa yanıqlı bir ah çəkib sözünə davam etdi:
- Mən bilirəm, xətrinə dəymişəm, ürəyini

ağrıtmışam. Bəlkə də, sənin qarğışın tutdu məni.
Gəlmişəm ki, səndən  halallıq istəyəm.

Məxmər arvad kövrəldiyindən gözləri doldu,
amma özünü ələ almağa çalışdı. Xoş bir təbəssümlə
dilləndi:

- O ağrılı-acılı günləri yada salmayaq....
Allahın rəhmi böyükdür. Onun izni olmadan bir
udumluq havanı belə almağımız mümkünsüzdür.
Şükürlər olsun ki, oğlum sağaldı və indi
yanında durub. Görünür, Uca Tanrı məni
övlad dağı ilə sınağa çəkmədi.

Məxmər arvad susdu, gözləri
Musaya zillənib qalmışdı.Ürəkləri
yerindən oynadan sükutu elə Məxmər
arvad pozdu:

- Qarğış etməyimdən qorxursan,
amma ürəyimi ağrıtdığını saya
salmırsan. Yəqin, başa düşmürsən
ki, sinədə gəzdirdiyimiz bu ürəyin

sahibi, əslində, biz deyilik... Ürəyi küsdürmək
böyük günahdır, bala... Oğlum sağalandan sonra
səni bağışlasam da,  mənim haqqım boynunda
idi və bu haqqı sənə heç Allahımız belə halal edə
bilməzdi. Yaxşı ki, gəldin və bu haqqı üzbəsurət
sənə halal etməklə mən də əzabdan qurtuldum...
Amma başına gələnlərin səbəbini  başqa yerlərdə
də axtarsan, pis olmaz. İndi isə yuxarı çıxıb
qonağım olarsan.

Musa deyilənləri təsdiq edirmiş kimi başını
bir-iki dəfə aşağı-yuxarı tərpədib stulun  yan
tərəflərinə dayadığı qoltuq ağaclarını gö türdü,
çətinliklə ayağa durdu və dinməz-söyləməz qapıda
dayanan maşına tərəf ağır-ağır addımlamağa
başladı.

...Heç bir ay keçmədi ki, Musanı kənd
qəbristanlığında hasara aldığı ərazinin sonuncu
qəbir yerində basdırdılar.  
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Söz-söhbət gəzirdi ki,Musa heç kimi aldatmamış,
heç kimə də borclu deyilmiş, sən demə,  qarğıdan
qayırdığı düdüklə musiqi çaldığı üçün ona bu
ayamanı  veriblərmiş. 

Musanın kəndə dönməyi bələdiyyələrin
yaranması ilə eyni vaxta  düşdüyündən onun
kəndin ilk bələdiyyə sədri olmasını  hamı normal
qarşıladı. Onsuz da  bu iş üçün lazım olan pulun
altına Musadan savayı kimsənin girməyinə heç
kim inanmırdı. Musa dünyagörmüş adam idi. O
bilirdi ki,  bu fürsət bir də onun əlinə düşməz, nə
qədər, dərə xəlvət tülkü bəydir, bildiyini etməlidir.
İlk işi rayon torpaq şöbəsindən kəndin torpaq
fondunun xəritəsini çıxartmaq oldu. Bundan sonra
isə bütün bələdiyyələrin ölkədə etdiyi işi görməyə
başladı. İllər uzunu torpaq alıb ev tikməyin
həsrətində olan insanlar  pulu yalvar-yaxarla
Musaya verirdilər. O da zirək tərpənib yuxarıların
razılığını aldıqdan sonra torpaqları  geninə-boluna
satdı. Qazandığı pulların məbləğindəki sıfırlar
artdıqca Musa bir az da cavanlaşır, hökmü-hikkəsi
bir az da artırdı. Rayona ilk “Toyota Prado”
gətirənlərdən biri olması ilə fəxr edirdi. Ailəsinin
hər bir üzvünün, hətta yaşı 75-80-ə yaxınlaşan
baba-nənəsinin, bəzi yaxın qohumlarının adına
belə, özü üçün  torpağın “qaymaqlı” yerindən
götürməyi də unutmadı. Bunu, əlbəttə, çox adam
bilmirdi, amma onun kənddəki  qəbristanlığın su
qalmayan təpəli yerindən bir neçə kvadrat metr
ərazini dəmir məhəccərlə  bağlamasını  bütün
kənd  bilirdi. İçki məclislərinin birində Musanın
qəbiristanlıqda  tutduğu torpaqdan da satacağını
deməsini eşidənlər olmuşdu.  

...Göydən yerə od ələnən günlərin birində
qəbula gələnləri cürbəcür vədlərlə yola salan
Musa  damağındakı  qara, uzun siqarı tüstülədə-
tüstülədə kreslodan durdu. Sərinkeşin qabağında
durub bir neçə dəqiqə gözləri yumulu halda sərin
havanı ciyərinə çəkdi. Dönüb qəbul otağının
qapısını açanda Məxmər arvadı gördü. Məxmər
arvad onun əmisigilin qonşusunda olurdu. Kəndin
kasıb ailələrindən hesab olunurdu. Bu,  son illərdə
belə idi, amma ondan əvvəl Məxmərin əri Sadıx
uzun illər vəzifədə olmuşdu. Müharibədən qabaq
Kənd Sovetinin katibi olmuş Sadıx müharibədən
qayıdandan sonra da on dörd il bu vəzifədə
işləmişdi. Məxmər bəy qızı olsa da, Sadıxla
qaçdığından atasından ona heç nə çatmamışdı.

Ailənin tək oğlu Həsrəti  böyütmək, evləndirib
ailə sahibi etmək də onun boynuna düşmüşdü.
Məxmərin xahişlə kiminsə qapısını  açdığını,
kimdənsə nəsə umduğunu kənddə görən, eşidən
olmamışdı. İndi Məxməri bu qapıya gətirən bir
başqa səbəb idi. 

Məxmər arvad Musanı görən kimi ayağa
durub salam verdi.Musa siqardan bir qullab vurub
qaşqabaqlı halda  dilləndi:

- Ay arvad, axı mən sənə cavab göndərmişəm.
Məgər sənə yer qəhətdi,o boyda  ərazidə yer tapa
bilmirsən?

Məxmər arvadın  rəhm diləyən baxışları
Musaya zilləndi, köks ötürüb sözə başladı:

- Həkimlərin dediyinə görə, oğlumun bir neçə
günlük ömrü qalıb. Mənə vəsiyyət edib ki, atasının
yanında dəfn olunsun. Həmin yerin bir tərəfində
qəbir var, o biri tərəfini də sən bağlamısan. Nə
olar, məhəccəri iki-üç metr kənara çəkib balama
qəbir yeri ver, qoy onun vəsiyyəti yerdə qalmasın.
Atandan, əmindən də xahiş etmişəm ki, sənə
desinlər.

Musa  damağındakı siqarı əlinə alıb gözləri
bərəlmiş halda səsini qaldırdı:

-Ay arvad, deyəsən, söz başa düşmürsən,
dedimsə, deməli, söz bitdi.  Oğlunu  basdırmaq
üçün orda yer çoxdur. Bir də ki, mən ölülərdən
sifariş  qəbul eləmirəm. Gedə bilərsən.

Musa siqarı yenidən damağına qoyub tüstülədə-
tüstülədə  kabinetinə keçdi və qapını da bilərəkdən
möhkəm çırpdı. Məxmər arvad ayaqlarını sürüyə-
sürüyə  binadan çıxdı. Arada əynindəki rəngi
bilinməyən xalatın  yan cibindən güllü dəsmalı
çıxarıb  yanaqlarına süzülən göz yaşlarını  silirdi.  

...Hər şey elə tez və qəfil baş verdi ki, kimsənin
inanmağı gəlmirdi.Musanın ata babası və nənəsi
gecə vaxtı evlərinin damında elektrik xəttində
yaranan qısa  qapanmadan baş verən yanğında
həlak oldular.Heç bir ay keçmədi ki, Musa
valideynlərinin də olduğu “Toyota Prado” maşını
ilə içkili vəziyyətdə toydan qayıdarkən qəza
keçirtdi, həmin gün Cabbar kişi, bir həftə sonra
isə anası Gülzar dünyalarını dəyişdilər. Musa ağır
vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırıldı. Üç aydan artıq
orda müalicə olundu. Qoltuq ağacları ilə kəndə
qayıdanda maşını birbaşa Məxmər arvadın qapısına
sürdürdü. Onu qapıda Həsrət qarşıladı. O Həsrət
ki, bir neçə ay əvvəl həkimlər həyatına sayılı
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yolla onun qədər hərtərəfli mənimsəməmişdir.
Gerçək dünyanın surətində öz şəxsi dünyasını
yaradan Dostoyevskinin əksinə Tolstoy gerçək
dünyanı qəbul edir,  onun rəsmi canlı və maraqlıdır,
çünki oxucularından daha artıq görür, onun xəyali
prizmasında adiliklər yepyeni məna qazanır. Yəni
ki, Tolstoy insanın xəyal və ümidlərini təcəssüm
edən həqiqi poeziyanı dərk edə bilirdi. 

Gerçəkliyin kişilərin, qadınların ümid və
xəyallarından fərqli olması, təxəyyüllə reallığı
qarışdırdıqlarından həyatın onları məyus etməsi
Tolstoyun düşüncəli obrazlar vasitəsilə həllinə
çalışdığı təməl bir problemdir. “Kazaklar”dakı
Olenin Qafqaz insanının romantik varlığı ilə bağlı
fikirləri onların gerçək həyat tərzi ilə darmadağın
olur. “Hərb və sülh”də Andreyin hərbi və siyasi
karyera haqda şişirdilmiş təsəvvürləri təcrübə
nəticəsində sərt şəkildə dəyişir. “Anna Karenina”da
Levinin evlilik barədə idealist ümidləri tezliklə
onu xəyal qırıqlığına uğradır. Bu cür məqamlarla
Tolstoy şeylərin reallığının həmin obrazların
təsəvvürlərindəki gerçəklikdən daha zəngin, uğurlu
və həyatverici olduğunu göstərir. Düşüncə bir rol
oynasa da, o, bunu xarakterlərin fəal təcrübələri
ilə nümayiş etdirir. Çünki o, heç vaxt unutmur ki,
realist ədəbiyyat, insanları hər hansı bir fəaliyyət
içində təsvir etməlidir. Reallıq və xəyal qırıqlığı
Dostoyevskinin və günümüzdəki bir sıra yazıçıların
əsərlərindəki kimi metafizik axtarışlarla həll
olmur. Tolstoyun yabançılaşan insanı özünə o
sonu görünməz “Mən kiməm?” sualını yox, “Niyə
burdayam və hara gedirəm?” sualını verir. Ən
azından özünü tanıma məsələsi həll olunub.
Qabardılan sual əsaslıdır və Tolstoy realizminin
məziyyətlərindən biridir.

Tolstoy onu yaxından tanıyanlara həmişə
cəmiyyətin gündəlik fəaliyyətindən zövq alan adi
insan təəssüratı bağışlayıb. Ancaq o, bu adiliyi
qeyri-normal sayılacaq dərin hissiyyat və xarakterlə
birləşdirib. Hələ uşaq ikən yüksək mənəviyyatı
ilə başqalarından seçilirdi. Əgər birindən nəvaziş
görsə, gözləri sevinc yaşları ilə dolardı. Bacısı
bildirir ki, o, uşaq vaxtı üzündə xoşbəxt təbəssüm,
işıq şüası kimi otağa cumar və bunu yeni bir
kəşfini hər kəslə paylaşmaq istərcəsinə edərdi.
Onun bu qeyri-adi xüsusiyyətləri yetkin çağlarında
da özünü qoruyur və müstəsna intellektual analiz
qabiliyyəti ilə birləşərək hər cür insanın duyğularına

anlayışla cavab verməsinə imkan yaradırdı. Xülasə,
o, insanların ümumi maraqlarına, oxşar zövqlərinə
ortaq olsa da, onları yüksək yaradıcılıq və ehtirasla
reallaşdırdı. Yəni Tolstoyun həssas təbiəti və
xarakteri, romanlarındakı kişi və qadınları, eləcə
də onların təcrübələrini həyati keyfiyyətlərlə
zənginləşdirən yaradıcı prosesinə unikal ölçü
qazandırdı. Hərçənd onun romanları xəyalı
alovlandırır və əhəmiyyətli məqamlarla doludur,
ancaq o, bunlara ehtimalları bada vermədən nail
olur. Əsərləri reallıqla bu qədər bağlı olan başqa
bir yazıçı göstərmək çətindir.  Digər tərəfdən in-
tellekt və təxəyyülü obyektiv müşahidəyə geniş
təkan versə də, əxlaqi təbiəti onu ruhi halətlə
dərindən məşğul olmağa vadar edirdi.

Rus ədəbiyyatının qabaqcıl və ən parlaq
simvolu Tolstoy deyil. İngilis ədəbiyyatında
Şekspir hansı yerdə dayanırsa, burada da böyük
şair Puşkin həmin yeri tutur. Ancaq Tolstoyu
yalnız ədəbiyyatçı kimi yox, həmçinin dindar bir
filosof və modern reformist olaraq qəbul etsək,
onun XIX əsrin ikinci yarısında dünyanın, bəlkə
də, ən böyük və yeganə əxlaqi qüvvəsi olduğunu
düşünə bilərik. Əlbəttə, öz ölkəsindən kənarda
Tolstoydan daha artıq tanınan rus yazıçısı yoxdur.
Yəqin, bu da doğrudur ki, Tolstoy “Hərb və sülh”
və “Anna Karenina”nın müəllifi olmasaydı,
müxtəlif dini, əxlaqi və fəlsəfi əsərləri ilə bu
qədər geniş çevrə tərəfindən qəbul olunmayacaqdı.

Yaşadığı müddət ərzində bu romanların və
sırf ədəbi əsərlərinin qazandığı böyük populyarlıq
onu bütün rus yazıçılarının zirvəsinə yüksəltdi.
Hətta iki böyük rəqibi belə onun yüksək ədəbi
mövqeyi ilə barışdı. Rus mədəniyyətinin
bayağılığını dilə gətirən Dostoyevski “Anna
Karenina”nın XIX əsr Qərbi Avropa romanları
üzərindəki üstünlüyünü fərəhlə müjdələyirdi. Tol-
stoyla heç də yaxşı dolanmayan, hətta bir dəfə
onunla duel zamanı özünü güc-bəla ilə qurtaran
Turgenev onun zəkasına dərin heyranlıq duyurdu.
Ölüm yatağında ikən bu məşhur ifadəsi ilə Tol-
stoyun ədəbi yaradıcılığa qayıtması üçün
yalvarmışdı: “Rus məmləkətinin böyük yazıçısı”.

Tolstoyun şah əsərlərinin nəhəng kətanını
dolduran “həyatın bir parçası” yox, bütün
təzahürləri ilə elə həyatın özüdür. Romanlarındakı
insan münasibətləri örnəkləri diqqətlə planlaşdırılır
və onların fabulası uzadılan hadisələrin bir çərçivə
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Görkəmli yazıçı və tənqidçi Ernest J. Simons
ABŞ-da Rus Tədqiqatları kafedrasının
təşəbbüskarı idi. Rus ədəbiyyatı professoru
Kornel, Harvard və Kolumbiya univer -
sitetlərində dərslər vermiş, 1946-59-cu illərdə
Slavyan Dilləri kafedrasının müdiri olub. Qısa
zamanda Vesliyan Universitetinin Müasir
Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini
vəzifəsinə yüksəlib. O, Rusiyaya uzun səfərlər
edib, ABŞ, İngiltərə, Avropa və Hindistanda
geniş mühazirələr söyləyib. Tanınmış kitabları
sırasına “Puşkin və Çexovun bioqrafiyası”,
“Dostoyevskiyə tənqidi baxış” və “Rus
ədəbiyyatı” daxildir. Ən məşhur kitabı isə Lev
Tolstoyun bioqrafiyasını dəqiq əks etdirən və
mükəmməl şəkildə hazırlanmış “Tolstoy
əsərlərinə giriş”dir.

Təqdim etdiyimiz yazı həmin kitabın
müqəddiməsidir.

(ixtisarla)
Dostoyevski ilə Tolstoy arasındakı fərqliliklər

barədə çox yazılıb. Ancaq ədəbiyyatda gerçəkliyin
təsəvvür və tətbiqi baxımından heç kəs bu iki
böyük romançı qədər zidd qütbləri paylaşmayıb.
Hər iki yazıçı ideoloji mənada  İsanın təliminə
ciddi maraq göstərib, ancaq Dostoyevskidə qeyri-

adi ruhanilik, Tolstoyda isə torpağa büsbütün
bağlılıq var idi.

Hekayəçi olaraq üstünlük verdiyi Qoqol kimi,
Tolstoy da inanırdı ki, bir əsərin yaxşı alınması
üçün onda yazıçının ruhundan gələn nəğmələr
olmalıdır. Ancaq Qoqolu personajlarına qarşı
rəhmsiz və hissiyyatsız yanaşdığından tənqid
edirdi. Dikkensə isə bəraət verirdi və tam ədalətlə
özünə də bəraət qazandıra bilərdi. ”Sənət nədir?”də
Dostoyevskinin heç bir əsərini özünün “universal
sənət” təsnifatına(hamının qəbul edəcəyi ortaq
duyğuların çatdırılması) uyğun görməmiş, həmçinin
Puşkin və Qoqolun hekayələrini bu kateqoriyaya
daxil etmişdir.

Tolstoy sənətkarlığının təşəkkül tapdığı erkən
dövrlərində  Puşkinə böyük heyranlıq bəsləmişdir.
Bununla yanaşı Puşkin nəsrinin çılpaqlığından
şikayət etmiş və hadisələrə maraq emosional de-
tallar üzərində üstünlük təşkil etdiyi üçün “Kapitan
qızı”nı tənqid etmişdir. Ancaq dəqiqliyi şübhə
doğursa belə, bu rəvayət də hamıya məlumdur:
Puşkinin qısa bir hekayəsinin açılışına xas  hadisəyə
birbaşa atılmaq, bu sayaq başladığı “Anna Karen-
ina”nın müəllifinə ilham qaynağı olmuşdur. 

Heç bir romançı ətrafındakı gerçəkliyin fərqinə
Tolstoy qədər kəskin varmamış və reallığı bütün
təzahürləri ilə – həm zehni, həm də emosional
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Açar sözlər: Uintrop, Yeni İngiltərə, puritan,
dini hakimiyyət, avtokratiya, təbii azadlıq, vətəndaş
azadlığı.

Yeni İngiltərənin erkən puritan dövrünün ən
görkəmli xadimlərindən biri Con Uintropdur
(John Winthrop, 1588—1649). O, Massaçuset
körfəzi koloniyası adlanan və Boston ətrafında
cəmlənmiş kiçik və lap balaca yaşayış mən -
təqələrindən ibarət icmanın lideri və uzun müddət
qubernatoru olub. 

Zəngin ailədə doğulmuş və öz dövrü üçün
mükəmməl təhsil almış Con Uintrop ilk kolo -
niyaçılar arasında istisna təşkil edirdi. Baş -
qalarından fərqli olaraq Amerikaya o, təqiblərdən
qurtarmaq üçün köçməmişdi.  Kembricdə oxuyanda
puritanlığı qəbul edən Uintrop ilk vaxtlar
İngiltərədən getmək fikrində olmamış, yalnız 20-
ci illərin sonunda – kralla parlament arasında
açıq qarşıdurma başlayanda fikrini dəyişmiş,
İngiltərədə vəziyyətin get-gedə daha da
pisləşəcəyini anlayanda vətəni tərk etmək qərarına
gəlmişdi. 

Con Uintrop 1630-cu ildə «Arbella» gəmisində
Yeni İngiltərəyə gəlir və avtoritar hakimiyyətə,
dini və mənəvi riqorizmə söykənən dini ha kimiy -

yətin, «Yeni Yerusəlimin» yaradılmasına başlamış
konqreqatsionalist puritan ideoloqu olur.

Yeni İngiltərəyə köçməsini əsaslandırmaq
üçün Uintrop günahla mübarizənin zəruriliyi
tezisinə əsaslanır və hesab edir ki, kalvinist
doktrinaları əsasında islahatı aparılmış kilsə orada
İblis çarlığının yayılmasının qarşısını alacaq,
kilsənin özü isə Məsih təliminin öncülü olacaq.
İcma qarşısında duran məsələlərə baxışını Uintrop
Amerikaya yola düşən «Arbella» gəmisində
söylədiyi «Xristian rəhmdilliyi nümunəsi»
(“Christian Charitie. A Model Hereof”, 1630)
moizəsində çatdırmışdı. Orada aşkar bildirilir ki,
puritanlar müstəsna, seçilmiş, ali məqsəd üçün
dünyaya gəlmiş insanlardır. Bu isə onların Yeni
İngiltərəyə köçmələrinin Allahın əmri ilə baş
verdiyini hesab etməyə əsas verir. Nitqinin sonunda
Uintrop Amerikaya köçənlərlə İsrail xalqını Misir
əsirliyindən çıxaran Musa arasında paralel aparır.
Müqəddəs kitabdan götürülmüş tarixçə onların
missiyasının uğurla başa çatacağını bildirir, həm
də missiyanın özünü sakral kontekstə daxil edirdi.
O, yol yoldaşlarına deyirdi: «…Buna görə də biz
adətən qəbul olunmuş vasitələrlə kifayət lən -
məməliyik. İngiltərədə olanda nə etsək də və ya
nə etməli olsaq da, həmin şeyi də, hələ ondan
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içində tərtibatından daha çox gerçəkliyin əks
olunduğu poetik formadır. Reallığın sənətə
transformasiyası Stendalın “Qırmızı və Qara”,
yaxud Floberin “Madam Bovari”sindəki eyni
bacarıqla həyata keçirilibsə, deyə bilərik ki, heç
bir roman “Hərb və sülh” qədər bu boyda gerçəkliyi
sənətə çevirməyib.

Sovet İttifaqında Tolstoya böyük sayğı
göstərilirdi və əsərləri milyonlarla nüsxə ilə çap
olunmuşdu. Tolstoyun əsərlərinin bütövlük, tekstual
dəqiqlik və akademik annotasiya ilə zənginləşmiş
doxsan cildlik yubiley nəşri böyük bir yazıçıya
şərəf gətirən indiyə qədərki ən möhtəşəm
layihələrdən biridir. Sovet dövründə Tolstoyla
bağlı son dərəcə məhsuldar və çox yüksək
keyfiyyətli akademik işlərin görülməsinə bax-
mayaraq, şərhlər bir qayda olaraq Leninin marksist
formulları, xüsusilə, “Rus inqilabının aynası kimi
Lev Tolstoy” məqaləsinin təsirində qalıb. Stalinə
nəzərən daha təvazökar ədəbi tənqidçi kimi Lenin,
yüksək ifadələrlə tərənnüm etdiyi sənətkar Tolstoyla
əxlaqi baxımdan kamil və fənalığa qarşı müqavimət
göstərməməyi alçaldaraq rədd edən mütəfəkkir
Tolstoyu bir-birindən kəskin şəkildə ayırmışdı.
Lenin Tolstoyun çar zülmünə qarşı inadcıl müx-
alifliyini mədh etdi və inqilabi hərəkatın inkişafında
mühüm bir fakt kimi yazıçının bu cür fəaliyyəti
təftiş edildi. Şübhəsiz, Tolstoy inqilabi zorakılığa
nifrət edirdi və o, bir dəfə gündəliyinə yazmışdı:
“Sosialistlər heç vaxt yoxsulluğu və güclərin

bərabərsizliyini məhv edə bilməyəcək. Həmişə
ən güclülər, intellektlilər zəiflərdən və axmaqlardan
istifadə edəcək. Marksın proqnozları gerçəkləşsə
belə, nəticədə despotizm davam edəcək”.

Tolstoyun kəndlilərə münasibətini anlamaq
üçün şah əsərləri “Anna Karenina” və “Hərb və
sülh”ü yazdığı həyatının ilk əlli ili ilə mənəvi
böhran yaşadığı sonrakı illərini ayrıca gözdən
keçirmək lazımdır. Bu ikinci dönəmdə o fikirləşirdi
ki, bir uşaq yetkin insanla müqayisədə
mükəmməlliyə və ideal harmoniyaya nə qədər
yaxındırsa, sadə bir kəndli də özünüməhvə çalışan
elitar parazitlərlə müqayisədə o dərəcədə kamilliyə
yaxındır. Nəhayət, ölümündən qısa müddət əvvəl
Tolstoy “Rusiyanın ən yaxşı və ən əxlaqlı sinfi”
hesab etdiyi çalışqan kəndlilərlə birgə yaşamaq
üçün imtiyazlarından imtina etmək arzusunu
reallaşdırıb evdən çıxdı. 

Əslində, kəndlilər Tolstoyun ədəbi əsərlərində
nisbətən az yer tutur və torpaq sahibləri ilə sinfi
qarşıdurmanın yaratdığı hisslər nadir hallarda
vurğulanır. “Hərb və sülh”də aid olduğu zümrənin
üzvlərini cəmlədiyindən oxucularından gələ biləcək
etirazlar üçün qələmə aldığı, ancaq çapa vermədiyi
ön sözün qaralamasında yazırdı: “Tacirlərin,
məmurların, seminaristlərin və kəndlilərin həyatları
məni maraqlandırmır və onlar mənim üçün ancaq
qismən anlaşıqlıdır. O zamankı aristokratların
həyatı isə o dövrün sənədləri və başqa səbəblərdən
mənim üçün daha anlaşıqlı, maraqlı və əzizdir”.

O, “Hərb və sülh”ün qaralama versiyalarından
birində özü üçün apardığı bir qeyddən göründüyü
kimi, mövhumi düşüncələrinə qarşı çox
açıqsözlüdür. Yazıçı qəti təsdiqləyirdi ki, öz
zümrəsindən başqa, kəndlilər də daxil olmaqla
bütün insanlar cansıxıcı və monotondur. Onların
bütün hərəkətlərinin kökündə özlərindən üstün
olanlara paxıllıq, mənfəətlər və maddi ehtiraslar
dayanır. Və bu cür bitirir: “Mən bir aristokratam.
Çünki mən həm burnunu qurdalayan, həm də Al-
lahla ünsiyyətə girən bir adamın ülvi zəkasına,
gözəl zövqünə və qüsursuz vicdanına inana
bilmərəm”.

Türk dilindən tərcümə etdi:
Müşfiq ŞÜKÜRLÜ
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görürlər. Magistrantları yalnız onlara tapşırılan
işə sadiqlik andlarını pozduqlarına görə
günahlandırmaq olar. Uintrop aşkar avtoritar
sistem tərəfdarıdır. İnsanın azadlığına gəldikdə
isə, onun bir araya sığmayan iki növünü fərqləndirir.
Bunlardan biri insana yaranışdan verilib, digəri
insan cəmiyyətinə xasdır. Puritan olduğuna görə
Uintrop təbii olan hər şeyə şübhə ilə yanaşırdı,
çünki insanın günahları onun təbiətindədir. Uintrop
deyirdi. «Birincisi insana heyvanlar və başqa
canlılarla birgə verilib. Buna malik olan insan
yalnız insanlarla ünsiyyətdə olaraq nə istəsə, onu
edə bilər; bu azadlıq həm xeyir, həm də şər
doğurur. Bu azadlıq hakimiyyətlə bir araya gəlmir
və barışmazdır, ən adil hakimiyyət tərəfindən
sıxışdırmaya dözmür. Bu kimi azadlıqdan istifadə
edərək və onu saxlayaraq insanlar get-gedə daha
çox şərə quylanır və müəyyən zamandan sonra
vəhşi heyvandan pis olurlar». 

Təbii azadlığa Uintrop «vətəndaş və ya
federal» azadlığını qarşı qoyur. Təbii azadlıqdan
fərqli olaraq bu azadlıq «…Allah və insanlar
arasında mənəvi qanunda razılaşma, siyasi
razılaşma və insanlar arasında qaydalara əsasən»
mövcuddur. Bu azadlıq hakimiyyətin hima yədar -
lığının birbaşa məqsədi və predmetidir, ondan
kənarda mövcud ola bilməz, bu azadlıq xeyir
işlər görmək, adillik etmək və vicdanla hərəkət
etmək azadlığıdır… …Bu azadlıq hakimiyyətə
tabe olmaq vasitəsi ilə dəstəklənir…». Öz fikrini
təsdiqləmək üçün Uintrop ailə həyatından da
misal gətirir: «Qadın öz seçimi ilə hər hansı kişini
ər müəyyənləşdirir, amma seçilmiş olsa da, kişi
onun ağasıdır, qadın isə ona tabe olmalıdır; etibarlı
arvad isə öz tabeliliyini şərəf və azadlıq hesab
edir, öz vəziyyətini öz ərinin hakimiyyətinə
tabelikdən kənarda təhlükəsiz və azad təsəvvür
etmir». 

Tədqiqatçıların bir qismi Uintropun öz
mövqeyini əsaslandırmaq üçün əksər hallarda
Bibliyaya müraciət etməsini nəzərə alaraq, onu
teokratiyanın banisi hesab edir. Digər qismi bunu
əsassız hesab edir, çünki koloniyanın qubernatoru
qismində o, kilsə xadimlərinin hakimiyyətini
məhdudlaşdırmalı olurdu. Hər halda Uintrop
təfəkküründə siyasi və dini baxışların qovuşduğunu
inkar etmək mümkün deyil. 

Uintropun mülahizələri göstərir ki, onun dini
görüşlərini sosial və siyasi baxışlarından ayırmaq
mümkün deyil. L.Barits yazır: «Onun intellektual
sistemi siyasi teologiya idi; bu teologiyanın
məqsədi dövlətin xristianlaşdırılması idi».  

Uintrop hətta teokratiyanın əsas nəzəriyyəçisi
olmasa belə, həm vəzifəli şəxs kimi, həm də
əsərləri ictimai fikrə güclü təsir edən müəllif
kimi teokratiyanın Massaçusetsdə və Bütün Yeni
İngiltərədə möhkəmlənməsinə kömək etmişdi.
Bu özünü, məsələn, dini müxalifliyin ən sərt
metodlarla aradan qaldırılmasında göstərir.
Uintropun 1630-1647-ci illərdə yazdığı gündəlikdə
icazəli nöqteyi-nəzərdən kənara çıxanların məruz
qaldığı cərimələr, şallaqlamalar, edamlar və
ərazidən qovulmalar haqqında çoxlu qeydlər var. 

Gündəlik birinci növbədə müəllifin özü üçün
nəzərdə tutulmuşdu və təbii ki, onun sağlığında
çap olunmamışdı. İlk dəfə o,  XVIII əsrin sonunda
(1790) «Yeni İngiltərənin tarixi» adı altında işıq
üzü görmüşdü. XIX əsrdə amerikalıların öz
tarixlərinə maraqları artdığından, koloniya dövründə
yazılmış əsərlərin çapı xüsusi maraqla qarşılanırdı.
Buna görə də Uintropun gündəliyi bütövlükdə
1825-ci və 1853-cü illərdə çap olunmuşdu. 

Uintropun qeydləri ilk nəzərdən xronika
janrına çox gözəl misaldır, çünki burda bütün
hadisələr – gəminin gəlib yerinə çatması,
canavarların mal-qaraya hücumu, yanğınlar, həlak
olmuş insanların və heyvanların siyahısı, illər və
günlər üzrə qısa, aydın cümlələrlə dalbadal
sadalanır, havanın necə olduğu da verilir. Müəllif
tam obyektivliyə və özünün tam bitərəfliyinə
cəhd etsə də,  maddi aləmlə onun İlahinin bir
kimsə tərəfindən sonadək dərk edilə bilməyən
iradəsinin təzahürü kimi maraqlanır. Bir halda
ki, insan baxışından irili-xırdalı, əhəmiyyətli və
əhəmiyyətsiz hadisələri yönəldən Yaradandır,
xronikaçı seçim, qiymətləndirmə və şəxsi fikrini
bildirmək hüququnu öz üzərinə götürmür, çünki
bu halda o, İlahinin işinə qarışmış olardı.  Müəllifin
ifadə tərzi qətiyyən dəyişmir. Ən dramatik
məqamlarda da o, özünə sadiq qalır. Məsələn,
Tomas Mortonun həbsi Bredfordda olduğu kimi,
qeyzli ifadələrlə müşayiət olunmur. Müəllif faktı
qeyd etməklə və sadəcə onun səbəbinin izahı ilə
məhdudlaşır. Bu fraqmentlərdə hər şeyi rasional
təhlilə, qəlbdəki əsl duyğuları boğmağa və onları
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artığını da, getdiyimiz yerdə etməliyik… Bizimlə
Allah arasında işlərin vəziyyəti belədir: biz bu
işlə bağlı onunla Müqaviləyə giririk; biz öz
üzərimizə öhdəlik götürürük və İlahi isə bizə öz
Qaydalarımızı qoymağa imkan verir… Belə ki,
İlahi lütf edib bizi eşitsə və  bizi əmin-amanlıqla
getdiyimiz yerə çatdırsa, deməli, o, bu müqaviləni
və bizim Öhdəliyi təsdiq edib və bizdən orada
göstərilmiş şərtlərə ciddi əməl etməyimizi
gözləyəcək».

Uintropun moizəsinin bir çox məqamları
məşhur «Meyflauer razılaşması»nı andırır. Bu,
birinci növbədə, icma ilə Allah arasında hər iki
tərəfin təsdiqini tələb edən müqavilədir. Puritanların
vəzifəsi Allaha xidmət kimi müəyyənləşdirilirdi,
bunun nəticəsi isə «Dağda şəhr»in yaradılması
olmalıdır. Əgər icma dünyanın felinə uyub bunu
yaddan çıxartsa, onların koloniyası, Uintropun
sözlərinə görə, Allahın qəzəbinə gələcək. Uintrop
əmindir ki, koloniyaçıların səyləri ümumun xeyrinə
yönəldilməlidir. Onların təsəvvürlərində icma
insan bədəni kimidir və onun hissələri bir-birindən
ayrı yaşaya bilməz: «Bu kimi hallarda bizi yalnız
vicdan məsələlərində deyil, həm də Mülki
quruluşda birləşdirən ictimai qayğılar şəxsi
maraqları üstələməlidir, çünki ictimai bina uçan

yerdə ayrı-ayrı mülklər mövcud ola bilməz – bu
qayda doğrudur». Bu, Uintropun erkən xristian
kommunizmi ideyalarının tərəfdarı olması demək
deyil. Onun sosial baxışları varlı təbəqənin
maraqlarını əks etdirir və puritançılığın əhalinin
demokratik təbəqələrinin maraqlarını əks etdirən
cərəyanları ilə ziddiyyətə girirdi. O hesab edirdi
ki, dünya əzəldən varlılara və kasıblara bölünüb
və insanlar qarşılarına mövcud vəziyyəti dəyişmək
məqsədi qoymamalıdırlar, çünki bu qayda insan
qanunları ilə deyil, ilahi qanunu ilə
müəyyənləşdirilib. Sosial və mülkiyyət qeyri-
bərabərliyini əsaslandırmaq üçün Uintrop Allaha
istinad edir: «Qadir Allah özünün müqəddəs
niyyətlərinin böyük müdrikliyində insan
mövcudluğunun belə Şərtlərini müəyyənləşdirmişdi
ki, bütün dövrlərdə bir qismi varlı, digərləri kasıb;
bir qismi hakimiyyətə və titullarına görə yüksək
və sanballı yer tutsun, digərləri isə miskin və
tabelikdə olsun». Uintropun fikrincə, əmlaka görə
bu bölgü qadir ilahinin iradəsini göstərmək üçün
müəyyənləşdirilib. Belə vəziyyətin saxlanılmasını
o, bir də onunla əsaslandırır ki, bu halda ilahi
ruhunun fəaliyyəti üçün geniş meydan qalır və
O, müxtəlif zənginlik səviyyəsində olan insanlar
arasında bir növ vasitəçi kimi çıxış edir. Ən əsası,
o bildirir ki, qeyri-bərabərlik vəziyyətində insanlar
bir-birinə daha çox möhtac olacaq və buna görə
də onlar arasındakı xristian məhəbbəti bağları
daha möhkəm olacaq. 

Uintrop puritanlığın daha demokratik qoluna
xas olan kortəbii-eqalitar tendensiyanı inkar edirdi.
Siyasət məsələlərində də o, demokratiyanın
əleyhdarı kimi çıxış edir. Bu özünü magistrat
hakimiyyəti haqqında mübahisələrdə bariz göstərdi.
Uintrop bildirirdi ki, ölkəni narahat edən məsələlər
magistratların hakimiyyəti və xalqın azadlığıdır.
Amma suverenliyə malik olan xalq öz ha -
kimiyyətini seçdikləri nümayəndələrə ötürmək
yolu ilə həyata keçirə bilər. Onlar seçilən andan
Allahın nəzəri də onların hakimiyyətinə keçir.
«Siz özünüz bizi bu vəzifəyə çağırmısınız və
sizin tərəfdən çağırıldığımıza görə, - Uintrop
bildirir,- biz hakimiyyətimizi Allahdan alırıq» 

Uintropun fikrincə, insan kamil olmadığındın
magistratlar səhv edə bilərlər, amma buna görə
onları seçicilərin özündən çox günahlandırmaq
olmaz – sonuncular öz səhvlərinin bəhrəsini
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***

Bir yol seçdim..
Gecələri gündüz,
Gündüzləri gecə olur, dedilər...
Mələklər keşik çəkir bu yolun qarasında...
Dizin-dizin süründüm,
əlim yetə yoxuşa.
üzüqoylu yıxıldım
Üzüm qara torpağa.
Qara yırtır kəfəni,
Ağ bu yolun harası...

***

Hər bu şəhərə qar yağanda
Sevincək olub düşürəm şəhərin canına.
Teli qıvrım, alagöz, qar kimi ağ bənizli

İtiyimi gəzirəm...
Yağan qarın altında.    

***

Xeyli vaxtdır yaman üşüyür ürəyim,
Qışın boranı, qarı kəsdirib qapısını.
Günəşi batıb, ayı çıxmır, ulduzları sönüb;
Gün görmür könlüm.
Sabahlarım qaranlığa açılır,

Bar vermir bağım-bağatım,
acı dadır barı bostanımın –
tağı tapdanıb.
Qurudum qurumur, çürüyür əlimin əməyi.
Namazımın günortası, əsri qəzalı.
Gözlərim zillənib, əllərim uzanan uzaq bir
nöqtəyə.....
Ağ süd kimi nə isə axır üzərimə....
Ümid doğur o uzaq nöqtə,
Dözülməz sancı çəkir o uzaq nöqtə...
Məndən məni doğur ....

O uzaq nöqtə...

***

Yolumun üstündə çiçək bitirdin,
Bütün çiçəklərdən çox sevdim onu.
Adımı çiçəyin adına qoydun,
Çox sevdim adımı çiçək adında.

***

Ayrılıq, yum gözlərini, 
aparım səni ayrılıqdan uzağa.
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Yeni İngiltərə mədəniyyətinin tədqiqatçısı
K.Merdokun (6) dediyi kimi, dini baxımdan daha
məqbul reaksiya ilə əvəz etməyə can atan puritan
şüurunda ağıl ilə hisslər arasında ciddi haçalanma
olduğu bariz hiss olunur. 

Yeri gələndə Uintrop da şərh verir, lakin bu
şərh hisslər səviyyəsində deyil, məntiq səviy -
yəsindədir. Amma bu məntiq günah və cəza,
bədbəxt hadisə və onun haqqında öncədən
xəbərdarlıq arasında səbəb-nəticə əlaqələrini
müəyyənləşdirməyə yönlənir. Suda batmış uşağın
ölümünün səbəbi onun atasının bir qədər əvvəl
qaydanı pozaraq bazar günü işləməsi ilə izah
olunur. Paltarın yanıb əldən çıxması sahibini
qarşıda gözləyən daha böyük bəlalara hazırlıq
kimi dəyərləndirilir. «Allah istəyirdi ki, paltarın
itirilməsi ona fayda versin, qəlbini dünyanın
qayğılarından uzaqlaşdırsın və daha böyük dərdə
– bir müddət sonra «Qədər» adasında öldürüləcək
ərinin vaxtsız ölümünə hazırlasın».

Faktlar neytrallığını, birmənalılığını itirir və
günahlara görə cəzanın, xeyir əməllərə görə isə
mükafatın qaçılmazlığını təsdiqləyən misallara
çevrilirlər. Onlar hətta dünyəvi əhəmiyyətini itirib,
nəsə bir metaforaya çevrilə bilirlər. Məsələn,
ilanla siçanın mübarizəsi belə şərh olunur: «İlan
iblis, siçanlar isə kasıb, sınağa çəkilən adamlar
idi - onları Allah bura gətirdi ki, İblisə qalib
gəlib onun səltənətini əlindən alsınlar».  Uintropun
əsərində hərdən yumor da özünə yer alır. İki
kəndli haqqındakı hekayət komik görünür. Belə
ki, onlardan biri digərini danışığa tutub, ba şı nı
qarışdırır ki, onun inəyi sahəyə girsin. Kitab -
xanaya girib anqlikan duaları toplusunu yeyib,
daha dini kitablara toxunmayan siçan haqqındakı
hekayət də kinayə ilə yazılmışdır. Dini səciyyəli
və didaktik yönümlü olsalar da, bu kimi hekayətlər
şifahi folklor nümunələrinə çox yaxındı.  

Uintropun fəaliyyətini qiymətləndirən Kotton
Mezer «Magnalia Christi Americana» (1702)
əsərində onu olduqca yüksək qiymətləndirir. O
hesab edir ki, Uintrop Yunanıstan və Romanın
görkəmli şəxslərindən geri qalmır, özü də onların
qüsurlarından azad və nümunəvi xristiandır: «Qoy
Yunanıstan səyləri, sadəliyi, dəyanəti və müdrikliyi
möhkəm və şanlı dövlətin zəmini olmuş səbirli
qanunvericisi Likurqu ilə fəxr etsin; qoy Roma
sayəsində məşhur dövlətin qəddar talanları

müharibə üzərində qələbə çalmış və qətllərin
dinin daha sülhsevər ayinləri ilə əvəzləndiyi
sülhü gördüyü qanunverici mömin Num haqqında
danışsın. Bizim Yeni İngiltərə öz Con Uintropu
haqqında danışacaq və onunla Likurq kimi səbirli,
amma onun cinayətkar hərc-mərcliyinə yol
verməyən, Num kimi mömin,… amma onun
bütpərəst dəliliklərinin heç birinə məruz qalmayan
qanunvericisi ilə fəxr edəcək».

K.Mezer bununla kifayətlənmir, daha sonra
antik dövrün bir çox başqa məşhur xadimlərinin
adlarını çəkir və məsələn, bildirir ki, Uitrop öz
üzərində qələbə ilə Katon və Makedoniyalı İs -
gəndər, Hannibal və Sezar kimi böyük sərkərdələrin
hünərlərini geridə qoymuşdur və hətta bununla
da, onun fikrincə, Massaçusetin birinci quber -
nato runun həqiqi böyüklüyünü çatdırmaq mümkün
deyil. Yeni İngiltərə puritanlarının düşüncə tərzi
üçün səciyyəvi olan analogiyalar sistemindən
çıxış edən Mezer, Uintropu Amerikanın Musası
adlandırır, çünki o, Musa peyğəmbər kimi öz
xalqı nı ağır əsarətdən qurtarmış və zül mətdən
çıxararaq həqiqəti ilahi nuruna çatdırmışdı.

Tədqiqatçıların Uintrop haqqında fikirləri
çox fərqlidir. 

Onların bir qismi onu «kitablar və elm içində
tərbiyə almış» «savadlı adam», «Əhdi-əqiqə
əsaslanan puritan əxlaqının ümumi mədəniyyətin
təsiri altında yumşalıb daha humanist səciyyə
aldığı» «olduqca cəzbedici şəxsiyyətlərdən» sayır.
Başqaları isə Uintrop haqqında heç də xoş söz
demirlər.

Uintropun qiymətləndirilməsindəki fikir
müxalifliyi birbaşa onun fəaliyyətinə təsir edən
dünyagörüşü ilə bağlıdır.  Onun dini və siyasi
görüşləri haqqında dövrümüzə qədər gəlib çatmış
çoxsaylı sənədlər əsasında fikir yürütmək olar.
Özü də bu sənədlərin çoxu onun özü tərəfindən
yazılmışdı. 

Bir şey mübahisə doğurmur: Uintropun
gündəlikləri Bredfortun qeydləri ilə birgə bu gün
də Yeni İngiltərənin mövcudluğunun ilk onillikləri
haqqında çox dəyərli mənbə olub, puritanların
mənəvi surəti və müqəddəs «şəhr» tikilməsi işində
axtarışları haqqında dolğun təsəvvür yaratmağa
imkan verir.

Aynur SABİTOVA,
professor
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Azadə NOVRUZOVA



Bu yazı yazılmalıydı... Planımdaydı... Ge -
cikdim... Amma yazmaya bilmədim... Mənəvi
borc idi çünki... 

Bu isə söhbətimiz (fraqmentar).
- Bir nəfərin “Hicran haqqında yazdığınız

məqaləni mənimsəmişəm, halal edin” söyləməsi
gülməli göründü... Hicranı ömürlük ruhuma
yazdığımı anlamadığı gülünc idi... (Dünya ölüm-
itimdir deyə yazdım).

- Aydın müəllim, Sizin sözləriniz də mənim
ruhuma su kimi çiləndi. Dünya ölüm-itim olsa da,
görüb duya biləcəyimiz bütün gözəllikləriylə
bərabər, işıqlı simaları, fərqli düşüncə sahibləri ilə
daha gözəldi. Aydınlarıyla!

***
- Şuşayla bağlı şeir yazmışam. Xoşunuza

gələcək.
- Doğmamsan!

***
- Əli üçün çox narahatam, görən, necə olacaq

imtahanlar?
- Narahatlığa əsas yoxdu. Sənin kimi

intellektual xanımın övladı savadsız ola bilməz.
Mütləq girəcək. Özü də çalışacam Cənnət xa -

nımın (rejissor Cənnət Səlimova) qrupuna
düşsün.

- Sizcə, nə hazırlasın? 
- Mənim kitablarımı oxusun qoy.

***
- Eşitdim, redaktorunuz dəyişib. Səni

tapşırmağa ehtiyac var? 
- Qətiyyən!
- Bilirəm, sən “moşnı” qızsan.

***
- Sənin yazıların çox fərqlidi, bunu hamı

anlaya bilməz. Bilirsən, riyaziyyat var sənin
yazılarında... yazıların canlı, əzələlidi...

- ...
***

- Şuşayla bağlı şeirimi oxuya bilmədiz, Aydın
müəllim...

- ...
- İndi də Siz susursuz...

15.03.17

P.s. Əgər bu yazı səsli olsaydı, D.Şosta -
koviçin 2 nömrəli valsını səsləndirərdim...
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***

Nə gözəl yağırsan, ay yağış!
Elə bil sevincdən bir gözəl
ağlayır göydə.
Daş üstə düşən damcılar
xoşbəxtlik üçün gəlin
dabanında sınan şüşə qabın
sevincini yaşadır öz ritmi ilə.
Pəncərənin şüşəsinə çırpılan
damcılar bayıra can atan
körpənin üzünə gülür
divanda mürgüləyən nənəsinin
dodağına qonan təbəssümlə.
Nə gözəl yağırsan, ay yağış,
göydə gülən o gözəlin
gözlərindən süzülüb yerdə küsən
mən gözəlin izlərini yuyursan…

***

Uzaq yollara çıxdım,
Bəlkə, azdıram dərdi.
Yenə kəsdi qarşımı,
Yapışıb ətəyimdən 
Sürünüb dizin-dizin
Yalvar -yaxar eylədi.
Bir yumub min tökdü dərd.
Dərdin dərdimə dərddir,
Dərdimi dərd edənim
Qaçma məndən, amandı
Dərdi dərdə dərd verən
Yollara da dərd verib.

***

Uzaqda olanım,
İnsafa gəl, yaxın düş.
Uzaqlıqdan uzaq düş.
Yoxdur səndən özgə, yaxın olanım;
Yığış daha, yola düş.

***

2011-in   Farizsiz  baharı gəldi yurduma...
Dağlar qarın əritmədi.
Nə Kür daşdı, nə Araz...
Mənim də baharım gözüyaşlı gəldi...
Farizin də anası gülmədi...
Elə Səbuhinin də...
Birini düşmən gülləsi, birini də xərçəng
aldı əlimizdən.
Hər ikisi göynətdi qəlbimi.
Bilirsən nə oğullar  idilər?
Uzun boylu, qulac qollu...
Baxışları uzaqlara dikilərdi

çox zaman...
Uzaqdan gələnləri var imiş...
Əzrayıl oldu qonaqları... 
Can, can, can Vətən!

HİCRAN

GECİKMİŞ MÜSAHİBƏ



Bəzən ayrılığa sevinirəm mən, 
Bəzən yar həsrəti yandırır, nədən? 
Ruhum tir-tir əsir, alışır bədən, 
Eşqim niyə gəlmir dilə?! Bilmirəm. 

Dedilər: məhəbbət yaramaz sənə, 
Gülün həsrətilə düşmə çəmənə. 
Könlünü hicranla dağlayar yenə, 
Düzmü demişdilər?! Hələ bilmirəm. 

Sızladı gecələr teli könlümün, 
Quruyub, solubdu gülü könlümün, 
Tutulub, lal olub dili könlümün,
Qəlbim heç gələrmi dilə?! Bilmirəm. 

Bizi yaradıbdı qoşa təbiət, 
Sonra ayrılığa yaradıb vüsət. 
Həzincə alışıb-yanan məhəbbət 
Bəs niyə dönübdü külə?! Bilmirəm. 

Dolanır bu ruhum kədərdə, qəmdə, 
Mənimlə əriyir alışan şəm də. 
Eşqin sarı simi titrəyir bəmdə 
Qalxa bilərəmmi zilə?! Bilmirəm. 

Məni tənha qoyub getdin dünyadan, 
Sənsiz bu dünyada dövr etməz zaman. 
Uzadıb əlimi mən sənə bu an 
Gəlmək istəyirəm, gələ bilmirəm. 

GECƏLƏR

Necə də ah çəkir, iqbalı qara,
Hümməti əbəsdi ağlar gecələr.
Əridir  şam ilə dərdini pünhan,
Köksünü miskincə dağlar gecələr.

Ehtiram göstərir ulduza, aya,
Həzinlik gətirir dəryaya, çaya.
Dərdin əyan etsə, gəlməz ki saya,
Aləmi sükuta bağlar gecələr.

Tək dostu, yoldaşı kədərdi, qəmdi,
Ürəyi alovlu, gözləri nəmdi.
Şairdi, vərəqdi, bir də qələmdi,
Bunlarla qaynayıb çağlar gecələr.

AYRILAQ                                                   

Nə ətir saçırsan, nə üzün gülür,
Sevgilim, gəlsənə indi ayrılaq?
Röyamda ayrıyıq- xoşdu halımız,
Röyam arzumuzda çindi, ayrılaq?!

Sən ayrı dünyalı, mən ayrı elli,
Sevilə bilmədik, yolumuz bəlli.
Mən bəxti keçələm, sən qaravəlli,
Üzündə gül açdı, dindi: “Ayrılaq”.

Eşqim ürəyinə, yəqin, dar oldu,
Səninlə məşəqqət mənə yar oldu.
Könül bağçamdakı güllər xar oldu,
Iztirab ruhuma sindi, ayrılaq!
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GÖRÜNÜR

Mənim ürəyimdən keçən fırtına
Sənin gözlərinə mehmi görünür?!
Könlümün bağına düşən qar, qırov
Sənin pəncərəndən şehmi görünür?!

Susuram-ölülər danışan kimi,
Qəlbimə sarılıb cəhənnəm simi.
Sənə bağlılığım, eşqin tilsimi
Sənin ürəyinə “eh!”mi görünür?!

Qaçıram özümdən, qaça bilmirəm,
Dərdimi dərdimə aça bilmirəm,
Qanadım qırılıb, uça bilmirəm.
Sükutum ömrümə behmi görünür?!

A  DÜNYA

Mən burda qonağam, adım üstümdə,
Mənə əzab verir soyuq, istim də,
Könül verdiklərim durub qəsdimdə
Mən necə bəyənim səni, a dünya?!

Səni sevənlərin səbrini aldın,
Səni vəsf edəni bəlaya saldın,
Neçə canlar aldın, toy-bayram çaldın,
Gözümdən silmədin çəni, a dünya.

Sənin sinən üstə şad olan varmı?
Nisgilsiz dünyandan yad olan varmı?
Qüssəsiz şad-xürrəm dolanan varmı?
Yağdırdın kədəri, qəmi, a dünya.

Şeytanlar məskəni olub məkanın,
Tülkü, çaqqallarla dolub məkanın,
Eşqimi qəlbimdən yolub məkanın,
Getsəm, sən ağlama məni, a dünya!

BİLMİRƏM

Könlüm sevda ilə qəhərlənibdi, 
Elə hey ağlayır, gülə bilmirəm. 
Bulağa dönübdü axan göz yaşım, 
Aylar, illər ötdü, silə bilmirəm. 
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Mehman RASİMOĞLU  

DEBÜT



oxudular, beləcə şad-xürrəm və sağ-salamat hələlik
öz evlərinə dağılışdılar.

Onların böyük  bir qismi keçmiş baş həkimin
sabahkı yubileyinə dəvət almışdı. Tərləri soyuduqca
həkimə olan acıqları da soyuyur və onun ad
gününə gedəcəklərini qətiləşdirdilər.

Say-seçmə rəhbər işçiləri açılışdan sonra
salonu sərin restoranda yeyib, içib, tərlərini
qurudar-qurutmaz gözlərini açıb gördülər ki,
keçmiş baş həkim aralarındadır. O heç nə yemir,
içmir, lakin solğun çöhrəsinə batmış gözlərini
ətrafdakıların sərxoş üzlərində gəzdirir və bayaqkı
kimi gözü-gözünə  sataşan adamdan zəif səslə
soruşur:

- Sənə dedimmi? – Sonra hamının zəhləsini
tökən kəlməsini təkrarlayır. – “Sabah mənim ad
günüdür, yəni yetmiş yeddi illiyimdir, buyur
gəl...”

Onunla üz-üzə oturanlar gördülər, get-gedə
həkimin sifətinin rəngi   ağ saçlarının rəngindən
seçilməz oldu.

- Həkim, özünüzü necə hiss edirsiniz?
- Sabah mənim ad günümdür...
- Bir problem-zad yoxdur ki?
- Yetmiş yeddinci il dönümüdür. – Həkimin

sönük   üzü qımışantəhər  oldu.

Təri və matı-qutu tamam qurumuş ziyafət
əhli gözlərini həkimə zillədi. Hamı hiss etdi ki,
daha ağ köynəkləri kürəklərinə yapışmayıb,
qalstukları boşalıb və keçmiş baş həkimə qarşı
zərrəcə kin-kudurət hissi keçirmir, bayaqkı yapışqan
nifrətdən əsər-əlamət qalmayıb.

- Həkim, sizə nə oldu?
- Sabah mənim ad günümdür, - keçmiş baş

həkimin göyərmiş dodaqları pıçıldadı.
- Həkim! Həkim! Həkim! – Bunu deyən

adam elə çığırdı, bilmək olmadı, keçinən həkimi
səsləyir, yoxsa köməyə həkim haraylayır.

- Sabah mənim ad günümdür. – Keçmiş baş
həkim yığıncaqda refrenə çevrilən kəlməsini
sonuncu dəfə pıçıldayıb keçindi.

Baş həkimin ad gününə və matəminə gələnlər
bir-birinə qarışmışdı. Kim qatı açılmamış köynək,
kim əklil, kim  qalstuk, kim solğun qərənfillər,
kim çıl-çıraq, kim saat, kim külqabı gətirmişdi.
Bəziləri isə üstlərində əlavə pul da götürmüşdülər
ki, lazım olsa, yubilyarın cibinə bassınlar.

Elə həkimin ad gününə, yoxsa yas mərasiminə
gələnləri də üzlərinə tutub gətirdikləri hədiyyələrlə
seçmək, ayırd etmək olurdu. Amma xeyir işə
gələnlər çox idi, yoxsa şərə gələnlər, bunu həmin
gün heç kəs dəqiq deyə bilməzdi.                              
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Gün çox isti idi. Qara pencəyin altındakı ag
köynəkləri  tərli kürəklərinə və qalstuklu
boğazlarına yapışan tənrtənəli mərasim
iştirakçılarının keçmiş baş həkimi həmin an görəsi
gözləri yox idi. Elə bilirdilər, o da köynək kimi
tərli bədənlərinə yapışır, qalstuklarından tutub
onları günün bu bürküsündə istər-istəməz öz ad
gününə dartır. Az qala boğulurdular. Amma nəzakət
xətrinə həkimin üzünə  candərdi irişir – “Baş
üstə!” – deyirdilər. 

Sonra xəstəxananın ruh yüksəkliyi ilə keçən
açılış mərasimi sona yetdi. Hələ xəstə olmayan,
fəqət xəstələnməkləri hər an ehtimal olunan tədbir
iştirakçıları xəstəxananın önündə oynadılar,
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“Sabah mənim ad  günümdür, sən də dəvət -
lisən...”

İzdihamlı yığıncaq açıq səma altında keçirilirdi.
Rəyasət heyəti  üçün yeri də açılışına toplaşdıqları
rayon xəstəxanasının üçpilləli eyvanında əlüstü
quraşdırmışdılar. Elə buna görə də köhnə
xəstəxananın keçmiş baş həkimi  rəhbərlik üçün
nəzərdə tutulan yerə qalxa bilmişdi. Boyunun
xırdalığından məharətlə istifadə edib tünlükdə
sifcinə-sıprıxa irəliləyərək gözünə sataşan  adama
yuxarıdakı kəlməni gah olduğu kimi, gah da kiçik
əlavələrlə təkrarlayırdı:

- Sabah mənim ad günümdür, yetmiş yeddi
illiyimdir, səni də dəvət edirəm.

NӘSR

İmir  MƏMMƏDLİ

XEİR-ŞƏR MƏCLİSİ



Günay SƏMA ŞİRVAN
Ucar rayonunun Quləbənd kəndində  anadan olub. Filoloji təhsil -

lidir. Ədəbi-bədii, elmi-publisistik yazıları ilə respublika mətbuatında,
sosial şəbəkələrdə müntəzəm çıxışlar edir. Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar
Rusiyanın  Voronej şəhərində yaşayır. Yerli diospora ilə əlaqəli çalışır. 

2013-cü ildə “Ayrılan yolların nəğməsi”,  2015-ci ildə “Tanrının
hekayəsi” adlı şeirlər  kitabı  işıq üzü görüb.

DƏRGİDƏ KİTAB

TANRININ YARATDIĞI
HEKAYƏ



TANRININ YARATDIĞI  HEKAYƏ

Yaratdığı min ağacın içində 
birini də artırdı Tanrı.

Yavaş-yavaş kök saldı quru səhrada Ağac.
Qasırğalara sinə gərdi...
Günəşə boylandı.

Qol-budağının altında sərinlənənlər,
barından bəhrələnənlər
bir udum suyu
çox gördülər köklərinə.

Rəhmi gəldi Tanrının yaratdığına,
yağışını bol,
torpağını münbit etdi....

Bu, “insan” deyilənlər
əvvəl “mənimdir” -deyə hasara aldılar,
sonra qanadlarını qırıb
şəkilləri üçün çərçivə düzəltdilər.
Kimsə eşitmədi
qolsuz gövdənin sızıltısını.

Bir gün
unudulacaq Tanrının hekayəsi.
Xatırlamaz insanlar,
səhra belə,
Tanrı belə...

***
Doğmalaşdıq
qətrə-qətrə,
zərrə-zərrə.
Bir can olduq
gülə-gülə,
sevə-sevə.

KƏBUTƏR BA KƏBUTƏR...

Azad ölkəmin bir şəhəridir
doğulduğum şəhər.
Küçələrində 
azmış arzularım 
sərgərdan dolaşmaqda... 

Doğulduğum şəhər deyil
yaşadığım şəhər.

Bu şəhər 
şehli kirpiklərini günəşlə qurudar,
yosun-yosun saçlarını yağışla yuyar.

Ağacları -
yaz - gümüşü cicəkli,
payız - qızılı ləçəkli.

Qucağa sığmayan  qovaqlar
Büzülən dodaqlardan uzaq,
Gün altında uzanıb 
xumarlanan çəmənlər
necə də xoşbəxtdir. 

Bu şəhərin
azadlıq havasının nəğmələri 
arzulu könüllərin 
aydın səmada 
asudə süzən 
qanadlarıdır. 

Burada  sevdalılar 
sevgilərini gizlətməyə məcbur deyillər.
Nə əl-ələ tutmaq, 
nə xəyallar qurmaq yasaq deyil.

Eşqdən qanad taxanları
maşınlar fitə basmır...
Sevənlərin 
ürək çırpıntıları 
çiliklənmir 
mentalitetin ayaqları altında. 

Qadağalar 
və çərçivələr içində böyümüş
bir kənd uşağı üçün 
bu şəhəri sevmək çətin deyil, əslində.

Ancaq
nəyə gərək o günəş ki,
doğuşunu birgə seyr etmirik...
Nəyə gərək o yağmur ki,
birlikdə islanmırıq...

İllər şahiddir ki,
nə nərmənazik ağcaqayınlar,
nə də nazlı-qəmzəli cökələr
kölgə sala bildi
ürəyimin
mətin çinar sevdasına.

Bir gün,
Sənsiz yaşanan səadətdən—
göz yaşına bürünən gülüşdən qurtulmaq üçün, 
çırparam üstümdən 
bu şəhəri.

Anladım, dost, anladım... 
Qarğalar şəhərində 
göyərçinlər 
yuva qura bilməz:
Konəd həmcens ba həmcens pərvaz. 
Kəbutər ba kəbutər, baz ba baz.*
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* “Hər kəs öz həmcinsi ilə uçar,
Göyərçin göyərçinlə, şahin şahinlə”. Nizami



Bu dağ cığırları burum-burumdu,
Deyirsən, saçına oxşayır, bir az.
Yıxılıb dururam, tale yolumdu,
Sonunda durubdu, arzuyla muraz.

Bu dağ cığırları kəmərim olub,
Sehrlə açılır, sirlə bağlanır.
Bulud çətirimin gözləri dolub,
Su səpir dalımca - gizli ağlayır.

Cığırlar təpədən keçirir məni,
Gah bulud üstünə çəkib qaldırır.
Zirvədən seyr etdim dumanı, çəni,
Qaya, heyrətimin bağrını yarır.

Kimsə yol görəndə, mənim yuxuma,
Cığırlar girirlər - dağ cığırları.
Bəlkə, ağız büzər, desəm çoxuna...
Çəkinmə, a ruhum, qalx cığırları!

BİR OVUC KÜL

Məni tanıyan adamları 
əvvəl atəş sarar, 
Sonra
külü ovcumda qalar... 

Mən 
ocağın külündən alışanam. 
Od başına dönüb ulum,
Ruhumda Od eşqi var. 

“Od parçası” olmaqdan bezəndə gördüm,
hər odun sonu külmüş.

İndi tufanların tərkində
bir ovuc küləm mən də.
Çapır köhlən küləklər...

***

Muncuq-muncuq
göz yaşlarım
dolaşdıqca ayağına… 
qatar-qatar ahlarınla 
dağlar cəkdin dağlarıma… 

Qır qazanlı, 
qıl körpülü ömür andır – 
yaşatdıqca qarışqa həyatı,
dönə-dönə, 
bilə-bilə, 
gülə-gülə 
bir yerdə – ölüb-dirildik…

Bizi –
saatlar, günlərlə,
Günlər aylarla, 
Aylar illərlə,
xoş bir ümidlə aldatdı… 
Artıq perron boşalmış… 
Bəlkə də, qu quşlarıtək 
son nəğmənin vaxtı çatıb...

***

Ömür dostuma

Kənd  yolunda
qara qızın xəyalları
taleyini götürüb qaçırdı
“ağatlı oğlan”ın sorağına.

Qaraatlı,
qarayanız oğlanın yuxusuna
qonaq gəlmişdi
padşahın qızı.

Çörək ətirli,
kövrək sətirli
şeirimsən.
Heca-heca,
söz-söz,
misra-misra
səndə doğuldum.

Gözlərinin ayrılıq dadı
dodaqlarımda.
Xatirən hər zaman
yarpaqlayacaq
ömür ağacımın budaqlarında…

Bilirsənmi,
Mən sənin əsərin,
sən elə mənsən.

***

Atamı itirdiyimdə
anamdan başqa
heç kimi,
heç kimi sevmərəm, dedim.

“O” gəldiyində
“atadan-anadan yar şirin olur”,
fikirləşdim.

Uşaqlarım doğulduğunda
“bala dadı, bal dadı”
Uşaqmış ən böyük sevginin adı,
düşündüm.

Tıq-tıq-tıq...
- Oğlum, qapını aç,
Atan gəldi.

DAĞ CIĞIRLARI

Cığırlar yuxuma gəlir,
Cığırlar bağrımı dəlir.
Nə günə baxır, nə aya,
Necə sığır çarpayıya?

Dağların boynuna öz yarı kimi,
Qolunu dolayıb dağ cığırları.
Yamacın qoynuna nigarı kimi,
Qısılıb, uyuyub dağ cığırları.



DƏLİ KÜLƏK

I

Yenə dəliliyi tutub 

kəmhövsələ küləklərin. 

Qamarladığı ağ “yastıqlar”la

Günəşi boğmaq istəyir. 

Bağrını yardığı buludlardan 

qopardığı zopalarla 

torpağı şapalaqlayır, 

hirsindən dağların çiyinlərini dişləyir. 

II

Ahh, sərsəm külək, 

necə qıyırsan 

yaşıl-yaşıl çətirli ağacların 

saclarını yolmağa?

Qışdan çıxmış mayböcəyinin

qanadını qırmağa?

Al-əlvan çiçəklərin yanaqlarını 

cırmaqlamağa? 

Qorxmursanmı

ağacların, 

böcəklərin, 

çiçəklərin ahından? 

III

Səni kim küsdürüb, Məcnun külək?!

Bu şəhərdə,

balkon-balkon, 

bina-bina,

küçə-küçə kim əsdirib?

Əl çək parkların yaxasından. 

Sakitləş, canım külək...

Nə məndən eşq fədaisi, 

nə səndən yar sorağı gətirən olar. 

Rahat burax bu Qarğalar şəhərini. 
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Buraxın atı, getsin atın yanında ölsün,
Buraxın atı, getsin otun yanında ölsün,
Buraxın atı, getsin itin yanında ölsün,
Amma kəsməyin qanadlı atları,
Oxşama, bayatı atları.

Buraxın meşəyə, dağa,
Azsın, gəlməsin,
Elə azdırın onu,  amma özü bilməsin,
Qoy atı şir yesin, şir parçalasın,
Göydə qartal qıy çəksin,
Yerdə çaqqal ulasın,
Amma qəssab əlində ölməsin  kəhər atlar.
Axşam tək sinər  atlar, açılar səhər atlar.

Atları kəsdinizmi, qanadı yerə enməz,
Otlar at qanı görsə, bir də örüş göyərməz.
Dəryadan at çıxmaz, bir də at bizə gəlməz,
Kəsməyin, nə olar, kəsməyin  atları,
Qaşqa atları, səkil atları,
Qır atları, dür atları,
Göy otları, göy atları, 
Qanadları, buludları,
Kəsməyin, nə olar, kəsməyin.

Atları vurun çaya, çayda boğulub ölsün,
Ucu şiş qayalardan uçub   yıxılıb ölsün.

Üzəngisi qırılsın,
Yəhər dağılıb ölsün,
Yüyürüb qaranəfəs suyu içəndə  ölsün,
Ilxı içində  ölsün, oba köçəndə ölsün. 
Qəssab əlində ölməsin göy,  kəhər atlar,
Ağ,  kürən  atlar, qırmızı, çil, boztəhər atlar.

Əzizim,  tər içində atlar çıırpınar, ölləm,
Bədənimdən  ağ qaçar, qara çırpınar, ölləm,
Gözlərimin qarası at kimi çapar, ölləm.
Huş kimi  torpağa düşəndə yəhər, ölləm,
Tutar boğazımı yüyəntək qəhər, ölləm,
Kəsməyin, atları, kəsməyin,
Kəsməyin muradları, kəsməyin.

Atlar kəsiləndə  hey daylar, dayçalar  ağlar,
Içində  su saxlayan kasa  çalalar ağlar,
Qarnında, sinəsində duman alalar ağlar,
Kənd atlar, qoşma atlar, nağıl, gəraylı atlar,
Tapqırlı, quşqunlu, qırmızı yallı atlar.

Ay əzizim, gözlərimə qan çilənib
Bu çəkdiyim naladan.
Qoy gözlərim görməsin
Kəhər atlar

yıxılanda havadan.

Qəşəm NƏCƏFZADƏ

ATLAR 



BU
SAYIMIZDA 3 Vaqif YUSİFLİ

Yaz debütü

7
Cahandar AYBƏR

özüylə söhbəti 
və şeirləri

10
Çinarə ÖMRAY

“Dörd divar”

17 ŞƏFAQƏT
debüt

19 Şahanə MÜŞFİQ
“Asfalt çatı”

21
Maruana HƏMZƏQIZI
tәrcümә saatı

28 Namiq DƏLİDAĞLI
“Apreldə Vətənə 
yazılan şeir”

32
Kəmaləddin QƏDİM
şeir vaxtı

34
Qısa fi̇kirlәr
xәzinәsi

39
Fikret ÇELİK
Türk eli

13
Bəhruz XƏLİL

debüt

15
Orxan İSMAYIL

“Düzbucaqlı”

30
Cavid QƏDİR
“Əgər qorilla yoxa
çixibsa...”

Buraxın atı, getsin atın yanında ölsün,
Buraxın atı, getsin otun yanında ölsün,
Buraxın atı, getsin itin yanında ölsün,
Amma kəsməyin qanadlı atları,
Oxşama, bayatı atları.

Buraxın meşəyə, dağa,
Azsın, gəlməsin,
Elə azdırın onu,  amma özü bilməsin,
Qoy atı şir yesin, şir parçalasın,
Göydə qartal qıy çəksin,
Yerdə çaqqal ulasın,
Amma qəssab əlində ölməsin  kəhər atlar.
Axşam tək sinər  atlar, açılar səhər atlar.

Atları kəsdinizmi, qanadı yerə enməz,
Otlar at qanı görsə, bir də örüş göyərməz.
Dəryadan at çıxmaz, bir də at bizə gəlməz,
Kəsməyin, nə olar, kəsməyin  atları,
Qaşqa atları, səkil atları,
Qır atları, dür atları,
Göy otları, göy atları, 
Qanadları, buludları,
Kəsməyin, nə olar, kəsməyin.

Atları vurun çaya, çayda boğulub ölsün,
Ucu şiş qayalardan uçub   yıxılıb ölsün.

Üzəngisi qırılsın,
Yəhər dağılıb ölsün,
Yüyürüb qaranəfəs suyu içəndə  ölsün,
Ilxı içində  ölsün, oba köçəndə ölsün. 
Qəssab əlində ölməsin göy,  kəhər atlar,
Ağ,  kürən  atlar, qırmızı, çil, boztəhər atlar.

Əzizim,  tər içində atlar çıırpınar, ölləm,
Bədənimdən  ağ qaçar, qara çırpınar, ölləm,
Gözlərimin qarası at kimi çapar, ölləm.
Huş kimi  torpağa düşəndə yəhər, ölləm,
Tutar boğazımı yüyəntək qəhər, ölləm,
Kəsməyin, atları, kəsməyin,
Kəsməyin muradları, kəsməyin.

Atlar kəsiləndə  hey daylar, dayçalar  ağlar,
Içində  su saxlayan kasa  çalalar ağlar,
Qarnında, sinəsində duman alalar ağlar,
Kənd atlar, qoşma atlar, nağıl, gəraylı atlar,
Tapqırlı, quşqunlu, qırmızı yallı atlar.

Ay əzizim, gözlərimə qan çilənib
Bu çəkdiyim naladan.
Qoy gözlərim görməsin
Kəhər atlar

yıxılanda havadan.

Qəşəm NƏCƏFZADƏ

ATLAR 


