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Abid TAHİRLİ

Ölkə  Pre zi den ti nin müva fiq   Sə rən ca mı ilə
2019-ci ilin ölkə miz də  “Nə si mi ili” elan edil -
mə si ədə bi- mə də ni ir si mi zə,  mil li- mə nə vi də -
yər lə ri mi zə, di li mi zə son suz sev gi və qay ğı nın
par laq tə zahü rüdür.  Bə şə rin söz xə zi nə si nə
na dir in ci lər bəxş et miş, mə həb bət və gözəl lik,
ila hi və dünyə vi eşq, ağıl və id rak şa i ri, ide ya
və fi kir  azad lı ğı mücəs sə mə si  İmad də din   Nə -
si mi nin  yu bi le yi nin yüksək sə viy yə də  qeyd
olun ma sı    ta ri xi,  ic ti ma i- si ya si,  ədə bi- mə də -
ni, fəl sə fi məf ku rə miz üçün son də rə cə
böyük  ə hə miy yət kəsb edir. Odur ki, “Nə si mi
ili” nin ilk “Ul duz ”u nun ma te ri al la rı na müna si -
bət bil dir məz dən əv vəl, to xu na ca ğı mız  mövzu,
mə sə lə və mət ləb lə  də əla qə li ki çik ha şi yə çıx -
ma ğı məq sə də uy ğun he sab edi rəm.  

“Nə sim ili” ilə əla qə dar Azər bay can Res -
pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 15 yan var
2019-cu il ta rix li Sə rən ca mı ilə Ya zı çı lar Bir li -
yi nin də ic ra çı qu rum lar sı ra sın da ol du ğu
“Böyük Azər bay can şa i ri İma dəd din Nə si mi nin
650 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si nə da ir Təd bir -
lər Pla nı” təs diq edil miş dir. Hə min sə nəd də
Azər bay can di li ni ədə bi- bə dii dil sə viy yə si nə
yüksəl dən qüdrət li sə nət kar I ̇ ma dəd din Nə si -
mi nin ir si, şəx siy yə ti nin ölkə miz də və dünya -
da da ha də rin dən ta  nı  dıl ma sı və təb li ği məq -
sə di ilə çox say lı  təd bir lər nə zər də tu tul muş -
dur. Tək lif edi rik ki: 

– “Ul duz” jur na lı  gənc qə ləm sa hib lə ri ara -
sın da mütə fək kir  şa ir Nə si mi nin hə yat və ya -
ra dı cı lı ğı ilə bağ lı ən yax şı bə di i, pub li sis tik və

el mi- təd qi qat no mi na si ya la rı üzrə müsa bi qə
elan et sin; 

– Müsa bi qə nin qa lib lə ri  AY B-nin,  “Ul duz”
jur na lı nın Fəx ri Fər ma nı ilə təl tif edi şin; 

– “Ul duz ”un bir nömrə si bütövlükdə Azər -
bay can po e zi ya sı nın və ədə bi di li nin in ki şa fın -
da  mühüm bir mər hə lə sa yı lan, bə di i- fəl sə fi
po e zi ya mı zın for ma laş ma sın da müstəs na xid -
mət lə ri olan Nə si mi nin ya ra dı cı lı ğı na və şai rin
hə yat yo lu na həsr olun sun. 

“Ul duz ”un yan var nömrə sin də dərc olu nan
ma te ri al lar la  bağ lı qeyd lə ri mə də, əs rlər lə əv -
vəl ol du ğu ki mi, bu gün də  əsər lə ri nin   dil -i -
fa də və üslub gözəl li yi, for ma və məz mun vəh -
də ti, mil li ko lo ri ti ilə hey rət lən di rən, hə yə can -
lan dı ran, oxu cu nu hal dan- ha la sa lan, ru ha qi da
ve rən, duy ğu lan dı ran,  düşündürən  söz sə nə -
ti nin mi sil siz us ta sı Nə si mi nin  “Söz”ə, onun
qüdrə ti nə da ir fi kir lə ri ilə baş la maq is tə yi rəm.
Özünü  “us ta di- sə nət” ad lan dı ran şa i rə görə,
söz “can dır”, “a li yi-asi man dır”, “tərc üman dır”,
“pa yə kan dır”, “dürri- sə min dir”  “a si man dır”,
“sa hib zə man dır”.  Bu ba xım dan  po pul yar  ədə -
bi nəşr lər dən “Ul duz” da çap olun maq, şübhə -
siz ki, ədə bi uğur, şə rəf dir, la kin ey ni za man da
növbə ti ya ra dı cı lıq ad dım la rı, söz mey da nın da
özünü, im za nı təs diq et mək  üçün  bir im kan,
mə su liy yət və  eti mad dır. 

EKSPERT

(“Ulduz”un 2019cu ilin ilk
nömrəsi haqqında bəzi qeydlər)

“DOĞRU SÖZ
DOĞRULARA ACI

DEGİL”



Jur na lın ötən il də ki son nömrə si ilə bağ lı
fi kir lə ri ni 2019-cu ilin ilk bu ra xı lı şın da
bölüşən is te dad lı ya zı çı, ta rix çi alim Na tiq
Məm məd li nin bu  fik ri ilə tam şə ri kəm ki, ya -
zı lar la bağ lı  müla hi zə lər, o cümlə dən tən qi di
qeyd lər  sub yek tiv xa rak ter da şı yır, hə qi qət na -
mi nə  de yi lir və bu irad lar dan in ci mək, umu-k -
üsü et mək yer siz dir, Nə si mi nin tə bi rin cə de -
sək, doğ ru söz doğ ru la ra acı ol ma ma lı dır. 

“Özüylə söhbət və şe ir lə ri” rub ri ka sı ilə
təq dim olu nan  Xə lil Adıgö zəl “ARB” te le vi zi ya -
sın da ya yım la nan “Xal qın şa i ri” la yi hə sin də ki
çı xı şı ilə diq qə ti mi çək miş di. Müsa bi qə za ma -
nı onun söylə di yi şe ir lər mən də də  xoş tə əss -
ürat ya rat mış dı. Açı ğı, Xə lil Adıgö zə lin “Özüylə
söhbə ti.. .”ndə “Mə nə inan ma sa nız be lə,
SÖZümə ina nın. ..” ki mi də rin fəl sə fi düşüncə -
nin  ya nılt mac sa ya ğı, yo ru cu  mətn lə (“i nan -
maq”  fe i li nin müxtə lif şə kil və za man lar da tək -
rar- tək rar iş lə dil mə si)  təq dim et mə si ürə yim -
cə ol ma dı. Yax şı olar dı ki, şa ir yu xa rı da kı
fik ri nin məğ zi ni, ma hiy yə ti ni baş qa üsul la çat -
dı ray dı, ya elə cə “Mə nə inan ma sa nız be lə,
SÖZümə ina nın. ..”la ki fa yət lə nəy di, ari fə işa rə
la zım dı,.. mə lum ola caq dı ki, şa i rə sözlə ri
söylə dən, dik tə edən qüvvə var. Xə lil Adıgö zə -
lin şe ir lə ri təq di rə la yiq, düşündürücü və tə sir -
li dir: 

Ar xan da tər tə miz bir adın qa la, 
Bir -i ki su a la ca va bın ola, 
Ba la ca, əl boy da sa va bın ola, 
Eh mal ca bağ rı na ba sıb ölə sən 

( “Vay o günə ki.. .) .

Ta le yin dən, bəx tin dən gi ley lə nən, ay rı lıq
əza bın dan şi ka yət lə nən şa ir  son da az qa la
üsyan edir: 

Dərd için də üzürəm, 
O mə nəm ki, dözürəm! 
Mən ölümü gə zi rəm, 
Ölüm özgə ni 

(“O mə nəm ki, dözürəm” );

Özüm öz içim də itib azı ram, 
Özümə və rəq də qə bir qa zı ram, 
Ar tıq şa ir olub, şe ir ya zı ram, 
Gu ya nə gə lir ki əlim dən baş qa? 

(Heç nə də yiş mə yib).

Şe ir lə rin də  “sev mək baş qa bir ömrə sə ya -
hət miş, sən de mə.. .”,  “sa at ge cə nin ağır -a ğır çır -
pı nan ürə yi di”, “a yaq la rın dan ye tim qal mış dı
küçə lər”, “is la nır dıq yar paq küçə lər də”  və s. ki -
mi  uğur lu bə dii təs vir və ifa də va si tə lə rin dən
mə ha rət lə is ti fa də edən Oğuz Ay vaz oxu cu nu
kövrəlt mə yi, duy ğu lan dır ma ğı, düşündürmə yi
ba ca rır . 

4 I ULDUZ



Cey hu nə Meh ma nın bir -i ki is tis na ilə  jur -
nal da ve ri lən ad lı -ad sız bütün şe ir lə ri ni (səhv
et mi rəm sə, “Ə də biy yat qə ze ti”n də on la rı oxu -
mu şam) “Na kam mə həb bət nəğ mə si” ad lan -
dır maq olar. Onun qəh rə ma nı pə ri şan və ça rə -
siz dir,  sev gi li si nə gah qar ğış edir,  gah da sız -
la yır, ağ la yır, əzab çə kir, am ma bütün bu hal la rı
uğur və us ta lıq la təq dim edir: 

“Bütün günah la rın yu yu la o gün, 
Güna hın ol ma ya, su çun ol ma ya. 
So ru şam, “ne cə sən? ”-a lı şa qəl bin, 
“sən si zəm”- de mə yə gücün ol ma ya...   

Ya vər Hə sə nin bir ne çə şe i ri jur na lın ənə -
nə vi “Qürbət ya zı la rı” rub ri ka sın da  Günay Sə -
ma Şir va nın təq di ma tı ilə ve ri lib. Ya zı lan lar dan
bu qə na ət ha sil olur ki, Günay Sə ma Şir van Ya -
vər Hə sə nin şe ir lə ri nə ya xın dan bə ləd dir və o,
“biry önlü, bir rəng li, mo no ton şa ir ol ma yan Ya -
vər Hə sən ya ra dı cı lı ğın dan bir dam la” he sab
et di yi əsər lə ri nəş rin oxu cu la rı na tövsi yə edir.  

Po e zi ya se vər lə rin yax şı ta nı dı ğı Sa bir Yu -
si foğ lu nun şe ir lə ri nin ar xa sın da şa i rin özünün,
tərc üme yi- ha lı nın bir və rə qi nin ol du ğu ay dın
se zi lir, onun özü də bun la rı giz lət mir.  

“Mən özümə dost elə dim 
Özümdən də dərd li mə ni. 
Əkib- be cə rən sağ ol sun- 
Bu ömür-gün dər di mə ni”. 

və ya ba lı ğa xi ta bən “Ba şı mı za bə la açıb,
Sə nə kürü, mə nə şe ir”, ya xud “ütüldü min yol
qa na dım” – ki mi mis ra lar şa i rin hiss -hə yə ca nı -
nı, kə dər və nis gi li ni, emo si o nal duy ğu la rı nı
dol ğun ifa də edir.  

Qə lə min qüdrə ti, müəl li fin mə ha rə ti on da -
dır ki, o, ey ni mövzu da bir- bi ri nə bən zə mə yən
ye ni ide ya lı və for ma lı əsər lər ya rat ma ğa qa -
dir dir. Bu cümlə ni tə sadü fən iş lət mə dik. “Həs -
rət” lə, “ürək” lə, “yu xu”y la, “söz”lə bağ lı şeir lər
po e zi ya da say sız- he sab sız dır.  Bu nun la ya na şı,
Əb ülfəz Ülvi nin təq di ma tın da bu mövzu ye ni-
 ye ni mə na ça lar la rı ilə in ti şar edir, diq qə ti çə -
kir: 

O qə dər ve rib dir qəl bi mə tə laş, 
Qı zıl dan don ge yə, qur ma ram tə mas, 
Əli mi uza dıb et mə rəm xi las,  
Görsəm ba taq lıq da ba tıb, həs rə ti.  

Ya xud ana sı nı tez- tez yu xu da görən şa ir
“Bəl kə, anam ilə mə ni al da dır, Yu xu har da gəl -
di tu tur ya xam dan”- de yə rək bu mövzu da olan
şe ir lər də ki yo zum lar dan  fərq li, özünə məx sus
fi kir söylə yir. Müqəd dəs ki tab lar da, “Ki ta bi- Də -
də Qor qud” dan üzü bu ya na bə dii ədə biy yat da
“SÖZ”, onun  gücü, qüdrə ti haq qın da o qə dər
kə lam lar, bir- bi rin dən də yər li, tə sir li fi kir lər
söylə ni lib ki, san ki bu ba rə də de yil mə miş heç
nə qal ma yıb. Am ma ba xın, Əb ülfəz Ülvi nə de -
yir: 

Görə sən, mən sözdən ürək düzəlt səm, 
İn sa nı nə qə dər ya şa dar, Al lah? 

“Ul duz ”un po e zi ya nümu nə lə ri haq qın da
söhbə ti mi zi Ay nur Mus ta fa nın şe ir lə ri nin, Azər
Fə ra qi nin qə zəl lə ri nin də oxu cu lar tə rə fin dən
ma raq la qar şı la na ca ğı nı de mək lə ye kun laş dı -
rırq. 

“Ul duz”  oxu cu la rı nın görüşünə  ye nə də
ma raq lı nəsr əsər lə ri ilə gə lib.  Də niz Pə na ho -
va nın “Keç miş də gə zin ti” he ka yə si müa sir
dövrün kəs kin və cid di prob  lem  lə rin dən  da ğı -
lan ai lə də ana nın iz ti rab la rın dan, hiss -hə yə ca -
nın dan, qay ğı la rın dan, onun mə ruz qal dı ğı
psi xo lo ji mə qam lar dan bəhs edir. Müəl lif  ya -
zı çı qəh rə ma nı nın kə də ri ni, prob lem lə ri ni da -
ha qa ba rıq ver mək üçün fərq li üslub seç miş,
onun əsər lə ri nin ob raz la rın dan  da is ti fa də et -
miş dir. Əl bət tə, qa dı nın psi xo lo ji sar sın tı la rı nı
bə dii dil lə, həm də bən zər siz təq dim et mək is -
te dad la ya na şı, zən gin  təcr übə də tə ləb edir.
Də niz Pə na ho va da ha çox iş lə mə li,  doğ ma di -
lin im kan la rın dan da ha çox fay da lan ma lı dır. O
za man   az qa la cümlə ba şı is ti fa də et di yi miz,
həm də bə zən düz yaz ma dı ğı mız  alın ma söz
və ter min lə rin sa yı aza la caq, “pap ka” əvə zi nə
“qov luq”, “qu dok” əvə zi nə  “fit”, ya xud “zəng”
sözlə ri ni ya za ca ğıq. 

Şə fa qət Ca van şir za də nin “Tə miz qa dın”
he ka yə si nin süje ti  sa də, di li rə van, məz mu nu
ak tu al  və düşündürücüdür. He ka yə də oxu maq,
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müəl lim ol maq ar zu su ilə ya şa yan qı zın er kən
ərə ve ril mə si, Ru si ya da al ver lə məş ğul olan
əri nin az son ra öldürülmə si, övlad dər di nə
dözmə yən qa yı na ta və qa yı na nın və fa tı, oğ lu
ilə tək qa lan ana nın aman sız hə yat da  ya şa maq
uğ run da müca di lə si və özü də bil mə dən  əx laq -
sız qa dı na çe ril mə sin dən bəhs olu nur. Son il lər
bu prob lem- va li deyn -qız övla dı,   qa dın- ki şi
müna si bət lə ri, əx la qi saf lıq, mil li- mə nə vi və ai -
lə  də yər lə ri mövzu sun da çox say da bə dii əsər -
lər ya zı lır. Bu qə bil dən olan əsər lə rin ək sə riy -
yə ti sə nət və sə nət kar lıq ba xı mın dan, bə di i -es -
te tik cə hət dən  zə if tə sir ba ğış la sa da, müəl lif
qa yə si ay dın dır: qa dın la ra qar şı  zo ra kı lı ğı, əx -
laq sız müna si bə ti tən qid et mək, qlo bal laş ma
şə ra i tin də öz mil li- mə nə vi  də yər lə ri mi zə sa hib
çıx maq, on la rı təl qin və təb liğ et mək. 

Hər bir or ta mək təb şa gir di özündə
müxtə lif mən bə lər dən al dı ğı in for ma si ya nı an -
la dı ğı for ma da qə lə mə al ma ğa ça lış ma lı dır.
Əgər o, bu nu ba ca rır və kiçik həcm li mə qa lə və
he ka yə də ya zır sa, bu ar tıq şa gir din ye ni uğur -
lar qa zan ma sı na tə kan ve rə cək dir. Kənd mək -
tə bi nin VI si nif şa gir di Ayan Sa mir qı zı nın  yaz -
dı ğı “Xi las kar mey mun” ad lı ki çik həcm li no vel -
la sa ya ğı he ka yə onun yax şı yaz maq
ba ca rı ğın dan xə bər ve rir. Biz ba la ca Aya nın gə -
lə cək də ye ni, da ha böyük uğur lar qa za na ca ğı -
na ina nı rıq. 

İs te dad lı ya zı çı- jur na list Akif Cab bar lı nın
bə di i, pub li sis tik əsər lə ri ni ədə bi ic ti ma iy yət,
ge niş oxu cu au di to ri ya sı hə mi şə böyük ma raq
və rəğ bət lə qar şı la yır. O,  yu mor,  is teh za və  za -
ra fat lar la do lu, mə zə li əh va lat lar la zən gin ki -
çik həcm li he ka yə lə rin də mə ha rət lə çox mət -
ləb lə rə to xu nur. “Ul duz” da dərc olu nan “Boz
küçüyün ta le yi” əsə ri isə kövrək və kə dər li not -
lar la yoğ rul muş dur: ana la rı bir nə fər tə rə fin -
dən aman sız ca sı na öldürülən sa hib siz 3
küçükdən iki si ni  “va qon boy da bir CİP- dən
düşən ağ ban tik li, gon bul bir oğ lan uşa ğı” nın
is tə yi ilə ata sı oyun caq əvə zi  ba ğa apa rır.
Üçüncü küçük – Tuz ka  ge o loq Asif müəl li min,
La mi yə nin, hə yət sa kin lə ri nin  diq qət və qay -
ğı sı ilə əha tə olun sa da, bir müddət son ra  o,
da ha dəh şət li ha di sə ilə rast la şır: küçüklə mə -
sin de yə, hə kim lər onun bə zi əza la rı nı çı xa rıb
atır lar. Ta le siz Tuz ka ba şı na bu oyun açı lan dan

son ra da in san la ra nif rət et mir, on la ra xoş
günlər ar zu la yır. Müəl lif  Tuz ka nı iz lə yən təhl -
ükə ni, onun acı ta le yi ni o qə dər tə sir li təs vir və
təq dim edir ki, oxu cu  əsə ri tə laş və ni ga ran çı -
lıq la, bir nə fə sə oxu yur. Adam da elə tə əss ürat
ya ra nır ki, küçüyün ta le yi hət ta daş qəlb li in -
san lar da mər hə mət his si ni oya da caq. Akif Cab -
bar lı bu əsə ri ilə in san la rı hu ma nist, rəhm li ol -
ma ğa, Al la hın ya rat dı ğı dil siz -a ğız sız hey van -
la ra  iş gən cə, zülm, əzab ver mə mə yə, ək si nə
qay ğı, diq qət göstər mə yə səs lə yir. Bir mə qa mı
xüsu si vur ğu la maq is tər dim. Akif Cab bar lı nın
di gər əsər lə ri ki mi, bu he ka yə si nin də di li zən -
gin, can lı, ob raz lı, sə lis, sə mi mi dir. 

“Ul duz” da i mi rub ri ka sı “Dər gi də  ki tab” da
bu də fə is te dad lı şa ir- ya zı çı Əsəd Qa ra qap la -
nın  “Dörd fə sil tən ha lıq da” po ves ti ni ver miş -
dir. Bə ri baş dan de yim ki, onun  şe ir lə ri, ro -
man la rı ilə az -çox ta nış lı ğım var və ya ra dı cı lı -
ğı ilə bağ lı mət bu at da dərc olu nan müxtə lif
səp ki li rəy lər, müsa hi bə lər Əsəd Qa ra qap la nın
ədə bi mey dan da ye ni uğur lar qa za na ca ğı na
ina mı ar tı rır. Ya zı çı  “Dörd fə sil tən ha lıq da” po -
ves tin də  “çək di yi zəh mə tin müqa bi lin də qə -
pik- qu ruş alan”, “hə ya tı nın bir boş luq dan, bir
heç lik dən iba rət ol du ğu nu”, “hər şe yin və hər
kə sin böyük bir ya lan dan iba rət ol du ğu nu”
dərk edən, “ya şa maq üçün bir sə bə bin, heç ol -
ma sa gözlə görmə yə, əl lə tut ma ğa, ən əsa sı
ürək lə duy ma ğa bir şey” ta pıl ma dı ğı qə na ə ti -
nə gə lən, ilk də fə gördüyü qa dı na bir ba xış la
aşiq olan, ey ni za man da hə rə kət və düşüncə -
lə ri ilə yad daş lar da  ira də siz, ça rə siz və aciz
gənc ki mi qa lan  qəh rə ma nın psi xo lo ji du ru -
mun dan, mə nə vi sar sın tı la rın dan,  ke çir di yi
ru hi əzab lar dan bəhs edir. Doğ ru dur, oxu cu
üçün  əsə rin qəh rə ma nı nın nə yə görə bu ha la
düşdüyü, ad dım ba şı hər şey dən –  ru hi ha lın -
dan və ha mı dan şi ka yət lən di yi qa ran lıq qa lır,
axı o, sev gi yə mübtə la olan dan əv vəl də özü -
nün “bütün yol la rı nı bit miş” he sab edir di, aşiq
ol du ğu qa dı na qo vuş duq dan son ra da “hər yer,
hər şey və hər kəs” ona əzab ve rir di. Bu nun la
ya na şı, oxu cu  Əsəd Qa ra qap la nın sə mi miy yə -
ti nə ina nır, hə ya tın di bi nə en miş qəh rə ma nın
ta le yi nə acı yır, onun duy ğu la rı nı pay la şır. 

Azər bay can  po e zi ya sın da  öz izi, özünə -
məx sus ye ri, fərq li dəst -xət ti və yüksək bə di i -
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Oxu cu lar Lev Pi ro qo vun “Post mo der nist lər,
Sta lin əmr ver di” (El mar Vüqar lı nın tərc ümə -
sin də), Ye le na Bez ru ko va nın (Knyaz Qo ça ğın
tərc ümə sin də)  və To dur Za ne tin  şe ir lə ri (Ra -
miz Əs gə rin tərc ümə sin də), Xu an Ruf fo nun “A -
lov lu ge cə” əsə ri ilə, elə cə də Jül Re na rın, Sta -
nis lav Ye ji Let sin, Cə mil Me ri çin məş hur de -
yim lə ri (Cə lal Bəy di li nin tərc ümə sin də) ilə də
ta nış ola caq lar. 

Jur na lın  bu nömrə si yüksək po liq ra fik  tər -
ti ba tı,  ma raq lı  ill üstra si ya- Bril yant Ra ma zan
qı zı nın rəsm lə rin dən iba rət sər gi  və  Əda lə tin
fo to la rı  ilə  də yad da qa lır.  
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es te tik zövqü olan Va qif Sə mə doğ lu nun “San -
dıq şe ir lə ri” ki ta bı haq qın da Fə rid Hüsey nin
qə lə mə al dı ğı “San dıq şe ir lə ri” mə qa lə si qa yə -
si, məz mu nu,  kom po zi si ya sı, üslu bu, di li və də -
yə ri ilə diq qə ti mi çək di. Müəl lif Va qif Sə mə -
doğ lu nun və fa tın dan son ra ömür-gün yol da şı
Nüşa bə xa nı mın nəşr et dir di yi ki tab da kı şe ir -
lə rin, ümu miy yət lə, Va qif po e zi ya sı nın  özəl
xüsu siy yət lə ri, bə di i- sə nət kar lıq xis lə ti, fəl sə fi
yükü, ma hiy yə ti və ahən gi ba rə də ma raq lı
müla hi zə lər irə li sürür. Təq di rə la yiq dir ki, Fə -
rid fər di müha ki mə lə ri ilə ki fa yət lən mir, ye ri
gəl dik cə Ra fa el Hüsey nov, İra də Mu sa ye va,
Adil Mir se yid, Va qif Ba yat lı Odər ki mi qə ləm
əh lin dən gə tir di yi si tat lar la qə na ət lə ri ni əsas -
lan dı rır.  

İra də Ay te lin ta nın mış folk lorş ünas, şa ir,
na sir Səd nik Pa şa Pir sul tan lı nın hə yat və
ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş “Səd nik Pa -
şa Pir sul tan lı nəs ri” ad lı ya zı sı bir çox
cə hət dən  fay da lı dır. Bu mə qa lə: 

– fə da kar folk lor top la yı cı sı, təd qi -
qat çı sı, cə fa keş  pe da qoq Səd nik Pa şa
Pir sul tan lı ya ra dı cı lı ğı nın, xüsu si ilə
onun nəs ri nin, he ka yə lə ri nin ta nı dıl -
ma sı ba xı mın dan  diq qə ti çə kir; 

– xal qın qiy mət li,  zən gin və  tükən -
məz sər və ti nin ya zı lı ədə biy ya ta  bəxş et -
di yi ko lo ri tin, tə si rin üzə çı xa rıl ma sı
nöqte yi- nə zə rin dən ma raq do ğu rur; 

– hə ya tı nı el mə, təh si lə həsr et miş
Səd nik Pa şa Pir sul tan lı nın xa ti rə si nə
gözəl töhfə dir və s.

Azər bay can oxu cu su nun “Ruh lar
şə hə ri” ki ta bı və çox say da sə ya hət
oçerk lə ri ilə yax şı ta nı dı ğı  pe şə kar jur -
na list, is te dad lı ya zı çı Va hid Qa zi nin
“Berq man, Tar kovs ki və Qot land ada sı”
pub li sis tik ya zı sı nın mövzu su müəl li fin
adı çə ki lən ada ya sə ya hət ar zu su nun nə -
dən qay naq lan dı ğı na və qey ri -a di sə nət
nümu nə lə ri ya rat mış  Berq manın, Tar -
kovs ki nin film lə ri nə həsr olun sa da, Va hid
Qa zi nin  di gər ya zı la rı na hop du ğu ki mi, bu
mə qa lə sin dən də Qa ra bağ prob le mi, yan ğı -
sı yan keç mir. 

Tərc ümə ədə biy ya tı na, görkəm li şəxs lə rin
kə lam la rı na da ki fa yət qə dər yer ay rıl mış dır.



Ək bər QO ŞA LI 

özüylə söhbə ti... 
De yir lər, dünya nın ən səmimi söhbə ti Tan -

rı və sev gi liy lə olan söhbət di; bəs özümüzlə
et di yi miz söhbət han sı ka te qo ri ya ya aid edil -
sin? – Həm sə mi mi, həm çə tin kən? .. Tan rıy la
söhbət – dürlü-dürlü is tək lər di, ba ğış lan maq
is tə yi di, al qış dı, du a dı... – elə de yil mi? Sev gi -
liy lə hər söhbət ona qo vuş maq dan, bəl kə, qıs -
qan ma lar dan, bəl kə, gözəl li yə əl çə kil məz aşiq -
lik dən, zövqdən ke çir. (Tan rı və sev gi li ilə
söhbət ümu mən tə mən na dan, is tək lər dən ke -
çir və san ki in san tə mən na sın da da ha sə mi mi
olur. ..). Bəs özümüzlə söhbət? .. 

Hə lə ana ilə, ata ilə söhbə ti de mi rəm. .. Mən
rəh mət lik lə rin hər iki si nə ümid do lu ya lan lar
da nış mı şam, ya lan lar. .. – Mə lu mu nuz, yaş lı və
sağ lıq du ru mu ilə bağ lı so run lar ya şa yan doğ -
ma la ra (yə qin, yad la ra da) ya lan da nış maq eh -
ti ya cı mız da nıl maz dır. Bəl kə, günlə rin bir günü

mə nim oğ lum da mə nə dünya nın ən dad lı ya -
la nı nı da nı şa caq və mən o ya la na tu tu nub qa -
la cam. ..   

Və in di – 45-lə 46-nın ara lı ğın da, ye ni təq -
vim ili nin ilk ayı nın son günlə rin də, sə hər tez -
dən özüm özümlə da nı şı ram. Da nı şı ram mı?
De yə sən, yox. ..  

Mən özümlə ba rı şa mmı ram da, mən özümlə
da la şı ram bir çox hal da; mən özümü ta nı yı -
ram mı? – Baş qa la rı nın ta nı dı ğı na nis bət də çox
ta nı yı ram, an caq elə mə qam lar olur, görürəm,
özümü gə rə yin cə ta nı ma mı şam. – Doğ ru dur,
“ta nı say dım, be lə edər dim, ta nı ma mı şam de -
yə, elə olub” – fi lan de mi rəm; nə ne cə dir sə,
elə dir, olan olub bir kə rə... Rəh mət lik Şa iq Və li
de yir di: “o la caq lar ola caq lar” ... – De mək, bun -
dan son ra da, mə nim özümü ta nı yıb- ta nı ma -
maq ba rə də fəl sə fi su al la ra ca vab ara yı şım
fövqə la də bir də yi şik lik vəd elə mir, elə mi? –
Si zə su al ver mi rəm. Mən özümə də su al ver -
mi rəm heç, am ma özümə ca vab lar ve ri rəm. ..
Özüm ən azı, ən azı özümə və sözümə ca vab -
de həm! 

Özüm özümə bir şe i rin iki mis ra sı bo yu
ad lı üz tut du ğu mu xa tır la yı ram bu dəm:  

“Ək bər, böyük düşün, böyükdü adın,  
böyük düşündükcə böyüdü adın. ..”  

– de mi şəm “Ömür biz li- biz siz özündən ke -
çir” şe i rin də. 

Bi li rəm, bu, özümlə söhbət ol ma dı, “özümlə
söhbət haq qın da” söhbət ol du. Ol sun, ney nək? ..
Ye nə rəh mət lik Şa iq Və li ni anaq: 

Mə ni bil məz lər bil məz lər, 
Bi lə cək lər bi lə cək lər! 

Bəs Şa iq Və li dən də ötə Yu nus Əm rə ötə -
lər də nə de yir di? – 

Dər viş Yu nus söylər sözü, 
Yaş do lu dur iki gözü; 
Bil mə yən nə bil sin bi zi?! 
Bi lən lə rə sa lam ol sun. .. 

Bi li rəm, əziz dost, bi li rəm, özümlə söhbə -
tim hə lə qa baq da dır. .. 
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...və şe ir lə ri 
2019UN İLK ŞE İ Rİ 

Ya ğış lar, ya ğış lar ya ğır dı naz la, 
Çi çək lər, çi çək lər sı ğal la nır dı; 
Nə gözəl, nə gözəl əsir di yel lər, 
Göllər be şi yin də yır ğa la nır dı... 

Quş lar ye ni-ye ni cəh- cəh vu rur du, 
Ov laq lar, yay laq lar yo xuy du hə lə; 
Çay öz ya ta ğıy la ta nış olur du, 
Ah, dünya qa lay dı...  – qal maz dı be lə... 

Də rə lər- tə pə lər şə kil lə nir di, 
Yer ye rə bər ki yir, göy çə ki lir di... 
Hər yer təp tə zəy di, hər şey yep ye ni, 
Bu lud lar, bu lud lar nə sə de yir di... 

İlk ki şi – ilk qa dın gəl di göz-gözə, – 
Şim şək lər, şim şək lər be lə ya ran dı... 
İlk də fə uzan dı əl lər əl lə rə, 
Bar maq lar to xun du, Ay pa ra lan dı... 

(11 Ocaq 2019. Ab şe ron)

HƏS RƏ TİN HE KA YƏ Tİ 

İl ya rım ol muş du biz ay rı la lı, 
İl ya rım de yi rəm, za ra fat de yil. 
Şey ta nın qı çı nı sın dır dıq axır, 
İki miz də kövrək, iki miz də li... 

Bil mi rəm, həs rə ti ne cə ke çi rib, 
Bil mi rəm, o za lım nə ye yib -i çib? 
Özümə çə ki lib o ay lar bo yu, 
İçi mi ye miş dim mən giz lin- giz lin.  

Bi li rəm, da ha çox həs rət çə kən var, 
Bi li rəm, tez küsüb-ba rı şıb kim sə. 
Söz var: od düşdüyü ye ri yan dı rar, 
Bi zim il ya rım mız bəs edər bi zə... 

De yir dim, nə ge yər bu gün üçün o, 
Qır mı zı mı ge yər, qa ra mı, ağ mı? 

Qap qa ra gey miş di günü ağ ol muş, 
Kə mə ri, çan ta sı qıp qır mı zıy dı. 

De yir dim, ilk sözü nə ola caq, nə? 
Si nə mə sığ mır dı ya rım can ürək. 
O gəl di, mən bax dım, iki miz sus duq. .. 
unut duq ilk sözü,  

nə de yə cək dik? .. 

Son ra...  
son ra sı: ito tu, ba ğa yar pa ğı...  

Elə bil dünən cə sa ğol laş mı şıq. .. 
Ah, mə nim il ya rım ya şa dıq la rım, 
Ah, mə nim hə lə də ya şa ma dı ğım. .. 

(Ab şe ron, Ocaq 2019)

* * *  

Dünən bi ziy dik or da –  
O ka fe, o ma sa da. 
Bu gün iki gənc gördüm,  
bi zim ma sa mız da ca  

ver miş di lər baş- ba şa. 
Sən dən nə giz lə dim, elə qıs qan dım, 
is tə dim içə ri ke çəm, səs sa lam. ..  
An caq  

de mə di yin sözə ayıl dı ım. .. 
Və ən ye yin ad dım la  

uzaq laş dım özümdən. .. 

Dünən qal dı dünən də 
Dünən ma sa da qal dı, 
Kor cər rah bı ça ğı dı – 
Xa ti rə işə gəl məz. 

Eh ... nə var dı dünən də? – 
Gu ya ney nə miş dik ki? 
Sən öz te lin nən oy na dın, 
Ürə yim mən nən oy na dı. 
Hər tə bəss üm edən də,  

çökəl di gözəl üzün 
və mən za lım ca sı na dözdüm o gözəl li yə... 

Dünən ney nə miş dik ki? – 
Bir az söhbət elə dik  

və ba xış dıq bir xey li. 
Sən Ba kı dan da nış dın, mən Daş kənd dən, 
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Sən Ba kı nı tə rif lə din, mən Daş kən di; 
Mən əs lin də sən dən da nı şır,  

sə ni tə rif edir dim, 
yə qin, sən də düşündün ki,  

mən heç nə an la mı ram, 
an la mı ram ki, 

bir şə hə ri bu qə dər adam laş dır maq ol maz. .. 
Nə de din sə, sağ ol, 

sağ ol, çox sağ ol. 
Am ma   

mə nim Ba kı lı ğım qoy hə lə qal sın. 
sən sə də qiq Daş kənd sən – 

həs rə tin daş ki mi düşür ürə yə.  

Dünən baş qa dünən di, 
gah hər şey dən da nış dıq, 
gah hər bir sözə sus duq, 
üzə dal dıq,  
üzdə qal dıq. .. 

Dünən nəy di,  
nəy di dünən, İla hi? 

Hər şey dən da nı şır dıq, 
am ma büsbütün sözlər  

gə lib- gə lib tı xa nır dı bir yer də. 
Hər şey dən da nı şır dıq,  

am ma o hər şey de di yin  
tək bir cə kəl mə yə xid mət edir di – 

iki miz də bi lir dik,  
no ol sun, iki miz də de yə bil mir dik. .. 

Sa hi, nə de yə cək dik? 
Mən dən heç so ruş ma, 
Mən nə de diy mi bil mi rəm,  

za lim, 
Sən sə bil di yi ni de mir sən  

san ki... 

Bu gün o iki ca van 
dir sək qo yan ma sa da  

ürək qo yub gəl mi şik, 
on lar har dan bi lə cək? .. 

Eh, har dan bil sin lər ki, 
dünən elə or da ca  

ne cə vu rub ürək lər, 
bo ğaz ne cə qu ru yub, 
to puq ça lıb ne cə dil? 

Nəy di ka fe nin adı? –  
bir də ge ri dönmə yim. 
Sən də xa tır la maz san, 
Ol sun. 

Sev gis tan ol sun – 
İki nə fərç ün bir ad ... 

Dünən dünən də qal dı, 
Dünən qal dı ma sa da. 
Kor cər rah bı ça ğı dı, 
xa ti rə işə gəl məz. .. 

2019

ÜSKÜP LÖVHƏ Sİ 

Ma ke do ni ya. Üsküp. Qə dim türk çar şı sı. 
Ax şam düşür, dükan lar bağ la nır,  
hər dükan da sönən işıq  
bir küçə fə nə ri nə da şı nır san ki... 
Dükan lar bağ la nır, ka fe lər sə açıq dı. 
Şə hə rin ən hündürda ban lı qı zıy la ge dən oğ la nın  
ürə yi açıq dı, 
hündürda ba nın kürə yi... 
Qar şı da bar da açıq dı, ca me də, 
gənc lər nə ba ra, nə ca me yə gi rir, 
bir bağ lı qa pı nı açıb, özlə ri nə çə ki lir. .. 
Bur da –  
mən əy lə şən ka fe də qul luq çu  
da ğı nıq fik ri mi top la yır san ki:  
– Əfən dim, qəh və mi, çay mı? – 
Ar tıq bi li rəm,  
bur da qəh və lər çox tünddü, çay lar açıq dı – 
“or ta şə kər li türk qəh və si” de yi rəm –  
ne cə ol sa, ya nın da su var. 
Ürə yim açı lıb, nə sə – 
ha mıy la da nış maq, 
ha mıy la ta nış maq is tə yi rəm – 
Bə zən bil məz in san – nə yə se vin di yi ni,  
ne cə se vin di yi ni... 
An caq hər kəs öz işin də dir, 
mən də qa pa nı ram özüm özümə. 
Sə fə rə ge dər kən  
yo la düşmə yə,  
sə fə rin ta ikin ci günündə sə evə tə lə si rəm;  
Ka fe də in ter net açıq dı,  
“e lekt ron bi let ”i mə ba xı ram – 
Sən de mə, “Ba kı ya dönüş ta ri xi” açıq mış. .. 

(Ab şe ron, 2018)
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Sə nət ol ma say dı, hə yat çox mə na sız, ma -
raq sız olar dı. Sə nət bi zə hə ya tı mız da kı boz lu -
ğa qa lib gəl mək də kömək edir. Əgər sə nət
ol ma say dı, biz hə ya tı mı zı sa də cə me xa ni ki vər -
diş lə ri miz və in stink tlə ri miz əsa sın da qu rar -
dıq. Sə nət həm də eqo ha di sə si dir. İn sa nın
ta rix də özünütəs diq prob le mi He gel fəl sə fə si -
nin əsas müza ki rə mövzu la rın dan bi ri dir. İn -
san lar özlə ri ni is bat et mək is tə yir lər, özlə ri ni
ifa də edə bil mək üçün müxtə lif yol lar ax ta rır -
lar. Hə min müxtə lif yol lar dan bi ri də sə nət dir.
Sə nət  in sa nın özünü is bat et mə im ka nı dır.   

Məş hur hey kəl tə raş  Mi ke lan ce lo dan so ru -
şub lar ki, siz bu sə nət əsər lə ri ni ne cə ya ra dır -
sı nız. O da ca vab ve rib ki, mən sa də cə ar tıq
olan la rı yo nub atı ram, ge ri yə nə qa lır sa, sə nət
odur. Sə nət ba car dı ğın hər şe yi yüksək hə vəs -
lə et mək de yil. Sə nət ba car dı ğın ən üstün şe yi
et mək dir. Dünya ta ri xi nə nə zər sa lan da
görürük ki, sə nə ti, sə nət adam la rı ol ma yan və
ya az olan xalq lar dünya ya heç bir cid di töhfə
ve rə bil mə yib lər. Sə nət ölümə eti raz dır. Sə nət

adam la rı nın ək sə riy yə ti əbə di ya şa maq, əbə di
mövcud luq haq qın da düşünürlər, ölümdən
son ra dünya da iz  qoy maq is tə yir lər. İn cə sə nə -
tin in san la ra ən çox tə sir edən növü mu si qi dir.
Hər kəs ki tab oxu mur, hər kəs rəsm əsər lə ri -
nə ma raq göstər mir. An caq hər kəs mu si qi
din lə yir. 

Sə nət tək cə is te dad mə sə lə si de yil. Zəh mə -
tin is te dad la müqa yi sə də əhə miy yə ti da ha
böyükdür. Nə qə dər in san is te da dı na ar xa la nıb,
zəh mət çək mə yib, tən bəl lik edə rək özünü
məhv edib. Ma raq lı mə qam lar dan bi ri də bu -
dur ki, Tan rı, tə bi ət in sa na hər şe yi ver mir. İs -
te dad ba ha lı hə diy yə dir, in san dan mütləq
qar şı lı ğın da nə sə alır. Mə sə lən, sə nə is te dad
ve rir, an caq bütün hə ya tın bo yu pul qa za na bil -
mir sən, hə ya tın məh ru miy yət lər ara sın da ke -
çir. Ya da is te dad la bir lik də sə nə qor xunc
tən bəl lik xəs tə li yi ve ri lir. Sey ran Sə xa və tin
“Qa ça qaç” əsə ri ni oxu yan da Vi da di Məm mə -
dov haq qın da ma raq lı fi kir lər gördüm, cid di
ədə bi is te da dı olan, ədə biy ya tı də rin dən bi lən
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Vi da di Məm mə dov cə mi iki he ka yə ya zıb. Baş -
qa heç nə yaz ma yıb. Ya zı çı lar onun haq qın da
da nı şar kən be lə an la dım ki, çox tən bəl adam
olub.  Gözünə döndüyüm tə bi ət mi de yim, Tan -
rı mı de yim, Al lah mı de yim, bil mi rəm, in sa na
hər şe yi ver mir də. Ba lans po zul ma sın de yə,
müsbət xüsu siy yət lə bə ra bər, mən fi xüsu siy yət
də ve rir ada ma. Ya da ki, bütün bun lar bə ha nə -
dir. İs te dad da, tənbəl lik də, zəh mət də
özümüz dən as lı dır, sa də cə mə su liy yə ti boy nu -
muz dan at maq üçün müxtə lif bə ha nə lə rə sı ğı -
nı rıq.  

İr vinq Sto u nun “Ya şa maq yan ğı sı” po ves -
ti ni, Cek Lon do nun “Mar tin İden” ro ma nı nı
oxu yar kən düşündüm ki, zəh mət is te dad dan
da ha üstündür. Önəm li olan ruh dan düşmə -
mək, ina mı nı itir mə mək dir. İn san is tə sə, çox
uğur lu iş lər görə bi lər, sa də cə ək sər hal lar da
tən bəl lik bi zə ma ne olur. Gördüyümüz hər əş -
ya bir sə nət əsə ri dir. Dünya bi zim onu
gördüyümüz ki mi dir. Hər şey əs lin də bey ni -
miz də mövcud dur. Bey ni miz də ki ide ya la ra uy -
ğun il lüzi ya lar ax ta rı şı na çıx maq dır sə nət.
Sə nə tin in san qəl bi nə ən ya xın sa hə si mu si qi
ol sa da, ədə biy ya tın da böyük xid mət lə ri var.
Dünya şöhrət li ya zı çı la rın ədə biy yat haq qın da -

kı məş hur fi kir lə ri ni xa tır la ma ğa də yər. Ta qor
de yir ki, ədə biy yat dünya nı in san qəl bi nin işı -
ğı ilə nur lan dır dı. Müta li ə yə ye ni baş la dı ğı mız
za man lar da bə dii ədə biy yat bi zə zövq ve rir, əy -
lə ni rik, asu də sa at la rı mı zı ma raq lı ke çi ri rik.
Za man keç dik cə müta liə əza ba çev ri lir. Za man -
la da ha ağır ki tab lar oxu yur san, da ha cid di ki -
tab lar in sa nı da ha çox düşündürür, da ha çox
düşündükcə də be yin gər gin lə şir, ya şa maq çə -
tin lə şir. Dos toyev ski əbəs ye rə de mir di ki, hər
şe yi dərk edi rəm, ya şa maq dözülməz ha la çev -
ri lir. Tols toy ömrünün son la rın da an la mış dı ki,
yaz ma maq yaz maq dan da ha əf zəl dir. Sok rat,
ümu miy yət lə, ki tab yaz ma mış dı. Sus maq da -
nış maq dan da ha müqəd dəs dir.  

Can Yücel “Şe ir nə dir” su a lı na be lə ca vab
ver miş di: “Bir gənc qız Pab lo Pi kas so nu se vir -
miş. An caq nitq qüsur lu ol du ğu üçün eti raf edə
bil mir miş. Ba xın, mə nə görə şe ir bu dur”. 

Bet ho ven “Si len ce” ı bəs tə lə yə rək kor qız
üçün Ayın möcüzə vi təs vi ri ni ya rat mış dı, Sə nət
bu dur. Əs lin də, hər şey tə bi ət də mövcud dur.
Biz sa də cə tə bi ə tin mə ziy yət lə ri ni sə hi fə lə rə,
tab lo la ra çe vi ri rik. To mas Hobb sun sözlə riy lə
de sək, ya ra dı cı lıq tə bi ə tin təq li di dir. Tols toy sa
sə nə tə baş qa cür tə rif ve rir, Tols to ya görə, sə -
nət xe yi rin şər üzə rin də qə lə bə si dir. Be lə an la -
maq olar ki, sə nət adam la rı re al dünya nın
hə qi qət lə ri nə qar şı öz sər həd siz xə yal la rı nı qo -
yur lar. Re al dünya hə qi qət lə ri nə məğ lub ol -
duq ca sə nət ada mı nın sə nət də uğur qa zan ma
is tə yi, özünü is bat et mə ac lı ğı da ha da ar tır. Bə -
zən biz hə ya tın han sı sa sa hə sin də ki məğ lu biy -
yə ti mi zin qi sa sı nı şe ir dən, he ka yə dən al ma ğa
ça lı şı rıq. Bə zən sə ya zı la rı mız da sa də, avam,
yax şı adam la rın qa lib gəl mə yi nə kömək et -
mək lə özümüzə tə səl li ve ri rik.  

Da hi al man fi lo so fu Hay deg ger sə ya zır ki,
sə nət kar və ya ra dı cı lıq an la yış la rı bir lik də bir
vəh dət təş kil edir, ya ra dı cı lıq sə nət kar dan, sə -
nət kar da ya ra dı cı lıq dan qay naq la nır. İn san
məhz sə nət sev gi siy lə ka mil lə şir, yet kin in sa na
çevrilir. 



İohann Volfqanq GETE:

Aşiq olmayandan sonra qəlbimiz nə işə
yarar?!

*** 
Azad olmadıqları halda özlərini azad sanan-

lar qədər heç kimsə dustaq ola bilməz. 
*** 

Başqalarının bəxtiyarlığından özünə pay
götürən insandır ən xoşbəxt insan.

*** 
Bir insanı ona nəyin gülünc gəlməyindən

daha yaxşı heç nə tanıda bilməz.
*** 

Bizi sevdiyimiz şeylərdir yoğurub
biçimləndirən.

*** 
Dini olmayanların Tanrısı da yox imiş... 

*** 
Dühadan ən əvvəl gözlədiyimiz – həqiqət

aşiqliyidir. 
*** 

Eşqim üçün mən hər şeydən keçərəm, fəqət
azadlığımçün eşqimdən də keçərəm.

*** 
Əql ismini vermiş bəşər ol nurə dilində, 

Heyvanlığa lakin gözəl alətdir əlində.
*** 

Gözəllik özlüyündə təbiətin gizlin
qanunlarının təzahürüdür.

*** 
Heç kimsə əfv etdiyi zamanlardakı qədər

yüksələ bilməz. 

*** 
Xətalar dənizinə gömüldüyü halda, umudla

gözləyə bilən nə bəxtiyardır.
*** 

İdrakın zirvəsindən dünya bir dəlilər evi
təəssüratı oyadır.

*** 
İndiki şairlər öz mürəkkəblərinə həddən

artıq su qatırlar.
*** 

İnsan hər gün ya gözəl səs eşitməli, ya könül
açan kitab oxumalı, ya da gözəl nəsə

dinləməlidir.
*** 

İtirəcək heç nəyi olmayan insandan qorxmaq
gərək.

*** 
Nankorluq zəif insanların işidir. Güclülər

arasında nankora rast gəlmədim.
*** 

Özümü həyatda boş, mənasız sözlər qədər
heç nədən bir belə qorumadım.

*** 
Siz özünüzə inanın, o zaman başqaları da sizə

inanacaq... 
*** 

Təbiət sonsuz yeni şəkillər yaradır; indi olan
köhnədən heç yoxuydu, köhnədən olan bir də
olmayacaq – hər şey onda həm yenidir, həm

köhnə... 
*** 

Üzərində ləkəyə tək Günəşin haqqı var.
*** 

Yarımçıq bilinən hər nə var, bilgiyə hey əngəl
törədər. 
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Mark TVEN: 

Heç vaxt həqiqəti layiq olmayan adamlara
deməyəsən.

*** 
Günəşin nə vecinə – işıldaquş ona pərəstiş

eləyir, ya eləmir.
*** 

Mən bir xoş söz ilə iki ayacan yaşaya bilərəm.
*** 

Kitab oxumayanın oxumaq bilməyəndən bir
elə üstünlüyü yoxdur. 

*** 
Köhnədəkilər ən gözəl fikirləri bizlərdən

götürüblər.
*** 

Böyük adamlara baxarkən hiss eləyirik ki, elə
özümüz də onlar kimi ola bilərmişik.

*** 
Dərdi təkbaşına da çəkmək olar, amma se-
vinci bütünlüklə yaşamaq üçün gərək onu

başqalarıyla bölüşəsən. 
*** 

İlan qadağan edilmiş olsaydı, Adəm onu belə
yeyərdi.

*** 
Həmişə doğrunu söylə, onda heç nəyi yadda
saxlamaq məcburiyyətində də qalmazsan. 

*** 
On dörd yaşımda atam elə sərsəriydi, ona

çətinliklə dözürdüm; ancaq iyirmi bir yaşım
olanda mat qaldım ki, bu ixtiyar axır yeddi

ildə nə qədər ağıllanıbmış. 
*** 

Həyatında iki ən mühüm gün var: dünyaya
gəldiyin və nə üçün gəldiyini anladığın gün... 

*** 
Hiss elədinizsə ki, çoxluğun tərəfindəsiniz,

deməli, həqiqətən, dəyişməyin vaxtıdır.
*** 

Xalq vətənpərvərlərə və satqınlara
parçalanıb və heç kim də onların birini
digərindən ayırmaq iqtidarında deyil.

*** 
Xeyirxahlıq elədir ki, onu kar eşidə və kor da

görə bilər. 
*** 

Xəyallarınızı qovalamayın, çünki onlar get-
dimi, bəlkə, siz qalarsınız, ancaq hesab edin

ki, artıq yaşamırsınız.
*** 

Gəlin elə yaşayaq ki, öldüyümüz vaxt hətta
tabutçunun belə bizə rəhmi gəlsin!

*** 
Məfusail 969 il yaşadı. Siz, əziz oğlanlar və
qızlar, üzünüzə gələn onca ildə Məfusailin

bütün həyatı boyu gördüyündən də çoxunu
görəcəksiniz.

*** 
O adamlardan qaçın ki, sizdə özünüzə inamı
öldürür. Böyük adam, əksinə, sizə böyük ola

biləcəyinizi aşılar. 
*** 

Ömrü boyu hər kəsin qapısını xoşbəxtlik bir
yol döyür, ancaq yaxındakı aş evinə

getdiyindən qapısının döyüldüyünü eşidən
olmur.

*** 
Siqaretin daşını atmaqdan da asan heç nə
yoxdur – özüm bir otuz dəfə yoxlamışam.
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Cəbran Xəlil CƏBRAN:

Arxan günəşə doğru dayansan, ancaq öz
kölgəni görərsən. 

*** 
Böyük şair sükutumuzu dilə gətirməyi baca-

ran kəsdir. 
*** 

Dəlilə-sübuta ehtiyacı olan həqiqət – olsa-
olsa yarımhəqiqətdir. 

*** 
Ehtiyacın bir adıdır cinayət. 

*** 
Gerçəklər bir çocuğun ən səmimi gülüşü, ya

da bir sevgilinin öpüşü donunda səslənir
bizə; amma biz bu sevginin qapısını üzünə
çırpır, düşmənimiz kimi davranırıq onunla.

*** 
Günahsız yalnız o kəsdir ki, başqasının

törətdiyi cinayətdə özünün də payı olduğunu
hiss edir. 

*** 
Heç vaxt deməyin ki, qəlbimin yolun

tapmışam; deyin ki, yoluma çıxan qəlbimə
rast olmuşam.

*** 
Hər qışın ürəyində titrəyən 

bir bahar var...

*** 
Həyatda insanın, özünə “sən uduzdun”
deməyindən də çətin heç nə ola bilməz. 

*** 
Xatirələr də görüşməyin bir şəklidir.

*** 
İdrak ilə könül ancaq o vaxt razılığa gələ bilər
ki, idrak rəqəmlərlə düşünməyindən, könülsə

arzularla yaşamağından əl götürə.
*** 

İnsanın dəyəri nəyə nail olduğunda deyil,
məhz nəyə can atdığındadır. 

*** 
Qürurlu olmaq – sənə lazım olduğundan az

götürmək deməkdir.
*** 

Şeiriyyət – sevincin, ağrının, heyrətin, bir də
bəzi qrammatik qaydaların qarışığıdır. 

*** 
Sevgiylə şübhə bir araya sığışa bilməz. 

*** 
Sənə söylədiklərimin yarısının bir anlamı

yoxdur, ancaq onlarsız da qalan o biri yarısı
olmazdı. 

*** 
Təəccüblü deyilmi haqlı olmağımızdan daha

çox səhvlərimizi inadla müdafiəyə
qalxmağımız?! 



Oskar UAYLD: 

Hər gözəllikdə çirkinlik axtaranlar korlanmış
insanlardır; bu, günahdır...

*** 
Tanrı üçün qırıq bir qəlbi sağaltmaq asandır.

Ancaq insan O-na bütün parçaları verirsə.
*** 

Bacarığımın sirri üstünlüyümə gözübağlı
inanmağımdı.

*** 
Bir dahi üçün ən dözülməz şey qəliblərə

sığdırılmaqdır.
*** 

Bir dostun üzüntüsünə hər kəs qatlanar,
uğuruna isə ancaq böyük ürəklər sevinir. 

*** 
Bu əsrin gücü sərvətdir.

*** 
Dayaz olanların yeganə sığınacağı

ciddiyyətdir.
*** 

Düşmənlərinizi hər zaman bağışlayın. Heç nə
onları bu qədər yandırmaz.

*** 
Həmişə onun qorxusuyla yaşayıram ki, məni

düzgün anlayarlar.

*** 
Həyat ciddi qəbul edilməyəcək qədər

əhəmiyyətlidir.
*** 

Moda elə cansıxıcı şeydir ki, onu altı ayda bir
dəyişdirmək məcburiyyətində qalırlar.

*** 
Sadəcə, kütbeyinlərin ciddi qəbul olunduğu

bir dünyada yaşayırıq. O halda “məni
anlamırlar” deyib neyçün üzüləsən?

*** 
Sizi tanımıram; çox dəyişmişəm.

*** 
Təcrübə, sadəcə, xətalarımıza verdiyimiz addır.

*** 
Təhlükə saçmayan fikir heç fikir adlanmağa

layiq deyil. 
*** 

Uçquna görə heç bir qar dənəciyi özün
günahkar tutmaz.

*** 
Nə qədər çox adam mənimlə eyni

fikirdədirsə, o qədər çox yanıldığımı
düşünürəm.

*** 
İnsanların sənin haqqında danışmağından

daha pis bir şey var: sənin haqqında
danışmamaqları.
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Emil ÇORAN:

Hər körpə balada gələcəyin III Riçardını
görməli... 

*** 
Yaratmaq üçün inam gərəkdir, inam, inam!

Özünə inam – əsl nemət bax elə budur.
*** 

Allaha inam bizi hər hansı başqa nəyə isə
inanmaq ehtiyacından xilas edir – bunun özü

misilsiz üstünlükdür. 
*** 

Adamlar həmişə ölüblər, bununla belə, ölüm
tazəliyini yenə qoruyur.  Ən dərin sirr də bax

elə budur...  
*** 

Mən ölümdən qorxmuram; mənim
qorxduğum – həyatdır. 

*** 
Öləcəklərini bilən kəslər üçün yazmaq

gərək…
*** 

Gələcəklə bağlı arzularımızın indən belə qor-
xulardan ayrılması namümkün. 

*** 
Uğursuzluqlarıma eşq olsun! Bildiyim hər şey

üçün onlara borcluyam.
*** 

Bu dünyada, ta elə onun özündən başlamış
heç nə yerində deyil.

*** 
Güruhla heç zaman razılaşmaya getməyəsən,

hətta haqlı belə olsa...

*** 
Qəribədir ki, hər gün özüylə bizə ölmək üçün

yeni bəhanələr gətirir...
*** 

Yaradıcılıq – ölümün pəncəsindən müvəqqəti
də olsa qurtulmaqdır. 

*** 
Nə əcaibdir ki, bəşər övladı ancaq onu məhv

edənə aşiq olur...
*** 

Bu aləmdə hər şeydə məna axtarmağa qabil
olan – bir tək mazoxistdir. 

*** 
Ürək ağrıyanda, çətin ki, zehnə də xətər to-

xunmaya. 
*** 

Sadəcə, canım istəyən vaxt ölmək əlimdə
olduğu üçün yaşayıram; intihar fikri olmasa,

özümü çoxdan öldürmüşdüm. 
*** 

Məndə olan bütün ən yaxşı və ən pis nə varsa,
hamısına görə yuxusuzluğa borcluyam.

*** 
Əsl düha öz sələflərini soysuz edir. 

*** 
Düşməndən qurtulmağın ən yaxşı yolu – hər
yanda onun ancaq yaxşılığına danışmaqdır. 

*** 
Xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, yaddaşını qurda-

lama...
*** 

Tənqid mənasız məşğuliyyətdir; başqalarını
deyil, özünü anlamaq üçün oxumaq gərək.

Tərcümə və tərtib edən: 
Cəlal MƏMMƏDOV
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QANADLAR KÖÇMƏK ÜÇÜNDÜR...

Bəlkə də, olduğu yerlərdən yığılıb,
ora-bura atılan ağ-qara
daşlar kimiyik... 
Ayağının altındakı 
ağ-qara daşlar kimi... 
Bəlkə də, azadlığa can atıb 
gündən-günə çırpınan 
xəbərsiz quşlar kimiyik,
xəbərsiz quşlar kimi... 
Dünya adlı qəfəsdə 
hər dəfə özümüzə qayıdırıq 
aldığımız nəfəsdə.
Gördüyümüz hər yalanı 
nə udmağı bacarırıq, 
nə də ki unutmağı; 
yumruq boyda dənlər olub 
keçmir boğazımızdan, 
qalır dimdiyimizdə. 
Yekə bir ağrı kimi 
bardaş qurub oturur 
həyat kürəyimizdə,
yaşam ürəyimizdə. 

Uça bilmirik... 
Nə qədər istəsək də, 
bu qapı-pəncərədən 
qaça bilmirik... 
Ağlama, mənim balam, ağlama.
Əlindəki o qanadı qırılmış
quş üçün də ağlama. 
Bir gün ölüm özü çəkəcək 
gözümüzdən pərdəni. 
Yatanlar oyanacaq, 
oyananlar uçmağı öyrənəndə
quşlar pıçıldayacaq: 
“Qanadlar bu dünyadan köçmək üçündür”...

GÖZLƏRİNİ YUM

Gözlərini yum, balaca... 
Sənin boyda olanları görmək üçün
Qoy baxışlar öz içinə tökülsün. 
Baxma nəhəng rəsmlərə,
Qarışqanı fil göstərən
Div dediyin kölgələrə.

Qorxma...
Kölgələrin kölgəsi olmur, balaca,
Gözlərini yum, yum gözlərini...
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İTİRDİM

Elə tapdığım yerdə itirdim səni... 
Elə bu dəqiqə, elə bu saat.
Elə bu ürəyin cığırlarında,
Elə bu ürəyin köhnə, çat verən, 
Üstünə sən çökmüş divarlarında... 
Elə tapdığım yerdə itirdim səni. 
Büküb əllərini, susur, nə desin? 
Çağırıb nə desin, kimə desin ki?! 
Çırpır öz dizinə yumruqlarını, 
Baxsan elə gözəl gülümsəyir ki... 
Elə tapdığım yerdə itirdim səni. 
İtirdim... ağırdı... 

Bilməzsən necə ağırdı, 
Daş kimi sandığın bu qəlb sinəmdə, 
Əslində, hər dəfə dolub buludtək,
Səssizcə, sakitcə yagış yağırdı. 
Yagış yağırdı... 
Elə tapdığım yerdə itirdim səni,
İtirdim səni...

CIZMAQARA
(M.Müşfiqə)

Qələmini əyən əydi, 
Sözlər dönüb sənə dəydi. 
Sağın, solun bir tələydi,
Keçdin elə, düşdün tora.

Cavan ömrünə qıydılar, 
Şair gözünü oydular.
Kitabını kor qoydular,
Şeirini üzüqara.

Bu nə qismət, bu nə bəxtdi,
Bu nə tale, bu nə dərddi.
Beləcə pozulub getdi 
Alnındakı cızma-qara.

ÇƏTİN Kİ

Bir də bu yerlərdən keçməyəcəyəm,
Burda xatirələr boyumacandı.
İçib gözlərimdən ümidlərimi,
Yeyib ürəyimi doyanacandı.

Daha bu yolları tikan, kol basıb,
Keçən günlərimsə ayaqyalındı.
Sənli arzularım quru xəzəltək,
Sənli xəyalların tozu qalındı.

Çətin ki isinə canı bu yerin,
Nə qədər geyinsə çiçəyi, otu.
Bəlkə, kimlərinsə ilk görüş yeri
Bizim sevgimizin olar tabutu.

NİYƏ AĞLAYIRSAN

Qaranlıq evlərdən işıq dilənib,
Qara çadırında şəhər gizlənib.
Yenə  öz dərdinə səssiz bələnib,
Niyə ağlayırsan, söylə, ay gecə?

Küçələr yorulub, beli bükülür,
Yarpağın, budağın təri tökülür.
Bəlkə də, qaranlıq özü sökülür,
Niyə ağlayırsan, söylə, ay gecə?

Hər küncdən, bucaqdan gizli keçmisən,
Əyninə zamanı belə biçmisən.
Əzəldən donunu qara seçmisən,
Niyə ağlayırsan, söylə, ay gecə?
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UZAQLARA

Salam, dostum,necəsən?
Oralar necədi?..
Orda hava necədi?..
Külək göyün işinə
Yenə çox qarışırmı?
Günəş buludlar ilə
Küsəndə barışırmı?
Yağış olduğun evin
Gözünə yaraşırmı?
Danış görüm axşamlar,
Oyadıb keçənləri,
İçib xatirələrdən,
Nərd oynayır yuxular?
Heç döyürmü qapını
Uşaqlıqda sevdiyin,
Anamın mətbəxindən
Şirin, dadlı qoxular?..
Günlər eyvana çıxıb
Günlərə boylanırmı?
Səs gəlirmi uzaqdan
Qulağına toxunub
Axtaranda o səsi,
Ürəyində arzular
Mənimtək darıxırmı?
Tez-tez köhnə ad çəkib,
Dilin heç karıxırmı?
Orda səhər necədi?
Orda şəhər necədi?
Deyirlər, eşqə düşmüsən,
O düşdüyün yer necədi?..

YOL

Görən, hansı dərzi yolumu biçib?
Ya yol təsadüfdü, ya mən naşıyam.
Bəlkə də, bu yolda sonuncu adam,
Bəlkə də, bu yolun məzar daşıyam.

Baxır arzularım pəncərəsindən,
Öz yolum dolaşır öz ayağıma.
Bilmirəm o yandan necə görünür,
Qismətim əl çalır yıxılmağıma.

Bəlkə, mən deyiləm bu gedən də heç,
Axsayan yolumdu, yolum sürünür.
Gah dönüb torpağa, gah dönüb daşa,
Gah düşüb arxamca mənə bürünür.

Haradan düşüb ki bəxtimə bu yol?
Bəlkə, ciblərimdən sürüşüb elə.
Üzünü-gözünü tapdalamışam,
İndi də üzümə qayıdır belə.
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QAR DA ŞI MIN Dİ Nİ 

A i lə də son be şik mən idim. Ha mı nın şil lə si -
nin da dı nı bi lir dim. Mə ni ən çox da qar da şım
döyürdü. Dağ da küləş ara ba sı aşan da da günah -
kar mən olur dum. O qə dər döyül müşdüm ki,
də mir ki miy dim. Qar da şım əli ağ rı ma sın de yə,
şu nur la döyürdü mə ni. De mək olar ki, hər gün
vəh şi cə si nə döyülürdüm. Al la ha yal va rır dım ki,
qar da şım ölsün. An caq Al lah sə si mi eşit mir di.  

A tam na ma za baş la mış dı. Da ha ana mı
döymür, mə nim lə də müla yim dav ra nır dı. Evi -
miz də da va düşmürdü de yə, na ra hat olur dum.
Özüm da va sal maq is tə yir dim, am ma mə nə fi -
kir ve rən yo xuy du. Tək cə qar da şı mın fik rin dən
ya yı na bil mir dim. Hər gün han sı sa bə ha nəy lə
mə ni döymə səy di, bəl kə də günəş bat maz dı.  

Bir də fə atam sə bəb siz ye rə ba şı ma sı ğal
çə kib mə ni öpdü. Hə min gün əsl uşaq xoş bəxt -
li yi ya şa dım və na ma za tə şəkk ür elə dim.  

A tam qar da şı mı kənd mol la sı nın ya nı na
göndər di ki, ərəb di li ni öyrə nib mol la ol sun, yas
götürüb pul qa zan sın. Mol la nın ölü sa hi bin dən
al dı ğı pul la rı görüb bu qə ra ra gəl miş di. Qar da -
şım mol la dər si nə ge dən dən son ra na maz da qı -
lır dı. O, na ma za baş la dı ğı gün mən se vin cim dən
evi mi zin ar xa sın da atı lıb- düşürdüm. Atam isə
na ma za baş la yan dan son ra meh ri ban ol muş, bi -
zə bar ma ğı nın ucuy la da to xun ma mış dı.  

Qar da şım ax şam na ma zı nı bi ti rən dən son -
ra səs sal dı ğı mı bə ha nə edə rək mə ni döydü.
Heç nə ba şa düşmə dim, ağ la yıb yat dım.  

Atam meh ri ban laş dıq ca qar da şım na mərd -
lə şir di. De yə sən, na maz ona pis tə sir elə miş di.
Hə mi şə kin dən da ha çox döyürdü mə ni. Ərəb di -
lin də söyüşlər də öyrən miş di. Kən di mi zin mol -
la sı bir di ni təb liğ edir di. An caq qar da şı mın di ni
ata mın di ni nə ox şa mır dı. Elə bil ədəd oxun da
bir- bi ri nin ək si nə ge dir di lər.  

Ata mın ən böyük ar zu su qar da şı mı mol la
görmək idi. Qar da şım nə qə dər əl ləş di sə, mol la
ola bil mə di. Na maz qı lır, qu ran oxu yur, ərəb cə
da nı şır dı. An caq heç kim ona “mol la” de mir di.
O da hər şe yin acı ğı nı mən dən çı xır dı. Qu ran
oxu yan dan son ra lap qəd dar la şır dı.  

Bir də fə atam ana mı döydü. Anam acıq elə -
yib ata sı evi nə get di. Heç vaxt anam dan ay rı qal -
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ma mış dım. Onun ya nı na get mək is tə yir dim.
Qar da şım qoy ma dı, üstə lik mə ni şu nur dan ke -
çir di.  

Sə hər yu xu dan oya nan da qar da şı mın ağ zı
əyil miş di. Anam ha ya gəl di. Qar da şım na ma zı
at dı. Hə kim lər onun çə nə si ni elekt ri kə ve rib
düzəlt di lər. Da ha mə ni döy mür dü. Du a la rım qə -
bul ol muş du. An caq ye nə də onu əs gər li yə apar -
dı lar. Mən isə ata mın qıl dı ğı na ma zı öyrən mək
is tə yir dim.  

QI ZI MIN AYI SI 

Qı zı mın bir ya şı ta mam olan gün ona
özündən də böyük oyun caq ayı hə diy yə elə dim.
O gündən son ra hə min ayı ai lə mi zin bir üzvünə
çev ril di. Qı zım la bə ra bər oy na yır, bə ra bər ye yir,
bə ra bər də ya tır dı. Əgər qı zı ma don dur ma alıb
ona al ma say dım, evi miz də qan düşər di. Qı zım
tə ləb edir di ki, ona olan sev gi, qay ğı ayı ya da ol -
sun. Ye mək ma sa sı na otu ran da ən gözəl ti kə lər
ayı nın qar şı sı na qo yu lur du.  

Ar tıq hə yat yol da şım üçün də qı zı mın ayı sı
can lı uşa ğa çev ril miş di. Onu da qı zım ki mi ye -
dir dib -i çir dir di, əziz lə yir və lay lay de yib ya tız -
dı rır dı. Ge cə lər də fə lər lə oya nıb ayı nın üstünü
örtürdü ki, so yuq la ma sın.  

A yı uşaq lı ğın dan ra zı böyüyürdü. Hər dən
öz ayı lı ğı ilə hər kə si güldürür, hər dən də küsüb
ye mə yi ni ye mir di. Qı zı mı qu ca ğı ma alıb əziz lə -
yən də az qa lır dı ki, qa çıb boy nu ma dır maş sın.  

ÜÇ HEKAYƏ
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Bir günlüyə kən də – atam gi lə get miş dik.
Ne cə ol du sa, qa yı dan da qı zı mın ayı sı nı unut -
duq. Hə min gün evi miz də ma təm idi. Ayı üçün
öncə qı zım ağ la ma ğa baş la dı. Şam ye mə yin də
hə yat yol da şım da ayı üçün ye mək çə kib kövrəl -
di. Mən isə ge cə ni sə hə rə qə dər ya ta bil mə dim.  

Günor ta ya az qal mış ai lə lik cə kənd dəy -
dik. Dağ lar, düzlər ke çib ayı üçün gəl miş dik. Ayı
bi zi görüb se vin mə di. Çünki anam la atam onu
da rıx ma ğa qoy ma mış dı. Bəl kə də, qı zım dan çox
onu se vir di lər. Ki çik qar da şı mın isə on dan zəh -
lə si ge dir di. Hət ta bi zi la ğa qoy du ki, oyun caq
ayı ya görə bu qə dər pul töküb kən də qa yıt mı -
sız, xərc lə di yi niz pu la şə hər də bu ayı dan on də -
nə ala bi lər diz.  Ona heç nə yi izah et mə yə
ça lış ma dıq. 

Qı zım böyüdükcə ayı da böyüyürdü. Da ha
qı zım ana sı nı yox, ayı nı qu caq la yıb ya tır dı.
Olan lar mə ni na ra hat et mə yə baş la mış dı. Ayı ya
görə bir evin için də qı zı mın üzünü görmür, həs -
rə ti ni çə kir dik.  

Ar tıq hə yat yol da şım la bo ğa za yı ğıl mış dıq.
Plan qu rub ayı nı öldürmək is tə yir dik. Qı zı mı zı
onun əlin dən xi las et mək bi zim va li deyn lik bor -
cu muz idi. Bəs qı zım ayı sız xoş bəxt ola bi lə cək -
di mi? Su al lar ara sın da ça şıb qal mış dıq. 

Ay lar son ra ba şa düşdüm ki, bir ata ki mi qı -
zı mın xoş bəxt li yi ni is tə yi rəm sə, onun ayı sı nı da
sev mə li yəm. Bəl kə də, bütün ata lar qız la rı nı
böyüdüb han sı sa bir “a yı” ya ve rir lər. Yə qin,
mən də hə yat yol da şı mın ata sı üçün nə vaxt sa
“a yı” ol mu şam. Bil mi rəm. An caq bütün “a yı” lar
on la ra sı ğın mış zə rif qız cı ğaz la rı ömürlük qo -
ru ma ğa borc lu dur lar. 

QA YIŞ 

İlk də fə sək kiz ya şım da ata mın qa yı şı nın
da dı nı bil dim. Ba la ca qar da şı ma əl qal dır dı ğı -
ma görə be lim uzu nu iki si ni çək miş di. Qıp qır -
mı zı qo şa iz lər güzgüdən gözümə gi rir di. Elə bil
kürə yim dən yük ma şı nı keç miş di.  

A i lə miz də ata mın qa yış la döymə di yi adam
qal ma mış dı. Onun qa yı şı ən çox ana mın üstünə
açı lır dı. Güclü külək tövlə mi zin üstünü uçu ran -
da, sel gə lib də rə də ki bos ta nı mı zı apa ran da,
hət ta inə yi miz xəs tə lə nən də də atam gı lib ana -
mı döyürdü. Şu şa iş ğal olan da atam ax şa ma qə -

dər anam dan əl çək mə di. Bütün hir si ni on dan
çıx dı. Ev də ata mın hirs lən mə si bir- bi ri nə müha -
ri bə elan et mə dən hücu ma ke çən ölkə lə rin sa -
va şı na ox şa yır dı. Hirs lə nib əli ni qa yı şı na atan da
qa çıb ca nı nı qu tar ma lıy dın. Al la ha yal va rır dıq
ki, atam əsə bi lə şib əli ni be li nə at ma sın. Elə bil
be lin dən qa yış yox, ta pan ça çı xa rır dı.  

Ax şam ça ğı nın qa ra sə ri niy di. Hə yə ti mi zə
“Qaz- 53” ma şı nı gəl di. Atam ev də yo xuy du. İki
or ta yaş lı ki şi üç-dörd də mir par ça sı nı ma şın -
dan ye rə atıb get di lər. Heç sa lam da ver mə di lər.
Atam evə gə lən ki mi ana mı döymə yə baş la dı ki,
ni yə gə lən ki şi lər də mir lə rin bi ri ni ma şın da
sax la yıb lar. Anam acıq elə yib da yım gi lə get di.  

Üç gün keç miş di. Özümü kim sə siz hiss edir -
dim. Anam üçün çox da rı xır dım. Çırt ma vur say -
dı lar, üzümdən qan da mar dı. Bir par ça də mi rə
görə ai lə miz də aləm qa rış mış dı. Də mir yum şa -
lar dı, atam yox. Qaş la rı düyünlü ya tıb düyünlü
də qal xır dı.  

E vi miz də heç ki min bə də nin dən qa yış izi
ək sik ol mur du. “Şi rin” əti miz də qa yı şın toq qa sı
dörd yol ay rı cı na ox şa yır dı. Böyük ba cım gə lin
köçən də qa yış iz lə ri ni də kürə yin də ce hiz apar -
dı. Qar da şım əs gər li yə ge dən də bə də nin də ilan
döymə si nə ox şa yan iz lər var idi.  

A tam ya tan da qa yı şı mə nə ba xır dı. Mən ya -
tan da yu xu da ata mın qa yı şı nı görürdüm. Bir cə
günümüz də qa yış sız keç mir di.  

A na mın üstünə hirs lə nən də atam qa yı şı nı
be lin dən elə açır dı ki, elə bil han sı sa cən ga vər
qı lın cı nı sı yı rır dı. 

Sə hər ana mın sə si nə oyan dım. Ata mın be li
qu ru muş du. Ya taq dan qal xa bil mir di. Qon şu -
luq da ya şa yan sı nıq çı ar vad gə lib bax dı, an caq
heç nə ba şa düşmə di. De yə sən, ata mı bi zim qar -
ğı şı mız tut muş du. Nə il lah elə yir di sə, aya ğa qal -
xa bil mir di. Ha mı mız se vi nir dik. 

Bir həf tə son ra hə kim lər ata ma ölüm di aq -
no zu qoy du lar. Hər gün bir az əri yir di. Arıq la -
yıb qa yı şı ki mi ol muş du. Bə də ni miz də qa yış
iz lə ri yox ol duq ca atam da yo xa çı xır dı.  

Hə yə ti mi zə di zə cən qar yağ mış dı. Anam
ata mın qa yı şı nı əlin də tu tub yal va rır dı ki, qalx,
bu nun la döy mə ni. An caq atam nə fəs al mır dı.
Anam onun qa yı şı ilə özünü döymək is tə yir di,
qon şu lar qoy ma dı. Son ra qa yı şı öpüb ağ la ma ğa
baş la dı.  
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GEDİRƏM DARIXMAĞA...

Mən  də belə adamam, qına məni, əzizim,
Bir bəhanə gəzirəm öz evimi yıxmağa.
Elə ki axşam düşür, çəkilirəm özümə,
Sənsizliyi götürüb gedirəm darıxmağa.

Ovuc-ovuc tökülür, çiliklənir ümidlər
Səkilərin üstündən daşlananda şüşəsi.
Göz işləmir küçənin sükutunu yarmağa,
Pəncərə gözlüklərin yaşlananda şüşəsi.

Sevinci nə olacaq quruyanda dodağı
Kəpənək qanadından külək uman çiçəyin?
Bir də baxıb görürsən, ömrün axırındasan,
Bir də baxıb görürsən, yiyəsizdi ürəyin.

Çəkilərsən çarmıxa bundan belə gizlicə, 
Böyüyər  göy üzünə Tanrı  çəkən  yolların.
Qopub düşər sükutlu baxışların altına,
Qopub düşər çarmıxdan xaçşəkilli qolların.

Çarmıxına daş atar gələn-gedən xəlvətcə,
Kiridərsən içində  bu bədheybət  qorxunu.
Uzanar göy üzünə  yerə düşən qolların,
Diksinərsən, pozarsan çarmıxdakı yuxunu.

Mən  də belə adamam, qına məni, əzizim,
Bir bəhanə gəzirəm öz evimi yıxmağa,
Elə ki axşam düşür, çəkilirəm özümə,
Sənsizliyi götürüb gedirəm darıxmağa.
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İLAHİ…

Belə darıxdırma məni, İlahi,
Bir az tənhalıq ver baş qatmaq üçün.
Özün de, saatı neçəyə qurum,
Yazdığın kor bəxti oyatmaq üçün?

Bir az yaşamağa həvəsim qalıb, 
Hələ öz canımdan bezar deyiləm.
Bu şəkil üzləri asma üstümdən, 
Mən sərgi evində divar deyiləm. 

Sən də dindirməsən, danışdırmasan,
Axı kim oyadar sükutdan məni?
Bezmişəm göylərdə bulud olmaqdan,
Yağdır yer üzünə buluddan məni.

Alsın ürəyimi qəribsəyəndə,
Bir qadın səsi ver qulaqlarıma. 
Bir doğma üz tanıt, döyüm qapısın,
İş tapım bu tənbəl ayaqlarıma. 

Belə darıxdırma məni, İlahi,
Bir az tənhalıq ver baş qatmaq üçün.
Özün de, saatı neçəyə qurum,
Yazdığın kor bəxti oyatmaq üçün?

TÜSTÜ 

Görünməzdir gördüyümüz, bəlkə də,
Gördüyümüz qəlibidir,  büstüdür.
Ömrümüzə külqabıdır qəbirlər,
Ömür də bir papirosluq tüstüdür...

Sıxılırıq barmaqlar arasında,
Silkələyib külümüzü tökürlər.
Hamımızı bu dünyaya gələndən
Bu dünyadan gedənəcən çəkirlər.

Çəkilirik anamızın bətninə,
Qayıdırıq, yığılırıq təzədən.
Bu dünyada tüstü-tüstü ölürük,
Bulud-bulud doğuluruq təzədən.

Yer üzünə təzə tale, bəxt kimi 
Dua olub, qarğış olub qayıdır.
Göy üzünə uçub gedən tüstümüz
Göy üzündən yağış olub qayıdır.

Bu yağışdan qorunmaqçün adamlar
Gizlənməyə yer axtarır özünə.
Bəlkə, kimsə tüstümüzdə boğulur,
Kirpiyindən çətir tutur gözünə.

Hamımız da bir tüstüyük eləcə, 
Pıçıldayar ölüm dodağı altda.
Papirosun kötüyütək başımız,
Əzilir zamanın ayağı altda...

Görünməzdir gördüyümüz, bəlkə də,
Gördüyümüz qəlibidir,  büstüdür.
Ömrümüzə külqabıdır qəbirlər,
Ömür də bir papirosluq tüstüdür...

MƏN!

Mən həmişə Tanrıyla içirəm şərabı,  
Sağlıq deyirik, şüşənin dibinə qədər.
Əllərim yanımdan göyə uzanır,
Uzanır Tanrının evinə qədər. 

Mən sağlıq deyirəm: sevgi,
qadın, içki.
Tanrı sağlıq deyir: mən, mən, mən.
Nə ağrılıymış bu sağlıqdakı üçlük.
Nə ağrılıymış bölümsüzlük.
Tanrı kimdir?
Ölümsüzlük!

Tanrı heç də gözəl müəllim deyilmiş, 
Bütün suallarımın cavabı? 
– Özün tap!
Mən kiməm?
– Düşüncə.
Alın yazısı nədir?
– Düşüncənin sərhədi.
Sən kimsən? 
– Mən!

Qəlibə salırmış dağınıq vaxtı,
Zamanı ölçüyə gətirən saat.
Tanrı da ən şirin yuxudur elə,
Yoxluğa yozulur sonunda həyat...
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NATAMAM TƏKLİK...

Mən səni sevəndə qanım qaraydı,
Mən səni sevəndə kefim yoxuydu.
Qoşa pəncərəsi küçəyə baxan
Balaca bir daxmam, evim yoxuydu.

Əcəb darıxırdım, nə darıxırdım,
Darıxa bilməzdi bir adam belə.
Bir adam yoxuydu belə darıxsın,
Bir adam var idi, natamam belə.

Körpəydi əllərim hələ o vaxtı,
Barmağım dizində iməkləyirdi.
Sinəmdə gül şəkli çəkirdim onda, 
Bir qadın saçları çiçəkləyirdi.

Mən sənə yaxındım,  yaxın deyildim, 
Uzaq olmağım da yadıma gəlmir.
Mən axı bu boyda doğulmamışdım,
Uşaq olmağım da yadıma gəlmir.

Mən səni görmürdüm,  səni görürdüm, 
Yoxuydun, varıydın, bəlkə, bilmirdim.
Sənin doğulduğun,  yaşadığın bir 
Şəhər tanımırdım, ölkə bilmirdim.

Bir gün yuxudaydım, şirin yuxuda,
Əllərin üşüyür cibində gördüm,
Gördüm ki, gəlmisən yuxudan durub,
Dizini dizimin dibində gördüm.

Bir onu bilirdim, sevirəm səni,
Bilmirdim, heç neçə yaşım var idi. 
Səninçün ölməyə bir ölüm payım,
Yolunda qoymağa başım var idi.

Yadıma düşdü ki, mən onda bildim,
Bildim ki, nə vaxtsa qayıdacaqsan...
Bildim ki, nə vaxtsa, hardasa, bir gün,
Bildim ki, nəyisə unudacaqsan...

Mən səni sevəndə qanım qaraydı,
Mən səni sevəndə kefim yoxuydu.
Qoşa pəncərəsi küçəyə baxan
Balaca bir daxmam, evim yoxuydu…

GÜLÜMSƏYİRLƏR...

Öyrəndim bu ömrü, yaşı kötükdən,
Anlamaz bir budaq naşı kötükdən.
Qıldan da incədir başı kötükdə,
İlahi, bu kimdir çarmıxa gedir? 
İnsanlar baxırlar, gülümsəyirlər...

Bütün oyunların ardı dəyişir,
Torpağı, vətəni, yurdu dəyişir.
Bütün sürülərin qurdu dəyişir.
Qurban deyənlərə qəhqəhə çəkib,
Qurbanlar baxırlar, gülümsəyirlər...

Kiridik bu göyə, bu daşa kimi,
Nə bir kölə olduq, nə paşa kimi.
Bu məzlum səhnəyə tamaşa kimi,
Bu sükut içində, heyrət içində
Vicdanlar baxırlar, gülümsəyirlər...

Əzildik min yumruq, şapalaq altda,
Solduq kol içində, ot-alaq altda.
Allah qışqırırdı daş-qalaq altda,
Daş atan kim idi, daşlanan kimdi?
Şeytanlar baxırlar, gülümsəyirlər...

Çəkir bir-birini qolundan bəri,
Birindən, beşindən, onundan bəri.
Hardasa dünyanın sonundan bəri
Dünya sevgisinə, dünya malına
Karvanlar baxırlar, gülümsəyirlər...



Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmadəddin
Nəsimi Şirvani (1369–1417) hürufizmin nəzəri
əsaslarını gözləməklə şeir möcüzələri yaratmağa
nail olub.

Ey xumari gözlərindən fitnəyi uyur sanan,
Gözləri şol fitnədür kim, fitnəsi xabindədür.

Nazla gözlərini süzdürən gözəlin bu halını şair
“xumar gözlərinə baxan, fitnəsi yatır sananlar bilmir
ki, gözləri elə bir fitnədir ki, fitnəsi elə yuxu -
sundadır.” – deməklə poetik bir mənzərə yaradır.

Gəldi yarım naz ilə, sordu: “Nəsimi, necəsən?”
Mərhəba, xoş gəldin, ey xırda dəhanım, mərhəba!
[1, s.13]

Dilin təmizliyi, təsvirdəki səmimiyyət poetik
təqdimatda insana xoş duyğular bəxş edir. “Xırda
dəhan” gözəllik əlaməti olduğundan əlavə, beytdə
cəmi bir sorğuyla təsviri verildiyindən həmin ifa -
dəni doğruldur. 

Nəsimi Şirvani ümumtürk ədəbiyyatında ilk
və yeganə klassik şairdir ki, qumarbaz sözü əvəzinə
“oyunçu” deyib:

Mərifət kəsb eylə, ləhvü-ləəbə məşğul olma kim,
Gör nə surət göstərir hər dəm oyunçu ruzigar.
[1, s.191]

O vaxt hələ mövcud olmayan kine mato -
qrafiyada kadrın geriyə döndərilməsi effektini şair
poeziyada ilk dəfə tətbiq edib:

Rüxün rəngi, saçın buyi nə ziba rəngü budur kim,
Gülü gülzarə göndərdi, buraxdı mişki səhrayə.
[1, s.34]

Üzün rəngi qızılgül rəngində, saçın ətri müşk
qoxuludur, ona görə də gül utandığından gülzara,
müşk də səhraya qayıtdı. Bu poetik deyim hadisələri
ilkinliyinə qaytaran film kadrları ilə müqayisə edilə
bilər.
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Divan şairləri içərisində Nəsimi Şirvani söz
cinaslardan kifayət qədər çox bəhrələnib.

“Hər kim ki, baxa bir dəm dilbər qaşı yasinə,
Navəklərinə qarşu ya can tuta, ya sinə.” 

mətlə beyti ilə başlayan qəzəl-təcnisin son beyti
yumorla bitir:

Xəstə Nəsimi, yarın əhvalını heç sormaz,
Sormağına çün gəlməz, barı gələ yasına.[1, s.18]

Nəsimi şeirlərində “Qurani-Kərim”in irfani-
hürufi poetik təfsirlərini ifadə etməklə bərabər,
qüdrətli sənətkarlıq ecazı da göstərib. Onun bir
qəzəlini alıb çağdaş dilimizdə izah edək:

Olmaya məstanə eynin tək, şəha, məkkar, kar,
Karıma qoymaz məni hər bab ilə əğyar-yar. 

Bugünkü dillə: Sərxoş gözlərin kimi işi
məkrlik olanlar olmasa, yaxşıdır.Yarın əğyarı məni
hər bir bəhanə ilə yaxın qoymaz. 

Yarı əhdində vəfalı istəgəl, ey dust-dust,
Dust olanlar eyləsin aşiqinə naçar çar.

Bugünkü dillə: Ey dostun dostu, yarının
verdiyi sözə əməl etməyini istə. Dost olanlar istər-
istəməz öz aşiqinə çarə etsin.

Çarə istərsən əgər sən, daməni-dilgir gir,
Girü dəstəm, canə salma, ey üzü ənvar, var. 

Bugünkü dillə: Əgər çarə istəyirsənsə, ürəyini
qəsb edəninin ətəyini tut, yəni ona yalvar, çünki
əlim tutulub, əlimdən bir iş gəlmir, canıma qıyma,
ey nurlu üzlü, çıx get.

Varmıdır nisbət sana bir türk dər Maçinü-Çin,
Çini zülfünüz  yenə əz nafeyi-Tatar tar.

Bugünkü dillə: Monqolustanda, Çində sənə
oxşayan bir adamöldürən türk varmıdır? (hürufilərin
düşməni Əmir Teymurun hakimiyyəti illərində qə -
zəlin yazıldığını unutmasaq, şairin böyük cəsarətini
də qeyd etməliyik).Tatar ölkəsindən gətirilən qara
müşk kimi saçlarını bir yerə top layanıq. İkinci
misradan həm də bu məna çıxır ki, müşk ətirli və
üzüqaradır, biz də günahdan üzüqara olmuşuqsa da,
ancaq sözümüzün ətri ətrafa yayılıb.

Tar zülfün aşiqin ruzin qılır şəbrəng rəng,
Rəngi-ali zərd olur həm, ey üzü gülzar, zar.

Bugünkü dillə: Qara saçın aşiqin gününü fitnə
ilə gecənin rənginə boyayır, qara edir (misranın
sonundakı rəng sözü fitnə mənasındadır). Qırmızı
rəngi sarı olur (dərddən xəstələnir) həm də “ey üzü
qızılgül bağçası kimi gözəl olan” deyə ah-uf edib
zarıldayır. Misrada gül üzlü gözəlin aşiqinin sağlam
qırmızı simasını saraltdığı fikri də önə çəkilir.

Zardır hüsnündən ötrü ba ləbi-gülgün, gün,
Gün ötər, xürrəm dutar ki, nərgisi-xunxar xar.

Bugünkü dillə: Hüsnün və gül dodaqlarından
ötrü gün yorğundur. Gün keçər, tikan kimi
kirpiklərin nərgiz kimi gözlərini xoşbəxt hesab edər.
(Rəngi sarı nərgiz həm günəşə, həm də aşiqə
oxşadılıb.) 

Xarzəş ba hər kəsi sən güldən ötrü tizi-tiz,
Tiz Nəsimi cisminin sən yarğusini yar, yar. [1, s.212] 

Bugünkü dillə: Sən qızılgüldən ötrü hər kəs
itidən iti tikanla oxlanıb. Cəldliklə, ey yar,
Nəsiminin yaralarını yarıb onu sağalt.

Bu qəzəl bütövlükdə təcnise-mükərrər (təkrar
cinas) poetik sənəti şəklində yazılıb, əks-səda effekti
yaradan hər misrasının sonuncu sözü özündən
əvvəlki sözdən qopma təsiri buraxsa da, müstəqil
məna daşıyır. Bu şeirin konstruksiyası şairdən çox
böyük sənətkarlıq tələb edir, çünki bütün qəzəl boyu
radd us-sadr aləl-əcz və radd ul-əruz ələl- ibtida
poetik sənətlərinin tələbiylə hər bir misra əvvəlki
misranın sonuncu sözü ilə başlayır. Seyid İmad əd-
Din Nəsimi Şirvanidən başqa heç bir şairin şeirində
bu çətin konstruksiyaya rast gəlinmir.

Nuşin ləbinin ləli, ləli ləbinin nuşin,
Şirin görürəm candan, candan görürəm şirin.
[1, s.292]

beyti ilə başlayan, tədbil poetik sənətinin kamil
nümunəsi kimi başdan-başa simmetrik, güzgülü
effekt verən bu qəzəl ümumtürk ədəbiyyatında ilk
qəzəldir. İnsanın anatomik quruluşu simmetrik
olduğundan incəsənətin bütün növlərində, musiqidə,
xüsusilə gözlə görünən xəttatlıq sənətində və is -
tənilən ornament qurumunda cəzbedici təsir buraxır. 
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Bismillah ir-Rəhman ir-Rəhim. Güzgülü xətt
nümunəsi

Həmin qəzəlin digər beytləri:

Cana, üzünüz ayi, ayi üzünüz cana
Rəngin çü güli-əhmər, əhmər çü güli-rəngin.

Hər kimsə səni görməz, görməz səni hər kimsə,
Kəndin çəkədir hicran, hicran çəkədir kəndin.

Hər kim sözün eşitdi, eşitdi sözün hər kim,
Təhsin qıladır əz can, əz can qıladır təhsin. 

Cana, Nəsimini gör, gör Nəsimini cana,
Üstün qamudan sözü, sözü qamudan üstün.

Kəkələmə əsaslı şeirə “təkrar”, “iltizami” və
ya “lisani-pepegi” də deyilir. XII yüzil farsdilli
Azərbaycan şairlərinin əsərlərində bu üsuldan bədii
ifadə vasitəsi kimi istifadə olunub.Fələki Şirvaninin
şeirindən  nümunə:

زور  هتفهن  شتآ  هلعش  هلعش  هلعش  نیز
بات  هتفرگ  نینت  هدقع  هدقع  هدقع  ناز

(Zin şəthə şəthə şəthə atəş nəhoftə ruz,
Zan iqdə iqdə iqdə tənin gereftə tab.)

Tərcüməsi:
Bu alovdan, alovdan, alovdan atəş gündüzü uzatdı,
O qıvırcıqdan, qıvırcıqdan, qıvırcıqdan qızdırmalı
oldum.

Nəsimi Şirvani ilk dəfə türkdilli poeziyada bu
ifadə vasitəsini tətbiq edib. Onun divanındakı pəltək
kəkələməsi şəklində  olan iki qəzəl diqqəti çəkir:

Gətir, gətir, gətir ol kaseyi-rəvanpərvər,
Gətir, gətir, gətir ol çəngi, bi Nəva göstər.

Verim, verim, verim öz canımı mən ol yarə,
Öpüm, öpüm, öpüm ol ləli şəhdlə şəkkər.

Ləbin, ləbin, ləbinizdən əqiq oldu nab,
Dişin, dişin, dişinizdən bəhanəsiz gövhər.

Sözün, sözün, sözünüzdən əridi qəndü nəbat,
Qaşın, qaşın, qaşınızdan dü kirpiginlə cigər.

Məni, məni, məni qəmzən oxu bilə urdu,
Sənin, sənin, sənin ol cadu gözlərin yeksər.

Saçın, saçın, saçınızdan Xətayi-mişk xəcil,
Üzün, üzün, üzünüzdən dutuldu şəmsü-qəmər.

Yəqin, yəqin ki, yəqinir Nəsimiyə şəksiz,
“Həbib, həbib, həbib”dir dilində kim, söylər. 

Bu qəzəldə pəltəklik cümləni deyə bilməyən
aşiqin sözləri təkrarlamağı kimi verilib. Aşağıdakı
nümunədə isə sözü bütöv deməkdə çətinlik törədən
pəltək kəkələməsi şəklində şair aşiqin psixoloji anını
əyaniləşdirib:

Gə, gə, gə, gəl ki, sevirəm, sə, sə, sə, sən məhi-Çini,
Za, za, za zar olubam mən, çə, çə, çə, çənd nişini.

Dü, dü, dü, dürr tək dilər, ve, ve, ve, verdi sana Həqq,
Sə, sə, sə, səvsə gərəkdir, di, di, di, dişləri sani.

Sö, sö, sö, sözlərin eylər, şə, şə, şə, şəkkəri-kəsad,
Gö, gö, gö, gözlərin eylər, se, se, se, sehri-mübini.

A, a, a, al ki, yeridir, kö, kö, kö, könlümü mənim,
Sa, sa, sa, sal ki, yeridir, zü, zü, zü, zülfinə çini.

Qa, qa, qa, qalmışam axir, a, a, a, ahilə sayru,
No, no, no, nola ki, sorsan za, za, za, zari-həzini.

Yü,  yü, yü, yüzünü gördüm, a, a. a, ayə sataşdım,
Ne, ne, ne, necə ürəkdir, qa, qa, qa, qalmaya çəni.

Xə, xə, xə, xəstə Nəsimi, sö, sö, sö, söyləyən oldum,
Ne, ne, ne, neylərəm axir, dü, dü, dü, dürri-səmini?!
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Bu qəzəllərdə şairin kəkələmənin təqlidi yönlü
qəzəlləri də ümumtürk poeziyasında ilk dəfə işlənib.
İrfani eşq məsti olan aşiq məşuqunun önündə özünü
itirib, dili topuq vurur, kəkələyir. Birinci nümunədə
kəkələmə bütöv sözlər bazasındadırsa, ikinci
nümunədə bu məstlik daha şiddətlidir, sözlər heca-
heca söylənir, bütöv demək imkansızdır.Birinci
nümunədə məstliyin qismən yüngül forması,
ikuncidə tam məstlik anı qələmə alınıb.

Ey nuri-dilü didə, didarinə müştaqəm,
Vey yari-pəsəndidə, didarinə müştaqəm. [1, s.138]

Məfulu, Məfailün, Məfulu, Məfailün təfi lə -
sində yazılan qəzəl-təsnif Səma, Zikr və başqa
spiritik rituallarda oxunur, insanı adi vəziyyətindən
çıxarıb ekstaz vəziyyətinə sala bilır.

Ey Nəsimi, xubların bir başı vardır, min dili,
Eşq ilə bel bağlama bu əhdü peymansızlara. [1, s.20]

Təkcə irfani-dini rəmzlərlə üqba obrazlarına
deyil, həm də maddi dünya gözəlinə münasibət
Nəsimi Şirvani şeirindən bir xətt kimi keçir.
Səmimiyyət onun hər bir şeirində insanı valeh edir,
bu farsca divanına da aiddir. Bədii mükalimə fiquru
əsasında qurulmuş qəzəlin son beyti

تفگ  وت  یانمت  مراد  شمتفگ
تسا  شوخ  یئانمت  نیا  یمیسن  یاک

(Qoftəməş  darəm təmənnayi-to, qoft
Key Nəsimi, in təmənnayi xuş əst.) [2, s.95]

Tərcüməsi:
Dedim, sənin təmənnandayam, dedi ki,
Ey Nəsimi, bu təmənnan xoşdur.

Dil saflığı Nəsimi Şirvani ilə çağdaş oxucu
arasındakı 650 illik məsafəni yox edir. Onun şeir dili
olduqca səlis, səmimi və safdır, sözün bədii
qüdrətindən, səs və söz cinaslarından yerli-yerində,
bacarıqla istifadə edib: 

Sənəma, üzün gülündən gülə-gülə gül utandı,
Xəcil eylədi dodağın şəkəri, nəbatü qəndi.[1, s.112]

Hər rəqibin gündə min gəz tənəsin nuş eylərəm,
Mən Nəsimi, sən Pəri, zinhar, səndən dönmərəm!
[1, s.130]

Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var?
Gər var desən, yox deməzəm, var, kimin var?
[1, s.193]

Dil bəri qıldım sənin qeyrindən, ey can parəsi, 
Anın içün çün sən oldun xəstə könlüm dilbəri.[1,
s.92]

Sözünün dadına şirin şəkər oldu təşnə,
Nə şəkərdir bu kim, ana şəkəristan susadı?! [1,
s.108]

və ya
Canımın, cana, vüsalın can içində canıdır,
Canə canü canə canü canü həm cananıdır.
[1, s.261] 

və ya
Can necə tərk eyləsin, ey can, səni,
Çünki canın canısan, ey canımız. [1, s.324]
və ya
تسین یزاب قشعب زج نالد هدنیز تایح
تسین یزاب قشع هک یزابب قشع زابم
(Həyate-zendə delan cəz beeşğbazi nist,
Məbaz eşğ bebazi ke, eşğ bazi nist.) [2, s.60]

Tərcüməsi: 
Ürəklərin dirilik həyatı eşqbazlıqdan deyil,
Eşqbazlıqla oynama ki, eşq oyun deyil.

Urcuza hər hansı bir elm sahəsinə yazılmış
beyt, rübai, qəzəl və qəsidə ola bilər. Nəsiminin din,
musiqi və ulduz elmlərinə aid urcuzaları var. VIII
əsrdən başlayaraq urcuza şeir şəkli XIX yüzilliyin
əvvəllərinədək Yaxın Şərq ədəbiyyatında geniş
yayılmışdı. “Urcuza” rəcəz sözündəndir. Lüğətlərdə
“rəcəz” sözü “iztirab” və “sürət” mənalarına gəlir.
Əruz elmində isə “müstəfilən” sözünün müxtəlif
konfiqurasiyalarından düzələn bəhrin adıdır. 

Türkdilli poeziyada urcuza janrının müxtəlif
şəkillərinin də yaradıcısı Nəsimi Şirvanidir. O,
sadalama üsulu ilə urcuza qurma üsulunu ilk dəfə
tətbiq edib.

Mənim rəhbanimü deyrim, səlibim, dinim, imanım,
Həbibim, rahətim, ruhim, rəfiqim, munisim,
canım.[1, s.143]

Musiqi elminə dair urcuzaları Nəsiminin həm
də həssas musiqişünas olmasından xəbər verir.
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Pərdə içində çalınır bir saz,
Ki, edə “Nəva”sın ağaz.

Muğam adları ədvarı üzərində qurulmuş ur -
cuzaya misal:

Həsrət yaşı hər ləhzə qılır bəzmimizi saz,
Bu pərdədə kim nəsnə bizə olmadı dəmsaz.

“Üşşaq” meyindən qılalı işrəti- “Novruz”,
Ta “Rast” gələ “Cəngi”-“Hüseyni”də sərəfraz.

Ba “Çəhargəh”i lütf qıl, ey “Hüsn”i-“Büzürg”i, 
Kuçek” dəhənindən bizə, ey dilbəri- “Tənnaz”.          

“Zəngulə”sifət  “Nalə” qılam  dar “Segah”ə,
Çün əzmi-“Hicaz” eyləyə məhbubi-xoşavaz.

Ahəngi-“Sifahan” qılır ol nami- “Əraq”i,
“Rəhavi”  yolunda yenə canım qıla pərvaz.

Könlümü “Hisar” eylədi ol ruhi-“Mübərqə”,
Gəl olma “Müxalif” bizə, ey dilbəri-“Şəhnaz”.

Çün “Şur”ə gəlib eşq sözün qıla Nəsimi,
Şövqündən onun cuşə gəlir Sədiyi - “Şiraz”.
[1,s.73]

İlk dəfə olaraq urcuzanın bədii sual şəkillərini
də məhz Nəsimi Şirvani yaradıb.

“Fatihə” Ümm ül-Kitabın göstər ayası nədir?
Bistü həştü sivü du hərfin xulasası nədir?

[1,s.463]

Orta çağ türkcəsilə yazılan əlyazmaları
saxlanclarının, demək olar ki, hamısında Nəsimi
Şirvaninin əsərləri qorunur. Qüdrətli Osmanlı
İmperiyasının süqutundan sonra ayrı-ayrı döv -
lətlərin sərhədləri içində qalan kitab saxlanclarında
Nəsimi Şirvaninin əsərlərinin qorunması təbiidir.
Osmanlıya sonradan qənim kəsilmiş məkanlarda da
bu əlyazmaların qalması, yaxşı mənada təəccüb
doğurur. Yaxın illərin araşdırmalarına görə, Misirin
“Dərül-kutub vəl vəsaiqül-qaumiyyə” kitab xana -
sında [39, s.24] və Vatikan arxivlərində saxlanan
Azərbaycana aid əlyazmalar [40, s.31] içərisində
Nəsiminin kitabları və müxtəlif toplularda şeirləri
mühafizə edilir.

Nəsimi şeirinin dünya ədəbiyyatına təsirləri,
demək olar ki, öyrənilməyib. Onun amansız taleyi,

qeyri-adi qətli özündən sonra gələn şairlər üçün
mövzu mənbəyinə çevrilib. 

Nəsimi öz dövrünün ərəb, fars və türk dil -
lərində yazıb-yaradan şairlərilə münasibət saxlayır,
bu kontekstdə öz yaradıcılığının da qiymətini verə
bilirdi. O, çox böyük ədalətlə söyləmişdi:

Vəsfində Nəsimi deyil ol zat ki, anın,
Mislin görələr, ya bulalar zatına həmtay. [1, s.113]

Ümumtürk ədəbiyyatında dahi Azərbaycan şairi
Nəsimi Şirvani, doğrudan da, misil sizdir. Onun
şeirləri özündən sonra gələn qələm əhli üçün mövzu
qaynağı olub. Şairin bu beytindən:

Görmüşəm hər qanda kim, aslan qılır ahu şikar,
Mən əcaib qalmışam, aslanları ahu tutar. [1, s.196]

ilhamlanan IX Osmanlı sultanı, 74-cü islam xəlifəsi
I Sultan Səlim Yavuz (10.10.1470 – 21.09. 1520)
məşhur dördlüyünü yazıb:

Mərdümi – didəmə bilməm nə füsun etdi fələk,
Giryəmi qıldı füzun, əşkimi xun etdi fələk.
Şirlər pənceyi – qəhrimdən olurkən lərzan,
Bəni bir gözləri ahuyə zəbun etdi fələk. [31, s.128]

Məhəmməd Füzulinin

İldə qurban bir kəsərlər xəlqi-aləm eyd üçün,
Günbəgün, saətbəsaət mən sənin qurbaninəm.
beyti Nəsiminin
Əhli-aləm ildə bir qurban edərlər eyd üçün,
Hər zəman qurbaninəm, ey cümlə qurban sizlərə.
[1, s.20]

beytindən qaynaqlandığını açıq göstərir.
Tənzimat dövrü türk ədəbiyyatının dahi şairi

Abdülhamid Ziyaeddin Ziya Paşa (1829 – 17.05.1880)

Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenâdan,
Başın alamaz bir dahî bârân-ı belâdan.

beyti ilə başlayan  tərkib-bəndindəki 

Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar,
Rencîde olur dîde-i həffâş ziyâdan. [32, s.17]

(Kamil olmayanlar kamal sahiblərilə bir araya
gələ bilməz
Necə ki, yarasanın gözü işıqdan rahatsız olur.) 

məşhur beyti Nəsimi Şirvaninin
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Şəmsi-tabandır cəmalın, zahid idrak eyləməz,
Dideyi-xəffaşə nisbət gözləri nəzzarədən
[1, s.155]

beytindən qaynaqlandığını sübut etməyə ehtiyac
yoxdur.

Türkcə şeir yazan bütün XIV-XIX yüzil
şairlərinin əsərlərində Nəsimi izlərini tapmaq
mümkündür. Bu, ayrıca bir tədqiqatın möv -
zusudur.

Hürufizm ideyaları təkcə divan ədəbiy -
yatında deyil, aşıq poeziyasında da öz əksini
tapdı. Xüsusilə, Aşıq Ələsgərin (1821 – 1926)
yara dıcı lı ğında Nəsimi Şirvaninin yaratdığı Əlif-
Lam, tərs Əlif-Lam şeir şəkillərinə rast gəlirik.

Yel qanadlı yüzillər köçsə də, hürufilik
ideyaları itib keçmədi, İslam şərqi həmişə ideya
qaynağı olan Avropada yenidən, 1940-cı illərin
sonunda başqa qiyafədə göründü. Fransızca
“lettere” – hərf sözündən yaranan  letterizm,
başqa sözlə, hürufizm cərəyanı XX yüzilliyin
ikinci yarısında Avropada təşəkkül tapdı. Bu
özünü əvvəlcə poeziya, daha sonra rəngkarlıq,
kine matoqrafiya və incəsənət nəzəriyyəsində
göstərdi. Şeir dilində sözü əsas götürüb hərfə
məhəl qoymayaraq onu sadəcə səsin şəkli kimi
qəbul edən ənənəvi münasibətə  və dadaizm,
sürrealizm kimi cərəyanlara etiraz kimi meydana
çıxdı. Əlbəttə ki, sələfləri hürufilərdən fərqli
olaraq, letteristlər irfani-mənəvi-ruhani məq -
sədlərdən çox uzaqdılar, onlar qərb siviliza -
siyasının təlqin və təşviq etdiyi mənaları alleqorik
səs təqlidlərilə icra etməkdən çəkinməyə və yeni
düşüncə ilə həyat tərzini dəyişməyə çağırırdı. 

Böyük, pozitiv mənəvi energetika ilə poetik
əlçatmazlığı özündə bir ləşdirən Seyid Əli Seyid
Məhəmməd oğlu İmadəddin Nəsimi Şirvaninin
irfani irsi insanlarda haqqın qələ bəsinə və fərdi
fəaliyyətində öz gü cünə inamı artırdığı üçün
ölüm  süzdür. Onun poetik fəlsəfəsi insanlara əyil -
məzliyi, ədalət sizliklə barışmazlığı, doğru yoldan
dönməzliyi öyrədir.  Zamanlar keçdikcə, hər bir
əsrin baxış nöqtəsindən öyrənildikcə onun
siqlətinin əzəməti daha ülvi, daha ali görünür.

Hacı Firudin QURBANSOY



DƏYİŞİLMƏ

Məni tanıdığın zamanların köhnəldi
paltarları,
Onu daha geymir indinin adamları.
Mavi yuxuların tikdiyi qırçınlı romantizm də
Yoxdu daha.
Sərt gerçəklik dəbdədir,
Bir də amansızlıq.
Qaba dikdabanlar əzir yoldan ötənləri,
Qayıtma,
Tapmayacaqsan ötənləri;
Nə baxışları ilə öldürən Orfeyi,
Nə də ilğımları.
Bir zamanlar bu dağılmış dünyada
Ən harmonik cütlük ola bilərdik,
Nə biləydik...

CADU

Payızın bir neçə günü də qalıb
Qarşıda,
Onları qarşıla.
İstifadə elə,
Qəlbinə hopdur
Məsamələrtək,
Özü də tək-tək.
Günəşin xəsis şüaları
Indi çox bahadır,
Onları qanına yerit
Aramla,
Damla-damla.
Gözlərini geniş pəncərətək aç,
Qoy yarpaqlar dolansınlar başına
Pərvanətək.
Yağış da yersiz və soyuqdur,
Qəbul elə onu elçilərtək.
Axı çürüyən canda da həyat zərrəsi var.
Görürsən?
Eşidirsən?
Bu da var...
Bir də...
Bir də... yalvarıram sənə, Lukresiya,
Kədərlənmə daha...
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TƏRCÜMƏ SAATI

Lukresiya Barladeanu Kişinyovda anadan
olub. Moldova və Rumıniya Ya zıçılar Birliyinin
üzvü, filologiya elm ləri namizədi, yazıçı,
publisist, şair dir. Moldova və Rumıniya ədə biy 
yatının klassiki Mixay Eminesku ödü lünün
sahibidir. İyirmi ildən çoxdur ki, Parisdə
yaşayır.

Emineskunun yaradıcılığından mo no 
qrafiya yazıb. “Sözlərin şehi”, “Uçuş zamanı”,
“Məxməri fəsil” (poe zi ya), “Narıncı paltar”
(proza), “Paris dialoq ları”, “Köçərilər əsri”,
“Parisdən mək tublar”, “Gözəl qızlar təpəciyi”
(esse və publisistika) kitablarının müəllifidir.
Əsərləri Avropanın bir çox dillərinə tərcümə
olunub.

Lukresiya BARLADEANU



RİTM

Qanının ritmini duy, 
qəlbinə yüklə,
ən yeni odur dünyada.
Fortepianonu, küləyi və sevgini
onun üstündə köklə.
İmkan ver, 
qoy bu simfoniya zamanın canına girsin.
Çox dartınıb eləsə,
yüyən keçir başına,
sakitləşdir,
qızmış ayğır kimi...

YOZUM

O zamanlar poeziya məni
Möcüzəli, ilğımlı  dünyaya aparan cığır idi.
Orda ki Ay öz xiffətini bölüşürdü,
Arzular və buludlar dumanında ötüşürdü.
O yerdə ki, bir udum təmiz hava da yoxuydu
Sadist və çirkin şəhərdən başqa.
O da çox pis qoxuyurdu...

DUA

İnsan adına,
valideynlər kimi
köklü-köməcli ağac adına,
budaq uşaqlar adına
bizə yazığın gəlsin, Tanrım!
Ona uzun ömür ver,
qoy bütün gücüylə çalışsın 
indinin tarlasında. 
Ağac körpütək olsun
indiylə sabah arasında.

İRS

Mənim atam
soyuqdan və 
qardan qorxaraq
mənimçün çoxlu isti topladı.
Öz acı həyatından öyrənmişdi
bunları,
bir yerə topladı onları. 
İşıqdan dirəklər yığdı
evin özülündən göyə kimi.
İndi keçmişə dönərək,
mən də
atamın kapitalını
əmanət kitabçası kimi
uşaqlarımın qanına
investisiya qoyuram...

Rus dilindən  tərcümə edən: 
Elçin Hüseynbəyli 
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Mil lə ti nə, di li nə bağ lı dil çi alim lər dil lə əla -
qə li gördüklə ri hər işi böyük sev gi və mə həb -
bət his si ilə ye ri nə ye ti rir lər. İnam la və inad la,
yo rul ma dan, usan ma dan mil lət, dil na mi nə
gördüklə rin dən həzz alır lar. Mil lə ti nin və di li -
nin qay ğı sı na qa lan la rı mil lə tin özü də ucal dır.
Doğ ru dan- doğ ru ya mil lə ti nə və di li nə xid mət
edən lə rin xid mə ti nin müqa bi li mil lə tin on la rı
ucalt ma sı dır. Böyük və uca ol ma ğın ən va cib
yol la rın dan bi ri mil lə tə və di lə olan diq qət dən,
qay ğı dan ke çir. Be lə bir qay ğı nı göstə rən lər dən
bi ri də Mus ta fa Ka mal Atatü rk ol muş dur. O,
inam la mil lə ti nə və mil lə ti nin di li nə qay ğı
göstər miş dir. Türk di lin də özününküləş dir mə
işi ni apar mış, bu is ti qa mət də olan ax ta rış la rı -
nı qə tiy yət lə hə ya ta ke çir miş dir. Dil də olan is -
la hat la rı hə ya ta ke çir mək üçün “Günəş Dil
Nə zə riy yə si” nə bağ lan mış dır. “Günəş Dil Nə zə -
riy yə si” 1936–1938-ci il lər də Türk Dil Qu ru -
mu nun sev di yi və inan dı ğı nə zə riy yə lər dən
bi ri ol muş dur. Türk Dil Qu ru mu “Günəş Dil Nə -
zə riy yə si” ni türk di li mə sə lə lə ri nin həl lin də ən
işıq lı yol lar dan bi ri he sab et miş dir. Bu nə zə riy -
yə türk di li nin ən qə dim dil lər dən bi ri ol ma sı
fik rin də ol maq la ya na şı, ən qə dim dövrlər dən
bə ri baş qa dil lə rə söz ver mək im ka nın da ol du -

ğu qə na ə ti nə gəl miş dir. Hət ta baş qa- baş qa dil -
lə rə ver di yi sözlə ri bir müddət dən son ra hə -
min dil lər dən götürə rək ye ni dən is ti fa də et di yi
qə na ə ti ni də qə bul et miş dir. Bu nə zə riy yə yə
görə, türkləş miş hər bir söz (türk di li nə da xil
ol muş, türk di li nin qay da- qa nu nu na uy ğun laş -
mış hər bir söz) türkcə dir, türk di li nə aid dir.
“Günəş Dil Nə zə riy yə si” nin əsas məq sə di türk
di li ni qo ru maq və in ki şaf et dir mək ol muş dur.
Bun dan baş qa, türk di li nin lüğət tər ki bin də ki
ərəb, fars, fran sız və di gər dil lə rə məx sus
sözlə rin türkcə ol du ğu nu sübu ta ye tir mək mis -
si ya sı nı da şı mış dır. Mus ta fa Ka mal Atatü rk bu -
nun la da türk di li ni “tə bii yo lu” na gə tir mək
is tə yin də bu lun muş dur. Onu da qeyd edək ki,
onun apar dı ğı dil in qi la bı nı alim lər, zi ya lı lar
ey ni şə kil də ba şa düşmə miş lər. Bə zi lə ri an -
laşıq lı ya naş sa lar da, bə zi lə ri po zu cu mövqe -
dən ya naş mış lar. Bu mövqe lə rin ha mı sı nı
Mus ta fa Ka mal Atatürk də rin dən ba şa düşmüş,
ona görə də mil lə tin ru hu nu, ina mı nı zə də lə -
mə dən türk di li ni qo ru ma ğa, in ki şaf et dir mə -
yə ça lış mış dır. Mus ta fa Ka mal Atatü rk yax şı
bi lir di ki, türk di lin də oyun baz lıq edən lər, da -
ha doğ ru su, türk di li ni tə bii yo lun dan çaş dı ran -
lar az de yil. Ona görə də o, türk di li nin ya xa sı nı
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Buludxan XƏLİLOV,
filologiya üzrə elmlər doktoru,

professor

MİLLƏTƏ VƏ
DİLƏ SEVGİ
NÜMUNƏSİ



bu oyun lar dan qur tar maq üçün bütün gücünü
sə fər bər edir di. Hət ta dil alim lə ri ilə müza ki -
rə lər apa rır dı. Bu müza ki rə lər dən bi ri ba rə də
Yəh ya Ka mal da nı şır mış ki, Atatü rkün süfrə si -
nin ba şın da əy ləş miş Rum ləh çə si ilə da nı şan
bir dil ali mi özünü göstər mək üçün aya ğa du -
rub, yüksək bir səs lə da nış ma ğa baş la mış dır.
Və Atatü rkə de miş dir ki, pa şam, bu türkcə ya -
man bir dil dir, bu dil də nə söz ax tar san, tap -
maq olur. Atatü rk isə onun de dik lə ri ni bir də
di lə gə tir mə si üçün so ru şur ki, ne cə? Hə min dil
ali mi de di yi ni bir də tək rar edir ki, bu türkcə
ya man bir dil dir, bu dil də nə söz ax tar san, tap -
maq olur. Atatü rk ye nə də de yir ki, ne cə, ne cə?
Dil ali mi de dik lə ri ni bir də tək rar la yır. Be lə lik -
lə, Atatü rk dil ali mi nin fi kir lə rini bir ne çə də fə
tək rar et dir dik dən son ra yum ru ğu nu sto la vu -
rur və za ra fat cıl hid dət lə “Bu nu sübut edin!”
de yə rək qış qı rır: De yir ki, sözlə gə mi ida rə et -
mə yin. Onu da de yir: “Si zə görə bir söz ta pa -
cam de yə, mə nim göbə yim çat la yır! ”. Be lə lik lə,
Mus ta fa Ka mal Atatü rk “Dil İn qi la bı” nı hə ya ta
ke çir mək üçün dil alim lə ri nin, zi ya lı la rın fi kir -
lə ri ni din lə mə yə və müza ki rə et mə yə eh ti yac
hiss et miş dir. Hət ta o, məc lis lə rin bi ri nə Yəh -
ya Ka ma lın də vət olun ma sı nı is tə miş dir. Məq -
sə di on dan iba rət ol muş dur ki, Yəh ya Ka mal
türk di lin də ya zan və türk di lin dən yax şı is ti -
fa də edən şa ir ki mi dil sa va şın da müəy yən bir
və zi fə ni, mis si ya nı ye ri nə ye tir sin. An caq Yəh -
ya Ka mal bu də və tin müqa bi lin də öz tə şəkk -
ürünü bil di rə rək de miş dir: “Mə nim dil də
el mim yox dur, yal nız be lə bir tə səvv ürüm var -
dır. Mən bu tə səvv ür ilə baş- ba şa qal maq is tə -
yi rəm. Mə ni ba ğış la sın lar.” Əs lin də, Mus ta fa
Ka mal Atatü rk də, Yəh ya Ka mal da bi lir di ki, dil
qon dar ma çı la rı bir- bi ri ilə ya rı şa gi rir, sözlə ri
türkcə de yil dir de yə, dil dən çı xar ma ğa ça lı şır,
tə bii türkcəni yo lun dan az dı rır dı lar. Ona görə
də özlə ri ni gözə so xur, türkləş miş sözlə rin ba -
şı na oyun açır, hə min sözlə ri türk di lin dən çı -
xa rır dı lar. Tə sadü fi de yil dir ki, günlə rin bi rin də
Mus ta fa Ka mal Atatü rk ye nə bir ic las ça ğı rır.

İc las da onun çox ya xı nın da əy ləş miş şa i rə, yə -
ni Yəh ya Ka ma la şe ir lə ri ni oxu maq üçün söz
ve rir. Bu nun sə bə bi ni hiss edən Yəh ya Ka mal
ye ni şer lə ri ni və bir ne çə qə zə li ni oxu yur. Onun
şe ir lə ri ni və qə zəl lə ri ni Mus ta fa Ka mal Atatü -
rk böyük bir zövqlə din lə yir. Son ra isə məc lis -
də ki lə rə de yir:  

– Bəylər! Baxın, həqiqi və gözəl türkcə
budur!

Mustafa Kamal Atatürk eyni tonda fikrini
davam etdirir:

–Yəhya Kamal bəy! Xatırlayırsınız? Sizi dil
işlərinə dəvət etdiyim vaxt mənə “Mənim dildə
elmim yox, sadəcə təsəvvürüm vardır, icazə
verin mən bu təsəvvürüm ilə baş-başa qalım,
demişdiniz”. İndi hamımız birlikdə başa
düşürük ki, dil davasında siz haqlı çıxdınız. Bu
zaman Yəhya Kamal deyir:

– Paşam! Sizə qarşı haqlı çıxmaq çox
təhlükəli deyilmi?

Mustafa Kamal Atatürk Yəhya Kamalın
fikrindəki incə məqamı çox yaxşı başa
düşmüşdür. Ona görə demişdir ki, sizin (yəni
Yəhya Kamalın) o zamankı düşüncəniz bizi bu
gün sevindirir. Doğrudan da, Yəhya Kamal
“qondarma” islahatçılardan fərqləndi, türk
dilindəki islahatlara müdaxilə etmədi. Ancaq
türk dilində öz şeirlərini yazdı və sübut etdi ki,
türk dilində gözəl yazmaq mümkündür. Bu
incə məqamı duyan Mustafa Kamal Atatürk
çağırdığı iclasda “qondarma” dil islahatçılarına
üzünü tutaraq deyir ki, görürsünüz, bəylər,
Yəhya Kamal bəyin təsəvvürü sizin elminizi
məğlub etdi. Deməli, Yəhya Kamal “qondarma”
dil alimi kimi özünü aparmadı, şeirlərini türk
dilinin imkanları çərçivəsində yazdı və bu dilin
gözəlliklərini təqdim etdi. O bu işi ilə “qon dar -
ma” dil islahatçılarına dərs verdi. Və beləliklə,
Yəhya Kamalın tutduğu mövqe düzgün bir yol
olaraq “qondarma” dil islahatçılarının elmini
məğlub etdi. Axı “qondarma” dil islahatçıları
özlərini göstərmək, gözə soxmaq naminə türk
dilini təbii yolundan döndərmək missiyasında
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bulunurdular. Bir sözlə, dil aliminin, ziyalının,
şairin, yazıçının ruhu təmiz olmalıdır. Onların
hər biri yazdıqları dildə mükəmməl yazmağı
bacarmalıdır. Mükəmməl yazmaq dilin
mükəmməlliyini təqdim etməkdir. Bəzən elə
olur ki, bəzi ziyalılar mükəmməl yazmaq
əvəzinə dildə “qondarma” islahat aparmağın
tərəfində olurlar. Nəticədə dilin təbii inkişafına
maneçilik törədirlər. Bu zaman dildə yerində
olmayan, mənası qüsurlu görünən sözlər artır.
“Qondarma” dil islahatı dilə heç bir fayda verə
bilməz. Dildəki hər bir alınma sözün qarşılığını
tapmaq, onu qarşılığı ilə əvəz etmək haqsız
iddiadan başqa bir şey deyildir. Təbii ki, elm
adamları, dil alimləri (dilçilər), ziyalılar dil
islahatını “qondarma” bir islahat səviyyəsinə
gətirməməlidir. Dilin mövcud imkanlarını
qorumalı və inkişaf etdirməlidirlər. Bu mənada
Mustafa Kamal Atatürkün “Günəş Dil Nəzəriy -
yəsi”ni anladan səlahiyyətli elm adamı pro -
fessor Abdulkadir İnan yazırdı ki, Mustafa
Kamal Atatürk kitab, katib, məktub sözlərinin
və bu qəbildən olan sözlərin türkcə sayılmasını
təqdirəlayiq hesab etmişdir. Bu mövqe Mustafa
Kamal Atatürkün “Günəş Dil Nəzəriyyəsi”ndən
qaynaqlanma ilə bağlı olmuşdur. Dildəki alın -
ma, əcnəbi sözlərin, xüsusilə də vətəndaşlıq
hüququ qazanmış sözlərin dildən çıxarılması
istiqamətində olan cəhdlər və işlər dilin it -
tiham olunmasından başqa bir şey deyildir.
Bütün zamanlarda “qondarma” dil alimləri,
ziyalılar, şair və yazıçılar dili bu cür ittiham
etməklə dilə xidmət göstərmək istəmişlər.
Ancaq onlar hər dəfə dilin təbii imkanlarını və
ruhunu incitmişlər. Belələri bəzən təmtəraqlı
elmi-nəzəri fikirlərlə dilin praktik imkanlarını
üz-üzə qoymuşlar. Dilin praktik imkanı
vətəndaşlıq hüququ qazanmış sözlərin işlən -
mə sinə ehtiyac hiss edirsə, belə sözləri dildən
necə çıxarmaq olar? Klassik Azərbaycan ədə -
biyyatında dərin kök salmış ərəb mənşəli ab
(“su”; “ərimiş, əzgin”; “göz yaşı”; “şərab”
mənalarında), aba (“atalar, ata-baba” məna -

larında), abid (“ibadətlə məşğul olan, ibadət
edən” mənalarında), adəm (“adam, insan”
məna larında), adət (“ənənə, üsul, vərdiş”
mənalarında), adil (“ədalətli, insaflı” məna -
larında), aləm (“kainat, dünya, yer kürəsi”;
“sadə”; “çoxlu”; “xalq, camaat, cəmiyyət” məna -
larında) və s. sözləri dilimizin lüğət tər -
kibindən necə çıxarmaq olar? Yaxud fars
mənşəli agah (“xəbərdar, vaqif”; “oyaq, ayıq”;
“gözüaçıq, ayıq-sayıq” mənalarında), ahnalə
(“ah çəkib ağlama, sızlama” mənalarında), arzu
(“istək” mənasında) və s. sözləri dilimizin lüğət
tərkibindən necə çıxaraq? Bu məqamda Rəsul
Rzanın bir fikrini qeyd etməmək mümkün
deyil. Rəsul Rza 1939-cu ildə Azərbaycan Sovet
Yazıçıları İttifaqının sədri olduğu zaman İttifaq
tərəfindən çağırılmış dil müşavirəsində “Azər -
baycan dilinin bugünkü vəziyyəti və gələcək
vəzifələri haqqında” adlı məruzəsində demiş -
dir: “Bəzi adamlar ərəb və fars dillərinin təsiri
ilə mübarizə pərdəsi altında dilimizi anlaşıl -
maz sözlərlə doldururlar. Mən soruşuram:
kasıb, ağıllı, sovqat, fəhlə, fabrik, vaqon, xoruz,
dilxor, məktəb, adam, dünya, kolxoz, dəsmal,
sovet və yüzlərlə belə sözləri işlədəndə kim  bu
sözlərin Azərbaycan sözü olmadığı barədə
düşünür? Kim bu sözləri anlamır? Dilin qüdrəti
də orasındadır ki, on illər sürən ərəb istilası,
fars təzyiqi, osmanlı təsirləri altında öz ruhunu
saxlamışdır. Xalqımız ərəblərdən, farslardan,
osmanlılardan və başqa millətlərdən aldığı
sözləri özünün dil süzgəcindən keçirərək,
onları Azərbaycan dilinin ahənginə, qanun -
larına uyğunlaşdıraraq elə bir hala salmışdır
ki, indi çox çətinliklə o sözlərin ibtidai halını
axtarıb tapmaq olar.” Bəzən sözlər o qədər
dilin ruhuna, təbiətinə uyğunlaşır ki, hətta
onların mənşəyi barədə düzgün olmayan
fikirlər yaranır. Məsələn, al sözü türk mənşəli
olduğu halda, onun “hiylə, fırıldaq”, “yüksək,
hündür” mənaları ərəb mənşəli hesab olunur.
Halbuki, al sözü türk mənşəli sözdür. Bu söz
ərəb dilində o qədər dərin kök salıbdır ki, onun
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olaraq bizim öz adətlərimiz və dilimiz o qədər
qədimdir ki, onlara toxunmağa cəsarət edə
bilmərik. Bütün millət eyni qəlbi, eyni düşüncəni
daşıyır...” 

Dildəki sözlər, məhz vətəndaşlıq hüququ
qazanmış sözlər lüğət tərkibinə elə pərçim
olunubdur ki, onları heç bir hökmlə dildən
çıxarmaq mümkün deyildir. Onlar min illər
ərzində dilimizin ahənginə və qayda-
qanunlarına uyğunlaşıb, şifahi və yazılı
ədəbiyyatımızın lüğət fonduna çevrilibdir. Bu
mənada yazıçı Natiq Rəsulzadənin dedikləri
yerinə düşür. Yazıçı Natiq Rəsulzadə müsa -
hibələrinin birində deyir ki, anam mənə
Puşkinin nağıllarını, Azərbaycan nağıllarını
oxuyurdu. Oradakı sözlərdən, fikirlərdən
xoşum gəlirdi. Ancaq anam oxuyub qur -
tardıqdan sonra kitabı elə bərk çırparaq
bağlayırdı ki, bəzən mən diksinirdim. Bir gün
anama dedim ki, kitabı belə bərk çırpma,
oradakı xoşuma gələn sözlər, ifadələr bir-
birinə qarışar. Anam isə dedi ki, narahat olma,
sözlər və ifadələr elə bərk yazılıb ki, onlar bir-
birinə qarışa bilməz.

Dil öz imkanları ilə nəyi əldə edibsə, onun
hər birini qorumalı və yaşatmalıyıq. Təsadüfi
deyil ki, Şah İsmayıl Xətainin vəsiyyətləri
sırasında dilimizin bir əmanət kimi qorunması
da özünə yer alıb. Şah İsmayıl Xətainin
vəsiyyəti:

Çox çalışdım: Artıq kamala dolmuşdum. Çox
əlləşdim – müharibə olmasın, dedim, – olmadı.
Budur, Çaldıran döyüşündən 10 il keçib. Hələ bir
dəfə üzüm gülməyib, dodaqlarımda təbəssüm
olmayıb...

... Ömrün son günlərini yaşayıram... Sizin
üçün bu az ömrümdə əlimdən gələni eylədim.
Fəthlər edib, parçaparça bölünmüş diyarımızı
birləşdirməyə çalışdım. Vətənin bir sıxma
torpağını bir ovuc qızıldan, türk dilimizin bir
kiçicik sözünü bir ölçü ləlcəvahirətdən üstün
bildim. Hər ikisinin – Vətənimizin və dilimizin
əbədiyyəti üçün.
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mənşəyi barədə fikir fərqliliyi yaranıbdır. De -
məli, vətəndaşlıq hüququ qazanmış sözlərin
taleyi ilə oynamaq olmaz. Hətta bəzi vətən -
daşlıq hüququ qazanmış sözlərin dildə qar -
şılığı varsa, onu işlətmək və bu yolla da dili
zənginləşdirmək olar. Məsələn, vaxtilə rus
dilindən və rus dili vasitəsilə dilimizə keçmiş
natura, uçastok, mexanizator, mobilizasiya, sort,
pozisiya, transport, spekulyasiya, ekipaj, reys,
produksiya, korpus, uçot, xormeyster, avariya,
prosent, prostoy, komissariat, masştab, realizə
etmək, rezümə, maşinist, laryok, struktura,
instruksiya, populyar, buksir, avariya və s sözlər
dildə vətəndaşlıq hüququ qazansa da, onların
dilimizdə qarşılığı da olmuşdur. Bir neçəsinə
diqqət yetirək. Buksir – yedək, avariya – qəza,
rezümə – xülasə və s. Azərbaycan dilinin ahən -
ginə, qayda-qanunlarına uyğunlaşmış sözlərin
ərəb, fars və eləcə də digər dillərə məxsus
olmasını əsas götürərək onların dildən çıxarıl -
ması barədə hökm vermək dilin ruhuna,
təbiətinə yersiz müdaxilə etmək deməkdir. Bu
mənada Hun xaqanı İşbaranın Çin imperatoru
Ka-o-tsuya məktubunda maraqlı bir məqam
var. Hun xaqanı məktubunda qeyd edir ki,
atalarımızdan bizə qalan dilimizi və adət-
ənənəmizi dəyişdirməyə cəhd etməyin. Bir
zaman çinlilərin hakimiyyətini tanımağa
məcbur qalan Hun xaqanı İşbara xan dilinə,
adətinə bağlılığını, bunların vazkeçilməz
olduğunu söyləmişdir. Bir türk xaqanı olaraq
Çin imperatoru Ka-o-tsuya yazdığı kiçik
məktubunda adət-ənənə və milli kimliklərinin
dəyişməməsini istəmişdir. Həmin məktub
belədir:

“Oğlumu sizə göndərirəm, sarayında
qalacaq. Hər il də ilahi soydan gələn atlar
göndəriləcək. Hər gün sabahdan axşama qədər
əmrinizdə olacam. Fəqət, istədiyiniz kimi
geyimlərimizin önünü kəsməyə, çiyinlərimizdə
dalğalanan hörükləri açmağa, atalarımızdan
bizə qalan dilimizi dəyişdirməyə cəhd etməyin.
Sizin adətənənə və qanunlarınıza gəlincə, millət



Nə bacardımsa, onu eylədim. Yaxşı nə
başladımsa, onu göyərdin! Səhvlərimi təkrar
etməyin! Sizə vəsiyyətim budur!.. Sizə üç əmanət
qoyub ərən babalar: dilimiz, vicdanımız,
vətənimiz – can sizin can, onlar əmanətdi!

İndi dilin taleyi, problemləri haqqında
hamı danışır və bəzən də yazır. Eyni zamanda
peşəkar və qeyri-peşəkar fikirlər deyilir və
bəzən də yazılır. Hər kəsin dilin təəssübkeşi
olması qəbul edilən haldır. Ancaq hər kəsin dil
barədə, onun problemləri barədə ideoloqluq
etməsi məqbul hal deyildir. Bununla belə, hər
bir kəsin dil və onun problemlərinə laqeyd
qalmaması biganəlikdən uzaq, cəsarətli bir
cəmiyyətin formalaşmasına kömək edir. Bu
mənada məşhur türk aktyoru Münir Özkulun
fikri maraqlıdır: “Mən məktəbdə oxuyanda bir
türk dili müəllimi var idi. Dərsdə danışanları
deyil, danışmayanları danlayardı. Bir dəfə o, bu
barədə dedi:

– Uşaqları danışdırmasan və ya danışdığı
üçün cəzalandırsan, gələcəkdə ya hər şeyə
laqeyd qalan, ya da danışmağa cəsarət etməyən
bir cəmiyyət yaranacaq. Ya da danışmadığı
üçün hər şeyi zor gücünə həll etməyə çalışan bir
toplum meydana gələcək”.

Dil həmin dildə danışan hər bir kəs üçün
böyük mükafatdır. Əgər biz doğma dilimizdə
yaxşı danışır, yaxşı yaza biliriksə, deməli, bizə
verilən mükafatın qədrini bilirik. Bu mənada
Lev Tolstoyla bağlı bir hadisəni xatırlamaq
yerinə düşər. 1906-cı ilin 8 oktyabr tarixində
Lev Tolstoy ona təqdim olunan Nobel
mükafatından imtina etdi. Bütün dünyanı bu
hadisə şoka salsa da və illərlə cavabsız qalsa
da, o, ölümünə bir il qalmış, yəni 1909-cu ildə,
nəhayət ki, Nobeldən niyə imtina etdiyini bir
cümlə ilə izah etdi: “Mən əsərlərimi mənə
hansısa mükafat verilsin deyə, yazmamışam,
ona görə yazmışam ki, bəşəriyyət yazdıq 
larımdan az da olsa, nəticə çıxarsın...”

Hər bir kəs bu dünyaya gəlir və gedir.
Qalan isə hər bir kəsin yaxşı və pis əməlləridir.

Ancaq bunların hamısından fərqli olaraq dil elə
bir ictimai varlıqdır ki, danışmağı və yazmağı
bacaranlar ona borcludurlar. Fikrimizi təsdiq
etmək üçün Nazim Hikmətlə bağlı bir hadisəni
xatırlamaq yerinə düşər. Nazim Hikmət Bursa
həbsxanasında cəza çəkirmiş. Bir gün Ədliyyə
Nazirliyindən bir müfəttiş həbsxananı
yoxlamağa gəlir. Həbsxana rəisindən xahiş edir
ki, Nazim Hikməti çağırsın, onunla görüşmək
istəyir. Nazimi çağırırlar. Otağa daxil olur.
Aralarında qısa söhbət olur. Amma nazirliyin
əməkdaşı şairə oturmağı təklif etmir.
Söhbətdən sonra:

– “Gedə bilərsiniz” – deyir.
Nazim Hikmət qapıdan çıxarkən geri dönür

və müfəttişdən soruşur:
– Ömər Xəyyamı tanıyırsınız?
– Əlbəttə. Onu tanımamaq olarmı?

– Bəs Ömər Xəyyamın dövründə padşah kim
olub, deyə bilərsiniz?

Müfəttiş bu gözlənilməz sualdan təəc cüb 
lənir və cavab verə bilmir. Nazim Hikmət

deyir:
– Görürsünüz, sənətkarı xatırladınız, amma

padşahı xatırlamadınız. Vaxt gələcək nə Ədliyyə
Nazirini xatırlayacaqlar, nə də ki sizi. Amma
mənim adımı hər zaman xatırlayacaqlar. 

Bunu deyib çıxıb gedir. Müfəttiş səhvini başa
düşür. Onu çağırsa da, şair geri dönmür...

Azərbaycan dilində danışmaqla, dövlət -
lərarası danışıqları Azərbaycan dilində apar -
maqla dövlətimizin nüfuzunu, vətən daşlarımızın
həyat tərzini gücləndirə bilərik. Əcnəbi dillərdə
danışmaqla və dövlətlərarası münasibətdə
əcnəbi dillərdə danışıqlar aparmaqla
dövlətimizin nüfuzunu azalda bilərik. Belə
olanda əcnəbilər bizi idarə etməyə çalışırlar.
Bizə ikinci, üçüncü kateqoriyalı varlıq kimi
baxırlar. Ona görə də ilkin mərhələdə dilimizin
nüfuzunu artırmaq üçün düzgün danışmağı və
yazmağı bacarmalıyıq. Düzgün danışmaq və
yazmaq hər bir vətəndaşın borcudur. Ancaq
etiraf edək ki, bu məsələdə ziyalıların, xüsusilə
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də şair və yazıçıların öhdəsinə daha böyük
yük düşür. Təsadüfi deyil ki, zaman-zaman bu
yükün nə qədər vacib olduğunu şair və
yazıçıların özləri də xüsusilə qeyd etmişdir.
Məsələn, hələ 1976-cı ildə görkəmli yazıçı-
dramaturq İlyas Əfəndiyevə verilən “Müasir
Azərbaycan nəsrinin inkişafı və gələcəyi naminə
hansı mühüm cəhətlərə fikir verilməsini
istərdiniz?” sualına cavabında o, dil məsələsinə
xüsusi önəm vermişdir. Azərbaycan ədəbi dilinin
zənginliyindən danışmış, ancaq bunun
müqabilində nəsrimizdə bu imkanlardan düzgün
istifadə olunmadığına diqqəti yönəltmişdir. O
demişdir: “... Azərbaycan ədəbi dili xeyli
zənginləşmişdir. Daha büllur, daha obrazlı, daha
ifadəli olmuşdur. Şirəsini Füzulidən, Vaqifdən,
Mirzə Fətəlidən, Sabirdən, ecazkar xalq
ədəbiyyatından alan dilimizin poetik gözəlliyi,
satirik kəskinliyi xeyli yüksəlmişdir. Lakin
təəssüflə deməliyəm ki, nəsrimizdə dilin
süniliyinə, sözlərin sağa-sola necə gəldi
“xərclənməsi” hallarına, şablona, quruluğa yenə
də tez-tez rast gəlirik.” Dildə yaxşı danışan və
yazan kəslər dili duymaq qabiliyyəti olanlardır.
Dili duymaq qabiliyyətinin özü də bir istedaddır.
Belə istedadların danışıqları və yazıları heç
zaman quru, yorucu ola bilməz. Bu mənada
İlyas Əfəndiyev demişdir:”Biz heç vaxt
unutmamalıyıq ki, dil yazıçının həyatı duymaq
qabiliyyətidir, onun istedadıdır. Bu sözləri
deyəndə mən heç də dilin sığallı-tumarlı
olmasını nəzərdə tutmuram. İstedadlı yazıçının
dilindəki kələ-kötürlükdə belə həqiqi sənətin
poeziyası öz ifadəsini tapır. İstedadlı yazıçının
dili süni, quru ola bilməz!” İlyas Əfəndiyev
ədəbi dilin xalq dilinə yaxın olmasını əsərin
poetik təsirini artıran vasitələrdən biri hesab
edir. Onun fikrincə,” ... hər bir xalqın ədəbiyyatı
onun öz ana dilində yaranır. Ona görə də ədəbi
dil xalq dilinə nə qədər yaxın, nə qədər doğma
olarsa, onun səmimiyyəti ilə nə qədər bağlı
olarsa, əsərin poetik təsiri, ifadə tərzi də o
qədər güclü olacaq (söhbət yenə də istedadla

yazılmış əsərdən gedir).” İlyas Əəfəndiyev
Azərbaycan dilinin təmizliyini, imkanlarını
diqqət mərkəzində saxlamağı da vacib saymışdır.
O demişdir: “Dilimizin təmizliyini daim diqqət
mərkəzində saxlamaq hər yazıçının vicdan
vəzifəsidir. Dilin gözəlliyi həyatın poeziyası
deməkdir, duyğuların gözəlliyi deməkdir. Dilin
sərrastlığı yazıçının həyatı düzgün dərk etməsi
deməkdir. Onu da unutmamalıyıq ki, Azərbaycan
dili ən dərin, ən fəlsəfi fikirləri belə  dürüst
ifadə üçün hədsiz imkanlara malikdir.”
Azərbaycan dilinin təmizliyinə diqqəti artırmaq,
onun imkanlarından düzgün istifadə etmək
bütün dövrlərdə öz aktuallığını qoruyub saxlayır.
İndi də belədir, gələcəkdə də bu aktuallıq
gündəmdə olacaq. Ədəbi dilin şifahi və yazılı
qolu onun qoşa qanadlarıdır. Bu qoşa qanadların
hər biri tətbiq olunduğu sahələrdə nümunə
rolunda olmalıdır. Ancaq nəinki ədəbi dilin
yazılı qolu, hətta şifahi qolunun da tətbiqində
çox vaxt qüsurlara yol verilir. Şifahi ədəbi dilin
qayda-qanunları pozulur. Radio və televiziya
aparıcılarının dili, səhnə danışığı əksər vaxt
nümunə rolunda çıxış edə bilmir. Belə
olduğundan yenə də əsas yük ziyalıların, xüsusi
ilə də şair və yazıçıların üzərinə düşür. Bu
barədə İlyas Əfəndiyev müsahibəsində demişdir:
“Səhnə danışığı dilimizin düzgün tələffüzü,
ahəngdarlığı, sözlərin yerində, sərrast işlədilməsi
üçün bir növ nümunə olmalıdır. Ədəbi dilimizin
inkişafında ən mühüm vəzifələrdən biri, əlbəttə,
yazıçıların, şairlərin üzərinə düşür. Yazıçı üçün
dil onun ürəyinin tərcümanıdır. Ədəbiyyata
gətirilən sözü yazıçı elə işlətməlidir ki, o, hamı
üçün anlaşıqlı olsun. Xalqın ruhu ilə, canlı
danışıq dili ilə mayalanmış əsərlər həmişə
ümumxalq rəğbəti qazanır.” Nəinki əsərlər
(bədii əsərlər), həm də xalqın ruhu və canlı
danışıq dili ilə mayalanmış ədəbi dilin şifahi,
yazılı qolları ümumxalq rəğbətinə sahib olur.
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SEVƏNLƏR ÖLƏNDƏN SONRA DİNCƏLİR

Yağış yağır sənsizliyin üstünə, 
Elə darıxıram... Havam çatışmır. 
Sənin saçlarının sığal izləri, 
Mənimsə getməyə yuvam çatışmır.

Yuvasız, yaralı qartal misalı, 
Bu taydan o taya uça bilmirəm.
Qürurum dolaşır ayaqlarıma, 
Qalxıb sənə doğru qaça bilmirəm.

Bu necə darıxmaq, bu necə möhnət,
Gözümdə boğulmur, qəlbimdə yanmır.
Mənim gözlərimdən içimə boylan, 
Bulaq elə süzür, yaşı dayanmır.

Divarlar üstümə-üstümə gəlir,
Alışa bilmirəm sükut səsinə.
Darıxır telefon qulağım üçün,
Əlim də həsrətdir “yes” düyməsinə.

Bircə zəngin gələ, “darıxdım” deyə,
Söküb ürəyimi ovcuna qoyam.
Qaçam küçənizin tininə qədər, 
Həsrətin sonuncu akkordun sayam.

Sığınıb bu eşqin şimşək səsinə, 
Dönürdüm yolunda dumana, çənə.
Mən idim gedəni ayrılıqların, 
Sənsə məndən getdin, halaldır sənə.

İllərdi yol gələn ölüm kimiyəm, 
Ağlım fikrə yatmır, əllərim işə. 
Sən demə, gəlişlər fərqli olsa da,
Gedişlər eyni cür olur həmişə.

Getdiyin yolları tez qayıt deyə, 
Arxanca su səpir bir cüt bulud göz, 
Sevənlər öləndən sonra dincəlir,
Dözə bilirsənsə, bir azca da döz...

“ƏN GÖZƏL QADINLAR UZAQLARINDI...”
Vasif Zöhraboğlu

Yenə də gözəllik, yenə də günah,
Yenə ruha qədər sızıldayır ah.
Elə bilərəkmi yaradıb Allah, 
Ən gözəl qadınlar- günahlarındı.

Fitrəti xaraba yaraşıqların,
Arxası zülmətdi gur işıqların.
Ən gözəl qadınlar – ayrılıqların,
Ən gözəl qadınlar – günahlarındı.

Dörd yandan savaba bürüsən belə,
Bilməzsən ölüsən, dirisən belə.
Ömrü girov qoyub, çürüsən belə, 
Ən gözəl qadınlar –  günahlarındı.

Yüz dəfə çevirsən üzün, astarın,
Uzaqdan görsənər ləkəsi qarın.
Ən yaxşı kişilər – məzarlıqların,
Ən gözəl qadınlar – günahlarındı...

UCALIĞIN RESEPTİ

Ümid çiçəkləri solub, saralıb,
Bu eşqdən payızın qoxusu gəlir. 
Külək sovurduqca arzularımı 
Sevgim mürgü döyür, yuxusu gəlir.

Sənin sənsizinəm, hər şey xatirə…
Sən adlı bir gerçək yoxdu sabaha.
Daha ümidlərə sığmıram mən də,
Nə də ki ümidlər qəlbimə daha...

Günləri yamadım ruhuma, dözdüm,
Dərd, kədər neyləsin, qəmdən incimə.
Söküldü ruhumun yamaq yerləri,
Yaşaya bilmirəm, məndən incimə.
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Görənlər üzülür halıma mənim,
Saçların yaşından qocadır, deyir.
Ayağım altına kədər yığmışam,
Kənardan baxanlar ucadır, deyir…

HƏR GECƏ FİKRİMƏ QONAQ OLURSAN

Alıb gözlərindən kədər baxışın, 
İçimdə bəsləyib dərd eləyirəm. 
Asılıb qalmışam xatirələrdən, 
Kəndiri kəsməyə güc diləyirəm. 
Titrəyir bədənim, tutulur dilim, 
Düşüb yıxılıram baxışlarından.

Çəkib dodağından təbəssümünü, 
Ovcumun içində bükələyirəm.
Bağrıma basıram saçının ətrin, 
Saçından gecəyə rəng ələyirəm. 
Göz yaşım çevrilir leysana, gülüm, 
Seçilmir payızın yağışlarından.

Oyub gözlərimi yuxusuzluğa, 
Gecənin gözunə nur çiləyirəm. 
Bu körpə ağrını, bu yetim eşqi
Büküb xatirənə, söz bələyirəm.
Hər gecə fikrimə qonaq olursan
Süzülüb alnımın qırışlarından...

ÖMÜR KEÇİR BELƏCƏ
Nə zamana, nə məkana sığıram,
Bu dünyada yaşamıram elə bil.
Qarışıq səs kimi, son nəfəs kimi
Tərsinəyəm, zildə bəməm, bəmdə zil.

Kədərimlə “göbəkkəsdi” kimiyəm,
Mən həsrətə yenik düşmüş adamam.
Bir ürəyin sazağından buz kəsən,
Ocağından perik düşmüş adamam.

Dodağımda bir sevdanın kölgəsi,
Gözlərimdə nisgil dolu baxış var.
Yanaqlarım qurumuş çay yatağı,
Ürəyimdə ağrılardan naxış var.

Gündüzləri sükut olan, lal olan,
Gecələri sayaqlayan adamam.
Mən qəminin boyun sevən zavallı,
Sevincini ayaqlayan adamam.

Alnımın yazısı səcdə zamanı
Sürtülüb pozulan adamam bir az.
O qədər çoxam ki, təkliyimdə də
Min yerə yozulan adamam bir az.

Bir addım irəli, üç addım geri,
Yaşamıram, yaşlanıram beləcə.
Mən ömrümün baharında, yayında
Üşüyürəm, qışlanıram beləcə.

Öz ömrümdə fəsil-fəsil, ilbəil
Heykəllənir, daşlanıram beləcə...

XANIM İSMAYILQIZINA

(“Bir də gəl, bir də gəl, sonra bir də get,
Bir də görüm səni, bir də vidalaş.
Bir də küsüm səndən, bir də barışım,
Bir də həyatıma gəl yavaşyavaş.”

Xanım İsmayılqızı )

Bəzən payızını gözləməz yarpaq,
Düşər budağından, qarışar ota.
Deyir, seviləni tez alar torpaq,
Dərd nə şeirə sığar, nə də ki nota.

Bir də doğularsan, bir də ölərsən,
Bir ömür içində- neçə min kərə.
Bir də gözlərindən leysan ələrsən
O “yaşıl yarpağın” düşdüyü yerə.

Ünvansız şeirlər yetim qalarmış,
Gözləri yaş yorar, ürəyi kədər.
Bala anasına aşiq olarmış
Beşiyin başından məzara qədər.

Düşüb ləpirinə olub- keçənin,
Ağlama, bükülmə, anam, ay anam.
İndi hıçqırıqlar yatırdır məni,
Barı bir yol susun, bəlkə, oyanam.

Dünyanın ən ağır dərdini bilib,
Əllər “sığalına” getməsin dizin.
Bir də gözünüzün yaşını silib,
Bir də əlinizdən öpürəm sizin...
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Xəyal məsafəsi

Təxminən beş il əvvəl Xalq yazıçısı Anardan
müsahibə alanda ona axirət dünyasına inanıb-
inanmaması haqqında sual vermişdim. O,
özünün əhatəli cavabında həm də ölümsüzlüyə,
yaxud yenidən dünyaya gəlmək məsələsinə
toxun muşdu: “Belə bir fikir də var ki, insan
ölmür, başqa formaya düşür. Məsələn, mən,
deyək ki, ölmədim, oldum nar ağacı, bunun
mənim üçün nə ləzzəti olacaq ki? Yəni yaddaş
olmayacaqsa, nə mənası var ki, hansısa for 
mada yaşa mağın?!” Hər kəsin öz həqiqəti, öz
yəqini var və o düşüncələr həmin insanlarda
havadan yaran mır, illərin təcrübəsi, mütaliə
yatırları, yaşantıları, düşüncələri o qənaətləri

for malaşdırır – Anar müəllim belə düşünürdü.
Musa Yaqub isə eyni suala cavab versə və gəlib
reankarnasiya məsələsinə – ağac olmağa çıxsa,
cavabı başqa cür olardı. Cavabların fərqli olması
çox təbiidi və hətta zəruridir. M.Yaqub üçün
qarağac kimi yaşamaq da, küknar sayaq ömür
eləmək də, onların təyinatı ilə dünyada var ol -
maq da maraqlıdır. O, məncə, ömrünü büs bü -
tün təbiət kimi yaşamadığına görə bəzən
heyfsilənir: 

Bir yorğun torpağam dincə qoyulmuş,
Daha əkilməyim, biçilməyim yox,
Köhnə qarağacam içi oyulmuş,
Bir də körpülənib keçilməyim yox.
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Siqaret qutusundakı tale yazısı
Musa Yaqubun həyat və yaradıcılığı 

haqqında qeydlər 



Musa Yaqub, bəlkə də, bir ağac, yaxud gileyli
bənövşə kimi bir də yaşayacaq dünyamızda,
onda daha dinc, daha yerində, elə əsl
“boşqabında” olacaq. İnsan cənnətdən qovulub
deyə, daim o ünvanın intizarındadır. Komforta
canatımın, rahatlıq iştahasının kökündə də elə
cənnətə qayıdış xəyalı dayanmırmı? Musa
Yaqubun ruhu təbiətdən qopub, ona görə də o,
həmişə təbiət intizarındadır – ora meyillənir.
Fəqət Musa Yaqub cənnətə qayıtmaq istəyən -
lərdən fərqli olaraq ömrü boyu heç bir sınaqdan,
imtahandan keçmədən, öz cənnətinə – təbiətə
könlü istədiyi vaxt qovuşa bilib. İnsanların
cənnət haqqındakı təsəvvürləri daha çox bu
dünya ilə bağlıdır. Bəşər övladı cənnəti də elə
yaşadığı aləmin ən gözəl ünvanlarından biri
kimi xəyal edir. Belə olmasısa çox təbiidir, çünki
biz başqa bir aləmin varlığından praktik olaraq
xəbərsizik, ona görə də Nizami haqlı olaraq
deyirdi:

Çoxdur uzunumuz, enimiz, ancaq
Getməz xəyalımız dünyadan uzaq. 

Yəni bizim xəyallarımız ən uzağı nələrisə
dünya ilə müqayisə eləməyə imkan verir və ona
görə də adi həyatda uzunmüddətli məsə lə -
lərdən bezəndə sual edirlər ki, bəs, görəsən, o
dünyada insanlar cənnətdən, həmin aləmdəki
bulaqlardan, hurilərdən, qılmanlardan da
usanmayacaqlarmı? Düşünmürlər ki, gözəl -
likdən usanmaq, bu gün bəyəndiyinə sabah çəp
nəzərlərlə baxmaq insanın bu dünyadakı
əqidəsinə, dünyagörüşünə xas əlamətlərdir.
Musa Yaqubun öz cənnətindən – ruhuna qovuş -
duğu təbiətdən bezmədiyini görəndə o dünyagir
suala (insan gözəllikdən usanmayacaqmı?)
cavabı daha qətidir: YOX. 

Hər yaşda...

Yalan söhbətdi, şairin yaşı olmur. İllər
hamıdan aldığını alır, hər kəsə verdiyini verir, –
heç nə təsirsiz ötüşmür. Bu qaçılmazlıqdan
şairlər də yaxa qurtara bilməzlər. “Yel qayadan
nə aparar?” deyə sual edirik. Fəqət yel qayadan
hər halda nəsə aparır, ilk baxışdan sezilməsə
də, gözlə görünməsə də... Şairin yaşı ciddi

məsələdir, şair gərək hərdən qaçıb-qaçıb qəfil
dayanan adam kimi ürəyinin döyüntüsünü
bütünlüklə hiss edə, nəbzini duya, yoxsa köhnə
havalar başından çıxmaz, nəticədə əvvəlki
yaşlarının şeirini yazar, özü öz burulğanına
düşər və başlayar ahəstə-ahəstə, gərəksiz yerə
özünü təkrarlamağa – “şeir istehsalı”na. Məsə -
lən, 60 yaşındakı şair bir sevgi şeiri yazar,
oxuyub deyərsən ki, bunu 15 yaşlı yeniyetmə,
hələ ağzından süd qoxusu gedib, dünya tamı
gəlməmiş bir həvəskar qələmə alıb. Musa
Yaqubunsa şair kimi xoşbəxtliyi ondadır ki,
onun şeirləri daim özüylə həmyaşıd olub.
Xoşbəxtlikdən şeirlərinin altına tarix qoyub və
o illərə baxıb, onun düşüncə alqoritmini izlə -
mək, poetik nəfəsinin haradan-hara yüksəl -
diyini, müdrikliyinin qatbaqatlığını görmək olur
– çox şey gözdən yayınmır, nəzərdən qaçmır.
Məsələn, o, ömrünün müdrik çağında yazdığı
“Zoğal ağacı” şeirində məhəbbətə gecikdiyini
belə xatırlayır:

Çiçəkdə tələsən, barda gecikən
Zoğal ağacıyam, zoğal ağacı.

Yetmiş yeddi yaşında yazdığı bu şeirdə
“məhəbbətin yaşı olmur” yalanını ifşa edir Musa
Yaqub. Gərək şairin məhəbbətə münasibəti
onun yaşı ilə, dəyişən qənaətləri ilə birgə
təzələnsin. Bu cəhəti Salam Sarvanın da son
illərdə yazdığı bir şeirdə müşahidə etmək olur:

İndi mən bir qadının qaşına-gözünə yox, 
indi mən bir qadının taleyinə vurullam.

“Əbədi lirik” olmaq üçün gərək Lermontov,
Yesenin yaşda dünyaya “əlvida” deyəsən – bu
qənaətim “qızıl qayda” deyil, ancaq az-çox
barışılası həqiqətdir. Bu həqiqətlə barışmasan,
gərək bəzi “cavan ruhlu qoca şairlər” kimi hələ
də kəllə suyu olan məhəbbət şeirləri yazıb,
başını qatasan. Musa Yaqubsa öz ruhuyla,
yaşıyla, addımlarıyla qəlbən, fikrən
həmahəngdir və ona görə çox zaman (hər
yaşda!) şeirlərini yaşın təravətiylə – təzə
nəfəsiylə yazır:

Həsrətin üstündə, ey həyat quran,
Evin zəlzələdən titrəyirmi heç?
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Olduğu kimi

M.Yaquba yaradıcılığının ilk mərhələsində
yol açan, onu həvəsləndirən, ədəbi mühitə gələn
yolunu kəsələşdirən şairlərdən biri də Məmməd
Rahim olmuşdu. O Məmməd Rahim ki, Mikayıl
Müşfiq tutulanda “qanlı yazısı”, tənəli “Kontr -
revolüsioner, kontrabantçı, oğru…” məqaləsi çap
olunmuşdu və orada M.Müşfiq haqda qəbir
yerini nişan verən sözlər yazılmışdı: “Müşfiqin
həyasızlığı oraya gəlib çatmışdır ki, o, Sovet
Azərbaycanında heç bir yenilik görməyirdi...
..Bizə yabancı Müşfiq “Duyğu yarpaqları”
şeirində “Bir üzüm qaradır, bir üzüm sarı”
deməklə özünün ikiüzlülüyünü yaxşı
göstərir”. M.Müşfiqi gedər-gəlməzə göndərən
təkcə bu məqalə deyildi, çoxlu səbəblər və acı
reallıqlar vardı. Hər halda. M.Müşfiqi ləkə -
ləməsindən də göründüyü kimi, M.Rahim yaxşı
şeiri də, şairi də tanıya, seçə bilirdi. İstedadı
tanımağın belə naqis yolları da var. Bir dəfə bir
şair mənə danışırdı ki, sovet dövründə yazdığım
ən yaxşı şeirlərimi göndərirdim ədəbi jur -
nallara, dərc eləmirdilər, yazırdılar ki, bədii
cəhətdən zəifdir, yaxud əsər üzərində
işlənməlidir, ancaq elə ki, çoxları kimi “it gəldi,
örkən apardı” yazırdım, boş-boş “şeir qoşur -
dum”, yazımı jurnalın hansısa nömrəsinə
salırdılar. Yaxud da həmin şairdən seçmə şeir
dərc edəndə ən dəyərli şeirləri vermirlərmiş.
İstedadı sovet dövründə “it-bata salınan” həmin
şairdə əminlik yaranırmış ki, deməli, o redaktor
zövqlü adamdı, ən yaxşı bəndləri bilərəkdən
salmır. Ancaq qan-qadalı illər sovuşandan sonra
istedadlara münasibət dəyişib, qapılar nisbətən
açılıb. M.Yaqubun ədəbi xeyirxahlarından biri
M.Rahim olub və o, zamanında M.Yaqub barədə
öz fikrini belə deyib: “Musa Yaqub təbiətin
incəliklərini öyrənməyə çalışır, qalın
meşələrin təravətini, quşların nəğməsini,
bulaqların pıçıltısını, suların xoş səsini şeirə
gətirir. Musa Yaqub təbiətin qoynunda hər
şeyi canlı təsvir edir. Musa Yaqubun bir yaxşı
cəhətini də qeyd etmək istəyirəm. O, üçdörd
şeir yazandan sonra şəhərə qaçmağa çalışan
gənclərin yolu ilə getməyib. O, doğulduğu
yerlərə ürəkdən bağlıdır, oraların şeiriyyəti
ilə qidalanır”. Yazının bu yerində M.Rahimə aid

etmədən repressiya illərində “qələmi qana
batmış” başqa bir şair haqqında müasir
dövrümüzün dəyərli şairlərindən birinin fikrini
xatırlatmaq istəyirəm: “Filankəs (repressiya
illərini görmüş, həmin dövrdən o qədər də
üzüağ çıxmamış qocaman şair) o qədər çox
yaşadı ki, axırda yaxşı insan oldu”. Qayıdaq
M.Yaqub məsələsinə... M.Yaqub hələ orta
məktəbdə dərs dediyi illərdə yazdığı “İki qəlb,
iki dünya” poemasını göndəribmiş M.Rahimə, o
da poetik əsəri oxuyub, lazım bildiyi
düzəlişlərini edib, qaytarıb ki, gənc şair əsər
üzərində yenidən işləsin. M.Yaqub özündən
təcrübəli şairin qeydlərini nəzərə alıb, onlara
həssaslıqla yanaşıb. M.Rahim böyüklük
göstərərək həmin əsəri “Azərbaycan gəncləri”
qəzetinə təqdim edib. Poema əvvəlcə it-bata
düşsə də (salınsa da), şair sonradan yaddaşı
hesabına əsəri birtəhər bərpa edib və nəhayət,
poema dövri mətbuatda çap olunub. Əsəri
nüfuzlu mətbuat orqanında görünəndən,
oxucularla fəal təması yaranandan sonra M.Ya -
quba poeziyasevərlərin məktubları gəlməyə
başlayıb və beləcə, artıq onun şair kimliyi həm
ictimaiyyət, həm də ədəbi mühit tərəfindən
təsdiqini tapıb. Ən əsası, bu poemanın çapından
sonra onda özünə inam yaranıb, daxilən də
özünü şair kimi qəbul etməyə, taleyini tanımağa,
gələcəyini yaradıcılıq istiqamətində müəy yən -
ləşdirməyə başlayıb. Yenə bir haşiyə çıxım: Vaqif
Səmədoğlu müsahibələrinin birində deyirdi:
“Atamı 1937-ci ildə güllələsəydilər, 1939-da mən
anadan olmayacaqdım”. Yəni Səməd Vurğunun
poeziyamıza qazandırdığı Vaqif Səmədoğlu
imzası bu və ya digər şəkildə ədəbiyyata
xidmətdir. Səməd Vurğun o qanlı illərdən sağ
çıxmasaydı, Qobustan qayaları da indi yox idi.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra əsgərlərə
ev tikmək üçün Qobustan qayalarını dağıtmaq
istəyirmişlər. Bu tarixi abidəmiz ciddi təhlükə
qarşısında imiş. Azərbaycanın ilk arxeoloq-
etnoqraf alimlərindən biri İshaq Cəfər zadə də
tədqiq etdiyi Qobustan qayalarının xilasına
çalışırmış, amma Mircəfər Bağırov onun əl-
ayağa düşməsindən xəbər tutan kimi gözünün
odunu alıbmış: “Sən o qayalarda üçbeş cızıq
tap mı san deyə, mən sovet əsgərlərinə ev
tikmə mə liyəm?!”. Olanlardan yerli-yataqlı
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xəbər tutandan sonra bu dolaşıq, təhlükəli və
“rəhbərin nəzarəti”ndə olan müşkülə Səməd
Vurğun da qarışıb, hadisə yerinə gedib, buldozer
sürənə güllə atmaq hesabına da olsa, qayaları
xilas edib. Bu haşiyəyə ehtiyac ondan yarandı
ki, repressiya dönəmindən salamat çıxan
şairlərimiz ədəbiyyata da, tariximizə də
yazdıqlarından savayı da qiymətli nələrsə
veriblər. Buna görə də onlara düşmən gözü ilə
baxmamalıyıq, yaxşı işlərini qiymətləndirməyi
bacarmalıyıq, ittiham kürsüsünü boş
qoymalıyıq. M.Rahimin həm də M.Yaquba yol
açmasını, “əsərini düzəlt, göndər” təkidini də
yüksək qiymətləndirməliyik. Onsuz da, yaxşı
əməl yaxşı yerində, yaman işləklər yaman
məqamında qalacaq. Dünənə düzəliş olunmur.
Və bu ədalət imkan verir ki, hər kəsə öz həqiqi
dəyərini verək... Kim nə edibsə, əməlləri onun
taleyidir, insanın öz taleyindən xilası isə
mümkünsüzdür. “Qurani-Kərim”in “Ət-Tur”
(Dağ) surəsinin 21-ci ayəsində deyildiyi kimi:
“Hər kəs öz əməlinin girovudur”.

Təbiət xislətli

Musa Yaqub Azərbaycan ədəbiyyatına,
bəlkə də, ən az impuls verən şairlərdəndir. Onun
təsirinə düşmək, poetik nəfəsini təkrarlamaq,
obrazlar sistemindən istifadə etmək, demək
olar, mümkünsüzdür. Sanki şairlər, qələm
adamları sövq-təbii bu məsələni anlayıblar və
bu qənaət çox adamı onun yolunu getməkdən,
onunla poetik həmnəfəs olmaqdan uzaqlaşdırıb.
M.Yaqu bun şeirlərinin obrazları yox, poetik
ruhu oxucunun mənəvi dünyasına hopur. Ona
görə də haçansa onun yazdıqlarını xatırlayanda
möv zu larından daha çox, poetik ruhu
qəlbimizdə, yaddaşımızda əks-səda verir.

Ona “təbiət şairi” deyirlər, bu fikirlə barı -
şanlar da var, qarşı çıxanlar da, amma,
zənnimcə, onun şeirləri özü bir təbiət
hadisəsidir. Məhz bu məqam, şeirlərindəki bu
təbiilik onun üslubunu təkrarlamağa imkan
vermir. Necə ki Günəşə baxıb, onun kimi çıxa,
yağışa baxıb onun kimi yağa bilmərik, eləcə də,
Musa Yaqubun şeirlərini oxuyub onu
təkrarlamaq, üslubuna yaxın poetik nümunələr
yazmaq müşküldən də müşküldür. Təbiət ram

olunmayanda bir neçə nəfərin, əks halda isə hər
kəsin olur. Məhz bu mənada Musa Yaqubun
şeirləri hamı üçündür...

Poeziyanın müşayiəti

Qocaman şairlərin əksərinin cavanlıq
şeirləri dillər əzbəridir, təzə yazdıqları isə heç
kəsin ürəyinə yatmır, kiminsə qəlbinə yol
tapmır. Nə üçün belədir? Çünki çoxlarının yeni
yazdıqları əksərən “mən sağam”
xəbərdarlığının, “hələ ölməmişəm”, “nəfəsim
tükənməyib”, “təbim rəvandı” təskinliyinin
“poetik ifadəsi”dir, onlara şeir deməyə adamın
dili dönmür. Ona görə də yazdıqları, daha
doğrusu, yaza bilmədikləri ürəklərə yatmır. “Zor
gücünə” qələmə alınan o cızma-qaralar “kağız
korlamaq” mərəzi ilə qol-boyun olub, cild-cild
kitablara çevrilir. Amma Musa Yaqubun dillərdə
gəzən şeirlərinə baxsaq, görərik ki, onun sevilən
şeirləri yaradıcılığının bir dövrü ilə bağlı deyil.
O, ömrünün hər on illiyində dillər əzbəri olan
neçə-neçə şeir yazıb. Özü də o şeirlər ən
müxtəlif zövq sahibləri tərəfindən sevilir. “Bu
dünyanın qara daşı göyərməz” (1977), “Niyə
gəlmisən” (1982), “Eləmədiklərim yandırar
məni”, “Arxayın olsam” (1987) , “Burax məni,
çıxım gedim azadlığa” (1997), “Nə olacaq,
olacaq” (2010), “O nə sevda idi” (2012).
Misalları artırmaq, dillər əzbəri olan şeirlərin
sırasını uzatmaq, başqa məşhur şeirlərinin də
adlarını çəkmək mümkündür. M.Yaqub ədəbi
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mühitdə sanki bir həmrəylik simvoludur. Onu
hamı sevir, onun adı gələndə hamı bir nəfər kimi
xoş sözlər deyir. Sözümün canı odur ki, Musa
Yaqub yaradıcılığının bütün dövrlərində maraqlı
imza olmağı, fərqli şeirlər yazmağı bacardı və
ən əsası, heç zaman şair kimi tükənmədi, poetik
nəfəsi təngimədi. Çünki o, nəfəsini ədəbi
mühitin meyarlarına deyil, qəlbinə və ömrünə
köklədi. Ona görə də hər yaş, düşdüyü hər
durum, yaşadığı hər ağrılı hadisə ona öz uyğun,
təbii şeirini yazdırdı. Nəticədə yaşadıqca istədiyi
kimi yaza bildi, köhnə şöhrətin mürgüsündə
xoşhallanmadı. Şair olmaq yaradılışla bağlı
qeyri-adi hal olduğu kimi, son nəfəsinəcən şair
qalmaq həm də istedad möcüzəsidir. Yuxarıda
dediyimiz qəlbinə köklənib yaşamaq məsələsini
də bir başqa həyati örnəklə qüvvətləndirmək
istəyirəm. M.Yaqubun yaşı 80-ni keçsə də, hələ
bəyaz telləri qaraları üstələməyib. Bunun niyə
belə olmasını onun özündən soruşublar, cavabı
bəs qədər tutarlı olub: “Çoxları yazanda başı
ilə düşünür, mən isə ürəyimlə. Saçım ona görə
ağarmayıb”.

Nəzirə

XII yüzillikdə Osman Muxtari adlı şair “Şin”
hərfi ilə tamamlanan qəsidələr yazıb və onlar
“qəsideyi-şiniyyə”lər adlanır. Sonra da eyni
üslubda çoxlu qəsidələr qələmə alınıb, amma
çoxlarının qələmə aldıqları Xaqani Şirvaninin
“Qəsideyi-şiniyyə”sinə cavab kimi yazılıb, çünki
o tipli əsərlərin içində ən məşhuru, impuls
verəni Xaqaninin qələmindən çıxandır.
Tədqiqatçıların araşdırmalarına görə, 40-dan
artıq şairin bu səpkidə qəsidəsi var. Əmir Xosrov
Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai,
Əbülqasım Şirazi Əmri, Füzuli və s. şairlər
“şiniyyələr” qələmə alıblar. Həqiqətən də, gözəl
ənənədir və qələmini bərkə-boşa salmaq,
keçmişlə cavab laşmaq sarıdan da, şairin
istedadının gücünü bəlli poetik qanunlar içində
sınağa çəkmək ba xı mından da maraqlı
yaradıcılıq yoludur. Akademik Rafael Hüseynov
“Söz heykəli” kitabında bu barədə ətraflı yazıb.

Müasir dövrdə isə ən çox nəzirə, cavab
yazılan şeir Musa Yaqubun “Bu dünyanın qara
daşı göyərməz” şeiridir. Bu şeir çağdaş dövrün

“Qəsideyi-şiniyyə”sidir. Məmməd Araz, Şahmar
Əkbərzadə, Ramiz Qusarçaylı, İsmayıl
Öməroğlu, Faiq Qurban, Xaliq Yusifoğlu, Xatın,
Telman Nəzərli, Eldar Səfa Şahvələdli, Sərvər
Şahbəyli, Rafiq Akif, Simran Həsənov, Gündüz
Cəlilov, Zaur Əsgərov, Fəxrəddin Teyyub, Müşfiq
Cəbiyev, Şahməmməd Dağlaroğlu, Mürvət
Qədimoğlu, Cabir Umud, Tərlan Saleh, Mahirə
Nağıqızı, Mirəli İsmayıllı, Taleh Elsevən və s.
şairlər bu şeirə nəzirələr yazıblar. Hələ neçə-
neçə şeirin də epiqrafı kimi “bu dünyanın qara
daşı göyərməz” fikrindən istifadə olunub.

Musa Yaqub “Bu dünyanın qara daşı
göyrəməz” deyib, ancaq həmkarlarından, digər
şairlərdən aldığı cavablar fərqlidi, cavab
şeirlərinin təkrarlanan misraları cürbəcürdür:
“Bu dünyanın qara daşı göyərər”, “Qardaş,
təki qara daşlar göyərsin”, “O daş göyərərmi,
ay Musa Yaqub”, “Dünyanın bir qara daşı
mənimdi”, “Bu dünyada göyərməmiş nə
qaldı?”, “Qara daşın göyərəsi vaxtıdır”, “Qəm
eləmə, göyərəcək o daşlar”, “Göyərməsin qara
daşı dünyanın” və s. Misralardan da göründüyü
kimi, Musa Yaqubdan ilham alan şairlərin biri
o daşın göyərəcəyinə ümidlidir, digəri,
ümumiyyətlə, nikbinlikdən əlini üzüb, birində
inam var, digəri yaxasını cavabsız sualların əlinə
verib... M.Ya qubun şeirləri hər şairə bir başqa
formada təsir edib, çünki onun şeirləri diktə
etmir, hökm vermir, nəticədə o şeirin ruhuna
köklənən hər şair – ən tanınmışından həvəs ka -
rına qədər özünü istədiyi kimi ifadə edir. Əksər
şairlər yazaraq daxilindəki duyğudan azad olur,
müstəsna şairlər isə öz azadlığını şeirlərinə
bağışlayır. M.Yaqub azadlığını şeirlərinə
bağışladığı üçün ona cavab yazan hər şair o şeiri
öz ruhuna uyğun poetik formaya salıb. 

O şeirin – “Bu dünyanın qara daşı göyər -
məz”in yazılma tarixçəsini isə M.Yaqubun öz
dilin dən eşidək: “Mən Əhmədli qəsəbəsində
qalanda axşamlar bizim pəncərəyə işıq
düşürdü. Yaxınlıqda əhəng daşı yandırırdılar.
Səhərəcən o daşların səsini eşidir, onların
necə əziyyət çəkdiyini hiss edirdim. Daşlar
yandıqca qaralır, sonra ağarırdı. “Əhəng
daşı” adlı şeir də yazdım. Amma ürəyimdə
yenə nəsə qaldı. Zamanzaman deyilədeyilə,
hallanahallana, canımdaruhumda bişəbişə

46 I ULDUZ



gəlib, belə bir şeirə döndü o duyğular. Mən o
şeiri yazmadım. Eləcə ayağa qalxıb, Sabir
adına kitabxanadakı məclislərin birində
oxudum. Qabil də hamı kimi ilk dəfə bu şeiri
orda eşitmişdi”. Onu da qeyd edim ki,
M.Yaqubun “Qabil də hamı kimi ilk dəfə bu şeiri
orda eşitmişdi” ifadəsinin arxasınca düşəsi
olsaq, maraqlı bir tarixçəyə rast gələrik.
Deyilənlərə görə, Oktyabr inqilabının yubileyi
ilə əlaqədar şeir gecəsi keçirilirmiş. Elə bu
zaman Qabil Mirzə İbrahimova yanaşıb ki,
Musanın əla bir şeiri var, qoy oxusun.
Bədbinlik ifadə edən şeirin yubiley günü
yerinə düşməyəcəyindən ehtiyat edən Musa
Yaqub başqa şeir oxumaq istəyib. Amma
Qabilin təkidilə məhz o şeiri oxuyub. Şeir
oxunandan sonra hamı donub qalıb. Bu vaxt
Rəsul Rzanın səsi gəlib: “Əla şeirdir!”. Yalnız
bundan sonra zal şairi alqış selinə qərq edib”.

İşıq rəngi

Musa Yaqubun siyasi, ictimai motivli, ayrılıq
mövzulu şeirləri bəs qədərdir. Bu mövzulu
şeirlərdə, adətən, kin-küdurət, giley, Allaha,
bəxtinə üsyan olur. Amma Musa Yaqubda ək si -
nədir, o, siyasi mövzuda yazanda da, ictimai
məsələləri, sosial narahatlıqlarını qələmə
alanda da nikbin duyğularını yazır. Arzulayır ki,
insanlarımız daha ədalətli, xoşbəxt, bir-birinin
dərdinə yanan olsunlar, heç kəs özgəsinin adının
üstündən qələm çəkməsin, kimsə kiminsə yerini
tutmasın, biçarələr əzilməsinlər, köməksizlər
əlacsız qalmasınlar, çatışmazlıqlar aradan
qalxsın, müşküllər həllini tapsın. Bir sözlə,
M.Yaqubun şeirləri kin püskürmür, ümidsizlik
saçmır, hər şeyi qaraya boyamır. Onun dünyaya,
itkilərə qəzəbinin, hikkəsinin ömrü uzun deyil,
amma şeirlərindən hiss olunur ki, onu narahat
edənlər yaddaşından tam silinmir. Bu hal isə
onun kinli olması ilə bağlı deyil, sadəcə həllini
gözləyən problemlərin illərdən illərə miras
qalması, tam şəkildə aradan qalxmaması, elə
hey eyni bəlalarla çarpışmağımız M.Yaqubu
oxşar məsələlərə təkrar-təkrar qayıtmağa sövq
edir:

İndi yaşamaq da bir oyun olub,
Nə olsun – ağlımız, ruhumuz oyaq,
Bu namərd dünyayla qol-boyun olub,
Dünyanın mərdiylə yaşamalıyıq.
Bir ömrün dərdiylə yaşamalıyıq.

Bir başqa misal:

İxtiyar sahibi dostlar görmüşəm,
İstəsə, yox edər hər çətinimi.
Amma stolları önündə bir dəm
Bitmək istəmirəm bir ağac kimi.
Bəlkə, heç dediyim göyərməyəcək,
Kiminsə cavabı sərt olacaqsa,
Sözüm qalacaqsa əldə-ayaqda,
Mənimçün bu da bir dərd olacaqsa,
Qoy qalsın bir yana “baxım”, “görüm” də,
Stollu, möhürlü dostlarım haqda
Qalım o əvvəlki təsəvvürümdə,
Qalım o əvvəlki sədaqətimdə.

Musa Yaqub narazı qaldıqlarından yox, razı
qaldıqlarından ustaca yaza bilir, ona görə də
onun təbiət, dünya, sevgi haqqında yazdıqları
siyasi, ictimai motivli şeirlərindən güclüdür.
Millət vəkili seçiləndən sonra M.Yaqubun
poeziyasında ictimai mövzulu şeirləri daha da
artdı. İctimai motiv, millətin taleyi ilə bağlılıq
onun uşaqlıqdan alın yazısı idi. Belə ki, onun
adını atası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
şərəfinə Müsavat qoyub muş. Sonralar “vat”ı
atıblar, adı eləcə Musa qalıb. Amma o yenə də
itirməyib – peyğəmbər adını daşıyıb. Özü də
Kəlamullah ləqəbli bir peyğəm bərin adını. Elə
bir peyğəmbərin adını ki, dahi Füzuli özünü ona
bənzədərək deyirdi:

Mən şairi-Museyi-kəlaməm,
Sahirlərə möcizi-təmaməm.

Sadəliyin sehri

Bizim müasir şairlərin çoxu ölümə vur ğun -
durlar – kəfəndən, cənazədən, itkidən, qəbirdən
yazmaq onlar üçün adiləşib. Qınamıram,
ruhlarını o mövzularda daha rəvan ifadə edə
bilirlər və ona görə də həmin mövzulara dönə-
dönə müraciət edirlər. Nazim Hikmət demişkən,
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“nə ölümdən qorxmaq ayıb, nə də düşünmək
ölümü”. Amma bəzi “poetik qəbiristanlıq
qarovul  çu ları”nın ölümlə, itkiylə bağlı
şeirlərindən qətiyyən fanilik ətri gəlmir, onların
yaz dıqları dünyanın gəldi-gedərliyini, puç -
luğunu anlamağa kömək etmir, o cür şairlərin
yazdıqları əvvəl-əvvəl kimlərəsə xoş gələ bilər,
ancaq sonradan çoxluq dərk edir ki, onlar böyük
şair deyillər, sadəcə ölüm naturalistləridir. Musa
Yaqubunsa ölümün mahiyyətini açan, dünyadan
dörd əllə yapışmağın əbəsliyini anladan çoxsaylı
şeirləri var.

O, digər mövzularla nisbətdə ölümdən çox
az yazıb. Ayrı-ayrı itkilərə, nakam talelərə, solan
ağaclara həsr edilən şeirləri var, amma ölüm
onun üçün əsas mövzu deyil. O, həyatın
mənasını yaşamaqda görür. M.Yaquba qədər
şeirimiz daha çox təbiətin əlamətlərini insanın
üzərinə köçürməklə məşğul idi, M.Yaqub isə
həm təbiətin əlamətlərini insana, həm də
insanın əlamətlərini təbiətə şamil etdi.
Çoxlarının təbiət şairi dediyi M.Yaquba qələm
dostu Qabil çox gözəl ad verib: “Şeirimizin
Səttar Bəhlulzadəsi...”. Həm xaraktercə, həm
də sadəlikdəki dahilik sarıdan çox dəqiq
müşahidə, dürüst oxşarlıqdır. Bu sadəlik
məsələsindən ilk duyuq düşən və dəqiq
qiymətini əsirgəməyən, sərraf nəzəri ilə
həmkarını qiymətləndirməyi bacaran Bəxtiyar
Vahabzadə olub: “Yeniliyi dolaşıqlıqda, qeyri
müəyyənlikdə, abstraksiyada deyil, aydın lıq 
da, müəyyənlikdə və real həyatda axtarmaq
lazımdır. Musa Yaqub bu yolun yolçusudur”.

Adlamaq hünəri

Musa Yaqub eyni mövzularda ilişib qal -
mayıb, onun poetik mövzuları o qədər rənga -
rəngdir ki, sanki onu narahat edən, qəlbinə
toxunan, sevgisini qazanan hər şeyi şeirə çevirə
bilib. Onun kitablarının mündəricatına baxmaq
kifayətdir ki, nə qədər geniş poetik dünya görü -
şünə malik olmasını anlayasan. Ağacdan, otdan,
gül-çiçəkdən tutmuş, sədaqətsiz dostlara,
məhəb bətdən tutmuş, dünyanın faniliyinə, milli
dərdlərimizdən tutmuş, valideyn itkisinə, Allah
mövzusundan tutmuş, sosial ədalətsizliyə qədər
geniş mövzu diapazonu Musa Yaqubun geniş
nəfəsindən, hərtərəfli dünyagörüşündən xəbər

verir. Onun şair kimi əsas üstünlüklərindən biri
də məhz  eyni mövzularda sabitqədəm ol ma ma -
sıdır. O nədən, kimdən yazmasına baxmayaraq,
möv zunun sahibi olmaq, yazdığının mahiyyətini
dərk etdirmək hünərindədir deyə, onun yara -
dıcılıq miqyası aydın görünür. Musa Yaqubun
yara dıcılığı görüntü xatirinə əhatəli deyil. O,
şeirlərinin altına tarix yazıb və bu da onun keçdiyi
yara dıcılıq yolunu göstərir. Amma onun şeir -
lərinin yazılma tarixlərini izləyəndə istər
peşəkarlıq, istərsə də poetik nəfəsin genişliyi
sarıdan demək olmaz ki, Musa Yaqub çox dəyişib,
ya çox püxtələşib, yaxud da getdikcə peşəkarlığı
artıb. Lakin onu da demək olmaz ki, şair yerində
sayıb. Onun yaradıcılığı dünya kimidir, dünya
əzəldən necədirsə, elə də qalıb, dəyişən insan -
lardı, mühitdi. M.Yaqub da ötən əsrin 60–70-ci
illərindəki gur poetik nəfəsi, rəvan təbi, vəzni
incitməyən üslubu ilə həmişə öz havasındadır.
Mövzularının rəngarəngliyi, düşüncə sisteminin
fərqliliyi onun dəyiş mə mə si nin hansısa kəsir,
çatışmazlıq kimi meydana çıx masının qarşısını
alıb. Əlbəttə, daxili təmiz li yini qoruması,
nifrətdən, kindən uzaqlığı, saflığı da onun şair
kimi inkişafında çox böyük rol oynayıb. 

Parodiya

Musa Yaqubun sadiq, ürək qızdırdığı dost -
larından biri də mərhum yazıçı, şair Çingiz
Ələkbərzadə idi. Xatirimdədir ki, uşaqkən onun
“Türmə mənim ahımdır” adlı şeirlər kitabını
oxumuşdum və o nəşrdəki ağrılı poetik nümu -
nələr, həbsxanadakı yatmış saata yazılmış
“Yeddiyə beş “dəyqə” qalıb” şeiri onun hansı
təlatümlü günlərdən keçdiyini aydın göstərirdi.
M.Yaqubla Çingiz Ələkbərzadənin başına qəribə
olaylar da gəlib. Bir dəfə xarici ölkədən gələn
Musa Yaqub evə zəng edəndə qızlarına deyib ki,
sizə iki çamadan hədiyyə almışam. Uşaqlar da
həsrətlə gözləyirlərmiş ki, atamız evə əlidolu
gələcək. O gecə iki dost Kürdəmirdə qalıblar və
gecə çamadanları oğurlanıb. Evdə gözləri yolda
olanları indi özünüz təsəvvür edin. 

İçkini qəlbən sevən dostların bir-biri ilə xoş
zarafatları da varmış və bu şuxluqlar məqam
düşəndə parodik şeirə də çevrilirmiş. Azər bay -
can poeziyasında daxili təbəddülatın, tərəd dü -
dün, seçim etməyin çətinliyinin ən gözəl örnəyini
Musa Yaqub yazıb. Haqqında danışdığım şeir
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“Gördüm yolayrıcında” adlanır. Xeyrin nədə
olması, yaxşının doğrudanmı gərəkliliyi,
arzulara çatmağın insanı həqiqi səadətə
çatdırıb-çatdır maması bu şeirdə tərəddüd
keçirən poetik qəhrəmanın dili ilə verilib. Və
bu şeir hökm vermələrin, təsbitlərin əleyhinə
yazılıb. Dünya poeziyasında parodik şeirlərin
çox gözəl örnəkləri var. Əfsus ki, bizim
ədəbiyyatda bu cür şeirlər “daşlaşmış
beyinlər”in düşüncəsinə görə, qəbuledilməzdir,
çox zaman hörmətsizlik kimi başa düşülür.
Ç.Ələkbərzadə isə M.Yaqubun “Gördüm
yolayrıcında” adlı şeiri nə dost ərki ilə bir
parodiya yazıb və içkinin qar şı sındakı
tərəddüdlərini, “gillədib-gillət mə mək” barədəki
götür-qoylarını xoş ovqatla dilə gətirib. Həmin
poetik nümunə “Araq düş kü nü nün dilindən”
adlanır. Hər iki şeiri sizə təqdim edirəm: 

Musa YAQUB

Gördüm yolayrıcında

Gördüm yolayrıcında bu nə süfahi daşdı.
Yəqin, yol gedən deyib daş yoldaşla adaşdı.
Dünyanın bir ucu toy, bir ucu da savaşdı,
İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim?

Bir dərya sularında yüküm olacaq isə,
Bir səhra küləyində çəkim olacaq isə,
Şeytan üçün tüfəngim, cəngim olacaq isə,
İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim?

Bir əl yetməzliyində, bəlkə, mənə köməkdi,
Budaqda ruzim olsa, bir qarış boy deməkdi.
Yerim cənnət bağısa, daş nəyimə gərəkdi,
İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim?

Özümlə nə döyüşüm, özümlə nə vuruşum?
Burda köhnə izlərin cığırı ot, yeri şum.
Daha bu yoldan geri dönən yox ki, soruşum:
İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim?

Saxlamaq da çətindi, aparmaq da azardı,
Tale bu bilməcəni görən necə yozardı?
Bu necə gəl-getdi bəs, eh, bu necə bazardı,
İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim?

“Ömrümün sarayından gündə bir kərpic düşər”,
Min belə kərpic düşə, torpağa nə güc düşər?
Ömrün karxanasında, bəlkə, bir az gec bişər,
İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim?

Çingiz ƏLƏKBƏRZADƏ

Araq düşkününün dilindən 

“İlahi, mən bu daşı götürüm, götürməyim”
M.Yaquba (nəzirə)

Gördüm yolayrıcında, nə gözəl restorandı,
Yəqin, yol gedən deyib, araq cana dərmandı.
Özüm də vurmayıram, olar xeyli zamandı,
İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim?

Yarım araq şüşəsi məni yıxacaq isə,
Gözlərimin içinə ölüm baxacaq isə,
Əlim cibə girəndə canım çıxacaq isə,
İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim?

Araq dükandan olsa, mənə xeyli köməkdir,
Zakuskası çujoysa, o gün bayram deməkdir.
Əgər dost yanımdasa, şot nəyimə gərəkdir,
İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim?

Özümlə nə döyüşüm, özümlə nə vuruşum,
Elə gillədirəm ki, başımda qalmır huşum.
A pullu dost, dur görüm, səndən bir söz
soruşum,
İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim?

Vurmamaq da çətindi, vurmaq da lap azardı,
Ofisiant bu şotları, görən, kimə yazardı?
Nə gözəl, vur getdi bu, vallah, əcəb bazardı,
İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim?

Bu araq dənizində bədən ölü, ruh ayıq,
Görən, hara aparır məni bu şüşə qayıq?
O hansı xanədir ki, orda dayanmalıyıq?
İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim?

ardı var
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TƏK BALANIN XƏTRİNƏ

Kimsə hiss etməz varlığımın yoxluğun,
Yanlarında sanarlar məni
Mənsə kainatı tərk edəni illər oldu,
İllər oldu,
Siz gəzən torpaqlara ayağım dəymir,
İllər oldu,
Özümə qadın deməyə dilim gəlmir…
Əllərim zərifdimi? Yox!
Telim ipəkdimi? Yox!
Amma ən təsirlisi nədimi?
Kimsə hiss etməz varlığımın yoxluğun
Yanlarında sanarlar məni,
Mənsə hər səhər cismən yataqdan qalxıb,
Ruhən balışa sarılıram.
Bilməzlər onlar,
Hər gün tozunu aldığım masa
Hafizəmin silindiyi yerdi.
Üzümdəki məyusluğu görməsinlər deyə,
Şüşələri ləkəli buraxdığımı
Bilməzlər…
Hər gün mənə ümidlə baxan o məsum
gözləri,
Birinin evində dayə,
Birinin evində xadimə
Öz evində “heç kim”olmaqla doyurmaq
Bu həyatda “Tənha qadın” olmaq da var...
Amma ən təsirlisi nədimi?

Əl içində saxlanan,
Bir qəpiyə dəyməyən
Onun-bunun qoynunda
Özünə “xanım” deyən
Qadınları görürsən,
Sənsə tək balanın xətrinə,
Bir əyyaşın əlində
Ömürlük sürünməyə
Dözürsən ki dözürsən...

PAYIZ.. SƏN… MƏN…

Tanrı payızı yaratdı.
Sonra səni…
Sonra məni…
Payız üz çevirdi Tanrıdan,
Sonra sən məndən,
Mən həyatdan…
Yarışa girdim payızla,
Kim daha çox incidə bilər deyə,
O, yarpaqların saraltdı,
Mən bizə aid gələcəyi.
Yarpaqlar küləyə uyub aid olduqları yerləri
tərk edirdi,
Mən qorxularıma uyub aid olmaq istədiyim
yeri.
Üzümü döndərib getdiyim an
Parçalanmışdı ürəyim,
Ayaq altında əzilən xəzana qarışmışdım…
Addımbaşı esitdiyin xışıltı
Ala bilmədiyim nəfəsim idi…
Səndən uzaqlaşdıqca
Canmı çəkirdim,
Canmı məni çəkirdi,
Hələ də anlamıram…
Bulud yağışından,
Gözlərim yaşından
Qurtula bilmirdi.
Yenə çətir göydən gələndən qoruyurdu da…
Bəs içdən gələn?
Onları hansı gölməçədə boğum?
Etmədiklərim kabusum,
Çatmadıqlarım əlçatmazım oldu…
İndi çərçivədən baxıram
Çərçivədən kənar olanlara...
Bəlkə, avqust bir az daha uzansaydı,
Tanrı payızı yaratmazdı,
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Sonra səni…
Sonra məni…
Payız üz çevirməzdi Tanrıdan,
Sonra sən məndən…
Mən həyatdan...

GÜNƏŞİ UNUTDUM

Bu gedişin
Nə gedişdi?
Bir gecədə saçlarımda
Ağ-qaralar yer dəyişdi.
Bütün dünyanın işığın
Baxışlarımda qaraldıb
Gözlərinə yığıb getdin.
Ümidini yandıraraq
O buz kimi dodağına
Bir siqaret kötüyünü
Sıxıb getdin.
Bu gedişin nə gedişdi,
Elə keçdin ki ömrümdən
“Xoşməramlı” duyğularım,
Sən danışan nağıllarım
Uzaq-uzaq şimallarda azdı mənim…
Məmləkətin divləriylə tək qalmışam,
Gəl bir də bundan baş aç sən,
Sanki dərdim azdı mənim
Səndən sonra yay olmadı,
Bütün sarı ayrılıqlar
Sərhəd cızdı yollarıma.
Səndən sonra payızlarım,
Xəzanların saraltmağa
Yer üzündə rəng qalmadı…
Sonra qəfildən qıs düşdü…

Sonra qəfildən qış düşdü.
Qar da yağdı,
Buz da tutdum, 

Soyuqladım keçənlərdə; iynə,
dərman, yun corablar, isti papaq…
Belə birtəhər ötüşdü. 
Sən ki məni tanıyırsan, 
Mən daxilən dörd divaram
Çöldən soyuq dəymir mənə, 

Çox üşüyür o kimsəsiz sol tərəfim 
Xəyalıma gəlsən, yavaş,
Buz bağlayıb ürəyimin yol tərəfi…

BİR ŞƏHƏR TAP

Bir şəhər tap
Gözdən uzaq,
Hər günümü sən oğurla,
Ya satın al bir dükandan.
Yoxsa gəlib sevmədiyim biriləri
Götürərlər kirayəyə. 
Yaşayarlar ürəyimdə
Sən olmadan,
Mən olmadan,
Sonra tərk edib gedərlər
Uçuq-sökük bir ev kimi.

Bir şəhər tap
Gözdən uzaq,
Orda küləklər əsməsin,
Pozmasın meh saçlarımın sırasını,
Axı onlar neçə ildir gözləyirlər
Əllərinin sığalını...
Bu pərişan hallarımı
Soruşmaqçün
Bir şəhər tap
Gözdən uzaq.
Tərkedilmiş arzuların ölkəsinə
Apar məni
Toz basıb, bax!
O gənc oğlan,
O şıltaq qız...
Necə ağılsız olduq
Ax!..
Bir şəhər tap
Gözdən uzaq,
Sükut qoxsun küçələri.
Əlimdən tut gecələri,
Tapılmasın biriləri,
Ki, nəzərin salsın bizə,
Sual dolu, qınaq dolu
Baxışlarla süzməsinlər bizi gizlin,
Rahat-rahat dolaşacaq bir park olsun.
Qaça-qaça keçib yoldan
Sarmaşıqtək 
Mən dolanım boğazına,
Sən də mənə bərk-bərk sarıl.
Nəfəsimi tükət, qorxma,
Neyləyirsən gülsatanı,
Gül əvəzi məni qoxla.

Bir şəhər tap 
Gözdən uzaq...
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– Xoş gördük, Ofelya xanım. Sorağınızı
almağa gəldim. “Ulduz” gənclik jurnalıdır.
Dedik, sizi  yeni nəslə təqdim edək. Bəlkə,
ötən illərdən başlayaq...

–Təşəkkür edirəm, Fərqanə xanım. Məni
yad etmisiniz, yaradıcılığımla maraqlanırsız.
Mən Bakıda doğulmuşam. Sumqayıt şəhərində
yaşayıb-yaratmışam.  Bakı Dövlət Univer si te -
tini bitirib yenə Sumqayıtda əmək fəaliy yətimi
davam etdirmişəm. İlk  şeirim  o dövrün
“Sosialist Sumqayıtı” qəzetində dərc olunub.
Rəhmətlik Xasay Cahangirov, universitetdə
oxuyanda,  1969-cu ildə isə Qulu Xəlilov
“Ulduz” jurnalında mənə “uğurlu yol” yazmışdı.
Bütün bunlar mənim ədəbi taleyimi həll etdi.
Onu da deyim, mənim redaksiyalara getmək
həvəsim olmayıb. Dünyadan vaxtsız getmiş
gözəl şair Vaqif İbrahim Əli Kərim adına
Poeziya klubu yaratmışdı. Vaqif İbrahim
mənim şeirlərimi ədəbi orqanlara  aparırdı.

Mən həm də publisistika ilə məşğul idim, ədəbi
məqalələrlə çıxış edirdim. Kitablarım çıxırdı.
Vaqif İbrahimin ölümü  məni çox sarsıtdı.
Həvəsdən düşdüm.

1976-cı ildən 1986-cı ilə kimi kitab larım
çıxıb. Almanaxlarda çap olunmuşam. O illəri
xoş xatirələrlə xatırlayıram. 1980-ci illərə kimi,
demək olar ki, fasiləsiz olaraq ədəbi mühitin
içində oldum. Ədəbi proseslərdə fəal iştirak
etdim. Mən həm də ədəbiyyatı təbliğ etdim.
İxtisasca filoloqam. 1974-cü ildən müəllim
kimi pedaqoji fəaliyyətə başladım. Sumqayıt
ictimaiyyəti mənə yüksək etimad göstərdi.
Direktor oldum, deputat seçildim. Mədəniyyət
komissiyasının sədri, maarif şöbəsinin sədri
kimi vəzifələrdə çalışdım. Ailə qayğıları, 3
uşaq, təbii ki, vaxtımı aldı. Sumqayıt Şəhər
Təhsil İdarəsinə 11 ildən çox rəhbərlik etdim.
O illər çox çətin illər idi. Soydaşlarımızın  Qərbi
Azərbaycandan qovulması o illərə təsadüf
edirdi. Onları işlə, evlə təmin etmək lazım
gəlirdi. Sonra Qarabag hadisələri baş verdi.
Soydaşlarımızdan bir qismi tor paq larından
ayrı düşüb məcburı köçkün kimi Sumqayıtda
məskunlaşdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev
deyirdi: “Sumqayıt Azər bay canın kiçik
modelidi”. Ona görə deyirdi ki, Azərbaycanın
elə bir guşəsi yox idi ki, ordan adamlar gəlib
burda yaşamasınlar. O qaçqın, köçkün düşən
adamların çoxu qohumlarının yanına gəlirdilər.
Onları işlə, mənzillə təmin etmək biz şəhər
rəhbərliyinin üzərinə düşürdü. Mən də, təbii ki,
bu işlərdə var gücümlə çalışdım. Xırda-para
yazıları nəzərə almasam,  demək olar ki, 6-7  il
yaradıcılıqdan uzaq düşdüm. Ona görə də siz
dediyiniz o “səngimələr” həmin illərə təsadüf
etdi. Mən həm də ədəbiyyatı sevdirirdim. Dərs
dediyim illərdə tanınmış şair və yazıçılarla
görüşlər  keçirirdim. Özüm az yazsam da, az
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təbliğ  olunsam da, var qüvvəmi ədəbiyyatın
təbliğinə həsr etmişəm. Bu görüşlərdə kimlər
yox idi? Sumqayıta təyinat alıb gəldiyim
vaxtlarda “Əziz diyar” adlı klub var idi. Anar,
Mansur Vəkilov,  Çingiz Abdullayev və baş -
qaları   bu görüşlərə gəlirdi. Belə tanınmış
ziyalılar Sumqayıta dəvət olunurdu. Maqsud
İbra himbəyovu, Süleyman Rüstəmi, İsmayıl
Şıxlını məktəblərə dəvət edirdik. 

– Ofelya xanım, o illərlə bu illərdə
mühit fərqi varmı? Ədəbi qaygılar, gənclərə
münasibət? İndiki ədəbi mühiti izlə 
yirsizmi?

– Əlbəttə, zaman dəyişdikcə  insanın zahiri
görkəmindən  daxili duyğularınadək hər şey
dəyişir. Onda ədəbi mühitdə bir-birinə sevgi
var  idi. Bayaq dedim ki, mən redaksiyalara
getmirdim. İndi də  İbrahim İlyaslı, Xatirə
Fərəcli  yazılarımı ədəbi orqanlara çatdırırlar.
Sağ olsunlar. Sumqayıt ədəbi mühitində ədəbi
doğmalıq var. Hiss edirəm ki, sonradan gələn
nəsillərin yaradıcılığı maraqlıdır. O zaman da,
bu zaman da  bərbad yazanlar olub, iddialı
yazarlar olub. Əsas odur ki, “Ulduz”,  “Azər -
baycan”, “Ədəbiyyat qəzeti”  həmişə nümunəvi
yazıları işıqlandırır. Ən çox xoşuma gələn
budur ku, “Ulduz”un rəhbərliyi həmişə ədalətli
yazarlara həvalə olunub. Yasif Nəsirli, Cabir
Novruz, Akif Hüseynov, Əhməd Cəmil, Yusif
Səmədoğlu, Abbas Abdulla, Ələkbər Salahzadə,
Elçin Hüseynbəyli,  Qulu Ağsəs. Mən Yazıçılar
Birliyinə gedəndə  redaksiyalara baş çəkirəm.
İntiqam müəllim “Azərbaycan” jurnalında
şeirlərimi çap edir. Azərbaycan poeziyası çox
əlvandı. Bu çəməndə xırda güllər də var,
qızılgüllər də var, zanbaqlar da, nilufər də. Hər
biri bu çəməndə çox gözəl görünür. Bəzən
bəzi gənc  yazarların düşüncələrini qəbul etmi -
rəm. Yaşlı nəslə söz atırlar. Düşünmürlər ki, biz
də qocalacağıq. Ən yaxşısını böyük şairimiz
Səməd Vurğun deyib: “Bizdən ayrı düşənlərə
borcumuzdu bu ehtiram”. Bizim yazarlara
ehtiramımız lazımdır. Könlünü sənə açan
yazarlara xüsusi ehtiram olmalıdı. Qocalıq,
yaşlılıq çox amansızdı, hər bir insanı yaxalayır. 

Ədəbi mühit həmişə güzgü kimi olub.
İstedadın heç vaxt qarşısı alınmayıb. Yaxşı

yadıma saldınız. 1969-cu ildə 3-cü kursda
oxuyurdum. Dekanlıqdan dedilər ki, saat 3-də
Yazıçılar İttifaqında olum. Əli Kərim yenicə
rəhmətə getmişdi. Onun xatirəsinə şeir
yazmışdım:

Aylı gecələrdən bir ulduz axdı,
Hardasa qırıldı bir şair sözü.
Sənsizlik qəlbləri yandırdı-yaxdı,
Buna heyrət etdi ölümün özü.

Sandım, çinarların rəngi saraldı,
İlk bahar çağında bu xəzan nədir?
Birdən qəlbimizi nəğmələr aldı,
Sandım, ölümün də şairanədir...

Uzun bir şeir idi. Şeiri bütöv oxudum və
Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov şeir haqqında
gözəl fikirlərini söylədilər. Hörmətli Rəsul  Rza
ayağa qalxdı. Ehtiramla əlimi sıxdı  və dedi ki,
sənin böyük gələcəyin var. “Qəmin də elə bil
şairanədir”, bu sözü heç kəs deməyib, – dedi.
Mən bu diqqətdən sanki qanadlanıb uçurdum...
Əlbəttə ki, istedadlara həmişə qayğı olub.

– Rəsul Rza kimi nəhəng bir şairin
diqqətini çəkdi bu şeiriniz.

– Doğru deyirsiniz, Rəsul Rza novator şair
idi. Sərbəst  şeirin yaradıcısı idi. Bu şeir
“Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunmuşdu o vaxt.
Hüseyn Abbaszadə redaktor idi. Əli Kərimin
ölümü hamımızı sarsıtmışdı. Ümumiyyətlə,
ədəbiyyat  ruhumuzu sığallayan bir elmdir.

– Nəslinizdə yazıbyaradan olubmu?
– Anam müəllim olub. Atam erkən

dünyasını dəyişib. Ata nənəm bədahətən şeir
deyərdi. Onların nəsli-kökü 37-ci illərdə
repressiya qurbanları olub. 

Rəhmətlik anam hər yay Şuşada dincəlirdi.
Xəstələndi qəfil. Ağır vəziyyətdə idi. Mən
sarsılmışdım, ağlayırdım, ondan soruşdum ki,
həmişə sağlam yaşamısan niyə şəkər
xəstəliyinə tutuldun? Dedi ki, Şuşanın dərdinə
dözə bilmədim. Ağır vaxtında gözünü açdı,
sakit olun, dedi, Qədir oxuyur... O, Qədirin
səsiylə bu dünyadan o dünyaya köçdü... Hə...
bizim ürəyimizə nə qədər dağlar çəkilib.
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Mənim ürəyim dolanda ancaq bayatı
çağırıram:

Ağlaram  ağlar kimi,
Dərdim var dağlar kimi.
Xəzəl oldum töküldüm
Viranə bağlar kimi.

Hamımız xəzəl olub  töküləcəyik. Amma
yaxşı əməllər sahibi olmalıyıq. Gələcək nəsil -
lərə nümunə olmalıyıq. Ədəbiyyatı sevdir -
məliyik.

– Həm də ədəbiyyat güclü ideoloji
silahdır.

– Əlbəttə, ədəbiyyat güclü ideoloji silahdır.
Ona görə də ədəbiyyat adamlarına qaygı,  sayğı
çox olmalıdır. Bizim gözəl istedadlı gənclərimiz
yetişir. Bu yaxınlarda Varis  Rusiyada ilin

yazıçısı  oldu. Sumqayıt ilə Bakı arasında elə
çox məsafə yoxdur. Amma Sumqayıtdan
baxanda Bakı necə göünür? Qaynar, maraqlı
bir ədəbi mühit. Biz AYB-nin rəhbərliyi ilə
qürur duyuruq. O müqəddəs ocaqla qürur
duyuruq. Qulu Ağsəsə təşəkkür edirəm.
“Xalqın şairi”  verilişində necə obyektiv mövqe
tutmuşdu. Yaradıcılığı ilə obrazı  üst-üstə
düşür. Belə yazarlar çox az olur...

– Ən çox sevdiyiniz şeiriniz? Bayaq
çağırdığınız bayatı kimi...

Tənha anlarımda nədənsə hər vaxt
Olub-keçənləri yuxu bilirəm.
Sonra yuxuları yozub birtəhər,
İlahi, ömrümü yaşamaq üçün,
Bu ömrün yükünü daşımaq üçün,
Eləcə piyada çıxıram yola...
Gəlib qulağıma çatır bir səda,
Təklik, Allah ilə olsan da belə,
Təkcə tək Allahın özü köməkdir.

Mənim sonuncu kitabımın adı “Dünya, eşit
məni”dir. İlk kitabımın adı “Sevinc” idi. Onda
hər şey mənə gözəl görünürdü. 

– Bugünün Ofelya Babayevası o illərin
çılğın Ofelyasına nə deyərdi?..

– Çox maraqlı sualdı. Bu sualı mən sizə
verərdim. Kənardan necə görünürəm? Yaş
artıq özünü göstərir. Hər gün insan dəyişir.
İçində iki obrazla üz-üzə gəlirsən. Biri
səhvlərini təhlil edir. O biri isə təhlillərə o
qədər də əhəmiyyət verməyib əllərini yellədir.
Hər ikisi bir-birinə doğmadı. Hər ikisi bir-birini
sevir. İndiki  həyatımın da  özünəməxsus
gözəllikləri var. Şükür...

Söhbətləşdi:  
Fərqanə MEHDİYEVA
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Həkim üç gün demişdi. Üç günə komadan
ya ayılacaq, ya da... Hələ də o sözü deməyə
dilim gəlmir. Nə isə,  bilmirdim o üç günün tez
gəlib keçməsinimi istəyim, yoxsa  heç
bitməməsinimi.  Reanimasiya otağının qapısı
ağzında dayanıb, otaqdan kim çıxırsa, qarşısını
kəsib yalvarırdım ki, nə olar, elə edin ki, anam
komadan ayılsın. Fərqi yoxuydu, yalvardığım
həkimdir, tibb bacısıdır, ya xadimədir.
Acizliyin, gücsüzlüyün ən son nöqtəsindəydim.

Gecə idi. Sabah üçüncü günü olacaqdı –
komanın son günü. Hamı çəkilib getmişdi.
Dəhlizdə təkcə mən qalmışdım. Dəhliz qəribə
səssizliyə bürünmüşdü . Elə bil bu böyüklükdə
xəstəxanada məndən savayı kimsə yoxuydu.
Arada təcili yardım maşınlarının vıyıltısı bu
səssizliyi bulandırıb yox olurdu. Yanıb-sönən
göy-qırmızı işıqlar anidən pəncərənin
önündən keçib gedirdi. Bu uzunluqda  dəhlizdə
özümə yer tapa bilmirdim. Quruya atılmış
balıq kimi nəfəs almağım çətinləşmişdi.
Hərdən mənə elə gəlirdi ki, ürəyim məndən
ayrılıb dəhlizin hansısa bir küncündə döyünür.
Hara baxırdımsa, gözümə yekə bir divar saatı
görünürdü. Kəfkiri beynimin içində işləyən
saatın çaşqın əqrəbləri də bilmirdi dayansın,
ya irəli getsin. Divara söykənib paltarımın
yaxasını əlimlə bir az aşağı dartdım. Astadan
yalvarmağa başladım. Amma kimə
yalvardığımı bilmirdim. Deyəsən, bu dəfə
Allaha yalvarırdım, çünki daha yalvaracaq
adam yoxuydu dəhlizdə. Bu vaxt dəhlizin o
başından – reanimasiya otağından  gələn
həkimin addım səsləri yalvarışımı yarımçıq

qoydu. Səs yaxınlaşdıqca naməlum bir hiss
bütün varlığımı bürüyürdü. Yaxınlaşıb
həkimdən söz soruşmağa da qorxurdum. Elə
bilirdim, soruşsam, anama nəsə olduğunu
deyəcək. O gəlib yanımdan keçib getmək
istəyəndə mən tərəfə baxıb:

– Burda niyə gözləyirsən, ay qızım, bura
soyuqdu. Get evə, nömrən var bizdə, bir xəbər
olsa, zəng edib çağırarıq, – dedi. 

– Anamın ayılmasına saatlar qalıb, həkim,
– cümləmi güclə bitirdim.

O, mərhəmətli baxışlarla çarəsizliyimin
özünə rahatca yer elədiyi üzümə baxaraq
köksünü ötürdü, astadan “gəl” deyib yenidən
reanimasiya otağına tərəf qayıtdı. Qapısını
geniş açaraq “amma səs salma” deyib məni
içəri saldı. 

İçəri girən kimi qəribə bir üşütmə tutdu
məni. Otaqda xəstələr çoxuydu; yatanı da
vardı, zarıyanı da. O başdan gələn ağır nəfəs
səsi məni özünə tərəf çağırırdı sanki.
Anamıydı, süni nəfəs aparatına qoşulmuşdu.
Yaxınlaşıb gözləri yarıyumulu vəziyyətdə olan
anamın qabarıb-çəkilən sinəsindən öpdüm,
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sonra yavaşca ayaqlarına toxundum, dizlərinə
qədər  buz kimiydi. Əyilib nəfəsimlə ayaqlarını
öpə-öpə isitməyə çalışırdım. Ordakı xəstələri
narahat etməmək üçün hıçqırığımı içimdə
boğurdum. Şunurlar qoşulmuş sol əlinin
barmağındakı kəhrəba üzük də elə bil anamla
birlikdə can verirdi. O da soyumuşdu. Kaş
anam bilərdi, bir ailə can verirdi onun
barmağında. Bir sevgi can verirdi, bir tarix can
verirdi...

Əlindən  tutub dizlərimi yerə qoyaraq
qulağına astadan “ana, nə olar, ölmə,  nə olar,
məni tək qoyma, qurban olum” deyə
pıçıldadım. Son yalvarılası  adam idi anam. Bu
vaxt barmaqları tərpənərək əlimi zəifcə sıxdı,
gözləri tam açılmışdı. Bunu həkim də gördü,
tez tibb bacısını çağırıb nə isə tapşırdı. Məni
ordan çıxardılar. İçimə böyük bir ümid doldu.
Ona bir dəfə də bu cür yalvarmışdım. Altı
yaşım olanda.

Anam xəstəliyi mən doğulandan sonra
tapmışdı. Əslində, ona ana olmaq olmazmış.
Həkim bunu anama desə də, ana olmaq arzusu
həkimin dediklərindən güclü olmuşdu. Beş il
həsrətdən sonra uşaqla bərabər, ağır bir
xəstəliyi də qucağına almışdı anam. Tez-tez
ürək tutmaları  anamın köhnə komasının
qapısını döyməyə başladı. “Bəlkə, evin
rütubətindəndir”, “bəlkə evin bu dəqiqə uçub
başımıza töküləcək qorxusundandır” deyən
atam tezliklə yeni bir ev tikib ora köçməyə,
anamı bu xəstəlikdən qurtarmağa can atsa da,
onun buna heç cür imkanı çatmayıb. Atamın
həkimin anama dediyi sözlərdən xəbəri də
olmayıb. Bəlkə, bilsəydi, çox güman, mənim
dünyaya gəlməyimə razı olmazdı... Hələ anama
ana olduğu üçün kəhrəba qaşlı üzük almışdı.
Bu üzük anamın ilk üzüyüydü – bir sevgi
üzüyü, bir ailə üzüyü. Deyərdim ki, bu üzük
anam üçün ailənin qoruyucu talismanına
çevrilmişdi. Bircə saat barmağında olmasaydı,
elə bilirdi ki, ailədə nə isə pis bir şey baş
verəcək. Ya kimsə xəstələnəcək, ya da atamla
mübahisə edəcəklər, aralarında soyuqluq
yaranacaq. Bir az böyüdükdən sonra mənə də
elə gəlmişdi. Elə bilirdim ki, üzük anamın
barmağından çıxsa, anama nə isə olacaq.
Günəş rəngli üzük köhnə, rütubətli komaya elə

bir hərarət gətirmişdi ki, artıq evin rütubəti
qurumuşdu, yanan kiçik lampa yerinə hündür
tavandan asılmış iri çılçıraq yanırdı. Əlbəttə ki,
anamın gözündə. Anamın bütün xəyallarını da
kəhrəba rəngə bürümüşdü bu üzük. Və bu
xəyallarla o qədər xoşbəxt idi ki. Yeni evi
olanda pərdələri, mebeli, xalçası, hətta öz gey-
imi belə kəhrəba rəngdə olacaqdı. Demək olar,
onun üçün həyatda yalnız bir rəng vardı;
kəhraba rəngi – ailəmizin rəngi. Bu rəngə görə
payızı da sevərdi anam. 

Onun ürək tutmaları olanda, görməyim
deyə məni evdən qonşumuz Ceyran xalagilə
göndərərdilər. Amma bir gecə yatanda o biri
otaqdan  gələn səs-küyə ayıldım. Onda mənim
6 yaşım vardı. Təcili yardım həkimləri anamın
qolundakı damarına iynə vurarkən, bir əliylə
anamın başını sinəsinə sıxan, bir əliylə onu
çapaladıqca dizindən yuxarı qalxmış donunu
aşağı dartan atamın göz yaşlarını görəndə
qapının ağzındaca keyiyib qaldım. İlk dəfəydi
kişinin ağlamağını görürdüm. O vaxta qədər
elə bilirdim ki, kişilər ağlaya bilmir.  Anam
döşəmənin üstündə necə çabalayırdısa, tutub
saxlamaq olmurdu. Gözümün önündəki bu
səhnə kiçicik bədənimdəki ruhumu ürkütdü.
Ruhumun uçub getdiyini görə bilməsəm də,
bütün varlığımla bunu hiss edə bildim. Bir an-
daca bütün bədənimin əzaları süstləşəb ətə
döndü. Və isti nəyinsə ayaqlarımın altında
gölləndiyindən başqa heç nədən xəbərim
olmadı. Ayılanda anamın qucağında idim.
Onun rəngi ağarmış sifətinə qonan
təbəssümünü və başımı sığallayan əlindəki
üzüyü görəndə gözümdə yaş, gülümsəyə
bildim. Deyəcək o qədər söz varkən... O gün
mən danışmağı unutdum, dilimi itirmişdim...

Anam həmişə xəstəliyinə görə özünü
lənətləyirdi. “Allah canımı alsın, uşaq mənə
görə bu hala düşdü” deyirdi. Məni aparmadığı
həkim qalmamışdı. Hətta qonşu arvadların
təkidi ilə ocaqlara da aparmışdı. Üstümə bir
neçə üçbucaq dualar da tikilmişdi. Atamın
mənə görə narahatlığını görəndə, anam daha
da özünü günahkar bilirdi. “Mənim dərdim ona
az idimi, indi də uşağın dərdini yığır qarnına?”
– özünü danlayırdı. Bir aydı danışmırdım. Elə
bil anadan lal doğulmuş kimi razılaşmışdım bu
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halımla. Sanki yaddaşımdan silinmişdi danışan
vaxtlarım. Heç danışmağa da can atmırdım.

Sentyabrda hazırlığa gedəcəkdim.
Danışmamağım atamı, anamı üzdükcə üzürdü.
Evdə də daha əvvəlki kimi isti ab-hava
qalmamışdı. Bunu mən də uşaq ağlımla hiss
edirdim. Bir tərəfdən bu üzüntülər, bir
tərəfdən də soyuq münasibət anamın
səhhətini daha da ağırlaşdırmışdı. İndi, iki
gündən bir tuturdu xəstəliyi. Neçə vaxt idi
üzük də barmağında deyildi. Bütün bunları
üzüyün anamın barmağında olmamağına
bağlamışdım. Üzüyü tapmaq üçün hər gün evi
ələk-vələk edirdim. Bir gün atam işdə olarkən
anam məni qonşuya göndərdi. Həmin gün
anamda bir qəribəlik vardı. Göndərməmişdən
qabaq məni bağrına basdı, o qədər  öpüb
qoxladı ki... Ağlamağını məndən gizlətməyə
çalışsa da, gözlərindən sel kimi axan yaş ona
tabe olmurdu. Səbəbsiz saxta gülümsəmələr
mənə tanış gəlmirdi. Bu məni çox qorxudurdu.
Onun boynunu qucaqlayıb ağladım. Məni
sakitləşdirib evdən gəlinciyimi gətirib mənə
verdi. “Get Gülgünlə oyna, mən də bir azdan
gələcəm yanına” deyib qonşuya göndərdi. 

Ceyran xala qızı Gülgünlə mənə çay
verəndə barmağındakı  üzüyü görəndə dəliyə
döndüm. Hə, anamın kəhrəba üzüyüydü.
Özümdən ixtiyarsız qaçıb onun əlindən
yapışdım ki, üzüyü barmağından çıxardım.
“Ver anamın üzüyünü, o, anamın  üzüyüdür”
demək istərkən əcaib səslər çıxardırdım.
Ceyran xala çaşqın baxışlarla məni
sakitləşdirməyə çalışsa da, mənə nə isə
olacağından qorxduğundan  üzüyü cəld
barmağından çıxardıb mənə uzatdı. Sən demə,
anam məni müalicə etmək üçün üzüyü Ceyran
xalaya satıbmış. Üzüyü götürüb evə qaçdım.
Anam evdə yox idi. Evimiz kiçik olduğundan
axtarmaq çətin olmadı. Hər yerə baxdım,
birdən ağlıma atamın tikdiyi alayarımçıq əl
damı gəldi. Dama girəndə, yerdə oturub divara
söykənərək tüfəngin lüləsini sinəsinə sıxan
anamı görüb ixtiyarsız qışqırdım.
Qışqırmağımla tüfəngdən çıxan səs bir oldu.
Anamın sinəsindən sürüşüb divarı parçalayan
güllə anama dəyməsə də, düz mənim
uşaqlığımın ürəyindən dəydi. Uşaqlığım elə
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oradaca öldü. Elə oradaca mən dil açdım. Elə
oradaca mən böyüdüm. Böyüdüm... Anama
“ölmə, məni tək qoyma” deyib yalvaracaq
qədər, böyük-böyük məsləhətlər verəcək
qədər böyüdüm,  divarın dibindəki evciyimə
tərəf baxmayacaq qədər böyüdüm,  bütün ürək
dərmanlarının adlarını əzbər biləcək qədər
böyüdüm, anama bir bacı, bir dost olacaq
qədər böyüdüm.  

Üzüyü bir daha barmağından çıxarma -
yacağına söz vermişdi anam. Ceyran xalanın da
pulunu  hissə-hissə qaytarmışdıq. Atam iki
yerdə işlədiyindən yavaş-yavaş evimizi
böyüdə bilmişdik. Anamın xəyallarından
gerçəkləşəni olmuşdu. Kəhrəba rəngdə mebe-
limiz, xalçamız vardı. İndi kiçik də olsa,
çilçırağımız  vardı, daha lampa sallanmırdı ta-
vandan. Anam müalicələrə vaxtı-vaxtında
getdiyindən, daha ürək tutmaları az olurdu.
Mən orta məktəbi bitirdikdən sonra
universitetə qəbul olmuşdum. Hər şey yaxşı
idi, ta ki atamın qəfil insultdan dünyasını
dəyişdiyi günə qədər. Ondan sonra evin
kəhrəba rəngli xoşbəxliyi də getmişdi. Anamın
gecə-gündüz tökdüyü göz yaşları bu rəngini
yuyub aparmışdı. Cəmisi ikicə ay dözə bildi
atamsızlığa. Bu dəfəki ürək tutması ağır infark-
tla əvəzlənmişdi. 

Bir neçə dəqiqədən sonra üç gün tamam
olacaqdı. Üç gün – ömrümün bəlkə də yarıdan
çoxunu əlimdən alan üç gün. Acızliyimi,
gücsüzlüyümü nümayiş etdirən üç gün...
Ürəyim elə bil reanimasiya otağının qapısında
döyünürdü.  Nəhayət, qapı açıldı. Həkimlə bir
neçə saniyəlik göz-gözə dayandıq. Hər ikimiz
susmuşduq.   

Ovcuma qoyub getdiyi  üzüyün rəngini nə
qədər çalışdımsa, seçə bilmədim...



ANAMA 

Əllərin qucaq yerimdir,
Ürəyin ocaq yerimdir.
Baxışların – sakit dəniz,
Oxşayışın necə əziz!

Duaların qalxan kimi
Hər bəladan qorur məni.
Təkcə sənsən can həmdəmi,
Sənsiz həyat yorur məni.

İncidirəm səni hərdən, –
Gah yaxınam, gah da uzaq.
Mələk üzlüm, küsmə məndən,
Uşağam da hələ, uşaq.

* * * 
Sevginizi dilinizə almayın,
Eşidərlər, nəzər dəyər sevgiyə.
Sözgəzdirən kəmfürsətlər nə çoxdur,
Hərə gəlib bir söz deyər sevgiyə.

Sevginizi dilinizə almayın,
Görməsinlər aranızda ülfəti.
Duyğuları aşkar etmək asandır,
Bir sirr kimi bəsləməksə çox çətin.

Sevgi gizli dəfinəyə bənzəyər,
Nişanıdır o, günəşin, həm ayın.
Sevənlərə körpə kimi göz dəyər,
Sevginizi dilə-dişə salmayın.

* * * 
Sənə yenə rast gələcəm
Uca dağın zirvəsində.
Ürəyimiz döyünəcək
Şəfəqlərin istisində.
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Di̇lşad ZÜLFÜQAROVA 
həkim, gənc şair

1994cü il sentyabrın 10da Moskvada
anadan olub.

2009cu ildə musiqi məktəbini əla
qiymətlərlə, 2012ci ildə isə orta məktəbi qızıl
medalla bitirib. 

Müxtəlif mövzulara həsr olunmuş onlarla
şeirin müəllifidir.

2015ci ildə Moskvada keçirilən Gənc
Aərbaycanlı Şairlər müsabiqəsinin qalibi olub.
Moskva Şəhriyar Ədəbi Mədəni cəmiyyətinin
üzvüdür. A.İ.Yevdakimov adına MDTUnun
sonuncu kurs tələbəsidir.

QÜRBƏT YAZILARI



Gecə boyu şərq nəğməsi
Oxuyacaq bizə quşlar.
Əziz, doğma diyarımda
Sübh çağının öz yeri var.

Yel qanadlı buludları
Seyr edərik tələsmədən...
Bir cənnətdi biz tərəflər!
Bir cənnətdi Ana Vətən!

BAKI

Könlümün saz nəğməsi, ürəyimin səsidir
Xəzriylə nəfəs alan Bakı – qədim şəhərim!
Al şəfəqli Günəşi sahilləri isidir,
Geri səsləyir məni Abşeron küləkləri.

Burada necə doğma, nur üzlüdür adamlar,
Ulu tariximiztək insanlar da uludur!
Milyonların içində Bakının öz yeri var,
Bakıya gedən yollar – xoşbəxtliyin yoludur!

Vidalaşa bilmirəm gözəl şəhərimlə mən,
Xəzəri ürəyimdə aparıram qürbətə.
Uşaqlıq ətri gəlir şirin xatirələrdən,
Bakım üçün hər zaman duaçıyam qismətə!

* * * 

Sənə bir şərf toxuyaram,
Şaxtalarda qorur səni.
Həm ətrimi salar yada,
Həm sarar çiyinlərini.

Üzərində yol çəkərəm
Sənin üçün bəyaz sapla...
O saxlasın səni dardan, 
Sən qəlbində məni saxla.

Sarı rənglə – nurlu səhər,
Mavi rənglə – firavanlıq.
Həyatında olmasam da,
Yada düşüm qoy bir anlıq.

Günəş kimi isti, zərif
Şərf hörərəm sənə yundan.
Qalxan olar hər ilməsi
Sərt küləklər əsən zaman.

* * * 

Nə öz məktublarımla, nə də şeirlərimlə
Kiminsə yuxusunu istəmirəm dağıdam.
Bilirəm ki, qəlbində həmsöhbətdir mənimlə
Varlığını sirr kimi gizlədiyim o adam.

Bir-birinə bağlısa sevənlərin ürəyi,
Əlavə eyhamlara, söhbətlərə nə hacət?
Gözlərimə baxınca anlayacaq hər şeyi,
Bütün sükunətlərə güc gələcək məhəbbət!

ULDUZLARI SAYASAYA...

Ulduzları saya-saya
Unutma ayı, əzizim!
Kim yoluna işıq çilər,
Nur paylayar, uğur dilər
Ondan savayı, əzizim!

İtirmə etibarını, 
O sənə Tanrı payıdır.
Keçilməz ki belə yardan, –
Simurq kimi alovlardan
Dönüb yanına qayıdır.

Sənə açmış ürəyini,
Onu oxşa, əzizlə sən.
Gülüşünə canından keç,
Ömrün boyu ayırma heç
Əllərini əllərindən!

Çevirdi: 
Afaq ŞIXLI 
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əvəzolunmaz rejissor Ramiz Həsənoğlu ərsəyə
gətirib. O, orta məktəbdə dram dərnəyində bu
tamaşada oynayandan əsərə vurulub. Sonralar,
90-cı illərin əvvəllərində İncəsənət Univer -
sitetində rejissorluqdan dərs deyirmiş.
Rejissorluq kafedrası ildə bir dəfə elmi iş təhvil
verməli imiş. Bu minvalla Ramiz Həsənoğlu
təklif edir ki, birimiz rejissorluq etməklə “Ac
həriflər”i tamaşaya qoyaq və qalanlarımız
rolları bölüşək. “Ac həriflər” tamaşası ilk dəfə
radio tamaşa kimi Tofiq Tağızadənin rejis -
sorluğu ilə ərsəyə gəlib. 2 il sonra “Sabah”
yaradıcılıq studiyasında çalışan Ramiz Həsən -
oğlu həmin heyəti yığıb teletamaşa hazırlayır.
“Sabah” yaradıcılıq ocağının bünövrəsi həmin
tamaşa ilə qoyulur.  

TOFİQ TAĞIZADƏNİN YADDAŞSIZLIĞI, 
YAŞAR NURİNİN “KAPRİZ”i

Rollar rejissorlar arasında bölüşdürülüb.
Yalnız Yaşar Nuridən başqa. Ramiz Həsənoğlu
deyir ki,  əslində, mən onu gənc rejissor kimi
həmin tamaşaya dəvət etdim: “Çünki Yaşar
Nuri o vaxt Musiqili Komediya Teatrında
rejissor kimi tamaşa hazırlamışdı.  Məni ən çox
incidən də Yaşar oldu, çünki o aktyordur,
“kapriz”ləri, şıltaqlıqları var. Rejissorlarda belə
şeylər yoxdur. Yaşar istedadına arxalanıb
məşqlərə hazırlıqlı gəlmirdi və nəticədə çox
vaxt itirirdik.  Tofiq Tağızadə təcrübəsindən
çıxış edib mənə məsləhətlər verirdi. Bəzilərini
götürürdüm, bəzilərinə isə “mən belə gör -
mürəm” deyib vəziyyətdən çıxırdım.  İstə -
diklərimi aldım. Televiziyada dubllarla
istə diyin nəticəni ala bilirsən. Tofiq Tağı -
zadənin yaddaşında problem vardı, sözlər
yadında qalmırdı. Dublları montaj etməklə
düzəltdik. Cahangir Novruzovu isə ağlatdım. O
qədər müdaxilə edirdi, məsləhət verirdi ki,
axırda dedim, Cahangir, sən burda aktyorsan,
rejissor nə deyir, onu elə, bir də gördüm,
gözləri doldu. Bir də Cahangir toyuq yemək
səhnəsində əziyyət çəkirdi. Uzun saqqal-bığ
ona mane olurdu. “Toyuğun bir dərisi, bir
gerisi” – deyib parçalayıb ağzına aparırdı,
dublu çəkirdik, qoyurdu yerə”.
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“AC HƏRİFLƏR”in TOYUQ YEMƏSİ

Adları teatr və kino tariximizə həkk
olunmuş bir çox rejissorlarımızı tamaşaçı
kütləsi üzdən tanımır. Bəlkə də, çoxlarının
adları da yaddaşlardan silinib. Tamaşaçı çox
zaman kadr arxasında qalanların əməyi ilə
deyil, görünən, üzdə olan aktyorla və onun işi
ilə maraqlanır.  Fərqinə çox az varırıq ki,
aktyoru da, o işi də ərsəyə gətirən, yetişdirən
rejissordur.

Bu baxımdan bütün rejissorları bir araya
gətirib, onları yalnız işləri ilə deyil, simaları ilə
də tarixə salan bir rejissor var.  Söhbət Ramiz
Həsənoğlu və onun televiziya tarixinə yazdığı
“Ac həriflər” teletamaşasından gedir.

Bu il 17 ildir ki, o tamaşa ekranlarda
sevilərək baxılır və hər baxanda yeniymiş kimi
qarşılanır. 

REJİSSORLARIN ELMİ İŞİ

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Ac hərif -
lər” əsəri istər oxucunun, istərsə də tama -
şaçının yaddaşında onun dövlət tele vizi -
 yasındakı tamaşa həlli ilə qalıb.  Teletamaşanı

BİZİM FİLM

Ramilə QURBANLI



TOYUĞU KİM YEDİ, YAŞAR NURİ, 
CAHANGİR NOVRUZOV, YOXSA, 

CAVANŞİR QULİYEV?

Bu toyuğun məsələsi çəkiliş   prosesi
barədə danışanda ən çox müzakirə olunan
məsələ oldu. 

Yaşar Nuri: “Toyuğu Cahangir necə yedisə,
gözümüz qaldı arxasınca”.

Cahangir Novruzov: “Mən bu məsələdə
çox məsumam. Fakt göz qabağındadır. Çə -
kilişdə onu parçalamışam və görünən dişləklər
toyuqdan aldığım yeganə dişləklər olub. Qalanı
kadr arxasına keçən kimi Yaşarın qurbanı
olub”.

Ramiz Həsənoğlu: “Toyuğun əsas his -
sələrini Cavanşir Quliyev yedi, qalanlarından
hamıya pay düşüb, məndən başqa, çünki
çəkiliş vaxtı mənim boğazımdan sudan qeyri
heç nə keçmir”.

Cahangir Novruzov: “Rejissor deyirsə
Cavanşir yeyib, yəqin, elədir. Mən elə Cavan -
şirin çoxdanın “toyuq aparanı” olduğundan
şübhələnmişdim. Halal xoşu olsun. Biz də ac
qalmırdıq, hansısa restoran çəkilişə spon -
sorluq edirdi, fasilədə isti yeməklərimiz var
idi”.

Tamaşada hamısı rejissorlar olduğundan,
təbii ki, öz müdaxilə, yaxud improvizələrini də
etməmiş deyildilər. Rəhmətlik Hüseynağa
Atakişiyevlə Cahangir Novruzovun səhnəsində
onların Otellodan “Çıx yerin dibindən, qara
intiqam” – deyə sitat gətirmələri sırf
improvizədir və rejissor da çox bəyənib.  Bu iki
rejissor zaman-zaman aktyor kimi də tanınıb.
Elələri də var ki, ekranda yeganə bu tamaşa ilə
qalıb. 

ZƏRBƏLİNİN QARŞILIQLI ŞƏRTİ

Bəstəkar Cavanşir Quliyev: “Rejissorları
qrimdə görmək mənə çox gülməli gəlirdi.
Dəfələrlə bu səbəbdən çəkiliş pozulurdu. Mən
baxıb gülürdüm, rejissorları da gülmək
tuturdu. Ümumən çox gözəl, yaradıcı, səmimi
mühit vardı. Ramizə daha bir neçə elə iş arzu
edirəm ki, bizi də başına yığsın”. 

Bəhram Osmanov – Zərbəli: “Ramiz
mənə o obrazı təklif edəndə dedi ki, heç kim bu
rolu bəyənib oynamaq istəmir. Mən də həmin
vaxt Çexovun “6-cı palata”sını əlimdə işləyib
hazırlamışdım. Dedim, bu şərtlə razı olaram ki,
“Sabah” studiyasında o tamaşanı hazırlayım.
Zərbəlini oynadım, qurtarandan 10 gün sonra
Ramiz dəvət elədi, “6-cı palata”nın çəkilişlərinə
başladım.  Gənc rejissor idim, boynumu büküb
korifeylərin oyunlarına və çıxartdıqları
oyunlara baxırdım, öyrənirdim”.

OYUN ÇIXARANLAR 

Çıxartdıqları oyunlar isə, bəlkə də, efirdə
görünənlərdən də maraqlı olub.   

Film-tamaşada hadisələr Həsən dayının
(Yaşar Nuri) yeməkxanasında cərəyan edir.
Həmin gün Həsən dayının heç bəxti gətirmir.
Özünü ac-yalavac yeməkxanaya salan həriflər
yeməyi yedikdən sonra pul ödəməmək üçün
ona kələk gəlirlər. Özü demişkən, çörəyi yeyən
qaçır...

Cahangir Novruzov – Dərviş, Nazim Abbas
– İbrahim bəy, Tofiq Tağızadə – Mirzə Mahmud,
Bəhram Osmanov – Zərbəli, Hüseynağa
Atakişiyev –Aktyor, Kərim Kərimov –
Süleyman, Məm məd kamal Kazımov – Səlman,
Arif Mədətov – Türk,  Ədalət Ziyadxanov –
Mirzə, Vaqif Əsədov –  Əhməd, Yusif Əkbərov –
Rza, Anaxanım Abdullayeva – “Əcnəbi”, Şamil
Nəcəfzadə – İngiliscə danışan azəri, Arif
Qasımov – Meyxana deyən, Ramiz Həsənoğlu
özü (Ramiz Drazi kimi) –Ağıldankəm uşaq.
Hər biri orda rolda olan rejissorlardır. 

Əsərin müəllifi: Əbdürrəhim bəy Haq verdiyev
Ssenari müəllifi: Ramiz Həsənoğlu, 

Şərif Qurbanəliyev
Quruluşçu rejissor: Ramiz Həsənoğlu
Rejissor: Şərif Qurbanəliyev
Quruluşçu operator: Eldar Məmmədov 
Quruluşçu rəssam: Rəfael Əsədov
Bəstəkar: Cavanşir Quliyev
Şeirlərin müəllifi: Ramiz Rövşən 
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DAŞINMA

Bilərsən də,
adam vurulduğu gündən
qəlpə-qəlpə tökülür içindən.
Bilərsən də,
adam vurulduğu gündən
bölünür, əslində.
Hər bölünən qismində
iki cismi daşıyır bir ruh.
Payız fəsli –
ayrılığın rəsmi.
Yaz – sevgi boyalarıyla zəngin.
Bilərsən də,
şükut ismin adlıq halında daha
dəhşətdir,
vurularaq bölünə bilməmək,
partlayan qumbaranın
özünü çilikləmək
həsrətindən başqa nə ki?
İçindəki
hər qırıntı qəlpə
səni daşımırsa qəlbə,
nə payız tənhalıqdır,
nə yaz bir sevdalıq.
Sən özün qışsan...

62 I ULDUZ

YAŞAMAĞA DƏYƏR

Hər gün səhəri gülərək açmaq –
vaxtın intiharıdır.
Sənin nəzərlərində böyümək –
kiçikliyi özündən asmaqdır.
Ölümü öldürmək – yaşamaqdır.
Ölümü öldürməyə nə top mərmisinin,
nə qumbara qəlpəsinin gücü çatar.
Ölümü öldürməyə bir göz qırpımı sevgi
bir ümid elçiliyi edər.
Hər gün gecələr səni yadıma salırsa xatirələr,
yaşamağa dəyər!!!

Elnur UĞUR 



SUAL

Bilirsənmi, oğul!
Dünyada insan ən çətin labirintdi.
Əli başqa,
ağlı başqa iş görən insanlar var.
O insanlarda kəsişir
bütün əyri-üyrü yollar.
Bu dörd yol ayrıcı olan həyatdan,
beşinci ayrıcı da ayırır insan.
Nolsun, insan var, bir yolda yerində sayır,
insan da var, bir yolda beş yol ayaqlayır.
Ən çətin labirintdi insan,
birinci döngəsini tapsan,
mütləqdir,
ikincidə birinciyə qayıdacaqsan.
Hər qayıtdığında yeni nəsə tanış gələcək,
xatırlamayacaqsan, tanımayacaqsan.
Beləcə bu labirintin ortasında,
özünə bir sual endirəcək özünü:
Mən
bura qədər necə gəlmişəm?

ŞÜKÜR

Bir otaqlıq səadət bəsimdir,
eşikdə həsrət ulasın, nəyimə gərək.
Hər gün ümidləri tikələyərək,
nahar etməyim yetər.
Şükür, Tanrım!
Verən əllərin genişdir.
Sənəcən qaldırmısan diləklərimi,
bilmirəm yanına bu neçənci enişdir.
Kimsəni bir otaqlıq sevdasına
həsrət eləmə, nə olar?
Onda insan vaxtsız solar.
Sən 
adilsən!
Ədalətinə sığınmaq,
özündə qaçqın ömrü yaşamaq,
o qədər gözəldir ki, Tanrım!
Yurdundan qaçqın düşənlərə baxıb ağladım.
Mən də öz evimdə qaçqın ömrü yaşayıram.

Hər gün sənə qədər
özümdə neçə mən sayıram.
Bölünürəm, 
bölündükcə içimdə bir otaq açılır.
Hamısının divarlarında
rəsmin asılı.
Başımın üstü sən,
altı sən.
Nə istəyirəm?
Heç nə,
neçə otağım varsa,
fikir ortağım sənsən.
Zatən
səndən
sənəcən
xoşbəxtəm, şükür!
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1. Ədəbiyyatda hadisələrə (yazdıq larınıza)
bəzən ciddi yanaşmayın. Saymazyana, gözucu,
gözaltı baxın. Ədəbiyyatla yox, həyatla mə -
zələnin. Mövzuya qalib gəlməyin. Qoy mövzu
sizə qalib gəlsin. İroniya ciddi münasibətdən
güclüdür. İroniyanı bacarın.

Bu dünyada ən güclü baxış gözucu bax -
maqdır. Divardakı ən kiçik bir nöqtəni dörd
gözlə baxsan, görə bilməzsən. Amma gözucu
baxsan, ovcunun içindədir. Mövzu da belədir.
Gərək mövzuya gözucu baxasan. Xəlvət, gizli
baxasan, onu güdəsən, izləyəsən. Yoxsa üstünə
paya ilə yüyürsən, mövzunu qacıracaqsan.

Evlənəndə nahaq yerə demirlər ki, gözaltın
var? Mövzu da bu cür.

2. Ən çox həyat oxuyun.  İnsan oxuyun.
Kitabdan da çox. Həyatı yazıya gətirməyin
texnikasını  kitabdan öyrənin.

3. Keçmişə güllə atmayın. Çünki  gələcək
sizi topa tutacaq. Keçmişdən öyrənin, ondan
yazın. Əslində, ədəbiyyat üçün iki zaman var.
Keçmiş və gələcək. İndiki zaman bir saniyədən
də azdı.  Gələcəkdən də xəbərdar deyilsiniz.
Demək, əsas  mənbə keçmişdir. Keçmiş həm də
gələcəkdir.  Keçmişi hislərlə tədqiq edin. Ədə -
biyyat alınacaq. Poeziya ən çox hislərlə bağlıdır.

4. Folklordan bərk yapışın. Yas yerlərində
arvadların edilərinə qulaq asın.  Das tan -
larımızı,  xüsusən, “Koroğlu” və “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarını,  M. Füzulini, xüsusən
“Leyli və Məcnun”u, C.Məmmədquluzadəni,
Ü.Hacıbəyovu, Ə.Haqverdiyevi dönə-dönə
oxuyun. Kəndin dilinə tez-tez qayıdın. O dillə
ədəbiyyata gəlin.

5. Hərdən özünüzü siqaretə, içkiyə, qadına
çırpın. Görün həyatı unutmamısınız ki? Görün
insanlıqdan çıxmamısız ki? Yəni özünüzü kişi,
qadın  kimi saxlaya  bilmisinizmi? Harda
kişiliyinizi və qadınlığınızı itirmisinizsə,  ondan
sonra yaza bilməyəcəksiniz.

6. Qibtə elədiyiniz şairləri “öldürün”. On -
ların əsarətində yaşamaq zülmdür. Sevdiyiniz
şairin imperiyası altında  yaza bilməyəcəksiniz.
Onu “öldürəndən” sonra başqasını tapın. Sonra
onu da “öldürün”. Sonra daha bir başqasını...
Beləcə davam edin. Yazacaqsınız.

7. Yaxşı  şeir yazmaq üçün hərdən çoxlu zəif
şeirlər oxuyun. Və bu xarabalıqlar üzərində öz
qəşəng misralarınızı ucaldın.

8. Şeirlərinizin sonunda həmişə oxucuya
bir abzas yer saxlayın. Qoy oxucular həmin o
abzasdan başlasın. Seirlərinin sonunda oxucu
üçün yer saxlamayan şairləri unudun. B.
Vahabzadənin yazdıqlarını tərsinə yazın. İlham
atınızı daşlığa sürün.

9. Ədəbiyyatda bütün texniki qaydaları po -
zun. Qoşmanı uçurdun. Qafiyələri məhv edin.
Hazırkı sərbəst şeirin meyidini yerdən götürün
və dağıtdıqlarınızı  ağlayın, bu ağlamaqdan
yeni şeir alınacaq.

10. Hər dəfə yazmaq istəyəndə  deyəcəyiniz
fikri ya mahnı kimi, ya da muğam kimi oxuyun.
Intonasiya tapılacaq. Səsiniz həmin şeiri
düzəldəcək. Hər şey qaydasınca doğulacaq.
Çünki  şeir səsin lent yazısıdır.

11. Demirəm vicdanlı olun, demirəm insan
olun və ya vətənpərvər olun, çünki bunları
deməyə nə ehtiyac var, əgər adınızın altından
şair sözü yazılırsa...
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DAMIR AY İŞIĞI QAN ƏVƏZİNƏ

Bu canı bir sözə köçürmüşəm mən, –
Gəl sənə söz verim can əvəzinə.
Bəlkə, bu gecəni yaralayıblar, –
Damır ay işığı qan əvəzinə...

Bir könül varımdı, – qarım apardı...
Məni budaq-budaq qırıb apardı.
Göyün günəşini qürub apardı,
Sən get o günəşin yan əvəzinə.

Vaxtın darağında saç qoymuşam mən,
Neçə gün qələmi ac qoymuşam mən...
Dərdimin başına tac qoymuşam mən, –
Taxta çıxartmışam xan əvəzinə.

Yaxşı ki, qar yağır, – bəndə ağarır...
Girim bu sünbülə – dəndə ağarım. 
Bir yol dünya üçün mən də ağarım , –
Sökülsün ürəyim dan əvəzinə...

ÇƏTİN SƏNDƏN SONRA BU ŞƏHƏR QALA...

Tüstüsü içində boğulan damam,
Dünən oğlum idim, sabah atamam...
Mən paxıl adamam, paxıl adamam, – 
Qoymaram kiməsə bir kədər qala.

Sinəm bir saraydı, – gəzir Xan Səni...
Gəlib istəyimmi yaxandan səni?
Axtara, tapmaya bu oğlan səni, –
Bu dərdin əlində dərbədər qala...

Dünyanı böldük ki, belə kəm düşə?
Mənə də EŞQ adlı bir aləm düşə...
Əlinə sehrli bir qələm düşə,
Hamını pozasan, bir nəfər qala...

Düşür gül-ömürdən hər gün bir ləçək...
Gətir əllərini, üşüyür əlcək.
...Bir gün uzaqlara köçüb gedəcək, –
Çətin, səndən sonra bu şəhər qala...

TUTAQ Kİ, ATASI ÖLÜB BU DƏRDİN...

Bu eşq bu bədəndə nə şax yeridi!
Elə bil sarayda o şah yeridi...
Bu dünya dediyin – başaq yeridi, –
Bəs bunun biçilmiş zəmisi hanı?

Ulduzlar qardaşdı o göydə elə,
Doğma da elədi, ögey də elə.
Bəlkə, bir dənizdi o göy də elə,
Görən, o dənizin gəmisi hanı?

Harayı, nidası ölüb bu dərdin,
Işvəsi, ədası ölüb bu dərdin.
...Tutaq ki, atası ölüb bu dərdin, –
Əlizadə adında əmisi hanı?!
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ƏLLƏRİNİ GÖNDƏR GƏLSİN YANIMA...

Ürəyimi görməmişəm, nə bilim, –
Bəlkə, elə damar yeri ağrıyır?
Bu dünyanın əyri daşı ağrımaz,
Bu dünyanın hamar yeri ağrıyır.

O qoca da atıb getdi qarısın,
O qarı da yarı adam, yarı su...
Köhnə yaram təzələri sarısın, –
Canımdakı qubar yeri ağrıyır.

Mənim əlim, bəlkə, sənin əl izin?
Qoyma dünya gözlərində ərisin...
Bir dəfə sən adımı çək, əzizim, –
Adımdakı qabar yeri ağrıyır...

Üfüqləri kim çəkibdi tarıma?
Aman bulud, için-için zarıma.
...Əllərini göndər, gəlsin yanıma, –
Saçlarımda tumar yeri ağrıyır...

NECƏ OVUDUM ÜZÜMÜ?..

Oyanıb gün işığıyla,
Bu səhər yudum üzümü...
Hansı yandan gələcəksən, –
Hayana tutum üzümü?

Bir az içəm, bir az bayır,
Bir az şeir, bir az şair...
...Ağlamaq da bacarmayır, –
Necə ovudum üzümü?

Öz qəmini təklər öpür,
O qızı çiçəklər öpür...
Yaxşı ki, küləklər öpür
Bu səhra, bu qum üzümü.

Qaldım həsrətlər içində,
Sərhədlər, sədlər içində.
Yüz-yüz sifətlər içində, 
Neynim ki, udum üzümü?!

YOLLAR SIXIR AYAĞIMI

Tanrı mənə qələm verdi
Dünyayla savaşmaq üçün.
Yollar sıxır ayağımı, 
Hara gedim başmaq üçün?

Dərdi niyə əkdiniz ki? 
Əkib-biçəcəkdiniz ki?
Min əyri yol çəkdiniz ki,
Bir düz yolu çaşmaq üçün?!

Bu yolları yığam gərək,
Üşüyürəm, çuxam gərək.
Mən o dağı çıxam gərək –
Sənə tərəf aşmaq üçün...

Bu ruhumdu, hanı bədən?
Hər könül – bir eşqə vətən.
...Bir damla sevgi də hərdən
Bəs eləyir daşmaq üçün...
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Bakımız böyüyür, hüdudları genişlənir.
Şəhərin mərkəzi əvvəllər olduğu kimi bir neçə
küçə ilə məhdudlaşmayıb, prospektlər və şəhər
bağları boyunca uzanır. Ətraf qəsəbələr göz
oxşayan göydələnlərlə, böyük mağazalarla, mol-
lar və supermarketlərlə əhatələnir. Gözəl ma -
ğazalar, göz oxşayan magistrallarla zəngin
möhtəşəm şəhər! Bir qayda olaraq insanlar da
dəyişir, özlərinə uyğun şərait yaradır. Amma
şəhərimizdə hələ də zamanın dayandığı yerlər
mövcuddur...

I fəsil. Fatı

Fatı səhər tezdən, hələ yeddi olmamış yuxu-
dan oyandı. Gecəni yata bilməmişdi – bağa
köçməlidirlər, əri Əliqulu artıq bir həftədir ki,
köhnə “jiquli”si ilə gedib, bu gün onu da bağa
aparmalıdır. Fatı getmək istəyib-istəmədiyini özü

də bilmirdi. Bağdakı genişlik övladları – yeddi
yaşlı Gulya və beş yaşlı Qaqaş üçün əsl tapıntı idi.
Bütün günü təmiz havada oynayırdılar. Getmək
istəməməsinin səbəbi isə bağda qayğıların ikiqat
artması idi. Qayınanası Böyükxanım da bütün il
boyu bağda yaşayırdı. Bu balaca, arıq qadın,
əslində, ölçülərinə görə heç də “böyük” olmasa
da, nəhəng ambisiyaları adına tam müvafiqdi.
Qayınananın dili acı olduğu üçün həmişə ayıq-
sayıq olmaq gərəkdi, əks halda ailə çəkişmələri
qaçılmaz olurdu. Fatı qalmaqalı sevməyən, sakit,
səssiz qadındı, amma danlaq və istehzalar
başlayanda susa bilmirdi.

Günəş düz pəncərəyə düşdüyündən yerindən
qalxıb pərdəni çəkdi. Hələ erkən iyun səhəri olsa
da, günün nə qədər isti keçəcəyi indidən bəlli idi.

Ailə qurmağa gecikmiş Fatı iyirmi yeddi
yaşında ərə getmişdi. Ailədə üç qız idilər. Böyük
bacısı gözəl, yaşılgözlü Məryəm gənc yaşda ailə
qurmuşdu. O, doğmaları ilə ünsiyyət saxlamır,
nadir hallarda özü haqqında xəbər yollayır, ana və
atasının necə yaşaması ilə maraqlanmırdı.
Uşaqlıqdan təhsil almaq arzusunda olan ikinci
bacısı Zəhra Tibb universitetinə qəbul olundu.
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Oranı bitirib həkimlik fəaliyyətinə başlayan qız,
bir çox evlilik təkliflərinin olmasına baxmayaraq,
şəxsi həyatını qura bilmədi. Fatı Zəhra ilə dostluq
edir, hər məsələdə ona bel bağlayırdı. Ailənin
sonbeşiyi o idi – Fatiməxanım. Amma uşaqlıqdan
bəri onu “Fatı” deyə çağırdıqlarından bu günə
qədər adı belə qalmışdı.

– Fatı, həyəti süpür, – anası çağırırdı.
– Fatı, noxud seç, yemək bişirəcəyik.
– Ay Fatı, zivədən paltarları yığmağa kömək

elə, belim quruyub, – qonşu çağırırdı. Fatı da gah
qonşuya kömək edir, gah həyəti süpürürdü.
Gözünü açıb-yumdu, bir də gördü, yaşı iyirmi
beşi haqlayıb. Ahıl ata-anaya Fatının evdə olması
o qədər əlverişli idi ki, artıq onu ərə vermək
istəmirdilər. Amma bu zaman qonşuda yaşayan
Əliqulunun anası ilə bibisi qəfildən elçi gəldi.

Fatı bu adamayovuşmaz, həmişə saqqallı gə -
zən qonşu oğlanı evlərinin yanında tez-tez
görürdü. Onların küçəsində hər kəs bir-birini
tanıyırdı. Məhəllə idi axı. İnsanlar burada dün -
yaya gələn, sevinən, kədərlənən və son mənzilə
yola salınan hər kəs haqqında mütləq bir-birinə
xəbər verirdi. Məhəllədə baş verən heç bir hadisə
bağlı qapılar arxasında qalmırdı. Bütün narahat -
lıqlar darısqal həyətlərə, dar küçələrə daşınırdı.
Burda bayramlar daha şən keçir, dərdi çəkmək
daha asan olurdu. Qonşular hər zaman yaxında
idi. Ona görə də Fatı Əliqulunu və onun deyingən
anasını yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, onun təhsili
olmadığı üçün əsgərlikdən qayıdandan sonra heç
yerə işə düzələ bilməmişdi, üstəlik də ağır
xasiyyəti vardı. Bir ara onu tez-tez qonşu
oğlanlarla birgə səkidə çöməlib oturan görürdü.

Sonra isə Böyükxanım oğluna köhnə bir
maşın aldı, o zamandan da Əliqulu taksi şoferi
oldu. Bu, artıq iş idi. Qayınananın fikrincə, kişi
üçün ən başlıcası ev və işdir. Ev vardı. Fatıgilin
evləri ilə üzbəüz Əliqulugilin eviydi. Ev kənardan
olduqca geniş, böyük görünsə də, içəridə cəmi üç
kiçik otaq vardı. Deyirdilər ki, inqilabdan əvvəl
tikilmiş bu evin divarlarının qalınlığı üç metrdir.
Məkanın çox hissəsini arakəsmələr, divarlar və
divar sobası tuturdu. Əliqulunun anası gəlini bu
evə gətirmək niyyətində idi, özü isə çoxdan bəri
bağa köçmək arzusundaydı. Şəhərdən kənarda,
Abşeronda rəhmətlik ərindən ona kiçik olsa da,
rahat ev miras qalmışdı. Hər yay orada

təsərrüfatla məşğul olur, toyuq-cücə, qoyun alır,
bostan əkir, özü alaq vurur, sulayırdı. Oktyabrda
isə oğluna görə işini-gücünü buraxıb Bakıya
qayıtmalı olurdu. Çoxbilmiş qadın oğlunun
evlənməsi planını da bu səbəbdən düşünmüşdü.
Gəlin olaraq ən uyğun namizəd isə gözünün
qabağında böyümüş, sakit, üzüyola qonşu qızı idi.

Həmin gün Fatının indiki kimi yadındadı.
Yağışlı noyabr günü idi. Anası masanı şirniyyatla
bəzəmişdi. Xalaları ilə birlikdə bütün gecəni qızılı
rəngli paxlavanın üzərinə bal çəkmiş, ağappaq
şəkərburanın üzərinə incə naxışlar vuraraq
bişirmişdilər. Vaza gec yetişən “gəlin barmağı”
üzümündən qoyulmuş, həm vazda, həm də qutuda
şokoladlar düzülmüşdü. Fatının anası Zəhra
xanım “qoy hər şey qaydasınca olsun” deyirdi.
Gün ərzində üçüncü dəfədi bazarlığa göndərilən
atası isə əsəbi idi: gah kişmiş almaq yaddan
çıxırdı, gah məhlə dükanındakı xurmanın rəngi
xoşa gəlmirdi. Bütün bu vurnuxmalar, qaçha-
qovlar Fatının xoşuna gəlir, hansısa naməlum hiss
ona hakim kəsilirdi, sanki qarşıda nə isə yaxşı
(hətta anlaşılmaz olsa belə) bir şey olacağını
düşünürdü. Fatı həyatında ilk dəfə idi ki, bu cür
diqqət mərkəzində idi.

Xalası Fatının bədənində kip oturmuş do-
nunun qırışlarını düzəldir, bacısı isə saç
düzümünün gözəl olmasına kömək edirdi. Hər
kəs ona qarşı diqqətli idi, dediklərinə qulaq
asırdılar. Bütün bunlar Fatı üçün o qədər mənasız
idi ki, az qala, qəlbi dayanırdı. Fatının qayınanası,
baldızı (Əliqulunun bibisi) və iki qonşu qadınla
birlikdə gəlmişdi. Hər zaman nəzakətli olan
Böyükxanım ciddi və gərgin vəziyyət almışdı.
Masanın yuxarı hissəsində əyləşərək bircə kəlmə
də danışmırdı. Fatının fikrincə, elə o vaxtdan
hökmran qayınana roluna daxil olmuş Böyük -
xanım indiyə kimi həmin obrazdan çıxa bilmirdi.
Elçilər üçün qurulan masa gözəl alınmışdı. Amma
köhnə sandıqdan çıxarılıb masaya sərilən sarı
rəngli kətan süfrə nədənsə qayınananın ürəyindən
olmamışdı. Nişandan sonra qonşular hələ uzun
zaman qeybət edərək süfrənin dəbdəbəli ağ deyil,
sarı rəngdə olmasının Böyükxanımın xoşuna
gəlmədiyini deyirdilər.

Fatı üstünə sərdiyi quramanı bükdü, yayda
həmişə ona bürünürdü. Ayağa durub səhər yeməyi
hazırlamaq, uşaqları oyatmaq vaxtıdır, bir azdan
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Əliqulu gələcək. Səkkiz illik ailə həyatında bircə
dəfə də ona ər deyə müraciət etməmiş, həmişə adı
ilə çağırmışdı. Fatı qadın xoşbəxtliyi görmədi.
Evi var, şükür Allaha, uşaqlar sağlamdır. Amma
ərinə qarşı sevgi bəsləmir. Hiss etdiyi ancaq
ehtiyatlılıq və itaət duyğusudur. Bəs bu Əliqulu
necə adamdır belə...

II Fəsil. Əliqulu

– Ay ana, qoy bu qoyunu bağlayım,
göyərçinlərimi qorxudur, – Əliqulu dolaşıq yu-
nuna ayıpəncəsi tikanları yapışan cavan qoyunun
boynuna bağlanmış kəndiri dartırdı. –
Ümumiyyətlə, bu qoyun sənin nəyinə lazımdır
axı, kəsməyə də qoymursan.

– Bəs göyərçinlər sənin nəyinə gərəkdi?
Onların nə xeyri var, oğlum, ancaq buğda
yeyirlər. Sən də bütün günü damda oturub gözünü
göyə zilləyirsən. Nəyə baxırsan orda?

– Ay ana, baxıram ki, yad quş gəlsə,
göyərçinlərimi qaldırım, onu aşağı gətirsinlər.

– Vay-vay – Böyükxanım əllərini bir-birinə
vurdu. – Bax ha, dayın kimi quşbaz olarsan. Onun
axırı yaxşı olmadı, ay Əliqulu.

Amma o qulaq asmırdı. Qoyunu üzüm
tənəyinə bağlayıb yad göyərçinə baxmaq üçün
dama çıxdı. Özünü tanıyandan göyərçinlərlə
əlləşirdi. Yaz açılandan payızın sonlarına qədər
bağda yaşayır, anasına təsərrüfat işlərində kömək
edirdi. Amma hər şeydən çox damda əyləşib uza-
qlara baxmağı xoşlayırdı. Əliqulu qayğısız
uşaqlıq illərini, atası Mirzə kişinin ona qoyun
itinin küçüyünü hədiyyə etməsini xatırlayırdı.
Böyük pəncəli, başında ağ xal olan tüklü it. Onu
elə Ağbaş adlandırdı, sonralar qısaldaraq Abaş
deyə çağırmağa başladı.

Vəfalı it idi, təkcə sahibini yaxına buraxırdı.
Əliqulu həyatında bu it qədər heç kimin qayğısını
çəkməmişdi. Yedirir, içirir, gəzdirirdi. O zaman-
dan onların məhəlləsində bu cinsdən olan köpək
saxlamaq ənənə halını aldı. Odur, tüklü Qraf hələ
də qonşu həyətdə gəzir... Beləcə, Əliqulu damda
əyləşərək, bəzən isə başmaqlarını başının altına
qoyub uzanaraq xatirələrə dalırdı. Əsgərlikdən
dönəndən sonra dostları ilə birlikdə şəhərə
gəzməyə çıxan zaman iki qızla tanış olmuşdular.
Beləcə, həyatının ən böyük eşqinə rast gəlmişdi.

Həmin Tamara adlı qızla düz üç ay görüşdülər.
Amma kafelərə, restoranlara gedərək kefcil həyat
sürməyi sevən qız onun əsəblərini əməlli-başlı
tarıma çəkmişdi.

– Ağluvu başuva yığ, ay Əliqulu! – göz lə -
rindəki həyəcanı görən anası deyirdi.

– Qorxma, mama, – deyə Böyükxanımı sa kit -
ləşdirirdi, – onunla evlənmək niyyətim yoxdu.

Elə həmin zaman Böyükxanım mollaya
müraciət etmək qərarına gəldi. Sovetski
küçəsindəki çoxsaylı dalanlardan birində molla
Əsəd kişi yaşayırdı. Əliqulunun anası yolunu
azmış oğlunu düzgün yola gətirməsi üçün onun
yanına pənah aparmışdı. Molla diqqətlə onu
dinləmiş, zəfəranla yazdığı duanı verib demişdi:
“Bacı, bunu üç gün suda saxla, sonra o suyu
oğluna ver, içsin”. Böyükxanım belə də etdi. Və
budur, Əliqulu suyu içib tamam dəyişdi, evdən
çıxmır, Tamaranı axtarmır, anası ilə də
danışmırdı. Beləliklə, zamanla hər şey qaydasına
düşdü. Ovsunun gücünə inanan Böyükxanım,
məsələnin əsl mahiyyətindən xəbərsiz idi.
Əslində isə kütbeyin Əliqulu Tamaranı
bezdirmişdi. Üstəlik, qız səfərlə əlaqədar
müvəqqəti Bakıda olan boy-buxunlu hərbçi ilə
tanış olmuş və onun Zabaykalyeyə getmək
təklifini düşünmədən qəbul etmişdi. O vaxtdan
Əliqulu qızlarla ehtiyatlı davranır, tanışlıq
haqqında düşünmürdü belə. Tamara isə qəlbində
silinməz iz buraxmışdı.

Həmin gün mərkəzdəki Passaj bazarından ağ-
çəhrayı qərənfillər və qızın sevdiyi “Abşeron”
tortu alıb onu üç saata qədər Sabir bağında
gözləmiş, qız isə gəlməmişdi. Ev telefonu da
cavab vermirdi. O gündən dinməz, qaraqabaq
olan Əliqulu vaxt ötdükcə əvvəlki vəziyyətinə
qayıtdı.

Yayın gəlməsi ilə ətraf yaşıllığa büründü,
Böyükxanımın bağında sarı məxmərgülləri açdı.
Əliqulu isə cırıq şap-şaplarını geyinib
göyərçinlərini uçururdu. Dostları Vaqulya və
Baba ilə çimərliyə gedir, bağın qayğısız həyatının
ağuşunda kef çəkirdi. Əksər hallarda damda
əyləşir, yuxarıdan bütün həyəti, darvazanın
yanındakı küncdə qoca əncir ağacını aydın görə
bilirdi. Balaca yaşıl əncirlər avqustda saralır,
çoxusunun özəyi partlayıb içərisindən sarı rəngli
mət axaraq həyasız sərçə dəstələrini cəlb edirdi.
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Əncir o qədər bol məhsul verirdi ki, Böyükxanım
onu həm satır, həm balonlarla mürəbbə bişirir,
həm də Əliqulunun zirzəmidən çıxartdığı köhnə
dəmir çarpayının üzərinə yığaraq günün altında
qurudurdu.

Əliqulu necə evləndiyini özü də bilmədi.
Anası sakit Fatını gəlin olaraq bəyənmiş, o isə eti-
raz etməmişdi. Başa düşürdü ki, evlənib, ailə
sahibi olmaq zamanı gəlib. Toy mərasimi,
oğlunun və qızının dünyaya gəlmələri elə tələsik
baş verdi ki... Atasını xatırladıqca ciddi olmağa
çalışır, arvadına nəvaziş göstərmir, uşaqları
əzizləmirdi. O, heç Fatı haqqında düşünmürdü də.
Hər şeyə adi qaydada yanaşırdı. Qadın ev işləri
görür, yemək bişirir, paltar yuyur, ütüləyir,
suallarını qısa cavablandırır – vəssəlam. Müasir
dünyada yaşayan Əliqulu arvadı ilə, az qala, orta
əsr qaydasında rəftar edir, hətta ər-arvad
vəzifəsini də tələsik yerinə yetirir, müxtəlif
otaqlarda yatırdılar. Bəs sevgi? Görəsən,
Əliqulunun qəlbində sevgi vardımı? O, böyük
hislərə sahib idimi? Bəlkə, uğursuz sevgi
hekayəsindən sonra qadınlara inamını itirmişdi?
Qaradinməz Əliquluya baxanda qəlbində nələr
baş verdiyini anlamaq çətin idi. Bəlkə, onun
hislərindən anası Böyükxanım xəbərdar idi?

III Fəsil. Böyükxanım

– Allah sənə min rəhmət eləsin, ay Mirzə kişi
– ərinin servantın bağlı qapısı arxasında saxladığı
portreti hər dəfə gözünə sataşanda deyirdi. Ancaq
evə qonaqlar və ya baldızı Kübra gələndə ərinin
xatirəsini necə əziz tutduğunu görmələri üçün
fotoşəkli çıxarıb yuxarı başa qaldırırdı. Mirzə kişi
infarktdan vəfat edəndən bəri, Böyükxanım bircə
dəfə də başına xına qoymamışdı. Hətta oğlunun
toyunda da yeganə bəzəyi qonşusundan xahiş
edərək İrandan gətirtdiyi bəzəkli örpək olmuşdu.

– Bax ha, Zərifə, zərzibolu gətirmə.
Zərifə də ona sadə ipək yaylıq gətirmişdi.

Ərinin xasiyyəti tünd idi, həmişə hər şeydən
narazı olur, Böyükxanımın daxilən nifrət etdiyi
baldızı Kübranı isə çox sevirdi. Qadın hərdən gün
ərzində üç-dörd dəfə çay dəmləməli olurdu. Gah
çayın rəngi açıq, gah tünd olurdu, gah da ərinə elə
gəlirdi ki, dəm çaynikdə qaynayıb. Beləcə,
Böyükxanım armudu stəkanla o baş-bu başa

gedirdi. Əri onun qanını çox qaraltmışdı: xəstə
anasını ziyarət etməyə qoymurdu, gündə beş dəfə
evi yığışdırmağa məcbur edirdi. Ürəyi qan ağlasa
da, ərinin sözündən çıxmağa cürət etmirdi. Amma
qəribədir ki, ərini itirdikdən sonra pis hadisələri
yada salmır, əksinə getdikcə ərini ideallaşdırır,
xoşbəxt həyatları barədə uydurma əhvalatlar
danışıb gənclərə öyüd-nəsihət verirdi. Ən
başlıcası isə baldızı Kübradan layiqincə qisasını
almış, ürəyində illərdi saxladıqlarını deyərək
qapını göstərmişdi. Bu hadisə Kübranın qohumu-
nun cümə axşamı günü baş vermişdi. Qəribəsi
odur ki, gəlinlə qırğından sonra Kübra qəzəb -
lənməmiş, əksinə Böyükxanıma hörmət etməyə
başlamışdı.

Mirzə kişinin ölümündən sonra Böyükxanım
gərgin fəaliyyətə başladı. Bağda çalışır, pomidor,
xiyar əkirdi. Hazırladığı şorabaları, əncir, heyva
mürəbbəsini, evdə düzələn sirkə və abqoranı
satırdı. Hində on beşə yaxın toyuğu vardı. Onları
qayğı ilə bəsləyir, yumurtalarını toplayırdı.
Təbiətdə həm qəlbi, həm də vücudu ilə dincələn,
payızda üzüm tənəyini budayan qadın, sanki ik-
inci gəncliyini yaşayırdı.

Qonşular Böyükxanımın həmişə pul ehtiyatı
olduğu üçün ondan borc götürməyin mümkün-
lüyünü yaxşı bildiyindən qadının nüfuzu sarsıl -
mazdı, hətta elçiliyə gedərkən Böyükxanımı
can-başla çağırırdılar.

Böyükxanım oğlu Əliqulunu çox sevirdi. Ağır
iş görməyə qoymur, fəhlə çağırıb işlətməyə üstün-
lük verirdi. Onun göyərçin həvəsinə isə
barmaqarası baxırdı. Köhnə maşını da elçi
gedəcəyi üçün almışdı. Axı Əliqulunun ali təhsili
yoxdu. İndi isə sanballı səslənəcək: “maşını var,
taksavatlıq edir”. Böyükxanım oğlunun sürücülük
fəaliyyətinə diqqətlə nəzarət edir, gecələr sür -
məyinə icazə vermirdi. Başına bir iş gəlməsindən
ehtiyat etdiyi üçün özü ona daimi müştəri tapdı.
Bu, şəxsi sürücüyə ehtiyacı olan doktor Nərgiz idi.

Gəlininə qarşı rəğbət bəsləmirdi. Hətta Fatı
subay ikən ona daha mehriban davranıb,
şirniyyata qonaq edərək sanki könlünü almağa
çalışan Böyükxanım indi kifayət qədər soyuq
rəftar edirdi. Artıq xeyli müddətdir, şəhərdəki
mənzili gənclərin ixtiyarına verib, bütün ili bağda
keçirirdi. Amma nəvələri Gulya və Qaqaşı həddən
artıq sevib əzizləyir, istədiklərini yerinə yetirirdi.
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Qıza rəhmətlik anası Güldəstənin adını qoy -
muşdu. Vaxtsız dünyasını dəyişmiş anasının adını
yeni doğulan körpəyə verməyə çəkinməsinə bax-
mayaraq, qadın xəstə olarkən qayğısına qala
bilmədiyi üçün yaşadığı günah hissi bu qədim adı
nəvəsinə qoymasına səbəb olmuşdu.

Böyükxanım qayğıkeş nənə idi, may ayından
nəvələrini bağa gətirdir, bayram ab-havası
yaradırdı. Çərşənbə axşamları xəmir yoğurub ət
və nar dənələrindən nazik qutablar bişirir, üzərinə
albalı rəngli sumax səpirdi. Cümə axşamları
çəkilmiş ətlə iri noxuddan ətirli küftə-bozbaş
bişirirdi. Uşaqlar da nənələrini sevirdi, nənə isə
bütün günü yay mətbəxi ilə ev, evlə hin, hinlə
bostan arasında var-gəl edirdi. Gəlin də bağa
gəlir, bacardığı qədər qayınanasına kömək edir,
bəzən isə hətta gənc olmasına baxmayaraq,
Böyükxanımın ritmi ilə uyğunlaşa bilmirdi.

– Ana, bəlkə, bir az dincələsiz, – eyvandakı
kreslonu qayınanası tərəfə çəkirdi.

– Ay Fatı, o dünyada istirahət eliyərəm. Qoy
ertədən toyuqları bağlayım.

Beləcə, bütün günü bu minvalla keçirdi.
Böyükxanımın bolluca enerjisi vardı. Ondan bu
qədər gücün hardan qaynaqlandığını soruşanda
bicliklə gülümsəyərək deyirdi: “Nikolay yağı
yemişəm”. Sübhdən oyanıb yumurtaları toplayır,
nəvələri bağda olanda dəmir yolunun o üzündə
yaşayan, inək saxlayan Mehparə bacının evinə
piyada yollanıb, nəvələri üçün sıyıq bişirməyə
təzə süd və dadlı qatıq alırdı. Sonra Gulyanı
oyadır, belinə qədər uzun saçlarını darayıb tarım
hörərək deyirdi: “Mənim gözəlim Güldəstə. Allah
səni xoşbəxt eləsin, Güldəstə. Bütün yollarını
uğurlu eləsin”.

IV Fəsil. Güldəstə

Bakım günlərlə deyil, saatlarla
böyüyür. Şəhərimi sevirəm. Doğ ma -
larımı sevirəm: anamı, atamı, qoca
nənəm Böyükxanımı. Nə nə min
sayəsində mən orta məktəbi
bitirib instituta qəbul oldum.
İnstitutdan sonra isə məni –
şərqşünaslıq üzrə gənc
mütə xəssisi şərq ölkələ rin -
dən birinə staj keçməyə

yolladılar. Çalışqanlığım sayəsində mənə
dünyanın ən qədim universitetlərindən birində
qalıb işləmək təklif edildi. Bəs necə oldu ki,
savadsız Fatı ilə quşbaz Əliqulunun qızı fəlsəfə
doktoru olub fransız dilində mühazirələr oxuyur.
Bilmirəm. Amma xoşbəxtəm! Xoşbəxtəm ki,
günəşli Azərbaycanım, mavi dənizin qoynundakı
sevimli vətənim məni gözləyir. Abşeronda
yerləşən, sanki zamanın dayandığı bağımızda
nənəmin nar dənələri ilə hazırladığı qutablar, tut
ağacının altında dincələn, hər zaman qaradinməz
olan atam, qardaşım Qaqaşla anam, artıq
qocalmış, amma hələ də hökmran və ciddi olan
nənəm özü – hamısı məni gözləyir. Mən hər
zaman doğma şəhərimə gəlməyə, necə deyərlər,
heç olmazsa bir müddətliyə soy-kökümə
qayıtmağa çalışıram. Təyyarə Abşeron üzərindən
dolanaraq, dənizin üstündən son dəfə fırlanıb eniş
edəndə ürəyim elə möhkəm vurur ki... İstər səhər
tezdən, istər gecə yarısı, uzaqda, ya yaxında
doğma torpağımı hüceyrələrimlə hiss edir, eniş
xəttinin işıqları nəvazişlə əl edərkən mən
doğmalarımla görüşün intizarını çəkirəm. Və
Yaradana bu görüşlərin hələ çox baş tutması və
mənim dünənki bugünümün uzun müddət davam
etməsi üçün hər zaman dua edirəm...

Rus dilindən tərcümə edən: 
Xatirə Nurgül
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EVİMİZ

ikimizə aid olan evimizdə yalnız yaşamaqdan
yorulmuşam,
axı bu evin hər tərəfində, hər hissəsində bir
xatirəmiz var.
Ən xoş günümüzü də, ən pis günümüzü də
burada bir-birimizə sarılaraq yaşamışıq.
bir zamanlar eşq məkanı, sevgi bağçası
adlandırdığın bu ev indi bir məcnunun
səhrasıdır,
bir sevginin məzarlığıdır,
bir yazarın tamamlaya bilmədən dünyasını
dəyişdiyi romanının yarım qalan səhifəsidir...
sənin hər gün gözəl şeirlər, mahnılar oxuduğun
güllər daha çiçək açmaz oldular,
mənim halımı görə-görə saraldılar, soldular...
hər yer səssizliyə qərq olub,
hər tərəfdə bir matəm havası var.
bütün pəncərələr qara pərdələrlə örtülüdür,
bu ev, sadəcə, mənim həyatımın, bəxtimin
əsəridir.
dağınıq, qaranlıq və sıxıcı...
bəlkə də, danışa bilsəydi – “niyə mən sənin
oldum?!” deyə üsyanlar edərdi...
hərəkət edə bilsəydi, sənin kimi bir gün o da
səssizcə çıxıb gedərdi...
tənhalığı mənə ürcah edənlərlə dolu bir qismətin
qurbanıyam...
bundan sonra nəyin necə olacağı ilə bağlı heç
bir fikrim yoxdur
bildiyim tək şey var:
yaşadıqlarımın hər biri sənsizliyimin nəticəsi...

GEDİR ZAMAN

Dayanmadan gedir zaman,
Bu günüm də hədər olur.
Yenə sonda mənə qalan
Əzab olur, kədər olur.
Dayanmadan gedir zaman,
İtirirəm günlərimi...
Geri gəlmir gedən zaman,
Düşünürəm ki, son dəfə
Nə vaxt qəlbən sevinmişəm?!
Yadıma sala bilmirəm;
Həqiqətdirmi bu, yoxsa
Yaddaşımı itirmişəm?!
Yox... yaddaşım yerindədir.
Mən, sadəcə, bu dünyada
Nəfəs verib dərd alıram
Mən sadəcə... mən, sadəcə...
Öz-özümü bitirmişəm.
Dayanmadan gedir zaman
Bu özü bir dərd deyil ki?
Görən harda dayanacaq?!
Gedir zaman, izləyirəm
Az da olsa, ümidim var,
Sevinməyi, sevilməyi
Xoşbəxtliyi gözləyirəm.
Nəfəs almaq şərt deyil ki,
Mən yaşamaq istəyirəm!

AZADLIĞA ÇIXSIN 

Azad ol, ürəkdən kədər azadlığa çıxsın,
Qəm qəlbə verincə zərər, azadlığa çıxsın.
Hər gün nə rəvadır yol alıb qəlbimə gəlsin,
Daxildə qazansın zəfər, azadlığa çıxsın?!
Qaldıqda böyük təhlükədir qəlbimiz üçün,
Axşam qonaq olsun,səhər azadlığa çıxsın...
Almış bəşərin üstünü qapqara buludlar,
Gün çıxmalıdır ki, bəşər azadlığa çıxsın.
Yer lərzəyə gəlsin cəmi namərdin əlindən,
Məhv olsun o kəslər, bəşər azadlığa çıxsın!
Çırpır özünü sahilə hər gün qəzəb ilə,
Hey dalğalanır ki, Xəzər azadlığa çıxsın.
Zindan dedilər dünyaya irfani adamlar,
Ki,vəqti dolan bəxtəvər azadlığa çıxsın...
Çox mənalı söz var, qələm ağuşuna almış,
Yazdım ki, müəyyən qədər azadlığa çıxsın.
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SU
– ...Baba, ətraf quraqlıqdı, amma bu kiçik

yerdə cənnət yaranıb. Cünki cənnətməkan
yerin tən ortasından çay axır. Necə olur bu?

– Allahın yaratdığı möcüzələrin sayı-hesabı
yoxdu, bala...

– Yaxşı ki, bəxtim üzümə güldü, bura gəlib
çıxa bildim, yoxsa ucsuz-bucaqsız səhrada ya
vəhşi heyvanlara yem olacaqdım, ya da
susuzluqdan öləcəkdim. Daha mən burdan heç
yana gedən deyiləm. Amma bir şərtim var,
baba, mənim kim, nəçi olduğumu soruşma,
hardan gəlib, hara getdiyimi də xəbər alma...

Qoca dünyanın gərdişindən agah olanlara
xas  təbəssümlə gülümsünüb ağır-ağır başını
tərpətdi:

– Yaxşı.
Səhranın cəhənnəmindən qurtulansa

sorğu-suallarına ara vermədi:
– Burda elə ikimizik?
– Hə.
“Qurtulan” qulaqlarına inanmırmış kimi

gözlərini bərəldib ürkək-ürkək yan-yörəyə
nəzər yetirdi:

– Elə sənnən mən? – deyəsən, canına qorxu
düşdüyündən səsini yavaşıtdı.

Qoca təsdiqlədi:
– Hə.

“Qurtulan” duruxub səsini kəsdi, lakin qəfil
gülüb əlini-əlinə vurdu, qoca oturduğu iri
kötüyün üstündə qurcalanıb aşağıdan-yuxarı
müsahibinə baxdı.

– Yaxşı ki, elə ikimizik, baba, adamlar bizim
nəyimizə gərəkdi, day heç kəsdən qorxub
çəkinməyə dəyməz... Elə ikimiz yaşayarıq
burda, mer-meyvədən yeyərik, çayda çimərik,
çayın göz oxşayan dupduru suyu hər gün bizi
təmizləyər...

– Su səni təmizləyə bilməz, sənin ruhun
təmizlənməlidi...

– Bəs ruh nə ilə təmizlənir ki?
– Yəqin ki, elə su ilə... – qoca gözlərini

yumdu, sanki bayaqdan elə pal-paltarlı özünü
çaya vuranı, əynindəki yaş paltarından süzülüb
kötüyün dibinə axan suyun fərqinə varmayanı
görmək istəmirdi, çünki görsəydi, dilinin
ucundakıları nagüman-nagüman da olsa yerli-
yataqlı deyə bilməzdi. – Amma can özü hazır
olmalıdı təmizlənməyə...

Deyəsən, qocanın sözlərindən “qurtulan”ın
ağlı bir şey kəsmədi və ürəyində özünü qınadı.
“Qoca nəsə demək istəyir, ancaq inanmır
mənə... Özüm düz eləmədim. Dedim ki,
mənnən heç nə soruşma... Hardan biləydim ki,
buralarda bu qocadan savayı ins-cins yoxdu?
Neynək, çıxış yolu var, qocanın könlünü almaq
üçün hər şeyi ona danışmaq gərəkdi, çünki
qoca da olsa, həyandı, təkbaşına heç nə eləmək
olmaz, elə təklikdən, tənhalıqdan adamın bağrı
çartlayar...”

Əyilib yerə qoyduğu heybəsinin ağzını açdı
və bir ovuc qızıl çıxarıb qocanın ayağının altına
tökdü, qoca qızılın cingiltisindən kirpiklərini
bir-birindən ayırsa da, ayağının altına bax -
madı.

– Biz üç yoldaş qızıl axtarmağa yollan -
mışdıq, baba... Başımıza min bir

müsibət gəlsə də, sonda gizlədilmiş
qızıl küplərini tapdıq... Amma
bölüşə bilmədik. Qərara gəldik ki,
vuruşaq, kim güclüdüsə, qızıllar
da onun olsun. Yoldaşlarım məhv
oldu, mən qalib gəldim, baba...
Mənim zərrəcə günahım yoxdu...
Çünki şərt kəsmişdik... Şərt şərtdi...

Onlar da məni öldürə bilərdilər,
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belədə onların da günahı olmayacaqdı... Niyə
dillənmirsən, baba? Suçlu olsam da, əzab-
əziyyətimlə yumuşam gü na hımı, ölməmişdən
o dünyanı görüb gəlmişəm... Sən özün necə,
günahkar bilirsən məni?

– Mənim nə deməyimin fərqi yoxdu, mə -
qamı yetişəndə sənin əsl dəyərini verən
verəcək. Nigaran qalma, o tərəzidə əyər-əskik
olmur. İntəhası, bir kisə qızıla görə min bir
əzaba qatlaşmağın özü ağılsızlıqdı. İstəsən,
mən sənə üç söz öyrədərəm. O sözləri ge -
cəyarısı sidq-ürəklə çayın qırağında yavaşca
desən, gözlərini yumub açınca çayın bütün
suyu qızıla dönər.

“Qurtulan”ın yaş, soyuq bədənindən isti bir
gizilti keçdi:

– Bəs nəyi gözləyirik, baba? – bədəninin xoş
giziltisindən səsi də titrədi. – İnanmıram ki,
ömrünün bu çağında hökmdarlar kimi ya -
şamaq istəməyəsən. Özüm sənin qulun olaram,
baba...

– Di gəl, bu işdə bir “əmma” var... Axı çayın
suyu qızıla dönsə, bu cənnətməkan yer məhv
olar. Elə biz özümüz də susuzluqdan ölərik...

“Qurtulan” beynindən ildırım sürəti ilə
keçən fikirləri dilinə gətirdi:

– Qoy məhv olsun! Bizim buralarda nə
itimiz azıb? O ki qaldı susuzluqdan öl mə -
yimizə, ona da çarə var... Sənin daxmandakı
bütün qabları, səhəngləri bardaqları, əlimizə
keçəni su ilə doldurub ehtiyat yığarıq, sonra
qızıldan yükümüzü tutub yola düzələrik, yolçu
yolda gərək... Görürsən, baba, hər şey elə su
içmək kimi asandı...

Qoca ağappaq saqqalını tumarlayıb bu dəfə
acı-acı gülümsündü, dikəlib ayağa qalxdı, irəli
yeriyəndə “Qurtulan” nədənsə, çəkingən-
çəkingən bir-iki addım geriləyib kürəyini iri,
həmişəyaşıl ağacın gövdəsinə dirədi. 

Qoca:
– Bəri dur, – deməsiylə bahəm, əlinin

işarəsiylə də onu çağırmalı oldu.
Naməlum qorxu “qurtulan”ın canından

çıxmadığından döyükə-döyükə xəbər aldı:
– Nolub?
– Heç nə, qulağını bəri gətir,  gecəyarısı

çayın bütün suyunu qızıla çevirəcək üç sözü
deyəcəm sənə...

“Qurtulan”ın gözləri işıldadı, irəli cumub az
qala qocanın ağzının içinə girdi...

...Deməli, hər şey hazırdı, hər şey ölçülüb
biçilib, bütün bardaqlar su ilə doludu, lazımi
ehtiyat görülüb, indi qalır üçcə kəlmə sözlə
çayın suyunu qızıla çevirmək və qızıldan
yükünü tutub tez-tələsik yola çıxmaq... Elə
səhər açılmamış yola çıxmaq məsləhətdi, gün
qalxanda səhrada yerimək bir yana, addım
atmaq cəhənnəm əzabına çevrilir.

...“Qurtulan” gəlib çıxdığı cənnətməkan yeri
neçə kərə o baş-bu başa gəzib əldən-ayaqdan
düşsə də, qocanı tapa bilmədi. Daxması da
bomboşdu, köhnə taxtı da...  Çarəsizlikdən
səsinin yoğun yerinə salıb bir-iki ağız qocanı
çağırdı da: “Baba! Baba! Hardasan, ay qoca,
gedirik!” Gecənin qaranlığında səsi əks-səda
verib özünə qayıtdı, qocadan hay çıxmadı.

Gah yeriyə-yeriyə, gah yüyürə-yüyürə
qocanı axtarmağı onun bir “uzaqgörən”liyinə
də kölgə saldı, gecə gözü yola çıxmağı alınmadı.
Boş-boşuna vaxt itirdiyinə görə özünü qınasa
da, dərinə getmədi. Çünki təskinliyə də
bəhanəsi vardı; əvvəla, qızıl, sonu görünməyən
qızıl əlinin altında idi, ikincisi, qocanı tapmasa
da, onu axtarmaqla ürəyi rahatlamışdı ki, day
mənlik deyil, günah məndən keçdi, nəhayət,
üçüncüsü, elə dan yeri söküləndə, göz-gözü
görəndə yola çıxmaq yaxşıydı, səhranın istisi
bir zülümdüsə, soyuğu lap dəhşətdi, neynək,
xeyirsiz ziyan yoxdu. Belə fikirləşsə də, ürəyini
ağlına gətirmək istəmədiyi bir fikir də deşirdi.
Bəlkə, qoca kömək gətirməyə getmişdi ki, gəlib
çayın qızılını daşıyıb aparsınlar, silib
süpürləsinlər, “qurtulan” nə vaxtsa bir də
qayıdıb xəzinəsindən qızıl götürmək istəsə,
görsün lələ köçüb, yurdu qalıb. Qovmaq
istədiyi fikir get-gedə böyüyüb-böyüyüb bütün
varlığına hakim kəsilirdi, alnını soyuq tər
basırdı, dodaqları quruyurdu, ancaq daha
getməli idi, nə olacaqdısa, olacaqdı, oturub
gözləməyin mənası yoxdu, gözləməyin sonu
faciəli ola bilərdi, necə ki, qızılaxtaran
yoldaşları... nə isə... Allaha pənah... Fəhmən
hiss eləyirdi ki, daha ləngimək olmaz,
bacardıqca tez buralardan uzaqlaşmaq
gərəkdi. Ehtiyat üçün götürəcəyi su qabının
birini də daxmada qoyacaqdı. Qocaya...
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Yanğısını yatırmaqdan ötrü taxta mizin
üstündəki parçı başına çəkdi. Ağzına yumru
qızıl sikkələr gedəndə, mırıq dişləri göz -
lənilməz təmasdan gizildəyəndə düzü-düzünə
ağlı yerindən oynadı, yaxşı ki, boğazına
getməmişdi qızıl. Boğulub ölərdi. Ağzındakıları
hirs-hikkə ilə mizin üstünə tüpürəndə qula -
ğına qocanın xırıltılı, boğuq səsi gəldi. “Axı mən
sənə dedim ki, çayın bütün suyu qızıla
çevriləcək. Sənin ehtiyat üçün yığdığın su da
çayın suyudu...”

“Qurtulan” udqunub əvvəlcə çarəsiz-ça -
rəsiz ətrafına boylandı, qəfil dəli kimi hövllənib
ağzını bərk-bərk bağladığı bardağın, qulplu
səhəngin, dəmir su qabının ağzını açdı, qablar
ağzınacan qızılla dolu idi. Şüşə qabın içinə
pərçimlənmiş sikkələr alnını pəncərəyə
dayayıb ağappaq səmaya baxan məhbusun
sifətindəki sarımtıl kölgəyə bənzəyirdi. O isə
məhbus deyildi, qurtulmuşdu. “Qurtulan”
qocanın iri taxtına yayxanıb qəhqəhə çəkirdi,
gülüşündən nəinki daxmadakı qızıl sikkələr,
çayın qızıla dönmüş suyu da bir-birinə dəyib
cingildəyirdi, “qurtulan”sa bunun fərqinə
varmırdı, çünki bircə səsi qalmışdı, hərəkət
eləmək nədi, qımıldanmağa da halı yoxdu.
Deyəsən, yavaş-yavaş bütün bədəni qızıla
çevrilirdi...

OYUNOYUNCAQ
Qələbə bir addımlıqda idi. Valeh bazardakı

bütün daşları götürdüyündən şıdırğı məş -
ğuldu. Gah əlindəki xalları sayırdı, gah yerdəki
daşları... Mənimsə bir daşım qalmışdı, razılıqla
ətrafa boylanıb demək istəyirdim ki, do -
minonun ustasıyam, bazardakı iki daşa
baxandasa nitqim tutuldu; bazarda iki ikilik
qalmışdı, dörd ikiliksə yerdəydi, əlimdəki
daşsa ikiliyin qoşasıydı, bir sözlə, mənim daşım
“ ölmüşdü”. İndi ümid onun səhvinə qalırdı ki,
qəflətən oyun bağlı gəlsin, əlbəttə, buna
ehtimal azdı, lap Paskal xortlayıb yerimdə
otursaydı da, qoşa ikini ovcunda bərk-bərk

sıxmaqdan vaz keçib təslim olardı, bir azdan
Valehin hər şeyi anlayacağına şəkk-şübhə
yoxdu, ən əsası, ürəklənib bir-iki daşı mizin
üstünə düzənəcəndi. Deməli, hələ vaxtım vardı,
daha doğrusu, vaxt vardı və həmin vaxt
doğrudan-doğruya mənim deyildi, təbiətindi,
kənar təsirindi. Yəni qəfilcə ildırım çaxıb
oturduğumuz çayxananı külə döndərərdi,
hərdənbir armudu stəkandakı çayla dodağını
isladanda damcı nəfəs yoluna gedib Valehi o
dünyalıq eləyərdi – hərçənd onun stəkanı
boşalmışdı – və s. və i.a. 

Mən yenə yan-yörəmə baxdım. Bu dəfə
narahatlıqla... Və sövq-təbii çayçını səslədim:

– Əli, maqnitofonu nöşün söndürmüsən? –
hər halda, musiqini də fikri qarışdıran kənar
amillərə aid eləmək olar. Deyirlər, qədim
misirlilər xəstələri musiqi ilə sağaldırmış.
Valehi misirli xəstələrə oxşatmaq həzrəti Yusifi
Ezopla eyniləşdirməkdi. Tərs kimi gör nədən
mərcləşmişik. 

Bağa girdim üzümə,
Tikan batdı dizimə.
Əyildim çıxarmağa, 
Yar sataşdı gözümə.

Əslində, dünyanın səkkizinci möcüzəsi baş
verməsəydi, mən nə maqnitofondan ətrafa
yayılan musiqini düz-əməlli eşidərdim, nə də
ahəstəcə oxunan bayatını. Möcüzəsə bundan
ibarətdi ki, Valeh mütiliklə əlindəki daşları
yerə qoyub pıçıldadı:

– Eşitdin?
– Nəyi? – çiyinlərimi çəkdim.
– Bayatını...
Deyəsən, təngə gəlib məğlubiyyətlə barış -

mışdı, araya söz atırdı ki, izi azdırsın. Mənim
də işim yaş olduğundan tez təsdiqlədim:

– Hə, gözəl bayatıdı.
Gülümsünüb gözlərini ovuşdurdu:
– Gopa basma, söhbət bayatının çirkin -

liyində, gözəlliyində deyil. Mən bu bayatını
çoxdan gozaltı eləmişəm. Bayatılar kitabına da
salmayıblar bunu. Dərin fəlsəfi güc-filan da
yoxdu içində. Üzdən baxanda bütün misralar
adama aydın görünür. Az-maz rəssamlıq
duyulur dəst-xəttində, vəssəlam. Əsas başqa
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çalarlardı. Belə incə notları sezmək ariflərin
işidi, – Valeh çayniki götürüb boşalmış
stəkanlarımızı doldurdu və yerin altından-
üstündən agahkar təbəssümlə bic-bic üzümə
baxdı. – Belə-belə işlər, əzizim. Məsələ müəllif
bicliyindədi, öz istəyini dərində gizlədib.
Danışmamağa, sirrini faş eləməməyə gücü
yoxdu, İsgəndərin buynuzunu görən dəllək
kimi sirr ürəyini deşir, amma dəlləkdən fərqli,
müəllif gizlini elə deyir ki, nə ətrafındakı bir
şey anlayır, nə aqillər düzünə yoza bilir. Dinmə,
dinmə, bilirəm, deyəcəksən ki, bayatıya nə
müəllif? Bəs Sarı Aşıq kimdi? O dəfə də dedim
sənə: nağılın da, bayatının da, rəvayətin də,
dastanın da konkret müəllifi var...

Nuh əyyamındakı söhbətimizi unutsam da,
onu qızışdırmaq xatirinə armudu stəkandakı
çaydan bir qurtum alıb itaətlə başımı tər -
pətdim:

– Yadımdadı...
– Ay sağ ol. Yadındadısa, o vaxt mən

demişdim ki, müəllifini tapa bilməyib adına
xalq yaradıcılığı dediyimiz əsərlər, əslində,
xalqın deyil, ayrı-ayrı seçilmiş şəxslərindi.
Çünki dünya yaranandan xalq bir yerə yığışıb
ağıllı işlə məşğul ola bilməyib. Birlikdə qan
tökmək, inqilablar, müharibələr eləmək
mümkündü. Şedevrləri tənhalar yaradır. Nə
isə... Keçək qulaq asdığımız bayatıya. Əslində,
məsələ sadədən-sadə, adidən-adidi. Müəllif
əclafın məqsədi bizləri barmağına dolayıb
yolumuzu çaşdırmaqdı. Yəni bağa girən
kələkbazın məqsədi üzüm yığmaq yox, elə
cananını görməkmiş...

Sövq-təbii məndən dəli qəhqəhə qopanda
Valeh qımışıb susdu, mən toxtayıb yan-yörəmə
nəzər saldım. Elə bir qəbahət yox idi, hava isti
olsa da, çayxanada adam azdı, çünki buralarda,
bulvarda çayxanaların sayı-hesabı itmişdi.
Valeh özündən razılıqla davam elədi:

– Belə, yoldaş filosof, yəqin, azı yüz dəfə bu
bayatını eşitmisən. Bəs çıxardığın nəticə nə
olub, hə? Bu barədə düşünməmisən də.
İstəyirsən, bir az da dərinə gedək?

– Day sözünü dedin də...
– Yox, bu birinci misradı, jurnaldı hələ...
Dominodan söz oyununa keçsək də, fikrim

ovcumdakı daşda idi, Valehin ipinin üstünə

odun yığmaq çətindi. Bəlkə, bir az da özündən
çıxsaydı, kələfin ucunu itirərdi.

– Onda de gəlsin...
– Məlum məsələdi ki, üzümlüyə girənin

dizinə tikan batmağı absurddu. Necə ki,
sonrakı misralarda müəllif bunu dolayısıyla
etiraf eləyir. Yəni mənim dizimə tikan-zad
batmamışdı, ay başıboşlar, ay dilbilməzlər,
sadəcə, mən əyilib, gizlənib sevgilimi güdür -
düm, yaxud istəmirdim ki, yar bağçasında məni
özgəsi görsün. Sirrimiz aləmə yayılsın. Həm də
yaxşı fikirləş, bu zalım oğlu bağa şalvarsız
getməmişdi ki, durduğu yerdə dizinə tikan
bataydı, o vaxtlar şortik-zad dəb deyildi axı...
İntəhası, tikanın əyilməyə bəhanə olmağı
uşağa da aydındı. Bəlkə də, “dizimə tikan batıb”
bəhanəsilə çöməlib cananın gözəgəlimli yer -
lərinə baxırmış...

– Əstəğfürüllah, – boğazımdakı çayı güclə
uddum, çeçəsəydim, ağız-burnumun suyu bir-
birinə qarışacaqdı.

– Əşi, rədd elə e bunları, – Valeh domino
daşlarını kənara itələdi, daşlar dəm çaynikinə
dəyib cingildədi. – Dur bir az gəzişək...

– Demək, uduzdun, hə? – mən fürsəti fövtə
vermədim. 

O, vecsiz-vecsiz əlini yellədi:
– Yavaş ye, boğazında qalar. Əlindəki qoşa

ikini də bərk saxla...
– Hardan bildin? – daşı çevirib qoydum

masaya.
Yerində qurcalanıb tənbəl-tənbəl əsnədi:
– Boş şeydi... Ancaq hər nədisə, sən

oynamağı öyrən. Rəhmətlik qayınatam deyərdi
ki, həyat oyundu...

– Mənim rəhmətlik atam da yeri düşəndə
buna oxşar bir söz deyərdi.

– Nə deyərdi?
– Deyərdi ki, həyat oyuncaqdı...
Valeh cibindən pul çıxardib nəlbəkinin

altına qoydu və çayçıya işarə elədi ki, gəlib
haqqını götürsün, dominonu da yığışdırsın... 
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UZAQGÖRƏN ŞİR
Gün kəlləçarxa dirənmişdi, səhrada

cəhənnəm istisi vardı. Nəfəs aldıqca daha da
gücsüzləşirdi heyvan, ağız-burnundan od
çıxırdı. Yaxşı ki, ucsuz-bucaqsız səhrada əyri-
üyrü bir kötük tapıb üstünə çıxmışdı, daha
doğrusu, uzanmışdı, yoxsa narın qumun istisi
əl-ayağını, bütün bədənini bişirəcəkdi. 

Şir əyri-üyrü, enli kötüyün üstünə uzanıb
yorğun-yorğun ağzını açmışdı, iri qırmızımtıl
dilini çıxarıb tövşüyə-tövşüyə ölümünü
gözləyirdi. İri səhra milçəkləri, mığmığalar,
qanadlı qarışqalar onun öləcəyini duyub elə
indidən şirə hücum çəkməyə hazırlaşırdılar,
şirin üstünə qonan milçəkləri qovmağa da
heyi, həvəsi, istəyi qalmamışdı. O, taleyi ilə
barışıb heysiz-hərəkətsiz gözlərini irəli zil -
ləmişdi, bir az irəlidə, dağın döşündə sımsıx
yaşıl meşəlikdi. Şirin cavanlığı o meşədə
keçmişdi. Orda, cəngəlliklər arasında quşlar
cəh-cəh vururdu, dupduru, bumbuz bulaqlar
qaynayırdı, hələ də isti qanının, buğum-buğum
ətinin, ilikli sümüklərinlərin dadı damağından
getməyən ceyranlar, cüyürlər saysız-hesab -
sızdı. Kiçik heyvanlar, dələlər, dovşanlar da öz
yerində...

İndisə meşənin sahibi qocalmışdı, ölümünü
gözləyirdi, keçmişi xatırlamaq dərdini lap
artırırdı, daha gözünü də yumub mürgüləyirdi,
çünki milçəklər ürəklənib düz gözlərini deşir -
dilər. Bu arada şir qəfil ağzını yumdu, dilinin
üstündə oturmuş qanadlı qarışqaların, ikibaşlı
iri milçəklərin topası şirin ağzında qaldı, şir
dişinin altında qalan xırda həşəratları tənbəl-
tənbəl çeynəyəndə ağzında xoşagəlməz tam
duydu. Çoxdandı dilinə heç nə dəymirdi. Aclıq
bir yana, susuzluq onu tamam əldən salmışdı.
Belə getsə, deyəsən, həqiqətən onun axırına az
qalırdı... 

– Bu nə halətdi, ey əzəmətli şir? Bu nə
görkəmdi? İrəlidəki, dağ döşündəki meşədə
ayılar, canavarlar, pələnglər at oynadır, sən niyə
qızmar günün altında mığmığalara yem
olmusan? Əsil-nəcabətinə yaraşarmı bu? 

Şir gözlərini açıb azca dikəldi. İkibaşlı
milçəklər, qanadlı qarışqalar tələm-tələsik

uçmağa başladığından ətrafı vızıltı bürüdü. 
Tülkü önündə dayanıb yekə quyruğunu

yelləyir və şirdən cavab gözləyirdi. 
– Bəs neyləyim, ay tülkü lələ, qocalmışam,

sakitcə ölmək istəyirəm...
– Ölmək! – Tülkü qəhqəhə çəkdi, – sən

gərək qəhrəman kimi meşədə öləsən...
Dur ayağa, özünü topla,  gəl dalımca, gedək

meşəyə, bulaqların suyundan iç, ov ovla, dişinə
qanlı ət dəysin, qollarına güc, ürəyinə təpər
gəlsin. Əcəlisə gözləməyə ehtiyac yoxdu, vaxtı
gələndə o özü səni tapacaq...

Şirin tükləri biz-biz oldu.“Tülküdə şir ürəyi
varmış...” – utana-utana düşündü.  Daha geriyə
yol yox idi. Gərək dağın döşündəki meşəyə
qalxaydı, çünki bütün heyvanların hiyləgər
kimi tanıdığı şələquyruğun sözlərində,
məzəm mətində yekə bir həqiqət vardı...
Beləcə, şir gözlərini geniş açdı, boynunu sağa-
sola fırladı, quyruğunu qaldırıb quş yüngüllüyü
ilə neçə vaxtdı ki, oturduğu kötükdən yerə
tullandı. Üz qoydu meşəyə sarı... Get-gedə
addımlarını yeyinlətdi və nəhayət, qaçmağa
başladı. Qaçdıqca qüvvətlənirdi elə bil, içindəki
yanğı azalır, aclığı keçib gedirdi. Demə, ətalət,
hərəkətsizlik ölümə aparırmış onu. Demə,
sözdə doğrudan-doğruya böyük hikmət, ilahi
qüdrət varmış. Demə, quyruğunu qaldırıb əcəli
gözləməyə, qocalığa boyun əyməyə dəy məz -
miş. Axır vaxtlar belə şuxluqla və belə sürətlə
qaçmamışdı, nə günün istisi eyninə gəlirdi, nə
səhranın ilğımı, qaçdıqca ayaqları görünməz
olurdu, sanki meşədə heç bir heyvanın ciddiyə
almadığı şələquyruğun kəlmələri şiri cavan -
laşdırmışdı, indi ağına-bozuna baxmadan elə
laxlayan dişləri ilə bir dağ kəlini parçalamağa,
şaqqalamağa hazır idi. Üzü meşəyə elə götürül -
müşdü, sanki orda, meşədə cavanlaşıb öz
ömrünü təzədən yaşayacaqdı, sanki əcaib-
qəraib, qorxunc, bədheybət bir varlıq arxadan
onu qovurdu. Lap çata çatdaydı, bütün gücünü
toplayıb var qüvvəsi ilə irəliləməkdəydi.
Pəncələri narın, isti torpağa batırdı, ətrafını toz
dumanı bürüyüb gözlərini acışdırırdı, lakin şir
heç nəyi eyninə almayıb qaçırdı. Onu irəli,
meşəyə səsləyəndən, tülküdən əsər-əlamət
yoxdu, tülkünün izi-tozu qalmamışdı. Bəlkə də,
şələquyruq qoca şirin qəfil sıçrayışından
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qorxuya düşüb aradan çıxmış, quyruğunu ələ
verməmişdi. Hər halda indi dayanıb, ətrafa
boylanıb tülkünü axtarmaq məqamı deyildi, o,
dediyini deyib işini bitirmişdi, sonrası şirin
özündən asılı idi. 

Axır ki, qoca şir mənzil başına çatdı, me -
şəyə girəndə get-gedə addımlarını yavaşıtdı,
nəhayət, hündür bir ağacın kölgəsində sərə -
lənib qaldı. Heç quyruğunu altına yığıb
oturmağa da taqəti qalmamışdı. Bir az dincəlib
güc-bəla ilə qoca palıdın gövdəsini əhatəyə
alan sevimli bulağın yanına getdi. Bulağın
bumbuz, dupduru suyundan doyunca içdi.
Yanğısı azaldıqca gözlərinin işığı artırdı, amma
aclığı daha da güclənirdi, dişlərinə etibarı
qalsaydı, lap qoca palıdın gövdəsini gəmirərdi.
İndi ov dalınca düşmək xam xəyaldı. Pusquda
dayanıb, elə buralarda gizlənib şikarını
gözləməliydi. Qismətdisə, lap ağzının içinə
gələcəkdi, yoxsa ha qaç, ha yüyür, bekara
əziyyətdi. Qaçmağa, yüyürməyə də ki zərrəcə
taqəti yoxdu. Şir ömrünün son barıtını, son
gülləsini atmışdı. Başa düşürdü ki, bir də heç
vaxt şikar, ov dalınca qaçmayacaq, qalan
ömrünü gizlənməklə, pusquda keçirəcək,
timsahlarsayağı gücündən çox hiyləsinə,
bəxtinə güvənəcək. Bəxti gətirsə, bir ov tapıb
başını girləyəcək, ac qalmayacaq. Elə ən
sərfəlisi palıdın yanında gizlənib su içməyə
gələn heyvanlara hücum eləməkdi. Həm
dincələrdi, həm də marığa yatardı, qisməti özü
onu tapacaqdı. Bəxtində vardısa... Bəxtisə
üzdəymiş...

Çox keçmədi ki, ceyranlar bulaqdan su
içməyə gəldi. Şir lapdan gizləndiyi yerdən çıxıb
irəli şığıdı. Amma qocalıq öz işini görmüşdü,
şirin əvvəlki çevikliyi qalmamışdı. Ceyranlar
pərən-pərən düşüb dağılmışdılar, bu ağırlıqla,
bu yalançı, yararsız tullanışla şikara ümid
eləmək olmazdı, lakin şirin düz önündə yaralı
ceyran yıxılıb qalmışdı, heyvan ürkək-ürkək,
qorxa-qorxa yan-yörəsinə baxsa da, ümidlə
boynunu irəli uzadıb yerində çabalasa da,
ayağa dura bilmirdi. Bax bu idi Allahın qisməti,
düz qabağına gətirmişdi ovunu... 

Şir pəncəsini ceyranın boynuna basdı,
boynunu qanırdı, ceyran taleyi ilə barışıb son
dəfə ətrafı süzdü. Şir iri, laxlayan dişlərini

ceyranın dərisinə batırdı. Artıq şirin ağzı qanlı
idi. Ceyranın qanlı tikələri ilə bərabər şirin
bütün bədəninə güc-qüvvət gəlirdi... 

Daha tələsməyə dəyməzdi, bacardıqca bu
ləzzətin ömrünü uzatmaq gərəkdi. Ləzzətin
ömrünü uzatmaq öz yerində, şir qəti qərara
gəlmişdi ki, ölənəcən gününü bu bulağın
başında, qoca palıdın ətrafında keçirəcək. 

Hardansa hənirti gəldi. Şir ağzındakı iri
tikəni uda-uda saymazyana gözaltı irəli baxdı.
Tülkü bir az aralıda quyruğunu altına yığıb
oturmuşdu. Deyəsən, şələquyruq bayaqdan
onu izləyirmiş, bircə an da gözdən qoymurmuş
şiri...

Şir yeməyinə ara verib mehriban-
mehriban:

– Hə, tülkü lələ, – dedi, – gəl qonaq ol,
ceyranın ətindən nuş elə... 

Tülkü irəli yerimək əvəzinə bir-iki addım
gerilədi:

– Nə danışırsan, ey ədalətli və əzəmətli şir!
Mən nə cürət eləyib sənin ovundan dada
bilərəm? 

– Gəl, gəl, qorxma, bu məsləhəti sən
vermisən mənə, ömrümün axırınacan səninlə
qardaşam. 

– Sənin pəncənin bir zərbəsi məni o
dünyalıq eləyərsə, bizdən qardaş olmaz... 

Əlqərəz, şir çox dedi, tülkü az eşitdi, axırda
şirin əlacı kəsildi. 

– Ay tülkü lələ, bəs mən neyləsəm, mənə
inanıb yaxına gələrsən, bu ceyranın ətindən
doyunca yeyərsən, mən də sənin xəcalətindən,
borcundan çıxmış olaram? 

Tülkü azca fikrə gedib dedi: 
– Bunun bircə yolu var. Mən uzun sicim

gətirim, sən öz əl-ayağını bağla, mən də sənin
alicənablığına güvənib yaxına gələrəm, sicimə
vurduğun düyünləri yoxlayandan sonra bu
ceyranın ətindən bir tikə yeyərəm...

Şir çar-naçar nərildədi: 
– Razıyam. 
Şərtləşdikləri kimi elədilər, tülkü hər şeyi

yoxlayandan sonra acgözlüklə ceyranın
buğlanan ətindən ən yaxşı yerləri ötürməyə
başladı. Şir əl-ayağı bağlı kənarda sərələnib
qalmışdı, tülkünün yeməyinə baxırdı. Tülkü
qarnını doydurub yediklərinin üstündən
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qurtaqurtla sərin bulaq suyu içdi və quy -
ruğunu yelləyə-yelləyə çıxıb getmək istəyəndə
şir onu çağırdı: 

– Ay şələquyruq, hara belə, yediyini yedin,
içdiyini içdin, indi gəl mənim əl-ayağımı aç...

Tülkü saymazyanalıqla şirə baxıb: 
– İncimə, – dedi, – hələ bizim nəsildə

özündən güclünün qollarını açan olmayıb. Mən
əcdadlarımın qoyduğu ənənəni poza bil -
mərəm, – göz qırpımında sıx cəngəlliyin
arasın da görünməz oldu. 

Şir qəzəbindən bir-iki dəfə nərildədi, sonra
sakitləşib fağır-fağır ətrafa göz gəzdirdi. 

Beləcə, ağzı qanlı şir əl-ayağı bağlı kömək -
siz-köməksiz uzanıb qaldı... 

Bu arada qan iyinə gələn çaqqal yaxınlaşıb
ceyranın ətindən nuş eləmək istəyirdi ki, qəfil
şiri görcək ayaqları tutuldu, qorxudan,
çaşqınlıqdan qaçmağa da taqəti qalmadı, elə
yerindəcə mıxlanıb durdu. 

Şir sakit-sakit: 
– Ceyran əti düşüb xətrinə? – Soruşdu. 
Çaqqalın boğazı qurumuşdu, dinə bilmirdi.
Şir davam elədi: 
– Qorxma, yaxın gəl, doyunca ye, mənim əl-

ayağım bağlıdı. 

Çaqqal qımıldanmırdı, çünki görüb eşit -
dikləri ona yuxu kimi gəlirdi. Nəhayət, şirin
halından agah olub ceyrana yaxınlaşdı və onun
olan-qalan ətini yedi. 

Çaqqal yeyib doyandan sonra getmək
istəyəndə şir onu səslədi: 

– Dayan! 
Çaqqal ayaq saxladı: 
– Buyur, ey meşənin sahibi...
Şir çaqqalın müraciətindən utansa da,

özünü sındırmadı:
– Yediklərin halalın olsun, gəl mənim əl-

ayağımı aç. And olsun əcdadlarımın ruhuna,
sənə toxunmaram...

Çaqqal ürkək-ürkək şirə yaxınlaşdı, lakin
şirin iri gözlərindəki dərindən dərin kədəri
görüb cani-dildən işə girişdi, güc-bəla şirin əl-
ayağını açdı və çıxıb getdi. 

Əl-ayağı açılmış şirsə elə əvvəlki kimi
sərələnib qalmış, düşüncələrə dalmışdı. “Bir
yerdə ki, şirin əl-ayağın tülkü bağlaya, çaqqal
aça, orda yaşamağa dəyməz”... 

Şir dərin xəyallar içində yavaş-yavaş,
addım-addım geri qayıtdı. Axşama yaxın
səhradakı həmin əyri-üyrü kötüyün yanına
çatdı. Şığıyıb kötüyün üstünə qalxdı. Gözlərini
yumub tərpənməz qaldı. Səhəri canını
tapşıranda kötüyün üstündən daş kimi yerə

dəydi. Səhranın narın qumu qaynar idi,
amma daha isti, soyuq, yağış, külək

şirə əsər eləməyəcəkdi. Gecə yerin
altından çıxan ətyeyən qarışqalar
şirin leşinə daraşdı, minlərlə
vəhşi cücü ikicə saatın içində
şirin ətindən bircə tikə də
qoymadı. Təkcə skeleti,
sümükləri qaldı şirin. Bir neçə
gündən sonra səhrada külək
qopdu, neçə gün göz-gözü
görmədi, toz burulğanı ərşi-
əlaya qalxdı, göylə yer birləşdi.

Külək yatandan sonra nə əyri-
üyrü kötük gözə dəyirdi, nə də

şirin sümükləri…
Səhra onları udmuşdu...
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