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– Əgər doğrudan sevirsənsə,
şərtim budur: 
çəkilək bir hücrəyə,
amma məndən uzaq dur ...
Sabun köpüyü partlatsın 
qoxusu sarımsağın,
Kefli əllərin doqquz yazsın
on barmağı ...
Çölə çıxma!
Telefona baxma!
Darıxma!
... Başqa şərtlərin də olsaydı, kaş:
Maskasız olmazsa, 
maska da olmasın.
Yas olmazsa,
ölüm də olmasın.
Toy olmazsa,
sevgi də … olsun! –
sözləri çıxsaydı dodağından …
Asacam özümü! –
şərt cümləsinin budağından …

Qulu AĞSƏS 

KORONAVİRUS DÖVRÜNÜN SEVGİSİ 



Hər kəsin evdə qaldığı, daha dəqiqi, mütləq
evdə qalmalı olduğu bu günlərdə zamanı dəyər -
lən dirməyin bir çox üsulu var. Nəzərə alsaq ki,
indiki dövrdə, demək olar, hamı kabel televizi -
yalarıyla yüzlərlə kanalı izləmək imkanına
malikdir, dünyada minlərlə  dəyərli film, serial
çəkilib, sonsuz sayda oxunmalı kitablar,
izlənilməli verilişlər, dinlənilməli musiqilər var,
darıxmaq üçün əsas tapa bilmirsən. Üstəgəl,
müasir texnologiyaların - internetin, sosial
şəbəkələrin, smartfonların və smart televizor -
ların, planşetlərin, kompü terlərin olduğu bir
dövrdə yaşayırıq. Belə şəraitdə, ümumiyyətlə,
boş qalmaq, hələ bir bekarçılıqdan sıxılmaq nə
deməkdir? Əksinə, aşıb-daşan bu bolluqda
çaşıb qalmamaq olmur, Krılovun təmsilindəki
kimi, elə bil adamın beynini eyni andaca neçə
yerə dartıb-çəkirlər. Kitab oxuyanda filmə
baxmaq, filmə baxanda musiqi dinləmək
istəyirsən. Evimizin içindəki, əlimizin altındakı

bu sonsuz böyük çərçivədə öz kiçik guşəmizi
yaratmaq təkcə özümüzdən asılıdır.

Bədii kitabların və filmlərin alternativ
gerçəkliklər yaratması, obrazlarla birlikdə bizə
fərqli-fərqli dünyalara yollanıb səyahət etmək
şansı indiki durumda əvəzedilməzdir. Mono ton -
luqdan, can sıxıntısından qurtulub özümüzü
zənginləşdirmək, təxəyyülün sərhədlərini
geniş ləndirib həm nəsə öyrənmək, həm də vaxtı
maraqlı keçirmək üçün daha nə lazımdır ki?
Digər yandan, məhz bugünkü gündəmə uyğun
əsərlər, yazılar tapıb oxuya, sənədli və bədii
filmlərə baxa bilərik- içinə düşdüyümüz situa -
si yanı daha yaxşı dərk etmək, dünyanın üz ləş -
diyi reallığı daha dərindən qavramaq üçün.

Elm adına tez-tez sosial şəbəkələrdə, hətta
ənənəvi media orqanlarında iki şeylə qarşı -
laşırıq: Ciddi, dəqiq, dünya alimləri tərəfindən
yekdilliklə qəbul edilən araşdırmalar və müəy -
yən maraq dairələrinin yaydıqları saxta, əsassız
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- psevdoelmi nəzəriyyələr... Bunları mütləq bir-
birindən ayırıb, etibarlı mənbələrə üz tutmaq,
doğru-düzgün informasiyalar almaq lazımdır.
Yalnız bu təqdirdə, həqiqətən, maariflənmiş və
təhlükəsizliyimizi təmin etmiş olarıq.

İnsan həyata həmişə bəlli bir “eynəyin”
arxasından baxır. Dünyagörüşü, savad səviyyəsi,
xarakter, tərbiyə, həyat təcrübəsi kimi bir sıra
faktorlar bu eynəyin şüşəsini dəyişib for malaş -
dırır. Onu çıxarıb obyektiv reallığı görmək
şansımız isə, demək olar ki, sıfıra bərabərdir.
Bədənimizin içində həbsdə olduğumuz kimi,
gerçəklikləri qavramaqdan ötrü tək vasitə olan
beynimizin sərhədlərindən də kənarlaşa bil -
mirik. Yeganə çıxış yolu yeni-yeni infor masi ya -
lar, bilgilər almaq, mütəmadi olaraq şüuru muzu
təzələməkdir. Belədə həmin o eynəyin şüşəsi
şəffaflaşıb aydınlanmağa, dolayısıyla bizi aydın -
latmağa başlayar.

Ölümün soyuq nəfəsini boynumuzun ar -
dında duyduğumuz, əcəlin insanlığı qaraba qara
izlədiyi bu dönəmlərdə ağlı başında biri qə -
tiyyən evdən bayıra çıxmaq, vətəndaş məsuliy -
yətsizliyi sərgiləmək istəməz. Tək özünün yox,
həm də ailəsinin, doğmalarının, başqa-başqa
insanların həyatını risk altına atmaqdan çə -
kinər. Virusa yoluxub ölümlə üz-üzə dayanmağı,
xəstəliyin ağrı-acılarını, əzab la rını çəkməyi kim
arzulayar ki? Əsas odur, pani kaya, bədbinliyə,
nihilizmə qapılmadan səbirlə böhranın bitməsini
gözləyəsən, ümidlə, nik bin ruhda gələcəyə baxıb
təmkinini qoru yasan.

Tarixə nəzər yetirəndə görürük ki,
indiyəcən bəşəriyyət dəfələrlə bundan da ağır
– yüz milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan
bir çox xəstəliklərlə, pandemiyalarla üzləşib:
vəba, çiçək, xolera, yatalaq, ispan qripi və s.
Günümüzün bəlası olan koronavirus pan de -
miya sı da, şübhəsiz, yaxın gələcəkdə tarixin
dərinliklərinə qovuşub, heç olmamış kimi yoxa
çıxacaq. Ancaq bəşəriyyətin bundan hansı
ölçüdə zərər görməsi və nə qədər insanın
virusa yoluxub tələf olması böyük bir sual
altındadır. Bu qasırğadan kimlər özünü qo -
ruyub sağ-salamat qurtulacaq, kimlər virusun
cəngindən yaxa qurtara bilməyib dünyasını
dəyişəcək, bilinmir.

Dünya şöhrətli tarixçi-yazar Yuval Noah
Harari deyir ki, indi bəşəriyyət iki seçim qar -
şısın dadır: Birinci – totalitar nəzarətlə azad 
lıqlar, ikinci – milli təcridlə dünyəvi həm 
rəylik arasındakı seçim. Bəlkə də, tezliklə
dövlətlər hərarətimizi, təzyiqimizi nəzarətdə
saxlayan biometrik qolbaqlar tətbiq etməyə
başladı, daimi müşahidə altına alındıq. Hər an,
hər saniyə nəyə, necə reaksiya verməyimiz,
məsələn, eşitdiyimiz hansı xəbərə sevinib, nələrə
ağız büzməyimiz qeydə alındı. Bəs bunu
birmənalı qarşılaya biləcəyikmi? Nəticədə, həlli
müşkül, qəliz bir dilemma yaranacaq: Konfi -
densiallıqla, şəxsi həyatımızla sağlamlıq arasın -
dakı ziddiyyəti necə təmin etməli?

Postkoronavirus dönəmində dünya əmələ
gələn fəsadları aradan qaldırmağa çalışacaq:
iqtisadi, siyasi, sosial və psixoloji fəsadları...
Sözsüz, hər şey dərhal əvvəlki kimi olmayacaq,
həyatın asanca axarına düşəcəyini gözləyə
bilmərik. Hətta fərziyyələrə görə, qloballaşmanın
bitmə ehtimalı da var. Futuroloqların fikrincə,
onlayn rejimə keçiləcək, canlı ünsiyyət lap
azalacaq, insanlar bu günlərin təsirindən
çıxmaqda çətinlik çəkəcəklər. Toplum arasına
qarışmamaq, əl verib görüşməmək, absessiv-
kompulsiv pozuntu həddində gigiyena
qaydalarını gözləmək - bunlar hamısı uzun illər
canımızda qalacaq.

Qorxu hissi adamı təhlükələrdən qoruyan,
həyəcan siqnalı kimi səslənib özünü oda-közə
atmaqdan, yersiz cəsarətdən, qəhrəmanlıqlardan
çəkindirən bir hissdir. Həmişə xaosdan özünə
harmoniya qurmağa çalışan insanlıq, bu gün
əsl xaosla, qorxuyla üz-üzə dayanıb. Bu durumda
hər kəsin etməli olduğu yeganə şey vəziyyətin
daha da nəzarətdən çıxıb, geri dönüşü olmayan
bir hal almaması, tarixi faciəyə, fəlakətə, Hollivud
filmlərindəki apokalipsislərə çevrilməməsi üçün
evdən çıxmamaqdır.

“Bütləri qırın, stereotipləri dağıdın,
arxetipləri unudun, klişelərdən qaçın – ortaya
sağlam düşüncə çıxacaq.” Sağlam düşüncə,
normal zəka, rasional təfəkkür isə insanlığı
həmişəki kimi yalnız və yalnız xilasa aparacaq.

#evdəqal  #evdəkitaboxu
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Qap qa ra   sə ma da bürclə ri tap ma ğa ça lı şır -
dı. Ori on, Ko sa pe ya, Per sey, Böyük Ayı və ...Görə -
 sən,   baş qa bir pla net də hə yat var mı? Bir da ha
göyün gözəl li yi və möhtə şəm li yi qar şı sın da riq -
qə tə gəl di. Gözəl lik var ki, in sa nı hey  rət lən di -
rir, se vin di rir, gözəl lik var ki, ağ la dır, in ci dir,
qor xu dur. Bir an lıq qorx du, son ra isə hey rət -
lən di, son ra tə əss üf his si ke çir di ki, fo to a pa ra tı -
nı gə tir mə yib. Bu gözəl li yi əbə di ləş  di rər di. Fik -
rə get di, sa bah onun cə sə di ni bi na nın qar şı sın da
ta pan dan bir az son ra, yə qin ki, fo to a pa ra tı nı
da bi na nın da mın  dan  apa caq dı lar. Son çək di yi
fo to isə ul duz lu sə ma ol du ğu na görə bu, böyük
müza ki rə mən bə yi nə çev ri lə cək di. Bax be lə. Nə
möhtə şəm və əs ra rən giz bir ölüm. Bəl kə də, bu
fo to nu gənc   fo toq ra fın ölümündən bir ne çə də -
qi qə əv vəl çək di yi son fo to ki mi yu tu ba da yer -
ləş di rər di lər. İn san la rı, yə qin ki, onun ölüm sə -
bə bin dən da ha çox bu ölüm ət ra fın da baş
ve rən   əs ra rən giz lik ma  raq  lan dı ra caq dı. Ca zi -
bə li fi kir lər içə ri sin də göyün onu ya vaş- ya vaş
özünə çək di yi ni hiss edir di. 

Or ta ix ti sas mək tə bi nin gə mi qa yır ma fakü -
ltə si ni bi tir miş di. Evin son be şi yi idi. Özündən
böyük iki qar da şı və bir ba cı sı var dı, qar daş la rı
ilə ara sın da yaş fər qi çox idi .A ta -a na sı nın hə ya -
tı nın son dönəm lə ri onun pa yı na düşmüşdü,
bu na görə də için də da i ma ata -a na sı nı itir mək
qor xu su do la nır dı. Qar daş la rı da, ba cı sı da onu
çox is tə yir di lər və ya hər hal da be lə
görünürdülər. İki il öncə ata sı in fark tdan və fat
et di. İn di ana sı ilə ya şa yır dı. Ata sı nın
ölümündən son ra ana sı nı da ha çox sev mə yə
baş la mış dı. Əca ib bir bağ lı lıq la, is tək lə, ümid -
siz lik lə. Hər dən bu sev gi ni itin, pi şi yin öz sa hi -
bi nə duy du ğu min nət dar lı ğa da bən zə dir di. 

QIRX GÜN ÖNCƏ. 

Şə hər də mas ka lı   a dam la rın içə ri sin də do -
la şıb bir xey li ma raq lı şə kil çə kən dən son ra evə
yor ğun gəl miş di. Son günlər mil lə tin diq qət
mər kə zin də an caq dünya nı ağu şu na alan pan -
de mi ya   i di. Bə zi lə ri si ya si oyun de yir di, bə zi lə -
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ri la bo ra tor təcr übə, bə zi lə ri isə ya ra sa dan   in -
sa na keç miş xəs tə lik. Hər nə idi sə, bi lin mir di.
Am ma in san lar pa ni ka və qor xu içə ri sin də idi -
lər. Hər gün ax şam xə bər lə rin də baş qa ölkə lər -
də ki acı na caq lı və ziy yət haq qın da mütə xəs sis
rəy lə ri, vi rus dan qo run ma qay da la rı səs lən di -
ri lir di. Bir sı ra tə lim lər və mə lu  mat lar   nüma -
yiş et di ri lir di. Te le vi zo ra hə vəs siz ba xır dı. Hiss
edir di ki, bu tip li xə bər lə ri din lə yən dən son ra
içi nə ib ti dai bir qor xu do lur, bu vax ta qə dər hiss
et mə di yi zə if lik və hal sız lıq du yur. Əs lin də skep -
tik idi. Bütün mümkün hi po tez lə ri bir an da ca
dar ma da ğın edə cək zə ka ya ma lik bi ri ki mi o da
bə zən bu pan de mi ya söhbə ti nə inan mır dı. Sə -
hər dən çək di yi bütün şə kil lə ri   bir da ha gözdən
ke çir di. Adam la rın üzündə əca ib bir qor xu, ya -
zıq lıq ifa də si var dı. Elə bil ki, ha mı labüd
ölümünü gözlə yir di. Küçə ni   keç mə yə ça lı şan
yaş lı qa dın, gənc sa rı şın qız, ağıl lı gözlə ri olan
oğ lan, ha mı nın üz ifa də si ey ni idi. Şə kil lə ri nə -
zər dən ke çi rə- ke çi rə bir dən- bi rə bu si ma lar da -
kı ümid siz li yin onun   üzünə hop du ğu nu hiss et -
di və əti ürpəş di, san ki kim sə üzünü mas ka ki mi
çı xa rıb bu si ma lar la əvəz et miş di. O an da ca
özünü görmə yə böyük bir eh ti yac hiss et di. Qal -
xıb ha ma ma keç di, qo şa ov cu nu   su ilə   dol du -
ra raq üzünə çırp dı. Güzgüyə bax dı. Güzgüdən
ona hə mi şə ki ki mi uzun sov üzlü, saç la rı qa şı -
nın üstünə tökülmüş, şıl taq və tə ra vət li gənc
ba xır dı. Öz-özünə göz vur du. 

O TUZ GÜN ÖNCƏ. 

Bu gün ev dən çıx ma mış dı. De yə sən, və ziy -
 yət gər gin lə şir di. Ana sı   da bir çox ça lı şan lar ki -
mi da ha işə get mir di. Şə hə rə xüsu si hal lar da çı -
xa bi lər di lər. An caq ər zaq al ma ğa və zi bil at maq
üşün aşa ğı ya düşürdü. Xey li vaxt var dı ki, qo -
hum la rın dan da bir xə bər yox idi. Adam lar bir-
 bi ri nə şübhə ilə bax ma ğa, mümkün qə dər az
ünsiy yət də ol ma ğa   baş la mış dı lar. Fo toq raf ev -
də çox sı xı lır dı. Bir həf tə olar dı ki, sev gi li si ni də
görmürdü. Əs lin də nə dən sə onu görmə yə can
at mır dı. Sev gi və gözəl lik onun üçün mücər rəd
an lam idi. Çək di yi fo to lar da kı si ma lar on da za -
man la in san gözəl li yi nə qar şı bir bi ga nə lik də
ya ra dır dı. Çox za man stan dart gözəl lik an la mı -
nı qə bul et mir, da ha çox özünə məx sus ciz gi lə rə

üstünlük ve rir di. Son za man lar şə hər də dol ğun
do daq lar, do lu si nə lər, qa ba rıq ya naq lar çox luq
təş kil et di yin dən da ha tə bi i, dağ ha va sı ki mi,
hə nir   dəy mə miş me şə mən zə rə si ni xa tır la -
dan in san si ma la rı onu da ha çox cəlb edir di. Hə -
ya tın da iki qa dın ol muş du, bun lar dan bi ri ilk
sev gi si idi. Bütün ye ni yet mə lə rə xas bir tut qu,
eşq  i lə bu gözəl qı za bağ lan mış dı. Bu bağ lı lıq
hət ta ev lən mək həd di nə qə dər gə lib çıx mış dı.
Ev lə nə cək di də ,am ma son an da mə lum ol du   ki,
o gözəl məx luq fo toq raf oğ lan la ki ra yə də, ipo -
te ka lı mən zil də və ya qa yı na na evin  də   xoş bəxt -
li yi ni qur maq is tə mir.  

Elə bu mə qam da da onun bütün xə yal la rı,
hiss lə ri, duy ğu la rı   çi lik lən miş di. Sə hə ri gün  so -
yuq  qan lı lıq la qı za bil dir di ki, duy ğu la rı də yi şi -
lib və hə ya ta da ir plan la rı baş qa dır və bu nun la
da bit di... Əs lin də   i sə heç nə bit mə miş di. Uzun -
u za dı bir dep res si ya, dözülməz ağ rı lar, bir da ha
ona zəng vur ma maq üçün et di yi mi sil siz ira də
tə ləb edən cəhd lər və xa os. İkin ci müna si bə tin -
də qar şı tə rəf ona aşiq du rum da idi. O isə ar tıq
ba şı daş dan- da şa dəy miş, ya nıb bit miş tə rəf idi.
Qız la fo to sər gi də ta nış ol muş du. Hey rət do lu
gözlər, pə ri şan, gözəl saç lar, son ra te le fon
nömrə lə ri, ge cə söhbət lə ri, ko fe iç mə yə də vət
və İn tel lek tu al mü na si  bət  lər  dən   şəh va ni ən bə -
sit   hiss lə rə ke  çid,  nə  ha yət də sev gi li lik. Bu qı zı
nə də rə cə də   se vib- sev mə di yi ni bil mir di, la kin
onun tə rə   fin   dən   se vi lmək xo şu na gə lir di. Həm
də ona   çox alış mış dı. Fo toq ra fa   e lə gə lir di ki,
sev gi li si ni tərk edər sə, qız məhv olar. Bu ona
həd siz bir zövq ve rir di. Bu dünya da onun üçün
ölümə ge də bi lə cək ye ga nə məx luq, bəl kə də,
bu on sək kiz yaş lı, sa rı şın,  ona vur ğun qa dın
idi. 

Er tə si gün bo ğa zın da qı cıq lan ma hiss elə -
mə yə baş la dı, üşütmə və zökəm əla mət lə ri də
var dı. Pa nik atak haq qın da çox eşit miş di. Özünə
gülmə yi gəl di, qor xaq məx luq ol du ğu nu eti raf
et di və qal xıb ana sın dan çay is tə di. İç di yi qay -
nar ma ye onu, hə qi qə tən də, dir çəlt di. Sə hə ri
gün nis bə tən yax şı laş mış dı, am ma ax şa ma doğ -
ru hə ra rə ti yüksəl mə yə baş la dı. Ar tıq için də,
doğ ru dan da, bir qor xu kök sal ma ğa baş la yır dı.
Ana sı da hal sız idi və hə ra rə ti var dı. Te le  vi zor -
dan xəs tə lik dən ölən in san la rın sa yı, İta  li ya dan,
İs pa ni ya dan, İran dan gə lən dəh  şət li   xə bər lər
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eşi dir di. So si al şə bə  kə lər   xəs tə xa na lar da can
ve rən, bəd bəxt adəm övlad la rı nın təs vir lə ri   i lə
do lub da şır dı. Vot sap da bi lib bil mə dən göndə -
ri lən səs ya zı la rı ada mı pa ni ka ya sa lır dı. Bir
qrup in san isə qo yu lan qay da- qa nun la ra əməl
et mə dən, fa ci ə li du ru mu la ğa qoy maq da idi.
Adam lar ha mı sı din dar ol ma ğa baş la mış dı. O,
Al la hın var lı ğı na hə mi şə inan mış dı. Nə nə si, ana -
sı da iba dət əh li idi. Am ma in san la rın bu son
ayaq da kı qa ragü ruh çu ina mı ona sax ta görü -
nürdü. Dünya nın birdən- bi rə kütlə vi şə kil də di -
nə gəl mə si Al la ha rüşvət tək li fi nə bən zə yir di.
İl lər lə haqq ye yən, haqq tap da la yan, rəhm his -
sin dən uzaq olan, hər cür əx laq sız lı ğa və çir ka -
ba bu laş mış məx luq lar in di   bir sa a tın için də cə
Tan rı nın qə zə bin dən qor xa raq   dua edər kən
səc də yə otur muş   şey ta na bən zə yir di lər. İn san -
lar xis lət lə rin də ki pis li yi, hə ris li yi   nə qə dər du -
a ya büksə lər də, giz lə də bil mir di lər. Şə hər də
fürsət çi lik baş alıb ge dir di. Tib bi mas ka la rı, de -
zin fek si ya e di ci məh lul la rı, hət ta güya vi ru sun
məh vi nə sə bəb ola bi lən bə zi ot bit ki lə ri ni- fi la -
nı də yə rin dən çox ba ha qiy mə tə sa tan adam lar,
ev lə ri pul la de zin fek si ya edən   fı rıl daq çı lar, oğ -
ru lar pey da ol muş du. Fo toq raf dəh şət için də
bütün baş ve rən lə ri müşa hi də edir di. Qor xur -
du ki, Tan rı in san la ra bun dan da ha böyük bə la
göndə rər. İki gün idi ki, xəs tə idi. Və ziy yə ti hər
gün da ha da ağır la şır dı. Üçüncü gün günor ta ya
ya xın sev gi li si zəng vur du. Qı zın səs to nun da
mə zəm mət və küskünlük du yu lur du. Nə üçün
onu   i ti rib -ax tar ma dı ğı nı so ru şur du. Xı rıl tı lı səs -
lə qı za xəs tə lən di yini de di. Xət tin o ba şın da kı
ca zi bə dar məx luq du rux du, sus qun laş dı, son ra
tə laş la xəs tə li yi nin nə ol du ğu nu so ruş du. Fo -
toq raf bil mi rəm, de di və de di ki, çox da rı xıb,
ge yi nib şə hə rə çı xa bi lər sə, onu görmək is tə yir.
Qız da ha də rin bir sükütla onu din lə di, son ra
tu tu la- tu tu la vi ru sa ya xa la na bil mə eh ti ma lı nı
ya dı na sal dı. Məs lə hət gördü ki, tə ci li yar dı ma
zəng vur sun. Za ra fat la qı za du rub ona baş çək -
mə yə gəl mə si ni tək lif et di, əs lin də isə doğ ru -
dan da, için də sev gi li si üçün qə rib sə di yi ni hiss
edir di. Adə tən böyük bir hə vəs lə onun la görüşə
qa çan sev gi li si bu də fə is rar la sus du. Te le fon
zən gin dən bir ne çə sa at ke çir di. Sev gi li si da ha
zəng vur ma dı və onun ha lı nı so ruş ma dı. Ax şa -
ma doğ ru ha lı   o qə dər pis ləş di ki, tə ci li yar dı -

mın onu və ana sı nı vi rus xəs tə lə ri üçün nə zər -
də tu tul muş re a bi li ta si ya və di aq nos ti ka mər -
kə zi nə apar dı ğı nı xa tır la mır dı. 

AL TI SA AT ÖNCƏ. 

Şə hər   bom boş idi. Elə bil ki, bütün in san -
la rı gözəgö rünməz bir qüvvə yı ğış dı rıb apar -
mış dı. An der se nin na ğıl la rın da kı til sim lən miş
qəs rə bən zə yir di şə hər. İla hi, bi na lar, mən zil lər,
küçə lər   ye tim lə şən də nə pis olur muş. Tərs ki -
mi ha va o qə dər gözəl idi ki, ya zın bu xoş ça ğın -
da har da sa ki min sə ya ta ğa məh kum ol ma sı nı
bil mək in sa nı də li edir di. Quş lar hər şey dən xə -
bər siz   cik kil də şir, tə bi ət çi çək lə yir, tor paq oya -
nır dı. Bu ba har da baş qa ba har lar ki mi gözəl
ola bi lər di. Adam lar si ço vu lu xa tır la dır dı lar. Ha -
mı si fə ti nin ya rı sı nı örtə rək, ba şı a şa ğı, əli do lu
ha ra sa tə lə sir di. Ha mı de yən də ki, küçə lər də tə -
kəm sey rək adam gözə də yir di. On la rın da əlin -
də ya böyük un ki sə lə ri, ya da baş qa ər zaq do lu
tor ba lar var dı. Ma şın lar, ağac lar, küçə lər, park -
lar sa hib siz və tən ha idi. Mi le ni u mun ən böyük
tən ha lı ğı nı ya şa yır dı şə hər. Fo toq ra fı bir az bun -
dan öncə xəs tə xa na dan bu rax mış dı lar. Hə lə xəs -
tə li yin onun səh hə ti nə vur du ğu zər bə dən tam
özünə gə lə bil mə miş di. Uzun müddət küçə yə
çıx ma dı ğın dan ba şı   fır la nır, ayaq la rı əsir di.  Tə -
zə ayaq aç mış uşa ğa, gözlə ri ye ni cə açıl mış ko -
ra bən zə yir di. Hər şey ona ma raq lı və ye ni
görünürdü. Çi yər lə ri nə tə miz ha va nı çək dik cə
üzünə tə bəss üm qon du. Son ra xa tır la dı ki, doğ -
ma la rın dan xə bər siz dir. Ana sı haq qın da
düşünən də ürə yi nə elə bil ki, xən cər sap lan dı.
İs tər -is tə məz do lux sun du. Te le fo nu götürüb elə
küçə dən cə qar da şı nın evi nə zəng vur du. Te le -
fo nu xey li ça ğı ran dan son ra qar da şı nın yol da şı
aç dı. Xət tin o ba şın da kı adam özünü elə itir miş -
di ki, elə bil ona xəs tə xa na dan çıx mış qay nı yox,
qə bir dən xort la mış bir qo hu mu zəng vu rur du.
Ağı zu cu da nış dı. Onun səh hə ti ni xə bər al dı. Xəs -
tə xa na dan çıx dı ğı nı eşi dən də tu tul du. Bız kənd -
də yik, de di. Anam gi də yik, uşaq lar la bur da qa -
lı rıq, bu ra şə hər dən güvən li dir. Ba cı sı nın
nömrə si ni ta pıb yığ dı. Ba cı sı ağ la ma ğa baş la dı.
Ana sın dan ni ga ran idi. Onun xəs tə xa na dan çıx -
dı ğı nı eşi dən də se vin di. Am ma uta na -u ta na de -
di ki, qa yı na na lı ev də ya şa yı ram, uşaq la rım da
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körpə dir, yox sa de yər dim, bi zə gəl. Ba cı sı elə
bil bütün vücu du ilə yal va rır dı ki, nə olar, ba la -
la rı ma ya zı ğın gəl sin, bi zə gəl mə. Ki şik qar da şı
Sankt Pe ter burq da ya şa yır dı. Ona zəng vur maq
mə na sız idi. Qə hər onu bo ğur du. Pay- pi ya da gə -
lib doq quz mər tə bə li bi na da kı ev lə ri nə çat dı.
Yu xa rı qalx dı. Ev -e şik tör-töküntü idi. Görünür,
de zin fek si ya elə miş di lər. Yor ğan- döşək yer lə bir
idi, ki tab rə fin də ki ki tab lar döşə mə yə sə pə lən -
miş di. Mət bə xə keç di. Çörək qa bın da bir az
köhnəl miş, kif bas mı çörək qal mış dı. So yu du cu
şox dan dır ki, xət dən ay rıl dı ğın dan su yu axıb
xal ça nı is lat mış dı və içə ri sin də ki ər zaq iy lən -
miş di. Pal tar la rı, əş ya la rı ət ra fa sə pə lən miş di.
Ana sı nın hə mi şə otur du ğu   stul boş idi, hə mi şə
son də rə cə sə li qə li sax la dı ğı ev bər bad hal da
idi. Ana əli nin hə ra rə ti, is ti si, sə li qə si ça tış ma -
yan ev ar tıq ona doğ ma de yil di. Ba yaq dan bə ri
zəng vur du ğu dost la rın dan ço xu ən yax şı hal da
ona keç miş ol sun de miş di lər. Bir ço xu isə te le -
fo nu aç ma mış dı. Sev gi li si nə zəng vur ma ğa əli
gəl mir di. On dan zər bə al ma ğa gücü qal ma mış -
dı, ya da bu zər bə ni son ana sax la yır dı. Nə ha -
yət, ça rə siz cə si nə qı zın te le fon nömrə si ni yığ -
dı. Qə hər lə nə- qə hər lə nə gözlə mə yə başla dı.
Qı zın sə si ni eşi dən də içə ri si nə dol muş ağ rı nı,
həs rə ti, küskünlüyü gözlə rin dən bo şal da caq dı.
La kin beş uzun ça ğı rış dan son ra te le fo nu aç -
ma mış   o nun üzünə söndürdülər. Bir müddət
key ki mi te le fo nun ek ra nı na ta ma şa et di, son ra
bir dən- bi rə hönkürdü. Ge dib ana sı nın xəs tə xa -
na ya get məz dən əv vəl gey di yi, in di ha mam la
dəh li zin ara sı na atıl mış yi yə siz xə lə ti ni götürüb
bağ rı na bas dı və di van da büzüşdü. Ac idi, kim -
sə siz idi, zə if və qor xaq idi by an lar da. Sən de -
mə, bütün in san lar bir- bi rin dən çox dan qo pub -
muş və bu vi rus ola yı sa də cə on la rı ta ma mən
bir- bi rin dən uzaq laş dır ma ğa bə ha nə imiş. Sev -
gi lər sax ta, tə bəss ümlər ya lan çı, xoş sözlər pa -
fos muş. Ge cə ya rı sı yu xu dan oyan dı və sən tir -
lə yə- sən tir lə yə qa ran lıq ev dən çıx dı. Di van da
üst-ba şı açıq yat dı ğı na görə hər ye ri daş ki mi
qu ru muş du. Az son ra evin da mın da idi. Açıq sə -
ma nın ağu şun da bürclə ri ya dı na sa lır dı. Ka so -
pe ya, Ari on, Per sey. .. Göz yaş la rı   a çıq ya xa sın -
dan qoy nu na süzülürdü. Bu lə nə tə gəl miş vi rus
onu öldürmə miş di, am ma   o na yer üzündə ta -
ma mən tək ol du ğu nu yaxşı ca an lat mış dı. Ba şa

sal mış dı ki, sə rin yay günlə rin də pi və iç di yi, toy -
lar da ağız -a ğı za ve rib öpüşdüyü, son ti kə si ni
böldüyü dost la rı yox dur. Bir qa rın dan çı xan ba -
cı- qar da şı da yad dır, ona sev gi an dı içən, qu ca -
ğın da naz la nan, sə xa və tin dən bol- bol ya rar la -
nan   sev gi li si də yox dur. Vi rus onu öldürə
bil mə miş di, am ma gözündə bütün ət ra fı nı
öldürmüşdü. Kaş, kaş ki, bir cə ana sı sağ qa lay -
dı. Ana sı və bir də son suz ka i na tın Sa hi bi ona
bir ömür bo yu bəs idi. Qol la rı nı aç dı ki, özünü
qa ran lı ğa və boş lu i ğa tul la sın. At laz ki mi par -
laq və zülmət göyün ətə yi nə sə pə lən miş ul duz -
la ra qo şul maq is tə di. Am ma bir dən qu la ğı na zə if
bir ağ la maq sə si gəl di. Səs   bir az kə nar dan gə -
lir di. Elə bil di ki, ba şı na ha va gə lib, ya da onu
qa ra ba sır. Bur da adam nə gə zir di ki? Diq qət lə
ba xan da xey li   u zaq mə sa fə də, evin da mı nın sə -
ma ilə bir ləş di yi xət tin lap kə na rın da cı lız, qa -
ra şın bir qı zı gördü. Qız gödək cə si nə bürünüb
otur muş du, irə li- ge ri yel lə nə- yel lə nə ağ la yır dı.
Qı za ya xın laş dı. Əyi lib diq qət lə qı zın üzünə bax -
dı, onu ta nı ma dı ğı na əmin ol du. Bu cür görüşlər
mi le ni um da bir də fə olur. Bu cür görüşlə rin baş
ver mə si üçün göylə yer bir ləş mə li, xe yir xah nə
var sa, boş lu ğa yu var lan ma lı, in san la rın itir mə -
yə heç bir şe yi qal ma ma lı dır. Qız on dan qə tiy -
yən qorx mur du, qız yaş la do lu gözlə ri ni ona zil -
lə miş di. Özündən ası lı ol ma ya raq göz yaş la rı
için də qı zı bağ rı na bas dı. Qə ri bə bu ra sı idi ki,
qız da onu möhkəm- möhkəm qu caq la dı. As ta
səs lə pı çıl da dı: “Sə nin heç ki min yox dur?” Qız
onun köksünə qı sı la raq “Da ha yox dur, ya da heç
yox imiş” – de di. Bir dən- bi rə içi nə qə ri bə bir
ya şa maq   eş qi dol du. “E lə mə, bu nu elə mə, yax -
şı? Mən də elə mə yə cəm!” Qız ba şı nı tər pət di. 

Bir az dan as ta -as ta dam dan düşürdülər. Ev -
lə ri nin qa pı sın dan ke çən də nə sə qey ri -a di bir
şe yin baş ver di yi ni an la dı. İşıq! Ev lə rin də işıq
ya nır dı. Özünü hövlnak evə at dı . A na sı   di van -
da otu rub ağ la yır dı. Onu görən də se vin cin dən
az qa la hu şu nu iti rə cək di. Qol la rı nı açıb ana sı -
nın boy nu na sa rıl dı. İçi se vinc lə do lu idi. Nə yax -
şı, nə yax şı ki, bu qo ca   qa dı nın son ümi di ni ge -
cə nin qa ran lıq ağu şu na atıb məhv et mə miş di.
Dan ye ri ağa rır dı, ge cə nin pa ra no ya sı bit mək -
dəy di... 
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Allahşükür Ağa ilə münsiflərindən biri
olduğum “Xalqın şairi” şeir müsabiqəsində tanış
olmuşam və mənə elə gəlir ki, onun bir şair kimi
tanınmasında televiziya ilə göstərilmiş həmin
müsabiqənin əhəmiyyəti az olmayıb. Bu bir
həqiqətdir ki, indi bizdə oxumaqdan çox... baxmağa
üstünlük verilir.  

Bu da başqa bir həqiqətdir ki, indi ya zan -
larımızın sayı oxuyanlarımızdan çoxdur. Belə bir
mühitdə və şəraitdə fərqlənmək və yaxşını ya-
mandan fərqləndirmək isə olduqca çətindir. 

Allahşükür fərqlənir. Onu fərqləndirən, ilk
növbədə, şeirin, bədii sözün arasından keçib
gəldiyi qapının fərqində ola bilməsi, həmin qapını
tanımasıdır:

Mən öləndən sonra yazıram şeirlərimi,
Məsələn, bir saatlıq ölürəm –
Gedib şeir gətirirəm bir saatlığa –
Çiçək dəstələri kimi...

Bu, sadəcə, bir vaxtlar ədəbiyyatşünasların
sıx işlətdikləri “metafizika” – “fiziki həyatdan
sonrakı həyat” məsələsi deyil. Allahşükür şeiri
yaşı bəlli olmayan toplum yaddaşının bağlı
qapılarının arxasından gələn xəbər kimi təqdim
etməyə çalışır. Həmin xəbərin gəldiyi fəza isə
bizim içində olduğumuz məkanın və zamanın
fövqündədir, ora bədii sözün əbədi və tükənməz
enerji mənbəyidir.  

“Qeybdən – həyatdan əvvəlki həyatdan”
gətirilən xəbər toplum üçün gözlənilməz olanda
yeni şeir yaranır. Nəzəriyyəçi Yuri Lotmanın
ifadəsincə desək, yaxşı şeir informativliyi güclü
olan mətndir. Tanış xəbərin informasiya yükü
yüngül olur, çırpanda əlində bir şey qalmır. Bu
boşluğa düşməmək Allah vergisinin – şairlik
istedadının sirridir. Məhz bu sirrin hesabına
“köhnə” mövzular yeni informasiyanın daşıyıcısı
kimi çıxış edir. 

Allahşükür Ağanın sizə təqdim etdiyimiz
şeirlərinin əksəriyyəti lirik-poetik hekayələrdir.

Lirik Mən-in daha çox kadr arxasında saxlanıldığı
bu şeirlərdə təsvirin və təhkiyənin ümumi -
ləşdirilmiş sonluğu hekayənin poetik yükünü
müəyyənləşdirir, oxucunun təsəvvüründə
düşündürücü tablo yaradır.

Bayraqla bağlı müxtəlif dillərdən, eləcə də
öz ədəbiyyatımızdan yüksək sənət əsəri olan
çoxlu mətnləri misal gətirə bilərik. Allahşükür
Ağanın təqdim etmək istədiyi bayraq tablosu isə
gözlənilməzdir: 

Körpə süd şüşəsindən elə yapışıb,
Elə bil bir daha süd içməyəcək. 

Mən bayraq çəksəydim,
O uşağın  şəklini vurardım
Bütün ölkələrin bayraqlarına...

Allahşükürün çəkmək istədiyi “Bayraq
şəkli”ndə epik təsvir səciyyəsi daşıyan poetik
detallar mətn boyu əks-səda verərək bütöv şeiri
yaradır: həmin şeirdə qumbaralar uşağın balaca
ayaqlarının yanında günahkar və miskin görünür,
tankın yadına uşaq oyuncağı olmaq arzusu,
güllənin yadına uşaq barmaqlarına bənzədiyi
düşür...

XX əsrin ikinci yarısında ədəbiyyatın ən ağrılı
mövzularından biri – dünyanın ekoloji tarazlığının
pozulmasına etiraz idi. Artıq dünyanın real
fəlakətinə çevrilmiş bu mövzunu Allahşükür Ağa
“Tüstülərdə göz yaşı” kimi təqdim edir. “Ağacların
gələcəyidir tüstülər” – yalnız sözlə canlandırıla
biləcək mənzərədir. Balıqçı və balıq da təzə nağıl
deyil. Allahşükürün təqdim etdiyi “Çayda balıq
nağılı”nda isə “çayların səsi – içindəki balıqların
səsidir”. Bu səslər kəsildikcə təbiətin nəfəsi qısalır,
dünya daralır...

Allahşükür Ağa sözü publisistik aktuallığın
cazibə sahəsində azdırmır, aktual həyat
gerçəkliklərinə yeni poetik yük və məna verir.
Ümidvarıq ki, bu keyfiyyətləri mühakimənizə
verdiyimiz yazılarda görə biləcəksiniz. 
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ÇİÇƏKLƏR, ƏLLƏR 

Məncə, çiçəklərin
Ən gözəl xatirəsi sənin əllərindi.
Həm çiçəyə bənzəyir,
Həm də boş qalıb indi
Çiçəklərin  yuvası kimi.

Əllər daha çox ağlayır, məncə,
Çünki əllərini  bəzəyən güllər
Bir azdan zibil qabını
Eyni ahənglə sevindirəcək.

İndi çiçəkmi vəfasızdı, yoxsa əllər?
Məncə, çiçəklər.
Əvvəl  torpağı sevindirdi,
Sonra qonşunun uşağını.
Sonra bülbülü,
Sonra sənin əllərini,
İndi də zibil qabını.

Arxasınca ağlayan xatirələr
Çiçəklərin ayağının tozudur,
Məncə.

TÜSTÜLƏRDƏ GÖZ YAŞI 

Bacalardan qalxan tüstülər
Meşələrin ahıdır, bəlkə.
Ona görə özlərini dumana bənzətməklə
Ovunmaq istədilər bir az...

Ağacların gələcəyidir tüstülər,
Hər gün  meşələrin üstündə dayanıb,
Əl eləyirlər, 
bir az susurlar.

Yenə dumanda bir az göz yaşı var,
Bir az yaşla sevinir adamın gözü.

Amma 
Göz yaşı da yanıb
Bu tüstülərin.
Adamın gözündən dartıb
Yaşı da çıxarır hələ.
Biz neylədik, insanlar?
Göz yaşlarını yandırıb
Qızınmaqmı olar?
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QAPI 

Açılan  səhərlərin atəş üzünə and olsun,
Mən öləndən sonra yazıram şeirlərimi.
Məsələn, bir saatlıq ölürəm –
Gedib  şeir gətirirəm bir saatlığa
Çiçək dəstələri kimi.
Sonra dirilirəm.

Mənim  şeirlərim bu dünyada olmur,
Ölürəm, açılır başqa bir sabah,
Başqa bir pəncərə…
Ölməklə sağ olmağın arasında
Nazik bir qapı var,
Nə kilidi var, nə  açarı.
Gedirəm, açılır,
Gəlirəm,
Bağlanır.
Dayanın bir dəqiqə, 
Yenə  gedirəm 
Sizə şeir gətirməyə.
Burda olun,
Bir saata qayıdıram.

BAYRAQ ŞƏKLİ

Körpə süd şüşəsindən elə yapışıb,
Elə bil bir daha süd içməyəcək.

Mən bayraq çəksəydim,
O uşağın şəklini vurardım
Bütün ölkələrin bayraqlarına.
Kim istəməzdi bunu?
O uşağın balaca ayaqlarını elə çəkərdim ki,
Yer üzündə bütün qumbaralar
Bir anda intihar edərdilər.
Generallar döşlərindəki ordenləri 
Bir an içində qoparıb atardılar.

Tankın yadına düşər 
Bir vaxtlar uşaq oyuncağı olmaq arzusu.
Güllələrin yadına düşər 
Uşaq barmaqlarına bənzəməyi.
Və Suriyada uşaqların süd şüşəsinə dəyib
Qollarını üzməyi.

Mən bu bayraq şəklini
Tez çəkə bilsəydim...

ÇAYDA BALIQ NAĞILI 

Çayların səsi
İçindəki balıqların səsidir,
Balıq tuturam, deməyin,
Səs tuturam çaydan, deyin...

Get-gedə səslər azalır çaydan,
Qarmaqlarda səslər atılır göyə,
Çaylar qarmaqla çıxır
Öz yatağından.

Sizin səsinizi  boğazınızdan
Qarmaqla çıxartsalar,
Neylərdiniz, ay adam uşağı?

Niyə bir dəfə bilmədiniz ki,
Balıq suyu yaradır,
Su balığı...
Niyə yuxarı çırmalanıb
Şalvarınızın balağı?

Bax, bu çay da qurudu,
Tutuldu balıq səsi,
Bir az da qısaldı
Təbiətin nəfəsi.

AYAQLARIMIN QANDALIDI 
ARABA

Atların  ayaqları  yolları
Oxuyar,
Ayrı düşən yolları
Bir-birinə toxuyar.

Atların ayaqlarında
Qanadların hirsi var deyə, 
Hərdən özünü qanadlara bənzətmək istər ayaqlar.
Deyək ki, tövlənin bir deşiyindən baxan
İnsan gözlərindən yanan qanadlar
İndi atın çiynində deyil,
Altındadı,
Çıxa da bilər nə vaxtsa çiyinlərə...
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Bax kəndimizdə arabaya qoşulan bir at
Dünən
Ayaqlarını göstərirdi mənə,
Demək istəyirdi ki, qanadlarımı
Aldınız, yaxşı elədiniz,
İndi də  ayaqlarımı istəyirsiniz…

Ayaqlarımın qandalıdı
Araba.

TORPAQ ÜÇÜN DARIXDIM

Çıxdım yaşıl ağaca,
Ağac hər şeydən uca.
Qolumu aça-aça
Göy  üzünə axırdım.

Dilləndi göy dodağı,
Allandı göy dodağı,
Dişlədim göy dodağı,
Durnaları çığırdı.

Mən həsrəti seçməmiş,
Buludları içməmiş,
Bir dəqiqə keçməmiş
Torpaq  üçün darıxdım.

PƏNCƏRƏDƏN GÖZƏL GÖRÜNÜR 
PAYIZ...

Ayrılıqlar yağır meşəyə,
Kirpiklər toxunur şüşəyə,
Uzaqdan, lap uzaqdan
Gözəl səslənir nəğmə.

Ayrılıqlar yağır meşəyə,
Küləklər yarpağı endirir göyə.
Uzaqdan gözəl görünür  payız,
Xüsusən pəncərədən baxanda.

Ayrılıqlar yağır meşəyə,
Quşlar ayrılığı qaldırır göyə,
Lakin  ayaqlarının şəkilləri
Payız yağışıtək  tökülür gölə.
Uzaqdan gözəl görünür ayaqlar...

Ayrılıqlar yağır meşəyə,
Pəncərədən gözəl görünür payız.
Bəlkə də, payız deyil,
Pəncərədə gözəl görünür bir qız...
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BİR MİSRA YANDIRDIM ADINA ŞAMTƏK

Qara kağız kimi yazılır gecə,
Ağ günlər yazılır qara qələmlə...
Ağ varaq üstündə qara gecənin
Qara saçlarını dara qələmlə...

Keçdiyim yollardan əvvəl dərd keçər,
Üzülər ürəyim, düşər axşamtək.
Sənsiz üşüyəndə durub hər gecə
Bir misra yandırdım adına şamtək...

Ömrü ağ ayırıb, qara hörən qız,
Ağ-qara günləri daraqdan keçir.
Mənim “ağ günümü” qara görən qız,
Ömrüm – qara qələm, varaqdan keçir...

O QIZIN GÖYÜNDƏN YAĞIŞLAR YAĞAR

Havalar soyudu aralar kimi –
Söz dönüb dilimin ucunda dondu.
Buludlar ağactək çiçəkləyəndə
Gözlərimin quşu yağışa qondu...

Alnımı söykədim göyün üzünə –
Yağışın səsini eşidim bir az.
Ömrün ortasında “üşüdüm” – dedin,
“Üşüdüm” sözündən üşüdüm bir az... 

Arada tutular sevginin göyü,
Araya buz kimi baxışlar yağar.
O qızın göyündə buludlar dolar,
O qızın göyündən yağışlar yağar...

Bu yağış özünə yer tapa bilmir,
Bir də görərsən ki, qar olub dondu...
Buludlar ağactək çiçəkləyəndə
Gözlərimin quşu yağışa qondu...

İLAN

Mənə yaşamağı öyrət –
Sal yanına balan kimi...
İlan adamtək yaşayır,
Sürünürəm ilan kimi...

Hər adamdan ilan olmaz,
Adam deyil adamçalar.
Məni heç vaxt ilan çalmaz,
Məni hər gün adam çalar...

Gözləri məndə qalan var –
Yatmayım, çimir eləyim.
Axı mənim də balam var –
Torpağı xəmir eləyim?!

...Düşmüşəm izinə sənin –
Sürünürəm balan kimi...
Arxamca balam sürünür,
Lap balaca ilan kimi!..

*** 
Qara torpaq – qara quşdu...
Gör necə bədən dənləyir!
Ac illər Anamı yeyir -
Ağ saçında dən dənləyir...
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O qaçan qıza qoşulub,
Rəngim də qaçıb, deyəsən.
Qırmızı qanımı yeyir –
Ağ qanım acıb, deyəsən...

Göz yaşların duz kimidi,
Səp yaramın yarasına.
Qanım çiçəktək açılıb,
Gir qanımın arasına...

*** 
Tanrım, gül nəfəsin dəydi üzümə,
Telimi oxşadı küləyin kimi...
Əcəl son nəfəsə qurub saatı –
İşləyir qara qul – ürəyim kimi.

Yol eylə, yer saxla mən olan yerə,
Sən toya gələrsən mən ölən yerə...
Dərdin ürəyimdə min olan yerə
Bədənim paltardı bir əyin kimi.

Ürəyi daşlara, başı boşlara,
Tanrım, sevgi doldur bu boş başlara.
Min ildi bir sevgi dəyir daşlara -
Məni qul eylədi çörəyin kimi...

***  
Ayağında çörək yoxsa,
Söyə-söyə yıxılarsan.
Ayağın yerdən üzülər –
Yerdən göyə yıxılarsan.

Şeir də çörək kimidi-
Şeir qaçar ayağından.
Sözü varağa çəkincə
Bu yer qaçar ayağından.

Söz çəkər göyə adamı,
Sözdən damar göyün damı.
– Yenə də yerdə deyilsən,
Xoş gördük, göyün adamı!..

Nə baha çıxdı bu bazar,
Naşısı içində azar.
Allah ayağıma yazar
Öz ayağındakı sözü...

***  
Cümlə sonunda nöqtətək
sevgimiz axıra düşdü.
Səni gözlədiyim yolda
gözlərim çuxura düşdü.

Qapısı-bacası açıq,
ruhum... ar gəlir sənə.
Daha yuxuma girmirsən,
yuxum dar gəlir sənə?

Varaqlar üzümə ağ olur –
araya ağlıq düşüb.
Daha yastığın islanmır –
yaman quraqlıq düşüb...

Mənə ölməyi öyrətdin
bir aydan, bir ildən, qadın.
Hərdən yüz yol gündə məni
öldürüb-dirildən qadın!..
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Türk etnosunun ən qədim izlərini özündə
barındıran, hal-hazırda dili və kültürü məhv olma
təhlükəsi ilə üzləşən, “maral adamlar” deyə
tanınan duxalar təxminən 500 nəfərdən ibarət
yarımköçəri türklərdir. Duxalar Mon qolus tanın
şimalında Tuva Respublikası ilə həmsərhəd olan
Xövsgöl əyalətinin Tsaaqan-Nuur bölgəsində
yaşayırlar. Onların bir qismi Xövsgöl əyalətinin
şimalında, bir qismi Tsa aqan nur qəsəbəsində və
bir qismi isə tayqalarla əhatələnmiş meşəlik
bölgələrdə yaşayır. 

Monqollar onlara “Tsaatan” (“Tsaa” mon -
qolca “maral”, -tan aidlik şəkilçisi) və ya “Uyğur”
adlarını versələr də, duxalar özlərini “Tuha uləs”,
yəni “Duxa xalqı” adlandırırlar. 

1921-ci ilə qədər duxalar, Monqol İmpe -
riyasının hakimiyyəti altında Tanno Uryanhay
sərhədindəki dağlarda yaşayan Soyonlar kimi
rəsmi qeyddə idi. Ancaq Tanno Uryanhay sərhədi
1921-ci ildə Çar Rusiyasının süqutu ilə yeni
qurulmuş SSRİ-nin xarici siyasəti nəti cəsində
Monqol İmperiyasından ayrıldı. Tuva Res pub -
likası öz müstəqilliyini elan etdi. Bu hadisə ilə
Sovet İttifaqı və Monqolustan Xalq Respublikası
arasındakı sərhəd mövzusu müzakirə olundu və
1952-ci ilə qədər müza kirələr davam etdi.
Tərəflər sərhəddə razılığa gəldikdə, sərhəd
bölgəsində yaşayan 53 ailənin vətəndaşlıq
problemi də gündəmə gəldi. Ancaq 1955-ci ildə
bu 53 ailədən ibarət duxalar, öz iradələri ilə

monqol vətəndaşlığına müraciət etdi. Bundan
sonra Monqolustanda yaşayan duxalar dövrü
başladı. 

Monqollar 1960-cı ildə duxaları dağdan
endirib, Tsaatan məhəlləsinə gətirməyə başladı.
Təbii şəraitdə yaşamağa vərdiş edən duxalar
yeni həyata alışa bilmədilər. O dövrdə duxalar
arasında xəstəliklər artdı, xüsusilə maralları
xəstələndi, tamamilə məhv oldu və onlar
yaşadıqları Soyon dağlarına qaçmağa məcbur
oldular. Hökumət bunun qarşısını almaq üçün
polis və təhlükəsizlik işçilərini təyin etsə də, bu,
uğurlu alınmadı. Bu hadisə Monqolustan
İnqilabçı Xalq Partiyasının başqanının icazə
verməsinə qədər davam etdi, sonda duxalar
dağlıq ərazilərinə geri qayıtdı. Lakin inkişaf
etmiş cəmiyyət qurmaq üçün sosializmə əsas -
lanan qurulmuş hökumət duxaları mədəniyyətə
məcbur etdi. 1956-cı ildə Rençin lxümbe bölgə -
sindəki Aşağı Ağ Göldə qurulan balıq təsər -
rüfatında balıqçı  kimi çalışmaq üçün duxaları
yenidən enməyə məc bur etdilər. Ağ Gölün
kənarında Tsaqaannuur qəsəbəsi də tikilmiş və
hər birində 30 otaqdan ibarət binalar  inşa
edilmişdi. Bundan başqa elektrik stansiyası, uşaq
bağçası və ibtidai məktəb də açılmışdı. Üstəlik,
əlavə maaş da var idi. Nəticədə, Duxa gəncləri
burada məs kun laşmağa başladılar və 1970-ci ilə
qədər dağda yalnız doqquz ailə qaldı. Bu
vəziyyəti qiymət ləndirən Mon qolustan höku məti
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hadisənin faciəli tərəfini başa düşdü və duxaların
ənənəvi həyat tərz lərini, adət-ənənələrini qoru -
maq üçün köhnə qərarlardan imtina etdi. Buna
görə Tsaqaan-Nuuru 1985-ci ildən  Duxa
qəsəbəsi elan etdi. O vaxtdan bəri duxa lara
pulsuz qış pal tarları vermək, yaşlılara pulsuz
yemək yardımı, maral hey vandarlığına ayda 210
töhrə maaş (həmin vaxt 45 ABŞ dollarına
bərabər) kimi çoxyönlü sosial yardım və
təhlükəsizlik fəaliyyəti həyata keçirildi. Bundan
əlavə, tələbələr Duxa dili və mədəniyyətini
qorumaq üçün Tuva Muxtar Respublikası Qırmızı
Dövlət Univer site ti nin Tuva dili və ədəbiyyatı
şöbəsinə göndərildi. Nəticədə, ənənəvi həyat
yoluna düşdü və maral heyvandarlığı inkişaf
etdirildi. Lakin 1990-cı illərdə sosialist sistemin
süqutu ilə Monqol hökuməti həm siyasi, həm də
milli iqtisadi böhranla üzləşdi. Bu vəziyyət
duxaların da həyatına təsir etdi və onlar 2000-ci
illərə qədər tamamilə unuduldu. 2000-ci illərdə
Mon qolus tanın iqtisadiyyatı yenidən inkişaf
etməyə baş ladı. Bu hal turizm sektorunun
inkişafına da yol açdı. Hazırda isə bu gün də
Monqolustana gələn turistlərin ilk baş çəkdiyi
yerlərdən biri “Maral adamlar” deyə tanınan
duxaların çadırlarıdır. 

Onların etnogenizi ilə bağlı bir sıra fərqli
fikirlər mövcuddur. Qədim Çin mənbələrində adı
çəkilən və duxalarla bağlı fikirlər kimi səslənən
tu-po sözü vasitəsilə tuvalara aid edilməsi fikri
geniş yer tutur. Bu fikrin tərəfdarları duxaları
ayrıca bir qrup kimi deyil, tuvalıların bir hissəsi
hesab edir. Tərəfdarları Şağdarsüren, Badam -
hatan kimi monqol alimlərdir. Digər bir fikrə
görə, duxaların əsli samodilərlə əlaqədardır. Bu
fikrin bay raq darları V. Radlov, G. Georgi, A.
Kastren kimi nəhəng türkoloqlardır. Prof. D.
Yıldırım isə duxaları KDQD-dakı Duxa Qoca oğlu
Dəli Domrul adı ilə müqayisə edir. Lakin onların
tarixinə baxmaq kifayət edir ki, əsilləri məhz
tuvalar ilə əlaqədardır. 20-ci əsr qaynaqları isə
duxaları Uranhay, Tayqa Uryanhay, Taiga İrged
(tayqa xalqı), Oin İrged (meşə xalqı), Soyot olaraq
adlandırır. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Duxa dili
məhvolma təhlükəsi ilə üzləşən dildir. Bu dil ilə
bağlı ilk sistematik  araşdırma Elisabetta Ragag -
ninə məxsusdur. Duxaca ilə bağlı ilk detallı
araşdırmalar aparan Ragagnin, 1999-2008-ci
illər arasında duxaların yaşadığı bölgələrə bir
neçə dəfə getmiş və Duxa dilində materiallar

toplamışdır.  2007-ci ildə tərtib etdiyi dil ma -
terial ları əsasında doktorluq disser tasiyasını
hazırlamışdır. Daha sonra Ragagnin bu işini
genişləndirərək “The  Turkic  Dukhan of
Northern Mongolia: Description an  Analysis”
(2011) adlı kitab formasında nəşr etdirmişdir.
(Dil terminini şərti işlədirik, çünki daha çox
dialektə bənzəyir). Digər türk xalqlarında
görünməyən bənzərsiz xüsusiy yətləri olan
duxalar ikidillidir. Onlar Duxa və monqol
dilindən istifadə edirlər.  Yazı dili olmayan
duxaca, yalnız qrupdaxili ünsiyyətdə istifadə
olunur. YUNESKO-nun  bu dili “Təhlükə altında
olan dillərin atlası”na (2010)  daxil etməsi də
bunun göstəricisidir. Təbii, dili təhlükəyə aparan
bir sıra səbəblər var. Övladlarının monqol dilində
təhsil alması, duxacanın yalnız danışıqda istifadə
olunması, köçəri həyat sürmələri və s. kimi
amillər əsas rol oynayır. Amma çox sevindirici
haldır ki, 2018-ci ildə TİKA tərəfindən
Monqolustanda Tuva türklərinin tarixini və
mədəniyyətini araşdırmaq üçün Duxa Türkləri
Araşdırma Mərkəzi və Muzey binası istifadəyə
verilmişdir. Duxa türklərinin dili ilə bağlı
təsəvvür yarat maq üçün qədim türk say
sisteminin xüsusiy yətlərini özündə saxlayan
saylarına baxa bilərik: pir ve piree “bir”, ihx̃ǝ “iki”,
üš ~ üüš “üç”, tört ~ töört “dört”, peš ~ peeš “beş”,
alhtǝ “altı”, ǰetǝ ~ ǰeetǝ “yeddi”, ses “səkkiz”, thos
“doqquz”, on “on”,  ǰeer ~ ǰeerβǝ “iyirmi”, üǰon ~
üǰön~ üǰen “otuz”, törton ~ törtön ~ törten “qırx”,
peǰon ~ peǰön ~ peǰen “əlli”, alhton ~ alhtan
“altmış”, ǰeton ~ ǰetön ~ ǰeten “yetmiş”, seson ~
sesen “səksən”, thoson ~ thosan “doxsan”, ǰüs
“yüz”, mïŋ “min”, saya “on min”.

Duxalar qədim Göytürk bəyaz çadır larından
fərqlənən, mizuclu “öüke” adlanan çadırlarda,
ilin 4 fəsli meşələrdə yaşayırlar. Duxalar
marallarını otarmaq üçün ildə 6-8 dəfə köç
edirlər. Noyabr ayında qışlaq kimi seçdikləri
yerlərə gedirlər. Aprel və may aylarında yazlıq
yer seçirlər. Sentyabr ayında yüksəklikdən dağ
ətəklərinə enirlər. Bəzən marallar az olduğu və
otlaq yerlərinin təmiz olduğu vaxtlarda köç
etmirlər. Duxalar köç yeri kimi öncədən heç kəsin
çadır qurmadığı yerləri seçirlər. Köç etmənin
özünün də spesifik xüsusiyyətləri var. Köç səhər
başlayır. Evin xanımı səhər yeməyini hazırlayır,
sonra evin kişisi çıxır və öükeni (Duxa çadırı) ön
sağından açmağa başlayır. Çadırın bu hissəsini
Allaha qurban hesab olunan müqəddəs maralın
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üzərinə yəhər kimi qoyurlar. Digər örtükləri
çadırın ön sağından kənara açıb, marallara yəhər
kimi qoyurlar. Uşaqların paltarlarını və
oyuncaqlarını ikinci marala yükləyirlər. Üçüncü
və dördüncü maral isə uşaqlar üçün təchiz edilir.
Beşinci marala ağsaqqalların paltarları, silahları,
altıncı marala isə digər əşyaları yükləyirlər. Bu
vaxt evin xanımı çay dəmləyir və hamı oturub
çay içdikdən sonra mətbəx əşyaları, xüsusilə
soba və qazanı yeddinci maralın üzərinə
yükləyirlər. Yola çıxılan zaman ən öndəki marala
ev sahibi minir, sonrakına isə evin xanımı.
Duxalar köç edərkən çadırın örtüklərini götürür,
lakin çadır dirəklərini olduğu kimi  qoyub
gedirlər. Ancaq ölüm kimi xoşagəlməz bir hadisə
varsa, çadır dirəklərini yerə aşırırlar. 

Duxaların yeganə təsərrüfatı maralçılıqdır.
“Ren maralı” adlanan şimal maralının südündən
süttǝɣ šay (südlü çay), “pïhštak”, “hurǝt” (pendir),
“hööretken süt” (qaymaq), “aǰǝγ süt (turş
qaymaq) kimi süd məhsulları əldə edirlər.
Maralın ətini isə ehtiyac olmadığı təqdirdə
yemirlər. Buna səbəb isə marallarının sayının son
zamanlarda sürətlə azalması ola bilər. Amma
dərisindən və buynuzundan paltar və suvenir
üçün istifadə edirlər. Ətə olan ehtiyac larını isə ov
vasitəsilə əldə edirlər. 

Duxalar üçün maralçılıq nə qədər əhə miy yət
kəsb edirsə, ov da bir o qədər önəmlidir. Duxa
şamanları kişilərin ovdan qazanclı qayıtması
üçün ibadət edib, onları  qoruyucu ruhlara
əmanət edirlər. Burada kişilər 7-10 nəfərlik qrup
halında ova çıxır, əldə edilən qəniməti isə
aralarında bölürlər. Ov adətlərində də bəzi
maraqlı xüsusiyyətlər var. Ov edərkən on iki
heyvanlıq təqvimə görə, ayın 3, 7 və 9 kimi tək
günləri əlverişli günlərdir. Ayı ovu edərkən
dərisini üzməzdən əvvəl ondan üzr istəyib,
deyirlər: “Səni öldürməyə çalışmadım. Güllə
təsadüfən sizə dəyib”. Sonra dərisini üzərək
deyirlər: “Hava soyumağa başladığına görə
üşüdüm. İstiliyinizi mənə bağışlayın”. Ətini
doğradıqdan sonra kəlləsini evin əks isti qa -
mətinə çevirib, oranı tərk edir, geri dönəndə iki
və ya üç budağı tələ kimi yola qoyurlar. Ovçular
daha sonra ayının kəlləsi istiqamətində atəş
açdıqdan sonra geri qayıdırlar. Bu adət edil -
məzsə, öldürülən ayının ruhunun gəlib intiqam
alacağına inanılır. 

Duxaların dinlərində əski türk inanclarının
izləri görünməkdədir. Belə ki, onlar da şa -

manizmə tapınırlar. Duxa şamanizmində, qədim
türklərdə olduğu kimi, göyə, günəşə, aya, ulduza,
yerə, atalara və onlar üçün hazırlanmış
qurbanlara sayğı göstərmək mühüm şərtdir.
Burda şamanlara “ham” adını verirlər – kişi
şamana “dzāran”, qadın şamana isə “udagān”
deyirlər.  Onlarda təbiətdə hər bir şeyin ruhu
olduğuna inam var. Hətta onlar heç vaxt əllərini
çayın, gölün və s. içində yumazlar, çünki onların
inancına görə, bu zaman su çirklənər və onun
ruhuna sayğısızlıq olar. Buna görə suyu bir qabda
götürüb işlədib, sonra tullantılar olan yerə
tökürlər. Duxa şamanizmində dünyaya, düşün -
cəyə və folklora baxışla, Darhat (monqol) və
Tuva şamanizminin oxşarlıqları olsa da,
duxalarda şamanizmin  daha qədim formasıdır
və deyə bilərik ki, bunu öz adət-ənənələrində
qoruyub. Darhat (monqol) və Tuva şamaniz -
mində görünən buddist ünsürlər Duxa şamaniz -
mində, demək olar ki, yox dərəcədə azdır.

Duxalarda xüsusi advermə ənənəsi də
mövcuddur. Şaqdarsüren tərəfindən aparılan
araşdırmalarda duxaların advermə ənənələri
haqqında az da olsa, məlumat verilir. Advermə ilə
bağlı göstərilən iki nümunədə türk və monqol
ənənələrindəki advermə xüsusiyyəti görünür,
belə ki, uşaqlar doğulub öldüyü halda onlara pis,
çirkin adlar verirlər. Burada Qorqud Dədənin
advermə gələnəyini yada salmaq və müqayisə
etmək yerinə düşərdi... 

Duxaların cənazə adətlərinin də özü nə -
məxsus xüsusiyyətləri var. Əgər biri vəfat edərsə,
cəsədini çadırın olduğu yerə qoyur və oradan köç
edirlər. Əslində bu, xeyirli bir şey sayılır və özünə
əbədi yatmaq üçün yer tapdığı düşünülür. Orada
kiminsə öldüyünü bildirmək üçün maralların
bağlandığı dirəklər dik saxlanılır. Bu vəziyyəti
öyrənən digər duxalar, sanki oradan qaçdıqları
kimi köç edirlər...  XIX əsrdə isə duxalarda ölünün
cənazəsini tabuta qoyub ağacdan asmaq və ya
dağ ətəklərinə buraxmaq adəti geniş şəkildə
görülür. Lakin 1950-ci illərdən sonra bu qədim
adət monqol əsilli Darhat və Kalka tayfalarına
keçir.

Onlar üçün dünya hələ də əsrlər öncə olduğu
kimi saf və təmizdir. Həyat ən sadə və təbii
halıyla onlar üçün gözəldir. Duxa türkləri öz
mədəniyyətləri və inanclarının tələb etdiyi kimi
hazırda monqol tayqalarında yaşayırlar. 

Biz də özümüzə borc bildiyimiz bu yazı ilə
sizləri Duxa türkləri ilə tanış etmək istədik...
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VARİASİYA  3

Bizi də çəkdilər sübh çağı, Tanrım,
Üfüqdə qətlimiz ağ-qara düşdü.
Dünyanın ən böyük sərgisində də
Sevdamız bir üzü divara düşdü.

Bizə də qıydılar…
Payız axşamı,
Xəzana büründü qətl saatı.
Yenə süzgəc oldu qürub çağına
Köksümüz –
bir mərmi eksponatı.

Natürmort çəkdilər ürəyimizdən –
Qanımız – don vurmuş nar dənələri.
Ruhumuz bir ovuc torpağa döndü –
Üstünü sıyırdı qar dənələri.

Bizi də vurdular gecə yarısı,
Bizi də vurdular ay işığında.
Bir giliz ümiddə mərmi yapdılar
Qurğuşun süzərək çay qaşığından…

ƏN XOŞBƏXT ÖLÜM...

Başını yastıqda bilərsən, kimsə
Altına bir edam kötüyü çəkər...
Ümidin sonuncu mərmiyə qalar – 
Sonuncu ümidin tətiyi çəkər.

Ağrıdan çat verər yenə ürəyin – 
Yenə ağrıları
Yenər ürəyin,
Barıt çəlləyinə dönər ürəyin
İçində sevdalar fitili çəkər...

Sıyrılıb ömrünün son baharından,
Bir edam qurarsan arzularından...
Özünü asarsan...
Arzuların da 
Ayağın altından kətili çəkər...

Sınar əzabların – sınar dözümün, 
Yuyar göz yaşları, yuyar üzünü...
Sevdiyin qadın da yumar gözünü –
Üstünə sevdiyin örtüyü çəkər...

“SƏNİ GÖZLƏYİRƏM”

Bir gün
Gözlərini açıb görəsən,
Goy üzü yaxından yaxındı sənə.
Bir ilıq meh əsib
Son nəfəs kimi
Son dəfə...
Son dəfə toxundu sənə.
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Bir gün 
əllərini açıb görəsən...
dualar ovcunda işığa dönüb.
Bütün arzuların körpədi hələ,
Bütün ümidlərin uşağa dönüb.

…Bir gün yaşayasan…
Elə bir gün ki,
Üstünə yüz ilin savabı gələ.
Sonra da… 
ölümə məktub yazasan,
“Səni gözləyirəm” cavabı gələ.

GÖZÜNÜN YAŞI BİTƏNDƏ

Deyirdin, bu sevda cücərməz daha,
Bitməz
Ömrümüzün qışı bitəndə…
O üzdən sinəmə başdaşı əkdim
Cücərsin başımın daşı bitəndə…

Bir sirrəm…
Dilinin ucunda saxla,
Ayların, illərin köçündə saxla…
Məni gözlərinin içində saxla,
Süzərsən, gözünün yaşı bitəndə.

MİNARƏ KÖLGƏSİ

Duaların geri dönə
Bir məzlumun səsi kimi...
Qulağında sur çalına
Xatirə nəğməsi kimi.

Bir hücrəyə sıxılasan,
Yumruq kimi yığılasan...
Göydən göyə yıxılasan
Minarə kölgəsi kimi...

ÖMRÜN PORTRETİ

Bir divar qurursan xatirələrdən...
Dağılır, uçulur, çökür içində.
Hərə öz yükünü yığıb aparır,
Hərə öz evini tikir içində.

Bəzən yaxınlar da uzağa dönür,
Ruhun öz cismində qonağa dönür...
Bütün ümidlərin yumağa dönür – 
Dərd tutub ipini çəkir içindən...

Gözünə çəkirsən gördüklərini – 
Qəlbinə, ruhuna hördüklərini...
Fələk kərpic-kərpic verdiklərini
Ev-ev, koma-koma sökür içindən...

Kimi son gününə göz yaşı yığır,
Ümidlə, sevgiylə yanaşı yığır...
Günlər ətəyinə başdaşı yığıb
Bir ömrün daşını tökür içindən...

Ömür bir atımlıq –
Qurşun kimidi.
Tez ötür, 
Tez bitir –
Ovsun kimidi...
Hər kəs öz içində qoşun kimidi,
Hər kəs bir azacıq təkdi içində...

AĞRI

Bir gün azıb qalasan ömrün dolanbacında,
Hansı döngə aparır evinə, bilməyəsən...
Gözün dola,
Gülüşün dodağına qısıla,
Ağlaya bilməyəsən,
Sevinə bilməyəsən...

Kiriyə 
baxışların
ömrün yol ayrıcında –
Sonra...
göz yaşların da
əriyə 
narın-narın...
Kimsəsiz zirvələrin xar tutmuş qarı ilə
Örtəsən üzərini yüzillik yaraların...
Örtəsən üzərini yüzillik əzabların,
Bəzəyəsən içini
divar kağızlarıyla...
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ALLAHIN ALTINDA BİR DƏRDİN OLA

Bir gün əsir düşə...
Əsir günlərin
Ömrün xəzan vurmuş
yarpağı kimi.
Bu ömür deyilən yolu gözünə
Çəkib saxlayasan göz dağı kimi.

Bir hasar hörəsən xatirələrdən
Ömrünü qoyasan daş əvəzinə.
Əlindən daş düşə ömür yoluna,
Gözündən dağ düşə yaş əvəzinə.

Sonra...
Ümidləri səpəsən yola,
Üstünün tözünü silib yeyəsən.
Allahın altında bir dərdin ola –
Onu da yarıya bölüb yeyəsən.

YA SEVDA BİTƏCƏK, YA DAŞ BİTƏCƏK...

Bitdisə...
Bir andı...
Nə fərqi var ki...
Ya payız bitəcək, ya qış bitəcək.
Mənim bulud-bulud dualarımdan
Enində-sonunda yağış bitəcək...

Bu mənəm...
İllərin dolanbacında – 
Nə dərddən doyuram, nə əlacından...
Kölgəm çəkilərsə yol ayrıcından,
Ya göz yorulacaq, ya yaş bitəcək.

Sıyrılıb çıxacaq ömrün son fəsli,
Bu qara sevdadan qaranəfəsli...
Qorxma...
Təslim oldum özümə, təslim,
Qorxma...
Gözlərimdə
Savaş bitəcək...

İçimə toxumtək ələsin külək...
Bir ovuc göz yaşı...
Bir övuc çiçək...
Dəli ürəyimə nə əkirsən, ək...
Ya sevda bitəcək, ya daş bitəcək...

BU GECƏ İSTANBUL KİMİYƏM...

Bu gecə İstanbul kimiyəm...
Dostum,
Nə sevdalar başlar
Sokaklarımda,
Nə sevdalar bitər...
Köşələrimdə...
Sayrışan işıqlarında itər
Səhəri açılmayan ümidlərimin
Bozumtul kölgələri...
Bu gecə İstanbul kimiyəm,
Dostum...
Göydələnlər kölgəsində
Üşüyür minarələrim...

Bu gecə İstanbul kimiyəm,
Dostum...
Bir-birindən özgə söykənəcəyi olmayan
Qırıq qanadlı arzular kimidi
Gecəqondularım...
Bir daha uçmayacaq...
Və heç zaman qonmayacaq
Dünyanın sabahlarına...
Əl sallayıb
Qarışıq duyğuların son baharına
Sevinclə,
Kədərlə,
Sevgiylə,
Nifrətlə
Üz-üzə,
İç-içə...
Bu gecə...
İstanbul kimiyəm, dostum.

Bir səhər
Fəth olunmuş qadın kimi üzümə
gülümsəyəcək
xatirələrim...
Bu şəhər
Tükənmiş ümidlərlə uyuyub 
Yorğun sevdalarla açacaq
səhəri...
Eşq və ayrılıq qoxuyacaq
Taxta eyvanlardan boylanan çiçəklər,
Eşq və ayrılıq qoxuyacaq
Yarımçıq xəyalların
yelkəninə çırpılan küləklər...
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Qağayılar
Qanad sallayacaq 
Yaşanmış bir ömrün 
Köpüyə çevrilən
Dalğalarına...
Vida deyəcək
Ömrümüzün son baharına...

...Sabaha çox var hələ, dostum,
bilirəm...
Sadəcə...
Bu gecə İstanbul kimiyəm...

YA RƏBB, GÖY ÜZÜ DƏ ZALIMLARINDI...

Bu nə dar keçiddi, 
Bu necə yoldu – 
Yüz kərə əyildi başım aşağı.
Dərdə nə fərqi var – sağdı, ya soldu,
Çat verdi...
Çatıldı qaşım aşağı...

Haqq deyib üz tutdum – 
Pir çəkdi məni,
Çəkdi...
Bir İlahi sirr çəkdi məni.
Bircə daş artırdım...
Yer çəkdi məni,
Sıyrıldı...
Sovruldu daşım aşağı.

Sənə ümid dedim...
Ümid... 
varındı?
Yerdə yuva verdin, göydə barındım...
Ya Rəbb, göy üzü də zalımlarındı...
İzn ver...
İzn ver, düşüm aşağı...

BURA ADAM YERİ DEYİL...

Nə su saxlar, nə mey tutar...
Yoxuşdu, cam yeri deyil.
Dörd yanından külək tutar – 
Bu məbəd şam yeri deyil.

Ya ev qurdun, ya alaçıq,
Ya qala tik, ya qalacıq...
Bu dünya bir üstüaçıq
Məzardı, dam yeri deyil.

Milyon kərə baxıb gedək,
Söküb gedək, yıxıb gedək…
Ver əlini… 
çıxıb gedək –
bura adam yeri deyil...

MƏN SƏNƏ TANRININ ƏMANƏTİYƏM

Mən sənin kiminəm, nəyinəm deyib
Düşünmə…
Cavabı özündə ara.
Keçdiyin yolların hər qarışında,
İzinə sarılan izimdə ara…

Gecələr adımla qol-boyun olan
Dilinin ucundan asılıb cavab.
Bəlkə, nəfəsinin hərarətinə,
Bəlkə də… 
ovcuna yazılıb cavab.

Bəlkə, gözlərində alışıb- yanan
O sözdü…
Hər gecə aradığın söz.
Gecədən sabaha körpü çəkdiyin,
Gecəni sabaha 
sarıdığın söz…

Mən sənin hər gecə xəyallarında
Tapıb itirdiyin adamam, qadın…
Göz yaşı içində…
Dualarınla 
Yerə gətirdiyin adamam, qadın.

…Hər gün baxışımla açılsın səhər
Ensin gözlərinə şüa yerinə…
Mən... 
sənə Tanrının əmanətiyəm
Al... 
Oxu hər gecə dua yerinə...
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ELƏ DARIXASAN

Elə darıxasan,
Sözün dilindən
Asıla...
Dilinin ucu göynəyə.
Gözünə çəkəsən bütün yolları,
Çəkəsən...
Gözünün içi göynəyə.

Elə darıxasan...
Bir udum suya
Təşnətək adına təşnə olasan.
Yollar ayrıcında daşa dönəsən –
Heç kimin olmayan
Heç nə olasan...

Dönüb künc olasan, bucaq olasan,
İllərlə üstünə ayaq dəyməyə...
Min yerdən çat verən dodaq olasan –
Bir əl toxunmaya, dodaq dəyməyə.

Elə darıxasan...
Nəfəsin çıxa
Yarı tüstü kimi, yarı od kimi.
Şərqi oxuyasan Ay işığına
Yarı adam kimi, yarı qurd kimi...

Elə darıxasan...
Tanrı özü də 
Baxıb təkliyindən üşüyə sənin.
Tutub əllərindən çəkib apara,
Apara bir isti köşəyə səni...

GEDƏSƏN – 2

Gecənin birində köçüb gedəsən...
Yox olub gedəsən, uçub gedəsən...
İtəsən gecənin qaranlığında,
İtəsən şəhərin burulğanında
Dünyanın dərdini içib gedəsən,
Nə varsa, 
Nə varsa geridə qalan
Bir göz qırpımında biçib gedəsən.

Bir qaya üstündən, bir dağ başından
Tutub göz yaşını çırpasan yerə. 
Sıxasan ömrünü bir qurşun kimi...
Yorğun yaddaşını çırpasan yerə.

Sonra yandırasan bütün ömrünü,
Yana...
Közü keçə, külü keçməyə.
Bircəcə sətrin də, bircə sözün də, 
Bircə xatirən də ələ keçməyə...

...Pəncərə-pəncərə tükənə ömrün,
Sonra qapı-qapı çıxıb gedəsən.
Durub ucurasan bütün yolları, 
Bütün körpüləri yıxıb gedəsən...

HANI?

Hanı sevgi qoxuyan,
Hanı çiçək adamlar?
Yarınağıl adamlar,
Yarıgerçək adamlar.

Göylərəmi çəkildi?
Buludamı büküldü?
Xəzan vurdu...
Töküldü 
Ləçək-ləçək adamlar.

Yol göründü...
Yol – umud…
Kimə məzar, kimə yurd…
Yedi bizi yarıqurd-
Yarıböcək adamlar...



Sevib ailə qurmuşdular, saatlarla sevişib,
bir-birindən ayrı qala bilməyən cütlüklərdən
idilər. Sonra necəsə oldu, o getdi və qadın
pəncərə önündə dayanıb ərini gözləməyə
başladı. 

Bayırda möhkəm payız yağışı yağırdı.
Mətbəxdə boş masanın üzərində, gözünü bir
nöqtəyə zilləyib şəhadət barmağını rəsm
çəkirmiş kimi ehmalca gəzdirdi.

Buruq, tünd qəhvəyi, uzun saçları xalatı -
nın yarıaçıq qalmış yaxasından döşlərinin
üstünə tökülmüşdü. Yumru, hamar üzü,
şabalıdı, iri gözləri, yetişmiş xurmanı xatır -
ladan dodaqları vardı. Bədən quruluşu irili -
yindən Amazon qadınlarını xatırladırdı.
Gözünü qırpanda kirpiklərinin bir-birinə
toxunması isə zərifliyindən, həssaslığından
xəbər verirdi.  

Pıçıltı ilə eşidilən yağışın səsi soba üzə -
rində asta-asta qaynayan çaydanın səsinə

qarışmırdı. Sanki eyni vaxtda iki ayrı mahnı ox-
unurdu.  

Uşaqlar yataq otağında analarının iç
dünyasından xəbərsiz, adəti üzrə növbə ilə
oxuduqları  nağıl aləminə qərq olub şirin yux-
uya getmişdilər.

Qadın masanın üzərində özündən başqa
bir kimsənin görə bilməyəcəyi rəsmi çəkirdi.
Saymamışdı, bununla neçənci kişi idi ki, qapını
açıb evə daxil olurdu. Onların hər biri, bir-
birindən fərqli adamlar olsalar da, bir nəfər
kimi  keçib masanın başında oturub elə hey
danışırdılar. İşlətdikləri cümlələrin əksəriyyəti
də sualdan əsər-əlamət olmayan əmr cümlələri
idi. 

Qadının gözləri hələ də yol çəkirdi. Yenicə
böyük ümidlə gəlmiş çağırılmamış qonaq
ayağa durub qadının saçlarını oxşadı, ətrini
ciyərinə çəkib dodaqlarından öpməyə çalışdı.
Qarşılıqlıq  görməyən kişi ağzı köpüklənə —

24 I ULDUZ

Ruslan MOLLAYEV

ƏRİNİ GÖZLƏYƏN QADIN 
Hekayə



köpüklənə danışıb pərt olmağını, qızarıb
pörtmüş sifətini gizlətməyə çalışdı. Qadın isə
yağan yağışın və çaydanın səsindən başqa heç
nə eşitmirdi, əli ilə təxəyyülündəki rəsmi
çəkməyə davam edirdi. Bu rəsm artıq neçə
illərdi  gözlədiyi həyat yoldaşının rəsmi idi. 

Yorulduğunu, havası çatmadığını hiss etdi,
pəncərəni açıb başını bayıra çıxartdı, yağış
damcıları qadının üzündən sinəsinə qədər
axdı, bir neçə yağış damcısı da çəkdiyi rəsmin
üzərinə düşdü. 

Ərindən ona yalnız iki övladı qalmışdı, bir
qız, bir oğlan. Bu  evi də onlara xeyli kirayədə
yaşayandan  sonra qadının atası  hədiyyə
etmişdi. O adla ki, təki qızına yaxşı olsun,
nəvələri yad qapılarda böyüməsin.

Bezmişdi özünü günahlandırmaqdan,
səhv axtarmaqdan.

– Bəlkə, sadəcə çox sevmişdim, bu idi
səbəb... 

Ardı-arası kəsilməyən sual-cavabdan başa
düşürdü ki, ərini uşaqlardan çox sevir. Kiməsə
deməyə, bölüşməyə utansa da, açıq şəkildə
bunu özlüyündə boynuna alırdı. Uşaqlarının
onu xatırladacaq hər hansı hərəkətini,
xasiyyətinə uyğun davranışını görəndə qadın
bir anlıq zamanı dayandırmaq istəyirdi.
Uşaqlar analarının birdən-birə nə səbəbdən
onları qucaqlayıb qəhərlənməsini başa
düşmürdülər, susub mat-mat bir-birlərinə
baxırdılar.  Atalarını soruşmağa gəldikdə isə: 

– Sizin üçün çoxlu oyuncaq ala bilmək
üçün uzaqlara, məzuniyyətə gedib, – deyə
bildirmişdi. 

Gözdən salmaq, onların 5-6 yaşlı
düşüncəsini zədələmək istəmirdi. Uşaqlar
əvvəl bu xəbərə sevinsələr də, çox keçmədən
analarına yaxınlaşıb: 

– Atamıza denən, gəlsin, daha oyuncaq
istəmirik, – demişdilər. 

O gedəndən qadın hamıya acıqlı olmuşdu,
ən çox da anasının qırxı çıxmamış evlənən
atasına tökürdü hirsini. Ögey anası dəfələrlə
təklif eləsə də: 

– Uşaqları gətir qoy bizə, sən get gəz,
dolaş, –  xeyri olmamışdı. «Cavansan, həyatın

hələ qarşıdadır!»  – deyəndə daha da coşub
özündən çıxırdı.  

Qadın çevrilib çəkdiyi  rəsmə baxdı,  yaş
ovcunu  masanın üstünü silirmiş kimi gəzdirib
yenidən əlini yağışın altına tutdu. Gözlərini
yumub ovcuna toxunan yağış damcılarını hiss
etməyə çalışdı. Qarışmış rənglər barmaq -
larından süzülüb tamamilə yuyulana qədər
gözlərini açmadı. Sonra islanmış saçlarını
arxaya yığıb, yenidən masanın üstünə baxdı;
ərinin rəsmi pozulmuşdu.

Danışdıqlarına fikir verilmədiyini başa
düşən qonaq çıxıb getdi. Qapının çırpıldığını
eşitdikdə qadın dərindən köks ötürüb başını
buladı, qeyri-ixtiyarı onu gülmək tutdu, keçib
bayır qapını kilidləyəndə dəhlizdəki güzgüdə
özünü görüb diqqətlə gözlərinin içinə baxdı,
hönkürüb ağlamaq istədiyini hiss eləsə də, bir
anlıq daxilində özü ilə mübarizə apardı;  ağlı
bədənini bu şəkildə görmək istəmirdi. Əlini
dişlərinə sıxdı ki, səsi möhkəm çıxmasın... 

Xəzərin xırda dalğaları üzərində  Bakının
sahilini bəzəyən gəmi dayandı. Pəncərədə
yanan  yeganə işıqdan elə təəssürat yaranırdı
ki, binada bu qadından başqa kimsə yaşamır.
Ağlayıb sakitləşəndən sonra pəncərəni
bağlayıb soyuqdan titrəyən canını sobanın
istisində qızındırmaq istədi, dizlərini
qucaqlayıb otursa da, canı qızmadı.

– Saat 4 oldu,  bu gün də gəlmədi.
Göz yaşını silib ayağa durdu, heç nə

olmayıbmış kimi yataq otağına keçdi,
uşaqlarını qucaqlayıb gözünü yuman kimi
dərin yuxuya getdi. 

... Küçədən arabir maşınlar keçib ümumi
səsin ahəngini dəyişirdi, sobanın kənarına
qoyulmuş çaydan da qaynayıb mətbəxin
aynalarını buxarlandırırdı. Güzgüyə çevrilən
aynada damcılar ilk dəfə idi ki, öz əkslərini
görürdülər. Beləcə, bu qadına bənzər küçə və
evin sirli səsi dan yeri sökülənə qədər şəhərin
küyünə qarışıb  qeyb oldu. 

№04 (611) aprel 2020 I 25



Gültəkin Əmrə 1951-ci ildə Türkiyənin
Konya şəhərində dünyaya gəlib.  Ankara Uni-
versitetinin rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini
bitirib. Bir çox şeir kitablarının müəllifidir.
1980-ci ildən etibarən Almaniyanın Berlin
şəhərində yaşayır. Türkiyəni bir çox bey -
nəlxalq şeir toplantılarında təmsil edib. Bir
sıra mükafatlar alıb.  Şeir kitablarıyla yanaşı,
türk şairlərindən ibarət şeir almanaxları da
çap etdirib. Ədəbiyyat dərgiləri təsis edib və
yönəldib. Olduqca maraqlı bir şairdir. Suallar
internet üzərindən yönəldilib.  Gültəkin Əmrə -
nin həm müsahibəsinin, həm də şeirlərinin
“Ulduz”un oxucuları üçün maraqlı olacağına
inanırıq. 

– Nədənsə türk şeirinin Nazim Hik 
mətdən o yana keçmədiyi bizlərdə olduqca
yayğın bir düşüncə halına gəlib. Doğ 

rudanmı, türk şeirindəki vəziyyət bu
şəkildədir?

– Bu, doğru düşüncə deyil. Nazim Hikmət
türk şeirinin baş tacı bir şairdir. Amma onu
aşmaq səhv bir düşüncədir, məncə. Çünki türk
şeirinin başladığı bir yol var ki, onunla donub
qalmadı. Necə ki rus şeiri Puşkinlə, Maya -
kovskiylə, Lermontovla, Yevtuşenkoyla, Anna
Axmatovayla dayanmadı, donub qalmadı, bu
şairlərdən sonra da Rusiyada davamlı olaraq
böyük şairlər ortaya çıxdı.

Türk şeiri də Nazim Hikmətdən güc
alaraq, onun açdığı yoldan yürüyən Dağlarca,
Camal Sürəyya, Turgut Uyar, Ədip Cansevər,
Atilla İlhan, İlhan Bərk, Oktay Rifat, Orxan Vəli,
Hasan Hüseyin, Ahmet Arif, Gültən Akın... kimi
şairlər şeirimizin təməl daşı, yəni onurğa sü-
tunu oldular. 
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– Sizə görə, türk şeiri ilk modern
atılımını kimlə, kimlərlə və nə zaman
gerçəkləşdirdi? Sizə görə, (təbii, nəzəri
baxımdan) türk ədəbiyyatı dərslik lərin 
dəki bu yöndə  yazılan fikirlər keçər 
lidirmi? 

– Türk şeiri Tanzimatla (modernləşmə və
yeniləşmə dönəmi) başlayan yeniləşmə
hərəkatından da təsirləndi. Tofiq Fikrət
şeirlərində ifadə elədiyi sosial mövzularla
ölkənin problemlərinə  üstünlük verməklə ilk
sıralarda gəlir. Sonra Əhməd Haşim, modern
(müasir) şeirin quruluşunda xərcləndi.1940-
cı illərin şairləri İkinci Dünya müharibəsinə,
Hitler faşizminə qarşı şeirləri ilə mübarizə
aparmağa çalışdılar. Türk şeiri beynəlxalq şeir
arenasında olduqca güclü şairləri ilə boy
göstərəcək qədər güclü bir şeirdir.

– Türk şeiri, sanki bəlli bir dönəmdən
sonra şeiriyyətdən uzaqlaşdı kimi görünür.
Əsas da dil və texnika baxımından bu
söylədiklərimi bildirmək istəyirəm. Çünki
yüz illik bir neçə türk şeir antologiyasıyla
tanış olduqdan sonra, sanki bu qədər
şeirləri (haqsızlıq olmasın)  34 şair yazmış
kimi bir təsir bağışlayır. Ola bilsin, səhv
edirəm, amma şeir mətnləri, onlardakı
üslub, ifadə özəlliyi bu fikirləri söy 
ləməyimi təlqin edir.

– Türk şeiri heç bir vaxt şeirdən
uzaqlaşmadı, şeirin daha çox içində oldu.
Yazılan hər bir şeir, şeir dünyamızı zən -
ginləşdirdi, gün keçdikcə daha da zəngin -
ləşdirir. Şeir dünyamızın pəncərəsi, daha
doğrusu, əhatə dairəsi daha da genişləndi.
Misal üçün, eksperimental şeirdən epik  şeirə,
lirik şeirdən insanın iç dünyasını ortaya qoyan
şeirlərə, ölkənin problemlərini mahiyyətində
ağırlayan şeirdən müasir in sanın dünyasına
yol tapan şeirləri kim unuda bilər? Məhmət
H.Doğanın hazırladığı “Yüz ilin Türk Şeiri
Antologiyası” 3 cilddir. Əgər sizin dediyiniz
kimi, bu qədər şeiri 3-4 şair yazmış olsaydı, bu
həcmdə bir antologiya hazırlamaq mümkün
idimi? Ya da bu qədər şairdən gələcəyə 3-4
şairin qalacağına inanmaq nə qədər inandırıcı

ola bilər ki? Bu antologiyada yer alan şairlər
türk şeirinin vazkeçilməz imzalarıdır.
Şeirimizə bu imzaların hər biri bir daş
qoymuşdur ki, onların sayəsində şeirimiz bu
günə qədər inkişaf edərək, genişlənərək,
böyüyüərək gəlib çıxmışdır. 

– Çağdaş türk şeiri Türkiyənin yaşadığı
sorunları təməlli olaraq ifadə edirmi? Yəni
dünyanın harasındasa bu şeirləri oxuyan
bir yad, yabançı bu şeirlərin türk xalqına
mənsubluğunu hiss  edə bilirmi?

– Tofiq Fikrət, Nazım Hikmət, Dağlarca,
Əhmət Arif, Həsən Hüseyin, Turgut Uyar, Ədip
Cansevər, Ülkü Tamər, Atilla İlhan, Məlih
Cövdət Anday, Oktay Rifat, Orxan Vəli, Behçət
Nəcatigil, Cahit Küləbi... və başqa şairlərimizin
şeirləri özbəöz türk şeiridir. Başqa dillərə
çevrildiklərində bu şairlər, əlbəttə, oxucu
oxuduğu şeirlərdə Türkiyəni, türk toplumunu
və xalqını görür, tapır. Hər şair içində yaşadığı
topluma güzgü tutur. Hər şeir içində doğul -
duğu toplumun, insanın,  toplumsal sorun -
larının güzgüsüdür.

– Çağdaş türk şeiri və ümumən, ədə 
biyyatı hansı cərəyanların daha çox
təsirində qaldı, yaxud hələ də təsir davam
etməkdədir? 

– Çağdaş türk şeirinə gedən yolda
Tənzimatdan sonra fransız şeiri təsirli
olmuşdur. Sonra İkinci Dünya müharibəsinin
qaranlıq illərində türk insanının yanında 40-
cı illərin ədəbi nəslinin şairləri yer almışdır.

– Qərb qurşağında Orxan Vəli, Oktay Rifat
və Məlih Cövdət də “şairanəliyə” qarşı çılpaq
şeirlərlə günlük yaşamı, sıradan insanların
dünyasını ələ aldılar. 1950-ci illərdə boy verən
ikinci yeni cərəyanın şairləri fransız
Gerçəküstücülərdən təsirləndilər. Yəni İlhan
Berk, Turgut Uyar, Cəmal Sürəyya, Edip
Cansevər və başqaları. 1960-cı illərin ədəbi
nəslinə mənsub şairlər isə sosialist dünya -
görüşünün işığında şeir yazdılar. 1970-ci
illərin ədəbi nəslini təmsil edən şairləri də
faşizmə qarşı duran şeirlərlə xalqın yanında
dayandılar. Əlbəttə, türk şeiri fransız şeirindən
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təsirləndiyi kimi, rus şairlərindən də, Amerika
şairlərindən də, ingilis şairlərindən də
təsirlənmişdir.

– Sanki indi sizlərdə romançılıq, proza
anlayışı şeirin önünə keçmiş kimi  görünür.
Bu ədəbi gedişat nə ilə bağlıdır? 

– Elə bir şey yoxdur. Məncə, romançılıq,
hekayəçilik öz yolunda sağlam addımlarla
irəliləyir. Şeirin önünə nə roman, nə hekayə
keçə bilər. Şeir bütünlüklə var olan  sənətin
qollarının anasıdır. Hekayə və romanlar da
şeirdən, şeirin dilindən qidalanır. Əlbəttə,
rəsm də, musiqi də, teatr da, araşdırma da
şeirsiz heç nə edə bilməz. Yaşar Kamal, Orxan
Pamuk, böyük romançıdırlar. Bunların
yaratdığı əsərlər şeirin önünə necə keçə bilər?
Yaşar Kamalın əsərlərində nə çox şeiriyyət
vardır. Şeirdən nə qədər bəsləndiyini görə
bilərsiniz. Hekayədə də Səit Faiq, Orxan
Kamal, Tomris Uyar, Dəmir Özlü, Fərit Ədgü,
Ülki Ağtunc…və s. daha neçələri hekayələrini
şeirlə yoğurmuşdur. Bu isə onların yazdığı
əsərlərin şeirin önünə keçdiyini göstərməz. 

– Niyə dövlətlərimiz ortaq yöndə bir
araya gələ bilərkən, hələ də türkdilli
toplumların  yazarlarının görünən, bilinən
şəkildə bir araya gəlişləri mövzu bəhsi
deyil?  Yoxsa o böyüklükdə şair və yazar 
larımız yetişmədimi? 

– Dövlətlər öz  siyasi, ekonomik xeyirləri
üçün bir araya gələrkən, sənətçiləri, yazarları
bir araya gətirmək mövzusunda elə də istəkli
olduqları görünmür nədənsə. Ancaq
sənətkarlar da bir araya gələ bilməli, ortaq bir
dil ətrafında  birlikdə sənət yönündə qarşılıqlı
münasibətlərini davam etdirməlidirlər. Ortaq
mövzularda sənətsəl proyektlərdə bir çox
gözəl işlərə imza ata bilərlər. Ortaq şeir
günləri, ortaq panellər, konfranslar, şölənlər,
sərgilər, eləcə də dərgilər, yayınevləri qurula
biləcəyini düşünürəm. 

– Bugünkü dünya nizamında “ortaq
türk şeiri”, “ortaq türk ədəbiyyatı” kimi
məsələlər gündəmə gətirmək necə bir
duyğu və ya necə bir anlayışdır? Bu

ifadələr, qavramlar sizlər üçün bir şey ifadə
edirmi? 

– Bilmirəm Ortaq türk şeiri necə olar?
Ortaq ədəbiyyat necə yaranır?  Əlbəttə, bu cür
qapsamlı düşüncələr üçün müxtəlif toplantılar
keçirilməlidir. Fərqli fikirlərin işığında ortaq
mövzular, ortaq dil yaratma yoluna baş vur-
maq mümkündür. Bəlkə də, baş tuta bil mə -
yəcək şey deyil. Ancaq mövzunu yaxşı
araş  dırmaq, geniş şəkildə çözələmək lazımdır.
Təbii ki,  bu məsələnin gələcəkdə hansı məq -
sədə xidmət edəcəyini müəyyən edərkən
MÖVZUNU  daha gözəl bilmək mümkün olacaq.

– On ildən artıqdır izləyirəm, sizdə də,
bizdə də ədəbiyyatı biznesə çevirən, pulla
dəyişdüyüş salanlar, ədəbiyyatın ba 
zarlığını edənlər ortalıqda dolaşırlar. Kon
franslar, panellər, şölənlər həyata keçirilir.
Olduqca biabırçı şəkildə hər iki tərəfədən
də ciddi yazarları görmək mükün deyil. Siz
bu mövzuda nə deyə bilərsiniz? 

– Ortalıq, mənə görə, toz-dumandır.
Ədəbiyyatdan, sənətdən başqa hər şeyin
dalınca qaçırlar. Hansı ki, sənətin, ədəbiyyatın
gücü xalqlar, yazarlar arasında təsirini göstərə
bilməz. Yazarlar, şairlər, sənətçilər daha çox
tez-tez bir araya gələ bilərlər. Yazarlarımız
qarşılıqlı görüş, danışıq imkanları əldə edə
bilsələr, daha çox şey qazana bilərik. Kütləvi
mədəniyyət  bilərəkdən qalıcı, təsirli bütün
sənət yönümlü işlərin, cəhdlərin önünə keçir-
ilir. Hansı ki, sənin də dediyin kimi, ədəbiyyat,
sənət adına başqa bazarlar açılır. Şairlər,
yazarlar, sənətçilər əsərləri ilə həmişə təsir
edici gücə sahib olmuşlar. Nazim Hikmətin
təsiri hələ də davam edir. Puşkinin, Maya -
kovskinin, Nerudanın, Lorkanın, Araqonun da
eləcə. Sənətçilərin bir araya gəlməsindən,
ortaq düşüncələr və əsərlər yaratmalarından
ancaq xalqların qazana biləcəyinə inanıram.
Çünki sənət insanlığın pisliyi üçün deyil,
yaxşılığı üçün və gələcəyin daha yaxşı olması
üçün vardır. 

Yazışdı: XANƏMİR

28 I ULDUZ



ÖZÜNÜ QORU

Bütün şəhər yuxulu,
Hamı təlaş içində,
Ölüm gəzir dünyanı evbəev, küçə-küçə,
Dənizlərin, dağların üstündən keçə-keçə...
Heç belə görmüşdünmü Bakını?
Yaşı 65-i keçən süpürgəçi analar 
Tərk etdi sevdiyi küçələrini...
Yaşı 90-ı keçənlər də maskalandı...
Toy yox, yas yox. Mağazalar bağlıdı.
Doğrudan, maraqlıdı...
Hər şey dəyişdi.
Bircə günəş əvvəlkitək doğur, batır…
Mən deyəndə inanmırdın,
3-5 günlük dünyadı…

Amma qorxma, canım-gözüm,
Həkimlər dünyanı xilas edəcək!
Mən hələ də maskasızam,
Əlcəksizəm,
Əllərimi də spirtləmirəm…
Səndə, görən, necə keçir
Karantinin ilk günü?

Sən mənə baxma, quzum,
Qoru özünü!
Hə… hə, bir də…
Evdən çıxanda yazarsan
8103-ə…

BU DA KEÇƏCƏK!

Bir gün səhər çağı doğulan günəş
Bütün bu dünyanı xilas edəcək.
Darıxma, yoluna düşəcək hər şey,
Bu dünya çox bəla görüb, ay oğul,
Bu da keçəcək.

Bu dünya çox görüb zəlzələləri,
Fırtınaları,
Qasırğaları,..
Sən dünən gözünü açmısan, oğul,
Bu dünya sənsiz də görüb buları.

Dünyanı bürüdü başdan- ayağa,
Çindən ayaq açdı ta üzü qərbə,
Novruz tonqalıtək odlar yurdundan
Adladı, ay oğul, şükürlər yenə.

Spirt qoxusu var yaz havasında,
Gəzir adam-adam qorxunc xəstəlik.
Ağ bayraq kimidir üz maskaları,
Özümüz dünyanı çirkləndiririk,
Günahkar bilirik yarasaları.

Bir gün səhər çağı doğulan günəş
Bütün bu dünyanı xilas edəcək.
Darıxma, yoluna düşəcək hər şey,
Bu dünya çox bəla görüb, ay oğul,
Bu da keçəcək...

“XOŞBƏXT OL!”

Səni sən olmadan sevəcəm daha,
Daha əvvəlkitək görüşməsək də.
Daha çıxmasan da yoluma mənim,
Gözlərim gəzəcək səni həmişə,
Özümüz heç zaman görüşməsək də,
Bəlkə, gözlərimiz bir gün görüşə...
İndi özgə yurdda yanan ocaqsan,
Yandıqca məni də yandıracaqsan...
Bəlkə də, sənin də gözün yoldadı,
Harasa gedəndə axtarir məni,
Uzaqdan-uzağa görəsən təki,
Bəlkə, qismət olar, qarşılaşarıq…
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Bakı o qədər də böyük deyil ki,
Ondan da böyükdü arzularımız…
Mən də harda olsam, düşünurəm ki,
Görəsən, neyləyir, hardadı bu qız...
Hamıdan xəbərsiz özgə ocaqda
Necə gizlətmisən bu dağ sevgimi?
Al bu ürəyimi, as otağından,
Qapının üstündən üzərlik kimi...
Sevmək günahdırsa, cəzası nədir?
Ölüm hökmünə də razıyam, gülüm,
Səninlə birlikdə yaşamıramsa,
Ölürəm… səninlə birlikdə ölüm! 
Sənə çox çətindi, başa düşürəm,
Qəlbində ömürlük məhəbbətimi
Ömrün sonunadək gizlədəcəksən
Üstü açılmayan cinayət kimi…
İndi anırsanmı adımı, görən,
İndi soyuyurmu süfrədə çayın?
Bir dəfə zəng edib de ki, yaxşıyam-
Ömürlük mən səndən olum arxayın…
O səni sevirmi mən sevən qədər?
Gecələr saçını tumarlayırmı?
Tuturmu əlindən,
Baxırmı gözünə məhəbbət dolu,
Bu qədər füsunkar, həzin, duyğulu?..
Səhər oyananda yarıyuxulu,
Öpürmü üzündən, oxşayırmı heç,
Qəlbindən qəlbinə od ələyirmi?
Səni isidirmi bu eşq atəşi?
Səhər açılanda salamlayırmı
Pəncərə önündən səhər günəşi?
Yoxsa mənim kimi sən də çarəsiz
Dalıb qalmısanmı öz keçmişində
Başını qatırsan ev işləriylə-
Sən öz keçmişində, o öz işində…
Bilmirəm sonumuz necə olacaq?
Məni birdəfəlik unut, demirəm,
Çalış, harda olsan, xoşbəxt ol, ancaq
Elə hesab et ki, o elə mənəm…
Bilirəm, bilirəm, sənə çətindi,
Elə hesab et ki, mən olmamışam,
O elə sənin ilk məhəbbətindi…
Xoşbəxt ol evində körpə səsinə,
Xoşbəxt ol ən kiçik hədiyyəsinə,
Onda gələcəyi görə bilərsən.
Mən sənə xoşbəxtlik bağışlayaram,
Sən mənə dünyanı verə bilərsən…

KÖHNƏ YARALAR

Köhnə yaralarım sızlayır yenə,
Daha kömək etmir məlhəmin, həkim.
De, niyə çarəsiz baxırsan mənə?
Mən həmin xəstəyəm, sən həmin həkim.

Qulaq as qəlbimin döyüntüsünə,
Nəsə kürəyimdə çox küt ağrı var…
Anasız, atasız qaldım dünyada,
Qəlbimdə illərdi bir cüt ağrı var...

Məni zəhmət ilə atam böyütdü,
İsti nəfəsilə anam yaşatdı.
Elə ki onlar da köçdü dünyadan,
Məni içimdəki inam yaşatdı.

Əcəl, əmanətdir sənə bu canım,
Qorxum yox ölümdən gəl götür, apar.
Məni bu dünyadan yola salanım,
O biri dünyada gözləyənim var!

DESƏM Kİ

Bir həzin ayrılıq nəğməsi kimi
Şair ürəyindən keçən arzusan.
Bir az yalan olar, əgər desəm ki,
Desəm ki, tamamən unudulmusan.

Neçə ayrılıqdan adlayar hər gün,
İnsan uduzmasa fikirlərinə.
Sənin gedişinlə barışmaq üçün
Özümü qoymuşam sənin yerinə

Taleyim bir dərdlə rast saldı məni,
Bir nəfər çiyninə  götürə bilməz,
Daha bu dünyada heç bir kəs səni
Mənim kimi tapıb itirə bilməz…

Küləkdən, yağışdan, havadan, sudan…
De, kimdən soruşum , de, kimdən səni?
İnan ki, heç ətir dükanlarından
Duya bilməmişəm sənin ətrini…

Xəbərsiz ömrümü elədim davam,
Nə yağış gətirdi, nə külək səni…
Mən elə bilirəm, səni unutsam,
Başqası daha çox sevəcək səni...
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Mən doğulanda atamın muştuluğa gələn
on beş-on altı yaşlı qonşu oğlana beş manat
ver məsini eşitdiyim gün bir balaca pərt
olmuşdum. Böyük qardaşım anadan olanda
əlli manat, ondan sonrakına iyirmi beş, üçüncüyə
beş! Yəqin, atamın yeddi oğlu olsaydı, axırda
muştuluğa gələndən pul alacaqdı. Doğrudu, o
vaxtkı sovet beşliyi karlı pul idi, ancaq atam
da kasıb deyildi, qonşuya beş manat verməklə
yazığı umsuq eləmişdi.

O oğlan iyirmi dörd yaşında rəhtəmə
getmişdi. Onun ölüm xəbərini eşidəndə aləm
bir-birinə dəymişdi, kəndimizmi, qəsəbəmizmi
deyim – yaşadığımız yerin kənd, qəsəbə, yaxud
balaca, xudmani bir şəhər olduğu düz-əməlli
bilinmirdi – qan ağlayırdı. Bilirdik ki, o oğlan
yanıb, ata-anası da gedib dalınca. Saxalinə….
Oğlan orda, Saxalində gəmiçiymiş. Ancaq
valideynləri ora çatan gün telerqam vur -
muşdular ki, gəmidə yanğın baş verib, oğlan

bir balaca yanıb… Bir həftədən sonrasa ikinci
teleqram gəlmişdi ki, bəs oğlan keçindi, hazırlıq
görün. 

Rəhmətliyin xalası üz-gözünü cırdı, ağı
deyib ağladı, qonum-qonşu səs-səsə verdi, hətta
məktəbli qızlar göz yaşlarını saxlaya bilmirdilər,
içlərindəki öləzik işıq dillərinə axırdı:

– Təki yalan olsun…
Kişilərsə öz işlərindəydilər, çadır qururdular,

yas tədarükü görürdülər.
Çadır qurulanda, məhəlləmizdə adam

əlindən tərpənmək olmayanda mən yaman
sevinirdim, dodaqaltı öz-özümə:

– Yalan-zad deyil, – pıçıldayırdım, –
qonşumuzun oğlu ölüb… – göyə baxırdım, guya
qızmar yay günəşi yuxarıdan Saxalinə boylanıb
qonşu oğlanın, həqiqətən, öldüyünü xəbər
verəcəkdi. Rəhmətə gedənin sir-sifəti yadımdan
çıxmışdı, az qala mən gözümü açandan o yazıq
Saxalindəydi. Nə səbəbə sevindiyimi də
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anlamırdım, amma mənim doğum xəbərimi
gətirən adama ölüm arzulayırdım. Yəqin, ona
görə ki, mən muştuluq məsələsini sonra
eşitmişdim və onda qonşu cavanın ölümünə
təəssüflənmişdim, onun ölümünü eşidəndə
sevindiyimə peşman da olmuşdum. Sonralar
çox gerçəklərdən xəbər tutmuşdum. Demə,
gəmidə yanğın-filan məsələsi yalan söhbətmiş.
Guya oğlanın orda sevgilisimi, yaşadığı qadınmı,
nə isə bir adamı varmış, guya həmin o qadın
uşağa qalanda bizim qonşu məsələni açıb ki,
mən səninlə evlənə bilmərəm, kənddə istəklim
var, qara Məmmədin qızı neçə ildi  yolumu
gözləyir. O əli qurumuş da qonşumuzu yuxuya
verib, qalxıb ayağa bir vedrəmi, bir balonmu
kislotanı əndərib bunun üstünə. Yoxsa yanğın
oldu, hamı suya tullandı, qonşumuz gecikdi-
filan nağılmış. Deyirəm, hayıf ölənin canından.
Ruhun bədəndən çıxdı, olursan cansız, adi bir
«nə» sualına cavab verirsən. Kimlikdən nəliyə
gedirsən. Qara Məmmədin qızı heç qonşumuzun
ilini də gözləmədi, burun Əlpaşaya qoşulub
qaçdı. Əlpaşa dəbdəbəli toy çaldırdı. Amma
toydan beş-altı ay sonra «qırxayaq» Ağahüseynin
qoltuq ağacını Əlpaşanın darvazasına vura-
vura bağırması kənd-kəsəyi səksəndirdi:

– Çıx bayıra, Əlpaşa! Çıx, oğraş! Sənin
arvadın qəhbədi…

Camaat özünə gəlib Ağahüseyni darvazadan
aralamağa macal tapınca Əlpaşa çıxdı bayıra,
əlində də uzun bir «fin» bıçağı. Ətrafdakılar
gözlərini yumub açınca bıçaq Ağahüseynin
döşündən girdi, kürəyindən çıxdı. Ağahüseyn
öldü, Əlpaşanı tutdular. Qara Məmmədin qızı
qayıtdı atasının xarabasına…

Həyat davam eləyir, əvəzolunmaz adam
yoxdu, əzizlərin itkisi uzun müddət adamı
yandırır. Amma qeybətcil arvadlar həmişə öz
aralarında xısınlaşırdılar ki, nər kimi oğul itkisi
qonşumuzun vecinə deyil, kişi gecə-gündüz
vurmağındadı, arvad da ayda iki kərə başına
xına qoyur, zarafatından qalmır, qəhqəhəsindən
qulaq tutulur, hər ikisi arsızdı, belələrinin
sinəsinə əzrayıl çöksə də, düzəlməz. Səhər
açılanda qaqqıldaşar, gecə yarı pıqqıldaşar.
Səhər açılandasa mən bir neçə dəfə çəpərimizin
o tərəfindən qonşu arvadın ağısını, laylaysayaq

oxşamasını görmüşdüm, daha doğrusu, əvvəlcə
eşitmişdim, sonra gizlincə səsə yaxınlaşıb
qonşuya tamaşa eləmişdim taxta çəpərin
arasından. Qonşu qadın ağlayırdı, ağlayırdı və
toxtayırdı. Həmin gün qonşu qadının üzünə
maraqla baxırdım, amma o qadının sir-
sifətindən, çöhrəsindən təbəssüm əskik olmazdı.
Onun təravətini itirmiş siması təbəssüm
duvağına bürünərdi. Bəlkə də, indiki ağlımla
baxsaydım, o qadının gözlərindəki kədəri açıq-
aşkar sezərdim. Ondasa hər şeyi kəlləmayallaq
başa düşürdüm, yəni heç nə anlaya bilmirdim.
Beş manatlıq uşaqdan nə gözləmək olardı?
Qiymətin azaldı, özün də hörmətdən düşürsən,
ən azı öz gözündə kiçilirsən və baxıb görürsən
ki, Molla Pənah demişkən, ağıl-kamal da
qalmayıb. Sanki atam elə dünyaya gələndə
mənim təxmini qiymətimi bilirmiş. İnstitutda
oxuduğum dövrlərdə öz adaşıma da rast gəldim,
bütün institutda balaca, pota, həmişə harasa
tələsən müəllimə «beşlik» Davud deyirdilər.
Deyəsən, elə müəllimlər də öz aralarında
kolleqalarını belə çağırırdılar. Məlumdu ki,
«beşlik» ləqəbi zaçotun qiymətiylə bağlıydi.
Qəribədi ki, qiymətinin aşağı olmağına bax-
mayaraq, Davud müəllim əksər müəllimlərdən
yaxşı yaşayırdı. O dövrün kriteriyasına görə,
«QAZ-24» – filan çox şeydən xəbər verirdi.
Bəlkə də, bu, bəsit görünən tərəfiydi işin. Yəni
kimin necə yaşamağı, maddi tərəf-zad
darıxdırıcı, lap dəqiqi, məsələyə isti-soyuğu
olmayan faktordu. Yatsam, yuxuma da girməzdi
Davud müəllim. Keçən il təsadüfən özəl
universitetlərdən birində gördüm Davud
müəllimi, tanışlıq verdim, yalan-gerçək, çar-
naçar gülümsündü ki, yadıma düşdün. Biz təkcə
müstəqillik əldə eləməmişdik, çox şey, o
cümlədən Davud müəllim də dəyişmişdi,
ləngərli, ağır oturub batman gələn adam təsiri
bağışlayırdı. Yazığın heç maşını da yox idi.
Evinəcən apardım onu. Bilmirəm söhbət nədən
düşdü, söz sözü çəkdi, qəflətən Davud müəllim
əlini dizinə vurub yana-yana dedi:

– Vallah, dolanışıq üçün rüşvət alan içkiyə
qurşanmış adam kimidi, hara fırlatsan, həmin
adamlar pis ola bilməz…
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Gülmək məni boğduğundan az qala maşını
yolun qırağındakı söyüd ağacına vuracaqdım.

Həmişə nələrisə xatırlayanda həftəbecər,
xaotik alınır, sanki öz yaşımı da dəqiq bilmirəm,
elə bil Adəmdən Xatəmə bütün olmuşların
şahidiyəm, oxuduqlarımın, eşitdiklərimin,
gördüklərimin şəxsən iştirakçısı olmuşam.
Hərdən mənə elə gəlir ki, kənar hadisələr
həyatımı başqa istiqamətə apara bilərdi. Həmin
səmtdə yaxşı, ya pis olacaqdı, müəmmadı,
söhbət bundan getmir, ancaq hər halda daha
maraqlı yaşayacaqdım, çünki getdiyim yolla
onsuz da gedirəm, həmin yolun dünəni də, bu
günü də, yalan olmasın, sabahı da məlumdu.
Lakin başqa cığırlarda daha rəngarəng
hadisələrin qəhrəmanına çevriləcəkdim. Bəlkə
də, bütün bunlar aldadıcı bir ilğımdı. Uzaqdan
xoş gələr dümbəyin səsi… Guya atam muştuluğa
gələn qonşuya iyirmi beş manat versəydi,
qonşumuz elə Saxalində evlənsəydi, Davud
müəllim zaçotun qiymətini beş manata
endirməsəydi, ən azı sonrakı olaylar baş
verməyəcəkdi və bu da mənim həyatıma az-
çox təsirini göstərəcəkdi. Məsələn, Əlpaşaya
getdiyinə görə heç kəs qara Məmmədin qızını
qınamayacaqdı, «qırxayaq» Ağahüseyn qoltuq
ağacları ilə burun Əlpaşanın darvazasını
döyməcəyəkdi, Əlpaşa «qırxayağ»ı öldürüb
türməyə düşməyəcəkdi, atamın beşliyi ilə beşlik
Davud arasında paralellər aparmaq ağlıma
gəlməyəcəkdi, üstündən illər keçəndən sonra
Davud müəllimi görəndə vecimə almayacaqdım.
Və sair və ilaxır… Bu da ayrı bir yol, ayrı bir
cığır, ayrı bir ömür…

Amma dərindən fikirləşəndə o yolu biz
özxoşuna seçmirik. Bəzən elədiklərimiz
kənardan tamam qəribə görünür. Məsələn, niyə
öldürdü Əlpaşa Ağahüseyni? Hamı mat-məəttəl
qalmışdı, gün kimi aydındı ki, «qırxayağ»ı
bıçaqlamağa zərrəcə ehtiyac yoxdu. Bir adamın
ki bircə yumruqla payını vermək mümkündü,
qan-qadaya nə hacət? İşin bu tərəfi silisçiləri
də çaşdırmışdı və elə həmin səbəbdən Əlpaşanın
cəzasını bir az da ağırlaşdırdılar. Onda məsələni
anlamağımdan söhbət gedə bilməzdi, indisə
hər şey ovcumun içindədi, yaşımın və başımın
elə vaxtıdı ki, bütün olaylar mənə sadə, adi

görünür, daha heç nəyə təəccüblənib eləmirəm,
keçmişdəkilər bəsit, mənasız gəlir adama. Çox
döşümə döyməyim, Əlpaşa həm keçmişdi, həm
də indiki zamandı, bir-iki il qabaq rastlaşmışdım
onunla. Qəbiristanlıqda… Atamın qəbrinə baş
çəkəndə ucaboy, ağsaç kişini gözüm almışdı,
qonşu qəbrin başında dimdik dayanan ağsaç
məni tanımışdı, deyəsən, uzaqdan başını
yüngülcə tərpədib salamlaşanda mən gunah
işlətməli oldum, «Yasin» oxuyan cavan molladan
soruşdum:

– Kimdi o ağsaç? 
Molla gözlərini oxuduğu kitabdan ayırmayıb

dodaqaltı:
– Əlpaşadı, – mızıldananda mən tam əmin

oldum. Oxşatmışdım bayaqdan…
Molla «Yasin»i başa vurub fatihə verincə

Əlpaşa gəldi mənim yanıma, heç qoymurdu
mollanın pulunu verim, güclə qabağa düşdüm.
Molla pulu alıb getdi.

Qəbirlərin arası ilə yanaşı addımlamağa
başladıq, araya sükut çökmüşdü, Əlpaşa nə isə
demək istəyirdi, deyəsən, iri hülqumu qalxıb-
enirdi, ancaq qıyğacı üzümə baxıb susurdu.
Nəhayət:

– Çoxdan gəlmisən? – soruşdu ürkək-ürkək,
sanki məndən çəkinirdi.

– Dünən, – dedim.
– Hə… – nəsə demək xatirinə «hə»-ni uzatdı.
– Sən xeyir ola buralarda?
– Haralarda? – çaşqın-çaşqın duruxdu.
– Qəbiristanlığı deyirəm.
– Hə, – qımışdı gözlənilmədən. – Bu gün

yazıq Ağahüseynin ad günüdü… Allah
mərdimazara da, şeytana da lənət eləsin.

– Amin, – deyib cib dəsmalımla alnımın
tərini sildim, yaz belə keçirdisə, yayda göydən
od ələnəcəkdi.

Qəbiristanlıqdan çıxanda Əlpaşa dilləndi:
– Davud…
Ayaq saxladım:
– Nədi?
– Sən bizdən balaca olsan da, savadlı

adamsan, günün kitab-dəftər arasında keçib.
«Cinayət və cəza»nı oxumusan?

Gülümsündüm:
– Malades…
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– Nədi ki… – çiyinlərini çəkdi.
Əlimi yellədim:
– Heç… – Əlpaşanın Dostoyevskini yada

salmağı o deməkdi ki, özünü yığışdır, kənd sən
qoyub getdiyin deyil, gözgörəsi irəliləyişlər
olub buralarda.

– Nəyə gülürsən?
– Böyük adamsan, Dostoyevskidən

danışırsan, – dedim.
Qoluma girdi.
– İndi mən özüm də filosofam. Allah ölənlərə

rəhmət eləsin, dirilərə can sağlığı versin. Gedək,
bir yer tapıb dərdləşək. Çoxdan səni görmək
istəyirdim. Fəxrimizsən bizim, gözümüzün
qabağında böyümüsən, ancaq bir şeyi yadında
saxla: türmə adama həyatdakından çox
mətləblər öyrədir. Demirəm a, ora lazımdı, ora
cənnətdi, Allah uzaq eləsin, heç kəsə
göstərməsin. Azadlıqda ömür sürmək çətindirsə,
gör oralar necədi. Amma ora da həyatdı… orda
da adamlardı… – deyəsən, fikirləri qarışdı,
azacıq ara verib qəfil soruşdu, – vurmaqla aran
necədi?

– Pis deyil, – dedim.
O, qolumu dartdı.
– Onda gedək…
Əlpaşa ilə hara getdik, nə yedik, nə içdik,

nə qədər içdik, boş söz-söhbətdi, heç danışılası
deyil, ancaq o, əməlli-başlı ağladı. Əvvəlcədən,
yəni içməmişdən qabaq ağlamasaydı, deyərdim
keflənib. Mən qara Məmmədin qızının şəhərdə
yaşadığını, özündən iyirmi beş yaş böyük varlı-
hallı bir kişiyə getdiyini Əlpaşadan eşitdim. O
gün çox mətləblərdən hali oldum. Hər dəfə
kəndə yolum düşəndə gözüm Əlpaşanı axtarsa
da, o vaxtdan görə bilməmişəm onu. Elə bil
qəsdən, bilə-bilə qaçır. Ya vəlvələdən, ya
zəlzələdən, məni görmək istəmir, vəssəlam.
Sirri açılanın qiyməti azalır. Belə incəlikləri
Əlpaşanın anladığı şəksizdi, amma necə başa
salaydım ki, əsas onunla görüşüb söh -
bətləşməkdi, yoxsa min il bundan qabaq nə
olub, nə olmayıb, kim kimi öldürüb, kim kimə
ərə gedib, mənim nə vecimə? Qonşumun ili
çıxmamış qara Məmmədin qızı yapışıbmış
Əlpaşının yaxasından ki, toyu gecikdirmə, yoxsa
gedib özümü Kürə atacam, mən gərək o

vəfasızın, o kişiliyinə yiyəlik eləyə bilməyənin
ruhunu rahat qoymayam, qoy o dünyada da
duysun ki, gözlədiyini aldadıb kafirlə başbir
olmağın cəzası canını bu dünyadan götürüb
getməklə bitmir, hələ bir gecə onu qonşumun
qəbrinin üstündə paslı, köhnə qıfıl gizlədən
də görmüşdülər, amma zalımın qızı qaçıb aradan
çıxmışdı, görənlər yaxşı tanımamışdılar onu
deyən qulağına çatanda and-aman eləyib Qurana
əl də basmışdı ki, bu paslı-dualı kilidi, bu cın-
cındırı, bu iynəylə qurd yağını gətirib rəhmətliyin
qəbrinin üstünə atanı görüm sabaha salamat
çıxmasın, bu Quran yalan deyənə qənim olsun.
Ən çətini toydan sonra başlamışdı, Əlpaşa
tələyə düşmüşdü. Dava-dalaşa, hay-küyə cavab
verməyə nə vardı ki? Əsas sonrakı olaylardan
qorunmaqdı. Əlpaşa hər şeyi gözünün qabağına
almışdı, ağciyər-zad deyildi, ancaq ağlına
gətirmədiyi yerdə ilişəcəyini gözləmirdi. Zur-
na-balabanlı toya yaşıdlarından heç biri
gəlməmişdi. Yaxşı ki, ayıq tərpənib əsgərlik
yoldaşlarını toyuna çağırıbmış, yoxsa sağdış-
soldışsız qalacaqmış. Dava-dalaşdan çəkin -
məyənin başını gözlənilməz, ağlagəlməz
səssizlik, sakitlik ağrıtdı. Əlpaşa kənd-kəsəkdə
tək-tənha dolaşsa da, bilirmiş ki, bu sakitliyin
sonu gələcək. Ya o yanlıq olacaq, ya bu yanlıq.
Əlacı olsaydı, baş götürüb gedərdi, yaxud evdən
eşiyə ayaq basmazdı. Ancaq bunu da özünə
sığışdıra bilmirdi. Üstünə qorxaq damğası vu-
rulma ölümdən betərdi. Evdən az-az çıxsa da,
qazdan ayıqdı, marığa yatmışdı, Rəcəbi tutmaq
istəyirdi. O Rəcəbi ki, falçı Xeyransadan xəbər
göndərmişdi Əlpaşaya, bəs o oğraşa denən, ar-
vad kimi evdə az gizlənsin, gəlsin danışaq, dos-
tumuzun qeyrəti elə bizim qeyrətimizdi. Əlpaşa
xəbəri eşidib dik qalxmışdı, bir istəmişdi düz
Rəcəbgilə gedib evdən çağırsın onu ki, mən
hazıram, bu meydan, bu şeytan, lakin sonra
fikirləşmişdi ki, belə məsələləri hay-küyə salıb
arvad qeybətinə çevirmək nakişilikdi. Dünyanın
axırı deyil ki! Gec-tez Rəcəblə görüşəcəklər.
Ağa durur, Ağacan durur, borclu borclunun
sağlığın istər. Belə bir məqamda, Əlpaşa gecə-
gündüz ürəyində öz-özü ilə danışıb küçə-bacada
gözaltı Rəcəbi axtaranda bədbəxt oğlu
«qırxayaq» Ağahüseyn qoltuq ağacı ilə darvazanı
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döymüşdü. Çanaq «qırxayağ»ın başında
çatlamışdı. Əlpaşa elə bilmişdi, Ağahüseyn bir
vasitədi, bayırda Rəcəb gözləyir onu. Həyətdən
də hazır çıxmışdı. Əli bıçaqlı… Bayırdasa Rəcəb-
zad yoxmuş, di gəl hövllə çıxan Əlpaşanın
darvazanı addamağıyla bıçağı «qırxayağın»
ürəyinə saplamağı bir olmuşdu. Yoxsa
Ağahüseynə bıçaq vurmaq heç kəsə başucalığı
gətirməzdi. Yazıq elə yerindəcə keçinmişdi.
Düzdü, «qırxayaq» az aşın duzu deyildi, şeytana
papış tikərdi, minbir fırıldaq bilirdi, qumarda
ad çıxarmışdı, tiryəklə, anaşayla arası olmasa
da – o vaxtlar iynələnmək yayılmamışdı
kəndimizdə – içən idi. Deyirlər, Rəcəb qəsdən
sərxoş eləyibmiş Ağahüseyni. Sonra da yoldan
çıxarıbmış ki, get Əlpaşanın darvazasını döy,
qoy evdən çıxsın, dalısıyla işin yoxdu. Guya
şirnikləndirməkdən ötrü pul da basıbmış
«qırxayağ»ın cibinə ki, qorxma, onsuz da
Əlpaşanın davası məninəndi. Ağahüseyn hərif,
sadəlövh, uşaq-muşaq deyildi, keflənməsəymiş,
yüz Rəcəb kimisi dilə tutsaydı da, o lənətə
gəlmiş darvazanı döyüb söyüş söyməzdi.
Ağahüseyn Rəcəbgilə qoşulmurdu axı.
Ağahüseyn yalquzaq idi, badə dostu da yoxdu,
kimnən gəldi, içərdi, ayılanda da kiminlə
vurduğu yadına düşməzdi. Nə isə, içki
«qırxayağı» azdırdı, darvazanı döyüb qanına
qəltan oldu, iş bundadı ki, o qan-qadada, o
vay-şivəndə Rəcəbi heç kəs görmədi, demə,
Rəcəb Ağahüseynə fitva verərək aradan çıxıbmış.
Məhkəmədə də Rəcəb yada düşmədi. Ürəyinə
bıçaq dəyən «qırxayağın» ağzından qan
laxtalanıbmış, bıçaq Ağahüseynin köksündə
qalsa da, Əlpaşa əliyalın Rəcəbi axtarırmış, dəli
hayqırtısı, vəhşi bağırtısı kəndi başına
götürübmüş…

– Harda gizlənmisən, Rəcəb!.. Bu yazığı
niyə qabağa verdin, ay nakişi? Ömrümə bir
gün qalsa da, Ağahüseynin qanını alacam
sənnən. Əlimnən qurtara bilməyəcəksən.
Eşidirsən?

Rəcəb eşidirdi, bilmirəm, ancaq
«qırxayağ»ın hayıfını, qanını almaq Əlpaşaya
qismət olmadı. Əlpaşa türmədən qayıdanda
Rəcəb dünyasını dəyişmişdi.

Mən uşaqlıqda da məhlə arvadlarından
çox mətləblər öyrənmişdim. Elə Əlpaşının
Ağahüseyni öldürmə səhnəsinə də neçə-neçə
arvaddan ayrı-ayrı variasiyalarda qulaq
asmışdım. Hayıf ki, o səhnəni görməmişdim.
Ancaq Əlpaşanın öz dilindən çıxanlar tamam
başqa aləmdi, sanki sənədli filmə baxırdım.
Tarixi-xronoloji filmə. Ogünkü günəşin şüalarını
da üzərimdə hiss eləyirdim, Ağahüseynin
ölümqabağı boğuq xırıltısı da qulağımdaydı,
ağzından axan qaramtıl laxta qanı da apaydın
görurdüm. Üstəgəl ətrafdakı fon… Xırda,
köməkçi səhnəciklər… O hadisəni heç kəs o
cür danışa bilməzdi. Peşəkar rejissor kimi…
Onun söhbətində torpağın nəfəsi də,
Ağahüseynin göz qırpımında göylərə uçan ruhu
da, dəstəyi ölənin döşündə qalan fin bıçağı da
duyumlu, canlı idi. Mənisə zərgər dəqiqliyi ilə
söylənən detallardan, xırdalıqlardan çox canlı
insan xarakteri maraqlandırırdı. Yolun əvvəli-
sonu məlumdusa, xırda döngələri nəzərə al-
mamaq mümkündü.

– Doğrudan, Rəcəb sağ olsaydı, sən onu
öldürərdin?

Əlpaşa kirpiklərini qırpmadan düz gözümün
içinə baxıb:

– Hə, – dedi və siqaret yandırdı. – Hərdən
hirslənib əlimi dizimə vururam ki, Rəcəbi
öldürmək nəsibim olmadı. Ancaq… – tüstünü
ləzzətlə ciyərlərinə çəkib davam elədi. – Ancaq
qismətdən artıq yemək olmaz. Qismət
beləymiş…

Dilimi dinc qoymadım:
– Bəs arvadını niyə öldürmədin? Onu axtarıb

tapmaq çətin deyil.
Əlpaşa gülümsünüb təzəcə yandırdığı

siqareti külqabıya basdı. Qədəhindəki arağı bir
uduma içdi, boşqabındakı pendiri ağzına atıb
çeynəyə-çeynəyə kənar adam kimi:

– Qara Məmmədin qızın deyirsən? - Soruşdu
və mən bu vecsiz sualdan çaşıb çar-naçar
başımı tərpətdim.

– Hə. Axı bütün bu qan-qadanın başında o
dayanırdı. Baisi o idi…

Əlini yellədi:
– Savadlı da olsan, belə məsələlərdən başı

çıxmır. Mənim öz yolum, necə deyim, öz fəlsəfəm
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var. O şeyləri ki mən bilirəm, onları gecə-
gündüz kitab oxumaqla öyrənmək müşküldü.
Elmi kitablardan öyrənmək mümkündürsə, al-
imlik dərin ağıl tələb eləmir. Yeddimərtəbəli
sözlərdi sədaqət, nə bilim, sadiqlik məsələsi.
Adam elədiyi, törətdiyi əməllərə görə cavab
verməlidi. Sözsüz, belə olmalıdı. Bax buna görə
indinin özündə də Rəcəbin başını kəsib «uf»
da deməzdim. Amma heç kəs heç kəsdən
sədaqət tələb eləyə bilməz ki, ay filankəs, gərək
sən hökmən mənə sadiq olasan. Sədaqət yaxşı
şeydi, ancaq hərənin öz həyatı var. Allah heç
bir bəndəsini digərinin üstündə nəzarətçi

qoymayıb. Tutaq ki, mən dinsizəm, mən
sözümün sahibi deyiləm, yalançıyam, nə bilim,
nəyəm, kimə nə dəxli? Allahım bilər, mən
bilərəm. Əməllərimdən, daha doğrusu,
adətimdən, xasiyyətimdən ziyan çəkən yoxdusa,
heç kəs işlərimə burnunu soxa bilməz. Yox,
əgər ziyankaramsa, pislik eləyirəmsə, bu, ayrı
söhbətdi…

O ki qaldı Mamedin qızına, Qara özü
gəlmişdi türmədə yanıma ki, qurban olum,
məni bu bəladan qurtar, bilirəm, sən burdan
çıxandan sonra dinc durmayacaqsan, ancaq
bir Allah şahiddi ki, mənim zərrəcə günahım
yoxdu. Qız sənnən boşanıb, başqasına ərə gedib.
O sən, o da keçmiş arvadın, kəllə-kəlləyə gələndə
məni araya qatmayın.

Yazıq diz çökmüşdü qabağımda, gözünün
yaşını sel kimi axıtmışdı. Dedim, dur, Qara, dur,
get, kef elə, mənim sənnən işim yoxdu, heç
qızınnan da maraqlanan deyiləm, qoy kefi necə
istəyir, yaşasın, kimə gedir, getsin. Kənddəki
dedi-qodulara fikir vermə…

Qara sevindiyindən əlimi öpdü, bir dənə
də yüzlük basdı mənim cibimə ki, sən bunu
məndən yerli kimi götür, yoxsa almayacaqdım…

… Günlərin birində kandarda dayanıb bekar-
bekar güzgüyə baxırdım – deyəsən, bazar
günüydü, mən də evdəydim, arvad da, qəfil dik
atıldım, darağı əlimdən saldım:

– Ay dadi-bidad, saçlarım tökülür…
Oğlum çoxbilmişlik elədi:
– Sən çeçəl Davud olacaqsan?
Əyilib darağı döşəmədən götürəndə

oğlumun totuq üzündən öpüb:
Yox, – dedim. – Mən beşlik Davudam, mən

doğulanda atam qonşuya beş manat verib.
Uşaq əl çəkmədi: 
– Bə məni neçəyə almısız?
Əyilib oğlumu qucağıma götürdüm. Uşaq

əlini güzgüyə uzatdı. Arvad da yaxına gəldi.
– İndi hamının qiyməti eynidi, mənim

balam, daha yuxarı-aşağı söhbəti yoxdu… 
Uşaq maraqla üzümə baxıb boynumu

qucaqladı, arvadımsa gözlənilmədən qəhqəhə
çəkdi.
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GÜNLƏR

Günlər
vətəninə getməyə tələsən qərib kimi
gedir ömrümüzdən,
əlçatmaz olur
ünyetməz olur
qədrini bilmədiyimiz günlər...
Çox axtaracağıq sizi,
ey ömrümüzdən gedən
günlər.
Hara tələsirsiniz,
hara?
Dayan, ey vətəninə getməyə
tələsən qərib!
Tənha qalmaq,
dərdlərimlə baş-başa,
sənsizliyi də
özümə dərd etmək istəmirəm!..
Vətəninə getməyə tələsən qərib,
getmə,
nə olar..

PAYIZ

Payız yenə qızılı yarpaqları ilə gəlib
ömrümüzə,
gözəl payız,
nisgilli,
qəmli payız...
Həkimdən qorxan
uşaq kimi boylanar göy üzündən
günəş
sən gələndə...
Ruzi-bərəkətin, bar-bəhrən kimi yağışın,
küləyin də bol olar,
şıltaq,
ərköyün payız...
Öyrət mənə kədəri gizlətməyi,
qəmə qalib gəlməyi,
qızılı yarpağa dönüb qalib olmağı öyrət
qəmli könlümə...
Eh, gözəl payız, səndən sonra
ağappaq qar yağacaq qara torpağa,
sonra yenə yaz gələcək,
hər tərəf gül-çiçəyə bürünəcək.
Və sən hələ zamanını
gözləyəcək,
səbirli olmağı öyrənəcəksən...

Xuraman HÜSEYNZADƏ



SƏNİ GÖRÜNCƏ

Səni ruhum zənn etdim...
İnsan birinci özünü sevər,
mənsə ruhumu sevdim.
Hər yerdə səni gördüm:
Payızda,
Qışda yaşıl çəmənlik görən kimi
gördüm və sevdim səni.
Şimşək çaxarkən günəşi gördüm sanki
Buludların arasında
səni görüncə...
Yanan ocağın istisində
ürəyinin hərarətini,
sevgisini duydum.
mən səni görüncə qışı, soyuğu
hiss etmədim ki.
Yalnız gözəllikləri,
sevgini gördüm
gözlərində,
ürəyində.
Mən səni belə sevdim
neyləyim?..

SƏNİ SEVMƏK QƏDƏR...

Səni görməkdən
və
sevməkdən gözəl
nə var ki həyatda?
Ümidimsən sən,
həvəslə gördüyüm bir işin
uğurlu sonluğu kimi
sevindirir məni
qəlbindəki sevgini hiss etmək,
nə yaxşı varsan...
Elə bilirəm,
Tanrı səni mənimçün
yaradıb.
Günəş olmusan
görməyən gözlərim üçün,
səninlə görüb gözlərim,
döyünüb ürəyim.
Səninlə
sevdim
və sevəcəm həyatı mən...

YOLLAR

Bu şəhərin yolları
Ayrılıqdan çox uzaqdır,
Qorxutmur adamı
getdikcə getmək,
asfalt qoynunda itdikcə itmək
istəyirsən o yolları...
Bilirsən axı...
bilirsən,
o yollar ayrılığa aparmayacaq səni.
Sevdiyini bilir o yollar,
onsuz yaşaya bilməyəcəyini,
onu sevdiyini bilir.
Və inanırsan ki,
bu şəhərin yolları səni ona aparacaq,
ya da onu sənə gətirəcək.
Qovuşduracaq sizi,
qovuşduracaq...

ÖLMƏZ BU SEVGİ

Sənsizlik qədər
ağrılı,
əzablı nə var?
Səndən uzaqda
yalqızlıqla baş-başa qalmaq istəmirəm,
mən sevgimlə baş-başa qalmaq,
səni düşünmək,
sənli günlərdən zövq almaq,
səni,
yalnız səni sevmək istəyirəm...
Sevgimə heyfim gəlir,
sənin də ona heyfin gəlsin...
Ölməyə qoymaram onu,
lazım olsa, can verərəm,
nəfəsimlə yaşadaram onu.
Ölməz bu sevgi,
heç vaxt ölməz...
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SƏNSİZLİK

Sənsizlik
günəş kimi,
ay kimi
qonaq gəlməsin mənə,
istəmirəm!
Mən sənsizliyi qarşılamağa hazır deyiləm,
küssün, getsin, eybi yox,
qonaqpərvər olmayacam,
qarşılamayacam sənsizliyi...
Sənli günləri xatırlamaq yetər mənə.
Xoş günləri
əvəz edər sənli xatirələr...
Amma mən sənli günlərin
xatirələrini də
istəmirəm sənsizlik kimi...
Səni istəyirəm,
səni.
Gözlərində özümü görmək,
ürəyində özümü axtarmaq və tapmaq
istəyirəm.
Səni istəyirəm,
səni...

AYRILIQDAN UZAQ

Ayrılıqdan uzaq bir həyat istəyirəm,
Yalnız səni sevdiyimçün xoşbəxt olduğum
həyat.
Sən də məni sevəsən –
dəniz balıqları, qumları və günəşi sevən
kimi...
Ayrılıqdan
kökündən qopmuş ağac kimi
uzaq düşəydik kaş,
ayrılıq qorxutmayaydı bizi,
qırmayaydı qəlbimizi,
ayrılmayaydıq,
sevəydik,
seviləydik,
sevgi dolu bir həyat yaşayaydıq…

TƏKİ SƏN GƏL...

Hava da soyudu,
günəş getdi
sən gedən yerə.
Günəşi görməyən ürəyim
heç üşümədi ki,
sənin sevginlə yaşadı,
səninlə yaşadı...
Sığındı sənin xəyalına,
isindi...
Bir azdan günəş də doğacaq,
sən də dönəcəksən geri.
Gəl,
təki sən gəl!
Günəş də gəlsin səninlə...
Niyə uzağıq bir-birimizdən,
niyə?
Bu qədər yaxınkən,
o qədər uzaq olmaq,
ayrılıqla qol-boyun
yaşamaq nədəndir axı?

DARIXMAQ...

Darıxmaqdır bunun adı,
nə üzü yadından çıxır,
nə səsi,
nə də gözləri...
Keçdiyiniz küçələr,
getdiyiniz yerlər yadına düşərsə...
Ürəyin ağrımazmı?
Onu istəməzmi?
Bir az da çox xatırlayanda
Barmaqların sizdən fərqli olaraq,
birləşib yumruğa dönməzmi,
o yumruğu vurmazsanmı dizinə?
Niyə belə oldu, axı niyə?
Ağlayarsan bu zaman.
Kaş gözlərindən süzülən damlalar kimi
birləşəydiniz...
Kaş...
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Bu səhər yazın eşqiylə oyandım. Tələsik
yerimdən qalxdım. Əynimi geyinib evdən
çıxdım. Baharla görüşəcəkdim. Ətrini duyub,
nəğməsini dinləyəcəkdim. İstisiylə qızın -
acaqdım. Amma eşiyə çıxan kimi küləyi eşitdim.
Dağınıq yığılmış saçlarımı açmaq istəyən küləyi.
Ortalıqda yazın libasını geyinmiş payız gə -
zişirdi. Görəsən, niyə qayıtmışdı?.. Çox təəc cüb -
lən dim. Bəlkə, o heç payız da deyildi?.. Sərin
mehin dən ətim ürpəndi. Sonra bir yerə toplan -
mış yarpaqların xışıltısını eşitdim. Topalaşmış,
təlaş içində söhbət edirdilər. Təəssüf ki, heç bir
zaman nə haqqında danışdıqlarını başa düş -
məyəcəyim quşların da pıçıltılarını eşitdim. 

Sonra ürəklərin siren kimi çalınan guyul -
tu sunu eşitdim. İnsanların danışmadan kömək
istədiklərini eşitdim. Səssizcə, bir-birlərinin
gözlərinin içinə baxaraq, heç bir söz demədən
sevgilərini etiraf etdiklərini eşitdim. Sonra
başqalarının deyinərək bir-biriləri üçün nara -
hat olduqlarını eşitdim. Bir insanın hər kəsdən
gizlətmək istədiyi ürəyinin səssiz döyüntüsünü
eşitdim. Başqa bir insanın ürəyinin bərpa
olunmayacaq dərəcədə çox xırda hissələrə
parçalandığını eşitdiim. Sonra bir insanın qum

kimi ovulduğunu eşitdim. Zahirən kəl kimi
sağlam görünən, içəridən isə artıq ölmüş bir
insan. Bir daha dirilməmək üzrə... Sonra bir
ana nın balasının yarasına məlhəm olmaq
istəyən laylasını eşitdim. Balasının qırıqlarını
göz lərinin yaşı ilə yapışdırmaq istədiyini eşit -
dim. Sonra iki əlin necə bir-birindən qopdu -
ğunu eşitdim. Ya da qoparıldığını. Ağacdan
budağın qoparıldığı kimi...

Mən bütün bunları eşitdim. Amma sus dum.
Heç kömək üçün qımıldanmadım da...  İçəridən
isə yavaş-yavaş alovlanıb kül oldum. Lakin
əlimdən heç nə gəlmədi. Nə özüm, nə də ki onlar
üçün. Özümü çox çarəsiz hiss etdim. Hayqırmaq
istədim. Səsimi duyan olmadı. Bəlkə, nə demək
istədiyimi başa düşə bilmirdilər. Ya da düşmək
istəmirdilər. Ya da heç məni eşitmirdilər. Bəlkə,
mən gözəgörünməz idim... 

Gücümün tükəndiyini hiss etdim. Külək bu
halımdan istifadə edib məni xəfifcə silkələdi.
Gözlərimi açdım. Tələsik yerimdən qalxdım.
Pəncərəyə yaxınlaşdım. Açmadan öncə təqvimə
baxdım. Sevindim ki, yazın bitməsinə hələ var.
Baharı öz abu-havasında görə bilmək ümidiylə
əlimi pəncərənin dəstəyinə uzatdım...
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“DEJURNI” OQTAY RZA...

2002-ci ildə Ələmdar Cabbarlının yeni
şeirlər kitabı nəşr olunur. “Natəvan” klubunda
kitabın təqdimat mərasimi olasıymış. Cabbarlı
“Azərnəşr”də nəşriyyatın baş redaktoru, həm
də yeni kitabın redaktoru olan Əlövsət
Ağalarovla siyahı yazırmış ki, tədbirə kimləri
dəvət etsinlər. Əlövsət müəllim qələm
adamlarına, şairlərə, yazıçılara, hətta bir neçə
Xalq şairinə zəng vurub təqdimatda iştirak
etməyi xahiş edir ki, gənc şairin tədbiri yaxşı
keçsin. Ələmdar Cabbarlı da arada tanıdığı
şairlərin adlarını çəkirmiş ki, bəs filankəsə də
deyək, Əlövsət müəllim həmin adamlara da
zəng vurub dəvət edirmiş. Oqtay Rzanın adı
çəkiləndə Əlövsət müəllim deyir:

– Ona zəng vurmaq lazım deyil, Oqtay Rza
onsuz da “Natəvan” klubunda “dejurnı”dı.

ŞAİR, ADIN NƏDİR?

Əsgərlikdə Ələmdar Cabbarlıya hamı,
hətta hərbi hissə komandiri də “şair” deyə
müraciət edirmiş. Əksəriyyət onun əsl adının
nə olduğunu bilmirmiş. Əsgərlikdən gələndən
iki il sonra Səməd Vurğun haqqında yazdığı
namizədlik işi ilə bağlı Qazağa – Səməd
Vurğunun kəndinə gedən Cabbarlı Qazaxdan
olan əsgər yoldaşı Məsiyev Elgünü axtarıb
tapır. Elgün şairi görəndə çox sevinir və onu
evlərinə aparır. Süfrəyə kənd nemətləri – bal,
qaymaq, nehrə yağı, motal pendiri, beçə
çığırtması – bir sözlə, quş südü, can dərmanı
düzdürən əsgər yoldaşı şairi bir gecə də qonaq
saxlayır, səhərə kimi də əsgərlik xatirələrindən
danışıb deyib-gülürlər. Ertəsi gün Cabbarlını
Bakıya yola salan Məsiyev utana-utana deyir
ki, şair, mən ölüm, bir söz deyim, amma xətrinə
dəyməsin. Şair deyir ki, buyur, nə deyirsən de.
Elgün deyir:

– Şair, mən ölüm, adın nədir?

“ULDUZ” ŞAİR ƏLƏMDAR CABBARLI HAQQINDA 
MARAQLI ƏHVALATLARI TƏQDİM EDİR



BU GÜN YOXLAMAYACAQ...

Ələmdar müəllim dekan müavini olanda
dərslərə girib iştirak etməyən tələbələrə qaib
yazdırırmış. Buna görə bir xeyli tələbə qaib
limitinə düşüb imtahanlara buraxılmır, kəsirə,
yay məktəbinə qalır, hələ aralarında il yarım
hərbi xidmətə gedənlər də olur. Bir müddət
keçəndən sonra diribaş tələbələr müəy -
yənləşdirir ki, müəllim qalstuk vuranda
auditoriyalara girir, hansı gün işə qalstuk
taxmır, lap tələbə gözünün qabağında
auditoriyadan çıxsa da, özünü görməzliyə
vurur. Və bu parolu gizlincə bir-birlərinə
ötürürlər. Bir gün limitdə olan tələbənin biri
aradan çıxmaq istəyir. Könül adlı qrup
nümayəndəsi tələbə yoldaşına deyir ki, hara
gedirsən, limitdəsən – indi Ələmdar müəllim
gəlib bir qaib də yazdırsa, imtahana bura -
xılmayacaqsan. Diribaş tələbə yavaşca deyir:

– Narahat olma, bu gün dərsləri
yoxlamayacaq – səhər gələndə liftdə bir yerdə
qalxmışıq – qalstuk vurmamışdı.

TƏZƏ TİP

Universitetdə fakültələrdən birinə yeni
dekan seçilir. Əvvəlki dekanın ən yaxın adamı
olan, yanından əl çəkməyən, hər gün onunla
günorta yeməyini də bir yerdə yeyən – bir
sözlə, can bir qəlbdə olan Araz adlı müəllim bu
dəfə də təzə dekanın yanında eyni qaydada
fırlanır. İclasların birində onları yenə yanaşı və
çox mehriban görən müəllimlərdən biri
Ələmdar Cabbarlıdan soruşur ki, sən bilərsən,
bu adam əvvəlki dekanın da böyründən əl
çəkmirdi, indikinin də. Görəsən, nə məsələdi?
Bu, hər gələnə yarınır, yoxsa yarıyır? Ələmdar
müəllim deyir:

– Yox, bu təzə tipdi. Bu nə yarıyır, nə
yarınır. Bu sarınır.

ƏLƏMDAR CABBARLININ
“TELLƏRİN” ŞEİRİ

Gənc müğənnilərdən biri Ələmdar
Cabbarlının toyunda arabir şairin öz
şeirlərindən də muğam üstündə oxuyurmuş.
Yenə onun bir şeirini muğam üstündə oxuyan
müğənni ardınca Aşıq Ələsgərin məşhur
“Tellərin” şeirini oynaq hava üstündə oxuyur: 

Gözəl, sənin nə vədəndi, 
Kəsilib qısa tellərin... 

Camaatın həvəslə əl qaldırıb oynadığını
görən müğənni dilxoşluq eləmək üçün şeirin
sonunu bu cür oxuyur:

Ələmdartək yar ucundan 
Batıbdı yasa tellərin.

Toydan iki-üç gün sonra Cabbarlı işə
gələndə iş yoldaşlarından biri deyir:

– Şair, öz aramızdı, o “Tellərin” şeirini
qəşəng yazmısan.

YA SƏN İSLAMI
QƏBUL EYLƏ...

Bir gün müəllim yoldaşlarından biri
namizədlik dissertasiyası müdafiə edir. Axşam
restoranda müdafiənin şərəfinə ziyafət
qurulur. Ələmdar Cabbarlının sağında əyləşən
Pərviz müəllim hər dəfə sağlıq deyiləndə
soldakı müəllimlərlə badəsini toqquş durur -
muş və bu zaman istər-istəməz Cabbarlının
üstünə az da olsa araq tökülürmüş. Ömrü boyu
içki içməyən, tələbəlik illərindən namaz qılan,
hətta Həcc ziyarətində də olmuş şair hər dəfə
üstünə araq töküləndə qayıdıb Pərviz
müəllimə narazı-narazı baxsa da, müəllim yenə
bildiyini eləyirmiş. Axırda Ələmdar müəllim
əslən Cənubi Azərbaycandan olan Pərviz
Kazımiyə elə onun öz yerlisi Şəhriyarın sözləri
ilə müraciət etməli olur:

– Pərviz müəllim, ya sən İslamı qəbul eylə,
mənim dinimə gəl, ya da gəl yerimizi dəyişək.
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ONLARI TUTMASALAR, YAXŞIDI

Ələmdar Cabbarlı Akademiyanın
bufetində dostu Mirzə Qürbətlə söhbət eləyir.
Mirzə deyir, “525-ci qəzet”də Vaqif Yusfilinin
məqaləsini oxudum, maşallah, yavaş-yavaş
sənin də haqqında tənqidçilər yazırlar. Şair
deyir ki, nə yavaş-yavaş – sənin dünyadan
xəbərin yoxdur, indiyə kimi çıxan 8 kitabım
haqqında üs-üstə 178 nəfər məqalə yazıb.
Rəqəmdən heyrətlənən Mirzə Qürbət şübhəli-
şübhəli soruşur ki, neçə nəfər? Şair yenə eyni
rəqəmi təkrarlayır. Əlacsız qalan Mirzə deyir:

– Onları tutmasalar, yaxşıdı.

BU QALSTUK ƏDƏBİYYATA
NƏSƏ VERƏ BİLƏR...

Şair Anar Amin Ələmdar Cabbarlını hər
görəndə deyirmiş ki, qardaş, sən bu
mədəniyyətlə, bu səliqə-səhmanla, bu abırla
ədəbiyyata heç nə verə bilməyəcəksən.
Ardınca da əlavə edirmiş ki, bu geyim, bu
kostyum, ələlxüsus da bu qalstuk ədəbiyyata
heç nə verə bilməz. Ələmdar Cabbarlı da hər
dəfə onu bir cür yola verirmiş. Günlərin
birində Anar Amin yenə şairlə rastlaşır,
Ələmdar Cabbarlı da Türkiyədən yeni aldığı
bahalı qalstukunu vurubmuş. Şairin təzə
qalstukuna diqqətlə baxan Anar Amin bu dəfə
deyir:

– Yox, bu qalstuk ədəbiyyata nəsə verə
bilər...  

DURUŞUNDAN AYBYƏ ÜZV
OLMAQ İSTƏYƏN...

Şeir yazan qohumlarından biri Ələm dar
Cabbarlını bezdiribmiş ki, bəs kömək elə, mən
də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv olum.
Ələmdar Cabbarlı da ərki çatan, üzü tutan
ədəbiyyat adamlarına bu məsələni  danışırımış
ki, bəlkə, bu işin bir yolunu, çəmini tapsın. Bir
gün metroda həmin qohumu ilə gedirmişlər, bu
dəm şair Əvəz Qurbanlı da vaqona daxil olur.
Onlarla görüşən Əvəz Qurbanlı Ələmdar

Cabbarlıya yavaşca deyir ki, o AYB-yə üzv
olmaq istəyən qohumun budur? Ələmdar
Cabbarlı təəccüblə soruşur ki, sən canın,
hardan bildin? Qurbanlı deyir:

– Bu adam duruşundan AYB-yə üzv olmaq
istəyənə oxşayır.

QƏŞƏMİN ŞEİR GECƏSİ

Ələmdar Cabbarlının toyunda şair
dostları çıxış edəndən sonra hərəsi özünün bir
şeirini oxuyurmuş. Qəşəm Nəcəfzadənin
şeirləri camaatın nə təhər xoşuna gəlirsə, onu
bir neçə dəfə mikrofona çağırırlar. Qəşəm
müəllim gözünə döndüyüm də, başlayır “Ay
Vətən”dən, qurtarır “Sənin dərsin”də. Şairin
toydan qayıdan bibisioğlundan evdə
soruşurlar ki, toy necə keçdi? O da qayıdır ki,
nə toy, o toy deyildi ki, Qəşəmin şeir gecəsi idi.
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GƏNƏŞİM ŞURASI

Ələmdar Cabbarlı yeni kitabını Dünya
Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) başqanı
Əkbər Qoşalıya təqdim edir. Kitabda şairin
tərcümeyi-halına baxan Əkbər Qoşalı deyir ki,
qardaş, bəs sən neçə ildir Dünya Gənc Türk
Yazarlar Birliyinin üzvüsən, onu niyə
tərcümeyi-halına yazmırsan? Ələmdar
Cabbarlı da üzürxahlıq edir, deyir ki, gələn
kitabımda bunu mütləq nəzərə alacam.
Növbəti kitabında şair DGTYB üzvü olduğunu
da yazır. Bu dəfə də Qoşalı ona irad tutur ki, sən
DGTYB-nin sıravi üzvü deyilsən ki, artıq üç
aydır, Məclis üzvüsən, gərək elə yazaydın. Bir
il sonra növbəti kitabının çapı ərəfəsində
Ələmdar Cabbarlı işini bəri başdan ehtiyatlı
tutmaq üçün Qoşalıya zəng edir:

– Qardaş, mən indi nəyin üzvüyəm?
Qoşalı da deyir ki, sən DGTYB-nin son

qurultayında təşkilatın Gənəşim Şurasının
üzvü seçilmisən. Ələmdar Cabbarlı soruşur ki,
sayın başqanım, Gənəşim Şurası nədir? Qoşalı
da qayıdır ki, bilmirsən Gənəşim Şurası nədir?
Yəni ki, Məsləhət Şurası. Sonra da əlavə edir ki,
bu sözü heç eşitməmisən, baban, nənən bir iş
olanda demirlər ki, bunu filankəsə gənəşək,
yəni ki, məsləhət eləyək. Cabbarlı deyir:

– Əlbəttə, deyirlər, amma, qardaş, məni bir
iş maraqlandırır: adamı bir yerə yazanda onun
özü ilə gənəşməzlər?

                     ANARIN SON KİTABI

Bir gün kafedraların birində kurs işlərinin
müdafiəsi keçirilir. Ələmdar müəllim də
müdafiədə dekanlığın nümayəndəsi kimi
iştirak edir, amma heç nəyə qarışmır. Siyahıda
olan sonuncu tələbə “Xalq yazıçısı Anarın
əsərlərinin nəşri” adlı mövzusunu təqdim edib
bitirəndən sonra kafedra müdiri Knyaz Aslan
Ələmdar müəllimə deyir ki, siz də heç olmasa
bir sual verin, protokola düşsün. Ələmdar
müəllimin dar macalda ağlına gələn sual belə
olur: 

– Anarın son kitabı nə vaxt çıxıb? 
Tələbə bu gözlənilməz suala orijinal cavab

verir:
– Son kitabı hələ çıxmayıb.
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“Poeziya nədir?” sualına verilən min
möhtəşəm cavabın içindən rahib Bremontun
səsləndirdiyi bir fikir, nədənsə, mənə daha
uyar təsir bağışlayır:

“Şeir duadır!”
Faiq Hüseynbəylinin şeirlərini hər oxu -

yanda bu fikri xatırlayıram: Şeir duadır! Bəlkə,
ona görə ki, 90-cı illərdən sonra poeziyamızın
aqressiya, əsəb notlarına bürünmüş, çöküş
ritmində meydana çıxmış şeirlərinin önünə
özünün həzin, sevgi ilə dopdolu olan ruh halı
ilə çıxır. Getdikcə ciddi problemə çevrilən
əxlaqlı düşüncə və yaşam böhranını, dünyanın
pozulmuş, altı üstünə çevrilmiş nizamını
məhəbbət təlimi ilə xilas etmək missiyasını
sərgiləyir özündə. Gənc şairin bu yaxınlarda

“Ulduz” jurnalının layihəsi əsasında çap olunan
“Sevgi heykəli” kitabı ilə tanışlıq zamanı
diqqətimi cəlb edən konseptuallıq, ehtiva
elədiyi bir çox estetik-fəlsəfi, ilahi-bəşəri
sistemlər vəhdəti bu missiyanın ciddi şüurlu-
nəzəri əsaslara söykəndiyini bəlli etdi. 

Bir parça buz kimi əriyir ömür,
Günəş hardan bilər buzun dərdini?
Od olub eşq ilə yanmaq gözəldir,
Sonda kül çəkəcək közün dərdini.

Kiminsə canına sadağa düşür,
Baxtına sədd düşür, qadağa düşür...
Ayağım özümdən qabağa düşür,
Həsrətlə daşıyır izin dərdini.

Elnarə AKİMOVA

“SEVGİ HEYKƏLİ” 
ÖNÜNDƏ ŞAİR DUALARI 

(Faiq Hüseynbəylinin “Ulduz”lu nəşrlər seriyasından çap olunan 
“Sevgi heykəli” kitabı haqqında)



Geniş diapazonlu, romantik metaforaları
ilə seçilən Faiqin şeirlərində iki mühüm cəhət
var ki, onun şair kimi özəlliyini meydana qoyur.
Linqvistik yöndən o,  neçə min il yaşı olan
türkcədən məharətlə istifadə edir. Estetik
yöndən isə bəzən hər cür metaforizmdən
özünü arındırıb metafizik sınırlara, həqiqi Sözə
çıxır. Bu şeirlərdə metaforizmi daxili iner -
siyanın gücündən doğan energetik işıq seli
əvəzləyir və bu sakral, ruhani işıqda meta -
foralar belə gözəgörünməz olur. Bəlkə, buna
görə Faiqin şeirlərində pessimizmdən maksi-
mum uzaqlaşıb oynaq ritmə, optimizmə
köklənmək hissi öndədir. Bu artıq psixoloji
amillə, klassik şeirdə olduğu kimi, şairin
içindəki Tanrı, sevgi və həqiqət axtarışının
uğurla bitəcəyinə inam hissi ilə bağlıdır.

Faiq şair kimi fırçasını rəng palitrasının
işıqlı, açıq boyalarına batırır, şeirlərinin se-
mantik stixiyası təhtəlşüur aləmdən xəbər
verir. Belə bir misrası var: “Gülüşünə hey ra -
nam, əzaba gülən adam”. Məncə, onun poeti ka -
sını qədim hind mətnləri, dini-mənəvi
təc rübəsi ilə müqayisə etmək daha doğru
olardı. 

Hicrana qəhqəhə çəkək,
Gülüb gedək uzaqlara.
Ömrü dədə malı kimi
Bölüb gedək uzaqlara.

Faş eləyək həqiqəti,
Sevgi adlı təriqəti.
Kim yazıbsa bu qisməti,
Silib gedək uzaqlara.

Açılmaz sirr uzaqlıqdı,
Ən gözəl yer uzaqlıqdı.
Ölüm də bir uzaqlıqdı,
Ölüb gedək uzaqlara!

Faiq Hüseynbəylinin şeirlərində Orta
əsrlərin özünəməxsus ifadə tərzi, emosional
siqləti, dil stixiyası var  və Faiq bu mükəmməl
birgəliyi, oğuz-azəri stixiyasını nəinki bütün 
ruhu ilə hiss edir, həm də genetik-psixoloji
olaraq mətnə ötürməyə nail olur. Onun
şeirlərində əvvəldən axıra, sanki bir obraz var

və Faiq bir şair kimi bu obrazın kontur və
miqyasını meydana qoyur. Füzuli təbirincə
desək, “Aşiqü- sadiq mənəm,  Məcnunun ancaq
adı var”.  Bu mənada, Faiqin şeirləri həm də
bütöv bir fəlsəfi sistemin içindədir. Amma
bütün yönləri ilə bizə tanış və yaxın olan bu
sistemi Faiq özünün yaratdığı məna
çalarlığında yeniləyə bilir. İrfan düşüncəmizin
estetik potensialından yaradıcı şəkildə yarar-
lanmaqla bərabər, qədim şeirin məna və
obrazlarının hərəkət trayektoriyasını, onun
vəzn, musiqi, rədif, qafiyə səhmanını müasir
interpretasiyada, bir növ, “tozunu alaraq” yeni
dövr poeziyamızın müstəvisinə gətirməyə nail
olur. Bu müstəvidə artıq klassik şeirin dil-üslub
imkanları, qramer, leksika, tələffüz və ifadə
tərzi fərqli estetik məkan yaradır, fərqli süjet
iyerarxiyası qururlar.

Sənə gələn haqq yoludu, əfəndim,
Kölə canım xan da olsa, gələrəm.
Çağır məni, səssizlikdən ürpəndim,
Can üstündə can da olsa, gələrəm.

Dilə gətir içimdəki rübabı,
Bu quluna rəva görmə əzabı.
İki nədir, dünyaların hesabı
Beş də olsa, on da olsa, gələrəm.

Donub sənsiz ömrüm-günüm, hər anım,
Həsrət dadır, qəm qoxuyur dörd yanım.
Çağır məni hüzuruna, sultanım,
İki əlim qan da olsa, gələrəm.

Diqqət edək, qədim oğuz şeirinin ritm və
ölçüsü üstündə söz imkanlarını meydana
çıxarmaqla Faiq, əslində, poetik mətnin yeni
energetikasını yaratmış olur. Şair bəzən sürre-
alist dildən, təhtəlşüur axından da istifadə edir,
mətnlərində intertekstuallıq güclü şəkil alır,
şeirlərinin semantik yükü ağırlaşır. Poetik sti -
xi yası qoşma, gəraylı kimi janrların sti xi ya -
sından zəmin alsa da, həmin janrların
arxitekturası modern düşüncə ilə yenidən qu-
rulur.
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Mizrabını sinəm üstə oynadan
Bir eşq ilən durulmağım mübarək!
Sim üstündə ocaq çatıb ruhuma
Pərdə-pərdə kül olmağım mübarək!

Bir ilahi eşqə varıb ürəkdən,
Gözəlliyi görk elədim mələkdən.
Sevə-sevə öc almışam fələkdən,
Çiliklənib qırılmağım mübarək!

Qəm şələsi ağır gəlir sağrıma,
Bir İlahi səs yetişər ağrıma.
Bu sevgini, eşqi basıb bağrıma
Dönə-dönə sarılmağım mübarək!

Budur sözün məhəbbəti, nidası,
Yaman olur işvə-nazı, ədası.
Min illərin yolçusuyam, qadası
Gəlib səndə yorulmağım mübarək!

A.Blok yazırdı: “Hər bir yazarın üslubu
onun ruhu ilə sıx bağlıdır. Təcrübəli insan üs-
luba baxaraq yazarın ruhunu görə bilər”.
Əslində, kommunikativ və estetik imkanlar
baxımından mürəkkəb struktura malik üslubu
ayırd etmək o qədər də asan iş deyil. Bu
çoxqatlılığın içindən fərdiliyin ayırd edilməsi
ancaq mətn həllində reallaşır, dil
normalarından tutmuş, onun ekspressiv
vasitələrindən istifadəyə qədər təkrarsız
münasibətdən keçir. Bu mənada, Faiq
şeirlərinin bütün struktur qatlarında – ritm,
süjet xətti, dil və başqa komponentlərin
təzahüründə keyfiyyətcə yeni bütövlüyə, po-
etik tamlığa nail olur. Amma bu tamlığın,
konseptuallığın əsas vahidi söz, cümlə deyil,
daha dərin səs, daxili obraz və strukturudur.
Və Faiq Hüseynbəyli şeirinin poetik yükü də
həmin obrazın, səsin, eləcə də ondakı
epitetlərin yüksək sıxlığı hesabına formalaşır.

Hamam hamam içində,
Təzə zaman, təzə tas.
Sənə nağıl söyləyim,
Ömrüm-günüm, qulaq as.

Biri varmış, biri yox,
Dəvələr dəllək imiş.
Allah da yer üzündə
Tənha imiş, tək imiş...

İlhama gəldi bir gün,
Murada çatdı Allah.
Torpaqdan, sudan, oddan
Adam yaratdı Allah.

Nəfəs verdi insana,
“Havalı olsun”, – dedi.
Həsrət verdi insana,
“Halalı olsun”, – dedi.

Sevgi verdi insana,
Gözlərində yaş olsun.
Nifrət verdi insana,
Sevən könlü daş olsun.

Yaratdı! Saldı Tanrı
İnsanı bu qəmlərə.
Sonra da rəhm eylədi
Bəndeyi-adəmlərə.

Mən hər zaman kitabların adlarına həssas
olmuşam. “Sevgi heykəli” kitabının da yalnız
akseoloji məqamına deyil, həm də daşıdığı
simvolikaya yönəlsək, diqqət hədəfində eşq
dünyaduyumunun işlənmiş bədii mozaikasını
görmək çətin olmur. Faiqin şeirlərində sevgini
həyat kimi yaşamaq var, eşq burada ən ali
dəyərdir. Poeziyamızda estetik nizamsızlığın
hökm sürdüyü mövcud reallıqda bu şeirlər
normativ, requlyativ funksiyası ilə də diqqət
çəkir. Həm zəngin təxəyyül və inanc məntiqinə
istinad etməsi, həm də bayağı psevdofəlsəfi
ritorikanın poetik element səciyyəsi aldığı in-
diki zamanda bədiiliyi qoruma çabası ilə. Bu
mənada, “Sevgi heykəli” kitabı gerçəkliyin
təbiiliyi və mistik-sufi ekstazı ilə ayrıca
mənəvi-psixoloji hadisədir. Sevgiyə həsr olu-
nan şeirlərdə belə hikkənin, mazoxist
davranışın at oynatdığı bu dövrdə bu
mətnlərin  ruhani abstraksiyası insanı özünə
çəkir. Faiq sözü sadə şəkildə, bəzəyib,
düzəmədən emosiyalarının təcəssüm şəklinə
çevirir. Şeirlərində modelləşdirdiyi gerçək
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içində özünü gizlətmir. Əksər şeirlərindən
adının keçməsi də bununla bağlıdır. Onun
şeirləri öz yaşantılarından çəkdiyi avto -
portretlərdir.

Şeirlərdə misra-misra özüməm,
Beş-on nəfər duyan varsa, bəsimdi.
Yar yanımda yar deyilsə, eybi yox,
Ruhu ilə mənə yarsa, bəsimdi.

Faiqin şeirlərindəki bu yenilik yalnız
məzmun qatında deyil, həm də formal planda
gerçəkləşir. Hecanın ən gözəl nümunələrini
yaratmaqla illərdir aparıcı mövqedə dayanan
sərbəstə meydan oxuyan Faiq Hüseynbəyli bu
mətnlərlə həm də zamana qarşı olmağın
örnəyini verir. Çeslav Miloşun fikrini bir balaca
dəyişib desək, “metafizik hisslər” “təmiz
formanın gərginliklərində” ifadə olunur, amma
bu, formanın məqsəd üzərində qeyd-şərtsiz
üstünlük qazanması demək deyil. Faiqin
mətnlərində məqsəd həm də poeziyamızda
hakim olmuş metafizik qiyamın özünü belə
tanrısal duaları ilə tərksilah etməkdir:

Sənin hüzuruna Faiq adında,
Bu boyda-biçimdə yük gətirmişəm.
Bağışla, İlahi, sevmişəm səni,
Bağışla, arada şəkk gətirmişəm.

Gəlmişdim dünyaya söz yaratmağa,
Qəmə gülümsəyib, dərdə batmağa.
Kömək et, az qalıb sənə çatmağa,
Tut mənim əlimdən, çək... gətirmişəm...

Faiq Hüseynbəylinin şeirləri “Sevgi
heykəli” önündə şair dualarıdır. “Heyrət, ey
büt”- ifadə olunan məna və hikmət budur!  Bu
duanın özülündə və rəmzində isə İlahiyə, in-
sana, eləcə də dünyəviliyə xas olan bütün
dəyərlər birləşir, eyni bədii hökmün iradəsi
naminə mənəvi sərvət statusu daşıyırlar.



Ah, Xudaverdi, ah, sən fələyə can
verməzdin. Burda fələyin mütləq bir kələyi var.
İndiyəcən onun kürəyini sənin qədər yerə vuran
olmamışdı. 

Xudaverdi... Bu ad da elə-belə, təsadüfən
verilməmişdi ona. Onu Xuda vermişdi, Xuda.
Özü də üç qızdan sonra. Atası Dünyamalı kişi
ömrünün altıncı onluğunda tapmışdı onu.
Amma ayağı yaman ağır gəlmişdi uşağın.
Gələr-gəlməz kəndə suçiçəyi yayılır. Ailə
yaman günə qalır o xəstəlikdən. Dünyamalı kişi
bir gözünü itirir, arvadı Gülcamalın sifəti
çopurlaşır, üç qızın üçü də tələf olur. Bircə bir
aylıq Xudaverdiyə heç nə olmur. Ona görə də
adını elə qoyurlar: Xudaverdi...  

Xudaverdi böyüdükcə ailənin o cür ağır
dərdi yavaş-yavaş öləziməyə başlayır.
Dünyamalı kişinin itirdiyi bir gözünü
Xudaverdi əvəz edir. Birlikdə çobanlıq edirlər.

Altı yaşı olsa da, 47 baş qoyunun öhdəsindən
bəzən özü tək də gələ bilir. 

Bir gün kəndə hay düşür ki, sel Dünyamalı
kişiylə Xudaverdini qoyunqarışıq götürüb
aparıb. Camaat ələtaş olur dağlarda, amma nə
ölüsünü tapa bilirlər onların, nə də dirisini.
Axşama yaxın Xudaverdini huşsuz vəziyyətdə
qaratikan koluna ilişib qalmış tapırlar. Səhəri
gün isə Dünyamalı kişi ilə qoyunların cəsədini
iki kənd o yana, çayın qırağında görürlər. Yenə
Xudaverdinin sağ qalması Gülcamal arvada
təsəlli olur. Bir gözü ağlar, bir gözü gülər
böyüdür oğlunu. Xudaverdi də əfəl övlad
deyildi, diribaşlıqda kənddə ona çatan olmazdı.
Pul qazanmağın hər yolunu bilərdi. Daşdan pul
çıxaran oğuluydu. Nəinki daşdan, elə leşdən də
pul çıxarmağı bacarardı... Həmişə gözdə-
qulaqdaymış ki, örüş tərəfdə qarğa-quzğunun
göydə fırlandığından xəbəri olsun. Bilirmiş ki,
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heyvan leşi var oralarda. Tez bir ləyən duzlu
suyu aparıb qoyarmış leşin yanına, əlinə də  iri
bir çomaq alıb güdükdə durarmış. Yekə
boynuyoluq quzğunlar leşdən yeyib, duzlu
sudan içib ley-pey olanda Xudaverdi  cəld
əlindəki çomaqla cumub üstlərinə şil-küt
edərmiş onları. Azı yeddi-səkkizini gətirib,
evdə yolub təmizləyərmiş. Qafana aparar, onları
hinduşka adı ilə birini 25 manatdan ermənilərə
satar, əvəzinə dörd-beş quzu alıb qatarmış
qabağına. Beləcə, sürüsünü böyüdərmiş.
Məktəbə də getməzdi. Kənddə məktəb vardı ki,
gedə. Məktəbə getmək üçün çayı keçib başqa
kəndə getmək lazım gəlirdi. Bu onun nəyinə
lazım idi ki? Ora gedincə, Qafana alverə gedər
də. Bir-iki ev o yanda olan Süleymanı məktəbə
gedib-gələn görəndə lağa qoyub ələ salarmış.
Eləcə onu da məktəbdən çəkindirib qoşur
özünə. O, Xudaverdi kimi diribaş olmasa da,
bəzi işləri birlikdə görərmişlər. 

18 yaşı vardı Xudaverdinin, hələ siftə edib
üzünü qırxmamışdı müharibə xəbəri kəndə
yayılanda. Kəndin kişilərini bir-bir evlərdən
gəlib aparmışdılar deyə, üstünə böyük mə -
suliyyət düşmüşdü onun – kəndə həyan
durmaq. Orduya yardım məqsədiylə camaatın
mal-heyvanını da əllərindən almışdılar. Xuda -
verdinin qoyunlarını aparanda cıqqırını da
çıxarmamışdı, özünü tox tutmuşdu. Quzğun -
ların canı sağ olsun, yenə aparıb quzuya dəyişib
gələcəkdi. Amma bu dəfə ağlına başqa fikir
gəlmişdi. Keçən dəfə gördüyü qaban sürüsü
yadından çıxmırdı. Bu işdə ona bir balaca
kömək lazımıydı. Süleymanın başını bişirə
bilsə, hər şey əla olardı. İki gün idi ki,
Süleymanı yola gətirə bilmirdi. Axır, ona bir
quzu söz verəndən sonra razılaşmışdılar. 

Səhər ala-qaranlıqda Süleymanı da
götürüb Donuzluq dərəsinə gedir. Qaban sürüsü
ancaq belə vaxtlar çaya su içməyə gəlirdi.
Daşın dalında pusqu qurub gözləyirlər.
Süleymanın səbri çatmır. Dəqiqədə bir “evə
gedirəm” deməyi Xudaverdini özündən çıxarır.
Elə oradaca tutaşırlar. Bir-birlərinə bir-iki təpik,
yumruq ilişdirəndən sonra Süleyman deyinə-
deyinə qayıdır kəndə. Hələ arada arxaya çönüb

Xudaverdiyə söyüş də yağdırır.  Səbrini basıb
dayanır Xudaverdi. “Eybi yox, qoy işimi görüm
qurtarım, səni gəlib kənddə alacam təpiyimin
altına, oğraş” – deyir.

Budur, dərədə xırda çınqıllar diyirlənir
yuxarıdan aşağıya. Aha, qaban sürüsüdür,
gəlir... Xudaverdi qollarını çirməyib hazır
durur. Sürü yaxınlaşan kimi daşın üstünə çıxıb
tullanır üstünə. Qabaqda gedən erkək qaban bir
az aralanıb, ordan Xudaverdinin üstünə nətər
hücüm çəkirsə, Xudaverdi bir andaca göydə
fırlanıb düşür yerə. Ürəyi soyumayan qaban
özünü sürüyə göstərirmiş kimi təzədən bir
dövrə də vurub, yerdə yıxılıb qalan Xuda -
verdini iti dişlərinin arasına alıb çırpır yerə.

Gün günorta olanda Gülcamal arvad
Xudaverdinin yoxluğundan narahat olmağa
başlayır. Kəndi ələk-vələk eləyir, gördüm deyən
olmur. Qəsdən səsini çıxarmayan Süleyman
axır dözmür, Xudaverdinin Donuzluq dərəsinə
getdiyini deyir.  Arvad qonşu uşaqlarını da
başına yığıb dərəyə tərəf gedir. Gedib görür nə?
Xudaverdi yerdə uzanıb, bağırsaqları da
torpağın üstündə ilan kimi qıvrılır. Arvadın elə
oradaca ürəyi gedir. Uşaqlar qaçıb kəndə xəbər
verirlər. Aləm dəyir bir-birinə. Aləm deyəndə
ki, ancaq arvad-uşaq idi kənddə. Hə, bir də
topal Məmməd.  Elə camaatın da ilk ağlına
gələn topal Məmməd  olur. Onun da səksəndən
çox yaşı vardı. Kəndin mal həkimiydi. Əvvəl
qoluna girib dərəyə – Xudaverdinin yanına
aparmaq istəyirlər, sonra baxırlar ki, bu, ora
gedib çıxınca axşam düşəcək. Odur ki,
Xudaverdini odeyalın arasına qoyub kəndə
gətirirlər. Gözdən iti bir-iki arvad yığışıb
Xudaverdinin bağırsaqlarını qumdan, çınqıldan
təmizləyir, sonra ilıq suyla yuyub  yığırlar
qarnına. İncəvara, bağırsağı deşilməyibmiş.
Məmməd kişinin də iynəsini saplayıb verirlər
əlinə. O da  Xudaverdini bağırda-bağırda
qarnını tikir. Hamı əlini üzmüşdü Xuda -
verdidən. Çətin Xudaverdi bir də ayağa qalxa.
Heyif səndən, Xudaverdi. Amma anası
Gülcamal arvad deyirdi ki, balam donquza görə
fələyə can verməz. Düz deyirdi, heç bir həftə
keçməmiş Xudaverdi özünə gəlir. Yavaş-yavaş
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həyətdə-bacada görünməyə başlayır. Bir ay
keçməmişdi ki, hərbi komissarlıqdan Xuda -
verdiyə  çağırış kağızı gəlir. Gülcamal arvad nə
qədər hay-həşir salsa da, oğlunun qarnını açıb
gələnlərə göstərsə də, xeyri olmur. Üç gündən
sonra gəlib Xudaverdini də, Süleymanı da
götürüb gedirlər. Evlərində Xudaverdinin yas
mərasimi qurulur. Bilirdilər ki, o, bu vəziyyətdə
şəhərə gedib çıxa bilməyəcək, qala ki, mü -
haribəyə gedə.  

Aylar ötür, Xudaverdidən heç bir xəbər
gəlmir. Sineybər arvad hər dəfə oğlu
Süleymandan kağız alanda Gülcamal arvad
ciyəri yandığından qalxıb göyə düşürmüş.
Deyirmiş, ölüm xəbərini də alsam, toxtayaram,
təki balamdan mənə bir xəbər versinlər. Yazıq
poçtalyon qorxusundan onlar tərəfdən keçmir -
miş. Gülcamal arvad yerdən daş, çınqıl götürüb
atırmış ona ki, niyə mənə məktub gətirmirsən?
Bir gün qəfil rastlaşanda poçtalyon arvada
qayıdır ki, ay arvad, sənin oğlun hərf tanımır
deyə, məktub yaza bilmir, yəqin. Bu söz
arvadın ağlına batır, ondan sonra azacıq
toxtayır. Bir müddət sonra evlərə bir-bir qara
kağız gəlir. Amma Gülcamal arvadın evinə nə
qara kağız gəlir, nə də ağ kağız. Yenə arvad
əlində daş  poçtalyonun gününü qara eləyir.  Bir
gün Süleyman anasına Xudaverdinin minaya
düşüb, ölümcül vəziyyətdə hospitalda yatdığını
yazır. Yenə evlərində yas mərasimi qurulur
Xudaverdinin. Bu dəfə bütün kənd ondan
birdəfəlik əlini üzür, minaya düşübsə, çətin sağ
qalar. Bircə Gülcamal arvad ümidini üzmür.
Hər səhər sübh tezdən durub yola tərəf gedir,
Sineybərin eşiyə çıxmağını gözləyir ki, o xəbəri
bir də eşitsin ondan. Ən azından “Ölməyib,
yaralıdır” deyəcəkdi. Beləcə, o xəbərdən təsəlli
ala-ala illəri ötürüb keçirir. Və bir gün qələbə
xəbəri yayılır kəndə. Müharibə qurtarsa da,
gedənlərin heç biri geri qayıtmır. 

Bir səhər Gülcamal arvad evlərinin
arxasındakı taxta körpünün üstündən gələn
taqqıltı səsinə səksənir. Oturub yerinin içində
bu səsi dinşəyir. Taqqıltı düz qapının ağzına
qədər yaxınlaşır. Qapı açılanda əvvəl içəri bir
cüt qoltuq ağacı girir, sonra üstü medallı hərbi

geyimli, şalvarının sol balağı dizdən
düyünlənmiş bir nəfər. Arvad əvvəl donub qalır,
yuxu gördüyünü zənn edir.  Handan-hana özünə
gələndə, oğlunun üstünə şığıyır. Hə,
Xudaverdiydi, sol ayağını dizdən kəsmişdilər.
Neynək, əsas odur ki, heç kimin geri dönə
bilmədiyi müharibədən qayıdıb gəlmişdi. Həm
də orden-medalla. Berlinə qədər gedib çıxıb,
demə. Amma evə gəlhagəldə zədəli ayağı
qanqrena verdiyindən  kəsiblər.  Reyxstaqa
bayraq sancanlarla birlikdə olan şəkli qəzet və
jurnallarda dərc olunub.  Qəzetin birini də
qatlayıb pencəyinin döş cibində evə  gətirib.
Gülcamal arvad o qəzeti qoynunda gəzdirib
kənddə hamıya göstərmişdi. Kəndin ən qəşəng
qızını da almışdı hələ oğluna.   

Yeddi ay sonra Süleyman da qayıtmışdı,
ancaq o, Xudaverdi kimi orden-medalla yox,
üzüqara qayıtmışdı. Müharibənin axırlarına
yaxın əsir düşübmüş almanlara. Amma
neyləsin, özünün dediyi kimi, bəxti gətirməyib
də. 

Hələ də barışa bilməmişdilər. Elə kin
saxlaya-saxlaya da qocalırdılar. Nəvə-nəticə
yiyələri olsalar da o, qaban əhvalatını yad -
larından çıxarammırdılar. Əsas da Xudaverdi.
Süleymanın əsir düşməyini lağa qoyub
gülürmüş. Onu yolun qırağındakı çayxanada
görən kimi yayın cırhacırı da olsa, tez üstü
medallı pencəyini geyinib qoltuq ağaclarını ora
tərəf “sürərmiş”. Süleyman da yavaşca sivişib
aradan çıxarmış. Danışırmış ki, almanlar
Süleymanın yumşaq yerinə damğa basıb –
nemes xaçı. Hə, vallah, çayda çiməndə öz
gözlərimlə görmüşəm. 

Süleyman bunu dansa da, bir gün
əsəbiləşəndə də ağzından qaçırır ki, ay balam,
özüm qəsdən aparıb ombamı açıb nemes
köpəyoğlunun qarşısına qoymamışam ki, alın,
damğa basın... Deməli, döyüşmüşəm ki, əsir
düşmüşəm də. Neyləyim, bəxtim gətirməyib də.
Yoxsa sənin kimi hansısa daşın dalında qıçımı
qucaqlayıb, müharibə qurtaranda üzə çıx -
mamışam ki. 

Yaşları yetmişi keçsə də, hər dəfə üz-üzə
gələndə tutaşardılar. Heç Qarabağ müharibəsi
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də barışdırmadı onları. Ermənilər kəndə qrad
atanda, hamı bir yerdə zirzəmiyə girəndə, onlar
girməzmişlər, məcburi itələyib onları ora
salanda da bir-birlərinə arxalarını çevirib
oturarmışlar. 

Bir axşam həyətdəki dəmir çarpayısında
uzanan Xudaverdinin düz yanına düşən  qrad
mərmisi onu çarpayıqarışıq qaldırıb göyə çırpır
yerə. Xudaverdi, bu gün ölmüsən, dünən
ölmüsən...  Qışqırışma, hay, şüvən... Ki, Xuda -
verdi öldü. Bunu eşidən Süleyman kəndin o
yekəlikdə xeyir-şər samovarını təkcə qucağına
alıb Xudaverdigilə qaçır. Həvəslə doldurub
qaynadır. Kəndin xeyir-şərində elə işlərə o
baxardı. Hələ qəbir qazanlara da qaçıb kömək
eləyir. Amma həkim deyəndə ki, Xudaverdi
hələ canını tapşırmayıb, nəfəsi gedib-gəlir,
Süleyman kor-peşman samovarı boşaldıb,
aparıb qoyur yerinə. Bilir ki, Xudaverdi bu dəfə
də ölən deyil, yenə qalxacaq ayağa. Allah, sən
saxla, elə bil fələyin də onun yanında
gözükölgəli işi var, qorxur ondan. Doğrudan da,
Xudaverdinin bu dəfə də ölməməsi camaatın

əlini üzündə qoyur. Xəstəxanaya aparırlar, iki
qabırğasını çıxarır, ağ ciyərindən əl boyda kəsib
atırlar.  Qəlpə qabırğalarını sındırıb ağ ciyərini
parçalamışdı. Bir müddət sonra Xudaverdini
xəstəxanadan çıxarıb evə gətirirlər. Yenə fələyin
kürəyini yerə vurub sağalmışdı. Ta Xuda -
verdiyə ölüm yoxdu, dedilər. Hamı inanırdı ki,
adına görə əzrayıl ona yaxın dura bilmir.
Baxma da, arxasında o boyda Xuda durmuşdu.
Bir köpəkoğlunun hünəri nədir, Xudanın
verdiyini ala bilsin.

Durub gəzə bilməsə də, bütün günü
çardaqda oturub, kəndə tamaşa edirdi
Xudaverdi. Gəzə bilməməsi də qoltuq ağacına
görəydi. Onu qabırğasının üstünə sıxa bilmirdi.
Yay olduğundan elə çardaqda da yatırdı. Narazı
deyildi həyatından. Niyə də narazı olsun ki? Ən
hündür yerdə oturur, medallı pencəyi əynində,
qabağında da pürrəngi çayı. Yoldan gəlib-
gedəni görür, hələ arada söz də atırdı Süleymanı
görəndə.  

Əkin-biçinə gedən yol düz onun evinin
yanından keçib gedirdi. Yenə arxın üstündəki
ensiz taxta körpüdən gələn səsə boylandı.
Gördü, budur, Süleyman eşşəyin noxtasından
tutub körpüdən keçirmək istəyir. Eşşək də
ayaqlarını dirəyib yerə, tərpənmək istəmir. Axır,
eşşəyi  arx tərəfə çəkib minir ki, sudan keçib
getsin. Su eşşəyin dizinə çatanda nətər qırağa
tullanırsa, Süleyman başı üstə gəlib düşür
qıraqdakı qaşın üstünə. Bədəni suda, başı daşın
üstündə olan Süleyman çardaqdan gələn
şaqqanaq səsinə gözlərini açır. Amma nə illah
edirsə, başını daşdan ayıra bilmir. Gözləri
çardağa dikili qalır. Elə şaqqanaq səsi də
yarımçıq kəsilir. Qənd Xudaverdinin kən -
ziyində, oturduğu yerdəcə gözləri bərələ qalır. 

Qəbiristanlıqda yan-yana iki qəbir yeri
ölçülürdü o gün. Biri qazılıb tam hazır idi,
amma o birisinə tərəddüd içində bel, külüng
vurulurdu. 

Xudaverdi yatıb, deyirdilər. Hə, Xudaverdi
yatıb... Elə mən də o cür yazacam. Ki,
Xudaverdi dərin yatdı. Amma, sən Allah
Xudaverdi, ta yuxudasa incitmə Süleymanı!



Ədəbiyyatımızın hər bir inkişaf mərhələsi
bizim üçün böyük maraq kəsb edir və sevə-
sevə öyrənməyə borcluyuq. XX yüzildə yazıb-
yaradan hər bir sənətkarın yaradıcılıq yolu da
özəllikləri ilə seçilir.

Bəllidir ki, bu yüzillik ədəbiyyatımıza
Mirzə Cəlil, Sabir, Hüseyn Cavid, Səməd
Vurğun, İlyas Əfəndiyev, İsmayıl Şıxlı, Bəxtiyar
Vahabzadə, Məmməd Araz və s. görkəmli
sənətkarlar bəxş edib. Bunların sırasında öz
yaradıcılıq laboratoriyasının genişliyinə, milli
və bəşəri idealına görə Bəxtiyar Vahabzadə
poeziyası xüsusi yer tutur.

Mən Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı
ilə ümumi şəkildə hələ tələbəlik illərimdən
tanışam. Bu poeziya nəhənginin yaradıcılığı ilə
tanış olarkən həmişə beynimdə belə bir sual
dolaşıb: Bu qüdrətli şair öz zəngin yara dıcı -
lığıyla ədəbiyyatımızda kimdən sonra dayan -
malıdır? Bu suala cavab vermək çətindi. Çünki
ədə biyyat fikir bağçasıdır və bu bağçada sö -
zünün çəkisi, rəngi, təravətiylə  hər kəsin öz
yeri var. 

Bəxtiyar Vahabzadənin böyüklüyü onda -
dır ki, o, yaradıcılığının ideya-bədii xüsusiy -
yətlərinə, fikrin ifadə tərzinə görə
ədə biy yatımızda yeni cığır açıb və bu cığır

şaxələnərək Azərbaycan poeziyasının zəngin
yoluna çevrilib. 

B.Vahabzadə 70 şeirlər kitabı, 11
publisistik kitab, 20 bitkin poema yazaraq XX
əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi mən -
zərəsini, axarını dəyişib. Şair öz fərdi
yaradıcılıq manerası ilə də sələf və
çağdaşlarından fərqlənir. Belə ki, o, XX əsrin
yeganə şairlərindəndir ki,  şeirlərindən saxta
neft, pambıq, qüdrətli sovet adamı qoxusu
gəlmir. Onun əsərlərinin əsas mövzusu vətən,
dil, millət, onun keçmişi, bu günü və
gələcəyidir. 

Bəllidir ki, ədəbiyyatımızda Mirzə Fətəli
Axundzadə, Mirzə Cəlil, Hüseyn Cavid və
Səməd Vurğunla başlanan Azərbaycançılıq,
istiqlalçılıq yolu, XX əsrin 60-cı illərində siyasi
arenada ümummilli lider Heydər Əliyev,
poeziyada isə Bəxtiyar Vahabzadə tərəfindən
daha da genişləndirildi. Bu, şairin ədə biy -
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yatımızdakı yerini və rolunu göstərən ən
mühüm xüsusiyyət idi.

B.Vahabzadə yaradıcılığına bu fərdi
yaradıcılıq xüsusiyyətlərini gətirən onun
poeziyasının kədər notları olmuşdur. Vaxtilə
müsahibələrinin birində şairə ünvanlanmış:
“Bəxtiyar müəllim, yaradıcılığınızın aparıcı
qüvvəsi nədir: sevinc, yaxud kədər?” – sualına,
şair: “Kədər” – deyə cavab verərək:

Dünyanı anlayan qəmini çəkdi,
Anlaya bilməyən dəmini çəkdi.

- demişdi.
Bu da təbii idi. Böyük şairin tərcümeyi-

halı ilə tanış olanlar bilir ki, o, hələ uşaqlıq
illərində həyatın acısını dadmışdı. Haqsız yerə
döyülüb təhqir edilmişdi, haqqı tapdanmışdı.
Həyat şairə qarşı o dərəcədə amansız olmuşdu
ki, doğma anasına nənə, atasına baba deməyə
məcbur olmuşdu. Lakin daim valideyn
məhəbbəti, qayğısı ilə əhatə olunmuşdu. Atası
Mahmud ağa ata-babasının kömürçülük peşəsi
ilə ailəsini bir qarnı ac, bir qarnı tox
dolandırmışdı. Şair özü tərcümeyi-halında
xatırladır ki, bizim nəslə Şəkidə “Ətəyidaşlılar”
deyirlər. Bu ləqəb ona görə nəslimizə verilib ki,
bu nəslə mənsub olanlar həddindən artıq arıq
olduqlarından külək əsəndə onları aparmasın
deyə, ətəklərinə daş yığıblar. Lakin şair
gəncliyindən qocaığınadək yaradıcılığının
dərd, kədər yükünün məhvərini cəmiyyətdə
axtarmışdı. Buna görə də onun kədəri fərdi
deyil, ictimai məzmun daşıyır. Şair bu
münasibətlə şeirlərinin birində yazır:

Mən dərddən qaçanda yolda iz qalır,
Alov közdən qaçır, közə dərd olur.
Mən dərddən qaçanda dərd yalqız qalır,
Bu da mənim üçün təzə dərd olur.

Toplumda baş verən neqativ hallar, milli
hisslərdən məhrum olmaq, atılmışların,
özümüzü kəsən qılıncların dərdi şairi üzür,
kədərləndirir.

Bəxtiyar Vahabzadə nə yazıb-yaradıbsa,
ürəklə yazıb-yaratmışdır. Bir dəfə şairin şeir
kitabını oxumuş tənqidçilərdən biri “ürək”
kəlməsini həddindən artıq işlətməsini irad

tutarkən şair “tənqidçi”yə demişdi: “Siz
bilmirsiniz ki, mən şeirlərimi ürəklə yazıram.
Ona görə bu qədər ürək sözünə rast gəlirsiniz”.

Bildiyimiz kimi, ana dilinə münasibət –
məhəbbət hissləri XX əsrin bütün sənət -
karlarının yaradıcılığında var. Bu hisslər
B.Vahabzadənin yaradıcılığında daha dərin və
ülvidir. Şairin “Ana dili” şeiri ümumən dillər
əzbəridir. Şeirin yaranma tarixi böyük maraq
kəsb edir: bir gün şair Moskva şəhərində
özünə yaxın və doğma olan azərbaycanlı ziyalı
dostlarının qonağı olur. Dostlarının milli dildən
uzaqlaşıb yad dildə danışması, sazın şkafın
üstündə toz basması, gitaranın əldən
düşməməsi vətənpərvər şairi hiddətləndirir, o,
doğma dildə danışmağı ar bilib əcnəbi dildə
danışan fasonlu ədabazlara üz tutub deyir:

…Ey öz doğma dilində danışmağı ar 
bilən 
fasonlu ədabazlar.
Qəlbinizi oxşamır qoşmalar, telli sazlar,
bunlar qoy mənim olsun.
Ancaq Vətən çörəyi
sizlərə qənim olsun!..

B.Vahabzadənin yaradıcılığına xas olan
dərin fəlsəfi ovqat onu çağdaşlarından
uzaqlaşdırıb dahi Nizami və Füzuliyə
yaxınlaşdırır xüsusiyyətdir. Bədii dildə olan adi
informatik deyim tərzi əksər hallarda onun
şeirlərində poetikləşir. Həyatın mənasını
hərəkətdə, fəaliyyətdə görən şair, milli dilə
olan bağlılığını nəinki ümumi məzmunlu
şeirlərində ifadə edir, hətta dilçilik
terminlərindən də bu məqsəd üçün bir obraz
kimi istifadə edir:

İsim, sifət döyüşlərdə cox zaman
karıxar,
feillərsə döyüşlərdən həmişə
qalib çıxar.
Çox sevirəm igid kimi döyüşən
kəlməni mən, sözü mən
feil olmaq istəyirəm,
düzü, mən…
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Şairin feil olmaq istəyində iki məqsəd var:
birincisi, doğma sözlərimiz kimi dilə olan
sevgisi, ikincisi, feillərin hərəkət bildirməsi.

B.Vahabzadənin Azərbaycan ədəbiy -
yatındakı yeri və rolu barədə danışarkən onun
yaradıcılığında dahi Nizami və Füzuli
yaradıcılığına oxşar bir sıra paralelləri vermək
yerinə düşərdi:

Bildiyimiz kimi, əyribel ana obrazı
Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasının “Sultan
Səncər və qarı” hekayəsində diqqətçəkicidir.
Nizamiyə görə, ananın beli əməyə
məhəbbətdən əyilmişdir. Dahi Füzuli də
Məcnunun anasını əyribel təsvir edir.
Nizamidən fərqli olaraq, şair əyribel ananın
belinin əyriliyinə fəlsəfi məna verir ki,
torpaqdan yaranan insan torpağa getməyə
hazırlaşdığı üçün beli əyridir. Həyatın dörd: od,
su, hava, torpaq amili ilə bağlı olduğunu
B. Vahabzadə də yazır:

Azərbaycan oğluyam,
Odu Allah sanmışam.
Anam torpaq,
Atam od,
Mən oddan yaranmışam.

B.Vahabzadədə də əyribel ana obrazı var.
Şair ananın belinin əyriliyinə bəşəri məna
verərək yazır:

Əziz anam, əyri belin, bilirəm,
Beşiyimə əyilməkdən əyilmiş.

Əbədiyaşarlılıq hər bir sənətkarın
arzusudur. Bu baxımdan da hər üç sənətkarın
öz əbədiyaşarlılığı ilə bağlı ifadə etdiyi fikir
müqayisə obyekti ola bilər. Vaxtilə böyük
Nizami “İsgəndərnamə” poemasının sonunda
yazmışdı:

Yüz il sonra sorsan, harda, hardadır?
Hər beyti səslənər, burda, burdadır…

Dahi Füzulidə də bu əbədiyaşarlılıq öz
sözləri ilə təsbit olunub. Şair bu münasibətlə
yazıb: “O zaman ki şeir gülüstanına ayaq
basdım, bu gülüstandakı şeir güllərinin ətri

məni valeh etdi, mən də istədim ki, burda bir
şeir gülü əkib onun kölgəsində əbədiyyətə
qovuşam”. Həqiqətən, böyük Füzuli özündən
sonra elə bir iz qoyub getdi ki, Cəfər
Cabbarlının təbiri ilə desək, “Füzulidən sonra
gələn sənətkarlar nəinki onu ötüb keçmək,
hətta ona çatmağı belə arzuladılar”. B.
Vahabzadə də elə bir poeziya miras qoyub
gedib ki, şairin öz sözləri ilə desək:

Həyatdan getsəm də xatiratdayam,
Arzuma həmişə çathaçatdayam.
Üstümə nə qədər torpaq atılsa,
İşığam, yenə də mən üst qatdayam.

Yaxud sənətkarın ölməzliyini sözündə axtaran
şair yazmışdı:

Bəxtiyar, düşünək biz dərindərin.
Arzular möhtəşəm, xəyallar şirin.
Əsl sənətkarın, əsl şairin
Özü qocalsa da, sözü qocalmır.

Bəxtiyar Vahabzadə zəngin yaradıcılığıyla
Azərbaycan ədəbiyyatının zirvələrindən
biridir. Zaman ötdükcə onun nəhəngliyi və
qüdrəti daha aydın görünəcək, yeni nəsillər bu
vətənpərvər şairin poeziya nəhrindən su
içəcək. 

Şairin yetirməsi, filologiya elmləri
doktoru, professor Maarifə Quliyevanın yazdığı
kimi: “Bəxtiyar Vahabzadə min il bundan
əvvəlin və min il bundan sonranın şairidir”.

2009-cu ilin fevral ayının 13-də dahi şair
əbədiyyətə qovuşdu. Son mənzilə yola
salınanda da şair qeyri-adilik qazandı. Belə ki,
onun nəşri canından da əziz tutduğu
Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraq -
larına sarınaraq torpağa tapşırıldı.

Tural ADIŞİRİN
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***

Gecənin nəfəsində
Sıxıldıqca sıxıldım.
Milyon il bundan əvvəl
Ölüb, səndən doğuldum.
Azdım yoxluqlarının 
İt hürən tərəfində,
Kədər-kədər çoxaldım...

Otağım qaranlığın
Buz nəfəsliyin açdı.
Sevinc dərdə qoşulub,
Yanlış tərəfə qaçdı...
Həyat qartal caynaqlı-
Qanad çaldım yuvasız,
Göyərçinlərim uçdu...

Kölgəmi qaranlığın
Asdım bir ağacından.
Boynumu qalın etdim,
Soyuq dar agacından.
Ruhumu tikən dərzi
Dar elədi üstumə.
Kəpənək ömrü oldu,
Bu eşq öldü ovcumda...

Yastıqları əzdikcə
Hey pərişan saçlarım,
Təklikdən şığıdıqca
Otaqların divarı,
Gözümü duman örtdü.
Üşütmələri artdı
Ruhumda son baharın...
Mən səndən sağalmadım!..
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***

Mənim təqvimimdə bayramlar cox az,
Mənim bayramlarım cox sıxıcıdır.
Yalnızlıq simptomlu gunlərim bitməz,
Mənim bayramlarım yoluxucudur.

Bir qus dimdiyində məktub gətirər,
Uzaqlar agrıyar qapı dalında.
Mənim bayramlarım fırtına kimi-
Soyuq divarlarım titrər qolunda.

Mənim bayramlarım sevincdən kasıb,
Baglı qapılarım qəmə acılar.
Qızımın əlində telefon səsi,
Oglumun gözləri nəmə acılar.

Mənim bayramlarım elə gözəldir,
Buğlanar sufrəmdə həsrət pürrəngi.
Bir rəssam gözüylə yanaqlarıma
Cəkərəm dərdlərin hər cürə rəngin.

Daha zəhləm gedir  bayramlardan da,
Mənim bayramlarım sevgidən qərib.
Gecə qaranlığın bəxtimdən alıb,
Gəlib gözlərimin qarasın dərib,
Bu bayram yenə də hamıdan əvvəl
Həsrət evimizə təbrik göndərib...

***

Göz yaşlarım üşüdü
Ömrün ayrılığında.
Mən qəza xəttindəyəm,
Sən uçuş zolağında.

Bu sevgi bir terrortək
Ruhumu yağmaladı...
Boşa xərclənən illər
İtmiş vaxtı aradı.

Nə etsəm də, olmadı,
İncidim sol yanımla.
Mənə savaşmaq qaldı
Bir ömür vicdanımla.

Bu eşq hava xəttində
Boşluqlara atıldı.
Sevgimiz qəzalardan
Əlil qurtulan oldu.

Ölümün başın qatıb
Ömür geydim əynimə.
Əcəl taxtından endi,
Mələk qondu çiynimə...

Kimə hədiyyə edim
Sərxoş, məst ayrılığı?
Bir ömür sığalladım
Bu şikəst doğmalığı...

Bir buluda sancılan
Baxışlarım qırıldı.
Uğursuz bir uçuşda
Qanadımdan vuruldum…

Göz yaşlarım üşüdü
Ömrün ayrılığında.
Mən qəza xəttindəyəm,
Sən uçuş zolağında…

***

Bir gecənin xətrinə
Yandırdım qaranlığı.
Sabahları aldatdı
Gözümün toranlığı.
Yaddaşım kirpiyimə
Acı həsrət daşıdı.
Kirpiyimin ucunda
Bitən yadıma düşdü.
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Keçmişə qandal vurub,
Gələcək olmaz yollar.
Köçüb getdi köçüm də,
Bağlı qaldı qapılar.
Saat əqrəbdən iti,
Ömrün xəzan yaşıdır.
Bir məzar daşı altda
Yatan yadıma düşdü.

Yaddaşım hönkürəndə
Haray saldı boş yurdum.
Yuxumu usaqlığım
Bir ünvana apardı.
Babam çıxdı qarşıma,
Nənəm qoğal bişirdi...
Həyatımdan filmtək
Ötən yadıma düşdü.

Gecə yuxularımla
Yastıq davası etdi.
Sevincim xoş günlərin 
Son nəfəsində getdi.

Hicrimin boz çölündə
Doğmalarım yaşadı.
Agzımda dadı qalan
O tam yadıma düşdü.

Sahilimə çırpılan
Dalğalarım amansız.
O, getdiyi gecədən
Bir küçə var ünvansız.
Tək qalan evimizdə
Çərçivələr üşüdü.
Şəkillərdən sevdiyim
Atam yadıma düşdü...

Mərmilərin səsini
Körpələr layla bildi.
Qərənfil diz çökəndə
Torpağa şəhid gəldi.
Anaların ahından
Göyün gözü yaşardı,
Qarabağda hönkürən
Vətən yadıma düşdü.
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Gilasın kölgəsi, əlimin güngörmüş günəşi,
Tutun tərli ovcu, uzun dili gilənarın, 
Sənin adalı üzün, bitməyən yuxum mənim,
Bax bu dərin, sərt görüş dərindədir sənin. 

Mahnı oxuyur narlar axıdaraq qanını,
Evlər necə xaraba, necə dağınıq belə,
Dənizdə qayıqlarda  bayram sevinci elə.
Qəzetlərdə sahildə boğulmuş üzmə halqaları,
Azğın rüzgarlara qapılır sərçələr də,
Güllə izi, quş baxışı, hey hara belə.

Xəyalımdakı çapıq şəhadət barmağımın
ərköyünüdür,
Nə edim, necə edim, necə qısaldım yolu? 
Haydı, haydı ölümə. 

Bu xəritədə canından bezmiş alça ağacı, 
O torpaqlarda həyat sevincini itirmiş şaftalı. 
Bu bölgədə yanaqları solmuş, bəti-bənzi atmış
alma,

Bu qəsəbədə aşiq olmuş məğlub əncir.
Harda görmüşdüm beli belə bükülmüş zeytun, 
Yox artıq gəncliyini axtaran yorğun üzüm,
Bu xorla ayaqlaşan həyat deyilməz həyata.

Sonra o heç bir şeyə oxşamayan buludlar uçdu-
lar da, getdilər
daha mavi başqa bir göy aramağa,
Sonra yudu o günəş saçlarını bu bənövşəyi
dənizdə, 
Sütül gənc kəfənini geydi gecənin, inci taxdı
dişinə.
Sonra  batıq gəmi də qopardı ipini günlərimin, 
Lövbər salmış, paslanmış tənhalığa yol verib.
Sonra da gerçək oldu o ada, nərgizlərə boğuldu,
Qurtuldu gizli tələlərdən, qaranlığın qəhrindən.

Təkcə bir axşam deyil birlikdə sahildə oturub
gecəni gözləməyimiz,
Təkcə bir göz deyil sənin keçmişinə pəncərə
olan kirpiyindəki göy üzü,
Təkcə bir küçə deyil sənin əllərinə sığınan gül
qurusu axşamüstləri,
Təkcə bir şimşək deyil saçlarını darayan küləyin
pıçıltısı.

Bu sarsılmış tənhalıq elə  bəsimidir mənim…

VƏ REYHAN 
Balıqçı körfəzi

Çoxadalı bir dəniz, gözlərin, dəri fəsil,
Günəşin şüası, qağayı qanadı, gün batarkən
Balıqçıların həmişə balıq gördüyü röyalar,
Təknələr ah çəkir axşamın qoynundan.

Sahildə evlərin paramparça işıqları,
Dağın yamacında beli bükülümüş kölgələr,
Yorğun pəncərələrdə günün solğun əksləri,
Qalxır ayağa balkonda yeni bir axşam.

Gültəkin ƏMRƏ



Lövbər salır uzun bir gecə
Keçən il necə isə, elə…
Hələ doğulmayıbdı röyalarımız
Hərflərimizə, hecalarımıza.

Radioların səsi alınmış, yollar dağınıq,
Yağış çətirsiz, qağayılar üfüqdə…
Yay  keçdi, payız keçir, qış qapıda.

Səsin çağırır məni, gözlərin, əllərin…
Sən salmısan qürbətə, mən hər şeyin qürbəti,
Ətrafımızda qaranquşlar süzüb durur.

Mahnı oxuyuram, ölü balıqlar, bunu düşünməli,
qağayılar meyxanəyə gedərmi, bu da önəmli,
şərab içək, balıq yeyək –
elə isə xəyallarımızı gözləməyək.

YUXU

Dalğalar döyəcləyir qayaları, qayaları,
Gün batmaq hayındadır həm də təlaşlı –
Üzün çiçək tarlasıdır elə bil.

Bir qağayı gəlir, sanki Qaf dağının zümrüdü
ankasıdır
Qanadları böyük, gözləri iki quş balasıdır:
“Minin” deyir. “Tez olun, minin, qürubun
qəlbinə
aparacam sizi, 
aparacam cənnətə”.

Qürubun gözünə axırıq,
Altımızda təknələr, talalar,dalğalar, axşamın
işıqları…
Yuxuların sonuna yaxınlaşırıq,
Günün solduğu axşama sarılırıq.

Qalxıram, qaranlıq pəncərəmə söykənərək,
Sən yoxsan, qaranlıq artmış, yuxuma nə oldu?
Sən hardasan, haradır bura, qalındır qaranlıq.

BAXÇA

Qəhvəxananın önündə avtobusdan düşdüm,
İlk gördüyüm qağayımızdı, təngnəfəs
Seyr etdim uzaqdan dənizə doğru uçuşunu –
Yüksəlib enməsini seyr etdim,
Axşam bazarının yerində yellər əsirdi.

O taya keçdim, nə görsəm…
Bağlanırmış həmişə alver etdiyimiz market, 
Göyərtilər, meyvələr, dağılmışdır nə varsa,
Məyus oldum –
Yoxluğuma dözməmiş sanki burda heç bir şey. 

Sonra baxdım baxçaya –
Heyvaların bizi gözləmədiyini gördüm.
“Vəfasız heyvalar” deyə keçdi içimdən.
Baxçanın qapısındakı yasəmənlərin 
Qoxusuna dartındım.

Şəkli yoxdur
O gözəl son oktyabr axşamının,
Baxçadan dərəyə əyilmiş narı qopardığımızın,
Amma mən xatırladım o solğun günü...
Bilirəm ki, limonlar həmişə vəfasızdır.
Bir baxdım ki, qurtarıb narlar da.

Qapını açmaq üçün xeyli əlləşdim,
Kilidi yağlamaq lazımdır,
Evdən çıxmadan yağlaram, dedim, amma
unutdum.

Otaqlarda heç vaxt keçməmiş kimiydi –
Hər şey yerli-yerindəydi,
Sanki elə indicə çıxmışdıq evdən.

Hava təzəcə başlayırdı qaralmağa…

Türkiyə türkcəsindən uyğulayan: 
Ayişə NƏBİ
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Я ВЛЮБЛЁН...
Твоя походка словно ветер,
Колышущий вдоль берегов.
Твои глаза одни на свете,
Виновники моих грехов.
Как ты прекрасна, знаешь,
Я влюблён.
Ты птица-королёк, порхаешь,
Боюсь проснуться, вдруг это сон.
Лёгким движеньем ты чаруешь,
Сводит с ума невинный взгляд.
Слеза к реснице скатится, ревнуешь,
Я лишь тобой одной богат.
Сердцем твоим хочу укрыться,
Любить тебя, любить, любить..
И целиком душой раскрыться,
Чувствами страстными знобить.
Пусть будет больно, я стерплю,
Жизнь так прекрасна лишь с тобой.
Я чрез гордость свою переступлю,
Лижбы была бы ты со мной.
Навеки обещать я не могу,
Любить тебя и рядом быть всегда.
Ведь век не вечность, обману,
Чувства мои к тебе, верь, навсегда.
Мир крутится вокруг тебя,
Теперь в этом я убеждён.
Руку мне протяни любя,
Рабом твоим быть присуждён.
Я небо подарю тебе, луну и звёзды,
Взамен прошу пойми меня.
Ради тебя в мире я создан,
Прошу тебя люби меня.

БОРЬБА

Я просто научилась жить,
И в прошлое забыла я дороги.
Люблю по улицам долго бродить,
Нет больше юнности, нет и тревоги.
Лишь иногда я слышу крики птиц,
Уносят мысли мои они вдаль.
Себя я заново склеила из частиц,
Из жизни надо гнать вовсю печаль.
Несут ноги туда,где сердца нет,
Обязанности губят жизни многим.
Мечта моя встречать рассвет,
Который озарит пути, дороги.

Веду переговоры я с душой,
Не нравится ей образ моей жизни.
Конфликт у неё с мозгом небольшой,
Не ладят и расходятся их мысли.
Порой, мир кажется весьма не честным,
Приглядываюсь вижу он прекрасен.
Вокруг одни актёры и артисты,
Не стоит быть хорошей, труд напрасен.
Мне научили жить, сложно, согласна,
Но так прекрасно каждый день любить.
Приятна даже боязнь, опасность,
Что дарит это чувство безотказно.

MÜBARİZƏ     

Yaşamağı öyrəndim mən, 
Öyrəndim, sadəcə;
Keçmişə gedən yolları
Unutdum beləcə.
Dolanıram küçələri
Məmnunluqla, gülərək-
Yoxdu təşviş, narahatlıq,
Nə də gənclik gələcək...

Nərgiz
MƏHƏRRƏMZADƏ



Hərdən də quşların səsi
Aparır xəyallarımı,
Aparır laaap uzaqlara...
Qovmalıyam dərdi-qəmi,
Qovmalıyam tamamən,
Hissələrə bölünmüş Mən
Yığılıb artıq yenidən!
Ayaqlarım aparır, bax,
Qəlbim getməyən yerə,..
Mənimsə arzum gör nədi:
Qarşılayım günəşi,
İşıq salsın yollarıma
Nurlu bir sübh şəfəqi.
Söhbətləşirəm qəlbimlə,
Eh, gör nələr danışır,
Ağlımla heç yola getmir,
Fikirlərim qarışıq...
Haqsızlıq hər addımbaşı,
Nə olsun, gözəldi həyat...
Artistlər, oyunçulardı
Ətrafda, hər yerdə heyhat...
Yaxşı olmaq da əbəsdi, 
Heyif cəhdlərimizdən,
Mənə belə öyrədiblər
Yaşamağı, neyləmək?
...Amma sevmək nə gözəldi,
Necə gözəl bir duyğu!
Onun gətirdiyi dərd də
Şirin gəlir, doğrusu...

VURULMUŞAM
(oğlanın dilindən)

Yerişin bir külək kimi
Sahil boyu yellənər,
Günaha aparan yollar
Tək o gözlərdən keçər.
...Sarıbaş körpəcə quştək
Çırpınırsan, susursan,
Bilirsən, necə gözəlsən?
Eh, sanki yuxu görürəm, 
Oyanmağa qorxuram...
Kirpiklərində yaş donub,
Günahsızdı baxışın,
Ağlımı başımdan alır
Qəlbə hakim yerişin.

Mən tək səninlə zənginəm,
Sığınıram qəlbinə,
Sevmək, sevmək, 
Sevmək,..  bir də
Bütün qəlbimlə, sevgimlə 
Ehtirasdan titrəmək...
Dözərəm hər bir acıya,
Qürurumdan keçərəm,
Həyat səninlə gözəldi,
Mən səninlə bütövəm-
Bircə sən yanımda ol!
Söz vermirəm, yüz il sevim,
Yüz il yanında olum,
Yüz il bitər, sevgi bitməz,
Mənim sevgim yenilməz-
Mənim sevgim ölümsüz!
Dünya dolanır durmadan
Tək sənin ətrafında.
Uzat mənə əllərini, 
Sənin qulunam daha
Və bu, mənim taleyim...
Səmanı, ulduzu, ayı
Bəxş edərəm, gülüm, sənə,
Tək istəyimsə bircə bu:
Sev, başa düş bu oğlanı,
Tək səninçün yaranıb o!

Tərcümə: 
Hicran HÜSEYNOVA
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SEVMƏ BELƏ

Elə sevdin, bu sevginlə gəldim dilə,
Bir də məni sevmə belə,
Dəli kimi, bütünlüklə
Ürəyini vermə mənə.
Zəncirləyib ürəyimi,
Bağlanaram yenə sənə.
Sevmə məni.
Yerişimə, duruşuma,
Dostlarıma, tanışıma
Qısqanaraq dava salıb,
Göz yaşıma səbəb olub,
Sonra alma ürəyimi.
Bircə kəlmə xoş sözünlə,
Savaşaraq öz-özünlə,
Demə “Səni çox sevirəm,
Ay qız, mən dözə bilmirəm.
Anlasana, qısqanıram,

Dərdindən artıq ölürəm”.
Bircə anda göz yaşımı
Əvəz etsin xoşbəxtliyim.
Uçub getsin dərdim-qəmim,
Uçub getsin bədbəxtliyim.
Sevmə belə –
gedənlərdən oldun sən də –
Bu sevginə alışdırıb,
Duyğuları qarışdırıb,
Qismət ilə barışdırıb
Sevənlərdən oldun sən də...
Mən razıyam, azacıq sev,
Dəli olma bu eşqimə.
Azacıq sev, qal yanımda,
Ayrılığı vermə mənə –
Sevmə belə.

Esmira GÜNƏŞ



GƏL QAYIDAQ O GÜNLƏRƏ

Gəl qayıdaq o günlərə,
Yenə hər gün xəyallar quraq səninlə.
Mən bütün günü telefona baxıb yolunu
gözləyim...
Sən isə işdən gələn kimi ilk mənə yaz,
Sevincimdən uçum göylərə yenə.
Hər kəlməni oxuyarkən dodağımda şirin
təbəssüm yaransın.
Yenə “canparçam” de,
“ürəkparam” de mənə.
Şirin sözlərinlə yenə utandır məni.
Gəl qayıdaq o günlərə.
Dalaşaq, küsək səninlə.
Bir az acı danış,
sərt danış sən mənimlə.
Göz yaşımda boğulum,
Sənsə dözə bilmə buna,
Yenə də al könlümü.
“Gülüm, səni sevirəm” de,
“Sənsiz ölərəm de”.
Ağlayan gözlərimdə
Yenə də dön sevincə.
Gəl qayıdaq o günlərə,
Yenə də qısqan məni.
Əsən küləyə, yerə, göyə-
Qısqan məni hər şeyə.
Yenə düşsün davamız,
Qarış bütün işimə –
Hətta düz yerişimə,
Kiməsə gülüşümə.
Gəl, qısqan keçmişimə –
Zəhər eylə həyatı.
Söylən mənə hər dəfə:
Gedərəm de...
Amma getmə!
Amma getmə!

QƏLBİMİN QATİLİ

Ömür boyu borclusan,
Tutmadın sözlərini.

Onsuz cəlladım sənsən,
Qaçırma gözlərini.

Mən rəssam bildim səni,
Dedim, naxış çəkərsən.
Düşünmədim, qəlbimə
Sənsizliyi əkərsən.

Əsərinə bir də bax-
Kətan üstə alışır.
İçimdəki bu nifrət
Məhəbbətə qarışır.

Rəssam sandığım qatil,
Fırça deyil əlində...
Tutub mənim qəlbimi,
Zəhər saçır dilində.

Qaldır, qaldır xəncəri,
Ürəyimi nişan al.
Pıçıldasın dodağım:
Sevdiyim, salamat qal…

KÖNÜL EVİMİN BƏNNASI

Nəfəsim dənizdə dalğaya bənzər,
Dənizin suyusan, xəbərin varmı?
İndi insaf eylə, cavab ver mənə,
Bir de ki, dəniz də susuz olarmı ?

Ya da gəl düşünək, səninlə birgə:
Səmada Günəşsən, mənsə bir çiçək.
Sənin əksin düşsün suyun üzünə,
Sevgi bulağından birgə su içək.

Bilirsən, gözümün bəbəyi sənsən,
Səndən başqasını görə bilmirəm.
Sənin sökdüyün bu uçuq könlümü
İndi başqa əllə hörə bilmirəm.

Ay könül evimin bənnası mənim,
Ustalar sarayı sökməzdi axı.
Sevgi sözləriylə düzüb kərpici,
Yarımçıq məhəbbət tikməzdi axı...

64 I ULDUZ



RÜTUBƏT QOXUYAN DİVAR

Bu gecə bir evdə qonaq olmuşam,
Divardan rütubət iyi gəlirdi.
O qədər balaca, baxımsız idi,
Gözlərdən birbaşa ürək dəlirdi.

Yoxsulluq zamana hakim kəsilib,
Bir ailə sığınıb bu dar qəfəsə.
İki körpə bala əriyir şamtək,
İndi möhtac olub təmiz nəfəsə.

Dağılıb boyası, daşlar görsənir,
Bu körpə arada daş yeyir, bəlkə.
Ata göz yaşını atır qəlbinə,
Ana dərdlərini deyir ki, bəlkə,..

Gün gələr, sevinər onun da qəlbi,
Çox deyil, bir otaq evləri olar.
Körpə balaları sağlam böyüyər,
Ananın qəlbinə sevinc də dolar.

BƏHANƏ

Mən qəlbimi silmişəm –
Sevgi yoxdur içində.
Qələmim məzar qazar
Elə sənin üçün də.

Şeirlərdə dəfn edib
Kağızlara bükərəm.
Mən onsuz alışmışam,
Əzabı tək çəkərəm.

Bir kitab məzar daşı,
Hazırlayaram sənə,
Oxuyan başsağlığı
Yazıb göndərər mənə.

Bilirsənmi şairin
Şeirində ölmək nədir?
Bəlkə də, bu hekayə
Əslində bəhanədir.
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Biri var idi, biri yox idi. Bakının sayılıb-
seçilən, gözəl və zəhmətkeş insanları ilə tanınan
Şüvəlan qəsəbəsi vardı. Buranın ab-havası,
qumsal dəniz sahili qəsəbəyə gələnlərə xoş
təsir bağışlayırdı. Bu qəsəbədə Sərvər əmi adlı
bir şəxs öz ailəsi ilə birgə yaşayırdı. Sərvər
əminin iki övladı var idi. Onu bütün qəsəbə
sakinləri səmimi, gülərüz, hamıya gözəl
məsləhətlər verən, zəhmətkeş bir adam kimi
tanıyırdı.

Sərvər əminin böyük həyətyanı sahəsi
vardı. O, həyətdə müxtəlif meyvə ağacları
əkmişdi. Hər il yay və payız aylarında ağaclardakı
meyvələrdən qonşulara da pay verərdi.

Həyətdə bir tövlə və bir hin də vardı. Sərvər
əmi tövlədə beş baş qoyun, hində isə iyirmi
beş dənə toyuq saxlayırdı. O, işdən sonra hər

gün bir saat qoyunları otarar, ot və yem verər,
toyuqlara isə dən tökərdi. Sərvər əminin uşaqları
da dərsdən sonra həyətdəki ağaclara qulluq
edər, həyətyanı sahəni ot-alaqdan
təmizləyərdilər.

Onların yaşadıqları ev qəsəbənin kənarında
idi. Həmin ərazidə hava çox təmiz olardı. Çöllük
onların evinə yaxın idi. Çöllükdə bir tülkü və
balaları yaşayırdı.

Qış fəsli idi. Soyuq qılınc kimi kəsirdi.
Çöllükdə yaşayan ac tülkülər  həyətlərə girir,
toyuq-cücə oğurlayıb yeyirdilər.

Gecə idi. Ana tülkü Sərvər əminin həyətinə
girdi. Tövlənin və hinin işığı yanırdı. Tülkü
əvvəlcə tövləyə, sonra isə hinə yaxınlaşdı.
Pəncərədən qoyunlara və toyuqlara baxdı.
Toyuqları görcək ağzı sulandı. Fikirləşdi ki, ah,

Təyyarə ƏSGƏROVA

TÜLKÜNÜN GÖZ YAŞLARI 
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nə yeyərdim bunları. Amma Sərvər əmi tövlənin
və hinin qapısını möhkəm bağlamışdı,
pəncərələri isə dəmir barmaqlığa almışdı.

Tülkü bilirdi ki, pəncərədən hinə girə
bilməyəcək. O, toyuqları yemək üçün yol axtardı.
Bir az da fikirləşdi. Nəhayət, çıxış yolu tapdı.

Tülkü hinin arxa tərəfindən yeri qazımağa
başladı. Qazdı, qazdı, qazdı və hinə yol tapdı.
Yol açılandan sonra hinə girdi. Toyuqlar tülkünü
görcək qaqqıldaşmağa və balaca hində o yan-
bu yana qaçmağa başladılar.

Tülkünün gözünü qan örtmüşdü. O, əvvəlcə
toyuqları boğmağa başladı. Sonra onlardan ən
böyüyünü yeməyə girişdi. Bir saatdan sonra
qarnı tox idi. O, bir toyuq da götürüb hindən
çıxdı və çöllüyə – balalarının yanına tələsdi.

Səhər açıldı. Sərvər əmi lap tezdən yuxudan
durdu. Əl-üzünü yudu. Bir stəkan çay içdi.
Qoyunlara quru ot, toyuqlara dən verməkdən
ötrü həyətə çıxdı.

Qoyunlara ot verib, hinə yaxınlaşdı. Hinin
qapısını açanda gördüklərinə inanmadı. Tülkü
toyuqların hamısını boğmuş, ikisini isə yemişdi.
Sərvər əmi hinin içinə açılmış lağımı gördü.
Başa düşdü ki, hiyləgər tülkü yeri qazıb, hinə
yol tapıb.

Həmin gün Sərvər əmi çöllükdə böyük bir
xəndək qazdı və ölmüş toyuqları ora atıb üstünü
örtdü.

İstirahət günü idi. Sərvər əmi hinin dörd
tərəfini dostları ilə birlikdə bir neçə metr
dərinliyində qazdı. Onlar qazılmış yerə beton
tökdülər. Artıq bayır tərəfdən hinin dörd tərəfi
də möhkəm idi.

Növbəti istirahət günü Sərvər əmi bazara
getdi. On beş ədəd cücə alıb geri qayıtdı. Hinin
qapısını açıb cücələri oraya buraxdı.

Bir neçə gündən sonra tülkü yenidən həmin
həyətə girdi. O, bərk acmışdı. Gecə olsa da,
hində işıq yanırdı. Tülkü pəncərədən cücələrə
baxdı. Ağzı sulandı. Nə qədər çalışsa da, yol
tapıb hinə girə bilmədi. Özü ac olsa da, ən çox
ac balalarını düşündü və caynaqları ilə betonu
cırmaqlamağa başladı. Tülkünün caynaqlarından
qan axırdı. Özünün və yavrularının aclığı tülküyə
qorxu hissini unutdurmuşdu.

...Səhər açılanda tülkü qan daman
caynaqlarını yalayırdı, Sərvər əmi kənarda  ona

baxırdı. Gözlərindən axan yaşı qanlı ayağı ilə
silən tülkü sanki Sərvər əmidən imdad diləyirdi.
Bu səhnəni görən Sərvər əminin də gözləri
dolmuşdu...   

NİCATIN CƏSARƏTİ  

Nicat dostları ilə məktəbdən evə qayıdırdı.
Onlar maşın yolunu keçib parkın içinə girdilər.
Yolda çoxlu maşın şütüyürdü. Nicat dostları
ilə parkda bir qədər yubandı. Bu gözəl parkda
daim valideynlər istirahət edir, uşaqlar  isə
oynayırdılar.

Nicat öz dostları ilə qızğın söhbətdə idi.
Yaxındakı skamyada iki qadın oturmuşdu.
Qadınlardan birinin qucağında körpə uşaq var
idi. Ananın başı ağlayan körpəsinə qarışmışdı.
Yaxınlıqda 3-4 yaşlı iki qız topla  oynayırdı.
Onlar topu bir-birinə atır, uzağa vurur və
qaçaraq onu götürürdülər.   

Birdən uşaqların vurduğu top maşın yoluna
diyirləndi. Qızlardan biri “topum-topum” –
deyərək topun dalınca qaçdı. Baş verən hadisə
Nicatı dostları ilə söhbətdən ayırdı. O qaçıb
qızı tutdu. Top artıq maşın yolunda idi. Nicatın
bir neçə saniyə gecikməsi faciə ilə qurtara
bilərdi. 

Özünü itirmiş ana həm həyəcanla, həm də
sevinclə Nicata yaxınlaşdı. O, Nicatın başını
sığalladı: 

– Çox sağ ol, oğlum. Sən mənim qızımı
xilas etdin. Təşəkkür edirəm. Sən cəsarətli
oğlansan. Əsl oğlan belə olmalıdır. 

Nicat sağollaşıb dostlarının yanına qayıtdı.
O, ürəyində qürur hissi duyurdu. Dostları isə
onun cəsarətli hərəkətinə qibtə ilə baxırdılar.
O gündən Nicat dostları üçün cəsarət nümunəsi
oldu. 

TƏNBƏL QIZ 

Səhər açılmışdı. Günəş öz şəfəqlərini otağa
yayırdı. Gülnarə isə hələ də şirin yuxuda idi.
Anası Leyla xala onu səslədi:

– Qızım, Gülnarə, bəsdir yatdın. Dur, əl-
üzünü yu, yeməyini ye.
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Gülnarə yerində qurcalansa da, qalxmağa
tənbəllik edirdi.

Leyla xala yenə də onu çağırdı:
– Gülnarə, dur. Bu gün xalangilə qonaq

getməliyik. Xalan qızı Mehribanın ad günüdür,
dörd yaşı tamam olur.

Qonaq getmək həvəsinə görə yataqdan
durdu, vanna otağına keçib, anasını çağırdı:

– Ana, gəl əl-üzümü yu.
– Qızım, sən artıq böyük qızsan, altı yaşın

var, bu il məktəbə gedəcəksən. Çalış əl-üzünü
özün yuyasan, yeməyini özün yeyəsən,
oyuncaqlarını özün yığışdırasan.

Gülnarə tənbəl-tənbəl əl-üzünü yuyub otağa
qayıtdı. Anası səhər yeməyinə sıyıq hazırlamışdı.
Gülnarə stolun arxasında oturub dedi:

– Ana, məni sən yedirt.
Leyla xala qaşığı götürüb Gülnarəni yedirtdi.

Sonra onlar geyindilər, Mehriban üçün aldıqları
hədiyyəni də götürüb evdən çıxdılar.

Xalasıgilə gələndə qapını xalası oğlu Vüsal
açdı. Mehriban qonaq gəldiyini görcək tez
Gülnarənin yanına qaçdı, onunla görüşdü.
Gülnarə Mehriban üçün aldığı gəlinciyi ona
verdi. Mehriban çox sevindi. Onlar otağa keçdilər.
Mehriban gəlinciyi səliqə ilə oyuncaqlarının
yanına qoydu. Gülnarə onun oyuncaqları necə
səliqə ilə düzdüyünə diqqət etdi. Başları
oynamağa qarışdı. Bir qədər oynadıqdan sonra
Lalə xala onları süfrəyə çağırdı:

– Uşaqlar, gəlin yemək yeyin.
Onlar əllərini yuyub stolun ətrafında otur-

dular. Lalə xala hamıya borş çəkdi. Hamı qaşığı
götürüb yeməyə başladı. Gülnarə isə qaşığı
əlinə alıb fikrə getdi. Anasına onu yedirtməyi
deməyə utandı. Axı Mehriban ondan kiçik idi,
amma özü sərbəst yeyirdi. Gülnarə də uşaqlara
baxıb, özü yeməyə başladı. Yeməklərini yedikdən
sonra Mehriban anasına stolun üstünü
yığışdırmaqda kömək etdi.

Axşam Gülnarə anası ilə evlərinə qayıtdı.
O, tez oyuncaqlarının yanına keçdi və onları
səliqə ilə yığdı. Anası bunu görüb soruşdu:

– Nə olub, qızım?
– Ana, mən də bundan sonra oyuncaqlarımı

səliqə ilə yığacağam. Yeməyi də özüm
yeyəcəyəm. Ev işlərində də sənə kömək
edəcəyəm. Mən tənbəl qız olmaq istəmirəm.

Anası onun başını sığallayıb dedi:
– Afərin, mənim ağıllı qızım. Tənbəlliklə

həyatda heç nə qazanmaq olmaz. Amma çalışsan,
həyatda istədiyin hər şeyə nail ola bilərsən.

DƏCƏL TƏRLAN SƏHVİNİ DÜZƏLTDİ

Valid dayı və həyat yoldaşı Sevinc xanım
qəsəbədə savadlı adamlar kimi tanınırdılar. Bu
ailədə üç oğlan övladı böyüyürdü: Elton, Fərrux
və Tərlan. Qardaşlar məktəbdə yaxşı oxuyur-
dular. Onlar həmişə dərslərindən dörd və beş
qiymətlər alırdılar. Məktəbin müəllimləri Valid
dayının oğlanlarını həm də çox tərbiyəli şagird
kimi tanıyırdılar. Dərsdən sonra Valid dayı ilə
Sevinc xanım uşaqlarının tərbiyəsi ilə ciddi
məşğul olurdular. Valideynlər hər üç övladını
çox istəyirdilər. Lakin Tərlan hamıdan kiçik,
həm də sonbeşik olduğundan onun xətrinə
dəymir, dəcəl hərəkətlərinə göz yumurdular.

Məktəblilər yay tətilinə buraxılmışdılar.
Növbəti dərs ilində Elton səkkizinci sinifdə,
Fərrux altıncı sinifdə, Tərlan isə üçüncü sinifdə
oxuyacaqdı. Sevinc xanım hər üç oğlunu yanına
çağırıb dedi:

– Bilirsiniz də, üç ay evdə olacaqsınız.
Atanıza demişəm, sizi hərdən gəzməyə də
aparacaq, dənizə də. Gəzməyə və dənizə
getmədiyiniz günlər isə axşam saat altıdan
sonra qonşu uşaqları ilə oynaya bilərsiniz.
Gündüzlər bayıra çıxmayın, çünki günəşin istisi
başınızı ağrıdar. Səhər yeməyindən sonra isə
müəllimlərinizin verdiyi tapşırıqları oxuyun,
məsələ və misalları həll edin. Əgər yay aylarında
müəllimlərinizin verdiyi tapşırıqları tədricən
yerinə yetirsəniz, qarşıdan gələn dərs ilində
də sizin üçün rahat olacaq. Yenə də yaxşı və
əla qiymətlərlə oxuyacaqsınız. Günortadan son-
ra, təxminən, saat dörddə kimin hansı tapşırığı
elədiyini soruşacağam. Əgər sizlərdən kimsə
tapşırığı eləməyibsə, axşam ona məhləyə
çıxmağa icazə verməyəcəyəm.

Tərlan anasının sözünü kəsdi:
– Ana, bizə üç ay tətil veriblər ki, çoxlu

yataq və oynayaq. Sən isə deyirsən ki, yay
aylarında da dərs oxuyun.

Sevinc xanım dedi:



№04 (611) aprel 2020 I 69

– Tənbəl adamlar çox yatırlar. Axşam
vaxtında yatmaq, səhər isə saat yeddidə durmaq
lazımdır. Səhər erkən yataqdan qalxmaq isə
sağlamlıqdır. Düzdür, yay tətilidir,
dincəlməlisiniz. Mən demirəm ki, gündə 5-6
saat dərs oxuyun. Deyirəm ki, gün ərzində
cəmi iki saat yay tapşırıqlarını etsəniz, kifayətdir.
İki saat dərslərinizlə məşğul olduqdan sonra
isə televizora baxın, domino, şahmat oynayın,
axşam isə, dediyim kimi, qonşu uşaqlarla
oynayın.

Tərlan yenidən dedi:
– Eh, ay ana, mən dərslərimi ancaq dərslər

başlayandan sonra oxuyacağam. Elton və
Fərruxun özləri bilərlər.

Ana dinmədi.
Valid dayının evi füsunkar bir ərazidə

yerləşirdi. Ev dörd otaqdan ibarət idi. Otaqlardan
ikisinin pəncərəsi küçəyə, ikisi isə həyətə
açılırdı.

Günlər bir-birini əvəz edirdi. Valid dayının
oğlanları hər gün səhər saat yeddidə yataqdan
qalxır, əl-üzünü yuyur, səhər yeməyini yeyir,
iki saat dərsləri ilə məşğul olur, sonra isə tele-
vizora baxırdılar. Axşamlar isə məhləyə çıxır,
qonşu uşaqları ilə futbol, voleybol, gizlənpaç
oynayırdılar. Bu on beş gündə Valid dayı həyat
yoldaşı Sevinc xanımı və oğlanlarını bir dəfə
Bakıya gəzməyə də aparmışdı.

İyun ayının 17-si idi. 17 gün ərzində Tərlan
heç bir gün də dərsləri ilə məşğul olmamışdı.
Qardaşları dərsləri ilə məşğul olan zaman o,
ancaq televizora baxırdı. Anası ona hər gün
dərs oxumağın, yay tapşırıqlarının həll
edilməsinin vacibliyini desə də, Tərlan buna
əhəmiyyət vermirdi.

Məktəblilərin yay tətili artıq iyirmi gün idi
ki, davam edirdi. Həmişəki kimi, axşam saat
altıda Elton və Fərrux qonşu uşaqları ilə futbol
oynamaqdan ötrü həyətə çıxdı. Tərlan da onlarla
həyətə çıxmaq istəyirdi ki, anası onu çağırdı.
Tərlanı otaqlardan birinə saldı və dedi:

– Sənə həyətə çıxmağa icazə vermirəm.
Elə bu gün yatana kimi yay tapşırığı eləməlisən.
Sabah qardaşların kimi səhər yeməyini
yeyəndən sonra yay tapşırıqlarını eləsən,
məhləyə çıxmağa icazə verəcəyəm.

Anası qapını örtüb kilidlədi.

Tərlan riyaziyyat kitabını açdı və birinci
tapşırığı həll etmək istədi. Elə bu zaman küçədə
oynayan qardaşlarının və qonşu uşaqların
səslərini eşitdi. Tərlanın otağının pəncərəsi
küçəyə açılırdı. O, pəncərənin pərdəsini qaldırıb
küçədə oynayan uşaqlara həsrətlə baxdı. Qızlar
voleybol, azca aralıda isə oğlanlar futbol
oynayırdılar. Tərlan dözə bilməyib və stulun
üstünə çıxdı. Balaca əlləri ilə pəncərəni açdı
və küçəyə hoppandı. Küçədən isə həyətlərinə
daxil oldu. Sakitcə dəhlizdəki idman ayaqqabısını
geyinib yenidən küçəyə qaçdı. Futbol oynayan
uşaqlara yaxınlaşdı və oyuna qatılması üçün
xahiş etdi.

Yay fəsli olduğundan hava gec qaralırdı.
Axşam saat doqquzda Sevinc xanım  Tərlanın
otağının qapısını açdı. Otağa daxil oldu, gözlərinə
inanmadı. Açıq pəncərəni gördükdə nə baş
verdiyini başa düşdü.

Gecə idi. Uşaqlar yatmışdı. Sevinc xanım
evdə yır-yığış edir, səliqə-səhman yaradırdı. O,
Tərlanın da idman ayaqqabısının tozlu olduğunu
gördü. Bütün ayaqqabıları təmizləyib yerinə
qoydu. Səhər uşaqlar yuxudan duranda ana
Tərlanı çağırıb dedi:

– Tərlan, oğlum, dünən mən ayaqqabıları
yığışdıranda sənin də idman ayaqqabılarının
tozlu olduğunu gördüm. Axı dünən axşam sən
dərs oxuyurdun. Məhəlləyə oynamağa
getməmişdin, bəs niyə ayaqqabın tozlu idi?

Tərlan başını aşağı saldı, cavab verməyə
söz tapmadı.

Sevinc ana dedi:
– Tərlan, əgər ata və ananın dəyərli

məsləhətlərinə qulaq assan, ancaq xeyir
taparsan, işlərin də həmişə irəli gedər. Oğlum,
artıq böyümüsən. Öz uşaqlıq dəcəlliklərini
kənara qoymağın vaxtı çatıb. Oynamaqla yanaşı,
hər gün dərslərinə də hazırlaşmalısan. İndi
aldığın bilik gələcəkdə sənin köməyin olacaq.
Mən artıq sözümü dedim.

Tərlan anasının sözlərindən utandı və bircə
kəlmə dedi:

– Bağışla, anacan, mən sənin sözündən
çıxmışam.

O gündən başlayaraq Tərlan dərslərini
hazırladıqdan sonra oynamağa getdi.



LOVĞALIĞIN NƏTİCƏSİ

Nadir ailəsi ilə birlikdə qəsəbəyə təzə
köçmüşdü. Altıncı sinifdə oxuyurdu. Qonşu -
luqdakı həmyaşıdları ilə tanış olmuşdu.
Öyrənmişdi ki, məhəllə oğlanları hələ iki il
bundan əvvəl “Qartal” futbol komandası
yaradıblar. Gələn həftə “Qartal” komandası
qonşu məhəllənin “Quzğun” komandası ilə
yarış keçirəcəkdi. Lakin “Qartal” komandasının
qapıçısı xəstələnmişdi. Nadir də futbol oynamaq
istəyirdi. Biləndə ki qapıçı xəstədir,  məhəllə
oğlanlarına yanaşıb dedi:

– Uşaqlar, mən əvvəllər yaşadığım qəsəbədə
futbol komandasının qapıçısı olmuşam. Bütün
oyunlarda bizim komandamız qalib gəlirdi.
Məni komandaya qapıçı götürsəniz, qalib
gələrsiniz.

Uşaqlar Nadirə inanıb onu komandaya
qapıçı götürdülər.

İki komanda arasında yarış başladı. Elə ilk
dəqiqələrdə “Qartal” komandası hücuma keçib
“Quzğun” komandasının qapısına top vurdu.

Qapıçı topu məharətlə tutdu və geri qaytardı.
Sonra “Quzğun” komandası hücuma keçdi və
topu “Qartal” komandasının qapısına tərəf vur-
dular. Nadir topu tuta bilmədi və top qapıdan
keçdi.

Qonşu məhəllənin komandası həmin gün
“Qartal” komandasının qapısına yeddi top
vurdu. Beləliklə, Nadirin bacarıqsızlığı
ucbatından “Qartal” komandası 7:0 hesabı ilə
uduzdu.

Məhəllə uşaqları Nadirin əlindən əsəbi -
ləşmişdilər. Onun özünü öyməsi, lov ğa lanması,
nəticədə isə onun ucbatından komandanın
uduzması oğlanlarda Nadirə qarşı inamsızlıq
yaratmışdı. Onlar Nadiri komandadan çıxartmağı
düşünürdülər. Lakin komandanın kapitanı Sey-
mur yoldaşlarına dedi:

– Yox, uşaqlar, gəlin bu dəfə onu bağışlayaq
və ona da futbol məşqlərində oynamağa imkan
yaradaq. Futbolu çox sevir. İnanıram ki, bir
neçə aydan sonra yaxşı futbol oynayacaq.

Nadir pərt olmuşdu. Yoldaşlarının üzünə
baxa bilmirdi. O, bir daha lovğalıq etməyəcəyinə
söz verdi. 
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DEYİL

Qarlar yağmağa başladı əllərimiz donanda,
Hər gün bir ümid qırılır, buz bağlayıb soba da. 
Evdə nə od-ocaq qalıb, nə tüstü var bacada, 
Mənim bu soyumuş evdə nə işim vardı, Allah?

Bura mənim evim deyil, burda mənim yerim yox, 
Kimin ömrüdü gəlmişəm, məni burda sevən yox. 
Yorulmuşam öz ruhumu canımda daşımaqdan, 
Düşünməyə düşünçəm yox, danışmağa dilim yox.

Nə desən, xətrimə dəyir, sən də danışma, Allah! 
Çıxarma yolumun üstdə yeni sevgi, yeni bağ. 
Özgəsinin sevincini gözlərimə ötürmə, 
Mənim olmayan günəşlə isinsəm, nə olacaq?

Məni niyə öldürürsən ən doğma tərəfimdən, 
Nə görünürsən gözümə, sonra yenə itirsən?
Yenə ayrılıq olmusan, yenə həsrət kimisən, 
Göndərdiyin hər bəlanın bilicisiyəm, Allah!

Niyə məni tuş edirsən yenə göz yaşlarına, 
Çağır məni öz yanına, yetir məni haqqıma. 
Bir də yarat, bir də göndər, bu dəfə öz vaxtında, 
Öz ömrümü, öz günümü, öz sevgimi ver, Allah!

Aysel FİKRƏT
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SEVMƏDİ MƏNİ

Əsdi külək yelləri, qırdı atdı illəri, 
Bu illərin hər nəyi varsa, sevmədi məni.
Yaramadım dünyaya, başqa ruh, başqa ada, 
Qıydı məni yaradan, qıydı sevmədi məni.

Uçub gələn sərçələr, dağda bitən yoncalar,
Qatar-qatar durnalar... uçdu, sevmədi məni.
Ha çağırdım, baxmadı, ha getdim,
dayanmadı, 
Ötdü, getdi, dönmədi, ötdü, sevmədi məni.

Nə götürdüm, əlimdə ovuldu, oldu heç nə,
Kimi dost, kimi doğma bildim, sevmədi
məni.
Günəş yiyə durmadı, ay üzümə vurmadı,
Eh, boynuna almadı, dünya sevmədi məni. 

Axın-axın adamlar, yığın-yığın adamlar, 
Ürəyimdən adamlar keçdi, sevmədi məni.
Bu sevgisizlik dərdi bir gün belimi əydi, 
Axır ölmək istədim, ölüm sevmədi məni. 

İnsan qalar havada, yerlə, göylə dünyada, 
Kimlər çatar imdada, kimsə sevməsə səni?
Gedər dənizə doğru, gedər kəndirə doğru, 
Son budur, nicat budur, Allah sevməsə səni...

DOĞMA ÜZ 

Quşlar uçub gəlib isti ölkədən, 
Bir quru dən ücün hay-kuy salırsa. 
Hamı, hər kəs burda, səndən savayı, 
Dərdimi deməyə, adam yoxdursa.

Daha bu dünyanın harası oldu, 
Nəyi alındı ki, nəyi düz ola?
Ölümü bir addım, sevinci uzaq, 
Ha gülək, danışaq, yeni söz olar?

Yığışıb dünyanın şəhəri, kəndi, 
Bir doğma üzünə dəymir nədənsə. 
Axı bunlar bilmir, mənim ölkəm də, 
Mənim şəhərim də, kəndim də sənsən.

Axı bilən yoxdu, nələr çəkmişəm
Sənin yoxa çıxmış xəyallarında. 
Axı bilən yoxdu, nələr danışıb, 
Nələri susmuşam yuxularımda.

Elə hay-küyünə uyub gedirik, 
Çəkir bizi sevinc, çəkir bizi dərd. 
Bilən yox, nə qədər uzağa düşdük, 
Necə ağır oldu, beləymiş həsrət?

Dərd yükü çəkməyə can üsyan edir, 
Min adam, min addım bir sən eləmir. 
Bütün uğurlarım yarım, dərbədər,
Gözümdə sevincim əskik elə bil.

Sənin əvəzinə, ömür də bir cür, 
Sənin əvəzinə, sevinc də aciz. 
Sənin əvəzinə gələn hər kəsin 
Sevgisi də aciz, dərdi də aciz.

Elə bilirsən ki, unutmaq üçün 
Heçmi addım atıb, düşünməmişəm. 
Mən səni bu qədər əziz bilməzdim, 
Heç özüm bilmirəm, necə bilmişəm.
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İZ 

Bu dünyada daha hər kəs 
Özünün izini gedir. 
Bir-birinin yoxluğuna
Bir az isinir, gedir. 

Hər doğulan bir kəs kimi, 
Düşdüm mən də yer üzünə. 
Sənin izinə düşmədim, 
Düşdüm sənsizlik izinə. 

Hara getsəm, qaranlıqdır, 
Hara baxsam, kor dalan. 
Bu qədər insan içində 
Necə səslənim, varam? 

Mən burdayam, baxma ki, 
İzim də yoxdu burda. 
Allaha dua etməyə 
Üzüm də yoxdu burda. 

Mərhəmət də bir günahmış, 
Unutmaq da imandan. 
Baxır hardan boylanırsan, 
Hardan gəlibdi bəlan. 

Gedə-gedə yox oluram 
İnsan gülüşlərində. 
Sənin özgə busələrə 
Qonan öpüşlərində. 

Qucağına alacağın 
Körpənin gülüşündə. 
İçində bir zərrə sızım 
Kölgəm ötüşdüyündə. 

Bu dünyada daha hər kəs, 
Özünün izini gedir. 
Bir-birinin yoxluğuna 
Bir az isinir, gedir.

AYRILIQ KÜÇƏSİ 

Bütün ayrılıqlar bizim küçədə, 
Bütün sızıntılar biz tərəfdədir. 
Ürəyim yanında qalmaq istəyir,
Gözlərin yığışıb, yol üstündədir.

Gözündə özgənin baxışı baxır, 
Gülür sevgimizin acizliyinə. 
Hardasa bir qızın barmaqlarının 
Üzüyü ruhumu sıxır bu gecə.

Bu gecə üstümə çökür buludlar,
Yağışın yağdırır göylər səssizcə. 
Canımdan bezdirir məni saatlar, 
Evin səssizliyi belə işgəncə.

Götürüb əlimə ümidlərimi, 
Qaçmaq istəyirəm üzü günəşə.
Allaha çatmayan dualarımı 
Səpirəm dən kimi yerə bu gecə.
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Nə bitər, nə çıxar boş ümidlərdən, 
Nə bitsə, kölgəsi ölüm olacaq. 
Böyüdüb, bəsləyib xatirələri, 
Hər dəfə bir yanım yetim qalacaq.

Bütün ayrılıqlar  bizim küçədə, 
Bütün sızıntılar biz tərəfdədir. 
Ürəyim yanında qalmaq istəyir,
Gözlərin yığışıb, yol üstündədir.

İLLƏR ÖNCƏ 

Perronda bizi gördüm, 
Dayanmışdıq sevincli. 
Uzun illər əvvəldi, 
Uzun illər öncəydi. 

Heç bilmirdim nə zaman 
Görüsmüşdük biz belə. 
Xəyalımda gördüyüm 
Ən gözəl şəkil idi. 

Baxışımı qaçırdım
Doğma baxışlarından. 
Nə sənə sözüm oldu, 
Nə də ki o özümə. 

Gizlətdim əlcəyimdə 
Sınıq dırnaqlarımı. 
Əlimdəki zənbili, 
Saçlarımın ağını. 

Göz yaşımı gizlədim 
Eynəyimin altında. 
Keçdim getdim yolumu, 
Minib son qatarıma. 

Perronda bizi gördüm,
Dayanmışdıq sevincli. 
Uzun illər əvvəldi, 
Uzun illər öncəydi.

GİZLƏNİR 

Əzəl gündən dərd dünyanı gizləyir,
Mən yanlışam, yoxsa yanlışdır cahan?
Bu dünyada qəm sevincdə gizlənir, 
Belə yazıb, belə düzüb Yaradan.

İndi sən də gəl, gizlən ürəyimdə, 
Çölə cıxma, soyuqlarsan, itərsən. 
Bilirsənmi, gizlənpaçdı bu dünya, 
Dərd çuvalda, sevinc göydə gizlənir. 

Yerindəcə sayır birdən onadək, 
Qaç, gizlənim, gizlən, qaçım, nə edək…
İtirmişik oyunlarda bir ömrü, 
Yalan dildə, söz ürəkdə gizlənir.

Bulud alır göz yaşını canına, 
Topa kimi ürəyində gizləyir. 
Çəmən alır çiçəyi ağuşuna, 
Qolun açır, qucağında gizləyir.

Deyirlər ki, aşıkardı dərd daha, 
Bilmirlər ki, bilmirlər ki, gizlidir.
Bilmirlər ki, dünya özü yupyumru, 
Ləpə kimi, insanlığı gizləyir.

Dost dediyin, söz yükünü çəkməli, 
Nə olsa da, dostu üçün keçməli. 
Tanrım məni nədən mənə keçmədi, 
Yerdən alıb öz yanında gizləmir? 

SİRR KİMİ 

Dünyanın bir qapısı yoxdur ki, çıxım gedim, 
Yadddaşımın ucunda saxlamışam səsini. 
Mən səndənmi qaçıram, yoxsa ki yaşayıram 
Çözülməyən sirr kimi!

Özün kimi acizdir sözlərinin izi də, 
Düşmüşəm, tək qalmışam həsrətinin izində. 
Hara getsəm, sənsizlik, qarşılayır özündə, 
Yaşayıram sirr kimi!
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Çözə bilmir doğmalar yadlığımı, ahımı, 
Ha çəkirəm ki bitmir göylərdən nur bağını. 
Bir dəfə üzün düşmür, yaddaşımdan uzağa, 
Saxlayıram sirr kimi!

Sevgi sözcüklərinə səni yaraşdırmıram, 
Hər sözdən yüksəkdəsən, bunu
qarışdırmıram. 
Sənsizliyi özümə belə sığışdırmıram, 
Yaşayıram sirr kimi!

Bir gün yorğun halımı götürüb gedəcəyəm, 
O gün uzaqda deyil, gün gəlir, bitəcəyəm. 
Bir qarış ota dönüb, torpaqda bitəcəyəm, 
Bitəcəyəm sirr kimi!

HEÇ XƏBƏRİM OLMADI

Baş qarışdı bu dünyanın düzünə, 
Yalanından heç xəbərim olmadı. 
İstisinə qızındığım günlərin 
Soyuğundan heç xəbərim olmadı.

Sevgisinə inanmışdım boş yerə, 
Arzusuna inanmışdım boş yerə. 
Duyğusuna inanmışdım boş yerə, 
Olmazından heç xəbərim olmadı.

Gözlərindən tapdığım rahatlığı, 
Sözlərindən tapdığım rahatlığı. 
Bir həb kimi atdığım rahatlığı, 
Zəhərindən heç xəbərim olmadı.

Dosta vəfa, sevgiyə həsrət gözəl, 
Hər acıya, ağrıya necə dözdüm? 
İlan çıxıb dolananda boynuma, 
Acısından heç xəbərim olmadı.

Dünya halından bixəbər olduğum, 
Bu illərin boş xəyalı qovduğum. 
Qovhaqovda yorulduğum, bitdiyim, 
Ölməyimdən heç xəbərim olmadı.

Mənim sənlə nə işim var, a dünya, 
Fırlat məni ulduzların başına. 
Gəlməyimə, sevməyimə sözüm yox,
Getməyimdən heç xəbərim olmadı.

TANIDIM

Hər dəfə olmadı deyə,
Bir də yenə doğuldum.
Axtardım səni dünyada
Min insanın içində.

Milyon ildi, yol gəlirəm,
Min bir cildə düşmüşəm.
Neçə dəfə doğulmuşam
Bir dünyanın içində.

Usanmışam, yorulmuşam,
Çox yalandan keçmişəm.
Axır ki, səni tapdığım
Həsrətimdən tanıdım.

Mən səni özündən uzaq
Keçmişində aradım.
Min yadın, min dünyalının
Neçəsindən tanıdım.

Ayrı üzə, ayrı tənə
Yığılsan da, dinmədim.
Mən səni bu boz dünyanın
Ağuşundan dərmədim.

Elə-belə gendə durdum,
Göz yaşımı dinlədim.
Səni gözümün yaşının
Naləsindən tanıdım.

Necə olur bu qədər xoş,
Bu qədər də bəd olmaq.
Bu qədər rahat dünyamda
Belə narahat qalmaq.
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Gecə-gündüz düşüncədən
Qaçıb günləri qovmaq.
Mən səni bu zülmlərə
Alqışından tanıdım.

Ölüm kimi idi üzün,
Həm doğmaydı, həm yaddı.
Ruhumu göyə uçurdu,
Ardıyca baxdı, baxdı.

Səni çərpələng uçuran
Dəcəl bir uşaq vaxtı.
Göydə arzularla uçmuş
Qanadından tanıdım.

Səni sevmək boş xəyaldı,
Sevməməyə yox gücüm.
Mən dəyişərəm adları,
Buna da çatar gücüm.

Əsas odur ki, itmədin,
Əsas odur ki, dözdüm.
Mən səni son ayrılığın
Sarısından tanıdım.

MƏNDƏ SEVDA NƏ GƏZİR

Döymə gözəl gözlərini,
Baxma mənə uzaqdan.
Göydən yerə enmək uçun
Məndə qanad nə gəzir?

Mən də min dərddən biriyəm,
Min bəladan biriyəm,
Sevgini ayrı yerdə gəz,
Məndə sevda nə gəzir?

Əlimi üzüb gəlmişəm
Qaranlığın içindən.
Alnını söykəmə, qapım
Kağızdandı, inciyər.

Nə körpə uşaq kimi
Bürünüb dayanmısan?
Getmək üçün niyyət tutma,
Xeyir-dua nə gəzir?

Bu sevginin tarixinin
Heç yarısı deyiləm.
Ömrünün nə ağ, qarası,
Heç sarısı deyiləm.

Nə ananın qarğışıyam,
Nə atanın alqışı.
Nə balanın anasıyam,
Məndə dünya nə gəzir?

Qara daşam, quru yarpaq,
Xəzan olub tökülmüş.
Bir qocayam əldə əsa,
Bel-qaməti bükülmüş.

Yuvarlanıb işıq olsam,
Qaranlığa bükülmüş....
Məndə işıq, məndə ümid,
Məndə xülya nə gəzir?

Göz yaşları yuyub mənim
Ürəyimin haləsin.
Səsim çıxmır, nə danışım,
A bəxtəvər balası?

Söz uydurub, daldalanıb,
Gizlənmişəm içində.
Məndə səhər, məndə gecə,
Məndə zaman nə gəzir?

Əziz olma, gendə dayan,
Sən də insan kimisən.
Nə deyirsən, acı olur,
Nə desən, itirirsən.

Məni hansı ümid ilə
Ömrünə gətirirsən,
Sənin boş suallarına
Məndə zaman nə gəzir?
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1931-ci ilin ədəbiyyat üzrə laureatı nın
seçilməsi Nobel mükafatlarının tarixində
böyük bir qalmaqalla əlamətdar oldu. İsveç
Akademiyasının qərarı ilə mükafat “poe -
ziyasına görə” görkəmli İsveç şairi Erik
Karlfeldtə verildi. Məsələ bundadır ki,
E.Karlfeldt adi bir şair deyildi, 1912-ci ildən
Akademiyanın daimi katibi postunu tutan bir
adam idi. 18 il ədəbiyyat sahəsində Nobel
müka fatçısının seçilməsi üzrə müzakirələrin
və səsvermənin keçirilməsinə şəxsən rəhbərlik
etmişdi. Bu müddət ərzində onun özünə
dəfələrlə mükafatın iddiaçıları sırasına daxil
olmaq təklif edilsə də, E.Karlfeldt hər dəfə
etirazını bildirmiş, dünyada bir şair kimi o
qədər də tanınmadığını bəhanə gətirmişdi.
Həqiqətdə isə vicdanlı və təvazökar bir adam
olan E.Karlfeldt Nobel Mükafatları Komi -
təsində tutduğu yüksək mənsəbdən sui-
istifadə etməyi ləyaqətinə sığışdırmırdı. Hətta
1916 və 1919-cu illərdə rəsmən namizədlər
siyahısına düşsə də, komissiyanın üzvü kimi öz
əleyhinə səs verməklə ali ədəbiyyat müka -

fatından imtinasının sadəcə bir jest olmadığını
sübut etmişdi. 1918-ci ildə isə adını siyahıya
salmaq barədə “razılaşma” əldə edilmədiyinə
görə, İsveç Akademiyasının öz daimi katibini,
nəyin bahasına olursa-olsun, laureat etmək
cəhdi yenə də baş tutmamış və həmin il
anlaşılmaz bir səbəbdən ədəbiyyat üzrə Nobel
mükafatı, ümumiyyətlə, heç kəsə verilməmişdi.
Beləliklə, E.Karlfeldt Nobel mükafatları ta -
rixində nükafatı almaq imkanından könüllü
olaraq imtina etmiş ilk insandır.

1931-ci il aprelin 8-də E.Karlfeldt qəflətən
dünyasını dəyişdi… və həmin ilin payızında
Nobel Mükafatları Komitəsi namizədlərin 28
nəfərlik rəsmi siyahısında adı olmasa da, onu
ədəbiyyat üzrə laureat elan etdi… Halbuki,
namizədlər sırasında H.Hesse, E.Remark,
P,Valeri, C.Qolsuorsi, İ.Bunin kimi görkəmli
yazıçıların adları vardı. Ancaq  qalmaqala
səbəb olan məsələ yalnız mükafatçının
kimliyində deyildi. Problem bunda idi ki, Nobel
Fondunun və Nobel Mükafatları Komitəsinin
əsasnaməsinə görə, mükafat ancaq həyatda

Erik Karlfeldt. 
“QANUNDANKƏNAR” LAUREAT   

ƏDƏBIYYAT ÜZRƏ NOBEL MÜKAFATI LAUREATLARI
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olan adamlara verilə bilər. Dünyadan köçmüş
insanların adı heç namizədlər siyahısına da
salınmır. Namizədlər sırasına düşmüş şəxs
müzakirələrin gedişi müddətində vəfat edərsə,
adı dərhal siyahıdan çıxarılır. Yalnız bir dəfə,
2011-ci ildə tibb üzrə mükafatın Kanada əsilli
ABŞ alimi Ralf Staymanna verildiyi elan
edildikdən sonra məlum olmuşdu ki, məşhur
immunoloq üç gün əvvəl vəfat edib. Gərgin
müzakirələrdən sonra Nobel Komitəsi alimin
adını, bir istisna olaraq, laureatlar sırasında
saxlamağı qərara almışdı. 1931-ci ildə isə
mənzərə tamam başqa cür idi. Vəziyyətdən
çıxmaq üçün Nobel Komitəsi E.Karlfeldtin
adının əvvəlki illərdə namizədlər siyahısında
olduğunu “əsas” gətirdi. Müdrik bir yəhudi
məsəlində deyilir: “Qanun elə bir divardır ki,
üstündən aşmaq olmaz, ancaq yanından keç -
mək olar.” E.Karlfeldtin laureatlığı məsələsində
Nobel Komitəsi məhz bu yolu seçdi. Yəqin ki,
özü sağ olsaydı, belə bir yarımçıq həqiqətə yol
verilməsinə razı olmazdı.

Erik Aksel Karlfeldt (əsl familiyası Eriks -
son) 1864-cü il iyulun 20-də İsveçin mər -
kəzində yerləşən Dalekarlia əyalətinin Folklern
qəsəbəsində mülkədar ailəsində doğulub.
Onun ata-babası nəsilbənəsil fermer kimi kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olmuşdu, zaman dəyiş -
məsəydi, yəqin ki, özü də bu yolla gedəcəkdi.
Ancaq taleyin yazısı başqa imiş...

Anası Anna Yansdotter əvvəl bir dəfə ərdə
olmuş, əri vəfat edəndən sonra Erikin atası ilə
ailə qurmuşdu. Erikin uşaqlığı kənddə, sakit
bir şəraitdə keçmişdi. Orta təhsilini ev şə -
raitində alan Erik İsveçin nüfuzlu ali mək təb -
lərindən biri olan Upsala Univer sitetinə daxil
olur. Upsala İsveçin milli koloritini qoruyub
saxlamış qədim mədəniyyət mərkəzlərindən
biridir. Bu şəhərdə universitet 1477-ci ildə
yaradılıb, Skandinaviyanın ilk universitetidir.
Erik 1880-ci ildə universitetin ictimai elmlər
fakültəsinə daxil olandan sonra fermerlik işləri
iflasa uğrayan və külli miqdarda borca düşən
atası Erik Eriksson ailə mülklərini satsa da,
borclarını ödəyə bilmədiyinə görə həbs olunur.
Maliyyə qaynağından məhrum olan Erik
təhsilini yarımçıq qoymalı olur. O, Upsala Uni -
versitetinin diplomunu yalnız iyirmi ildən

sonra  – 1902-ci ildə, 38 yaşında ala bilmişdi.
Fərdi qaydada müəllimlik etməklə dolanan
gənc elə həmin illərdə bədii yaradıcılığa
başlayır və rəsmi soyadından imtina edərək,
satmağa məcbur olduqları doğma yurdun –
Karlfeldt malikanəsinin adını özünə təxəllüs
götürür. 

Bir neçə il Upsalada repetitorluqla məşğul
olandan sonra Stokholmdakı Kənd Təsərrüfatı
Akademiyasının kitabxanasına işə girir və
olkənin paytaxtına köçür. Bir müddərdən
sonra Kral Kitabxanasında işləməyə başlayr. 

1895-ci ildə E.Karlfeldtin “Vəhşi təbiət və
məhəbbət haqqında nəğmələr” adlı ilk şeir
kitabı nəşr olunur. Gənc şairin şeirləri üçün
kənd (təbiət) mövzusu və ənənəçilik ruhu
xarakterikdir. Bu şeirlərdə etnoqrafik motivlər
aparıcı rol oynayır. Şairin “Fridolinqin
nəğmələri” adlı ikinci şeir toplusu 1898,
“Fridolinqin ləziz bağları” adlı üçüncü kitabı
isə 1901-ci ildə çap edilir. Əsas mövzusu təbiət
gözəllikləri və sadə adamların həyatı olan bu
şeirlər müəllifə kənd mühitinin saflığını
tərənnüm etmək imkanı yaradırdı. 

Bu kitablardakı şeirləri müəllif Fridolinq
adlı lirik qəhrəmanın, daha doğrusu, uydurma
personajın adından təqdim edir. Onu oxucuya
şəhərdə mükəmməl təhsil alıb sonra doğma
yurduna dönmüş kəndli şair kimi tanıdır. O bir
müddət şəhərdə yaşadıqdan sonra — “Əsl
həyat bu deyil və mənim yerim də burda deyil”.
– deyərək kəndə qayıdır. Fridolinq öz həyat
mövqeyini belə ifadə edir: “Toz-torpaq içində
eşələnmək tozlu kitablar arasında eşə lən -
məkdən yaxşıdır”. 

Ölkə miqyasında görkəmli ziyalı kimi
tanınmağa başlayan E.Karlfeldt 1904-cü ildə
İsveç Akademiyasının, 1907-ci ildə Nobel
Komitəsinin tərkibinə daxil edilir. 1912-ci ildə
Akademiyanın daimi katibi seçilən yazıçı
ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışır.
Onun vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olan
məsələlərdən biri də ədəbiyyat sahəsində
Nobel mükafatçısının müəyyən edilməsi idi.
Yəni bütün bu müddət ərzində ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatına namizədlərin seçilməsi,
müzakirələrin aparılması, yekun səsvermənin
təşkili bilavasitə onun rəhbərliyi altında həyata
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keçirilirdi. Hələ nisbətən cavan yaşlarından
belə bir məsul vəzifənin ona həvalə edilməsi
E.Karlfeldtin savadlı və obyektiv, ilk növbədə,
vicdanlı və dürüst adam olması ilə bağlı idi.
Doğrudan da, ötən müddət ərzində Nobel
mükafatı laureatlarının müəyyən edilməsi kimi
bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan son
dərəcə həssas məsələ ilə bağlı heç bir ciddi
narazılıq meydana çıxmamışdı.   

“Romonanın bağları” adlı növbəti kitabını
1906-cı ildə nəşr etdirən şair bununla da kitab
nəşrinə fasilə verir, onun yeni kitabları bir də
xeyli müddət öpəndən sonra, yetkin yaşlarında
cap olunur: 1918-ci ildə “Bellona nun bağları”,
1921-ci ildə isə “Qrinberqin bağları” adlı şeir
kitabları çapdan çıxır.

İsveç neoromantik poeziyasının nüma -
yəndələri sırasında onun adını 1916-cı ilin
Nobel mükafatçısı Karl Heydenstam və dövrün
məşhur şairi Qustav Fedurlinqdən sonra
üçüncü yerdə çəkirdilər. Duyğu və düşün -
cələrində romantikcəsinə sərbəst, ehkam -
lardan uzaq olsa da, onların ifadəsində, poetik
forma məsələsində bir o qədər rasional,
normaları gözləyən idi. Onun poetik düşüncəsi
İsveçin çoxəsrlik etnik mədəniyyəti, folklor və
xalq ənənələri üstündə köklənmişdi. Kənddən
ilk gənclik çağlarında çıxıb ömrünün sonuna
qədər şəhərdə yaşasa da, bütün yaradıcılığı
kənd həyatının, təbiət lövhələrinin təsvir və
tərənnümünə həsr olunub. Bütün “kənd
şairləri” kimi, E.Karelfeldt də urbanizasiya və
sənayeləşmənin əleyhinə idi. Dünyagörüşünün
kökü İsveçin qədim çoxəsrlik mədəniyyətinə,
ilk növbədə, xalq nəğmələrində ifadə olunmuş
əski inanclara bağlı idi. Onun poeziyası üçün
folklordan gələn təbii sadəlik səciyyəvi olsa da,
nə məzmununa, nə də ifadə tərzinə görə heç
zaman primitiv olmamışdır. Bütün istedadlı
müəlliflər kimi, onun da yazdıqları özünə
bənzəyr: özü rəftarında, insanlara müna si -
bətində nə qədər sadə olsa da, daxilən yüksək
(elitar) bir mənəviyyat və intellekt sahibi idi.

Şəxsi həyatını ciddi ictimai xadimdən
daha çox hərdəmxəyal şair stilində quran
E.Karlfeldtin gənclik illəri sevgi macəraları ilə
çox “zəngin” olmuşdu. Orta yaşlarına qədər
evlənməyə tələsməyən şair yalnız 52 yaşında

özündən 20 yaş kiçik bir xanımla ailə qurdu.
Bu ailədə onun iki oğlu dünyaya gəlsə də,
ömrünün axırına qədər rəsmi nikaha girməyi
lazım bilmədi.

Vəfatından sonra İsveç Akademiyasında
və Nobel Komitəsində E.Karlfeldtin Nobel
mükafatı ilə təltif edilməsi ideyası yenidən
aktuallaşdı. Şair özü bu dəfə “Etiraz edə
bilmədi”. Məsələnin “müsbət” həll olun ma -
sında akademiyanın üzvü Natan Şöderblüm və
Upsala şəhərinin arxiyepiskopu xüsusi fəallıq
göstərdilər. 1931-ci ilin dekabrında mükafat
şairin ailəsinə təqdim edildi. Təqdimat mə -
rasimində belə bir fikir səsləndi ki, E.Karlfeldt
sənətkar kimi ənənəçi olsa da, keçmişdən
aldığı ideyalara yeni nəfəs verməyi, onları
cəsarətli bir yenilikçiliklə, novatorcasına ifadə
etməyi bacarıb. Mərasim də çıxış edən
akademiya üzvü Anders Estarlinq E.Karlfeldtin
poeziyasını xalq tətbiqi sə nətindəki əl işləri ilə
müqayisə edərək fabrik məhsullarından fərqli
olaraq, onların fərdi yaradıcılıq tərzini həmişə
saxladığını vur ğuladı, bu tip sənət əsərlərinin
daha çox mənəvi keyfiyyətlərə malik olduğunu
bildirdi.
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İsveç əsilli Amerika ədəbiyyatşünası Avrik
Qustavson Nobel mükafatı xəbərini alanda
onun poeziyasını belə qiymətləndirmişdi:
“E.Karlfeldt İsveçin ən böyük şairlərindən
biridir. Onun şeirləri düşüncə və ifadə
özəlliyinə görə fərqlənir, onlarda fövqəladə bir
obrazlılıq var”.

Şairin oxucular arasında böyük məhəbbət
qazanmasının əsas səbəbi vətəninə, xalqına,
dilinə sonsuz sevgilərlə bağlı olmasında idi. O,
xalqının mənəvi varlığını, ruhunu bütün
özünəməxsusluğu ilə ifadə etməyi bacarmışdı.
Və qarşılığında da böyük xalq sevgisi qa -
zanmışdı. Maraqlı bir detalı xatırlatmaq
istərdik: Onun birinci kitabının cəmi 50 nüs -
xəsi satılmışdı. Çünki gənc müəllifi heç kim
tanımırdı. Poeziya həvəskarları onun yara -
dıcılığına bələd olandan sonra isə cəmi üç illik
fasilə ilə çıxan ikinci kitabının ölkə üçün rekord
miqdarda – 5000 nüsxəsi satıldı. Bu, yüz
dəfəlik artım demək idi. E.Karlfeldtin mükafat
almasına ən çox sevinən də onun şeirlərini
əzbər bilən, xatirəsini əziz tutan sadə adamlar
idi.

İctimai xadim və şair kimi vətənində çox
böyük hörmət və nüfuz sahibi olsa da,
E.Karlfeldt İsveçdən kənarda, demək olar ki,
tanınmırdı. O, ümumiyyətlə, az yazırdı, cəmi
altı kitabı çıxmış, həm də çox az tərcümə
olunmuşdu. Dialektizm və frazemlərlə, arxaik
ifadə və üslubi idiomlarla zəngin olan dili onun
şeirlərinin tərcüməsini çətinləşdirir, bəlkə də,
qeyri-mümkün edirdi. Son illərə qədər onun
heç bir əsəri Azərbaycan dilinə də tərcümə
edilməmişdi. Yalnız “Ədəbiyyat qəzeti”nin
1oktyabr 2016-cı taixli buraxılışında Əyyub
Qiyasın tərcüməsində şairin iki şeiri ilk dəfə
olaraq Azərbaycan oxucusuna təqdim edildi.
(Yeri gəlmişkən,  Ə.Qiyasın ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatçılarının yaradıcılığından etdiyi
tərcümələrin bu qəzetin səhifələrində silsilə
şəklində təqdim olunmasını oxucularımızın
maarifləndirilməsi üçün əhəmiyyəti daşıdığını
xüsusi vurğulamaq istərdik.)

Gənclik illərində E.Karlfeldtin poezi -
yasında folklora xas olan nikbinlik, həyat -
sevərlik motivləri üstün olsa da, zaman
keçdikcə tədricən onları pessimist notlar əvəz

etməyə başlayır. Ancaq onun şeirləri ədəbi
peşəkarlıq baxımından forma və məzmunca
zənginləşərək folklordan qismən uzaqlaşsa da,
poetik ruh, mənəvi ovqat həminki kimi qalır.
Şeirlərində folklor motivləri ilə yanaşı,
isveçlilərin (vikinqlərin) xristianlığa qədərki
qədim inancları ilə bağlı mifoloji təsəvvürlərin
izləri də müşahidə olunur. Bu, onun poezi -
yasına müəyyən mistik çalar da verir. Bununla
belə, E.Karlfeldt dövrünə, zamanına bağlı bir
sənətkar idi. Onun şeirləri ictimai-sosial məz -
mundan uzaq olsa da, o dövr İsveç ziyalılarının
dünyaduyumuna, əhval-ruhiyyəsinə tam uy -
ğun idi və o, bir şair kimi ən vacib məsələdə –
özünü ifadə emək mənasında istədiyinə nail
ola bilmişdi. Buna görə də, yaradıcılığının
dəyər və miqyasının ölçülərinə baxmayaraq,
təkcə elə sənətdə və həyatda öz yerini
bilməsinə, şəxsiyyət və ləyaqətini hər məqam -
da qorumasına görə ən yüksək ehtirama
layiqdir.

Müasir dövrdə onun yaradıcılığı oxucu -
ların və mütəxəssislərin diqqətindən kənarda
qalsa da, hesab etmək olar ki, Erik Karlfeldt
Nobel mükafatına öz ədəbi yaradıcılığından
daha çox, bütün dünyada bu mükafatın nüfuz
və hörmətinin təmin edilməsində xidmətlərinə
görə layiq görülmüşdür.

E.Karlfeldtin 
aforizmlərindən seçmələr

– Dünya zalım deyil. Sadəcə, ziddiyyətlidir.
İztirab olmasa, həzz də olmaz. Qaranlıq
olmasa, işıq da olmaz.

– Dünyanın bütün bəlaları daim özünə
inamsız olan insan adlı məxluqun
səbatsızlığından törəyir.

– Elə adamlar var ki, saat onda asılacağını
bilə-bilə, saat səkkizdə sakitcə şahmat oynaya
bilər.           

İlham ABBASOV
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