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Jalə  ӘLİYEVA
filologiya elmləri doktoru, professor,
Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin
sədr müavini

50 ildir yandırdığı, çatıb‐alovlandırdığı
ocağın istisində nəsillər yetirən və qay ğı ‐
keşliyi, səmimiliyi, dostyana‐ərkyana müna ‐
sibəti ilə sözün əsl mənasında, ədəbi‐bədii
gəncliyin sığındığı, üz tutduğu, ümidlə
pənah gətirdiyi isti bir yuvaya çevrilən
“Ulduz” bu gün də öz müqəddəs missi ya ‐
sını şərəflə yerinə yetirir. 

Yaşadığı ömür boyunca çiyinlərində
millətin, xalqın dərdini, yükünü daşıyan,
sinəsində vətəni üçün əndişələnən qəlb gəz ‐
dirən bir qələm sahibinin, sənətkarın,
xadimin keşməkeşlərlə, qabarma‐çəkil ‐
mələrlə müşayiət olunan həyat salnaməsinə
bənzəyir “Ulduz”un taleyi... Budur, o, yenə
də ayaqdadır, gəncliyin önündədir, ona
dəstək, arxa‐dayaq duranların cər gə sin ‐
dədir. Və vaxtilə “ondan çıxan”, bu günün
artıq tanınmış müəllifləri indi də hər ay
“Ulduz”un yolunu gözləyir, onu sevə‐sevə
oxuyur, yeri gələndə, məqam düşəndə
“qonağı da olurlar”.

“Ulduz”la ilk tanışlığım çox əlamətdar bir
hadisə ilə yaddaşıma həkk olunub. 1979‐cu il idi.
Anam Nurəngiz Günün “Ulduz” jurnalında
“Tanrı” povesti dərc olunmuşdu. Bu, Nurəngiz
Günün ədəbiyyatda debütü idi. Həcmcə böyük
olduğu üçün jurnalın ard‐arda bir‐neçə sayına
yer alan povest istər ədəbi mühitdə, istər oxucu
kütləsində geniş əks‐səda doğurmuş, böyük uğur
qazanmışdı. Anam hər gün onlarla oxucu
məktubu alırdı. Təriflərin, təhlillərin, maraq dolu
sualların ardı‐arası kəsilmirdi. Xatirimdədir,
hətta xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov da o
zamankı “Әdəbiyyat və İncəsənət” qəzetində əsər
haqqında ““Qını”ya yanan ürək” adlı çox əhatəli
bir məqaləylə çıxış etmişdi. Qısacası, “Ulduz” bir
çox dəyərli qələm sahibimiz kimi, Nurəngiz
Günün də söz‐sənət taleyində ulduz kimi parladı,
onun tanınmasında, sevilməsində və şöhrət tap ‐
masında baharı gətirən qaranquşlar kimi müjdəçi
oldu. Mən isə ilk dəfə on iki yaşımda anamın
povestini oxumaq üçün əlimə aldığım “Ulduz”un
elə o vaxtdan da daimi oxucusuna çevrildim. 
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50 YAŞLI GӘNCLӘ
BAŞ TUTAN SÖHBӘT...

(“Ulduz”un yanvar sayı haqda qeydlər)



İlk dəfə 1967‐ci ilin yanvar ayında işıq üzü
görən “Ulduz”un ötən – yanvar sayını yubiley
nəşri də adlandırmaq olar. 

“Özümlə söhbətin mümkünsüzlüyü”
esse‐yazısı ilə başlayır “Ulduz”un budəfəki
görüşü. İkinci Mahmud, əslində, könlü ilə baş
tutmuş mübhəm müsahibədə (“müsahibə” –
sözü jurnalistikada daha çox “intervyü”
anlamında işlədilir, amma sözün “söhbət,
söhbət etmək” mənası da vardır) hər bir insanı
düşündürən, fikirlərə daldıran, bəzən çox ‐
larının öz‐özünə etiraf etməyə cəsarəti
çatmadığı məqamlara toxunur, infor masi ‐
yaların, ünsiyyət imkanlarının bolluğu şə ‐
raitində, dünyanın kiçilib bir ovuca sığa
biləcəyi bir zamanda insanın həmdəm, könül
sirdaşı tapmasının müşkülə çevrilməsinin
səbəblərini çözməyə çalışır. “Qoxudan və dad‐
dan məhrum virtual aləmdən – yalançı
dünyadan geri dönürəm”. Bəli, bu gün həya ‐

tımızın, zamanımızın böyük bir hissəsini
“əlimizdən alan” bu aləmin mənəviyyatımızda
yaratdığı fəsadlar üzərində düşünməyə dəyər.
Firuz Abdulla “Baş əydiyim tər qoxusu” essesi
isə ata nisgili, əzizini itirmiş insanın duyğu ‐
larını pıçıldayır.

İkinci Mahmudun “Bəkir kompleksi”
hekayəsi də maraqlı nəsr nümunəsi sayıla
bilər. Oxşar, belə demək mümkünsə, işlənmiş
süjetin orijinal, daha dəqiqi, fərqli sonluqla
nəticələnməsi, obrazları tipikləşdirən
özünəməxsus ifadələr  hekayəni daha yad‐
daqalan etmişdir. 

Әli Şirin Şükürlünün “Dördlük” povesti
özünü axtaran, dərk etməyə çalışan insanın
dünya, yaşam və ölüm, varlıq və yoxluq, sevgi
və ayrılıq, təbiət və insan münasibətləri, torpaq
və səma, vətən və qürbət və s. haqqında fəlsəfi
düşüncələrinin ifadəsi baxımından diqqəti
çəkir. Povest ibrətamiz bir sonluqla bitir: bir
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müddət tanıdığı insanlardan, bildiyi yerlərdən
uzaqlaşmaq üçün səyahətə yollanan və özünə
də dəqiq bəlli olmayan səbəbdən gəzintisi
qərib bir adada sonuclanan Z. Axtardığını,
nəhayət, doğma şəhərində tapır. İstər‐istəməz
Moris Moterlinkin “Mavi quş” əsərini
xatırladım. Bütün dünyanı gəzib xoşbəxtlik ax‐
taranlar axırda onu öz evlərində tapırlar.

“Ulduz”un yanvar sayında digər maraqlı
nəsr nümunələri də yer almışdır. Vüsal
Oğuzun günümüzün acı reallıqlarının bədii
mənzərəsini verən “Nisyə”, Elkin Kərimlinin
“Adsız” hekayələri kəskin boyaları, maraqlı və
orijinal təsir bağışlayan ifadə, deyim tərzi ilə
yadda qalır. Әli Hacılının “Salfetə yazılmış
hekayə”si isə kədər, bədbinlik, taledən şikayət
motivləri üzərində köklənsə də, bir qəlbin
çırpıntılarının, axtarışlarının ifadəsi kimi
oxunaqlıdır. Bir neçə kəlmə də Şəhla Aslanın
“Quran” hekayəsi barədə: öncə qeyd edək ki,
hekayə müasir həyatımızın aktual və hər bir
düşünən insanı narahat edən məsələyə ‐
İslamın ehkamlarının, qanun‐qaydalarının
bəzən nadanlıqdan, bəzən isə məqsədli şəkildə
təhrif edilməsi, yanlış yozulması və bunun
faciəli fəsadlara gətirib çıxarması, dini
tolerantlığın günümüzün qaçılmaz zərurətinə
çevrilməsi kimi problemlərə həsr olunmuşdur.
Lakin hekayədə sanki bir tələskənlik,
hadisələrin inkişafında məntiqsizliyə gətirib
çıxaran sürəklilik var. Məs: “Sənin o tir
tüfəngin qalırsa, onu, bir də Füzulinin kitabını
götür, gəl yanıma”. Məlumdur ki, bədii əsərdə,
xüsusilə, kiçik həcmli janrlarda, o cümlədən də
hekayədə ən adi bir detal da boş, mənasız yerə
işlənməməlidir. Hətta görkəmli alimlərimiz öz
mühazirələrində həmişə qeyd edirlər ki, əgər
əsərdə, tutalım, divardan sazın asılması təsvir
edilirsə, əsərin sonunda o saz mütləq çalın ‐
malıdır. Yaxud, bir tüfəngdən bəhs olunursa, o
tüfəng hökmən atəş açmalıdır. Ancaq ad
çəkilən hekayədə Hacının tüfəngi götürməsini
tapşırmağının səbəbi yoxdur. Tüfəng söhbəti
burda da bitir. Bundan başqa, hadisələr
arasındakı keçidlərdə bağlar qırılır. Hekayə,
daha çox dini görüşlər, bilgilər haqqında
məruzəni xatırladır. 

“Ulduz” bu nsayında da oxucularını lirik
nümunələrlə tanış edir. “Şeir vaxtı” rubrikası

altında təqdim edilən Taleh Mansurun lirik
parçalarını oxuyarkən sözün zamansız və
məkansız sehrinin cazibəsini hiss etməmək
mümkünsüzdür.

Gündüzlər utanırsan,
üzün yoxdu gəlməyə.
Bürünüb gecələrin

çadrasına gəlirsən.
Yad bir evin toyundan

öz yasına gəlirsən.

Ay Bəniz Әliyarın, Günay Həsənlinin,
Roma Xosrovun, Nəzakətin şeirləri “Ulduz”un
səhifələrində yer alır. Hər bir şeirin xüsusi yad‐
daqalan bədii nümunə olduğunu demək doğru
olmasa da, maraqlı ifadələr, parçalar da az
deyildir. Әsasən qəm, kədər notlarına
köklənmiş bu şeirlər arasında Günay Həsən ‐
linin özümnəməxsus mübarizə üsulu sər ‐
giləyən “Dünya” şeiri seçilir:

Öldürməsən, gözlərimdəm axan yaşı 
bir dərəyə
damla‐damla toplayacam.
Dünya...
...Mən də səni göz yaşımdan yaratdığım,
səndən böyük bir dəryada boğacağam.
Sənlə olan bu savaşın
qalibi mən olacağam.
“Qalibi mən olacağam!..”

Nəzakətin vətən həsrətli “Әrdəbilim” seiri
Azərbaycan ədəbiyyatında artıq bir ədəbi
məktəb kimi formalaşmış Cənub şeirləri
silsiləsinin ən yaxşı nümunələrindən sayıla
bilər:

O tayın da, bu tayın da adı Vətən,
Qanqalların arasında gül bitirən,
Bülbülləri ağı üstə dil‐dil ötən,
O da Vətən, bu da Vətən – 

Әrdəbilim.

Şairənin “Ulduz”da təqdim olunan “Öm ‐
rün qatarı”, “Sevda”, “Etüd” şeirləri də müasir
Azərbaycan lirikasının seçilən nü munə lə ‐
rindəndir:
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Sevda da var “gözün kökü saralanda”
ömrün, günün lap sonunda

gəlib çıxar.

Və yaxud həyatın yazılmamış qanunlarına
etiraz kimi səslənən aşağıdakı parçaya baxaq:

Pəncərəm açılır qəbristanlığa, 
Gördüyüm mənzərə gözümə batır.
Məəttəl qalıram uca Tanrıya – 
Alimi cahillə yanaşı yatır.

“Ulduz”un yanvar sayındakı poeziya nü ‐
munələrindən danışarkən Sevincin şeirlərini
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Vaqif Yusifli de ‐
mişkən, gənc şairlərin hamısı sevgidən yazır.
Sevincin də şeirlərində yaşanmış sevgi his ‐
slərinin gözəl, ürəyəyatan ifadəsini görürük və
bu lirik parçalar nəşrin ən oxunaqlı yazıla ‐
rındandır desək, səhv etmərik. 

Sərəstun Gurun şeiri ilə “Ulduz” bu sa ‐
yında 20 Yanvar şəhidlərini yad etmişdir.

Şəhidlik:
cənnətin baş tərəfində
şirin yuxularda mürgüləməkdir.
Vətən eşqi üçün can bahasına,
ən uca zirvəni fəth eləməkdir.

Müasir ədəbi tənqidin məhsuldar, yorul‐
maz nümayəndəsi Vaqif Yusifli “Ulduz”un
yanvar sayında “Gənc şairlər, sözüm sizədir...”
adlı üçüncü məqaləsi ilə çıxış etmişdir. Tən ‐
qidçi‐ədəbiyyatşünas Vaqif Yusifli bu yazı ‐
sında gənc şairlər ‐ Vəfa Mürsəlqızının, Xatirə
Nurgülün, Ruzbeh Məmmədin şeirləri haq ‐
qında fikirlərini bölüşür, onların orijinal deyim
və ifadələrini dəyərləndirir, məqalənin adın ‐
dakı kimi, gənc yazarlara müraciət edərək
məsləhətlərini verir, iradlarını bildirir. 

Qəşəm Nəcəfzadənin təqdimatında isə
Saatlıda yazıb‐yaradan gənc şair Allahşükürün
şeirlərindən nümunələrlə tanış oluruq: “Allah ‐
şükürün bütün yaradıcılığında əsas bir ideya
var: təbiət və cəmiyyət məsələsi. Təbiətin cə ‐
miyyət üzərində qələbəsini təmin etmək şairin
başlıca arzusudur. Bu arzu cəmiyyətin ero ‐
ziyaya uğramış hissəsinə təbiətin kömək əlini
uzatmasıdır”. Müəllifin sözlərinin ən yaxşı
sübutu elə şairin öz misralarıdır:

Gərək yağmayaydın,
yazıq deyildinmi?
Yazığın gələydi
barı özünə.
İndi üstündə bir maralın qanı
sürünür
qırmızı
şərf kimi...

Ayişə Nəbinin Türkiyənin nəsrdə özünü
təsdiqləmiş, şair kimi də tanınmış yazarı
Әhməd Həmdi Tanpınarın lirikasından bəhs
edən “Әriyən durna bəyazlığında” məqaləsini
şairin şeirlərindən toxunmuş çələngə bən ‐
zətmək, yaxud Tanpınarın şeirləri haqqında
yazılmış şeir də adlandırmaq olar.

Gənc ədəbiyyatşünas Dilarə Әliyevanın
Elçin Hüseynbəylinin yaradıcılığından bəhs
edən “Mənim yazıçım...” yazısı analitik təhlili,
orijinal duyum və deyim tərzi baxımından
maraq doğurur. Tədqiqatçı, yazıçının “Yovşan
qağayılar”, “On üçüncü həvari – 141‐ci Don
Juan”, “Şah Abbas”, “Yolayrıcında qaçış” ro ‐
manlarını təhlil edir, “Әsirlər” povesti və bir
sıra hekayələri haqqında fikirlərini bölüşür.
Dilarə Әliyeva daha çox Elçin Hüseynbəylinin
“Yovşan qağayılar” romanı üzərində dayanır,
əsərin əsas ideya istiqamətlərini müəy yən ‐
ləşdirməyə çalışır: “Kiçik vətən problemi, o
taylı‐bu taylı Azərbaycan problemi, torpaq ların
düşmən tapdağı altında qalması, qaçqınlıq,
köçkünlük, milli qürurun sın dırıl masına tuş ‐
lanmış humanitar yardımlar və s. kimi məsə ‐
lələr romanın əsasını təşkil edir. Romanın süjet
xətti milli yaddaş üzərində qurul muşdur”.
Onu da qeyd edək ki, təhlilə cəlb etdiyi əsər ‐
lərin daxili mahiyyətinə nüfuz etməyə çalışan
araşdırmaçı məqalənin giriş hissəsində bir
qədər tələskənliyə və zən nimiz cə, məhz bun‐
dan irəli gələn yüngülvari üslubi səli qə sizliyə
yol vermişdir.

Bu gün ədəbiyyatda narahatlıq doğuran
məsələlərdən biri məhz tərcümə problemidir.
Әdəbiyyatların və mədəniyyətlərin qarşılıqlı
əlaqəsində əvəzsiz vasitə olan tərcümə sə nə ‐
tində son illərdə bir canlanma müşahidə ol‐
unsa da, ədəbiyyatımızın sözün əsl məna sında
mü kəmməl tərcümələrə ehtiyacı vardır.
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“Ulduz”un budəfəki “Tərcümə saatı”nın
səhifələrini XX yüzilliyin ən məşhur İran
şairələrindən olan, təkcə bir yazar deyil, ak‐
tyor, rejissor və rəssam kimi də tanınan Füruğ
Fərruxzadın şeirləri bəzəyir. Şeirləri farscadan
dilimizə Məhəmməd Nuri tərcümə etmişdir.
Və tərcüməçinin məharətindən irəli gəlir ki,
sevgi, həsrət, vüsal sevinci ilə dolu olan bu
şeirlərin məhz başqa dildə yazıldığı duyulmur.
Sanki Füruğ Fərruxzad öz duyğularını məhz
Azərbaycan dilində qələmə almışdır.

“Ulduz” bu sayında da öz ənənəsinə
sadiq qalmış, gənc qələm məhsullarını ilk dəfə
öz səhifələrində işıqlandırmışdır. Sevindirici
haldır ki, Leyla Namazova, Cəmilə Məmmədli,
Aysel Kərim kimi gənclər məhz “Ulduz”un
təqdimində sənət dünyasına ilk addımlarını
atıblar. “Ulduz”un bu sayındakı debütlərdən
danışarkən Cəmilə Məmmədlinin “Dəli” heka ‐
yəsini xüsusi qeyd etmək istərdim. Lirik‐
psixoloji üslubda yazılmış hekayədə müəllif
həm obrazların daxili aləmini, hiss və
duyğularını məharətlə çatdıra bilmiş, həm də
hadisələrin lakonik inkişafında azda çoxu ifadə
etməyə nail olmuşdur. Məsuliyyətlə demək
olar ki, “Dəli” hekayəsi ədəbiyyatımıza yeni
istedadın gəlməsindən xəbər verir. Bizə isə
gənc qələm dostumuza uğurlar arzulamaq
qalır.

İntiqam Mehdizadənin “Bir foto ‐
şəklə ön söz” nostalji yazısı oxucuları
70‐ci illər ziya lılarımızın səmimi
mühitinə aparır.

“Ulduz”un yanvar sayı Vaqif Bayatlı
Odərin “Dərgidə kitab” rubrikası altında
təqdim olunmuş “Hər iki dünyanın gözəli...”
silsiləsindən şeirləri ilə qapanır. Hər biri bir
dünya olan şeirlərdə şairin vətən sevgisi, eşq
duyğuları əksini tapıb.    

Xəritədə Türkiyə Avropa üzərində 
şahə qalxan 

Türk Atının mübarək yalı,
Avropa da mübarək Türk atının 

yalı altda yarı
at yəhəri, yarı at nalı –

deyən şairin maraqlı bənzətmə və me ‐
taforaları onun şeir dilini daha obrazlı və po‐
etik etmişdir.

Həmişə gənclərin və gənclik ruhu ilə
yazıb‐yaradanların tribunası olan “Ulduz”a
gələcək fəaliyyətində də uğurlar arzulayır və
yaradıcı kollektivə təşəkkürümüzü bildiririk.



Günel NATİQ

özüylə söhbəti…
‐ Həyatından razısan?
‐ Hərdən razı oluram, hərdən yox. Hərdən

elə bilirəm, mənim vətənim hardasa uzaq ‐
lardadır və ona doğru can atıram. “Mimino”
filmini xatırlayırsız? Filmin qəhrəmanı əyalət
pilotudur, ən böyük arzusu böyük aviasiyaya
çıxmaqdır. Nəhayət, arzusuna çatır. Artıq o,
nüfuzlu bir şirkətin pilotudur, əcnəbi ölkələrə
reyslər edir. Amma anlayır ki, əslində, o, kiçik
vertolyotuyla hər səhər salamladığı doğma
yerlərdə xoşbəxt idi. Filmin ən təsirli səh ‐
nələrindən biri Miminonun yanlışlıqla zəng
vurduğu, bir vaxtlar Gürcüstanda yaşayan bir
yəhudiylə söhbəti olur. Yəhudi Miminonun
gürcü olduğunu anlayır və qəlbində ömrünü
keçirdiyi yerlərin xiffəti baş qaldırır. O, Mimin‐
odan gürcü mahnılarından birini oxumağı
xahiş edir. Miminonun fərqinə varmaq
istəmədiyi həsrət (əslində, ruhu o yerlərdəydi)
yeni dən özünü büruzə verir. O daha burda
işləyə bilməyəcəyini anlayır və geri dönür. Re‐
jissor Daneliya insanın böyüdüyü torpaqla
arasında olan əlaqənin sarsılmaz olduğu fikrini
uğurla ifadə edib. Dahiyanə filmdir!

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın qür bət
ağrısını duymaq da beləcə ağrılıdır. Mən bunu
sosial şəbəkələrdə daha çox hiss edirəm. Yəqin

ki, nə vaxtsa xarici ölkələrin birinə köçsəm,
Mimino kimi doğma mahnılarımızın, doğma
göylərimizin həsrəti məni yenidən vətənə qay‐
taracaq.

‐ Sən də Mimino kimi film qəhrəmanı
olmaq istəyirsən?

‐ Yox, daha məndən qəhrəman olmaz.
Söz‐sözü gətirdi eləcə. Film və ya bədii
əsərlərdəki incəliklər, insan təbiətinin daha
fərqli, daha həssas ifadəsi məndə həmişə
heyranlıq doğurub.

‐ İnsan olmaq sənin üçün nə deməkdir?
‐ “İnsan” deyəndə Nazim Hikmətin “İn ‐

san mənzərələri”ni xatırlayıram. Nədənsə
qarışqaların insan ayaqlarına toxundurmadan
daşıdığı kəpənək ölüsü daha çox yadımda
qalır… İnsan olmaq çətin peşədir. Çünki
sonacan insan olaraq qalmaq da müşküldür.
Kiminin buna vəsaiti çatmır, kiminin başqa
qayğıları… 

Məsələn, insanlıq mənim üçün Nazim
Hikmətin‐böyük şairin həbsxana divarları
arasında  krujeva toxumasıdır. Və sevinməsidir
ki, bu krujeva kiminsə həyatına istilik, xoş ‐
bəxtlik gətirəcək. İnsanlıq “Ölü qızcığaz” üçün
yazılmış şeiridir. Bu şeir Xirosimada ölən
bütün uşaqlara həsr olunub. İnsanlıq şairin
“Uşaqlara qıymayın, əfəndilər, Buludlar adam
öldürməsin…”deyə yalvarışıdır.

‐ Әslində, insanlıq böyük fəlsəfədir. Bəlkə
də, heç kim deyə bilməz, əsl insan necə
olmalıdır?.. 
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‐ Sən özün bu “peşə”yə yiyələnmək
istəmisən? İnsanlığı deyirəm.

‐ Mənim ən böyük arzum yaxşı insan
olmaq olub. Bir az əsəbiyəm, bir az qaraqabaq.
Çox vaxt insanlara dostcasına yanaşa bil ‐
mirəm. Bir də tələblərim var. Mənəvi tələb ‐
lərim. Amma insanlarla onlar haqqında necə
düşünürəmsə, elə də davranıram. Riya karlığı
bacarmıram. Bu, bəlkə də, mənim “mənfi”
cəhətimdir. Həssas təbiətliyəm. Asan lıqla
sarsılıram. Ona görə heç vaxt heç kimdən heç
nə xahiş etməməyə çalışıram. Rədd cavabı ala
biləcəyim çox qorxudur məni. Ehtiyacı olan in‐
sanlara çox üzülürəm. Dilənçilərə kömək
edirəm, bəzən ovuclarına pul basıb uzaq ‐
laşıram, bəzən də kömək edə bilmə yə cəyimi
anlayıram, ya da öz ehtiyaclarım yadıma
düşür. Deməli, yaxşı insan ola bil mirəm çox
vaxt. Amma getdiyim yerdə də, tutaq ki, yolu‐
mun üstündə dilənən qoca qarını unuda
bilmirəm, deyirəm, bəlkə, doğrudan da,
ehtiyacı vardı… Bir də  pişikləri bəzən insan‐
lardan çox sevirəm. Çünki onlar kömək ‐
sizdirlər. İnsanlar özlərini təmin edə bilərlər,
amma pişiklər yox. İtlərə də ürəyim yanır.
Sürü halında ac‐yalavac dolaşırlar. Әn böyük
arzum sahibsiz heyvanları yaşada, qoruya
biləcəyim bir məkana və şəraitə sahib
olmaqdır. 

‐ Heyvansevərləri insanları sevməməkdə
günahlandırırlar…

‐ Amma kimsə də deyib ki, heyvanları
sevməyən insanları da sevə bilməz. Mən də
belə düşünürəm. Әn insansevər yazarlar hey‐
vanlara sevgi bəsləyiblər. Nazim Hikmətin
pişiyinə yazdığı şeiri xatırlayıram: “Onda bir
qadının qüruru vardı”... Orhan Vəli də bu
haqda şeir yazıb. Ya da Heminquey… O da
ömrünün  son illərində həyatını pişiklərlə pay ‐
laşırdı. Onun “Okeandakı adalar” romanının
qəhrəmanı üç oğlunu itirdikdən sonra mehrini
pişiklərə salır. Dəhşətli romandır. Hemin ‐
queyin bir ustalığı da mətndən kənarda
qalmasıdır… Tükürpədən həqiqətlər oxucunu
iliyinə kimi sarsıdır… Heminquey haqqında
düşünəndə bir məşhur rəssamın dedikləri
yadıma düşür: ‐ “Yaradıcı adam öz əsərində
Allah kainatda mövcud olduğu kimi mövcud
olmalıdır. Yəni hər yerdə olmalı və gözə

görünməməlidir”.
Ya da Məmmədhüseyn Şəhriyar... Onun

da sevimli pişiyi vardı. Sonra neçə‐neçə
yazar… Deməli, heyvan sevgisi insan sevgisini
öldürmür.

‐ Bayaq “film qəhrəmanı ola bilmərəm”
dedin. Bu, film qəhrəmanlarına qarşı
qısqanclıq oyatmır ki?

‐ Әksinə, obrazı yarada bilmiş insanlara
böyük hörmətim var. İstedadsızları isə
bağışlaya bilmirəm. Bu xüsusiyyət yəqin
atamdan keçib. O da istedadsız adamları
sevmir, tənqid edirdi. Sofi Lorenin
qəhrəmanlarını sevirəm. Onlar sevdikləri
uğrunda mücadilə edən, fədakar qadınlardır.
60‐70‐ci illərin italyan filmlərini çox sevirəm.
“İtalyansayağı evlənmə”, “Çörək və şokolad”,
“Kabiriya gecələri” və s. Bu filmlər böyük
məktəbdir. İnsanı yetişdirir, tərbiyə edir,
həyata hazırlayır. Ümumiyyətlə, filmlərin
insanlara təsiri böyükdür. Ona görə bu
yaradıcılıq sahəsi istedadlı insanların əlində
olmalıdır. 

‐ Öz hekayələrinin necə, qəhrəmanı
olmusan?

‐ Kimsə deyib ki, mənim avtobioqrafiyam
yazdıqlarımdır. Təbii ki, yazdıqlarımda öz
yaşantılarımın da “qırışları” olur. Mən müşa ‐
hidə etməyi sevirəm. Qəhrəmanlarım isə özləri
məni “seçirlər”. Çünki özüm də bilmirəm, necə
gəlib mənim yazılarıma çıxırlar. Ümumiyyətlə,
söz mənim üçün ilahi dəyər daşıyır. Sözün
mistik gücünə inanıram. Öz təcrübəmdən bir‐
iki nümunə deyim; radio verilişlərimdən birinin
mövzusu kölgə ilə bağlı idi. Mən bu yazını bağ
evində açıq havada yazmalı oldum. Və yazar ‐
kən kölgənin izinə düşürdüm elə bil, günəşdən
qorunaraq ciddi‐cəhdlə kölgə axta rırdım…
Yuxunun mahiyyəti haqqında ya zan da bir neçə
gün qəribə, əcaib yuxular məni öz cənginə al ‐
mışdı, radioda montaj vaxtı isə mistik musiqilər
bizi təqib edirdi elə bil, yuxu ma hiy yətiylə bu
qeyri‐adi musiqilər elə bir vəhdət ya radırdı ki,
təəccüblənməyə bilmirdik. Onlarca belə “təsa ‐
düf”ün şahidi olmuşam.  Mən bunu sözün əla ‐
hiddə gücü ilə əlaqələndirirəm. 

‐ Şeir yazırsan?
‐ Şeir yazmağa utanıram. Çünki şeirim

zəif olsa, bunu mənə heç kim bağışlamaz. Elə
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özüm də bağışlamaram. Çünki poeziyanı nəsr ‐
dən çox sevirəm. Poeziya mənim üçün hər
şeydir. Bəlkə də, həyatıma görə poeziyaya bor‐
cluyam. Çünki bütün itirdiklərimi orda
tapmışam. Poeziya mənə məndə olmayanı
verib. Mən gözəl bir şeir oxuyanda xoşbəxt
oluram. Bəlkə də, həmin an xoşbəxtlik nədir
sualına cavab verə bilərəm.

‐ Doğrudan, xoşbəxtlik nədir?
‐ Bir neçə il əvvəl bir nəfər mənə evlilik

təklif etmişdi. Mən isə o adama həyatımın
yalnız mənə aid olduğunu söyləyirdim;
hardasa qapalı insan olduğumu, çox şeyləri
paylaşmaq istəmədiyimi və bəlkə, pay ‐
laşarsam, ruhən mənə doğma olan şeyləri
itirəcəyimdən qorxduğumu deyirdim. Ona
dedim ki, siz məni başa düşməzsiniz; məsələn,
mən gözəl bir şeir oxuyuram, xoşbəxt oluram,
gözəl bir tabloya baxıram, xoşbəxt oluram.
Mən öz hücrəmdə özüməm və xoşbəxtəm. O
adam da mat‐məəttəl üzümə baxır və heç cür
anlaya bilmirdi ki, oxuduğum şeirin və ya seyr
etdiyim tablonun onun evlilik təklifinə nə
aidiyyatı var.

Mənim xoşbəxtlik anlayışım çox sadədir.
Xoşbəxtlik mənim üçün doğmalarımla keçir ‐
diyim vaxtdır, onlarla bölüşdüyüm duy ‐
ğulardı. Xoşbəxtlik çox sevdiyim bacım qızı ilə
“qəhvə keyfi”mizdir, sonra “əyləncəli olsun
deyə” bunun şəklini çəkib sosial şəbəkədə
paylaşmağımızdır. Xoşbəxtlik təzə heka yəm ‐
dir, çap olunan hansısa yazımdır, o yazının
mənə gətirdiyi enerjidir. Xoşbəxtlik qəfil yağış
yağmasıdır… Xoşbəxtlik heç nə düşünmədən
şəhərin küçələrində gəzərək   təmiz havanı
ciyərlərimə çəkib azadlıq hissindən zövq
almaqdır… 

‐ Son vaxtlar rəssamlıqdan yazırsan…
‐ Rəssamlıq mənim ikinci sevgimdir. (Bir‐

inci məhəbbətim ədəbiyyatdır). Möhtəşəm rəsm
əsərlərini görəndə həyəcanlanıram. Məsələn,
Mark Şaqalın əsərləri mənə inanıl maz zövq
verir. Romantik əsərləri var. Şaqalın həyatı ilə
yaradıcılığı bir‐birini tamamlayıb. Həyat
yoldaşını dəlicəsinə sevən rəssam bütün
tablolarını əslində, ona həsr edib. Hər bir tablo
həyat yoldaşıyla keçirdiyi nağılvari həyatın bir
süjetidir. Şaqal həyat yoldaşını itirdikdən sonra
da onu sevməkdə davam edib. Tabloları yenə

mərhum qadınına olan məhəbbətlə işıqlanb…
Qəribə həyat, qəribə sevgidir. Şaqal üçün həyat
uçuş idi. Onun qəhrəmanları ‐ adi insanlar
buludların üstüylə uçur. Bəlkə, ona görə ta ‐
maşaçı o əsərlərə baxanda özünü göyün yed‐
dinci qatında hiss edir! İmpressionist rəs sam ‐
 ları da sevirəm; Renuar, Sezann, Mane, Mone,
Pisarro… İmpressionistlər sosial problemləri
təsvir etmirdilər, fəlsəfi əsərlər çəkmirdilər,
onlar anı “tuta bilmək” və ovqatı əks etdirmək
istəyirdilər. Açıq havada işləyir və təbiət dəyiş ‐
məsindən asılı olaraq, öz təəssüratlarını anbaan
tabloya köçürürdülər. Bu tabloları seyr
etməkdən gözəl nə ola bilər! 

‐ Natiq Səfərov “Әdəbiyyat mənim üçün
uçuşdur” ‐ deyirdi.

‐ Әdəbiyyat onun üçün “uçuş” idi; necə ki,
Şaqal tablolarında özünü göyün yeddinci qa ‐
tında hiss edirdi, eləcə də atam nəsə yazanda,
tərcümə edəndə özünü göylərdə hiss edirdi.
Ona görə tərcümə əsərləri şedevr kimi doğu ‐
lurdu.

‐ Sən ondan nələr əxz eləmisən?
‐ Çətin sualdır. Yəqin ki, yaradıcılığa

sevgini atamdan əxz eləmişəm. Gözəl bir əsər
məndə dərin duyğular oyadır, qeyri‐ixtiyari
sarsılıram. Bu  özəllik də mənə ondan keçib.
Deyirlər ki, hər hansı bir əsər qarşısında sarsıla
bilməyən yazar özü heç vaxt yaxşı nəsə yarada
bilməz. 

‐ Söhbətin sonuna gəldik. Müsahibə
necə keçdi?

‐ Mən ağır keçəcəyini sanırdım. Çünki
özümlə yola getmirəm. Özümə qarşı barışmaz
mövqedəyəm. Amma bu ünsiyyətdən zövq
aldım. Yəqin ki, yaradıcılıq bizim yollarımızı
çarpazlaşdırıb. Artıq özümə güzəştə getməyi
öyrənmişəm.

‐ Son söz kimi nə demək istərdin?
‐ “Ölsəm, bir də min il sonra dirilsəm,

dünyada hər şeyin sonunu bilsəm…” ‐
şeirlərinin birində deyir Vaqif Bayatlı… Mən
“ölsəm, min il sonra dirilsəm” yenə də yazmaq,
özümü sözlə ifadə etmək istərdim…
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…və hekayələri

İŞIQ SORAĞINDA

Bir vaxtlar həyəcanla seyr etdiyi rəsm
əsəri Әkrəmin xəyalından çəkilmirdi. O həmin
rəsm əsəri idi ki, bir neçə kor bir‐birinin
ətəyindən tutub gedirlər. Әslində, hara kimi
gedəcəkləri də bəlli deyil. Yaxınlıqda uçurum
vardı, biri yuvarlansa, qalanlarını da eyni
aqibət gözləyirdi. Amma başqa çarələri yoxdu.
Yeganə yol bu idi.

İndi onun da yeganə yolu bu idi. Arva ‐
dının, qızının ətəyindən tutub getmək. Bircə
fərq var idi ki, uçurum onun içindəydi, ora
yuvarlansa, bir də çıxa bilməyəcəkdi. 

Gözləri tutulandan sonra xatırlamaq idi
peşəsi. Hər şeyi ‐ çiçəkləri, otları, onların
rənglərini bircə‐bircə xatırlayırdı. Bəlkə də,
unudacağından qorxurdu. Unutsaydı, yenidən
xatırlaya bilmək şansı yox idi. İndi xatirələr
bədəninin qırışlarıydı. Orda möhkəmcə yer
eləmişdi özünə. Bu qırışlar olmasa, yaşamaq
çətin olardı. 

Hər gün arvadı, qızı işə gedəndə bir küncə
çəkilib otururdu ki, əl‐ayağa dolaşmasın.
Adətən onlar işə hazırlaşarkən evdə səssizlik
hökm sürürdü. Heç biri danışmırdı. O da
səssizliyi  öyrənməyə çalışırdı. Görəsən, arvadı
yenə hirslidir? Görəsən, özü də istəmədən
onun əsəblərinə toxunmayıb ki? Görəsən,
qızının əhval‐ruhiyyəsi necədir? Görəsən, ona
‐ bu gərəksiz adama nifrət eləmirlər ki?

Әvvəllər əsasını yerə döyəcləyərək onları
yola salmağa çıxırdı. Arvadının “ən yaxşı
görəcəyin iş bir yerə çəkilib oturmaq və gediş‐
gəlişə mane olmamaqdır”, deməsindən sonra
özünü bir az içinə yığmışdı, heç olmasa onlar
evdə olan vaxt hərəkət eləməyi özünə yasaq
eləmişdi.

‐ Qızım, yol keçəndə ehtiyatlı ol, ‐ bunu
deməkdən özünü saxlaya bilmirdi, elə bilirdi,
bunu deməsə, qızı ehtiyatsızlıq üzündən

hansısa “korolmuş” sürücünün bəlasına tuş
gələcək. “Korolmuş... “ 

‐ Әyləci bas, eşidirsən? Eşidirsən???
Әkrəm həmin anları yenidən yaşayırmış

kimi diksindi. Qeyri‐ ixtiyarı əlləri nəyisə
axtardı. Elə bil əyləci tapmaq istəyirdi. Әlləri
havada gəzdi. Sonra yenidən sakitləşib əvvəlki
halına qayıtdı. Arvadıyla qızı artıq getmişdilər.
Hə, pişiyə yemək verməlidir axı. Unutmadığı
şeylərdən biri də bu idi. Məstan bayaqdan ba ‐
şını onun ayaqlarına sürtürdü. Ac olanda
həmişə belə eləyirdi. Bir də oxşanmağa ehtiyacı
olanda. Allahın heyvanının da nəvazişə
ehtiyacı vardı.

Kandardakı şkafdan pişik yeməyi olan
bankanı götürməyə cəhd etdi, amma yenə
ehtiyatlı ola bilmədi, bəzi şeylər yerə dağıldı.
Çömbəlib əllərini döşəmədə gəzdirərək əşya ‐
ları tapmağa çalışdı. Təki sınan olmasın. Yoxsa
axşam arvadı nifrət dolu baxış larını(onun
fikrincə) ona zilləyərək “bir yerdə otura
bilmirsən ki, yenə aləmi vurmusan bir‐birinə”,
‐ deyə deyinəcək.

Әşyalardan biri, deyəsən, qızının fiquru
idi. Әllərini diqqətlə fiqurun üstündə gəzdirdi.
Özüdür ki, var. Bu fiquru bir neçə il əvvəl o
özü univermaqdan xeyli baha qiymətə almışdı.
Təki qızının üzü gülsün. Təki onun təbəs ‐
sümünü görsün. Düşündü ki, gör neçə vaxtdır
ki, qızının üzündəki təbəssümü görə bilmir.
Bəlkə də, o vaxtdan üzü gülmür, kim bilir. 

Suveniri təkrar qaytarıb əlləriylə təxmini
işarələdyi yerə qoydu. Məstan yenə şikayətli
səslə miyoldadı. Hə, onun yeməyini ver ‐
məliydi axı. Bankanın qapağını açıb yeməkdən
bir ovuc yerə tökdü. Məstan tez‐tələsik yeməyə
girişdi. Әkrəm bir an hərəkətsiz qaldı. Qaranlıq
yerdə izlərini itirən adam kimi nə edəcəyini
bilmədən sağa‐sola vurnuxdu. Sonra hardansa
işıq gəldi. Ya da o elə hiss elədi.

Yavaş‐yavaş həyətə çıxdı. Yaxşı ki, həyət
eviydi. Әslində, bu evi alanda etiraz etmişdi,
“iş adamı üçün həyət evi sərfəli deyil”,‐ deyə.
Səs‐küylü olur, gərgin işdən sonra ürəyin
istədiyin kimi dincələ bilmirsən. İndi buna
sevinirdi. Heç olmasa həyətdə ağaclar, güllər
vardı, onları dinləyib, hiss edə bilirdi. Yarpağın
xəfif titrəyişinə qədər hər şeyi duyurdu.
Həmişə həssas olmuşdu. Gözləri gördüyü
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vaxtlarda da hərdən özünü kor kimi hiss
edərdi. Gözünü yumub ətrafı dinləyərdi. Elə
bil illər boyu özünü buna hazırlayırdı. 

Vaxtın kələfini itirdi bir anlıq. Vaxtın
əhəmiyyətini o hadisədən sonra itirmişdi,
əslində. Halbuki o vaxta qədər hər anın öz
dəyəri vardı. Bank işçisiydi. 9‐dan 6‐ya kimi
işdə olurdu. Çox vaxt nahara da çıxmırdı.
Amma şikayətçi deyildi. Ailə onun əlinə ba ‐
xırdı. O hadisədən sonra vəziyyət dəyişmişdi.
Arvadı “kimsə işləməlidir, ya yox” deyə iş
axtarışına çıxmışdı. Toz basmış mühasib
diplomu işə yaramışdı. Yeni idarələrin birinə
düzəlmişdi. Amma Әkrəm evin bütün sıxın ‐
tısını, yükünü hələ də öz çiyinlərində hiss
edirdi. Elə bilirdi, arvadı “zəlil” ərini saxla ‐
dığına görə ona nifrət eləyir. Bəzən onun
baxışlarını üstündə hiss edirdi. Yemək yeyəndə
elə bilirdi, arvadı gözlərini ona dikib “gərəksiz,
vecsiz adam”, ‐ deyə ürəyində onu söyür. Belə
vaxtlarda yemək boğazında ilişib qalırdı. Ta
arvadı bir stəkan soyuq suyu onun əlinə
verənə qədər öskürə‐öskürə qalırdı. Suyu içib
toxtadıqdan sonra da gözlərindən yaş gəlirdi,
gah içinə axır, gah da yanaqlarından aşağı
süzülürdü. 

...Məstan yan‐yörəsində fırlanır, hərdən
yumşaq quyruğu ayağına toxunurdu. Arva ‐
dının ən böyük sevincini ‐ özünün avtomobil
aldığı günü xatırladı. İlahi necə də sevincliydi.
Onu belə xoşbəxt görə bilmək üçün hər
əziyyətə qatlaşmağa dəyərdi.

‐ Bax indidən deyirəm, maşını mən
sürəcəm! Vəsiqəm də var!

‐ Vəsiqən olsa da, yaxşı öyrən mə misən.
Bilmədiyin şeylər çoxdur. Bir də böyük
şəhərdə maşın sürmək sənin üçün tezdir.

Arvadı dodaqlarını büzüb o biri otağa
keçmişdi. Әkrəm də onun ardınca gedib
könlünü almağa çalışmışdı.

‐ Әzizim, söz verirəm, bu maşın sənin
olacaq. Bir az səbrli ol.

Sonra yenə ürəyi dözməmişdi, sükanı
əldən vermişdi...

Kaş ki, insana heç olmasa bircə dəfə
hansısa bir zaman kəsiyini yenidən yaşamaq
şansı veriləydi. Kaş ki, həyatından film kimi
hansısa hissələri çıxarıb montaj eləmək müm ‐
kün olaydı... Xatırladı ki, çoxdandır filmə

baxmır. Halbuki bu, həyatının ayrılmaz hissəsi
idi. Yadına düşdü ki, filmlərin birində kor qızla
normal kişinin sevgisi ona əcaib gəlmişdi.
Yəqin ki, həyatında belə qadının olmasını
arzulamazdı. Bu, yaşamaq yox, ölmək kimi bir
şeydi. Sən demə, o, öz taleyi haqqında fikir
yürüdürmüş...

Arvadıyla kinoteatrda, daha doğrusu, film
üçün bilet alarkən tanış olmuşdu. Xaraktercə
düzgün adam idi, nizam‐ intizamlı idi. Növ ‐
bədənkənar müdaxilə onun üçün yolverilməz
idi. Həm də tək deyildi. Sevgilisi də yanında
idi ‐ Leyli.

Elə pulları kassaya uzatmışdı ki, hardansa
iki qız ley kimi başlarının üstünü aldı. On ‐
lardan ucaboylu olan Әkrəmin əlini geri
çevirib əlindəki pulu kassadan içəri dürtməyə
çalışaraq:

‐ İki bilet gündüz seansına.
Әkrəm bu cür saymazyana rəftardan

heyrətə gəlsə də, özünü o yerə qoymadı. Səbrlə
qızların bilet alıb kənara çəkilməyini gözlədi.
Leyli də susub gülümsəyirdi.

Qızlardan uca boylu, sarışın olan, bileti
alıb o üz‐ bu üzünə çevirdi:

‐ 3‐cü sıra? Necə? Arxa sıralara bilet
qurtarıb? Yaxşı da. Neyləyək. 

Sonra eyni saymazyana şəkildə:
‐ Sağ olun,‐ deyib rəfiqəsiylə zala yönəldi.

Әkrəm istər‐istəməz qızların arxasınca nəzər
saldı. Ucaboy olanın mütənasib bədəni vardı,
nə üçünsə “maral yerişli” deyimini xatırladı.
Bu an Leylinin baxışlarını üzərində hiss edib
yenidən kassaya yönəldi. Pərtliyini gizləmək
üçün nəsə demək  istədi, sonra düşündü ki,
Leyli onsuz da həssas qızdı, onun bu bədrəftar
qıza (heç bilmədi bu söz hardan ağlına gəldi)
ani marağını hiss edib. “Ani maraq”. Öz
qənaətindən özü də razı qaldı, Leylinin qo ‐
lundan tutub zala daxil oldu. Amma bir neçə
dəqiqədən sonra anladı ki, hələ də “ani maraq”
obyektinin dairəsindədir. 3‐ cü sıra, üstəlik
yerləri də yanaşı idi. 

... Filmi xatırlamağa çalışdı. Hə, psixoloji
dram idi. O vaxtlar hələ belə kinolara baxa
bilirdi. Sonralar əsəb pozğunluğundan əziyyət
çəkəndə psixoloji filmləri özünə yasaqladı.
Uzun müddət təsirindən çıxa bilmir, qəh ‐
rəmanın əzablarını özününküymüş kimi
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yaşayırdı. Evliliyinin 3‐cü ili idi. O vaxt bankda
işləmirdi. Kiçik bir məktəbdə cüzi maaşa
tərbiyə işlərinə baxırdı. Mühit ürəyincə idi, di
gəl arvadı onun mövqeyiylə barışa bilmir,
sanballı maaşı olan iş tapmasını tələb edirdi. 

‐ Sən necə kişisən, anlamıram. Qızına da
yazığın gəlmir?

‐ Axı mən nə edə bilərəm... Bilirsən ki,
vəziyyət çətindir..

‐ Xalxın kişiləri necə edir? Oğurluq et,
bank yar, rüşvət al, nə edirsən, et! Təki evə pul
gətir!

Әkrəm ittihamların altında sıxılır, özünü
lap balaca hiss edirdi. Arvadının  dediklərini
bacarmırdı. Nə rüşvət almaq, nə də oğurluq
etmək əlindən gəlirdi. 

Belə vaxtlarda Leylini xatırlayırdı. Onun
lal baxışlarını, anlayışlı təbəssümünü... Kaş bu
qədər anlayışlı olmayaydı Leyli. 5 il qabaq onu
kinoteatrda həmin ucaboy sarışınla qoyub
getməyəydi. Kaş ki, yanında olaydı, söz de ‐
məyə gərək duymayıb, eləcə başını onun
çiyninə qoyardı, vəssalam. Xoşbəxt olmaq
üçün necə də az şey lazım imiş...

Filmi xatırlamamağın bir səbəbi də vardı.
Həmin gün bütün fikri, diqqəti ucaboy sa ‐
rışının yanındaydı. Özündən asılı olmadan tez‐
tez qoluna toxunur, “üzr istəyirəm” bə hanəsi
ilə söhbətə çəkirdi. Leylinin heysiy yatına
toxunduğunun fərqində deyildi. Yalnız filmin
qurtarmağına az qalmış Leylinin yerindən
qalxıb getməyə hazırlaşdığını görəndə səhv
etdiyini anladı. Kaş Leyli onun da qolundan
tutub aparardı. Axı kişilər bəzən qadınlar kimi
açıq zehinlə düşünə bilmirlər. Məsələn,  hər
hansı bir qadının əsarətinə düşəndə öz xoş ‐
larıyla onun əsarətindən çıxa bilmirlər. Bir də
var ömürlük əsarət. O bunu anlayanda
ömürlük bu qadının‐ “ucaboy sarışın”ın “tabe ‐
çiliyində” idi.

Xatırladı ki, səhərdən heç nə yeməyib.
Әsasını yerə vuraraq içəri keçdi. Mətbəxi tapdı.
Qazın harda olduğunu təxmini bilirdi. Arva ‐
dıyla qızı yeməyi qazın üstündə saxlayırdılar
ki, tapmaq ona asan olsun. Әllərini havada
gəzdirdi. Bu‐ çaydan, bu‐ dəm çayniki.
Vəssalam. Qazın üstündə başqa heç nə yox idi.
Yadına düşdü ki, arvadı əsəbi olanda yemək
hazırlamır. Soyuducuya tərəf getdi. Qapısını

açdı, içərini əlləriylə yoxladı. Dördkünc
bükülüyə əli toxundu. Gərək ki, pendir idi.
Sonra pomidor tapdı. Çörək əlinin altında idi.
Aclığını dəf etmək üçün bunlar kifayət idi.
Sonuncu loxmanı yeyəndə Məstanın ayağına
toxunduğunu hiss elədi. O çörək yeyəndə
adətən Məstan tezcə özünü yetirər, ona
yoldaşlıq edərdi. “Bağışla Məstan, səni qonaq
edəcək heç nə yoxdur”. Xatırladı ki, Məstanın
öz yeməyi bankanın dibində qalıb. Bir az vaxt
sərf edib bankanın qoyulduğu yeri, sonra
bankanı tapdı, özünü çatdıran Məstanın önünə
tökdü. Sonra Məstanın pişik yeməyinin taxta
kimi bərk dənələrini necə sındırıb yeməsini
dinlədi. Pişiklər yeməkdən həzz alanda
dillərini çıxarıb ağızlarını yalayırlar. Yəqin,
indi bu da belə edir, deyə düşündü. Qeyri‐
ixtiyari gülümsədi. Yerindən qalxıb divana
tərəf getdi, uzanıb gözlərini qapadı... Rəngli
şeyləri xatırlamağa çalışdı. Amma rənglərin
arasından boz rəng tüstü kimi çıxdı, hər şeyi
canına çəkib ətrafa yayıldı. Həmin boz rəngin
dumanında özünü aydın gördü. Arvadı da
yanında idi ‐ sükanın arxasında. Әkrəm
gözlərini yoldan çəkmirdi. Səksəkəli idi.
Ürəyinə dammışdı ki, nəsə baş verəcək. Ona
görə döngədən burular‐burulmaz qarşılarına
çıxan yük maşınını görəndə tez‐tələsik: 

‐ Әyləci bas,‐ dedi.
Qadın özünü itirdi. Bütün öyrəndikləri

yadından çıxdı. Әlini hara aparacağını bilmədi.
Әkrəm müdaxilə etməyə çalışsa da, gec idi. 

Sonrakı 10 günü xatırlamır. Beyni ciddi
zədə alıbmış. Həkimlər “hər an hər şey ola
bilər, hazır olun” deyiblər. Qəzada burnu da
qanamayan arvadı ifadəsində sükanın
arxasında ərinin olduğunu bildirib. Yük
maşınının sürücüsü isə qəza vaxtı dünyasını
dəyişib. Yeganə şahid kimi qadının dedikləri
protokola yazılıb. Әkrəm isə bu zaman kor‐
koranə mübarizə aparırdı. 

11‐ci gün özünə gələr‐gəlməz “işıqları
yandırın”, ‐ deyib, “çox qaranlıqdır”. Tibb
bacısı təəccüblə “onsuz da gündüz işığıdır,
amma əgər istəyirsinizsə...” Xəstə onun
sözlərinin ardını dinləmədən yenidən yuxuya
gedib. Bu hal iki, ya üç dəfə təkrarlanıb. Xəstə
ayılıb, sayıqlayıb və yenidən yuxuya gedib.
Hər dəfə də işıqları yandırmağı xahiş edib.
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Müayinədən sonra həkim xəstənin həyat
yoldaşını görmək istədiyini deyib. “Xəstənin
yanında qızı qalır, yoldaşını neçə gündür
görmürük”, ‐ deyiblər. Qadını evindən
çağırıblar. O da “yəqin, vacib məsələdir, yoxsa
belə tez‐tələsik çağrılmazdım”,‐ deyə narahat
edildiyini xüsusilə vurğulayıb.

Həkim onun eyhamına əhəmiyyət ver ‐
mədən:

‐ Xəstə güclü beyin travmasına məruz
qalıb. Hər hansı bir qalıcı zədənin olacağı
labüddür. Göz hüceyrələri ağır zədə alıb. 

‐ Yəni...
‐ Yəni ərinizin gözləri görmür. Bundan

sonrakı həyatını belə yaşayacaq.
Әkrəm ilk vaxtlarda qaranlığa tabe olmaq

istəmir, üsyan edirdi. Arvadı “korluq səni
qurtardı, həbsdə yatacaqdın”,‐deyirdi. Arva ‐
dının soyuqqanlılıqla dediyi sözlərdən sonra
üsyan etməyin faydasız olduğunu anlamışdı.
Öz qaranlığına çəkilmişdi. Nə dinir, nə
danışırdı. Hərdən qızı gəlib onun boynunu
qucaqlayır, səssiz ağlayırdı. O da səssiz‐səssiz
yaşamağa söz verirdi. Amma qızı onun nə
demək istədiyini anlayırdı.

Sonra xəstəxanadan çıxıb evə gəlmişdilər.
Artıq bura məhkum olunacaqdı. Qaranlığını
burda yaşayacaqdı. İlk günlər qızı sevdiyi
kitabları ucadan oxuyurdu. Sonra bu da
unuduldu. Onun qaranlığı hamı üçün adiləşdi. 

Sonra günlərin bir günü Məstan gəldi.
Miyoldayırdı, yəqin ki, ac idi. Evdə heç kim
yox idi, Әkrəm divarları tuta‐tuta mətbəxə

gedib yemək gətirmişdi Məstana. Məstan o
gündən onun yanından ayrılmamışdı. Onda
anlamışdı ki, həyat elə şeydir ki, onu hətta
Məstana görə də yaşamaq olar. 

... Xatirələrinin içində olanlar ona nə
toxtaqlıq verir, nə də ovudurdu. İndi də elə
oldu. Durub həyətə çıxmaq istədi. Sonra
xatırladı ki, indilərdə arvadıyla qızı gələcək, o
isə çay qoymalıdır. “Heç olmasa bir işə yara”‐
çay dəmləməyi unutduğu vaxtlarda arvadı
deyirdi...

Birdən indiyə kimi hiss etmədiyi bir şey
oldu. Divanı sanki qaldırıb‐endirdilər. Sonra
küçədən gələn səslər, uğultu bir‐birinə qarışdı.
Yeraltı təkanlar bir‐birinin ardınca davam
elədikcə uğultu səsləri çoxalırdı. Tez‐tələsik
əsasını götürdü. Amma hara qaçmalı? Qızını
düşündü. Görəsən, indi hardadır? Birdən
təhlükə onu da haqlayar. Beləcə hamıdan uzaq,
tək‐tənha öləcəyi ağlına gəldikcə onu dəhşət
bürüdü. İrəli atıldı. Qarşısında divar vardı.
Әsasını atıb divarı yumruqlamağa başladı:

‐ Kömək edin! Burda ölmək istəmirəm!
Uğultu səsləri getdikcə böyüyür, onu

ağuşuna alırdı. Özünü ələ aldı. Belə yaramaz.
Kritik vaxtda şəraitə uyğun hərəkət eləmək
lazımdı. Özü də bilmədi, gücü hardan aldı.
“Bəlkə də, son dəqiqənin, son anın gücüdür
bu”, ‐ deyə düşündü. “Ehtiyatda ərzaq
saxlanan kimi onun üçün də ehtiyatda
qorunub”. Divara toxundu. Nəhayət ki, çıxışı
tapdı. Həyətə, ordan da küçəyə çıxdı.
Beynində uğultu vardı. Әlləri əsirdi. Deyəsən,
təhlükə uzaqlaşıb. Adamlarsa təhlükənin
uzaqlaşdığını hiss etmirdilər. Ora‐bura qaçır,
çığırırdılar. Adamların görüntüsü böyük bir
dumanı xatırladırdı. Getdikcə aydınlaşan
dumanın içindən qızı çıxıb ona doğru qaçırdı. 

‐ Ata! Atacan! Yaxşısan? Sənə bir şey
olmadı ki? Səni itirəcəyimdən çox qorxdum!

Bir an anlaya bilmədi, bu işıq hardan gəlir.
Xəyaldır, yoxsa gerçək. “Görürəm!” deyib
çığırmaq istədi.

Qızı onun boynunu qucaqlayıb ağlayırdı.
O da ağlayırdı. Qaranlıq keçən illərin əzabı və
güclü stressin təsirindən yenidən qovuşduğu
işığın sevinci bir‐birinə qarışmşdı...
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“YAXŞILIQ”

1987‐ci ilin payızı idi. Məhsul həmin il
yaxşı gətirmişdi. Mərdan kişi bazarda xırıd
etdikdən sonra uşaqlara əyin‐baş almış, öz üst‐
başını da təzələmişdi. Әsas niyyəti isə xeyli
vaxtdır bünövrəsini qoyduğu evi başa gətir ‐
mək idi. Oğlu Allahverdi ustalarla danışıb
sövdələşmişdi. Әyər‐əskiyi də aldıqdan sonra
işə başlamışdılar. Mərdan kişi özü də qollarını
çırmayıb işə girişmişdi. Uşaqların darlıq
çəkməyəcəyini, geniş otaqlarda necə rahat
olacaqlarını düşündükcə ürəyinə fərəh, əlinə
təpər gəlirdi.

Gün günorta olanda Mərdan kişinin
ömür‐gün yoldaşı Ziba həyətdəki dəmir stola
süfrə salıb çörək, yağ, pendir, bal, qaymaq
gətirdi.

‐ Gəlin bir qismət çörək kəsək, qolumuza
qüvvət gəlsin, ‐ Mərdan kişi iştahla dedi.
Ustalar ləyəni su dolu vedrəyə salıb əllərini
yudular. Elə süfrə başına keçmişdilər ki, qonşu
Armen qapıda göründü.

‐ Gəl, ay Armen qardaş, otur bizə yol ‐
daşlıq elə.

Armen həyəti süzüb tikilməkdə olan daş‐
divara zilləndi.

‐ Evin xeyirli olsun, kirvə, ‐ dedi. ‐ Xeyirli
olsun!

‐ Aqibətin xeyir olsun ay qardaş. ‐ Mərdan
kişinin eyni açıldı. ‐ Uşaqlar darlıqdan əziyyət
çəkirlər, imkan elədim, daş‐torpaq aldım, gör
qonşun nə yaradacaq.

Mərdan kişinin gündən qaralmış üzü
işıqlandı.  Bir də yaratdığına fərəhlə baxdı.

‐ Həə, ‐ Armen nədənsə uzada‐uzada
dedi, ‐ yaxşı edirsən, tikməyində ol. 

Günortadan sonra ustalar iş başına
keçdilər. Mərdan kişi də evə keçdi. Qadın qab‐
qacağı yuyub təmizləyirdi, üzdən sakit
görünsə də, Mərdan kişi daxilən təlaşlı oldu ‐
ğunu hiss edirdi.

‐Yuxumu qarışdırmışam, səhərdən
özümdə deyiləm,‐ Ziba arvad dedi.

‐ Yoxsa boş sözlərə sən də inanırsan? Dəli
quyuya bir daş atdı, yüz ağıllı çıxara bilmədi, ‐
Mərdan kişi əlini yellədi.

‐ Boşuna söz deyilmir. Od olmasa, tüstü
çıxmz. Bir şey bilirlər ki deyirlər.

‐ Ay arvad, heç zad da bilmirlər. Kim kimi
evindən qovasıdı? ‐ kişinin ovqatı təlx oldu, ‐
Böyür‐böyürə yaşayan adamlarıq, qardaş kimi
keçinmişik indiyə qədər. Bir çay dəmlə,
ustaların da boğazı qurudu.

‐ Nə deyirəm, a kişi, amma su gəldiyi arxa
bir də gələr.

Qərbi Azərbaycanın Kollar kəndi Mərdan
kişinin dədə‐baba yurduydu. 1905‐ci ildə
erməni‐müsəlman davasında didərgin düş ‐
müşdü, Beyləqanda yerləşmişdi, sonra sular
durulanda təzədən gəlib yığışmışdılar doğma
torpağa, o davanı da çoxdan unutmuşdular.
Elə bil heç bütün bunlar yaşanmamışdı. Bir də
xatırlayb nə edəsiydilər?

Kişi çölə çıxıb ustaların işinə bir az tamaşa
elədi. Təzə ev təzə ömür‐gün kimiydi, insanın
həyatını təzələyirdi. Kişi fərəhlə baxdı,
nədənsə gözləri yol çəkdi. “Ya Allah!” deyib o
da işə girişdi.

Sabahısı gün qonşu Armen yenə baş
çəkdi.

‐ İşlər necə gedir, qağa, ‐ deyə kərpic‐
kərpic qalxan evi göz dolusu süzdü. 

‐ Pis getmir, ay Armen qağa, gərək
uşaqları bir də şəhərə göndərim, deyəsən, bir
az əyər‐əksik var.

‐ Şəhərdə bizim oğlan tikinti malları
dükanını işlədir. Elə özgəyə getməyin. Həm də
malları keyfiyyətlidir.

‐ Düz deyirsən, alanda da bilək kimdən
alırıq. ‐ Mərdan kişi dedi, ürəyində də
fikirləşdi ki, çox yaxşı adamdı bu Armen kişi.
Başqası olsa, deyər nə işimə qalıb. Bu isə gəlir,
maraqlanır, can yandırır. Allah əvəzini versin.

Mərdan kişi bu düşüncələrdəykən Ziba
arvad əlində bir padnos dolusu çay içəridən
çıxdı. Ustalar yığışdılar süfrə başına. Bir stəkan
çay da Armen götürüb ustaların əl işinə bir də
baxdı...

15 gün keçdi. Demək olar ki, ev hazır idi.
Әyər‐əksiyini də düzəltməyə də uzaqbaşı 2‐3
gün vaxt gedərdi. Mərdan kişi az qalırdı
qanad alıb uçsun. Yurd yerində öz evini
tikmişdi. Uşaqlara fürsət düşəndə deyərdi ki,
hər kişi öz izini öz daşını qoyub köçməlidir bu
dünyadan.
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Arada‐sırada qonşu Armen gəlir, ayaq ‐
üstü evi süzür, bir‐iki məsləhət verib fikirli‐
fikirli gedirdi evinə.

“Bu evdən birini də, yəqin, o tikmək
istəyir, onun da nəsibi olsun” ‐ Mərdan kişi
ürəyində alxış edə‐edə təzə evə baxmaqdan
doymurdu. Ziba arvad da ev üçün ava dan ‐
lıqlar hazırlayır, ailəlikcə yığışacaqları günü
gözləyirdi.

Bu arada erməni‐azərbaycanlı müna ‐
sibətləri getdikcə daha da dərinlərə yuvar ‐
lanırdı. İrəvandan gələn xəbərlərə əvvəl‐əvvəl
kimsə məhəl qoymur, “mərkəzin hoq qa ‐
larıdır”, deyə düşünürdülər. İnsan da minillik
yurdunu qoyub gedərmi? Dədələrimizin
məzarı burdadır, hər daşda bir tarix yatır. 

‐ Cəfəngiyyatdır,‐ Mərdan kişi deyirdi.
Erməni qonum‐qonşuları da bütün

bunların cəfəngiyyat olduğunu deyir, onları bu
dedi‐qoduya fikir verməməyə çağırırdılar.
Bütün bunları düşündükcə ürəyi təskinlik
tapırdı. Amma  keçən dəfə 80 yaşlı Vazgen
kişinin gözlərindəki məna onu açmadı.

Adət üzrə kişilər Kərim dayının bər bər ‐
xanasının qabağına yığışmışdılar. Söhbət son
hadisələrdən gedirdi.  Mərdan kişi “dünya ‐
sında elə şey ola bilməz, minilik yurd
yerimizdir”, deyəndə 80 yaşlı Vazgen dayı
gözlərini qıyıb ona dərin bir nəzər salmış,
Mərdan kişinin baxışlarıyla toqquşunca tez
nəzərlərini çəkib “elədir, ay oğul” ‐ demişdi.
Sonra da belinin ağrıdığını deyib ah‐uf edərək
qalxıb evinə sarı getmişdi.

Mərdan kişi onun dalınca baxıb 80 yaşlı
Vazgen dayının gözlərində gördüyünə bir
məna verməyə çalışmışdı. Sonra nədənsə
ömür‐gün yoldaşı Ziba arvadın sözləri yadına
düşmüşdü: “Su gələn arxa bir də gələr.” Onu
da xatırlamışdı ki, Vazgen kişi 1905‐ci il
hadisələrinin canlı şahidi olub, bu barədə
xatirələri var, amma hər dəfə onları görəndə
azərbaycanlıların xeyrinə danışır...

Aradan bir müddət də keçdi. Ortalıq
getdikcə qızışır, yavaş‐yavaş hamı gerçək
üzünü göstərirdi. Deyirdilər, şəhərdəki mitinq ‐
də Vazgen dayını görən olub, 1905‐ci il
hadisələrindən misallar çəkib erməni xalqını
geri durmamağa çağırırmış.

Mərdan kişi eşitdiklərinə inana bilmirdi.
Dünənə qədər can deyib can eşitdikləri qon ‐
şular üz döndərmişdilər onlardan. Fürsət
düşdükcə isə azərbaycanlıların uşaqlarına
çımxırır, heyvanına daş atır, suyu bulan ‐
dırırdılar.

Bircə qonşu Armen etibarlı çıxmışdı. Hər
gün Mərdan kişigilə baş çəkir, son hadisələrlə
maraqlanırdı. 

Yurd yerində tikdiyi ev hələ də boş idi, bu
söz‐söhbətlərdən, irili‐xırdalı olaylardan baş
açıb yığıla bilməmişdilər təzə evə. 

Aradan 15 gün də keçdi. Axşam  saat 8
olardı, Mərdan kişinin evinə böyük qardaşı
Bahadır gəldi. Eləcə dinməz‐söyləməz oturdu.
O da səssizcə əyləşdi qardaşıyla qabaq‐qənşər.
Hərəsi bir nöqtəyə baxırdı, amma fikirlərin
körpüsündə kimin hardan keçdiyi hər ikisinə
bəlliydi.

Uzun sükutdan sonra Bahadır onun üzü ‐
nə baxmadan:

‐ Nə vaxt yığışırsınız? ‐ dedi.
Mərdan, əslində, qardaşının bu sualı

verməsindən qorxurdu, o da başına gəldi.
‐ Görək mərkəzdən nə xəbər gəlir, ‐ ümid ‐

lərin ömrünü uzatmaq istədi.
‐ Mərkəzdən daha nə xəbər gələcək. Açıq‐

aşkar deyirlər ki, yığışın gedin. Qan düşməsini
istəyirsiz? 
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Mərdan düşündü ki, qan düşsə, o bunu
mərdanə qarşılayar, amma minillik yurddan
baş götürüb getmək...

‐ Mən özümüzü düşünmürəm, uşaq ‐
lardan yanadır narahatçılığım, ‐ Bahadır kişi
elə bil ürəyinnən keçəni duydu.

Mərdan kişinin uşaq olduğu vaxtlar gəldi
gözünün önünə. Bahadır ondan 3‐4 yaş böyük
idi. Mərdanın qonşu uşaqlarla nə davası
olurdusa Bahadır gəlib ayırırdı. Hərəsinə
qulaqburması verib evlərinə göndərirdi. Elə
bildi, o dövr qayıdıb. Bahadır yenə onu inci ‐
dənlərin hərəsini bir sözlə məzəmmət edib
evinə göndərəcək. Bununla da məsələ bitəcək.

Amma, təəssüf ki, vaxt o vaxt deyildi. Kişi
minillik yurdunda özünü qonaq kimi hiss
edirdi, elə bir qonaq ki, döşəyini altından çəkib
geri qovurdular. Bu dərddən o yanası yox idi.

Təzə evsə göz deşirdi. Halbuki onu
tikəndə hansı xəyalları vardı! Yurd yerində ev
tikmək asan gəlməsin. Hər kişi bununla qürur
duyardı.

İndi o ev də, o özü də yurd yerində qərib idi.
Sonra yuxu kimi gəldi bütün bunların

hamısı. Daşınmaqları, minillik yurdu tərk
etmələri və arxalarınca baxmamaları... Yaxşı ki,

yuxu kimi yaşayırdı, yoxsa daş olardı, ağac
olardı...

Yuxu idi hamısı. Təzə evin qərib kimi
ordaca durması, Atlının ləhləyə‐ləhləyə
stansiyaya kimi arxalarınca qaçması... Hamısı
yuxu idi.

...Atlı onlara gələndə 5 aylıq olardı. Gecə
it zingiltisi eşitmişdilər, amma hardan
gəldiyini yəqin edə bilməmişdilər. Səhər
qapını açanda bapbalaca bir itin həyətin bir
küncünə sıxılıb tir‐tir titrədiyini görmüşdülər.
O vaxtdan bir həyəti bölüşmüşdülər Atlıyla.
Adını da Mərdan kişinin özü qoymuşdu, “at
kimi çapır”,‐deyə zarafat edərdi. O vaxtdan da
adı “Atlı” qalmışdı.

Atlı minillik yurdda qərib qalmşdı. (O
vaxtdan Atlının adını dilə gətirmək yasaq
olmuşdu, kədərli xatirələrə dözümü yox idi
Mərdan kişinin.)

Maşın lap gözdən itəndə isə hasardan
içəri təzə köç girmişdi. Bu, qonşu Armen idi,
aylarla gözlədiyi vədə, nəhayət, yetişmişdi,
Mərdan kişinin evinə yiyə durmağa gəlmişdi...



LEYKOZ

Yaramın üstü qopur,
Sağalıram, deyəsən.
Mən yıxan adamı da,
Yıxıldığım yeri də
Unutmuram, biləsən.
Kölgən gəzir, dolaşır
yatanda dörd yanımı.
Nə yalan deyim sənə,
Çətin olur unutmaq
ən unutqan xanımı.
Qırmızı donunu gey
və götür ağ çantanı.
On üçüncü palata,
Gəl bax gör necə yeyir
ağ qan qırmızı qanı.

MİOKARD

Və bir gün ürəyindən ağrı tutar.
Sol tərəfin keyiyər, havan çatmaz.
Və bir gün, ürəyində “ağrı” tutar onun olduğu
yerləri,
Sayıqlamağa başlayarsan ona yazdığın şeirləri.
Ürəyin, həm də yaşamaq üçün lazım olduğunu
anlayarsan,
təkcə sevmək üçün yox.
Təngənəfəsliyin qorxudar hamını.
Anan Allaha qaçar, atan da telefona.
Təcili yardım maşını təcili gəlməz.
Bütün arzularını unudarsan,
Yaşamaq arzusundan başqa.
Arzusuzluqdan boğularsan, havasızlıqdan yox.
Ağlamağa xəbərçi olar gözlərinin yaşarmağı.
Qəfil yuxarı qalxar sağ əlinin soldan ikinci
barmağı.
Pıçıldamağa başlayarsan.
Bu tablo bütün ailənə əzab verər...
Və beləcə ölümün bütün standartlara cavab verər.

ŞӘKİLDӘKİ SPREY

Bir də bu standart ayrılıqlar var,
“mənə zəng etmə, nömrəmi sil” kimi.
Bu zaman heç nə hirsini soyutmaz
cırdığın şəkil kimi.
Səni qıcıqlandırar onun 
sevəndə yox, ayrılanda uşaqlıq etməyi.

Hə... 
bir də ayrılıqla eyni günə düşər 
oxuduğun kitabın bitməyi.
Təzədən sevməyə ürəyin gəlməz,
kitab almağa da əlin.
Beləcə boşluq yaranar dolu ürəyində,
unutmağa çalışarsan hipotalamus səviyyəsində.
Bir gün öz‐özünə “deyəsən, onu unutdum”
deyərsən,
Elə bu vaxt astman tutar,
Anan spreyi axtarar, 
sən də cırdığın şəkli.

HӘP FӘSİLLӘR

Salam həkim,
necəyəm?
Ağrılarım necədi?
Bax gör unudulmağa
neçə döyüntü qalıb,
bax gör nəbzim neçədi?

Unuda bilmək üçün
bütün ağrıkəsici 
dərmanlardan atmışam.
Götür fonendoskopu,
ürəyimin üstə qoy,
nəfəs alım, saxlayım:
Yoxla, gör unutmuşam?
Həkim, necə olacaq
bu ağrıların sonu?
Səni mən and verirəm
Hippokratın goruna, 
neçə qışa, payıza
unutmaq olar onu?
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– alman mütəfəkkiri, idrakın böyük
əzabkeşi, tək cümləsiylə tanınan az sayda
düşüncə adamlarından biri... Adı tarixin 100 ən
çox araşdırılan şəxsiyyəti sırasındadır. Haq ‐
qında M. Haydegger deyirdi: “Bu gün təfəkkür
edən hər kəs ...Nitsşenin işıqlan dırdığı yolda...
düşünməkdədir”. 

Әsasən aforizm tərzində qələmə aldığı
əsərlərində dindarlıq adı altında riyaya bulaş ‐
dırılmış dəyərlərin ölüm gətirdiyini dönə‐dönə
insanlığın diqqətinə çatdırdı... Tanrının
unudul mağı, ənənə dünyasıyla bağların
qopmağı, ali dəyərlər sisteminin çökməyi onun
dəhşət doğuran “Tanrı öldü, Onu biz
öldürdük!” sözlərində çox sərt ifadəsini
tapmışdı.  

“İslamın böyük vicdanı” Məhəmməd
İqbal “qəlbən mömin, əqlən kafir” Nitsşeyə
“Dar ağacsız Həllac” deyir, onu divanəliyin
modern Qərbdəki ən önəmli təmsilçisi sayırdı.
Y.N. Öztürkə görə, bu qiyamçı alman filoso‐
funa İqbalın öz əsərlərində yer verməyinin
səbəbi elə Həllac idi. İqbal Nitsşedə dövrün

Həllacını görüb, onda yeni “ənəlhəqq”
hayqırtısı duymuşdu. İqbalın gözündə Həllac
da, Nitsşe də eyni bir ruh kimiydi.

“İnsanlığın bu günə qədərki ən böyük
bədbəxtliyidir xristianlıq... Xristianlıq bizi
antik mədəniyyətin mirasından məhrum etdi,
daha sonra, bu dəfə islam mədəni irsindən
məhrum qoydu... Xristianlıq, deyirəm, insan ‐
lığın vücudunda silinməz bir tək utanc lə kə ‐
sidir” söyləyən Nitsşenin Tanrı inancından
uzaq olub ateist kimi tanınmağı sadiq bir
Quran mömini İqbal üçün əhəmiyyətli deyildi;
onun fəlsəfədən gözlədiyi – inandırmaq yox,
düşündürmək idi... 

Cəmil Meriç Nitsşenin “Zərdüşt...”ü
baqqallar üçün yazmadığını söyləyir, yəqin, bir
də onun “Bütün yazılanlar içində ən çox qanla
yazılanı sevərəm. Qanla yaz…” sözlərini göz
önündə tutaraq deyirdi: “Nitsşe haqlıdır.
Qanla yazılan yazılar yaşayır”. Ürək qanıyla...

“Öz simasında humanizmin tənəzzülünü
təcəssüm etdirən” Nitsşenin, dostlarına
tövsiyəsi beləydi: “Səbirli dostlarım! Məni
yaxşı oxumağı öyrənin!” Axı o, gerçəkdən
oxunmağa dəyər necə yaxşı kitab yazmışdı.
Həyatının divanəlik içində keçən son 10 ilində
əsərlərini xatırlayıb da bəzən: “Məgər mən
gözəl kitablar yazmadımmı?” deyə soruşmağı
hər halda bu üzdənmiş... 

Cəlal MӘMMӘDOV 

NİTSŞE deyirdi...

* * *
Bağışlamağı bacarmayan insanları görən

gözüm yoxdur. 

* * *
Bir xalq o zaman məhv olur ki, öz

mənşəyindən törəməyən ideala doğru can atır.

* * *

Biz həqiqəti sınaqdan keçiririk... Ola bilər,
bundan insanlıq ölsün... 
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* * *

Bu günün avropalısı dəyərliliyinə görə re‐
nessans avropalısından müqayisə edilməyəcək
qədər aşağıdır.

* * *

Bu günün insanı — onun pis qoxulu
nəfəsi boğur məni...

* * *

Bütün yazılanların içində ən çox qanla
yazılanı sevərəm. Qanla yaz…

* * *
Çox qəddar adamlar var, qəddar olduqları

üçün həddən çox qorxaqdırlar. 

* * *
Dünya tarixi böyük cinayətlər və

cinayətkarlar tari xidir.

* * *

Dünyada heç nə insanı kin bəsləmə
duyğusu qədər alçaltmaz. 

* * *

Elə dəyərli imiş ki zaman; anladım hey
tələsməyim də bundan...

* * *
Ey dostum! Sənin bütün həyatın qum

saatı kimi aralıqsız tükənəcək və həmişə
yenilənəcək. İçərisində sadəcə bir qum dənəsi
olduğun bu halqa əbədiyyətəcən daim
təzələnəcəkdir.

* * *
Әgər büt olmağı bacarmırsansa, gərək

məğrurca baş en dirəsən.

* * *

Әxlaqa toxunan dərhal ləkələnir. 
* * *

Әxlaqsızlıq hər zaman əxlaqın libasına
bürünməkdən xoş lanar.

* * *
Әql insanlığın evini yıxdı. 

* * *

Әn güclü zərbə gözlənməyən yerdən
gəlir.

* * *
Әn insani davranış bir insanın utanılacaq

vəziyyətə düşməyinin qarşısını almaqdır.

* * *
Gənc birini pozmağın ən yaxşı yolu ona

onunla eyni cür düşünəni fərqli düşünəndən
daha çox saymağı öyrətməkdir. 

* * *
Heç vaxt ağlayan kəslərə gülməyin.

Amma bəzən gülənlərə ağlayın. 

* * *

İncəsənət! Yalnız incəsənət! İncəsənət bizə
verilib ki, həqiqətin əlində ölməyək.

* * *

İnsan qəhqəhələrlə güldüyü zaman,
qabalığı ilə bütün heyvanları geridə qoyur.

* * *

İnsan dostunu düşmənindən daha çətin
əfv edir.

* * *
Kim əjdahayla savaşırsa, gərək özünü

əjdahaya çevrilməkdən qoruya.

* * *
Kimisə günahlandırarkən unutma ki, irəli

uzatdığın əlinin üç barmağı sənin özünü
göstərir.

* * *
Köləsənsə əgər, dost olammazsan; əgər

tiransansa – dostların olmaz.

* * *

Kütlə içən bulaqların hamısı zəhərlidir...
* * *

Qələbəlik dedikləri qayəsiz yaşamaq istər...
* * *

Mən əsərimçün yaşaram.
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* * *

Mənə yalan söylədiyinçün üzülmədim;
üzüldüm ki, bundan sonra sənə inana
bilməyəcəyəm.

* * *
Məni öldürməyən hər şey mənə güc verir.

* * *
Musiqi ilahəsi səslərlə yox, sözlərlə

danışsaydı, ha mı qulağın tutardı.

* * *
Nə qədər yüksəliriksə, uçmaq bilmə ‐

yənlərə bir elə ki çik görünürük.

* * *
Ömür çox qısa deyilmi, hələ bir də

darıxasan!..

* * *

Öz alovlarınızda yanmağa hazır ol ma ‐
lısınız; öncə kül olmaya‐olmaya özünüzü necə
yeniləyə bilərsiniz?!

* * *
Özünü dərk etmiş biri öz‐özünün

cəlladıdır.

* * *
Sənə təriflər yağdırdıqları müddətcə,

aman, zənn eləmə ki, öz yolunla gedirsən;
başqasının yoluna çıxıb san...

* * * 
Sivilizasiya tərəfindən yox edilmə

təhlükəsiylə qarşı‐qarşıya qalmış bir siviliza‐
siya çağını yaşayırıq. 

* * *

Sizə yardımçün gəldim, amma şika ‐
yətlənirsiniz ki, sizinlə ağlamaq istəmirəm. 

* * *

Sürüylə gəzənlərdə heç yaxşı nəsə yoxdur,
sənin ardınca onlar qaçaraq gəlsə belə. 

* * *
Şərin tərəfinə keçdik, Allah ona görə

öldü...

* * *
Uçmağı bacarmırsansa, uçurum kə ‐

narında yuva qur ma.

* * *
Uçurumları sevənin qanadları olmalı. 

* * *
Yalnız insandır yerin cazibəsinə qarşı

dirəşən; elə hey istəyir, yuxarı düşsün.

* * *

Yüksək dağlarda buzlar içində könüllü
yaşamaqdır fəlsəfə. 

* * *

Zorla ala biləcəyin bir haqqın sənə
verilməsinə imkan vermə.
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OYUX
Dünya Süsəngilin yamyaşıl kiçik kən ‐

dindən ibarət deyil. Onun heç vaxt görmədiyi
və görməyə ömrü yetməyəcəyi sayda  kəndlər,
şəhərlər var. O öz kəndlərini belə başdan‐
aya ğa gəzib dolaşmamışdı. Bircə yaxınlıqdaki
meşədən savayı. Tez‐tez nənəsi ilə moruq,
çiyələk, göbə lək toplamağa gedərdi.

Süsəngilin evi dağın ətəyində tikilmişdi.
Bu kənddə onlardan başqa heç kim yaşamadığı
üçün qızcığazın dostu  yox idi. Gününü kiçik
bostanlarını sulamaq, ləklərin dibini yum şalt ‐
maqla keçirirdi.

Bostanda qarğıdalılar, günəbaxanlar gözəl
görünsələr də, qarğalar imkan vermirdilər ki,
Süsənə bir ovuc  tum, ya da bir qarğıdalı
qalsın. İmkan tapan kimi gəlib hamısını dən ‐
ləyir dilər.Yasəmən nənə isə qəzəblənir, kış‐
kış edib qovurdu onları.

Süsən:
‐ Nənə, bunun bir əlacı olmalıdır axı! Nə

edə bilərik ki, qarğalar bostana yaxın gəlməsin?
Nənə:
‐ Biz uşaq olanda babam bostanda oyux

düzəltmişdi. Onu görən qarğalar bostandan
kənar gəzirdilər.

Süsən:
‐ Oyux nədir, ay nənə?

Nənə:
‐ Taxtadan, samandan, köhnə pal‐

paltardan tikilmiş yalançı adam. Qarğalar
onu görəndə elə bilirlər ki, bostanda adam
var. Qorxularından qarğıdalılara yaxın dur ‐
murlar.

Süsən bütün gecəni yatmayıb “Oyux”
haqqında düşündü. Səhər durunca ilk işi paltar
dolabını eşələmək oldu. Böyüdüyü üçün
sevimli donu əyninə olmurdu. Güllü donunu,
iynə qabından  iynə‐sapı, rəngli düymələri
götürüb həyətə çıxdı. Pilləkənin altındakı
balaca san dıqçanı özü ilə götürməyi unutmadı.
Nənəsi odun parçalarını toyuq  hinində
saxlayırdı. İki odun parçası və saman gətirdi.
Taxtaları bir‐birinin üstünə vurdu. “Oyux”un
qolları və tək ayağı hazır idi. Süsən onun
ayağını torpağa basdırıb,  güllü donu əyninə
geyindirdi. Bəs bunun başı hanı? Evə qaçıb
dolabdan yaşıl papağını tapıb gətirdi. İçinə
saman təpib taxtanın başına keçirdi. Düymələri
üzünə tikdi. Sağ gözü göy, sol gözü sarı, bur ‐
nu qara, uzunsov qırmızı düymədən isə ağız
qoydu. Oyux elə Süsən boy‐buxunda idi.

Süsən bostanı daha çox sevməyə baş ‐
lamışdı. Səhər yuxudan oyanan kimi gəlinciyini
götürüb ora qaçırdı.  Oyuxla elə söhbətləşirdi,
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sanki o, əsl insandır. Artıq darıx mır, qaranlığın
necə düşdüyündən  xəbəri belə olmurdu.

Yay olmasına baxmayaraq, sərt külək
əsirdi. Güclü külək “Oyux”u dartıb yerindən
çıxartdı. Qorxunc ildırım çaxdı, möhkəm yağış
yağdı. Süsənin üstü‐başı tamam islandı.
Nənəsinin təlaşla ona tərəf gəldiyini gördü.
Yasəmən nənə onu yun adyala bürüyüb tələsik
evə apardı. Saçlarını qurulayıb paltarını dəyişdi.
O isə elə hey “Oyux”u düşünürdü.

Yasəmən nənə nəvəsinin xəstə lənə ‐
cəyindən qorxduğu üçün ona isti çay,  tüstüsü
evi bürüyən şorba içirdi. Bir az ürəyi
arxayınladı. Süsəni qucağında otağına gətirib
çarpayısına uzatdı və  işıqları söndürdü:

‐ Şirin yuxular.
Süsən gözlərini yumdu ki, nənəsi onun

yatdığına inansın. Elə belə də oldu. Yasəmən
nənə qapını örtüb otaqdan çıxdı. Nənəsi
otaqdan çıxar‐çıxmaz Süsən stolüstü lampanı
yandırdı. Otağı zəif qırmızı işıq bürüdü.
Pəncərədən boylansa da, qaranlıq olduğu üçün
“Oyux”u görə bilmədi. Evdəkilərin yuxuya
getməsini gözləməyə məcbur oldu. Ayaq
səsləri, qab‐qacaq cingiltisi kəsildi, işıqlar
söndü. Asta‐asta otaqdan çıxıb çöl qapıya sarı
addımladı.  Ehtiyatla qapını açıb həyətə çıxdı.
Bostana tərəf qaçmağa başladı.

Hər tərəf zülmətə qərq olmuşdu. Göz
gözü görmürdü. Bəs belə qaranlıqda Süsən
“Oyux”u  necə tapa bilərdi?

Qarğıdalıların arasından keçib əli ilə ətrafı
yoxladı. Bəlkə, külək “Oyux”u ora atıb?!
Tapmayıb günəbaxanların arasını yoxlamağa
başladı. Günəbaxanlar silkələndikcə ləçək ‐
lərindəki yağış damcıları ətrafa səpələnir,
lampa kimi işıq saçırdılar. Elə bil gecə‐gecə
dağların arasından günəş çıxmışdı.

Süsən heyrətdən donmuşdu. Birdən
gözləri günəbaxanların arasında yerə sərilmiş
qırmızı donu palçığa bulaşmış, “Oyux”a
sataşdı.  Sevindi. Cəld onu qucağına aldı. Bos ‐
tanın ortasına gətirib torpağa basdırdı. Hər
tərəf bayaqkından daha parlaq işıqlandı.
İşıqdan gözləri qamaşdı. Süsən qorxurdu. Elə
qorxusundan da qaça bilmirdi.

Gur işıq yavaş‐yavaş “Oyux”un üstündə
cəmlənməyə başladı. Әtrafa  qaranlıq çökdü.

Bircə Oyux parlaq işığın altında dayanmışdı.
Balaca Süsən gözlərini ona dikmişdi. İşıq o
qədər artdı ki, Süsən artıq ona baxa bilmədi.
Әlləri ilə üzünü tutub barmaqlarının arasından
baxmağa başladı. Gözlərinə inanmasa da,
Oyux artıq canlı bir qıza çevirilmişdi. Süsən
huşunu itirdi. Balaca qıza dönmüş  Oyux
qaçıb qar ğıdalıların arasında gizləndi.

Kəndin heyvanlarının səsi bir‐birinə
qarışmışdı. Gah at kişnəyir, gah cücələr
civildəşir, gah quzular mələşir, gah da inəklər
“mö” edirdi. Artıq siz də anladınız ki, səhər
açılıb. Süsən gözlərini qorxa‐qorxa həyəcanla
açdı.  Çarpayısında olduğuna əmin olduqdan
sonra rahatlaşdı. Gördüklərini yuxu sandı.
Yataqdan qalxdı. Paltarlarını geyinib, otaqdan
çıxdı. Hər şey həmişəki kimi görünürdü.

Nənə:
‐ Get əl‐üzünü yu, gəl çörəyini ye!
Süsən sakitcə hamama keçib əl‐üzünü

yuduqdan sonra süfrə başında  əyləşdi.
Gördüklərinin tamamilə yuxu olduğuna inanıb
təzəcə sakitləşmişdi ki...

Anası:
‐ Gecə‐gecə bostanda nə işin var idi?!

Qorx madın ki, qurd gəlib səni yeyər?!
Süsənin  nitqi tutuldu.
Süsən: (ürəyində).
‐ Deməli, yuxu deyilmiş...
Atası:
‐ Yəqin ki, birinci və axırıncı dəfədir elə ‐

mi, Süsən?! Bir də təkrarlanmaz!
Nənə:
‐ Hə, əlbəttə ki! Mənim balam ağıllı baladır.
Süsən: (ürəyində).
‐ Bu mümkün deyil axı! Belə şeylər ancaq

nağıllarda olur!
Sakitcə səhər yeməyini bitirib həyətə çıxdı.

Sizcə, hara getdi? Әlbəttə ki, bostana,  Oyuğu
axtarmağa. Birdən qarğıdalıların arasından
ağlamaq səsi gəldi. Gözlərinə inanmadı, bir
balaca qız dizlərini yerə qoyub, əllərini üzünə
tutub hönkür‐hönkür ağlayırdı. Әynində də
Süsənin qırmızı donu.

Süsən:
‐ Yox, ola bilməz!
Oyux:
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‐ Süsən, bu sənsən. Sən huşunu itirdin,
mən çox qorxdum. Şükür, yaxşısan. Qorxum ‐
dan gecədən bəri ağlayıram. Kim isə gəlib
səni apardı. Elə bildim ki, qurddu, səni yeyəcək!

Süsən: (güldü).
‐ O, mənim nənəmdi! Deməli, sən

gerçəksən! Bəs adın nədi?
Oyux:
‐ Məndən niyə soruşursan? Məni ki sən

düzəltmisən. Mənim adım nədi?
Süsən:
‐ Oyux.
Oyux:
‐ Bu nə deməkdir?
Süsən:
‐ Səni düzəldib bostanın ortasına qoydum

ki, babamın əkdiyi qarğıdalıları, günəbaxanları
qarğalardan, dovşanlardan qoruyasan.

Oyux:
Məgər mən qorxuluyam?
Süsən:
‐ Adamlar yox, heyvanlar səndən qorxur.

İnsanlar səni sevir. Sən onların bostanlarını
qoruyursan.

Oyux:
‐ Bəs mən yenə elə bostanın ortasında

yaşayacağam? Axı mən indi özüm qorxuram.
Burada qalsam, dovşanlar məni yeyər.

Süsən: (gülür).
‐ Dovşanlar adam yemir. Onlar

mehribandırlar, amma qurd yeyə bilər.
Oyux:
‐ Bəs onda  nə edim?
Süsən:
‐ Səni evimizə apararam.
Oyux:
‐ Sənin evin var?
Süsən:
‐ Hə, hamının öz evi var!
Oyux:
‐ Onda məni “Oyux”ların yaşadığı evə

apar.
Süsən:
‐ “Oyux”ların evi olmur. Onların hərəsi

bir bostanda yaşayır. Axı canlı deyillər.
Oyux:
‐ Bəs mən nə edəcəm. Məni kim yuxudan

oyatdı?!

Süsən:
‐ Ya ildırım, ya yağış, ya da  sarı işıq. Heç

nə anlamadım. Bərk qorxmuşdum.
Oyux:
‐ İndi bəs mən nə edim? Dünyada başqa

canlı “Oyux”lar yoxdur! Bostanda tək qal ‐
maq dan da qorxuram.

Süsən:
‐ Qorxma, qorxma. Dedim axı səni evimizə

aparacam. Amma olanları nənəmgilə danışma
ha onsuz da inanmayacaqlar.

Oyux:
‐ Niyə?
Süsən:
‐ Çünki belə möcüzələr yalnız nağıllarda

olur. Böyüklər isə nağıllara inanmırlar. Həm
də bir az qəribə olurlar.

Oyux:
‐ Necə qəribə?
Süsən:
‐ Uşaqlara çoxlu qadağalar qoyur, çoxlu

yalan danışırlar.
Oyux:
‐ Yox, onda mən sizə getməyəcəyəm,

orada böyüklər var...
Süsən: (gülür).
‐ Onlar elə də qorxunc deyillər. Sadəcə,

bizi başa düşmürlər. Böyüklər də nə zamansa
uşaq olub, nağıllara inanıb, nağıl uydurublar.
Bəlkə də, bütün böyüklərin uşaq olanda sənin
kimi dostları olub, ya da çox arzulasalar da,
olmayıb.

Oyux:
‐ Bu böyüklər həqiqətən  nə qəribədirlər?
Süsən:
‐ Mən də böyüyəndə nağıllara inan ‐

mayacam. Bəlkə, heç səni də xatırlamayacam.
Oyux: (həyəcanla)
‐ Məni unudacaqsan?! Deməli, məni atıb

gedəcəksən? Heç belə dostluq olar?!
Süsən:
‐ Niyə olmur. Bu da bir sehrdir.
Oyux:
‐ Bəs unuda bilməsən necə?
Süsən:
‐ Demək, heç zaman böyüməyəcəyəm.
Oyux:
‐ Bu ki əladır!
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Süsən:
‐ Yox, dostum, böyüməsəm,  yaşamaq

çətin olar, əziyyət çəkərəm...
Oyux:
‐ Yaxşı, qoy belə olsun. Sənin əziyyət

çəkməyini istəmirəm. Sən böyüyən kimi özümə
təzə balaca dost taparam.

Süsən:
‐ İndi bunları yox, səni necə evə

aparacağımızı düşünməliyik. Әvvəlcə sənə
ad fikirləşməliyik.

Oyux:
‐ Demədin ki, adım Oyuxdur?
Süsən:
‐ Yox, bu qəribə addır. Daha gözəl ad

seçmək  lazımdı.
Oyux xeyli ətrafa baxıb susdu.
Süsən hiss etdi ki, o qəmləndi.
‐ Qoy sənin adın Günəbaxan olsun!
Oyux:
‐ Hə, qoy olsun. Qəşəng addır. Mən razı.
Süsən:
‐ Bizə gedəcəyik. Anama, nənəmə

deyəcəyik ki, sənin atan‐anan yoxdur.  Qoy
bizimlə yaşamağına icazə versinlər.

Oyux və Süsən birlikdə evə getdilər.
Yasəmən nənə: (təəccüblə)

‐ Bu tərəflərdə bizdən başqa heç kim
yaşamır. Bu uşaq haradan gəlib çıxıb?

Kimin kimsəsidir?
Süsən:
‐ Nənə, mənim dostumla tanış ol.
Yasəmən nənə:
‐ Hə, lap yaxşı. Adı nədir sənin qəşəng

dostunun?
Oyux:
‐ Oyux.
Nənə təəccübləndi.
Süsən cəld dedi:
‐ Yox, adı Günəbaxandır.
Oyux:
‐ Hə, unutmuşdum adım Günəbaxandır.
Yasəmən nənə:
‐ Qəribə addır, amma gözəldir. Bəs adını

kim qoyub?
Oyux:
‐ Süsən.
Nənə yenə də təəccübləndi.

Süsən:
‐ Adını nənəsi qoyub, hə, Günəbaxan özü

danışıb mənə.
Oyux:
‐ Hə, hə nənəm qoyub adımı.
Nənə:
‐ Harada yaşayırsınız, a bala?
Oyux:
‐ Bostanda.
Süsən:
‐ Qonşu kənddə.
Süsən Günəbaxanı dürtmələməkdən, göz

ağartmaqdan yorulmuşdu, çünki  Günəbaxan
danışdıqlarının hamısını unutmuşdu.

Yasəmən nənə:
‐ Bəs qızım, bizim kəndimizə necə

gəlmisən? Valideynlərinin xəbəri varmı?
Günəbaxan:
‐ Ata‐anam yoxdur ki...
Süsən:
‐ Nənə, anası ilə atası elə yenicə dünyasını

dəyişib. Tək qalıb.
Nənə:
‐ Can bala, indi kiminlə yaşayırsan?
Günəbaxan: (qəmli‐qəmli) 
‐ Bilmirəm...
Süsən:
‐ Nənə, ay nənə, nə olar, icazə ver

Günəbaxan bizimlə yaşasın.
Süsənin anası ‐ Aliyə xala sakitcə dayanıb

onlara baxırdı. O da Yasəmən nənə kimi heyrət
içində idi. Uşaqların sözləri üst‐üstə düşmürdü.
Günəbaxan qəribə şeylər danışırdı. Nə
edəcəklərini bilmirdilər. Qızlar isə gözlərini
onlara dikib cavab gözləyirdilər.

Nənə:
‐ Yaxşı, gəlin yeməyinizi yeyin, sonra bir

şey fikirləşərik...
Qızlar gülə‐gülə nahar etdilər. Nahardan

sonra birlikdə oynamağa başladılar. Süsənin
sevincli olması ailəsini də sevindirirdi. Həm ‐
çinin Günəbaxana yazıqları gəlirdi. Ürəkləri
yumşalmışdı.

Gecə düşdü. Qızlar elə Süsənin çar ‐
payısındaca qucaqlaşıb yatdılar.

Bir gün Günəbaxanla Süsən kosmos
haqqında kitab oxuyurdular. Daha dəqiq
desək, Süsən oxuyur, Günəbaxan isə onu
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dinləyirdi. Günəbaxan öyrəndi ki, kosmosda
çoxlu planetlər var. Dəqiq məlum olmasa da,
təxmin edilir ki, hər planetin öz sakinləri var.
Hətta yer də planetdir. O düşündü ki, yer
insanların planetidirsə, deməli, Oyuxların
yaşadığı bir planet də var. Bəs o hansı planetdir?

Günəbaxan:
‐ Süsən, neçə planet var?
Süsən:
‐ 9 planet var. Birini də yenicə kəşf ediblər.

Yəni elmə cəmi 10 planet məlumdur. 
Günəbaxan:
‐ Görəsən, oyuxlar bu planetlərin hansında

yaşayır?
Süsən:
‐ Sən göydən gəlməmisən ki, səni mən

ağacdan düzəltmişəm.
Günəbaxan:
‐ Nə olsun! Məni ildırım vurdu, yağış

yudu. İldırım, yağış haradan gəlir? Səmadan.
Səmada nə var? Planetlər. Demək ki, mən də
göylərdən gəlmişəm.

Süsən:
‐ Hə, bəlkə də. Bu heç mənim ağlıma

gəlməmişdi. Bilirsən, səmada planetlərdən
başqa kometlər, asteroitlər də fırlanır.

Günəbaxan:
‐ Bilirəm. Ay da, günəş də, ulduzlar da

səmada yaşayırlar.
Süsən:
‐ Yer günəş ətrafında fırlananda gecə‐

gündüz, həm də fəsillər dəyişir.
Günəbaxan:
‐ Günəşlə ay həm də işıqdı. Ulduzları lap

unutmuşdum. Bostanda olanda onları çox
görmüşəm. Pomidorları günəş qızardır. Günəş
çıxanda hər tərəf yaşıllaşır, çiçəklər açır,
meyvələr yetişir.

Süsən:
‐ Hə. Afərin! Gör nə qədər şey bilirsən!
Günəbaxan:
‐ Әgər mənim qohumlarımın yaşadığı bir

planet varsa, görəsən, ora necə gedə bilərəm?
Süsən:
‐ Məncə, gedə bilməzsən!
Günəbaxan:
‐ Axı niyə?
Süsən:

Planetlər bizdən çox uzaqdadır.
Günəbxan:
‐ Uzaqdadırlarsa, bəs onda ayı, ulduzları,

günəşi necə görürük? Bəs adamlar haradan
bilir ki, 10 planet var?

Süsən:
‐ Bunu bizim kimi balaca uşaqlar demir

ki, alimlər deyir. Bir də ki, biz ulduzları kiçik
görsək də, əslində, onların hərəsi bir dünya
boydadır.

Günəbaxan:
‐ Qəribədir. Mən heç nə başa düşmürəm.
Süsən:
‐ Sənin evin bostandı.
Günəbaxan:
‐ Yox! Orada məndən başqa oyux yox

idi!
Süsən:
‐ Tutaq ki, sənin kimi çoxlu oyuxlar

tapdıq.  Axı onlar sənin kimi canlı olmayacaqlar.
Həm də hərəsi bir bostandadır. Onların
hamısını bir yerə necə toplayacağıq?!

Günəbaxan qəmləndi. Ailəsinin olmasını
çox arzu edirdi. Onların varlığına ürəkdən
inanırdı. Süsən Günəbaxanı heç belə kədərli
görməmişdi. Fikirləşirdi:

‐ Görəsən, nə etsəm, Günəbaxanın üzü
gülər?

Süsən babasından 3 oyux düzəltməyini
rica etdi. İkisi böyük, biri balaca. Ana‐ata və
oğlu. Köhnə paltarlarını da gətirib babaya
verdi. Axşama doğru işlərini bitirdilər. Düz
üç oyuğu bostanın ortasına qoydular.

Qızlar şirin yuxuya getdilər. Hər ikisi
röyada gecə ulduzların arasında uçduğunu,
buludların arasında oynadığını görürdü ki,
Yasəmən nənə onları yuxudan oyatdı.

Süsən:
‐ Tez yeməyimizi yeyək sənə surprizim

var. Әminəm, çox sevinəcəksən.
Günəbaxan həyəcanlandı. Çaylarını tələsik

içib qalxdılar.
Süsən:
‐ Gözlərini yum.
Günəbaxan gözlərini yumdu. Süsən onun

əlindən tutub bostana tərəf apardı.
Süsən:
‐ İndi gözünü aça bilərsən!
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Günəbaxan gözlərinə inanmadı. Özünü
itirdi. Bir‐bir oyuxlara toxundu:

‐ Bu atam, bu anam, bu isə qardaşımdır,
eləmi?

Süsən:
‐ Hə
Günəbaxan atasına Merkuri, anasına

Venera, qardaşına isə Uran adını verdi.
O gündən bostana nə quşlar, nə də ki

hey vanlar yaxın durmurdu. Günəbaxan arzu ‐
la yırdı ki, yenə həmin ulduzlar çıxsın,  həmin
yağış yağsın və onun ailəsi də canlansın.

Süsənin atası qızlara evin arxa divarında
şəkil çəkməyə izn verdi. Süsən evlərinin, Gü nə ‐
baxan isə babanın yenicə düzəltdiyi oyux ai lə ‐
sinin şəklini çəkməyə başladı. Öncə atası Mer ‐
kurinin, anası Veneranın, sonda isə qardaşı Ura ‐
nın rəsmini çəkdi. Hava buludlu olduğu üçün
Yasəmən nənə onları evə çağırdı. Qızlar evdə
də şəkil çəkirdilər. Günəbaxan ailəsinin şək lini
çərçivəyə salıb yatağının başından asdı. Hər
gecə yatmamışdan qabaq onlarla söhbət edir di:

‐ Görəcəksiniz, ildırım yenə çaxacaq. Bu
dəfə siz də canlanacaqsınız. Boşuna şəklinizi
evin arxa divarında çəkməmişəm ki...

Tanrı Günəbaxanın dualarını eşitdi. Bulud ‐
lu gecələrin birində göy guruldadı. Günəbaxan
cəld yatağından sıçrayıb  elə pijamadaca həyətə
qaçdı. İldırımı gözləməyə başladı.

Nəhayət, ildırım çaxdı, göy guruldadı.
Evin arxa divarı işıqlandı. Sonra yenidən
qaranlığa qərq oldu. Bircə yağışın səsi eşidilirdi.
Günəbaxan tamam islanmışdı. Sevinə‐sevinə
ildırımın canlandırdığı “şəkil ailə”sini axtardı.
Birdən qulağına ağlamaq səsi gəldi.  Sevindi.

Günəbaxan: (düşündü).
‐ Yəqin, ağlayan Urandır.
Evin arxa divarına yaxınlaşıb fənərlə

divarı işıqlandırdı. Divarda yalnız Süsənin
çəkdiyi ev şəkli qalmışdı.  Günəbaxan bostana
tərəf getdi. Babanın onun üçün düzəltdiyi
oyuxlar da yerində yox idi. Ürəyi bərk‐bərk
döyünməyə başladı. Bir də gördü ki, oyuxlar
qarğıdalıların arasında yerə səriliblər. Onları
külək yerindən qoparmışdı.

Ağlamaq səsi hələ də gəlirdi. Bu həqiqətən
də Uran idi. Günəbaxanın ailəsi danışmağı
bacarırdı, amma hərəkət edə bilmirdilər.

Әvvəlki kimi taxtadan idilər. Merkuri və
Venera Uranı sakitləşdirməyə çalışırdılar:

‐ Sakit ol. İndi kimsə səsini eşidib bostana
gələcək.

Günəbaxan gördüklərindən həm sevinir,
həm də qorxurdu. Cəsarətə gəlib valideynlərinə
yaxınlaşdı:

‐ Ata, ana...
Venera:
‐ Qızım,  bizi qaldırıb yenidən torpağa

sanc.
Günəbaxan: (həyəcanla)
‐ Hə, hə, bu dəqiqə.
O, çətinliklə onları torpağa sancıb

yorğunluqdan daşın üstündə oturdu.
Merkuri:
‐ Çox sağ ol, qızım!
Günəbaxan:
‐ Qəribədir, siz danışırsınız, görürsünüz,

amma hələ də taxtadansınız. Görəsən, ildırım
niyə sizi canlandırmadı? Axı mən sizinlə birgə
yaşamaq istəyirəm. Bizim də evimiz olsun.
Qardaşım Uranla oyunlar oynayaq.

Uran:
‐ Hə, mən də oyun oynamaq istəyirəm.

Özü də çox istəyirəm!
Venera:
‐ Yox, qızım, biz insanlar kimi yaşaya

bilmərik. Biz oyuğuq.
Merkuri:
‐ Evimiz də bostandı. Bizimlə birgə yaşa ‐

maq istəyirsənsə, yuvamıza qayıt.
Uran:
‐ Yox, biz də Günəbaxan kimi olaq. Burada

dayanmaqdan darıxıram. Oynamaq istəyirəm!
Günəbaxan:
‐ Axı necə qayıdım?
Venera:
‐ Yaxşı, get yat. Görən olar. Bizim barədə

isə heç kimə danışma. Süsənə belə...
Günəbaxan gizlicə evə gəldi. İslanmış

paltarlarını dəyişib yatağına uzandı. Səhər
açıldı. Günəbaxan qorxusundan çarpayısından
qalxmırdı. Ayırd edə bilmirdi baş verənlər
yuxudu,  yoxsa gerçək.

Süsən cücələri qovalayanda evin arxa
diva rında Günəbaxanın çəkdiyi şəklin olma ‐
dı ğını görüb təəccübləndi:
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Şəkli yağış yuyubsa, bəs mənim çəkdiyim
şəkil necə olub ki, yerində qalıb? Bəlkə, Günəba ‐
xa nın arzusu çin olub?

Sevinə‐sevinə:
‐ Günəbaxan, ay Günəbaxan
Günəbaxan:
‐ Haradasan, Süsən?
Süsən: (qışqırır).
‐Tez evin arxa tərəfinə gəl.
Günəbaxan məsələnin nə yerdə olduğunu

anlamışdı. Ona görə də duruxdu.
Süsən: 
‐ Günəbaxan!
Günəbaxan: (təngnəfəs).
‐ Hə, gəldim, gözlə. Nə olub?!
Süsən:
‐ Bir divara bax!
Günəbaxan:
‐ Baxıram. Nə olsun, adi divardı da!
Süsən:
‐ Sənin çəkdiyin şəkil yerində yoxdu!
Günəbaxan:
‐ Təəccüblənəcək nə var ki? Gecə yağış

yağmışdı, rəsmi yuyub aparıb.
Günəbxan:
‐ Bəs mənim evimi niyə yumayıb?! Әmi ‐

nəm, ildırım yenə çaxıb, onlar da canlanıb!
Ge dək onları axtaraq.

Günəbaxan: (Rəngi saraldı. Dili topuq
çala‐çala).

‐ Yox, yox! Heç nə dəyişməyib. Elə bos ‐
tan dadırlar.

Süsən:
‐ Eləmi? Bəs niyə belə həyəcanlandın?

Nəsə gizlədirsən?
Günəbaxan:
‐ Nə gizlədəcəm!? Gəl gedək bostana,

göz lərinlə gör.
Həqiqətən də heç nə dəyişməmişdi. Bos ‐

tan da hər şey əvvəlki kimi idi. Oyuxlar da
yer lərində dayanmışdılar.

Süsən: (məyus halda).
‐ Yaxşı, di gəl gedib oynayaq.
Nəhayət ki, gecə düşdü. Hərə öz otağına

çəkildi. Qızlar pijamalarını geyinmişdilər.
Günəbaxan Süsənin  yuxuya getməsini göz lə ‐
yir di. Bir az keçəndən sonra  yatıb yatmadığını
dəqiqləşdirmək üçün onu səslədi:

‐ Süsən, ay Süsən, Süsən...
Süsəndən səs çıxmayınca yatdığını zənn

etdi. Adyalına bürünüb səssizcə otaqdan çıxdı.
Barmaqlarının üstündə yeriyirdi ki, evdəkilər
oyanmasın.                                          

Günəbaxan:
‐ Salam, ana, salam, ata!
Venera:
‐ Salam, qızım
Merkuri:
‐ Gör ha, Günəbaxanım gəlib. Gecənin

bu vaxtı niyə buradasan?! Yatağında olmalısan!
Bax, Uran da yatıb.

Günəbaxan:
‐ Gəldim sizi görməyə. Axı gündüzlər si ‐

zin  lə danışa bilmərəm. Ata, mənim nənəm, ba ‐
bam var?

Venera:
‐ Yox, quzum, yoxdu.
Günəbaxan:
‐ Niyə?
Venera:
‐ Süsənin babası sənə nənə, baba düzəlt ‐

məyib.
Günəbaxan:
‐ Yox, yox, bilirəm onlar səmadadırlar.

Bir gün  yerə  enəcəklər. Ata, yəqin, ildırımın
gü cü çatmayıb sizi canlandırmağa. Gələn dəfə
mütləq işini tamamlayacaq.

Merkuri:
‐ Qızım, bunu fikrindən çıxar. Biz heç za ‐

man insan olmayacağıq! Sən isə zamanı gə ‐
lin cə  yanımıza qayıdacaqsan.

Günəbaxan:
‐ Yox, yox! Canlanacaqsınız. Bostan can ‐

sı xıcıdır!
Venera:
‐ Ona görə ki, biz yanında deyildik. Biz

bir  likdə darıxmırıq. Bircə sənin üçün darıxırıq.
Bir də ki, qızım, biz insan olmaq istəmirik!...

Merkuri:
‐ Deyəsən, hörmətli İldırım da bunu an la yıb.
Kolların arasından xışıltı səsi gəldi.
Günəbaxan:
‐ Yəqin, dovşandı.
Venera:
‐ Qəribədir, biz burada yaşayandan bəri

heç bir heyvan bostana cürət edib girmir. Nə
gecə, nə də gündüz.
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Süsən:
‐ Da, da. da, dam.......mmm. Bu mənəm.
Günəbaxan:
‐ Süsən! Məni qorxutdun!
Süsən:
‐ Məndən nəsə gizlətdiyini bilirdim. Budur

dostluq?! Mənə inanmırsan!?
Günəbaxan:
‐ Әslində, demək istəyirdim, amma anam

icazə vermədi. Dedi ki, heç kimə bu barədə
danışma.

Süsən:
‐ Axı niyə?!
Günəbaxan:
‐ Bilmirəm, gəl anamdan soruşaq.
Venera dillənmədi.
Günəbaxan:
‐ Ata, ay ata, eşidirsən məni?
Süsən:
‐ Venera xala, mən Günəbaxanın dostu yam.
Nə Venera, nə də Merkuri Süsənlə danışdı.

Qızlar kor‐peşiman evə qayıtdılar.
Günəbaxan:
‐ Bir də belə eləmə! Sabah bostana tək

ge də cəm! Dalımca gəlmə! Söz verirsən!?
Süsən: (küsdü).
‐ Yaxşı. Söz verirəm...
Günəbaxan bostana tək getdi. Çox çalışdı,

amma valideynləri onunla danışmadı. Oturub
hönkür‐hönkür ağladı. Anladı nə üçün anası
bu sirri heç kimə açmamağı tapşırmışdı. Әgər
oyuxları insan görsəymiş, tilsim pozularmış.
Süsən özü də bilmədən tilsimi pozmuşdu.

Günəbaxan kor‐peşiman evə döndü. Süsən
çarpayısında oturub onu gözləyirdi:

‐ Nə oldu? Nə danışdınız?
Günəbaxan:
‐ Heç nə!
Süsən:
‐ Anlamadım... Niyə?
Günəbaxan: (qışqırdı).
‐ Sənin günahın üzündən! Gecə bostana

gəlməsəydin, tilsim pozulmazdı! Daha heç
vaxt onlar canlanmayacaq. İndidən ailəm üçün
darıxıram... Sevinirdim ki, ailəm yanımdadı...

Süsən:
‐ Yenə var. Danışmasalar da, yanın da dır lar...

Üzülmə. Bağışla... Mən ki bilə‐bilə etmə dim...

Qızlar məktəbdən evə qayıdırdılar. Qəfildən
yağış yağmağa başladı. İslanmasınlar deyə qaç ‐
mağa başladılar. Buna baxmayaraq, tamam is ‐
lan   mışdılar. Qaçmaqdan təngnəfəs olmuş, yo rul ‐
 muşdular. Әyinlərini dəyişib saçlarını quru la   ‐
dılar. Nahar etməyə hazır laşırdılar. Süsən ha ma ‐
 ma əllərini yumağa getmişdi. Qayıdanda gör   dü
ki, Günəbaxan oyuğa çevirilib. Qorxudan özü  nü
itirdi. Onu çarpayıya uzadıb üstünü ört dü.

Yasəmən nənə:
‐ Qızlar, süfrə başına!
Süsən:
‐ Gəlirəm, nənə.
Süsən süfrədə əyləşdi.
Anası:
‐ Günəbaxan harada qaldı?
Süsən:
‐ Çox yorğundu. Yatır. Ac deyil. Fasilədə

kökələrinin hamısını yeyib.
Yağış yalnız axşama doğru kəsdi. Süsən

qorxudan otağına getməyib dərslərini qonaq
otağında hazırladı.

Aliyə xala qızların otağına keçdi. Süsən
həyəcandan titrəməyə başladı. Günəbaxanla
anası otaqdan gülə‐gülə çıxanda gözlərinə
inanmadı. Sevindiyindən qaçıb Günəbaxanı
qucaqladı. Aliyə xala təəccüblə: 

‐ Elə bil illərdir görüşmürsünüz
Süsən: (pıçıltı ilə).
‐ Nə baş verdi?
Günəbaxan:
‐ Heç özüm də anlamıram
Süsən:
‐ Gərək səni yağışdan qoruyaq, sənə islan ‐

maq olmaz!
Süsən:
‐ Ata, bizə plaş al. Papağı da olsun. Hər

gün yağışda islanırıq.
Ata: (gülür).
‐ Yaxşı,  qızım, yaxşı.
Bir neçə həftə qızlar məktəbə rahat gedib‐

gəldilər. Yağış yağmadı.
Yeni həftənin ilk günü yağış yağdı. Özü

də necə yağış. Yolları yuyub apardı. Addımbaşı
gölməçələr əmələ gəldi. Günəbaxan plaş
geyindiyi üçün islanmamışdı. Qızlar hadisənin
təkrarlanmayacağından əmin idilər. Ona görə
də heç tələsmirdilər.
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Günəbaxan plaşını soyunar‐soyunmaz
oyuxa çevrildi. Süsən özünü itirmədi. Onu
çarpayıya uzadıb üstünü örtdü. Nahara
getməyib ayılmasını gözlədi.  Aliyə xala gəlib
gördü ki, qızlar yatıb.

Yasəmən nənə:
‐ Aliyə, bəs qızlar?
Aliyə:
‐ Yatıblar. Yorğunluqdandı. Nə vaxt

oyansalar, yeyərlər. Biz başlayaq. Nuş olsun.
Süsən gözləyə‐gözləyə yuxuya getmişdi.

Onu Günəbaxan oyatdı.
Günəbaxan:
‐ Süsən, Süsən.
Günəbaxan:
‐ Gəl gedək dərslərimizi oxuyaq.
Süsən: (gözlərini ova‐ova).
‐ Yaxşı.
Qızlar anlamışdılar ki, Günəbaxan

islananda yox, yağış yağanda oyux olur.
Bitəndə isə yenidən insana çevrilir.

Süsən:
‐ Tez qalx, paltarlarını geyin. Qar yağır.

Hər tərəf ağdı. Həyətə düşüb qar adamı
düzəldəcəyik

Günəbaxan:
‐ Qar nədi? Qar adam kimdi?
Süsən:
‐ Bir pəncərədən çölə bax!
Günəbaxan pəncərəyə yaxınlaşıb ehmalca

pərdəni araladı. Gözləri qamaşdı. Hər tərəf
ağ idi. Sanki nə ağaclar, nə ev, nə bostan, nə
də ki, hin yox imiş.

Günəbaxan:
‐ Ağaclar hara gedib?
Süsən:
‐ Heç hara getməyiblər e, diqqətlə bax,

qar örtüb üstlərini.
Səhər yeməyindən sonra qızlar  qalın

geyinib çölə çıxdılar. Günəbaxan təəccüblə
qara toxundu, qoxuladı. Әlində əridiyini
görüncə heyrətləndi. Qəfil üstünə qar səpələndi.
Başını qaldırıb gördü ki, Süsən qarı əlində
sıxıb yumrulayır:

‐ Sən də belə et!
Günəbaxan:
‐ Nə üçün?
Süsən:
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‐ Qartopu oynayacağıq.
Günəbaxan bu oyunu çox sevdi. Qızlar

birlikdə “Qar adam”ı  düzəltdilər. Günəbaxan
papağını, Süsən isə şərfini “Qar adam”a
geyindirdi.

Günəbxan:
‐ Birdən bu da mənim kimi canlanar
Süsən:
‐ Yox olmaz. Onsuz da günəş çıxınca

əriyəcək. Onun ömrü bir qış qədərdir. Üç ay
sonra qar əriyib çaylara qarışacaq, yaz gələcək.

Günəbaxan: (kədərləndi).
‐ Demək, onun da ailəsi yoxdur, mənim

kimi...
Süsən:
‐ Axı niyə elə deyirsən? Sənin ailən var.

Mən, nənəm, babam, atam, anam. Әslində,
“Qar adam”larının evi var.

Günəbaxan:
‐ Bəs haradadır?
Süsən:
‐ İl boyu soyuq olan ölkədə. Bilirsən, bir

də Şaxta baba var. Qışda gəlib uşaqlara hədiyyə
paylayır, arzularını gerçəkləşdirir. Deyilənə
görə, o, Finlandiyada yaşayır. Ailəsi böyükdür.
Çoxlu elfləri var. Bütün il boyu işləyib uşaqlara
hədiyyə hazırlayırlar. Bizə hədiyyə göndərə
bilməsi üçün gərək ona məktub yazaq.

Günəbaxan:
‐ Nə arzu tutsam, gerçəkləşdirəcək?
Süsən:
‐ Hə, əlbəttə.
Qızlar evə gedib birlikdə Şaxta babaya

məktub yazdılar.
Süsən:
‐ Salam, əziz Şaxta baba. Mən səndən heç

bir hədiyyə istəmirəm. İstəyirəm ki, kəndimizdə
çoxlu adamlar yaşasın. Mənim də çoxlu
dostlarım olsun.

Nəvən Süsən.
Günəbaxan:
‐ Salam, Şaxta baba. Səni heç vaxt

görməmişəm. Necə biri olduğunu heç təsəvvür
belə etmirəm, amma uşaqların arzularını
gercəkləşdirdiyini öyrəndim.  Mən bütün
oyuxların birlikdə yaşadığı bir ölkədə “Oyux
ailə”mlə birgə yaşamaq istəyirəm. İstəyirəm
ki, çoxlu oyux dostlarım olsun.



Nəvən Günəbaxan.
Bilirəm, arzuları reallaşdırmaq asan iş

deyil. Yorulmayasan.
Günəbaxan:
‐ Bəs arzumuza nə zaman çatacağıq?
Süsən:
Ayın sonunda, Şaxta baba gələndə. İndi

də gəl gedək küknar ağacımızı bəzəyək. 
Süsəni evdəki səs‐küy oyatdı.

Təəccübləndi, çünki bu, uşaq səsləri idi. Tələsik
paltarını geyinib otaqdan çıxdı. Gözlərinə
inanmadı. Sinif yoldaşları hədiyyələrlə birgə
onların bayramını təbrik etməyə gəlmişdilər.

Süsən dostları ilə görüşdükdən sonra
otağına qayıtdı ki, Günəbaxanı oyatsın, amma
o, çarpayısında yox idi. Axtarmağa başladı.
Evin hər yerinə ‐ mətbəxə, yataq otaqlarına
baxdı. Evdəkilərdən heç kim bu səhər
Günəbaxanı görməmişdi. Bütün ailə narahat
oldu. Süsən məktubu xatırladı. Tez bostana
qaçdı.  Günəbaxan oyuxların qarşısında
dayanıb hönkür‐hönkür ağlayırdı.

Süsən:
‐ Günəbaxan, burada nə edirsən? Gəl evə.

Dostlarımız qonaq gəlib. Arzum gerçəkləşdi.
Birlikdə yeni ili qeyd edəcəyik. Gəl...

Günəbaxan:
‐ İstəmirəm! Sənin arzun gerçəkləşib,

mənim yox! Bax, onlar yenə də oyuxdurlar!..
Beləcə günlər ötdü, qış bitdi. Bahar gəldi.

Qar əriyib suya döndü, çayların suyu aşıb‐
daşdı, çiçəklər açdı, ağaclar tumurcuqladı.

Mart girəndən Yasəmən nənə Novruz
bayramına hazırlıq görməyə başlamışdı. Martın
21‐i gəlib yetişmişdi. Şəhərdəki qohum‐
əqrəbaları da bayramlığa gəlmişdilər. Ev uşaqla
dolu idi. Qızlar sevinirdilər.  Nənə təndirə
çörək yapdı, xan plovu dəmlədi, xonça bəzədi.
Bayram süfrəsi qurdu. Polad baba isə odun
toplayır, tonqal düzəldirdi ki, axşam qalayıb
nəvələrini başına toplasın.

Axşam düşdü. Böyüklər bayram süfrəsi
arxasında əyləşib söhbətləşir, düzülən
nemətlərdən nuş edirdilər. Balacalar isə həyətdə
tonqalın ətrafına toplaşmışdılar.  Birdən yağış
çiləməyə başladı. Yaz yağışı...

Süsən və Günəbaxandan başqa bütün
uşaqlar evə qaçdılar. Qızlar məyus olmuşdular.
Hərəsi tonqalın bir tərəfində dayanıb bir‐

birlərinə baxırdılar.  Günəbaxan Süsənin gözü
önündəcə oyuğa çevrilib yerə yıxıldı...

AZADLIQ PӘRİSİ
Aylar keçdi, il dolandı, “Azadlıq pərisi”nin

nağılı yarandı.
Biri var idi, biri yox idi. Dünyada çoxlu

babalar, onların da nəvələri var idi. Bircə Qalib
babadan başqa. O, iti ilə birgə meşədə, kiçik
taxta komasında yaşayırdı. İtinin adı isə belə
idi: Kerber. Kerber meşədəki heyvanlar çətinliyə
düşəndə onlara kömək edər, baba ilə birgə
ova çıxırdı. 

O, Qalib babanın yeganə həmdəmi idi.
Baba onunla söhbət edər, dərdləşərdi. Yox,
yox, Kerber insanlar kimi danışa bilmirdi,
sadəcə, Qalib baba onun nə demək istədiyini
anlayırdı. Ya çıxardığı səslərdən, ya da ki,
gözlərindən. 

Kerberin bir dostu da var idi. O, meşənin
dərinliyindəki çəmənlikdə, çiçəklərin üstündə
yaşayan “Kəpənəklərin şahzadəsi” Әlvan idi. 

Kerber tez‐tez çəmənliyə gəlib
kəpənəklərlə oynamağı çox sevirdi. Әlvan
başqa kəpənəklərdən sehrli olması ilə
fərqlənirdi. Qanadlarını bir‐birinə sürtəndə
ətrafa qızılı damlalar səpələnirdi və bütün
müşküllərin həlli mümkün olurdu.

Әlvan  kəpənəkləri Kerberdən başqa hər
kəsdən qoruyurdu. 

Qalib baba Kerberin kiçik dostları ilə tanış
deyildi. Ta ki, o qorxunc günə kimi. 

Məmləkətin ağası Kerberi Qalib babanın
əlindən almaq istəyirdi.  Çünki o həm gözəl,
həm də ki, güclü idi. Belə bir itə kim sahib
olmaq istəməzdi ki? 

O düşünürdü: “Bu məmləkətdə hər nə
varsa, onun tək sahibi mənəm! Nəyi istəsəm,
sorğu‐sualsız hüzuruma gətirməlidirlər! Yoxsa
cəzaları ağır olar! “

Ağa vəkilini meşəyə, Qalib babanın yanına
göndərdi. Vəkil özü ilə məktub da gətirmişdi.
Komaya yaxınlaşıb, qapını döydü. Qapını
baba yox Kerber açdı: hav‐hav.
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Vəkil çox qorxdu. Әlləri əsdi. Məktub
yerə düşdü.  Kerber məktubu götürüb, burnu
ilə qapını örtdü.  Qalib baba məktubu oxuyanda
ovqatı pozuldu.  Ağasına acığı tutdu.  Qapı
yenə döyüldü: tuk‐tuk.

Sən demə, qorxaq vəkil hələ də getməyib,
cavab gözləyirmiş. 

‐ Qalib baba: “Get ağana de ki, o mənim
tək dostumdu. Dostu isə satmaq olmaz!”

‐ Vəkil: “Özün bil, qoca, peşiman
olacaqsan.”

Anladığın qədəri ilə vəkil əliboş qayıtmalı
oldu.

Məsələdən xəbərdar olan ağa bərk
qəzəbləndi. Vəkilin boynunu vurdurdu.

Xidmətçilərinə Kerberi oğurlamağı tap ‐
şırdı.  Amma heç kimi qorxusundan ona yaxın
durmadı. Ağa onların da boynunu vurdurdu.

Ağa əmr etdi ki, iti yeməklə şirnik ‐
ləndirsinlər. Aşpaz meşəyə getdi. Gedərkən
özü ilə böyük ət parçası götürdü. Kerber bu
tələyə də düşmədi. Sən demə, o, Qalib babadan
başqa heç kimin verdiyi yeməyi yemirmiş.
Ağa cəllada aşpazın da boynunu vurmağı
əmr etdi. 

Heç bir hiyləsinin baş tutmadığını görən
ağa əmr etdi ki, Kerberi Qalib baba ilə birgə
gətirsinlər.

Qalib baba komasının yanında, ağacın
altında uzanıb dincəlirdi. Elə bu zaman ağanın
xidmətçiləri başının üstünü kəsdirib, onu
böyük bir qəfəsə saldılar.  Kerber də babanı

xilas etmək üçün qəfəsə girdi. Qəfəs bağlandı.
Nəhayət ki, ağanın əmri yerinə yetirilimişdi. 

Kerber və Qalib baba günlərlə ac qaldılar.
Ağa düşünürdü ki, it ac qalsa, qəddarlaşar və
sahibini özünə yem edər. O, beləcə Qalib
babanı cəzalandırmaq fikrindəydi. 

Günlər  keçirdi. Kerber isə dayanmadan
var gücü ilə hürürdü. O əmin idi ki, Әlvan
onun səsini eşidib köməyə gələcək. Elə də
oldu. Әlvan uzaqdan gələn it səsinin Kerberə
məxsus olduğunu anladı və səs gələn tərəfə
uçmağa başladı. Getdikcə səs yaxınlaşırdı.
Nəhayət ki, Әlvan qəfəsi tapdı. Qanadlarını
bir‐birinə sürtüb qızılı damlalarını ətrafa
səpələdi. Gözətçilər yuxuya getdi.

İkinci dəfə qanadlarını bir‐birinə sürtdü.
Damlalar qəfəsin ətrafına səpələndilər. Qəfəs
açıldı. Qalib baba və Kerber xilas oldular,
amma aclıqdan taqətləri qalmamışdı deyə
qaça bilmədilər. 

Әlvan üçüncü dəfə qızılı damlalarını
ətrafa səpələdi. Qalib baba və Kerber bir göz
qırpımında  kəpənəklərin çəmənliyində peyda
oldular. Kəpənəklər onları sehrli almalara
qonaq etdilər. Güc‐qüvvələri yenidən özlərinə
qayıtdı. 

Ağa isə Kerberi də, babanı da birdəfəlik
unutdu. Yəqin ki, bu da sehrin təsirindən idi. 

Kerber və Qalib baba həmişəlik Kəpə ‐
nəklərin ölkəsində yaşamağa başladılar. Qalib
baba bu sehrli kəpənəyin adını bilmirdi. Ona
görə də onu “Azadlıq pərisi” adlandırdı...



Elşən MEHDİ

* * *
və bir oğlan gedir
intihar etməkçün körpüyə tərəf.
qalxır, qalxır,
dəmir lövhələrdən bərk-bərk tutur ki, 
yıxılmasın...

SONUNCU SOVET NƏNƏSİ

1985. Bir ev - köhnə, balaca.
Pəncərə şüşəsində güzgülənən bir qoca.
Resepti dilucunda dua kimi oxuyur,
Dərman qutularını qızıl kimi qoruyur,
O inanmır, öləcək, o inanmır, qocalır,
Hələ bir ay sonraya kinoya bilet alır.
Arada qarışdırır köhnə şəkil qutusun,
İkiəlli qaldırır sovetin daş ütüsün,
Köynəyinin qolları əlinə silgi gəlir,
Şəkildəki cavanın üzünün tozun silir.
Yağış döyür çardağın, dizləri sızıldayır,
İndi elə yaşdadır, susamır, çaysızlayır.

* * *
Qızım, get anana de ki,
Atam dünən əsəbiydi,
Sənə olan qısqanclığı
Sevgisinin səbəbiydi.

Qızım, get anana de ki,
Atam təmiz cana doyub,
Maaşdan böyük kredit,
Bir tərəfdən kapitalizm,
İşdə müdir, küçədə it.

Get, ona de, bağışlasın,
Pulum yoxdu gəzmək üçün.
İki zərbə gücüm qalıb,
Gecə milçək öldürməyə,
Gündüz soğan əzmək üçün.

* * *
Buludların üzərində
Yol gedirəm divar-divar.
Burdan sizin evə qədər
İki üfüq məsafə var.

Bulud qəzası dağıdır
Yerlə göyün arasını.
Bir azdan ay bağlayacaq
Sizin evin səmasını.

Mən daha gözdən itirəm
Buludların tüstüsündə,
Dünyamız cılız görünür
Bir damlanın güzgüsündə.

* * *
Ürəyimin qapısı, bacası qırıq-qırıq,
Açıram soyuq olur,
Bağlıyıram qaranlıq.

Hər çatında bir əziz insanımın məzarı -
Biri üzü qibləyə, 
Biri üzü yuxarı..

Öz içimdən boylanıb qayğılı uşaq kimi
Mənə baxır bir nəfər
Gözün qaçırdantəhər...

Zaman elə sürətlə dayanır ki, qorxuram,
Durub çölə gəlirəm,
Qaçıb evə çıxıram.

Səcdə də ağırlaşır, çətin olur get-gedə;
Ən sonuncu ümidim
Batil olur belədə.

Allahın hüzuruna, tək bunu bacarıram,
Daşa dönmüş bir ürək
Gətirib, aparıram.

Ruhum nə vaxtdır ölüb, namazı da qılınmır,
Danışıram, alınmır,
Danışmıram, alınmır...
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Təsadüflər necə qəribə olurmuş… İndi
42 yaşımda mən gündəlik qazandığım
çörəkpulu ilə günlərlə ac qalıram, bəzən se‐
ment qarışdıra da bilmirəm, günlərimin yaxşı
vaxtında aldığım bütün məvacib, qonorarları
kef məclislərinə xərcləyirdim. İkinci kitabımın
xaricdə dərci məni əməllicə tanıtmışdı,
dünyanın bir çox ədəbiyyat mərkəzlərində
ödənişli mühazirələr deyirdim. Әslində,
yaradıcılıq sonrası ey foriyanın xoş təsiri ilə
hansısa şair, yaxud yazar dostlarla kafe
künclərində keçirdiyimiz günlərə rəğmən də
mən tanınırdım və ölkədə ədəbiyyat vasitəsilə
özünə yaxşı şərait yarada bilən az saylı
yazarlardan idim.

Hər şey qara gözlü, qıvırcıq saçlı Aişəni
tanıyana qədər çox yaxşı idi. Arada gecə
tənha qalanda Facebookun söhbət bölməsində
yazırdı Aişə. Ya hansısa bir şeirini atır, ya da
sadə lövhcəsinə məndən ədəbiyyatla bağlı
məs ləhətlər alırdı. Mən isə bu qara gözlü,
əndamlı tələbə qızın sadəcə gözəlliyinə görə
yazırdım ona. Onsuz da 37 yaşda subay

olmaq elə bir şey idi ki, ictimaiyyətdə özünü
təsdiq etmək və ailənin basqılarından qur‐
tulmaq üçün əvvəl‐axır evlənməli idin.

Mən də hiss edirdim ki, söh bət lərimizdə
bizi bağlayan başqa nələrsə var. 

Aişədə başqa bir doğmalıq var idi. Bu
nə valideyn, nə də dost doğmalığı idi. Aişəyə
olan hisslərimin adı sevgiydimi? Bunu da
bilmirdim. Amma bu yaşıma qədər başımdan
keçən müxtəlif sevgi adlı oyunlardan sonra
əmin idim ki, Aişə ilə olan şey daha güclü və
ülvi bir şey idi. 

Amma bizdən asılı olmayan faktorlar
da var idi axı, o, atasını itirmiş, xadimə anası
ilə uzun illər yaşayaraq, öz zəhməti ilə tələbə
olmuşdu. Həm filologiya təhsili alır, həm də
anasının yükünü bölüşərək kitab mağa ‐
zalarından birində satıcı işləyirdi. Onun
kitablarla sehrli tanışlığı da elə o mağazadan
vüsət almışdı. 

Bir gün Aişənin hansısa qohumu zəng
edirdi ki, bəs biz bu yaşa qədər evlənməmiş
bir adama qızımızı verə bilmərik, bir gün öz

34 I ULDUZ

NӘSR

AİŞӘNİN ROMANI

Tural İSMAYILOV



qohumlarımdan kimsə deyirdi ki, sənin gör
neçə yaşın var, sən onun dayısı kimisən, ol‐
maz. Nə yalan deyim, hərdən tək qalanda
dü şünür düm ki, həm bu yaş faktoru, həm
də insanların tənəsi məni bezdirəcək, mən
niyə bir gənc qızın hissləri ilə oynayım?
Amma digər tərəfdən də Aişə məni yazılarıma
görə sevmişdi, mən onsuz qala bilmirdim,
özümü narahat və pis hiss edirdim. 

Mənim hər halımda o qız yanımda idi.
Yadıma gəlir, bir gün dostlarla bir məclisdən
çıxmışdıq, o qədər sərxoş idim ki, günün
günorta çağı önümdəki üç metrlik məsafəni
belə görə bilmirdim. Elə bu vaxt ayağım
büdrədi, yıxıldım. Xəstəxanada başıma 12
tikiş atıldı. Evdən bir çox problemi
gizlədirdim. Bəzən günlərlə ödüm ağrıyırdı,
bilirdim ki, evdə desəm, yaşlı atam yenə
danlayacaq və əhvalı pozulacaqdı.
Xəstəxanada qaldığım on gün ərzində Aişə
hər gün yanımda oldu saatlarla, o ağrının,
kefsizliyin içində onunla ədəbiyyat söhbətləri
edir, dincəlirdim. Halbuki, mən Aişə ilə ancaq
danışırdım telefonla, heç ona doğru‐dürüst
zaman da ayırmırdım. 

Bir dəfə xalamgil harasa gedəsi oldu,
elə oldu ki, dörd yaşlı oğlu Әlini apara
bilmədilər. Bizdə də Әliyə baxacaq heç kim
yox idi. Həm də xalam mütləq mənim sözümə
inanırdı həmişə, dedi ki, qohumlardan bir
nəfər də qalmayıb şəhərdə, uşağı kimə həvalə
edək? Heç düşünmədən Aişəni yığdım. 

Aişə günlərlə Әlini hansısa rəfiqəsinin
oğlu kimi təqdim edib, evlərində onunla vaxt
keçirdi. 

Hə, amma tale çox əclafdır. Ona görə
yox ki, insanlar var, ona görə ki, bu anlayışın
özü keşməkeşə çəkir insanı. 

Mən nə axtarırdım, heç özüm də
bilmirəm. Səbəbsiz yerə Aişədən sıxıldım,
əvvəlcə günlərlə zənglərinə cavab vermədim,
nəhayət, məni bu qədər çox sevən, hamıya
və hər şeyə rəğmən mübarizə aparan birini
itirdim.

İllərdir yaza bilmirəm, Aişədən xəbər
tuturam hərdən, ailə qurub, iki  uşağı var,
yaxşı ailəsi var. Evləndiyi oğlan ilə eyni
yaşdadırlar, oğlan bankda kredit mütəxəssisi
işləyir, Aişə də nəşriyyatlardan birində
tərcüməçi.

Әdəbiyyat adamları bilirsiz ölümdən
niyə çox danışır? Çünki biz bəzən əlimizdə
olan hər şeydən imtina edirik, mənim imtinam
kimi. İndi nə məşhuram, nə də yaza bilirəm,
gündəlik fəhləlik edirəm, amma geri dönüşüm
var, Aişənin romanını yazmaq istəyirəm.
İnanıram… İtirdiyim xoşbəxtliyi Aişənin
romanı mənə qaytaracaq, ondan sonra  yaz‐
masam da olar.



Ötən həftə mən incəsənətlə təbliğatı bir‐
birindən ayırmağın çətinliyindən, demək olar,
mümkünsüzlüyündən və “sırf” bədii
dəyərləndirməyə əxlaqi, siyasi və ya dini
bağlılıqdan doğan mülahizələrin qarışmağının
labüdlüyündən danışmışdım [Oruell 1941‐ci il
aprelin 30‐da BBC‐dəki “Sənətin və təbliğatın
hüdudları” çıxışını nəzərdə tutur – tərc. qeydi].
Belə dərin və bəzən qeyri‐iradi asılılıqlar axır
on ildəkinə bənzər müsibətlər dövründə bu ya
başqa şəkildə açıq‐aydın düşünülmüş
hərəkətlərə sövq edir. Tənqidçilər tərəfgir
görünməmələrini güc‐bəla ilə ört‐bas edərək
indi daha tez müəyyən mövqe tuturlar. Lakin
buradan nəticə çıxarmaq olmaz ki, istənilən
sənət əsəri ancaq siyasi traktatdır və buna
uyğun qiymətləndirilməlidir, özü də guya belə
hallar, ümumiyyətlə, mövcud deyil. Әgər bu
cür mühakimə yürütsək, onda çıxılmaz
vəziyyətlə üzləşərik və göz görə‐görə incəsənətin
neçə‐neçə böyük faktının izahını verə bilmərik.

Mən deyilənlərə örnək olaraq əxlaqi, qeyri‐
estetik, daha doğrusu, antiestetik tənqid
nümunələri tarixindəki ən əhəmiyyətli
yazılardan birini – Tolstoyun Şekspir haqqında
məqaləsini [“Şekspir və dramı haqqında” adlı
bu məqalə 1903‐cü ildə yazılıb və 1907‐ci ildə
broşür şəklində çıxıb – tərc. qeydi] nəzərdən
keçirməyi təklif edirəm. 

Tolstoy həmən məqaləni yaşının ahıl
çağlarında yazmış və Şekspiri sərt, amansız
tənqidə məruz qoymuşdu. O göstərmək istəyirdi
ki, Şekspir heç də hesab olunduğu qədər böyük
yazıçı deyil, əksinə, dünyanın ən yaramaz, ən
nalayiq və ən çirkin yazıçılardan biridir. Məqalə
böyük hiddət və narazılıq doğurmuşdu, ancaq
bildiyimə görə, heç kim Tolstoya az‐çox
inandırıcı cavab verə bilməmişdi. Mən daha
çox sübuta yetirməyə çalışacağam ki, məqaləyə
ümumən cavab vermək mümkün deyil.
Tolstoyun bəzi iddiaları, əslində, doğrudur,
yerdə qalanları, əsasən, zövq məsələsidir, zövq ‐
lər barədə isə mübahisə etmirlər. Mən qətiyyən
demək istəmirəm ki, məqalədə etiraz edilməsi
mümkün hansısa müddəa yoxdur. Bəzi hallarda
Tolstoy özü özünə zidd gedir; mətnlərdəki çox
şeyləri o, düzgün başa düşməyib, çünki ona
yabançı dili duyub anlamayıbdır; bundan başqa,
fikrimcə, Şekspirə qarşı güclü kini‐ədavəti,
yazıçını gözdən salmaq kimi alovlu ehtirası
Tolstoyu təhrik etmişdir ki, göz qabağındaca
açıq‐aşkar olanlara istənilən halda bilərəkdən
göz yumsun, belə söyləmək üçün əsas da var.
Lakin bütün bunların işin mahiyyəti ilə birbaşa
əlaqəsi yoxdur. Tolstoy nə ki yazmışdı, özlü ‐
yündə qanuni haqqıydı və əslində, söylə dikləri
ilə o, bir zamanlar dəb şəklini almış kor‐koranə
Şekspir pərəstişkarlığını bir xeyli təshih elə ‐
mişdir. Nə kimi dəlillər gətiririksə, gətirək,
Tolstoya ən yaxşı cavab özünün deməyə məcbur
olduqlarındadır. 

Tolstoy iddia edir ki, Şekspir mis kin və
bayağı yazı çıdır, onun nə öz fəlsəfəsi, nə diqqə ‐
təlayiq fikri‐müla hizəsi, nə ictimai və dini
problemlərə marağı var, xarakter ləri təsvirin ‐
də təbiilik yoxdur, dünyabaxışı da – ümu ‐
miyyətlə, ondan həyata müəy yən ciddi müna ‐
sibət gözləmək nə qədər doğrudur – olduqca
mənasız, qeyri‐əxlaqi və həya hissindən
məhrumdur. O, Şekspiri ittiham edir ki, dramları
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həqiqətə uyğunluğunu düşünmədən necə gəldi
yazıb, onları ağlasığmaz fantaziya və müəmmalı
hadisələrlə yükləyib, qəhrəmanlarını da canlı
insanların heç vaxt danışmadıqları qeyri‐təbii,
qəribə bir dildə danışmağa məcbur etmişdir.
O, Şekspiri günahlandırır ki, pyesləri başqa ‐
larından alınmadır, özü də monoloq, ballada,
debatlar və şit zarafatların ilk baxışdaca nəzərə
çarpan qarmaqarışıq bitişiyindən ibarətdir və
müəllif hadisələrin gedişatında onların nə kimi
yeri olduğunu düşünmə zəhmətinə qatlan ‐
mamışdır. Tolstoy onu, həmçinin, yaşadığı
dövr də güclülərin hökm ranlığına və sosial əda ‐
lətsizliyə haqq qazandırmaqda təqsirləndirir.
Bir sözlə, Tolstoy Şekspiri vırdıvışel, yəni pinti
bir yazıçı və mənəviyyatına şübhə elədiyi biri
sayır, ən başlıcası da budur ki, onu mütəfəkkir
ol mamaqda ittiham
eləyir. 

Bu ittihamların
çoxu bütünlüklə tək ‐
zib oluna bilər.
Tolstoyun istifadə
etdiyi anlamda guya
Şekspir mənə viy ‐
yatsız bir yazıçıdır
iddiası doğru deyil.
Tamamilə aydındır
ki, Şekspirin özünə
görə əxlaq kodeksi
var və bu da bütün
əsər lərində görünür, onun Tolstoyun
baxışlarından fərqlənməsi tamam başqa
məsələdir. Çoser və ya Bokkaçço ilə müqayisədə
Şekspir daha böyük əxlaqçıdır. Və o, əsla
Tolstoyun onu qələmə vermək istədiyi kimi
bir abdal deyil. Zaman‐zaman onda, demək
olar, öz dövrünün hüdudlarını aşan anlayışlarla
qarşılaşırsan. Bu baxımdan diqqəti Tolstoydan
fərqli olaraq Şekspirə heyran qalmış Karl
Marksın “Afinalı Ti mon”u təhlilinə cəlb etmək
istərdik. Lakin deyilənləri təkrar edi rəm:
ümumən Tols toy haqlıdır. Şeks pir – heç də
mütə fəkkir deyil və ədəbiyyat tarix çilə rinin
inan dırmaq istədiyi cəfən giyyatıdır ki, o, guya
dünyanın ən nəhəng filosoflarından biridir.
Ağla gələ bilən hər cürə həftəbecər onun
ideyalarında öz ifadəsini tapır. İngilislərin
böyük əksəriyyətində olduğu kimi, onun da

özünün küll halında davranış qaydaları var,
amma ondakı hər hansı bitkin fəlsəfədən və
ümumiyyətlə, fəlsəfi mühakimə qabiliy yətindən
söhbət gedə bilməz. O da doğrudur ki, Şekspir
xarakterlərin gerçəkliyə uyğunluğu və
məntiqiliyinin qayğısına qalmır. Məlum olduğu
kimi, ağına‐bozuna baxmayaraq, o, digər
yazıçılardan süjetlər mənimsəmiş, çox vaxt da
əslindəkinə özünün boş‐boş və mənasız əlavələri
ilə onları öz üslubuna uyğun laşdırmışdır.
Şekspirin əlinə “Maqbet” kimi dolaşıqlıqdan
uzaq, səlis süjet düşəndə xarakterlər də kifayət
qədər məntiqidir, amma əksər hallarda onların
davranışları adi ölçülərə əsla uyğun gəlmir və
inandırıcı görünmür. Neçə‐neçə pyesində, hətta
nağıllarda rast gəlinən həqiqətə uyğunluq payı
yoxdur. Bir də o özü öz dramaturgiyasını ciddi

qəbul etməyib, hər
halda ona elə sadəcə
yaşamaq üçün bir
vasitə kimi də baxıb.
Sonetlərində bircə yer ‐
də də pyesləri haq ‐
qında danışmır, elə
biləsən onları özü yaz ‐
mayıb, yalnız bir dəfə
xeyli də utana‐utana
xatırladır ki, aktyor
olubdur. Bu mənada
Tolstoyun mövqeyi
haqq qazan dırılasıdır.

Şeksprin guya pyeslərində incə psixoloji
müşahidələrlə dolu özünəməxsus və bitkin
fəlsəfə ortaya qoymuş dərin mütəfəkkir oldu ‐
ğunu iddia etmək sadəcə gülüncdür.

Bəs Tolstoy bununla nəyi sübuta yetirmiş
və nəyə nail olmuşdur? Yəqin, hesab edirdi ki,
onun bu öldürücü tənqidi Şekspiri məhv etməli,
heçə çıxarmalıdır. Bu yazını yazan kimi və ya
bu yazı geniş oxucu dairəsinə çatdığı an istənilən
halda Şekspirin ulduzu sönməlidir. Şekspir
pərəstişkarları görəcəklər ki, qibləgahları yerlə
yeksan olubdur, başa düşəcəklər ki, kral
çılpaqdır və artıq ona heyranlıqdan əl çəkmək
zamanıdır. Bunlarınsa heç biri olmadı. Şekspir
zərbə aldı, amma bununla belə, heç nə
olmayıbmış kimi ucalmaqdadır. Onu Tolstoyun
tənqidi sayəsində unutmadılar, əksinə, həmin
tənqidin özü bu gün, demək olar, tamamən
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unudulubdur. Tolstoyu İngiltərədə çox oxu ‐
yurlar, amma onun o iki yazısının tərcüməsi
çoxdandır işıq üzü görmür. Həmən yazını
kitabxanalardan birində tapanacan mən Lon ‐
do nun az qala yarısını ayaqdan saldım.

Bütün bunlardan belə hasil olur ki, Tolstoy
Şekspirlə bağlı nə var, hamısını aydınlığa
qovuşduraraq bizə tam çatdırıbdır, bir tək
onun qazandığı misilsiz şöhrət istisna olmaqla.
O özü də bunun fərqinə varır və Şekspirin
şöhrətinin geniş yayılmağına son dərəcə
heyrətlənir. Mən irəlidə də söylədim ki, Tolstoya
ən yaxşı etiraz elə özünün söyləməyə məcbur
qaldıqlarında ifadəsini tapıb. Tolstoy sual edir:
belə səviyyəsiz, bayağı və qeyri‐əxlaqi əsərlərin
müəllifinə ümumun pərəstişini necə izah etməli?
Cavabı Tolstoy həqiqəti gizlətmək məqsədli
hansısa beynəlxalq sui‐qəsdçi əməkdaşlığın
mövcudluğunda və ya kütləvi xəyalatda,
özünün də ifadə etdiyi kimi, hipnozda görür,
həmin təlqin ki, təsirinə onun özündən başqa
hamı məruz qalıbdır. Bu müəmmanın və ya
aldanışın vəbalını Tolstoy XIX əsrin əvvəllərinin
alman estetik tənqidçilər qrupunun boynuna
yükləyir. Şekspirin guya böyük yazıçı olmağı
kimi çirkin yalanı onlar yaymağa başlayıblar
və elə o vaxtdan da həmən yalana cavab
verməyə bir kimsənin cəsarəti çatmayıb. 

Yaxşısı budur, belə nəzəriyyələrə vaxt sərf
etməyək. Bunlar hamısı cəfəngiyyatdır. Şekspir
tamaşalarından zövq alan insanların böyük
əksəriyyəti nə birbaşa, nə dolayısı ilə alman
tənqidçilərindən hansısa birinin təsirini hiss
etməyib. Şekspir son dərəcə geniş şöhrət tapıb
və onun şöhrəti yalnız mütaliəli olanları deyil,
sıradan adamları da əhatəsinə alır. Hələ
yazıçının sağlığında İngiltərədə ən çox Şeksprin
pyesləri tamaşaya qoyulurdu və indi də əsərləri
tamaşaya qoyulanlar sırasında o yenə birinci
yeri tutur. Şekspiri təkcə ingilisdilli ölkələrdə
deyil, həmçinin Avropanın digər əksər
ölkələrində və Asiyanın bir çox yerlərində yaxşı
tanıyırlar. Mən indi sizinlə danışıram və demək
olar, elə bu vaxtlar Sovet hökuməti Şekspirin
ölümünün üç yüz iyirmi beşinci ildönümünə
həsr olunmuş təntənəli tədbirlər keçirir,
Seylonda isə bir dəfə Şekspirin əsərinə tamaşa
etmək mənə nəsib olmuşdu – əsər indiyədək
heç xəbərim olmayan bir dildə oynanırdı.
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Deməli, Şekspirdə, şəksiz, zamana boyun
əyməyən böyük nələrsə var ki, milyonlarla
sadə insan onu qiymətləndirə bilmişdir,
qiymətləndirə bilməyən bir tək Tolstoydur.
Orijinal mütəfəkkir olmamağına və pyeslərinin
də inandırıcı gəlməməyinə baxmayaraq, Şekspir
yaşayacaq. Şekspiri belə ittihamlarla gözdən
salmaq mümkün deyil. Necə ki, açan çiçəyi
hiddətli moizələrin hay‐küyü ilə soldurub
məhv eləmək olmaz. 

Tolstoyun məqaləsi ilə bağlı baş verən
hal, fikrimcə, keçən həftə məhz sənətin və
təbliğatın sərhədləri barədə dediklərimə mühüm
nələrisə əlavə edir. O, sırf materiala və əsərin
mahiyyətinə başı qarışmış tənqidin birtərəfli
olduğunu göstərir. Tolstoy Şekspiri sənətkar
kimi deyil, mütəfəkkir və təbliğçi kimi araşdırır
və belə yanaşmasıyla onu asanca böyrü üstə
qoyur. Amma hər halda Tolstoyun tənqidi də
öz məqsədinə çatmır, Şekspirə dişi batmır. Və
Şekspirin nə şöhrəti, nə də pyeslərindən
aldığımız zövq zərrəcə zədə almayıb. Görünür,
sənətkar mütəfəkkirdən daha üstündür, hərçənd
o, hər ikisini özündə birləşdirməlidir. İstənilən
ədəbiyyatın, bilavasitə, təbliğ gücü var, ancaq
o roman, pyes və ya şeir izsiz‐soraqsız itib bat ‐
mır ki, fikir və əxlaqdan da savayı nələrisə,
da ha doğrusu, sənəti ehtiva eləyir. Bəzən dərin ‐
likdən məhrum fikirlərin və ikili əxlaqın belə
yaxşı sənət ola bilməsi mümkündür. Və bir
halda ki, Tolstoy kimi nəhəng bunun əksini
sü buta yetirməyi bacarmadı, onda çətin daha
kimsə bunu sübut eləsin.

1941

Çevirən: 
Xatirə XATUN



1989‐cu  il aprelin 15‐də Təbriz şəhərində
doğulub. Şeirləri İran və Azərbaycanın bir sıra ədəbi
dərgilərində mütəmadi dərc olunur.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Güney
Azərbaycan şöbəsinin gənclər üzrə müşaviri,
Dünya Gənc Türk Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
“Quşlar vadisi” şeirlər toplusu 2015‐cü ildə işıq
üzü görüb və Bakı şəhərində “Güney Azərbaycan
antologiyasi” adlı kitabı bu yaxınlarda nəşr ediləcək.

* * *
Önümdən keçirsən,
Hər şeydən vaz keçdiyim kimi...
Gözlərimdən keçirsən,
Hər şeyə acıqlı baxdığım kimi...
Necə tutsam da, dilimin ucundan sən düşürsən
yerə,
düşürsən...
Və minirsən Bakı şəhərinin metrosuna...
Hər vaqondakı oturan qadın sənsən
üz‐üzə duran mənimlə,
hər dəfə sən baxıb, üz çevirirsən,
hər dəfə sən boşuna, ümidlərimə şans verirsən...
Gəl, nə olar bu şəhərin qaydalarını pozma, xanım!
Ürəyimin üstündən keçmək olmaz,

o taya keçmək üçün keçiddən keç içimdəki sevgiyə.
Yıxma ürəyimdəki arzu binalarını, xanım, nə olar...
Gəl bir dəfə də, mənim gözlərimdən bax saçlarına,
Gəl bir dəfə də, əllərimin yerinə tənhalığı yaşa...
Heç olmasa, birdəfəlik kölgəm olub düş yerlərə,
Bu əlimdəki kağızdan sil gözlərini.
Sil məndən başqa nə varsa xəyalından,
Bu stansiya, depressiyadır, xanım.
Ayaq üstə mildən aslanan təkcə adımdır...
Cibimdəki açarlar da heç bir qapının deyil,
cibimdəki pullar da heç bir ölkədə xərclənəsi deyil,
qaydaları pozma, xanım...
Qayıt və bir də bax, nə olar!
Hava idarəsi gündə əhvalıma “buludludur” ‐ deyir...
Gündə səni görürəm günəş yerinə…
Sonuncu stansiya ayrılıqdır, xanım.
Ayrıl! Qaydaları pozmadan,
ayrıl! Hamı atıb gedən kimi...

* * *

Məni yuxunda gördün
ayaqlarımı unutduğum gün,
əllərimin sahibsizliyini bildiyim saatdan...
Mən payızın buruq‐buruq küçələrindən 
sənə danışıram...

Məni yuxunda gördün
küləklər şəhərində kül olduğum gecələr,
qürbəti gözlərimə yüklədiyim an...
Mən quru yarpaqlar Radiosundan 
sənə danışıram...
Dinlə!

Sənsizliyə bir stansiya qalmışam mən,
sənsizlik acı dərmandır, toxtatmır dərdlərimi...

Məni yuxunda gördün:
Bir qullab udduğum bulud da
sənsizlikdir,
güzgüdə görünən hər nə varsa...
Hisslərimin saçları ağarır yoxluğunda,
Hisslərimin ağıl dişi ağrıyır uzaqlaşdıqca sən...

Sənsiz divar dibində qalan dilənçi qədərdir darıxmalarım,
sənsiz darıxmadır hər addım.
Qurbətimə ağlayınca
mənə bir çətirlik vətən saxla yağmurda
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* * *
Saçlarından asılan şairlərin adını bilməm,
amma saçlarının altıncı qatından 
çoxları özünü yerə atıb:
Çoxu müharibəyə gedib, 
qayıtmayıb saçlarında.
Çoxu ölüb, qayıtmayıb hələ.
Çoxu oğulsuz qalıb,
çoxu yetim...
Saçlarından gözünün gölünə düşən biri var:
Biri nəm, hardan‐hara boğulur əlinən,
biri otağının pəncərəsindən boylanmaq istəyir;
sən ki saçlarınla dənizin dalğalarını itələyirsən,
sən əsirləyirsən bütün
martıların ayaq izini

Yağış yağır bir evə ‐
xəyal yağışı,
xınalı yağış.
Göy qurşağı gərnəşir,
əylənir səsi qulaqlarıma.
Qapını döyür bir usta:
Bağışlayın, otağınızın 
divarlarını xına rəngləməliyəm...

* * *

Günəş, otağın lampasıyla yanıb‐sönər,
Gecələr, ulduzlarıma adını verməyincə parlamaz.
Mənimki bir kölgədir gövdəsindən xəbərsiz,
mənimki bir peyğəmbərdir!
Kitabında Tanrısı, yalqızlığı darıxar,
güpə‐gündüz depressiya adlı birisi
güzgüdən mənə baxar...
Bir oğlan asar xəyal paltarımı paltar mıxından.
Və kəlmə‐kəlmə yatağıma uzanar,
açıb‐bağlar telefonunu,
onu sevdiyimi necə söyləyim deyə, sıxılar...
Hər günümdür qiyamət,
ağzımda manqaldır dilim.
Götür qələmi,
başı bəlalığımı yaz kağıza, sətirlər ağlasın...
Elə yaz ki, üzümüz ağ olsun.
Kəlmələrimi götür başına,
şeir damğası vur alnıma,
ya sağ əlini çək başıma,
ağlıma, sərçələr uçsun...
Vizasız, gözlərindən köçüb
ürəyinə keçdiyim gündən
bir gün olmur ki, küçənizdən keçməyəm...



Uzaqdan atılan top mərmilərinin gurultulu
səsini eşitdikcə Xallı başını pəncələrinə sıxaraq
zingildəyir, ara sakitləşən kimi ayağa durub
var gücü ilə dartınaraq boğazındakı zəncirdən
qurtulmaq istəyirdi.

Günlərdir zənciri qırmağa, bu əsarətdən
qurtulub azad olmağa cəhd etsə də,  bütün
cəhdləri boşa çıxır, əvəzində büsbütün taqətdən
düşərək yenə uzanıb yazıq‐yazıq zingildəyirdi.

Bir zamanlar ona atılan sümük parçalarını
yuvasının ətrafında qazıb basdırdığı yerlərdən
bir‐bir çıxarıb yemiş və beləcə bir müddət
aclığını dəf etmişdi.

Amma susuzluq ona əzab verdiyindən
get‐gedə daha aclığını da hiss eləmirdi.
Onun bir tək istəyi vardı, bu zəncirlərdən
qurtulmaq, azadlığa qovuşmaq.

Yenə top mərmisinin gurultusu canına
vəlvələ saldığından qaçıb yuvasının bir küncünə
sığınaraq titrəməyə başladı.

Xallı olub keçənləri dərk edib anlaya bilmir‐
di. Nələr baş verirdi?!

Öncə çox sevdiyi sahibi bir səhər ala‐bula
bir geyimdə əlində silah ona yaxınlaşıb başını
sığallamış və ərklə: 

‐ Bax, Xallı, bu ev‐eşik sənə əmanətdir,
buraları yaxşı qoru, ‐ deyərək, hətta ilk dəfə
onu qucaqlayıb öpmüşdü. Bir neçə gün sonra
elə bil göylə yer birləşmiş, tufan qopmuş,
dəhşətli gurultu, partlayış səsləri, qışqırıq,
qadın, uşaq ağlaşması bütün  kəndi başına
götürmüş, sahibəsi iki körpə balasını köksünə
sıxaraq başı açıq, ayağı yalın harasa qaçıb
getmişdi. O gündən elə bil ev‐eşik kimi kənd
də boş qalmış, insan ayağı bu yerlərdən
kəsilmişdi. Bütün günü eşidilən atəş səsləri
kəsilən kimi həyətlərdən itlərin ulaşma səsi
ərşə qalxırdı. Başqa itlər də onun kimi qəfil
hücumdan canlarını qurtaran insanların onları
azad etməyə, özləri ilə aparmağa macalları
olmadığından elə zəncirdəcə tərk edilib
qalmışdılar.

Bir yandan aclıq, bir yandan isti, bir yandan
da  əzablı susuzluq Xallını tamamən haldan
salmışdı. Göydən elə bil od yağırdı. Dilini
bayıra çıxardıb ləhlədikcə boğazı daha da qu‐
ruyur, susuzluqdan udquna bilmirdi. Yenə
yuvasının bir küncünə sıxılıb başını pəncələrinə
söykədi. Saatlarla tərpənmədən heykəl kimi
donub bir nöqtəyə baxır, elə bil nəyi isə, kimi
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isə gözləyirdi. İtlərin ulaşması yenə kəndi
başına götürmüşdü. Onun kimi ac, susuz itlər
fəryad edir, bəlkə, bu fəryadlarına bir hay
verən, onları eşidib xilas etməyə gələn olar
ümidi ilə dayanmadan ulaşırdılar.

Xallı həvəssizcə qalxıb yuvasından bayıra
çıxdı. Ay bədirlənmişdi, çıxmışdı, göydə ul‐
duzlar bərq vurur, elə bil bu zülmət dünyanı
işıqlandırmaq üçün bir‐biri ilə bəhsə girib kim
daha çox işıq saçar deyə bu qan‐qadalı, əzab
və ölüm qoxuyan dünyaya rişxənd ilə tamaşa
edirdilər.

Xallı başını göyə qaldırıb bir müddət aya
və ulduzlara tamaşa elədi. Zəncirdən dartınıb
bir az da göyə sarı dikəldi. Bu cəhənnəm əzabı
ilə dolu, qan‐qadalı dünyadan ayrılıb göydə
bəxtəvərcəsinə parlayan o uzaq ulduzlara
getmək isəyirmiş kimi elə hey göyə sarı dartındı.
Taqəti kəsilən kimi geri ‐ öz yerinə qayıtdı.
Ləhləmək istədi, ağzında susuzluqdan qurumuş
dili odun parçası kimi olmuşdu. Yenə ulduzlara,
yenə aya baxıb, kədər, hüzn və nifrətlə ulamağa
başladı. Sanki onu zəncirlərə məhkum etmiş
Tanrıya “axı mənim günahım nədir?” deyərək
üsyan eləyirdi.

Xallının ulamasına bənd imiş kimi kəndin
bayaqdan susmuş bütün itləri bir ağızdan
ulamağa, fəryad dolu səslər çıxarmağa
başladılar.

Xallı susuzluğun od vurub yandırdığı
boğazından qopan bu nalədən elə bil özü də
qorxmuş kimi  kənara  sıçrayıb bir müddət tir‐
tir əsdi və yenə yerə çöküb başını ayaqları
arasına alaraq bədirlənmiş aya və saysız‐
hesabsız ulduzlara baxdı. 

Bir neçə dəqiqə sonra göy üzündən bir
gurultu, bir həngamə qopdu ki, gəl görəsən.
Başqa vaxt bu cür səslərdən qorxub yuvasının
bir küncünə qısılan Xallının  bu dəfə heç tükü
də tərpənmədi. Eləcə gözlərini göyə zilləyib
baxırdı.

Burnunun ucuna nə isə düşdü, sonra yenə,
sonra yenə və qəflətən ucsuz‐bucaqsız göylərin
göbəyi yırtılıbmış kimi leysan yağışı yağmaga
başladı. Yay vaxtı axı heç vaxt buralara belə
yağış yağmazdı. Sanki möcüzə idi.

Xallı torpağın üzərindəki göllənmiş yağış
suyunu qurumuş dili ilə elə acgözlüklə yalayırdı
ki, görən olsaydı, bu mənzərədən dəhşətə

gələrdi. Yağış gölməçəsinin içində sevinclə o
yan‐bu yana yumalanıb özünü büsbütün suya
və palçığa bulamışdı.

Bir müddət bu oyuna başı qarışdığından
elə bil hər şeyi, hətta zəncirdə unudulduğunu
belə unutmuşdu. O indi qayğısız körpə  uşaq
kimi atılıb‐düşür, günlərdir onu üzən, az qala
sonuna çıxan susuzluğunun əvəzini çıxırdı.
Az sonra bu şıltaqlıqdan yorulub yağışın
altındaca uzanıb başını pəncələrinə söykədi,
yenə göyə tamaşa eləməyə başladı. Amma indi
onun gözlərində qəm‐qüssə yox idi. Elə bil
qəfil yağan yağış onun gözlərindəki qəm‐
qüssəni də yuyub aparmışdı.

O qalxıb üzünü göyə tutaraq yenə səsi
gəldikcə ulamağa başladı. Amma bu səfər
səsində kədər notları yox, daha çox təşəkkür
notları var idi. O elə bil bu yolla onun səsini
duymuş, onu susuzluqdan ölməkdən xilas
edərək bu qəfil yağışı bəxş edən Tanrısına
təşəkkür edirdi.

O biri itlər də səs səsə verib göydən yağan
bu xilas yağışına sevinməkdəydilər...

***
Bir müddət keçdi. Xallı yerə çöküb başını

pəncəsinə söykədi. Artıq yağış da kəsmişdi.
Dan sökülürdü.

Qarnından əcaib qurultu səslərini eşidib
qulaqlarını şəklədi. Elə bil qarnında ac bir
əjdaha kükrəyir, hər dəfə də kükrədikcə içini
od vurub yandırır,  onu üzərək taqətdən salırdı.
Yalnız indi o, susuzluğunu dəf edəndən sonra
içində dəhşətlə kükrəyən yatmış əjdahanın
oyandığını, aclıq hissinin bütün vücuduna
hakim kəsildiyini anlamışdı. Yenə yazıq‐yazıq
zingildədi. Yenə gözlərindəki sevinc yuyulub
gedib, yerinə qəm‐qüssə gəlmişdi. Bu keçən
neçə gündə elə bil Xallını iki yerə bölmüşdülər.
Yarı canı qalmamış, şam kimi əriyib getmişdi.
Elə bil heç neçə gün əvvəlki aslan kimi kükrəyən
həmin Xallı deyildi. İndi aslandan çox arıq,
çəlimsiz bir pişiyə dönmüşdü. Aclıq, susuzluq,
əsarət necə dəhşətli bir şey imiş...
Burnunu yerə dikərək bir müddət yuvasının
ətrafını iyləyib gah oranı, gah buranı eşərək
lağım atmağa başladı. Ancaq nə qədər
eşələnirdisə, bir şey tapa bilmirdi. Bir yandan
da qarnındakı ac əjdaha kükrəyərək onu elə
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bil tələsdirir, elə bil qamçılayaraq daha dərin
lağım atmağa, bir şey çıxmayanda başqa yeri
qazmağa məcbur edirdi. Torpaq da o qədər
bərk idi ki.

Kənardan baxan olsaydı, elə düşünərdi,
Xallı döyüşə hazırlaşan əsgər kimi yuvasının
ətrafında səngər qazır və bu dəqiqə ona hücum
edəcək düşmənin qarşısını kəsmək üçün son
döyüş hazırlıqlarını görürdü.

Xallı, doğrudan da, döyüşə hazırlaşırdı,
içini gəmirən bu dəhşətli aclıq hissi ilə bir
ölüm‐dirim savaşına girmişdi.

Bütün ümidləri puç olsa da, o elə hey
usanmadan, yorulmadan qazır, bir tikə sümük,
bir tikə yaşamaq ümidi axarırdı.

Uzun axtarışdan sonra, nəhayət, iri bir
sü mük parçası tapdı. Bəlkə də, bir vaxtlar bə ‐
yə nib yeməyərək basdırdığı bu sümük parçası
indi onun həyatını xilas edəcəkdi...

Xallı yenə də üzünü göyə tutub sevincək
uladı. Elə bil bu gün ikinci dəfə onun həyatını
xilas edən Tanrısına yenə də təşəkkür edirdi.
O yenə də dartındı, bircə onu bu bir neçə
metrlik yerə məhkum edən zəncirlərdən də
qurtula bilsəydi...

Onun ulamasını eşidən kəndin itləri
yenidən ağız‐ağıza verib ulaşmağa başladılar.
Bu səfər təkcə itlər deyil, tövlələrdə unudulmuş
mal‐qara da dəhşətli bir səslə böyrüşməyə
başlamışdı. Elə bil kənddə cəhənnəm zəbanələri
nərə çəkirdi.

Top mərmisinin gurultusu bütün bu
hayqırtını bir andaca kəsdi.

Qonşu həyətin damından tüstü qalxırdı.
Top mərmisi lap yaxınlığa, Xallının beş‐on
metrliyinə düşdüyündən bu dəhşətli səsdən
qulaqları cingildədi. O, qorxusundan yerindən
neçə sıçradısa, az qala boğazındakı xaltası
başını bədənindən ayıracaqdı. Әriyib çöpə
dönmüş boğazı yaxşı ki, bu qəfil sıçrayışdan
cücə boğazı kimi üzülməmişdi.

Qaçıb yuvasının bir küncünə qısılıb bu
dəfə pəncələri ilə başını örtərək elə bil özünü
bu cəhənnəm odundan qorumağa çalışdı. Bütün
vücudu əsirdi. Necə də dəhşətli bir şey imiş
müharibə... O, insanları anlamaq istəyirdi yenə.
Nəyə gərək idi bu savaş, nəyi bölə bilmir bu
insanlar, nə üçündür bu əzablar, bu zülmlər,
bu qanlar?! Bu dilsiz‐ağızsız heyvanların, od

tutub yanan meşələrin, qətl olunan təbiətin nə
günahı var axı?! Kim nə qazanacaq bu
savaşlardan, kim nə aparacaq bu milyon‐milyon
illər yaşı olan qara torpaqdan?! İnsanların belə
cavab tapa bilmədiyi bu suallara çətin ki,
Xallının bir cavabı olaydı...

Az keçmiş qulağına insan səsi dəydi. Tez
sıçrayıb yuvasından çıxdı, qulaqlarını şəklədi.
Yox yanılmamışdı, bu, günlərdir eşitməyə həsrət
qaldığı insan səsi idi.

Xallının sevincinin həddi‐hüdudu yox idi.
Atılıb‐düşür, dayanmadan zingildəyir, nəhayət
ki, onu aclığa, susuzluğa məhkum edən,
azadlığını əlindən almış bu zəncirlərdən qur‐
taracaq olan xilaskarının, xeyirxah, nəcib insanın
gəlişini səbirsizliklə gözləyir, hey vurnuxur‐
du.

Qonşu həyətdən, lap yaxından gəlirdi səs.
Xallı qulaqlarını şəklədi. Әvvəllər duy ‐

madığı yad dildə danışan bu adamların
səsində bir qəzəb, bir kin, bir nifrət hiss elədi
nədənsə.

Qəflətən qonşudakı itin hürməsi və yad
dildə bağırtı eşidildi.

Dalbadal açılan atəş səsi və qonşu itin
dəhşətli, tükürpədən zingiltisi bütün kəndi
bürüdü. Yenə atəş və itin səsi kəsildi...

Xallı dəhşət içində yuvasına qısılıb əsim‐
əsim əsməyə başladı.

An da keçmədi, onların da həyət qapısı
cırıltı ilə açıldı. Getdikcə yaxınlaşan ayaq səsləri
Xallıya ölümünün addım‐addım yaxınlaşdığını
pıçıldayırdı sanki. O indi necə titrəyirdisə,
çənəsinin taqqıltısı on metrdən eşidilirdi. Ayaq
səsləri gəlib yuvasının qarşısında kəsildi. Xallı
dəhşətlə yuvasının qarşısında dayanan bu
bədheybət varlığa baxırdı. Әynində sahibinin
əynindəkinə bənzər ala‐bula paltar olan, amma
sahibindən fərqli olaraq gözlərindən, kin‐
küdurət, nifrət və qəzəb yağan, əli silahlı, şəvə
kimi qara qalın saqqalı olan pəzəvəng varlığın
onu heç də xilas etmək üçün gəlmədiyini,
əslində, onu elə indicə o dünyaya vasil edəcəyini
Xallı ürəyinin dərinliklərində duymuşdu artıq.

Saqqallı pəzəvəng Xallıya baxıb öz dilində
nə isə deyərək qəhqəhə çəkib güldü.

Xallıya elə gəldi ki, o bu gülüşü və qəribə
danışığı ilə “Görürsənmi necə çarəsiz, necə
köməksiz, necə yazıq bir halda tərk edilmisən,
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indicə səni cəhənnəmə vasil edəcəyəm” deyirdi
ona.

Saqqalı pəzəvəng əlindəki silahı Xallıya
tərəf tuşlayaraq şaqqıldatdı və silahı hazır
vəziyyətə gətirdi.

Xallı bir anlıq yalvarış dolu nəzərlərlə ona
baxaraq elə bil imdad dilədi, elə bil “mənim
bir suçum, bir günahım yoxdur” dedi ona.
Lakin qarşısındakı adamın iyrənc sifətindən,
ilan gözlərinə bənzəyən gözlərindən yalnız və
yalnız qəddarlıq və zalımlıq oxunurdu.

Xallı dikəlib ayağa durdu. Ölümün də
üstünə mərd və qorxusuz yerimək üçün dişlərini
qıcayıb bu bədheybətə hücuma keçmək üçün
qabaq ayaqlarını yerə bir az daha möhkəm
dirəyib hazır dayandı.

Qəflətən açılan atəş səsi elə bil onu qaldırıb
yerə çırpdı. Bütün vücudu gizildədi.
Qulaqlarındakı cingilti, beynindəki uğultu onu
necə sardısa, bir anlıq bütün dünyanın var
olduğunu unutdu. Ona elə gəldi ki, vücudu
bir boşluqdan asılıb. O, indi gecələr tamaşa
elədiyi bu cəhənnəm əzablı, qan‐qadalı, qəddar
və zalım insanların məskunlaşdığı dünyadan
uzaqda bərq vuran bəxtəvər ulduzların bir
addımlığında hiss etdi özünü.

İkinci atəş də açıldı. Üçüncü atəş səsindən
sonra saqqallı məxluqun şən qəhqəhəsi aləmi
bürüdü. Xallı başının üzərində, yuvasında
açılan üç iri deşiyə baxdı.

Yox, yox, o hələ sağ idi... Saqqallı pəzəvəng
onunla əylənməyə qərar vermiş, onsuz da
aclıqdan və susuzluqdan üzülən canını tez və
ağrısız almağı belə çox görmüşdü ona, demək.

Xallı dişlərini qıcıyaraq yuvasının qarşısını
kəsmiş bu bədheybətə hücüm etdi, bütün nifrəti
ilə hücüm etdi. Bir anda bütün faciələrinin ‐
sahiblərinin çıxıb gedib onu zəncirdə qoy ma ‐
sının da, qulaq yoldaşından, nəvazişdən məh ‐
rum olmasının da, ac‐susuz qalmasının da
günahının, məhz, bu saqqallı pəzəvəngın olması
hissiyyatı sardı onu. Pəzəvəng bu dəfə silahi
düz ona tuşlayaraq nişan aldı və tətiyi basdı.

... Və bu da son, artıq Xallı üçün bu həyat ‐
dakı son saniyələr demək idi bu... An caq növbəti
möcüzə baş verdi, silah açılmadı. Saqqallı yenə
tətiyə basdı, yenə də bir şey alınmadı. Xallı bu
fürsətdən istifadə edib saqqallıya elə  hücum
çəkdi ki, elə bil günlərdir ac qalmış aslan,

nəhayət ki, ələ keçirdiyi  şikarına hücum çəkib
par çalamağa hazırlaşır. Saqqallıdan dəhşət do ‐
lu bir bağırtı qopdu. İndi əsl ölüm‐dirim sa va ‐
şı gedirdi. Xallı saqqallının əllərini və ayaq la ‐
rını gəmirdikcə o da Xallının başına və kü rə yi ‐
nə gah əlindəki silahla, gah da təpiklə zərbələr
en dirirdi. Hər ikisi qan içində idi. Xal lı saq qal ‐
lının o nifrət və kin yağan üzündən qapanda
on dan elə bir bağırtı qopdu ki, bu ba ğır tıdan
Xallı səksənib kənara atıldı və qaç mağa başladı.
Yalnız indi o anladı ki, gün lər dir onu ölümə
məh kum edən zəncir lər dən qur tulub: Boynu
aclıqdan əriyib çöpə dön dü yün dən döyüş za ‐
manı necəsə xaltası onun ba şın dan çıxıb və
beləcə o, nəhayət ki, azadlığına qo vuşub.

Saqqallı əlindəki silaha nə isə taxaraq
şaqqıldatdı və bağıra‐bağıra Xallının arxasıyca
qaçaraq atəş açmağa başladı.

Güllələr vıyhavıyla qulağının dibindən
keçdikcə Xallı da güllə sürəti ilə oradan
uzaqlaşırdı.

Nə qədər dayanmadan qaçdığını bilmirdi.
Yalnız indi taqətinin kəsildiyini, ağzından
köpük axdığını, ürəyinin az qala sinəsini yarıb
çıxacaq qədər sürətlə döyündüyünü duyub
dayandı. Qorxa‐qorxa çönüb geri baxdı. Kənd ‐
dən xeyli uzaqlaşmışdı.

Bir ağacın kölgəsinə çəkilib ağaca qısılıb
ba şını pəncələrinin üzərinə qoyaraq yazıq‐ya ‐
zıq doğulub böyüdüyü kənd səmtə baxaraq
zin  gildədi.

***
Yayın isti günləri bir‐birini əvəzləməkdə

idi. Günlər idi ki, Xallı ac‐yalavac dolanırdı.
Hər tərəfdən yalnız silah səsləri və top gurultusu
eşidilirdi. O,  daha bu səslərdən hürkmür,
qorxmurdu. Sadəcə baş alıb gedirdi. Elə bil bu
yerlərdən qaçmaq, bu vəhşi, gözlərindən kin
və nifrət yağan insanlardan daha uzağa qaçmaq
istəyirdi.

Aclıq onu taqətdən salsa da, o dayanmadan
gedir, elə hey gedirdi. Arabir burnunu dikəldib
havanı qoxlayır, istiqaməti müəyyən edib
yenidən yoluna davam edirdi.

Uzaqdan qarğa qırıltısı eşitdi. Elə bil
qarğalar nə üstəsə bir‐biri ilə savaşa girmişdilər.

Xallı bir tikə yemək ümidi ilə, qarğaların
qarıldaşdığı  tərəfə yön aldı.
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Qarğalar qəfil peyda olan qonaqdan
hürküb bir neçə addım kənara atıldılar və
Xallıya baxaraq daha da gur səslə qarıldaşmağa
başladılar.

İlahi, bu nə idi belə?!  3‐4 yaşlarında iki
körpə uşaq cəsədi yolun ortasınaca atılmışdı.
Xallı cəsədlərə yaxınlaşıb iylədi. Üzlərini gö ‐
rəndə isə dəhşət dolu  səslə, az qala boğazı
yırtı lana qədər dayanmadan uzun müddət
uladı.

Bunlar hər gün onu sığallayan, öpüb
oxşayan , onunla oyun oynayan gözəl, mehriban
uşaqlar ‐ sahibinin balaları idi.

Uşaqların üzlərini qarğalar dimdikləyib
deşik‐deşik eləmişdi.

Bədənləri güllə yarasından dəlmə‐deşik
idi yazıqların.

Xallı ətrafı qoxladı. Yenə tanış bir iy hiss
edib yolun kənarındakı otluğa sarı cumdu.

Paltarı cırılaraq əynindən çıxarılmış
sahibəsinin açıq qalmış gözlərində bir dəhşət
donub qalmışdı. Xallı yaxınlaşıb onu qoxladı.
Burnuna nifrət etdiyi bir qoxu, həmin  o saqqallı
alçağın qoxusu da gəldi. Deməli, bütün bunları
o alçaq, murdar məxluq eləyib. Bir anlıq Xallının
içində bir hiss baş qaldırdı. Geri dönmək, o
alçağı taparaq canını tapşırana qədər
hülqumunu sıxmaq və gözlərini oymaq keçdi
onun içindən.

Sahibəsinin cəsədi tanınmaz hala
düşmüşdü. Deməli, yazıqlar canlarını qurtara
bilməmiş, yolda alçaqlar onları haqlayıb dəhşətli
işgəncələr verərək öldürmüşdülər.

Qarğalar yenə də uşaq cəsədlərinin
üstündə qarıldaşırdı. Yenə də bu lənətə gəlmiş
qara dimdikləri ilə məsum, günahsız körpələrin
üzlərini dimdikləyib ətlərini qoparırdılar.
Nədənsə Xallı bu qara leş qarğaların timsalında
o saqqallı alçağı gördü və qəfil bir sıçrayışla
qarğalara hücuma keçərək onları qovdu.

Xallı növbə ilə gah ananın, gah da körpə ‐
lərin başının üzərində keşik çəksə də, sırtıq
qar ğalar gah anaya, gah da körpələrə saldırıb
dimdikləyirdilər.

Qarğalarla bu qaçdı‐qovdu onu tamamən
əldən salmışdı. Get ‐gedə sayı çoxalan qarğalar
daha da quduzlaşırdılar.

Xallı qarğaların əlində aciz qalaraq nə
edəcəyini bilmirdi. Nəhayət, sövq‐təbii qərar

verdi, körpələrdən birinə yaxınlaşıb dişləri ilə
ayağından yapışdı və ehtiyatla sürüyə‐sürüyə
yolun o bir tərəfinə, sahibəsinin yanına apardı.
Sonra dönüb ikinci körpəni də o qayda ilə
anasının yanına gətirdi. İndi ana və körpələr
yanaşı, daha doğrusu, körpələr analarının
qucağında idi. Necə ki, günlər əvvəl körpələrini
bağrına basıb getmişdi, indi də o vəziyyətdə
qucmuşdu körpələrini ana...

Xallı onların yanında uzanaraq gözünü
qırpmadan onlara baxırdı. 

Bir yandan da həyasız qarğaların sayı dur‐
madan artırdı. İndi onlar, demək olar ki, heç
Xallını saya salmır, onun yanındaca cəsədlərə
hücum edirdilər. Nə etsin? Yenə sövq‐təbii
qərar qəbul etdi Xallı. Hər üç cəsədin üzünü,
gözünü yalayıb, yazıq bir səslə zingildədi. Elə
bil o bu yolla onlara vida edirdi. Sonra var
gücü ilə lağım atmağa başladı. O dayanmadan,
ayağının altındakı torpağı eşərək dal pəncələri
ilə ana və balalarının üzərinə atırdı. Bəlkə də,
saatlarla nəfəsin belə dərmədən gah sağa, gah
sola, gah arxaya, gah önə keçərək elə hey lağım
ataraq torpağı onların üzərinə tökürdü. Torpaq
o qədər bərk idi ki...

Ağzından köpük gələnə qədər o bu işi
da vam elədi. Artıq nə halı, nə də taqəti qalmışdı.
Ana və balaları üstlərinə atılan torpağın altında
çoxdan görünməz olmuşdular. İndi onların ye ‐
rin də bir təpəcik var idi. Xallı sürünərək
təpəciyin üzərinə qalxdı və əllərini qabaq pən ‐
cələrinin üzərinə qoyaraq gözlərini yumdu.

...Körpələrin gülüşü yenə də həyəti
bürümüşdü, Xallı yenə də atılıb‐düşüb onları
şənləndirir, qaçdı‐tutdu oynayırdı. Sahibəsi
eyvanda çay dəmləyir, sahibi isə üzündə xoş
bir təbəssümlə övladlarının və Xallının bu şən
oyununu izləyirdi...

Qəfil gopan gurultu səsindən Xallı gördüyü
bu şirin yuxudan hövlnak ayılıb kənara sıçradı.

Elə bil yerlə göy birləşmişdi, göydəki o
bəxtəvər ulduzlar da bir‐bir yanıb sürətlə yerə
çırpılaraq sönürdülər. Rəngbərəng güllələr
başının üzərindən keçdikcə Xallı öz pəncələri
ilə qazdığı məzara daha da möhkəm qısılaraq
titrəyirdi.

Uzun müddət gurultu və atəş səsləri, insan
bağırtıları kəsmədi. Sonra birdən ‐birə araya
dərin bir sükut çökdü.
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Xallı xeyli qulaqlarını şəkləyib ətrafı
dinşədi. Birdən qulağına doğma, həsrətini
çəkdiyi bir səs dəydi. Yenə qulağını şəklədi və
yanılmadığını anlayıb səsi gəldikcə ulamağa
başladı.

Bir neçə dəqiqə sonra bir neçə adamın
qaçaraq ona sarı gəldiyini gördü. Onlardan ən
öndəki o idi, onun canı qədər sevdiyi sahibi
idi.

Sahibi onu möhkəm‐möhkəm qucaqlayıb
üz‐gözündən öpməyə, Xallı isə eyni zamanda
onun əl‐ayağını yalayaraq zingildəməyə başladı.

‐ Xallı,  mən sənin, ailəmin ardınca gizlicə
kəndə gəlmişdim. Hər yan erməni dığaları ilə
dolu olsa da, birtəhər kəndə girib həyətimizə
gəldim, amma nə səni, nə də ailəmi tapa bildim.
Bütün kəndi boş gördüm. Hamı harasa qaçıb.
Günlərdir sizi gəzirəm, ‐ deyə sahibi dilləndi
və tez də əlavə etdi:

‐ Xallı, hanı mənim can‐ciyərlərim? Axı
mən onları sənə əmanət etmişdim, axı sən mən
gələnə qədər onları qorumalı idin. Hanı mənim
körpələrim və əzizim?!

Xallı, günahkar kimi başını aşağı salaraq
zingildədi və özü lağım ataraq yaratdığı məzara
yaxınlaşıb pəncələri ilə eşməyə başladı. Az
sonra körpələrin və ananın cansız vücudu
göründü.

Sahibi necə dəli bir fəryad çəkdisə, Xallıya
elə gəldi ki, yerlə göy birləşdi, dünyanın günəşi
sönüb qaranlığa qərq oldu. O, başını pəncələrinə

söykəyib sahibinin gözlərinə baxaraq səssiz‐
səmirsiz ağlayırdı. Gözlərindən gilələnən yaşlar
pəncələrinin üzərindən diyirləbib bir‐bir
torpağın üzərinə düşürdü.

Әtraf dakı adamlar bu mənzərəni dəhşət
dolu nəzərlərlə seyr edir, onlar da göz yaşlarına
hakim ola bilmirdilər.

Xallı qəflətən ayağa qalxıb başını göyə
dikəltdi və səsi gəldikcə aslan kimi kükrəyib,
boz qurd kimi ulamağa başladı. Ancaq indi bu
ulartıda yazıqlıq, yalqızlıq, çarəsizlik yox idi.
Bu ulartı indi hər şeyə ‐ yerə, göyə üsyan idi,
bu ulartı indi qələbəyə səsləyirdi, bu ulartı İs‐
rafilin suru kimi elə bil ətrafdakıları bir qəflət
yuxusundan ayıtmışdı. Elə bil Xallı bu ulartı
ilə “nə durmusunuz, gedək kəndimizi, elimizi,
obamızı, evimizi bu alçaq məlun yaraqlıların
əsarətindən xilas edək!” deyirdi.

Xallı üzünü kəndə sarı tutaraq ildırım
sürəti ilə yerindən götürüldü, onun ardınca
isə sahibi və başqa əsgərlər qəzəbli nərilti ilə
kəndə sarı yüyürdülər.

SON
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Шеiрин формалары, жанрлары, вязнляри мцхтялифдиr;
эярайlы, байаты, яруз, гязял, сярбяст вязн – верlибер,
аь шеiр вя саир вя илахыр. Поезийанын ися формайа дяхли
йохдур. Шерин формасындаn, вязниндян асıлы олмайа-
раг поетикасы – йяни фикрин тутуму, фялсяфяси, щиссин
поетик ифадяси олмалыды. Адятян сярбяст вязнли шеiр
мисраларын йерли-йерсиз бюлцнмяси, канонларын гясдян
позулмасы, мянасыз ифадя, сюз йыьыны кими гялямя
верилир. Шеiрин поeтикасы гиймятляндирилмир. Vüqar Яli
сойун шеiрляриндя ися бу сярбястлик мисраларын, ритмин
гясdян позулмасы дейил. Бурaда фикрин сярбястлийи вар
ки, онун да юз поетикасы йараныр. Бу сярбястлик илк ба-
хышда бир-бириндян узаг канонлара уйушмайан фикир-
ляр арасында уйарлылыг тапмаг сярбястлийиди. Şairin
«Азадлыьа эедян йолда» шеiриндяки кими:

Тыхаъ…
Иряли йол йох

Эеридя тыхаъ…
Tыхаъ…
Yар эюрцм
неъя йарırсан бу тяляни
де эюрцм неъя дейирсян
аьзына эяляни
сюзлярин дя тыхъаныб галаъаг
дишляринин дибиндя
тыхаъ йаранаъаг
аьзында
бейниндя
цряйиндя…

Шаир бурда щеч мисралар арасында верэцл, нюгтя
беля гоймур vя бу, канонун, грамmатиканын
тялябляриня беля зидди. Ону ади «тыхаъ» кялмясийля,
“азадлыьа эедян йол”да йаранан «тыхаъ»ын ифадяси
марагландырыр вя о бу мянаны, фикри чатдырыр. Илк
бахышда узаг эюрцнян ифадяйя фялсяфи мяна, идейа
верир. Бах будур фикрин сярбяст ифадяси. Ясл поезийа
севəni верэцлцн, нюгтянин йерли-йериндя олуб-олмамасы
марагландырмыр, онун цчцн бу паралелин неъя ифадяси
мараqлыды. Илк бахышда «тыхаъ» щара, азадлыг щара?
Амма, сян демя, шаир тяхяйyцлцндя буну ейниляш-
дирмяк, поетикляшдирмяк мцмкцндцр. «Инъявардан»
шеiриня дя бу ракуrсдан, йюндян йа нашыл малыды. Ейни
стиlди, ейни ифадя тярзиди;

Сюзям 
аьызлардан
совулмушам 
бейинлярдян
qовулмушам
сойуглугдан
донмушам
атяшим дя
сюнцб чохдан
бир цмiдлiк kюзцм галыб
iнъявардан
kюзярирям
бир шаирин цряйиндя
гыздырырам мисраларыnы
алтдан-алtдан.

Бурда да ритм, бюлэц, гафийя системи билярякдян
эюзлянилмир. Амма бу поетик фикря, мянайа хялял
эятирмир. Yахуд башга бир мисал – «Щярянин  юз щя-
гигяти» шеiриндян:

Мяним щягигятим – 
алма чичяйи
пянъяряnдя эюрцняр
гышын оьлан чаьында.

Щягигяти алма чичяйи иля ейниляшдирмяк вя ону
гышын мянзяряси фонунда тягдим етмяк? Зяриф алма
чичяйи, гыш вя щягигят!? Эюзял поетик ифадяди.

Мян бир сяняt ясярийям 
гара эцндян йоьрулмушам
аь кятанда доьулмушам
эюй яскийля
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боз дивардан асылмышам
дöрд буъагдан
чярчивяйля басылмышам
асан мяни щара асыб
мян дя ора гысылмышам
сабащ
йягин сатылаъам
йа да бялкя
хябярим йох
дцнян артыг сатылмышам.

Бу ися артыг шаирin avtoпортрети кими мяналаnды-
рыла биляр. Мцяййян гафийя системиня малик поезийа
нцмунясиди, нисgилли бир образды.

Бцтцн шаирляр, мян юзцня шаир адı газанмышлары
нязярдя тутурам, классик ирсимизин шинелиндян чыхыб.
Онлар гошманын, эярайlıнıн, гязялин, мцхяммясин
ня олдуьуну, Фцзулинин, Нясиминин, Сабирин вя саир
вя илахыр шаирлярин ким олдуьуну билирlər. Сянятя
эялмямишдян яввял бу мяктяби кечир, yалныз сонра,
фярди йарадыъылыг йолуна гядям гойанда, юзцня
мцяййян цслуб, форма, ифадя тярзи сечирlər. Яliсой да
бу мяктяби кечиб, чох шейи ордан яxz еляйиб. Яliсо-
йун ифадя формасы нисбятян фяргли олса да, о мяктябин
йетирмясиди. Яйани нцмуня бу фикримизя ясас верир:

Бу неъя доьруду
йалана охшаyыr

бу неъя йолду
далана охшаyır
бу неъя сюздц
илана охшайыр
йоğрулуб
гыврылыб
ичимдя галаъаг
диллянсям билирям
дилими çалаъаг.

Сырф классик форма вя классик тялябляр цстцн дя
гурулуб.

Вя йахуд: 

Эилейлянмя гоъалыгдан, ай ата!
Юз вахтында дцшян гышды гоъалыг.
Ушаглыгдаn эялян йолдур, инди дя
Ушаглыьа гайыдышды гоъалыг.

* * *
Тямял гойан беля гойуб тямяли:
Инсан оьлу щяр йашыны севмяли.
Юмрцн яэяр халыдырса, демяли,
Сон илмядир, сон нахышды гоъалыг.

* * *
Ня чох йатма, ня эцнцнц сай, ата,
Ач эюзцнц, шцкцр еля щяйата.
О дцнйанын кaндарындан, ай ата,
Бу дцнйайа сон бахышды гоъалыг.

Эюрцндцйц кими сяняткарлыг бахымындан бцтцн
тялябляря ямял едилиб. Щяр шей йерли-йериндяди;  нюгтя-
верэцлц дя, гафийя системи дя, ритми дя, бюлэцsц дя.
Демяли, шаирин сярбяст вязня мейли, классик ирси билмя-
мясиндян йох, юзцнц ифадя формасындаn эялир. Тябииди!
Юзцнцифадя бюйцк сянятин тялябляриндян бириди. Фяргли,
фярди дцшцнъяни, йанашманы эюстярмяк ъящdиди.

Охудуьум шeiрляря истинадян шаирин цслубу,
ифадя васитяси, сяняткарлыг имканлары барядя, мцяй -
йян мянада щятта тязадлы мцлащизяляр беля сюйляyə
bilərdim. Амма мян ядяби тяnгидин сялащиййятиня га-
рышмаг истямirəm. Бу, сырф онлара аид мясяляди вя
йягин ки, ня вахтса тящлил едиляъяк. Щялялик ися ону дейя
билярям; Вцгар Яliсой мцасир ядяби мцщитдя мцяййян
сюзц, йери, чякиси вя миссийасы олан шаирлярдянди. 

Поезийа тякъя бядии образ дейил. Тяşбещ, гафи-
йялянмя, цслуб да дейил. Ня дя тяряннцм, эюзял
бянзятмяди. Бюйцк поезийа фикрин фялсяфяси, интеллек-
туал потенсиалын ня дяряъядя бядии шякилдя чатдырыл-
масы демякди. Шаирин йашантысындан доьан фярди
гянаятляриди. Яэяр о, буну баъарырса, мящялли, мящ-
дуd, бясит чярчивядян чыхыр, планетар мигйас алыр. Ня-
зяря алаг ки, шеiр тяръцмя просесиндя, демяк олар
ки, бцтцн милли ифадя васитялярини, бизим цчцн юнямли
сайылан сяняткарлыг мязиййятлярини итирир. Галыр йалныз
онун фялсяфяси вя интеллектуал дяйяри. Поезийанын гий-
мяти дя бундады. Бу тяляблярля айаглашмаг, бу
фювгя галхмаг цчцн шеiрин тутумуну артырмаг, сюй-
лянилян фикрин фялсяфясини эцъляндирмяк лазымды. Бу да
истяр-истямяз сяняткарлыьы, цслубу, вязни тякмилляшди-
рир. Йалныз бу щалда ядяби мцщитдя сечилмяк, фярглян-
мяк мцмкцндцр. Мянъя, бу анламда Яliсойун
поезийасынын daha da тякмилляшмясиня ещтийаъ вар. 

Şair Vüqar Яliсойун тябиринъя десяк, поезийа
«азадлыьа эедян йол»дур. Хяйали дя олса, мянян,
рущян азадлыг таpмагды. Поезийанын, шяхсиййятин
эцъц, юзцнц ифадяси дя бундады. Мянян азад адам
ися щяр шейя гадирди. 

2016
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Dünən anama yeməkxananın təmizlik
işlərini tapşırmışdılar. Anam oradan mənə
gizlincə bir parça çörək də gətirmişdi. Bir neçə
gün idi ki, aclıqdan artıq heç nəyə taqətim
qalmadığını hiss edirdim. Ancaq indi daha bir
neçə gün dözə bilərəm... 

Dünən, nəhayət ki, Armin əmi ilə də
yenidən görüşə bildim. O, mənə hətta Xilas ‐
karın həyatından da xeyli danışdı, əgər burada
öldürülsəm belə, cənnətə gedə biləcəyimi dedi.
Armin əmi hardasa bir saata yaxın oranın necə
gözəl yer olduğundan və Tanrıya necə qovu ‐
şacağımızdan danışdı. Dilimə nəsə dəydiyi
üçün düşərgədəki insanların əksəriyyətindən
nisbətən tox olsam da, çox yorulmuşdum. Sanki
ən ağır silah oyuncaqları mənə bağlayıb bütün
düşərgəni qaçırtmışdılar kimi hiss edir dim
özümü. Onların oyuncaqları çox ağırdır...

Bütün gecəni cənnət haqqında düşün düm.
Çox həyəcanlanırdım. Halbuki bu düşər gə dən
kənarda istənilən yer mənim üçün cən nət olardı.
Hətta Armin əminin dediyi qədər gözəlliyə və
təmtərağa da ehtiyac yox idi...
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Son günlər düşərgəmizdə yeni sığı nacaqlar
tikməyə başlayıblar. İnsanlar orada gecə və
səhər növbələrində işləyirlər. Armin əmi deyir
ki, bura bizim həmyerlilərimizi gətirəcəklər.
Ümid edirəm ki, dostum Abrahamı bura
gətirməyəcəklər. O, adətən aclığa dözə bilmirdi,
bura onun üçün uyğun deyil!

...Bu gün səhər yeni sığanacaqların
tikintisində Armin əmi əldən düşərək özündən
gedib. Anam deyir ki, o ölüb. Ancaq mən
anama dedim ki, Armin əmi üçün
heyfsilənməsin. Çünki o, mənə demişdi ki,
öldükdən sonra ruhumuz burdan azad ola
biləcək. Hətta mən yazıq qadına cənnət
haqqında da xeyli danışdım. Deyəsən, anamın
oralardan xəbəri yox idi, başımı sinəsinə sıxaraq
ağladı. Sonra biz ikimiz də öldük...

Auschüitz‐Birkenan düşərgəsi, 1941

DEBÜT

Seymur HÜSEYNOV

BALACA YOSSİNİN QEYDLƏRİ
hekayə



Pərviz ARİF

DARIXMAQ

Darıxmaq hissi başlar, 
sözün şirin yerində.
Özünlə rastlaşarsan 
şeirlərin birində.

Qəfil cılızlaşarsan 
səadətin gözündə.
Ürəkdən ağlayarsan 
xəyalların dizində.

İtirdiyin saf eşqi 
gəzərsən hər qadında.
Baxışların taparsan 
haçansa övladında.

Zamanla büdrəyərsən 
əzablı dərd önündə.
Ömürdən əl çəkərsən 
sonuncu ad günündə.

Әcəl son etirafdır 
hər insanın dilində.
Ölüm hədiyyəmizdir 
yaşam müqabilində.

BİR AĞAC ÖMRÜ

Bu qoca təbiətdə 
cavan bir ağac idim,
su verdilər böyüyüm...
Amma susuz deyildim,
mən, əslində, “ac” idim.

Böyüdükcə böyüdüm,
artdı qolum‐budağım,
torpaq oldu çarığım,
bulud oldu papağım.

Böyüdü yarpaqlarım,
çoxaltdılar yükümü.
Boy atsam da yuxarı,
unutmadım “kökümü”.

Qorxdum ki, bu küləklər
budağımı sındırar.
yenə məndən zəiflər
“kölgəmə” sığındılar.

Dünən su gətirənlər
bu gün əzab verdilər,
“belimə” də çıxdılar,
“meyvəmi” də dərdilər.
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Külək kimi başımın
üzərində əsdilər.
Gördülər büdrəyirəm,
doğradılar, kəsdilər

Bu taxta pəncərə də,
qapı da məndən oldu...
mənə dəyən “balta”nın 
sapı da məndən oldu.

GӘLİNLİK

Bu gün gəlinlikdə rəsmini gördüm.
Kədərli, sevincli görünürdün sən.
Üzündə təbəssüm, gözündə həsrət,
Yanında özgəsi, ürəyində mən.

Yadına düşürmü, bir vaxt səninlə 
Gəlinlik seçərdik biz gülə‐gülə?!
İndi o libas var, mən olmasam da,
Biri var, biri yox, şükürlər elə...

Bu gün gəlinlikdə rəsmini gördüm,
Keçmişim sənə çox həsədlə baxdı.
“Qəzəb”im dağıldı dodaqlarıma
Gözümdən bir damla “təəssüf” axdı.

Dərddən içənləri başa düşmürəm ‐
Ağrılar, acılar belə tez ölməz.
Məni heç bir şərab sərxoş eləyib
Sənin xəyalından ayıra bilməz.

Bəs bu gün nə edim, unudum səni?!
Başıma haranın daşını töküm?!
Nə qədər alışan duyğularımın
Üstünə gözümün yaşını töküm?

Mənim son təsəllim “qismət” sözüdür.
Sən niyə bəxtindən belə küsmüsən?
Nə fərqi sevməyə mən gecikmişəm,
Ya sən sevilməyə çox tələsmisən.

Xoşuma məhəbbət gəlsə də mənim,
Başıma hər zaman intizar gəlir.
“Ölçü”sü neçədir bu  xoşbəxtliyin ?
Sənə çox yaraşır, mənə dar gəlir.

Sənsiz olacağam bir ömür boyu
Bəlkə də, olmadım, mənə nə var ki.
Sən məni çətin ki, başa düşəsən
sən sənsiz deyilsən, sənə nə var ki !!!        

YAĞIŞIN SİMFONİYASI

Göylərdən ayrılan nur damcıları
Torpağı öpməyə çox tələsirdi.
Buludun hönkürüb ağlamağına
Külək də qorxudan tir‐tir əsirdi.

Bu yağışlı gecənin 
səhərəcən yolu var.
Soyuğa dözümlü ol ‐
qarşımızda bir ömür
şaxta, sazaq, dolu var.

Әllərin dona bilər,
al, geyin əllərimi.
Soyuq olsa hazıram
yolunda bir ocaqtək 
yandırım illərimi.

Arzumu buz edir hər soyuq baxış,
Közərmək üzrədir odlanan ürək.
Sən mənim gözümdən süzülən yağış,
Mən sənin saçına toxunan külək.

Kaş ki, fəsil dəyişə,
xəyallarım isinə.
Arzularım solacaq,
Qəlbin ehtiyacı var
günəşin istisinə.

Yağış yağır hələ də,
hava yenə sıxıcı.
Nə soyuq şeirdi bu?!
Dəftəri örtürəm ki,
üşüməsin oxucu...
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Hərdən havanın rəngi, ya hansısa ye ‐
məyin qoxusu sənə yaşadığın bir xatirəni
xatırladar. Bilirsən, insanların da çiçəklər
kimi öz rəngi olur. Atam mənə görə hər
zaman ağ adam olub. Bəlkə, müəllim idi ‐
deyə belə düşünürdüm? Qara lövhə atamın
əlindən ağ təbaşirə bürünürdü, qara fikirləri
elmi ilə ağarda bilirdi, ağ köynək, ağ dü ‐
şüncəli atam mənim.

Bu gün anamın bişirdiyi yarpaq dol ma ‐
sının qoxusu məni o günə apardı, taa atamın
məktəbnən vidalaşdığı gününə.

Anam, qardaşlarım və mən süfrə ar ‐
xasında oturub yemək yeyirdik. Yemək də nə
olsa yaxşıdı? Yarpaq dolması. Uşaqlıqda mən
ona qara dolma deyirdim, hər dəfəsində də
atam gülürdü, ardınca da səbrlə onun adını,
niyə məhz dolmanın təhəngdən bükülməsini
mənə izah edirdi.

Həmişəki kimi atam içəri girəndə ha ‐
mımız ayağa qalxdıq. Atam əli ilə işarə edib
bizə “oturun” dedi. Gülməyin, müəllim
ailəsidir, hər halda hiss olunmalıdır. O,
gülüm səyərək: “həə, bu gün işimlə vi ‐
dalaşdım” deyib əllərini yumaq üçün ha ‐
mama keçdi. Bu söz ilk dəfə anamı
diksindirdi. Elə bil anamın üzünə qəflətən
xəbərsiz‐ətərsiz payız gəldi, öz boz havası
ilə, anidən boz buludlar aldı göy üzünü, bu
an töküləcəkmiş kimi. Vallah, anamın
üzündəki payızın küləyi məni də vurdu,
yayın cırhacırında elə bil içimdən gəlib keçdi,
getdi anidən. Bir saniyənin içində titrəyib
dayandım. Qardaşlarımı da, məni də anamın
üzündəki payızın ildırımı vurmuşdu elə bil.
Atam eyni gülümsəməylə hamamdan qa ‐
yıdıb süfrə arxasında oturdu. Ağ atam
süfrəyə oturmaqla anamın üzündəki payızı
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da ağ rəngə boyadı, ildırım vurmuş bizi də
özümüzə qaytardı. Arada mənə elə gəldi ki,
qara dolmalar da ağarıb.

Gülümsəyən atamı bir tək anam an la yır ‐
dı, indi mən də anlayıram. Ömrünün 45 ilini
məktəbə, uşaqlara, elmə həsr edən biri, hər
tətildə məktəbin açılacağı günləri sayan, o
gün üçün planlar qurub, yeni kitablar
tapmaq eşqi ilə alışıb yanan birinə yaşını,
səhhətindəki problemləri səbəb görsədib bu
işdən uzaq laşdırmağın nə qədər ağır
olduğunu anamdan fərqli olaraq  mən hələ
indi dərk edirəm. 

O gün də uşaq ağlımla bunun dərdin
edirdim: “Mənim təbaşir saçlı atam necə
məktəbsiz qala biləcək evdə?”. Eyni süfrə
arxasında qara dolmadan başqa hamı ağ
atamı düşünürdü. Sükutu pozmaq atamın
peşəsi idi. Bir də nəsə xatırlayıbmış kimi cəld
süfrədən qalxıb: 

‐ Ay səni, az qala yadımdan çıxmışdı, –
deyib  qapının ağzına qoyduğu selefonu
götürdü. Heç kim danışmağa cəsarət tap ‐
masa da, mən ərköyüncə:

‐ O nədir elə?
‐ Qızım, bu gülü neçə il bundan qabaq

məktəbin həyətində əkmişdim. Buna özüm
qulluq edirdim. Qəşəng ağ rəngdə çiçəkləri
olur. Bu, susevər bitkidir. Buna gərək tez‐tez
su verəsən. Bilirəm ki, məndən sonra buna
heç kim baxmayacaq, ona görə torpaqdan
çıxarıb evə gətirdim.

‐ Bu nə gülüdür? Nərgizdir?
‐ Yox. Nərgiz gülü deyil. Nərgiz gülü

susuz qala bilir. Amma buna bircə gün su
tökməyəndə yarpaqları bürüşür.

‐ Bəs onu yenidən əksək, bitəcək?

‐ Hə, kökündən çıxarıb gətirmişəm,
yaxşı qulluq etsək, bitər.

Biz atamla həyətə çıxdıq. Həyətimiz çox
balaca idi. Gülü həyətdə divarın dibindən
torpağa basdırdıq. Beləcə atamın hər gün ilk
işi o gülə gedib baxmaq, ona su vermək oldu.
Məktəbinin də, şagirdlərinin də iyini ondan
alırdı atam. O güllə söhbət edirdi hər dəfə.
Gülməsəniz, deyərəm ki, atam ona dərs
deyirdi. İnsanlıq dərsi, yaşam dərsi, mü ‐
cadilə dərsi. Bir ara çox qısqanmışdım o
gülü. Elə bilirdim atamın bir yox, iki qızı
olub. Mənim kimi sevirdi onu da. Gül daha
çox pöhrələndi, daha çox gözəlləşdi. Kimi o
qədər sevsən, belə olardı.

Qışdan başqa bütün fəsillərdə ağ
rəngdə, incə çiçəklər açırdı. “Nərgizim”
deyirdi atam bu gülə. Səbəbin soruşanda: –
adını bilmirəm, mən də özüm ad qoydum‐
deyərdi. Amma inanmırdım, atam ola, adını
bilməyə...

Bir gün Ağ atama qara xəstəlik qonaq
gəldi. Onda “Nərgizim” də, mən də böyü ‐
müşdük bir az. “Beyin insultu”nun nə de ‐
mək olduğunu anlayacaq qədər bö yü  müşdük.
Әvvəl yatağa həbs olundu atam, sonra



itirdikcə itirdi... Dostlarını, tələbələrini,
yaddaşını...

Hərdən atamın:
‐ Qızım, biz hardayıq indi? ‐ sualına

hönkürdüm, hərdən ümidsiz baxışlarına.
Atamı o halı ilə gülümsədə bilən bir şey

var idi. Pəncərədən baxıb gördüyü “Nər ‐
gizim”. Barmağı ilə gülü bizə göstərib
gülürdü, sonra kövrələrək “hə, bura bizim
evdir” deyirdi.

Beləcə atam bir il yataq xəstəsi oldu. Bu
dəfə o mənim kiçik oğlum idi sanki,
yedizdirir, qayğısına qalır, gülümsədə
bilmək üçün “Nərgizim”dən danışır,
özümdən əfsanələr uydururdum. O isə hər
dəfə “qızım, ona sən özün bax” deyib
kövrəlirdi. Evdə atamın bu halı, çöldə isə o
gülün atamsız olmağı məni öldürürdü.  Hər
o gülü görəndə elə bilirdim ki, o da ağlayır,
o da üzülür. 

Atamdan sonra mən də atamın iyini o
güldən alırdım. Mən də arada atam kimi o
gül ilə söhbət edirdim. Ona atamdan bəhs
edirdim. Gül gündən‐günə solmağa başladı.
Sanki o da xəstələnmişdi. Gedib təcrübəli
bağban gətirib gülü ona göstərdim. “Nolar,
kömək edin, bu gül qurumasın” dedim.
Bağban bir‐iki bitki dərmanı adı dedi. Mən
gedib həmən dərmanları alıb gətirdim.
Bağbanın dediyi kimi suya qatıb gülün
dibinə tökdüm.Bəzisini də suya qatıb onun
üstünə çilədim. Amma gül yenə də

dirçəlmədi. Gündən‐ günə qurumağa
başladı. Bu məni çox üzürdü. Axı bu gül
atamın dostu idi, iş yoldaşı idi,sevimli
“Nərgizim”i  idi. Həm də mənə qoyub
getdiyi əmanəti idi. Nə qədər qulluq etsəm
də, gül qurudu. Onun qurumuşunu belə
çıxarıb ata bilmədim. Bir gün mən aşağı
əyilib qurumuş gülə:

‐ Niyə qurudun axı? Sən mənim atamın
yadigarı idin, mən atamın iyini səndən
alırdım axı, ‐ deyib ağladım. 

Sonra onu torpaqdan çıxarıb: ‐ Sən də
öldün, səni atmayacam, səni də atamın
yanında aparıb basdıracam, ‐ deyib selefona
qoydum. Aparıb atamın qəbrinin yanından
“Nərgizim” üçün də qəbir qazdım. Onu orda
basdırdım. Sonra atamın daş üzərindəki
şəklinə baxıb:

‐ Məni bağışla, atam, sənin əmanətinə
sahib çıxa bilmədim. O da öldü, bəlkə də,
sənsiz yaşaya bilmədi, ‐ deyib evə gəldim. 

Atamdan sonra anamın xəstələnməsi,
evdəki problemlər hamısı üst‐ üstə gəlirdi.
Sanki evimizin ağ rəngi də atamla getdi. 

Novruz bayramından əvvəl hamı kimi
mən də atamın qəbrini ziyarət etməyə
getdim. Qəbrin üstünü silmək üçün özümlə
bir az su və əski götürmüşdüm. Әyilib
qəbrin üstünü silmək istəyəndə gördüklərim
məni sanki şoka saldı.” Nərgizim” dirilib elə
gözəl yarpaqlamışdı ki, hətta üstündə açmaq
istəyən qönçələri də var idi. Mən gör ‐
düklərimə inana bilmirdim. Gülə yaxınlaşıb,
əyilib əlimi onun uzunsov yarpaqlarına
sürtdüm. “Salam, Nərgizim” deyib bir qədər
orda oturub düşündüm. Axı bu gül tamam
qurumuşdu. Həm də bu quraqlıq yerdə necə
dirilib bitə bildi?  Axı bu gül bircə gün susuz
yaşaya bilmirdi. Bəs ona burda kim qulluq
edir, ona suyu burda kim verir?

... Atammı rəngini ondan almışdı, omu
rəngini atamdan almışdı? 

Hərdən küləyə, yağışa yalvarıram: “Belə
möhkəm əsib, yağmayın, atamla Nərgizim
üstü açıq yatıblar torpaqda...”



Әgər qalsa, bizdən ancaq
bu Yer adlı məhbəsə
sığmayan səslər qalacaq.

Faktiki bizi şair xalq saysalar da, əslində,
biz şair tanıyan, dəyər verən xalq deyilik! Şairə,
o cümlədən də yazıçıya, publisistə, yəni
yaradıcı insana qiyməti həmişə dövlət verib!
Dövlət də o halda verib ki, bu şair “naqolay”
olmasın. Bəxtindən o şairlər küsüb ki, “naqo‐
lay” olublar. Bir az da “mənsəb missiyasında
mentalitet təlimatları” öz rolunu oynayıb, yəni,
sadəcə, səlahiyyət yiyəsinin səlahiyyətdən
başqa, həm də paxıllıq, kin, şəxsiqərəz və  sim‐
patiya‐antipatiya sərgiləmək lüksü olub. Kəra ‐
mətin belə problemi yoxdu, amma və lakin
həm də olub, baxmayaraq ki, Kəramət “naqo‐
laylar”dan deyil! Yazını oxuyub bitirəndə
görəcəyik ki, girişi doğru  “ladlar üstündə”
təyinləmişəm.

Bax, epiqrafdakı elə bu üçcə misranı
iyirmi yeddi il qabaq çıxan kitabında təqdim
edən şairin (Allah bilir, bu şeirin özünü ondan
nə qədər əvvəl yazıbmış) iç dünyası, yara ‐
dıcılıq prinsipləri necə də ahəngdar olub!

Mən Kəramətin şeirlərinə az istinad
edəcəyəmi düşünür, haqqındakı qənaətləri
yazacağıma yönəlir, yaratdığı əks‐sədanı,
aldığım zövqü bölüşməyə köklənirəm. Çünki
Kəramətin bu yaşda ‐ altmış yaşının tama ‐
mında belə, onu tanıdığım otuz yaşından üzü
bəri həmişə nümayiş etdirdiyi bir prinsip var:
götür kitabı, hansı şeiri istəyirsən, oxu və
müzakirə edək. Bəli, mən təşəxxüs satanları,
təkəbbür göstərənləri şairlikdən min kilometr
uzaq sayıram, ancaq bu, Kəramətin təkəbbürü,
təşəxxüsü deyil, bu onun özgüvənidir, sə ‐
mimiyyəti, özünə qarşı amansız tələb karlığıdı!

Kəramətin hər zaman ədəbiyyatın yara ‐
dıcılığa töhfə verə biləcək istənilən problemini

istənilən ixtiyari bir beşliklə, hətta onluqla belə
polemika açmaq üçün dəyirmi masadan nəinki
qaçması, hətta bunda israrlı olması da mənə
onu sevdirib. Bu iddianın‐istəyin akkordu isə
ən gözəl demarşdır: müzakirə‐polemikadan
sonra hər kəs özünün bircə şeirini desin və
dağılışsın! Niyə? Ona görə ki, burda kimsə
birtərəfli qaydada təbliğ olunub oxucuya
sırınmır, kimsə imtiyaz sahibi deyil belədə,
necə deyərlər, “ədəbi fırıldağa” yer qalmır.

Otuz ildi, mən görürəm ki, bu təklifi
nəinki dəstəkləyən, heç eşitmək istəyən yoxdu!
Ona görə də cəsarətlə deyirəm: o müzakirədən
və söylənən o bircə şeirdən sonra özlərini
ucalıqdan sırıyanların hamısının ucalığında
Kəramət görünəcək. Və Kəramətin kölgəsində
çox‐çox imzalar itəcək! “Mən birinci və so‐
nuncu şairəm”  deyən Kəraməti anlamaq üçün
isə onu bir daha və yenidən oxumaq, tanımaq
lazımdı ‐ sözlə işləyən, sözlə oynayan, sözlə
çörək, vəzifə qazanan şairlərin qıcığını yox
etməklə bahəm, özlərinin mahiyyətini sıfır ‐
layacaq qədər təvazökarcasına özünüifadə var
bu fikirdə! Әlbəttə ki, anlayan olsa!
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Kəramət otuz üç yaşınacan həm özü dərk
edirdisə və hamıya da rəsmən bəyan edirdisə
ki, bu dünyada “Yer adlı məhbəsə sığmayan
səslər qalacaq”, artıq altmış yaşında onun daha
bir həqiqəti var: bütün yaşantılar, başqa sevgi‐
məhəbbət romanlarıyla birgə duyğusal olan
hər şey keçib gedəcək, qalan insanlıq olacaq.
İnsan olacaq!

Hamımız hər şeyi etmişik ‐ cavanlıqda da,
ahıllıqda da. Amma ömrün elə bir mərhələsi
var ki, müdrikləşib fikirləşməyə məhkumsan:
mən oğulam, atayam, ərəm, vətəndaşam!

Kəramət bütün mərhələlərdə müdrik
yaşayıb!

Kəraməti bütün şairlərdən, həm özündən
əvvəlkilərdən, həm yaşıdlarından, həm də
özündən sonrakılardan fərqləndirən ən üstün
cəhəti yazdığında, təbliğ etdiyində, necədirsə,
eləcə olmasıdı!

Tam otuz ildi Bakıdayam və tanınmayan,
əyalətlərdə yaşayan‐yazan imzalardan ta
ölkəcə məşhur yazarlara qədər hamısından
xəbərdar biri kimi deyirəm, Kəramət bu ömrü
şair kimi yaşadı: olduğu kimi göründü,
göründüyü kimi oldu!

Kəramət şairin Allaha məxsus yaradıcı
qüdrətin daşıyıcısı olduğunu gözəl ifadə edib
və əlavə də vurğulayıb ki, sirr olana əl atma,
bəlaya gələrsən!

Ardını da mən tamamlayıram: bu qızıl
qaydaya əməl edən bir, ya iki imzadan biri də
elə Kəramətin özüdü. Yaradıcı dalğanın nü ‐
mayəndələri bir ara mətbu sərbəstlikdən sui‐
istifadə edəndə yazmışdım: sözlə oynamayın,
söz sizi vurar. Və... dəqiq də o imzalar sözün
vurduğu adamlar oldu!

Kəramət sözü qoruyan imza olmaqla,
özünü də, bizim söz ehtiyacımızı da uğurla
ödədi. Kəramət 

Yığa bilmədi bizi
bir bayrağın altına
məscidlər, kilsələr də, ‐

deyəndə təkcə həqiqəti və problemi de ‐
mirdi, həm də bizim məğlubiyyətimizin səbə ‐
bini açırdı!

Poeziya sehrdir ‐ Kəramət ən gizlin
mətləblərin sirrini‐sehrini belə ən sadə şəkildə
çatdırmaq qədərincə güclüdü: son illər
ədəbiyyatı fəth etmək iki‐üç şeir qədərincə
asanlaşıb, amma Kəramət beş poema ilə or‐
tada... yoxdu! Təkcə “Xaosun harmoniyası”nı
oxumaq yetər!

Bilirsiniz niyə?
Kəramət şairdi, poeziya meneceri deyil!
Kəraməti “məşhurlaşdırmaq, populyar ‐

laşdırmaq, xalqın sevimli şairinə çevirmək” an
məsələsidi! Amma görək, bunu Kəramət özünə
rəva görübmü? Etiraf edim ki, həmişə onun

56 I ULDUZ



haqqında yazmaq keçib könlümdən və istəyi ‐
mi hər dəfə ona bildirəndə gülümsəyib, “bəy
tərifi olmasın” deyib və onun demədiyini isə
şeirin dən eşitmişəm, “Sən mənə gəlmək dilər ‐
sən, Gəlirsən, gəlginən, Sən məndə ağlamaq‐
gül mək dilərsən, Ağlayırsan, ağlaginən, gü  lür ‐
sən, gülginən”.

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının gözəl
bilicisi və tədqiqatçısı, müasir ədəbiyyata po ‐
lemik yazılarıyla möhür vuran, xalturaçı və
dəllal patronlara meydan oxuyan tənqidçi,
mərhum Mürşüd Məmmədli, indiki Gəncə
Pedaqoji Universitetinin onda dekan müavini,
“Pöhrə” ədəbi məclisinin rəhbəri tələbə Kəra ‐
mət haqqında deyib: “Mən sizləri tərk edirəm
və bu məclisə rəhbərliyi hətta müəl limlərdən
belə kiməsə yox, ancaq və ancaq sizin tələbə
yoldaşınız Kəramətə həvalə edirəm”.

Yazıçılar Birliyinə gələndə yolunuzu
“Azər baycan” jurnalının poeziya şöbəsinin
müdiri Qəşəm Nəcəfzadənin otağından salın
və soruşun, o təsdiqləyər.

Azərbaycanda ilk ispandilli tərcü məçi ‐
lərdən biri, Lorkanı Azərbaycan oxucusuna
təqdim etmiş istedadlı şair‐tərcüməçi, Qarabağ
uğrunda döyüşlərdə tankın içində yanıb şəhid
olan Nizami Aydının çantasında iki şairin
kitabı olub, biri Vaqif Cəbrayılzadə, biri də...
Kəramət!

Yolunuz Milli Məclisə düşəndə Musa
Urud dan, elə‐belə rast gələndə Әlisəmid
Kürdən soruşa bilərsiniz! (Amma buna da
diqqət yetirin ki, şəhid şair haqqında iki qəzet
səhifəsi yazı verib, öz adını çıxarıb, təkcə Vaqif
Cəbrayılzadənin adını saxlayıb, faktı təhrif
etmək bahasına özünə münasibətinə baxın).

İşdi‐şayəd, “Azərbaycan” nəşriyyatına
yolunuz düşsə, Vəli Xramçaylını tapın, o da
yazdığımı təsdiqləyər: 90‐cı illərin əvvəllərində
Kəramət işsiz vaxtlarında “Azərbaycan təbiəti”
jurnalına mənəvi ekologiya barədə yazı təqdim
edir və təxminən bir ay o tərəflərə üzükmür.
Rastlaşanda Vəli Xramçaylı qayıdır ki, ayə,
ölöm, Әmi səni axtarır, harda itib‐batmısan?

Məlim olur ki, Әmi ‐ Azərbaycanın gör ‐
kəm li şairi Məmməd Araz Kəramətin ya zı sın ‐
da böyük ürək və söz sahibini görüb tanıyıb.
Elə ilk görüşdəcə “gəl, otur, işlə” deyib.

Adicə yazısı belə poeziya nümunəsi olan
Kəramət illəri və özünü taleyin ixtiyarına ‐ şair
xalqın etirafına buraxıb!

Bax, etmədiyi yeganə doğru budu həyat ‐
da! Baxmayaraq ki, deyib:

Dünya məndən keçib gedib
Alnıma bax, bəri gəlgil.
Yarımı adam,
yarımı da şeytan bilgil.
Buynuzunu heç görmürsən,
Buynuzuma sən az gülgil,
Dünyadan keçib gəlirəm.

Dünyanı keçib gələn, dünyanın keçib get‐
diyi Kəramət həm də indi ortada olan şairlərin
tam əksəriyyətinin “xaç atası” Әləkbər Salah ‐
zadəyə şeirlərini təqdim edəndən sonra elə
təxminən bir ay da “Ulduz” jurnalına tərəf
hərlənmir. Rəhmətlik Әləkbər Salahzadə ilk
baxışda düşünsə də ki, bu fizioloji görkəmdə
(onda yazıq, miskin şair obrazı arayanlar
yanılır) olan adamın şeirə nə dəxli ola bilər axı,
sonda rəsmən etiraf edir və yazır: “Mən bir ay
o şeirlərin təsirindən çıxa bilmədim!”

Kəramət hər bir halın yazarıdı ‐ qulun da,
şahın da, moteldə bakirəliyinin təhlükəsiylə
üz‐üzə qalan azyaşlı qızın da, hətta lalın da. Lal
Әhmədin halını oxuyun (“Dəli olub Lal Әhmə ‐
din əlləri” ‐ onsuz da lallar əlləriylə danışır,
am ma əllərin dəli olması...) və anlayın ki, Kəra ‐
mət düz deyir: şair təkcə öz yaşantı la rını deyil,
insanların hər birinin iç dünyasının güz gü sü ‐
dür, əgər şairdirsə. 

Bu yaxınlarda statusunda oxudum və
olduğu kimi yazmaqla izah edirəm, niyə şair
xalqın şairi oxucusunu tapmadı... Әslində, bu,
Azərbaycan yaradıcı insanının yaşadığı əzab ‐
ları, çarpışmanı, özünütəsdiqi ifadə edən ən
dolğun hekayədi, baxmayaraq ki, şair Kəramət
hekayə janrından imtina edib.

Deməli, belə:

“Kiçik xəyanətin otuz illik yaddaşı
və yaxud:
“O”na indi də “dost” deyirəm

Otuz il qabaqkı hadisəni xatırlatdı, Kəri, onda
sən mənə dedin ki, bunamı görə gətir mişdin?
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Çoxdan qurd‐quşa yem olmuş, üstünü
daha ağır xəyanət və pisliklər basmış, mən
tərəfdən basdırılıb unudulmuş bu qovğanı
niyə xatırlatdı heç dəxli olmadan? Mənə elə
gəldi ki, elədiyi və yaxud eləmək istədiyi, ya
da həyata keçirə bilmədiyi xəyanətinin əzabını
çəkir indi də!

Budu otuz il əvvəlin qovğası: O, məni
təkidlə bir məclisə aparır, görürəm ki, təkidlə
normadan artıq içizdirir, məni vurmaq istəyən
adamsa heç içmir, qurğunu anlayır, amma
qurğunun axarı üzrə hərəkət edirəm, sonra
məni kənara çağırır içməyən “Dostum”
(təkidlə məclisə çağıranın ssenarisi üzrə),
əsəbiləşir, mənsə gülə‐gülə yayınıram. Məna ‐
sız bir‐iki sözdən sonra mənə yumruq atır,
yayınıram, amma heç nə etmirəm, qucaqlayıb
qollarını tuturam, deyirəm “vur maqmı istə yir ‐
sən məni, nə olar, vur”, tərpənmədən daya nı ‐
ram, o isə vurur, vurur, təbii ki, burnum
qanayır, “yoruldunmu?” soruşuram və yıxıb
sinəsinin üstündə otururam, vurmuram, amma
yox, deyəsən, bir‐ikisini ilişdirmək zorun da
qalıram. Güdənlər öyrədilmişin məğ lubiyyətini
görüb məni onun sinəsi üstündən qaldırırlar.

Yazdım ki, əslində, yoldaş, işdaş, qələm ‐
daş, məsləkdaş, vətəndaşıq, burası öz yerində,
bizi çalmağa, vurmağa hazır dostlardan (dır ‐
naqsız) özünüzü qoruyun və pislikləri siz
unutmayın, mənə fikir verməyin, hər şeyi
unutmuşam. Bir az kinli olmaq lazımdı, yəqin.

Hə, onu deyirdim axı, niyə bu hadisənin
fitilini çəkdi yaddaşımda? İnanıram ki, hələ də
içində uduzmağının əzabını çəkir”.

Belə...
Kəramət ədəbiyyatda şeirləriylə etirafla

bərabər, fiziki, “ədəbi regionallıq ordusu”nun
təpkilərinə qalib gəlmək zorunda da qalıb.
Düzdü, ədəbiyyat Haramı, Küdrü, Cıdır düzü
olmasa da, “ədəbiyyat dədə qorqudları” hərəsi
üçün bu ədəbiyyat dünyasından məsləhət
bildiklərinə ağ, qırmızı, qara çadırlar ayırıblar,
münsiflik ediblər!

Fəqət, ədəbiyyat bilgililərindən, vicdan
baryerindən keçməyənlər də olub. Kəramətə
qarşı sərgilənən belə münasibətlərin nəticəsi
isə odur ki, sonda uduzan dostlar, itirən oxu‐
cular oldu! O isə tələbəliyindən indiyəcən
ədəbiyyatın təəssübünü çəkib ‐ duruşuyla,

məqalə, söhbətləriylə, ən əsası, yaradıcılığıyla.
Bəzən də fiziki cəhətdən. Bu dik duruşdan
Məhəmməd Füzulinin xəbəri olmadığı kimi
(nəşriyyatın bufetindəki mini məclisdə “Füzuli
də rüşvətxordu” deyən ədəbi məmurun sözü
ağzında qalıb, armudu stəkanı təpəsində gö ‐
rüb), konyuktura, zamana görə bir‐birinə əks
olanların, nəsillərin də xəbəri olmayıb: Anar‐
dan Rasim Qaraca, Həmid Herisçiyə, Fikrət
Qocadan Murad Köhnəqalaya, Әlisəmid Kürə,
Aqşin Yeniseyə və sairəyə qədər... tərəflər
arasında da, o, tərəfsiz dayanıb ‐ ədəbiyyat
tərəfində. Әdəbiyyatda, həyatda ona balta
vuranların da haqqını açıqürəkliliklə təslim
edib, edir.

İstənilən şeiriylə müzakirəyə açıq olan
Kəramət haqqında yox, yaradıcılığı barədə
yazılmalı olsa, tam qətiyyətlə deyirəm: təh ‐
lildən bir şeiri də qıraqda qalmaz. Bax, həm də
budur Kəramətin şairliyinin əsası: hər şeir bir
obrazdır. Hər şeirində var olan Kəramət həm
də o şeirlərə dirijor kimi kənardan komanda
verir! Yəni... diapazonu əngin olan Kəramət
şeirləriylə ədəbiyyata o vaxt üz tutub ki, artıq
bütün eksperimentlərdən keçmişdi! Bu, yaxşı
nümunədi: ədəbiyyata eks peri ment ləri tətbiq
edib sonra gəlmək lazımdı, yoxsa ki, “gəldim”
deyib laboratoriyaya çevirməməli!

Nadir hallarda olur ki, zamanın şına ‐
ğından şair üzüağ çıxır. Mən in diyə qə dərki
yazılarımın heç birində şairin, yazıçının xarak‐
terini qabartmamışam, ancaq Kəramətin bəlli
olmayan həyati və yaşam yönlərini təqdim
etməyə çalışdım və hesab edirəm ki, gənclər
üçün məhz belə nümunələr olmalıdı! Bilsinlər,
anlasınlar ki, ədəbiyyat həm də ancaq və ancaq
saf və yaradıcı adamlardan ibarət deyil, şayiə
şəbəkəsi də var! Burada paxıl, tələquran,
bürokrat dostlar da var. Hətta söz və ruh
dünyasının təmsilçiləri olsalar da, bəzən “söz
mələkləri”ni də çırpmaq lazım olur. Həm də
güclü və güclü olmaq lazımdı. Demişdim ki,
şeirlərə az müraciət edəcəm, amma bu 80‐ci
illərin bəndindən vaz keçə bilmədim ki
bilmədim.

İt kimi hürərəm, quştək ötərəm,
Hökmlər, fərmanlar gəlməz eynimə.
Qapını ehmalca örtüb gedərəm
Nimdaş pencəyimi atıb çiynimə.
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Әn sonda bir ştrixə də diqqəti çəkim:
Kəramət, Mürşüd Məmmədlidən üzü bəri Çin‐
giz Әlioğlunun, Әləkbər Salahzadənin, Vaqif
Yusifli, Cavanşir Yusifli, Nadir Cabbarlı, Rə ‐
him Әliyev və başqalarının, tam söz bil gin ‐
lərinin haqqında səhifə‐səhifə yazdığı imzadı.  

Bilmirəm, fikirlərimi sizə çatdıra bil ‐
dimmi, anladıqlarımı da sizə anlada bildimmi?

KӘRAMӘT 

QAYIDIŞ

Hansı kənd, hansı eldi... huşunamı
gəlirdi?
Nə gəlibdi başına? Ömür çatmaz danışa.
Arx ilə, tozlu yolla danışırdı, gülürdü,
Solğun Ay işığıydı üz‐gözündə dolaşan.

Әlində çamadan... (içində nəydi, görən?)
İtlər üstünə cumdu, onu oğru sandılar.
O gecə qəbristanda “ah”ına köhnə
qəbrin
Bir ana fəryadıyla ölülər oyandılar.

Yaddaşına tökülən gözlərinin yaşına
Bələdçi eləmişdi bayquşların səsini.
Baxırdı ucalardan, bulayırdı başını;
Tanıya bilməmişdi Allah öz bəndəsini.

1987

EVİNİN İÇİNӘ YAĞDI BU YAĞIŞ

Ağlayır saçların, gecə köynəyin
Әlin, saçın damır, gözlərin damır.
“Mən yağış səsinə oyandım, ana”
‐ Dinmə, dodağından sözlərin damır.
Misra‐misra yağış yağar üstünə,
Yuyuna‐yuyuna mələklənərsən,
Yağışa düşməyən əksin mat qalar,
Qupquru əksinə baxıb gülərsən.

‐ Çağırır göylərdə ulduz ulduzu
Harda islanmısan, bala, ay bala.

‐ Mən yağış səsinə oyandım, ana.

1980

***

Mən barxanam ‐
Səhrada yeriyən  qum  topasıyam.
Çıx üstümə, gör aləmi –
Hamını böyüdən qəm təpəsiyəm.

Kadr dəyişir:
Balaca Kəramət
Dəniz kənarında
evcik‐evcik oynayır.

Yorulur,
Xıxırıb oturur barxanlar,
sonra da sarvan külək
çəkib aparır barxan karvanı.
Aparır səhranın boşluqlarına.

Yenə kadr dəyişir:
Məni arama bu şəhərdə ‐
O barxana qoşulub getmişəm.

1999

ӘHLİKEF KİŞİ

Heç qoca anan da yadına düşmür,
Yorulan yerin var, yoran yerin var,
“Salam”ın da qaçır, əhlikef kişi,
Çayın da, yelin də duran yeri var.

Məzarından keçib hara gedirsən?
Bir gordan o biri gora gedirsən,
Kəfənləri cıra‐cıra gedirsən,
Ölümün də qaçır, əhlikef kişi.

Sənin söz yerin var, o sözü de, get;
Yiyəsiz sözlərin yiyəsi Vaxtdı.
Abırsız zamandı, abrını gey get.
Kim kimdi? Son sözü deyəsi vaxtdı.

Göylərin çirkidi yerlərə yağır,
Bu adam tarlası büsbütün alaq.
Bircə cüt göz var ki uzaqdan baxır,
Baxır ki, Yer üzü kəllə‐mayallaq.
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Sən ki hal əhlisən, hər söz deyilməz,
Sözün şahı olan şaha əyilməz,
Bir sözdü mən dedim, daha deyilməz,
Bəh‐bəh, qanad açır əhlikef kişi.

Bir tikə çörəyin quludu hərə,
Sən də nəyi qoyub, nə axtarırsan?
Ruhun göyə sığmır, cismin də yerə,
Yazıq bəndələrdən sən nə umursan?

Bu Yer bataqlığı çəkdi apardı,
Atmadın o miras ‐ o nurlu daşı.
Səni harda gördüm, harda itirdim,
Xoş gördük, əlvida, əhlikef kişi.

2000

***

Sevgidən yurddışı edilmisən.
Bir bax, sığınacaq vermişəm sənə,
özümə yer tapmasam da.

Әllərin əli var, dillərin dili.
Öyrən əlin əl dilini,
dilin dil dilini.
Yoxsa əlin əldışı olar,
Dilin dildışı.

Gəlib uçuracaqlar
zibilliyin yanında
tikmək istədiyin gecəqondunu.
“Evcik‐evcik” oynayacaqsan
altı yaşlı qızınla.

Yurddışı olmayan mahnılar
Dilimə yatsa da, könlümə yatmır.
Yurdundan böyükdü yurddışı mahnıları.

Qəlbim ‐ çadır şəhərcik.
Bir bax sığınacaq vermişəm sənə,
Özümə yer tapmasam da.

2007

UŞAQ PALTARLARI

Öncə uşaqları sevdim,
sonra uşaq paltarlarını.
“Uşaq paltarları muzeyi” açdım
ömrümün nisgilli‐çiskinli küçəsində.

Sıx burnuna,
nəfəsin kəsilincə qoxla,
qoxla, bihuş olunca;
xatirənin də ətri var, həsrətin də.
Bu muzeydə saxlanan allı‐güllü şəkillər.
Özünü divara çırpan musiqi.
Kompüterin silinməyən yaddaşı.
Bu uşaq paltarları
ayrılığa qaldırılan ağ bayraq deyil, 
bəs nədi?
Bəs nədi, ay başıdaşlı?

Qürub dan yerimi?‐
Doğulunca batdı gün.

Bəs nədi mənə hər gün
Hücum çəkən qarğışların qoşunu?
Bəs nədi Eşq Tanrısı? ‐
Mənə anlat, anlat görüm,
sevgi bir‐birinə ehtiyacdımı,
belə deyil, bəs nədi?

Mənum ehtiyacım var
uşaq paltarlarına.
...və...və... və gedirəm ‐
Çiyinlərimin hönkürtüsünə ehtiyacım var.

2011



“Әziz Dəniz. Mənə isti yuvanda qucağ
açdığın üçün sənə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Hekayəm romana çevrilmədən
gedirəm.  Günəşdən bir ovuc oğurlayıb Gü nəş ‐
li ni, məhəlləmizi, evimizi bu gün yandırdım.
Sonra özümü uçurumdan atmaq istədim. Desinlər
ki, bir nəfər özünü uçurumdan atdı, qırmızı
ayaqqabılarını yuxarıda qoydu ki, adı əbədi
yaşasın. Lakin həmin ayaqqabıları tapan olmadı.

Dünyada məhv olası bir qəsəbə varsa, ora
təkcə Günəşli deyil. Bundan sonra günəş
Günəşlidə başqa cür doğacaq. Mənim doğacağım
körpə kimi. Uçurumdan Fidan, Nərgiz, İradə,
Günel və başqa Lalolar özünü tullayacaq. Başqa
qəsəbələr yanacaq. Amma həmin qəsəbələrdə
yenə günəş doğacaq. Məndən nigaran qalma,
başqa bir adla, başqa bir ölkənin eyni günəşində
başqa bir hekayə ilə açacam səhəri. Və çoxlu‐
çoxlu yaşayacam.

Hörmətlə Lalo”.

Bayırda səssiz qar yağırdı. Tərtəmiz və
sakit, ağappaq qar.

Məktublardan qurtula bilmirdim. Sanki
epistolyar janr yox olmamaq üçün bütün
ömrümə sirayət etmişdi.  Bəlkə də, Lalo mək ‐
tubları sevdiyimi bildiyi üçün virtual
sağollaşmamışdı. Bəlkə də, mən klassik dövrdən
virtual aləmə tullanmış bir kağız parçası idim. 

Bir ay idi Lalo mənlə qalırdı. Onu axırıncı
dəfə görəndə “Dogville” filmini izləyirdim.
Filmin sonuna yaxın telefonum zəng çaldı,
dostumla təcili yarım saatlıq görüşüb kitab
götürməli idim. Filmi söndürməyi unut ‐
muşdum. Lalo başını qatsın deyə filmə baxmaq
istədi. Elə sonundan baxmağa başladı.  Mən
tələsik evdən çıxdım.

Qayıdanda Lalonu evdə tapmadım. Qorx ‐
dum ki, başına bir iş gələr. Әşyalarını da evdə
görmədim. Ondan qalan tək şey masanın üs ‐
tündəki bürüşmüş məktub idi. Məktubdakı
hərf lər sanki ağappaq kağızı zorlayıb çirklən ‐
dirmişdi.
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Dünən işdən gələndə heç nə danışmır,
əlləri tir‐tir əsirdi. Qardaşı sevgilisini  bıçaq ‐
lamışdı. Sıra Laloda idi. Rahat idi ki, onu
yaşadığı labirint kimi məhəllədə heç kim tapa
bilməz. Amma bu şəhərdə çox qala bilməzdi.

Bəzən əsəbiləşir, bütün günəşlini
yandırmaq istəyirdi. Bilirdi ki, atası, qardaşı
onu  düşünmür, qonşulara özünü göstərməkçün
şou yaradırlar.

Lalo ailəsindən qaçırdı. 20 ildi axtarmadığı,
görmədiyi atası namusunu təmizləmək üçün
Lalonu axtarırdı. Moskvadan yenicə gələn qar ‐
daşı “üzüvü lezvalayacam” deyib qızı hədə lə ‐
yir di. Elə bilirdilər ki, Lalo oğlanla qaçıb. Hal ‐
bu ki Lalo mənim kiraçım idi.

‐ Qonum‐qonşu nə deyəcək sonra, səni
hamının gözü qabağında çırpacam.

‐ 20 ildi hardaydın, indi düşüb qızın yadı va?
‐ 20 ildən sonra sən yapışdın da ətə yim ‐

dən, sən zəng eləyib axtardın.
Lalo atasını axtardığına da peşman

olmuşdu. Amma qorxmur, çox güclü və
möhkəm dayanmışdı. Gözündə yaşı toplansa
da, qoymurdu süzülüb dodaqlarını islatmağa. 

Bir aydır qızının həsrətindən çöpə dönən
anasının cavan sifətində vaxtsız qırışlar
yaranmışdı. Anası saçlarını lap qısa kəsdirmişdi,
sanki bədbəxt olduğunu saç modası ilə bəyan
etmək istəyirdi. Axı bədbəxt qadınlar qısa saçlı
olurdu. Lalonu güc‐bəla ilə razı salıb anası ilə
görüşdürmüşdüm. Qorxduğundan mənlə birgə
getmişdi. Anası artıq başını itirmək üzrə idi.
Tez‐tez saçlarını düzəldir, dodaqlarını dişləyir
və diksinirdi. 

Lalo isə əhəmiyyət vermədən ana əli ilə
bişmiş kotletləri lüp‐lüp, çeynəmədən udurdu.
Bu mənzərəni görən anası ağlamışdı da. Kafeni
kotlet iyi bürümüşdü. 

Bir ay öncə 23:30 radələrində Lalo cib
telefonuma zəng vurdu.

‐ Alyo, Dəniz, salam.
‐ Alo, salam, kimdi?
‐ Lalodu.
‐ Hansı Lalo?
‐ Feysbukdan Xatırladın?
‐ Həə, xatırladım. Necəsən?
‐ Dəniz, sən evini yenə kirayə verirsən?
‐ Hə verirəm, elanda tapdın?
‐ Yox, nömrəni saxlamışdım. Bu gün gələ

bilərəm?

‐ Hə, əlbəttə. 
‐ Dəniz, mən taksiylə gəlirəm, veşim çoxdu.
‐ Yaxşı, xəbər elə çatanda.
‐ Günəşlidən gəlirəm, yarım saata ora

çatacam.
‐ Yaxşı, xəbərləşərik.
Kiraçı tapdığıma görə sevinirdim. Yenə

insan səsinə ehtiyac duymağa başlamışdım.
Bəzən səssizliyin o susqun bağırtısı az qalırdı
qulaqlarımı batırsın. Amma qəribə bir zövq də
alırdım. 

Yarım saat keçdi. Çaydanı ceyran peçinin
üstünə qoydum ki, mən gələnə kimi isti qalsın.
Paltomu geyinib evdən çıxdım. Kəsə getsəm,
metroya 7 dəqiqəyə çatacaqdım.

Facebookda Lalonun profilinə baxdım ki,
sifəti yadıma düşsün. Çatanda bir‐birimizi
rahat tapa bilək. “Bermud üçbucağı” adlanan
vıyhavıy küləkli binanın arasından keçib
metronun qarşısında dayandım. Tək‐tük mağaza
açıq idi. Adamlar da azalmışdı. Bir də böyrümdə
meyvə satan oğlanın səsi günortadan bəri
kəsilmirdi. “Amruda gəl, amruda” qışqırırdı.
Gülməyim tuturdu, fikirləşirdim ki, yəqin,
onların ləhcələrində armud amruddu.
Kimisə gözləyəndə ya kitab oxuyuram, ya da
adam gələnəcən o yana‐bu yana gəzişirəm.
Bəzən evin ortasında da bu cür gəzişirəm.
Metronun düz qarşısındayam. Kənardan baxan
elə bilər ki, metrodan gələn birini gözləyirəm. 
Sağ tərəfimdə 23, bəlkə də, 18  yaşlarında
toppuş bir qız salfet satır. Günortadan bəri
armudsatan kimi eyni sözü təkrar edir. Ancaq
armudsatandan fərqli olaraq səs tonu yanğılı
çıxır.

“Nolar, xahiş edirəm, salfetka alın, anamın
müalicəyə ehtiyacı var”.

Yarım saat keçir. Mən hələ də metronun
böyründə o baş‐bu baş gəzişirəm. Salfetka
satan qız arada çaşıb deyir, “Nolar, salfetka
alın, anamın salfetkaya ehtiyacı var”. Baxışlarımı
yerdən qaldırıb qızın üzünə baxdım. Qız səhv
dediyinin fərqində belə deyil. Kədərli səsi ilə
dodaqları eyni kəlmələrlə yumulub açılır,
xəyalları başqa aləmdə uçuşur. Bəlkə də,
xəyallarında bütün salfetkaları satılır, anası
sağalır. Amma qız yaxşı bilir ki, gərək çoxlu‐
çoxlu salfetka sata ki, anası sağala. Ona görə
də başlayır gəzişərək və daha da içdən sal fet ‐
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kalarını satmağa. Mən meyvə satandan 1 kq
mandarin alıb metronun başındakı daşda
oturdum. Metrodan çıxanlar mənə qəribə
baxmağa başladılar. Çünki həmişə metronun
başında dilənçilər dayanır. Sonra gəlib ma ‐
ğazanın yanında dayandım. Mandarindən qıza
sarı uzadacaqdım ki, salfetka satan qız birdən
səsin kəsib evinə sarı yol aldı. Qoca bir kişi
məni fahişə zənn edib söz atdı. Atdığı sözü də
tuta bilmədim. Saat 12‐ni keçəndə bu şəhərdəki
insanların beyinləri də keçinir.

Pla to nik aşiq olduğum, köşkdə qəzet satan
oğlanı ilk dəfə idi bütöv, ayaq üstə görürdüm.
Balaca köşkün içindən təkcə başı görsənərdi.
Həmişə ondan “Әdəbiyyat qəzeti”, olmayanda
əlimi atıb başqa bir qəzet alardım. Onu birinci
dəfə idi ki, bütöv görürdüm. Balaca boyu, boz
jaketi boz gözlərinə yaraşırdı. Amma o,
təsəvvürümdə ucaboy idi. Adını bilməsəm də,
ona Yurlin adı vermişdim. Bəzən çaşıb “Salam,
Yurlin” də demək istəyəndə “Salam Yurlinsiz?”
tökülürdü dodaqlarımdan. Mən onun əsl adını
heç vaxt bilməyəcəkdim. Bilmək də istəmirdim.
Sirli və müəmmalı qalmalı idi. Bütün platonik
sevgilərim mənim üçün anlamsız bir macəra
idi.

Lalo gəldi. Amma Lalo olub‐olmadığına
əmin deyildim. Çöhrəsi solmuş və arıqlamış
qız kədərlə gülümsəyərək mənə yaxınlaşdı.
Әtrafda taksi də görünmürdü. 

‐ Dəniz, əşyalarım maşındadır. Әgər sənə
bir narahatlıq törədərəmsə, taksi tutaq gedək. 

‐ Yox, nə narahatlıq olacaq ki, gedək.
Rul arxasında Lalo ilə yaşıd 20‐21

yaşlarında bir oğlan vardı. Düşündüm ki, ya
sevgilisidi,ya da qardaşı. Maşında üçümüz də
ağzımıza su alıb oturmuşduq. Səssizliyi mən
pozmaq istəmirdim. Cibimdə həmişə bir pozan,
bir də 1‐ci sinif karandaşımı saxlayırdım. Әlimi
cibimə atıb pozanı çıxardım. Havada gəzdirib
ətrafımdakı şeyləri silməyə başladım. Lalo
dilləndi.

‐ Nə edirsən?
‐ Sakitliyi pozuram.
‐ “Bacarırsan aa” ‐ deyib güldü.
‐ Lalo, bizim yol bir az labirint kimidi,

birdən maşın geri qayıda bilməz.
‐ Yox, narahat olma, Eko buraları tanıyır.
Biz məhəlləyə çatdıq. 

Bu da bizim Ümid Ә. küçəsi. Xoş gəldiz!
Burda hər kəs ümidlidir. Elə mən də. 

Lalo yalandan gülümsədi. Veşlərini
daşımağa kömək etdim.

Qapıdan içəri girəndə Lalo ətrafa göz
gəzdirdi. Təbii ki, zəngin bir qız yoxsul Dənizin
yuvasına gec öyrəşəcəkdi. Mən başladım dır‐
dır danışmağa.

Lalo, gərək evə baxardın, sonra köçərdin.
Әslində, sakit və isti bir yuvadır. Bir az qalsan,
öyrəşərsən. Bəlkə də, sakitliyi sevmirsən. Həyəti
də var, ağaclar, quşlar, mavi göy üzü,
pəncərədən ay da görsənir. İzləyə‐izləyə
yatarsan. Әn əsası wifi da var. Hələ bir azdan
qar yağsın, lap nağıllardakı kimi olacaq. Çıxarıq
məhəllədə uşaqlarla oynayarıq. Qarın üzərində
uzanıb ağzımızı açarıq. Hansı qar dənəsi istəsə,
düşər ağzımıza. Biz də onları yeyərik. Yolun
uzunluğuna görə narahat olma. İdmandı da.
Qocalanda gümrah nənə olacıyıq. Çəliksiz. 

Mən qış xəyallarımı həvəslə danışırdım.
Lalo isə sanki məni dinləmirdi. Gözünü
divardakı mənasız tabloya zilləmişdi. 

‐Evindən hiss olunur ki, yazıçısan.
Mətbəxdə kitab, orda kitab, burda kitab. 

Tualetdə də kitab var? Xa‐ha‐ha.
‐Tualetdə ancaq qəzetdi. Darıxanda götür

oxu, gülməli yerlərini kəsib qoymuşam ora.
Ad günü, yas günü tostları, mənasız şeirlər
toplusu, nə desən var.

Çayımız da yaxşıca isinmişdi. Evdə heç
vaxt qənd olmaz. Amma hər cür mürəbbə tap ‐
maq olar. Mixəkli çay dəmləyib ceyran peçinin
böyründə oturduq. Lalo evlərindən gətirdiyi
gavalı mürəbbəsini çamadanından çıxardı.
İllərin tanışı kimi danışıb gülürdük. Amma
hiss edirdim ki, qız bəzən yalandan gülür.

Hava çox soyuq olsa da, Lalo özü ilə birgə
evi mizə bir istilik gətirmişdi. Mən onu tək qoy ‐
mamaq üçün həmin gecə öz otağımda yatmadım.
Döşəyimi gətirib ceyran peçinin yanından, yerdən
saldım. Saat artıq 03:00 olardı. Yuxumuz gəlmirdi.
Hiss edirdim ki, Lalo nəsə danışmaq istəyir.

‐ İlk dəfədi başqa evə köçüb ailəmdən
uzaqda, tək yaşayacam. Bir az qəribə gəlir
mənə.

‐ Alışarsan, buranı da öz evin, ailən kimi
təsəvvür elə.

‐ Ailəm deyəndə ki, ailəm var ki. Evimizdə
hər gün qırğındı.
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‐ Niyə?
‐ Yadından çıxıb, mənim anamla atam da

boşanmışdı. Sənin müsahibəni oxuyanda dedim,
bu qız mənlikdi. 

‐ Bu şəhərdə o qədər boşanmışlar var ki.
Biz susub peçin səsini dinləyirdik. Birdən

Lalo divardakı kölgəsinə baxa‐baxa dedi: Məni
zorlayıblar...

Mən duruxdum. Bilmədim nə deyim.
‐ Haçan?
‐ Keçən il, iş görüşməsinə getmişdim.

Layihə təqdim etməyə. Layihəm bəyənildi. İş
adamı işçilərə və mənə bunu qeyd etmək üçün
içki süzdü. Mən də ayıb olmasın deyə etiraz
eləmədim. Həm də içki rumkada az idi.
Düşündüm ki, ilk dəfə içsəm də, azdı, təsir
etməz. Səhər gözlərimi qız kimi açıb qadın
kimi yumdum. Mələfə qan içində idi. Yanımda
da özümdən xeyli yaş böyük həmin iş adamı.
O gecə olanları xatırlamıram, bəlkə də, içkiyə
nəsə qatmışdı,əmin deyiləm.

Həkimə getdim xalamla. 
‐ Dərziyə?
‐ Yox, razı olmadım. Qlamur saxta qızlara

çevrilmək istəmirdim. Әtrafımda  o qədər
“kapsella” pərdəli qızlar var ki.  Bilirsən, adamı
yandıran nədi? Başıma gələnləri  sevgilimə
danışa bilmirdim, uzaqlaşmışdım ondan. Çünki
hər şeyimi onunla yaşamaq istəyirdim. Elə
bakirəliyimi də. Bir gün başıma gələnləri ona
danışdım. O, isə mənlə yatmaq istədi. Mən də
acığa yatdım onunla. Sevdiyimə toxunanda
tir‐tir əsirdim. Özümü bakirə kimi hiss edirdim.
Sonra hər gün içdim. Hər gün içdim. Hər gün
içdim.

‐ Lalo, bəzi ölkələrdə bakirə qızla evlənmək
gülünc sayılır. Braziliyanın bəzi əyalətlərində
zifah gecəsi bəyin atası tərəfindən, yaxud dostu
tərəfindən edilir. Bunun kimi xeyli müxtəlif
dəyərlər, adətlər var. Bunlar önəmsizdi.
Yaşadığın faciədi, fərqindəyəm, təbii ki,
sevdiyinlə yaşamalıydın...

Mən ağlıma gələn statistik məlumatları,
fərqli ölkələrin adətlərini ona danışırdım ki,
üzülməsin. Amma Lalo bütün üzüntülərini
toplayıb içində böyük bir əzilmiş kağız
düzəltmişdi. O kağız da ağappaq idi.

O,xəyallarında özünü bakirə kimi hiss
edirdi. Həm də yaşadıqlarını ironik bir gülüşlə

ələ də salırdı. Әtrafa üzüntü saçmaq istəmirdi.
Beynində qəribə bir unutma mexanizmi işə
düşürdü. Unutmaq istədikcə unudurdu. Acıları
unutmaq istədikcə unudar insan. Üzülmək
istədikcə üzülər. Yarım saat susduq.

Bizim bir musiqi müəlliməsi vardı, adı
İlhamə idi. Başqa siniflərdə musiqi dərsi keçəndə
şən mahnı sədaları gələrdi. Amma İlhamə
müəllimə bizə həmişə “Lal ol” deyərdi. Ondan
çox qorxardıq. Lal olma, Lalo.

Lalo çantasından iki dənə “senator” çıxardı.
Peçin içində yandırıb çəkməyə başladıq. Məni
öskürək tutdu.

‐ Birinci dəfədi çəkirsən?
‐ Yoo, bayramdan‐bayrama, ‐ deyib güldüm.
Bəzən insanlara hekayə kimi baxırdım.

Bəlkə də, qarşıma hekayə kimi insanlar çıxırdı.
Onsuz da hər kəsin danışacağı milyonlarca
he kayəsi və romanlıq həyatı vardı. Laloya he ‐
ka yə kimi baxdığım üçün özümdən utanırdım.
Uşaqlığım siqaretin dumanında qaçışmağa
başladı. Cibimdəki balaca karandaşı çıxarıb
qoxladım. Siqareti qələm tutan barmağımın
uclarına basıb söndürdüm. Özümü və yazan
barmaqlarımı cəzalandırırdım guya. 

‐ Bəs sonra nə oldu?
‐ İçdiyimi evdəkilər bildi. Sevgilimdən

ayrıldım. Ondan iyrənirdim artıq. Saçlarım da
küsdü məndən. Bir dəfə anamın dərmanlarını
içdim. Ölmək üçün yox. Bilmirəm heç niyə
içdim. Sonra məni psixoloq yanına qoydular.
Mən sıfırdan başlamağı bacaran biriyəm.
Psixoloq çox kömək oldu. Danışdım rahat ‐
laşdım. Danışdım, rahatlaşdım. O da ancaq
dinlədi. Elə sənin kimi. Amma səndən fərqli
olaraq soyuq və mimikasız dinləyirdi məni. 

‐ Bəs maşındakı oğlan kimdi?
‐ 4 aydır birlikdəyik. Birlikdə iş qurduq,

obyekt açdıq. Mənə çox dəstək oldu. Acılarımı
başa düşdü. Məni hər şeyə rəğmən sevdi. 
Lalo dərdini danışmağı xoşlayırdı, danışdıqca
ra hatlaşırdı. Amma çox kövrəlirdi. Onu gül ‐
dürməyə çalışır, lətifə danışırdım. Lətifəmin
gülməli olmadığına çoxlu gülürdük. 

‐ Yazıçı adamsan, mənə nağıl danış.
‐ Gənc yazaram, mən hələ yazıçı

olmamışam ki.
‐ Nolsun, olacaqsan da.
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Həmişə mənə nağıl danışmışdılar.
Nağıllarla böyüyən uşaq olmuşdum. Amma
heç kimə nağıl danışmamışdım.

‐ Sənə heç bir kitabda oxumadığın nağılı
danışacam.

Lalo özünü nağıla hazırlayır, yastığını
qucaqlayıb kişmiş gözlərini dodaqlarıma
zilləyirdi.

Biri vardı, ikisi yoxdu. Var olan yox olanı
axtarırdı. Qədimi, qədim zamanlarda çoxlu
şahlar vardı. Nağılımızdakı şahın 3 qızı vardı.
Şah kiçik qızını çox sevirdi ‐ deyə o biri bacılar
paxıllıq edirdi. Bir gün 3 bacı meşəyə meyvə
toplamağa gedirlər. Böyük və ortancıl bacı
plan qururlar ki, kiçik qızı öldürsünlər, atasının
bütün mülkü və sevgisi onlara qalsın. Kiçik
qızı divin komasına salmaq üçün ilk planlarına
başlayırlar. 

Kiçik bacını komaya salıb ağzını bağladılar.
Div balaca şahzadəni görüb yemək istədi. Şahzadə
çox qorxdu. Bilmədi nə etsin. Dedi: məni yemə,
sənə yumurta qabığında plov bişirərəm, 3 gün,
3 gecə o plovu yeyərsən. Div razı oldu. Şahzadə
qoltuğundan iki tük çıxardıb bir‐birinə sürtdü.
Tüklər qığılcım çıxarıb şahzadənin ürəyindəki
arzunu o dəqiqə çin etdi. Yumurta qabığında
ləzzətli plov divin sınıq‐salxaq, tək qıçlı masasına
düzüldü. Divlə şahzadə plovu yeyib ağızlarının
yağını yumurtanın qabığına sildilər. Bir saat
keçməmiş div yenə acdı. Şahzadə bu dəfə dedi:
Məni yemə, sənə 5 dəqiqədə uzun bir xalça
toxuyaram, bütün div dostların, el‐oba hamısı
üstündə oturmağa yerləşər. Şahzadə qapının
arxasında dayanıb digər qolunun altından da
iki tük çıxardıb bir‐birinə sürtdü. Tüklər qığılcım
çıxardıb şəhzadənin arzusunu gerçəkləşdirdi.
Elə uzun xalça oldu ki, daxmanın bacasından,
pəncərəsindən çölə çıxdı. Div xalçanı büküb
çiyninə atdı. Daxmasının qapısını möhkəmcə

bağladı ki, şahzadə çölə çıxa bilməsin. Xalçanı
şaha ərmağan etmək üçün yola düzəldi.
Sənə kimdən deyim, şahdan. Qaş qaralmışdı.
Qızlar kiçik bacılarının div tərəfindən yeyildiyini
atalarına deyəndə şahı dərin bir kədər
bürümüşdü. Meşədə də çoxlu div vardı. Bilmirdi
ki, qızı hansı div yeyib. Şah bütün divləri məhv
etmək istəyirdi. Amma ordusu buna qadir deyildi.
Halbuki axmaq və huşsuz divləri bir saqqızla
da aldatmaq olurdu. Bir dəqiqə, o dövrdə saqqız
nə gəzirdi.

Həə, şah bilirdi ki, qızların balaca şahzadəni
gözləri götürmür. Vəziyyət qızların düşündüyü
kimi olmadı. Şahın ürəyi o biri qızlarından
təpər tapmadı.

Div gəlib şahın sarayına çatdı. Xalça sarayın
o başından bu başına par‐par yanaraq işıl ‐
dayaraq sərildi. Üzərindəki naxışlar, ceyran‐
cüyür, gül‐çiçəkli ağaclar sanki hərflərə dönüb
bir film kimi televizor ekranına döndü. Tele ‐
vizordan da capcanlı görünürdü. Sanki səs siz
filmə baxırdın. Şah xalçanı görüb heyrətləndi.
Qızı yadına düşdü. Bəlkə də, qızının qoltuq
tükləri sayəsində şah olmuşdu. Bunun səbəbini
heç kəs bilmədi. Çünki nağılı uyduran bu
haqda bilmirdi nə uydursun.  Şah dərdini divə
danışdı. Div dedi: “bu xalçanı sənə pay gətir ‐
mişəm, əvəzində mənə qızlarını ver. Mən də
sənə kiçik qızını tapım gətirim”. 

Şah razı oldu. Div bir çiyninə şahın böyük,
sısqa, arıq‐uzun qızını, digər çiyninə də gonbul,
çirkin qızını atıb saraydan çıxdı. Qızlar qorxudan
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çığıra da bilməyib səslərini uddular. Elə bildilər
ki, şah bütün olanlardan xəbərdardı. Div
meşəyə, öz komasına çatdı. Çiynindəki qızları
da elə yoldaca aclıqdan dayana bilməyib çiy‐
çiy yedi. Bəlkə də, evə çatsaydı, balaca şahzadə
bacılarını xilas edəcəkdi. Amma nağılı qoşan
bacıları bu cür cəzalandırdı. Çünki axmaq
bacılar kiçik şahzadəyə paxıllıq edir, bilmirdilər
ki, öz qoltuq tükləri də sehrlidir.  Yəqin, onların
sehri pislik qığılcımı saçırdı. Aqibətləri də divin
dişləri arasında çeynəndi. 

Gecə div yenə acdı. Şahzadə gözündə
qızarmış ətə çevrildi. Qız çox qorxdu, bilmədi
nə desin. Bu dəfə səsi tir‐tir əsərək dilləndi:
“Div, məni yemə. Sənə bir oğlan doğaram bir
tərəfi qızıldan, bir tərəfi gümüşdən. Hər gün
onu yeyərsən əti qurtarmaz”.

Div sevincək razı oldu. Şahzadə yenə
eynən sehrli qoltuq tüklərini yandırıb bir oğlan
doğdu ki, ay üzlü, gül qoxulu, ətli‐budlu, bir
yanı qızıldan bir yanı gümüşdən. 

Məni yuxu tuturdu. Birdən Lalo soruşdu.
‐ Hə, sonra nə oldu, şahzadə atasının

yanına getdi?
‐ Ay qız, sən niyə yatmamısan?
‐ Danış da, nə oldu?
‐ Bilmirəm, nə bilim nə oldu. Bu nağılın

sonu yoxdu. Qoşa bilmirəm daha. Korladın
oyunu.

‐ Niyə?
‐ Nənəm həmişə mənə nağıl danışanda

mən yatırdım, nağılın axırından xəbərim
olmazdı. Hərdən də nağılı heç dinləmirdim.

Hər gecə eyni nağılı danışırdı. Mən də elə bu
ceyran peçinin işığında divarda əlimlə ceyran,
ilan fiquru düzəldib oynayırdım. Sən də ciddi‐
ciddi nağıla qulaq asırsan, xa‐ha‐ha‐ha. Yəqin,
daha uşaq deyilsən, ona görə.

‐ Şahın axırı nə olduuu?
‐ Heç nə, div bütün şahları yedi də. İndi

bir dənə də nə şah, nə də padşah qalıb, gör ‐
mür sən?

‐ Bəs div?
‐Div balacalaşıb insana çevrildi.
‐ Bəs əti qurtarmayan bir tərəfi qızıldan,

bir tərəfi gümüşdən olan uşağa nə oldu?
‐  Lalo, yuxum gəlir, o uşaq heç ölmədi,

indi də yaşayır.
‐ Hardadı bəs?
‐ Hər yerdə.
Lalo yatmaq bilmirdi, elə bil balaca uşaq

idi. Onu təmiz və ağappaq uşaq kimi xatır ‐
layacam.

Bakını tərk edəndə əlində şüşədən yumru
qar adam suveniri vardı. Eko hədiyyə etmişdi.
Bilmədən əlindən düşüb çilik‐çilik oldu. İçindən
süni qar tökülməyə başladı. Bakıda gördüyü
sonuncu qar bu olacaqdı. Üzünü kədər bürüdü,
hava limanına toplaşan qaraçı uşaqlardan biri
Laloya yaxınlaşıb dedi: “Ağlama, hər şey yaxşı
olacaq”

Lalo gülümsədi. 
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MӘN VӘTӘNӘM...

Mən bu yurdun sabahına açılan
bir sabaham,
bir sabahın gözüyəm.
Mən bu yurdun başı üstə od saçan
bir günəşəm, od oğluyam,
mən atəşin özüyəm.
Mən yağışam, 
mən buludam,
mən qaram.
Mən ürəyəm, hər sinədə mən varam.
Mən çiçəyəm, 
mən torpağam, mən daşam, 
Ağlayana, sevinənə yoldaşam.
Mən arzuyam, 
mən ümidəm, 
nəğməyəm.
Yaxına da, yadlara da, doğmayam.
Mən həm acı, həm də ki,
bal kimiyəm.
Bəzən coşar,
bəzən də lal kimiyəm.
Mən qol‐qanad,
görən gözəm.
Kövrək qəlbə şirin sözəm.
Durğun göləm, axar suyam,
mən ulduzam,
mən səmayam,
nurlu ayam.
Mən dünyayam, kainatam,
ona tənəm.
Bu dünyada hər nə varsa, bax o mənəm.
MӘN VӘTӘNӘM!

SİZDӘN BİZİM EVӘCӘN... 

Sizdən bizim evəcən təzə cığır düşəydi...
İzimiz bu cığırda görüşüb öpüşəydi.
Aydınca səhərlərə cıxaydıq
biz səninlə,
düşüb ömrün arxına axaydıq 
biz səninlə.
Sizdən bizim evəcən təzə cığır düşəydi...
Ilmələrə dönəydik,
yanaşı toxunaydıq.
Həzincə bir nəğməyə,
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lap bircəcə misraya dönüb
biz oxunaydıq.
Sizdən bizim evəcən təzə cığır düşəydi...
Elə yozulaydı ki, gördüyümüz yuxular
çevrilib çin olaydı.
Xəyallar gerçək olub, həsrət düşəydi bizdən,
min ağac gen olaydı.
Qəfil arzu‐diləklər gerçəyə çevriləydi,
Yerlə yeksan olaydı, lap dünya dağılaydı,
lap dünya devriləydi.
Təki bircə sən, gülüm, 
tək sən mənim olaydın.
Bəxtimə yazılaydın,
ömrümə yazılaydın,
ömrüm‐günüm olaydın.
Sizdən bizim evəcən təzə cığır düşəydi...
Təki qoşa düşəydik biz oyunda zər kimi
birimiz acı olub, birimiz şirin olub,
elə qoşa olaydıq gülüşlə qəhər kimi.
Ya səma, ya da bulud,
ya da ki, quş olaydıq.
Biz bu ömür yolunda iki yoldaş olaydıq.
Sizdən bizim evəcən təzə cığır düşəydi...
Ömrümüz bir‐birinə qaynayıb qarışaydı ‐
vüsala yetişəydik...
Göydə ulduzlarımız ömürlük barışaydı...

DEBÜT

Könül ELDARQIZI



Küçələrə su səpmişəm,
Yar gələndə toz olmasın.
Elə gəlsin, elə getsin,
Aralıqda söz olmasın...

Xankəndi... Dağların arasında yerləşən
bu şəhərdə dünyaya göz açmışam. Gözəl gün ‐
lərimiz Xankəndidən başlayır. On nəfərdən
ibarət ailəmlə birgə dəyəri heç nəylə ifadə
olunmayan gözəl günlərimiz vardı. Hər
axşam anamın ləziz təamlarıyla bəzənmiş
süfrənin ətrafına toplaşar, yemək yeyə‐yeyə
gün boyu başımıza gələnləri, gördüyümüz
işləri müza kirə edərdik. Atamın ibrətamiz
nəsihətləri ilə, maraqlı söhbətləri və məzəli
zarafatlarıyla yeməyimizi tamamlayardıq. Bu
gün də o yeməklərin dadı damağımdadır,
atamın səsi qulağımdan getmir, anamın
əllərinin qabarı əllərimdə dərin iz salıb. İyirmi

dörd ildir kən dimizdən ayrılmışam, fəqət
buna baxmayaraq, günü bu gün də yatanda
yuxuda Xankəndini görürəm. Hər dəfəsində
də eyni yuxu. Görü rəm ki, qayıtmışam
kəndimizə, məhəlləmizlə irəliləyirəm,
istəyirəm evə çatam, çata bil mirəm.
Evimizdən qalxıram oxuduğum 4 saylı orta
məktəbə, nə qədər gedirəm, çata bilmirəm.
Sinif yoldaşlarımın hamısının simasını du ‐
manlı görürəm. 

Doğma Xankəndini görmək arzusudur
mənə qanad verən, oranı görməyənlər heç
vaxt mənim sözümün ciddiliyinə vara bilməz.
Mənim bir arzum var, nə vaxtsa bir də o
torpaqlara geri dönüm və ölməmişdən öncə
ayağım vətən torpağına dəysin, bilmirəm ki,
o xoş günlərimiz bir də geri dönəcəkmi?
amma heç olmasa ayağım dəyən torpaqlarda
onları‐ hər zaman hamıdan erkən oyanıb,
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toyuq‐cücələrə dən səpən Әsmər xalanı,
bütün uşaq ları cırnadıb arxasıyca qaçıran
Bəşiri, Novruz bayramında dadlı təam la rın ‐
dan qonşulara pay verməyi özünə borc bilən
Nəcibə xalanı, bir sözlə, həyatımda Xan ‐
kəndiylə bağlı iz buraxan hər kəsi xatırlayım,
onsuz da zatən bu illər ərzində heç unut ‐
madım ki... 

Xankəndi böyük bir şəhər idi, dağların
arasında yerləşirdi. Şəhərin ayağında avto ‐
vağzal, lap başında da biz yaşayırdıq. “Dör ‐
düncü paralelni” deyilən bir məhəllə ‐
azərbaycanlılar məhəlləsi idi. Məhəllənin
içindən uzun‐uzadı bir yol gedirdi, evimizə
çıxan yol təpə idi. Həmin yol bizi hər səhər
məktəbə aparar, məktəbdən evə gətirərdi,
sanki bizi təqib edirdi, ana kimi keşik çəkirdi.
Evimiz isə düz dağın başında, məhəllənin
girəcəyində ikimərtəbəli dörd otaqdan ibarət
bir ev idi. Bir otağında səkkiz uşaq böyü ‐
müşük. Bugünkü kimi yadımdadır, o balaca
bir otaqda mənim yerim küncdə idi, həmişə
küncdə oturub ata‐anamı seyr edərdim,
nədən sə onların bir‐birinə rəğbət dolu mü ‐
nasibətləri mənə maraqlı gəlirdi, anam atamın
bir baxışından nə demək istədiyini başa
düşürdü. Bir də balaca bir radiom vardı, onu
qucağıma qoyub “Küçələrə su səpmişəm”
mahnısını dinləyərdim, bu mahnını dinləməyi
ən çox da soyuq havalarda sevirdim, sobanın
dibində oturardım. 13‐14 yaşım olmasına
baxmayaraq, sanki artıq həyatı dərk edirdim.
Gələcəyə çox bağlı olsam da, indi görürəm ki,
mənə keçmişim çox gərəkdir, xoşbəxt anların
xiffətini çəkirəm və ağlımın bir ucundan
keçəndə ki, artıq heç nə əvvəlkitək olmayacaq,
dəli olmaq həddinə çatıram. Elə indi də o
musiqini dinləyəndə həmin o radio, həmin o
odun sobası, bacı‐qardaşlarım, atam və
anamın mehriban söhbət etmələri gözümün
önünə bütün detallarıyla gəlir. Elə ki, bu
xəyallardan ayılıram, bütün dünyam məhv
olur. İş ondadır ki, mən hələ də onların
yoxluğuna alışa bilmirəm. Deyirlər ha ki, yara
qaysaqlayır, mənim yaram 24 ildir ki, nə
qaysaq tutur, nə də sağalır. Sağalmasın,
istəmirəm, elə bilirəm ki, yaram sağalsa,

xatirələrim silinəcək, Xan kəndinin, Xocalının
qoxusu burnumdan gedəcək.

Üçüncü sinifdə oxuyanda sinif
yoldaşlarım mənə suvenir at hədiyyə
etmişdilər, həmin hədiyyəni göz bəbəyi kimi
qoruyurdum, imkan vermirdim ki, kimsə ona
əl vursun, indi də gözüm o əşyanın arxasıyca
qalıb, çox heyfsilənirəm ki, kaş o suvenir son
anda da mənim əlimdə olaydı, özümlə bura
gətirərdim. Nəinki o suvenir, evimizdən bir
əşya da olsa, məndə xatirə olaraq qalardı,
çünki bəzən kiçik bir əşya bütöv bir ömrü
yada salmağa yetir, insan o xırda əşyaya da
ehtiyac duyur, öm rünün ən gözəl xatirələrini
o kiçik əşyalara sarır. 

Xankəndidə bizim evdən çıxanda aşağı
dərədə bir ailə vardı, Laçın rayonundan
gəlmişdilər, mən hələ balaca ikən o ailəylə
möhkəm dostluğumuz, get‐gəlimiz vardı.
Həmin ailənin üzvləri‐ Akif, bacısı Elmira və
qardaşı Ariflə çox yaxın idik. Akif mənimlə bir
sinifdə oxuyurdu. Atalarının adı Әlif, ana ‐
larının adı isə Şəfiqə idi. On ildən sonra mən
onları tapdım, bu mənə böyük hədiyyə idi,
ümidimin hər yerdən üzüldüyü bir vaxtda
onlar mənə özləri boyda ümid gətirdilər. Mən
hər dəfə dərsdən gələndə Şəfiqə xalanın gülər
üzlə gülləri sulamasına tamaşa edərdim və
heç vaxt da onu seyr etməkdən doymazdım,
qəribə çöhrəsi vardı. Ümumiyyətlə, o vaxtı
həyat mənə çox gözəl gəlirdi, ömrüm boyu
hər şeyin belə gözəl olacağını düşünürdüm. 

Çərçivələrə sığmaz xoşbəxtliyimiz, təəs ‐
süflər olsun ki, az çəkdi ‐ 1988‐ci ildə ailəmlə
birgə Xocalı şəhərinə məcburi köçkün olduq.
3‐4 il Xocalıda yaşadıq, vətənimdən didərgin
düşməyimə baxmayaraq, nədənsə Xocalı da
mənə yad deyildi. Bəlkə də, öz qucağını
bizlərə açdığıyçün mənə doğma gəlirdi.
Burda da gözəl günlərimiz az olmayıb.  

Aləm cənnətə dönsə,
Yaddan çıxmaz Qarabağ!

Bu yaxınlarda bir toyda oldum, guya
qarabağlıların toyu idi, amma sizi inandırıram
ki, o toy son dərəcə dəbdəbəylə təşkil olun ‐
masına baxmayaraq mənə çox süni, çox
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darıxdırıcı gəldi. Qonaqların içində anam
gözümə zərblə dəydi, diksindim bir an, sən
demə, həmin qadın mənim anama, sadəcə,
çox bənzəyirmiş. Özümə yer tapa bilmədim,
dodaqlarım əsdi, kövrəldiyimi görməsinlər
deyə haldan‐hala düşdüm. Anam həmişə
toylarda çox ürəklə, arzu‐kamla iştirak edərdi.
Xonça tutardı, çörək bişirilən məclislərdə çox
fəal iştirak edərdi. Gözəl toylarımız olurdu,
hələ uşaq vaxtlarından toyun bəy tərifi
hissəsini çox bəyənirdim. Әvvəl qız toyu
olurdu, sonra xınayaxdı. Xınayaxdı məc ‐
lisimiz çox maraqlı keçirdi, şadlanırdıq,
oynayırdıq, deyib‐gülürdük. Xınayaxdıdan
bir gün sonra isə toy olurdu.  Gəlini günorta
saat ikidə gətirir dilər, evdə oturdurdular. Toy
məclisində iki mağar qurulurdu, birində
yemək yeyib, digərində isə çalıb‐oxuyub, rəqs
edirdilər. Amma bir tək bəylə gəlin ortalıqda
görün mürdü, nə oynayırdı, nə də bayır‐
bacaya çıxırdı. Bəyin üzünü ancaq bəy tərifi
zamanı görürdülər. Orada olanda bu adətlərə
adi yanaşırdıq, amma indi o adətlərin, o
toyların qoxusunu gəzirəm. Zəmanəylə ayaq ‐
laşmağa məcburam, çünki kənardan baxanlar
var, övladlarımın arzuları var, ancaq qar ‐
daşımın toyunu vətəndən kənarda eləsək də,
qismən o adətlərlə elədik. Zaman keçdikcə
artıq dərk etməyə başlayırdıq ki, o adət‐
ənənələrimiz qaldı Qarabağda, artıq heç nə
əvvəlki kimi deyil.  Bunu anlamaq və hər
dəfəsində yanıl madığımızı görmək bizi məhv
edirdi. Özüm dən asılı olmayaraq, bu gün də
mağar toylarımız olanda o günlərin həsrətini
çəkirəm, birdən‐birə ürəyim sıxılır, oca ‐
ğımızın, toy la rımızın, nemətlərimizin qoxusu
burnuma gəlir və oturduğum məkan məni
sıxmağa başlayır. 

Xankəndidə vəziyyət gərginləşəndə,
yaxşı yadımdadır ki, qonşularımızın çoxsu öz
ev lərini satıb birbaşa Bakıya üz tutdular, sanki
bilirdilər ki, bu işlərin sonu yoxdur, vətənə
qayıdış mümkünsüzdür. Amma biz öz
evimizi sata bilmədik, bilmirəm bunu şansın
olmaması hesab edim, yoxsa sadəcə vətən ‐
pərvərlik ad landırım. Әslində, şansımız
olmadı evi satma ğa, amma vətənpər vər li yi ‐
miz onda oldu ki, evimizdən, torpaq la ‐

rımızdan əlimizi üzə bil mirdik. 1988‐ci ildə
nümayişlər keçirildi, şəhəri ən gec tərk edən
bir biz, bir də dayımın ailəsi oldu. Biz 1989‐cu
ildə kəndi tərk etdik. Bizi heç yerdə, nə
Şuşada, nə də Ağdamda qeydiyyata alma ‐
dılar, Xankəndidən çıxan məcburi köç künlər
ancaq Xocalıda məskunlaşmalıy dı. Burda da
gözəl günlərimiz olub, düzü burdakı xoş
güzəranımız 1990‐cı ildən ta 1992‐ci ilə qədər
Xankəndidəkindən heç də geri qalmırdı.
Xocalıyla Xankəndinin arasındakı məsafə elə
də çox deyildi. Xocalıda Haçatəpə deyilən bir
yer vardı, aeroportun yaxınlığında idi. Hə,
bax, hər səhər həmin təpəyə qalxırdım, Xan ‐
kəndidəki evimizi seyr edirdim. Haçatəpədən
Xankəndi görünürdü. Tək təsəllimiz də elə bu
idi, evimizin görünməsi bizim bir də o
torpaqlara qayıdacağımıza ümid verirdi. Ana ‐
mın göz yaşlarını da unuda bilmirəm, o,
evimizə baxıb ağlayırdı, biz də ona baxıb
özümüzü saxlaya bilmirdik, ağlayırdıq. Nə
qədər də Xocalıda xoşbəxt olsaq, Xankəndinin
həsrətiylə yaşayırdıq. 

Bir müddət sonra gözümüzün yaşı qu ‐
rudu, ailəni dolandırmaq, iş‐güc sahibi olmaq
lazım idi. Atam, anam, iki qardaşım, iki bacım
və mən Xocalı fabrikində çalışmağa başladıq,
beləcə başımız qarışdı, səhər işə, axşam evə... 

Qonşuluqda bir oğlan vardı, hər səhər
bacımla avtobusa minib işə gedəndə həmin
oğlanı da avtobusda bizlə gedən görərdim.
Elə bu yoldan da bizim sevgimiz başlandı,
onun mənim getdiyim yollarda dayanması,
özünü oda‐közə vurması mənim qəlbimdə
sevgi qığılcımları yaratdı. Sonra gözəl bir yaz
gü nündə evimizə xəbər göndərdi ki, elçilərini
yollayacaq, amma, təbii ki, öncəliklə mənim
fikrimi almışdı ki, razıyam, ya yox. Evimizdə
narazılıq oldu, “olmaz” dedilər, mən də
sevdiyim həmin oğlanla qoşulub qaçdım,
aprel ayında toyumuz oldu və ailə həyatının
şirinliklərini daddım. Gözəl bir ailəm olsun
istəyirdim. Taleyimdən çox razı idim, yol ‐
daşımın xasiyyəti də çox gözəl idi, heç zaman
məni incitməz, qəlbimə dəyməzdi. Әn
xoşladığı yemək küncər kətəsi idi, dediyim o
Haçatəpədə seçmə otlar yetişirdi, həmin
otlardan yığıb, gətirib yuyardım və kətəni
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hazırlamağa başlayardım. Polis idi, Xocalıda
şöbəni qurub yaradan ilk əməkdaşlardan biri
də mənim yoldaşım idi. Birgə çox arzularımız
vardı, biz bu arzularımızın həyata keçməsi
üçün hələlik sadəcə bünövrə qazmışdıq,
istəyirdik övladımız olsun, ailənin təməli
daha da möhkəmlənsin. Mart ayında kör ‐
pəmiz dünyaya gəlməli idi, həyat çox amansız
oldu, nəinki arzularımız yarım qaldı, çox
təəssüf ki, o ailədən xatirədən savayı heç nə
qalmadı. Hər şey sentyabr ayından başladı,
gecənin bir aləmi kəndi  qəribə bir səs bürüdü,
səhər oldu, bayıra çıxdıq, dedilər ki, bu,
Alazan mərmisidir, çöldə olmaq lazımdır, hər
an təhlükə ola bilər, düz bir ay bu təhlükənin
altında yaşadıq, nə gecəmiz vardı, nə də
gündüzümüz. Ağdamla da aramız açıq idi,
Әsgəran qalası hörülməmişdi, beləcə dörd ay
mühasirədə qaldıq, işığa, qaza həsrət idik, hər
gün vertolyotla bizə ərzaq gətirilirdi, do ‐
lanışığımız ondan ibarət idi, qorxu‐təlaş bizi
bürümüşdü, ətrafımızdakı kəndlərdə tez‐tez
yanğınlar olurdu, insanlar öldürülürdü,
amma vətəndən üz döndərə bilmirdik, onu
qoyub gedə bilmirdik, bizə elə gəlirdi ki, necə
ki, biz vətən ümidiylə yaşayırdıq, eləcə də
vətən bizim ümidimizlə yaşayırdı, bizə bel
bağlayırdı. Meşəli kəndi də yandı, ən axırıncı
yanan kənd Malbəyli kəndi oldu. Mühasirədə
qaldığımız dörd ay ərzində Әsgəran qalası da
hörüldü, o qalayla birgə bizim də bütün arzu
və ümidlərimiz hörüldü, anladıq ki, burda
bizim axırımız yoxdur. Ermənilər bizə
xəbərdarlıq edirdilər ki, kəndi tərk edin, yoxsa
sizi sağ buraxmayacağıq, bircə körpənizi belə
sağ qoymayacağıq, kökünüzü kəsəcəyik,
amma biz çıxmırdıq, nəticələri gözləyirdik.
Artıq Xankəndidən də yollar kəsilmişdi, çünki
arada Әsgəran qalası vardı, biz aradaydıq, bu
üzdən ermənilər ilk bizi aradan götürməli
idilər. Biz olmuşduq açar, Laçın qıfıl, Laçına
keçməkçün mütləq biz məhv edilməli idik,
daha sonra isə Ermənistan dəhlizi açılacaqdı.
Noyabr ayında iki dəfə kəndə girməyə cəhd
etdilər, amma milli qəhrəman Aqil Quliyevin
könüllülərdən ibarət 22 nəfərlik dəstəsi
Xocalıya gəldiyi üçün bu cəhdin qarşısı alındı.
Ancaq getdikcə silah tükənirdi, ərzaq tükənir ‐

di. Bircə təskinliyimiz Rəhim Qazıyevin
sözləri idi, o bizə Moskva vasitəsiylə deyirdi
ki, Ağdamdayam, sabah Әsgəranı alıb ke ‐
çirəm Xocalıya, samovarı yandırın, yemək
hazırlayın, gəlirəm. Bizim də ağsaqqallar
yığılırdı bir yerə, onun dediyini edirdilər,
axşam düşürdü, amma ondan bir xəbər gəl ‐
mirdi, düz iki ay bizi belə süründürdü.
Cilovlaya bilmirdik özümüzü, gün‐günə
satıldıqca bizim əlimiz hər yerdən üzülürdü.
Artıq bıçaq sümüyə dirəndi, yığışdıq gəldik
aeroporta ki, gedək, Әlif Hacıyev bizi qoy ‐
madı getməyə, dedi ki, torpağı qoyub getmək
olmaz, vətəni boşaltmaq olmaz. Kişilər
getməyimizi istəyirdilər, “Kişi torpaq uğrun ‐
da ölər, təki namusumuza xələr gəlməsin”‐
deyirdilər. Әlif Hacıyev isə cavabında bir söz
işlətdi, hələ də nə o söz mənim qulağımdan
gedir, nə onun qürur dolu baxışı, nə də vətən
sevgisi mənim gözlərim önündən çəkilir. “Nə
qədər ki, Әlif Hacıyev var, Xocalı alınma ‐
yacaq, gedin evinizə və rahat yatın”‐ dedi.
Әvvəl Şuşa vertolyotu vuruldu, sonra isə
Malbəyli kəndi yandırıldı və biz artıq ölümə
hazırlaşırdıq. Malbəyli Şuşanın çox gözəl
kəndlərindən biri idi, Xankəndinin başında
yerləşirdi, yatsaydım, yuxuma belə girməzdi
ki, Malbəylinin sonu belə olar. Amma
Malbəylidə camaata heç nə etmədilər, onlar
da bizim gəldiyimiz yolla, Qarqar çayının Şelli
kəndinə düşdülər, Ağdama gəldilər. Silah‐
sursat tükəndi, əlimizdə cəmi 11, ya da 12
ədəd Alazan mərmisi qalmışdı, əlimizdə
saxlayırdıq ki, dar günümüzdə gərək olar.
İgid oğullarımız kəndin müdafiə batalyonun ‐
da xidmət edirdilər, ancaq ermənilər Xan ‐
kəndidə olan 266‐cı alay‐ rus əsgərləri ilə
tanklar vasitəsilə bir gecədə kəndə daxil
oldular, ermənilər bu addımı tək heç vaxt ata
bilməzdilər, çünki iki dəfə onların cəhdləri
boşa çıxmışdı. Ermənilərin sifətlərini yadıma
salanda indi də əsəb dolu qəhər məni boğur.
Vaxt var idi, həmin bu ermənilər bizim kəndə
bir qarın çörəkçün gəlirdilər, biz onları
yedirtmişdik, adam etmişdik. Çox düz ifa ‐
dədir ki, məhz sapı özümüzdən olan baltalar
bizi kökündən kəsmək istəyirdilər. Üç yerdən
hücum etmişdilər bizə: Yuxarıdan‐ Suncuxa
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deyilən bir yer var, ordan, aeroport dan, bir də
Şuşaya gedən Ağdam‐Şuşa asfalt yoldan.
Bizim əlacımız bircə Qarqar çayını keçib
yolun o biri üzündəki Ağdama gedən yola üz
tutmağa qaldı. Üç min əhalisi olan Xocalının
orda iki min üç yüzü qalmışdı, çoxu ha ‐
disədən iki ay qabaq vertolyotla çıxıb get ‐
mişdi. Bizim getməyimizə imkan olmadı,
siyahıyla gedirdi camaat, axırda camaat
siyahıya əməl etməyib özlərini vertolyotun
içinə atanda pilotlar qışqırırdı ki, adam
çoxdur, ağır olacaq, gedə bilməyəcəyik,
erməni partladacaq. Fevralın 25‐dən 26‐na
keçən gecə kənddə işıq olmayan bir vaxtda bir
də gördük, kənd işıqlaşdı, atəş səsləri
səngimək bilmirdi, bayıra çıxdıq ki, görək nə
baş verir, kəndin başbilən ağsaqqalları dedilər
ki, bala, bu bəla o biri bəlalardan deyil, bu bəla
səsli‐sədalı gəlir, sonu çox pisdir. Bir də
gördük, Әlif Hacıyev və onun dəstəsinin səsi
gəlir. Beləcə mərmilərin, silah səslərinin
müşayiətilə kəndi tərk etdik. Kənddən çıxan ‐
da bir ona diqqət edirdim ki, kəndimizin
poçtundakı rabitəçi qız Ağdama müraciət
edirdi ki, bizə kömək edin, camaatı qırırlar!
Həmin qız Әlif Hacıyevin qardaşının yoldaşı
idi. Səhv eləmirəmsə, qızı elə ordaca əsir
götürmüşdülər, sonradan ermənilərin vəh ‐
şilik lərini görəndən sonra o qızın aqibətinin
necə olacağını düşünmək mənə əzab verirdi,
mən təsəvvür edirdim ki, onun başına nələr
gətirdilər, necə işgəncələrə məruz qoydular.
Günü bu günə kimi ondan nigarançılıq var
canımda, görən necə oldu, sağdırmı, əsir ‐
likdədirmi, ölübmü?

Әli silahlıları verirdilər qabağa, qız‐
gəlinlər arxada, məqsəd bu idi ki, qadınları
sağ‐salamat Ağdama çatdıraq. Adətən insan
ölüm anında bütün dostluğu, duz‐çörəyi
unudur, bir‐birini basıb keçir, təki sağ qalsın,
amma bizdə elə şey yox idi, hər kəs bir‐birinə
qahmar dururdu. Mən ata‐anamdan, bacı‐
qardaşlarımdan ayrı düşmüşdüm, amma
bütün bunlara baxmayaraq camaat qoymurdu
mən ortalıqda qalam, öz yaxınlarını, ana‐
bacılarını dartırdılarsa, məni də dartıb onlarla
birgə çəkib aparırdılar. Qonşularım olma ‐
saydı, bəlkə də, indi həyatda olmayacaqdım,

qonşularımın hesabına indi sağam. Səhər
açıldı, fevralın 26‐sı idi, meşədə idik, bir də
gördük Әsgəranda ermənilər qarşımızı
kəsiblər, bizi gözləyirlər. Әsas qırğın burda
başladı. Bizim tərkibimizdə olan erməni
qadınları qorxudan bayrağı qaldırıb bizi
verdilər ələ. Neçə‐neçə qadınlarımız, körpə
uşaqlarımız, silahı bitmiş əsgərlərimiz əsir
getdilər. Məhz həmin gecə təxminən 1200
nəfərəcən adamı əsir düşdü. Xocalıda Xalidə
xala var idi, qonşumuz idi, onu oğlanlarıyla
birgə tutmuşdular, gözünün qabağında
oğlunu tikə‐tikə etmişdilər. Oğlunu çarmıxa
çəkib məcbur edirdilər ki, desin “Qarabağ
ermənilərindir”, o da demirdi, deyirdi
“Qarabağ bizimdir!”. Oğlan pulemyotçuydu,
onlara atəş açdığıyçun bir qolunu kəsdilər və
beləcə oğlanı anasının gözləri qabağında tikə‐
tikə elədilər. Ana baxa bilmirdi, zorla gözünü
açırdılar ki, bax. Oğullarını öldürəndən sonra
onu göndərdilər ki, indi get yaşa, sənə belə
dağ vurduq. Üç oğlu olan ana sonda ürəyində
böyük bir dərdlə oğulsuz aparıldı məzara. Әri
də elə ordaca öldürülmüşdü. Qadın da çox
yaşamadı. Ermənilər əynində hərbi geyim
olan oğulları əsirlikdən buraxmadılar, bəzi ‐
lərini ya Bakıda həbsxanada olan ermənilərə,
ya da benzinə dəyişdilər. Kimlər ki, öndə
gedirdilər, atəş açırdılar, döyüşür dülər, on ‐
ların nə özü, nə də meyiti gəlmədi, hələ
Usubov soyadında əmioğlular da var idi,
Әsgəranda öldürülən hər kəsin meyidi
gəlmişdi, onlardan günü bu günə kimi xəbər
yoxdur. Ermənilərin əsas məqsədi bu idi ki,
bir nəfər də olsun türk sağ buraxılmasın.
Ermənilər azərbaycanlıları türk olduğuna
görə sevməsə də, Azərbaycana məhz igid
olduğuyçun heyrət edirdilər. Mən hələ
Xankəndidə orta məktəbdə oxuyanda qar ‐
daşım la dərsdən çıxıb evə gəlirdim, arxamızca
da üç azərbaycanlı uşaq gəlirdi, bir erməni
uşağı qarşımızı kəsib bizə:‐“siz torksuz”‐
dedi. Bizə bizim türk olduğumuzu özündən
asılı olmayan bir kinlə dedi. Qardaşım mənə,
mən də qardaşıma baxdım, çünki anlamadıq
o bizə nə demək istəyir və başladılar bizimlə
dava etməyə, daş atırdılar bizə. Arxadan daş
atmaq ermənilərin qanlarına hopmuş əbədi
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murdarlıq idi. Anamızdan gəlib həmin sözün
mənasını öyrənəndə, anam dedi ki, ermə ‐
nilərin türkləri görən gözləri yoxdur, nifrət
edirlər. Hətta  onlar dəcəllik edəndə və ya
ağlayanda uşaqlarını bu cür sakitləşdirirdilər:‐
“Kiri, bu saat Tork gələcək”. Bu qırğınlar və
müsibətlər isə həmin kin və nifrətin nəticəsini
bizə göstərdi. 

Ailəmin izini itirmişdim, yoldaşım har ‐
dadır, bilmirdim, onları qoyub getmək istə ‐
mirdim, amma qonşular məni zorla sürüyüb
aparırdılar. Meşənin içiylə hərəkət edəndə
içimizdəki bir qız sakit və pıçıltılı səslə dedi
ki, onlar bizim arxamızca gəlirlər, sonra isə
bizdən aralandı, öncə onun niyə camaatdan
aralandığını heç kəs başa düşmədi, çünki
soyuqdan donmuşdu, səsi də kəsilmişdi. Bizə
kinli bir tonla dedi ki, qaçın, gedin, məni
gözləməyin, mən sizinlə getməyəcəm. Kişili
qadınlı hər  kəs ona dedi ki, bəs ağlını başına
topla, yubatma bizi, gəl, amma qız heç kəsi
dinləmədi. Elə bu sözləri dedi:

‐ İndən belə mənim gözü yolda qalanım
yoxdur, yoxluğum heç kəsi narahat etmə ‐
yəcək, amma siz qaçıb özünüzü xilas et məlisiz.
Gedin, o alçaqları arxamca sü rü yəcəm mən. 

Kənd camaatı da ermənilərin sona qədər
gəlib çatdığını görüb yollarına davam etməli
oldular, gözüm o qızda üzülüb qaldı. Baş ‐
qalarını deyə bilmərəm, mən günü bu günə
qədər vicdan əzabında qovruluram, onun
yaşamaq haqqını əlindən aldığımı dü şünü ‐
rəm. O comərd qızın adı Nigar idi, heç vaxt
inanmazdım ki, o bütün bu çoxluğu xilas
etməkçün öz gəncliyini azmış erməni casus ‐
larının əlinə verər. Gözümüzün qabağında
güllələndi ata‐anası, qardaşının da belinə
qumbara bağlayıb külünü havaya sovurdular. 

Mən Xocalı soyqırımında iki yaxınımı ‐
bacı və qardaşımı itirmişəm.

Bacım Gülzar oğlan kimi böyümüşdü,
kənddə hələm‐hələm qadın‐qız maşın sürə
bilməyəndə mənim bacım maşın sürməyi
bacarırdı, atam öyrətmişdi. O, tibb bacısı idi,
iş fəaliyyəti müharibə dönəmlərinə düş ‐
düyündən ona böyük ehtiyac yarandı. Atış ‐
mada yaralananların həkimə ehtiyacı ol du ‐
ğundan bacımı gecəylə evdən gəlib apar ‐

mışdılar, qardaşım da onunla getmişdi. Səhəri
gözlərimizlə açdıq, amma kaş açmaz olaydıq.
Səhər bizimçün qara xəbərə açıldı: qardaşım
itmişdi. Nə öldüsü vardı, nə qaldısı. Gecədən
səhərə vəziyyət gərginləşmişdi, bacımgil deyə
xəstələrin yerləşdiyi binanı tərk etməli idilər.
Xəstələrin və tibbi heyətin daşındığı maşında
yer olmadığından Gülzar fabrikdən evə
qayıdan işçi heyətinin gətiril diyi avtobusda
yerləşdirildi. Gülzarın olduğu avtobusun
sürücüsü yolda erməni gülləsinə tuş gəldi,
avtobusun içindəki personalın hamısı qadın
olduğuyçun ermənilər başqa fikirlərlə avtobusa
doğru irəliləməyə baş ladılar. Gülzar da bir
tərəfdən sürücünün öldüyünü, digər tərəfdən
də ermənilərin yaxınlaşdığını görüb sükan
arxasına oturdu və maşını hərəkətə gətirdi.
Düz ermənilərin üzərinə sürdü və qadınları
xilas etməyə müvəffəq oldu. Fəqət... mənfur
ermənilərin gülləsi üç yandan onu yaralamışdı,
bacım çox qan itirdiyindən öldü, cəsədi
ermənilərin əlində idi, qardaşım cəsədini
ermənilərdən almaqçun getdi və başına olmazın
işgəncələr gəldi, biriyçün axan göz yaşımız
qurumamış digərinin ölüm xəbəri bizi yerdən
yerə vurdu. Anamızı necə ovudacağımızı
bilmirdik. Ana mızı ordan güclə apardıq, torpağı
öpürdü, qızını və oğlunu qoyub gedə bilmirdi.
Sonra mən onlardan ayrı düşdüm, ardıyca
yol daşımı da itirdim, o polis olduğundan
döyüşçülərin içində olmalı idi, amma artıq
yoldaşımdan da əlimi üzmüşdüm, çünki bütün
itənlərin ölüm xəbəriylə tapıldıqlarına
öyrəşmişdik. Qonşular məni zorla apar ma ‐
larına baxmayaraq ürəyim qalmışdı doğ ‐
malarımın yanında, görən onlar necə oldu,
xilas oldularmı? Elə bu düşüncələrdən ermə ‐
nilərin qarşımızı kəsməsiylə ayıldıq. Fevralın
25‐dən 26‐na keçən gecə elə bildik həyat
dayandı, dünyanın sonudur. Yaşlı, uşaq, qadın,
kişi, silahlı, silahsız bilmədilər, hamını biçdilər,
mənim sağ qalmağım isə qonşuluq dakı Әhəd
dayının sayəsində oldu, özünü üzərimə yıxıb
dedi ki, gözlərimi yumum, hamilə olduğuma
görə məni qorumaq istədi, kişini mənim
üzərimdə kürəyindən gül lələdilər. O qırğından
sağ çıxan tək‐tük adamdan idim. Sağ qalanlar
bizim dəstə tərəfindən sağ‐salamat çatdırıldı
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aeroport yaxınlığına. Orda yoldaşımı gördüm,
heç kəsi görməyib bir‐birimizə sarıldıq, o an
anladım ki, bacım və qardaşımın ölməsinə,
ailəmdən uzaq düşməmə baxmayaraq bir
ümid qığıl cımı imiş məni sağ‐salamat ona
qovuş duran. 

‐ Nazı, min təyyarəyə, get Bakıya,
körpəmizi qoru, xoşbəxt günlərimizin nişanı ‐
dır o. Mən də gələcəm ardınca, özüm tapacam
səni, narahat olma, harda olursan, ol, bil ki,
nəzərim üzərinizdədir. 

Mənə elə bir vida edirdi, son sözünü
deyirdi. 

‐ Heç olmasa sən etmə, bu sözləri demə,
qoy sarılıb ayrılaq, səni gözləyəndə gələcəyini
bilə‐bilə gözləyim, “bəlkə”lərlə, şübhələrlə
yox.

Ailəm də sağ‐salamat imiş, elə onlarla
birgə məni təyyarəyə mindirib birbaşa Bakıya
yola saldı. 

Məni özünə bağlama,
Bir gün ayrılacağıqsa...

Beləliklə, Bakıya gəldik, yataqxanadakı
həyatımız başladı, öncə günlər, sonra həftələr,
daha sonra aylar bir‐birini əvəz etdi. Qızım

dünyaya gəldi, bir yandan sevinirdim, çünki
onu aylarla qorumuşdum, doğulmasını çox
istəyirdim, ondan mənə qalan tək yadigar idi
qızım. Qızım azyaşlı idi, qonşuluqdan məni
oğullarına istəməyə gəldilər. Bəli, övladımın
olmasına baxmayaraq. Öncə israrla razı laş ‐
madım, axı necə razılaşaydım, mən bilmirəm
ərim ölüb, ya sağdır, məni atıbmı, gələcəkmi,
gəlməyəcəkmi? Bu qədər suallarla yeni həyata
başlaya bilməzdim. Mən inad etdiyim kimi,
onlar da inadlarından dönmədilər, sonucda
razılaşmalı oldum, qızımı düşünməli idim,
ona ata qayğısı lazım idi. Ailə qurduğum
adamla aramda uzun zaman heç bir yaxınlıq
olmadı, amma o mənim qızıma elə münasibət
bəsləyirdi ki, sanki öz dosdoğma qızıdır. 
Belə cə illər sürətlə bir‐birini növbələdi. Qızım
məktəbi bitirdi, bu illər ərzində ikinci
evliliyimdən də bir oğlum olmuşdu, amma
yoldaşım qızıma daha çox bağlı idi. Qızımın
toyunda onu qapıdan yola salanda ata‐qız
qucaqlaşıb ağlamaqları onun mənə evliliyimi ‐
zin başında verdiyi sözün imzalı təsdiqi idi: ‐
“Sən istəməyənə qədər bizim aramızda heç
bir şey olmayacaq, Ülviyyə bizim qızımızdır,
bu mənimçün hər zaman belə olacaq,
istəməsən, başqa övladımız da olmayacaq”.
Qızımı ər evinə elə bir şəkildə yola saldı ki,
hər doğma ata etməzdi. Qızım toy günündə
mənim gözümün içinə dolmuş baxışlarıyla
baxdı, susdum, onun mənə niyə baxdığını
bilirdim, çünki eyni hissləri keçirirdim ürə ‐
yimdə. Kaş o da burda olaydı, qızını ağ gəlin ‐
likdə görəydi, sarılıb alnından öpəydi,
qapı dan ata duasıyla yola salaydı. 

İndi bir körpə nəvəm var, qızım yol da ‐
şımın razılığıyla atasının adını qoyub ona.
Hərdən düşünürəm, görən bir gün qayıdıb
gəlsə, mən nə edərəm? Axı ailəmi də ata
bilmərəm bu qədər zamandan sonra. Qızımın
üzərində haqqı var, itirə bilmərəm, amma o da
kef çəkməyib, əzab‐əziyyətlərin əlindən gəl ‐
məsi illər çəkib. Təbii ki, bunlar mənim
fikrimdir, bəlkə də, ölüb, amma əsas olan
odur ki, o mənim qəlbimdə dərin kök salmış
bir sevgiylə yaşayır. 

Səni unutmağa ömrüm yetməz...
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1‐ ci şəkil 

Mənə elə gəlir ki, Ay Bəniz Әlyarı mil ‐
yon il əvvəl görmüşəm. Uzaq bir  diyarda.
Günəş qürub etdiyi zaman. Günəşin sarı
şüaları hələ  saralmamış taxıl zəmisini qızılı
rəngə bo yayırdı. Həmin taxıl zəmisinin
yanında  Ay Bəniz Әlyar şəkil çəkdirirdi, bir
tərəfində Sevinc Məmmədova, bir tərəfində
gül balaları. Bir az o tərəfdə  gözəl yazıçı
Aydın Tağıyev dayanmışdı, uzağa baxırdı,
günəşin  batmasına tamaşa eləyirdi və
üzünə düşən şüaları qamçı kimi əlinə alıb
vaxtı döyəcləyirdi, bu gü nümüzə gəlib çat‐
maq istəyirdi.Ay Bəniz tələsmirdi, şəkillərlə
milyon il sonraya gəlmək  üçün   yarpaqlarla,
ağaclarla, çiçəklərlə, hətta  xəyallarla şəkil
çəkdirirdi.

Pərdələrim rəqs etməyəcək sevincdən,
Daha az hiss edəcəm qaranlığı,
Pəncərəmin o üzündə,
Arxası mənə tərəf bitən xəyalını.

Ay Bəniz xanımın  çəkdirdiyi şəkillər bu
günümüzə yol gəlirdi. Şair ürəyi uçuran
şəkillərin üzündə  zaman cığır açmışdı. Hə ‐
min cığırdan şeir axırdı. 

2‐ ci şəkil 

Sonra  mən Ay Bəniz Әlyarı  bir neçə
gün  əvvəl gördüm, Şabranda Xəqani Poe zi ‐
ya Evində mənimlə görüş keçirilirdi, Nuranə
Nur  Bakıdan gəlmişdi, Sevinc Məmmədova
Qu badan. Tanınmış yazıçılar Novruz Nəcəf ‐
oğlu, Aydın Tağıyev  müasir ədəbi proses
haqqında  ürək sözlərini deyirdilər. Günəş
yenicə günortanın belinə qalxmışdı. İşıqlı
şəkillər çəkdirdik. Poeziya evinin qarşısında
Xəqaninin  heykəlinin önündə  tələsik çək ‐
dirdiyimiz şəkil hədsiz dərəcədə gözəl
alındı. Tələsik çəkilən şəkillər həmişə gözəl
çıxır. Diqqətlə aşağıdakı şəklə baxsanız, nə
qədər yeni və indiyə kimi  heç  bir yerdə  çap
olunmayan cizgiləri görə cəksiniz.

Səhər durub görəcəyik göbələkdi 
hər tərəf,

Mən zənbili axtaracam, sən 
baxıb güləcəksən.

Deyəcəksən, yuxudu bu, o gördüyün 
səhvdi, səhv,

Nə göbələk, bax, hər tərəf qarla 
örtülü dən‐dən.
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3 – cü şəkil 

Mən Bakıya qayıdan kimi Ay Bəniz
Әlyar yenə milyon il əvvələ getdi. Yenə yaşıl
zəmilərin,  üzünə payız dəymiş meşələrin
qoynunda  çəkilən şəkillər  şeirimizi başına
götürdü. Şabranda  milyon il əvvəl  Ay Bəniz
Әlyarın  çəkdirdiyi şəkillər sahil bağında
yarpaqlarla bir başımıza yağdı. Yarpağın
birini götürdüm, Şabrandan  gəlmişdi,
yenicə Bakıya çatmışdı. Milyon il idi ki, yola
çıxmışdı. Sən demə,  Şabranda milyon il
əvvəl çəkilmiş şəkillər yarpaq şəklində
Bakıya yağırmış. Aşağıdakı  bir yarpaq şəklə
baxaq.

İki günəş yarpağı dərdim göydən,
Asdım pəncərəmin
Qaranlıq tərəfindəki pərdədən.
Biri də bəs idi,
Amma iki niyə dərdim?
Bax, onu bilmirəm...

4‐ cü şəkil 

Mənim üçün ta əvvəllərdən şeir yazmaq
şəkil çəkdirməkdi. Elə bir şəkil ki, onun
içində hərəkət, süjet var. Zaman  və məkan
həmin şəklin içində ilğım kimi səyriyir.
Budur, baxın, Ay Bəniz Әlyarın  çəkdiyi
aşağıdakı şəklə.

Zomalaq, deyirlər,
Palçıqla dümürlənmiş badağa...
Ayağı zomalaqlı bir sərçə qonmuşdu
Eyvanıma boylanan budağa...
Bir xeyli baxdım,
Quş dili də bilmirdim ki,
Deyəm, a fağır,
Aç ayağındakı badağı,
Dimdiklə, qır...
Nə bilirsən,
O da sənin zəncirindi, bəlkə...
Qıra bilərsən, bir yoxla...
Quş məni eşitmədi,
Uçdu, getdi ayağındakı zomalaqla.

Pəncərə önündə dayanıb sərçənin azad ‐
lı  ğına sevinən şairin məsumluğu nə qədər
şirindi. İnsan burda sərçəyə köçüb. Elə, bəl ‐
kə, bizim də düşüncəmizdə bir zomalaq var.
Öz qurduğumuz o zomalaqdan azad ola bil ‐
mi rik. Bizdəki zomalağı da sərçə görür və
bizə deyə bilmir, bəlkə. Həyatın və təbiətin
zərifliyi və qəribəliyi Ay Bəniz xanımın şəkil ‐
lərində orijinaldır. Şəkillər  rənglidir, canlı ki ‐
mi nəfəs alır. Nəfəsində xışıltı yoxdur.
İfa  də  si aritmik deyil. 

5‐ ci şəkil 

Ay Bəniz Әlyarın  şeirləri  payız ayların ‐
da saralmış meşənin xatirəsini xatırladır
mənə. Elə bil Ay Bəniz xanım meşənin də rin ‐
liyində ağaclardan özünə bir ev qurub. Uzun
bir cığır onun evinin tinindən  günəşə yol la ‐
nır.  Evin ətrafında kəpənəklər uçuşur, arılar
çi çəklər haqqında nəğmə oxuyur. Yarpaqlar
ağaclardan insan əlləri kimi torpağa enir.
Ağaclar yelləncək asmaq üçün budaq qolla ‐
rını bir az aşağı salıblar.  Görünən  nə varsa,
hamısı Ay Bəniz xanımla şəkil çəkdirir.

Bir kəpənək qanadında gecəmizə 
yağır nur,

Bilməsək də nədir hələ yanan 
mumun qərəzi.

Bilirsən də, qış uzunu 
kəpənəklər uçuşmur,

Qar yağacaq üstümüzə 
ağ kəpənək əvəzi.

Və yaxud: 

İnanacam, yəqin, sənə, 
qayıdacam yanına,

Sıxacağam əvvəlkitək qucağına özümü.
Amma sonra biləcəyəm, 

biləcəyəm çox sonra,
Xeyir deyil yuxudakı 

göbələyin yozumu.

Bu şeirlərdə yorulmuş, ağrılı, azotlu,
kübrəli və  əsəbi cəmiyyət həyatı  təbiətə in‐
tiqrasiya edir və bir anlıq dincini alır.
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6‐ cı şəkil

Nəriman Həsənzadənin “xətrimə dəyir
qızlar, sən geydiyin  paltarlardan geyir qız ‐
lar” misraları  gəncliyimdən bu günə kimi
məni izləyib. Bütün həyatım boyu bu mis ‐
raların təsdiqini görmüşəm. İndi də Ay Bəniz
Әlyarın  köynək  haqqında   yazdığı  şeirlə
çıx dı qarşıma. Söhbət kişi köy nə yin dən ge ‐
dir.  Şeirin adı  “Bir illik ayrılıq”dır.

Gah bir az yuxulu, gah bir az oyaq,
Mənimlə yaşlanır ayrılıq dərdim.
Bir başqa kişinin əynində bayaq
Səninçün aldığım köynəyi gördüm.

Bu da köynək şəkli. Bu  şeir süjetli şeirdir.
Son dövr  şeirimizdə mən belə ma raqlı sujetli
şeir oxumamışam. Köynək de talın da bir
sevginin tarixçəsi verilib. Köy nəyin rəngi,
ütüsü hər şeyi yadda sax layıb. Bu həm də
onu göstərir ki, Ay Bəniz Әlyar detal, fakt
üzərində süjet qurmağı ustalıqla bacarır.

Onu geyinmişdin elə o vaxtı,
Elə bil yenidən qan verdi yaram.
Baxdım maddım‐maddım,
köynəyə baxdım,
Kişi elə bildi, ona baxıram.
Mən də bir köynəklə çatdım dadına,
Sən də o köynəklə toy tutdun qışa.
Mən elə bilirdim, sənin adına
Satılıb o köynək,
Mən də almışam...

Mənə elə gəlir ki, bu şeirdə köynək həm
də payızı ifadə edir. Müşahidə qəribədir.
Sevdiyin adama aldığın köynəyin oxşarını
başqasının əynində görəndə  keçirdiyin hisslər
sənə uşaq vaxtı baxdığın köhnə bir filmi
xatırladır. Necə deyərlər, köynək səni yandırır.
Şair  köynəklə insanın saf duyğularının dərin ‐
liyinə enir, boğulmamaq üçün dərindən nəfəs
alır. Ona baxan qadının köynək və göynək
duyğularından kişi xə bərsizdir. Həm də kişi
bir az qürurlanır. Am ma xəbəri yoxdur ki,
diqqət onun köy  nəyinin oyatdığı yaddaşla

bağlıdır. “Mən bir köynəklə dadına çatanda,
sən də o köynəklə  toy tutdun qışa” deyən
şairin zərif duyğuları  müasir şeirimizdə  bir
köynək obrazı yaradır. 

Yoluma düzəldim, salmadım səsə,
Kişi bir yan oldu, köynək bir yana.
Düzü, umub‐küsdüm köynəkdən nəsə,
Bir Allah bildi ki, nə dedim ona.

Bu gün ayrılığın birinci ili,
Bu gün də əyninə həsrətin geyib.
Aldığım köynək də təmiz, ütülü,
Yuyan təzə yuyub, tər ütüləyib.

Әynində tanış   köynək olan kişi  gözə
görünmür. Artıq havada bir köynək uçur.
Qadın köynəyi qısqanmağa başlayır. Artıq
burda köynək  adi parça deyil,  sevgi fəslidir.
Qadınların həmişə bir  arzusu olub: sevdiyi
kişinin köynəyini ütüləmək. Iş elə gətirir ki,
o köynəkləri həmişə başqa qadınlar ütüləyir.
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Sən də ütüləyə bilərsən. Amma ütülədiyin,
kişinin əynindəki  köynək olmayacaq. Sən
başqa bir köynəyi  ütüləyə ‐ ütüləyə  gözlərin
vaxtı ilə aldığın və başqasının əynində gör ‐
düyün o köynəkdə  qalacaq. Nəticədə ütü ‐
nün altında qalan və sənə ütülənməyi  nəsib
olan köynəyi yandıracaqsan. Lap yaxşı
ütüləyə bilərsən, xoşuna gəlməyəcək amma.
Yenə gedib başqa bir qadının ütülədiyi
köynəyə həsrətlə baxacaqsan. Ola bilsin ki,
sənin tər ütülədiyin  və bir az da yandırdığın
köynəyə də başqa bir qadın həsrətlə  boy‐
lanacaq.

Beləliklə, şairin  köynək detalında sər ‐
gilədiyi insan psixologiyası  ədəbi – bədii bir
mətn kimi həyatı təhlil edir, insanın görün ‐
məyən tərəflərini üzə çıxarır.

7‐ ci şəkil

Ay Bəniz Әlyarla mənim aramda  mi‐
lyon illik   məsafə var. Bu məsafə şəkil çəkən
cihazın şüaları ilə ölçülür. Şair milyon illik
məsafənin gah əvvəlinə, gah da sonuna
qaçır. Bu qaçış misraların enerjisində sintez
olunur. Demək, şairin şəkilləri,  əslində, sin‐
tezdir. Sintezin molekullarında insan hücey ‐
rələrinin beyni  olmamış deyil. Hüceyrələrin
maqnit dalğaları şeirin əvvəlindən sonuna
yayılır. Demək, Ay Bəniz Әlyarın  bir şeirinin
həcmi milyon il məsafə kon tekstində mad ‐
diləşir. Әslində, bu milyon illik məsafəni qət
eləmək bir saniyəyə bərabərdir. 

Daha oturmayacam pəncərəmin 
önündə,

Hər gün bir az daha saralmayacaq 
yarpaqlar.

Bağlanacaq pəncərəmin işıq qapısı.
Və hər gün bir az daha az darıxacam,
Ağlamaq ehtiyacım tərk edəcək məni.
Daha oturmayacam pəncərəmin 

önündə,
Küləkləri buraxmayacam içəri.

İlk baxışda adama elə gəlir ki, çevrə
qapanır. Yox, belə deyil. Burada son, baş ‐
lanğıc hesab olunur. Әslində, yenə çevrə
açılır. Ay Bəniz Әlyar bu gün Şabrandan yola
çıxır, sabah Bakıda olacaq. Milyon illik
məsafəni bir saniyəyə gələcək.



AZӘRBAYCAN BAYRAĞI

Səni qandan yoğurdu
Uğrunda can verənlər.
Yurdu torpaq edən yox,
Torpağı yurd edənlər.

Namusumun hicabı,
Әqidəmin sancağı,
Tariximin yaşıdı
Azərbaycan Bayrağı!

Dalğalan başım üstə,
Azadlığım şirindir.
Hara ki kölgən düşür,
Müqəddəs and yerimdir.

Vətən üfüqlərində
Ləpələnsin bu üç rəng.
Səmandan nur ələsin,
Ay‐Ulduz öpüşərək.

Türk elləri salamlar
Üzündə xoş növrağı.
Türklüyümün sübutu
Azərbaycan Bayrağı!

SONRA DA...

Çıxasan ümidin vəd edən yola,
Sağdan addımlayıb, gedəsən sola.
Kaş tikə biləsən sevgidən qala,
Sonra da... Sonrası nə olur‐olsun.

Götürə ürəkdən qucağa səni,
Apara yaxının uzağa səni.
Lap çəkə bir tinə, bucağa səni,
Sonra da... Sonrası nə olur‐olsun.

Dama gözlərində adın sevinclə,
Baxa yandan doğman yadın sevinclə.
Oxşaya adını qadın sevinclə,
Sonra da... Sonrası nə olur‐olsun.

Bürüyüb içini eşq adlı dona,
Baş alıb gedəsən özündən ona.
Çatasan sonrası olmayan sona,
Sonra da... Sonrası nə olur‐olsun.

№02 (573) fevral 2017 I 79

BU YOLLAR

Bu yolların dəvə beli,
Hürgüc‐hürgüc, təpə‐təpə.
Gözlərimdə işıq seli,
Yolu yellər ləpə‐ləpə.

İlki haça, sonu haça,
Tən ortada ayaq açan!
Bilmirsən haracan, haçan,
Bəxt nə tökə, vaxt nə səpə.

Gedirsən, ayağında yol,
Uzanacaq, dözümlü ol.
Hələlik de, demə sağ ol,
Bəlkə, döndün bu tərəfə.

ŞEİR VAXTI

Elnur UĞUR



XX yüzilliyin 80‐ci illərinin sonunda
cəmiyyətimizdə baş verən ictimai‐siyasi
proseslər, milli özünəqayıdış, düşüncə
özgürlüyündə yeniləşmə bədii ədəbiyyata,
poeziyaya da təsirsiz qalmadı. Hər bir təfəkkür
sahibi, ziyalı, qələm əhli həyatın bütün
sahələrində olduğu kimi, bədii ədəbiyyat
cəbhəsində də cəsarət, mətanət, qeyrət nümayiş
etdirir, açıq yazmağa, cəmiyyətə haqqı nişan
verməyə təşəbbüs göstərirdi. 

Dövrün poeziyasında Qarabağ harayı,
şəhidlik, qaçqınlıq, didər ginlik, düşmənə nifrət,
dövlət suverenliyinin müdafiəsinə çağırış hissi,
vətənə olan yüksək ülvi məhəbbət öz təcəs ‐
sümünü tapır, şeir zamanın ağır ideoloji yükünü
lirikanın zərif çiyinlərinə qaldırmaqdan
çəkinmirdi. Torpaq itkisi, vətən uğrunda şəhid
olan oğul və qızları mızın ağır, dözülməz kədəri
poetik düşüncələrə yol açan, onu məna landıran
və qeyri‐adi lirik lövhələrin yaranmasına rəvac
verən səbəblərin sırasında idi. Qarabağ
mövzusunda Bəxtiyar Vahabzadə, Məm məd

Araz, Xəlil Rza Ulutürk, Nəbi Xəzri, Qabil,
Zəlimxan Yaqub, Cabir Nov ruz, Nüsrət
Kəsəmənli, Nurəngiz Gün, Məmməd Aslan,
Әnvər Әhməd, Әləmdar Quluzadə və b.
şairlərin yazdıqları əsərlər, istisnasız demək
olar ki, dövrün, mühitin barıt qoxulu əhval‐
ruhiyyəsini ruhunda, qanında yaşadan
uzunömürlü, dəyərli bədii nümu nələrdir. 

Qarabağ müharibəsinin insan taleyində
əks olunan sızıltısını, göynəyini yaradıcılığında
həssaslıqla, duyğusallıqla əks etdirən, sevilən,
seçilən, istedadlı şairələrimizdən biri də
Nurəngiz Gündür.

O iki müharibə dövründə yaşamış, faciənin
gətirdiyi fəlakətləri canlı müşahidə etmiş,
qəlbini, ruhunu təlatümə gətirən hiss və
duyğuları pıçıltı ilə ağ kağıza köçürmüşdür.
Nurəngiz Gün “Ağ qanadlar”, “Günəşə dua”,
“Tanrı bəşər övladıdır”, “Yol gedirəm”, “Xocalı
simfoniyası”, “Qalanlara” və s. kimi şeirlər
kitabları ilə ədəbiyyat tariximizdə silinməz iz
qoyan poeziya örnəkləri yaratmışdır. Vətən,
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Torpaq, İnsan, Cənub mövzusu, müharibələr
və xüsusilə Qarabağ savaşı şairənin ya ‐
radıcılığından qırmızı bir xətlə keçmiş dir.
Nurəngiz xanım “Vətən”, “Yol uzunu arzular”,
“Qoca qartal“, “Vətən, məslək, düşün ‐
cələr“,“Ölən günü doğulan, doğulan gün ölən
kişi“, “Torpaqdan tutub qalxdıq“, “Ürəyimi
eşit dünya“, “Әrk qalasına“, “Hərrac olmalı
bu tələ“, “Kərəm ol sən, o gözəlin Allahı”,
“Xocalı simfoniyası” kimi əsərlərində və ‐
tənpərvərlik, məğrurluq, əyilməzlik ehtiva edən
bədii obrazlar yaratmaqla bərabər, 90‐cı illər
poeziyasına həm də yalnız özünəməxsus, ori‐
jinal, heç kimi təkrarlamayan bir üslubla, fikrin
bənzərsiz ifadə tərzi ilə kövrəklik, zəriflik,
duyğusallıq gətirmişdir.  Müharibə poeziyasında
şairəni bir ana, bir qadın kimi ən cox narahat
edən cəhət körpələrimizin göz yaşları, mər ‐
humiyyətləri, valideynlərini vaxtsız itirmələri,
ac, kimsəsiz qalaraq qurbana çevrilmələri olub.
Şairə “Kərəm ol sən, o gözəlin Allahı” şeirində
ana bətnində kör pələrimizin ermənilər
tərəfindən vəhşicəsinə öldürül məsindən bəhs
edir. Bir‐birini görüb tanımayan ana və balanı
bir‐biri ilə şairə tanış edir. N.Gün bu şeirilə
dünyada mənfur erməni qaniçənlərinin xislətini
əks etdirir. 

Kim öldürdü, körpə, səni,
Dogulmayan əllərini?
Kim öldürdü gözlərini?
Kirpiklərin uzundumu,
Tellərin nə rəngindəydi,
Qaramı, qızılıydımı? (“Kərəm ol sən, o

gözəlin Allahı”)

‐ deyə, insanlığa qarşı törədilən ağır,
ürəkdağlayan cinayəti bədii sualların, poetik
ifadələrin təsir gücü ilə oxucuya ünvanlayır,
erməni vəhşiliyinin dəhşətlərini poeziyaya
gətirir. Doğulmadan, ana bətnində erməni
gülləsinə tuş gələn körpənin və ananın faciəsi,
əslində, bütün bəşəriyyətin faciəsidir. Qan
içində olan körpə barmaqları ana döşü aramağa
macal tapmaması, ana sinəsində gəzə bilməməsi
dünyada ən ağır mənzərə, sətirlərə sığmayan,
sözlə ifadəsi mümkün olmayan müsibətdir.

Barmaqların qan içində.
Cuqqanacıq o barmaqlar
Ana döşü aramadı, 
Titrəmədi sinəsində

Ana qoxusu dadmadın,qızınmadın istisinə.
(“Kərəm ol sən, o gözəlin Allahı”)

Bu kədərli duyğular silsiləsi şairənin “Xo ‐
ca lı simfoniyası” adlı poemasında da davam
etdirilir. “Xocalı simfoniyası” əsəri Xocalıda
şəhid olmuş insanların xatirəsinə həsr edilən
ən dəyərli, ən sanballı poeziya çələngidir.
Dünyaya ucalan haqq səsidir, Xocalı soy qırımı ‐
nın qurbanlarına ucaldılan möhtəşəm sənət
abidəsidir. 

Әsər, “İlahi! Sən onlara rahatlıq ver!..”
nidası ilə başlayır. Tənqidçi Vaqif Yusifli çox
haqlı olaraq N.Günün şeirlərini oxunmuş bir
duaya bənzədir. Şairəyə görə torpaq altındakı
dipdiri ölülərə ancaq rahatlıq gərəkdir. Onların
ruhları nə qədər rahatsızdır, əzgindir, yaralıdır,
onlar ölməyiblər, daha doğrusu, ölə bilməyiblər.
Bu insanlar təhqir olunublar. Dünyaya gəlməyən
körpələr analarının bətnində süngüyə
keçiriliblər, balaca uşaqlar qəddarlıqla öl ‐
dürülüb lər, ixtiyar qocaların başları kəsilib,
gözləri çıxarılıb, qadınlar diri‐diri yandırılıblar.
Amma bu insanlar ölə bilməyiblər. Әsərdə
güclü bir obraz diqqəti özünə cəkir. Törədilən
qətliamı, yaşanan faciəni dünyaya çatdırmaq
ücün haqq səsini ucaldan Qadın‐Ana‐Şairə
obrazı. Cəsarətli, məğrur, müdrik Azərbaycan
qadını! Bu qadın axıdılan günahsız qanlara
görə ittiham etməyi bacaran, erməni xislətinə
yaxşı bələd olan şairənin ‐ Nurəngiz Günün
özüdür. Bu xüsusiyyət də əsərin təbii, dolğun
olmasına müsbət təsir göstərən amildir.
Müəllifin rüzgarla söhbəti əsərin təsir gücünü
artırır, şairənin gəldiyi qənaəti aydınlaşdırır,
açmaq istədiyi hadisələrin çözümünə şərait
yaradır. Әsərdə müəllif hər mənada rüzgardan
güclüdür və onun görmədiyi, görə bilmədiyi
hadisələri təhlil edir, erməni vəhşiliyini dünyaya
çatdırır:
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Yox, Rüzgar! 
O cürə əsmə sən!
Torpaqda ‐
Torpağın altında
Dipdiri ölülər var!
Diksinə bilər Onlar‐
Alt‐üst etmə torpağı, 
Onlar onsuz da yazıq!
Tələf olubdur onlar!

Müəllif rüzgardan torpaq altındakı dip‐
diri insanların səslərini, fəryadlarını eşidib‐
eşitmədiyini xəbər alır. Şairə qəti əmindir ki,
rüzgar da, başqaları da bu günahsız insanların
səsini, “hamı eşitsin deyə oxuduqları Әsrin
Simfoniyasını ‐ Ölülər Himnini” eşitməyib.
Amma eşitməlidi dünya günün, zamanın, əsrin
Xocalı fəryadını ‐ şəhid nalələrinin simfoniyasını.
Әgər eşidə bilsəydilər, bu faciələr yaşanmazdı.
Elə əsərin əsas ideyası da budur. Şairə buna
nail ola bilib. 

Hə Rüzgar! Amma mən, eşidə bilirəm!
Səslərin ən mükəmməli olan
Әsrin Simfoniyasını? ‐ Ölülər himnini!

Bəli, əsərin ana xəttini heç kəsin eşitmədiyi,
eşidə bilmədiyi və ya eşitmək istəmədiyi bu
dipdiri ölülərin, əslində, elə müəllifin özünün
haqq arayan fəryadı təşkil edir.

Әsərin fərqli xüsusiyyətlərindən biri də
müəllifin hadisələri torpağın üstündə deyil,
altında, dünyanın bu üzündə deyil, o biri
üzündə baş verməsini əks etdirməsidir.
Torpağın altında ölə bilməyən insanlar, xüsusilə
körpələr, onların torpaq altında havasız, anasız
zarıltıları, inqaları, ən əsas isə əmmək istədikləri
ana döşü...

Cocuqlar birtəhər ovunar
Havasız... nəşəsiz...
Torpağın altında...
…Ancaq ki, ana məməsi istəyir körpələr
Torpağın altında!
Heç bir şey anlamır inqalar!...
İnqalar ana döşü əvəzinə
İndicə torpağı əməcəklər!..

Torpağın altında ah, nalə var. Şairə o ahın
şəklini çəkmək istəyir. Belə baxış, fərqli yanaşma
Azərbaycan poeziyasında tamamilə yenidir.
Әslində, faciələrdən, soyqırımlarından, qətliam ‐
lardan çox yazılıb. Amma faciənin, ahın, nalənin
şəklini çəkmək, dipdiri ölülərin səsini eşitmək,
onların həyatlarını yaşamadan torpağa
gömülməsinin faciəsini duymaq və yaşamaq
poeziyada yalnız Nurəngiz Günə məxsusdur.
Şairə ana bətnində qətlə yetirilmiş günahsız
körpə lərin ah ‐naləsinin şəklini, bəlkə də, ona
görə çəkmək istəyir ki, bu faciəni “sənəd 
ləşdirsin”, dünyada haqqı, ədaləti görmək
istəməyənlərə, ermənilərin şər və böhtan piarının
təsiri altına düşənlərə göstərsin, Xocalı həqiqətini
daha cox insanlara çatdırmaqla cinayətkarların
layiq olduqları cəzanı almağını sürətlən dirsin.

Və varındısa ‐ sən allah, ey Rüzgar, fırça gətir!
Mən bu qlobal Ahın şəklini çəkərəm!
Çəkə bilərəm onu ‐
Bəşəriyyət önündəki
Zülmün nəhəng Pannosunu!

Әslində, şairə istəyinə nail olub, Xocalı
faciəsinin dəhşətlərini fırça ilə olmasa da, sözlə,
düşüncə ilə daha təsirli çəkib! Canavar iştahlı
müharibə yırtıcıları “Xocalı simfoniyası”nda
diri ölülərin, ana bətnində güllələdikləri
körpələrin naləsini, fəryadını eşidib heç olmasa
bir anlıq qanlı niyyətlərindən əl çəkəcəklərmi,
lövhədə öz mənfur obrazlarını görüb heç olmasa
bir qətrə xəcalət təri tökəcəklərmi? Təəssüf ki,
inanmaq ehtimalı çox aşağıdır!

Әsərdə cinayətləri ittiham edən baş
qəhrəman müəllif ‐ Nurəngiz Günün özüdür.
O, erməni vəhşiliyi, onların mənfur xisləti
haqqında danılmaz bədii həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyi ilə göylərə
ucalır. Xocalıya müraciət edərək onun halı,
durumu ilə maraqlanan müəllif özü də bu
suala cavab verir. Erməniləri “tarixi dilənci,
bəd qonşu” adlandıran müəllifin aşağıdakı
misralarında sıxıntısı və acı ironiyası duyul ‐
maqdadır:
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‐ Xocam!... Məğlubum!... Necəsən?
Yoxsa dağ çəkdi sinənə tarixi dilənçi ‐
Bəd qonşu? ‐
Drammatik “Yazıq erməni” ilə
Məşhur Qırmızı Qospodin? ‐
O! Qospodi! Nə nazik əndişədə 

olmuşdur
Köhnə sovet humanisti? ‐
Moto‐atıcı daşıyan
Kütləvi qırğın maşını? ‐
“Möhtəşəm“ bir alay!!!

Nurəngiz xanım az işlənən, şeirə gətirilməsi
çətin olan sözləri şeirin nərmə‐nazik sapına
düzməkdə ustadır, səliqəli və cəsarətlidir. Әgər,
80‐ci illər yaradıcılığında itirilmiş və itirilməkdə
olan zəngin arxaizmlərdən məharətlə istifadə
edirdisə, 90‐cı illərdə yaratdığı bədii nü ‐
munələrdə həmin illərdə az‐az izlənən, şeirdə
nadir işlədilən ifadələrdən daha çox istifadə
edirdi. Məsələn şair, poemada qospodi, əndişə,
moto‐atıcı və s. ifadələrdən çox məharətlə
istifadə edərək, şeirdə eşitməyə alışmadığımız
bu ifadələrlə şeirin ahəngdarlığını heç də
pozmamış, əksinə ideyanın bədii şəklini daha
da güçləndirmişdir. Nurəngiz Günün poe ‐
ziyasının dili barədə Səlim Babullaoğlu məqa ‐
lələrinin birində yazır: “Nurəngiz Günün lüğət
ehtiyatında çoxlu itirilmiş və itirilməkdə olan
arxaizmlər, keçmə sözlər var ki, bu mənə
müəllifin həmin sözlərdən daha çox, o sözləri
öyrəndiyi, oxuduğu, eşitdiyi itirilmiş gözəl (!)
zamana olan xiffəti kimi göründü. İnsan ömrü
yalnız keçmiş zamandadır. Bunu anlayırsa,
anladığını üslub halına gətirirsə,  o daha çox
insan (şair, yazıçı) olaraq qala bilir”.

Әsərin sonunda şairənin etirazı daha sərt
və amansızdır. Üzünü təbiətə, rüzgara tutub
sorğu‐sual edir. Cavab tapa bilməyəndə Məryəm
anaya üz tutur. Məryəm anaya müraciət edərək
söylədiyi fikir əsərin təsir gücünü daha da
artırır. İstinad olunan nümunədə müəllif böyük
ustalıqla dünyaya hayqırmaq istədiklərini bir
qədər də publisistik üslubda ifadə etmşdir.

Bəlkə, sən cavab verəsən,
Nədir bu? Nə demək “Xof və İnsan”? ‐
Hardan axır axı kilsə zəngləri?
Zor edir, zorunluqla soxulur
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Müsəlman obasına.
Sizlərdə beləmi zorakıdır Kəlisa? ‐
Allahın müqəddəs evləri? ‐
Yəqin, elə onunçün də özünüz öz əlinizlə
Mıxladınız çaharı – mıx gözəlim İsanı.
O! Mariya! Gözəl Ana! Belə isə,
Faydasızdır sizlərdən etina gözləmək…

Müəllifin yazı üslubu ilə bərabər, öz
şeirlərini özünün ifa tərzinə də toxunmaq
istəyirəm. “Xocalı simfoniyası”nı müəllifin
ifasında dinləmişəm. O, şeirini elə bir duyğu,
yanğı, ahəng ilə ifa edirdi ki, elə bil dünya
ermənilərinə meydan oxuyurdu... Poemanın
sonuna doğru şairə ermənilərə dəstək olan,
mənfurlara yardım göstərənlərə üz tutub “Heç
girirmi yuxunuza lal baxan ləpirlər, xərək‐
xərək ölülər” ‐ deyə bu faciənin “dünya
kələkbazları, ürəksiz məliklər” adlandırdığı
günahkarlarını ittiham edir:

Әl çəkin! Qırın hərbin belini!
Dağıdın təbilini siz onun!
Doğrayın müharibə sözünü,
Siliniz lüğətlərdən!...
İnsanı düşünün! Ürəksiz Məliklər!
Dünya kələkbazları!
Dü‐şü‐nün!!!
Düşünməyə çox dəyər!!!

Və əsərin sonunda müəllif yenidən o
müqəddəs duaya üz tutur: “İlahi! Sən Onlara
rahatlıq ver...” ifadəsiylə başladığı poemanıı
“İlahi! Sən Onları rahat et... Səma nəğmələri
göndər” duası ilə tamamlayır. Müəllif, İlahidən
günahsız insanları rahat etməsi ücün kömək
diləyir.

N.Günün “Xocalı simfoniyası” ‐ zamanın
həyəcan simfoniyası, tarixin poetik abidəsidir.
Erməni qəddarlığını, vəhşiliyini, qaniçənliyini,
rəhmsizliyini, nanəcibliyini, hiylə gərliyini,
xəyanətini, cinayətini... unutmağa qoymayan
abidə!

Mərziyyə NӘCӘFOVA, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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GÖZӘLLİK
(Gedər bu gözəllik, sənə də qalmaz)

Getmir bu gözəllik, mənə qalıbdır
Ömür‐gün keçsə də, yenə qalıbdır.
Adı gözəllikdir, özü qalibdir
Mən məğlub oluram bu gözəlliyə.

Getsə, bu gözəllik mənlə gedəcək,
Məni ömrüm boyu təqib edəcək.
Deyirsən sonunda səni udacaq,
Mən məğlub oluram bu gözəlliyə.

Nə olsun, deyiləm bir ala gözlü,
Yenə görünürəm mən Səmaüzlü,
Gəlin təslim olaq, lap sizli, bizli,
Mən məğlub oluram bu gözəlliyə.

ÇANAQQALA

Çanaqqala,
Sənin bir əsrlik yaşın var.
20 Yanvar qırğınının isə
yaşı əsrin dörddə biri qədər oldu
sən yüzillik yubileyini keçirəndə.

Çanaqqala,
Sən elə bir türkanə möcüzə oldun ki,
şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət
mənim ölkəmdə quruldu
Sənin üçcə yaşın olanda.

Amma Qarabağın azad olduğu günlə
sənin yaşın arasındakı fərqi
hesablaya bilmədim.
Nə olar, Çanaqqala,
Ad günlərini necə keçirməyi
Qarabağa da öyrət...

UŞAQ OLMAQ

Heç uşaq olmaq istəmirəm...
Әgər yenə məktəbə
92‐ci ilin payızında gedəcəyəmsə,
elə həmin ildən vətənimin torpaqları
işğal olacaqsa,
siz belə bir uşaqlığa
qayıtmaq istərdinizmi?!

Kəndimiz ilk şəhidini
mən birinci sinfə gedəndə vermişdi.
O vaxta qədər ölüm sözünü
az‐çox eşitmişdim,
uşaq ağlıyla mənasına da varırdım.

Amma birinci sinfə gedəndə
yeni dəyişmiş əlifbayla bərabər,
öyrəndiyim söz şəhid sözü oldu.
Elə ondaca
ölümün yeni bir formasını
kəşf etdim.
Sən demə, şəhid olmaqla
ölmək eyni şey deyilmiş...
Mən ibtidai sinfi bitirincə
kəndimiz on beş şəhid verdi.
Bir də onda ayıldım ki,
uşaq olmaq yadımdan çıxıb.

DAHA

Daha simurq quşunun lələkləri
öz sehrli qüdrətini itirmiş.
Onu hər yandırıb
məni yanında görmək istəyəndə
möcüzə baş verməyəcək.
Padşahın bağındakı
sehrli almaları
şahzadə dərib aparıb.
Daha onu yeyən kimi
divlər özünü 
on beş yaşında görməyəcək.

Gəl nağıllar dünyasından
reallığa keçək.
Yüz dəfə ölçdüyümüzü
Nəhayət ki, bir biçək.

Yanımda olmağın bir yana,
yadında olmağım da
yadından çıxır.
Onda elə sanırsan ki,
daha vacib işlərin
sənin əlini sıxır...
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ÇIRAĞI SÖNMÜŞ

Bax, sənin halına yanır çırağım,
Ümidin söndükcə od tutub yanır.
Səndən çox uzaqdan gəlir sorağım,
Səninsə könlündə arzular yenir.

Özün öz halına yana bilmədin,
Mənim çırağıma od qoydu dərdin.
Göyə sovrulduqca ocağın, külün
Sonunda özünə təsəlli verdin.

Axsaq arzuların hasaya möhtac,
Bütün xəyalların ömürlük əlil.
Mənim öz həyatım, öz yolum bəlli;
Sənin olmayanlar səninki deyil.

ÖZÜNÜ BӘYӘNMİŞ

İndi bildim, ay özünü bəyənmiş,
Sənin məni bəyənməyin olmayıb.
İndi bildim, mən səninçün nəyəmmiş,
Vallah, daha bilmədiyim qalmayıb.

Məsəl var ki, nə halın var, gör daha
Nolar, məni bəyənmə sən bir daha
Yer yarılsın, o yerəcə gir daha
Әməl eylə, sözü yerə salmayıb.

Səma qurban, nolar, çıx get işinə,
Әbəs yerə zəhmət vermə qoşuna.
Çox insanlar döysələr də döşünə,
Hələ kimsə mənə zəfər çalmayıb.

ARZU

Tanrı insanı arzuları ilə
cəzalandırır.
Onu həyata bağlayacaq
xəyallar qurdurur.

Hər qovuşduğun arzu
Tanrının bir cəzasıdır ‐
bir yaşam səbəbin də azalır.
Elə daşa dəyən arzular da
cəzanın bir növüdür.

Arzular səni
bugünki məğlubiyyətlə
barışdırar.
Ona ümid olub
gələcək qələbəyə
həvəslənərsən.

Məğlubiyyətdən məğlubiyyətə
qələbə arzulayarsan.
Bir gün dərk edərsən ki,
qələbə sanki
arzu olunmaq üçündür.

Görən, insanlar bilirmi ki,
bütün doğumların 
arzusu ölümdür.

AĞ YALAN

Hər şeyi qara boyayırıq
bəxti də, taleyi də.
Hətta qanımızı da
qaraldırıq.
Qara sevdalara 
düçar oluruq.
Amma həqiqət 
nə qədər acı olsa da,
ağ yalan olur.



SÖZ VERDİM

Sənə söz verdim,
ürəyini mənə açasan deyə
sən də fürsəti əldən verdin.

Sənə söz verdim,
əməl edəcəyimə,
hər şeyi özün gördün...

GUYA

Guya bilmirsənmi, nə soruşursan
Әn böyük eşqimin hədəfi oydu.
Sildi ürəyimdə sevgilik nə var,
Məni nifrətimlə baş‐başa qoydu.

Gördünmü, o boyda div saydığımın
Canı bir şüşəlik quşdaca imiş.
Bu yolun sonuna gəlməyəydim kaş,
Elə ayrılıqlar başdaca imiş.

Ondan qisas aldım, yoxsa özümdən,
Bilmirəm, bilmirəm, bilib neyləyim.
Gah səndən qaçmışam, gah da ki sənə,
Yenidən özümə gəlib neyləyim...

SӘN

Sənin əlini sıxanlar
Mənim ürəyimi sıxır.
Sənin qarşına çıxanlar
Mənimsə başıma çıxır.

Ayağın dəydiyi yerə
Çatar‐çatmaz əl edirsən.
Gözünü çıxarmayana
İlk fürsətdə dil edirsən.

Qulağını burmayanı
Boynuburuq qoyan oldun.
Kimə lazım deyilsənsə,
Sən onlara həyan oldun.

Mənə də gərək deyilsən,
Bəlkə, onda ayılarsan.
Sən özünü itirmisən,
Tapanlara sayılarsan.






